
 

 

 

 

 

     તાયીખ :- ૨૬ / ભૅ / ૨૦૨૧ , ફુધલાય 

ઓક્સિજન ટને્કિ, િને્ટર ાઈન ઓક્સિજન િપ્ાય, એર કડંિન તથા 

અન્ય િવુળધાઓ, દાનમાં મલે ળસ્તઓુ, ગામના િભ્યોના િળાોના જળાફો 

િાથનેો વળસ્તતૃ માવિતી ડરોટટ. 

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

"Kindness, honesty, transparency, and democratic 

governance are our motto." 

"દયા, પ્રમાણિકતા, ારદવટતા, અને ોકાિી ઢફ ેિચંાન એ અમાર ંિતૂ્ર છ.ે" 

================================================ 

(૧) કૈયૈના ભશાભાયીના આ વભમગાાભાાં ઓક્વીજનની રાઈન ભાટૅ જરૂયી નાના-ભૈટા 

ાટટવ ભૅલલાભાાં અનૅક ભુશ્કૅરીઓનૈ વાભનૈ કયલૈ ડમૈ છૅ. ઓક્વીજનની ટાાંકીઓ 

ભૅલલા આણી કમભટી અનૅ WBVF- લર્લડટ બરૂચી લશૈયા પૅડયૅળન ના ખામદભૈ ણ વતત 

પ્રમત્નૈ કયી યહ્યા શતા, જેના ભાટૅ વાંસ્થા એભનૈ આબાય વ્મક્ત કયૅ છૅ.  

છૅલટૅ ભકફુર બાઈ અબરીના વતત અનૅ વખત પ્રમાવૈથી ટાંકાયીઆ કૈવલડ કૅય વૅન્ટય 

જમાાં વુધી ચારુ યશૅ ત્માાં વુધી નીચૅ ભજુફની આઈટ્ભૈ એક કાંની ભાયપત લાયલા ભાટૅ ભપત 

ભૅર છૅ 

ઓક્ક્વજન વૅન્ટરર રાઈન ભાટૅની અાંદામજત નલ રાખ રૂવમાની ૦૨ નાંગ ટૅન્કૈ. આ 

ઉયાાંત લાર્લલ અનૅ જરૂયી વાધન વાભગ્રી લાયલા ભાટૅ ભૅર છૅ. 

ટાંકાયીમા કૈવલડ કૅય વૅન્ટયૅ જરૂયીમાત ભુજફ ૦૧ નાંગ ઓક્વીજનની ટેંક અનૅ 

લૅૈયાઈજય ખયીદૅર છ.ૅ 

આ ઉયાાંત ભકફુર બાઈ અબરીના પ્રમત્નૈ થી એક ભાતફય યકભ અાંદાજે ૩૬ રાખ રૂવમા 

જેટરી અબરી બ્રધવટ, ઓએવીવ ક્રીસ્ન્ત ચૅયીટૅફર ટરસ્ટ, ડયફન, આફ્રીકા દ્રાયા આલાની 

ફાાંશૅધયી આલાભાાં આલી છૅ. 

TANKARIA COVID CARE CENTRE 

(ORG. BY  ANJUMAN  SARVAJANIK  HOSPITAL) 
PLACE : JAMIATUL  BANAT TANKARIA (PADARIYA ROAD) 

AT  &  POST – TANKARIA, TA & DIST – BHARUCH. 
 



(૨) એ.વી. ભાટૅ ડામયૅક્ટ અરગથી શૅલી રાઈન પયજીમાત નાાંખલાની જરૂય શતી, જેથી 

લામયૈ ગયભ થઈ વૈટટ વમકટટ થઈ આગ રાગલાના બમાંકય જોખભનૅ વનલાયી ળકામ, આ 

જરૂમયમાત ૂયી કયલાભાાં આલી છૅ. વાયલાય શૅઠના દદીઓ ડીસ્ટફટ ન થામ એનુાં ણ ૂયૅૂરાં 

ધ્માન યાખી એ.વી. ના પીટીંગ કયલા ડૅ એલુાં આમૈજન કયી એ કાભ ણ ૂરાં થઇ ગમૅર છૅ. 

ચીકાગૈ USA ની એક વખીદાતા વાંસ્થા WATER  WISH  CORPORATION દ્વાયા ફૅ 

ટનના મફરકુર નલા Mitsubishi બ્રાન્ડૅડ કાંનીના 03 નાંગ એ.વી. ખયીદીનૅ કૈયૈના વનૅ્ટય 

જમાાં વુધી ચારુ યશૅ ત્માાં વુધી લાયલા ભાટૅ આલાભાાં આલૅરા છૅ. આ એ.વી. ટાંકાયીઆ 

ગાભના યશૅલાવી ભૉ.વાદીક ભૉ. ઈબ્રાશીભ ભારજી ભાયપત આ વાંસ્થા નૅ આલાભાાં આલૅરા 

છૅ.  

આના વવલામ ટાંકાયીમા કૈવલડ કૅય વનૅ્ટયૅ જરૂયીમાત ભુજફ  દૈઢ  ટનનુાં  ૦૧ નાંગ એ.વી. 

ખયીદૅર છૅ.   

(૩) અપજર મુવુપબાઈ ઘૈડીલારા તયપથી ઓકવીજન ફૈટર ભાટૅના પરૈ ભીટય નાંગ ૧૫ 

ભૅર છૅ.  

(૪) ઈસ્ભાઈરબાઇ રશૅયી એ ફામૅ ભળીન નાંગ ૦૪ આૅર છૅ. 

(૫) ળખુર ઇસ્રાભ ટરસ્ટ તયપથી ઓકવીજન ના ફૈટર નાંગ ૧૦. 

(૬) વાજીદબાઈ ઇબ્રાશીભ રામાટ તયપથી ૧૦ નાંગ ફૈટર 

(૭) ફૈખા પૅભીરી, વવયાજ ગાાંડા તયપથી ૧૦ નાંગ ફૈટર 

(૮) બૂતા કમભટી તયપથી ૦૬ નાંગ ફૈટર 

(૯) ભક્સ્જદૅ વરાભ ટરસ્ટ મુ.કૅ. તયપથી કૈન્વન્ટરટય – ૦૧ નાંગ તથા ફામૅ ભળીન ૦૧ નાંગ. 

(૧૦) કાંફૈરી ારૅજ યૈડ ય આલરૅી વાર્લમા શૈક્સ્ટર તયપથી ઓક્ક્વજન વૅન્ટરર રાઈન 

ભાટૅના ૪૫ નાંગ પરૈભીટય લાયલા ભાટૅ ભૅર છૅ. તૅ ઉયાાંત ૫ નાંગ ભૅમડવીનની ટરૈ રી, 

ઓક્ક્વજન ફૈટર ઉઠાલલા ભાટૅની ત્રણ ટરૈ રીઓ, સ્ટરૅચય, લગૅયૅ લાયલા ભાટૅ આલાભાાં 

આલૅર છૅ. 

(૧૧) Al-Khair Foundation, UK અનૅ VVUK (વ્શૈયા લૈઈવ મુ.કૅ) ના 

વશમૈગથી WBVF (લર્લડટ બરૂચી વ્શૈયા પૅડયૅળન) India chapter ભાયપત નીચૅ 



ભુજફની આઈટભની વશામ કૈયૈના વાંક્રમભત દદીઓ  ભાટૅ ટાંકાયીમા કૈલીડ કૅય વૅન્ટયનૅ 

લાયલા ભૅર છૅ. 

      (૧) કૈન્વન્ટરટય – ૦૧ નાંગ 

      (૨) ફામૅ ભળીન – ૦૧ નાંગ 

      (૩) ઓક્ક્વજન ભૈટા ફૈટર (જમ્ફૈ) – ૨૫ નાંગ 

      (૪) ઓક્ક્વજન વૅન્ટય રાઈન ભાટૅ ફ્રૈભીટય - ૨૦ નાંગ 

(૧૨) ારૅજ ખાતૅ આલૅર ઓશદ પાભાટ ભૅમડકરના ઓનય પજરબાઈ ટૅર દ્વાયા શૅન્ડ 

વૅવનટાઈઝય નુાં ૧૦૦ રીટય નાું ભળીન વરર્લરાશ આલાભાાં આલૅર છૅ તથા ફીજુાં એક નાંગ 

ભળીન મફરકુર મકપામતી બાલૅ ન નપા અનૅ ન નુકવાન ના ધૈયણૅ આણૅ મકાંભત ચૂકલી તૅભનૄ 

ાવૅથી ખયીદૅર છૅ. તૅભનૈ ખૂફ ખૂફ આબાય. 

(૧૩) ટાંકાયીમા ગાભના બાઈ ફશૅનૈ, ટાંકાયીમા લરૅ્લપય વૈવામટી મુ.કૅ, મુ.કૅ. ના બાઈ ફશૅનૈ, 

વળકાગૈ તથા અભૅમયકાના ફીજા ળશૅયભાાં યશૅતા બાઈ ફશૅનૈ, કૅનૅડા, વાઉથ આમફ્રકા, 

જાાંમફમા, આમફ્રકાના તભાભ દૅળૈ, ન્મુજીરૅન્ડ, વઉદી અયૅમફમા, કતય ના તભાભ વખી દાતાઓ 

નૈ ખૂફ ખૂફ આબાય. 

(૧૪) આણા ગાભના દૅળ - વલદૅળભાાં યશૅતા ળુબવચાંતકૈ દ્વાયા અલાય - નલાય આ પ્રશ્ન 

ટાંકાયીમા કૈવલડ કૅય વૅન્ટય કમભટીના વભ્મૈનૅ ૂછલાભાાં આલ ૅ છૅ કૅ આણા વૅન્ટયભાાંથી 

મક્રમટકર ૅળન્ટૈનૅ બરૂચ, વુયત અનૅ લડૈદયા જેલા ભૈટા ળશૅયૈભાાં ટરીટભૅન્ટ ભાટૅ યીપય કયલા 

ડૅ છૅ તૈ આ ફાફતૅ ટાંકાયીઆ કૈવલડ કૅય વૅન્ટય ICU ત્થા લૅક્ન્ટરૅટય ની વ્મલસ્થા કૅભ કયી 

ળકતી નથી ? જેથી ક્રીટીકર દદીઓનૅ ણ ફધી વુવલધાઓ ભી યશૅ અનૅ તૅભનૅ ભૈટી 

શૈસ્ીટરૈભાાં યીપય કયલા ન ડૅ તૈ તૅનૈ ખુરાવૈ નીચૅ ભુજફ છૅ. 

આ ભુદ્દૈ ભૅનૅજીાંગ કમભટીના ધ્માન ઉય શૅરૅથી જ શતૈ. આ ફાફતૅ અનૅક લખત જુદા 

જુદા સ્તયૅ ચચાટઓ ણ થઈ છૅ. આ ફાફતૅ ભૅનૅજીાંગ કમભટી અનૅ વાંસ્થાભાાં વૅલા આતા 

ડૈક્ટયૈની ફૅ અગત્મની ભીટીંગૈભાાં વલસ્તતૃ ચચાટ વલચાયણા કયલાભાાં આલી શતી, તૅભાાં ફધાનુાં 

એલુાં ભાંતવ્મ શતુાં કૅ આ ભાટૅ આણી ાવૅ ગલભેન્ટ ની ભાંજૂયી નથી, યાંતુ આ વલમ ય 

પ્રમત્નૈ કયી જરૂયી ભાંજુયી ભૅલી ળકામ એભ છૅ. આઇવીમુ મુવનટ ણ થૈડા પ્રમાવૈથી 

આણા વૅન્ટયભાાં ણ ળરૂ કયી ળકામ એભ છૅ. જો ભાંજૂયી અનૅ આઈ.વી.મુ લૈડટ ળરૂ કયલાભાાં 



થૈડૈ વલરાંફ થતૈ શૈમ તૈ છી વાર્લમા શૈક્સ્ટરના આઈવીમુ નૈ ઉમૈગ કયી ળકામ, તૅ 

ભાટૅ વાર્લમા શૈક્સ્ટર ના ભૅનૅજભૅન્ટ નૅ વલનાંતી કયી એભની યલાનગીથી થૈડૈ વભમ 

લાયલા ભૅ એલા પ્રમાવૈ કયલાનૈ વલકર્લ ણ વલચાયી ળકામ.  

આણા ળુબવચાંતક ઈકફારબાઈ ધૈયીલારા એ કાંફૈરી ખાતૅ આલૅર વાર્લમા 

શૈક્સ્ટરના ICU લૈડટનૈ ઉમૈગ ભાટૅ જરૂયી ભાંજુયી ભૅલલા મ.ુકૅ.ભાાં યશૅતા વાર્લમા 

શૈક્સ્ટરના ઓનયની વાથૅ ભીટીંગ કયી વલનાંતી કયળૅ એલી ફાાંશૅધયી ણ આી શતી.   

અનુબલી ડૈકટયૈ વાથૅ ુખ્ત વલચાયણાના અાંતૅ નીચૅ ભુજફના અમબપ્રામૈ મભમટાંગભાાં 

યજુ થમા શતા.  

આ મભમટાંગભાાં ફીજા ડૈક્ટયૈ ઉયાાંત આણા ભૅડીકર ટીભના રીડય ડૈક્ટય વૈમૅફ દૅગ 

ભાસ્તય કૅ જેભનૅ ૈતાનૅ લૅક્ન્ટરૅટય ના ઉમૈગનૈ અનુબલ છૅ એભણૅ વલસ્તતૃ ભાવશતી આી 

શતી. 

લૅક્ન્ટરૅટયના ઉમૈગની પ્રમક્રમા અત્માંત જમટર છૅ. દદીના ળયીયભાાં નીઓ ઉતાયી 

દદીનૅ કૅટરીક જવતર પ્રમક્રમાઓભાાંથી વાય થલુાં ડતુાં શૈમ છૅ. એનૅસ્થૅવવમા ભાટૅ 

ક્લૈવરપાઇડ વટન, ખાવ નવવિંગ સ્ટાપ, એભ.ડી. ડેક્ટય, ક્લૈવરપાઇડ અનૅ અનુબલી 

લૅક્ન્ટરૅટય ઓયૅટવટ ની વૅલાઓ ૨૪ કરાક વેંટય ખાતૅ ઉરબ્ધ યશૅ તૈ જ લૅક્ન્ટરૅટય ફાફતૅ 

આણૅ આગ લધી ળકીએ એભ છ.ૅ આણા જૂના કૅટરાક વૅન્ટયૈ કૅ જેભની ાવૅ લૅક્ન્ટરૅટય 

ની વુવલધા તથા ICU ની વુવલધા ઉરબ્ધ શૈલા છતાાં તથા અનૅક પ્રમત્નૈ કયલા છતાાં 

લૅક્ન્ટરૅટય નૈ તૅઓ ઉમૈગ કયી ળકતા નથી, તૅનાું ભુખ્મ કાયણ કૈયૈના ભશાભાયી ના વભમભાાં 

લધુ ગાય આલા છતાાં આલૈ જરૂયી કલૈરીપાઇડ સ્ટાપ એભનૅ ભતૈ નથી. બરૂચ લડૈદયા 

કૅ વયુત ળશૅયૈભાાં ણ ુયતૈ સ્ટાપ ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં અત્માંત ભુશ્કૅરીઓનૈ વાભનૈ કયલૈ 

ડૅ છૅ.  

લધુભાાં ફધાજ ડૈક્ટયૈએ એક ભત ૅ એલૈ અમબપ્રામ આપ્મૈ કૅ અભાયા અનુબલૈના 

આધાયૅ આલૈ સ્ટાપ ટાંકાયીઆ ભાાં ઉરબ્ધ કયાલી ળકાળૅ નશીં, જેથી લૅક્ન્ટરૅટય અનૅ ICU 

ઉરબ્ધ શૈલા છતાાં આણૅ દદીઓનૅ લૅક્ન્ટરૅટય ની વુવલધાઓ આી ળકીળુાં નશીં.  

શારના કૈવલડ ભશાભાયી ના વાંજોગૈભાાં ડૈકટયૈ અનૅ નવવિંગ સ્ટાપ જર્લદી ઉરબ્ધ થતા 

નથી તૅનુાં એક ભુખ્મ કાયણ એ ણ છૅ કૅ તૅઓ દદીઓના ડામયૅક્ટ કૈન્ટૅક્ટભાાં વતત આલતા 

શૈલાથી તૅભના ૈતાના જાનનુાં તથા ચૅ રાગલાના કાયણૅ તભૅના કુટુાંફીજનૈનુાં ણ જાનનુાં 



જોખભ યશૅરુાં શૈમ છૅ. બરૂચના ડૈકટયૈ જેઓ અલાયનલાય ટાંકાયીઆ વૅન્ટયભાાં આલૅ છૅ એભના 

ભાયપત જાણલા ભળ્ુાં કૅ ખુફજ લધુ ગાય આલા છતાાં લૅક્ન્ટરૅટય વુવલધા ભાટૅનૈ તથા ફીજી 

કૈવલડનૅ રાગતી વૅલાઓ ભાટૅ ભડૅીકર સ્ટાપ વશૅરાઇથી ઉરબ્ધ થતૈ નથી. વયકાયી 

દલાખાનાઓભાાં ણ નવવિંગ સ્ટાપ અનૅ ડૈક્ટયૈ નુાં ભૈયર જલાઈ યશૅ અનૅ તૅભની વૅલાઓ 

ભતી યશૅ એ શતૅુથી સ્ૅશ્મર ફૈનવ આલાભાાં આલૅ છૅ. 

ડૈકટયૈ, અનૅ નવવિંગ સ્ટાપ દદીઓના વીધા અનૅ વતત વાંકટભાાં આલતા શૈમ છૅ તૅઓ 

ૈતાના અનૅ ૈતાના કુટાંફીજનૈના જીલના જોખભૅ કૈયૈના જેલી અત્માંત બમાંકય ચૅી 

ફીભાયીના દદીઓની વૅલાઓ કયી એભનૈ જીલ ફચાલલાનૈ વતત પ્રમાવ કયી યહ્યા છૅ. આણૅ 

જોમુાં છૅ કૅ ફીજી શૈક્સ્ટરૈના ભૅડીકર સ્ટાપના અનૅક વભ્મૈ આ અગાઉ ળશીદ ણ થમા છૅ. 

ભૅડીકર સ્ટાપના વભ્મૈનૅ અલાય - નલાય કૈયૈનાનૈ ચૅ ણ રાગ્મૈ શતૈ, છતાાં ણ તૅભણૅ 

વૅલાના કાભૈથી ીછૅશઠ કયી નથી જે કાફીરૅ દાદ છૅ. ફધાજ વૅલાઓ આતા જેન્ટ્વ 

ડૈક્ટયૈની વૅલાઓનુાં ળબ્દૈભાાં લણટન થઈ ળકૅ એભ નથી. વાથૅ વાથૅ રૅડી ડૈક્ટય ઉમ્ભૅશાની 

રારન (વયાંચ ના વુુત્રી) તથા યઈવા ફશૅન દૈયાના વખત પ્રમાવૈ, ખાંત અનૅ ઉત્વાશથી 

કાભ કયતાાં જોઈ ફધાજ ખુફ પ્રબાવલત થમા છૅ. ઓક્વીજનના લજનદાય ફૈટરૈ ની આખૈ 

મદલવ આભથી તભૅ શૅયાપયૅી કયતા એ નાજુક ળયીય લાા ભાવુભ ચૅશયાઓ, યવૅલાથી 

યૅફઝૅફ થતા એભના ળયીય અનૅ એભના કા યથી ટકતા યવૅલાના એ ટીાાંઓની ળુાં 

મકાંભત ચૂકલી ળકામ? ફીજા કાભૈ ઉયાાંત લી ાછુાં એભનૅ કૈઈ ણ દદીનૈ ફૈટર ખારી ના 

થઈ જામ એનુાં ણ વતત ધ્માન યાખલુાં ડૅ. કૈયૈનાના અજાણ્મા દદીઓનૅ ફૅડ ઉય ૅળાફ, 

ાણીની શાજતૈ ૂયી કયાલતા, એભની તથા મફક્ર્લડાંગની વપાઈ કયતા એ કભટચાયીઓનૅ ળુાં 

મકાંભત ચૂકલી ળકામ?  

આણુાં ટાંકાયીમા કૈવલડ કૅય વનૅ્ટય એ શૅરુાં એલુાં વૅન્ટય છૅ જે ભાનલતાના ધૈયણૅ ગભૅ તૅ 

શદૅ શોંચી ગમૅરા ક્રીટીકર સ્ટૅજના અત્માંત ભજફુય દદીઓનૅ જેભનુાં ઓક્ક્વજનનુાં રૅલર 

ખુફજ નીચુાં શૈલાથી એભનૅ કૈઈ વૅન્ટય દાખર કયતુાં નથી, તૅભનૅ ણ આણૅ દાખર કયીએ 

છીએ. તૅથી જ દુય દુયના દદીઓ ણ ભજફુયીથી ટાંકાયીમા આલૅ છૅ જે તભૅ વલસ્તતૃ અશૅલારભાાં 

જોઈ ળકૈ છૈ, બવલષ્મભાાં જોળૈ. મભત્રૈ અભીયૈનૅ ઓછી તકરીપૈ ડતી શૈમ છૅ તૅઓ ભોંઘી 

શૈસ્ીટરૈભાાં મૅનકૅન પ્રમાવૈ કયી દાખર થઈ ળકૅ યાંતુ એટરી આવાની અનૅ વશુરતૈ 

ગયીફૈ ભાટૅ નથી શૈતી. આજની જ લાત કયીએ તૈ એક મક્રમટકર કન્ડીળનભાાં દાખર થમૅર 

દદીનાું ઓક્વીજન રૅલર ખુફજ ઓછુાં શતાું, તૅભના કુટુાંફીજનૈના ભજફુયી વાથૅના આગ્રશૈના 



કાયણૅ આણૅ દાખર કયૅર શતા. એભનૅ ફામૅ ભળીન પાલી વાયલાય ચારુ યાખી શતી, 

યાંતુ એભનૅ પયજીમાત લૅક્ન્ટરૅટય થી જ વાયલાય આલી ડૅ એભ છૅ એલી ડૈક્ટયૈએ ૂયૅૂયી 

વભજ વલસ્તાયથી એભના વગાઓનૅ આી શતી, છી કમભટીના વભ્મૈએ ણ એભનૅ 

વભજાવ્મા શતા કૅ તભાયા દદીનૅ  પયજીમાત લૅક્ન્ટરૅટય થી જ વાયલાય આલી ડળૅ. ત્માયૅ 

એભના ળબ્દૈ “ અભૅ ગયીફ વશ_ _ છીએ અભનૅ કૈણ ભદદ કયૅ વાશૅફ? ત્માયૅ અભૅ કહ્યાં કૅ ૨-૩  

વાંફધીઓનૅ તભાયા ગાભભાાં ઘયૅૅ ઘયૅ ભૈકરૈ એટરૅ જરૂય જેટરી યકભ તૈ થઈ જળૅ. અનૅક 

વભજાલત છી એ દદીનૅ લડૈદયા યીપય કયી ળકામૈ. (આ ફાફતભાાં આણુાં ગાભ ખૂફ 

નળીફદાય છૅ) આણા વૅન્ટયભાાં આણૅ મક્રમટકર કન્ડીળનના અત્માંત ભજફુય દદીઓનૅ પકત 

ભાનલતાના ધૈયણૅ દાખર કયી આણાથી ફનતી તભાભ ભદદ કયીએ છીએ, ડૈક્ટયૈના, 

આણા કૈન્ટૅક અનૅ પ્રમાવૈથી ફીજી લૅક્ન્ટરૅટય લાી શૈસ્ીટરૈભાાં દાખર કયાલલા 

બરાભણૈ ણ કયીએ છીએ, એલી શૈક્સ્ટરૈભાાં દદીઓનૅ ભૈકરલા એમ્બ્મુરન્વની વ્મલસ્થા 

ઉયાાંત ગૅવ નૈ ફૈટર, આણી ાવૅના ફામૅ ભળીનવાથૅ એલા દદીનૅ જે તૅ શૈસ્ીટરભાાં 

દાખર થામ ત્માાં વુધીની વ્મલસ્થા કયી આણૅ ભૈકરીએ છીએ. 

આણા વૅન્ટયભાાં ભજફૂયીથી દાખર થતા દદીનૅ વાયલાય ભતી થઈ જામ છી 

ગબયામ ગમૅરા દદીઓના વફાંધીઓ થૈડી યાશત અનુબલૅ છૅ ત્માયૅ વભજાલટ તથા ડૈકટયૈ 

અનૅ આણા ભાગટદળટન ભુજફ લૅન્ટીરૅટય જમાાં ઉરબ્ધ શૈમ એલી શૈસ્ીટરભાાં દદીનૅ રઈ 

જલા ભાની જામ છૅ. ક્માયૅક વ્મલસ્થા ના થતાાં એલા દદીઓનૈ ઇન્તકૅાર ણ થઈ જામ છૅ.  

પયીથી વલે દાનલીયૈનૈ, નાની-ભૈટી દયકૅ પ્રકાયની ભદદ કયનાયાઓનૈ, દારૂર ફનાત 

મફર્લડીંગનૈ જરૂયત ભુજફ કૈઈ ણ જાતની યૈકટૈક વલના આણૅ આ વનૅ્ટય ભાટૅ ઉમૈગ કયી 

ળકીએ એલી વ્મલસ્થા કયલાભાાં ભદદરૂ થનાય ભૉ. ઈસ્ભાઈરબાઈ બુતા, વાંસ્થાના મજમ્ભૅદાય 

ભકફુરબાઈ બુતાનૈ, ગાભના અનૅ ફશાય ગાભના દૅળ-વલદૅળભાાં લવતા તભાભ ળુબવચાંતકૈ, 

ભદદ કયનાયાઓ નૈ ખુફ-ખુફ આબાય. 

આણૅ એ વલટશ્રૅષ્ઠ દીનના અનુમામીઓ છીએ જે દીનભાાં યાશગીયનૅ જફાનનૈ ઉમૈગ 

કમાટ વવલામ પક્ત શાથના ઈળાયાથી યસ્તૈ ફતાલલાનૈ, યસ્તાની નાની અડચણ દુય કયલાનૈ 

મૈગ્મ ફદરૈ આલાનૈ લામદૈ છૅ. જે દીનભાાં ભદદની યકભ કૅ લસ્તુ જેટરા શાથૈભાાંથી વાય 

થળૅ એ દયૅકનૅ મૈગ્મ ફદરૈ આલાનૈ લામદૈ છૅ એ ભશાન દીનના આણૅ અનુમામીઓ 

છીએ. આજે દપન થમૅરા ઇકફારબાઈ બરૂચી, થૈડા મદલવૈ શૅરાાં દપન થમૅરા 

ઇનામતબાઈ રામાટ, ભશમ્ભદ બાઈ કયકમયમા, અબ્દુરયજ્જાક ફાયીલારા (રીસ્ટ ખૂફ રાાંફુ 



છૅ) જેલા ખૂફ લાતૈ કયતા, શવતા ચૅશયાઓ અકાૅ આ પાની દુનીમા છૈડી ગમા. આણા 

ભુયબ્ફી એશભદ બાઈ ટૅર વાશૅફનૈજ દાખરૈ જોઈ ર્લમૈ. ભાયૅ - તભાયૅ  ૦ થી ૦૭ વૅકન્ડ, 

ભીનીટ, કરાક, મદલવ, લટ કૅ દામકા કૅટરાું જીલલાનુાં શલૅ ફાકી છૅ એ આણનૅ ખફય નથી. 

ક્માભતની ઘણી ફધી વનળાનીઓ જાશૅય થઈ ગઈ છૅ. આણી આલનાયી ૅઢીઓનૅ ણ કૅટરુાં 

જીલલાનુાં છૅ એ ખફય નથી. 

“ િુએ નામળર ફેવનાં કિૈ ેકૈિે 

(બરબરા જાણીતાઓ નાભળૅ થઈ ગમા) 

ઝમીં ખા ગઈ નૌજળાં કિૈે કિૈ.ે. 

ક જો તનકે ચતે થ ેઅની ાન-ઓ-ૌકત ર 

મા તક નિીં જતી આજ ઉનકી તુરફત ર 

અદના િો યા આા િો - િફકો ૌટક ેજાના િૈ 

મપુવિ-ઓ-તળગંરકા - કબ્ર િી ડિકાના િૈ ” 

 

દુુઃખ અનૅ તકરીપૈના વભમૅ ફધાની ભદદ કયલાના ઇસ્રાભના ભાગટદળટન અનૅ એના 

ભશાન ઈવતશાવનૅ અનુવયી અનૅ ઇસ્રાભના એ ભશાન રૈકૈના જીલનનૅ અનુવયી, આલૈ 

ફધા ખબૅ થી ખબૈ ભીરાલી નાની નાની કૈળીળૈ કયતા યશીએ. અર્લરાશ આણા ફધાની 

ભદદ જરૂય કયળૅ. કૈઈ અત્માંત દુુઃખી, અત્માંત ભજફુય દદીની અનૅ તૅના મયલાયના વભ્મૈની 

દુઆઓ અભૅ વાાંબતા યશીએ છીએ, મદરના ઊંડાણભાાંથી નીકૅર એકાદની દુઆ ણ જો 

અર્લરાશ કફૂર કયી રૅળૅ (જેની આણનૅ વૉથી દમાુ આણા ફધાના ારનશાયથી ખાવ 

ઉમ્ભીદ ણ છૅ) તૈ આણા ફધાની આમખયત અનૅ દુવનમા વુધયી જામ એલી અર્લરાશથી 

ઉમ્ભીદ અનૅ દુઆઓ કયતા યશીએ.  

 

ોકાિી પ્રિાવકાન ેઅનિુરી ોકાિી ઢફે આના િચૂનોને િંમેા ધ્યાન 

ર ેળામા ંઆળ.ે 

 


