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ભારતીય રા'(ય કo+ેસ .ારા /પીકઅપ ઇi4ડયા અiભયાન હેઠળ ;ુજરાતમાં કo+ેસ પ@ના આગેવાનો- 
પદાiધકાર(ઓ- કાયIકરો .ારા તેમજ સામા4ય જનતાને સાથ ેજોડ(ન ેલોકોની સમ/યાઓને ઉMગર કર( 
વાચા આપવામા ંઆવી. 
 
/પીક અપ અiભયાન હેઠળ ફેસPુક લાઈવના માRયમથી Sી અમીત ચાવડાએ જણાVWુ ંહXંુ કે, 
"કo+ેસ અRય@ા Sીમતી સોiનયા ગાંધી .ારા કોરોના મહામાર(ના કપરા સમયમા ંલોકોની તકલીફ, 
સમ/યાઓ, સરકારના અ4યાય અને અYયાચાર સામ ેબોલવાની તક /વ[પ ેસોiશયલ iમiડયાના 
_લેટફોમIથી /પીકઅપ ઇi4ડયા અiભયાનની શaઆત કરવામાં આવી છ,ે જેમાં  'હંુ પણ બોલીશ' ના 
iવચાર સાથ ેલોકોના મનની વાત સોiશયલ iમiડયાના _લેટફોમI થક( ઉMગર કરવાનો cયાસ કર(dુ.ં  

• કોરોના મહામાર( સામેની લડાઈમાં eયાર ેસમ+ દુiનયા ટે/ટfગ વધાર( રહ( છે Yયાર ે;ુજરાત 
સરકાર આgયIજનક ર(તે ટે/ટfગ ઘટાડ( રહ( છ ેYયાર ેdુ ંછુપાવી રહ( છ?ે હાઈકોટe પણ iસiવલ 
હોi/પટલની કામગીર( અંગે કડક શlદોમાં અવલોકન કWુm છ ેછતાં સરકાર અને તેમnું તંo 
pુધરવાnું નામ નથી લઇ રqું. સરકાર સામ ેઅવાજ ઉઠાવનારને દબાવવામા ં
આવ ેછ,ે લોકો rૂtયા તર/યા મોતને ભેટે , ખેડૂતોને અ4યાય થાય, વેપાર(ઓ આiથ␣ક પાયમાલ 
થાય તે માટે xા ંpુધી yુપ રહ(dું? 

• ૬૦ iદવસના લોકડાઉન સમયગાળામા ંગર(બ- મRયમવગIના લોકોના વેપાર- ધંધા ખYમ થયા છ,ે 
સૌ કોઈ આiથ␣ક ~ુ�કેલીમાં છ ેYયાર ેગર(બ- મRયવગIના તમામ પiરવારોના ખાતામાં ૧૦ હMર 
[iપયાની રકમ સરકાર તાYકાiલક જમા કરાવ.ે આ ઉપરાંત કo+ેસ પ@ ેMહેર કરેલી 4યાય 
યોજનાની જેમ આવતા ૬ મiહના pુધી આ પiરવારોન ે૭૫૦૦ [iપયાની રોકડ સહાય સરકાર 
.ારા આપવામા ંઆવ.ે 

• કે4� સરકાર Mહેર કરેલી ૨૦ લાખ કરોડની સહાયમાંથી કોને મદદ મળ(, કોને પૈસા 
મ�ા? સરકારે તેમાં મદદની જ�યાએ લોનની Mહેરાત કર( છ.ે Yયાર ેલોનના સપના બતાવવાને 
બદલે સરકાર નાના અને મRયમ ક@ાના ઉ�ોગો- વેપાર- ધંધા- દુકાનદારો અને કાર(ગરવગIના 
લોકોને લોનના બદલે આiથ␣ક સહાયnું પેકેજ આપ.ે 

• પોતાની મહેનત- પસીનાથી રા'iનમાIણમાં મહYવની rૂiમકા ભજવનારા Siમકોને બે ટંકના 
રોટલા માટે ભટક�ું પ�ુ ંછ,ે વતન જવા માટે હાલાક( ભોગવવી પડ( છ.ે પોતાના રાજક(ય 
કાયI�મો- તાયફાઓમાં મફત બસો દોડાવ,ે અબજો [iપયા ખચIનાર( સરકારે Siમકો જોડેથી 



આવા કપરા સંજોગોમાં ભાડંુ માં�Wુ.ં  
 
Yયાર ેકo+ેસ પ@ની માંગણી છે કે, Siમકોની તકલીફોnું તાYકાiલક iનવારણ આવ,ે જેમને વતન 
જ�ુ ંહોય તેવા તમામ Siમકો માટે તાYકાiલક iવના~ૂ�ય ેપiરવહનની Vયવ/થા કરવામા ંઆવ ેઅને 
સહ(સલામત વતન પહoચાડવામા ંઆવ.ે આ ઉપરાંત તેમની પાસેથી રોજગાર 
છ(નવાઈ જતા સરકાર .ારા મનરેગા યોજના હેઠળ ૧૦૦ iદવસની જ�યાએ ૨૦૦ 
iદવસની રોજગારની ગેરeટ( આપવામા ંઆવ.ે" 

• Sી અમીત ચાવડાએ જણાVWું હXંુ કે, "રાeય સરકાર વ�ુમા ંવ�ુ ટે/ટfગ કરે જેથી આપણે 
જ�દ(થી જ�દ( કોરોનાને હરાવી શક(એ. જે નાગiરકને પોતાના પૈસ ેટે/ટfગ કરાવ�ુ ંહોય 
તેને રોકવામા ંના આવ,ે સરકાર ;ુજરાતના તમામ નાગiરકોને રાહત દરે મા/ક ઉપલlધ કરાવ,ે 
;ુજરાતના ગર(બ -મRયમવગIના તમામ પiરવારોના માચIથી જુન મiહના pુધીના વીજળ( બીલ 
માફ કરવામાં આવ.ે આ ઉપરાંત તેમને ઘરવેરા, પાણી વેરા, iમલકત વેરામા ંરાહત આપવામા ં
આવ.ે 

• લોકડાઉનના સંજોગોમાં આiથ␣ક કટોકટ(નો સામનો કર( રહેલા નાના વેપાર(ઓ, નાની ફે�ટર(ઓ, 
દુકાનદારોને વેરાઓમાં રાહત આપવામા ંઆવ,ે ખાનગી શાળાઓની એક સoની ફ( સંવેદનશીલતા 
દશાIવી રાeય સરકાર ભરપાઈ કરે, ;ુજરાતમાં સૌથી વ�ુ સમ/યાનો સામનો કર( રહેલા ખેડૂતોnું 
iધરાણ ર(4W ુકરવામા ંઆવ ેઅને iધરાણ પરnુ ંVયાજ સરકાર ભરે, ખેડૂતોને 
વીજબીલ iસ␣ચાઈ iબલમા ંછ મiહના pુધી રાહત આપવામા ંઆવ,ે આ ઉપરાંત મRયવગIના 
પiરવારોન ેહોમલોન, ટુVહ(લર, ફોર Vહ(લર લોન સહ(તના હ_તા આવ ેછ ેYયાર ેસરકારે ખાનગી 
અને તમામ બeકોને pુચના આપ ેકે આવનારા ૬ મiહના pુધી તેમને EMI થી ~ુi�ત આપવામા ં
આવ.ે" 

અંતમાં નાગiરકોને અ4યાય સામ ેબોલવાnુ,ં સરકાર સામ ેઅવાજ ઉઠાવવાnુ ંઆહવાન કરતા Sી 
અમીત ચાવડાએ જણાVWુ ંકે, "સરકાર eયાં પણ ખોટું કરે, અ4યાય કરે, લોકોની સમ/યા સામ ેના જોવ ે
Yયાર ેઆપણે સૌએ બોલ�ુ ંપડશ,ે આજે શ[આત કર( છ,ે આવનારા સમયમા ંપણ લોકોનો અવાજ 
ઉઠાવતા રહ(dું.'' 

 

 
 

 

 


