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અખબાર� યાદ�         તા ૨૯/૦૫/૨૦૨૦  

  

 ગુજરાત રા�યમાં �દવસે �દવસે કોરોનાનું સકંટ ઘેરાતંુ �ય છે �યારે રા�યમાં કોરોના સામે 
સુસ�જ થઈ લડી કોરોનાને રોકવાની જ�યાએ ભાજપ સરકાર કોરોના સ�ંિમત લોકોનો આંકડો 
છુપાવવામાં $ય%ત છે �યારે ભાજપ સરકારની િબનલોકતાંિ(ક વહીવટ પર આકરા સવાલ કરતા ગુજરાત 
*દેશ ક+,ેસ સિમિતના મુ-ય*વકતા ડૉ.મનીષ દોશીએ જણા$યંુ હતુ ં કે “કોરોના મહામારી સામેની આ 
લડાઈમાં "ટે%ટ4ગ અન ે સં�મીતોની માિહતી" એ બંને  મહ�વનાં પ�રબળ છે �યારે ભાજપ સરકાર 
ગુજરાતનાં નાગ�રકનો “માિહતીનો અિધકાર” જે લોકતાંિ(ક અિધકાર પણ છે ત ે  કેમ છીનવી રહી છે? 
ગુજરાતમાં રોગચાળાને લગતી માિહતી અંગેની આટલું અંધારપટ શંુ કામ ?   શંુ ભાજપ સરકાર કોરોના 
મહામારી સામે લડવામાં સદંતર િન6ફળતા નીવડી છે ? ગુજરાતની ભાજપ સરકારે “કોરોના મહામારીમાં 
આંકડાઓ છુપાવવા માટ ે*ય�ન કરવા કરતાં *ામાિણક હોવંુ જ9રી છે” મુ-યમં(ી:ી િવજય 9પાણીએ 
જવાબદારી %વીકારી સાચી માિહતી લોકો સમ; *માિણકતાથી મૂકાવી જોઈએ. 
 

 કોરોના મહામારીમાં રા�યનાં દરેક નાગ�રક સુરિ;ત રહે અને રા�યમાં મૃ�ય દરમાં ઘટાડો થાય 
તેવા હકારા�મક સુચનન ે %વીકારવાને બદલે રા�યના મુ-યમં(ી અને ભાજપ સરકાર આંકડાઓ 
છુપાવાની, આંકડામાં િવસગંતાઓ ઉભી કરવી ત ેકેટલે અંશે $યાજબી ? તેવો *@ન કરતા ગુજરાત *દેશ 
ક+,ેસ સિમિતનાં મુ-ય*વકતા ડૉ.મનીષ દોશીએ જણા$યંુ હતુ ંકે રા�યના નાગ�રકોના %વા%Aયની Bચતા 
એ *ાથિમકતા હોવી જોઈએ એની િબલકલુ િવપરીત ભાજપ સરકાર ટે%ટ4ગ તો ઘટાડી જ રહી છે 
સાથોસાથ રા�યના આરો�ય િવભાગે Cવારા શહેર મુજબના કેસો, સં�િમતોના મૃ�યુ જેવી િવગતોનો 
*સાર ન કરીને ગુજરાતનાં નાગ�રકોના �હેરઆરો�ય સાથ ેરમી રહી છે. Dલ ગુલાબી િચ( લોકો સમ; 
રજુમાં કરવામાં િન6ફળ થતા હવે *ેસ EીFફગ બંધ, કોરોના ડે%કબોડGમાંથી પણ કોરોના સં�મીતોની 
માિહતી હટાવવી,  *સે નોટમાં આકડાઓની ગંુચવણતા કરવી વગેરે જેવા હથકંડા અપનાવા મજબુર બની 
છે ત ેકેટલે અંશે $યાજબી ? ભાજપ સરકાર કોરોના મહામારીમાં આંકડાઓ છુપાવવા પર Hયાન આપવાન ે
બદલ ેગુજરાત નાગરીકોની આરો�ય સવેા પર Hયાન કિેIJત કરે. 
 
   
 

 

              ( ડૉ. મિનષ એમ. દોશી)  

               ૯૪૨૬૦૦૧૫૯૯ 
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