
 ૦૯-૦૬-૨૦૨૦ 
કોરોના મહામાર, - લોકડાઉનના સમ1 સમયગાળામાં સરકાર ે7ું કામગીર, કર, અન ેઅનલોક કયા; બાદ આગામી 7ું 
આયોજન છે તે અંગ ેસરકાર BેતપD બહાર પાડે: અમીત ચાવડા 

• WHO એ HIJુઆર, મiહનામાં કોરોના મહામાર, અંગ ેભારત સરકારન ેચેતવણી આNયા બાદ આ ૫ 
મiહનાના સમયગાળામા ંસરકાર ેતેનો સામનો કરવા 7ુ ંકામગીર, કર,? વેIટ,લેટર ઉપલQધ કરવા, લોકોના 
Sવ બચાવવા તેમજ મેiડકલ ઈIUાVWXચર માટ ે7ુ ંઆયોજન કJુY. કેટલી રકમZુ ંબજેટ ફાળ\Jુ ંછે, 
કેટલી રકમ ખચ; કર, છે, અનલોક કયા; બાદ પણ વધતા જતા સં^મણને અટકાવવા 7ું આયોજન છે, 
લોકોન ેબચાવવા માટ ે7ું આયોજન, રણનીiત છે અન ેતૈયાર, છે? 

લોકડાઉનના સમયમાં દરેક દેશોમા ંકોરોના સં^મણમા ંઘટાડો થયો અન ેઆપણા દેશમા ંઅન ેdુજરાતમા ં
લાંબા સમય eુધી લોકોએ આiથ␣ક Zુકસાની સહન કર,ન ેપણ લોકડાઉનમા ંસહયોગ આNયો છતા ંઆજ ે
અનલોક કયા; બાદ iદનiiતiદન કોરોના પોઝ,ટ,વ કેસો વધતા જઈ રkા છે lયારે બેકાmુ બનેલી આ 
પiરiVથiતમાં કo1ેસ પp dુજરાત સરકાર BેતપD બહાર પાડે તેવી માંગણી કર ેછે. 

dુજરાતમા ંકોરોના મહામાર, બેકાmુ બની હોય તેવી પiરiVથiત, સરકાર ેજવાબદાર,થી હાથ ખંખેર, iHને ભગવાન 
ભરોસ ેછોડ,: અમીત ચાવડા 

• dુજરાતમા ં૨૦,૫૦૦ કરતા વq ુકોરોના પોiઝટ,વ કેસો સામે આ\યા, ૧૨૮૦ કરતા વધાર ેuૃlJ ુથઇ xુyા 
છે, તો dુજરાતમા ં૮૫ ટકા uૃlJ ુઅમદાવાદ શહેરમા ંથયા છે. અમદાવાદ શહેરમા ં૧૪, ૬૦૦ પોઝ,ટ,વ કેસ, 
૧૦૩૯ લોકો uૃlJ ુપામી xુyા. તંD વ|ચ ેસંકલનનો અભાવ Vપ}પણ ેજોવા મળ, રkો છે 
જેના કારણે અIય રા~યોની સરખામણીમાં dુજરાતમા ંuૃlJુદર વધાર ેછે. ૨૨ વષ;થી dુજરાતમા ંભાજપની 
સરકાર લોકોના Sવ બચાવવા સરકારની iન�ફળતા, ઉદાસીનતા અન ેઈ|છાશiXતનો અભાવનો ભોગ 
લોકો બની રkા છે. 

WHO એ HIJુઆર, મiહનામાં ભારત સરકારન ેકોરોના મહામાર, અંગ ેચેતવણી આપી હતી, તો HIJુઆર,થી 
જુન મiહના eુધી સરકાર ે7ુ ંતૈયાર, કર,? : અમીત ચાવડા 

• સરકાર ઓછા ટેVટ�ગ કર, રહ, હતી પરં� ુઅમદાવાદમાં તlકાલીન �Jુiનiસપલ કiમ�ર �ી iવજય 
નહેરાએ ટેVટ�ગ વધાયા; પરં� ુકોરોના પોiઝટ,વના આંકડાઓ સામે આવતા જ સં^મણ વ�Jુ ંતેમ ટેVટ�ગ 
વધારવાન ેબદલે સરકાર ેટેVટ�ગમા ંઘટાડો કયo. સરકાર કહે છે ક ેરા~યમા ંકોરોનાની સારવાર માટ ે
હોiVપટલો તૈયાર છે, �ૂરતા બેડ છે, દવાઓ છે, સાધનો છે, Vટાફ છે, ઈIUાVWXચર છે, અમે સં�ૂણ; સi^ય 
છ,એ તો પછ, અમદાવાદ શહેરમા ંકોરોના સં^iમત દદ�ઓ સારવાર માટ ેકેમ ઠેર ઠેર ભટક�ુ ંપડે છે, 
આSSઓ- iવનંતીઓ કરવી પડે છે, ભલામણો કરાવવી પડે છે, મોતને ભેટ�ુ ંપડે છે? 

મીiડયાને, સામાIય જનતાન ેમાiહતી આપવામાં સરકાર 7ુ ંછુપાવે છે? : અમીત ચાવડા 



• સરકાર સા� ંકામ કર ેછે, સંકલન કર ેછે, iVથiત કંWોલમા ંછે, અમે તમામ ર,તે સpમ છ,એ તેવા દાવાઓ 
સરકાર કર ેછે તો પછ, દરરોજ iેસ �ીiફ␣ગ અન ેiમiડયા સાથે વાત કરવાZુ,ં iવગતવાર માiહતી આપવાZું 
સરકાર ેકેમ બંધ કJુY? 

કોરોના સં^મણથી દેશમા ંસૌથી વધાર ે૬.૨૬ ટકા uૃlJુદર dુજરાતમા ંકેમ છે? : અમીત ચાવડા 

• કોરોના સં^મણથી દશેમા ંસૌથી વધાર ેuૃlJુદર માટ ેdુજરાતમા ં7ું ધમણ ૧ જવાબદાર છે? કo1ેસ પp 
સરકાર સમp માંગણી કર ેછે ક ેધમણ ૧ ને વેIટ,લેટર તર,ક ેઇIVટોલ કયા; પછ,, તેમાં કેટલા દદ�ઓન ે
સારવાર આપવામાં આવી અન ેતેમાંથી કેટલા દદ�ઓ uૃlJ ુપા�યા ? હાઈકોટ;ની ફટકાર અન ેiદશાiનદeશો 
બાદ સરકાર ે7ુ ંપગલા ભયા;? તે અંગેની માiહતી સરકાર રા~યની જનતાન ેઆપ.ે 

dુજરાતની જનતાન ેસરકાર ેભગવાન ભરોસ ેજ છોડ, દેવી હતી તો કેમ લોકડાઉન ૧ થી ૪ કર,ન ેલોકોન ે7ું કામ 
આiથ␣ક પાયમાલ કયા;? : અમીત ચાવડા 

• લોકડાઉનમા ંસં^મણ વ�Jુ,ં કો�Jુiનટ, WાIસiમશન શ� થJું, ટેVટ�ગ ઓછા થયા તો લોકડાઉન બાદ 
કરેલા અનલોકમાં લોકોન ેકોરોના સં^મણથી બચાવવા માટ ેસરકારZુ ં7ું આયોજન છે? સં^મણ કઈ ર,તે 
રોકશો? લોકોના Sવ કઈ ર,તે બચાવશો? 
 
લોકડાઉન શ� થJું તેના ૭૬ iદવસ બાદ iન�ણાંત ડોXટરોની પેનલે આવીને ક�ુ ંકે N 95 માVક દરેક 
લોકોએ પહેરવાની જ�ર નથી માD મેડ,કલ- પેરા મેડ,કલ અન ેહોiVપટલોના Vટાફ માટ ેજ�ર, છે, તો 7ુ ં
કામ સરકાર ેN  માVક લોકોન ે૪૯ �iપયાને બદલે ૬૫ �iપયામાં વેચીને ધંધો કયo? 

કોરોના સં^iમત દદ�ઓન ેદાખલ થવા માiહતી માટ ેઓનલાઈન ડેશબોડ; અન ેસેIWલાઈઝ કંWોલ �મ બનાવે સરકાર 
: અમીત ચાવડા 

• અમદાવાદની પiરiVથiત iચ␣તાજનક છે, કોરોના iસવાયના સામાIય રોગોના દદ�ઓન ેપણ તાlકાiલક કોઈ 
સારવાર નથી મળ, રહ,, કોરોના પોઝ,ટ,વના ર,પોટ; બાદ હોiVપટલ લઇ જવામાં પણ કલાકો થાય, બેડ 
ફાળવવામા ંકલાકો થાય છે. એક દદ�ન ેઅલગ અલગ હોiVપટલોના ધ�ા ખવડાવવામા ંઆવે છે. ખાનગી 
હોiVપટલોમા ંપણ દાખલ થવામા ંઆ જ તકલીફ પડે છે. 
 
lયારે સા� ંઆયોજન હોવાના મોટા મોટા દાવા કરતી સરકાર ેકોરોના સં^iમત દદ�ઓ માટ ેઓનલાઈન 
ડેશબોડ; કેમ નથી બના\Jું? જેના �ારા હોiVપટલોમા ંબેડ ખાલી હોવા અંગ ેજે તે હોiVપટલ અન ે
સેIWલાઈઝ કંWોલ �મન ેHણકાર, હોય અન ેlયાંથી દદ�ન ેસીધી માiહતી આપવામાં આવે કે કઈ 
હોiVપટલ/ iસiવલમાં દાખલ થ�ુ.ં આ ઉપરાંત જેમને �ુરતી સારવાર ના મળતી હોય, વેIટ,લેટરની જ�ર 
હોય, સારવાર દરiમયાન કોઇપણ સમVયા ક ેફiરયાદ હોય lયારે તેZું પણ ઓનલાઈન ડેશબોડ; �ારા 
સંકલન કરવામા ંઆવે. 

 


