
gujrat gaidRyngujrat gaidRyn
તા.૪-૦૭-૨૦૨૧

કોરોનાકાળમાં સકંટમા ં ઘરેાયલેા 

લોકોન ેસહારો આપવા અન ેઆિથ↓ક 

સિહતની મદદ પહ℮ચાડવા અનકે 

ãયિŪગત અન ે સવેાભાવી સçંથાઓ 

આગળ આવી હતી, આવી અનકે 

સçંથાઓ પકૈЫ સરુતની સોલાર અને 

િવ×ડ એનજીર્ ΤĦે ેગજુરાતમા ંઆગલી 

હરોળમા ં નામ Ĭçથાિપત કરનાર 

સરુતના સફળ ઉ˜ોગપિત ફાιકગલુામ 

પટъલના કыપીĠપુ ˛ારા ×યાતજાતના 

ભદેભાવ વગર કોરોનાપી િડતોન ેસાધન 

અન ે તબીબ સવેાઓ િવનામàૂય ે પરૂી 

પાડવામા ંઆવી હતી.

ફાιક ગલુામ પટъલની સçંથાએ 

માનવીય સવેા કરવા કોઇ સીમાડા નŨી 

કયા↓ નહોતા. સરુત, ભλચ, ભાવનગર, 

અમદાવાદ અન ેસૌરા∆ના િવçતારોમાં 

કોરોનાપીЧડતોની જλЧરયાતો પરૂી 

પાડી હતી અન ે હાલમા ં પણ આ 

માનવસવેાનુ ંકાય↓ ચાલી રЅ ંછъ.

મળૂભતૂ રીત ેપવન અન ેસયૂ↓ ઊજા↓ 

ઉÓપાદન ΤĦે સાથ ેસકંળાયેલા ફાιક 

ગલુામ પટъલની કыપીĠપુ ઓફ કіપનીઝ 

Ĭારѕભથી જ સમાજસવેા માટъ ફіડ 

ફાળવતી આવી છъ. કોપђ↓રъટ સોિશયલ 

Чરçપો િ×સ િબિલટી (સીએસઆર)

ની જવાબદારી હъઠળ માĦ તબીબી 

જ નહỲ, શΤૈિણક, સમાજ ઉÓથાન, 

છъવાડાના લોકોના çવાવલંબન માટъનાં 

સાધનો અન ે પયા↓વરણની જાળવણી 

સિહતની ફરજ કાયમી ધોરણ ે અદા 

કરવામા ંઆવ ેછъ. પરѕત ુકЮદરતનો કોપ 

અન ેકોરોનાની મહામારી સામ ેËયારъ 

ĬÓયકે માણસ, પЧરવાર, ãયવçથાતĦં 

બધા ં જ લાચાર હતાં આવા સમયે 

કыપીĠપુ ˛ારા માનવીય સવેાનો હાથ 

લબંાવવામા ં આãયો હતો. કોઇપણ 

Ĭકારની Ĭિસિˇથી દરૂ રહીન ેલોકોનાં 

આસં ુ લૂછંવા અન ે જλરી મદદ 

પહોચાડવા કыપી Ġપુ ઓફ કіપનીઝ 

˛ારા યોગદાન આપવામા ંઆãયુ ંહતુ.ં

લોકડાઉન અન ે Óયારબાદ 

કોરોનાની મહામારીમાં ઘરેાયલેા લોકોને 

દવા, તબીબી સાધનો ઉપરાતં ફвડ પકેыÎસ, 

રાશન િકટ, સવાર-સાજંનુ ંભોજન, લગંર, 

અનાજ, કЧરયાણંુ વગેરъ જλЧરયાતમંદ 

લોકોન ેચપૂચાપ પહ℮ચતુ ંકરવામા ંઆãયું 

મçુતાક શખે અન ેçવયસંવેકો Чદવસરાત 

દોડતા રΝા હતા. કыપી Ѕમન ફાઉ×ડશેન 

˛ારા વàડ↓ ભλચી ãહોરા ફыડરъશન 

અન ેસરુતી ભλચી ãહોરા ફыડરъશન 

સાથ ે મળીન ે સતત બ ે માસ 

સધુી ચાલ ે તટેલા Ĭમાણમાં 

અનાજ, કЧરયાણાનો જÔથો 

જλЧરયાતમંદ પЧરવારોને 

પહ℮ચતો કરવામા ંઆãયો હતો.

બાયપપે મશીન અને 
ઓЩÄસજન કો×સ×ĺટેર મશીન 

ચોકબજાર ખાત ે આવુ ં જ એક સ×ેટર 

શλ કરાયુ ંતમેા ંકыપી Ѕમન ડવેલપમ×ેટ 

ફાઉ×ડશેન ે Ħણ 

બાયપપે મશીન 

ભટે આØયાં 

હતા.ં ઉપરાતં 

ફાιક પટъલ જે 

લવેામા ંઆવશ.ે 

કыદીઓન ેપણ સહાય કરી
કыપી Ѕમન ડવેલપમ×ેટ ફાઉ×ડશેન 

˛ારા કોરોનાકાળમાં કыદીઓનુ ંપણ Öયાન 

રાખવામાં આãયુ ંહતુ.ં જલે Ĭશાસનની 

પરવાનગી સાથ ે સરુતની લાજપોર 

સ×ેĺલ જલેમા ંબધં િહ×દ ુકыદીઓ Ĵાવણ 

મિહનામા ંઉપવાસ કરી શકы ત ેમાટъ ફરાળ 

તમેજ ફળફળાЧદની ãયવçથા કરી આપી, 

તો રમઝાન માસ દરિમયાન મЩુçલમ 

કыદીઓ માટъ સહેરી તમેજ ઈફતારી 

કыદીઓન ેમŪુ કરાãયા
 કыપી Ѕમન ડવેલપમ×ેટ ફાઉ×ડશેને 

કોરોનાકાળમાં માનવીય અિભગમ 

અપનાવી સરુતની લાજપોર સ×ેĺલ 

જલેમા ં વષђ↓થી બધં કыટલાક કыદીઓની 

ãહારъ આãયુ ંહતુ.ં વષђ↓થી નજીવી દѕડની 

રકમ ન ભરી શકવાન ેકારણ ેજલેમા ંબધં 

હતા. ખાસ વાત એ છъ મŪુ કરાવલેાં 

કЮલ 15 ãયિŪ પકૈЫ 9 મિહલાઓ હતી 

અન ેતમેા ંપણ Ħણ મિહલાઓનાં પાચં 

નાના ં બાળકો મજબરૂીવશ જલેમાં 

જીવન િવતાવી રΝા ં હતા. કыપી Ѕમને 

આ તમામનો મળી λ. 500થી લઈન ેλ. 

25000નો દѕડ ભયђ↓. આમ કЮલ બથેી Ħણ 

લાખની રકમ ભરીન ેતમામ કાચા અને 

પાકા કામના ં કыદીન ે જલેમŪુ કરાãયા. 

ઘણા ં કыદીઓ દѕડ નહỲ ભરી શકવાને 

કારણ ે બ ે વષ↓થી પાચં વષ↓ સધુીના 

સમયગાળા દરિમયાન જલેમા ંબધં હતા. 

પયા↓વરણનુ જતન પણ કરાય છъ, 
વડાĬધાન અન ેમÅુયમંĦી હવે 

Ĭશસંા કરી
કыપી Ѕમન ડવેલપમ×ેટ ફાઉ×ડશેન 

પયા↓વરણ જાળવણી અગં ેપણ કામ કરъ 

છъ. કыપી Ġપુ ેકіપનીએ વષ↓ 2017મા ંએક 

લાખ Τોનુ ંવાવતેર કરવાનુ ંઅિભયાન 

શλ કયુ↨. સાથોસાથ દЧરયાઈ પžી પર 

સનુામી જવેી આપદાથી રΤણ મળી શકы 

અન ેદЧરયાઈ િવçતારના ંગામોનુ ંધોવાણ 

ન થાય અન ેજમીનમા ંખારાશ ન આવે 

ત ેમાટъ મ×ેĠãુઝનુ ંવાવતેર શλ કયુ↨. આ 

કામની Ĭશસંા કરતા પĦો મÅુયમંĦી 

સમાજના સવા↨ગી િવકાસના 
આĠહી કыપી Ġુપના ફાλક પટъલ 
કોરોનાકાળના મૌન સેવાĳતધારી

રસીકરણ માટъ ĬોÓસાહન: ભλચી સમાજમાં વધુ માĦામાં 
વેЩÄસનેશન થશે તો ļો કરી λ.11,000નું ઈનામ અપાશે

16 જૂનના રોજ ભλચના દયાદરામાં વàડ↓ ભλચી ãહોરા પટъલ ફыડરъશન (WBVF) ̨ ારા કોરોના સામે રΤણ 
મેળવવા માટъ સમાજમાં મોટા Ĭમાણમાં રસીકરણ થાય તે માટъ જાગૃિત અિભયાન શλ કરાયું. WBVF ડાયરъÄટર 
અને કыપી Ġુપના સી.એમ.ડી. ફાιક પટъલે તેમના ĺçટ કыપી Ѕમન ડેવલપમે×ટ ફાઉ×ડેશન તરફથી વધુ માĦામાં 
વેЩÄસનેશન થાય તે માટъ ĬોÓસાહનλપે ઈનામની જાહъરાત કરી હતી. Ĵી પટъલે કЅં હતું કы, સમાજમાં 50 હજાર 
લોકો રસી લે તો ļો કરીને 11 ãયિŪને λ. 11000 નું રોકડ ઈનામ અપાશે. આંકડો વધે તેમ ļો ની સંÅયા 
વધારાશે. સમાજના એક લાખ લોકો રસી લેશે તો 25 લોકોને અને સવા લાખ થાય તો 35 લોકોને ļો મારફતે 
રોકડ ઈનામ અપાશે.

ગરીબ બાળકોની çકвલ-ફЫની જવાબદારી ઉઠાવી
ઉપરાંત કыપી Ѕમન સુરતના શાહપોરમાં આવેલી કы.એસ. જોશી ગàસ↓ çકвલની 10 ગરીબ- અનાથ 

િવ˜ાથЪ↓ઓની ફЫ ભરવાની જવાબદારી ઉપાડી રЅં છъ. એંÆલો ઉદૂ↓ çકвલનાં કыટલાંક બાળકોની ફЫ અદા 
કરવામાં આવી રહી છъ. હાલમાં એંÆલો ઉદૂ↓ શાળાને શૈΤિણક વષ↓ દરિમયાન λ. 21 લાખનું દાન આપવાની 
ઘોષણા તેઓએ કરી હતી. પોરબંદર, ભાવનગર, માતલપોર, રાતડી વગેરъ િવçતારની 16 શાળાઓની çકвલોના 
ડેવલપમે×ટની જવાબદારી ઉપાડી લીધી છъ.

 ફાιક પટъલ ĬોĠેિસવ મુЩçલમ એËયુકыશન ĺçટ (પીમેટ) ના પણ Ĭમુખ હોવાથી અહỲ પણ સી.એ., 
એЩ×જિનયЧરѕગ, મે િડકલ-પેરામેЧડકલનો અÛયાસ કરનારા તેમજ  આઈએએસ-આઈપીએસ બનવા માટъ ĺેિનંગ 
લેનારા કыટલાક િવ˜ાથЪ↓ઓને દǼક લઈને તેઓને આગળ વધારી રΝાં છъ. આ ĺçટ તમામ િવ˜ાથЪ↓ઓને ĭЫમાં 
તાલીમ આપે છъ. કોરોનાકાળ દરિમયાન ઓનલાઈન એËયુકыશન તેઓને મળી રહъ તે માટъ 70 ટъÚલેટ િવનામૂàયે 
અપાયાં હતાં. તે માટъ પણ કыપી Ѕમન ડેવલપમે×ટ ફાઉ×ડેશન ˛ારા λ. 3 લાખ 13 હજાર 625 જેટલી માતબર 
રાિશની મદદ પૂરા પાડી હતી. ફાιક પટъલ મુЩçલમ Įધરહૂડ લાઈĮેરીના પણ Ĭમુખ છъ અને અહỲ ઉŵ અÛયાસ 
કરવા ઈÉછનારા િવ˜ાથЪ↓ઓને િવના મૂàયે વાંચવા માટъ પçુતકો પૂરાં પડાય છъ. સમાજના ઉŵ અÛયાસ કરનારા 
268 િવ˜ાથЪ↓ઓને λ. 40 લાખની િશæય િǼ આ ĺçટъ એનાયત કરી હતી.

સમĠ માનવજાત માટъ અનુકіપા ધરાવતા ફાλક પટъલ પવન અને સૌર 
ઊજા↓ ઉÓપાદન ΤેĦ સાથે સંકળાયેલા છъ, પરѕતુ કЮદરતી મહામારીના સમયે 
તેમણે પોતાની તમામ ‘ઊજા↓’ માનવસેવા માટъ કામે લગાડી દીધી હતી

ભૂÅયાને ભોજન, ગરીબ પЧરવારોને રાશન, બીમાર લોકોને તબીબી સારવાર, સરકારના ફіડમાં પણ યોગદાન 
હોЩçપટàસમાં સાધન સહાય અને િવ˜ાથЪ↓ઓને આિથ↓ક સહયોગ આપીને માનવતાનાં કાયђ↓માં સુવાસ ફыલાવી હતી

ભλચ વેàફыર હોЩçપટલના 
Ĭાંગણમાં પહъલી લહъરમાં જ શλ 
કરવામાં આવેલા 69 બેડના કોિવડ 
કыર સે×ટર 15 Чદવસમાં તૈયાર 
કરવામાં આãયું હતું, જેમાં કы.પી. 
Ѕમન ડેવલપમે×ટ ફાઉ×ડેશન અને 
કыપી Ġુપની મહÓવની ભૂિમકા રહી. 
કыપી Ѕમનની ટીમે અહỲ 24 કલાક 
કામગીરી કરાવીની સાથે િવના 

મૂàયે કોિવડ દદЪ↓ઓની સેવા કરવા સે×ટર કાય↓રત કરાવવામાં ભૂિમકા 
ભજવી હતી. 19 લાખના ખચ› તૈયાર થયેલા આ કોિવડ કыર સે×ટર માટъ 
કыપી Ѕમન ડેવલપમે×ટ ફાઉ×ડેશને λ. પાંચ લાખનું દાન પણ આØયું. 

ઉપરાંત ફાιક પટъલ જેમા ંЧડરъÄટર છъ તે વàડ↓ ભλચી ãહોરા ફыડરъશન 
˛ારા પણ કોરોનાકાળ દમЧરયાન ખૂબ જ ઉમદા કાય↓ કરવામાં આãયું હતું. 
આ ĺçટના વàડ↓ Ĭમુખ ઐયુબ આકЮજી, ઈЩ×ડયાના Ĭમુખ આદમભાઈ, 
ЧડરъÄટર યુનુસ અમદાવાદી, નાસીર પટъલ, હનીફ મેિĺÄસ તથા સમાજના 
અ×ય સÛયોના સહયોગથી ભλચ િજ·ાનાં ĬÓયેક ગામડાઓમાં પહ℮ચે 
તે રીતે ઓЩÄસજન બ′ક શλ કરી હતી, સરકારી હોЩçપટલોમાં પીપીઈ 
 િકટ, મેЧડકલ  િકટ, માçક એનાયત કરાયા, તદъહોની અંિતમ િવિધ 
કરી અને સેનેટાઈઝર મશીન આØયા, ગરીબોને હજારોની સંÅયામાં 
અનાજ  િકટ પહ℮ચાડી, રમઝાન માસની  િકટ પહ℮ચાડવા સિહતનું કામ 
કયુ↨ અને આજ  િદન સુધી થઈ રЅં છъ. હાલ બીજી લહъરમાં પણ વીવીયુકы 
અને ખૈર ફાઉ×ડેશન, યુકыની મદદથી 77 ઓЩÄસજન કો×સ×ĺેટર મશીન 
ભλચ િજ·ા, સુરત, મુંબઈ અને Чદàહીમાં દાન કરાયાં.

ભλચ વેàફыરના Ĭાંગણમાં કોિવડ કыર 
સે×ટર ઊભું કરવામાં કыપી Ѕમને મદદ કરી

વગર કારણે સજા ભોગવતાં માસૂમ ભુલકાંઓ 
સાથે કыદીઓને મુŪ કરાãયા; વેЩÄસનેશનને 
ĬોÓસાહન આપવા ઈનામોની જાહъરાત

હતુ.ં આ ઉપરાતં સરકારના રાહતફіડમાં 

પણ આિથ↓ક યોગદાન આપવામા ંઆãયું 

હતુ.ં સમાજ સવેાના ંકાય↓મા ંફાιક પટъલની 

સાથ ેĠપુના ઓલટાઇમ Чડરъકટર સોહъલ 

ડભોયા, આિશષ મીઠાણી, અફફાન ફાιક 

પટъલ, સરફરાઝ પટъલ, રફЫક બમા↓, 

જાવદે પટъલ, ઇમરાન પટъલ, કыપીએચના 

ЧડરъÄટર ધીમતં જોષી, અફરાઝ શખે, 

ડોનેટ કરાયાં
કોિવડ-19ની મહામારીનો બીજો વવે 

માચ↓-એિĬલ-2021મા ંફરી આãયો. આ 

ઘાતક વવેમા ં અનકે લોકોએ પોતાના 

çવજનો ગમુાãયા. હોЩçપટલોમા ંજÆયાઓ 

ખટૂી પડી. Óયારъ કыટલાક સમાજ ˛ારા 

કોિવડ આઈસોલશેન સ×ેટર શλ કરાયા.ં 

સરુત હાલાઈ મમેણ જમાત ˛ારા પણ 

સમાજના Ĭમખુ છъ ત ેભιચી ãહોરા પટъલ 

સરુત ફыડરъશન ˛ારા પણ સરુત હાલાઈ 

મમેણ સમાજના કોિવડ સ×ેટરમા ં એક 

બાયપેપ તમેજ  રાદંъર ખાતે ચાલી રહъલા 

નાના એ×ડ આરએસવીપી યકુы ચЧેરટъબલ 

હોЩçપટલમા ં પણ એક બાયપેપ મશીન 

અન ેĦણ ઓЩÄસજન બોટલ  િકટનુ ંદાન 

આપવામા ંઆãયુ ંહતંુ. ઉપરાતં સરુતની 

સફૂЫ હોЩçપટલ ખાત ેબ,ે ઉનના મĩસેા 

મજિલસ ેદાવતુલ હક ખાતે બ ેઅન ેસરુત 

જનરલ હોЩçપટલ ખાત ે 1 ઓЩÄસજન 

કો×સ×ĺટેર મશીન ભટે અપાયા ંહતાં

મЧેડકલ Чડçપ×ેસરી સાથનેી 
શબવાિહની ભટે આપી

કы.પી. Ѕમન ડવેલપમ×ેટ ફાઉ×ડશેન 

˛ારા ગલુશન એ અમાદ ĺçટન ે એક 

મЧેડકલ Чડçપ×ેસરી સાથનેી શબવાિહની 

30 મ ે 2021ના રોજ ભટે આપી.. 

ગજુરાત ભાજપના Ĭમખુ અન ેનવસારી 

લોકસભાના સાસંદ સી. આર. પાટીલના 

હçત ે તને ે લોકસવેા કાજ ે Ĭçથાન 

કરાવવામા ંઆãયુ ંહતંુ. આ શબવાિહની 

અન ે મ ેિડકલ Чડçપ×ેસરી તમામ ધમ↓-

જાિતના ભદેભાવ િવના ઉપયોગમાં 

માટъની ખા˜ સામĠી, શરબત, ફળો પરૂાં 

પાડ્યા ંહતા.ં રમઝાન ઈદની ઉજવણીλપે 

સવૈયૈા દધૂ પણ તમામ કыદીભાઈઓ માટъ 

પીરસવામાં આãયુ.ં લગાતાર બ ે વષ↓થી 

આ કામ કыપીએચ ˛ારા કરવામા ંઆવી 

રЅ ંછъ.

સ×ેĺલ જલેમા ં3  ઓટોમેЧટક રોટી 
મકેર મશીન અન ે2 લોટ બાધંવાનાં 

મશીન ભટે કરાયાં
કыપી Ѕમન ડવેલપમ×ેટ ફાઉ×ડશેન 

˛ારા લાજપોર સ×ેĺલ જલેમા ં λ. 

સવા લાખ જટેલી માતબર રકમના 

લોટ બાધંવાના બ ે મશીન અન ે પોણા 

Ħણ લાખની Чકіમતનુ ં એક એવા કЮલ 

Ħણ  ઓટોમЧેટક રોટી મકેર મશીન 

કોરોનાકાળ દરિમયાન જ ભટે કરાયાં 

હતા.ં એક કલાકમા ં1000 જટેલી રોટલી 

બનાવતા ં Ħણ ઓટોમЧેટક રોટી મકેર 

મશીન ભટે અપાયા ંહતા. જલે અિધકારી 

આઈપીએસ મનોજ િનનામાએ આ 

મશીન આપવા અન ેĴાવણ-રમઝાનની 

સવેા બદલ કыપીએચના ЧડરъÄટર ફાιક 

ગલુામ પટъલનુ ંસ×માન પણ કયુ↨ હતુ.ં

પાચં માસમુ ભલુકાઓ સિહત 

િવજય ιપાણી અન ે વડાĬધાન નરъ×ĩ 

મોદીએ પાઠãયા હતા. કыપી એનજીર્ને 

મ×ેĠãુઝના વાવતેર માટъ મ×ેĠãુઝ 

સોસાયટી ઓફ ઈЩ×ડયા તરફથી 

મÜેબર િશપ એવોડ↓ ગોવામાં આયોિજત 

કાય↓ĝમમા ં એનાયત કરાયો છъ.

સંવેદનાની 
સંજીવની
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