
૦૬- ૦૫- ૨૦૨૦ 
સમ� િવ� અને ભારત દ�શ કોરોના વાયરસનો સામનો કર� ર�ો છે �યાર� �જુરાતમા ંમોટ� 
સ�ંયામા ંકોરોના સ�ંમણ વધી ર�ુ ંછે, �ની પાછળ જવાબદાર કારણો િવશ ે�જુરાત �દ�શ ક��ેસ 
સિમિતના ��ખુ �ી અમીત ચાવડાએ ફ�સ�કુ લાઈવ �ારા �ેસ િમ�ડયા અને ��જનો સાથ ેચચા� 
કર� હતી.  

�જુરાત �દ�શ ક��ેસ ��ખુ �ી અમીત ચાવડાએ જણા��ુ ંહ� ુ ંક�, 'કોરોના વાયરસ મહામાર�ને 
કારણે સમ� �જુરાત, ભારત દ�શ અને િવ� હ�રાન -પર�શાન છે અને આિથ�ક પાયમાલીનો ભોગ 
બ�યા છે, ૩૦ ���આુર�એ WHO એ પણ ઇ�ટરનેશનલ હ��થ ઈમરજ�સી �હ�ર કર�, 
અમે�રકાએ પણ ૩૧ ���આુર�એ પોતાના દ�શમા ંહ��થ ઈમરજ�સી �હ�ર કર�. ���આુર�ની 
શ�આતમા ંજ WHO ની �ચુનાથી કોરોના વાયરસ (COVID-19)ની ગભંીરતા, તી�તા અને 
આવનાર સમયમા ંપડનાર� અસરો �ગે મા�હતી હતી, ૭ ફ��આુર�એ ક���ીય �વા��ય મ�ંી �ારા 
સસંદમા ંપણ આ �ગેની મા�હતી પણ આપવામા ંઆવી હતી. WHO ની હ��થ એડવાઈઝર�મા ં
�પ�ટ જણા��ુ ંહ� ુ ંક�, ''આ વાયરસ માનવથી માનવને ફ�લાય છે, એકબી�ના સપંક�મા ં
આવવાથી કોરોના સ�ંમણ થાય છે એટલે કોઈ જ�યાએ સા��ુહક મેળાવડા ના કરવા, કો��નુીટ� 
�ા�સિમશન થાય તેવા કાય��મો ના કરવા તેમજ દવા ના શોધાઈ હોવાથી રોગને �સરતો 
અટકાવવા સાવચેતીના પગલા લેવા.'' આ ઉપરાતં સમ� �ુિનયાને WHO એ તેની ગભંીરતા 
િવશ ેચેતવી તેમ �ણવા છતા ંભારત સરકાર� રાજક�ય લાભ માટ� નમ�તે ��પ કાય��મ�ુ ં
મોટાપાયે આયોજન ક�ુ�. �મા ંરાતોરાત અમદાવાદના મેયરના અ�ય� પદ� ડોના�ડ ��પ 
અ�ભવાદન સિમિતની રચના કર�, �જુરાત ��ક�ટ એસોિસએસને �ટ�ડ�યમની �યવ�થા આપી, 
�જુરાત સરકાર� તમામ �તની મ�ૂંર�ઓ આપી અને ૧૦૦ કરોડ �િપયા કરતા વધાર� રકમનો 
ખચ� કર� કાય��મ આયો�જત કય� હોય તેવા �કડા આ�યા છે. 

ડોના�ડ ��પ ઉપરાતં તેમની �રુ�ાની ટ�મો, પ�કારો, વપેાર�- રાજક�ય ડ�લીગેશનો તેમજ મોટ� 
સ�ંયામા ંિવદ�શથી લોકો અમદાવાદમા ંતે સમયે આ�યા. WHO ની ગાઈડલાઈ�સ�ુ ંઉ�લઘંન 
કર�ને આ કાય��મ કરવામા ંઆ�યો. સમ� �જુરાતમાથંી બસોમા ંલોકોને ભર�ને �ટ�ડ�યમમા ંએક 
લાખ કરતા વ� ુલોકોને બેસાડવામા ંઆ�યા. તેમજ એરપોટ�થી �ટ�ડ�યમના �ટ પર પણ મોટ� 
સ�ંયામા ંઅ�ભવાદન માટ� લોકોને રોડ પર ઉભા રાખવામા ંઆ�યા. આ કાય��મમા ંભીડ એકિ�ત 
થવાથી કો��નુીટ� �ા�સમીશન વધવાના સજંોગો ઉભા થતા �જુરાતમા ંકોરોના વાયરસ 
�વશેવાની શ�ુઆત થઇ �ના કારણે આ� સમ� �જુરાત કોરોનાના ભરડામા ંઆવી ગ�ુ ંછે. આ 
અ�ણતા થયેલી �લૂ નથી, �નુાઈત િન�કાળ� છે. 

�જુરાતમા ં૨૭૦ કરતા વધાર� લોકોના ��ૃ� ુથઇ ��ુા છે, ૬ હ�ર �ટલા કોરોના પોઝીટ�વ ક�સો 
છે, �મના માટ� હો��પટલ, દવા ક� �રૂતા સસંાધનોની કોઈ �યવ�થા પણ નથી. લોકડાઉનન ે
કારણે આિથ�ક પાયમાલીનો ભાગ સૌ કોઈ બ�યા છે, અથ�ત�ં પડ� ભા�ં�ુ ંછે, પર�ાતંના લોકો 
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વતન જવા સઘંષ� કર� ર�ા છે, ખેતીમા ં�કુસાની થઇ રહ� છે �ની પાછળ નમ�તે ��પ કાય��મ 
જવાબદાર છે. 

નમ�તે ��પ કાય��મને કારણે થયેલા કો��નુીટ� �ા�સિમશનને લીધે અમદાવાદ અને �જુરાતમા ં
વકર�લી કોરોના સ�ંમણની પ�ર��થિત અને તમામ પાસાઓની �યાિયક તપાસ થાય તે માટ� 
નામદાર હાઈકોટ�  સમ� ર�ટ પીટ�શન કરવામા ંઆવશ,ે િન�ણાતં અને તટ�થ લોકોની SIT 
બનાવી સમ� બાબતની તપાસની માગંણી કરવામા ંઆવશ.ે આ કાય��મને કારણે ��ન ે
��ુક�લીમા ં�કુનાર ડોના�ડ ��પ અ�ભવાદન સિમિત, �જુરાત ��ક�ટ એસોસીએશન અને �જુરાત 
સરકારની � �નુાઈત િન�કાળ�ની દ�ખીતી અસરોના િસ�ાતંને આધાર લઇ હાઈકોટ�મા ંર�ટ 
પીટ�શન કર� જવાબદારો સામે કાય�વાહ� કરવાની માગંણી કરવામા ંઆવશ.ે 
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