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કોરોના મહામાર(માં લોકડાઉનના ૫૬ iદવસ ેધમણ ૧ વે7ટ(લેટરની કાય;<મતા પર ?@ો ઉભા થયા છ ેDયાર ે
Eુજરાત ?દેશ કoJેસ સiમiતના ?LુખNી અમીત ચાવડાએ ?ેસ કો7ફર7સને સંબોધન કરતા જણાTUુ ંહVંુ 
કે, "કોરોના મહામાર(ના કપરા સમયમા ંતમામ મોરચ ે iનWફળ ભાજપ સરકાર Eુજરાતના લોકોની iજ␣દગી 
સાથ ેધમણ ૧ ના નામ ેગંભીર ખેલ ખે\યો છ.ે Eુજરાતના Lુ]યમં^ી Nીએ સ_તી ?iસib, વાહવાહ(, પોતાના 
iમ^ની કંપનીcું માકeiટ␣ગ કરવા માટે Eુજરાતીઓની iજ␣દગીને દાવ પર Lુકવાcું કામ કUુg છ.ે ૫૬ 
iદવસના લોક ડાઉનના આ લાંબા ગાળામાં Lુ]યમં^ી Nી મા^ એક જ વખત ૫ એi?લ, ૨૦૨૦ ના રોજ ધમણ 
૧ ના લોi7ચ␣ગ માટે ઘરની બહાર આTયા. આજે Eુજરાતની જનતા પરેશાન છ,ે લોકોના LૃDU ુથઇ રoા છ.ે ૫ 
એi?લે _વદેશી, સ_Vંુ અને રાpય જ નહq સમJ દેશને rુરા પાડ( શક(sુ ંતેવા વે7ટ(લેટર મળશે. ધમણ ૧ 
ના iનમા;તાઓએ ?થમ iદવસ ે જ _પtતા કર( હતી કે આ વે7ટ(લેટરની મયા;દાઓ sુ ં છ,ે sુ ં
કમીઓ છે, તેની કામ કરવાની <મતા કેટલી છે તેની સંrૂણ; માiહતી સરકારને ?થમ iદવસ ેજ આપવામા ં
આવી હતી. સરકાર સંrૂણ;પણ ેwણતી હતી કે ધમણ ૧ ના ભરોસે આપણે કોરોનાના દદxઓને સારવાર 
નહ( આપી શક(એ, તેમને નહ( બચાવી શક(એ અને તેyું wણતા હોવા છતાં પણ 
Eુજરાતની જનતાને અwણ રાખવામા ંઆવી. આ કારણથી સરકાર પર ?@ ઉભા થાય છ ેકે, ઢોલ વગાડ(ન ે
મોટ( મોટ( wહેરાતો sુ ંકામ કરવામા ંઆવી? ફોટા પડાવવા -પ{લીસીટ(ના _ટંટ sુ ંકામ કરવામા ંઆTયા? 
sુ ં કામ લોકોની iજ␣દગી સાથ ે ખેલ ખેલવામા ં આTયો, sુ ં કામ iમ^ની કંપનીcું માકeiટ␣ગ કરવા માટે 
Eુજરાતીઓના |વન ેજોખમમાં Lુકવામાં આTUુ?ં આ સવાલો આજે Eુજરાતના લોકોના મનમાં છ.ે 
 
વ}ુમા ંNી અમીત ચાવડાએ જણાTUુ ંહVંુ કે, "સરકારે ધમણ ૧ cું ઇ7_ટોલેશન કરતા પહેલા iનWણાંતો પાસ ે
અiભ?ાયો મેળTયા હતા કે કેમ? તેનો સરકાર જવાબ આપ,ે અમદાવાદની iસiવલ હો_પીટલમા ં૩૦૦ થી વ}ુ 
લોકોના LૃDU ુથયા તે પૈક( કેટલા લોકોને ધમણ ૧ હેઠળ સારવાર આપવામા ંઆવી? આ ઇ7_ટોલેશન 
કરતા પહેલા પહેલા DGCI ની કોઈ મંજુર( લેવામા ંઆવી હતી કે કેમ? મેડ(કલ  ઈ7_ટ�␣મે7ટ તેમાં પણ ખાસ 
જો વે7ટ(લેટર હોય તો DGCI ની મંજુર( આવ�યક છ,ે iનમા;તાઓએ ધમણ ૧ બનાTUુ ં તે પહેલા કેટલા 
સમય �ુધી અને કેટલા લોકો ઉપર તેનો �ાયલ કરવામા ં આTયો? કારણકે કોઇપણ વે7ટ(લેટર 
ક<ાના ઈ7_ટ�␣મે7ટનો ઉપયોગ કરતા પહેલા તેના iનયમો Lુજબ અLુક ચો�સ સમય �ુધી લોકોના પર �ાયલ 
કરવામા ં આવ,ે તેમાં સંrૂણ;પણ ે સફળ થાય Dયારપછ( જ તેને લો7ચ કર( શકાય. 
સરકારે કોઇપણ wતની ચકાસણી કયા; iસવાય ધમણ ૧ ને સી}ુ ંEુજરાતના દદxઓની ઉપર અખતરો કયo? 
તેનો પણ સરકાર જવાબ આપ.ે" 
 



વ}ુમા ંNી અમીત ચાવડાએ જણાTUું હVંુ કે, " iસiવલ હોi_પટલની સાથ ેસાથ ેસરકાર પણ જણાવ ે કે 
Eુજરાતની કઈ કઈ હોi_પટલ અને કયા કયા |\લામા ંધમણ ૧ વે7ટ(લેટર આપવામા ંઆTUુ,ં તેના હેઠળ 
કેટલા દદxઓને સારવાર આપવામા ંઆવી તેનો આંકડો પણ જણાવવો પડશ.ે iસiવલ હોi_પટલમા ંiદવસ ેને 
iદવસ ેLૃDUુનો જે આંકડો �ુબ વધી રoો છ ેDયાર ેસૌના મનમાં આશંકા છ ેકે આટલી મોટ( iવ� ?iસb 
iસiવલ હોi_પટલમા ંઆટલી મોટ( સં]યામા ંલોકોના LૃDU ુકેમ થઇ રoા છ,ે લોકોના મનમાં શંકા છ ેકે ધમણ 
૧ હેઠળ સારવાર આપવાના કારણે LૃDUુદર વધી રoો છ ેતેનો પણ સરકાર જવાબ આપ.ે સંrૂણ; માiહતી 
હોવા છતાં ધમણ ૧ ખાલી ઓ�સીજન આપવા rુરVંુ મશીન છ,ે તેને વે7ટ(લેટર તર(કે કહ( વાહવાહ( કર( 
પોતાના Tયi�તગત iહતોના લાભ માટે આને જે Eુજરાતની જનતા સાથ ે ખેલ ખેલવામા ં આTયો, 
જનતાની iજ␣દગી જોખમમાં આવી આ એક Eુ7હાઈત બેદરકાર( છ ે આને માટે સંrૂણ; ર(તે 
રાpયના Lુ]યમં^ી જવાબદાર છ,ે સમJ ?કરણની 7યાiયક તપાસ થાય. જે પણ જવાબદારો હોય 
તેની સામ ેકાયદેસરની કાય;વાહ( થાય." 

 


