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અખબાર� યાદ�                તા. ૨૦-૦૯-૨૦૨૧ 

 

• લોકો�ુ ં�યાન ભટકાવવા અને કોરોનામા ંઘોર િન ફળતાથી લોકોનો રોષ ઠંડો કરવા ભાજપે *ય+,ત 

બદલવાની કર-લી કામગીર� 
• ભાજપે *ય+,ત બદ/યા છે, ૨૦૨૨મા ં2જુરાતની જનતા સરકાર બદલશે : ભરતિસ6હ સોલકં� 

 

 2જુરાત 8દ-શ ક9:ેસ સિમિત ખાતે િવશેષ પ;કાર પ<રષદમા ં=વૂ? ક-@Aીય મ;ંી અને 2જુરાત 8દ-શ ક9:ેસ સિમિતના 

=વૂ? 8BખુCી ભરતિસ6હ સોલકં�એ કોિવડ-૧૯ @યાય યા;ામા ં સરકારની બેદરકાર� Eગે આકરા 8હાર કરતા જણા*Hુ ં હI ુ ં ક-, 

ભાજપ સરકારની 2@ુહા<હત બેદરકાર� 2જુરાતના તમામ નાગ<રકો સમJ K/ુલી પડ� ગઈ છે Mયાર- લોકો�ુ ં �યાન ભટકાવવા 

અને કોરોનામા ંઘોર િન ફળતાથી લોકોનો રોષ ઠંડો કરવા ભાજપે *ય+,ત બદલવાની કર-લી કામગીર�, હ<કકતમા ં *ય+,ત નહ� 

*યવNથા બદલવાની છે. ભાજપે નેતા નહ� નીિત બદલવાની છે. કોરોના મહામાર�મા ંરાMયના નાગ<રકોને @યાય મળે તે માટ- 

કોિવડ-૧૯ ÔÔ@યાય યા;ાÕÕ તા. ૧૬મી ઓગNટ થી ક9:ેસ પJે શS કર� હતી. કોિવડ-૧૯ ÔÔ@યાય યા;ાÕÕમા ંચાર અઠવા<ડયાના 

સમય ગાળામા ંજ ૩૧,૮૫૦ કરતા વX ુપ<રવારોની Bલુાકાત લઈ, તેમને સાYંવના આપી હતી. ક9:ેસ પJની Z માગં છે તે Eગે 

Z પ<રવારોએ તેમના Nવજન 2મુા*યા છે તે માગં સરકાર સમJ ર[ુ કરવા માટ- ૩૧,૮૫૦ કરતા વX ુ ફોમ? Bતૃકના 

પ<રવારજનોએ ભરાઈને આ]યા છે. એનો અથ?, 2જુરાતમા ંસરકારના ૧૦,૦૮૧ સ^ાવાર કોરોના દદ_ઓના BYૃHઓુના `કડા છે 

તેના કરતા ં;ણગણા થી વX ુમોતની મા<હતી મા; ચાર અઠવા<ડયામા ંક9:ેસ પJની કોિવડ-૧૯ ÔÔ@યાય યા;ાÕÕ મા ંસામે આવી 

છે. 

@યાય યા;ા દરaયાન ઝોન 8માણે પ<રવારજનોએ 

ભર�ને આપેલા ફોમ?ની સcંયા 

સૌરા e ઝોન ૧૧૨૦૮ 

ઉ^ર ઝોન ૮૦૪૫ 

મ�ય ઝોન ૫૧૩૬ 

દhJણ ઝોન ૭૪૬૧ 

��� 31850 

 ભાજપ સરકારની ઘોર િન ફળતાના કારણે 2જુરાતની જનતાએ ક/પી ન શકાય એj ુkુઃખ વેઠm ુછે. રાMય સરકારના 

અણઘડ વ<હવટના કારણે અનેક પ<રવારોએ Z યાતનાઓ ભોગવી છે, તેના ં8YયJ 8માણ પણ ક9:ેસને અમાર� @યાય યા;ા 

દરિમયાન 8ા]ત થયા છે. હવે n ૂટંણી આવી છે એટલે તેના ંહાઈકમા@ડ- ચહ-રો બદલાવીને પોતાના અસલ ચ<ર;ને oપાવવાની 

કોિશષ કર� છે. નેતા નહ� િનયત બદલો, ચહ-રો નહ�, *યવNથા બદલાની જSર છે. કોરોના મહામાર�મા ં ભાજપ સરકારની 

2@ુહા<હત બેદરકાર�નો ભોગ 2જુરાત અને 2જુરાતીઓ બ@યા. ગવ?મે@ટ મેઈડ ડ�ઝાNટર, સરકાર� `કડા Bજુબ ૧૦,૦૮૧ લોકોના 

BYૃH ુથયા બીp બા[ુ *યવNથાનો અભાવ અને ત;ંની લાપરવાહ�થી 2જુરાતમા ં૨.૮૧ લાખ Zટલા નાગ<રકોએ pવ 2મુા*યા, 

Z તાZતરના હાવ?ડના સશંોધનમા ંસામે આ*Hુ.ં આ સNંથાગત હYયાઓ (Institutionalised Murders) 8થમ લહ-ર બાદ બીp 
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લહ-રમા ંઓ+,સજન, ખાલી બેડ, ર-મડ-િસિવર ઈ@Z,શનના કાળાબrર, દવાના કાળાબrર, ૧૦૮ એasHલુ@સ માટ- લાબંી કતારો 

લાગી, ૪૮ થી ૭૨ કલાક tધુી એasHલુ@સ માટ- રાહ જોવી પડ-, અને મોત પછ� Nમશાન / કvNતાનમા ંપણ લાઈનો. સરકારની 

2@ુહા<હત બેદરકાર�, અણઘડ વ<હવટ, આયોજનનો અભાવના લીધે પારાવાર Bwુક-લીનો સામનો કરવો પડxો અને પ<રવારના 

Nવજનો 2મુાવવા પડxા. વૈિzક મહામાર�મા ં લોકોને રાહત આપીને મદદ{ુપ થવાન ે બદલે કોરાના મહામાર�મા ં માNક, 

સેનેટાઈઝર, દવા, ઈ@Z,શન સ<હતમા ં કાળાબrર�યાÐસ:ંહખોરો બ@યા બેફામ, સરકાર- આપેલા લાયસ@સ }ારા લેબોર-ટર� 

ટ-Nટ~ગમા ં મોટા પાયે કમાણી - નાણા ં વtલૂાયા. ર-મડ-િસવર Z કોિવડ-૧૯ ની સારવારમા ં ઉપયોગમા ં લેવાય છે Z બrર 

<ક6મતથી ;ણ ગણા ભાવથી કાળાબrર થઈ ર�ા છે 2જુરાતમા ંટોસીલી�મબે ઈ@Z,શન Zની <ક6મત S. ૪૦,૦૦૦ છે Z લાઈફ 

સેિવ6ગ મા ંજSર� છે તેવા સમયે તેના ૧ લાખ Sિપયા tધુી એટલે ક- ૨૫૦ ટકા tધુી વX ુવtલૂાય. કોરોના મહામાર�ના કપરા 

સમયમા ંતમામ મોરચે િન ફળ ભાજપ સરકાર 2જુરાતના લોકોની �જ6દગી સાથે ધમણ-૧ના નામે ગભંીર ખેલ ખે/યો. સરકાર- 

કોઈપણ rતની ચકાસણી કયા? િસવાય ધમણ-૧ ને સીXુ ં2જુરાતના દદ_ઓની ઉપર અખતરો કય�? તેનો પણ સરકાર જવાબ 

આપે. ૨૨ r@Hઆુર�, ૨૦૨૦ એ 2જુરાતના અિધક િનયામક (આરો�ય) એ પ<રપ; કર�ને જણા*યા છતા ંસરકાર PPE ક�ટ, 

વે@ટ�લેટર, માNક અને અ@ય સાધનો ક-મ ના ખર��ા ? નામદાર હાઈકોટ� અવલોકન કરતા જણા*Hુ ં છે ક- ÔÔNવાN�ય શsદમા ં

નાગ<રકની શાર�<રક, માનિસક અને સામા�જક tખુાકાર�નો સમાવેશ થાય છે. ભારતના બધંારણના આટ_કલ-૨૧ અ@વયે NવNથ 

રહ-j ુ ંતે દર-ક નાગ<રકનો Bળૂ�તૂ અિધકાર છેÕÕ. ÔÔસરકાર Z ર�તે કામ કર- છે તેનાથી 2જુરાતના નાગ<રકોની શાર�<રક, માનિસક 

અને સામા�જક +Nથિતને મો�ંુ �કુસાન થHુ ંછેÕÕ 2જુરાત હાઈકોટ� આ અવલોકન કરjુ ંપડm ુ.ં પે@ડ-મીક એ,ટમા ંબે જોગવાઈઓ, 

એક િશJાYમક જોગવાઈ અન ેબીp ક/યાણલJી જોગવાઈ. સરકાર }ારા િશJાYમક જોગવાઈ ભર=રુ ઉપયોગ કરવામા ંઆવે, 

માNક ના પહ-H ુ? હોય તો ૧૦૦૦ દંડ, અનેક એકમોને સીલ કર� દ-વામા ંઆવે, અનેક લોકો સામે પોલીસ ક-સ કરવામા ંઆવે અને 

અનેક rતની િશJાYમક કાય?વાહ�ઓ છે/લા દોઢ વષ?થી કરવામા ંઆવી. Z ક/યાણલJી જોગવાઈ છે. એનોય સદંતર અનદ-ખી 

કરવામા ંઆવે, આ તે ક-વા 8કારનો @યાય ? 

 આજની િવશેષ પ;કાર પ<રષદમા ં2જુરાત 8દ-શ ક9:ેસ સિમિતના Bcુય 8વ,તા ડૉ. મિનષ દોશી, અમદાવાદ શહ-રના 

કા.8BખુCી ચેતન રાવલ, અમદાવાદ �જ/લા ક9:ેસ સિમિતના 8BખુCી પકંજિસ6હ વાઘેલા ઉપ+Nથત ર�ા ંહતા.ં 
 

  

 

(ડૉ. મિનષ એમ. દોશી) 

Bcુય 8વ,તા 


