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к���$� ���� 
સમાચાર પહ�લા ંસાભંળ�એ કોરોના 7ગેનો આ ખાસ સદં�શ... 

 

(�23 к���� ��4$%�� "53$) 
--------------------------------------------------------------- 

રાજય કોરોના 
રાજયમા ંગઇકાલે ૧૩ હBર પ૦ કોરોનાના નવા ક�સ નDધાયા છે તો ૧ર હBર 

૧ર૧ દદEઓ સાB થયા છે. રાજયમા ંકોરોનાથી સાB થવાનો દર ૭૪.૮પ ટકા થયો 

છે.  

રાજયમા ંકોરોનાની હાલની JKથિત જોઇએ તો એક લાઅ ૪૮ હBર ર૯૭ સ�Mય 

ક�સો છે. એક લાખ ૪૭ હBર પ૧૯ દદEઓની JKથિત JKથર છે. જયાર� ૭૭૮ દદEઓ 

વે,ટ�લેટર પર છે. રાજયમા ંગઇકાલે ૧૩૧ Nય�કતઓનાકોરોનાથી મોત િનપજયા છે. 

રાજયમા ંઅOયાર Pધુી સાત હBર ૭૭૯ Qટલા Nય�કતઓના કોરોનાથી મોત િનપજયા 

છે. 

દરિમયાન રાજયમા ં ગઇકાલે એક લાખ ર૯ હBર ૮ર૯ Nય�કતઓRુ ં કોરોના 

રસીકરણ કરવામા ંઆN-ુ ંછે. અમદાવાદ શહ�રમા ંગઇકાલે ચાર હBર ૬૯૩ કોરોનાના 

નવા ક�સો નDધાયા છે. 

ઓકસીજન Tલા,ટ –અમદાવાદ 
ઓકસીજનની જUુર�યાતને પહDચી વળવા અમદાવાદ શહ�રમા ં બહ�રામ9રુા 

ચેપીરોગ હોJKપટલમા ંએક કરોડ Wિપયાના ખચX તૈયાર કરવામા ંઆવેલા ઓકસીજન 

ર�ફ�લ[ગ Tલા,ટRુ ં આQ \હૃ રાજયમં̂ ી &દ�પસ[હ Bડ�B _ભુારંભ કરાવશે. આ 

ઓકસીજન Tલા,ટની `મતા ૧૩ ક�લો લીટરની છે. 

આ Tલા,ટમા ં એક સાથે ૬૦ સીલી,ડર ર�ફ�લ[ગ થઇ શકશે. Qના મારફત ે

અમદાવાદ મહાનગરપાaલકા સચંાલીત હોJKપટલો અને ખાનગી હોJKપટલોમા ં�દવસ –

રાત ઓકસીજન સીલી,ડર ર�ફ�લ[ગ કરવામા ંઆવશે. 



3 Today Morning News Regional Date 5-5-2021 (Tuesday) Time : 7.00 to 7.10 

 

આ ઉપરાતં આજ Kથળે વીસ �કલો લીટરની `મતાધરાવતો બીજો ઓકસીજન 

ર�ફ�લ[ગ Tલા,ટ સવા કરોડના ખચX ઇ,Kટોલ કરવાની કામગીર� &ગિતમા ંછે. 

cdુયમં̂ ી –રા^ી કરફ- ુ
રાજયમા ંઆવતીકાલથી ૧રમી મે Pધુી વe ુસાત શહ�રો સાથે fુલ ૩૬ શહ�રોમા ં

રા^ી કરફ- ુરહ�શે. 

ગઇકાલે cdુયમં̂ ી િવજય Wપાણીએ ભારત સરકારના \હૃમં̂ ાલયની 

માગgદિશhકા સદંભX વધારાના િનયં̂ ણો cકુવાના મહOવના િનણgય કયાg હતા. 

રાજયમા ંઅગાઉ આઠ મહાનગરો સ�હત ર૯ શહ�રોમા ંરા^ીના આઠ થી સવારના 

છ વાjયા Pધુી કરફ- ુ હતો તે ર૯ શહ�રો ઉપરાતં ડ�સા, 7કલેkર,વાપી, મોડાસા, 

રાધન9રુ, કડ� અને િવસનગર સ�હત fુલ ૩૬ શહ�રોમા ંરા^ીના આઠ થી સવારના છ 

વાjયા Pધુી કરફ- ુરહ�શે. 

કોર કમીટ�ની બેઠકમા ંલેવાયેલા િનણgયો cજુબ આ ૩૬ શહ�રોમા ંઆવતીકાલથી 

૧રમી મે Pધુી આવlયક સેવાઓ ચાm ુ રહ�શે. કોિવડ-૧૯ ની કામગીર� સાથે 

સકંળાયલે આવlયક અને તાOકાaલક સવેા સાથે સકંળાયેલ સેવાઓ ચાm ુ રહ�શે. 

મેડ�કલ, પેરા મેડ�કલ તથા તનેે આRસુાગંીક આરોjય સેવાઓ, ઓકસીજન ઉOપાદન 

અને િવતરણ NયવKથા ચાm ુ રહ�શે. આ ઉપરાતં ડ�ર�, nુધ-શાકભાo, ફળફળાદ� 

ઉOપાદન, િવતરણ અને વેચાણ તથા તેની હોમ ડ�લીવર� સેવાઓ ચાm ુ રહ�શે. 

કર�યાp,ુ બેકર�, બધા &કારની ખાq સમrીRુ ંવેચાણ, અનાજ તથા મસાલા દળવાની 

ઘટં�, ઘરગtu ુ ટ�ફ�ન સેવા અને હોટલ ર�Kટોર,ટની ટ�ક અવે ફ�સીલીટ� આપતી 

સેવાઓ ચાm ુરહ�શે. 
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ર�લવે ઓકસીજન 
પિvમ ર�wવે xારા દ�શભરમા ં ઓJyસજનની તીz જW�રયાતવાળા કોિવડ -19 

દદEઓને મે�ડકલ ઓJyસજન ઉપલ|ધ કરાવવામા ંઆવી ર}ુ ં છે. િવિવધ રા~યોમા ં

aલકિવડ મે�ડકલ ઓJyસજન (LMO) “િમશનમોડ” અનં̂ ગત ખાસ પ�રવહન xારા વe ુ

બે ઓJyસજન એyસ&સે ��નો દોડાવવામા ંઆવી હતી. 

પિvમ ર�wવે xારા કોિવડ દદEઓ Pધુી જWર� અને  ઝડપથી ઓJyસજન 

પહોચાડવા માટ� પિvમ ર�wવે aલJyવડ મે�ડકલ ઓJyસજન (LMO)એ તેના ઝડપી 

પ�રવહન માટ� મેસસg �રલાય,સ ઇ,ડK��ઝ, Bમનગર xારા aલJyવડ મે�ડકલ 

ઓJyસજનના સTલાય માટ� ટ�,કર ઉપલ|ધ કરવામા ંઆNયા હતા  

રાજકોટના ર�લવે ડ�વીઝનના  ડ� આર એમ પરમkેર �ંકવાલે આ 7ગે વeમુા ં

જણાN-ુ ંછે ક� .. 

(બાઈટ  પરમેkર �ંકવાલે) 

�વારકા કોિવડ ક�ર 
દ�વ�િૂમ xારકા �જw લામા ં કોરોના પોઝીટ�વ દદEઓને Kથાિનક ક`ાએ જ 

આરોjયની &ાથિમક સારવાર સરળતાથી મળ� રહ� તે હ��થુી rા�ય િવKતારોમા ંrામ 

પચંાયતના સરપચં, તલાટ�-કમ-મં̂ ી, આરોjય કમgચાર�, �ગણવાડ� કાયgકર અન ે

આશા બહ�નોની ટ�મો બનાવી Kથાિનક ક`ાએ નકક� કર�લ Kથળો Qવા પર કો�-નુીટ� 
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કોિવડ ક�ર ક�,8ો કાયgરત કરવામા ં આવલે છે. કોિવડ-૧૯ પોઝીટ�વ દદEઓ હોમ 

આઈસોલશેન સારવાર જWર� હોય પરં� ુતમેના ઘર� અલાયદા Wમની NયવKથા ન હોય 

તેવા દદEઓ આ કો�-નુીટ� કોિવડ ક�ર ક�,8ો ખાતે દાખલ થઈ સરકાર�ીની 

ગાઈડલાઈન cજુબ સારવાર મેળવી શકશે. આવા ક�,8ો ખભંાલીયા તાmકુાના ૭૧ 

Kથળો, કwયાણ9રુ તાmકુાના-૭ર Kથળો, ભાણવડ તાmકુાના-પ૪ Kથળો, ઓખામડંળ 

(xારકા) તાmકુામા ં પ૮ Kથળોએ આમ સ9ંણૂg દ�વ�િૂમ xારકા �જwલામા ં fુલ -રપપ 

Kથળોએ કો�-નુીટ� કોિવડ ક�ર ક�,8ો કાયgરત થયેલ છે.  

ર�લાય,સ કોિવડ હોJKપટલ 
cdુયમં̂ ી િવજય Wપાણીએ Bમનગરમા ં ર�લાય,સ ફાઉ,ડ�શન xારા તૈયાર 

કરાયેલી 400 ઓJyસજનની Pિુવધાવાળા બેડની હોJKપટલRુ ં ગઇકાલે ઈ-લોકાપgણ 

ક-ુ� હ� ુ.ં 

cdુયમં̂ ી�ીએ જણાN-ુ ં ક�, કોરોનાની બીo લહ�ર વe ુ િવકરાળ સાaબત થઈ 

રહ� છે તેવા સજંોગોમા ંરા~ય સરકાર સMંમણને રોકવા માટ�ના તમામ પગલાઓં લઈ 

રહ� છે. 

રા~ય સરકાર� છેwલા દોઢ મ�હનામાબંડેની સdંયામા ંવધારો કર�ને 41,000 થી 1 

લાખ બેડ તમેજ 18000 થી 58000 ઓJyસજન બડે રા~યભરમા ંઉપલ|ધ કરાNયા છે. 

રા~ય સરકાર \જુરાતની 1900 હોJKપટલના 58,000 બડેન ે સતત 24 કલાક 

ઓJyસજન 9રૂો પાડ� રહ� છે તેમ cdુયમં̂ ીએ ઉમે- ુ� હ� ુ.ં  

�ી િવજયભાઈ Wપાણીએ વeમુા ં ઉમે- ુ� ક�, કોરોનાના કપરાકાળમા ં ર�લાય,સ 

ફાઉ,ડ�શન xારા ���� '%�$� Q��� .����� *�cD�"�G3� M�d�DLк�� ef3� к���G3� 

&-�A$ к23g /% �% ��h i3A��� ��"
 &$�	$� ��� /%. 

આગામી સમયમા ં 1000 બેડની સ9ંણૂg `મતાની ઓJyસજન Pિુવધા સ�હતની 

આ હોJKપટલ કાયgરત થવાથી Bમનગર તેમજ સૌરા��ના દ�વ�િૂમ xારકા, પોરબદંર 

વગેર� �જwલાઓના નાગ�રકો-લોકો માટ� કોરોના સMંમણ સારવારની મોટ� Pિુવધા ઘર 

�ગણે મળતી થશે.  
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oઇઇ  
દ�શમા ં કોરોના મહામાર�ના વધતા જતા ં ક�સના કારણે મે માસમા ં લેવાનાર� 

oઇઇ મઇેનની પર�`ા ફર� એક વખત cલુOવી રાખવામા ં આવી છે. આગામી 

�દવસોમા ંજયાર� આ પર�`ા લેવાની થશે Oયાર� િવqાથ�ઓને અગાઉથી Bણ કરવામા 

આવશે. 

માડંવીયા – ર�મડ�સીવીર 
ક��,8યમં̂ ી મનPખુ માડંિવયાએ જણાN-ુ ંછે ક�, કોરોના સારવાર માટ� Qની મોટ� 

માગં ઊભી થઈ છે તેવા ર�મડ�સીવીર �QકશનRુ ંKવદ�શી ઉOપાદન ^ણ ગpુ ંકરવાRુ ં

આયોજન અમલમા ં cકુાઇ ��ૂુ ં છે. પોતાના �વીટમા ં તમેણે જણાN-ુ ં છે ક�, 

&ધાનમં̂ ી નર�,8 મોદ�ના ને�Oૃવમા ંકોરોના સામેની લડાઈ ચાm ુજ છે અને કોિવડના 

પરાજય સામે �જ�દગીનો િવજય િનિvત છે. 

રસીકરણ 
ભારતમા ં ૧૬ કરોડથી વe ુલોકોને કોિવડ રસી આપવામા ંઆવી. કોિવડ-૧૯ 

રસીકરણ 7ગેની મા�હતી આપતા ક�,8ીય KવાKtય મં̂ ાલયે જણાN-ુ ંછે ક� દ�શભરમા ં

૧૩ કરોડ લોકોને રસીનો &થમ ડોઝ, જયાર� ૩ કરોડલોકોને રસીનો બીજો ડોઝ 

આપવામા ંઆNયો છે. 

મં̂ ાલયે જણાN-ુ ંછે ક� ૧૮ થી ૪૪ વષgની �મરના બે લાખ ર૯ હBરથી વe ુ

લોકોએ ગઇકાલે &થમ ડોઝ લીધો હતો. બાર રાજયો અને ક�,8શાિસત &દ�શોમા ંઆ 

વગgના fુલ છ લાખ ૬ર હBરથી વe ુલોકો રસીકરણ માટ�ની ગણના કરવામા ંઆવી 

છે. જયાર� ૩૦ વષgથી વe ુવય�ુથના પાચં કરોડ ર૯ લાખ લોકોને રસીનો પહ�લો ડોઝ 

આપવામા ંઆNયો છે. જયાર� એક કરોડ ર૩ લાખ લોકોને રસીનો બીજો ડોઝ અપાઇ 

�કુયો છે.  

ગઇકાલ રા^ે આઠ વાjયા Pધુીમા ં દ�શભરમા ં લગભગ અગીયાર લાખ પ૦ 

હBરલોકોને રસી આપવામા ંઆવી હતી.  


