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ગજુરાતના મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ િોતાના વતનના વમત્રની કાંિનીનુાં ધમણ-1 નામનુાં ઓક્સીજન સપ્લાય મશીનને વેન્દ્ટીલટેરમાાં ખિાવી 
દુવનયાભરમાાં માકેટટિંગ કર્ુું - અવમત ચાવડા  
------------------- 

કોરોના મહામારીના સમયમાાં ક્યારેય વસવવલ હોસ્સ્િટલમાાં નટહ ફરકેલા મખુ્યમાંત્રીશ્રી ધમણ-1નુાં લોનન્દ્ચિંગ કરવા િોતે ઉિસ્સ્િત રહ્યા 
અને ધમૂ-ધડાકા ભેર પ્રચાર પ્રસાર કયો - અવમત ચાવડા  
-------------------  

મખુ્યમાંત્રીશ્રીએ ધમણ-1નુાં લોનન્દ્ચિંગ ૫ એવપ્રલે કરી નાખ્ર્ુાં અન ેએજ કાંિનીએ જ્યોવત સી.એન.સી. ઓટોમેશન લી. દ્વારા ઇલકે્રોવનકસ 
એન્દ્ડ ક્વાલીટી ડેવલિમેન્દ્ટ સેન્દ્ટર (EQDC)ને પ્રમાલણત કરવા માટે અરજી જ ૧૪ એવપ્રલે કરી. મખુ્યમાંત્રીશ્રીની વમત્રની કાંિની ૧૪ 
એવપ્રલે અરજી કરે છે અને ૧૫ એવપ્રલે માંજુરી મળી જાય છે તો ૫મી એવપ્રલે લોન્દ્ચ કરવાની ઉતાવળ કેમ કરી અને માત્ર ૨૪ 
કલાકના સમયગાળામાાં કયા કયા િરીક્ષણો કયાગ અને સટીફીકેટ આિી દીધુાં તે મખુ્યમાંત્રી જણાવે - અવમત ચાવડા  
------------------- 

રાજ્યના અગ્રસલચવ આરોગ્ય જણાવે છે કે ડ્રગ કાંરોલર જનરલ ઓફ ઇન્ન્દ્ડયા (DGCI)ની માંજુરીની જરૂર નિી િરાંત ુઆ વનયમ કોઈ 
િણ મેડીકલ ડીવાઈસના મેન્દ્ર્ફેુકચરીંગ માટે જરૂર િડતી નિી િરાંત ુઆ વેન્દ્ટીલટેર મડેીકલ ડીવાઈસ રૂલ્સ ૨૦૧૭ના ૧૨માાં 
ચેપ્ટરમાાં 7માાં શીડયલુમાાં સ્િષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે એ સી. કેટેગરી એટલે કે મોડરેટ હાઈ ટરસ્ક (Moderate High Risk) Lung Ventilator ની 
શ્રેણીમાાં આવે છે એટલે એના સફળ તબીબી િરીક્ષણો િછી જ ઉિયોગ માાં લઇ શકાય એને એિેડમેીક એક્ટના બહાના તળે સફળ 
િરીક્ષણો વગર દદીઓ ઉિર અજમાયેશ કરી શકાય નટહ તેિી સરકારીની આ ગાંભીર ગનુાટહત બદેરકારી ગણાય - અવમત ચાવડા  
------------------- 

કલીનીકલ ઇન્દ્વેસ્ટીગેશન ઓફ મેડીકલ ડીવાઈસ રૂલ્સ પ્રમાણ ેકોઈ િણ તબીબી સાધન એટલે કે મડેીકલ ડીવાઈસ માટે ફોમગ 
ન.એમ.ડી.૨૨ ભરવુાં િડે છે અને એમ.ડી.૨૩ દ્વારા માંજુરી મળે છે અને નવી શોધ હોય તો એમ.ડી.૨૪ ફોમગ ભરવુાં િડે છે અને તાંત્ર 
એમ.ડી.૨૫ દ્વારા માંજુરી મળે છે. જે પ્રટિયા કરવામાાં આવી નિી (Refer Form MD-23,24,25 Rule 52 of the Medical Devices Rules, 

2017)  જે ક્લીનીકલી સફળ પ્રયોગ િછી જ દદી ઉિર અજમાયેશ કરવામાાં આવે છે - અવમત ચાવડા  
------------------- 

ધમણ-1 ડીવાઈસ વેન્દ્ટીલેટરની કક્ષામાાં ગણી શકાય નટહ માત્ર " મીકેનાઈઝડ એમ્બ ુબગે " (Mechanised Ambu Bag) જ ગણી 
શકાય િરાંત ુગજુરાત સરકારે તનેે વેન્દ્ટીલટેર ગણી દદીઓ ઉિર અખતરો કરી જીવ જોખમમાાં મકૂી દીધા - અવમત ચાવડા  
------------------- 
ગજુરાત સરકારે જયારે ધમણ-1નુાં લોનન્દ્ચિંગ કર્ુું ત્યારે અમે િણ સરકાર િર વવશ્વાસ રાખી આવકાર્ુું હત ુાં અને ગજુરાતની સ્વદેશી 
કાંિની જો વવશ્વકક્ષાનુાં વેન્દ્ટીલેટર બનાવર્ુાં હોય એનુાં ગવગ અનભુવતા હતા અને રાજનીવત કરવાિી દુર રહ્યા હતા િરાંત ુવસવવલ 
હોસ્સ્િટલના જ તબીબી અવધક્ષકે દોઢ મટહનો દદીઓ ઉિર અખતરો કયાગ િછી જયારે ધમણ-1 વનષ્ફળ રહ્ુાં છે અને ધાર્ુું િટરણામ 
આિી શકત ુાં નિી તવેો િત્ર લખી " હાઈ એન્દ્ડ આઈ.સી.ર્.ુ " (High End ICU Ventilator) વેન્દ્ટીલેટરની માાંગણી કરી ત્યારે જ અમે 
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સરકારને શાંકાના દાયરામાાં મકૂી પ્રજાનુાં ધ્યાન દોરવા મદુ્દો ઉિાડયો છે અને આ સમગ્ર ઘટનાની ન્દ્યાવયક તિાસ કરવામાાં આવે - 
અવમત ચાવડા  

---------------------- 

ગજુરાત પ્રદેશ કોંગ્રસે સવમવતના પ્રમખુ શ્રી અવમત ચાવડાએ જણાવર્ુાં હત ુાં કે, ગજુરાતના મખુ્યમાંત્રીશ્રી દ્વારા ૫ એવપ્રલના રોજ ધમણ ૧ 
લોન્દ્ચ કરવામાાં આવયા બાદ ૧૫ મે ના રોજ તેની કાયગક્ષમતા િર પ્રશ્નો ઉભા િવા અંગે "ગજુરાત સરકારની વનષ્ફળતાઓ અને 
ગનુાટહત બદેરકારીને છુિાવવા માટે મખુ્યમાંત્રી કે નાયબ મખુ્યમાંત્રીએ જાતે આગળ આવવાને બદલે આરોગ્ય સલચવના માધ્યમિી જે 
માટહતી આિી છે તે ગજુરાત અને દેશની જનતાને ગરેમાગે દોરવાના પ્રયાસ સ્વરૂિ છે. 
 

સમાચાર માધ્યમો દ્વારા આરોગ્ય અગ્ર સલચવે જે સટીફીકેટ બતાવર્ુાં છે તમેાાં સ્િષ્ટ િણે જોઈ શકાય છે કે ૫ એવપ્રલના રોજ ધમણ ૧ 
ને આ સટીફીકેટ નહોત ુાં મળર્ુાં. મ ાંજુરી નહોતી, ટેસ્ટીંગ િઈને સટીફીકેટ નહોત ુાં મળર્ુાં તવેી ટડવાઈસને આિણા ગજુરાતના લોકો િર 
અખતરો કરી મખુ્યમાંત્રીશ્રીને તેમના વમત્રની કાંિનીનુાં માકેટટિંગ કરવાની શુાં ઉતાવળ હતી? આરોગ્ય સલચવે બતાવલે સટીટફકેટમાાં તે 
મેળવવા અંગનેી અરજી ૧૪ એવપ્રલના રોજ કરવામાાં આવી હોવાનુાં જોવા મળે છે. 
 

ગજુરાત પ્રદેશ કોંગ્રસે સવમવતના પ્રમખુ શ્રી અવમત ચાવડાએ મખુ્યમાંત્રીશ્રી ને ઉદે્દશી જણાવર્ુાં હત ુાં કે, ધમણ ૧ રાજ્યમાાં ક્યાાં ક્યાાં 
ઇન્દ્સ્ટોલ કયાગ છે, ધમણ ૧ દ્વારા કેટલા દદીઓને સારવાર આિવામાાં આવી અને કેટલા દદીઓનુાં તેનાિી મતૃ્ર્ ુિર્ુાં ? તે સરકાર 
જણાવે. 
 

જો ધમણ ૧ ની જેમ નવી ડીવાઈસ બનાવી હોય તો તનેા માટે મેડીકલ ટડવાઈસ રુલ નાંબર 52 હઠેળ ફોમગ ૨૪ હઠેળ અરજી કરવી 
િડે અને ફોમગ એમ.ડી. ૨૫ હઠેળ માંજુરી આિવામાાં આવે. આ બાબતની કોઇિણ પ્રટિયા ધમણ માટે કરવામાાં નિી આવી ફક્ત અને 
ફક્ત એિડેેવમક એક્ટના નામે િોતાના વમત્રોની કાંિનીનો ડુનપ્લકેટ માલ કે જેનાિી લોકોના જીવ જઈ રહ્યા છે તનેી જાહરેાત કરીને 
માકેટટિંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવયો છે. 
 

ગજુરાત પ્રદેશ કોંગ્રસે સવમવતના પ્રમખુ શ્રી અવમત ચાવડાએ જણાવર્ુાં હત ુાં કે, સરકાર દ્વારા િહલેા ૧ હજાર ધમણ મફતમાાં - 
વવનામલૂ્યે મળયા તનેી ઘણી જાહરેાત િઇ િણ દદીઓની સારવાર માટે કોઈ િણ વસ્ત ુમફતમાાં આવે તો તેન ુાં તબીબી િરીક્ષણ કયાગ 
વગર દદી િર અજમાવી શકાય નટહ. શ્રી ચાવડાએ જણાવર્ુાં હત ુાં કે, કોઈ મફતમાાં ઝરે આિે તો ઝેર ખાઈ લેવાય નહીં અન ેબીજા 
કોઈન ેઝેર ખવડાવાય િણ નહીં. એમ મફતમાાં કોઈ વેન્દ્ટીલેટર આિે તો વનષ્ણાાંતોના અલભપ્રાય, ચકાસણી કે સટીફીકેશન વસવાય 
ગજુરાતની જનતા િર અખતરો ના કરાય, આ અખતરાને કારણે અનકે લોકોએ જીવ ગમુાવયા છે. 
 

ગજુરાત પ્રદેશ કોંગ્રસે સવમવતના પ્રમખુ શ્રી અવમત ચાવડાએ જણાવર્ુાં હત ુાં કે, ૫ હજાર નવા ધમણનો ઓડગર આપ્યો હોય તો કઈ 
ટકિંમતિી, કયા સ્િવેસટફકેશન સાિનેા ધમણ ખરીદવાના છો, તનેી માટહતી િણ સરકાર આિે. 
 

ગજુરાત પ્રદેશ કોંગ્રસે સવમવતના પ્રમખુ શ્રી અવમત ચાવડાએ જણાવર્ુાં હત ુાં કે, વસવવલમાાં જ ૩૦૦ કરતા વધ ુલોકોના મતૃ્ર્ ુિયા, 
ગજુરાતમાાં ૭૦૦ લોકોના મતૃ્ર્ ુિયા તમેાાં ધમણ િણ એટલુાં જ જવાબદાર છે ત્યારે આ તમામ બાબતોની સરકાર માટહતી આિે. જો 
સરકારની ગનુાટહત બદેરકારીને કારણે લોકોએ જીવ ગમુાવયા હોય તો આવનારા સમયમાાં તનેા જવાબદારો સામે ટિમીનલ પ્રોસીઝર 
િણ કરવામાાં આવે તવેી માાંગણી કરી હતી અને ગજુરાત સરકારને આ અંગે સ્િષ્ટતા કરવા વવનાંતી કરી છે જેિી ભવવષ્યમાાં 
ગજુરાતના નાગટરકોનો જીવ જોખમમાાં ન મકૂી શકાય. 

જયરાજવસિંહ િરમાર  

પ્રવક્તા-ગજુરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ     


