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 ગજુરાતમા ં સરુત, અમદાવાદ, રાજકોટ અને �મનગર શહરેોમા ં કોરોનાને કારણે થયલેા 

મ�ૃયનુા સરકારી #કડાઓ તથા &મશાન ગહૃોમા ં કોરોના દદ'ઓના મતૃદેહોના થયેલા (િતમ 

સ&ંકારના #કડાઓ વ*ચે આસમાન-જમીન /ટલો તફાવત હોવાના િવગતો આપતા ં2ી અજુ 4નભાઈ 

મોઢવાડીયાએ જણા9યુ ં હત ુ ં કે, કોરોના ના કહરેન ે ૨૦૦ િદવસ પરુા થવા જઈ ર?ા ં છે. �યારે 

ગજુરાતના નાના શહરેો પણ હોટ &પોટ બની ર?ા ંછે, છતા ંભાજપ સરકાર કોઈ ગભંીરતાથી પગલા ં

લેવાને બદલે “નમ&ત ેપાટીલ” ના કાય4Cમો યોજવા દઈને ભાજપ સપુર &Dેડર ની ભિૂમકા ભજવવા 

Gટો દોર આપી રહી છે.  

 2ી અજુ 4નભાઈ મોઢવાડીયાએ અમદાવાદ, સરુત, રાજકોટ અન ે�મનગરમા ંકોરોના ને કારણે 

થયલેા ંમ�ૃયનુા #કડા તથા કોરોના H&ત દદ'ઓની (િતમ સ&ંકારના કોપIરેશનના &મશાનભિૂમના 

#કડાઓ આપતા ંજણા9યુ ંહત ુ ંકે, રાJય સરકાર કોરોના મ�ૃયનુા #કડાઓ ઉપર કફન મકુી રહી છે.  

 

��	�!�	 b�� � ,)< к�)c�*ш� ,�-�;<
 "�ш�� Z V ��� � ������ .к/�d    ((((кU"
���� 

.к/�0�� ,��!�ш �K%.).).).) 
 

X� !e4 2020  

�J1�� 

��	�!�	 b�� � ,)< к�)c�*ш� 

,�-�;<
 "�ш�� Z V ��� � ������ .к/� 

,�к��� .к/� 

к������� к���� � ���� 

1.  �Lયઆુરી ૩૩૩૫ - 

2.  ફેOઆુરી ૨૯૩૩ - 
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અમદાવાદમા ં મ ે મિહનામા ં કોરોના સCંમણ ટોચ ઉપર હત ુ ં �યારે &મશાન ગહૃમા ં મરણની સXંયા 

૬૧૪૭ હતી, એટલે કે એક િદવસમા ં૨૦૪ અન ેદર કલાકે ૯ મરણ નYધાયા હતા, પરંત ુઅમદાવાદ 

Zયિુનિસપલ કોપIરેશનના ચોપડે કોરોનાના કારણે મ�ૃય ુમા[ ૬૮૬ મ�ૃય ુનYધાયા હતા. Jયારે માચ4 

મિહનામા ં&મશાનમા ં૨૬૮૫ મ�ૃય ુએટલે કે દરરોજ ૯૦ અન ેદર કલાકે ૪ મ�ૃય ુનYધાયા હતા, પરંત ુ

કોરોના કારણે મા[ ૩ મરણ નYધાયા હતા.  

 એજ રીતે એિDલમા ં૩૦૫૨ મરણ એટલે કે િદવસના ૧૦૧ મરણ અને દર કલાકે ૫ મોત થયા 

હતા, પરંત ુ અમદાવાદ Zયિુનિસપલ કોપIરેશન ચોપડે કોરોનાના કરાણે મા[ ૧૪૪ મોત 

નYધાયા છે.  
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 જુલાઈ મિહનામા ંજુલાઈના Dથમ ૧૩ િદવસોમા ંસરકારી #કડા મજુબ કોરોનાથી ૭૯ 

મોત બતા9યા, પરંત ુ &મશાન ગહૃના #કડા બતાવે છે કે, ૧૩૨ કોરોના H&ત દદ'ઓના 

મતૃદેહોના અિ]ન સ&ંકાર થયા હતા.  

 

 &મશાન ગહૃમા ંમ�ૃયનુી સXંયામા ંબમણો વધોરો થવા છતા ંકોરોનાને કારણે ઓછા મ�ૃય ુ

કેમ? તનેો કોઈ ખલુાસો ઉપલ_ધ નથી.    
   
���к�$d 

 રાજકોટમા ંછે`લા ં૬ મિહનામા ંકોરોનાન ેકારણે ૯૨ મ�ૃય ુથયા હોવાની �હરેાત થઈ છે. પરંત ુ

રાજકોટના રામનાથ મિુaતધામ, મોટા મવા અને ૮૦ bટ રોડ પરના &મશાનમા ંકોરોના H&ત ૭૭૧ 

મતૃદેહોના (િતમ સ&ંકાર તથા કc&તાનમા ં૩૮ મતૃદેહોની દફનિવિધ સિહત કુલ ૭૯૮ કોરોના H&ત 

મતૃદેહોની (િતમિવિધ થઈ હતી.  
 

?��
 

 સરુતમા ં અિ]ન સ&ંકારનુ ં કામ કરતી સ&ંથાના Dિતિનિધએ આપેલા #કડા મજુબ સરુત 

Zયિુનિસિપલ કોપIરેશન સચંાિલત [ણ &મશાન ગહૃોમા ં રોજ કુલ ૧૦૦ મતૃદેહોનો (િતમ સ&ંકાર 

કોરોના Dોટોકોલથી થાય છે, છતા ં સરુતમા ં કોરોના H&ત મ�ૃયનુા #કડા ૧૫ ની આસપાસ જ 

બતાવાય છે.  
 

@��:�  

 સરકારી #કડા મજુબ �મનગર શહરેમા ં કોરોનાને કારણે ૨૬ મ�ૃય ુ દશા4વાયા છે,પરંત ુ

�મનગર Zયિુનિસપલ કોપIરેશનના #કડાઓ મજુબ �મનગરના એક જ &મશાન ગહૃમા ં કોરોના 

H&ત દદ'ઓના Dોટોકોલ મજુબ ૧૮૨ ના (િતમ સ&ંકાર કરવામા ંઆ9યા છે. િજ`લા અને શહરેના 

અLય &મશાન ગહૃો અને કc&તાનના #કડાઓનો સમાવેશ થતો નથી.  

 2ી અજુ 4નભાઈ મોઢવાડીયાએ ગજુરાતની ભાજપ સરકારની િનWફળતા Gપાવવા કોરોનાના 

ઓછા ટે&ટ, ઓછા દદ'ઓની સXંયા તથા કોરોનાને કારણે ઓછા મ�ૃય ુદશા4વવાનુ ંતરકટ રચવામા ં

આ9યુ ંહત ુ,ં પરંત ુઅમદાવાદ, સરુત, રાજકોટ અને �મનગર &મશાન ગહૃમા ંકોરોના H&ત દદ'ઓના 

મતૃદેહોના (િતમિવિધના #કડાઓએ ભાજપ સરકારની પોલ ખોલી નાખંી છે. મ�ૃય ુ(િતમ સ�ય છે, 

તેન ેGપાવી શકાત ુ ંનથી.  

 કોરોનાને કારણે મ�ૃયનુા #કડા Gપાવવા માટે ભાજપ સરકારે કોરોનાને કારણે મ�ૃય ુથયલેા 

દદ'ઓના #કડા હોિ&પટલો મારફતે સીધા �હરે કરવાન ે બદલે મ�ૃય ુ કોરોનાન ે કારણે થયુ ં છે કે 



કોરોના તથા બી� દદ' સાથે મળીને થયુ ંછે

ખરેખર તો કાનનૂ મજુબ સારવાર કરનાર ડોaટર જ મ�ૃયનુ ુ ંકારણ જણાવી શકે પરંત ુઆ

મ�ૃયદુર ખબુ જ jચો રેકોડ4 છે ઘટાડવા માટે 

કારણોમા ંકોરોનાન ેબદલે અLય કારણો 

 તા. ૧૫મી સlટેZબરની િ&થિતએ અમદાવાદ િસિવલ હોિ&પટલમા ં કુલ 

લઈ ર?ા ં છે. તેમાથંી ૮૦ ટકાન ેઓિaસજન આપવો પડી ર?ો છે અને ત ે પૈકી 

વેLટીલેટર ઉપર છે. દશ િદવસ પહલેા 

ગજુરાતમા ં�ણીતી ખાનગી હોિ&પટલોમા ંnાયં જ]યા મળતી નથી

હોિ&પટલોમા ં&ટાફ અને ડોaટરોની તગંીને કારણે ગભંીર પિરિ&થિત સ�4ઈ છે

 2ી અજુ 4નભાઈ મોઢવાડીયાએ જણા9યુ ંછે કે

છે. પરંત ુભાજપના નવા અoયp 2ી સી

બની ર?ો છે. પાટીલ ભાઉના સૌરાWr અને ઉsર ગજુરાતના 

રાસ-ગરબા ંસિહતના કાય4Cમોમા ંકોરોના ન ેસામેથી આમ[ંણ અપાયું

તથા ભાજપના સtકડો આગેવાનો અને કાય4કરો કોરોના સCંિમત 

સાસંદ 2ી અભયભાઈ ભારuાજ ની િ&થિત તો ગભંીર બની છે અને સૌરાWr અને ઉsર ગજુરાત 

કોરોનાના નવા હોટ &પોટ બLયા છે

 આ િ&થિતમા ં કોરોના H&ત મ�ૃયનુા સાચા #કડા બહાર પાડવા જvરી છે

જનતા પણ કોરોનાને ગભંીરતાથી લઈન ેકાળw રાખે

પાડે તો સીટીઝન કમીશન બનાવીન ેઆ #કડાઓ બહાર પાડવાની અમોન ેફરજ પડશે
 
 
 
 

     

     
 

કોરોના તથા બી� દદ' સાથે મળીને થયુ ંછે. ત ેનyી કરવાની એક “ડેથ ઓિડટ કિમટી

ખરેખર તો કાનનૂ મજુબ સારવાર કરનાર ડોaટર જ મ�ૃયનુુ ંકારણ જણાવી શકે પરંત ુઆ

છે ઘટાડવા માટે “ડેથ ઓિડટ કિમટી” uારા કોરોના H&ત દદ'નુ ંમ�ૃયુ

મા ંકોરોનાને બદલે અLય કારણો દશા4વી દેવાય છે. / મોટંુ કૌભાડં છે.  

મી સlટેZબરની િ&થિતએ અમદાવાદ િસિવલ હોિ&પટલમા ં કુલ ૩૪૧ 

ટકાન ેઓિaસજન આપવો પડી ર?ો છે અને ત ે પૈકી 

દશ િદવસ પહલેા ૨૦૦ દદ'ઓ સારવાર હઠેળ હતા. / વધીને 

�ણીતી ખાનગી હોિ&પટલોમા ંnાયં જ]યા મળતી નથી. મoયમ-નાના શહરેોની સરકારી 

હોિ&પટલોમા ં&ટાફ અને ડોaટરોની તગંીને કારણે ગભંીર પિરિ&થિત સ�4ઈ છે.  

2ી અજુ 4નભાઈ મોઢવાડીયાએ જણા9યુ ંછે કે, કોરોનાને રોકવા માટે જનતા સહકાર આપી રહી 

oયp 2ી સી. આર પાટીલ ભાઉ ની આગેવાનીમા ંભાજપ સપુર &Dડેર 

પાટીલ ભાઉના સૌરાWr અને ઉsર ગજુરાતના “નમ&તે પાટીલ” કાય4Cમોમા ંરેલીઓ

ગરબા ંસિહતના કાય4Cમોમા ંકોરોના ન ેસામેથી આમ[ંણ અપાયુ.ં તેન ેકારણે પાટીલ ભાઉ ખદુ 

કડો આગેવાનો અને કાય4કરો કોરોના સCંિમત થયા છે. િસનીયર આગેવાન અને 

સાસંદ 2ી અભયભાઈ ભારuાજ ની િ&થિત તો ગભંીર બની છે અને સૌરાWr અને ઉsર ગજુરાત 

કોરોનાના નવા હોટ &પોટ બLયા છે.  

આ િ&થિતમા ં કોરોના H&ત મ�ૃયનુા સાચા #કડા બહાર પાડવા જvરી છે

જનતા પણ કોરોનાને ગભંીરતાથી લઈને કાળw રાખે. રાJય સરકાર જો સાચા #કડા બહાર નહ| 

પાડે તો સીટીઝન કમીશન બનાવીન ેઆ #કડાઓ બહાર પાડવાની અમોન ેફરજ પડશે

   (જયરાજિસંહ પરમાર

          Dવaતા  

ઓિડટ કિમટી” બનાવી છે. 

ખરેખર તો કાનનૂ મજુબ સારવાર કરનાર ડોaટર જ મ�ૃયનુુ ંકારણ જણાવી શકે પરંત ુઆવુ ંથાય તો 

કોરોના H&ત દદ'નુ ંમ�ૃયનુા  

૩૪૧ દદ'ઓ સારવાર 

ટકાન ેઓિaસજન આપવો પડી ર?ો છે અને ત ે પૈકી ૧૧૧ દદ'ઓ તો 

/ વધીને ૩૫૦ થયા ંછે. 

નાના શહરેોની સરકારી 

કોરોનાને રોકવા માટે જનતા સહકાર આપી રહી 

ભાજપ સપુર &Dડેર 

કાય4Cમોમા ંરેલીઓ, 

તેન ેકારણે પાટીલ ભાઉ ખદુ 

િસનીયર આગેવાન અને 

સાસંદ 2ી અભયભાઈ ભારuાજ ની િ&થિત તો ગભંીર બની છે અને સૌરાWr અને ઉsર ગજુરાત 

આ િ&થિતમા ં કોરોના H&ત મ�ૃયનુા સાચા #કડા બહાર પાડવા જvરી છે. /થી સામાLય 

રાJય સરકાર જો સાચા #કડા બહાર નહ| 

પાડે તો સીટીઝન કમીશન બનાવીન ેઆ #કડાઓ બહાર પાડવાની અમોન ેફરજ પડશે.    

જયરાજિસંહ પરમાર)  


