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અનકુ્રમતણકા 

વાચકતમત્રો પોતાની પસન્દગીના પ્રકરણ/લેખ પર 

ક્લલક કરતાાં જ, તે પ્રકરણ/લેખનુાં પાનુાં ખુલશે. એ જ 
પ્રમાણે દરેક લેખના ‘શીર્ષક’ની નીચે જમણી બાજૂએ 
લખવામાાં આવેલ અનુક્રમતણકા શબ્દ પર ક્લલક કરતાાં જ, 
આ પાનુાં ખુલશે. આ સુતવધાનો લાભ લેવા વાચકતમત્રોને 

તવનાંતત છ.ે 

ક્રમ પ્રકરણ/લેખ પૃષ્ઠ 

I આવનારી પેઢી કહેશે કે શા માટ ે ચપૂ રહ્યા 
હતા? ●રમેશ સવાણી●  

9 

[1] ●પોતલસી પેરાતલતસસ!● 

1.1 સ્મશાનોમાાં લાશો ન સમાય એટલા મોત કેમ? 16 

1.2 સરકારી નીતતના કારણે કેટલાાંય દદીઓના જીવ 
ગયા; એની જવાબદારી કોની? 
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1.3 ઑક્લસજનની અછત કેમ ઊભી થઈ? 24 
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1.6 ‘PM કેસષ ફાંડ’ અન ે‘PM રીતલફ ફાંડ’ વચ્ચે શુાં 
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1.9 હવે હારશ ેકોરોના, જીતશે ગજુરાત? 46 
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I 

આવનારી પેઢી કહેશે કે શા માટ ેચૂપ રહ્યા હતા? 
 અનુક્રમતણકા  

આપતત્તના સમયે લોકોની સાથે છતેરતપાંડી કરે/ 
કાળાબજાર કરે/જૂઠ્ઠી રીતે ઈમેજ ચમકાવે/જવાબદારીથી 

ભાગે તો એ દુષ્ટતા છ.ે તે માફ ન થઈ શકે તેવુાં કૃત્ય છ.ે 
કોરોના મહામારીમાાં હૉક્સ્પટલ, ICU બેડ, ડૉલટસષ, 
મેડડકલ સ્ટાફ, ઑક્લસજન, વેક્ન્ટલેટર, દવાઓ, 
ઈન્જલેશનના અભાવે કુલ કેટલાાં લોકોના મોત થયા તેનો 

સાચો આાંકડો સરકાર પાસે નથી; પરન્તુ સાચી હકીકત 
સ્મશાનો, કબ્રસ્તાનો, ગાંગા નદી જાણે છ!ે ભારતમાાં, 
કોરોના મહામારીમાાં જૂન, 2021 સુધીમાાં 47/50 લાખથી 
વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા! સત્તાધીશો બેજવાબદાર બની 

ગયા; એટલુાં જ નહીં આફતમાાં અવસર શોધવાના તેમણે 
હીન પ્રયત્નો પણ કયાષ. ડીસેમ્બબર, 2019માાં કોતવડ 
વાયરસની જાણ થઈ હતી. 30 જાન્યુઆરી, 2020ના 
રોજ કોરોનાનો પ્રથમ કસે કેરલમાાં જાહેર થયો હતો. 30 

માચષ, 2020 સુધીમાાં કોરોનાના 694 કેસ નોંધાયા હતા, 
અને 17 લોકોના મોત થયા હતા. એક તરફ કોરોનાની 
શરુઆત હતી; બીજી તરફ વડાપ્રધાને 20–25 ફેબ્રુઆરી, 
2020 દરતમયાન ‘નમસ્તે ટરમ્બપ’નો મોટો મેળાવડો યોજ્યો; 
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તેમાાં US/UKથી NRI આવ્યા હતા. અમદાવાદ/સુરતમાાં 
કોરોના ફેલાયો. 25 માચષ, 2020ના રોજ કોઈ પણ 

જાતની પૂવષ તૈયારી કયાષ તવના લોકડાઉન કયુિં! તે સમયે 
દેશમાાં કોરોનાના કુલ 500 કેસ હતા. 21 ડદવસ સમ્બપણૂષ 
લોકડાઉન કયાષ છતાાં કોરોના કાબૂમાાં ન આવ્યો. પ્રવાસી 
શ્રતમકો ઉપર આભ તૂટી પડ્યુાં. ચાલીને હજારો 

ડકલોમીટરનુાં અાંતર કાપ્યુાં; નહીં ખાવાની કે પાણીની 
વ્યવસ્થા. રસ્તામાાં જ પ્રસૂતત થઈ; અનેક લોકોએ દમ 
તોડ્યો. પોલીસે શ્રતમકો ઉપર/લોકો ઉપર અમાનુર્ી 
જુલમ કયો! સરકાર સતૂી રહી. સમ્બપણૂષ લોકડાઉનના 

કારણે ખાદ્યસામ્રગીની હેરફેર પણ ન થાય. રેશતનાંગ શોપ 
પણ બાંધ. શાળાઓ બાંધ એટલે મધ્યાહ્ન ભોજન પણ 
બાંધ. કરોડો બાળકો ભૂખ્યા રહ્યા. લાખો શ્રતમકો વતનમાાં 
પહોંચ્યા. માચષથી મે, 2020 વચ્ચે ટુકડ ે ટુકડ ે લોકડાઉન 

થયુાં તે વખતે સરકારે મનરેગામાાં રોજગારી ન વધારી! 
એતપ્રલ–જૂન, 2020માાં GDP દર 23.9% નેગેડટવ થઈ 
ગયો. જનેા કારણે 23 કરોડ લોકોની આવક બાંધ થઇ 
ગઈ! ગરીબી વધી. તનકાસમાાં 6% અને આયાતમાાં 
14%નો ઘટાડો થયો. આાંતરરાષ્ટરીય ચલણ દરમાાં રુતપયો 

નબળો પડ્યો! 2016ની અતવચારી નોટબાંધી; 2017માાં 
GSTનો અણઘડ અમલ; 2020માાં પૂવષતૈયારી વગરના 
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લોકડાઉનના કારણે સરકારની આવક ઘટી એટલે સરકારે 
પેટરોલ–ડીઝલમાાં સતત ડકમ્બમત વધારી આવક મેળવી; 

પરન્તુ લોકોને મોંઘવારી આપી! 
માચષ–એતપ્રલ 2021થી શરુ થયેલ કોરોનાની બીજી 

લહેરે આતાંક મચાવ્યો! ભારતમાાં 270 કરોડ વેક્લસન 
ડોઝની જરુર હતી; ત્યારે સરકારે 5.84 કરોડ ડોઝની 96 

દેશોમાાં તનકાસ કરી! વડાપ્રધાન,ે PM CARES Fund–
Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in 
Emergency Situations Fund ઊભુાં કયુિં; પરન્તુ 
ઑક્લસજન, વેક્ન્ટલેટર, રેમડતેસતવયર ઈન્જલેશન, 

દવાઓની વ્યવસ્થા ન કરી. રામદેવના ઓસડડયાાંનો અન ે
ગોમૂત્રનો પ્રચાર કયો! વેક્લસનનો પૂરતો જ્થો ન હતો; 
છતાાં વયજૂથો ઉમેરવામાાં આવ્યા, તેથી અન્ધાધૂાંધી થઈ! 
વેક્લસન માટ ે વડાપ્રધાને રાજ્યો ઉપર જવાબદારી ઢોળી; 

પરન્તુ વેક્લસનેશન સડટષતફકેટમાાં વડાપ્રધાને પોતાનો ફોટો 
મૂકાવ્યો! ઓનલાઈન તશક્ષણના કારણે ગરીબ બાળકો 
તશક્ષણથી વાંતચત રહી ગયા. નેટવકષની સમસ્યા પણ નડી. 
શાળા/કૉલેજ બાંધ પરન્તુ ફી ચાલ!ુ મહામારીના સમયે 
ચૂાંટણી પાંચ સરકારની જમે બેજવાબદાર બની ગયુાં. 

ચૂાંટણી પાંચે તવશાળ જનસભાઓ/રેલીઓ ઉપર પ્રતતબાંધ 
મૂલયો હોત તો લાખો લોકોના જીવ બચી શલયા હોત! 
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લાખો કુટુાંબો બરબાદ થતાાં બચી શલયા હોત! 
મહામારીના સમયે ખાનગી હૉક્સ્પટલોએ 10/15 લાખ 

રૂતપયાની ફી દદી દીઠ વસૂલી! લોકો સારવાર માટ ેએક 
હૉક્સ્પટલથી બીજી હૉક્સ્પટલ સુધી ધક્કા ખાતા રહ્યા અન ે
રસ્તામાાં/હૉક્સ્પટલના પાડકિંગમાાં જીવ ખોઈ બેઠાાં! હજારો 
લોકોના મોત બ્લેક ફાંગસથી થયા. 

આવી ક્સ્થતતમાાં વડાપ્રધાન આત્મમુગ્ધતામાાં 
રાચતા હતા. ગોદી મીડડયામાાં ‘વેક્લસન ગુરુ’ની વાહવાહી 
થતી રહી. ‘પોતલસી પેરાતલતસસ’ના કારણે લોકો 
મહામારીના આતાંકનો તશકાર બન્યા. માની લઈએ કે 

સરકાર કોરોના દદીઓને બચાવી ન શકે; પરન્તુ તેમના 
મોતને છૂપાવવાની ગાંદી રમત કેમ રમે છ?ે આપણી 
આરોગ્ય વ્યવસ્થા કેવી? એક સાાંકડા બેડ ઉપર ત્રણ 
દદીઓ! મેડડકલ સુતવધાઓ માાંગી તો સરકારે ‘થેન્ક યૂ’ના 

બેનસષ લગાડવાનુાં કહ્યુાં. લાખો લોકોના મોત બાબતે 
વડાપ્રધાનને તચાંતા નથી; પરન્તુ તેઓ પોતાની ઈમેજ 
ચમકાવવા જ તચાંતા કયાષ કરે છ!ે શુાં આ માનતસક તવકૃતત 
નથી? મહામારીમાાં મુક્સ્લમો પ્રત્યે નફરત ફેલાવવાનો 
એજને્ડા પણ ચાલુ રાખ્યો! મહામારીમાાં ડૉલટસષ ખડપેગે 

રહ્યા; અસાંખ્ય ડૉલટસષ શહીદ થઈ ગયા, છતાાં મેડડકલ 
પ્રોફેશન સામે રામદેવે ઝેર ઓલયુાં! મહામારીના સમયે 
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પણ દવાઓ, ઈન્જલેશનો, મેડડકલ ઉપકરણો ઉપર GST 
વસૂલ્યો! મહામારીમાાં મડહલાઓની, શ્રતમકોની, મધ્યમ–

વગષની અસુરક્ષા, મજબૂરી, ગરીબી, લાચારી વધી; છતાાં 
સરકારે દરકાર ન કરી. સરકારે એ સાતબત કયુિં કે 
સરકાર હમ્બમેશાાં અમીર તરફી હોય છ!ે માઈક્રો પ્લાતનાંગ 
તવનાના લોકડાઉનથી લોકોએ અસહ્ય ત્રાસ ભોગવ્યો. 

ઈન્જલેશન કાળા બજારમાાં વેચાતા રહ્યા. મીડડયાએ 
સત્તાપક્ષનો પ્રોપેગેન્ડા ચલાવ્યો કે મુક્સ્લમો જ કોરોના 
ફેલાવે છ!ે જ્યારે રોજ ે લાખો લોકોના મોત થવા લાગ્યા 
ત્યારે મીડડયાએ વડાપ્રધાનની ઈમેજ સાચવવા ‘સીસ્ટમ’ 

ઉપર માછલાાં ધોયા! દેશની જુદી જુદી હાઈકોટષ જાગી 
પણ સરકારની ઊંઘ ન ઉડી! સરકાર ચલાવનાર 
નેતાઓએ કહ્યુાં કે ઑક્લસજનની અછતના કારણે કોઈ 
મોત થયુાં નથી! બાંધારણીય હોદ્દા ઉપર બેસીને જૂઠુ્ઠાં 

બોલતા શરમ પણ ન આવી! સરકાર મોતના આાંકડા 
એટલે છૂપાવે છ ે કે એમણે ગુનાડહત કૃત્યો કરેલાાં છ.ે 
સરકારને ખાતરી હતી કે લાશો તવરોધ નહીં કરે! 
લેખકો/પત્રકારોએ ચાપલૂસીની હદ વટાવીને કહ્યુાં કે લોકો 
જ રાંગા–તબલ્લા છ;ે વડાપ્રધાન–ગૃહમાંત્રી નહીં! એમનો સૂર 

એ હતો કે વડાપ્રધાનની ઈમેજ બગાડવા જ કોરોના 
દદીઓ પોતાના શ્વાસ બાંધ કરી દેતા હતા!  
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2021માાં એક તરફ મહામારી ચાલુ હતી; બીજી 
તરફ પક્િમ બાંગાળ સડહત પાાંચ રાજ્યોમાાં 

તવધાનસભાની ચૂાંટણીઓ યોજી! વડાપ્રધાન સવારે કોપોરેટ 
ધમષગુરુની જમે ઉપદેશ આપે કે ‘દો ગજકી દૂરી માસ્ક હૈ 
જરુરી’ અને પછી તવશાળ જનસભાઓ/રેલીઓમાાં કૂદી 
કૂદીને ભાગ લે! ઉત્તર–પ્રદેશની પાંચાયત ચૂાંટણીઓમાાં 

કોરોના વાયરસના કારણ ે1,621 તશક્ષકોએ જીવ ગુમાવ્યા! 
કુાંભમેળામાાં સત્તાપક્ષે કોરોના ગાઈડ લાઈનનુાં પાલન ન 
કયુિં! મહામારીમાાં અન્ધશ્રદ્ધાઓનુાં ઘોડાપૂર આવ્યુાં! 
કોરોનાનો ઈલાજ શાસ્ત્રોમાાં, ગાયત્રીમાંત્રમાાં, ગોમૂત્રમાાં 

શોઘવા લાગ્યા. ગાયના છાણા ઉપર દેશી ઘી નાખી 
સળગાવવાથી ઑક્લસજન મળે એવી ‘શોધ’ પણ કરી! 
કોઈએ પાપડ ખાવાથી કોરોના જતો રહે એવો ધડાકો 
કયો. સૌથી ખરાબ કૃત્ય એ હતુાં કે જ ે લોકો કોરોના 

દદીઓની મદદે આવ્યા તેની સામે જ પોલીસ કાયષવાહી 
કરવામાાં આવી! મદદ કરી એ ગુનો! સૌથી સારી બાબત 
એ બની કે સરકાર જ્યારે તનક્રક્રય રહી ત્યારે ગુરુદ્વારા, 
મક્સ્જદો, સાંગઠનોએ લોકોની મદદ કરી! આ બધાાં 
મુદ્દાઓ અાંગે મેં ‘ફેસબૂક’ ઉપર લખ્યુાં. એ તમામ પોસ્ટનો 

સમાવેશ ઈ–બૂક ‘લાશો પૂછ ે છ’ેમાાં થયો છ.ે વાાંચકોની 
અનુકૂળતા માટ ે ‘ઈ.બૂક’ને બે ભાગમાાં વહેંચવામાાં આવી 
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છ.ે ‘અતભવ્યક્લત’ બ્લૉગ થકી રૅશનલ સમજની ક્રાાંતત 
ફેલાવનારા ગોતવાંદ મારુએ આ ‘ઈ.બૂક’ દ્વારા કોરોના 

મહામારીમાાં લોકોની પીડાનો દસ્તાવેજ રજૂ કયો છ;ે એ 
બદલ તેમને ધન્યવાદ આપવા જ પડ.ે  

આપણે બોલવુાં પડશે; અવાજ ઊઠાવવો જ પડશે. 
નહીંતર આવનારી પેઢી કહેશે કે શા માટ ે મૂાંગા રહ્યા 

હતા? 

રમેશ સવાણી 
ફોન : 99784 06070  

ઈ.મેલ : rjsavani@gmail.com 

21/09/2021 
 
▪ 
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1.1 

 [1] પોતલસી પેરાતલતસસ! 

 ‘પોતલસી પેરાતલતસસ’ : સ્મશાનોમાાં લાશો  
ન સમાય એટલા મોત કેમ? 

અનુક્રમતણકા  

‘ક્લવન્ટ’ ઉપર રોડહત ખન્નાનો એક વીડડયો આાંખ 
ખોલનારો છ.ે કોરોનાની બીજી લહેરે આખા દેશન ે
ભરડામાાં લીધો છ.ે લોકો ફૂટપાથ ઉપર પોતાના 
પડરજનોના અાંતતમ સાંસ્કાર કરી રહ્યા છ.ે સ્મશાનોમાાં 

લાશો માટ ે જગ્યા નથી. લોકો મરી રહ્યા છ;ે કેમ કે 
હૉક્સ્પટલમાાં બેડ નથી; દવાઓ નથી; ઈન્જલેશન નથી; 
ઑક્લસજન નથી; વેક્ન્ટલેટર નથી; ડૉલટર નથી! લોકો 
મરી રહ્યા છ ે કેમ કે વેક્લસન ઉત્પાદનમાાં આપણે મોડા 

જાગ્યા! દુભાષગ્યે, માત્ર વાઈરસની ક્સ્થતતના કારણે આમ 
બન્યુાં નથી; પરન્તુ ‘પોતલસી પેરાતલતસસ’ પણ આ ક્સ્થતત 
માટ ેજવાબદાર છ.ે ભતવરયની જરુડરયાતોને ધ્યાનમાાં જ 
રાખીને કોઈ પગલુાં લેવામાાં અસમથષ; કોઈ પગલુાં ભરવાનો 

ઈન્કાર કે મોડથેી પગલુાં ભરવુાં! આને કહેવાય પોતલસી 
પેરાતલતસસ! 22 એતપ્રલ, 2021 સુધીમાાં દેશમાાં, 2 લાખ 
મોત, 20 લાખ એક્લટવ કેસ; રોજ 3 લાખથી વધુ કેસ 
નોંધાઈ રહ્યા છ.ે સૌ પ્રથમ વેક્લસનની વાત કરીએ. 
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સરકારનુાં સૂત્ર હતુાં કે ‘જબ તક દવાઈ નહીં, તબ તક 
ડઢલાઈ નહીં’ એટલે કે સરકારને એ ખબર હતી કે 

વેક્લસન જરુરી છ;ે પરન્તુ વેક્લસનની ઉત્પાદન વધારવા 
માટ ે સરકારે કોઈ મદદ કરી? નહીં, તબલકુલ નહીં. 
UK/USA જવેા દેશોએ વેક્લસન કમ્બપનીઓને એડવાન્સ 
ફાંડડાંગ આપવામાાં આવ્યુાં. ભારતની સૌથી મોટી વેક્લસન 

તનમાષતા કમ્બપની સીરમ ઈતન્સ્ટટ્યૂટ અને ભારત બાયોટકેને 
કોઈ સરકારી મદદ આપવામાાં ન આવી. વેક્લસનનુાં 
ઉત્પાદન વધારવા માટ ે સીરમ ઈતન્સ્ટટ્યૂટ ે પોતે 2000 
કરોડ રુતપયાનુાં રોકાણ કયુિં; તબલ અને મેતલાંડા ગેટ્સ 

ફાઉન્ડશેન પાસેથી પણ 2200 કરોડ રુતપયા મળ્યા! કેન્ર 
સરકાર માટ ે શરમજનક બાબત એ હતી કે તબલ અને 
મેતલાંડા ગેટ્સ ફાઉન્ડશેને મદદ કરી પણ આપણી સરકાર 
સૂતી રહી! ભારત બાયોટકેે પોતાની રીતે ફાંડ એકત્ર કયુિં. 

ઓગષ્ટ, 2020 સુધીમાાં USA સરકારે ફાઈઝર/જોન્સન 
એન્ડ જોન્સન અને બીજી વેક્લસન કમ્બપનીઓને 44,700/- 
કરોડ રૂતપયાનુાં ફાંડ આપ્યુાં હતુાં. સરકારનુાં કામ આ છ;ે તે 
આગળનુાં તવચારે છ.ે આપણે આટલા મડહના સુધી કેમ 
કાંઈ પગલાાં ન લીધા? આપણે વેક્લસન તનમાષતાઓન ે4500/- 
કરોડ રુતપયા એડવાન્સ આપવા માટ ે19 એતપ્રલ, 2021 સુધી 
શા માટ ેરાહ જોઈ? જવાબ છ ેપોતલસી પેરાતલતસસ! 
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ભારતની વતષમાન વેક્લસન ઉત્પાદન ક્ષમતા 7–10 
કરોડ છ.ે આપણી માતસક જરુડરયાત 15–20 કરોડની છ.ે 

એટલે કે વેક્લસનની જરુડરયાત વધુ રહેશે, તે સરકારન ે
ખબર હતી. પરન્તુ આ ઘટ તનવારવા બીજા વેક્લસન 
ઉત્પાદકો પાસે વેક્લસન બૂક કરાવેલ છ?ે જવાબ છ ેના. 

ઓગષ્ટ, 2020 સુધીમાાં, USA સરકારે ચાર અલગ–
અલગ ફામાષ કમ્બપનીઓ પાસે 40 કરોડ વેક્લસન ડોઝ બૂક 

કરાવી દીધા હતા! યુરોતપયન યુતનયને નવેમ્બબર, 2020 
સુધીમાાં 80 કરોડ વેક્લસન ડોઝ બૂક કરાવી દીધા હતા! 
ભારતે વેક્લસનનો પ્રથમ ઓડષર જાન્યુઆરી, 2021માાં 
આપ્યો! તે પણ માત્ર 1 કરોડ 60 લાખ ડોઝનો ઓડષર 

હતો. 130 કરોડ લોકો માટ ેઆ સાવ નાનો ઓડષર હતો; 
અને તે પણ મોડ ે મોડ!ે કેમ? જવાબ છ ે પોતલસી 
પેરાતલતસસ! કોરોનાની બીજી લહેરમાાં સાંક્રતમતાની સાંખ્યા 
અને મોત રેકોડષ બ્રેક વધી રહ્યા છ ેત્યારે આપણે તવદેશી 
વેક્લસન ખરીદવા તનણષય કયો છ;ે પરન્તુ એ કમ્બપનીઓ 

પાસે અગાઉથી બૂક થયેલ ઓડષર છ;ે તેથી તે ભારતન ે
તાત્કાતલક વેક્લસન સપ્લાઈ કરી શકશે? શલય નથી. 
તવદેશથી વેક્લસન મળશે ત્યાાં સુધીમાાં અનેકના જીવ જતા 
રહેશે! કોરોના વાયરસના કારણે ઓછા પણ 

ઑક્લસજનની અછતના કારણે દદીઓ વધુ મરી રહ્યા છ.ે 
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ઓલટોબર, 2020માાં સરકારે દેશની 150 તજલ્લા 
હૉક્સ્પટલમાાં 162 ઑક્લસજન પ્રોડલશન યુતનટ માટ ેટને્ડર 

જાહેર કયુિં. ડકમ્બમત હતી માત્ર 201 કરોડ રુતપયા; જ ેPM 
કેયસષ ફાંડમાાંથી મળી પણ ગયા. પરન્તુ છ મડહના બાદ, 
એતપ્રલ, 2021 સુધીમાાં આ 162માાંથી માત્ર 33 યુતનટ 
ઈન્સ્ટોલ થઈ શલયા છ!ે ઉત્તરપ્રદેશમાાં 14 યુતનટ ઈન્સ્ટોલ 

કરવાના હતા પણ એક પણ થઈ શકેલ નથી! શુાં આ 150 
તજલ્લા હૉક્સ્પટલમાાં ઑક્લસજનની અછત નથી? શુાં લોકો 
તેના કારણે મરી રહ્યા નથી? હા, ઑક્લસજનની અછતના 
કારણે જ લોકો મરી રહ્યા છ.ે કેમ? જવાબ છ ેપોતલસી 

પેરાતલતસસ! 
શુાં આપે ‘B.1.167’ અાંગે સાાંભળ્યુાં છ?ે આ 

કોરોના વાયરસનુાં ઈક્ન્ડયન ઓડરતજન ડબ્બલ મ્બયૂટને્ડ રુપ 
કે સ્ટરને છ.ે તનરણાતોનુાં માનવુાં છ ેકે કોરોનાની બીજી લહેર 

માટ ે મોટભેાગે ‘B.1.167’ જવાબદાર છ.ે આ વાઈરસનો 
ખ્યાલ 5 ઓલટોબર, 2020ના રોજ આવી ગયો હતો. 
સરકારે એ ડદવસથી એલટષ થઈ જવાની જરુર હતી. 
આપણે ઓલટોબર/નવેમ્બબર/ડીસેમ્બબરમાાં એને સમજવા 
માટ ે અને એના ઈલાજ માટ ે કાંઈ ન કયુિં. જાન્યુઆરીમાાં 

‘જીનોમ તસકવેક્ન્સાંગની ગતત વધારવા માટ’ે 10 
લેબોરેટરીનુાં એક નેટવકષ ‘કોતવડ જીનોતમલસ 
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કન્સોડટષયમ’ની સ્થાપના કરી; તે માટ ે115 કરોડનુાં બજટે 
ફાળવ્યુાં. પરન્તુ એતપ્રલ, 2021 સુધીમાાં આ લેબોરેટરીથી 

કાંઈ હાાંસલ થયુાં નહીં. કેમ કે કેન્ર સરકારે ડીપાટષમેન્ટ 
ઑફ બાયોટલેનોલોજીને 115 કરોડ આપ્યા નહીં. એમને 
કહેવામાાં આવ્યુાં કે ખુદ પૈસા એકઠા કરો. ડીપાટષમેન્ટ ે31 
માચષ, 2021 સુધી માત્ર 80 કરોડ રુતપયા એકઠા કયાષ. 

ઘાતક સ્ટરનેની જાણ થયા પછી, છ મડહના જતા રહ્યા. 
દરતમયાન કોરોનાની બીજી લહેર કાબૂ બહાર જતી રહી 
હતી. લાખો કેસ, હજારો તજ ાંદગીઓને બચાવવામાાં આપણે 
નાકામ રહ્યા. કેમ? પોતલસી પેરાતલતસસ! કુાંભમેળાને 

માંજૂરી કેમ આપવામાાં આવી? શુાં સરકારન ેએ ખબર ન 
હતી કે 35 લાખ લોકો એકત્ર થાય ત્યાાં કોતવડ ગાઈડ 
લાઈનનુાં પાલન કરાવવુાં શલય નથી? સરકારન ે ખબર 
હતી; પણ આસ્થા અને ગૌરવની સામે સ્વાસ્્ય કઈ ચીજ 

છ!ે તવધાનસભાની ચૂાંટણીઓમાાં મોટી રેલીઓની માંજૂરી 
કેમ આપવામાાં આવી? નુકશાન થવાનુાં હતુાં તે થઈ ગયુાં. 
ગયા વર્ે આયોજનહીંન લોકડાઉન કયુિં અને શ્રતમકોને 
હજારો ડકલોમીટર ચાલવા મજબૂર કરી દીધા હતા; છતાાં 
સરકારે વારાંવાર પોતાની પીઠ થાબડી હતી! હવે વધારે 

મૂાંઝવણમાાં રહેવુાં પડશે કેમ કે વડાપ્રધાને 20 એતપ્રલ, 
2021ના રોજ કહ્યુાં કે ‘લોકડાઉનને અાંતતમ તવકલ્પ 
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બનાવવામાાં આવે!’ એટલે લોકડાઉન થશે કે નહીં? અધષ 
લોકડાઉન થશે? બીજી લહેરને રોકવા સરકારની પોતલસી 

શુાં છ?ે આપણે જાણતા નથી. પ્રવાસી શ્રતમકો ઘર તરફ 
જઈ રહ્યા છ.ે ફરીથી અથષવ્યવસ્થાને ફટકો પડશે. હજારો 
લોકોના મોત થશે. સવાલ એ છ ેકે સ્મશાનોમાાં લાશો ન 
સમાય એટલા મોત કેમ? જવાબ છ ેપોતલસી પેરાતલતસસ! 

(લેખ લખાયો : 24 એતપ્રલ, 2021) 
 

▪ 
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1.2 

સરકારી નીતતના કારણે કેટલાાંય દદીઓના  
જીવ ગયા; એની જવાબદારી કોની? 

અનુક્રમતણકા  

ગુજરાત હાઈકોટ ે20 એતપ્રલ, 2021ના રોજ કહ્યુાં 

કે “કોતવડ ડતેઝગે્નટડે હૉક્સ્પટલ અને સરકારી 
હૉક્સ્પટલમાાં કોતવડના દદી 108 એમ્બબ્યુલન્સના બદલ ે
કોઈ કારણોસર ખાનગી વાહનોમાાં આવે તો તેમને 
સારવાર માટ ેદાખલ કરાતા નથી; હૉક્સ્પટલનુાં આ વલણ 

દુ:ખદાયક છ.ે” 
સવાલ એ છ ે કે આવુાં કેમ? આની પાછળનુાં 

લૉતજક શુાં? અઠવાડડયા પહેલાનો ડકસ્સો છ.ે મારા 
પાડોશીના એક સાંબાંધી બહેન ધાંધુકા રહેતા હતા, તે 

કોરોના વાયરસથી સાંક્રતમત થતા ઑક્લસજનનુાં પ્રમાણ 
ઘટતુાં હતુાં. તેમને અમદાવાદ આવવાની મારા પાડોશીએ 
સૂચના કરી. બીજ ે ડદવસે સવારે તે ખાનગી વાહનમાાં 
અમદાવાદ આવ્યા. આખો ડદવસ એક હૉક્સ્પટલથી બીજી 
હૉક્સ્પટલ ફયાષ; એક જ જવાબ મળ્યો કે “108 માાં આવે 

તો જ દાખલ કરી શકીએ!” પાડોશીએ યુક્લત કરી. દદીન ે
પોતાના ઘર પાસે; કારમાાંથી નીચે ઊતારી દીધા; પછી 
તેમણે બોડકદેવ ફાયર સ્ટશેને ફોન કરી 108 બોલાવી. 
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તેમાાં દદીને બેસાડી તસતવલ હૉક્સ્પટલમાાં દાખલ કરાવ્યા; 
પરન્તુ ત્યારે મોડી રાત થઈ ગઈ હતી. આમ આખો 

ડદવસ રસ્તા ઉપર દદીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ 
સારવારની આશાએ દદીએ ભટકવુાં પડ્યુાં! સુરતમાાં પણ 
આવુાં બન્યુાં. બે ત્રણ હૉક્સ્પટલમાાં કોરોનાના દદીને ખાનગી 
વાહનમાાં લઈ ગયા પણ હૉક્સ્પટલમાાં એન્ટરી મળી નહીં. 

પછી થાકી હારીને દદીને ચાર રસ્તા ઉપર ઊતારી 108ન ે
ફોન કયો; મોડ ેમોડ ે108 એમ્બબ્યુલન્સ આવી અને દદીન ે
હૉક્સ્પટલ લઈ ગઈ. 

મેં ત્રણ–ચાર ડૉલટર તમત્રોને પૂછુ્ાં કે આવી નીતત 

કેમ? કોરોનાના દદીને કોઈ ખાનગી વાહનમાાં હૉક્સ્પટલે 
લઈને જાય તો વાાંધો શુાં? એમની પાસે કોઈ જવાબ ન 
હતો. કદાચ, ઈમરજન્સી કેસમાાં જ 108 એમ્બબ્યુલન્સનો 
ઉપયોગ થતો હોવાથી તેમાાં આવતા દદીઓને પ્રયોડરટી 

મળે તે લૉતજક હોઈ શકે! પરન્તુ 108માાં આવતા દદીઓન ે
પણ કલાકોની રાહ જોયા પછી હૉક્સ્પટલમાાં એડતમશન 
મળતુાં હતુાં. હાઈકોટષમાાં સરકારી લૉતજક ટલયુાં નહીં; એટલે 
હવે ખાનગી વાહનમાાં કોરોના દદી હૉક્સ્પટલે જઈ શકે 
છ.ે કોરોના દદીને 108 એમ્બબ્યુલન્સમાાં લઈ જાય તો જ 

દાખલ કરવાની નીતતના કારણે કેટલાાંય દદીઓના જીવ 
ગયા; એની જવાબદારી કોની?   (22 એતપ્રલ, 2021)   ▪ 
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1.3 

ઑક્લસજનની અછત કેમ ઊભી થઈ? 
અનુક્રમતણકા  

ડદલ્હી હાઈકોટ ે 21 એતપ્રલ, 2021ના રોજ કેન્ર 
સરકારને (વાાંચો, વડાપ્રધાન) કહ્યુાં કે “આ રાષ્ટરીય કટોકટી 
છ.ે એવુાં લાગે છ ે કે આપના માટ ે માનવ જીવનનુાં કોઈ 

મહત્ત્વ નથી. અમારે લોકોના બુતનયાદી અતધકાર 
સુતનક્િત કરવા પડશે. લોકો મરી રહ્યા છ.ે લોકોને 
ઑક્લસજનની અછતના કારણે મરતા અમે જોઈ શકીએ 
નહીં. આપ ઑક્લસજનની પૂતષતા માટ ેદરેક સાંભાવનાઓ 

તપાસતા નથી. ભીખ માાંગો, ઉધાર લો, ચોરી કરો; પરન્તુ 
ઑક્લસજન લાવવાની જવાબદારી આપની છ.ે કેન્ર 
સરકાર હાલની ક્સ્થતતની ગમ્બભીરતા કેમ સમજતી નથી? 
અમે એ વાતથી સ્તબ્ધ અને તનરાશ છીએ કે 

હૉક્સ્પટલોમાાં ઑક્લસજન ખૂટી રહ્યો છ;ે પરન્તુ લોખાંડના 
પ્લાન્ટ ચાલી રહ્યા છ!ે જ્યા સુધી ઑક્લસજનની આયાત 
કરવામાાં ન આવે ત્યાાં સુધી લોખાંડના પ્લાન્ટ અને 
પેટરોતલયમ જવેા ઉદ્યોગો ઓછી ક્ષમતા સાથે કામ કરે તો 
કોઈ પહાડ ટૂટી જવાનો નથી! પણ હૉક્સ્પટલોને મેડડકલ 

ઑક્લસજન નહીં મળે તો તબાહી મચી જશે! ડદલ્હીની 
જમે મહારાષ્ટરમાાં પણ ઑક્લસજનની અછત છ;ે જમેણે 
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સાંક્રતમતોની વધતી સાંખ્યાના કારણે કેન્ર પાસે અતધક 
મેડડકલ ઑક્લસજન ફાળવવા આગ્રહ કયો છ.ે આ સમયે 

દેશના કુલ સાંક્રતમતોમાાં 60% મહારાષ્ટરના છ.ે ઉપરાાંત 
ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને બીજા રાજ્યોમાાં 
ઑક્લસજનની અછતના કારણે હાહાકાર મચ્યો છ.ે” 
ડદલ્હી ઉપરાાંત મુમ્બબઈ, તસક્ક્કમ, મધ્યપ્રદેશ, કોલકાતા 

અને અલ્લાહબાદ હાઈકોટ ે ‘ડડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ’ અાંગ ે
તચાંતા વ્યલત કરી છ.ે 

સુતપ્રમકોટષના ચીફ જક્સ્ટસ એસ. એ. બોબડ,ે 
જક્સ્ટસ એલ. નાગેશ્વર રાવ અને જક્સ્ટસ એસ. આર. 

ભટ્ટની બેંચે 21 એતપ્રલ, 2021ના રોજ કહ્યુાં ક ે
“સુતપ્રમકોટષ, ઑક્લસજનની પૂતષતા તથા કોરોના 
વાયરસથી સાંક્રતમતોની સારવાર માટ ે આવશ્યક દવાઓ 
સડહત અન્ય મુદ્દાઓ પર ‘રાષ્ટરીય યોજના’ ઈચ્છ ે છ.ે” 

એનો અથષ એ થયો કે 21 એતપ્રલ, 2021 સુધી વડાપ્રધાન ે
આ બાબતે કોઈ નક્કર રાષ્ટરીય યોજના કરી નથી! 
વડાપ્રધાનના બચાવમાાં કટેલાાંક પૂછ ેછ ેકે “શુાં વડાપ્રધાન 
માસ્ક પહેરાવવા ઘેર–ઘેર જાય? શુાં રાજ્યોની કોઈ 
જવાબદારી જ નહીં? બધુાં વડાપ્રધાને જ કરવાનુાં?” ભલે 

આરોગ્ય રાજ્યનો તવર્ય હોય; પરન્તુ મહામારીના સમયે 
બધી સત્તા કેન્ર હસ્તક જતી રહે છ;ે આવી જોગવાઈ 
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‘ડડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એલટ’માાં છ.ે કેન્ર સરકાર હાથ 
ખાંખેરી શકે નહીં. વડાપ્રધાનનુાં કામ માત્ર સલાહો જ 

આપવાનુાં હોતુાં નથી. નક્કર આયોજન કરવાનુાં હોય છ;ે 
એટલે જ એલટના નામમાાં ‘ડડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ’ શબ્દ 
વપરાયો છ!ે કેન્ર સરકાર દવાઓના લાયસન્સ આપે છ;ે 
ટલેસ વસૂલે છ;ે આયાત–તનકાસ કરે છ.ે કોરોના 

મહામારીને પહોંચી વળવા માટ ે કેન્ર સરકાર પાસે એક 
વરસનો પૂરતો સમય હતો. પરન્તુ વડાપ્રધાને ભાર્ણો 
કરવા તસવાય કોઈ નક્કર આયોજન ન કયુિં. એમને 
તવશ્વાસ હતો કે ‘મીડડયાએ પોતાની યુગપુરુર્ની પ્રચાંડ 

ઈમેજ ઊભી કરી દીધી છ ે એટલે લોકો મને નહીં; 
તવપક્ષને જ દોર્ી માનશે!’ 

સવાલ એ છ ેકે ઑક્લસજનની અછત કેમ ઊભી 
થઈ? [1] આકાશ ફાટ્યુાં હોય તો લયાાં થીંગડુાં દેવુાં? એવી 

પડરક્સ્થતત ઊભી થાય ત્યારે પહોંચી વળવુાં મુશ્કેલ હોય 
છ.ે પરન્તુ કોરોના વાયરસની પ્રથમ લહેરમાાં જ 
સાંક્રતમતોના આાંકડા છૂપાવ્યા. જ ે મ્બયુતનતસપલ કતમશ્નરે 
સાંક્રતમતોના ટસે્ટ કરાવવાની ઝૂાંબેશ હાથ ધરી તેમની 
બદલી કરી નાખી. પ્રથમ લહેરમાાં સાંક્રતમતોના આાંકડા 

છૂપાવ્યા ન હોત તો આકાશને થીંગડા મારવાની ક્સ્થતત જ 
ઊભી ન થાત! નક્કર આયોજન તો ત્યારે થાય જ્યારે 
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સાચા આાંકડા સામે હોય; જૂઠા આાંકડા હમ્બમેશાાં ખોટુાં તચત્ર 
ઊભુાં કરે છ!ે કોરોનાની બીજી લહેરમાાં એકાએક 

દદીઓની સાંખ્યા એટલી વધી ગઈ કે ઑક્લસજન, 
વેક્ન્ટલેટર, દવાઓ, ઈન્જલેશનો, બેડ વગેરેની ભયાંકર 
અછત ઊભી થઈ. ઑક્લસજનની ડડમાન્ડ તીવ્ર બની; અન ે
તેની સપ્લાઈમાાં વધારો ન થયો. [2] કેન્ર સરકારે વર્ષ 

2020–21માાં, ઑક્લસજનની મોટા પાયે એટલે કે બે ગણી 
તનકાસ કરી! 2019–20માાં, ભારતે માત્ર 4,514 મેડટરક ટન 
ઑક્લસજનની તનકાસ કરી હતી; જ્યારે કોરોના 
મહામારીના સમયે એટલે કે એતપ્રલ, 2020થી 

જાન્યુઆરી, 2021 વચ્ચે ભારતે દુતનયાભરમાાં 9,301 
મેડટરક ટન ઑક્લસજનની તનકાસ કરી હતી! પછી અછત 
ન થાય તો બીજુ ાં થાય શુાં? આ બે કારણોસર દેશની જુદી 
જુદી હાઈકોટષ અને સુતપ્રમકોટષ કેન્ર સરકારની (વાાંચો, 

વડાપ્રધાન ) ‘પરેડ’ લઈ રહી છ!ે 
(લેખ લખાયો : 23 એતપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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1.4 

એક સાાંકડા બેડ ઉપર ત્રણ દદીઓ! 
અનુક્રમતણકા  

તવદેશમાાં રહેતા મૂળ ભારતીયોને ભારત પ્રત્યે 
લગાવ હોય છ.ે ભારતની સમસ્યાઓ અાંગે તચાંતતત હોય 

છ.ે UKમાાં રહેતા ડૉ. તબતપન ઝા; દુબઈમાાં રહેતા       
ડૉ. અશી ખાન અને USAમાાં રહેતા ભૂપેન્રતસાંહ રાઓલ 
આવા સાંવેદનશીલ આત્માઓ છ.ે તેમના તવચારો તાજગી 
સભર હોય છ.ે તેમનામાાં માનવમૂલ્યો/બાંધારણીય મૂલ્યો 

પ્રત્યે પ્રતતબધ્ધતા જોવા મળે છ.ે 
ભૂપેન્રતસાંહ રાઓલે કોરોના સાંકટમાાં ભારતની 

હૉક્સ્પટલોની ક્સ્થતત શુાં છ,ે એ દશાષવવા એક ફોટો 17 
એતપ્રલ, 2021ના રોજ ફેસબૂક ઉપર શેયર કયો છ;ે જમેાાં 

સરકારી હૉક્સ્પટલના એક સાાંકડા બેડમાાં ત્રણ દદીઓ છ,ે 
બે સૂતા છ ે અને એક બેઠા છ!ે આ હૉક્સ્પટલ છ ે કે 
ઉકરડો? સવાલ એ થાય છ ેકે 13 મડહના પહેલા કોરોના 
મહામારીનો સામનો કરવા 20 લાખ કરોડ રુતપયા 
ફાળવ્યા હતા; તે શા માટ ે સરકારી હૉક્સ્પટલ સુધી 

પહોંચ્યા નહીં? 20,000 કરોડના સેન્ટરલ તવસ્ટા 
પ્રોજલેટની જરુર હતી કે આરોગ્ય સેવાઓને આધુતનક 
બનાવવાની? 
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એક તમત્રએ કહ્યુાં કે આ તો સારી ક્સ્થતત કહેવાય, 
ત્રણ દદીઓને વચ્ચે એક સાાંકડો બેડ તો મળ્યો છ!ે 

ગુજરાતમાાં તસતવલ હૉક્સ્પટલોમાાં બેડ જ મળતા નથી. 
લોકો બે–ત્રણ ડદવસ હૉક્સ્પટલની બહાર રસ્તાઓ ઉપર 
બેસીને રાહ જુએ છ ેકે પોતાનો વારો લયારે લાગે! બહુ જ 
તવતચત્ર પડરક્સ્થતત ઊભી થઈ છ;ે પરન્તુ આવી ક્સ્થતત 

કેમ થઈ છ?ે આ એ લોકો છ ેજમેણે લયારેય હૉક્સ્પટલની 
માાંગણી નથી કરી. માંડદર–મક્સ્જદની વાત કરી હતી. 
માંડદર–મક્સ્જદ દ્વારા સમસ્યાઓનો હલ શોધવાનો પ્રયત્ન 
કયો હતો! જો લોકો, દેશના બાંધારણ દ્વારા સમસ્યાનો હલ 

ન ઈચ્છ ે અને માંડદર–મક્સ્જદ–ધમષ દ્વારા સમસ્યાને હલ 
કરવાની કોતશશ કરે તો સરકાર તેમની સાથે આવો જ 
વ્યવહાર કરે. એક બેડમાાં ત્રણ દદીઓને સારવાર લેવા 
મજબૂર કરે! આ દદીઓ નથી, ‘કોપોરેટરી ડહન્દુત્વ’ના 

તવક્લટમ છ!ે  
(લેખ લખાયો : 28 એતપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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1.5 

ડડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એલટ શુાં છ?ે 
અનુક્રમતણકા  

કોરોના વાયરસે તવશ્વન ે ભરડામાાં લીધુાં છ.ે જ ે
દેશોમાાં લોકડાઉન છ ે ત્યાાં અથષતાંત્ર ભાાંગી ગયુાં છ.ે 
લોકડાઉનની કોઈ પૂવષતૈયારી ન હતી; એના કારણે 

ગરીબ/વાંતચત/શ્રતમકોની દયનીય હાલત થઈ ગઈ. 
ભારતમાાં કોરોના વાયરસ કરતા ભૂખથી વધુ લોકો મરી 
રહ્યા છ.ે આપણી પાસે આવી તવપદા/કટોકટીને પહોંચી 

વળવા માટ ે કાયદો છ;ે ‘ધ ડડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એલટ–
2005’. આ કાયદા પાછળ તે વખતના PM ડૉ. મનમોહન 

તસાંઘની દૃક્ષ્ટ હતી. 24 માચષ, 2020ના રોજ, PMએ, આ 
કાયદાની જોગવાઈ હેઠળ દેશમાાં પ્રથમ વખત 
લોકડાઉનની ઘોર્ણા કરી. આ એલટમાાં ‘નેશનલ 
મેનેજમેન્ટ ઓથોડરટી’ની જોગવાઈ છ;ે તેના અધ્યક્ષ PM 

છ ેઅને બીજા 9 સભ્યોની તનયુક્લત કરવામાાં આવે છ.ે આ 
ઓથોડરટીને બધી સત્તા છ.ે આ કાયદો બીજા બધા 
કાયદાઓની ઉપરવટ છ.ે આ કાયદા હેઠળના આદેશોનો 
અમલ ન કરવામાાં આવે તો એક વરસની કેદ/દાંડની સજા 
અને બીજુ ાં નુકશાન કરેલ હોય તો બે વરસની કેદ/દાંડની 

સજા થાય. ડૉલટર/પોલીસ/અન્ય કમષચારી ફરજ છોડીને 
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જતા રહે તો એક વરસની કેદ/દાંડ થાય. COVID –19 ન ે
રોકવા માટ ે સોતશયલ ડડસ્ટકે્ન્સાંગ એટલે કે તફતઝકલ 

ડડસ્ટકે્ન્સાંગ માટનેા ઉપાયો અસરકારક રીતે અમલમાાં મૂકી 
શકાય તે માટ ે લોકડાઉનનો અમલ કરાવ્યો છ.ે આ 
કાયદાનો હેતુ કુદરતી કે માનવસતજ ષત તવપદાઓ વેળાએ 
વ્યવસ્થા/મેનેજમેન્ટ જાળવવાનો છ.ે દેશ/રાજ્ય/તજલ્લા 

કક્ષાએ મેનેજમેન્ટ ઓથોડરટીની રચના થયેલ છ.ે આ 
ઓથોડરટીને એ સત્તા છ ે કે જરુર પડ ે તો કોઈ પણ 
સાધનો/વાહનો/મકાનો પોતાને હસ્તક લઈ શકે છ.ે આ 
કાયદો હોવા છતાાં કોરોના મહામારીની ક્સ્થતતમાાં 

અવ્યવસ્થા કેમ સજાષઈ? શ્રતમકો ઉપર મુસીબતોનુાં 
આકાશ કેમ તૂટી પડુ્યાં? 

કાયદો છ;ે ઓથોડરટી છ;ે પરન્તુ અમલમાાં તનષ્ઠા 
ન હોય તો ગમે તેવો સારો કાયદો મદદ કરતો નથી. 

કાયદાની જોગવાઈઓનો અમલ ખુદ સરકાર ન કરે તો 
કોને ફડરયાદ કરવી? કોરોના સાંકટ કરતા ‘નમસ્તે ટરમ્બપ’ 
અને મધ્યપ્રદેશના ધારાસભ્યોની ખરીદી કરીને સરકાર 
ઉથલાવવાની પ્રાયોડરટી હતી; એટલે પૂવષ આયોજન થઈ 

શલયુાં નહીં. આ કાયદાની કલમ–40 હેઠળ ‘નેશનલ 

ડડઝાસ્ટર રીસ્પોન્સ ફાંડ’ની જોગવાઈ છ;ે તેમાાં પાલાષમેન્ટ 

તથા ઇન્ડસ્ટરીઝના લોકો તરફથી જ ે ફાંડ મળે તે જમા 
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કરવાનુાં હોય છ;ે તેને બદલે આ કાયદામાાં જોગવાઈ નથી 
તેવા ‘Prime Minister’s Citizen Assistance and 

Relief in Emergency Situations Fund’ એટલે કે PM 
CARES Fundની રચના કરી! 1948થી The Prime 
Minister’s National Relief Fund– PMNRFનુાં 
અક્સ્તત્વ છ ેજ; છતાાં PM CARES ફાંડ ઊભુાં કરવાની 

જરુર કેમ પડી હશે? ડડઝાસ્ટર એલટ કલમ–47 હેઠળ 

‘નેશનલ તમડટગેશન ફાંડ’ની જોગવાઈ છ;ે જ ે હેઠળ 
શ્રતમકો/બેરોજગારો/અસરગ્રસ્તોને મદદ કરવાની હોય છ.ે 
તેમાાં કેન્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારનો ડહસ્સો હોવો 

જોઈએ. તમડટગેશન ફાંડમાાં નાણા અપૂરતા છ.ે કલમ–10 

હેઠળની સતચવ કક્ષાની નેશનલ એક્લઝલયુડટવ કતમટીને 
તમડટગેશન ફાંડને ફાળવવાની સત્તા છ.ે આપદાને/તવપદાન ે

પહોંચી વળવા માટ ેકલમ–11 હેઠળ ‘નેશનલ પ્લાન’ તૈયાર 

કરવાનો હોય છ.ે કલમ–12 હેઠળ તવપદાથી જ ેપીડડત છ ે

તેમને મદદ/સહાય/ફૂડ/શેલ્ટર/પીવાનુાં પાણી/સેતનટશેન 
અાંગે તમતનમમ સ્ટાન્ડડષ નક્કી કરવાનુાં ઠરાવ્યુાં છ.ે 
તવધવાઓ/તનરાતશ્રતો માટનેી જોગવાઈ કરવાનુાં ઠરાવ્યુાં છ.ે 
જનેા જીવ ગયા છ;ે એમના વારસદારોને કેટલુાં વળતર 

આપવુાં તે નક્કી કરવાનુાં છ.ે અસરગ્રસ્તોને લોન/રીલોન/ 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             33 
 

સહાયના ધોરણો નક્કી કરવાના છ.ે લોકડાઉનને 50 
ડદવસ પૂરા થયા; હજુ સુધી ‘નેશનલ પ્લાન’ તૈયાર થઈ 

શલયો નથી! 
કોરોના મહામારીના આ ઐતતહાતસક સાંકટ વેળાએ 

બધા પક્ષોની ‘નેશનલ ગવનષમેન્ટ’ની રચના કરવા સુતપ્રમ 
કોટષના પૂવષ જક્સ્ટસ માકિંડયે કાત્જૂએ તવનાંતત કરી છ.ે 

કદાચ એ શલય ન બને; પરન્તુ PM કે તેમના પ્રતતતનતધ 
ડડઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એલટ હેઠળ કઈ કઈ કાયષવાહી કરી 
અને કઈ કઈ કાયષવાહી કરવા માાંગે છ;ે તે અાંગ ે દેશના 
નાગડરકોને માડહતગાર તો કરી જ શકે! તવચારો; પીડડતો/ 

અસરગ્રસ્તો/શ્રતમકો માટ ે‘નેશનલ પ્લાન’ તૈયાર કરી તેને 
અમલમાાં મૂકવાની જરુડરયાત છ ે કે તાળી/થાળી/દીવા/ 
ફૂલવર્ાષની?  

(લેખ લખાયો : 10 મે, 2020) 

 
▪ 
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1.6 

‘PM કેસષ ફાંડ’ અને ‘PM રીતલફ ફાંડ’  

વચ્ચે શુાં તફાવત છ?ે 
અનુક્રમતણકા  

આ બને્ન ફાંડ PMના નામના છ;ે PMને યોગ્ય 
લાગે તે રીતે ફાંડનો ઉપયોગ થાય છ.ે પ્રશ્ન એ છ ે કે 

જાન્યુઆરી 1948થી [ત્યારે ભારતના બાંધારણનો જન્મ 
થયો ન હતો] The Prime Minister’s National Relief 
Fund– PMNRF નુાં અક્સ્તત્વ છ;ે અને તેમાાં 3,800/- 
કરોડ રુતપયા જમા છ;ે છતાાં 28 માચષ, 2020ના રોજ 
‘Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief 

in Emergency Situations Fund’ એટલે કે ‘PM 
CARES Fund’ની રચના કરવાની જરુર કેમ પડી? 

ડડઝાસ્ટર એલટ–2005ની કલમ–40 હેઠળ ‘નેશનલ 

ડડઝાસ્ટર રીસ્પોન્સ ફાંડ’ની રચના કરવાની જોગવાઈ છ;ે 
તેનો અમલ કરવાને બદલે ‘PM કેસષ ફાંડ’ ઊભુાં કરવાની 

શી જરુર પડી? જ્યારે નેશનલ ડડઝાસ્ટર એલટ લાગુ પડ ે
ત્યારે તે બીજા બધાાં કાયદાની ઉપરવટ રહે છ;ે 
સ્વાભાતવક છ ે કે વહીવટી આદેશો/ઠરાવોથી કાયદો 
હમ્બમેશાાં ઉપર રહે છ.ે ‘PM રીતલફ ફાંડ’ની જમે ‘PM કેસષ 

ફાંડ’ કોઈ કાયદાથી રચાયેલુાં નથી; માત્ર વડહવટી 
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આદેશથી ઊભુાં કરવામાાં આવ્યુાં છ.ે લોકો કહે છ ેકે ભલે 
‘PM કેસષ ફાંડ’ બનાવ્યુાં; એનો ઉપયોગ તો કરો! કોરોના 

મહામારીના સાંકટમાાં બેરોજગાર બનેલ અસરગ્રસ્તો/ 
શ્રતમકોને; મદદ/રાહત તો આપી નહીં; તો ‘PM કેસષ 
ફાંડ’ની રચના શા માટ ેકરી? 

બને્ન ફાંડનો ક્સ્પડરટ/ઉદ્દશે્ય સરખો છ;ે સાવ થોડુાં 

સેટઅપ જુદુાં છ.ે 7 એતપ્રલ, 2020ના રોજ કોંગ્રેસ પક્ષે 
કોરોના મહામારીના સન્દભષમાાં PMને પત્ર લખીને પાાંચ 
રચનાત્મક સૂચનો કયાષ હતા; તેમાાં પાાંચમુાં સૂચન હતુાં : 
“PM કેસષ ફાંડને ‘PM રીતલફ ફાંડ’માાં ભેળવી દો. ફાંડની 

ફાળવણી અને ખચષમાાં કાયષદક્ષતા/પારદશષકતા/ 
જવાબદારી/ઓડડટ જરુરી છ.ે” આ ફાંડ લયાાં/કેટલુાં 
વપરાયુાં તેનુાં ઓડડટ CAG– Comptroller and Auditor 
General of India કરી શકે કે RTI હેઠળ માડહતી પૂરી 

પાડવાની જવાબદારી રહે; એવી ચોખવટ PMએ કરી 
નથી! ‘PM કેસષ ફાંડ’માાં રેલવએે 150 કરોડ; ટાટા 
કમ્બપનીએ 500 કરોડ; રીલાયન્સે 500 કરોડ; IAS 
એસોતસએશને 21 લાખ; બાબા રામદેવે 25 કરોડ; 
ડીફેન્સ તમતનસ્ટરી હેઠળના સ્ટાફે 500 કરોડ; તફલ્મસ્ટાર 

અક્ષયકુમારે કરોડોનો ફાળો આપ્યો છ;ે તેની ચચાષ ગોદી 
મીડડયા બહુ કરે છ!ે મોટા ભાગના ફાંડ આપનારાઓ 
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પાછલા બારણેથી સરકાર પાસેથી લાભો લેવાના; બોર 
દઈ કલ્લી કાઢી લેવાના! પરન્તુ એક સજ્જન ઉદ્યોગપતત 

અઝીમ પ્રેમજીએ 1200 કરોડનો ફાળો આપ્યો છ;ે એ 
અાંગે ગોદી મીડડયા ચૂપ છ!ે એક ભલતે ક્િટ કયુિં : 
“ડૉનેશન આપે જ ને! અઝીમ પ્રેમજીના વડવાઓ ડહન્દુ 
હતા!” નફરતના કારણે ગોદી મીડડયા/IT Cell/ભલતોન ે

ઉમદા કામ દેખાતુાં નથી! ‘PM કેસષ ફાંડ’માાં 6,500 કરોડ 
કરતા વધુ રકમ જમા થઈ ગઈ છ;ે પણ શ્રતમકોના 
ટરાન્સપોટશેન માટ ે કોઈ ખચષ કરવામાાં ન આવ્યો. ત્યારે 
પ્રશ્ન થાય છ ે કે ‘PM કેસષ ફાંડ’ કોના માટ/ેલયારે 

વપરાશ?ે ‘PM કેસષ ફાંડ’ સામે સુતપ્રમકોટષમાાં પીડટશન થઈ 
પણ સુતપ્રમકોટ ે નકારી કાઢી. ‘PM કેસષ ફાંડ’ ચેડરટબેલ 
ટરસ્ટ છ;ે પણ ટરસ્ટડીડની કોઈને જાણ નથી. 

‘PM રીતલફ ફાંડ’ની કતમટીમાાં સભ્ય તરીકે કોંગ્રેસ 

પ્રમુખ હોય છ.ે ટાટા કમ્બપનીના પ્રતતતનતધ હોય છ.ે કોંગ્રેસ 
પ્રમુખ તથા ટાટાના પ્રતતતનતધને ટાળવા ‘PM કેસષ ફાંડ’ની 
અલગથી રચના કરી હોય, એવુાં સ્પષ્ટ દેખાય છ.ે એક 
રાજકીય પક્ષના પ્રમુખ ‘PM રીતલફ ફાંડ’ના કાયમી સભ્ય 
કઈ રીતે હોઈ શકે? ‘PM કેસષ ફાંડ’ અને ‘PM રીતલફ 

ફાંડ’ વચ્ચે બીજો કોઈ મહત્ત્વનો તફાવત નથી. હા, 
પારદશષકતા માટ ેતવરોધપક્ષના નેતાને સભ્ય તરીકે રાખવા 
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જોઈએ. 2019માાં, જ્યારે કેરળમાાં પૂરસાંકટ આવ્યુાં ત્યારે 
કેરળ સરકારને; તવદેશી ફાંડ સ્વીકારતા કેન્ર સરકારે 

અટકાવી હતી! હવે ‘PM કેસષ ફાંડ’માાં તવદેશી ડૉનેશન 
લઈ શકાય છ;ે તેથી Foreign Contribution 
(Regulation) Act, 2010માાંથી મુક્લત આપી છ!ે ‘PM 
કેસષ ફાંડ’ તથા ‘PM રીતલફ ફાંડ’માાં એ છૂટછાટ છ ે ક ે

કોપોરેટ કમ્બપનીઓ જ ે ફાંડ આપે તે corporate social 
responsibility–CSRમાાં ગણાય છ.ે દેખાવમાાં ‘PM કેસષ 
ફાંડ’ ઊજળુાં લાગે છ;ે કેમ કે જુદા જુદા ક્ષેત્રના 
તનરણાતોની તનયુક્લતની જોગવાઈ કરી છ;ે પરન્તુ તનયુક્લત 

કરનાર તો PM છ!ે ટૂાંકમાાં ‘PM કેસષ ફાંડ’ એટલે આાંકડ ે
માખી તવનાનુાં મધ! આ મધને જોઈને જ અસરગ્રસ્તો/ 
પીડડતો/શ્રતમકોએ રાજી રહેવાનુાં છ!ે તવચારો, આ મધની 
તલજ્જત માણનારા કોણ હશે? ‘PM કેસષ ફાંડ’નુાં ઓડડટ 

CAG કરે; RTI હેઠળ પારદશષકતા દાખવે તો જ ‘PM 
કેસષ ફાંડ’ ઉપર તવશ્વાસ બેસી શકે! પ્રશ્ન એ છ ેકે દરેક 
સરકારને પારદશષકતાથી ડર કેમ લાગે છ?ે પ્રશ્ન તો 

ઊભો જ રહે છ ે કે નેશનલ ડડઝાસ્ટર એલટ–2005 

સવોપરી કાયદો છ.ે; તો આ કાયદાની જોગવાઈ મુજબ 
‘નેશનલ ડડઝાસ્ટર રીસ્પોન્સ ફાંડ’ની રચના કેમ ન કરી? 

માત્ર વડહવટી આદેશથી જ ‘PM કેસષ ફાંડ’ની રચના થઈ 
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શકે? વડહવટી આદેશ સવોપરી કે કાયદો? સાંસદની 
માંજૂરી લઈને ‘PM કેસષ ફાંડ’ની રચના ન થઈ શકે? 

સાંસદના પગતથયે માત્ર માથુાં ટકેવી દેવાથી, નાગડરકોને 
તવશ્વાસ બેસે ખરો? 

 (લેખ લખાયો : 11 મે, 2020) 
 

▪ 
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1.7 

PM કેયસષ ફાંડ ખાનગી છ ેકે સરકારી? 
અનુક્રમતણકા  

કેન્ર સરકાર સુશાસન/ગુડ ગવનષન્સની વાતો કરે 
છ;ે પણ વ્યવહારમાાં કાંઈક જુદુાં જ જોવા મળે છ.ે કહે કાંઈ 

અને કરે કાંઈ! વડાપ્રધાને 27 માચષ, 2020ના રોજ, PM 
CARES Fund–Prime Minister’s Citizen Assistance 
and Relief in Emergency Situations Fundની રચના 
કરી હતી. કોરોના મહામારી જવેી કોઈ પડરક્સ્થતત ઊભી 

થાય તો તેને પહોંચી વળવા માટ ે આ ફાંડ છ.ે લોકોમાાં 
તદ્વધા એ છ ેકે PM કેયસષ ફાંડ ખાનગી છ ેકે સરકારી? 

આમ તો કોપોરેટ ડૉનેશન લેવા માટ ે સરકારી 
ટરસ્ટના રુપે રજૂ કરવામાાં આવેલ; પરન્તુ ટરસ્ટ ડીડમાાં એક 

જગ્યાએ પીએમ કેયસષ ફાંડને પ્રાઈવેટ દશાષવ્યુાં છ;ે જથેી 
RTI એલટમાાં સમાવેશ ન થાય! આ ટરસ્ટમાાં પ્રમુખ તરીકે 
હોદ્દાની રુએ વડાપ્રધાન અને સભ્યોમાાં બીજા તમતનસ્ટસષ 
છ;ે છતાાં ટરસ્ટ ખાનગી કઈ રીતે હોઈ શકે? તે પ્રશ્ન છ.ે 

ટરસ્ટમાાં લખેલુાં છ ે કે “ટરસ્ટના કોઈ કામકાજમાાં કેન્ર 
સરકાર કે રાજ્ય સરકારોનુાં કોઈ તનયાંત્રણ નથી.” આ ફાંડ 
તવશે લોકોમાાં શાંકાઓ છ ે કેમ કે સરકાર આ ફાંડ તવશ ે
કોઈ જાણકારી આપતી નથી; જમે કે કેટલી રકમ પ્રાપ્ત 
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થઈ? કોણે આપી? કેટલી રકમ લયાાં લયાાં ખચષ કરી? 
લોકો RTI – Right to Information Act 2005 હેઠળ 

માડહતી માાંગે છ ેપણ સરકાર માડહતી આપવાનો ઈન્કાર 
કરે છ.ે PMO–પ્રાઈમ તમતનસ્ટર ઑતફસ કહે છ ે કે આ 
સરકારી ટરસ્ટ નથી, વડાપ્રધાનની અપીલના કારણે બનેલુાં 
પ્રાઈવેટ ટરસ્ટ છ!ે સરકારી આદેશથી બનેલુાં ટરસ્ટ નથી 

એટલે RTI એલટ હેઠળ માડહતી આપી શકાય નહીં. કેન્ર 
સરકાર દ્વારા રચાયેલ કોઈ પણ તવભાગ RTI એલટ હેઠળ 
આવે છ.ે 

કમ્બપની એલટ 2013ની અનુસૂતચ–7, આઈટમ 

નમ્બબર–9, CSR–Corporate social responsibility 
તરીકે કેયસષ ફાંડમાાં અનુદાન માટ ેકેન્ર સરકારના કોપોરેટ 
માંત્રાલયની ફાઈલમાાં ટરસ્ટ રચનાના બીજ ે ડદવસે, 28 
માચષ, 2020ના રોજ સ્પષ્ટીકરણ કરેલ છ ેકે “આ ફાંડમાાં 

ભારતીય કમ્બપનીઓ દ્વારા કરવામાાં આવતા દરેક દાનન ે
CSR તરીકે માનવામાાં આવશ;ે કેમ કે કેન્ર સરકાર દ્વારા 
આ ફાંડની રચના કરવામાાં આવી છ!ે” જો પીએમ કેયસષ 
ફાંડ પ્રાઈવેટ હોય તો કોપોરેટ ડૉનેશન માટ ે માન્ય રહી 
શકે નહીં! CSR ની રકમ એ કામો માટ ે ખચષ કરવાની 

હોય છ ે જથેી લોકોના સામાતજક, આતથષક, શૈક્ષતણક, 
નૈતતક અને સ્વાસ્્યના સ્તરમાાં સુધારો થાય. બે મડહના 
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પછી, 26 મે, 2020ના રોજ કેન્ર સરકારે કમ્બપની એલટ 
2013માાં પણ સુધારો કરી CSRમાાં પીએમ કેયસષ ફાંડનો 

સમાવેશ કરી દીધો! PM CARES Fundની વેબ 
સાઈટમાાં ટરસ્ટ સાથે રાષ્ટરીય લોગો લગાવેલો છ.ે આ 
ટરસ્ટના વહીવટમાાં/ડહસાબમાાં પારદશષકતા/જવાબદારી 
જોવા મળતી નથી. તવતચત્રતા જૂઓ : આ ટરસ્ટ, ડૉનેશન 

ઉઘરાવે ત્યારે સરકારી અને ડહસાબ આપવાનો થાય 
ત્યારે પ્રાઈવેટ! આવો જાદુ વડાપ્રધાન જ કરી શકે!  

(લેખ લખાયો : 22 જાન્યુઆરી, 2021) 
 
▪ 
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1.8 

લયા હુઆ તેરા વાદા; વો કસમ, વો ઈરાદા! 
અનુક્રમતણકા  

કેટલાાંક પત્રકારો એવા છ ે જ ે સઘળા જોખમ 
ઊઠાવીને સત્તાને પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છ.ે ચાટુકાર પત્રકારો 
સત્તાને બદલે તવપક્ષને પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છ.ે તવપક્ષી નેતા 

શ્રતમકોની સાથે બેસી તેમની વ્યથા સાાંભળે તો સત્તાપક્ષને 
બળતરા થાય છ ે અને કહે છ ે કે ‘શ્રતમકોના બાળકો 
તેડીને, તેમના પોટલાાં ઊંચકીને કેમ સાથે ન ચાલ્યા? 
નૌટાંકી કરે છ!ે’ તવપક્ષી નેતા શ્રતમકો માટ ે 1000 બસ 

મોકલે તો બસની તતબયત ચેક કરાવવાની જરુર છ;ે તેમ 
ઉતરપ્રદેશના CM કહે છ!ે કેવી બેવફાઈ; શ્રતમકોની 
તતબયતની તચાંતા નથી; બસની તતબયતની તચાંતા છ.ે 
જ્યારે રોજ ે લાખો શ્રતમકો પોતાના બાળકો સાથે; 

સામાનના પોટલા ઊંચકીને 1000–1200 ડકલોમીટર દૂર 
વતનમાાં જવા પગપાળા જઈ રહ્યા હોય ત્યારે કોઈ રાક્ષસ 
પણ આવુાં બહાનુાં ન કાઢ!ે 

તનષ્ઠાવાન પત્રકાર અતજત અાંજુમે પ્રધાનસેવકના 

ત્રણ વીડડયો રજૂ કરીને સત્તાપક્ષની બેવફાઈને પડકારી 
છ.ે 20 લાખ કરોડના પેકેજમાાંથી લોકડાઉનના કારણે 
બેરોજગાર બનેલ શ્રતમકોને રોકડ સહાય કેમ મળી નહીં? 
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આ મોટો પ્રશ્ન છ.ે આ ત્રણેય વીડડયોમાાં PMનુાં ગરીબો 
પ્રત્યેનુાં દદષ છલકાય છ.ે પ્રથમ વીડડયો ગુજરાતના CM 

હતા ત્યારનો છ;ે જમેાાં તે કહે છ ે : “ભાઈઓ, બહેનો! 
ગરીબી શુાં હોય છ;ે ગરીબ કઈ રીતે તજ ાંદગી કાઢ ેછ;ે ઠાંડી 
વધુ પડ ેતો ગરીબ મરે છ;ે ગરમી વધુ પડ ેતો ગરીબ મરે 
છ;ે તબમારી ફેલાઈ જાય તો ગરીબ મરે છ.ે દરેક સાંકટમાાં 

ગરીબ મરે છ;ે પરન્તુ આ ડદલ્હીમાાં અને લખનૌમાાં બેઠલેી 
સરકારની ગરીબો માટ ે લડવાની તૈયારી નથી, તેમની 
ઇચ્છાશક્લત નથી!” બીજો વીડડયો 16 ફેબ્રુઆરી, 2017નો 
છ;ે તેમાાં પ્રધાનસેવક કહે છ ે : “મોટા મોટાને નારાજ 

કરતા હુાં ડરતો નથી ભાઈઓ! કેમ કે મારે ગરીબ માટ ે
જીવવુાં છ.ે ગરીબ માટ ેઝઝમવુાં છ.ે આ દેશમાાં 50 વર્ોથી 
ગરીબોના નારા સાાંભળ્યા છ.ે હુાં  એટલા માટ ે ગરીબોનુાં 
કામ કરવા માાંગુાં છુ ાં કે હુાં ગરીબીમાાં જન્મ્બયો છુાં. ગરીબી મેં 

જીવી છ.ે એક ગરીબની તજ ાંદગી કેટલી કઠીન હોય છ,ે 
તેનો ઠરે ઠરે અનુભવ કયો છ.ે એટલા માટ ે ભાઈઓ, 
બહેનો! ગરીબ માટ ેકાંઈક કરવા અને એમની તજ ાંદગીમાાં 
બદલાવ લાવવા મેં બીડુાં ઝડપ્યુાં છ.ે આપના આતશવાષદ 
જોઈએ; ભાઈઓ, બહેનો! આપના આતશવાષદ. આ સ્વપ્ન 

પૂરુાં  થઈને રહેશે!” ત્રીજો વીડડયો 14 માચષ, 2017નો છ,ે 
જમેાાં PM કહે છ ે: “ગરીબમાાં સામ્યષ છ;ે તે હુાં જોઈ શકુાં 
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છુાં. હુાં દેશના ગરીબોની શક્લતને ઓળખી શકુાં છુાં. રાષ્ટરના 
તનમાષણમાાં ગરીબોને જટેલો ઝાઝો અવસર મળશે; એટલો 

દેશ તેજ ગતતથી આગળ વધશે. ગરીબ જો તશતક્ષત હશ ે
તો સમાજને જાજૂ પડરણામ આપશે. ગરીબને જો કાયષનો 
અવસર મળે તો દેશ માટ ે વધુ કરીને તે દેખાડશે; અને 
દેશની એક સૌથી મોટી તાકાત આપણા દેશના ગરીબો 

છ!ે” 
જ્યારે કોરોના સાંકટના કારણે દેશના શ્રતમકોની 

હાલત દયનીય બની છ,ે ત્યારે ભાર્ણની વાતો જમીન 
ઉપર કેમ ઊતરતી નથી; તે પ્રશ્ન છ.ે 20 લાખ કરોડના 

પેકેજમાાંથી 200 રુતપયા પણ શ્રતમકો પાસે કેમ પહોંચ્યા 
નહીં? 1977માાં બનેલી તફલ્મ ‘હમ ડકસીસે કમ નહીં’માાં 
મજરુહ સુલતાનપુરીએ બેવફાઈના દદષને વ્યલત કરતુાં 
ગીત લખ્યુાં હતુાં. છતેરાયેલો પ્રેમી હોય કે છતેરાયેલા 

મતદારો હોય દદષ એક સરખુાં હોય છ.ે શ્રતમકોના મતોથી 
સત્તાની ખુરશીમાાં બેઠલેા નેતા જ્યારે શ્રતમકોથી મોં 
ફેરવીને ધતનકો તરફ જ જૂએ ત્યારે શ્રતમકોના ડદલમાાં આ 
વ્યથા પ્રગટ ેજ : 

લયા હુઆ તેરા વાદા; વો કસમ, વો ઈરાદા! 

ભૂલેગા ડદલ, તજસ ડદન તુમ્બહેં ; 
વો ડદન તજ ાંદગી કા આતખરી ડદન હોગા. 
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ઓ કહને વાલે મુઝકો ફરેબી, 
કૌન ફરેબી હૈ યે બતા; 

હો તજસને ગમ તલયા પ્યાર કી ખાતીર; 
યા તજસને પ્યાર કો બેચ ડદયા? 
નશા દૌલત કા એસા ભી લયા, 

બેવફા યે તુઝે યાદ નહીં! 

(લેખ લખાયો : 24 મે, 2020)  
 

▪ 
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1.9 

હવે હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત? 
અનુક્રમતણકા  

સરકારને આબરુ ઢાાંકવાની જરુર હોય; લોકોન ે
ભ્રતમત કરવાની જરુર હોય ત્યારે રુપાળા સૂત્રો રજૂ 

કરવામાાં આવે છ.ે સતૂ્રનો નશો હોય છ.ે ‘ગરીબી 
હટાઓ’/‘અચ્છ ે ડદન આને વાલે હૈ’/હુાં પણ ચોકીદાર’ 
વગેરે સૂત્રો સાાંભળીને લોકો તવચારવાનુાં બાંધ કરીન ેધૂણવા 
લાગે છ!ે ગુજરાત સરકાર કોરોના સાંકટ સામેની લડાઈ 

શરુ કરી શકી નથી. ખાનગી હૉક્સ્પટલોમાાં કોરોનાની 
સારવાર લેવાની છૂટ સરકારે આપી છ;ે પરન્તુ કોરોના 
ટસે્ટ કરવાની છૂટ આપવામાાં આવી નથી! પ્રાથતમક 
શાળાના તવદ્યાથીને સમજાય તેવી વાત છ ે કે કોરોના 

પોતઝડટવ દદીઓના આાંકડા ઓછા દેખાય તે માટ ેસરકાર 
કસરત કરી રહી છ.ે શા માટ ેઆાંકડા છૂપાવવા પડ ેછ?ે 
‘ગુજરાત મોડલ’/‘વાઈબ્રન્ટ ગુજરાત’ની કલઈ ઊખડી ન 
જાય તે માટ!ે ગુજરાતની તબમાર આરોગ્યતાંત્રની પોલ 
ખૂલી ન જાય તે માટ!ે ગુજરાત સરકારે લોકોન ે ભ્રતમત 

કરવા સૂત્ર ચાલુ કયુિં છ ે : “હવે હારશે કોરોના, જીતશે 
ગુજરાત! જ્યારે દરેક ગુજરાતી કહેશે, હુાં પણ કોરોના 
વોડરયર!” કોરોના આાંકડા છૂપાવવાથી લયારેય ન હારે; 
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વકરે. ગુજરાત લયારેય ન જીતે; લોકોના જીવ જશે. ‘હુાં 
પણ કોરોના વોડરયર’ના રુપાળા સૂત્રથી લોકો જરુર 

જોડાશે; પણ લોકોને કડવો અનુભવ થશે; કેમ કે સરકારન ે
આાંકડાની તચાંતા છ;ે નાગડરકોની નહીં. 

લોકડાઉનને બે મડહના કરતા વધુ સમય થયો. આ 
ગાળા દરતમયાન આરોગ્યતાંત્રને સુસજ્જ કરવાનો મોકો 

હતો; ડૉલટસષ/મેડડકલ સ્ટાફ માટ ે પ્રોટકેડટવ PPE–
Personal Protective Equipment અને ટકે્સ્ટાંગ ડકટ–
Diagnostic kits/વેક્ન્ટલેટર/N95 માસ્ક વગેરેની વ્યવસ્થા 
કરવાનો સમય હતો; પરન્તુ તે તરફ ધ્યાન આપવાન ે

બદલે અરીસો દેખાડનાર અતધકારીની બદલી કરીને 
સાંતોર્ માની લીધો! રાજકોટથી ધમણ માંગાવીને 
વેક્ન્ટલેટર તરીકે રજૂ કરી લોકોને મૂરખ બનાવ્યા! આ 
રીતે કોરોના હારશે? એક મડહલા હેલ્થ વકષર રડતાાં રડતાાં 

કહે છ ે : “અમને વોડરયર ઘોતર્ત કરી દીધા. તાળી/ 
થાળી/દીપક/પુરપવર્ાષથી નવાજ્યા! પરન્તુ અમારી માટ ે
PPEના ઠકેાણાાં નથી; કેરીબેગના પ્લાક્સ્ટક જવેા પ્રોટકેડટવ 
સાધનો છ.ે જવાન યુધ્ધભૂતમમાાં હોય છ;ે પરન્તુ એનુાં 
ફેતમલી સેઈફ હોય છ.ે જ્યારે અમારે જોબ પછી ઘેર 

જવાનુાં હોય છ;ે ત્યાાં કોઈ અલગ સેન્ટર નથી કે ત્યાાં 
રહીએ. મારી દોઢ વર્ષની ડદકરી છ.ે એને અસર નહીં 
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થાય? માતાતપતાને અસર નહીં થાય? અમારુાં  ફેતમલી 
સુરતક્ષત નથી. નવી ગાઈડ લાઈન મુજબ મેડડકલ સ્ટાફનુાં 

સેમ્બપતલાંગ થતુાં નથી; ટસે્ટ થતો નથી. એનો અથષ એ થયો 
કે અમે મરીએ સાથે ફેતમલી પણ મરે! બેસ્ટ લવોતલટીના 
PPE પહેરીને કામ કરતા ડૉલટર પણ સાંક્રતમત થયા છ;ે 
તો હલકા/બનાવટી PPEથી જોખમ છ ે જ. પોતઝડટવ 

કેસોના આાંકડા છૂપાવવા સેમ્બપતલાંગ કરાતુાં નથી. સરકાર 
અમને ભગવાન બનાવી રહી છ;ે ભગવાનને થોડુ ાં કાંઈ 
થાય? પણ અમે માણસ છીએ; માણસને કાંઈ પણ થાય! 
ના થાળી જોઈએ, ના તાળી/દીપક/ફૂલવર્ાષ જોઈએ. અમને 

પ્રોપર ઈક્લવપ્મેન્ટ આપો. અમે મરતા સુધી સેવા કરીશુાં. 
માની લો કે 100 ડૉલટસષનો ટસે્ટ કરાતો નથી; પરન્તુ તે 
ઇફેલટડે છ ેતો તે પોતાના ફેતમલી/સોસાયટી/પેશન્ટ સૌન ે
સાંક્રતમત કરશે; એનુાં શુાં? હુાં સૂઈ શકતી નથી. મનમાાં રહે 

છ ે કે હવે શુાં થશે? સરકારનો આદેશ છ ે કે મેડડકલ 
સ્ટાફને લવોડરક્ન્ટન થવાની જરુર નથી! સરકાર અમને જ 
નહીં, અમારા ફેતમલીને પણ મોતના મુખમાાં ધકેલી રહી 
છ!ે અમે મરીએ ત્યારે 50 લાખ આપવાનુાં કહો છ;ે પણ 
અમારે 50 લાખ નથી જોતા. આ રકમમાાંથી ફેસેતલટીઝ 

આપો તો અમે જીવતા રહી શકીએ; ફેતમલીને બચાવી 
શકીએ અને દદીની સેવા કરી શકીએ!” 
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30 જાન્યુઆરી, 2020ના રોજ ‘ગુજરાત 
સમાચારે’ આઠ કૉલમના હેડડાંગ સાથે સમાચાર પ્રગટ કયાષ 

હતા કે : ‘કોરોના વાયરસ ભારતમાાં ફેલાવાનો સૌથી વધુ 
ભય!’ છતાાં અમદાવાદમાાં 24 ફેબ્રુઆરી, 2020ના રોજ 
‘નમસ્તે ટરમ્બપ’ કાયષક્રમમાાં એક લાખ લોકોને ભેગા કયાષ 
હતા; ત્યારે જાણીજોઈને ‘સોતશયલ ડડસ્ટક્ન્સાંગ’ને બાજુ 

પર મૂકી દીધુાં હતુાં. હવે આાંકડા છૂપાવવાનો ખેલ શરુ થયો 
છ.ે આમાાં કઈ રીતે હારશે કોરોના; અન ે જીતશે 
ગુજરાત? 

(લેખ લખાયો : 27 મે, 2020) 

 
▪  
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1.10 

કેવી રીતે ‘તવશ્વગુરુ’ થવાશે? 
અનુક્રમતણકા  

કરુણતા તો જૂઓ; ‘એકાત્મક માનવવાદ–Integral 

humanism’નો ઢોલ બહુ પીટનાર સત્તાપક્ષ માનવવાદન ે
જ ભૂલી ગયો! અભૂતપૂવષ કોરોના સાંકટમાાં લોકડાઉન 

થતાાં જ દેશના કરોડો શ્રતમકો એકાએક બેરોજગાર બની 
ગયા. લાખો શ્રતમકો ન છૂટકે વતનમાાં જવા ભૂખ્યા તરસ્યા 
પગપાળા ચાલી રહ્યા છ.ે કેટલાાંય શ્રતમકોએ રસ્તામાાં જીવ 
ખોયો; કેટલાાંય બાળકો અનાથ થઈ ગયા; આવા સમયે 

બાંધારણના આમુખમાાં ઉલ્લેખ કરેલ સમાજવાદી રચનાની 
તવભાવના સરકારના ગળે ન ઊતરી. સરકાર શ્રતમકોની 
મદદે ન આવી. દેશની 12 હાઈકોટષ અને છલે્લે સતુપ્રમકોટ ે
ડાંડો ઉગામ્બયો ત્યારે સરકારની આાંખ ખૂલી. 

અથષશાસ્ત્રી હેમાંતકુમાર શાહનુાં તનદાન છ ે કે 

“મૂડીવાદી દેશો વાસ્તવમાાં સમાજવાદી છ;ે અન ે
સમાજવાદી દેશ ભારત વધુ મૂડીવાદી છ!ે 2017માાં; 
ભારતમાાં GDPના 12.74% ખચષ સરકારે કયો હતો; 
જ્યારે અમેડરકામાાં 37.80%; યુરોતપય સાંઘના દેશોમાાં 

45.80%; UKમાાં 41.10%; જાપાનમાાં 39.39%; ખચષ કયો 
હતો. ઓછો ખચષ કરે છ ે એનો અથષ એ છ ે ક ે સરકાર 
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લોકો માટ ેતશક્ષણ/આરોગ્ય/સલામતી અાંગે ઓછી દરકાર 
લે છ.ે“ કોરોના વાયરસ દુતનયા ભરમાાં ફેલાઈ ગયો છ ે

ત્યારે તવશ્વની સરકારો વધુ સમાજવાદી બની રહી છ;ે 
જ્યારે ભારત સરકાર વધુ મૂડીવાદી બની રહી છ.ે 
ભારતમાાં કોરોના સાંકટ દરતમયાન શ્રતમકો પાસેથી ટરને/ 
બસ ભાડુાં ન લેવુાં; તેમને ભોજન/પાણી આપવુાં; આ 

પ્રકારની તચાંતા અને આયોજન સરકારે ત્વડરત કરવુાં 
જોઈએ; તેને બદલે ન્યાયતાંત્ર કરે છ!ે સરકારને શ્રતમકોની 
તબલકુલ તચાંતા નથી; એને અમીરોની તચાંતા છ!ે 
પ્રધાનસેવકે 20 લાખ કરોડનુાં પેકેજ જાહેર કયુિં પરન્તુ 

બેરોજગાર શ્રતમકોને રોકડ સહાય ન આપી. અડધા 
શ્રતમકોને અનાજ/કઠોળ મળશે; પરન્તુ ટરને/બસનુાં ભાડુાં 
આપવાને બદલે બેરોજગાર શ્રતમકો પાસેથી વસૂલ કયુિં. 
અમેડરકામાાં પ્રથમ પેકેજ GDPના 9% જટેલુાં હતુાં. 

ભારતમાાં જાહેર થયેલુાં પેકેજ GDPના 1.7 % જટેલુાં છ!ે 
UKમાાં બેરોજગાર બનલે લોકોને 80% પગાર સરકાર 
ચૂકવી રહી છ.ે 

તવશ્વગુરુ થવા માટ ેલોકોની/શ્રતમકોની કાળજી લેવી 
પડ.ે રાજ્યે માનવીય થવુાં પડ.ે રાજકીય/સામાતજક/ 

આતથષક વ્યવસ્થામાાં ‘માનવી’ કેન્રમાાં હોવો જોઈએ. 
હ્યુમેતનઝમ તવના ‘તવશ્વગુરુ’ ન થવાય. સરકાર લોકોની 
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કેવી કાળજી લે છ?ે 28 એતપ્રલ, 2020 સુધીમાાં; કોરોના 
વાયરસનુાં ટકે્સ્ટાંગ પ્રમાણ જોઈએ : દર 10 લાખ 

વ્યક્લતઓએ; અમેડરકામાાં 17,211; ઈટાલીમાાં 19,600; 
સ્પેનમાાં 28,779; ફ્રાન્સમાાં 7,103; જમષનીમાાં 24,738; 
UKમાાં 10,605 નુાં ટકે્સ્ટાંગ થયુાં હતુાં; જ્યારે ભારતમાાં માત્ર 
519નુાં થયુાં હતુાં. શ્રીલાંકામાાં 827; પાડકસ્તાનમાાં 712નુાં 

ટકે્સ્ટાંગ થયુાં હતુાં. આરોગ્ય ક્ષેત્રમાાં ભારતની ક્સ્થતત કેટલી 
નબળી છ;ે તેનો અાંદાજ આવી શકે છ.ે આવી ડામાડોળ 
ક્સ્થતત અાંગે લોકો તવચારે નહીં એટલે તાળી–થાળી, ડદપક, 
ફૂલવર્ાષ, કોરોના વોડરયર વગેરેના તરકટ કરવા પડ!ે 

ફેબ્રુઆરી/માચષ/એતપ્રલમાાં કોઈ આગોતરી તૈયારી કરી 
નહીં. કોઈ પ્લાન ન બનાવ્યો. લોકડાઉન પછી, ગુજરાત 
સરકાર આગ લાગી ત્યારે કૂવો ખોદવા બેઠી. અમદાવાદ 
તસતવલ હૉક્સ્પટલ માટ ે નસષની ભરતી કરવાની 

જાહેરખબર આપી; તેમાાં નસષનો તફલસ પગાર 13,000/– 
દશાષવ્યો છ!ે એટલે રોજના 433 રુતપયા થયા. આટલા 
રૂતપયામાાં ગામડામાાં કડડયો પણ કામ ન કરે! આ કેવી 
‘વાઈબ્રન્ટ સરકાર’ કે જ્યાાં ડૉલટર, નસષ, તશક્ષક, પોલીસ 
વગેરેને તફલસ પગારે કામ કરવાનુાં અને ધારાસભ્યો, 

સાંસદસભ્યોને ફૂલ પગાર સાથે અઢળક સવલતો! આ કેવો 
તવકાસ? કેવી રીતે ‘તવશ્વગુરુ’ થવાશે? (30 મે, 2020) ▪  
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1.11 

લેબર વેલ્ફેર ઑતફસર અને સરકાર લયાાં છ?ે 
અનુક્રમતણકા  

કોરોના વાયરસન ે નાથવા લોકડાઉન અમલી 
બન્યુાં કે તરત જ કરોડો પ્રવાસી શ્રતમકો બેરોજગાર 
બની ગયા. વતનમાાં જવા 1000/1200 ડકલોમીટર 
પગપાળા ચાલી રહ્યા છ.ે સુતપ્રમકોટ ેમોડ ેમોડ ેઆદેશ 
કયો કે પ્રવાસી શ્રતમકો પાસેથી ટરને/બસ ભાડુાં વસૂલ 
કરવુાં નહીં અને પ્રવાસ દરતમયાન ભોજન/પાણીની 
સુતવધા પરૂી પાડવી. ટરને/બસ માટ ેવેઈડટાંગમાાં હોય તે 
શ્રતમકોને પણ ભોજન/પાણીની વ્યવસ્થા કરવી. 
સરકાર હજુ આ સુતવધા શરુ કરી શકી નથી. દરેક 
રાજ્યમાાં લેબર ડીપાટષમેન્ટ હોય છ;ે લેબર વેલ્ફેર 
ઑતફસર હોય છ.ે કોઈ સરકારે તેમની પાસેથી કામ 
લીધુાં હોય તેવુાં જાણવા મળેલ નથી. આ લેબર વેલ્ફેર 
ઑતફસર શ્રતમકોના કલ્યાણ માટ ે કામ કરતા નથી; 
પરન્ત ુ ઇન્ડક્સ્ટરઝના માતલકો પાસેથી મુખ્યત્વ ે હપ્તા 
લેવાનુાં કામ કરે છ.ે પોલીસ મોટભેાગે તવક્લટમને મદદ 
કરતી નથી તેમ લેબર વેલ્ફેર ઑતફસર પણ શ્રતમકોન ે
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મદદ કરતા નથી. ‘પોલીસ સેવા’, ‘શ્રતમક કલ્યાણ’ 
વગેરે નામ ઊંચા; પણ નામથી તવપડરત કામ. ભોલી સૂરત 
ડદલ કે ખોટ;ે નામ બડ ેઔર દશષન છોટ!ે 

JNUના પૂવષ પ્રૉફેસર અને ‘ઈતન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ 
સોતશયલ સાયન્સ’ના ચેરમેન અને જાણીતા અથષશાસ્ત્રી 
અરુણકુમારની વાત સમજવા જવેી છ.ે તે કહે છ ે : 
“લોકડાઉનના કારણે ઊભી થયેલ પ્રવાસી શ્રતમકોની 

સમસ્યા સરકારની ખોટી નીતતઓ અને અસાંતુતલત 
તવકાસનુાં પડરણામ છ.ે પ્રવાસી શ્રતમકો તબહાર/ 
ઉતરપ્રદેશના/ઝારખાંડ પરત જશે; પરન્તુ ઘેર પૈસા 
મોકલતા હતા તે બાંધ થતા મુશ્કેલીઓ વધશે. એટલા માટ ે

મનરેગામાાં 40,000 કરોડની જોગવાઈ કરી છ ે તે ઘણી 
જ ઓછી પડશે; ઓછામાાં ઓછા 3 લાખ કરોડ રૂતપયાની 
જોગવાઈ કરવી જોઈએ. શહેરી તવસ્તારોમાાં રોજગાર 
ગેરેન્ટી યોજના લાગુ કરવી જોઈએ. આ બધુાં યુધ્ધના 

ધોરણે થવુાં જોઈએ; કેમ કે ક્સ્થતત યુધ્ધ કરતા પણ ખરાબ 
છ.ે લોકોને કામ મળશે તો તેમની પાસે પૈસા આવશે; પૈસા 
આવશે તો માાંગ વધશે. માાંગ વધશે તો ઉદ્યોગ ગતતમાન 
બનશે. સરકારે તવચાયુિં જ નહોતુાં કે લોકડાઉનના કારણે 
પ્રવાસી શ્રતમકોનુાં આટલી મોટી સાંખ્યામાાં સ્થળાાંતર થશે! 

એ તવચારવાની જરુર હતી કે લોકડાઉનના કારણે કામ 
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બાંધ થતાાં અસાંગડઠત ક્ષેત્રમાાં તેની અસર શુાં થશે? એ 
તવચારવાની જરુર હતી કે સોતશયલ ડડસ્ટન્સ કઈ રીતે 

રહેશે; જ્યાાં એક રુમમાાં 6–6 શ્રતમકો રહેતા હોય! વારાંવાર 
હાથ ધોવાની સલાહ આપતા હતા; પણ શ્રતમકો પાસ ે
પીવાનુાં પાણી પણ ન હતુાં! રોજ કમાઈને ખાતા શ્રતમકો 
લોકડાઉનમાાં શુાં કરે? એટલે લોકડાઉનનો જટેલો ફાયદો 

મળવો જોઈએ તેટલો ન મળ્યો. હવે ખબર પડી કે ક્સ્થતત 
કેટલી ખરાબ છ.ે આ પ્રકારની ક્સ્થતત ભતવરયમાાં ઊભી ન 
થાય તે માટ ે તવકાસની નીતતઓ અાંગે પુનતવષચાર કરવો 
પડશે. ઉપરથી નીચે તરફ નહીં; પરન્તુ ગામડાાંના સ્તરેથી 

તવકાસને ગતત આપવી પડ.ે” 
આપણે ત્યાાં કાયદા ઘણા છ;ે પણ અમલમાાં લોચો 

છ.ે The Inter–State Migrant Workmen (Regulation 
of Employment and Conditions of Service) Act, 

1979નો અમલ કોરોના સાંકટ વેળાએ ન થયો. આ કાયદા 
મુજબ પ્રવાસી શ્રતમકોની નોંધણી થવી જોઈએ; પણ લયો 
ઉદ્યોગ નોંધણી કરાવે છ?ે લાખોની સાંખ્યામાાં શ્રતમકો 
તનમાષણકાયષમાાં છ;ે નોંધણી થવી જોઈએ પણ થતી નથી; 
ભતવરયતનતધ મળવી જોઈએ પણ મળતી નથી; સપ્તાહમાાં 

એક રજા મળવી જોઈએ પણ મળતી નથી. કેમ કે લેબર 
વેલ્ફેર ઑતફસર મૂડીવાદીઓની સેવા કરે છ!ે નીતત 
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ઘડનારાઓના માનસમાાં પ્રવાસી શ્રતમકો/અસાંગડઠત ક્ષેત્ર 
આવતુાં જ નથી! આપણે ઉદ્યોગની વાત માની લઈએ 

છીએ પણ નીચેના ગરીબો તરફ આપણાં ધ્યાન જતુાં નથી! 
શ્રતમકો ભયાંકર ક્સ્થતતનો સામનો કરી રહ્યા છ;ે પણ લેબર 
વેલ્ફેર ઑતફસર અને સરકાર લયાાં છ?ે 

(લેખ લખાયો : 31 મે, 2020) 
 

▪ 
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1.12 

કોરોના પોતઝડટવનુાં દદષ અને આરોગ્યતાંત્રની તબમારી! 
અનુક્રમતણકા  

સુરતના RTI એક્લટતવસ્ટ જાગૃત પટલે કોરોના 
પોતઝડટવ બન્યા તેનો લાાંબો તાદૃશ્ય અનુભવ તેમણે 9 

જૂન, 2020ના રોજ લખ્યો છ;ે જ ે વાાંચવા/માંથન કરવા 
જવેો છ;ે જ ેટૂાંકમાાં જોઈએ : 

22 મે, 2020ના રોજ બપોર પછી મને થોડી 
થોડી સૂકી ઉધરસ આવવાનુાં શરૂ થયુાં. બીજા ડદવસે એ 

સૂકી ઉધરસમાાં થોડો વધારો થયો અને સવારે 11:00થી 
તાવની શરૂઆત થઈ અને બપોરે 2:30 વાગ્યા સુધીમાાં 
અડી પણ ના શકાય તેટલો હુાં  તપવા લાગ્યો. મેં મેડડકલ 

હેલ્પલાઈન નમ્બબર–104 પર ફોન કયો. મને કહેવાયુાં કે બે 

ડદવસની અાંદર આરોગ્ય અતધકારી તપાસ અથે તમારા 
ઘર પર આવી જશે. હુાં બે ડદવસ રાહ જોઈ શકુાં તેમ 

નહતો. મારી તતબયત વધુ ખરાબ થઈ રહી હતી માટ ેમને 
થયુાં કે હવે મારે કોરોના ટસે્ટ કરાવી લેવો જોઈએ. જથેી મેં 
ન્યુ તસતવલ હૉક્સ્પટલમાાં એક તમત્રની મદદથી ટસે્ટ 
સન્દભે પ્રયત્ન ચાલુ કયાષ; પણ તેમાાં સફળતા મળી નડહ. 

જથેી મેં સુરત મ્બયુ. કોપોરેશનના એક ઉચ્ચ અતધકારીનો 
સમ્બપકષ કયો; તેમણે મને કતારગામ ઝોનમાાં આવલે અબષન 
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હેલ્થ સેન્ટર પર જવાની સલાહ આપી. હુાં  અબષન હેલ્થ 
સેન્ટર પર પહોંચ્યો; મેં કહ્યુાં કે હુાં કોરોના ટસે્ટ કરાવવા 

માાંગુ છુાં. ડૉલટરે મારી પૂછપરછ કરી, પછી કહ્યુાં કે તમે 
પોતઝડટવ દદીના સમ્બપકષમાાં આવ્યાાં નથી તો તમારે કોરોના 
ટસે્ટ શુાં કામ કરાવવો છ?ે હાલ તમારુાં  ચેકઅપ કરી તમને 
દવા આપીએ છીએ માટ ેતમે આવતીકાલે સવારે 11:30 

વાગ્યે આવજો તમારૂ સેમ્બપલ લઈ લેશુાં. હુાં 25 મે ના રોજ 
ડૉલટર પાસે ગયો. ડૉલટરે કહ્યુાં કે તમે આ દવા લઈ લો 
અને આવતીકાલે સવારે 11:30 વાગ્યે ફરી અહીં આવો. 
મને થયુાં, કે સાલુાં આ તો ગજબ કહેવાય. કોરોના ટસે્ટ 

માટ ે પૂરતો સમય હોવા છતાાં પણ મારુાં  સેમ્બપલ લેવાયુાં 
નહીં. આ બેદરકારીના કારણે મારા પડરવાર અને મારા 
સમ્બપકષમાાં આવનાર લોકો જો કોરોના વાઇરસથી સાંક્રતમત 
થાય તો તેની જવાબદારી કોની? હુાં બીજ ે ડદવસે ફરી 

ડૉલટર પાસે ગયો. તેમના કહેવા મુજબ શ્વાસ રોલયા બાદ 
વારાફરતી નાકમાાં બન્ન ે બાજુએ ઊંડ ે સુધી સળી 
નાખવામાાં આવી અને એ બન્ન ે સળીઓ અલગ અલગ 
ટ્યુબમાાં મૂકી દેવામાાં આવી. આ રીતે મારુાં  સેમ્બપલ લેવામાાં 
આવ્યુાં. 

બીજા ડદવસે સવારે 9:30 વાગ્યાથી મારા ફોન 
ઉપર ફોન પર ફોન આવવાના ચાલુ થઈ ગયા. તમે લયાાં 
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ગયા હતાાં? કોને કોને મળવા ગયાાં હતાાં? પાાંચથી છ 
અતધકારી/ડૉકટર દ્વારા મારી પાસેથી સમ્બપૂણષ માડહતી 

લેવામાાં આવી. થોડીવારમાાં તો SMCના અતધકારી અમારા 
એપાટષમેન્ટના કેમ્બપસમાાં પણ આવી પહોંચ્યા અને મને ન્યુ 
તસતવલ હૉક્સ્પટલ ખાતે જવા માટ ે તૈયાર રહેવા સૂચના 
અપાઈ. આશરે 12:10 વાગ્યે સાયરન વાગવા લાગ્યુાં, 108 

મને લેવા માટ ેએપાટષમેન્ટનાાં કેમ્બપસમાાં આવી ચૂકી હતી. 
હજુ તો ઘરેથી થોડ ે દૂર પહોંચ્યો હોઈશ ત્યાાં તો તમત્રો 
અને સ્નેહીજનોના ફોન આવવાના શરૂ થયાાં. તેઓ કહી 
રહ્યા હતા કે તમે કોઈ તચાંતા ના કરતાાં અમે તમારી સાથે 

છીએ અને જ ેકાાંઇ જરૂડરયાત હોય એ તનિઃસાંકોચ અમને 
જણાવજો. જ ે પ્રકારે લાગણીઓ મારા પર વરસી રહી 
હતી એ જોઈને હૈયુાં ભરાઈ ગયુાં. થયુાં કે થોડી ઘણી 
સામાતજક પ્રવૃતત્તઓ કરી રહ્યો છુાં; તે એળે નથી ગઈ. 

25 મે, ના રોજ બપોરે 1:30 વાગ્યે ન્યુ તસતવલ 
હૉક્સ્પટલમાાં મને એડતમન કરાયો. અમારા વોડષમાાં 
અસુતવધાઓ હતી; ગાંદકી હતી. જ ેજોઈને મારા તો હોંશ 
જ ઉડી ગયાાં. સડી ગયેલાાં અને ધૂળથી મેલા ગાદલાાં, 
મેલી બેડશીટ, મેલી ચાદર અને મેલુાં ઓશીકુાં/કવર પણ 

મેલુાં! ઘણાાં સમયથી વૉડષ સાફ કરવામાાં આવ્યો નહતો; 

એટલે ચીકણી ધૂળ ભોંયતતળયે જામી ગઈ હતી. સાંડાસ–
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બાથરૂમ અતતશય ગાંદા અને અતતશય દુગિંધ મારતા હતા. 
25 જટેલા દદીઓ વચ્ચે માત્ર એક જ સાંડાસ! અહીં તો 

કોઈ તનરોગી માણસ પણ બીમાર પડી જાય! 5:00 વાગ્યા 
પણ ડૉકટર તપાસવા ન આવ્યા; 5:45 વાગ્યે મારુાં  બ્લડ 
લેવાયુાં. 6:30 વાગ્યે બ્લડ પ્રેશર મપાયુાં. અને 7:15 વાગ્ય ે
ECG કરવામાાં આવ્યુાં. જ ે માટ ે મારી છાતી, બન્ન ેહાથ, 

બન્ન ેપગે જલેી લગાડી. તપાસ થઈ ગયા બાદ એ જલેી 
સાફ કરવા માટ ે મને ટીસ્યુ પેપર આપવામાાં ન આવ્યો. 
જલેીના કારણે મારાાં કપડાાં પણ ગાંદા થયાાં. ગુસ્સો તો 
ખુબ આવ્યો છતાાં હુાં શાાંત રહ્યો અને એ જલેી મેં 

બાથરૂમમાાં જઇ પાણીથી સાફ કરી. ખુબ સાફ કરવા 
છતાાં પણ હાથ ચીકણો જ રહ્યો અને રાતે્ર મારે એ 
ચીકણા હાથે જમવુાં પડુ્યાં; કેમ કે હાથ સાફ કરવા સાબુ કે 
હેન્ડવોશની વ્યવસ્થા ન હતી. વોડષમાાં પીવાના પાણીની 

વ્યવસ્થા ન હતી. એક બાજુ તાંત્ર દ્વારા કોરોના મહામારી 
ન ફેલાય તે માટ ે અનેક પ્રકારની જાહેરાતો અપાય છ;ે 
ભાંગ કરનારને દાંડ કરવામાાં આવી રહ્યો છ ;ે ત્યારે બીજી 
તરફ ન્યુ તસતવલ હૉક્સ્પટલના અમારા વૉડષ H3માાં 
સાંક્રતમત ન થાય તે માટ ે તકેદારીના કોઈ પણ પ્રકારનાાં 

પગલાઓ લેવાતા ન હતા. સાંડાસ/બાથરુમની અતતશય 
ગાંદકી જોઈ બે ડદવસ સુધી ન્હાવા માટ ેકે ટૉયલેટ જવા 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             61 
 

માટ ે હુાં ડહમ્બમત જ ન કરી શલયો. શુાં સામાન્ય ગરીબ 
માણસના જીવની કોઈ ડકમ્બમત નથી? શુાં સામાન્ય 

માણસની ડકમ્બમત માત્ર મત આપવા પૂરતી જ છ?ે 

વારાંવારની મારી ફડરયાદો બાદ સાંડાસ–બાથરૂમની થોડી 

સફાઈ થઈ. સેનેટાઈઝરની એક બોટલ 25 દદીઓ વચ્ચ ે
મુકવામાાં આવી. દરેક દદીને માસ્ક આપવામાાં આવ્યાાં, 
બાથરૂમમાાં ન્હાવા માટ ે પાણીની ડોલ અને ટબ મુકાયુાં 

સાથે સાબુના કટકા અપાયાાં. દદીઓને પીવા માટ ેઉકાળેલુાં 
ગરમ પાણી આપવામાાં આવ્યુાં. વોડષ ઈન્ચાજ ષને મારી 
ફડરયાદો ગમતી ન હતી. તેમનુાં કહેવાનુાં હતુાં કે તમને 
લોકોને હજુ કેટલી સુતવધાઓ જોઈએ છ?ે મેં વોડષમાાં 

એરકક્ન્ડશન્ડ મુકવા માટ ે ફડરયાદ કરી ન હતી. મેં તો 
દદીને મળવાપાત્ર પ્રાથતમક સુતવધાઓ માટ ેફડરયાદો કરી 
હતી. ફડરયાદોના કારણે થોડાાં સુધારાઓ પણ થયાાં હતાાં. 
જરૂર છ ે અવાજ ઉઠાવવાની. માથે દેવુાં કરીને લાખો 
રૂતપયા ખચી ખાનગી હૉક્સ્પટલમાાં સારવાર કરાવવા 

આપણે તૈયાર છીએ; પણ દદીને મળવાપાત્ર અતધકારો 
મળતાાં થાય એ તરફના પ્રયાસો કરવામાાં કોઈને રસ નથી. 
આરોગ્ય ક્ષેત્રની બીમારી માટ ે આપણાં મૌન જવાબદાર 
છ!ે નવ ડદવસ બાદ મારો બીજો ડરપોટષ નેગેડટવ આવતાાં 

03 જૂન, 2020ના રોજ સવારે 10:30 વાગ્યે મને રજા 
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અપાઇ. તમત્રો, શુાં તમે પણ આરોગ્ય સેવાઓમાાં સુધારો 
આવે અને દેશના છવેાડાાંના નાગડરકને પણ શ્રેષ્ઠ અને 

તવનામૂલ્યે આરોગ્ય સેવાઓ સરળતાથી મળે; એ માટ ે
નીડર બની અવાજ ઉઠાવવા તૈયાર છો? 

(લેખ લખાયો : 13 જૂન, 2020) 
 

▪ 
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1.13 

કોરોનાનો ઈલાજ પાપડ! 
અનુક્રમતણકા  

કોરોના મહામારીના સમયે ચોક્કસ રણનીતતનો 
અમલ કરવાની અતત જરુર છ.ે દેશમાાં/ગુજરાતમાાં કોરોના 

વાયરસ સાંક્રમણના કેસો વધતા જાય છ.ે સત્તાપક્ષને કઈ 
રીતે સામનો કરવો તેની સૂઝ નથી. નવા નવા ગતકડાાં 
વહેતા મૂલયા કરે છ.ે થાળી વગાડી, તાળીઓ પાડી, 

ગોકોરોના ગો–ના સૂત્રો પોકયાષ/દીપક પ્રગટાવ્યા/પુરપવર્ાષ 

કરી પણ કોરોનાની ઝડપ ઘટવાને બદલે વધતી જાય છ!ે 

ગૌમૂત્ર/ગૌછાણ/કોરોતનલ મદદ કરી શલયુાં નહીં. 
રાજસ્થાનના તબકાનેરના સાંસદસભ્ય અને કેન્ર સરકારના 
તમતનસ્ટર અજુ ષનરામ મેઘવાલે તો દેશને ચોકાવી દીધો; 
તેમણે કહ્યુાં કે “ભાભીજી પાપડ ખાઓ, કોરોના ભગાઓ!” 
ભાભીજી પાપડ તબકાનેરમાાં બને છ;ે તેનો પ્રચાર મેઘવાલ 

25 જુલાઈ, 2020ના રોજ એક વીડડયોમાાં કરી રહ્યા 
હતા. 

તમે કલ્પના કરી ન હોય તેવા તુક્કા સત્તાપક્ષ 
શોધી લાવે છ.ે સૌથી દુ:ખદ બાબત એ છ ેકે આવા તુક્કા 

અતમતાભ બચ્ચનથી લઈને સામાન્ય લોકોને ગમે છ!ે 
લોકોએ આવા તુક્કાઓ રજૂ કરનારને/તેને સમથષન 
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કરનારાઓને પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ કે કોરોના મહામારી 
દૂર કરવા વૈજ્ઞાતનક અતભગમની જરુર છ ે કે તુક્કાની? 

હૉક્સ્પટલ્સની જરુર છ ે કે ગૌમૂત્રની? કોરોના પેશન્ટને 
મફત સારવારની જરુર છ ે કે ખાનગી હૉક્સ્પટલ્સ 
સારવાર પેટ ે10–12 લાખ વસૂલ કરે છ ેતેની જરુર છ?ે 
એક તરફ આતથષક માંદી છ;ે કામધાંધા બાંધ છ;ે તો બીજી 

તરફ સરકારે 20 લાખ કરોડ રૂતપયાની સહાયનુાં ગાજર 
લટકાવી રાખ્યુાં છ!ે નાગડરકો મૂાંઝાયા છ;ે ભલતોને થાળી, 
તાળી, દીપક, પુરપવર્ાષ, ગૌમૂત્ર, ગૌછાણ, હનુમાન–
ચાતલસા, રામમાંડદર, પાપડ વગેરેમાાં કોરોનાનો ઈલાજ 

દેખાઈ રહ્યો છ!ે જ્યારે આરોગ્યતાંત્ર જ ઠકેાણા વગરનુાં 
હોય; અપૂરતી હૉક્સ્પટલ્સ હોય; તફલસ પગારના હેલ્થ 
વકષસષ હોય; ત્યારે સરકારની નબળાઈ આવા તકુ્કાઓ 
ઢાાંકી દે છ!ે ગોદી મીડડયા/સરકારી મીડડયા આવા 

તુક્કાઓને વૈજ્ઞાતનક જામા પહેરાવીને રજૂ કરે છ!ે 
મેઘવાલનો વીડડયો જોઈને આઘાત લાગ્યો. સૌથી 

વધુ આઘાત તો એનો લાગ્યો કે મેધવાલ પાછળ         
ડૉ. આાંબેડકરજીની તસ્વીર હતી; ક્રાાંતતવીરની નજર સામે 
જ સાવ ઈરૅશનલ તુક્કા! શુાં તુક્કાના પ્રમોટર,           

ડૉ. આાંબેડકરજીના તવચારોનુાં અપમાન કરતા નથી? 
(લેખ લખાયો : 30 જુલાઈ, 2020) ▪ 
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1.14 

મહામારીમાાં વ્યાજનુાં વ્યાજ વસૂલ કરવાનુાં? 
અનુક્રમતણકા  

કોરોના મહામારીને તનવારવા દેશભરમાાં 
લોકડાઉન કયુિં ત્યારે પ્રથમ ત્રણ મડહના માટ ેઅને પછી 

બીજા ત્રણ મડહના માટ ે લોનના હપ્તા મોકૂફ રાખવાની 
નીતત કેન્ર સરકારે જાહેર કરી હતી; જ ે જરુરી પગલુાં 
હતુાં. પરન્તુ હવે પાઘડીનો વળ છડે ેઆવ્યો છ.ે બેંકો કહે 
છ ે કે મોકૂફ રખાયેલા માતસક હપ્તા ચૂકવો, તેનુાં વ્યાજ 

ચૂકવો અને વ્યાજ ઉપરનુાં વ્યાજ ચૂકવો! વ્યાજ ઉપરનુાં 
વ્યાજ ચૂકવવાની વાત અમાનુર્ી છ.ે કેન્ર સરકારે RBIનો 
હવાલો આપીને હાથ ઊંચા કરી લીધા છ.ે આ અાંગે 
આગ્રાના ગજને્ર શમાષએ સુતપ્રમકોટષમાાં પીડટશન કરી 

હતી; તેમાાં સુતપ્રમકોટ ે26 ઓગષ્ટ, 2020ના રોજ કહ્યુાં છ ે
: ‘સરકારે લાદેલા લોકડાઉનના કારણે આતથષક સમસ્યા 
સજાષઈ છ;ે તેથી સરકારે જ આ સમસ્યા ઉકેલવી પડ.ે 
સરકાર RBI પાછળ છુપાઈ શકે નહીં. સરકારે પોતાનુાં 
સ્ટને્ડ નક્કી કરવુાં પડ ેકે હપ્તા ઉપર વ્યાજ વસૂલ કરવુાં ક ે

નહીં? અને વ્યાજ ઉપર વ્યાજ વસૂલ કરવુાં કે નહીં? 
વ્યાજ વસૂલ કરવાનુાં બેન્કોની મરજી ઉપર છોડી શકાય 
નહીં.’ 
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લોકડાઉન લગાવ ે સરકાર; મહાભારત દેખાડ ે
સરકાર; 21 ડદવસનો સમય માાંગે સરકાર; તાળી/ 
થાળી વગાડ ે સરકાર; લોકતપ્રયતા વધે તો તનેો તેની 
સાબાશી લ ે સરકાર! અને વ્યાજ ઉપરનુાં વ્યાજ ભરે 
લોનધારકો? વાહ! લોનધારકો આત્મહત્યા કરે તેની 
રાહ જૂઓ છો? સુતપ્રમકોટ ે કહ્યુાં છ ે કે વેપારી ડહતો 
ધ્યાને લ્યો છો; પણ લોકોની તકલીફ ધ્યાન ે લ્યો! 
મોરેટોડરયમ એટલે કે એવી મુદત જમેાાં લોનધારકોએ 
માતસક હપ્તા ચૂકવણી કરવાની રહે નહીં; તેથી 
આતથષક કટોકટીનો સામનો કરી રહેલ લોનધારકોન ે
રાહત રહે. આ નીતતને ‘EMI હોલી ડ’ે પણ કહે છ.ે આ 

કામચલાઉ રાહત છ.ે પરન્તુ આ રાહત કેવી; જમેાાં વ્યાજ 
ઉપર પણ વ્યાજ ચૂકવવાનુાં રહે? મહામારીના સમયે; 

લોનધારકો EMI–equated monthly install–ment–
સમાન માતસક હપ્તા છ મડહના બાદ ચૂકવે ત્યારે હપ્તા 
ઉપરનુાં વ્યાજ સમજી શકાય; પરન્તુ વ્યાજ ઉપરનુાં વ્યાજ 
વસૂલ કરવાની નીતત તનાંદનીય કહેવાય. તો પછી બેન્કો 

અને માથાભારે વ્યાજખોરો એક જ પ્રવૃતત્ત કરે છ;ે એમ ન 
કહી શકાય? સરકાર શુાં આવુાં ચલાવી શક?ે સરકારન ે
કોની તચાંતા સતાવે છ;ે લોનધારકોની કે વેપારી ડહતોની? 
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RBIની દલીલ છ ેકે લોનધારકો પાસેથી જો વ્યાજ 
વસૂલ નહીં કરીએ તો બેન્કો બેસી જશે! સત્તાપક્ષને મોટુાં 

ચૂાંટણીફાંડ આપીને મૂડીપતતઓ તવદેશ નાસી ગયા છ;ે 
તેની તચાંતા સરકાર/RBI કરે તો બેન્કો ઊભી રહે. વ્યાજ 
ઉપર પણ વ્યાજ વસૂલતા પહેલા 20 લાખ કરોડની 
સહાય કોને આપી તેનો ડહસાબ તો આપો! સરકાર દાવો 

કરે છ ે કે પોતે લોકોના ડહતોની ચોકીદારી કરે છ;ે પણ 
ચોકીદારી કેવી કરે છ ેતે લોકોએ સમજવાની જરુર છ.ે 
લોકોએ સમજી જવુાં જોઈએ કે જ ેચોકીદાર સુતપ્રમકોટષને 
ગાાંઠતા ન હોય; તે ચોકીદાર લોકોના ડહતનો ખ્યાલ કરે? 

મોટો પ્રશ્ન એ છ ે કે મહામારીમાાં વ્યાજનુાં વ્યાજ વસૂલ 
કરવાનુાં? 

(લેખ લખાયો : 29 ઓગષ્ટ, 2020) 
 
▪ 
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1.15 

પોતાનો નહીં; રામનો દોર્? 
અનુક્રમતણકા  

કોરોના મહામારીના કારણે અને GSTના મનસ્વી 
અમલ માટ ેકેન્ર સરકારની આવક સતત ઘટતી જાય છ.ે 

આતથષક માંદીનુાં આ પડરણામ છ.ે 20 લાખ કરોડનુાં રાહત 
પેકેજ પણ પડરણામ લાવી શલયુાં નથી; કેમ કે તેમાાં 
આાંકડાની હેરફેરની રાહત હતી! બેડ ગવનષન્સનુાં આ 
પડરણામ છ.ે 27 ઓગષ્ટ, 2020ના રોજ GST 

કાઉક્ન્સલની બેઠકમાાં કેન્ર સરકારના ફાઈનાન્સ તમતનસ્ટરે 
બધો દોર્ ઈશ્વર ઉપર ઢોળી દીધો હતો : ‘કોરોના 
મહામારી Act of God છ;ે સરકાર શુાં કરે?’ GSTમાાં 
રુતપયા 2,35,000/– કરોડની ઘટ છ;ે રાજ્યોને આપવા 

માટ ેકેન્ર સરકાર પાસે પૈસા નથી! ઓલટોબર, 2019થી 
GSTની આવકમાાં ઘટાડો થવા લાગ્યો હતો; એતપ્રલ–જૂન, 
2020 તત્રમાતસકમાાં GSTની આવકમાાં 41% ઘટાડો થયો 
છ.ે 1 જુલાઈ, 2017થી GST અમલી બન્યો છ ેઅને પાાંચ 
વર્ષ સુધી કરની આવકમાાં કોઈ પણ નુકશાન પેટ;ે દર બ ે

મડહને કેન્ર સરકાર દ્વારા રાજ્યોને વળતર ચૂકવવાનુાં હોય 
છ;ે પણ કેન્ર સરકારે હવે હાથ ઊંચા કરી દીધા છ!ે કેન્ર 
સરકારે કહ્યુાં છ ે કે રાજ્યોએ RBI પાસેથી વ્યાજ ે નાણા 
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મેળવી લેવા! રાજ્યોએ પોતાનો હક્ક જતો કરીને RBI 
પાસે જવાનુાં! 

પ્રશ્ન એ છ ે કે Act of God કહીને હાથ ઊંચા 
કરી શકાય? Act of PM હોય કે નહીં? Act of 
Government હોય કે નહીં? WHO–World Health 
Organisationના ચીફ સાયક્ન્ટસ્ટ સૌમ્બયા સ્વામીનાથન 

કહે છ ે : “લોકડાઉન કરવાનુાં WHO એ લયારેય કહ્યુાં 
નથી.” રાજ્યોના મુાંખ્યમાંત્રીઓ સાથે ચચાષ કરી નહીં; 
તનરણાતોની સલાહ મેળવી નહીં; અને અચાનક 
લોકડાઉનનો તનણષય, નોટબાંધીની જમે થોપી દીધો! 

પડરણામ તો મળ્યુાં નહીં; કોરોના સાંક્રમણ વધતુાં ગયુાં! બે 
મડહના સુધી લાખો શ્રતમકો રસ્તાઓ ઉપર ગરમીમાાં 
ભૂખ્યા તરસ્યા ચાલતા રહ્યા! એક ઝાટકે 80 કરોડ 
લોકોની આવક ઘટી ગઈ! શુાં આમે Act of God કહી 

શકાય? પોતાનો નહીં; રામનો દોર્? બાલ્કનીમાાં થાળી 
વગાડી; દીપક પ્રગટાવ્યા એનાથી શુાં પડરણામ મળ્યુાં? 

અથષશાસ્ત્રી પ્રૉ. અરુણ કુમાર કહે છ ે : “ભારતની 
અથષવ્યવસ્થા ભારે સાંકટમાાં છ.ે પ્રોડકશન ઘટી ગયુાં છ.ે 
આવક ઘટી છ.ે ઇન્કમટૅલસ કલેકશન ઘટશે. GST 

કલેલશન ઘટશે. રાજ્યોની ક્સ્થતત વધુ ખરાબ થશે; 
કમષચારીઓને પગાર ચૂકવી નહીં શકે! માંદી છ,ે તેથી 
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ડીમાન્ડ ઘટી ગઈ છ;ે પ્રોડલશન ઘટ્યુાં છ.ે પ્રોડલશન 
ઘટવાથી બેરોજગારી વધી છ.ે લોકો માટ ે ‘સવાષઇવલ 

પેકેજ’ની જરુર છ.ે લોકોના હાથમાાં પૈસા આપો તો 
ડીમાન્ડ ઊભી થાય અને અથષતાંત્રનુાં ગાડુાં આગળ વધે!” 
આપણા PM કોઈ તનરણાતની સલાહ માનવામાાં નાનપ 
અનુભવે છ.ે એ રામમાંડદરે જઈને ઊંધા સૂઈને પ્રાથષના 

કરશે; પણ બેઠા થઈને કોઈ તનરણાતની સલાહ માનશ ે
નહીં ! અાંતે બધુાં Act of God ઉપર ઢોળી દેશે! 

 (લેખ લખાયો : 30 ઓગષ્ટ, 2020) 
 
▪ 
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1.16 

‘કોરોનાના ડરે નવરાતત્ર ઉત્સવ થોડો બાંધ રખાય?’ 
અનુક્રમતણકા  

નવરાતત્ર–2020 17 ઓલટોબરથી શરુ થઈ રહી 

છ;ે શાળા/કૉલેજો કોરોના મહામારીના કારણે બાંધ છ.ે 
દેશમાાં, રોજ ે80,000થી વધુ લોકો કોરોના સાંક્રતમત થઈ 

રહ્યા છ;ે સાચો આાંકડો તો મોટો હશે! લોકો કોરોના કરતા 
આતથષક મારના કારણે ભાાંગી રહ્યા છ.ે આવી ક્સ્થતતમાાં 
ઈવેન્ટ મેનેજરો નવરાતત્રની ઊજવણી કરવા ધમપછાડા 
કરી રહ્યા છ!ે એમની દલીલ છ ેકે ગુજરાતમાાં સત્તાપક્ષના 

પક્ષપ્રમુખે રેલીઓ/રજતતુલાઓ કરાવી શકે તો નવરાતત્ર 
ઊજવણી કરવામાાં વાાંધો શો? સરકાર તવચારે છ ે કે 
‘કોરોનાના ડરે નવરાતત્ર ઉત્સવ થોડો બાંધ રખાય? 
નવરાતત્રમાાં શલય તેટલી છૂટ આપીશુાં!’ સરકાર આવુાં કેમ 
તવચારે છ?ે 

એક તરફ કોરોના મહામારીમાાં સાંક્રતમત થનારન ે
હૉક્સ્પટલનો ખચષ 10–12 લાખનો થાય છ;ે તવશ્વમાાં લયાાંય 
આટલી મોંધી સારવાર નથી! બીજી તરફ સરકારી 
હૉક્સ્પટલની ક્સ્થતત દદી જવેી છ!ે લોકોને મરવા તસવાય 

કોઈ છૂટકો નથી. અમદાવાદ મેડડકલ એસોતસએશનના 
પ્રમુખ ડૉ. મોના દેસાઈએ તચાંતા વ્યલત કરી છ ે : 
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‘સપ્ટમે્બબરમાાં કોરોનાના કસે વધ્યા છ.ે છલે્લા છ મડહનાથી 
ડૉલટરો ઘર/પડરવારને ભૂલીને; પોતાનો જીવ જોખમમાાં 

મૂકીને; દદીને બચાવવા ડદવસ–રાત મહેનત કરી રહ્યા છ.ે 

ડૉલટસષ સાંક્રતમત થઈ રહ્યા છ,ે મરી રહ્યા છ.ે આવા સમયે 
નવરાતત્રનુાં આયોજનની વાત કરવી તે ઉતચત નથી. 
નવરાતત્રની ઊજવણી કરવામાાં આવશ ે તો કોરોના વધ ુ
ફેલાશ!ે જીવતા રહીશુાં તો આવતા વર્ે નવરાતત્ર ઊજવી 

શકાશે!’ 
સ્વાભાતવક છ ેકે મેડડકલ એસોતસએશનની આવી 

વાત સરકારના ગળે ન ઊતરે; કેમ કે ગુજરાતમાાં 
સત્તાપક્ષે ડહન્દુ તહેવારોને હાઈજકે કરીને પક્ષની 

ઊજવણીમાાં ફેરવી નાાંખ્યા છ!ે એટલે ભલતો મતોનો 
ઢગલો કરી દે છ!ે ‘નવરાતત્રમાાં શલય તેટલી છૂટ આપીશુાં’ 
એવી સરકારની દલીલમાાં ભલતોને રાજી રાખીને; મતો 
મેળવવાનો લોભ દેખાઈ રહ્યો છ!ે થોડાાં ભલતો ભલે ઓછા 
થઈ જાય; પરન્તુ બહોળા ભલતો રાજીરાજી થઈને મત તો 

આપશે ને! કોરોના મહામારી ટોચ ઉપર છ ે ત્યારે 
પક્ષપ્રમુખ પોતાને GST વગરની ચાાંદીથી તોળાવતા હોય 
ત્યાાં તકષની વાત કોણ સાાંભળે? 

 (લેખ લખાયો : 12 સપ્ટમે્બબર, 2020) 
▪ 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             73 
 

1.17 

માસ્ક ન પહેરે તેને 5 લાખનો દાંડ કરો! 
અનુક્રમતણકા  

સુરતમાાં ડહરલબહેન દુલાભાઈ જીવાણીના લગ્ન 
પ્રસાંગે સોતશયલ ડડસ્ટક્ન્સાંગ અને માસ્ક પહેરવાની 

સૂચનાના ભાંગ સબબ મહાનગર–પાતલકાના અતધકારીએ 
25 નવેમ્બબર, 2020ના રોજ, 5000/– રુતપયાનો દાંડ કયો! 
આ અાંગે એક યુવા નેતાએ ઘોર્ણા કરી કે ‘આ દાંડ માફ 
થવો જોઈએ! જો દાંડ માફ નહીં થાય તો ભીખ માાંગીને 

5000/– રુતપયા એકત્ર કરીશુાં અને દાંડ કરનારન ે
આપીશુાં!’ ફેસબૂક તમત્ર જય વોરાએ તો આક્રોશ વ્યલત 
કયો કે ‘5000/– નહીં, 5 લાખનો દાંડ કરો; મૂખાષઓનો 
જન્મ જ દુિઃખી થવા માટ ેથતો હોય છ!ે’ 

સવાલ એ છ ે કે લોકોને કેમ એવુાં લાગે છ ે કે 
પોતાને કોરોના નહીં થાય? લોકો, કોરોના સાંક્રમણની 
ગમ્બભીરતા કેમ સમજતા નથી? આવી બેજવાબદારી કેમ 
પ્રસરી છ?ે આ બેજવાબદારીનુાં ઉદ્દભવસ્થાન સત્તાપક્ષ 
છ!ે સત્તાપક્ષના નેતાઓ/ભલતો અતભવાદન સમારાંભમાાં/ 

ચૂાંટણી સભાઓમાાં/સાંમેલનોમાાં/રજતતુલાઓમાાં માસ્ક 
વગર ઊભરાતા હોય છ;ે સોતશયલ ડડસ્ટક્ન્સાંગ તો છોડો, 
એકબીજા ધક્કામુક્કી કરતા હોય છ!ે અખબારોમાાં/ 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             74 
 

ટીવીમાાં/સોતશયલ મીડડયામાાં આવુાં જોઈને લોકોને લાગે છ ે
કે કોરોના ડરીને નાસી ગયો છ!ે ‘જબ તક દવાઈ નહીં; 

તબ તક ઢીલાઈ નહીં!’ની ઘોર્ણા માત્ર તવપક્ષ અન ે
સામાન્ય નાગડરકો માટ ેજ છ?ે 

કોરોના ડરે નહીં. આપણે જ ડરવાનુાં છ.ે હા; 
નગરપાતલકા, મહાનગરપાતલકા, પોલીસ ચોક્કસ ડરી ગઈ 

છ;ે તેમણે સત્તાપક્ષના અતભવાદન સમારાંભમાાં/ચૂાંટણી 
સભાઓમાાં/સાંમેલનોમાાં માસ્ક વગરના અન ે સોતશયલ 
ડડસ્ટક્ન્સાંગનો ભાંગ કરનારાઓને 500/– રુતપયાનો દાંડ 
કરવાની પણ ડહમ્બમત કરી નથી! તવપક્ષ અને નબળા 

લોકોને જ દાંડ કરવાની મોજ મહાનગરપાતલકા/પોલીસને 
આવે છ!ે શુાં કોરોના કરતાાંય સત્તાપક્ષનો ડર મોટો? 

 (લેખ લખાયો : 26 નવેમ્બબર, 2020) 
 

▪ 
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1.18 

ધમષના નામે મત મળે છ;ે  
હૉક્સ્પટલોને ઠીક કરવાની જરુર શી? 

અનુક્રમતણકા  

પત્રકાર રતવશકુમાર 11 એતપ્રલ, 2021ના રોજ 

ફેસબૂક ઉપર લખ્યુાં છ ેકે ગયા વરસે કોરોના વાયરસના 
કારણે ગુજરાતની હૉક્સ્પટલો બહાર હાહાકાર મચ્યો 
હતો; જનેી ખબર દેશને ઓછી થઈ હતી. આ વરસે લોકો 
હૉક્સ્પટલ બહાર લાચાર થઈને લાઈનમાાં ઊભા છ;ે અન ે

ગુજરાતી વડાપ્રધાન પક્િમ બાંગાળમાાં ગુજરાત મોડલ 
વેચી રહ્યા છ!ે 

દેશભરમાાં ગુજરાત મોડલેનો પ્રોપેગેન્ડા કયો; એ 
ગુજરાતમાાં ગુજરાત મોડલે તનરફળ ગયુાં છ!ે ગાાંધીનગર 

તસતવલ હૉક્સ્પટલમાાં 52 વર્ષના અક્શ્વન કનોતજયા દાખલ 
થયેલ હતા; પરન્તુ એકાએક ગૂમ થઈ ગયા! 
પડરવારજનોએ હૉક્સ્પટલમાાં ઘણી તપાસ કરી; પત્તો ન 
મળ્યો તો પોલીસમાાં જાણ કરી. એ પછી સ્ટાફ/પોલીસ/ 
પડરવારજનોએ શોધખોળ કરી; અાંતે અક્શ્વનભાઈ ચોથા 

માળના બાથરુમમાાં મૃત હાલતમાાં મળ્યા. કલ્પના કરો 
હૉક્સ્પટલના એક બાથરુમમાાં એક લાશ છ ે અને કોઈન ે
ખબર પડતી નથી! અમદાવાદની સોલા તસતવલ 
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હૉક્સ્પટલમાાં સ્ટાફ નથી. માત્ર 6 નસષના ભરોસે હૉક્સ્પટલ 
ચાલે છ.ે વડાપ્રધાન તવકાસનો એવો દાવો કરે છ ે જાણે 

ચાંરને ધરતી ઉપર લઈ આવ્યા હોય! ભાવનગર તસતવલ 
હૉક્સ્પટલામાાં દદીઓ લોબીમાાં સૂતા હોય તેવો તવડીઓ 
બધાએ જોયો છ.ે સ્ટરચેર/વ્હીલચેર ઉપર જ સારવાર થઈ 
રહી છ.ે મોતના આાંકડા છુપાવવામાાં આવે છ.ે નેશનલ 

મીડડયામાાં ગુજરાતના સમાચાર બહુ ઓછા હોય છ;ે કેમ 
ક ેગુજરાત મોડલેના ફૂલગુલાબી તચત્રમાાં આવા સમાચાર 
ગોબો પાડ!ે પૂરતી માડહતી ન રાજ્યના લોકોને મળે છ ેકે 
ન રાજ્ય બહારના લોકોને; જ ે એવા વહેમમાાં છ ે

ગુજરાતના લોકો તો ગુજરાત મોડલેમાાં જીવી રહ્યા છ!ે 
એક વરસ પહેલા જ્યારે ગુજરાતની હૉક્સ્પટલોની 

અાંદર અને બહાર તચત્કારના સમાચાર છપાતા હતા; 
ત્યારે પણ ધૂળ ઉપર લીંપણ કરવા તસવાય સરકારે કાંઈ ન 

કયુિં. જો કાયમી બાંદોબસ્ત કયો હોત તો આજ ેઆ હાલત 
ન હોત. જ્યારે ખબર જ છ ેકે મત ધમષના નામે ફેલાવેલ 
ઝેરના નામે મળે છ;ે તો હૉક્સ્પટલો ઠીકઠાક કરવાની 
મહેનત કરવાની જરુર શી? આખો ડદવસ સાાંપ્રદાતયક 
ભાર્ણ આપો. ઝેરીલા મેસેજ ફેલાવો. ડીબેટ કરાવો. અન ે

લોકોને છોડી દો હૉક્સ્પટલોની બહાર મરવા માટ!ે 
(લેખ લખાયો : 11 એતપ્રલ, 2021) ▪ 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             77 
 

1.19 

‘અમે બહુ કામ કરીએ છીએ’  
એવો ઢોંગ સરકાર કેમ કરે છ?ે 

અનુક્રમતણકા  

ગુજરાત સરકારે અખબારોમાાં 14 એતપ્રલ, 

2021ના રોજ અડધા પાનાની જાહેરખબર આપી છ.ે 
શીર્ષક છ ે : ‘મળે જો સૌનો સાથ, તો આપીશુાં કોરોનાન ે
મ્બહાત’ પછી ‘સરકાર આ કરી રહી છ’ે એવા હેડડાંગ નીચે 
પાાંચ મુદ્દાઓ જણાવ્યા છ ે : “[1] 3,50,000 

રેમડતેસતવરના ઈન્જલેશનો આપ્યા. [2] 71000 બેડની 
સુતવધા ઊભી કરી. [3] વેક્લસનની 94,98,762 ડોઝ 
આપ્યા. [4] રોજ ે1,45,000 ટસે્ટ કરવામાાં આવે છ.ે [5] 
1500 ધન્વાંતડર રથ અને 1500 સાંજીવની રથ દ્વારા 

ઘરઆાંગણે લોકોની તપાસ અને સારવાર.” ત્યાર બાદ 
‘તમે પણ આટલુાં કરો’ એવા હેડડાંગ નીચે લોકોને આઠ 
સલાહો આપેલ છ.ે જમેાાં માસ્ક પહેરવા તથા સોતશયલ 
ડડસ્ટક્ન્સાંગની સલાહનો સમાવેશ થાય છ.ે જાહેરખબરમાાં 
મુખ્યમાંત્રી અને વડાપ્રધાનના ફોટા છ.ે 

સરકારી આરોગ્યતાંત્રનો લોકોને કડવો અનુભવ 
થઈ રહ્યો છ.ે ઠરે ઠરે લોકોનો રોર્ ફાટી નીકળ્યો છ ેત્યારે 
આબરુ બચાવવા આ જાહેરખબર આપી સરકાર લોકોની 
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આાંખોમાાં ધૂળ નાખી રહી છ.ે 13 મડહનાનો સમય જતો 
રહ્યો; સરકારે તસતવલ હૉક્સ્પટલોની સુતવધાઓમાાં વધારો 

ન કયો. ઑક્લસજનની પૂરતી વ્યવસ્થા ન કરી. જો 
71,000 બેડ ઉપલબ્ધ કરાવ્યા હોય તો લોકો સારવાર 
માટ ે હૉક્સ્પટલની બહાર શા માટ ે ઊભા રહે છ?ે 
રેમડતેસતવર ઈન્જકેશનો માટ ે લોકો વહેલી સવારથી 

લાઈનમાાં કેમ ઊભા રહે છ?ે વેક્લસનના 94,98,762 ડોઝ 
આપ્યા હોય તો કોરોના સાંક્રમણ ઘટવાને બદલે વધ્યુાં કેમ? 
વેક્લસનના બન્ને ડોઝ લનેાર ડૉલટર/હેલ્થ વકષર/સીતનયર 
તસડટઝનના કોરોનાથી મોત કેમ થાય છ?ે કોરોનાના લીધે 

મોત ઓછા થતાાં હોય તો શબઘરમાાં લાશોના ઢગલા કેમ 
છ?ે સ્મશાનમાાં લાશો સમાતી નથી; એ ક્સ્થતત કેમ છ?ે 
ધન્વાંતડર રથ/સાંજીવની રથ દ્વારા કોરોનાની તપાસ અને 
સારવાર થતી હોય તો લોકો શા માટ ેઊહાપોહ કરે છ?ે 

શુાં લોકો ખોટા છ?ે 
‘અમે બહુ કામ કરીએ છીએ’ એવો ઢોંગ કરીને 

લોકોને મૂરખ બનાવી શકાય. સરકાર સલાહ આપે છ ેકે 
‘માસ્ક પહેરો! સોતશયલ ડડસ્ટક્ન્સાંગ જાળવો!’ સરકાર 
અને તેમના વડા મુખ્યમાંત્રી/વડાપ્રધાન જો લોકો પ્રત્યે 

વાસ્તવમાાં તચાંતતત હોત તો ચૂાંટણીમાાં ભાડાની ભીડ એકત્ર 
કરી નહોત. કોરોના પ્રોટોકોલની ઐસીતૈસી કરી નહોત. 
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પોતાની રજતતુલાઓ કરાવી નહોત. ‘કોપોરેટરી 
ડહન્દુત્વ’ના મહોત્સવો અને કુાંભમેળાઓ યોજ્યા નહોત! 

 (લેખ લખાયો : 14 એતપ્રલ, 2021) 
 

▪ 
  

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             80 
 

1.20 

‘અચ્છ ેડદન’નો વાયદો કરીને નરકના ડદવસો દેખાડ્યા! 
અનુક્રમતણકા  

એક તરફ કોરોના મહામારીમાાં દદીઓ એક 
હૉક્સ્પટલથી બીજી હૉક્સ્પટલ સુધી ધક્કા ખાતા હતા; 

લોકો આરોગ્ય સુતવધાઓના અભાવે મરી રહ્યા હતા; 
બીજી તરફ વડાપ્રધાન ડદવસમાાં ત્રણ ચૂાંટણી રેલીઓ/ 
સભાઓમાાં અપાર ભીડ જોઈને ખુશ થતા હતા! 
હડરદ્વારમાાં 35 લાખ શ્રદ્ધાળુઓ કુાંભમેળામાાં એકઠાાં થયા 

હતા. કેન્ર સરકારે તબલકુલ તકેદારી ન લીધી. ચૂાંટણીપાંચે 
વડાપ્રધાનની ઈચ્છા મુજબ પક્િમ બાંગાળ તવધાનસભાની 

ચૂાંટણી સાત–આઠ ફેઈઝમાાં ગોઠવી અને કોરોના 

ગાઈડલાઈનનો સતત ભાંગ થવા છતાાં ચૂાંટણી પાંચે પોતાની 
આાંખો અને તવવેકબુતદ્ધ સાવ બાંધ જ રાખી! કોરોના 
મહામારી ફેલાવવામાાં વડાપ્રધાનનુાં અને ચૂાંટણીપાંચનુાં 

મહત્ત્વનુાં યોગદાન છ.ે 26 એતપ્રલ, 2021ના રોજ આપણે 
એ ક્સ્થતતએ પહોંચ્યા કે નથી હૉક્સ્પટલમાાં જગ્યા કે નથી 
સ્મશાનમાાં જગ્યા! 

આગ્રામાાં એક કરુણ ઘટના બની. કોરોનાના કારણ ે

તપતાની તતબયત કથળતા દીકરાએ એમ્બબ્યુલન્સ માટ ે
પ્રયત્ન કયાષ પણ એમ્બબ્યુલન્સ મળી નહીં. દરતમયાન 
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તપતાનો જીવ નીકળી ગયો. દીકરાએ શબવાડહની માટ ે
પ્રયત્ન કયાષ પણ શબવાડહની ન મળી. છવેટ ે દીકરાએ 

પોતાની કાર ઉપર તપતાની ડડે બોડી બાાંધી અને સ્મશાને 
પહોંચાડી! કેવા ડદવસો આવ્યા. શબને રેંકડીમાાં/ રીક્ષામાાં/ 
સાયકલ ઉપર/કાર ઉપર લઈ જવુાં પડ!ે 21 એતપ્રલ, 
2021ના રોજ, મધ્યપ્રદેશમાાં બે તચાંતાજનક બે ઘટનાઓ 

બની. રાયસેન તજલ્લામાાં કોરોનાએ માતાનો ભોગ લીધો 
એટલે પુત્રીએ ચોથા માળેથી કૂદીને આત્મહત્યા કરી 
લીધી. બીજી ઘટના દેવાસમાાં બની. એક 75 વરસની 
મડહલા અને તેમના બે દીકરાઓ કોરોનાનો ભોગ બન્યા. 

આ દુ:ખ સહન ન થવાથી નાના દીકરાની પત્નીએ ગળે 
ફાાંસો ખાઈને જીવ ખોયો! પડરવારમાાં કમાતી વ્યક્લતનુાં 
કોરોનાના કારણે મોત થાય ત્યારે એમના પડરવાર ઉપર 
કેટલી મુશ્કેલીઓ આવી પડ ે તેની કલ્પના થઈ શકતી 

નથી! કોરોના લાખો લોકોના ઘર ઉઝાડી રહ્યો છ.ે જ ે

પડરવારમાાં માતા–તપતા કોરોનાનો ભોગ બન્યા હોય તેમના 

બાળકોનુાં શુાં? સરકારે શા માટ ે આ ડદશામાાં તવચારીને 
પગલાાં ભયાષ નહીં? 

વડાપ્રધાને ‘અચ્છ ે ડદન’નો વાયદો કરીને નરકના 
ડદવસો દેખાડ્યા!  

(લેખ લખાયો : 27 એતપ્રલ, 2021) ▪ 
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1.21 

આ IAS અતધકારી છ ેકે ઈદી અમીન? 
અનુક્રમતણકા  

ઈદી અમીન તવશે એવુાં કહેવાય છ ેએના મનમાાં જ ે
આવે તેનો અમલ કરતો. આપણા IAS/IPS વગેરે 

અતધકારીઓની તુમાખી જોઈને મનમાાં ઈદી અમીનની 
છતબ ઉપસી આવે! 

તત્રપુરાની રાજધાની અગરતલાના કલેલટર/DM 
શૈલેર્ યાદવનો એક વીડડઓ 27 એતપ્રલ, 2021ના રોજ 

સોતશયલ મીડડયામાાં વાયરલ થયો છ.ે 26 એતપ્રલની રાત્રે 
10:00 વાગ્યે એક મેરેજ હોલમાાં લગ્ન સમારાંભ ચાલુ 
હતો. કોરોના પ્રોટોકોલનુાં પાલન થતુાં ન હતુાં. લોકો મોટી 
સાંખ્યામાાં હાજર હતા. કેટલાાંકે માસ્ક પહેયાષ ન હતા. 

કોરોના તનયમોનુાં પાલન કરાવવાની કલેલટરની ફરજ છ;ે 

પરન્તુ ચાલુ લગ્નએ વર–વધૂને ઊભા કરી વરને માર 

મારવામાાં આવે; મહેમાનોને મારઝૂડ કરવામાાં આવે; લગ્ન 
કરાવનાર પાંડડતને મારવામાાં આવે; તે તાનાશાહી/સામાંતી 
માનતસકતા કહેવાય. કલેલટર જ ે સામે મળે તેને થપ્પડ 
મારે છ;ે અપશબ્દ કહે છ.ે તેમની સાથે આવેલી પોલીસ 

મહેમાનોને ભગાડ ે છ;ે મારઝૂડ કરે છ.ે એક મડહલાએ 
કલેલટરને કાગળ બતાવીને કહ્યુાં કે અમે પરતમશન લીધી 
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છ.ે ત્યારે કલેલટરે તે કાગળના ટૂકડાાં કરી ધમકાવતા કહ્યુાં 
કે ‘પરતમશન લગ્ન કરવાની હતી; હોલમાાં રાતના દસ 

વાગ્યા બાદ લગ્ન કરવાની નહીં!’ કલેલટર ‘વરરાજા’ન ે
એરેસ્ટ કરવાનુાં કહે છ!ે વરકન્યાના તપતા કલેલટરને 
તવનાંતત કરે છ ે તો તેમન ે ‘સરકારી અતધકારીને ફરજમાાં 
રુકાવટ કરવા’ માટ ેએરેસ્ટ કરવાનુાં કહે છ!ે વીડડઓ જોતાાં 

આપણને લાગે કે આ IAS અતધકારી છ ેકે ઈદી અમીન? 
કલેલટરનો ઈરાદો ભલે સારો હતો પણ એમની 

રીત ઘણી જ અશોભનીય/અમાનવીય હતી. માનવ–
ગૌરવનો ભાંગ કોઈ કરી શકે નહીં; કલેલટર પણ નહીં, 

CM/PM પણ નહીં. સવાલ એ છ ે કે સત્તાપક્ષના કોઈ 
MLA/MP/તમતનસ્ટરને ત્યાાં લગ્ન હોત અને કોરોના 
ગાઈડલાઈનનુાં પાલન થતુાં ન હોત તો કલેલટર આવુાં વતષન 
કરે ખરા? સબળની ચાપલૂસી અને નબળાને લાત; આ 

તો સામાંતવાદી માનતસકતા કહેવાય. આવા અતધકારીઓ 
લોકોની કેવી સેવા કરે? IAS– ઈક્ન્ડયન એડતમતનસ્ટરડેટવ 
‘સતવષસ’/IPS ઈક્ન્ડયન પોલીસ ‘સતવષસ’માાં સેવાની 
ભાવના બહુ જ ઓછી અને તવશેર્ાતધકાર ભોગવવાની 
ભાવના વધુ જોવા મળે છ!ે લોકસેવાને સમતપષત હોય તેવા 

પાાંચ–દસ અતધકારીઓ મળવા મુશ્કેલ છ!ે સવાલ એ છ ેકે 

સામાંતી માનતસકતાવાળા અતધકારીઓનુાં તસલેલશન ન 
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થાય, તેવી પધ્ધતત શા માટ ે અમલમાાં મૂકવામાાં આવતી 
નથી? 

 (લેખ લખાયો : 29 એતપ્રલ, 2021) 
 

▪ 
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2.1 

[2] તબનસાંવેદનશીલતા/આત્મમુગ્ધતા! 

આત્મમુગ્ધતાથી કોઈ દેશ કે કોઈ નેતા ‘તવશ્વગુરુ’ બની 

શકે નહીં! હા, દેશ આખામાાં તચતાઓ સળગાવી શકે! 
અનુક્રમતણકા  

કોરોનાની બીજી લહેર ભયાંકર નીવડી રહી છ;ે 
એનુાં કારણ છ ેઆત્મમુગ્ધતા. વડાપ્રધાનની આત્મમુગ્ધતા. 
આત્મમુગ્ધતાની/આત્મસાંમોહનની ‘લત’વાળી વ્યક્લત એમ 
માને છ ેકે “હુાં જ હોતશયાર; હુાં જ સૌથી ચડડયાતો; હુાં જ 

યુગપુરુર્; હુાં જ દેશભલત! મારા મનની વાત સૌએ ગ્રહણ 
કરવી જોઈએ; હુાં જ જ્ઞાની અને હુાં જ વૈજ્ઞાતનક! મારી 
તોલે કોઈ ન આવે!” ચૂાંટણી રેલીઓ/સભાઓ યોજવી 
અને પોતાની સરકાર બનાવવી; આ કામ તસવાય કોરોના 

મહામારીની કોઈ તચાંતા તેમણે ન કરી. વડાપ્રધાનને 
દુતનયામાાં પોતાની વાહવાહી થાય તેનુાં વ્યસન થઈ ગયુાં છ.ે 
તેઓ જ્યાાં જાય ત્યાાં એ આભામાંડળ સાથે ફરતા હોય છ ે
અને મતદારોને તવશ્વાસ અપાવે છ ે કે અસલી તવશ્વગુરુ 

ભારત નહીં; પરન્તુ ખુદ પોતે છ!ે જ્યારે ‘વોતશાંગટન 

પોસ્ટ’/BBC/NPR/અલ–ઝઝીરા અને ફોચૂષન ે વખાણ 

કરતા લેખો લખ્યા કે ભારતે તવશેર્જ્ઞો/વૈજ્ઞાતનકોની વાતોન ે
ખોટી પાડીને કોતવડ સાંક્રમણ પર કાબૂ કરી લીધો છ!ે 
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ત્યારે વડાપ્રધાનનો ગવષ આકાશે પહોંચ્યો અને દુતનયાન ે
વેક્લસન પહોંચાડવા લાગ્યા! ક્સ્થતત એ થઈ કે ‘ઘરના 

છોકરા ઘાંટી ચાટ;ે ઉપાધ્યાયને આટો!’ વડાપ્રધાન જૂઠા 
આત્મતવશ્વાસમાાં રહી ગયા. આ સમયે આ વાયરસના 
નવા રુપે અને આ મહામારીની બીજી લહેરે કેટલાાંય 
દેશોને ઝપટમાાં લઈ લીધા. એ સમયે આપણે તૈયાર થઈ 

જવાની જરુર હતી. આપણે એ જાણતા હતા કે કોરોનાની 
બીજી લહેર આપણે ત્યાાં પણ આવી શકે છ;ે પણ 
આપણને તો ચૂાંટણીની તચાંતા હતી અને તે પણ એક 
રાજ્યમાાં સાત ફેઈઝમાાં! 

વડાપ્રધાનની ઈચ્છા મુજબ ચૂાંટણીપાંચે પક્િમ 
બાંગાળની તવધાનસભા ચૂાંટણી 27 માચષથી 29 એતપ્રલ, 
2021 સુઘી 8 phasesમાાં કરી; જથેી વડાપ્રધાન 
આરામથી ચૂાંટણી રેલીઓ/સભાઓ કરી શકે! આ સરકાર 

અને ચૂાંટણીપાંચની દૃક્ષ્ટહીનતા હતી. રોજ 2 લાખથી વધુ 
લોકો સાંક્રતમત થઈ રહ્યા છ ે ત્યારે ચૂાંટણીસભાઓ/ 
કુાંભમેળાઓ થઈ રહ્યા છ ેઅને એક વરસ પહેલા જ્યારે 
રોજ માત્ર 500 લોકો સાંક્રતમત થતાાં હતા ત્યારે લોખાંડી 
લોકડાઉન લાગુ કયુિં હતુાં! જાન્યુઆરી, 2021માાં તો 

કોરોના મહામારી ઉપર કાબૂ કરી લીધો છ ે તેવો દાવો 
ગોદી મીડડયાએ કયો હતો. લોકોની રોગ પ્રતતકારક 
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ક્ષમતાએ વાયરસનો સામનો કયો એટલે લોકો બચી ગયા. 
પરન્તુ દુતનયાના તનરણાતોને તચાંતા હતી કે મહામારીના 

સમયે જ ાંગી ચૂાંટણી સભાઓ શા માટ?ે નહીં માસ્ક, નહીં 
દો ગજની દૂરી! એવો માહોલ ઊભો કયો કે ભારતમાાં 
લયારેય કોતવડ મહામારી થઈ જ ન હતી. એટલુાં જ નહીં, 
આપણા વડાપ્રધાન/ગૃહમાંત્રીએ ખુદ માસ્ક ન પહેરીને 

લોકો સમક્ષ ખોટુાં ઉદાહરણ પૂરુાં  પાડુ્યાં! જો કે આરોગ્ય 
સેવા રાજ્યોનો તવર્ય છ;ે પરન્તુ એ ભૂલવુાં ન જોઈએ કે 
કોરોના સામે લડાઈનુાં નેતૃત્વ કેન્ર સરકાર પાસે રહ્યુાં છ.ે 
કેન્ર સરકાર નક્કી કરે છ ે કે લોકડાઉન કરવુાં કે નહીં? 

લયા રાજ્યને કેટલી વેક્લસનનો જ્થો આપવો? કઈ 
દવાઓ/લયા ઈન્જકેશનો/લયા મેડડકલ ઈન્સ્ટુમેન્ટની 
આયાત કરવી કે તનકાસ કરવી? અને તેમની ઉપર કેટલો 
GST વસૂલ કરવો? મહામારી સામેની લડાઈનુાં કેન્રીકરણ 

થઈ ગયુાં છ.ે પાંજાબ/કેરળ/મહારાષ્ટર અને ડદલ્હીની રાજ્ય 
સરકારોની ફડરયાદ રહી કે પોતાને વેક્લસનનો જ્થો 
પૂરતો આપવામાાં આવતો નથી! 

આપણે મહામારી તવશેર્જ્ઞોની ચેતવણીઓ તરફ 
ધ્યાન ન આપ્યુાં. તેઓ કહી રહ્યા હતા કે ભારતમાાં 

કોતવડની બીજી લહેર આવી શકે છ;ે છતાાં સરકારે 
કુાંભમેળાની માંજૂરી આપી; તે માટ ેસ્પેશ્યલ ટરનેો દોડાવી! 
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35 લાખ લોકો એકત્ર થયા તેની ‘પતવત્ર તસ્વીરો’ 
બતાવીને ગોદી મીડડયા ખુશ થતુાં હતુાં. તવશાળ રેલીઓની 

માંજૂરી આપી. કોઈએ ખતરાનો તવચાર ન કયો. મીડડયા 
કોની સરકાર બનશે તેના આાંકડામાાં પડી ગયુાં. સૌ 
કોરોનાને ભૂલી ગયા. હવે કોરોનાએ સૌના મોંઢા પર 
સણસણતો તમાચો મારી દીધો છ.ે કોરોનાના દદીઓ 

નછૂટકે ‘આત્મતનભષર’ બની ગયા છ!ે દેશભરમાાં તચતાઓ 
સળગી રહી છ ે ત્યારે લોકોને સમજ પડી કે કોરોના 
સમાપ્ત થયો નથી. ભારત આજ ેકોતવડથી સૌથી ખરાબ 
અસરવાળો દેશ બની ગયો છ.ે તબ્રટન વાળા વાયરસથી 

લઈને દતક્ષણ આતફ્રકા વાળા વાયરસ; એમ ભારતમાાં 
વાયરસ અનેક રુપોમાાં આવી પહોંચ્યો છ.ે નવો ‘ડબ્બલ 
મ્બયૂટશેન’ વાળો વાયરસ પણ ફેલાઈ ગયો છ.ે જમેણે 
વેક્લસન લીધી છ ેઅને પોતાની અાંદર ઈમ્બયૂતનટી પેદા કરી 

લીધી છ ેતેઓ પણ નવા પ્રકારના વાયરસથી સાંક્રતમત થઈ 
શકે છ.ે [કટ્સી : જનૈબ તસકાંદર, ‘ધી તપ્રન્ટ’, 19 એતપ્રલ, 
2021].  

આત્મમુગ્ધતાથી કોઈ દેશ કે કોઈ નેતા ‘તવશ્વગુરુ’ 
બની શકે નહીં! હા, દેશ આખામાાં તચતાઓ સળગાવી 

શકે!  
(લેખ લખાયો : 20 એતપ્રલ, 2021) ▪ 
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2.2 

વડાપ્રધાનની 10 મોટી વાતો!  
અનુક્રમતણકા 

આપણા પ્રધાનમાંત્રીએ 20 એતપ્રલ, 2021ના રોજ 
રાત્રે 8:45 વાગ્યે દેશજોગ સાંબોધન કયુિં કે “ગયા વર્ ે
આપણી પાસે મહામારી સામે લડવા ચોક્કસ મેડડકલ 

ઈન્ફ્રાસ્ટરલચર નહોતુાં. કોરોના ટકે્સ્ટાંગ માટ ે પૂરતી 
પ્રયોગશાળાઓ નહોતી. PPE કીટનુાં ઉત્પાદન થઈ રહ્યુાં 
નહતુાં. સારવાર અાંગે ચોક્કસ જાણકારી ન હતી; પરન્તુ 
હવે આપણે કોરોનાની સારવારમાાં તનપુણતા હાાંસલ કરી 

લીધી છ!ે” 20 એતપ્રલ, 2021ના રોજ દૈતનક કેસ 
2,59,170 હતા અને 1,761 મોત થયા હતા. જો 
‘કોરોનાની સારવારમાાં તનપુણતા હાાંસલ કરી લીધી’ હોય 
તો લોકોના મોત ટપોટપ કેમ થઈ રહ્યા છ?ે 

ABP ન્યૂઝ અને બાકીના ગોદી મીડડયાને 
વડાપ્રધાનના આ ભાર્ણમાાં ‘10 મોટી વાતો’ દેખાઈ હતી 
: [1] કોરોનાની બીજી લહેર તોફાન બનીને આવી છ.ે જ ે
પીડા આપ સહન કરો છો એનો અહેસાસ મને છ.ે [2] જ ે
લોકોએ પડરવારજનોને ગુમાવ્યા છ;ે તેમના પ્રત્યે સાંવેદના 

પ્રગટ કરુાં  છુાં. પડરવારના એક સભ્ય તરીકે આપના 
દુ:ખમાાં સામેલ છુાં. [3] ઑક્લસજનની ડડમાન્ડ વધી છ;ે 
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તેને પૂરી કરવા તનતોડ પ્રયાસ કરવામાાં આવી રહ્યા છ.ે 
[4] દુતનયામાાં સૌથી સસ્તી વેક્લસન આપણા વૈજ્ઞાતનકોએ 

બનાવી છ.ે દુતનયાનુાં સૌથી મોટુાં ટીકાકરણ અતભયાન 
આપણે ચાલુ કયુિં છ.ે [5] પહેલી મે થી 18 વરસના દરેક 
વ્યક્લતને વેક્લસન અપાશે. [6] શહેરોમાાં વકષફોસષન ે
તાત્કાતલક વેક્લસન અપાશે જથેી આતથષક ગતતતવતધઓ 

અને આજીતવકા ઓછામાાં ઓછી પ્રભાતવત થાય. [7] 
રાજ્યો શ્રતમકોમાાં ભરોસો પ્રગટાવે. તેઓ જ્યાાં છ ે ત્યાાં 
થોડા ડદવસમાાં વેક્લસન લાગશે અને એનુાં કામ પણ બાંધ 
નહીં થાય. [8] મારા યુવાતમત્રોને તવનાંતત કે પોતાની 

સોસાયટી/મહોલ્લા/એપાટષમેન્ટમાાં નાની નાની કતમટીઓ 
બનાવે અને કોતવડ પ્રોટોકોલનુાં પાલન કરાવે. [9] મારા 
બાળતમત્રોને તવનાંતત કે ઘરનુાં એવુાં વાતાવરણ બનાવો ક ે
કોઈ કામ તવના ઘરની બહાર જાય જ નહીં. તમારી તજદ્દ 

મોટુાં પડરણામ લાવી શકે છ.ે [10] દેશને લોકડાઉનથી 
બચાવવો છ.ે 

આ ‘દસ મોટી વાતો’ની લોકો ઉપર કાંઈ અસર 
થશે? શુાં બાળકો/યુવાનો તેમની વાત માનશે? શુાં શ્રતમકોને 

કામકાજના સ્થળોએ રોકી શકશે? જવાબ છ ેના. કેમ કે 

વડાપ્રધાન પોતે ગમ્બભીર નથી; કોરોના સાંકટન ે તેમણે 
મજાકમાાં ફેરવી દીધુાં છ.ે જો તેઓ વાસ્તવમાાં ગમ્બભીર 
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હોત તો પક્િમ બાંગાળમાાં ભાડાની ભીડ એકઠી કરીને 
જ ાંગી સભાઓ કરી નહોત! હડરદ્વારમાાં કુાંભમેળાની 

માંજૂરી નહીં આપવા માટ ેપોતાના મુખ્યમાંત્રીને કહ્યુાં હોત! 
લોકડાઉનથી પ્રભાતવત લોકોને/નાના ઉદ્યોગકારોને કેટલી 
મદદ કરી તે કહોને? શુાં તેમની લોન ઉપરનુાં વ્યાજ માફ 
કયુિં? 20 લાખ કરોડ રુતપયાની જાહેરાત કરી હતી; એ 

પછીના ભાર્ણો જોઈએ તો પડરણામ કાંઈ દેખાતુાં નથી. 
લોકો મરી રહ્યા છ.ે સરકારો મોતના આાંકડા છૂપાવી રહી 
છ.ે સ્મશાનોમાાં જગ્યા નથી; લોકો ફૂટપાથ ઉપર અાંતતમ 
સાંસ્કાર કરી રહ્યા છ.ે ગોદી મીડડયાને વડાપ્રધાનના 

ભાર્ણમાાં ‘10 મોટી વાતો’ ભલે દેખાતી હોય; પરન્તુ 
લોકોને હવે સમજાયુાં છ ે કે ઠાલાાં ભાર્ણોથી પેટ ભરાતુાં 
નથી કે જીવ બચતો નથી! 

(લેખ લખાયો : 21 એતપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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2.3 

વડાપ્રધાનના પીઠબળ તવના ડૉલટસષ અને  
એલોપથી સામે આટલુાં ઝેર રામદેવ ઓકી શકે? 

અનુક્રમતણકા 

દેશમાાં કાનૂનનુાં રાજ્ય છ ે કે આપખુદ–શાહીનુાં? 

જનેો કાંઈ વાાંક નથી તેની સામે નેશનલ સીલયુડરટી એલટ 
હેઠળ જલેમાાં પૂરવાનાાં આવે છ ેઅને જમેનો ઉઘાડો ગુનો 
છ ે તેમને સરકાર છાવરે છ.ે સરકારના માંત્રીઓ તેમની 
સાથે બેસીને તેમને સમાજની કુસેવા કરવાનો મોકો આપે 

છ!ે 
મતણપુરમાાં સત્તાપક્ષના પ્રમુખ ડટકેન્રતસાંહનુાં 

અવસાન 12 મે, 2021ના રોજ કોરોના સાંક્રમણના કારણે 
થયુાં હતુાં. પત્રકાર ડકશોરચાંર વાાંગખેમ અને કાયષકતાષ 

એરેન્રો લીચોમ્બબામે પોતાના ફેસબૂક એકાઉન્ટથી 
શ્રદ્ધાાંજતલ આપતા કહ્યુાં હતુાં કે “ગાયના છાણ ક ે મૂત્રથી 

કોતવડ–19થી બચાવ ન થઈ શકે; ઈલાજ તવજ્ઞાન અન ે

કોમનસેન્સ છ.ે” મતણપુર પોલીસે ડકશોરચાંર અન ે
એરેન્રોને 17 મે ના રોજ એરેસ્ટ કયાષ; પરન્તુ બન્નેને 
જામીન મળી ગયા હતા. પોલીસને/સરકારને સાંતોર્ ન 

થયો એટલે ફરી વખત નેશનલ સીલયુડરટી એલટ હેઠળ 
અટક કરી બને્નને જલેમાાં પૂયાષ! ગુનો એક પણ એરેસ્ટ બે 
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વખત કયાષ! આ નાગાઈ છ.ે સરકાર કાયદાનો દરુુપયોગ 
કરે છ.ે સવાલ એ છ ે કે આ બને્નએ ફેસબૂક ઉપર જ ે

ડટપ્પણી કરી તેમાાં રાષ્ટરને લયુાં નુકશાન પહોંચાડુ્યાં હતુાં? 

કોરોનાનો ઈલાજ તવજ્ઞાન છ;ે છાણ–મૂત્ર નથી; તેમ કહીને 

બન્નેએ વૈજ્ઞાતનક અતભગમ કેળવવાની બાંધારણીય ફરજ 
બજાવી હતી; છતાાં તેને જલે? 

બીજી તરફ તચત્ર સાવ જુદુાં જ છ.ે ઉદ્યોગપતત 

બાબા રામદેવને સરકાર કઈ રીતે છાવરે છ ે તેનુાં 
ઉદાહરણ આપણી સામે છ.ે  બાબા રામદેવ કહે છ ે કે 
“વેક્લસનના ડબ્બલ ડોઝ લીધા હતા છતાાં 1,000 
ડૉલટરના મોત કોરોના સાંક્રમણથી થયા; ડૉલટર પોતાને 

બચાવી શકતા નથી; તે બીજાને શુાં બચાવે? એલોપથી 
સ્ટુતપડ સાયન્સ છ;ે બેકાર છ;ે તમાશા છ!ે ડૉલટર બનવુાં 
હોય તો સ્વામી રામદેવ બનો; જનેી પાસે કોઈ ડીગ્રી 
નથી; છતાાં બધાાંના ડૉલટર છ!ે ડડતવતનટી/ડડક્ગ્નટી સાથે હુાં 
ડૉલટર છુાં!” રામદેવ માંચ ઉપર જાહેરમાાં આવુાં યોગ 

તશખવતી વેળાએ કહે છ;ે આ કેવી તવદ્યા? આ કેવા 
યોગગુરુ? રામદેવ ભગવા કપડા પહેરે છ,ે એટલે લોકો 
તેમની વાત માને છ.ે  આ દેશમાાં ભગવા કપડાાંની જાદૂઈ 
અસર થાય છ!ે માંચના બેનરમાાં વડાપ્રધાનનો ફોટો છ.ે 

ડબ્બલ ડોઝ લીધા છતાાં 1,000 ડૉલટરના મોત; એવી 
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થીયરીમાાં કરોડો લોકો વેક્લસન લઈ રહ્યા છ;ે તે 
વેક્લસનની મજાક નથી? જ ે ડૉલટસે પોતાના જીવના 

જોખમે કોરોના દદીઓની સારવાર કરી; તેની મજાક 
ઉડાડવાની? આ કેવી માનતસકતા? પોતાના આયુવેડદક 
ઉત્પાદનો વેચવા જૂઠ બોલવાનુાં? આયુવેદની ડીગ્રી નથી 
છતાાં ફેંકમફેંક કરવાનુાં? રામદેવ એલોપથી ઉપર દોર્નો 

ટોપલો ઢોળે છ;ે તેની પાછળ કોરોના મહામારી સામે 
લડવામાાં વડાપ્રધાનની તનરફળતાને ઢાાંકવાની ચેષ્ટા નથીને? 
એટલુાં ખાત્રીથી કહી શકાય કે વડાપ્રધાન બીમાર પડશે ત્યારે 
રામદેવને નહીં બોલાવે; એલોપથી ડૉલટરને જ બોલાવશે! એ 
પણ ખાત્રી છ ે કે રામદેવ ગમ્બભીર બીમાર થશે ત્યારે 
એલોપથી હૉક્સ્પટલમાાં દાખલ થઈને સારવાર કરાવશે! સવાલ 
એ છ ેકે IMA–ઈક્ન્ડયન મેડડકલ એસોતસએશન રામદેવ સામ ે
કાનૂની કાયષવાહી કરવા લેતખત માાંગણી કરી છ;ે છતાાં 
રામદેવના આ પાખાંડ અન ેતનલષજ્જતા સામે સરકાર કેમ કોઈ 
કાયષવાહી કરતી નથી? Epidemic Disease Act 1897 
હેઠળ તેમની સામે કેમ કોઈ કાયષવાહી થતી નથી? શુાં રામદવે 
અને સરકારની નાગાઈ સામે બોલવુાં તે ગનુો છ?ે 
વડાપ્રધાનના પીઠબળ તવના ડૉલટસષ અન ે એલોપથી સામે 
આટલુાં ઝેર રામદેવ ઓકી શકે? જબ સૈંયા ભયે કોતવાલ તો 
ડર કાહે કા! 

 (લેખ લખાયો : 25 મે, 2021) ▪ 
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2.4 

મેડડકલ સુતવધાઓ માાંગી તો સરકારે  
‘થેન્ક યૂ’ના બેનસષ લગાડવાનુાં કહ્યુાં! 

અનુક્રમતણકા 

2003માાં જૂનાગઢ કૃતર્ યુતનવતસષટી, જૂનાગઢના 
કેમ્બપસની મેં મુલાકાત લીધી હતી; તે વખતે કેમ્બપસમાાં 
તત્કાતલન CMના ફોટા સાથેના બેનર જોઈને આિયષ થયુાં હતુાં. 

20 જૂન, 2021ના રોજ, દરેક યુતનવતસષટીઓ/કૉલેજો/ 
ટકેતનકલ સાંસ્થાઓને 18 વર્ષથી મોટી ઉમ્બમરના સમૂહ માટ ે
મફત વેક્લસનેશન માટ ે PMને ધન્યવાદ કહેતા બેનસષ 
લગાવવાની સૂચના યુતનવતસષટી ગ્રાન્ટ કતમશન (UGC) 
તરફથી આપવામાાં આવી છ!ે દેશભરની યુતનવતસષટીના 
કેમ્બપસમાાં ‘થેન્ક યૂ PM’ના બનેસષ લાગી ગયા છ!ે દરેક 
સાંસ્થાઓને પોતાના ઈન્ટરનેટ મીડડયા પેજ ઉપર બેનસષ 
મૂકવાનુાં પણ કહ્યુાં છ.ે દશે કોરોના મહામારી સામે ઝઝૂમી 
રહ્યો છ;ે ત્યારે વડાપ્રધાન પોતાની છતબ ચકચડકત કરવાની 
એક તક પણ છોડતા નથી. સરકારે હોડડિંગ/બેનરની ડીઝાઈન 
પણ તૈયાર કરીને ઈમલેથી મોકલી છ!ે જમેાાં PMનો 
દાઢીવાળો ફોટો પણ છ.ે બેનર ડહન્દી અને અાંગ્રેજીમાાં 
મૂકવાની સૂચના પણ આપી છ.ે સવાલ એ છ ે કે વડાપ્રધાન ે
એવુાં તે લયુાં ઐતતહાતસક કામ કયુિં છ ેકે આવા બેનસષ શૈક્ષતણક 
સાંસ્થાઓમાાં લગાડવામાાં આવ્યા છ?ે 
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PM કરવા ગયા કાંસાર પણ થઈ ગઈ થૂલી! છાત્ર 
સાંઘ/તશક્ષક સાંધ તરફથી બેનસષનો તવરોધ થઈ રહ્યો છ.ે 

તેમની દલીલ છ ેકે “કોરોના વેક્લસનેશન મફતમાાં થાય છ ે
તેનો ઢોલ પીટીને PM પોતાનો પ્રચાર કરે છ ેઅને પોતાની 
ખામીઓ ઢાાંકી રહ્યા છ!ે અગાઉ કોઈ પણ રસી તત્કાતલન 
સરકારોએ મફત આપી હતી; પરન્તુ આ પ્રકારનો પ્રચાર 

થયો ન હતો. જ ે રસી આપવામાાં આવે છ ે તે લોકાના 
ટલેસના પૈસામાાંથી આપવામાાં આવે છ ેતેમાાં PM શા માટ ે
જશ લેવા કૂદાકૂદી કરે છ?ે વેક્લસનેશન 21 જૂન પછી 
40% ઘટી ગયુાં છ;ે છતાાં PMને ‘થેન્ક યૂ’ કહેવાનુાં? 

વેક્લસનેશનમાાં જ ે તવલમ્બબ થયો તે માટ ે સરકાર 
જવાબદાર છ.ે UGC પાસેથી અમે રાહત માાંગી; પણ ન 
મળી. UGCએ ડથે ગ્રેજ્યુએટી અને તવદ્યાથીઓ માટ ે
સ્કોલરતશપ અાંગે કાંઈ ન કયુિં. અમે તમતનસ્ટરી ઑફ હેલ્થને 

મેડડકલ સુતવધાઓ વધારવા લખ્યુાં; તો સરકારે ‘થેન્ક 
યૂ’ના બેનસષ લગાડવાનુાં કહ્યુાં! શૈક્ષતણક સાંસ્થાઓ 
સરકારના રાજકીય એજને્ડાના પ્રચાર માટ ેનથી.” 

વડાપ્રધાનની ખાતસયત એ છ ેકે સરકારી–એટલે ક ે

આપણા પૈસે પોતાનો પ્રચાર સતત કરે છ!ે શુાં આનાથી 
મોટો બીજો કોઈ ભ્રષ્ટાચાર હોય ખરો? 

(લેખ લખાયો : જૂન, 2021) ▪ 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             97 
 

2.5 

લોકોના સ્વાસ્્ય સાથે રમત રમવાનો તવચાર  
‘ઈવેન્ટજીવી’ વડાપ્રધાન જ કરી શકે! 

અનુક્રમતણકા 

આિયષ હવે થતુાં નથી; વડાપ્રધાન ગતકડાાં કરવામાાં 
હોંતશયાર છ.ે 22 જૂન, 2021ના રોજ લોકો િીટર ઉપર 
વડાપ્રધાનને ‘થેન્ક યૂ’ કહી રહ્યા હતા! શા માટ?ે 21 
જૂનના રોજ એક ડદવસમાાં 88 લાખ કરતા વધુ લોકોને; 

કોરોનાની રસી આપવામાાં આવી હતી. દેશમાાં 16 
જાન્યુઆરીથી કોરોનાની રસી આપવાનુાં શરુ થયુાં ત્યારથી 
હાલ સુધી ચીનને બાદ કરતા record–breaking 
vaccination થયુાં! સવાલ એ છ ેકે 21 જૂનના રોજ જો 

88 લાખ લોકોને વેક્લસન આપી; તો અગાઉ શા માટ ે
આટલી સાંખ્યામાાં રસીકરણ ન થયુાં? શુાં આ ‘થેન્ક યૂ’ 
ઉઘરાવવાની યુક્લત નથી? સોમવારે વેક્લસનશેનનો રેકોડષ 
પરન્તુ આગલા ડદવસે રતવવારના રોજ તથા પછીના 
ડદવસે માંગળવારના રોજ વેડકસનેશન માંદ ગતતએ શા માટ ે

થયેલ? આ હકીકત શુાં સૂચવે છ?ે સોમવારે 88 લાખ 
વેક્લસનેશનનો રેકોડષ કરી વાહવાહી મેળવવાની ચાલાકી! 
ઉપરાાંત, ગાંગામાાં તરતી લાશો લોકો ભૂલી જાય તે નફામાાં! 
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ઉદાહરણ તરીકે મધ્યપ્રદેશમાાં 21 જૂનના રોજ 17 
લાખ લોકોને વેક્લસન આપી; જ્યારે 18/19/20 જૂનના 

રોજ આ સાંખ્યા થોડા હજારોમાાં હતી અને 22 જૂનના 
રોજ માત્ર 5 હજાર વેક્લસન આપવામાાં આવી! આવુાં 
કણાષટક, ગુજરાત, હડરયાણા, ઉત્તરપ્રદેશ અને તબહારમાાં 
જોવા મળ્યુાં. રેકોડષ બનાવવાની લાલચમાાં કેટલાાંક રાજ્યોમાાં 

મડહનાનો 50–70% વેક્લસનનો સ્ટોક વપરાઈ ગયો! 
ડદલ્હી/છત્તીસગઢને 21 જૂન માટ ે વેક્લસનનો વધારાનો 
જ્થો આપવામાાં ન આવ્યો. ડદલ્હી પાસે 11 લાખ રસીનો 
જ્થો હતો; પરન્તુ તે 45 વર્ષની ઉપરના લોકો માટ ેહતો. 

આ જ્થાનો ઉપયોગ 21 જૂનના રોજ કરવા ડદલ્હી 
સરકારે કેન્ર સરકાર પાસે માંજૂરી માાંગી; પણ માંજૂરી 
આપવામાાં ન આવી! એટલે 21 જૂનના રોજ 
વેક્લસનેશનમાાં ડદલ્હી 21માાં સ્થાને રહ્યુાં! સત્તાપક્ષ શાતસત 

રાજ્યોએ વેક્લસનનો જ્થો 21 જૂનના રોજ વધુ પડતો 
વાપરી નાખ્યો છ;ે એટલે વેક્લસનના અભાવના કારણ ે
બીજા ડોઝ માટ ેડદવસો લાંબાવવામાાં આવશ,ે એ નક્કી છ!ે 

રેકોડષ માટ ે લોકોના સ્વાસ્્ય સાથે રમત રમવાનો 
તવચાર ‘ઈવેન્ટજીવી’ વડાપ્રધાન જ કરી શકે! 

 (લેખ લખાયો : 25 જૂન, 2021) 
▪ 
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2.6 

મેડડકલ જનષલ ‘લાાંસેટ’એ  
વડાપ્રધાનની આકરી આલોચના કેમ કરી? 

અનુક્રમતણકા 

1823માાં શરુ થયેલ તવશ્વના મશહૂર મેડડકલ 

જનષલ– ‘The Lancet’–‘લાાંસેટ’માાં 8 એતપ્રલ, 2021ના 

રોજ, ભારતના વડાપ્રધાનની આકરી આલોચના કરવામાાં 
આવી છ.ે લાાંસેટ editorialમાાં લખે છ ે: [1] ધ ઈતન્સ્ટટ્યૂટ 
ફોર હેલ્થ મેડટરલસ એન્ડ ઇવેલ્યુશનની ચેતવણી મુજબ 
ભારતમાાં 1 ઓગષ્ટ, 2021 સુધીમાાં 10 લાખ લોકોના 

મોત થશે! આ રાષ્ટરીય તબાહી માટ ેવડાપ્રધાન જવાબદાર 
હશે! [2] હૉક્સ્પટલ ભરાયેલી છ;ે હેલ્થ સ્ટાફ થાકી ગયો 
છ ે અને સાંક્રતમત થઈ રહ્યો છ.ે સોતશયલ મીડડયા પર 
હતાશા દેખાઈ રહી છ.ે ડૉલટર અને દદીઓ મેડડકલ 
ઑક્લસજન માાંગી રહ્યા છ.ે બેડ/વેક્ન્ટલેટર/દવાઓ/ 

ઈન્જકેશનો માાંગી રહ્યા છ.ે [3] મોટા મેળાવડા સુપરસ્પ્રેડર 
બનશે તેવી ચેતવણી મળી હતી છતાાં સાંક્રમણ ઘટ ે તેવા 
પગલાાં લેવાને બદલે કુાંભમેળાની માંજૂરી આપી. 
ચૂાંટણીસભાઓ/રેલીઓમાાં ભીડ એકત્ર કરી. કોરોના 

પ્રોટોકોલની મજાક ઉડાવી! [4] કોરોનાની પ્રથમ લહેર 
ધીમી પડતા ઢીલ મૂકી દીધી. તનરણાતોએ બીજી લહેર 
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અને નવા સ્ટરનેની ચેતાવણી આપી હતી છતાાં સરકારે 
ધ્યાન ન આપ્યુાં. [5] એવુાં ખોટુાં આાંકલન કરી લીધુાં કે 

ભારત હડષ ઈમ્બયુતનટીના સ્તર સુધી પહોંચી ગયુાં છ.ે એટલે 
કોરોના સામે જુસ્સાપૂવષક તૈયારી કરવામાાં ન આવી. 
વાસ્તવમાાં ICMR–ઈક્ન્ડયન કાઉક્ન્સલ ઑફ મેડડકલ 
રીસચષ મુજબ માત્ર 21% લોકોમાાં કોરોના સામે 

એક્ન્ટબોડી તવકતસત થઈ શકી હતી. જ્યારે બીજી લહેર 
શરુ થવાની હતી ત્યારે; માચષ 2021ની શરુઆતમાાં 
ભારતના હેલ્થ તમતનસ્ટરે ઘોર્ણા કરેલ કે કોરોના વાયરસ 
ઉપર જીત મેળવી લીધી છ!ે [6] વેક્લસનેશન અતભયાનની 

શરુઆત ધીમી રહી. 2% થી ઓછી વસતતનુાં વેક્લસનેશન 
થયુાં. રાજ્ય સરકારો સાથે ચચાષ/તવમશષ કયાષ તવના 
વેક્લસનેશનની નીતતમાાં ફેરફાર કરવામાાં આવ્યા. જથેી 
લોકોને હાલાકી ભોગવવી પડી. [7] ભારતના PM કોરોના 

મહામારી સામનો કરવાને બદલે આલોચનાઓન ે
દબાવવામાાં વધુ ધ્યાન આપે છ.ે લોકોએ ક્િટર ઉપર 
PMની આલોચના કરી તે િીટ્સ સરકારની સૂચનાથી 
હટાવી દેવામાાં આવી! ક્િટર ઉપર જમેણે બેડ/ 
ઑક્લસજનની માાંગણી કરી તે દેશરોહ હોય એ રીતે 

તેમની તવરુધ્ધ નેશનલ સીલયુડરટી એલટ હેઠળ કાયષવાહી 
કરી તે ઉતચત ન કહેવાય. શુાં મેડડકલ હેલ્પ માાંગવી તે 
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ગમ્બભીર ગુનો છ?ે આવા મુશ્કેલ સમયે પોતાની 
આલોચના અને ખૂલ્લી ચચાષને દબાવવાની વડાપ્રધાનની 

કોતશશ માફીપાત્ર નથી! 
‘લાાંસેટ’ે કોરોના મહામારી તનયાંતત્રત કરવા બે 

ઉપાય સૂચવ્યા છ ે : [1] વેક્લસનેશનની ગતત તેજ કરવી; 
શલય હોય તેટલી. લોકલ વડહવટીતાંત્ર અને પ્રાઈમરી હેલ્થ 

કેયર સેન્ટર સાથે મળીને કામ કરે અને વેક્લસનનુાં સારી 
રીતે તવતરણ કરે. [2] વેક્લસનેશન સાથે સાથે ઈન્ફેલશન 
ન ફેલાય તે માટ ેશલય તેટલા પ્રયત્નો કરવા. સાચા ડટેા 
સામે રાખવા જથેી પૂરી તૈયારી સાથે આગળની યોજના 

બનાવી શકાય. 
એતપ્રલ, 2021 સુધી સરકારી ટાસ્ક ફોસષ એક 

વખત પણ મળી ન હતી. પડરણામ સામે છ.ે સરકારે 
કોરોના મહામારીને પ્રાથતમકતા આપી ન હતી. સરકારની 

પ્રાથતમકતામાાં રામમાંડદર તનમાષણ/ત્રણ કૃતર્ કાનૂન/સેન્ટરલ 
તવસ્ટા પ્રોજલેટ/કુાંભમેળો/ ચૂાંટણીસભાઓ વગેરે હતાાં. 
સરકાર કામમાાં ધ્યાન આપવાને બદલે આલોચના કરનારા 
લોકોની સામે પડી છ.ે આલોચનાથી બચવા માટ ેસરકાર 
મોતના આાંકડા છૂપાવી રહી છ.ે દેશભરમાાં રોજ ે

25000થી વધુ મોત થઈ રહ્યા છ;ે છતાાં 3500/4000 
મોત દશાષવે છ!ે લોકો વેક્લસન માટ ેલાઈનમાાં ઊભા રહે 
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છ;ે પૂરતી વેક્લસન ઉપલબ્ધ નથી. મહામારી વધી છ.ે 
ભારતે નવા પગલાાં ભરવા પડશે. એની સફળતાનો 

આધાર એ વાત પર તનભષર કરશે કે સરકાર પોતાની 
ખામીઓને માને છ ેકે નહીં; અને દેશને પારદશષક નેતૃત્વ 
પૂરુાં  પાડ ેછ ેકે નહીં! પરન્તુ હાલ શુાં દેખાઈ રહ્યુાં છ?ે પૂવષ 
આયોજનના અભાવ,ે આગ લાગી ત્યારે કૂવો ખોદવાનો 

દેખાવ કરી વડાપ્રધાન લોકોને ભ્રતમત કરી રહ્યા છ!ે 
 (લેખ લખાયો : 10 મે, 2021) 

 
▪ 
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2.7 

‘આપ, અમારા પ્રધાનમાંત્રી હોવાનો  
નૈતતક અતધકાર ખોઈ ચૂલયા છો!’ 

અનુક્રમતણકા 

જાણીતા એક્લટતવસ્ટ અરુાંધતત રોયે ‘scroll’ વેબ 

પોટષલ ઉપર 4 એતપ્રલ, 2021ના રોજ લેખ લખ્યો છ ે : 
સરકારની જરુર છ;ે જ ેઆપણી પાસે નથી. લોકો મરી 
રહ્યા છ.ે આપણી પાસે એ જાણવાની પણ સીસ્ટમ નથી કે 
જ ેમદદ મળી રહી છ;ે તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે થઈ રહ્યો 

છ?ે શુાં થઈ શકે? અત્યારે, તાત્કાતલક? 
આપણે 2024 સુઘી રાહ જોઈ શકીએ તેમ નથી. 

મેં લયારેય તવચાયુિં ન હતુાં કે એવો કોઈ ડદવસ આવશ ે
જ્યારે મારે પ્રધાનમાંત્રી પાસે કોઈ ચીજ માટ ે યાચના 

કરવી પડશે. અાંગત રીતે હુાં  તેમની પાસે કાંઈ પણ માાંગવા 
કરતા જલેમાાં જવાનુાં પસન્દ કરુાં ; પરન્તુ આજ ે જ્યારે 
આપણે પોતાના ઘરમાાં; સડકો પર; હૉક્સ્પટલમાાં, ઊભેલી 
કારોમાાં, મોટા મહાનગરોમાાં, નાના શહેરોમાાં, ગામડામાાં, 
જ ાંગલોમાાં અને ખેતરોમાાં મરી રહ્યા છીએ; ત્યારે હુાં એક 

સામાન્ય નાગડરક તરીકે કરોડો લોકો સાથે મળીને કહી 
રહી છુાં : મહોદય! કૃપા કરી આપ હોદ્દો છોડી દો. હવે તો 
ખુરશીથી ઊતરી જાવ! હુાં હાથ જોડીને કહુાં  છુાં કે આપ 
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ખરુશીથી હટી જાવ. આ સાંકટ આપે ઊભુાં કયુિં છ.ે આપ 
એનુાં સમાધાન નહીં કાઢી શકો. આપ વધારે ગૂાંચવી રહ્યા 

છો. આ તવર્ાણ; ભય/ધૃણા અને અજ્ઞાનતાના માહોલમાાં 
ફૂલેફાલે છ!ે આ એ સમયે ફૂલેફાલે છ ે જ્યારે આપ 
બોલનારાઓને હેરાન કરો છો; મીડડયાને પ્રતતબાંતધત કરો 
છો! આ ત્યારે બને છ ે જ્યારે આપના કાયષકાળમાાં આપ 

એક પણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરતા નથી! 
જો આપ પદથી નહીં હટો તો અમારામાાંથી લાખો 

લોકોના કોઈ કારણ તવના જીવ જતા રહેશે! એટલે આપ 
જાવ. ઝોળો ઊઠાવીને. આપની ગડરમાને સુરતક્ષત રાખીને. 

આપ તવપક્ષમુલત લોકતાંત્રની પડરકલ્પના ન કરી શકો. એ 
તનરાં કુશતા કહેવાય. આ તવર્ાણને તનરકુાંશતા ગમે છ.ે આ 
પ્રકોપને આાંતરરાષ્ટરીય સમસ્યાના રુપે જોવાઈ રહ્યો છ.ે જ ે
પૂરી દુતનયા માટ ેખતરો છ.ે આપની તનરફળતાને કારણે 

બીજા દેશોને આપણી આાંતડરક બાબતોમાાં માથુાં મારવાની 
તક મળશે! એટલા માટ ે કૃપા કરી હોદ્દો છોડી દો; 
જવાબદારીનુાં આ એક કામ આપ કરી શકો તેમ છો. 
આપ, અમારા પ્રધાનમાંત્રી હોવાનો નૈતતક અતધકાર ખોઈ 
ચૂલયા છો! 

 (લેખ લખાયો : 5 મે, 2021) 
▪ 
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2.8 

‘સત્યમેવ જયતે’ વાાંચીને  
નાગડરકોને અતત મૂાંઝવણ થાય છ!ે 

અનુક્રમતણકા 

એવુાં જોવા મળુ્યાં છ ે કે સત્તા મળ્યા બાદ; સત્તાને 
ટકાવી રાખવાની તચાંતા; ન કરવાના કામો કરાવે છ.ે કોઈને 
સત્તા ગુમાવવી ગમતી નથી. સત્તાપક્ષને તવપક્ષનો સતત 

ડર રહે છ ેકે સત્તા આાંચકી લેશે તો? સત્તાપક્ષ બને એટલુાં 
ઢાાંકવાની કોતશશ કરશે. પોતાની ભૂલોને સ્વીકારવાન ે
બદલે સેતલબ્રેશન કરશે; નકલી ફાયદાઓ ગણાવશે અન ે
લોકોની આાંખમાાં ધૂળ નાાંખ્યા કરશે. કટોકટી/નોટબાંધી તેનુાં 

ઉત્તમ ઉદાહરણ છ.ે તવપક્ષને/લોકોને અન્ધારામાાં 
રાખવાની દરેક ચાલ સત્તાપક્ષ કરતો હોય છ!ે 

કોરોના સાંકટ ખાળવા લોકડાઉન કયુિં. માંડદર, 
શાળા, બજારો, કારખાના, રેલવ,ે તવમાન, બસ, વાહનો, 
પાનના ગલ્લા, દારુની દુકાનો, સાંસદ, ધારાસભાઓ વગેરે 

બાંધ કયુિં. લોકડાઉન થતાાં જ સરકારની આવક તબલકુલ 
બાંધ થઈ ગઈ એટલે ના છૂટકે લોકડાઉનમાાં છૂટછાટ મૂકી. 
દારુની દુકાનો ખોલી નાખી. પાનના ગલ્લા ખોલી નાખ્યાાં. 
પત્રકાર તવનોદ દુઆ કહે છ ે: “જ્યારે બજારો ખલૂી ગઈ 

છ.ે દારુની દુકાનો ખૂલી ગઈ. હેર કડટાંગ સલૂન ખૂલી 
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ગયા. તો સાંસદ કેમ ખલૂતી નથી? તવધાનસભાઓ કેમ 
ખૂલતી નથી? શુાં તવપક્ષનો અવાજ સાાંભળવાનુાં ગમતુાં 

નથી? સવાલ પૂછાય તે ગમતુાં નથી?” 
જ્યારે લોકડાઉનમાાં બધુાં જ બાંધ હતુાં ત્યારે 

સત્તાપક્ષની MLAની ખરીદી કરવાની કાયષવાહી પૂરઝડપે 
ચાલુ હતી. MLA પણ ખરીદાઈ જવા થનગની રહ્યા 

હતા! આવી ખરીદી કરનારા અને ખરીદાઈ જનારા 
વાસ્તવમાાં અસામાતજક તત્ત્વો છ;ે મોટા તક્રતમનલ છ;ે જ ે
લોકો સાથે છતેરતપાંડી કરી રહ્યા છ.ે આ લોકશાહી નથી; 
બજારશાહી છ.ે પૈસા/હોદ્દા ફેંકો અને તમાશા જૂઓ! 

ગોદી મીડડયાનુાં મુખ્ય કામ સત્યને ઢાાંકવાનુાં છ ે અન ે
સત્તાપક્ષનો પ્રોપેગેન્ડા ચલાવવાનો છ;ે એ વાસ્તતવક 
પ્રશ્નોની ચચાષ કરવાને બદલે પાડકસ્તાનનો ડર બતાવ્યા 
કરશે; મુક્સ્લમોને કારણે કોરોના ફેલાયો છ;ે એવુાં 

મારીમચડીને સાતબત કરશે! પ્રશ્નો પૂછનાર પત્રકારોન ે
દેશરોહી/પાડકસ્તાન તરફી/ગદ્દાર/અબષન નલસલ/રાષ્ટર–
તવરોધી ઘોતર્ત કરશે. સત્તાપક્ષે તવનોદ દુઆ સામે 
ડદલ્હીમાાં FIR નોંધાવી છ ે કે ‘ખોટા ન્યૂઝ ફેલાવે છ!ે’ 
સત્તાપક્ષ હમ્બમેશાાં ટીકાકારોને ચૂપ કરાવવાની વેતરણમાાં 

હોય છ.ે સાંસદ બાંધ રાખવાનુાં કારણ તવપક્ષને બોલવાની 
તક મળવી ન જોઈએ તે છ.ે ‘PM કેયસષ ફાંડ’ લયાાં કેટલુાં 
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વપરાયુાં તેની કોઈ માડહતી RTI હેઠળ અપાતી નથી. ટૂાંકો 
જવાબ છ ેકે ‘આ ફાંડ RTI હેઠળ આવતુાં નથી!’ સરકારનુાં 

મુખ્ય કામ સત્યને છૂપાવવાનુાં હોય છ?ે રાક્ષ્ટરય 
તસમ્બબોલમાાં ‘સત્યમેવ જયતે’ વાાંચીને નાગડરકોને અતત 
મૂાંઝવણ થાય છ!ે સત્તાપક્ષને સતત ડર કહે છ ેકે ‘પરદા 
જો ઉઠ ગયા તો ભેદ ખૂલ જાયેગા!’ 

 (લેખ લખાયો : 6 જૂન, 2020) 

▪ 
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2.9 

કોરોના મહામારીમાાં સરકાર લયાાં છ?ે 
અનુક્રમતણકા 

સરકારની રચના લોકોની રક્ષા માટ ે કરવામાાં 
આવે છ;ે નહીં કે અવતારી યુગપુરુર્ની ભક્લત માટ.ે 
કોરોના મહામારીના સમયે સરકાર તાળી/થાળી/ 
દીપક/પુરયવર્ાષ કરે; પરન્તુ સારવારની સુતવધા પૂરી ન 
પાડ ે તો એને સરકાર કહી શકાય? સરકાર માટ ે
શરમજનક ડકસ્સાઓ બહાર આવી રહ્યા છ.ે 
ગાતજયાબાદની 30 વર્ષની તનલમ 8 મડહનાની 
ગભષવતી હતી. તનલમને શ્વાસ સેવામાાં તકલીફ થઈ 
રહી હતી. તેને સરકારી હૉક્સ્પટલમાાં લઈ ગયા; 
ત્યાાંથી બીજી સરકારી હૉક્સ્પટલમાાં તેને રીફર કરી. 

એમ્બબ્યુલન્સ તેને સેલટર–30ની તજલ્લા હૉક્સ્પટલમાાં 

છોડીને જતી રહી. ત્યાાં દાખલ ન કરતા નોઈડાની 
બીજી 4 ખાનગી હૉક્સ્પટલમાાં તનલમને લઈ જવામાાં 
આવી; પરન્તુ બડે ખાલી નથી, એ બહાને તેને દાખલ 
કરવામાાં ન આવી. ત્યારબાદ ગાતજયાબાદની બીજી 
એક ખાનગી હૉક્સ્પટલમાાં તનલમને લઈ જવામાાં આવી; 
ત્યાાં પણ તેને દાખલ કરવાનો ઇન્કાર કરી દીધો. 
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તનલમનો પડરવાર 13 કલાક સુધી અલગ અલગ 
હૉક્સ્પટલના ચક્કર મારતો રહ્યો અને સમયસર સારવાર 

ન મળતા 5 જૂન, 2020ના રોજ તનલમનુાં મૃત્યુ થયુાં! 
20,000 કરોડના ખચે બનનાર નવા સાંસદ ભવનની 
જરુર નથી; ઊંચા સ્ટચે્યુની જરુર નથી; ભવ્ય 
માંડદર/મક્સ્જદની જરુર નથી; જરુર છ ે દરેક તજલ્લામાાં 

ઊંચી હૉક્સ્પટલની; શ્રેષ્ઠ યુતનવતસષટીની! 
‘કોરોના વોડરયર’ કહેવાની; શબ્દોની કરામતની 

જરુર નથી; જરુર છ ે આરોગ્ય સુતવધાઓની; ઉત્તમ 
સારવારની. સરકારી તાંત્ર કેટલુાં સડી ગયુાં છ;ે કેટલુાં શરમ 

વગરનુાં બની ગયુાં છ ે તે જૂઓ. અમદાવાદમાાં કોરોના 
દદીઓના ટસે્ટ થતાાં નથી; ટસે્ટ થાય તો હૉક્સ્પટલમાાં બેડ 
નથી હોતા; બેડ મળે તો રીકવરી રેટ વધારવા અધૂરી 
સારવારે દદીને ડીસ્ચાજ ષ કરી દેવામાાં આવે છ.ે ‘કોરોના 

વોડરયર’ પોલીસ કોન્સ્ટબેલ મુકેશ રાઠોડ કોરોના 
વાયરસથી સાંક્રતમત થતાાં તેમને 10 કલાક સુધી ચાર 
હૉક્સ્પટલમાાં ચક્કર કાપવા પડ્યા. છવેટ ેપોલીસ કતમશ્નરે 
ફોન કયો ત્યારે તેમને દાખલ કયાષ. અપૂરતી સારવારના 
કારણે 8 જૂન, 2020ના રોજ તેમનુાં મૃત્યુ થયુાં. ‘કોરોના 

વોડરયર’ની આ હાલત હોય; પોલીસ કતમશ્નરને વચ્ચ ે
પડવુાં પડ,ે તો સામાન્ય દદીઓની હાલત શુાં થતી હશે? 
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સરકાર સાંવેદનબતધર બની ગઈ છ;ે એને માત્ર આાંકડામાાં 
રુતચ છ;ે લોકોના જીવમાાં નહીં. સરકાર પાસે ‘અવતારી 

યુગપુરુર્’ની ઈમેજ ચમકાવવા પૈસા છ;ે આરોગ્યલક્ષી 
સુતવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવા પૈસા નથી! 

કોરોના મહામારીમાાં સરકાર લયાાં છ?ે દદીઓ 
‘રામ’ ભરોસે છ;ે એટલે સરકારને તાળી/થાળી/દીપક/ 

પુરપવર્ાષના નાટક કરવા પડ ે છ.ે આ નાટકને સમજ્યા 
તવના તેમાાં જોડાનાર દરેક; તનલમ/મુકેશ રાઠોડ અને બીજા 
અનેક કોરોનાગ્રસ્ત દદીઓના મોત માટ ે જવાબદાર છ.ે 
નાટકમાાં ન જોડાવ; પ્રશ્નો પૂછો; પોતાને અન ે બીજાન ે

ન્યાય મળે તે માટ ે અવાજ બુલાંદ કરો. ભલત નહીં, 
નાગડરક બનો! 

(લેખ લખાયો : 11 જૂન, 2020) 

 
▪ 
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2.10 

‘થાય તે કરી લ્યો!’ 
અનુક્રમતણકા 

સત્તાપક્ષ બોલે છ ે કાંઈક અને કરે છ ે કાંઈક જુદુાં! 
એક તરફ વડાપ્રધાન કોરોના મહામારી સામે લડવા 

સોતશયલ ડડસ્ટન્સ રાખવા/ઘરમાાં રહી, સુરતક્ષત રહેવા/ 

તાળી–થાળી–દીપક–પુરપવર્ાષ વડ ે કોરોના વોડરયસષનો 

જુસ્સો ટકાવી રાખવા લોકોને સમજાવે છ;ે તો બીજી તરફ 
ગુજરાતમાાં સત્તાપક્ષના પ્રમુખ ઠરેઠરે રેલીઓ કાઢ ે છ;ે 
માંડદરમાાં પોતાને ચાાંદીથી તોળાવે છ;ે ભલતોને જાહેરમાાં 

ગરબા કરાવે છ!ે કાયદાનુાં/તનયમોનુાં પાલન માત્ર 
નાગડરકોએ જ કરવાનુાં; સત્તાપક્ષના નેતાઓ/કાયષકરોન ે
કાયદો લાગુ ન પડ;ે સોતશયલ ડડસ્ટન્સ જાળવવાની જરુર 
નહીં! પોલીસની મજબૂરી કેવી; તેની હાજરીમાાં 
તનયમભાંગ થાય છતાાં કોઈ પગલાાં લઈ શકે નહીં! 

સત્તાપક્ષને રેલીની/સભાની માંજૂરી મળે; પરન્તુ તવપક્ષને ન 
મળ!ે હાલત એ છ ેકે વડહવટીતાંત્ર જાણે સત્તાપક્ષની શાખા 
હોય! લોકો/તવપક્ષ ઊહાપોહ કરે તો સત્તાપક્ષ/વડહવટીતાંત્ર 
કહી દે છ ે: ‘થાય તે કરી લ્યો!’ 

23 ઓગષ્ટ, 2020ના રોજ વડાપ્રધાને િીટ 
કરીને મોરને દાણા ખવડાવતો પોતાનો એક વીડડયો મૂલયો 
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ત્યારથી ગોદી મીડડયા વડાપ્રધાનને અને મોરન ે દેખાડી 
રહ્યા છ.ે કેવુાં સરસ વાતાવરણ! મોરના ભાગ્ય ખૂલી ગયા! 

દેશના ગરીબ લોકો દાણા માટ ે વલખા મારે છ.ે 
બેરોજગારી વધતી જાય છ/ેતશક્ષણ ફી મોંઘી થતી જાય 
છ/ેGDP તતળયે છ/ેકોરોના મહામારી ટોચ ઉપર છ;ે 31 
લાખથી વધુ સાંક્રતમત છ;ે 56 હજાર લોકો મરી ચૂલયા છ/ે 

બે કરોડ જટેલી નોકરીઓ જતી રહી છ/ેપેટરોલ–ડીઝલના 

ઊંચા ભાવ; ડીઝલ પેટરોલ કરતા મોંધુ થઈ ગયુાં છ/ે 
મોંધવારી વધી છ/ેદેશમાાં પૂરની ક્સ્થતત છ,ે લોકો ડૂબી 
રહ્યા છ!ે PM આ બધુાં છૂપાવવા મોરને દાણા ખવડાવી 
રહ્યા છ!ે સમસ્યાઓને ભૂલવાડવા માટ ે ગોદી મીડડયા 

મોરને દેખાડી રહ્યા છ.ે ફડરયાદ કરીએ તો ગોદી મીડડયા/ 
સત્તાપક્ષ/અન્ધભલતો કહી દે છ ે: ‘થાય તે કરી લ્યો!’ 

જ્યાાં સુધી મૂડીવાદીઓનો ટકેો છ;ે ત્યાાં સુધી ગોદી 
મીડડયા ફૂલગુલાબી તચત્ર જ બતાવ્યા કરશે! કરોડોના 
ખચે IT Cell નફરતનુાં ઝેર સમાજમાાં રેડ્યા કરશે અને 

તવપક્ષી નેતા પ્રત્યે ધૃણા ફેલાવતા રહેશે! સત્તાપક્ષની 
ઑતફસ જૂના જમાનાના તવશાળ મહેલો/ડકલ્લાઓ જવેી 
બની ગઈ છ ેઅને નાગડરકોને કહી રહી છ ે : ‘થાય તે 
કરી લ્યો!’          (લેખ લખાયો : 26 એગષ્ટ, 2020) ▪ 
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2.11 

વડાપ્રધાનની કથની અને કરણી;  
નાગડરકોને ખોટા કામ કરવાની પ્રેરણા આપે છ!ે 

અનુક્રમતણકા 

એક વરસ પહેલા કોરોના ભગાડવા/કોરોના 

વોડરયસષની પીઠ થાબડવા લોકોએ થાળીઓ ટીપી હતી. 
દીપક પ્રગટાવ્યા હતા. મુકેશ અાંબાણી/અતમતાભ બચ્ચન, 
કથાકારો, બાબાઓ, સ્વાતમઓ અને મુતનઓ પણ જોડાયા 
હતા. કોપોરેટ મીડડયાએ તો વડાપ્રધાનની એટલી પ્રશાંસા 

કરેલી કે કદાચ કોરોના કાંટાળીને નાસી છૂટ!ે 
દેશમાાં કોરોના સાંકટ ે હાહાકાર મચાવ્યો છ.ે 

કોરોના તનરાં કુશ થઈ ગયો છ.ે 18 એતપ્રલ, 2021ના રોજ 
દૈતનક કેસ 2,61,000થી વધી ગયા છ.ે 1501 લોકોના 

મોત થયા છ;ે આ તો સરકારી આાંકડાઓ છ.ે વાસ્તતવકતા 
તો વધુ ભયાંકર છ.ે તવડાંબણા તો જૂઓ. ડૉલટર છ,ે બેડ 
નથી. બેડ છ ે તો ઑક્લસજન નથી. ઑક્લસજન છ ે તો 
ઈન્જલેશન નથી. ઈન્જલેશન છ ે તો ડૉલટર નથી! 
સ્મશાનમાાં અાંતતમ સાંસ્કાર માટ ે લાશોની લાઈન છ!ે 

મહામારીએ સરકારની આરોગ્ય સેવાઓને ધૂળ ભેગી 
કરી દીધી છ.ે સત્તાપક્ષ/વડાપ્રધાનની નીતત ‘આગ લાગ ે
ત્યારે કૂવો ખોદવાની’ છ!ે 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             114 
 

કથાકારો, બાબાઓ, સ્વાતમઓ, મુતનઓ, તફલ્મ–
કલાકારો ચૂપ થઈ ગયા છ.ે સવાલ એ છ ે કે કોપોરેટ 

મીડડયા ચૂપ કેમ છ?ે કેમ કોઈ વડાપ્રધાનને સવાલ પૂછતુાં 
નથી કે 20 લાખ કરોડ રુતપયાનો ઉપયોગ કઈ જગ્યાએ 
કયો? હૉક્સ્પટલ તો ન બનાવી; પણ સ્મશાન બનાવવાનુાં 
પણ ન સૂઝ્ુાં? સવા વરસ સુધી કેમ બેસી રહ્યા? 

‘વેક્લસન ગુરુ’ની વેક્લસન કેમ પડરણામ આપતી નથી? 
એક તરફ, કોપોરેટ મીડડયા મહારાષ્ટર/છત્તીસગઢના 
આાંકડા દેખાડી રાજ્ય સરકારની ટીકા કરે છ;ે બીજી તરફ 
સત્તાપક્ષની રાજ્ય સરકારો મોતના સાવ ખોટા આાંકડા 

આપે છ;ે સાંક્રતમતોની સાંખ્યા છૂપાવે છ;ે ટસે્ટની સાંખ્યા 
ખોટી બતાવે છ;ે હૉક્સ્પટલોની બહાર દદીઓ કતારમાાં 
ઊભા છ;ે છતાાં તે અાંગે કોપોરેટ મીડડયા સાવ ચૂપ છ!ે 
ગોદી મીડડયા માને છ ે કે ‘યુગપુરુર્’ની આલોચના થઈ 

શકે નહીં! એક તરફ વડાપ્રધાન 17 એતપ્રલ, 2021ના 
રોજ, િીટ કરી કુાંભમેળાને માત્ર પ્રતીકાત્મક રાખવા 
અપીલ કરે છ;ે તો બીજી તરફ તે જ ડદવસે આસનસોલ 
ખાતે જ ાંગી ચૂાંટણી સભા સમક્ષ વડાપ્રધાને કહ્યુાં હતુાં કે 
‘ચારે તરફ લોકો દેખાઈ રહ્યા છ,ે તમે લોકોએ કમાલ કરી 

દીધી!’ સવાલ એ છ ે કે સત્તાપક્ષે, કોરોના મહામારીમાાં 
કુાંભમેળાની માંજૂરી શા માટ ેઆપી? ખાસ ટરનેો શા માટ ે
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દોડાવી? કુાંભમેળા માટ ે કરોડો રૂતપયાનુાં ફાંડ શા માટ ે
આપ્યુાં? ચૂાંટણી સભાઓમાાં અઢળક નાણા ખચી ભીડ શા 

માટ ેએકઠી કરી? સ્ટજે ઉપર દો ગજ કી દૂરીનુાં પાલન, 
પરન્તુ ભીડ માટ ે નહીં! તચાંતાનો તવર્ય એ છ ે ક ે
વડાપ્રધાનની કથની અને કરણીમાાં તદ્દન તવરોધાભાસ 
જોવા મળે છ;ે જ ેનાગડરકોને ખોટા કામ કરવાની પ્રેરણા 

આપે છ!ે 
 (લેખ લખાયો : 18 એતપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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2.12 

શુાં ‘પ્રોટોકોલ’નો અથષ સત્ય છૂપાવવાનો  
અને જવાબદારીથી ભાગવાનો છ?ે 

અનુક્રમતણકા 

કોરોના મહામારીમાાં ઑક્લસજનની અછતના 

કારણે થતાાં મોતથી હાહાકાર મચી ગયો છ;ે એ 

સન્દભષમાાં; વડાપ્રધાને કોતવડ–19 પ્રભાતવત 10 રાજ્યોના 

મુખ્યમાંત્રીઓ સાથે 23 એતપ્રલ, 2021ના રોજ વીડડયો 
કોન્ફરન્સ યોજી હતી. તેમાાં ડદલ્હીના CMએ આ વાતચીત 
‘લાઈવ’ કરી હતી. ચાલુ મીડટાંગે વડાપ્રધાનનુાં અાંગત સ્ટાફે 

ધ્યાન દોયુિં કે ડદલ્હીના CMએ મીડટાંગ ‘લાઈવ’ કરી છ.ે 
વડાપ્રધાને કહ્યુાં કે “આ પ્રકારની ખાનગી વાતચીત લાઈવ 
કરીને ડદલ્હીના મુખ્યમાંત્રીએ પ્રોટોકોલનો ભાંગ કયો છ!ે” 

આખો દેશ કોરોના ડરના કારણે નહીં આરોગ્ય 
સેવાના લકવાના કારણે ધ્રૂજી રહ્યો છ.ે સરકારી આાંકડા 

મુજબ દેશમાાં, 22 એતપ્રલ, 2021ના રોજ, કોરોના 
વાયરસ સાંક્રતમત કેસ રોજના 3 લાખથી વધુ છ,ે અન ે
2,263થી વધુ મોત થયા છ;ે પરન્તુ સાચી સાંખ્યા તો જુદી 
જ છ.ે રોજના 3 લાખ નહીં 30 લાખ કેસો થઈ રહ્યા છ;ે 

રોજના 2263 નહીં; પરન્તુ તેનાથી દસ ગણાથી વધુ મોત 
થઈ રહ્યા છ!ે દેશના અનેક ભાગમાાં કર્ફયુષ/નાઈટ કર્ફયુષ/ 
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સ્વૈક્ચ્છક લોકડાઉન ચાલુ છ.ે શારીડરક દૂરી અને એકઠા 
ન થવા ઉપર જોર આપવામાાં આવે છ.ે પોલીસ તેનો 

કડકાઈથી અમલ કરાવે છ.ે રીક્ષાચાલકો/શાકભાજી 
વેચનારાઓ/શ્રતમકો ઉપર લાઠીચાજ ષ થાય છ;ે સાયકલ 
ઉપર દવા લઈને જતા નાગડરકને પોલીસ ઘસડીને માર 
મારે છ.ે કૉલેજ/સ્કૂલ બાંધ છ.ે 10 અને 12 ધોરણની 

પરીક્ષાઓ મોકૂફ રાખી દીધી છ.ે બનારસ, અલ્લાહબાદ, 
લખનૌ, ભોપાલ, સુરત વગેરે શહેરોના સ્મશાનોમાાં 
લાશોને અાંતતમતવતધ માટ ે18–18 કલાક રાહ જોવી પડ ેછ.ે 
અાંતતમ સાંસ્કાર ફૂટપાથ ઉપર અને ખેતરમાાં થઈ રહ્યા છ!ે 

આ ક્સ્થતતમાાં હડરદ્વારમાાં 35 લાખ લોકો કુાંભમેળામાાં 
એકઠાાં થાય છ!ે શુાં આ ‘પ્રોટોકોલ’ ભાંગ નથી? પ્રોટોકોલ 
તો એ છ ેકે જ ેકહીએ તેનુાં આચરણ કરીએ. ‘દો ગજ કી 
દૂરી, માસ્ક હૈ જરુરી’નો ઉપદેશ આપનાર વડાપ્રધાન 

પક્િમ બાંગાળમાાં ચૂાંટણી રેલીઓ/સભાઓ યોજ ે અને 
ભાડાની ભીડ જોઈને આનાંડદત થઈ ઊઠ ે છ.ે વડાપ્રધાન 

‘દૂર–દૂર સુધી નજરે પડતી અપાર ભીડ’ સમક્ષ ‘દીદી 

ઓ દીદી’ કહીને અત્યાંત અશોભનીય અને અશ્લીલ 
મજાક કરે છ;ે તેમાાં પ્રોટોકોલ ભાંગ થતો નથી? 
સાંક્રતમતોના અને મોતના આાંકડા છૂપાવવા એ સરકારનુાં 

કામ છ?ે શુાં આ પ્રોટોકોલ ભાંગ નથી? ‘પ્રોટોકોલ’ મુજબ 
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તો કોરોના મહામારીના સમયમાાં વડાપ્રધાને પ્રેસ 
કોન્ફરન્સ કરવી જોઈએ; કેમ કરી નહીં? ત્રણ કૃતર્ 

કાયદાઓ જો ડકસાનોન ેઆઝાદી આપવા માટ ે હોય તો 
પ્રેસ કોન્ફરન્સ કેમ ન કરી? નોટબાંધી કરી/લોકડાઉન 
કયુિં; પ્રેસ કોન્ફરન્સ કેમ ન કરી? સમગ્ર દેશને સ્પશષતા 
કોઈ મુદ્દ ેવડાપ્રધાન શા માટ ેપ્રેસ કોન્ફરન્સ કરતા નથી? 

લોકશાહી દેશના વડા પ્રેસ કોન્ફરન્સથી ડરે? 
વડાપ્રધાન અને રાજ્યોના મુખ્યમાંત્રીઓ વચ્ચેની 

વાતચીતમાાં એવુાં તો શુાં હતુાં કે તેનાથી રાષ્ટરીય સુરક્ષાન ે
આાંચ આવે? કોરોના સામેની લડાઈનો પૂરો એકશન 

પ્લાન પૂરી પારદતશષતા સાથે દેશ સામે હોય તે જરુરી છ ે
તેવા સમયે કેન્ર સરકાર ગુપ્તતા/ગોપનીયતા ઉપર ભાર 
મૂકે તે તવતચત્ર લાગે છ.ે સાંસદની કાયષવાહી લાઈવ 
પ્રસાડરત થાય છ ેત્યારે કોરોના મહામારીને નાથવા મીડટાંગ 

યોજાય તેને ખાનગી રાખવાની શી જરુર? ‘ખાનગી’ 
રાખવાનો અથષ સત્ય છૂપાવવાનો અને જવાબદારીથી 
ભાગવાનો છ!ે ‘પ્રોટોકોલ’ તો બહાનુાં છ!ે 

 (લેખ લખાયો : 24 એતપ્રલ, 2020) 
 
▪ 
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2.13 

સરકાર સાંવેદનશીલ હોવાનો ઢોંગ કરે છ!ે 
અનુક્રમતણકા 

કસાઈ જમે પોતાના પેટ માટ ે તનદોર્ પશુના વધ 
કરે છ;ે તે રીતે સત્તાના નશામાાં ચકચૂર સરકારીતાંત્ર 

તનદોર્ દદીઓને તડપાવી તડપાવીને મારે છ!ે એક તરફ 
કોરોના વાયરસ હાહાકાર મચાવી રહ્યો છ;ે બીજી તરફ 
સાંવેદનશૂન્ય સરકારીતાંત્ર છ;ે બન્ને વચ્ચે લોકો પીસાઈ 
રહ્યા છ ેઅને પોતાના જીવ ગુમાવી રહ્યા છ!ે 

23 એતપ્રલ, 2021ના રોજ, અમદાવાદના GMDC 
ગ્રાઉન્ડમાાં 950 બેડની હૉક્સ્પટલ DRDO–Defence 
Research and Development Organisationના 
સહયોગથી ઊભી કરવામાાં આવી. જનેો શુભારાંભ કેન્રીય 

ગૃહમાંત્રીએ કયો હતો. સરકારે જાહેરાત કરી કે 24 
એતપ્રલના રોજ હૉક્સ્પટલ ચાલુ થઈ જશે. એટલે બપોર 
સુધીમાાં માણસા, મહેસાણા અને ગાાંધીનગરથી કોરોના 
સાંક્રતમત આશરે 200 દદીઓ ખાનગી વાહનમાાં પહોંચ્યા 
હતા; પરન્તુ હૉક્સ્પટલ હજુ ચાલુ થઈ નથી એમ કહીને 

કોઈને પ્રવેશ આપવામાાં આવ્યો ન હતો. દદીઓ અને 
પડરવારજનો રડી પડ્યા હતા. તવચારો, આપણી સાથે 
આવુાં થાય તો કેટલો ગુસ્સો આવે અને કેટલી વેદના થાય! 
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એવુાં કહેવાય છ ે કે DRDO તરફથી લીલી ઝાંડી ન 
મળવાના કારણે હૉક્સ્પટલ શરુ થઈ શકી ન હતી. સવાલ 

એ છ ે કે સરકારે જાહેરાત કરવાની ઉતાવળ કેમ કરી? 
સરકારે શા માટ ેલોકોને ખોટી જાણકારી આપી? 

ગુજરાત સરકાર પોતાનુાં મોંઢુાં બતાવી શકે તેવી 
ક્સ્થતતમાાં નથી. સરકારી આરોગ્ય સેવા ભાાંગી પડી છ.ે 

હૉક્સ્પટલમાાં બેડ નથી/ઈન્જકેશનો નથી/વેક્ન્ટલેટર નથી/ 
ઑક્લસજન નથી/ડૉલટર નથી! લોકો મોટી સાંખ્યામાાં મરી 
રહ્યા છ.ે કાંઈક કયુિં એવુાં દેખાડવા માટ ે સરકારે 950 
બેડની હૉક્સ્પટલનુાં ઉદ્દઘાટન કરાવી વાહવાહી મેળવી 

લીધી. બીજી કોઈ હૉક્સ્પટલમાાં બેડ ન મળ્યા હોય તેવા 
દદીઓ દૂરદરૂથી સારવારની આશાએ આવેલા; તેમને 
પરત કરવામાાં આવે તે સામાન્ય વાત નથી; પરન્તુ દદીઓ 
સાથે કૂ્રર મજાક કહેવાય! શા માટ ે પરત કરેલ 200 

દદીઓને અમદાવાદની અન્ય હૉક્સ્પટલમાાં દાખલ 
કરાવવાની સરકારે તવતધ ન કરી? સરકારી હૉક્સ્પટલોમાાં 
બેડ ઉપલબ્ધ છ;ે તેવો સરકારનો દાવો કેટલો ખોટો છ ેત ે
પુરવાર થાય છ.ે સરકાર સાંવેદનહીંન બની ગઈ છ ેઅન ે
સાંવેદનશીલ હોવાનો ઢોંગ કરે છ!ે સવાલ એ છ ે કે આ 

સરકારીતાંત્ર છ ેકે કસાઈતાંત્ર?  
(લેખ લખાયો : 25 એતપ્રલ, 2021) ▪ 
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2.14 

‘વડાપ્રધાન ભારતને પ્રલય તરફ લઈ જાય છ!ે’ 
અનુક્રમતણકા 

‘ધી ઓસ્ટરતેલયન – The Australian’ અખબારમાાં 

એક આડટષકલ 25 એતપ્રલ, 2021ના રોજ પ્રગટ થયેલ છ;ે 
જમેાાં ભારતના વડાપ્રધાનની આકરી આલોચના કરવામાાં 
આવી છ.ે કોરોના મહામારીના કારણે દુતનયાભરમાાં 

ઊહાપોહ છ;ે પરન્તુ ભારતમાાં કોરોનાની બીજી લહેરે 
મયાષદા મૂકી દીધી છ.ે રોજ ે સાડા ત્રણ લાખ ઉપર 
સાંક્રમણના કેસો આવી રહ્યા છ ેઅને 2,500થી વધુ મોત 
થઈ રહ્યા છ.ે આ તો સરકારી આાંકડા છ.ે સાચા આાંકડા 

તો રામ જાણે અથવા તો વડાપ્રધાન જાણે! ભારતની 
હાલત ઉપર ઈન્ટરનેશનલ મીડડયાની નજર છ.ે BBCએ 
ડદલ્હીના સ્મશાનઘાટથી રીપોડટિંગ કરી તવશ્વની આાંખો 
ખોલી નાખી છ.ે ‘ધી ઓસ્ટરતેલયન’માાં પ્રગટ થયેલ આડટષકલનુાં 

શીર્ષક છ–ે ‘PM leads India into viral apocalypse–

વડાપ્રધાન ભારતને વાયરસજન્ય પ્રલય તરફ લઈ જાય છ!ે’ 
આ લેખમાાં જણાવ્યુાં છ ે : [1] ભારતમાાં ચૂાંટણી 

રેલીઓ/સભાઓમાાં હજારોની ભીડ એકત્ર થાય છ.ે [2] 
હડરદ્વારના કુાંભમેળામાાં લાખોની ભીડ એકઠી થાય છ.ે [3] 
તનરણાતોની સલાહની અવગણના થાય છ.ે [4] ઑક્લસજન 
અને વેક્લસનની અછત છ.ે 
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ઓસ્ટરતેલયા ખાતેના ભારતીય દૂતાવાસે 26 
એતપ્રલ, 2021ના રોજ, ‘ધી ઓસ્ટરતેલયન’ના ચીફ 

એડડટરને લાાંબો પત્ર લખીને ભારત સરકારની 
[વડાપ્રધાનની] કામગીરી ગણાવી કે કોરોના મહામારીને 
તનયાંતત્રત કરવા આટલાાં આટલાાં પગલાાં ભયાષ છ!ે પત્રમાાં 
લખ્યુાં છ ે : “આપના અખબારમાાં ભારત સરકારની 

તવરુધ્ધ આધારહીન અને ખરાઈ કયાષ વગરના સમાચાર 
પ્રતસધ્ધ કરવામાાં આવેલ છ.ે કોઈ સરકારી ઓથોડરટીથી 
ખાત્રી કયાષ તવના ખોટી રીતે આડટષકલને પક્બ્લશ કરવામાાં 
આવેલ છ!ે” વાહ! કેવી ચતુરાઈ! ‘સરકારી ઓથોડરટીથી 

ખાત્રી’ કરવા જાય તો ખોટા આાંકડાની માયાજાળ તસવાય 
પત્રકારને કાંઈ મળે નહીં! સરકાર જ્યારે મોતના આાંકડા 
છૂપાવે ત્યારે પત્રકાર સ્મશાનઘાટ ે પહોંચીને સળગતી 
તચતાઓ અને વેઈડટાંગમાાં પડલેી લાશોના વીડડઓથી 

સરકારના ગાલ પર તમાચો મારે તે કોઈ પણ સરકારને ન 
ગમ!ે એટલે જ ઉત્તરપ્રદેશના મુખ્યમાંત્રીને, સ્મશાન ફરતે 
તાત્કાતલક પતરાની દીવાલ ઊભી કરી દીધી! દૂતાવાસના 
પત્રમાાં લખ્યુાં છ ે કે “વેક્લસન મૈત્રી યોજના હેઠળ ભારત 
સરકારે 80 દેશોને 66 તમતલયન વેક્લસન આપી; 150 

દેશોને દવાઓ અન ે PPE–Personal protective 
equipment ડકટ્સ પહોંચાડી; જથેી દુતનયાભરના લાખો 
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લોકોના જીવ સુરતક્ષત થઈ શલયા! આ અાંગે ધી 
ઓસ્ટરતેલયને કેમ કાંઈ લખ્યુાં નહીં?” તવશ્વ તબરાદરીનો 

પ્રોટોકોલ છ ે કે આપદાના સમયે દુશ્મન દેશ પણ મદદ 
કરે છ.ે ભારતે તવશ્વને જ ેમદદ કરી તેથી હર્ષ થાય પણ 
ઘર આાંગણે પોતાના લોકો સાથે ‘મૈત્રીભાવ’ દાખવવાનો ક ે
નહીં? ઘરના છોકરા ઘાંટી ચાટી ચાટીને જીવ ગૂમાવી રહ્યા 

હોય; તે હકીકત છૂપાવવાનો શો અથષ? 
દૂતાવાસને દુ:ખ એ વાતનુાં છ ે કે તવશ્વમાાં 

વડાપ્રધાનની છતબ ખરડાય તો ‘તવશ્વગુરુ’ બનવામાાં લોચો 
પડ!ે વાસ્તવમાાં માણસનુાં ચડરત્ર દેખાડા ઉપરથી નહીં, 

પરન્તુ એની સ્વાભાતવક પ્રવૃતત્તથી આાંકવુાં જોઈએ. દેખાડો 
કરવા કરતા વાસ્તતવક સ્વરૂપમાાં જ રહેવુાં જોઈએ. કેમ કે 
અત્તરના એક બૂાંદથી ગયેલી નામના/ઈજ્જત; અત્તરનો 
હોજ ભરવાથી પણ આવતી નથી!  

(લેખ લખાયો : 28 એતપ્રલ, 2021) 
 
▪ 
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2.15 

CMએ PMને કહ્યુાં :  
‘માત્ર મનની વાત ન કહો, કામની વાત કરો!’ 

અનુક્રમતણકા 

વડાપ્રધાને 6 મે, 2021ના રોજ, ઝારખાંડના 

મુખ્યમાંત્રી હેમાંત સોરેન સાથે ટતેલફોન ઉપર વાત કરી. 
રાજ્યમાાં કોરોના મહામારીની ક્સ્થતત અાંગે જાણકારી 
મેળવી. આ વાતચીત પછી થોડાાં કલાકોમાાં CMએ િીટ 
કયુિં : “આજ આદરણીય પ્રધાનમાંત્રીજીને ફોન કીયા. 

ઉન્હોંને તસફષ  અપને મન કી બાત કી. બેહતર હોતા યડદ 
વો કામ કી બાત કરતે ઔર કામ કી બાત સુનતે!” 

કોઈ CM; આવુાં PM માટ ે કહે તો તે PMનુાં 
અપમાન કહી શકાય; પરન્તુ ઝારખાંડના CMએ આવુાં 

િીટ કયુિં તે દશાષવે છ ેક ેPMએ CMની વાત સાાંભળી ન 
હતી. કોરોના મહામારીની ક્સ્થતતને પહોંચી વળવા કેન્ર 
સરકાર તરફથી ઝારખાંડને મદદ મળી નથી. વડાપ્રધાનના 
એક ચાહકે; દુવાષસા મુતનને શરમાવે તે રીતે ક્રોતધત થઈને 
કહ્યુાં કે ‘ઝારખાંડના CMની આ ડહમ્બમત? શુાં સમજ ેછ,ે 

એના મનમાાં?’ મેં કહ્યુાં કે ‘શાાંત થાવ, ભગતજી! આ 
વડાપ્રધાન જ્યારે ગુજરાતના CM હતા ત્યારે દર 
અઠવાડડયે તત્કાતલન PM મનમોહનતસાંહને ઉતારી પાડતા 
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હતા; એ ભૂલી ગયા? જવેુાં વાવો તેવુાં લણો!’ ઝારખાંડના 

આરોગ્ય સતચવ અરુણતસાંહ કહે છ ે : “રેમડતેસતવર 
ઈન્જલેશનની 2,181 બોટલ રાજ્યને મળી હતી. ઝારખાંડ 
રેમડતેસતવરની 50,000 બોટલ બાાંગ્લાદશેથી આયાત કરવા 
ઈચ્છ ે છ;ે પરન્તુ હજુ સધુી કેન્રની અનુમતત મળી નથી!” 
અનુમતત લયાાંથી આપે? ઝારખાંડમાાં પોતાના પક્ષનીની સરકાર 
થોડી છ?ે વળી બાાંગ્લાદશેથી આયાત કરે તો ‘તવશ્વગુરુ’નુાં 

નાક ન કપાઈ જાય? 
છત્તીસગઢના CM ભૂપેશ બધેલએ થોડા ડદવસ 

પહેલા પ્રધાનમાંત્રી સાથેની બેઠક અાંગે કહ્યુાં હતુાં : “પ્રધાનમાંત્રી 

સાથે જ ેબેઠક થાય છ;ે તે માત્ર વન–વે હોય છ.ે કોઈ જવાબ 

મળતો નથી.” જો મુખ્યમાંત્રીઓની આ હાલત હોય તો 
વડાપ્રધાન લોકોને ગાાંઠ ેખરા? એમને લોકોની તચાંતા કરવાની 
પણ શી જરુર છ?ે લોકોના મગજને ‘કોપોરેટ ડહન્દુત્વ’ના 
ખીલે બાાંધી દીધા છ.ે કોઈ છટકી ન જાય તે માટ ે IT Cell 
અને ગોદી મીડડયા નફરતનુાં ખાતર આપ્યા કરે છ!ે તચાંતાનો 
તવર્ય એ છ ે કે સ્મશાનોમાાં લાશોની કતાર લાંબાઈ રહી છ ે
ત્યારે વડાપ્રધાન માત્ર બોલે છ;ે સાાંભળતા નથી! 
મુખ્યમાંત્રીઓને પણ સાાંભળતા નથી! લોકોએ અપેક્ષા રાખવી 
નહીં; હા, તેમને સમય ે સમયે ‘વસુધૈવ કુટુાંબકમ્ વાળા 

ડહન્દુત્વ’નો નહીં; પરન્તુ ‘કોપોરેટ ડહન્દુત્વ–હાડોહાડ સાંકુતચત 

ડહન્દુત્વ’નો ડોઝ જરુર મળી જશે! (લેખ લખાયો : 8 મ,ે 2021) ▪ 
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3.1 

[3] આફતમાાં અવસર 
‘ભલે કોઈ મરે, મેરી ઈમેજ ના ખરાબ હો!’ 

અનુક્રમતણકા 

કોરોના મહામારીની બીજી લહેરમાાં લોકોએ 

પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા. કેટલાાંય બાળકો ઉપરથી માતા–
તપતાની છત્રછાયા જતી રહી. કેટલાાંક ઘરમાાં બધા 

સભ્યોના મોત થતાાં ઘરને તાળાાં મારવા પડ્યા! લોકોએ 
એક હૉક્સ્પટલથી બીજી હૉક્સ્પટલ સુધી ચક્કર કાપ્યા; 

બેડ વગર ટટળ્યા; ઑક્લસજન તવના શ્વાસ રુાંધાયા; દવા–
ઈન્જલેશન તવના જીવ ગયા. ખાનગી હૉક્સ્પટલોએ 
દદીઓને તનચોવ્યા; 10–15 લાખની ફી વસૂલ કરી. 

સરકાર લાચાર બનીન ે જોતી રહી; કેમ કે કોઈ પૂવષ 
તૈયારી કરી ન હતી. રોજ ેહજારોના મોત પરન્તુ મોતના 
આાંકડા છૂપાવી સરકાર પોતાનો બચાવ કરતી રહી. ગાંગા 
નદીમાાં તરતી લાશો; વરસાદ થવાથી નદીના પટમાાં 
દાટલેી લાશો ઉપરથી રેતી ધોવાઈ જતા હજારો મડદા 

બહાર દેખાયા ત્યારે આાંકડા છૂપાવવાની ‘સરકારી પોલ’ 
ખૂલ્લી પડી ગઈ. સરકારને/વડાપ્રધાને મરતા લોકોની 
તચાંતા નહતી; પોતાની ઈમેજની તચાંતા હતી! આાંકડા 
છૂપાવવાથી ઈમેજ ન બને; કામ કરવાથી ઈમેજ 
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આપોઆપ બને; પરન્તુ આ બાબતમાાં વડાપ્રધાનન ેતવશ્વાસ 
નથી. વડાપ્રધાન તો બાદશાહ છ;ે એને તો પોતાની જ 

તચાંતા કરવાની હોય –  
तुम्हारी अर्थियााँ उठें मगर ये ध्यान में रहे 

मेर ेलिए जो ह ैसजी वो सेज न ख़राब हो ! 

ये बादशाह का हुक्म ह ैऔर एक हुक्म ये भी ह ै

भिे कोई मर ेमेरी इमेज ना ख़राब हो ! 

વડાપ્રધાન હોય તે લોકોની તચાંતા કરે; હૉક્સ્પટલ 
બાંધાવ;ે મેડડકલ સ્ટાફની ભરતી કરે; તેમને તફલસ પગાર 

નહીં, પૂરતુાં વેતન આપે. બાદશાહ શુાં કરે? એ તો 

હૉક્સ્પટલને બદલે કફનની વ્યવસ્થા કરે–  
सुनो ओ मेर ेमंत्रियों सफ़ेदपोश संत्रियों 

जहााँ त्रमिे ज़मीन खािी रौंप दो कपास तुम;  
कपास त्रमि में डाि के बुनो सफ़ेद चादरें  

गिी–गिी में जा के त्रिर ढको हर एक िाश तुम! 

વડાપ્રધાન લોકોને સાાંભળે; આલોચનામાાંથી 
બોધપાઠ લઈ તાંત્રને સુધારે પણ ખરા; પરન્તુ બાદશાહ તો 
જુદુાં જ તવચારે. કોઈ ફડરયાદ કરે તો; કોઈ ‘શબવાડહની 
ગાંગા’ કહે તો ટરોલસેનાને આદેશ કરે કે હુમલો કરો, ગાંદી 
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ગાંદી ગાળો આપો! જરુર પડ ેતો ‘સ્વાતમ અક્ગ્નવેશ’વાળી 
કરો; ન માને તો ‘ગૌરી લાંકેશ’વાળી કરો! બાદશાહની 

પ્રસાંશા ન કરે ત્યાાં સુધી પાછા ન પડો–  
सवाि जो कर,े उसे नरक में तब तिक रखो 

कहे न जब तिक मुझे त्रक आप िाजवाब हो ! 

ये बादशाह का हुक्म ह ैऔर एक हुक्म ये भी ह ै

भिे कोई मर ेमेरी इमेज ना ख़राब हो ! 
પ્રધાનસેવક/ચોકીદારને પ્રચારની જરુર ન પડ;ે 

બાદશાહને પ્રચાર/પ્રોપેગને્ડા તવના ઊંઘ ન આવે. ITCell 

બાદશાહની ઈમેજ બનાવે અને તે અનુસાર કોપોરેટ 
મીડડયા/ગોદી મીડડયા ‘માસ્ટર સ્ટરોક’ ઉપર એક તરફી 
ડીબેટનુાં આયોજન કરે તો બાદશાહને સાંતોર્ થાય! કોઈ 
ડાઘ દેખાવો ન જોઈએ, તેની તકેદારી રાખવાની! 

આાંકડાને આઘાપાછા કરવાના! એક કાગડો મરે તો પણ 
એર સ્ટરાઈકને ‘જબરજસ્ત’ કહેવાની! લોકો ઉપર ગમે 
તેટલા જુલમ થાય તોપણ વાહવાહી થાય તેવી કરોડરજુ્જ 
તવનાની ભીડ ઊભી કરો! હોડડિંગ ઉપર જ નહીં, વેક્લસન 

સડટષતફકેટ ઉપર પણ ચહેરો ચમકાવો! ઈમેજને કાંઈ થવુાં 
જોઈએ નહીં. કતવ પુનીત શમાષએ આ રચનામાાં 

બાદશાહની માનતસકતા બરાબર ખૂલ્લી કરી છ ે–  
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ख़रीदो डर ोन कैमर ेखखचाओ मेरी िोटुएाँ  
त्रदखाओ उसको न्यज़ू में करो मेरा प्रचार िुि;  

कहीं त्रदखे जो दाग़ तो ज़बान से ही पोंछ दो  

मगर ये ध्यान में रखो ज़बान पे हो िार िुि! 
काि रीढ़ हर त्रकसी की भीड़ वो बनाओ तुम  

हो ज़ुल्म बेत्रहसाब पर कभी न इक़ंिाब हो 

ये बादशाह का हुक्म ह ैऔर एक हुक्म ये भी ह ै

भिे कोई मर ेमेरी इमेज ना ख़राब हो ! 

(લેખ લખાયો : 25 મે, 2021) 
 
▪ 
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3.2 

દરબારીઓ રાજાની પીઠ શા માટ ેથપથપાવે છ?ે 

અનુક્રમતણકા 

ગુજરાતના સત્તાપક્ષના પ્રમુખ સુરત રહે છ.ે 

એમણે સુરતમાાં પોસ્ટર લગાડ્યા છ;ે જમેાાં વડાપ્રધાનનો 
આભાર માનવામાાં આવ્યો છ ે : “ગુજરાતમાાં ICU બેડની 
અછત ન સજાષઈ, થેન્લયૂ PM! ગુજરાતમાાં ઈન્જલેશનો/ 

દવાઓની ખેંચ ન પડી, થેન્લયૂ PM! ગુજરાતમાાં 
વેક્ન્ટલેટરની ખેંચ ન પડી, થેન્લયૂ PM! ગુજરાતમાાં 

ઑક્લસજનની અછત ન પડી, થેન્લયૂ PM!” વાસ્તવમાાં 

મોટાભાગના મોત તો ઑક્લસજનની ખેંચ/દવા–
ઈન્જકેશનોની અછત/ICU બેડ–વેક્ન્ટલેટરના અભાવે થયા 

છ.ે સવાલ એ છ ે કે સુરતના સ્મશાનોમાાં એટલી લાશો 
આવી કે લાકડા ખૂટી પડ્યા, શેરડીના છોતરાાંનો ઉપયોગ 
કરવો પડ્યો! દેશભરમાાં રોજ ેહજારો મોત થઈ રહ્યા છ;ે 

કોરોના સાંકટ સમયે વડાપ્રધાને સાંક્રમણના સુપરસ્પ્રેડર 

તરીકે કામ કયુિં તેના કારણે દેશ–તવદેશમાાં તેમની આકરી 

આલોચના થઈ રહી છ ે ત્યારે વડાપ્રધાનને ‘થેન્લયૂ’ 
કહેવાના પોસ્ટર શા માટ?ે કતવયત્રી પારુલ ખખ્ખરની 
ફડરયાદ જૂઓ : 
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“રાજ, તમારા ડદવ્ય વસ્ત્ર ને ડદવ્ય તમારી જ્યોતત; 
રાજ, તમોને અસલી રૂપે આખી નગરી જોતી! 
હોય મરદ તે આવી બોલો : ‘રાજા મેરા નાંગા!’ 
રાજ, તમારા રામરાજ્યમાાં શબવાડહની ગાંગા!” 

સવાલ એ છ ે કે આખો દેશ રાજાને અસલી રુપે 
જૂએ છ;ે તેમના ડદવ્યવસ્ત્રો પર ડાઘાઓ પડી ગયા છ;ે 

ડદવ્યજ્યોતત છલે્લા શ્વાસ લઈ રહી છ;ે ત્યારે દરબારીઓ 
રાજાની પીઠ થપથપાવી રહ્યા છ!ે કોઈ પીઠ થપથપાવે તેનુાં 
રાજાને હઠીલુાં વ્યસન છ!ે રાજા આ વ્યસનથી મુલત થઈ 
શકે તેમ નથી! વડાપ્રધાનને પોતાની ઈમેજની તચાંતા છ;ે 

લોકોની નહીં. ઈમેજ ચમકાવવા જાતજાતની યુક્લતઓ 
અજમાવે છ.ે તબ્રડટશ અખબાર ‘ધ ગાડડષયન’એ 
વડાપ્રધાનની સખ્ત ટીકા કરતા લખ્યુાં કે “કોરોના 
મહામારીમાાં તેમણે ચૂાંટણીસભાઓની/કુાંભમેળાની માંજૂરી 

આપી! વેક્લસન માટ ેઅગાઉથી ફાંડ ન આપ્યુાં; ઑક્લસજન 
માટ ે પ્લાન્ટ ઊભા ન કયાષ તેથી રોજ ે હજારો મોત થઈ 
રહ્યા છ!ે” આ ટીકા બાદ ‘TDG–ધ ડઈેલી ગાડડષયન’ની 
વેબસાઈટ ઉપર 11 મે, 2021ના રોજ વડાપ્રધાનની 

પ્રસાંશા કરી કે “તેઓ સખ્ત પડરશ્રમ કરે છ!ે” આ ન્યૂઝ 
આડટષકલને કેન્રીય તમતનસ્ટર અનુરાગ ઠાકુર, ડકરણ 
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ડરતજજૂ, ડૉ. તજતેન્રતસાંહ, પ્રહલાદ જોશી, રઘુબાર દાસ ે
ક્િટર ઉપર શેયર કયો અને કહ્યુાં કે જૂઓ આાંતર 

રાષ્ટરીય મીડડયા તો વડાપ્રધાના કામની તારીફ કરે છ!ે 
સત્તાપક્ષના IT Cell/સમથષકોએ સોતશયલ મીડડયાને 
ગજવી મૂલયુાં! પરન્તુ લોકો શાંકા ગઈ કે એક 
અઠવાડડયામાાં તબ્રડટશ અખબાર ‘ગાડડષયન’ વડાપ્રધાનની 

આકરી આલોચના કરે અને પ્રસાંશા કરે એવુાં કઈ રીતે 
બને? શુાં ગાડડષયન પણ ગોદી અખબાર બની ગયુાં? પરન્તુ 
તપાસ કરતા ‘TDG–ધ ડઈેલી ગાડડષયન’ની વેબસાઈટ 
UKની ન હતી; પણ તેનુાં રતજસ્ટરશેન ઉત્તરપ્રદેશનુાં 

નીકળુ્યાં! ફેઈક આડટષકલના લેખક સત્તાપક્ષના પ્રવલતા 
સુદેશ વમાષ હતા! ભૂતતયા વેબ સાઈટ ઉપરના ભૂતતયા 
સમાચારને ફેલાવનાર તમતનસ્ટરો! શરમ આવે કે નહીં? 
તવચાર તો કરો; ઈમેજ ચમકાવવાનો કેવો મોહ? કેવા 

ર્ડયાંત્રો? દુતનયાના ઈતતહાસમાાં આવા ખોખલા, દમ્બભી 
અને સાંવેદનહીંન વડાપ્રધાન જોવા નહીં મળે! મયાષદા 
મૂકીને દરબારીઓ રાજાની પીઠ થપથપાવી રહ્યા છ!ે 

કાટૂષતનસ્ટ સતતર્ આચાયષનુાં કાટૂષન વેધક છ ે : 
ગાંગાપુત્ર PM માસ્ક તવના સાવ નાનકડી હોડીમાાં બેઠા છ;ે 

સામે એક નાગડરક માસ્ક લગાવીને બેઠો છ.ે હોડી ગાંગા 
નદીમાાં છ ે અને ચારે તરફ ફેંકેલી લાશો તરી રહી છ.ે 
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મોર અને નાગડરક બન્ને લાશોને તાકી રહ્યાાં છ.ે 
વડાપ્રધાનની સામે માઈક છ ેઅને તેઓ નાગડરકને કહે છ ે

: ‘ચાલ, હુાં તને એક પોતઝડટવ સ્ટોરી કહુાં !’ આનાથી મોટો 
દમ્બભ લયો હોઈ શકે? આવા આત્મમુગ્ધ રાજાની પીઠ 
થાબડનારા દરબારીઓ પણ કેવા? 

 (લેખ લખાયો : 13 મે, 2021) 
 
▪ 
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3.3 

એક તરફ દદીઓ રીક્ષામાાં જઈ રહ્યા છ;ે  
બીજી તરફ 70 એમ્બબ્યુલન્સ ઢાાંકીને મૂકી રાખી! 

અનુક્રમતણકા 

કોરોના મહામારીમાાં હૉક્સ્પટલ બેડ, ઑક્લસજન, 
ઈન્જલેશન, દવાઓ, વેક્ન્ટલેટર, એમ્બબ્યુલન્સ વગેરેની 
અછતનો સામનો લોકો કરી રહ્યા છ.ે લોકો હૉક્સ્પટલ 

જતા રસ્તામાાં કે હૉક્સ્પટલ બહાર બેડની રાહ જોતાાં જોતાાં 
મોતને ભેટ ેછ.ે સરકાર મોતના આાંકડા છૂપાવે છ;ે પરન્તુ 
લાશો એટલી આવે છ ેકે સ્મશાનમાાં અક્ગ્નદાહ માટ ેઅને 
કબ્રસ્તાનમાાં દફનતવતધ માટ ેજગ્યાની અછત પડી રહી છ.ે 
આ ક્સ્થતતમાાં તબહારના સત્તાપક્ષના સાંસદસભ્ય અને પૂવષ 

કેન્રીય તમતનસ્ટર રાજીવ પ્રતાપ રુડીએ તબહારના અમનોર 
ક્સ્થત પોતાના કાયાષલયના કમ્બપાઉન્ડમાાં 70 જટેલી 
સરકારી એમ્બબ્યુલન્સ છૂપાવીને/ઢાાંકીને મૂકી રાખી હતી! 
આ અાંગે જન અતધકાર પાટીના અધ્યક્ષ અને પૂવષ સાાંસદ 

પપ્પુ યાદવે 7 મે, 2021ના રોજ, સારણ તજલ્લાના 
અમનોર જઈને પદાષફાશ કયો હતો; ઢાાંકી રાખેલી 
એમ્બબ્યુલન્સને ખૂલ્લી કરી વીડડયો ઊતારી; તેને સોતશયલ 
મીડડયામાાં વાયરલ કયો હતો. તવચારી શકાતુાં નથી કે એક 

તરફ દદીઓ રીક્ષામાાં જઈ રહ્યા છ;ે સાયકલ ઉપર જઈ 
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રહ્યા છ;ે બીજી તરફ 70 એમ્બબ્યુલન્સ ઢાાંકી રાખી હતી! 
આ કેવુાં ગવનષન્સ? 

સવાલ એ છ ે કે કોરોના મહામારીમાાં આટલી 
એમ્બબ્યુલન્સ છૂપાવીને મૂકી રાખવાનુાં સાંસદસભ્ય કઈ રીતે 
તવચારી શલયા હશે? એમની સાંવેદનશીલતા લયાાં જતી 
રહી હશે? સાંસદસભ્યની ગ્રાન્ટમાાંથી ખરીદાયેલ 

એમ્બબ્યુલન્સનો કબ્જો સાંસદસભ્ય રાખી શકે? 
એમ્બબ્યુલન્સની ખરીદી બાદ દર મડહને કેટલા ડકલોમીટર 
ચાલી તે અાંગેનુાં સુપરતવઝન રાખવાની કોઈ જોગવાઈ કેમ 
નહીં? આ સાંતાડીને રાખી મૂકેલ એમ્બબ્યુલન્સનો વીડડયો 

વાયરલ થતાાં જ ઊહાપોહ મચી ગયો હતો! કોઈના ગળ ે
ન ઊતરે એવી રાજીવ પ્રતાપ રુડીએ સ્પષ્ટતા કરી કે “આ 
એમ્બબ્યુલન્સ તો ડરાઈવરો મળતા નથી એટલે પડી રહી છ!ે 
જો પપ્પુ યાદવ ડરાઈવરની વ્યવસ્થા કરે તો એમ્બબ્યુલન્સ 

એમને આપી દઈશ!” 
માની લઈએ કે રુડીને ડરાઈવર મળતા ન હતા; તો 

શા માટ ે તેમણે સ્થાતનક કે રાજ્ય ઓથોડરટીને જાણ ન 
કરી? વળી આ એમ્બબ્યુલન્સ એમની માતલકીની ન હતી. 
સવાલ એ છ ે કે રુડીજી આ એમ્બબ્યુલન્સ પપ્પુ યાદવન ે

ભેટમાાં આપી શકે? એમ્બબ્યુલન્સ ખરીદવાના પૈસા છ;ે 
ડરાઈવરના પૈસા નથી? આટલી બેરોજગારીમાાં ડરાઈવર 
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મળતા નથી; તેમ કહેવુાં જૂઠુ ાં નથી? આ કેવો વડહવટ? 
તરત જ પપ્પુ યાદવે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને પડકાર ફેંલયો 

કે “અમારી પાસે 70 ડરાઈવર છ;ે અમને સોંપી દો 
એમ્બબ્યુલન્સ. અમે કોરાના દદીઓનો મફત સેવા 
આપીશુાં!” પપ્પુ યાદવે િીટ કરી પૂછુ્ાં કે “રુડીજી પાસે 
Ministry of Skill Development and 

Entrepreneurship તવભાગ હતો; ત્યારે 17 ઓલટોબર, 
2016ના રોજ તબહારના છપરામાાં ‘PM કૌશલ તવકાસ 
યોજના’ હેઠળ ‘ડરાઈવર પ્રતશક્ષણ સાંસ્થા’નુાં તેમણે 
તમતનસ્ટર નીતતન ગડકરી પાસે ઉદઘાટન કરાવ્યુાં હતુાં; 

છતાાં તેઓ પાાંચ વર્ષમાાં 70 ડરાઈવર તૈયાર ન કરી 
શલયા?” કોને ફડરયાદ કરવી? જવેો રાજા તેવા તેના 
સાંસદસભ્યો! કોરોના મહામારીમાાં 20,000 કરોડના 
સેન્ટરલ તવસ્ટા પ્રોજલેટની હઠ લેનારા રાજા તેમના 

સાંસદસભ્યને પૂછી શકે તેમ નથી કે જ્યારે એમ્બબ્યુલન્સના 
અભાવે લોકો ઘરમાાં/રસ્તામાાં મરી રહ્યા હતા; ત્યારે 
એમ્બબ્યુલન્સ પાસે લાજ કેમ કઢાવી રાખી હતી? 

(લેખ લખાયો : 8 મે, 2021) 
 
▪ 
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3.4 

કોરોતનલનો ભાાંડો ત્યારે ફૂટ્યો જ્યારે  
પતાંજતલ યોગપીઠના માણસો સાંક્રતમત થયા! 

અનુક્રમતણકા 

કેન્ર સરકારે હૉક્સ્પટલ ઉપર ભરોસો મૂકવાન ે
બદલે બાબા રામદેવ ઉપર ભરોસો મૂલયો એટલે દેશમાાં 
લોકો એક હૉક્સ્પટલથી બીજી હૉક્સ્પટલના ધક્કા ખાઈ 

રહ્યા છ.ે બેડ નથી, ઈન્જલેશન નથી, વેક્લસન નથી, 
વેક્ન્ટલેટર નથી, ઑક્લસજન નથી, ડૉલટર અને પેરા 
મેડડકલ સ્ટાફ નથી. લોકો કોરોના વાયરસના કારણે 
ઓછા પરન્તુ ખામીભયાષ અને અપૂરતા આરોગ્યતાંત્રના 
કારણે વધુ મરી રહ્યા છ.ે લાશોની લાઈનો લાગી છ.ે 

દેશભરમાાં હાહાકાર મચી ગયો છ.ે આવા સમયે પણ 
બાબા રામદવે કોરોના સામેની લડાઈ માટ ે યોગ, 
પ્રાણાયામ અને કોરોતનલની તરફેણ કરે છ.ે બાબા રામદેવ 
ભગવા કપડા પહેરે છ ે એટલે લોકો તેમની વાતોમાાં 

તવશ્વાસ પણ કરે છ.ે ભગવા કપડા ત્યાગ સૂચવ ેછ ેપણ 
બાબા રામદેવ ‘કોપોરેટ બાબા’ છ;ે એટલે ટીવી ઉપર 
જાહેરખબરનો મારો ચલાવી સમાજને ગેરમાગે દોરે છ.ે 

ભારતમાાં કોરોનાએ પગ મૂલયો ત્યારથી જ બાબા 

રામદેવે ભ્રમ ફેલાવવાનુાં ચાલુાં કરેલ. કોરોનાની બીજી 
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લહેર તીવ્ર બની ત્યારે 18 એતપ્રલ, 2021ના રોજ બાબા 
રામદેવે ABP ન્યૂઝ ચેનલ ઉપર ‘ડદવ્ય કોરોતનલ’ના 

વખાણ કયાષ હતા; અને દાવો કયો હતો કે “તવશ્વમાાં 
કોરોનાની પ્રથમ રીસચષ અને એતવડન્સ બેઝ્ડ આયુવેડદક 
મેડડતસન. દુતનયાના 158 દેશોમાાં તનકાસ માટ ે સડટષતફકેટ 
પ્રાપ્ત કરનાર એકમાત્ર આયુવેડદક ઔર્તધ! કેટલાાંક 

લોકોએ કોરોના રસીના બે ડોઝ લીધા છ;ે તેઓ પણ 
કોરોના વાયરસથી સાંક્રતમત થઈ રહ્યા છ.ે વેક્લસનેશન 
પછી પણ યોગ શરુ રાખે અને અમે બતાવેલ ‘તગલોયનો 
કાઢા’ અને કોરોતનલ ખાઈ લે તો તેમનુાં કોરોના કાંઈ 

બગાડી શકે નહીં.” ABP ન્યૂઝ વારાંવાર કેડ અક્ષરોમાાં 
જણાવતુાં હતુાં કે ‘યોગ બચાવશે કોરોનાથી!’ કોરોતનલની 
કોઈ ક્લલતનકલ ટરાયલ થઈ નથી. વાસ્તવમાાં આ પ્રકારનો 

દાવો કરવો તે IPC કલમ–420 અને The Drugs and 

Magic Remedies (Objectionable Advertise–ments) 
Act, 1954 હેઠળ ગુનો બને છ.ે 

આપણે જાણીએ છીએ કે એતપ્રલમાાં કોરોના 
સાંક્રતમતોની સાંખ્યા સતત વધી અને મોતની સાંખ્યા પણ 
વધી! સવાલ એ છ ે કે ‘ડદવ્ય કોરોતનલ’ જો કોરોનાનો 
ઈલાજ હોયતો સતત મોત કેમ વધી રહ્યા છ?ે જો 

કોરોતનલમાાં ડદવ્ય શક્લત હોય તો 18 એતપ્રલના રોજ, 
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હડરદ્વારના સરકારી મેડડકલ ઑતફસરના જણાવ્યા મુજબ 
પતાંજતલ યોગપીઠમાાં 19; યોગગ્રામમાાં 20 કોરોના 

પોતઝડટવ કેમ હતા? મોટો સવાલ એ છ ે કે લોકો 
ઑક્લસજન માટ/ેરેમડતેસતવર માટ/ેબેડ માટ ે લાઈનમાાં 
કલાકો સુધી રાહ જોઈને ઊભા રહે છ;ે પરન્તુ કોરોતનલ 
ખરીદવા લોકો પતાંજતલ સ્ટોર આગળ ફરકતા પણ નથી; 

એ શુાં સૂચવે છ?ે 
(લેખ લખાયો : 1 મે, 2021) 
 
▪ 
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3.5 

શુાં આયુવેદ બાબા રામદેવની જાગીર છ?ે 
અનુક્રમતણકા 

ભારતમાાં કોઈ પણ બીમારી આવે બાબાઓ/ 
બાપૂઓ પાસે ઈલાજ તૈયાર હોય છ!ે બાબા રામદેવે 24 
મે, 2021ના રોજ એલોપથી તચડકત્સા પ્રધ્ધતત સામે 25 
સવાલ પૂછ્ા છ.ે સવાલ જોતાાં એવુાં લાગે કે રામદેવન ે

એલોપથી તચડકત્સા પ્રધ્ધતત ‘સ્ટુતપડ સાયન્સ’ લાગે છ!ે 
પરન્તુ જમે કોઈ કતવ કોઈ ડમેના બાાંધકામ અાંગે સવાલ 
ઊઠાવે તો કેવુાં લાગ?ે રામદેવ યોગ તવશે કહે ત્યાાં સુધી 
માની શકાય; પરન્તુ એલોપથી તવશે કાંઈ કહે તો કઈ રીતે 
માની શકાય? ભૂતકાળમાાં, બાબા પોતે અને તેમના તશરય 

બાલકૃરણ જ્યારે ગમ્બભીર બીમાર પડ્યા હતા ત્યારે 
એલોપથી સારવાર માટ ે હૉક્સ્પટલમાાં સારવાર કરાવેલી 
હતી; શુાં રામદેવ દમ્બભી નથી? પોતે સારવાર પણ કરાવે 
અને એલોપથી તચડકત્સા પ્રધ્ધતતને ઉતારી પણ પાડ;ે આ 

કેવુાં? પરન્તુ જ્યાાં વડાપ્રધાને પાાંચ વાગ્યે, પાાંચ તમતનટ 
સુધી થાળી પીટાવવાના અને નવ વાગ્યે નવ તમતનટ સુધી 
મીણબત્તી અને મોબાઈલની લાઈટ કરાવવાના ડકતમયા 
અજમાવ્યા હોય ત્યાાં બાબા પાછળ કેમ રહે? IMA–

ઈક્ન્ડયન મેડડકલ એસોતસએશને 25 મે, 2021ના રોજ, 
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રામદેવને 1,000 કરોડ રુતપયાની માનહાતનની નોડટસ 
આપી છ.ે રામદેવ સામે વેક્લસનને ઉતારી પાડવા માટ ે

ગુનો દાખલ કરવાની માાંગણી થઈ રહી છ;ે ત્યારે રામદેવ ે
કહ્યુાં છ ેકે ‘ડકસી કા બાપ ભી એરેસ્ટ નહીં કર સકતા!’ 
રામદેવે ભૂલવુાં ન જોઈએ કે પોલીસે આશારામને એરેસ્ટ 
કયો તે પહેલા આશારામ પણ આવુાં જ કહેતો હતો. યાદ 

રહે; આ એ જ યોગગુરુ બાબા રામદેવ છ;ે જણેે 
આશારામની ધરપકડનો તવરોધ કયો હતો! 

રામદેવે જ ેસવાલો પૂછ્ા છ ેતે એક આયુવેડદક 
તનરણાાંત પણ ન પૂછી શકે તે પ્રકારના છ.ે રામદેવ પાસે 

આયુવેદની કોઈ ડીગ્રી નથી. લોકો યોગના પ્રયોગો અન ે
ભગવા કપડાાંને કારણે તેમની ઉપર તવશ્વાસ કરે છ.ે 2014 
પછી ભગવાધારીઓએ લૉતજકને હરાવી દીધુાં છ!ે સાધ્વી 
પ્રજ્ઞા ઠાકુરે તો કેન્સર/કોરોનાનો ઈલાજ માત્ર ગોમૂત્ર છ;ે 

તેમ જાહેર કયુિં છ.ે કોઈ ગાંગામાાં ડૂબકીને ઈલાજ માને છ.ે 
કોઈએ ગોબર લેપનન ે તો કોઈએ હવનને કોરોનાનો 
ઈલાજ બતાવ્યો. કોઈએ કહ્યુાં કે નાકથી લીંબુ રસ પીવાથી 
લોહીમાાં 80% સુધી ઑક્લસજનની વૃતદ્ધ થાય છ.ે સ્વામી 
ચક્રપાણીએ ગૌમૂત્ર પાટીનુાં આયોજન કરેલ. રામદેવ 

કોરોનાનો ઈલાજ માત્ર આયુવેદ માને છ.ે શ્રદ્ધા આધાડરત 
અતાડકષક વાતોનુાં જાણે પૂર આવ્યુાં! ધાતમષક રાષ્ટરવાદનો 
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પાયો શ્રદ્ધા હોય છ ેઅને શ્રદ્ધા જ સમાજમાાં અસમાનતાન ે
કાયદેસર બનાવે છ.ે આપણાં બાંધારણ તો વૈજ્ઞાતનક 

દૃક્ષ્ટકોણનો આગ્રહ રાખે છ;ે પરન્તુ સત્તાપક્ષ શ્રદ્ધાનો 
આગ્રહ રાખે છ.ે તેમના સવાલોમાાં 21 નમ્બબરનો સવાલ 
જોઈને એલોપથી ડૉલટસષ જ નહીં તવચારશીલ લોકોના 
મગજ કામ કરતા બાંધ થઈ ગયા છ;ે રામદેવ પૂછ ેછ ે : 

“માણસ બહુ જ ડહાંસક છ;ે કૂ્રર છ;ે હેવાતનયત કરે છ.ે શુાં 
તેને માણસ બનાવવાની કોઈ દવા એલોપથી પાસે છ?ે જો 
હોય તો બતાવો!” આ સવાલનો અથષ એ કાઢી શકાય કે 
રામદેવ પાસે આનો ઈલાજ છ!ે સવાલ એ છ ેકે સ્વામી 

અક્ગ્નવેશ ઉપર હુમલો કરનારાઓનો ઈલાજ રામદેવે કેમ 
ન કયો? ડદલ્હીમાાં દાંગા ભડકાવનારાઓનો ઈલાજ કેમ ન 
કયો? બુક્ધ્ધજીવી નરેન્ર ડાભોલકર; પ્રૉફેસર કુલબુગી; 
ગોતવાંદ પાનસરે; ગૌરી લાંકેશની હત્યા કરનારાઓનો 

ઈલાજ કેમ ન કયો? તલાંતચગ કરનારાઓનો ઈલાજ કેમ ન 
કયો? શુાં માણસની કૂ્રરતા, ડહાંસા, હેવાતનયતનો ઈલાજ 
આયુવેદ પાસે છ?ે જો હોય તો ભારતમાાં ડહાંસા/કૂ્રરતા/ 
હેવાતનયતની ઘટનાઓ બની; તે શા માટ ેકોઈએ અટકાવી 
નહીં રામદેવનો 23 નમ્બબરનો સવાલ છ ે : “શુાં ફામાષ 

ઈન્ડસ્ટરીઝ પાસે કોઈ એવી દવા છ ે કે એલોપથી અને 
આયુવેદ વચ્ચે ચાલતા ઝઘડાનો ઉકેલ લાવી શકે?” આ 
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સવાલમાાં લૉતજક શોધવાથી તનરફળતા જ મળે! બાબાઓ 
ગોબર/ગૌમૂત્રના નશા હેઠળ આવા સવાલો કરતા રહે છ.ે 

આયુવેદ તચડકત્સા પ્રધ્ધતત અને એલોપથી તચડકત્સા 
પ્રધ્ધતત વચ્ચે કોઈ ઝઘડો જ નથી. બન્ને પ્રધ્ધતતઓનો 
ઉપયોગ સરકાર પણ કરી રહી છ.ે રામદેવના બે હેતુ છ ે: 
[1] પોતાની પ્રોડ્કલટ ‘કોરોતનલ’ વેચવા માટ ે એલોપથી 

સામે તકષહીન સવાલો કરે છ.ે [2] લોકોનુાં ધ્યાન 

‘શબવાડહની ગાંગા’/સરકારની–વડાપ્રધાનની તનરફળતાઓ 

તરફ ન જાય તેટલા માટ ેતવવાદના ડાકલાાં રામદેવ વગાડી 
રહ્યા છ!ે 

રામદેવનો 25 નમ્બબરનો સવાલ છ ે : “જો 

એલોપથી સવષશક્લતમાન છ;ે સવષગુણ સમ્બપન્ન છ ે તો 
એલોપથી ડૉલટર તો લયારેય બીમાર પડવા ન જોઈએ! 
વેક્લસન લેવા છતાાં 1,000 જટેલાાં ડૉલટર કોરોનામાાં કેમ 
મયાષ?” આ સવાલ કરનાર પોતે એલોપથી હૉક્સ્પટલમાાં 
‘કપાલભાતત’ કરવા દાખલ થતા હશે? કોરોતનલ 

બનાવનાર બાલકૃરણ અગાઉ શા માટ ે એલોપથી 
હૉક્સ્પટલમાાં દાખલ થયા હતા? શુાં આ પાખાંડ નથી? 
રામદેવ લોકોને ગેરમાગે દોરતા નથી? આગનો સામનો 
કરતા ફાયર તબ્રગેડના માણસો લયારેક જીવ ગુમાવે છ;ે 

અસામાતજક તત્ત્વોનો સામનો કરતા પોલીસના જવાનો 
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લયારેક પોતાના જીવ ગમુાવે છ;ે એટલે ફાયર તબ્રગેડ/ 
પોલીસની કામગીરીને જવાબદાર ઠરાવી શકાય? બોલો, 

રામદેવજી! રામદેવ જ ે આયુવેદની વાત કરે છ ે તે તો 
પારમ્બપડરક જ્ઞાન છ;ે તેની ઉપર રામદેવનો કોપીરાઈટ 
નથી. રામદેવે આયુવેદ ક્ષેત્રે કોઈ મોટી શોધ કરી નથી; 
છતાાં તેઓ આયુવેદના જનક હોય તે રીતે વતે છ.ે સવાલ 

એ છ ેકે શુાં આયુવેદ રામદેવની જાગીર છ?ે 
 (લેખ લખાયો : 29 મે, 2021) 

 
▪ 
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3.6 

‘રામદેવજી! ભગવા કપડાાં પહેરો છો; માણસ તો બનો!’ 
અનુક્રમતણકા 

રોજ ે દેશભરમાાં કોરોના મહામારીમાાં સરકારી 
આાંકડા મુજબ 3500/4000 અને તનરણાતોના જણાવ્યા 
મુજબ 25000થી વધુ લોકોના મોત થઈ રહ્યા છ.ે લોકો 
ઑક્લસજનના અભાવ;ે ICU બેડના અભાવે મરી રહ્યા છ.ે 

દેશ–તવદેશમાાં વડાપ્રધાનની આકરી આલોચના થઈ રહી 

છ.ે 7 મે, 2021ના રોજ, બાબા રામદેવે આસ્થા ચેનલ 

ઉપર લોકોની મશ્કરી ઉડાવતા કહ્યુાં છ ે કે “લોકો 
ઑક્લસજનના તસતલન્ડર માટ ે ખોટો ઊહાપોહ કરે છ.ે 
ભગવાને મફતમાાં ઑક્લસજન આપી રાખ્યો છ!ે લોકો 
ઑક્લસજન માટ ે કેમ રડ ે છ?ે દરેક વ્યક્લત પાસે બ ે

તસતલન્ડર છ;ે એટલે કે નાક છ;ે તેનાથી શ્વાસ લો, કુદરતી 
ઑક્લસજન લો; લોકો ઑક્લસજનના તસતલન્ડર બહાર 
શોધી રહ્યા છ,ે એની જરુર જ નથી! જ ે લોકોનુાં 
ઑક્લસજન લેવલ 80 સુધી ઘટી ગયુાં હતુાં; તેમને મેં યોગ/ 

પ્રાણાયામ કરાવીને 100 સુધી પહોંચાડી દીધુાં હતુાં! 
ઑક્લસજન ખૂટી ગયો, બેડ ઘટી પડ્યા, સ્મશાન ઘટી 
પડ્યા; એવો કકળાટ શા માટ ે કરો છો? નેગેડટતવટી શા 
માટ ેફેલાવો છો? લોકોને શ્વાસ લેતા જ આવડતુાં નથી!” 
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રામદેવનો આ વીડડયો સોતશયલ મીડડયામાાં પણ 
ફરી રહ્યો છ.ે સોતશયલ મીડડયામાાં રામદેવની આકરી 

ટીકા થઈ રહી છ.ે તેઓ ટરોલ થઈ રહ્યા છ ેઅને ક્િટર 
યુઝસષ તેમની મજાક ઉડાવી રહ્યા છ.ે સવાલ એ છ ેકે શુાં 
પ્રાણાયામથી કોરોના દદી સારા થઈ જાય? મેડડકલ 
ઑક્લસજનની જરુર ન પડ?ે ભારતમાાં હજારો લોકોના 

રોજ ે મોત થઈ રહ્યા હોય ત્યારે મેડડકલ ઑક્લસજનની 
જરુર નથી; તેમ કહેવુાં એ મૂખષતા નથી? સરકારની/ 
વડાપ્રધાનની કોરોના મહામારીને નાથવામાાં તનરફળ 
નીવડ્યા તે વાસ્તતવકતા છૂપાવવા માટ ે રામદેવએ આ 

યુક્લત વાપરી છ.ે રામદેવે પોતાની ‘કોરોતનલ’ જડ્ડીબુટ્ટીને 
કોરોનાનો ઈલાજ છ;ે તેવી એક વર્ષ પહેલા ઘોર્ણા કરી 
હતી; છતાાં રોજ ે હજારો લોકોની લાશો સ્મશાનોએ 
પહોંચી રહી છ.ે કેટલાાંક લોકો સ્વજનોની લાશો 

ગાંગાનદીમાાં તરતી મૂકી રહ્યા છ.ે 
લોકોને ભગવા કપડાધારી સ્વાતમઓ પ્રત્યે આદર 

હોય છ,ે કેમ કે તેઓ ત્યાગી હોય છ ે અને હમ્બમેશાાં 
સત્યની સાથે ઊભા રહેતા હોય છ.ે રામદેવ નથી ત્યાગી 
કે નથી સત્ય બોલી શકતા. સત્તાપક્ષની દલાલી કરે છ.ે 

એક ક્િટર યુઝરે રોર્ વ્યલત કયો છ ેકે ‘રામદેવનુાં કામ 
બહુરુતપયા જવેુાં છ.ે એના દાવા જૂઠા હોય છ.ે 2014માાં 
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કહેતા કે પેટરોલ–ડીઝલ 35 રુતપયે તલટર મળે એવી 

સરકાર આવશે! આવા ઢોંગીઓને દોડાવી દોડાવી મારવા 
જોઈએ!’ રામદેવ ઉપરથી એક તારણ કાઢી શકાય કે 

યોગના ફાયદા અનેક હોઈ શકે; પણ તે કોઈ વ્યક્લતને 
‘માણસ’ બનાવી શકે નહીં! સવાલ એ છ ે કે રામદેવ 
અગાઉ હૉક્સ્પટલમાાં શા માટ ેભરતી થયેલ? જો રામદેવ 
કોરોના સાંક્રતમત થાય તો હૉક્સ્પટલમાાં જવાને બદલે, 

મેડડકલ ઑક્લસજન લેવાને બદલે; નાક રુપી તસતલન્ડર 
થકી જ કુદરતી ઑક્લસજન લેશે? પોતાની પાસે 
કોરોતનલ હોવા છતાાં પોતાના આશ્રમના સેવકો કોરોના 
સાંક્રતમત કેમ થયા? શા માટ ે તેમને હૉક્સ્પટલમાાં દાખલ 

કરાવેલ છ?ે  
યોગ તશક્ષક રતવન્ર પટવાલ કહે છ ે કે ‘જ્યારે 

કોરોના થાય છ ેત્યારે ન્યૂમોતનયાના કારણે ફેફસા તબલકુલ 
કમજોર થઈ જાય છ;ે આવા સમયે એની ઉપર વધુ પડતુાં 
જોર આપવાથી જીવને ખતરો થઈ શકે છ.ે’ રૅશનાતલસ્ટ 

ભૂપેન્રતસાંહ રાઓલ કહે છ ે કે ‘કોરોનાનો દદી આખો 
ડદવસ કપાલભાતત/પ્રાણાયામ કરી શકે? રામદેવજી! 
ભગવા કપડાાં પહેરો છો; માણસ તો બનો!’ 

(લેખ લખાયો : 11 મે, 2021) 
▪ 
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3.7 

શુાં સત્તાપક્ષ સ્મશાનોમાાં પોતાના ઝાંડા ફરકાવશે? 
અનુક્રમતણકા 

‘સત્યન્યૂઝ’ના પત્રકાર 30 એતપ્રલ, 2021ના રોજ 
રાત્રે લાઈવમાાં અમદાવાદની તસતવલ હૉક્સ્પટલની બહાર 
250 જટેલી એમ્બબ્યુલન્સ/વાહનોની લાઈન બતાવે છ;ે 

જમેાાં કોરોના સાંક્રતમત દદીઓ છ.ે બ–ેત્રણ કલાકથી રાહ 

જોઈને ઊભા છ ેપણ હૉક્સ્પટલમાાં બેડ ખાલી નથી. 1200 
બેડ ભરાયેલા છ.ે આ લાઈવમાાં એક શરમજનક બાબત 

એ જોવા મળે છ ે કે તસતવલ કેમ્બપસમાાં રોડની એક 
સાઈડમાાં લાાંબો માંડપ બાાંધવામાાં આવેલો છ ેઅને માંડપના 
પોલ ઉપર સત્તાપક્ષના ઝાંડા ફરકાવવામાાં આવેલ છ!ે 
એમ્બબ્યુલન્સ/વાહનોને તડકામાાં ઊભા રહેવુાં ન પડ ેતે માટ ે

માંડપ બાાંધવામાાં આવે ત ે જરુરી છ;ે પરન્તુ માંડપ ઉપર 
સત્તાપક્ષના ઝાંડા શા માટ?ે શુાં તસતવલ હૉક્સ્પટલનુાં કેમ્બપસ 
સતાપક્ષે ખરીદી લીધેલ છ?ે 

સત્તાપક્ષ લોકોને મોં બતાવી શકે તેમ નથી. એટલી 

હદે બેદરકારી દાખવી છ ે કે રોજરેોજ લાશોના ઢગલા 
સ્મશાનગૃહોમાાં થાય છ.ે તવદેશના અખબારોમાાં પ્રથમ 
પેઈજ ઉપર સામૂડહક અક્ગ્નદાહની તસ્વીરો પ્રગટ થઈ 
રહી છ.ે સરકાર મોતના આાંકડા છૂપાવે છ;ે રાજ્યમાાં 24 
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કલાકમાાં કોરોના દદીઓના કેટલા મોત થયા તેના આાંકડા 
તજલ્લા વાઈઝ જાહેર કરવાનુાં સરકારે લયારનુાંય બાંધ કરી 

દીધુાં છ!ે સાચા આાંકડા જાહેર કરે તો સરકાર ડદગમ્બબર 
થઈ જાય! 

સરકારની/સત્તાપક્ષની માનતસકતા સડલેી અન ે
તવકૃત છ ે તેનો પુરાવો છ ે તસતવલમાાં માંડપ ઉપર 

સત્તાપક્ષના ઝાંડા! મહામારી વચ્ચે GMDC ગ્રાઉન્ડ પર 
900 બેડની હૉક્સ્પટલ ઊભી કરવામાાં આવી ત્યારે 
કેન્રીય ગૃહમાંત્રી માટ ે ‘લાલજાજમ’ પાથરવામાાં આવી 
હતી! વડાપ્રધાન અને ગૃહમાંત્રીના ફોટાવાળા મોટા મોટા 

હોડડિંગ મૂકવામાાં આવ્યા હતા! સવાલ એ છ ે કે લાજ–
શરમ જવેુાં કાંઈ છ ે કે નહીં? કોરોના મહામારીમાાં લોકો 
સતત મરી રહ્યા છ ે તે ક્સ્થતતમાાં પક્ષની ઈમેજ 
ચમકાવવાનુાં સૂઝે છ?ે સત્તાપક્ષની આબરુ ત્યારે જ બચી 
શકે એમ છ;ે જ્યારે પ્રત્યેક સ્મશાનમાાં સત્તાપક્ષના ઝાંડા 
ફરકાવવામાાં આવે! 

(લેખ લખાયો : 1 મે, 2021)  
 

  ▪ 
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3.8 

શુાં આ માનતસક તવકૃતત નથી? 
અનુક્રમતણકા 

હવે એવુાં કોઈ ઘર બાકી રહ્યુાં નથી કે પાડોશી, 
આજુબાજુ કે સગાસાંબાંધી કોરોના મહામારીનો ભોગ ન 
બન્યા હોય. જ ે બચ્યા છ ે તેને ડર સતાવી રહ્યો છ ે કે 
પોતાને સાંક્રમણ તો નહીં થાય ને? સ્મશાનમાાં લાશો 

સમાતી નથી. આખા દેશમાાં હાહાકાર મચી ગયો છ.ે લોકો 
સારવાર તવના તરફડ ે છ ે અને મોતને ભેટ ે છ.ે 
ઑક્લસજનના અભાવને કારણે દદીઓ મરી રહ્યા છ.ે 21 
એતપ્રલ, 2021ના રોજ અમરેલીના સત્તાપક્ષના 
ધારાસભ્યએ ઑક્લસજનના તસતલન્ડર ઉપર પોતાનો ફોટો 

લાગાવીને; હૉક્સ્પટલોમાાં તસતલન્ડર આપ્યા હતા. 
મહામારીની આવી તવકટ ક્સ્થતતમાાં તસતલન્ડર ઉપર ફોટો 
લગાવવાનુાં કોને સૂઝ?ે આ કેવી માનતસકતા? 

સુરતમાાં સત્તાપક્ષના પ્રમુખે સ્મશાનો માટ ે

લાકડાની વ્યવસ્થા કરી તો તેમના સમથષકોએ તેનુાં પણ 
માકેડટાંગ કયુિં. લોકો મોટી સાંખ્યામાાં મરી રહ્યા છ;ે 
સ્મશાનમાાં લાકડા ખૂટી પડ્યા; શેરડીના કૂચાથી 
અાંતતમસાંસ્કાર કરવામાાં આવે છ.ે આ ક્સ્થતતમાાં લાકડાની 

વ્યવસ્થા કરવી તે ઉમદા કામ કહી શકાય; પરન્તુ તેનુાં 
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માકેડટાંગ કરે તે કેવી માનતસકતા? સવાલ એ છ ે કે 
સરકારે; હૉક્સ્પટલ, બેડ, દવાઓ, ઈન્જકેશનો, વેક્ન્ટલેટર, 

ઑક્લસજન વગેરેની પૂરતી સુતવધાઓ 13 મડહનાનો 
સમય હોવા છતાાં ઊભી ન કરી ત્યારે આ લાકડાાંની 
વ્યવસ્થા કરવાની ક્સ્થતત ઊભી થઈ ને? લાકડાાંની 
વ્યવસ્થા કરવી પડ ેએનો અથષ એ છ ેકે સરકારી આાંકડા 

કરતા મોતની સાંખ્યા અનેક ગણી છ!ે 
ઑક્લસજનના તસતલન્ડર ઉપર ફોટાઓ 

લાગાવવાની/સ્મશાન માટ ે લાકડાની વ્યવસ્થા કરી તેનુાં 
માકેડટગ કરવાની મનોવૃતત તવકૃત કહેવાય! ચારે તરફ 

લાશોના ઢગલા થતા હોય ત્યારે રસીકરણના કાયષ માટ ે
‘ટીકા ઉત્સવ’ શબ્દનો ઉપયોગ કરે તે કાંઈ પણ કરી શકે 

છ!ે કદાચ આગળ જતા ‘શબ–ઉત્સવ’ પણ ઊજવે! 

આપતત્તમાાં/મહામારીમાાં અવસર શોધવાની નીતત જો 
વડાપ્રધાનની હોય તો નીચેના પક્ષપ્રમુખો/ધારાસભ્યો/ 
કાયષકરો તો ગવષ સાથે એમનુાં અનુકરણ કરે! કૂવામાાં હોય 

એવુાં અવેડામાાં આવે. વાાંક નેતૃત્વનો છ.ે મેં કોરોના રસી–
કોતવશીલ્ડના બન્ને ડોઝ લઈ લીધા છ.ે 9 એતપ્રલ, 
2021ના રોજ ‘Final Certificate for COVID–19 
Vaccination’ ડાઉનલોડ કયુિં તો હુાં ચોકી ગયો. 
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સડટષતફકેટમાાં નીચે વડાપ્રધાનનો રાંગીન ફોટો હતો! 
બાજુમાાં લખ્યુાં હતુાં : “દવાઈ ભી ઔર કડાઈ ભી. 

Together, India will defeat COVID–19” સવાલ એ 
છ ે કે વેક્લસનેશનના સડટષતફકેટમાાં વડાપ્રધાનનો ફોટો શા 
માટ?ે શુાં આ માનતસક તવકૃતત નથી? 

(લેખ લખાયો : 22 એતપ્રલ, 2021) 
 
▪ 
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3.9 

બોર દઈ, કલ્લી કઢાવી લેવાની દુષ્ટતા! 
અનુક્રમતણકા 

દુષ્ટ માણસો નાની વસ્તુ આપીને મોટી વસ્તુ મેળવી 
લે છ.ે એરણની ચોરી ને સોયનુાં દાન! મોટી લૂાંટ કરવી અન ે
પછી નાનકડુાં દાન કરવુાં તેનો કોઈ અથષ નથી; પાપ કે 
ગુનાવાળુાં કૃત્ય ઢાાંકવા સત્કમોનો આડાંબર કરનારા દુષ્ટ છ.ે 
બોર દઈ, કલ્લી [સોનાનુાં કડુાં] કઢાવી લે તે દુષ્ટ માણસ 
કહેવાય; પરન્તુ આવો માણસ ભગવા કપડા પહેરતો હોય તો 
તે મહાઠગ છ.ે કાતરની ચોરી કરે, કરે સોયનુાં દાન; ઊંટ ેચડી 
જોયા કરે, કેમ ન આવ્યુાં તવમાન? આવુાં ડૉનેશન કરવાથી 
સ્વગષનુાં તવમાન તેડવા ન આવે; સત્તાનુાં તવમાન જરુર તેડવા 

આવે! 
બાબા રામદેવ ે 2014ની લોકસભાની ચૂાંટણી પવૂે 

‘આપ કી અદાલત’ ટીવી શોમાાં પ્રેક્ષકોને પૂછ્ુાં હતુાં : “35 
રુતપયે તલટર પેટરોલ મળે; એવી સરકાર જોઈએ છ ેકે નહીં?” 
પ્રેક્ષકોએ તચતચયારી કરીને રામદેવને વધાવી લીધાાં હતાાં. મે – 
2020 ચાલે છ;ે પેટરોલની ડકમ્બમત સતત વધતી રહી છ.ે 

રામદેવે ભારતના લોકોને આબાદ રીતે મૂરખ બનાવ્યા! 
કોરોના મહામારી સામે લડવા ‘Prime Minister’s 

Citizen Assistance and Relief in Emergency 
Situations Fund’ માાં રામદેવે 25 કરોડનો ફાળો આપ્યો 
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તેથી રામદેવના ભલતોની છાતી ફૂલાઈ રહી છ ે: “બાબા 
રામદેવ જવેા બીજા કોઈ દેશભલત નથી! તેમણે પુણ્યનુાં 

મહાકાયષ કયુિં છ!ે” 25 કરોડ રુતપયાનો ફાળો મોટો 
કહેવાય; લોકો અાંજાઈ જાય! રામદેવના યોગથી ચમત્કાર 
થાય કે ન થાય; પરન્તુ રામદેવ ચમત્કાર જરુર કરી શકે 
છ!ે રામદેવે કઈ રીતે ચમત્કાર કયો; તે જાણશો તો ચક્કર 

આવી જશે! કોરોના વાયરસ મહામારીના સાંજોગોમાાં લોકો 
ઉપર મુશ્કેલીઓના પહાડ તૂટી પડ્યા છ;ે ત્યારે રામદવે ે
પડ્યા ઉપર જોરથી પાટુાં માયુિં છ.ે રામદેવની ‘પતાંજતલ 
પ્રોડલટ’ દેશભરમાાં વેચાઈ રહી છ.ે બાબાએ 25 કરોડ 

ડૉનેશન આપ્યા બાદ આટા/લોટની ડકમ્બમતમાાં ડકલો દીઠ 
સીધા 4 રુતપયા વધારી દીધા! આટાની વાસ્તતવક ડકમ્બમત 
ડકલોના 22થી 24 રુતપયા છ;ે જ્યારે રામદેવના આટાની 
ડકમ્બમત છ ેડકલોના 39 રુતપયા. ડકલો દીઠ 14–15 રુતપયા 

રામદેવ વધુ વસૂલે છ.ે કોરોના સાંકટમાાં પણ નફાખોરી કઈ 
રીતે કરી શકાય તેની ચતુરાઈ રામદેવ પાસે છ.ે શુાં આ 
બોર દઈ, કલ્લી કઢાવી લેવાની દુષ્ટતા નથી?  

(લેખ લખાયો : 7 મે, 2020) 
 
▪ 
 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             155 
 

3.10 

શુાં આફત લૂાંટનો શુભ અવસર છ?ે 
અનુક્રમતણકા 

આફતને અવસર બનાવવાની કુશળતા સત્તાપક્ષ 
પાસે છ.ે પોતાના શાસનમાાં 27 ફેબ્રુઆરી, 2002ના રોજ, 
ગોધરામાાં તોફાનીઓએ ટરનેનો કોચ સળગાવી 59 
કારસેવકોને જીવતા સળગાવી નાખ્યા; પોતાના શાસનમાાં 

24 સપ્ટમે્બબર, 2002ના રોજ અક્ષરધામ માંડદર ઉપર 
આતાંકવાદીઓએ હુમલો કયો; જમેાાં 30 શ્રદ્ધાળુઓના 
મોત થયા; પોતાના શાસનમાાં 26 જુલાઈ, 2008ના રોજ 
અમદાવાદ શહેરમાાં 21 તસડરયલ બોમ્બબ બાસ્ટમાાં 56 
લોકોએ પોતાના જીવ ખોયા; આ બધાાં શરમજનક 

બનાવોનો ઉપયોગ સત્તાપક્ષે એવી રીતે કયો કે ડદલ્હીની 
ગાદી કબજ ે કરી લીધી! આફતને અવસરમાાં પલટાવી 
નાખી! આફતને અવસરમાાં પલટાવી નાખવાનુાં ગુજરાત 
મોડલ ડદલ્હીમાાં પણ અમલી બનાવ્યુાં છ.ે ચીની સૈતનકોએ 

ભારતના 20 સૈતનકોની હત્યા કરી; આ શરમજનક 
આફત વેળાએ દેશની ઈમેજની તચાંતા કરવાને બદલ ે
PMને તો પોતાની ઈમેજની તચાંતા છ!ે આફત તો ઈમેજ 
ચમકાવવાનો શુભ અવસર છ!ે ગોદી પત્રકાર રજત શમાષ 

પોતાના બ્લૉગમાાં 28 જુલાઈ, 2020ના રોજ લખે છ ે : 
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“કૈસે PMને ચીન કો એક સાથ કઈ મોચો પર ઘેરા! જબ 
ચાઈનાને ભારત સે ટકરાને કા પ્લાન બનાયા થા તો ઉસે 

ન તો ચોકીદાર કી મજબૂતી કા ખ્યાલ થા ઔર ન ભારત 
કી ફોજ કી તાકાત કા અાંદાજા. અબ જબ દોનો બાત ે
પતા ચલ ગઈ તો ચીન ઈસ ટકરાવ સે પીછ ે હટને કા 
ઐસા રાસ્તા ઢૂાંઢ રહા હૈ ડક ઈજ્જત ભી બની રહે ઔર 

મુસીબત સે છૂટકારા ભી તમલે!” આપણા 20 સૈતનકો 
ગુમાવ્યા; છતાાં ‘કઈ મોચો પર ઘેરા’ની તપપૂડી જ 
વગાડ્યા કરવાની! PM તો ચીનનુાં નામ લેતા ડરે છ!ે 
ચીની સૈતનકો ભારતની ભૂતમમાાં આવ્યા નથી, એવુાં PM 

સડટષતફકેટ આપે છ!ે ચીન પાછળ હટી રહ્યુાં છ;ે તેવો ઢોલ 
ગોદી મીડડયા પીટ ેછ.ે પેરોડી માસ્ટર ભગતરામજીએ તો 

ચોપડાવી દીધુાં કે “ચીન પાછળ હટતા–હટતા એટલુાં 

પાછળ હટી ગયુાં કે ચીનમાાંથી બહાર નીકળીને 
માંગોતલયામાાં ઘૂસી ગયુાં!” 

દુ:ખ એ વાતનુાં છ ેકે આફતને અવસર બનાવવાની 

મનોવૃતત્તનો ભયાંકર ચેપ ફેલાયો છ!ે કોરોના વાયરસન ે
કાઢવાના બહાને 1 ઓગષ્ટ, 2020થી જો કોઈ નાગડરક 
માસ્ક પહેયાષ તવના મળશે તો 200/- રુતપયાને બદલે 
500/- રુતપયાનો દાંડ પોલીસ/મ્બયુતનતસપલ ઓથોડરટી 

વસૂલ કરશે! સરકારને રોજ ેએક કરોડથી વધુ આવક તો 
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માસ્કભાંગમાાંથી મળી જશે! જુલાઈ, 2020ના માસમાાં, 
તજલ્લા/શહેર વાઈઝ કેટલો દાંડ માસ્ક માટ ે કરવામાાં 

આવ્યો છ;ે તેની RTI હેઠળ માડહતી માાંગવામાાં આવે તો 
સરકારી લૂાંટનો ખ્યાલ આવી શકે! શુાં આફત લૂાંટનો શુભ 
અવસર છ?ે 

કોરોના મહામારીનો સામનો કરવા સખત પગલાાં 

ભરવા જ પડ;ે લોકો દાંડના ભય તવના માસ્ક ધારણ કરતા 
નથી; એ પણ સાચુાં છ.ે ભય તબના તપ્રત નહીં! પરન્તુ 
કીડીને કોશનો ડામ ન દેવાય! ચીભડાના ચોરને ફાાંસીની 
સજા ન કરાય! લોકડાઉન/આતથષક માંદીના કારણે લોકોની 

કમર તૂટી ગઈ છ.ે ગ્રામ્બય તવસ્તારમાાં આખો ડદવસ તડકે 
શ્રમ કરે ત્યારે 200/- રુતપયા શ્રતમકને મળે છ.ે કોઈ 
શ્રતમકને 500/- રુતપયા દાંડ પોલીસ કરશે તો તે કેવી રીતે 
ભરશે? શ્રતમક પાસે 500/- રુતપયા હોય તો દાંડ ભરશ ે

ન?ે એનો તવચાર સરકારે/તાંત્રએ કયો હોય તેવુાં લાગતુાં 
નથી! રાજ્યના પોલીસ વડા માસ્કભાંગનો દાંડ વસૂલ કરવા 
ચોક્કસ ટાગેટ આપે ત્યારે પોલીસે ટાગેટ પૂરો કરવા 
તશકાર શોધવાનો ને? સમાચાર છ ેકે કોઈએ પાણી પીવા 
માસ્ક હટાવ્યુાં તો પોલીસે તેને 200/- રૂતપયાનો દાંડ 

ફટકારી દીધો! માસ્ક મોઢા ઉપર છ,ે પણ નાક ઉપર 
નથી; એમ કહીને પોલીસ દાંડ વસૂલ કરે છ!ે જો લોકો દાંડ 
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નહીં ભરે તો પોલીસ જાહેરનામાના ભાંગ સબબ કેટલાને 
પકડશે? તેમને લોકઅપમાાં જમવાનુાં આપી શકશે? 

એમના કેસોનો ભરાવો કોટષ સહન કરી શકશે? આ બધા 
મુદ્દાઓનો તવચાર કરવાનો કે નહીં? આફતને લૂાંટનો શભુ 
અવસર માની લોકો ઉપર તૂટી જ પડવાનુાં? શરમ જવેુાં છ ે
કે નહીં? 

 (લેખ લખાયો : 30 જુલાઈ, 2020) 
 

  ▪ 
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3.11 

વડહવટીતાંત્ર ઈમેજતાંત્રમાાં બદલાઈ ગયુાં છ!ે 
અનુક્રમતણકા 

જૂન 2020માાં કોરોના મહામારીના કારણે 
શાળાઓ બાંધ હોવાથી શાળા પ્રવેશોત્સવ બાંધ રહ્યો; તેથી 
તશક્ષકોને રાહત થઈ હશે! શાળા પ્રવેશોત્સવ જૂનમાાં 
ઉજવાય. રાજ્યના IAS/IPS/IFS વગેરે તેમાાં જોડાય. તેમાાં 

કાંકુ–તતલકથી શાળાની બાળાઓ દ્વારા સ્વાગત થાય. 
જૂનની ગરમી અને ACમાાં રહેવાવાળા સાહેબોના કપાળે 
ચોટલુેાં કાંકુ પરસેવા સાથે રેલાય; તતલક નાક સુધી ઉતરી 
આવે; પરસેવો લૂછ ેએટલે કપાળ/નાક લાલલાલ થઈ જાય. 
વાત CM સુધી પહોંચી. CMનુાં કપાળ પણ લાલલાલ થઈ 

જતુાં હતુાં; એટલે સૂચના આપી કે શાળા પ્રવેશોત્સવ 
વેળાએ કાંકુ તતલકથી સ્વાગત કરવુાં નહીં! 

પ્રવેશ મેળવતા બાળકોના માથા ઉપર કાગળની 
ટોપી પહેરાવવામાાં આવતી; આ કારણે બાળકો જોકર 

જવેા લાગતા! બાળકોને પાટી/પેન/ચોકલેટ આપવામાાં 
આવતી તે તશક્ષકો/ ગામલોકોના ફાળાથી થતુાં. મહેમાનોનુાં 
પુસ્તકથી સ્વાગત થતુાં; કોઈ જગ્યાએ સ્કૂલમાાં માંડપ 
નાખવામાાં આવતો. આ બધો ખચષ તશક્ષકો મેનેજ કરતા. 

શાળા પ્રવેશોત્સવ વેળાએ ગામમાાં પ્રવેશપાત્ર બાળકો સાથ ે
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ટરલેટરમાાં રેલી કાઢવામાાં આવતી! સરકારી અતધકારીઓ/ 
તમતનસ્ટસષ મોટી મોટી વાતો કરીને પરત ફરતા. શાળા 

પ્રવેશોત્સવના પોસ્ટર લાગતા; તેમાાં CMનો ચહેરો 
ચમકતો. બાળકોની/આવતી કાલના નાગડરકોની તચાંતા 
સરકાર કેટલી કરે છ;ે એની પક્બ્લતસટી થતી. 

શાળાની હાલત જોતા લાગે કે સરકાર તશક્ષણને 

ગમ્બભીરતાથી લેતી જ નથી. પૂરતા રુમ ન હોય; એક 
રુમમાાં બે/ત્રણ ધોરણના બાળકો સાથે બેસે! તશક્ષકો પૂરતા 
ન હોય. તફલસ પગારના તશક્ષકો! એક તરફ તશક્ષકોનુાં 
શોર્ણ થતુાં હોય; બીજી તરફ ‘વાયબ્રન્ટ ગુજરાત’ના 

ઉત્સવ માટ ેઅધધ ખચષ થતો હોય! એક તરફ તવકાસના 
ઢોલ પીટવામાાં આવે; બીજી તરફ ગરીબ કલ્યાણ મેળા 
થતા હોય! એક ઉત્સવ પૂરો થાય ત્યાાં બીજા ઉત્સવની 
તૈયારી શરુ થઈ ગઈ હોય. વહીવટી તાંત્ર પોતાની 

કામગીરી એક બાજુએ મૂકીને ઈવેન્ટ મેનેજમેન્ટમાાં જ 
રોકાયેલુાં રહે. આ બધુાં તવકાસ માટ ે થઈ રહ્યુાં છ;ે એવી 
વાતો કરવાની પણ ઉદ્દશે તો ઈમેજ ચમકાવવાનો જ 
રહેતો! રાજ્યના અતધકારીઓ પણ સાહેબને શુાં ગમશે; 
એની જ તચાંતા કરતા! આમ વડહવટીતાંત્રનુાં રુપાાંતર 

ઈમેજતાંત્રમાાં બદલાઈ ગયુાં; પડરણામે લોકોની મુશ્કેલીઓ 
વધી. પોલીસ તવભાગ માટ ે VVIP સુરક્ષા જ મહત્ત્વની 
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બની ગઈ; નાગડરકોની સુરક્ષાની તચાંતા પોલીસે છોડી 
દીઘી! ગુજરાતનો ચેપ હવે આખા દેશને લગ્યો છ!ે 

નોટબાંધી, GST, તતળયે બેઠલેી GDP, અતવચારી 
લોકડાઉન, પ્રવાસી શ્રતમકોની દુદષશા, બેરોજગારી, 

આતથષક માંદી, પેટરોલ–ડીઝલના ઊંચા ભાવ, ડોલરના 

મુકાબલે રુતપયાની લાચારી, સૌથી વધુ સૈતનકોની શહીદી 
વગેરે ઐતતહાતસક પડરણામો ત્યારે જ મળે જ્યારે 

વડહવટીતાંત્ર ઈમેજતાંત્રમાાં બદલાઈ જાય! દેશની દુદષશા 
ભલે થાય; નાગડરકોની હાલાકી ભલે વધે; પણ યુગપુરુર્/ 
ઈષ્ટદેવની ઈમેજમાાં ગોબો પડ ે તેમ નથી; કેમ ક ેઆખા 
વડહવટીતાંત્રે, આફતને અવસરમાાં પલટાવવાની અને ઈમેજ 

ચમકાવવાની કુશળતા પ્રાપ્ત કરી લીધી છ!ે 
(લેખ લખાયો : 13 ઓગષ્ટ, 2020) 

 
▪ 
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3.12 

કેનેડામાાં આપણા વડાપ્રધાનના હોડડિંગ  
બીજા જ ડદવસે કેમ હટાવી દીધા? 

અનુક્રમતણકા 

ભારત કેનેડાને કોરોનાની વેક્લસનના 20 લાખ 
ડોઝ આપનાર છ;ે પ્રથમ તબક્કામાાં 5 લાખ ડોઝની 
વેક્લસન પૂરી પાડી એટલે ગ્રેટર ટોરન્ટોમાાં નવ જગ્યાએ 

11 માચષ, 2021ના રોજ તબલબોડષસ (એક પ્રકારના 
ઈલેક્લટરક હોડડિંગ) મૂકવામાાં આવ્યા હતા; તેમાાં ભારતના 
વડાપ્રધાનની તસ્વીર સાથે લખ્યુાં હતુાં : “Thank you 
India & PM for providing Covid Vaccine to 
Canada”; પરન્તુ તબલબોડષસમાાં વડાપ્રધાનની તસ્વીર 

હોવાથી કેનેડાના લોકોએ ફડરયાદ કરી; તેથી બીજા 
ડદવસે આ તબલબોડષસ હટાવી દેવામાાં આવ્યા હતા! 
વાસ્તવમાાં પાાંચ અઠવાડડયા સુધી આ તબલબોડષસ 
રાખવાના હતા; તે મુજબ આઉટફ્રન્ટ મીડડયા સાથ ે

કોન્ટરાલટ કયો હતો. ‘HFC–Hindu Forum Canada’ 
દ્વારા આ તબલબોડષસ મૂકવાનાાં આવ્યા હતા. 

વડાપ્રધાનની તસ્વીરવાળા તબલબોડષસના સમાચાર 
મળતાાં જ કેન્રીય માંત્રી/સત્તાપક્ષના નેતાઓ/ભલતો વગરેે 

િીટ કરી આરતી ઉતારવાનુાં શરુ કરેલ; પરન્તુ બીજા 
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ડદવસે તબલબોડષસ ઊતરી જતા તેઓ હતાશ થઈ ગયા 
હતા! એક િીટર યૂઝરે સવાલ કયો હતો કે ભારતની 

ફામાષસ્યુડટકલ કમ્બપનીએ વેક્લસનની કોમતશષયલ સપ્લાઈ 
કરી છ;ે તેમાાં વડાપ્રધાનની તસ્વીર મૂકીને HFCએ કેમ 
આભાર માન્યો હશે? 

કેનેડામાાં આપણા વડાપ્રધાનના હોડડિંગ બીજા જ 

ડદવસે હટાવી દીધા; એમાાં વડાપ્રધાનની આબરુ તો ગઈ 
જ પણ ભારતની ઈમેજ સામે સવાલ ઊભો થયો કે ‘શુાં 
ભારતના વડાપ્રધાને કેનડેાને તમત્રતાના ધોરણે વેક્લસન 
આપી છ?ે આ તો કોમતશષયલ સપ્લાઈ છ;ે એમાાં 

વડાપ્રધાનની તસ્વીર શા માટ?ે’ આ પ્રકારની ફડરયાદના 
કારણે તબલબોડષસ હટાવવા પડ્યા! HFC જવેી સાંસ્થાઓ 
વડાપ્રધાનને ‘ડદવ્ય અવતાર’ માને છ!ે ભારત અન ે
કેનેડામાાં તફાવત છ;ે ત્યાાં ‘ડદવ્ય અવતાર’ની તસ્વીર સામે 

ફડરયાદ થઈ શકે છ ેઅને તરત જ કાયષવાહી થાય છ!ે 
જ્યારે ભારતમાાં ‘ડદવ્ય અવતાર’ સામે બોલનાર ઉપર 
ટરોલસેના/ગોદી મીડડયા હુમલાઓ કરે છ!ે તેમને 
દેશરોહીના સડટષતફકેટ આપી જલેમાાં પૂરે છ!ે વડાપ્રધાન 
પોતાનો ચહેરો તવશ્વ કક્ષાએ ચમકતો રહે તે માટ ેતતકડમ 

કરતા રહે છ!ે સ્વસાંમોહન એક માનતસક રોગ છ!ે  
(લેખ લખાયો : 14 માચષ, 2021) ▪ 
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3.13 

તબાહીમાાં ઉત્સવ શા માટ?ે 
અનુક્રમતણકા 

વડાપ્રધાને 11 એતપ્રલથી 14 એતપ્રલ, 2021 સુધી 

આખા દેશમાાં ‘ટીકા–ઉત્સવ’ ઉજવ્યો! દરેક વસ્તુને ઉત્સવ 

સાથે જોડવાનો અથષ શો? જ્યારે કોરોના મહામારી તીવ્ર 
બની રહી હોય; ચારે તરફ હૉક્સ્પટલમાાં બેડ/ઈન્જલેશન/ 
ઑક્લસજન/વેક્ન્ટલેટર વગેરે સુતવધાના અભાવે અસાંખ્ય 
લોકોના જીવ જઈ રહ્યા હોય; ત્યારે પણ વડાપ્રધાન 

‘સેતલબ્રેશન મોડ’માાં હોય; તે અજુગતુાં લાગે. તબાહીમાાં 
ઉત્સવ? 

વડાપ્રધાને દશેવાસીઓન ે પત્ર લખ્યો અને તેમાાં 
લોકોને શુાં કરવુાં તે અાંગ ેસલાહ પણ આપી; પણ એ ન 

બતાવ્યુાં કે સરકાર શુાં કરી રહી છ?ે સરકારે એક વરસમાાં 
શુાં કયુિં? સરકારે એક વર્ષ દરતમયાન કોરોના સામે લડવા 
લયા લયા પગલા લીધા? વડાપ્રધાન માત્ર ભાર્ણ આપનાર 
મોડટવેશનલ ગુરુ નથી; એમણે પોતાની ફરજો બજાવવાની 

હોય છ.ે વડાપ્રધાન શરુથી જ સેતલબ્રેશન મોડમાાં છ.ે 
કોરોનાના આગમન સમયે વડાપ્રધાને ભાર્ણ આપ્યુાં હતુાં 

ત્યારે લોકો ઢોલ–નગારા સાથે રોડ ઉપર આવી ગયા હતા. 

પછી તાળી–થાળી–દીપક–મીણબત્તી વગેરે થયુાં. વાસ્તવમાાં 
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સરકાર જ્યારે તબાહી રોકી શકે નહીં; કે તેમની 
પ્રાથતમકતા ન હોય; ત્યારે તબાહીને ઉત્સવમાાં બદલી 

નાખવામાાં આવે છ!ે એવુાં જ ટીકા–ઉત્સવમાાં થયુાં. સવાલ 

એ છ ેકે જ ેપડરવારોમાાં કોરોનાના કારણે મોત થયેલ છ;ે 

તે પડરવારોને ‘ટીકા–ઉત્સવ’ શબ્દ ખૂાંચે કે નહીં? 

તેમ છતાાં આપણે સૌએ વડાપ્રધાનનો હૃદયપૂવષક 

આભાર માનવો જોઈએ કે તેમણે ‘શબ–ઉત્સવ’ની ઝૂાંબેશ 

શરુ કરી નથી! 
 (લેખ લખાયો : 23 એતપ્રલ, 2021) 

 
▪ 
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3.14 

ઉત્તરપ્રદેશની ‘વેક્લસનેશન ડરાઈવ’ની  
જાહેરખબર ગુજરાતમાાં કેમ? 

અનુક્રમતણકા 

ઉત્તરપ્રદેશ સરકારે 28 જુલાઈ, 2021ના રોજ 
‘ટાઈમ્બસ ઑફ ઈક્ન્ડયા’ની ગુજરાત એડડશનમાાં પૂરા ફ્રન્ટ 
પેજ સડહત બે પેજમાાં ‘વેક્લસનેશન ડરાઈવ’ની જાહેરખબર 
આપી છ.ે અમદાવાદ જ નહીં, મુમ્બબઈથી કોચી સુધીની 

એડડશનમાાં આ જાહેરખબર છ.ે ઉત્તરપ્રદેશ સરકાર 
‘Protect Uttar Pradesh’ એવુાં ગુજરાત/મુમ્બબઈ/ 
કોચીમાાં શા માટ ે કહેતી હશે? એનો અથષ શુાં થાય? શુાં 
સરકાર પણ ગાાંજો પીતી હશે? 

જાહેરખબરમાાં CM યોગી આડદત્યનાથ અને 
વડાપ્રધાન પોતે વેક્લસન લેતા હોય તેવી તસ્વીર છ.ે સેકન્ડ 

પેજનુાં મથાળુાં છ–ે ‘Winning Against all Odds’ યાદ 

કરો ઉત્તરપ્રદેશમાાં એતપ્રલ–મે, 2021 દરતમયાન ICU બેડ/ 

દવાઓ, ઈન્જલેશન, વકે્ન્ટલેટર, ઑક્લસજન, ડૉલટસષ, 
મેડડકલ સ્ટાફની અછતના કારણે લાખો લોકોએ જીવ 

ગુમાવ્યા; ઠરેઠરે સ્મશાનોમાાં લાશોની લાઈનો લાગી; 

ગાંગામાાં લાશો વહેતી મૂકી. દેશ–દુતનયામાાં ભારતનુાં નામ 

ખરડાયુાં. ઉત્તરપ્રદેશ સરકાર જાહેર ખબરમાાં કહી રહી છ ે
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કે કોરોના તનયાંત્રણ માટ ે ‘UP મોડલ’ને global 
recognition – તવશ્વમાાં માન્યતા મળી છ!ે કેટલુાં જૂઠ! 

સરકાર નાગડરકોના પસૈે ભારતના નાગડરકોન ે મૂરખ 
બનાવે છ!ે શુાં આ ઉત્તરપ્રદેશના લોકોની મશ્કરી નથી? 

2022માાં ઉત્તરપ્રદેશ તવધાનસભાની ચૂાંટણી છ;ે 
પરન્તુ ગુજરાત/મુમ્બબઈ/કોચી વગેરેના મતદારો કાંઈ મત 

આપવા ઉત્તરપ્રદેશ જઈ શકે નહીં; તો ઉત્તરપ્રદેશની 
બહાર ખોટો ઢાંઢરેો પીટવાની જરુર શી? આ દેખાડો 
કરવાની જરુર એટલે છ ે કે સરકાર પોતાની 
તનરફળતાઓને ભૂલવાડી દેવા માાંગે છ.ે જાહેરખબરી ગાંગા 

વડ ે લોકોના મગજમાાં અસત્ય ઠસાવવા માાંગે છ.ે જૂઠનો 
સહારો લઈને/ખોટો પ્રચાર કરીને સત્ય જાણવાનો લોકોનો 
અતધકાર સરકાર છીનવવા માાંગે છ.ે જ ે સરકાર ખુદ 
આટલુાં અનૈતતક કામ કરતી હોય તે લોકોનુાં કલ્યાણ કઈ 

રીતે કરી શકે? 
(લેખ લખાયો : 29 જુલાઈ, 2021) 

 
▪ 

 
 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             168 
 

3.15 

લોકોને મરૂખ બનાવવાની યુક્લત! 
અનુક્રમતણકા 

દેશના ગૃહમાંત્રીએ 25 એતપ્રલના રોજ િીટ 
કરી વડાપ્રધાનને ‘થેન્ક યૂ’ કહીને કહ્યુાં કે ‘ઑક્લસજન 
ક્રાઈતસસને હલ કરવા આપ ે મહાતનણષય લીધો છ;ે 
દેશમાાં 551 PSA–Pressure Swing Adsorption 
ઑક્લસજન જનરેશન પ્લાન્ટ લગાવવા PM 
CARESમાાંથી ફાંડ ફાળવ્યુાં!’ 

જ્યારે દેશમાાં દરેક શહેરોમાાં/ગામડાઓમાાં 
કોરોના મહામારીમાાં ઑક્લસજનના અભાવ ે હજારો 
લોકોના મોત થઈ રહ્યા છ;ે જ્યારે રોજના 3 લાખથી 
વધુ લોકો સાંક્રતમત થઈ રહ્યા છ;ે ત્યારે એક વરસની 
તનાંરા પછી હવે ઑક્લસજન પ્લાન્ટ ઊભા કરવાનુાં યાદ 
આવ્યુાં? તે માટ ેફાંડ ફાળવ્યુાં તેમાાં વડાપ્રધાનનો આભાર 
શા માટ ે માનવાનો? હજુ તો ફાંડ ફાળવણીનો તનણષય 
કયો છ,ે ઑક્લસજન પ્લાન્ટ ઊભા નથી થઈ ગયા! આ 
ફાંડમાાં ડૉનેશન તો લોકોએ આપેલ હતુાં; જ ેહાલે બેડ 
માટ/ેઑક્લસજન માટ ે રાહ જોઈને ઊભા હશે! એક 
બાળકીએ પોતાની બચતની પેટી તોડીને PM 
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CARESમાાં 5000/– રુતપયા આપ્યા હતા; તેમણે પણ 
ઑક્લસજનના અભાવ ેપોતાનો જીવ ગુમાવ્યો! 

આગ લાગે ત્યારે કૂવો ખોદવાનો તનણષય લ;ે તે 
માટ ે વડાપ્રધાનનો આભાર માનવાનો ન હોય; 
સ્પષ્ટપણ ે કહેવુાં પડ ે કે એક વરસ પહેલા આ તનણષય 
લેવાની જરુર હતી! સવાલ એ છ ે કે ‘થેન્ક ય’ૂની 
યુક્લતથી સત્તાપક્ષ લયાાં સુધી લોકોને મૂરખ બનાવતો 
રહેશ?ે 

(લેખ લખાયો : 26 એતપ્રલ, 2021) 
 
▪ 
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3.16 

આને ત્યાગ/બતલદાન કહેવાય કે દમ્બભ? 
અનુક્રમતણકા 

મધ્યપ્રદેશના CMએ 27 એતપ્રલ, 2021ના રોજ 
રાતના 11:35 વાગ્યે િીટ કરીને જણાવ્યુાં કે “કોરોના 
પીડડત RSSના સ્વયાંસેવક નારાયણરાવ દાભાડકરે કહ્યુાં કે 
‘હુાં 85 વર્ષનો છુાં. તજ ાંદગી જોઈ લીધી છ;ે પરન્તુ જો એ 

સ્ત્રીનો પતત મરી જાય તો બાળકો અનાથ થઈ જશે. 
એટલા માટ ે મારુાં  કતષવ્ય છ ે કે હુાં  એ વ્યક્લતનો જીવ 
બચાવુાં!’ એમ કહીને નારાયણરાવે પોતાનો બેડ એ 
વ્યક્લતન ેઆપી દીધો!” 

બન્યુાં એવુાં કે ત્રણ ડદવસ બાદ નારાયણરાવનુાં 

અવસાન થઈ ગયુાં. ત્યારે મધ્યપ્રદેશના CMએ ફરી િીટ 
કરીને કહ્યુાં કે “સમાજ અને રાષ્ટરના સાચા સવેક જ આવો 
ત્યાગ કરી શકે છ.ે આપના પતવત્ર સેવા ભાવન ેપ્રણામ! 
આપ સમાજ માટ ે પ્રેરણાસ્ત્રોત છો!” બીજી વ્યક્લત માટ ે

પોતાનો જીવ આપનાર નારાયણરાવની પ્રશાંસા સોતશયલ 
મીડડયામાાં થવા લાગી. RSSના સાંસ્કારનુાં આ પડરણામ છ;ે 
એવી વાતો થવા લાગી. તમામ અખબારો અન ે ન્યૂઝ 
ચેનલોએ આ ત્યાગ/બતલદાનની અમર કથા ચલાવી! 

એમણે એ સવાલ પણ ન કયો કે એક મોટી વયના 
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વ્યક્લતને દવા–ઈલાજ વગર જીવ ગુમાવવો પડ ે એ સીસ્ટમ 

માટ ે નામોશીની વાત કહેવાય; એમાાં તારીફ શેની? સરકાર 
ચારેતરફ લાશોની વચ્ચે ઘેરાઈ ગયેલી છ;ે તેવા સમય ે
ત્યાગની આવી વાત સત્તાપક્ષને બહુ ગમે; તે સ્વાભાતવક છ.ે 
સવાલ એ છ ે કે નારાયણ રાવ હૉક્સ્પટલનો બેડ બીજી 
વ્યક્લતને આપી શકે ખરા? બેડ આપવાનુાં કામ હૉક્સ્પટલનુાં છ ે
કે દદીનુાં? આ શાંકાના કારણે નારાયણરાવની સ્ટોરીની 
ચકાસણી ‘લોકસત્તા’એ કરી ત્યારે ત્યાગ/બતલદાનની કથાનો 
દમ્બભ છતો થઈ ગયો! સવાલ એ છ ે કે આવી ફેઈક કથાઓ 
વહેતી કરવાથી સમાજમાાં કુસાંસ્કાર વધે કે નહીં? 

નાગપુર નગર તનગમ સાંચાતલત ઈક્ન્દરા ગાાંધી 
હૉક્સ્પટલના ઈન્ચાજ ષ ડૉ. શીલૂ તચમુરકરે ‘નારાયણરાવના 
ત્યાગની કથા’ અાંગે સ્પષ્ટતા કરી કે “નારાયણરાવ 22 
એતપ્રલ, 2021ના રોજ સાાંજ ે 5:55 વાગ્યે ઈમરજન્સીમાાં 
ભરતી થયેલ. અમે એમના પડરજનોને કહેલ કે જો તેમની 
હાલત બગડ ેતો એમન ેકોઈ મોટી હૉક્સ્પટલમાાં જવુાં પડશે. તે 
સહમત હતા. 7:55 વાગ્યે તેમણે નારાયણરાવને ડડસ્ચાજ ષ 
કરવાની માાંગણી કરી. અમે સલાહ આપી કે દદીને મોટી 
હૉક્સ્પટલમાાં લઈ જજો. તેમના જમાઈ અમોલ પાચપોરે 
સહમતતપત્ર ઉપર સહી કરી ત્યારે અમે તેમને ડડસ્ચાજ ષ કયાષ 

હતા. એ ડદવસે અમારી પાસે ચાર–પાાંચ બેડ ખાલી હતા!” 

 (લેખ લખાયો : 30 એતપ્રલ, 2021) ▪ 
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3.17 

મહામારીના સમયે પણ દવાઓ/ઈન્જલેશનો/ 
મેડડકલ ઉપકરણો ઉપર GST વસૂલ કરવાનો? 

અનુક્રમતણકા 

તમે કલ્પના ન કરી શકો તેવો અભર વ્યવહાર 
સરકાર તમારી સાથે કરી રહી છ.ે એક તરફ ડકસાનોન ે
વર્ે 6,000/– રુતપયાની મદદ કરે તો બીજ તરફ 

ફડટષલાઈઝરમાાં ભાવ વધારો કરે; પેક્સ્ટસાઈડમાાં ટલેસ 
વસૂલી લે! ‘મદદ’ કરવાનો અતભનય કરે! કોરોના 
મહામારીમાાં રોજ ે દેશભરમાાં 25,000થી વધુ લોકો 
તરફડીને મરે છ;ે ત્યારે સરકાર દવાઓ/ઈન્જલેશનો/ 
ઑક્લસજન/વેક્ન્ટલેટર/ મેડડકલ સામગ્રી ઉપર ટલેસ વસૂલ 

કરે છ!ે આ કેવુાં કલ્યાણ રાજ્ય? વેક્લસન ઉપર 5%; 
રેમડતેસતવર ઈન્જલેશન ઉપર 12%; ઑક્લસજન ઉપર 
12%; વેક્ન્ટલેટર ઉપર 12%; Oxygen concentrator 
ઉપર 12%; સેતનટાઈઝર ઉપર 18%; એમ્બબ્યુલન્સ ઉપર 

28% GST વસૂલ કરવામાાં આવે છ!ે 
એક અાંદાજ મુજબ કોરોના કાળ દરતમયાન 

દવાઓ અને મેડડકલ સામગ્રી ઉપરથી GST હટાવી 
દેવામાાં આવે તો લોકોન ે તથા રાજ્ય સરકારોન ે 6000 

કરોડનો વાતર્ષક ફાયદો થાય. આટલા નાણાાંથી 12 લાખ 
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Oxygen concentrator ખરીદી શકાય! આટલા પૈસાથી 
20 કરોડ લોકોને વેક્લસન આપી શકાય! આટલી રકમથી 

6 નવી AIIMS–All India Institute Of Medical 
Sciences ખોલી શકાય! 

એક તરફ મહામારીની થપાટ, બીજી તરફ ટલેસનો 
માર! મહામારીના સમયે પણ દવાઓ/ઈન્જલેશનો/ 

મેડડકલ ઉપકરણો ઉપર GST વસૂલ કરવાનો? સવાલ એ 
છ ેકે સરકાર લોકોને ‘સકારાત્મકતા’ની સલાહ આપે છ;ે 
પણ સરકારે સકારાત્મકતા દેખાડવાની કે નહીં? 

(લેખ લખાયો : 15 મે, 2021) 

▪ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             174 
 

4.1 

[4] મહામારીનો આતાંક 
કોરોના મહામારીની બીજી લહેરમાાં  

300થી વધુ ડૉલટરના જીવ ગયા! 
અનુક્રમતણકા 

IMA–ઈક્ન્ડયન મેડડકલ એસોતસએશન પૂવષ 
રાષ્ટરીય અધ્યક્ષ અને હાટષ કેર ફાઉન્ડશેનના પ્રમુખ પદ્મશ્રી 

ડૉ. કે. કે. અગ્રવાલનો કોરોનાએ 17 મે, 2021ના રોજ 
જીવ લીધો. તેઓ ડદલ્હી એમ્બસના ટરોમા સેન્ટરમાાં સારવાર 
લઈ રહ્યા હતા. એવા કેટલાાંય ડૉલટરે કોરોના સાંક્રતમત 
થયા; પરન્તુ ICU બેડ ન મળતા જીવ ખોયો હતો. 

IMAએ કહ્યુાં છ ે કે ‘કોરોના મહામારીની બીજી 

લહેરમાાં 269 ડૉલટર પોતાના જીવ ગુમાવી ચૂલયા છ.ે 
તબહારમાાં 78; ઉત્તરપ્રદેશમાાં 37; ડદલ્હીમાાં 28; 
આાંધ્રપ્રદેશમાાં 22; તેલાંગાણામાાં 19; મહારાષ્ટર 14; બાંગાળ 
14; તાતમલનાડુમાાં 11; ઓડડશામાાં 10; કણાષટકમાાં 8; અન ે

મધ્યપ્રદેશમાાં 5 ડૉલટરના કોરોના સાંક્રમણના કારણે મોત 
થયેલ છ.ે એક અાંદાજ મુજબ કોરોના મહામારીની બીજી 
લહેરમાાં 300થી વધુ ડૉલટરના જીવ ગયા છ.ે 

આપણી સામે આ તચત્ર હોવા છતાાં બાબા રામદેવ 

ટીવી ઉપર ‘નાકવાળા તસતલન્ડર’ની વાત કરી લોકોને 
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ભ્રતમત કરે છ,ે ઑક્લસજન માટ ેતરફડતા લોકોની મશ્કરી 
કરે છ.ે પોતાના આશ્રમના સેવકો હૉક્સ્પટલમાાં 

તસતલન્ડરથી ઑક્લસજન લે છ,ે વેક્ન્ટલેટરનો ઉપયોગ કરે 
છ;ે છતાાં લોકોન ે મૂરખ બનાવે છ!ે આ 300 ડૉલટરન ે
સાચી શ્રધ્ધાાંજતલ ત્યારે જ આપી ગણાય જ્યારે લોકોને 
ભ્રતમત કરનારા બાબા/સ્વાતમઓ/મુતનઓ/અન્ધશ્રદ્ધાળુ 

MP/MLAન ેજલેમાાં પૂરવામાાં આવે! મહામારીમાાં સરકાર 
લાપતા છ!ે મા ગાંગા જ લોકોના વહારે આવી છ;ે એમણે 
ગાંગાપુત્ર સામે રોર્ પ્રગટ કરવા જ લાશોને તરતી રાખી 
છ!ે 

(લેખ લખાયો : 19 મે, 2021) 
 
▪ 
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4.2 

કોરોના ઇટાલી કે ભારતમાાં; ઇલાજ શુાં છ?ે 
અનુક્રમતણકા 

ઇટાલીના સવા લાખની વસતી ધરાવતા બગાષમો 
શહેરની તક્રક્સ્ટના ડહક્ગ્ગન્સ નામની એક મડહલાએ 11 
માચષ, 2020ના રોજ એક ‘ફેઈસબૂક’ પર પોસ્ટ લખી; 
જનેે એક જ ડદવસમાાં 88 હજારથી વધુ ‘લાઈક’ મળી; 

58 હજારથી વધુ લોકોએ કોમેન્ટ કરી અને સવા ચાર 
લાખથી વધુ લોકોએ આ પોસ્ટને ‘શેર’ કરી! મહેશ 
દોશીએ આ પોસ્ટને ગુજરાતીમાાં ઊતારીને ફેઈસબૂક 
ઉપર મૂકી ન ેમોટી સેવા કરી છ.ે શુાં છ ેઆ પોસ્ટમાાં? 

તક્રક્સ્ટનાએ લખ્યુાં છ ે : “હુાં કોરોના વાયરસના 

ગમ્બભીર સાંકટમાાં ઘેરાયેલા ઇટાલીના બગાષમોથી આ લખી 
રહી છુાં. ઈટાલીમાાં કોરોના વાયરસે જ ે ક્સ્થતત સજીષ છ ે
તેની ગમ્બભીરતા અમેડરકાનુાં મીડડયા પકડી શલયુાં નથી. હુાં 
આ પોસ્ટ એટલા માટ ે લખી રહી છુાં કે, માત્ર તમારા 

દેશની સરકાર જ નહીં, શાળા–કૉલેજોના સાંચાલકો જ 

નહીં, ગામ, નગરો કે મોટા શહેરોના વડાઓ જ નહીં; 
પરન્તુ આપ સહુ પાસે, પ્રત્યેક નાગડરક પાસે આજ ેમોકો 
છ;ે એવા કાયો કરવાનો જનેાથી તમારા દેશમાાં ઇટાલી 
જવેી ક્સ્થતત સજાષતી અટકાવી શકાશે. આ વાયરસન ે
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ફેલાતો અટકાવવાનો એકમાત્ર રસ્તો તેનો ચેપ સીતમત 
કરવાનો છ ે અને આ ચેપને ફેલાતો રોકવાની એકમાત્ર 

યુક્લત લાખો લોકોએ પોતાની રીતભાત, વ્યવહાર 
બદલવાની છ.ે જો તમે યુરોપ કે અમેડરકામાાં રહો છો તો 
જાણી લો કે, ઇટાલીમાાં અમે જ ે ક્સ્થતતમાાં છીએ તેનાથી 

તમે માત્ર એકાદ–બે સપ્તાહ જ દૂર છો. કોરોના વાયરસ ે

આજ ેઈટાલીને ઘૂાંટણભેર કરી મૂલયુાં છ ેતેના બે કારણ છ.ે 

એક, આ એક એવો તવનાશકારી ર્ફલુ છ ેજનેાથી ખરેખર 
બીમાર પડલેા લોકોને અઠવાડડયાઓ સુધી ‘ICU’માાં 
સારવાર હેઠળ રાખવાની જરૂર પડ ેછ ેઅને બીજુ ાં, આ 
વાયરસ અત્યાંત ઝડપથી અને અસરકારક રીતે ફેલાય છ.ે 

આ વાયરસનો ‘incubation period–ઇન્કયુબેશન 
પીડરયડ’ બે સપ્તાહનો છ ેઅને જમેને એનો ચેપ લાગ્યો 
હોય તેવી વ્યક્લતઓમાાં તેના કોઈ જ લક્ષણો જોવામાાં 
આવતા નથી.” 

તે કહે છ ે : “ગઈ રાતે્ર જયારે વડાપ્રધાન કોન્ટએે 

જાહેર કયુિં કે, સમગ્ર દેશના, 60 લાખ લોકો ‘લોકડાઉન’ 
પર જશે; જ્યાાં હોય ત્યાાં જ થાંભી જાય, અટકી જાય. 
ત્યારે મને સૌથી વધુ અસર તેમના એ વાલયે કરી કે, ‘હવે 
વધુ સમય નથી.’ કારણ કે, સ્પષ્ટ રીતે કહીએ તો, આ 

રાષ્ટરીય ‘લોકડાઉન’ એ કોઈ ડૂબતો તરણાં ઝાલે એવી 
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ક્સ્થતત છ.ે વડાપ્રધાનનુાં કહેવાનુાં એ છ ે કે, જો ચેપ 
લાગવાની સાંખ્યા ઘટવાનુાં શરુ નહીં થાય તો સમગ્ર 

ઈટાલીમાાં તાંત્ર પડી ભાાંગશે. કેમ કે, આજ ે લોમબાડી; 
ઇટાલીના એક શહેરમાાં ‘આઈસીયુ’ ‘પેક’ થઇ ગયા છ ે
અથવા તો તેમાાં ક્ષમતાથી વધુ દરદીઓ રાખવા પડ્યા છ.ે 
તેઓને હવે ‘આઈસીયુ’ યુતનટ ખૂલ્લી લોબીઓ કે મોટા 

મોટા હોલમાાં ઊભા કરવાની ફરજ પડી રહી છ.ે જો ચેપ 
લાગવાની સાંખ્યા ઓછી નહીં થાય તો, જ ેઝડપથી ચેપ 
વધી રહ્યો છ ે તે જોતાાં આવતા એક સપ્તાહ કે બે 
સપ્તાહમાાં જ હજ્જારો લોકો આ રોગચાળાની ઝપેટમાાં 

આવી જશે! ત્યારે શુાં થશે જ્યારે સેંકડો કે હજ્જારો 
લોકોને હૉસ્પીટલમાાં ભરતી કરવા પડશે! આ ક્સ્થતત 
વણસી જાય એવા અસાર છ.ે દેશમાાં ડૉકટરો, નસો અન ે
અન્ય તબીબી સ્ટાફની સાંખ્યા સીતમત છ ેઅને તેઓ પણ 

વાયરસની લપેટમાાં આવી રહ્યા છ.ે તેઓ રાત–ડદવસ, 

વણથાંભ્યા કામ કરી રહ્યા છ;ે પરન્તુ, તેઓ પણ 

દરદીઓને સાંભાળી શકવાની ક્સ્થતતમાાં નહીં રહે ત્યારે શુાં 
થશે? અને અાંતમાાં, જઓે એમ કહી રહ્યા છ ે કે, આ 
વાયરસ તો માત્ર મોટી ઉમ્બમરના લોકોને જ અસર કરે છ ે
તેઓને એટલુાં જ જણાવવાનુાં કે, ગઈકાલથી 40–45 કે 18 

વર્ષની નાની ઉમ્બમરના લોકો પણ સારવાર માટ ે આવી 
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રહ્યાનુાં હૉક્સ્પટલો જણાવી રહી છ.ે આજ ે તમારી પાસે 
ક્સ્થતતમાાં ફરક પાડવાની અને તમારા દેશમાાં ચેપ ફેલાતો 

અટકાવવાની તક છ.ે ઑફીસના તમામ કમષચારીઓ ઘરે 
બેસીને કામ કરે તેવો આગ્રહ રાખો, બથષડ ેપાટીઓ અને 
વધુ લોકોના જમાવડા થાય તેવા કાયષક્રમો રદ કરો, બની 
શકે ત્યાાં સુધી ઘરમાાંથી બહાર નીકળવાનુાં ટાળો. જો તમને 

તાવ આવ્યો હોય, કોઈ પણ પ્રકારનો તાવ તો ઘરમાાં જ 

રહો. હમણાાં શાળા–કૉલેજો બાંધ રાખવાનો આગ્રહ કરો. 

વાયરસ, ચેપ ફેલાતો અટકાવવા માટ ે તમારાથી જ ે કાાંઈ 

થઇ શકે તે કરો. અને જઓે એમ કહે છ ેકે, શાળા–કૉલેજો 

બાંધ રાખવાનુાં શલય નથી, અને બીજી બધી પ્રવૃતત્તઓ 
ચાલુ રાખે છ,ે તેઓને એટલુાં જ કહેવાનુાં કે, એક સપ્તાહ 
પહેલાાં ‘લોકીંગ ડાઉન ઇટાલી’ ઈટાલીમાાં જનજીવન 

સમ્બપણૂષપણે થાંભાવી દેવાની ક્સ્થતત સજાષશે તેવી કોઈએ 
કલ્પના પણ કરી નહોતી. ટૂાંક સમયમાાં જ, તમારી પાસે 
કોઈ તવકલ્પ બચ્યો નહીં હોય, તેથી કોરોના વાયરસનો 
ચેપ ફેલાતો અટકાવવા તમારાથી જ ેકાાંઈ થઇ શકતુાં હોય 

તે અત્યારથી જ કરો.” 
સમજી લ્યો :  કોરોના ઇટાલીમાાં હોય કે ભારતમાાં; 

સાવચેતી એ જ ઇલાજ છ!ે  
(લેખ લખાયો : 21 માચષ, 2020) ▪ 
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4.3 

કોરોના વાયરસ અમીરો લાવ્યા અને  
ગરીબો ભોગ બની રહ્યા છ!ે 

અનુક્રમતણકા 

શોએબ તમઝાષ દાણીલીમડામાાં રહે છ;ે 24 માચષ, 
2020ના રોજ ફોન આવ્યો : “રોજનુાં કમાઈને ખાનારા 
ગરીબ લોકોની ક્સ્થતત તવકટ બની છ.ે મજૂરી માટ ેજઈ 

શકતા નથી.” પત્રકાર અતભસાર શમાષએ સરસ 
એનાતલતસસ કયુિં છ.ે તે કહે છ ે : “કોરોના વાયરસ 
અમીરો તવદેશથી લાવ્યા અને ગરીબો ભોગ બની રહ્યા 
છ!ે” મારી વાડીના ભાતગયા એક અઠવાડડયા પહેલા 

લગ્નપ્રસાંગે વતન–નસવાડી ગયા છ,ે તે પરત ફરી શકતા 

નથી. ST બસ બાંધ છ.ે ખાનગી વાહન બાંધ છ.ે સુરતમાાં 
પાવરલૂમ્બસ/ડાયમાંડ પોતલતશાંગ વગેરે ધાંધામાાં કોરોના 
વાયરસને કારણે વેકેશન પડી ગયુાં છ.ે લોકો સુરતથી 
તનકળી સૌરાષ્ટર આવી રહ્યા છ.ે આતથષકમાંદી તો નોટબાંધી 
પછી હતી જ; કોરોના વાયરસને કારણે ગરીબ લોકોને 

જીવવુાં અતત મુશ્કેલ બની રહ્યુાં છ.ે વાસ્તતવકતા એ છ ેકે 
જ ેલોકો આતથષક રીતે સુખી છ;ે એને ગરીબોની ક્સ્થતતનો 
અહેસાસ જલદી થતો નથી! 
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સત્તાપક્ષની પ્રોપેગેન્ડા મતશનરી અને કેટલાાંક ગોદી 
પત્રકારોએ શોધી કાઢ્ુાં છ ે : “થાળી વગાડવાથી અન ે

તાળી પાડવાથી માંત્ર જવેી શક્લત પ્રગટ ે છ;ે જનેાથી 
કોરોના સામે લડી શકાય છ!ે ઘાંટડી વગાડવાથી/શાંખ 
ફૂાંકવાથી બેલટડેરયા/વાયરસ મરી જાય છ!ે પૂજાના સમયે 
ઘાંટડી/શાંખ એટલા માટ ે જ વગાડવામાાં આવે છ!ે 120 

કરોડ લોકો એક સાથે ઘાંટડી/શાંખ/તાળી/થાળી વગાડવા 
પાછળ આ મહાતવચાર છ;ે તે માટ ેPM ધન્યવાદને પાત્ર 
છ!ે” આ દેશમાાં માંડદરો/મક્સ્જદો/ગુરુદ્વારા/ધાતમષકસ્થળો 
જટેલાાં છ;ે એટલાાં કોઈ દેશમાાં નથી, અહીં અજાન/ 

પ્રાથષના/પૂજા રોજ ે થાય છ;ે એટલે કોરોના વાયરસ 
ભારતમાાં ઘૂસી શકે જ નહીં; પરન્તુ એવુાં બન્યુાં નથી! 
કોરોના તબમારી છ;ે તે ડહન્દુ/મુસ્લમ/તિસ્તી વગેરે ધમષના 
લોકોને થઈ શકે છ;ે તેને નમાજ/પૂજા/પ્રાથષના/ઘાંટડી/શાંખ/ 

માંત્રોચ્ચાર/માળા/દુઆ/આશીવાષદ અટકાવી શકે નહીં; 
આવી સાદી સમજ ‘ભલતો’ ધરાવતા હોય છ;ે પરન્ત ુ
પોતાનુાં ઊંચુાં રાખવાની મનોવૃતતને કારણે માંત્રશક્લતનુાં તૂત 
વહેતુાં કરે છ!ે ખરેખર માંત્રશક્લત કામ કરતી હોત તો 
તવદેશથી પ્લેન દ્વારા પરત ફરતા અમીરો એરપોટષથી 

બહાર તનકળે તે સમયે જ તેને વાયરસ મુલત કરી દેત! 
કોરોના વાયરસ ગરીબોન ેનડ ેછ;ે ત્યાાં માંત્રશક્લત કેમ કામ 
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કરતી નથી? નમાજ પઢનાર કહે કે અમારી સાથે અલ્લાહ 
છ;ે પૂજા કરનાર કહે કે અમારી સાથે માતાજી/ભગવાન 

છ;ે દેવળમાાં પ્રાથષના કરનાર કહે કે અમારી સાથે ઈશુ છ;ે 
આ બધુાં મનોબળ ટકાવવા જરુરી હોય; પરન્તુ એનાથી 
કોરોના વાયરસ લયારેય અટકી શકે નહીં. કોરોના 
વાયરસે તો ધમષનો ધાંધો કરનારાઓના/પ્રગટ બ્રહ્મ–

સ્વરુપોના કપડાાં કાઢી નાાંખ્યાાં છ!ે કોરોના વાયરસનો કોઈ 
દરદી માંડદર/મક્સ્જદ/ચચષ/ગુરુદ્વારામાાં જવાન ે બદલે 
હૉક્સ્પટલમાાં કેમ જાય છ?ે માંત્રશક્લત કામમાાં ન આવે; 
તવજ્ઞાન કામ કરે! 

આપણી આજુબાજુના મજૂરો/ગરીબો/વાંતચતોની 
મુશ્કેલીઓ સમજીએ; તેમને મદદરુપ થઈએ; તે સાચો ધમષ 
છ;ે એમ નરતસાંહ મહેતા [1414–1481]; કબીર [1440–
1518]; અખો [1591–1656]; દયાનાંદ સરસ્વતી [1824–

1883]; તવવેકાનાંદ [1863–1902]; અને તવનોબાજી 
[1895–1982]ના તવચારો/ભજનો આપણને શીખવે છ.ે 
બાકી બધુાં ધાતમષક/રાજકીય પ્રોપેગેન્ડા છ!ે 

(લેખ લખાયો : 24 માચષ, 2020)  
 
▪ 
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4.4 

ડૉ. સાડરકા વમાષએ PM સમક્ષકઈ માાંગણી મૂકી? 
અનુક્રમતણકા 

દેશભરમાાં કોરોના વાયરસના કારણે લોકડાઉન 
ચાલે છ.ે આ ક્સ્થતતમાાં ડૉલટસષ/મેડડકલ સ્ટાફ રાતડદવસ 
કામ કરી રહ્યા છ.ે આખા દેશના લોકોએ 22 માચષ, 
2020ના રોજ તાળી/થાળી વગાડીને ડૉલટસષ/હેલ્થ વકષસષ/ 
સફાઈ કમષચારીઓનુાં મનોબળ વધાયુિં હતુાં. 

સાંવેદનશીલ ડૉલટર સાડરકા વમાષએ એક ખૂબ 
ઉપયોગી ઝૂાંબેશ હાથ ધરી છ.ે તે કહે છ ે: “તમ ેઅમારા 
માટ ે તાળી પાડી; પણ હવે મહેરબાની કરીને અમને 
તમાચો ન મારો! હુાં  ડૉલટર છુાં અને મેડડકલ સ્ટાફ વતી 

વડાપ્રધાનને અરજ કરુાં  છુાં કે કોરોના વાયરસની આ 
ક્સ્થતતમાાં; મેડડકલ સ્ટાફ ઉપર દરદી અને તેમના 
સાંબાંધીઓ દ્વારા થતાાં હુમલાઓ બાંધ કરાવો. હુમલાના 
અનેક ડકસ્સાઓ બની રહ્યા છ.ે ઈન્દોરમાાં બે ડૉલટરને 

માર પડ્યો છ.ે અમારા ઉપર કામનુાં અતત ભારણ છ ેઅને 
અમે તનાવમાાં છીએ; લોકોને કોરોનાથી બચાવવા અમે 
નોનસ્ટોપ કામ કરી રહ્યા છીએ. અમારી માનતસક 
હાલતનો કોઈ તવચાર કરતા નથી. મહેરબાની કરીને 

અમને મદદ કરો; જથેી healing India–ભારતની 
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સારવાર કરવાની અમે અમારી ફરજ બજાવી શકીએ. 
દરેક નાગડરક અમને મદદ કરી શકે; By signing my 

petition. વડાપ્રધાન કાયદામાાં સુધારો કરીને; ડૉલટસષ/ 

હેલ્થ વકષસષ ઉપર હુમલો કરે તે ગુનાન,ે નોન–બેઈલેબલ 

ઓફેન્સ બનાવે! વડાપ્રધાને કહ્યુાં છ ેકે ડૉલટસષ તો સરહદ 
ઉપરના સૈતનક છ!ે આ સૈતનકોને હવે રક્ષણની જરુર છ;ે 
માત્ર વાયરસથી જ નહીં, ડહાંસાથી પણ! તમે અમારા માટ ે

તાળી પાડી; પણ હવે અમારા ઉપરના હુમલાઓ 
અટકાવો. ભલે જ ેથાય તે, અમે હમ્બમેશાાં આપની સેવામાાં 
કાયષરત રહીશુાં.” 

ડૉલટર સાડરકા વમાષએ PM સમક્ષ જ ે માાંગણી 

મૂકી છ ેતે અતત આવશ્યક છ.ે ડૉલટસષ/હેલ્થ વકષસષ/સફાઈ 
કમષચારીઓ ઉપર હુમલો થાય; તેને માર મારે તો 
જામીનલાયક ગુનો બને; એટલે હુમલાખોર તરત છૂટી 
જાય અને ફરી ધમકી આપે! તક્રતમનલ પ્રોસીઝર કોડમાાં 
સુધારો કરી જામીની ગુનાને, તબનજામીની ગુનો બનાવી 

શકાય છ.ે હુમલાખોર/લુખ્ખા તત્ત્વો જલેની હવા ખાય તો 
ધાક બેસે; ડૉલટર ઉપર હુમલો કરતા બે વખત નહીં, સો 
વખત તવચાર કરે! ચાલો; આપણે ડૉલટર સાડરકા વમાષની 
પીડટશનને ટકેો આપી તેમની સાથે ઊભા રહીએ!  

(લેખ લખાયો : 4 એતપ્રલ, 2020) ▪ 
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4.5 

10,000 તસનેમાઘરોને છ મડહનામાાં  
9,000 કરોડનુાં નુકશાન! 

અનુક્રમતણકા 

દેશમાાં 10,000 થીએટર છ;ે મક્લ્ટપ્લેલસ છ.ે 
કોરોના મહામારીના અનસુાંધાને લોકડાઉન થતાાં 25 માચષ, 
2020થી થીએટસષ બાંધ છ.ે છ મડહના કરતા વધુ સમય 

થયો છ;ે હવે ‘મક્લ્ટપ્લેલસ એસોતસએશન ઓલ 
ઇક્ન્ડયા’એ 15 સપ્ટમે્બબર, 2020ના રોજ સરકારન ે

અપીલ કરી છ ે: ‘અનલોક તસનેમા, સેવ જોબ્સ– તસનેમા–

ઘરો ખોલો; નોકરીઓ બચાવો! 10,000 તસનેમાઘરોને છ 
મડહનામાાં 9,000 કરોડનુાં નુકશાન પહોંચ્યુાં છ!ે 
તસનેમાઘરો ખોલવાની તાત્કાતલક માંજૂરી આપો!’ 

એસોતસએશને કહ્યુાં છ ે : ‘પીવીઆર, આઈનોલસ, 
તસનેપોતલસ વગેરે મક્લ્ટપ્લેલસ (એકથી વધુ સ્ક્રીનવાળા 
તસનેમાઘર) સીધી રીતે બે લાખ લોકોને અન ેઆડકતરી 
રીતે બીજા લાખો લોકોને રોજગાર આપે છ;ે તેમની હાલત 

દયનીય બની ગઈ છ!ે જો સરકાર તસનેમાઘર ખોલવાની 
માંજૂરી નહીં આપે તો લાખો લોકો બેરોજગાર થઈ જશે! 
અનલોક ઇક્ન્ડયા મુજબ મોલ/એરલાઈન્સ/રેલવે/રેસ્ટોરન્ટ/ 
જીમ વગેરે ફરી શરુ થયાાં છ.ે ચીન, કોડરયા, તબ્રટન, ફ્રાન્સ, 
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ઈટાલી, સ્પેન, UAE, USA સડહત 84 દેશોમાાં પહેલેથી 
જ સુરક્ષા પ્રોટોકોલ સાથે તસનેમાઘરો ખૂલ્લા રાખ્યા છ.ે 

પેપરલેસ ડટડકટ/સીટ વચ્ચે અાંતર/તસનેમાઘરોમાાં એન્ટરી–
એક્લઝટ વેળાએ સ્વચ્છતાનુાં ધ્યાન રાખવામાાં આવશે. હાથ 
ધોવા માટ ેસાબુ/સેતનટાઈઝર વગેરે રાખીશુાં. ભીડ ન થાય 
તે માટ ે અને સામાતજક અાંતર જાળવવાની તકેદારી 
લઈશુાં!’ 

તફલ્મ ડદગ્દશષક અનુરાગ કશ્યપે િીટર ઉપર કહ્યુાં 
છ ે : ‘મોટા પડદા ઉપર તફલ્મોથી સપનાઓ જીવાંત બન ે
છ.ે પડદા પાછળના લાખો લોકો એને સાંભવ બનાવે છ.ે 
એમની રોજગારી દાવ ઉપર છ.ે તસનેમાઘરો ખોલો; હવે 

વધુ રાહ જોઈ શકાય તમે નથી!’ આખી તફલ્મ ઈન્ડસ્ટરીઝ 
ગૂાંગળામણ અનુભવે છ.ે આવી હાલત બીજા વેપાર/ધાંધા/ 
ઈન્ડસ્ટરીઝની થઈ છ.ે આતથષક માંદી આત્મહત્યામાાં વધારો 
કરે છ.ે તસનેમાઘરો ખૂલે તો પણ પૂરતા પ્રેક્ષકો મળશે 
નહીં! કલ્પના પણ ન થઈ શકે તેવી હાલતના એાંધાણ 

વતાષઈ રહ્યા છ!ે  
(લેખ લખાયો : 25 સપ્ટમે્બબર, 2020) 

 
▪ 
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4.6 

શુાં નાગડરકોએ જ માર ખાવાનો છ?ે 
અનુક્રમતણકા 

છત્તીસગઢના સૂરજપુર તજલ્લા કલેલટર રણબીર 
શમાષ લોકડાઉનનુાં પાલન થાય છ ે કે નહીં તેનુાં ચેડકાંગ 
કરવા 22 મે, 2021ના રોજ સવારના 11:00 વાગ્ય ે
બહાર નીકળ્યા હતા તે દરતમયાન એક યુવક દેખાયો. તેનુાં 
નામ અમન તમત્તલ હતુાં. અમને કહ્યુાં કે પોતે હૉક્સ્પટલમાાં 

દાદી માટ ે ડટતફન લઈને ગયો હતો અને પોતે બ્લડ ટસે્ટ 
કરાવી ઘેર જઈ રહ્યો છ.ે અને બ્લડ ટસે્ટની પહોંચ 
બતાવી; છતાાં કલેલટરે અમનનો મોબાઈલ છીનવીને રોડ 
ઉપર ફેંકી દીધો અને અમનને એક થપ્પડ ઝીંકી; પછી 

સાથેના પોલીસ પાસે અમનને દાંડા મરાવ્યા! આ ઘટનાનો 
વીડડયો સોતશયલ મીડડયામાાં ફરી રહ્યો છ.ે 

મધ્યપ્રદેશના સાગર તજલ્લાના રહલી કસબામાાં 
એક શરમજનક ઘટના બની. 17 મે, 2021ના રોજ એક 

મડહલા તેની નાની દીકરી સાથે શાકભાજી ખરીદવા 
બહાર નીકળી હતી. તેણે માસ્ક પહેયો ન હતો. કોરોના 

કર્ફયૂષ હતો. ત્રણ–ચાર પોલીસે તેને પાઠ ભણાવવા મારી, 

વાળ પકડીને ઢસડી. આ ઘટનાનો વીડડયો સોતશયલ 
મીડડયામાાં ફરતો થતાાં પોલીસે બચાવ કયો કે “એ 
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મડહલાને પોલીસની જીપમાાં બેસાડીને ખૂલ્લી જલેમાાં 
મોકલવાની હતી; પરન્તુ મડહલાએ જીપમાાં બેસવાનો 

તવરોધ કયો હતો; અને તેણે એક મડહલા પોલીસકમી 
ઉપર હુમલો કયો હતો!” 

ઉત્તરપ્રદેશના ઉન્નાવમાાં 21 મે, 2021ના રોજ, 
સાાંજ ે17 વર્ષના ડકશોર પોતાના ઘર પાસે શાકભાજી વેચી 

રહ્યો હતો. પોલીસે તેને લોકડાઉનનો ભાંગ સબબ માર 

મારતા–મારતા પોલીસ સ્ટશેન લઈ ગઈ; જ્યાાં તેનો જીવ 

નીકળી ગયો! છત્તીસગઢની ઘટનામાાં મુખ્યમાંત્રીએ 23 મે, 
2021ના રોજ, સવારે 10:21 વાગ્યે િીટ કરીને કહ્યુાં કે 
‘આ બેહદ દુ:ખદ અન ે તનાંદનીય ઘટના છ.ે કોઈ પણ 

અતધકારીનુાં આ પ્રકારનુાં આચરણ સ્વીકાયષ નથી. આ 
ઘટનાથી ક્ષુબ્ધ છુાં. અને હુાં યુવક અને તેમના પડરજનો 
પાસે ખેદ વ્યલત કરુાં  છુાં.’ મુખ્યમાંત્રીએ કલેલટરની તત્કાળ 
બદલી પણ કરી નાખી; પરન્તુ એ કલેલટરને કોઈ તશક્ષા 
થશે? મધ્યપ્રદેશની ઘટનામાાં પોલીસ સામે કોઈ પગલાાં ન 

લેવાયા. નાની બાળકીની હાજરીમાાં તેની માતાને માર પડ,ે 
એ દૃશ્ય જ કાંપાવી દે છ.ે ઉત્તરપ્રદેશની ઘટનામાાં સ્થાતનક 
લોકોના ઉહાપોહના કારણે બે પોલીસ કોન્સ્ટબેલ અને 
એક હોમગાડષ ઉપર FIR થઈ છ.ે સવાલ એ છ ેકે કોરોના 

ગાઈડલાઈનના ભાંગ સબબ ગરીબો ઉપર જ અત્યાચાર 
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ગુજારવાનો છ?ે જ્યારે સત્તાપક્ષની ચૂાંટણીસભાઓમાાં 
ખૂલ્લેઆમ કોરોના ગાઈડલાઈનનો ભાંગ થતો હતો ત્યારે 

પોલીસે/કલેલટરે/ચૂાંટણીપાંચે શા માટ ેકોઈ પગલાાં લીધા ન 
હતા? શુાં નાગડરકોએ જ માર ખાવાનો છ?ે 

(લેખ લખાયો : 23 મે, 2021) 
 
▪ 
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4.7 

મડહલાઓની અસુરક્ષા/મજબૂરી/ગરીબી/લાચારી વધશે! 
અનુક્રમતણકા 

કોરોના મહામારી પહેલા મડહલાઓને કામ ઓછુાં 
મળતુાં હતુાં; પરન્તુ કોરોના કાળમાાં મડહલાઓની ક્સ્થતત 

તવકટ બની છ.ે ‘આત્મતનભષર ભારત’નો અથષ; ભારતની 
આત્મતનભષરતા નથી; પરન્તુ લોકોને બજારની હાલત 
ઉપર છોડી દેવા અને સરકાર સઘળી જવાબદારીઓથી 
પોતાના હાથ ખેંચી લે તે છ.ે કોરોના મહામારીની 

અસરમાાંથી બચાવવા માટ ે USAએ GDPના 27% 
ડહસ્સાનો ઉપયોગ કયો; લોકોના ખાતામાાં મદદ જમા 
કરાવી. તબ્રટને 17% રકમ આપી. જ્યારે ભારત સરકારે 
2%થી ઓછી રકમ વાપરી! એટલુાં જ નહીં કોઈ ક્ષેત્રમાાં 

બજટેમાાં વધારો ન કયો. આરોગ્ય સેવા/તશક્ષણના 
બજટેમાાં વધારો ન કયો. મનરેગાનુાં બજટે ઘટાડુ્યાં. ઘરેલુાં 
કામકાજ કરનાર/મનરેગા શ્રતમક/અસાંગડઠત ક્ષેત્રના 
કામદારો સૌથી વધુ મુશ્કેલીમાાં છ.ે 

નવા શ્રમ કાનૂનમાાં બાળકના જન્મ પછી મળનાર 
રજા ઉપર કાપ મૂકવામાાં આવ્યો છ.ે જો મડહલા રજા લે 
તો નોકરીમાાંથી કાઢી શકાય તેવી જોગવાઈ કરી છ!ે 
મતલબ કે મડહલાઓની બેરોજગારી વધશે! જમે જમે 
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રોજગારમાાં કાપ મૂકાશે તેમ તેમ મડહલાઓની અસુરક્ષા/ 
મજબૂરી/ગરીબી/લાચારી વધશે. આતથષક સ્વતાંત્રતા 

સન્માનજનક તજ ાંદગી માટ ેજરુરી છ.ે વડાપ્રધાનને શરમ 
આવવી જોઈએ કે જ્યારે લોકોની આવક ઘટી રહી છ;ે 
ત્યારે અદાણી/અાંબાણીની સમ્બપતત્તમાાં કરોડો રુતપયાનો 
વધારો કઈ રીતે થઈ રહ્યો છ?ે તશક્ષણનુાં ખાનગીકરણ 

થતાાં તશક્ષણ મોંઘુાં બન્યુાં. મતલબ કે છોકરીઓ પૂરો 
અભ્યાસ કરી શકશે નહીં. આડદવાસી ગામડાઓમાાં 
ઈન્ટરનેટ નથી એટલે ઘેર ભણી શકતા નથી; બે વરસથી 
બાળકો સ્કૂલે ગયા નથી! પણ સામૂડહક રીતે સરકારી 

ઊજવણીઓ થઈ રહી છ!ે સ્કૂલ બાંધ છ;ે પણ માંડદર/ 
મક્સ્જદ/ચચષ ખૂલી ગયા છ.ે કોરોના કાળમાાં ઓનલાઈન 
અભ્યાસથી ગરીબ બાળકો તશક્ષણથી વાંતચત રહી ગયા 
છ.ે પાઠ્ય પુસ્તકોમાાં અન્ધશ્રદ્ધાઓ/સાાંપ્રદાતયક માન્યતાઓ 

ઘૂસાડવામાાં આવી છ.ે આવા રુડઢવાદી તશક્ષણની આડ 
અસર આખરે તો મડહલાઓ ઉપર જ પડવાની! 

સરકાર મડહને 5 ડકલો અનાજ મફત આપે છ;ે 
પરન્તુ તેલ/મસાલા/ગેસ/શાકભાજી વગેરે જોઈએ તે 
લયાાંથી લાવે? પેટરોલ/ડીઝલના ભાવો આકાશે પહોંચ્યા છ;ે 

તેના કારણે મોંઘવારી વધી રહી છ.ે માણસ સન્માનપૂવષક 
જીવી શકે તે માટનેી વસ્તુઓ ગાયબ થઈ રહી છ.ે ભારત 
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દુતનયાનો સૌથી વધુ ભૂખ પીડડત દેશ બની ગયો છ.ે 
ગ્લોબલ હાંગર ઈન્ડલેસ અનુસાર 107 દેશોમાાં ભારતનુાં 

સ્થાન 94મુાં છ!ે ગેસ તસતલન્ડર ઉજ્જ્વલા યોજનાની 
સબતસડી 22,636/– કરોડ રુતપયા હતી તે 3,559/– 
કરોડ રુતપયા થઈ ગઈ છ!ે મતલબ કે મડહલાઓને વધુ 
ખચષ કરવો પડ ે છ.ે હવે 450/–નો તસતલન્ડર 1,000/– 

રુતપયે પહોંચ્યો છ.ે લોકો બેરોજગાર છ ે ત્યારે સરકાર 
તેમના તખસ્સા ખાલી કરી રહી છ!ે બીજી તરફ 
મૂડીપતતઓના ટલેસ 1.45 લાખ કરોડ રુતપયા માફ કરી 
દીધા! મતલબ કે લોકોના તખસ્સામાાંથી કઢાવેલા પૈસાથી 

મૂડીપતતઓના તખસ્સા ભરવામાાં આવે છ.ે મડહલાઓને 
અતધકત્તમ સુરતક્ષત રોજગાર મળે છ ે તે પક્બ્લક સેલટર 
વડાપ્રધાન મૂડીપતતઓને વેચી રહ્યા છ.ે સવાલ એ છ ે કે 
લોકોના પૈસે ઊભા કરેલ પક્બ્લક સેલટર વડાપ્રધાન કઈ 

રીતે વેચી શકે? મડહલાઓ અન્યાય અવાજ ઉઠાવે તો 
જલેમાાં પૂરવામાાં આવે છ.ે સરકાર લક્ષ્યતદ્વપની ખનીજ 
સમ્બપતત્ત મૂડીપતતઓને આપવા માાંગે છ;ે તેની સામે 
અવાજ ઉઠાવનાર તફલ્મ કલાકાર આયશા સુલ્તાનાન ે
સરકારે રાજરોહી ચીતરી દીધી! CAA/NRCનો તવરોધ 

મુખ્યત્વે મડહલાઓએ જ કયો. ડકસાન આાંદોલન/ 
મહાપાંચાયતમાાં મડહલાઓ અવાજ ઊઠાવી રહી છ.ે કેમ ક ે
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તે જાણે છ ે કે જમીન જતી રહે એટલે મડહલાઓની 
અવદશા છ!ે ખેતીમાાં 70% કામ મડહલાઓ જ કરતી 

હોય છ.ે જમીન સાથે એની તજ ાંદગી જોડાયેલી છ.ે એટલે 
જ ડકસાન આાંદોલનમાાં મડહલાઓ મોટી સાંખ્યામાાં ભાગ 
લઈ રહી છ.ે સવાલ એ છ ે કે ‘બેટી બચાવો, બેટી 
પઢાઓ’નુાં સૂત્ર એ ઢોંગ નથી? 

 (લેખ લખાયો : 6 ઓગષ્ટ, 2021) 
 

▪ 
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5.1 

[5] શ્રતમકો/વાંતચતો/ગરીબો/મધ્યમવગષ 
કોરોના લોકડાઊનનો બધોય ભાર  

ગરીબો/વાંતચતો ઉપર આવવાનો છ!ે 
અનુક્રમતણકા 

ભારતમાાં 40 કરોડથી વધુ સ્થળાાંતડરત મજૂરો છ;ે 
જ ે રોજનુાં કમાય છ,ે રોજનુાં ખાય છ.ે થોડા ડદવસ પડ ે

એટલે કે મજૂરી ન મળે તો ભૂખ્યુાં સૂવુાં પડ ે છ.ે આ 
ક્સ્થતતમાાં કોરોના વાયરસને કારણે લોકડાઉન થતાાં 
રોજમદાર મજૂરો પોતાના પડરવાર સાથે વતન તરફ 
ચાલવા લાગ્યા. માણસ બીમાર હોય, તકલીફમાાં હોય કે 
મુશ્કેલીમાાં હોય સૌથી પહેલુાં એનુાં ઘર સાાંભરે. રહેવા, 

જમવા અને રોજગાર બધુાં જ છીનવાઈ ગયાની ક્સ્થતતમાાં 
ઘેરાયેલો મજૂર પોતાના ગામભણી દોટ મૂકે જ. ડદલ્હીથી 
તબહાર તરફ; ગુજરાતથી રાજસ્થાન અને ઉત્તરપ્રદેશ 
તરફ કેટલા ડકલોમીટર ચાલવાનુાં છ;ે તેની તચાંતા કયાષ 

તવના. એક તરફ, દેશની સડકો પર માઇલોના માઇલો 
ચાલી જતી આ વાંતચતોની વણથાંભી વણઝાર છ;ે તો 
બીજી તરફ, મશાલ સરઘસ/ફટાકડા છ!ે આપણને 
અનુભૂતત થઈ કે તાંત્રને ગરીબ/વાંતચત લોકોની તચાંતા હોતી 

નથી. તાંત્રને લયારેય ગરીબોના આાંસુ દેખાતા નથી. 
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નાના મધ્યમ વગષના લોકોની અને દ૨રોજ મજુરી 
કામ કરી પેટ ભ૨તા અનેક પડરવારોની આવક શૂન્ય થતાાં 

ડદવસો તવતાવવા મુશ્કેલ બન્યા છ.ે નાના વેપારીઓ અન ે
મધ્યમ વગષના લોકોની મોટી બચતના અભાવે અને 
રોજગારી ધાંધો બાંધ થતા વ્યાજ ે નાણા લેવાની ક્સ્થતત 
ઊભી થઈ છ.ે વળી આવા લોકો પાસે બીપીએલ કાડષ 

નહીં હોવાથી સ૨કા૨ની જરૂરી સહાય મળતી નથી. શેરી 
ગલીઓમાાં રેંકડીમાાં ફેરી કરનારા ફેડરયાની આવક 
લોકડાઉનના કા૨ણે બાંધ થઈ છ.ે કોરોના વાયરસન ેકારણ ે
ભયાંકર આતથષક માંદીનો સામનો કરવાનો થશે. 

મોટાભાગના કારખાના/ઉદ્યોગો છ મડહના સુધી ઠપ 
થયેલાાં રહેશે. કમષચારીઓને છૂટા કરશે. માાંગ ઓછી 
રહેવાને કારણે જ ે લોકોની નોકરી હાલમાાં છ;ે તેના પર 
પણ સાંકટ તોળાઈ રહ્યુાં છ.ે દેશમાાં 13.6 કરોડ લોકોની 

નોકરી ઉપર જોખમ વધી ગયુાં છ.ે આપણી અથષનીતત 
એવી છ ે કે આતથષક સધ્ધરતાનુાં પકોલેશન ગરીબો તરફ 
બહુ જ થોડાાં પ્રમાણમાાં થાય છ;ે પરન્તુ આતથષક માંદીનુાં 
પકોલેશન ગરીબો તરફ ઝડપભેર થાય છ!ે 

આ ક્સ્થતતનો લાભ લેનારા તત્ત્વો મેદાનમાાં 

આવશે. વ્યાજખોરો બફેામ બનશે. લોકોને નીચોવશે. 
લોકો આત્મહત્યા કરશે. તચત્ર બહુ જ ભયાનક દેખાઈ 
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રહ્યુાં છ.ે આ ક્સ્થતતમાાં ગરીબો/વાંતચતોએ શુાં કરવુાં જોઈએ? 
[1] કોઈ પણ પ્રકારના સામાતજક/ધાતમષક ખચાષઓ બાંધ 

કરો. [2] શ્રમનુાં મૂલ્ય સમજો; કેમ કે શ્રમને સાચવી 
શકાતો નથી. માટ ેબચતનુાં મહત્ત્વ સમજો. [3] સ્વસહાય 
જૂથમાાં જોડાવ; અને હૂાંફ મેળવો. [4] સારી NGOની 
મદદ લો. [5] રાજકીય/સામાતજક રીતે જાગૃત બનો. 

ભોળપણનો દુરુપયોગ ન થવા દો. [6] ધાતમષક સ્થાનોમાાં 
લયારેય પૈસા ન આપો; બાધા આખડી/દોરાધાગા/ 

વહેમમાાંથી બહાર નીકળો. [7] ડહન્દુ–મુક્સ્લમની રમતને 

સમજો; એ નફરત ફેલાવનાર સત્તા લાલચુ હોય છ.ે 
સામાતજક સદભાવ તવના કાંઈ તનમાષણ ન થઈ શકે. [8] 

કોરોના માત્ર હેલ્થ ક્રાઈતસસ નથી, તે આતથષક અને 
માનવીય ક્રાઈતસસ પણ છ.ે તનધાષર કરો કે જાગૃતત એ જ 
બચાવ છ.ે [9] યાદ રાખો; કોઈ પણ આપતત્તનો ભાર અાંત ે
ગરીબો/વાંતચતો ઉપર આવે છ!ે 

 (લેખ લખાયો : 9 એતપ્રલ, 2020) 
 
▪ 
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5.2 

શ્રતમકો કેમ ભાગી રહ્યા છ?ે 
અનુક્રમતણકા 

કોરોના સાંક્રમણની સાંખ્યા વધી રહી છ.ે 9 એતપ્રલ, 
2021ના રોજ સરકારી હૉક્સ્પટલ ઉપર રેમડતેસતવર 
ઈન્જલેશન મેળવવા માટ ે લાાંબી લાઈનો છ.ે સ્મશાનમાાં 
લાશોના અાંતતમ સાંસ્કાર માટ ેલાાંબી લાઈન છ.ે પડરક્સ્થતત 

તવકટ થઈ રહી છ.ે ગુજરાતમાાંથી શ્રતમકો ઉત્તરપ્રદેશ 
તરફ જવા રેલવે સ્ટશેન ઉપર લાઈનમાાં ઊભા છ.ે 
સરકારનો ખરાબ અનુભવ શ્રતમકો ભૂલ્યા નથી. વડાપ્રધાન ે
કોરોના સાંકટને નાથવા સમગ્ર દેશમાાં 24 માચષ, 2020ના 
રોજ કોઈ આયોજન કયાષ તવના ઉતાવતળયુાં લોકડાઉન 

કરેલ ત્યારે શ્રતમકોની હાલત કફોડી થઈ હતી. બાળકો/ 

વૃધ્ધો સાથે 1000–1200 ડકલોમીટર ચાલતા–ચાલતા 

વતનમાાં પહોંચ્યા હતા. કેટલાાંય શ્રતમકોનો જીવ રસ્તામાાં 
જ જતો રહ્યો. વતનમાાં પહોંચ્યા પછી પણ કોઈ રાહત 
શ્રતમકોને મળી ન હતી. આ કડવો અને ત્રાસદાયક 

અનુભવના કારણે સુરતમાાંથી ડહરાના કારીગરો 
ઉત્તરપ્રદેશ પરત જઈ રહ્યા છ.ે એમનુાં કહેવુાં છ ે કે ‘ટરને 
ચાલુ છ ેએટલે વતનમાાં પહોંચી જવુાં છ;ે લોકડાઉન થશે 
તો ચાલીને જવુાં પડ!ે’ 
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શ્રતમકો કેમ ભાગી રહ્યા છ?ે સુરતમાાં રૅશનાતલસ્ટ 
તમત્ર જનક બાબડરયા ડહરા પોતલતશાંગનુાં કારખાનુાં ચલાવ ે

છ.ે તેમાાં ઉત્તરપ્રદેશના કારીગરો કામ કરે છ.ે તેમના 
કારીગરો વતનમાાં જઈ રહ્યા છ.ે જનક કહે છ ેકે ‘મેં મારા 
કારીગરોને સમજાવ્યા કે હવે સરકાર લોકડાઉન નહીં કરે. 
લોકડાઉન કરે તો સરકારની મોટી આવક જતી રહે. 

પેટરોલ–ડીઝલનુાં વેચાણ ન થાય તો સરકારના શ્વાસોશ્વાસ 

બાંધ થઈ જાય. એટલે સરકાર રાતત્ર કર્ફયુષ કરીને દેખાડો 
કરશે; પરન્તુ લોકડાઉનનુાં નામ નહીં લે! તચાંતા ન કરો. 
વતનમાાં જવાનુાં માાંડી વાળો, પરન્તુ કારીગરો માનતા 
નથી; કેમ કે દૂધનો દાઝેલો છાશ ફૂાંકીને પીવે! અગાઉના 

લોકડાઉન વખતની સરકારની ઉદાસીનતા કારીગરોન ે
ડરાવી રહી છ!ે’ 

સરકાર નોટબાંધી કરે/લોકડાઉન કરે/નવા કૃતર્ 
કાયદા બનાવે ત્યારે શ્રતમકોને જ સહન કરવાનુાં આવે છ.ે 
કોપોરેટ હાઉસનો નફો તો આવા સાંકટ સમયે પણ વધતો 

હોય છ!ે કોપોરેટ હાઉસની તચાંતા સરકારને (વડાપ્રધાનને) 
સતાવતી હોય છ;ે શ્રતમકોએ જાતે જ તચાંતા કરવાની હોય 
છ!ે આ કડવુાં સત્ય શ્રતમકો સમજ ેછ ેએટલે તેઓ ભાગી 
રહ્યા છ!ે 

(લેખ લખાયો : 11 એતપ્રલ, 2021) ▪ 
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5.3 

સરકાર શ્રતમકોની લયારેય હોતી નથી! 
અનુક્રમતણકા 

કોરોના વાયરસને અટકાવવા માટ ે લોકડાઉન 
કરવાની સરકારને ફરજ પડી. લોકડાઉન થતાાં જ 

રોજમદાર શ્રતમકો ઉપર આકાશ તૂટી પડ્યુાં. રોજનુાં 
કમાઈને, રોજ ખાતા હોય તેવા લાખો પડરવારન ેભૂખનો 
સામનો કરવો પડ્યો. સ્થળાાંતડરત શ્રતમકોએ એક 
રાજ્યમાાંથી બીજા રાજ્યમાાં જવા માટ ેપગપાળા કૂચ કરી. 

એતપ્રલ–મે મડહનાનો તાપ/ભૂખ/તરસ/થાક/બાળકો વગેરે 
પ્રશ્નો અાંગે કોઈ આયોજન સરકારે ન કયુિં. લોકડાઉનના 
40 ડદવસ બાદ સ્થળાાંતડરત શ્રતમકોને પોતાના રાજ્યમાાં 
જવાની છૂટ મળી ત્યારે તેમની પાસેથી રેલવે ભાડુાં વસૂલ 
કરવામાાં આવ્યુાં. પ્રશ્ન એ છ ે કે સરકાર ટલેસના નાણાાં 

લયાાં વાપરે છ?ે ‘Prime Minister’s Citizen 
Assistance and Relief in Emergency Situations 
Fund’ના નાણાાંનુાં શુાં કરે છ?ે રાષ્ટરના તનમાષણમાાં જમેનો 
પરસેવો રેડાયો છ;ે એ શ્રતમકોની કોઈ નોંધ જ નહીં 

લેવાની? 
લોકડાઉન પાડકસ્તાનમાાં પણ છ.ે ત્યાાંના PM એ 2 

મે, 2020ના રોજ, લોકોને સાંબોધન કયુિં હતુાં : 
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“લોકડાઉનના કારણે જઓે બેરોજગાર થયા છ;ે સૌથી 
મજબૂર લોકો છ ે એમના સુધી પહોંચવા અમારી પ્રથમ 

કોતશશ હતી. પ્રથમ તબક્કામાાં, ત્રણ અઠવાડડયામાાં 81 
અરબ રુતપયા 68 લાખ પડરવારમાાં પહોંચાડવામાાં આવ્યા. 
હવે બીજા તબક્કામાાં જ ે લોકો નોકરી કરતા હોય અને 
લોકડાઉનના કારણે બેરોજગાર બની ગયા છ ેતે પોતાન ે

રતજસ્ટડષ કરાવે; તેમને કેશ પહોંચાડવામાાં આવશે. જ ે
લોકો, પ્રાઈમ તમતનસ્ટર કોરોના રીતલફ ફાંડમાાં ડૉનેશન 
આપી રહ્યા છ ેતેમને હુાં ખાત્રી આપુાં છુાં કે આ ફાંડ લયા 
વપરાયુાં તેનો પારદશષક ડહસાબ રજૂ થશે; ઓડડટ થશે; 

લોકો જાણી શકશે. આ ફાંડમાાં કોઈ એક રુતપયો આપશ ે
તો સરકાર ચાર રુતપયા જોડશે. આ ફાંડ બેરોજગારોન ે
મળશે. વધારેને વધારે લોકો સુધી પહોંચવાના અમારા 
પ્રયત્નો છ.ે અમે એક મડહનામાાં; પેટરોલની ડકમ્બમતમાાં 30 

રુતપયાનો ઘટાડો કયો; જ્યારે ડીઝલની ડકમ્બમતમાાં 42 
રુતપયાનો ઘટાડો કયો; કેરોતસનની ડકમ્બમતમાાં 45 રુતપયાનો 
ઘટાડો કયો છ.ે ડીઝલની ડકમ્બમતમાાં ઘટાડાના કારણે 
ચીજવસ્તુઓના ભાવમાાં ઘટાડો થશે. લોકડાઉનના કારણ ે
ટલેસ કલેલશન 35 % ઘટ્યુાં છ;ે તેમ છતાાં પેટરોલ–ડીઝલની 

ડકમ્બમત ઘટાડો કરવામાાં આવ્યો છ.ે પ્રથમ વખત કન્ટરકશન 
ઈન્ડસ્ટરીઝ/સ્મોલ–મીડડયમ સ્કેલ ઈન્ડસ્ટરીઝને Incentives 
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– પ્રોત્સાહનો આપવામાાં આવ્યાાં છ;ે જથેી રોજગારની 
તકો વધે.” 

પાડકસ્તાનના PM સાંવેદનશીલતા દેખાડી શકે; તો 
ભારતના PM સાંવેદનશીલતા દેખાડવાને બદલે તાળી/ 
થાળી/દીવાની વાતો કેમ કરતા હશે? નક્કર પગલાાંન ે
બદલ,ે માત્ર સલાહ જ કેમ આપતા હશે? ‘PM CARES 

ફાંડ’માાં કેટલુાં ફાંડ આવ્યુાં છ;ે કેટલુાં ફાંડ, કઇ જગ્યાએ 
વપરાયુાં; તેની માડહતી સરકાર શા માટ ે છૂપાવતી હશે? 
જ્યારે પેટરોલ–ડીઝલની આાંતરરાષ્ટરીય ડકમ્બમતમાાં 50% 
ઘટાડો થઈ ગયો છ ેત્યારે બેરોજગારી/મોંઘવારીના સમયે 

પેટરોલ–ડીઝલની ડકમ્બમતમાાં ઘટાડો કરવાને બદલે વધારો 
કરવાનુાં સરકારને કેમ સૂઝતુાં હશે? પ્રધાનસેવકે અપીલ 
કરી હતી કે માતલકો લોકડાઉન દરતમયાન શ્રતમકોને 
પગાર ચૂકવે! પરન્તુ સરકારે ભૂખ્યા/તરસ્યા શ્રતમકો 

પાસેથી રેલવે ભાડુાં વસૂલ કયુિં! કથની કરણીમાાં કેટલુાં 
અાંતર! સરકાર શ્રતમકોની લયારેય હોતી નથી; એની 
સાતબતી સરકારે આપી છ!ે 

 (લેખ લખાયો : 6 મે, 2020) 
 
▪ 
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5.4 

વરસાદ શુાં કામનો; જ્યારે પાક સુકાઈ ગયો હોય! 
અનુક્રમતણકા 

15 મે, 2020ના રોજ દેશના વડરષ્ઠ વકીલોએ 
સુતપ્રમકોટષ સમક્ષ પ્રવાસી શ્રતમકોનુાં દદષ રજૂ કયુિં ત્યારે 
સુતપ્રમકોટ ે સાાંભળવાનો ઈન્કાર કરતા કહ્યુાં હતુાં : ‘અમે 
પ્રવાસી શ્રતમકોને મોતનટર કરી શકીએ તેમ નથી!’ આ 

પહેલા પણ સુતપ્રમકોટષ સમક્ષ પ્રવાસી શ્રતમકો માટ ે
હસ્તક્ષેપ કરવા પીડટશન થઈ હતી ત્યારે સુતપ્રમકોટ ેકહી 
દીધુાં હતુાં : ‘શ્રતમકોને ખાવાનુાં મળે છ;ે પછી તચાંતા કેમ 
કરો છો?’ દેશની 12 હાઈકોટ ે લોકડાઉનના કારણે 
બેરોજગાર બનેલ શ્રતમકો અાંગે/કોરોના અભૂતપૂવષ સાંકટ 

અાંગે રાજ્ય સરકારોન ે ખખડાવી રહી હતી ત્યારે 
સુતપ્રમકોટષને શ્રતમકોનુાં દદષ દેખાતુાં ન હતુાં. કેરળ હાઈકોટષ/ 
કનાષટક હાઈકોટષ/ગુજરાત હાઈકોટષ જ્યારે રાજ્ય 
સરકારોને કોરોના સાંકટનો સામનો ઉતચત રીતે કરવા 

કહી રહી હતી ત્યારે સુતપ્રમકોટષ ભરતનાંદરમાાં સૂતી હતી. 
પરન્તુ 28 મે, 2020ના રોજ સુતપ્રમકોટષની તનાંદર ઉડી 
ગઈ. સુતપ્રમકોટ ેકહ્યુાં : “[1] શ્રતમકો પાસેથી ટરને કે બસનુાં 
ભાડુાં વસૂલ કરવુાં નહીં. રાજ્ય સરકાર ટરનેની માાંગણી કરે 

કે તરત રેલવે તવભાગે ટરને પૂરી પાડવી. [2] ટરને/બસ 
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જ્યાાંથી ઉપડ ેત્યાાં શ્રતમકો પ્રતતક્ષા કરતા હોય તેમને રાજ્ય 
સરકારે ભોજનની વ્યવસ્થા કરવી. [3] ટરનેના પ્રવાસ 

દરતમયાન ભોજન/પાણીની વ્યવસ્થા રેલવેએ કરવી. 
બસના પ્રવાસ દરતમયાન ભોજન/પાણીની વ્યવસ્થા રાજ્ય 
સરકારે કરવી. [4] રાજ્ય સરકારે પ્રવાસી શ્રતમકોની 
નોંધણી થાય પછી જમે બને તેમ ઝડપથી તેમને ટરને/બસ 

મળે તેનુાં આયોજન કરવુાં. [5] રોડ ઉપર ચાલીને જતાાં 
શ્રતમકો તાત્કાતલક શેલ્ટર હોમમાાં લઈ જઈ ભોજન 
સડહતની સુતવધાઓ આપવી.” 

કોરોનાના અભૂતપૂવષ સાંકટમાાં સુતપ્રમકોટષની તનાંદર 

ઉડી ત્યાાં સુધીમાાં લગભગ 91 લાખ શ્રતમકો ભૂખ્યા/ 
તરસ્યા 1000/1200 ડકલોમીટર ચાલતા ચાલતા પોતાના 
વતનમાાં પહોંચી ગયા હતા; કેટલાાંય શ્રતમકોનો જીવ રોડ 
ઉપર જ જતો રહ્યો. મુઝર્ફફરપુર રેલવે સ્ટશેન ઉપર એક 

દોઢ વર્ષનુાં નાનકડુાં બાળક એની શ્રતમક માતાને જગાડી 
રહ્યુાં છ,ે ચાદર ખેંચી રહ્યુાં છ;ે એ બાળકને ખબર નથી કે 
માતા તો હવે લયારેય જાગવાની નથી! વીડડયો જોઈને 
સાંવેદના હચમચી જાય છ.ે પ્રશ્ન એ છ ે કે સરકાર/ 
સુતપ્રમકોટષની સાંવેદના લયાાં જતી રહી હશે? વડરષ્ઠ 

પત્રકાર ભાર્ા તસાંહ કહે છ ે : “મીલોડષ, આટલુાં મોડુાં કેમ 
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કયુિં? લયા બરખા; જબ કૃતર્ સૂખાની?” વરસાદ શુાં 
કામનો; જ્યારે પાક સુકાઈ ગયો હોય! 

શ્રતમકોનુાં અદૃશ્ય દદષ જો સરકારને/ન્યાયતાંત્રને 
દેખાતુાં ન હોય તો સરકારને/ન્યાયતાંત્રને તનાંદરમાાંથી 
જગાડવાની આપણા સૌની ફરજ છ.ે અભૂતપૂવષ કોરોના 
સાંકટ ેલોકશાહીના સ્તાંભોનો ચહેરો ખૂલ્લો કરી દીધો છ!ે 

લોકતાંત્ર અને સત્યને જીવતુાં રાખવા આપણે સૌએ ઝઝમવુાં 
પડશે! 

(લેખ લખાયો : 29 મે, 2020) 
 
▪ 
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5.5 

‘શ્રતમકોનો કોઈ દેશ ન હોય!’ 
અનુક્રમતણકા 

સરકાર 20 લાખ કરોડના પેકેજમાાંથી શ્રતમકોને 
મદદ કરી શકવાની નથી; મદદ તો સાંવેદનશીલ પત્રકાર/ 
મડહલા જ કરી શકે! આપણા સૌના ગાલ ઉપર તમાચો 
ઝીંકતી એક ઘટના ‘ધ વાયર તથા સમાચાર એજન્સી 

ભાર્ા’એ 19 મે, 2020ના રોજ પ્રતસધ્ધ કરી છ.ે એનુાં 
નામ રામપુકાર પાંડડત. ઉમ્બમર 38 વરસ. ત્રણ દીકરીઓ; 
પૂનમ [ઉમ્બમર : 9 વર્ષ] પૂજા [ઉમ્બમર : 4 વર્ષ] પ્રીતી 
[ઉમ્બમર : 2 વર્ષ] અને એક પુત્ર રામપ્રવેશ [ઉમ્બમર : 1 
વર્ષ]નો તપતા. મૂળ વતન બડરયારપુર ગામ, બેગસુરાય, 

તબહાર. ડદલ્હીના એક તસનેમા હોલના તનમાષણમાાં એ 
સ્થળાાંતડરત શ્રતમક હતો. કોરોના સાંકટના કારણે 
લોકડાઉન થતાાં બેકાર બની ગયો. વતનમાાં જવુાં હતુાં પણ 
ટરને બાંધ હતી; સરકારી કે ખાનગી બસો બાંધ હતી; 

વાહનો બાંધ હતા. જવુાં કઈ રીતે; એની તચાંતા સતાવતી 
હતી. સત્યનારાયણ ગાંગારામ તપત્રોડા એટલે સામ 
તપત્રોડાની સાંચારક્રાક્ન્તના પડરણામે તેની પાસે મોબાઈલ 
હતો. પત્નીનો ફોન આવ્યો ત્યારે એ ભાાંગી પડ્યો. 

બીમારીમાાં પુત્ર રામપ્રવેશનુાં મૃત્યુ થયુાં હતુાં. 
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એ ચાલવા લાગ્યો. ડદલ્હીથી બડરયારપુર 1200 
ડકલોમીટર દૂર થાય. એને દુ:ખ એ વાતનુાં હતુાં કે પુત્રના 

મરણ પહેલા એનુાં મોં જાવા ન મળ્યુાં! વતનમાાં એને ત્વડરત 
પહોંચવુાં હતુાં. તનજામુદ્દીન પુલ પાસે પોલીસે એને રોલયો. 
રામપુકારે નીતરતી આાંખે પોલીસને આજીજી કરી : 
“મારો એક વરસનો ડદકરો રામપ્રવેશ મરણ પામ્બયો છ ;ે 

મારી પત્ની તબમાર છ.ે મારી ત્રણેય ડદકરીઓ મારી રાહ 
જોઈ રહી છ.ે મને જવા દો!” પોલીસનો જવાબ હતો : 
“તુાં ઘેર જઈશ તો તારો ડદકરો જીવતો થઈ જવાનો છ?ે 
લોકડાઉન ચાલુ છ,ે તુાં જઈ શકે નહીં! પાછો જા!” 

રામપુકારને આઘાત લાગી ગયો. એ થાકી હારીને રોડના 
ડકનારે બેસી જાય છ ેઅને પોતે તવચારે છ ેકે હુાં ઘેર કઈ 
રીતે પહોંચીશ? ત્રણ ડદવસ UP ગેઇટ પાસે વીતી જાય 
છ.ે તે રડતા રડતા પત્નીને ફોન કરે છ.ે તે સમયે એક 

પત્રકાર અતુલ યાદવ ત્યાાં પહોંચે છ;ે તે રામપુકારનો ફોટો 
ખેંચે છ ે અને રડવાનુાં કારણ પૂછ ે છ.ે અતુલ યાદવે 
રામપુકારને પોતાની કારમાાં બેસાડીને લઈ જવાની કોતશશ 
કરી પણ પોલીસે માંજૂરી ન આપી. પત્રકાર અતુલ યાદવ, 
રામપુકારની તસ્વીર સોતશયલ મીડડયા ઉપર મૂકે છ.ે 

રડતા શ્રતમકની આ તસ્વીર; લોકડાઉનના કારણે 
આજીતવકા ગૂમાવનાર બીજા રાજ્યોમાાં ફસાયેલ પ્રવાસી 
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શ્રતમકોની ત્રાસદીનુાં પ્રતીક બની ગઈ! એક મડહલા 
રામપુકાર પાસે પહોંચે છ.ે તેણે રામપુકારને ખાવાનુાં અન ે

રુતપયા 5,500/- આપ્યા. તેણે તવશેર્ ટરનેમાાં રામપુકારની 
ટીકીટ બૂક કરાવી. અને છવેટ ેતે વતનમાાં પહોંચે છ.ે તેને 
ઘેર જવાની માંજૂરી ન મળી; બાજુના ગામની શાળામાાં 
તેને કવોરોક્ન્ટન કરવામાાં આવ્યો. 

રામપુકાર કહે છ ે : “એ પત્રકાર અને મડહલાનો 
આભાર માનુાં એટલો ઓછો. એમના કારણે હુાં વતનમાાં 
પહોંચ્યો.” પછી એ આક્રોશપૂવષક ઉમેરે છ ે : “શુાં એક 
બાપ, ઘેર જઈને પોતાના પડરવારને મળીને; પોતાના 

ડદકરાના મોતનુાં દુ:ખ વહેંચવાનુાં ન ઈચ્છ?ે અમીર લોકોન ે
દરેક પ્રકારની મદદ મળે છ.ે એને તવદેશથી તવમાન દ્વારા 
ઘેર લાવી રહ્યા છ;ે પરન્તુ ગરીબ પ્રવાસી મજૂરોને 
તનરાધાર છોડી દીધાાં છ.ે અમારી તજ ાંદગીની આટલી જ 

ડકમ્બમત? શ્રતમકોનો કોઈ દેશ ન હોય!” 
(લેખ લખાયો : 20 મે, 2020) 
 
▪ 
 
 
 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             208 
 

6.1 

[6] લોકડાઉન 
માઈક્રો પ્લાતનાંગ તવનાના  

લોકડાઉનથી લોકોને અસહ્ય ત્રાસ! 
અનુક્રમતણકા 

કોરોના વાયરસ માટ ે કોઈ રસી શોધાઈ નથી; 
તેથી દેશમાાં આ વાયરસને ફેલાતો અટકાવવા માટ ેSocial 

distancing; Physical distancing રાખવુાં અતનવાયષ છ.ે 
PM–પ્રાઈમ તમતનસ્ટરે ‘નોટબાંધી’ની જાહેરાત 8 નવેમ્બબર, 
2016ના રોજ રાત્રે 8:00 વાગ્યે કરી હતી અને રાતના 
12:00 વાગ્યાથી અમલ શરુ થઈ ગયો હતો. આ પેટનષ 
મુજબ જ PMએ 24 માચષ, 2020ના રોજ રાત્ર ે 8:00 

વાગ્યે 21 ડદવસ માટ ે લોકડાઉનની જાહેરાત કરી; માત્ર 
ચાર કલાકનો સમય આપ્યો! 130 કરોડની વસતતમાાં 
જ્યારે ST બસ બાંધ/રેલવ ેબાંધ/ખાનગી વાહનો બાંધ થાય 
ત્યારે કલ્પના ન કરી હોય તેવી ક્સ્થતત ઊભી થઈ. 

કારખાના/ફેલટરીઓ/ઉદ્યોગો બાંધ થતા રોજમદાર 
મજૂરોની કઠણાઈ બેઠી. તેમને કામ મળતુાં બાંધ થઈ ગયુાં. 
શહેરોમાાં જુદી જુદી જગ્યાએ મજૂર/કારીગરનુાં બજાર 
ભરાતુાં હતુાં તે બાંધ થઈ ગયુાં. રેંકડી/ખૂાંમચાવાળાઓની 

રોજગારી ઠપ થઈ ગઈ. બાળકોના પેટ ભરવા 100 
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રુતપયા ઉછીના મેળવવા કરગરી રહ્યા છ!ે મજૂરો 
ગુજરાતથી રાજસ્થાન તરફ પગપાળા 100/200 

ડકલોમીટર ભૂખ્યાાં/તરસ્યાાં ભાગવા લાગ્યા; માથે સામાન, 
કાખમાાં બાળકો લઈને! આવુાં રશ્ય ડદલ્હીમાાં જોવા મળ્યુાં; 
મજૂરો ઉત્તરપ્રદેશ/તબહાર પગપાળા જવા મજબૂર બન્યા! 
મજૂરો/ગરીબો/વાંતચતોની કઠણાઈ બેસી ગઈ; લોકો 

ભૂખ્યા/તરસ્યા વતન તરફ જવા લાગ્યા. સુરતથી સૌરાષ્ટર 
તરફ પ્રવાહ શરુ થયો. ખેડૂતોનો કોઈ તવચાર કરવામાાં ન 
આવ્યો; એમના તૈયાર પાકનુાં શુાં? બજાર તો બાંધ છ!ે US 
પ્રેતસડને્ટના સ્વાગત માટ/ેમેદની એકત્ર કરવા તાંત્રનુાં 

માઈક્રો પ્લાતનાંગ જોવા મળ્યુાં હતુાં; એવુાં પ્લાતનાંગ લોકડાઉન 
વેળાએ કેમ તવસરાઈ ગયુાં હશે? 

લોકો જીવનજરુરી ચીજવસ્તુઓ/દવાઓ લેવા 
બહાર ગયા ત્યારે પોલીસના ડાંડા પડ્યા! કેટલાાંય 

વીડડયોમાાં જોઈ શકાય છ ેકે કડરયાણાની દુકાનથી ખરીદી 
કરીને સામાન લઈ જતા નાગડરકોને ઝૂડવામાાં આવે છ.ે 
ડદલ્હીમાાં 15,000 તલટર દૂધ, અને 10,000 ડકલો 
શાકભાજી ફેંકી દેવા પડ્યા. એક બાજુ ભૂખ્યા પેટ; બીજી 
તરફ પોલીસના કારણે બગાડ! ચાર કલાકનો સમય ઘણો 

જ ઓછો કહેવાય! બીજા ડદવસે બપોરના 12:00 સુધીનો 
સમય આપી શકાયો હોત. નોટબાંધીના સમયની નકલ 
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કરવાની જરુર ન હતી. નોટબાંધીનો લોકોને અનુભવ હતો. 
લોકોને લોકડાઉનનો અનભુવ ન હતો. લોકોએ લોકડાઉન 

શબ્દ સાાંભળ્યો ન હતો. પોલીસ પાસે શહેર/તજલ્લામાાં 
લોકડાઉન પ્લાન હોય છ;ે લૂાંટ/ધાડ/ટરેેડરસ્ટ પ્રવૃતત્ત/ 
ડડઝાસ્ટર વેળાએ શહેર/તજલ્લાને લોકડાઉન કરી શકાય 
છ.ે તે માટ ે SOP–સ્ટાન્ડડષ ઓપરેડટાંગ પ્રોસીઝર હોય છ;ે 

એનુાં ડરહસષલ થાય છ;ે ચકાસણી થાય છ.ે પરન્તુ દેશ 
આખામાાં લોકડાઉન કરવા માટનેી કોઈ SOP ન હતી; 
અનુભવ પણ ન હતો. આ દૃક્ષ્ટએ ચાર કલાકનો સમય 
અપૂરતો હતો; સામે તાંત્રની કોઈ તૈયારી ન હતી. 

લોકડાઉનનો અમલ કરાવવાની જવાબદારી પોલીસ ઉપર 
આવી; એટલે પોલીસ લોકોની આાંખે ચડી ગઈ! લોકોને 
અનુભવ થયો કે થોડાાં અપવાદ તસવાય; પોલીસ 
આપતત્તના સમયે પણ સાંવેદનશીલ ન બની! 

આપણી પોલીસ લોકોને પ્રજા માને છ;ે નાગરીક 
માનતી નથી. લોકોનો પણ વાાંક છ.ે રાક્ષ્ટરય આપતત્તના 
સમયે; માંડદરે બેસવુાં/ઓટા ઉપર બેસવુાં/કારણ તવના 
બહાર નીકળવુાં/થાળી વગાડવા માટ ે સરઘસ કાઢવુાં/ 
લગ્નમાાં જવુાં/સત્યનારાયણની કથામાાં જવુાં/નમાજ પઢવા 

જવુાં વગેરે પ્રવૃતત્તની ટવે લોકો છોડી શકતા નથી! 
ડૉલટસષ/હૉક્સ્પટલ સ્ટાફ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા 
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છ.ે પોતાની સેર્ફટી અાંગે રજૂઆત કરી રહ્યા છ;ે પરન્ત ુ
આરોગ્ય–તાંત્ર પાસે સવલતો નથી. લાકડાની તલવારથી 

લડાઈ લડી શકાય નહીં! રોહતક મેડડકલ કૉલેજના       
ડૉ. કામના કક્કરે ક્િટ દ્વારા સેર્ફટી ઈક્લવપમેન્ટ અાંગ ે
મુદ્દો ઊઠાવ્યો; તો ‘ભલતો’ તેની પાછળ પડી ગયા! 
ડૉલટસષ પોતાના માટ ેનહીં, આપણા માટ ે મુદ્દો ઊઠાવે છ;ે 

એ કેમ સમજાતુાં નથી? સૌથી વધુ ત્રાસ ‘ભલતો’નો છ;ે 
PMની કે તેમના તાંત્રની ટીકા કરનારને દેશરોહી ઠરાવી દે 
છ!ે PM ઉપર દેશનુાં બાંધારણ છ;ે એ વાત ભલતોના ગળે 
ઊતરતી જ નથી! 

(લેખ લખાયો : 28 માચષ, 2020) 
 
▪ 
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6.2 

પોલીસ શાકભાજીની રેંકડીઓ ઊંધી કેમ વાળે છ?ે 
અનુક્રમતણકા 

‘સાંદેશ’ દૈતનકમાાં [1 એતપ્રલ, 2020] પાાંચ ફોટાઓ 
પ્રતસધ્ધ થયા છ;ે જમેાાં પોલીસ અમદાવાદ શહેરમાાં, 
લોકડાઉનનો ભાંગ કરનાર ફેડરયાની શાકભાજીની 
રેંકડીઓ ઊંધી વાળે છ.ે સોતશયલ મીડડયામાાં રેંકડી ઊંધી 

વાળતા અને રેંકડી ઉપર લાઠીચાજ ષ કરતા પોલીસનો 
વીડડયો ફરી રહ્યો છ.ે આ લાઠીચાજ ષનો માર તનજીષવ 
રેંકડીને થોડો લાગ?ે આ માર તો તેમના નાના બાળકો 
ઉપર પડ ે છ!ે અમદાવાદના CPએ અકળાઈને, એ 
તવસ્તારના પોલીસ ઇન્સ્પેલટરને ફરજમોકૂફ કરી દીધા! 

લોકડાઉનનો અમલ કરાવવા માટ ે દેશભરમાાં પોલીસ 
ગરીબ નાગડરકોને ઠમઠોરી રહી છ!ે 

આપતત્તના સમયે પોલીસ રાતડદવસ ફરજ ઉપર 
હોય છ.ે કોરોના વાયરસ જ ેતે વ્યક્લતને ઝપટમાાં લે છ;ે 

ઉપરાાંત તેના સમ્બપકષમાાં આવનારાઓનો પણ ભોગ લે છ.ે 
આ કારણસર લોકડાઉનનો કડક અમલ થાય તે આવશ્યક 
છ.ે પોલીસ તશસ્તમાાં રહેવા ટવેાયેલી હોય છ;ે જ્યારે તેની 
નજર સામે લોકો અતશસ્ત આચરે ત્યારે એના મગજનો 

બાટલો ફાટી જાય છ;ે રેંકડીઓ ઊંધી વાળે છ.ે આપતત્તના 
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સમયે પોલીસે કઈ રીતે લોકો સાથે વ્યવહાર કરવો ત ે
અાંગે સીતનયર પોલીસ અતધકારીઓએ સ્પષ્ટ માગષદશષન/ 

સૂચનાઓ આપવી જોઈએ. આ પ્રકારની ક્સ્થતત 200 
વર્ષમાાં એકાદ વખત આવતી હોય છ.ે પોલીસ કતમશ્નર 
ટી–મીડટાંગ કરતા હોય છ;ે ત્યારે સૂચનાઓ આપી હોત તો 
ગરીબ ફેડરયાઓની રેંકડીઓ ઊંધી વળી ન હોત! 

પોલીસમાાં એક ભયાંકર રોગ છ.ે કોઈ અતપ્રય 
ઘટના બને એટલે નીચેના અતધકારીઓને ફરજમોકૂફ 
કરવામાાં આવ ે છ;ે ભાગ્યે જ સીતનયર/સુપરવાઈઝરી 
અતધકારીઓ સામે પગલાાં ભરાય છ!ે પોલીસને તાલીમ 

આપતી ગુજરાતમાાં ચાર તવશાળ સાંસ્થાઓ છ ે : કરાઈ 
પોલીસ એકેડમી/પોલીસ ટરઈેતનગ સ્કૂલ, વડોદરા/પોલીસ 
ટરઈેતનાંગ કૉલેજ, જૂનાગઢ અને ચોકી SRP ટરઈેતનાંગ સેન્ટર. 
આ ચારેય ટરતેનાંગ સાંસ્થામાાં Willingness હોય તેવા 

અતધકારીને મૂકવામાાં આવતા નથી; પરન્તુ પોલીસ 
અતધકારીઓને પતનશમેન્ટ કરવા માટ ે મૂકવામાાં આવે છ.ે 
જનેે પતનશમેન્ટ પોક્સ્ટાંગ કહેવાય છ.ે જ્યાાં પોલીસની 
તાલીમ સાંસ્થાઓમાાં રેંકડીઓ ઊંધી કરનારાઓને/ગડબડ 
કરનારાઓને/તુમાખી કરનારાઓને/ફળરુપ ભ્રષ્ટાચાર 

કરનારાઓને મૂકવામાાં આવે; ત્યારે ત્યાાં નવા પોલીસને 
નકારાત્મક તાલીમ મળે છ.ે કૂવામાાં હોય તેવુાં હવાડામાાં 
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આવે; તે કહેવતમાાં ભારોભાર સત્ય છૂપાયેલુાં છ.ે આશા 
રાખીએ કે ગરીબ નાગડરકોના માનવગૌરવ માટ ે તાંત્રની 

આાંખો ખૂલશે! 
(લેખ લખાયો : 1 એતપ્રલ, 2020) 

 
▪ 
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6.3 

કોરોના મહામારીએ શહેરી ભારતને  
ગ્રામીણ ભારત તરફ દોડતુાં કરી દીધુાં! 

અનુક્રમતણકા 

કોરોના મહામારીએ શહેરી લોકોને/શહેરમાાં 
વસતા શ્રતમકોને તવચારતા કરી મૂલયા છ.ે સૌને વતન 
તરફ જવુાં છ;ે પણ જઈ શકાતુાં નથી. ડદલ્હી, મુમ્બબઇ, 

અમદાવાદ, ચૈન્નઇ, બેંગલોર વગેરે તમામ ઔદ્યોતગક 
શહેરોમાાં સ્થળાાંતડરત મજૂરોની ક્સ્થતત ખૂબ જ ખરાબ 
થઈ ગઈ છ.ે તેમની રોજગારી અને રહેઠાણના તમામ 
સ્રોતો સરકારના લોકડાઉનના નીણષયને કારણે રાતોરાત 
બાંધ થઇ ગયા છ.ે મજૂરોના અસાંખ્ય ટોળાઓ માથા પર 

ઘરવખરીનુાં પોટલુાં અને કાખમાાં બાળક તેડીને પોતાના 
મૂળ ગામ; પ્રદેશમાાં જવા ચાલતા જ નીકળી પડયા! 
લોકડાઉનનો તનણષય કરતી વખતે, દેશના અથષતાંત્રમાાં આ 
શ્રતમક વગષનો કેટલો ચાવીરૂપ અને ગતતશીલ ફાળો છ;ે 

તેનો ખ્યાલ સરકારે રાખ્યો નથી. શ્રતમકોને ભગવાન 
ભરોસે છોડી મૂલયા છ.ે સરકાર પોતે સાંવેદનશીલ છ ;ે 
તેવો ઢોલ પીટ ેછ;ે પરન્તુ સરકારની ગુનાડહત બેદરકારી 
જોવા મળી છ.ે 24મી માચષથી હજુ સુધી 40 ડદવસથી 

વધુ સમય થયો. આ શ્રતમક વગષ લયાાં છ,ે કેવી રીતે જીવે 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             216 
 

છ,ે તેમના બાળકોને બે ટાંકનુાં ભોજન મળે છ ેકે નહીં, તે 
લયાાં સુઇ રહે છ;ે તેની તચાંતા સરકારે કરી નથી. શ્રતમકોએ 

ગુસ્સો વ્યલત કયો ત્યારે સરકારની તનાંદર ઊડી! 2 મે, 
2020ના રોજ ગુજરાત સરકારે રવાના કરેલ 
સ્થાળાાંતડરત મજૂરોને; દાહોદ (મધ્યપ્રદેશ) અને 
શામળાજી (રાજસ્થાન)ની સરહદ પર બન્ને રાજ્યોની 

સરકારોએ અટકાવ્યા. આ મજૂરોએ પોલીસ ઉપર 
પ્થરમારો કયો! શ્રતમકો સાથે કેવી મજાક! ગુજરાત 
સરકારનુાં કેવુાં સાંકલન! ગુજરાતમાાંથી 20 લાખ કરતાાં 
વધારે મજૂરો પોતાના વતન જવા અતધરા બન્યા છ.ે 

ડદલ્હીમાાં સ્થળાાંતરીત મજૂરોની સાંખ્યા 40 લાખથી પણ 
વધારે છ.ે આ શ્રતમકો લયારે વતન પહોંચશે? 

શ્રતમકોની હાલત જવેી જ ક્સ્થતત શહેરોમાાં વસતા 
મધ્યમવગષની થઈ ગઈ છ.ે સૌરાષ્ટરના ગામડાઓ ખાલી 

થઈ ગયા હતા; સૌને સુરત રહેવુાં હતુાં. ગામડાની હાડમારી 
કરતા શહેરમાાં રહેવાના મુખ્ય ત્રણ કારણ હતા : [1] 
શહેરી જીવનમાાં ગામડા કરતા સલામતી વધુ છ.ે 
ગામડામાાં માથાભારે તત્ત્વોનો ત્રાસ હોય છ;ે જ ેશહેરોમાાં 
ઓછો હોય છ.ે શહેરોની પોલીસ વધુ એક્લટવ હોય છ.ે 

શહેરોમાાં જાગૃતતના કારણે લોકશાહી જવેુાં લાગે છ.ે 
ગામડામાાં સામાંતવાદી વાતાવરણ હોય છ;ે ભેદભાવ હોય 
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છ.ે [2] બાળકોનો અભ્યાસ સારી રીતે થઈ શકે તેવી 
સવલતો શહેરમાાં હોય છ.ે [3] ગામડામાાં તડકે કામ કરવુાં 

તે કરતા શહેરોમાાં છાાંયે કામ કરવુાં ગમે છ.ે શહેરોમાાં 
રોજગારીની તકો વધુ છ.ે 

1965 પહેલા સૌરાષ્ટરના ખેડૂતોનો પ્રવાહ 
અમદાવાદ તરફ વહેતો હતો; ત્યાાં કાપડ તમલો ધમધમતી 

હતી. તે તમલો બાંધ થતા કામદારો ઉપર આફત આવી 
પડી; ગામડાની જમીન વેચી દીધી હતી; હવે લયાાં જવુાં તે 
પ્રશ્ન સતાવતો હતો. હવે સુરતની હાલત એવી થઈ ગઈ 
છ;ે ગામડાની જમીન વેચીને એપાટષમેન્ટ લીધા; હવે ગામડ ે

જવાનો રસ્તો બાંધ થઈ ગયો. કોરોના વાયરસના કારણે 
લોકડાઉન–ઘરબાંધીને 40 ડદવસ પૂરા થઈ ગયા; હજુ 
લયારે લોકડાઉન હટશે તે નક્કી નથી. આ ક્સ્થતતમાાં 
શહેરી જીવન વધુ મુશ્કેલ બન્યુાં છ.ે ગામડામાાં વાડીએ/ 

ખેતરે જઈ શકાય છ;ે શહેરોમાાં ધાંધાના સ્થળે જઈ શકાતુાં 
નથી. હવે શહેરના લોકોને/શ્રતમકોને ગામડ ેજવુાં છ;ે પરન્ત ુ
જઈ શકતા નથી. લોકોને હવે અબષન લાઈફને બદલે 
તવલેજ લાઈફ વધુ સલામત લાગે છ!ે આઝાદી બાદ 
અબષન ઇક્ન્ડયા; શહેરી આધુતનક ભારત બનતુાં હતુાં, 

તવકસતુાં હતુાં; તેના તવકાસ પર કોરોના મહામારીએ ખૂબ 
જ મોટી બ્રેક મારી છ!ે      (લેખ લખાયો : 3 મે, 2020) ▪ 
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6.4 

લોકડાઉન, 16 શ્રતમકોનુાં મોત એક સાથે લઈન ેઆવ્યુાં! 
અનુક્રમતણકા 

ભૂખ્યા/તરસ્યા અને શારીડરક/માનતસક રીતે 

થાકેલા શ્રતમકોને એ ખબર પણ ન રહી કે લયાાં આરામ 
કરવો; લયાાં સૂવુાં! ટરનેના પાટા ઉપર સૂતેલા 16 શ્રતમકો 
માલગાડી નીચે કચડાઈને મૃત્યુ પામ્બયાાં. આ કરુણ ઘટના 
મહારાષ્ટરના ઔરાંગાબાદમાાં બદનાપુર અને કરમાડ વચ્ચે 

8 મે, 2020ના રોજ સવારના 5:15 વાગ્યે બની. આ 
શ્રતમકો ઔરાંગાબાદથી મધ્યપ્રદેશ જતી શ્રતમક તવશેર્ ટરને 
પકડવા માટ ે રેલવ ે ટરકે ઉપર જાલનાથી ભૂસાવલ જઈ 
રહ્યા હતા. 45 ડકલોમીટર પગપાળા ચાલ્યા બાદ થાકીને 
ટરકે ઉપર જ સૂઈ ગયા હતા. શ્રતમકોની કેવી મજબૂરી? 

લોકડાઉન સામૂડહક મોત લઈને આવ્યુાં! 
આના માટ,ે નોટબાંધીની જમે ચાર કલાક બાદ 

લોકડાઉન કરનાર કેન્ર સરકારની આયોજનહીનતા અન ે
પૂવષ તૈયારીનો અભાવ જવાબદાર છ.ે સરકાર અમીરોની 

તચાંતા કરે છ;ે ગરીબો/વાંતચતો/શ્રતમકોની એને કાંઈ પડી 
નથી. ગરીબો પક્ષને ફાંડ આપતા નથી. મતો આપે છ;ે તે 
માટ ેગરીબોને ગોદી ચેનલોના ભજનો/IT Cellની ઝેરીલી 
પોસ્ટથી તનયાંતત્રત કરી શકાય છ;ે ગોદી સાંતો, સાધુઓ, 
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બાબાઓ, બાપૂઓ, સ્વાતમઓ અને માતાજીઓથી 
તનયાંતત્રત કરી શકાય છ;ે છતાાં કાંઈ ઘટ ે તો રાષ્ટરવાદ/ 

દેશભક્લતનો નશીલો ડોઝ તૈયાર રખાય છ;ે છતાાં કાંઈ ઘટ ે
તો નાણાાંના કોથળા છૂટા મૂકાય છ.ે છતાાંય કાંઈ ઘટ ે તો 
ધારાસભ્યોની ખરીદી કરીને પણ ગુનેગારો સત્તામાાં 
ગોઠવાઈ જાય છ.ે આવી પ્રવૃતત્ત કરતા નેતા લોકોના 

પ્રતતતનતધ નથી; પરન્તુ મૂડીપતતઓના મેનેજરો છ!ે આ 
મેનેજરોને ભોળા લોકો પોતાના નેતા માને છ ેઅને અપેક્ષા 
રાખે છ ેકે ભારત તવશ્વગુરુ બની જશે! 

સરકારની નીતત જૂઓ. મૂડીપતત તરફી અને 

શ્રતમકોની તવરુધ્ધની છ.ે પૈસાદારો તવદેશમાાં ફસાઈ ગયા 
હોય ત્યારે સરકારી ખચે પ્લેન મોકલી વતનમાાં લવાય છ.ે 
તવશ્વ આરોગ્ય સાંસ્થાએ કોરોના સાંકટ અાંગે ચેતવણી 
આપી હતી છતાાંય અમદાવાદ ખાતે ‘નમસ્તે ટરમ્બપ’ના 

કાયષક્રમમાાં ભીડ ભેગી કરવા/PMની સભામાાં ભીડ ભેગી 
કરવા માઈક્રો પ્લાતનાંગ કરાય છ.ે ST બસોમાાં લોકોને 
લાવવા–પરત મૂકવાની વ્યવસ્થા કરાય છ;ે પરન્તુ 
લોકડાઉન કરતા પહેલા કોઈ જાતનુાં માઈક્રો પ્લાતનાંગ ન 
કયુિં. ગુજરાતમાાંથી 20 લાખ અને ડદલ્હીમાાંથી 40 લાખ 

બેરોજગાર બનેલા શ્રતમકો પોતાના રાજ્યમાાં પરત જવા 
ઈચ્છતા હતા; મહારાષ્ટર/કણાષટક રાજ્યમાાંથી શ્રતમકો 
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પોતાના રાજ્યમાાં પરત જવા માટ ે અતધરા બન્યા હતા; 
ટરને/બસ/ખાનગી વાહનો બાંધ હોવાથી બાળકોને તેડીને 

પગપાળા ચાલતા થયા! સરકારની આમાાં કોઈ 
જવાબદારી જ નહીં? ગરીબ/વાંતચત/શ્રતમકો માટ ે કોઈ 
પ્લાતનાંગ ન કરીએ તો પણ ચાલે; એની ખાતરી સત્તાપક્ષન ે
છ.ે લોકોનો રોર્ ખાળવા સરકાર ગોદી મીડડયાને કામે 

લગાડશે. કોરોના વાયરસનો ફેલાવો માાંદાાં આરોગ્યતાંત્રને 
કારણે છ;ે તે તરફ લોકોનુાં ધ્યાન ન જાય તે માટ ે
જમાતીઓ ઉપર દોર્નો ટોપલો ઢોળી દેશે! આવી 
ચાલાકીથી તાંત્ર ચાલતુાં હોય તો શ્રતમકો માટ ે માઈક્રો 

પ્લાતનાંગ કરવાની જરુર જ લયાાં છ!ે મૃતકોને 4/5 લાખની 
સહાયની ઘોર્ણા થઈ છ;ે જ્યારે આખો પડરવાર કચડાઈ 
ગયો હોય ત્યારે સરકાર આ સહાય કોને આપતી હશે? 
સ્વગષમાાં સહાય મોકલી શકાતી નથી! ‘Prime Minister’s 

Citizen Assistance and Relief in Emergency 
Situations Fund’નો ઉપયોગ કયો હોત તો આ 16 
શ્રતમકો જીવતા હોત! સાર એટલો જ કે લોકોને છતેરવા 
‘જયશ્રી રામ’ના નારા પોકારે છ ેપણ કાયો દુશાશન જવેા 
કરે છ ે! 

(લેખ લખાયો : 8 મે, 2020) 
 

▪ 
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6.5 

શુાં રાતત્ર કર્ફયૂષ ઉપયોગી નીવડ?ે 
અનુક્રમતણકા 

સરકાર અને લોકો મુશ્કેલીમાાં મૂકાઈ ગયા છ.ે એક 
તરફ કૂવો, બીજી તરફ ખાઈ! સરકાર પ્લાતનાંગ સાથેનુાં 
લોકડાઉન કરે તો તચાંતા એ છ ે કે લોકો ખાય શુાં? 
નોટબાંધીથી ધાંધા/રોજગારની હાલત ખરાબ છ.ે એટલે 

હવે લોકો લોકડાઉન ખમી શકે તેમ નથી. કોરોના બુલેટ 
ટરનેની ગતતએ આગળ વધી રહ્યો છ.ે આખા દેશમાાં 
કોરોના વાયરસથી સાંક્રતમત દદીઓની સાંખ્યા વધી રહી 
છ.ે સ્મશાનમાાં લાશો એટલી આવે છ ેકે અાંતતમ સાંસ્કાર 
માટ ેઆખો ડદવસ રાહ જોવી પડ ેછ.ે સરકારમાાં આવડત 

નથી, એમ કહી શકાય તેમ નથી; મોતના આાંકડા સરસ 
રીતે છૂપાવી શકે છ!ે સવાલ એ છ ે કે મોતના આાંકડા 
છૂપાવી શકતી સરકારન ેરેમડતેસતવર ઈન્જલેશનના કેટલા 
જ્થાની જરુર પડશે; એનો અાંદાજ કેમ આવતો નહીં 

હોય? રેમડતેસતવરની ભારે અછત સજાષતા; 11 એતપ્રલ, 
2021ના રોજ સરકારે તેની તનકાસ ઉપર પ્રતતબાંધ મૂકી 
દીધો છ.ે એક વર્ષ પહેલા પગલાાં લેવાની જરુર હતી ત્યારે 
સરકારને હૉક્સ્પટલની સુતવધાઓ સુધારવાની અને 

વધારવાની જરુર લાગી નહતી. ત્યારે માત્ર ગૌમૂત્ર અને 
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બાબા રામદેવની ‘કોરોતનલ’ની ચચાષ કરી! 13 મહીના 
દરતમયાન સરકાર મોબાઈલ એક્પ્લકેશન તૈયાર ન કરી 

શકી; જથેી લોકોને કઈ હૉક્સ્પટલમાાં; કેટલા બેડ ખાલી 
છ;ે કેટલી દવાઓ; કેટલા ઈન્જલેશન ઉપલબ્ધ છ?ે તેનો 
ખ્યાલ આવે! ટોલનાકાએ ફરતજયાત ફાસ્ટગે ડડતઝટલ 
પેમેન્ટનો ધરાર આગ્રહ કરનાર સરકારે; આરોગ્ય સબાંધી 

સેવાઓને શા માટ ે ડડતઝટલ ન કરી? હાલે લોકો આખો 
ડદવસ રેમડતેસતવર ઈન્જલેશન માટ ે લાઈનમાાં ભૂખ્યા/ 
તરસ્યા ઊભા રહે છ.ે બીજી તરફ અાંતતમ સાંસ્કાર માટ ે
સ્મશાન ખાતે લોકો લાઈનમાાં ઊભા છ.ે શાંકા એવી જાય 

છ ે કે આ વસતત તનયાંતત્રત કરવાનો ‘માસ્ટર સ્ટરોક’ તો 
નહીં હોય? 

હૉક્સ્પટલોની ગેરવ્યવસ્થા/અપૂરતી સુતવધાઓના 
પ્રશ્નો સોતશયલ મીડડયામાાં ચચાષઈ રહ્યા છ.ે તેના કારણ ે

સરકારની પોલ ખૂલી રહી છ.ે ચૂાંટણી સભાઓ, 
રજતતુલાઓ, રસીમહોત્સવો, હડરદ્વારમાાં કુાંભમહોત્સવ, 
સત્તાપક્ષના બીજા જાતજાતના મહોત્સવોના કારણે કોરોના 
કાંટરોલ બહાર જતો રહ્યો છ.ે આ ક્સ્થતતમાાં, સરકાર માટ ે
હવે કાંઈક પગલાાં લીધા છ;ે તેવુાં દેખાડની જરુડરયાત 

ઊભી થઈ છ.ે અગાઉ સરકાર અને લોકો લોકડાઉનથી 
દાઝી ગયેલાાં છ.ે એટલે સરકારે હવે રાતત્ર કરર્ફયૂનો ખેલ 
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નાખ્યો છ.ે સવાલ એ છ ે કે શુાં રાતત્ર કર્ફયૂષ ઉપયોગી 
નીવડ?ે 

રાતત્ર કર્ફયૂષ લોકોને; પાટી, લગ્ન સમારાંભો,  તસનેમા 
હોલ, નાઈટ લલબ, ડડસ્કોતથક, હોટલ, રેસ્ટોરન્ટમાાં જતાાં 
રોકે છ.ે મોડ ેસુધી ચાલતી પ્રવૃતત્તઓ બાંધ રહે તો લોકો 
એકબીજાના સમ્બપકષમાાં ન આવે; પણ ડદવસે આ બધુાં ચાલુ 

હોય તો લોકો સમ્બપકષમાાં આવે કે નહીં? સવાલ એ છ ેકે 
કોરોના વાયરસ ડદવસે આરામ કરતો હશે અને રાત્રે જ 
સતક્રય થતો હશે? કોઈ રાજ્યમાાં વીકએન્ડમાાં બે ડદવસ 
લોકડાઉન કરે છ.ે કોરોના કાંઈ વીકએન્ડમાાં જ થોડો 

બહાર નીકળે? સત્તાપક્ષના નેતાઓ માસ્ક પહેરતા નથી; 
સોતશયલ ડીસ્ટને્સનુાં પાલન કરતા નથી. નોટબાંધી વેળાએ 
ડડતઝટલ પેમેન્ટની વાત કરનારા વડાપ્રધાન શા માટ ેપૈસા 
ખચી જ ાંગી ભીડ એકત્ર કરે છ?ે ચૂાંટણી પ્રચાર 

ડડતઝટલ/TV મારફતે થઈ ન શકે? ભીડ એકઠી કરી 
સાંમોહન ઊભુાં કરવાની લાલચ સત્તાપક્ષ કેમ છોડી શકતો 
નથી? કોરોના વડાપ્રધાનની 56 ઈંચની છાતીથી જરુર 
ડરતો હોવો જોઈએ! એક વર્ષ પહેલા થાળી ટીપવાથી 
કોરોના ત્રાસી ગયો હતો! દીપક પ્રગટાવ્યા ત્યારે કોરોના 

સાંતાઈ ગયો હતો! રાતત્ર કર્ફયૂષથી કોરોના કદાચ કાંટાળી 
જાય! વડાપ્રધાને એવી યુક્લત તવચારી હોય કે લાખો 
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લોકોની ભીડ એકત્ર કરી કેરોનાને ડરાવી દવેો! જો 
કોરોના ન ડરે તો બીજ ે ડદવસે વડાપ્રધાન ‘દો ગજ કી 

દૂરી’ની એવી નાટકીય વાત કરે કે કોરોના ખડખડાટ હસી 
પડ;ે એટલો હસે કે એના પેટમાાં જ ભયાંકર દુખાવો ઉપડ!ે 

(લેખ લખાયો : 12 એતપ્રલ, 2021) 
 
▪ 
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6.6 

દેશમાાં લોકડાઉન જવેા તનયાંત્રણો છ;ે  
તો 15 ડદવસનુાં સમ્બપૂણષ લોકડાઉન કેમ નહીં? 

અનુક્રમતણકા 

કોરોનાની બીજી લહેરે દેશમાાં હાહાકાર મચાવ્યો 
છ.ે તવદેશના અખબારો, મેગેતઝનો, ટીવી ચેનલોમાાં 
ભારતના સ્મશાનોમાાં સામૂડહક અક્ગ્નદાહના સચાચાર 

પ્રતસધ્ધ થઈ રહ્યા છ.ે દુતનયાના 40 જટેલા દેશો તરફથી 
ઑક્લસજન, મેડડકલ ઉપકરણો, દવાઓ, ઈન્જકેશનો 
વગેરેની મદદ ભારતમાાં પહોંચી રહી છ.ે આવી ક્સ્થતતમાાં 
દેશમાાં અનેક શહેરોમાાં રાતત્ર કર્ફયૂષ/સ્વૈક્ચ્છક લોકડાઉન/ 
આાંતશક લોકડાઉન/વીક એન્ડ લોકડાઉન જવેા તનયાંત્રણો 

લાગુ પાડલે છ.ે દેશના વૈજ્ઞાતનકો/ડૉલટર/એલસપટષ અને 
સરકારી ટાસ્ક ફોસે દેશમાાં 15 ડદવસના સમ્બપૂણષ 
લોકડાઉનની ભલામણ કરી છ.ે અનેક હાઈકોટષ સરકારની 
બેદરકારીની/સાંવેદનહીંનતાની ટીકા કરી રહી છ;ે છતાાં 

કેન્ર સરકાર આ અાંગે કોઈ તનણષય કરતી નથી. તવદેશથી 
મદદ આવી રહી છ ેતેને કઈ રીતે તવતરીત કરવી; તેની 
SOP–Standard operating procedure તૈયાર કરવામાાં 
જ 7 ડદવસ કરતા વધુ સમય નીકળી ગયો; ત્યાાં સુધીમાાં 

હજારો દદીઓના જીવ નીકળી ગયા! Disaster 
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Management Act, 2005 મુજબ અગાઉથી જ બધી 
SOP તૈયાર રાખવાની હોય છ ેઅને તેની ‘મોકડરીલ’ પણ 

કરવાની હોય છ.ે એક વરસ કરતા વધુ સમય મળ્યો છતાાં 
જ ેસરકાર SOP તૈયાર ન કરી શકે; તેની પાસે બીજી શુાં 
અપેક્ષા રાખી શકાય? 

સવાલ એ છ ે કે જ્યારે વૈજ્ઞાતનકો/ડૉલટરો અન ે

એલસપટ્સષ દેશવ્યાપી લોકડાઉનની સલાહ આપી રહ્યા 
છ;ે તો કેન્ર સરકાર શા માટ ેલોકડાઉનનો તનણષય કરતી 
નથી? સરકાર શા માટ ે વેપારી માંડળો મારફતે સ્વૈક્ચ્છક 
લોકડાઉન કરાવે છ?ે વડાપ્રધાનને વૈજ્ઞાતનકો/એલસપટ્સષ 

ઉપર ભરોસો નથી; પણ બાબા રામદેવ/શ્રી શ્રી રતવશાંકર/ 
સદ્ગુરુ જગ્ગી વાસુદેવ ઉપર ભરોસો છ!ે સરકારી 
આાંકડા મુજબ 5 મે, 2021ના રોજ પાછલા 24 કલાકમાાં 
કોરોનાના 3,82,315 નવા કેસ નોંધાય હતા અને 3,780 

દદીઓના મોત થયા હતા. હાલ સુધીમાાં 2,26,188 
લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છ.ે આતો સરકારી આાંકડા છ;ે 
સાચા આાંકડા તો 10 ગણા વધુ હોઈ શકે છ!ે કેન્ર 
સરકાર અન ેરાજ્ય સરકારો કહે છ ેકે ‘બધુાં બરાબર છ!ે’ 
પરન્તુ દેશની અદાલતો સરકારને કહે છ ેકે ‘તમે આાંખો 

બાંધ કરી શકો, અમે નહીં!’ લોકોને સરકાર ઉપર ભરોસો 
નથી; હવે તો હાઈકોટષને પણ સરકાર ઉપર ભરોસો રહ્યો 
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નથી! સરકાર બેતફકર છ;ે નથી 15 ડદવસનુાં સમ્બપૂણષ 
લોકડાઉન કરતી કે નથી કોઈ ‘રાહત પેકેજ’ જાહેર 

કરતી! તવદેશથી કઈ કઈ મદદ આવી અને તે કોને કોને; 
કેટલા પ્રમાણમાાં તવતડરત કરી; તે આપણે જાણી શકતા 
નથી; છતાાં સરકાર પારદશષકતાનો દાવો કરે છ!ે 

દેશના કેટલાાંય રાજ્યોમાાં ઑક્લસજનના અભાવ ે

દદીઓ દમ તોડ ેછ.ે 3 મે, 2021ના રોજ, કણાષટકની એક 
તજલ્લા હૉક્સ્પટલમાાં એક સાથે, 24 દદીઓ ઑક્લસજનના 
અભાવે તરફડીને મોતને ભેટ્યા હતા. દેશના સ્મશાનો 
અને કબ્રસ્તાનોમાાં જગ્યા નથી. છતાાં સરકાર તબન–

સાંવેદનશીલ કેમ છ?ે 15 ડદવસના સમ્બપૂણષ લોકડાઉન 
નહીં કરવાનો હઠાગ્રહ કેમ રાખે છ?ે બે કારણ છ ે : [1] 
‘બધુાં બરાબર છ’ેના ગુલાબી તચત્રમાાં મોટો ગોબો પડી 
જાય! દેશવ્યાપી લોકડાઉન કરે તો સરકારની (વાાંચો 

વડાપ્રધાનની) ઈમેજ ખરડાઈ જાય; એની તચાંતા છ!ે [2] 
સમ્બપૂણષ લોકડાઉનના કારણે પેટરોલ–ડીઝલની દર તમતનટ ે
કરોડોની આવક ગુમાવવી પડ!ે  

(લેખ લખાયો : 5 મે, 2021) 
 
▪ 
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6.7 

લોકડાઊનમાાં લોકોની રમૂજીવૃતત ખીલી ઊઠી! 
અનુક્રમતણકા 

લોકડાઉનમાાં લોકો ઘરમાાં બેઠાાં બેઠાાં અકળાઈ 
ગયા છ.ે આ ક્સ્થતત માટ ે રાજ કપૂર જવાબદાર છ;ે 
1973માાં, લોકડાઉનનો સૌ પ્રથમ ખ્યાલ તેમણે બોબી 
તફલ્મના આ ગીતમાાં વ્યલત કયો હતો : “બહાર સે કોઈ 

અાંદર ના આ સકે; અાંદર સે કોઈ બાહર ના જા સકે; 
સોચો કભી ઐસા હો તો લયા હો?” લોકોએ આ પ્રકારનુાં 
બેઠાડુ ાં વેકેશન પ્રથમ વખત જોયુાં. પાનના ગલ્લે કે શેરીના 
ઓટલે ન જવાય. મોતનિંગ કે ઈવતનાંગ વોક બાંધ. રખડપટ્ટી 
ઠપ. લોકો કઈ રીતે સમય કાઢ?ે સારુાં  છ ેકે મોબાઈલ ફોન 

છ;ે સોતશયલ મીડડયા છ;ે એના સહારે લોકડાઉનનો સમય 
પસાર થઈ રહ્યો છ.ે આ સાંજોગોમાાં લોકોની હાસ્યવૃતત્ત/ 
રમૂજવૃતત્તમાાં ઉછાળો આવ્યો છ.ે 

એક તરફ, કોરોના વાયરસથી બચવા થોડીથોડી 

વારે સાબૂથી હાથ ધોવાની સૂચના તાંત્ર દ્વારા અપાતી 
હતી. બીજી તરફ, લોકડાઉનનો અમલ કરાવવા માટ ે
પોલીસને નાકે દમ આવી ગયો હતો; કેટલીક જગ્યાએ 
પોલીસે લોકોને ડાંડા મારવા પડ્યા. આ સાંજોગોમાાં એક 

તમત્રએ સોતશયલ મીડડયા ઉપર પોલીસને સોનેરી સલાહ 
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આપી : “પોલીસ લોકડાઉનનો ભાંગ કરનારને ડાંડા મારે 
છ,ે તેમાાં માનવ અતધકારનો ભાંગ થાય છ;ે તેના કરતા 

રસ્તે નીકળનારને જુલાબની ત્રણ ગોળી પ્રેમથી પાઈ દેવી. 
જથેી ઘર બહાર નીકળશે નહીં અને વારાંવાર હાથ પણ 
ધોશે! માનવ અતધકારનુાં સન્માન પણ થશે!” એક તમત્ર 
કહે છ ે : “સવારે તફ્રજમાાંથી શાકભાજી કાઢીએ ત્યારે 

લોકરમાાંથી સોનુાં કાઢતા હોઈએ; તેવી તફતલાંગ થાય છ!ે” 
પત્નીએ પતતને કહ્યુાં : “Work from homeના કારણે ભેદ 
ખૂલી ગયો છ ે કે તમે ઑતફસમાાં પણ કોઈ કામ કરતા 
નથી!” બીજા એક દોસ્તની વ્યથા તો જૂઓ : 

“આડદમાનવ જવેી તજ ાંદગી થઈ ગઇ છ;ે સ્કૂલ નહીં, 
ઑતફસ નહીં, કામ નહીં, ફલત ખાવાનુાં અને ગુફામાાં 
રહેવાનુાં! તશકાર કરવા જતા હોઈએ તેમ સાવચેતી 
રાખીને કડરયાણાં, દૂધ, શાકભાજી લેવા જવાનુાં!” કોરોના 

વેળાએ વ્યક્લત વ્યક્લત વચ્ચે એક મીટરનુાં અાંતર રાખવાની 
સૂચના મળતા ખરીદી વેળા અાંતર જળવાઈ રહે તે માટ ે
રોડ ઉપર સકષલ કરવામાાં આવ્યા; તમત્ર કહે : “પહેલાાં 
લોકો કુાંડાળામાાં પોતાનો પગ ન પડ ેતેની તકેદારી રાખતા. 
હવે, કુાંડાળામાાં પોતે ઊભા રહે છ!ે કડરયાણાં એટલુાં બધુાં 

પણ ભેગુાં ન કરતા કે લોકડાઉન પછી લારી કાઢવી પડ!ે” 
ટીવી ઉપર રામાયણ જોયા પછી એક તમત્રએ ચેતવણી 
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આપી : “રામાયણ ભલે જૂઓ; પણ આપણે એમાાં 
કુાંભકણષનુાં કામ કરવાનુ છ.ે કોઈએ જડીબુટ્ટી લેવા જવાનુાં 

નથી! 14 એતપ્રલે હેરકટીંગ સલુન નહીં ખુલે તો હુાં ગુરુ 
વતશષ્ઠ જવેો દેખાઈશ!” એક જ્યોતતર્ીના મત મુજબ 
પોલીસની કામગીરીની કસોટી હવે થશે : “અત્યારે ધોકા 
મારી ને માણસોને ઘરમાાં રાખવા પડ ેછ;ે લોકડાઉન પછી 

એને ધોકા મારીને કામ ધાંધે મોકલવા પડશે!” એક તમત્રની 
મૂઝવણ સમજવા જવેી છ ે : “જ્યારે લોકડાઉન ખૂલશે 
ત્યારે કેટલાક તો એ પણ ભૂલી ગયા હશે કે આપણે છલે્લે 
શુાં ધાંધો કરતા હતા?” તવરોધપક્ષના એક નેતાએ કહ્યુાં : 

“મને તો જ્યારથી ઘેર ઘેર શૌચાલય બનાવતા હતા 
ત્યારથી જ ડાઉટ હતો કે બધાને ઘરે રહેવાનુાં થશે!” એક 
તમત્ર તચાંતા કરતો હતો : “આજ ેતો કુતરાાંઓને એમ થતુાં 
હશે કે માણસોને મ્બયુતનતસપાલટી વાળા લઇ ગયા લાગે છ!ે 

ભલતોએ ખાસ કાળજી લેવી કે દીવા/મીણબત્તી 
સળગાવતી વખતે માથુાં દૂર રાખવુાં; ભૂાંસુાં આગ જલદી 
પકડી શકે છ ે!” અમુક લોકો ઘરડા થશે ત્યારે ઓટ ેબેઠાાં 
બેઠાાં કહેશે : “અમે પણ કોરોના સામેની લડતમાાં લાઠીઓ 
ખાધી’તી!” 

મારુાં  વતન માલપરા, તાલુકો ગઢડા, તજલ્લો બોટાદ. 
સુરતથી ધણા યુવાનો ગામડ ેઆવ્યા છ.ે યુવાનોન ેઓટાનુાં 
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વ્યસન હોય! ભેગા થઈ ગપ્પાાં ન મારે ત્યાાં સુધી એને 
ખોરાક પચે નહીં. પોલીસે ડાંડાવાળી કરી છતાાં યુવાનો 

આઝાદીની લડતમાાં જોડાયા હોય તેવા જુસ્સાથી 
લોકડાઉનનો સતવનય કાનૂનભાંગ કરે! બોટાદ તજલ્લાની 
પોલીસે એક રાત્રે નવતર પ્રયોગ કયો; પાદરના તથા 
ગામના તમામ ઓટાઓ/બાાંકડાાંઓને, બળેલા ઓઈલથી 

નવરાવી દીઘાાં! સવારે એક યુવાને ઓટા ઉપરનુાં ઓઈલ 
જોઈને કહ્યુાં : “પોલીસમાાં પણ રમૂજવૃતત્ત ભરપૂર હોય છ!ે 
પોલીસે એક ઝાટકે તમામ ઓટા/બાાંકડાને તનક્રક્રય બનાવી 
દીધાાં !”  

(લેખ લખાયો : 5 એતપ્રલ, 2020) 
 
▪ 
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7.1 

[7] હૉક્સ્પટલ/બેડ/ઑક્લસજન/ઈન્જલેશનની અછત 

સરકારી ઉપદેશ : બીમાર સામે નહીં;  
બીમારી સામે લડવાનુાં છ!ે 

અનુક્રમતણકા 

ગુજરાત સરકારે/કેન્ર સરકારે; કોરોના વાયરસ 
સામેના જ ાંગમાાં તવજય મેળવી લીધો હોય; તેવુાં ગોદી 
મીડડયાએ તચત્ર ઊભુાં કયુિં છ;ે પરન્તુ પડરક્સ્થતત વણસી 
રહી છ.ે કોરોના પોતઝડટવ કેસો વધી રહ્યા છ;ે મૃત્યુ વધી 

રહ્યા છ.ે તવજય મેળવી લીધો છ;ે એવી આત્મવાંચના કેમ? 
અખબારોમાાં સમાચાર છ ે કે ‘કોરોના સાંકટ સામેની 
લડાઈમાાં ભારતના PMની લોકતપ્રયતા ટોચ ઉપર પહોંચી 
છ!ે’ ભયાંકર સાંકટ સમયે પણ લોકતપ્રયતાની ચકાસણી 

કરે/કરાવે તે માનતસક તબમારી સૂચવે છ.ે એ બીમારીનુાં 
નામ છ ે નાતસષતસઝમ એટલે કે આત્મવાંચના! મોબાઈલ 
ડરાંગટોનની જગ્યાએ ભારત સરકાર કહે છ ે કે ‘બીમાર 
સામે નહીં; બીમારી સામે લડવાનુાં છ!ે’ પરન્તુ લોકોને કેવો 

અનુભવ થાય છ?ે સરકાર જ ે ઉપદેશ આપે છ;ે તેનો 
અમલ પોતે કરે છ ે ખરી? શોયેબ તમઝાષ અમદાવાદના 
દાણીલીમડામાાં રહે છ.ે તે હૉક્સ્પટલ ચલાવે છ.ે ત્યાાં 
કોરોન્ટાઈન સેન્ટર હતુાં. ગરીબ પેશન્ટની સારવાર થતી 
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હતી; તે નવા મ્બયુતનતસપલ કતમશ્નરે બાંધ કરાવી દીધેલ 
છ.ે તમઝાષ કહે છ ે : ‘એક કોરોના પેશન્ટને સ્ટતલિંગ 

હૉક્સ્પટલમાાં દાખલ કયાષ; 8 લાખ એડવાન્સમાાં ભયાષ. 
સાડા ત્રણ કલાકમાાં તે પેશન્ટનુાં મૃત્યુાં થઈ ગયુાં. માથાકૂટ 
કરી તો હૉક્સ્પટલે 3 લાખ પાછા આપ્યા; પરન્તુ સાડા 
ત્રણ કલાકમાાં કોઈ સારવાર તવના 5 લાખની ફી 

હૉક્સ્પટલ વસૂલે તે લયાાંનો ન્યાય?’ 
અમદાવાદ શહેરની બે ઘટનાઓ જોઈએ. મારા 

તમત્ર હરીશભાઈ મોરડડયા [ઉમ્બમર : 51] અમદાવાદમાાં 
તબલ્ડર છ.ે તેમને લાગ્યુાં કે પોતાની તતબયત બરાબર 

નથી; તેમણે તસમ્બસ હૉક્સ્પટલનો સમ્બપકષ કયો. હૉક્સ્પટલે 
કોરોના ટસે્ટ કરવાની ના પાડી. કેટલાાંય ફોન કયાષ; 
કેટલીય ભલામણો કરાવી પરન્તુ પડરણામ શૂન્ય. છવેટ ે
નાયબ મુાંખ્યમાંત્રીને ફોન કયો ત્યારે હૉક્સ્પટલે કોરોના 

ટસે્ટ કયો. ટસે્ટ પોતઝડટવ હતો એટલે કે કોરોના 
વાયરસની અસર હતી. તેમને દાખલ કયાષ; પછી તેમના 
ઘરના બીજા ત્રણ સભ્યોને દાખલ કયાષ. તે માટ ે પણ 
કેટલીય ભલામણો કરવી પડી! એક પેશન્ટ દીઠ સાડા 
પાાંચ લાખનો ખચષ થયો. હરીશભાઈ આતથષક રીતે સધ્ધર 

છ;ે હૉક્સ્પટલનો ખચષ પોસાય તેમ છ;ે છતાાંય તેમને 
કોરોના બીમારી સામેની લડાઈમાાં અનેક મુશ્કેલીઓ પડી. 
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તવચારો; ગરીબ/વાંતચત/શ્રતમકો કઈ રીતે કોરોના સામે 
લડ?ે સરકાર એક અતભયાન ચલાવે છ ે: ‘હુાં પણ કોરોના 

વોડરયર!’ પરન્તુ સરકારને કાંઈ દેખાતુાં નથી. હૉક્સ્પટલો 
લૂાંટ ચલાવે છ.ે સરકાર આાંકડાઓની/પ્રચારની માયા–
જાળમાાંથી ઊંચી આવતી નથી! 

અમદાવાદમાાં બે પોલીસ કોરોના વાયરસના કારણ ે

મૃત્યુાં પામ્બયા અને 91 પોલીસ સારવાર હેઠળ છ.ે હેડ 
કોન્સ્ટબેલ તવરણ ચૌહાણને 11 મે, 2020ના રોજ ગળામાાં 
દુખાવો થયો; શરીર ગરમ લાગતુાં હતુાં. તે તસતવલ 
હૉક્સ્પટલમાાં ગયા. ડૉલટરને મળ્યા. એલસ–રે કઢાવ્યો. 

ડૉલટરે કહ્યુાં કે ‘તચાંતા ન કરો; કોરોના નથી.’ તવરણ 
ચૌહાણે આગ્રહ કયો કે ‘હુાં કોરોના સાંક્રમણવાળા 
તવસ્તારમાાં ફરજ બજાવુાં છુ ાં. મારે કોરોના ટસે્ટ કરાવવો 
છ.ે’ ડૉલટરે કહ્યુાં કે ‘નવી ગાઈડ લાઈન મુજબ તમામ ટસે્ટ 

કરાવવાની જરુર નથી.’ તે પ્રાઈવેટ લેબમાાં ગયા; ટસે્ટ 
કરાવ્યો; ટસે્ટ પોતઝડટવ હતો. રીપોટષ લઈ તે SVP 
હૉક્સ્પટલ પહોંચ્યા અને તવનાંતત કરી કે ‘મને દાખલ કરો.’ 
જવાબ મળ્યો કે ‘આ હૉક્સ્પટલ ફૂલ થઈ ગઈ છ;ે 
તસતવલમાાં જાવ.’ તે તસતવલ પહોંચ્યા. ડૉલટરે કહ્યુાં કે ‘હોમ 

કોરોન્ટાઈન થઈ જાવ.’ તેમણે તવનાંતત કરી કે ‘મને તકલીફ 
પડી રહી છ,ે દાખલ કરો.’ ડૉલટરે દાખલ કરવાની ના 
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પાડી. તવરણ ચૌહાણે ઉપરી પોલીસ અતધકારીને વાત 
કરી; ઉપરી અતધકારીએ સતચવને વાત કરી ત્યારે તેમને 

દાખલ કયાષ; બેડ પર સૂવડાવી દીધા. ન ડૉલટર આવ્યા કે 
ન દવા આવી. બીજા ડદવસે તેમણે પોલીસ કાંટરોલમાાં ફોન 
કરી સારવાર માટ ે વ્યવસ્થા કરવા તવનાંતત કરી. કાંટરોલે 
શાહીબાગ પોલીસ સ્ટશેનને સૂચના કરી. તેથી પોલીસ 

સ્ટશેનના અતધકારી આવ્યા; ડૉલટરને મળ્યા ત્યારે તવરણ 
ચૌહાણની સારવાર શરુ થઈ. તેમણે ફેસબૂક ઉપર દદષ 
ઠાલવ્યુાં કે ‘હુાં કોરોના યોદ્ધા નથી!’ કલ્પના કરો; કોરોના 
પોતઝડટવ ગરીબ/વાંતચત/શ્રતમકોની હાલત શુાં થતી હશે? 

કોરોના સામેનો જ ાંગ જીત્યાનો દાવો લોકોની આાંખોમાાં 
ધૂળ નાખનારો છ;ે તેનો ખ્યાલ આ ઘટનાઓ ઉપરથી 
આવી શકે તેમ છ!ે ‘બીમાર સામે નહીં; બીમારી સામે 
લડવાનુાં છ’ે એવો સરકારી ઉપદેશ લોકોના ગળે ઊતરે 

ખરો?  
(લેખ લખાયો : 22 મે, 2020) 
 
▪ 
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7.2 

કોરોના ટસે્ટ નેગેડટવ આવે તો પણ ચેતજો! 
અનુક્રમતણકા 

કોરોના મહામારીમાાં દદીનુાં દદષ સાાંભળવા તાંત્ર 
તૈયાર નથી; પડરવારજનો અહીંથી ત્યાાં ભટકે છ.ે પ્રથમ તો 

કોરોના ટસે્ટ કરાતો નથી; ટસે્ટ માટનેી સુતવધા ઉપલબ્ધ 
હોતી નથી. ટસે્ટ થાય અને રીપોટષ નેગેડટવ આવે તો પણ 
રામ ભરોસે એટલે કે હૉક્સ્પટલના ભરોસે રહેવા જવેુાં 
નથી; લક્ષણો કોરોના વાયરસના જણાતા હોય તો બીજી 

જગ્યાએ ટસે્ટ કરાવી લેવામાાં જ સલામતી છ.ે આાંખ 
ઊઘાડનારો એક ડકસ્સો અમદાવાદમાાં બન્યો છ.ે મારી 
સાથે ફરજ બજાવતા ડહતમલ મુડીયાને જ સાાંભળીએ : 

“મને પણ તસતવલ હૉક્સ્પટલનો ખરાબ અનુભવ 

થયો છ.ે મારા ફાધર ન ે કોરોનાના લક્ષણ જણાતાાં અમે 
25 મે, 2020ના રોજ અમદાવાદના જોધપુર વોડષ 
સાંચાતલત ‘અબષન હેલ્થ સેન્ટર’માાં ગયા હતાાં. જવાબ 
મળ્યો કે અહીં ટકે્સ્ટાંગની પ્રક્રીયા બાંધ છ.ે પછી અમે 

અમદાવાદની નામાાંડકત એવી બે પ્રાઇવેટ હૉક્સ્પટલમાાં 
ગયા; પરન્તુ પપ્પાને તાવ અને કોરોનાના લક્ષણ હોવાથી 
તેમણે ટરીટમેન્ટ કરવાની ના પાડી. પપ્પાનુાં ઑક્લસજન 
લેવલ ઘટતુાં હોવાથી અમને તાત્કાતલક નજીકની સોલા 
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તસતવલ હૉક્સ્પટલમાાં જવાની સલાહ આપવામા આવી. હુાં 
પપ્પાને લઇને સોલા તસતવલ હૉક્સ્પટલ ગયો અને તેમન ે

કોરોના સસ્પેકટડે વોડષમાાં રાખવામાાં આવ્યા. આ વોડષમાાં 
અગાઉના પેશન્ટને ચડાયેલુાં ડડસ્પોઝેબલ ઑક્લસજનનુાં 
માસ્ક પણ બદલવાની તસ્દી કોઇએ ન લીધી અને મારા 
પપ્પાને એ જ માસ્ક મોઢા પર લગાવવામાાં આવ્યુાં. મેં 

તરત જ બીજુ ાં માસ્ક લગાવવાનુાં કીધુાં. અગાઉના પેશન્ટને 
અપાયેલ બેડશીટ/પીલો એનુાં એ જ હોવાથી બદલાવવાનુાં 
કહ્યુાં. કોરોના રીપોટષ બીજા દીવસે આવે ત્યાાં સધુી એ 
કોરોના સસ્પેકટડે વોડષમાાં જ રેહવાની સુચના મળી. આ 

વોડષની પડરક્સ્થતત જોતા જ મને લાગ્યુાં કે અહીં તો ટસે્ટ 
માટ ેઆવેલા નેગેડટવ પેશન્ટ પણ બીજા દીવસે ઘરે જતાાં 
સુધીમાાં પોતઝડટવ થઈ જાય! બીજા દીવસે રાત્રે 10 વાગ્ય ે
પપ્પાનો રીપોટષ નેગેડટવ આવ્યો અને 27 મે ના રોજ 

સવારે તેમને ડડસ્ચાજ ષ કરવામાાં આવ્યા; પરન્તુ મારા 
પપ્પાની તબીયત ખૂબ જ ખરાબ થતાાં એમ.ડી. ડૉલટરની 
સલાહ મુજબ એક પ્રાઇવેટ હૉક્સ્પટલમાાં તેમના ફેફસાાંનો 
‘સી.ટી. સ્કેન’ કરાવ્યો; તેમાાં કોરોના વાઇરસ હોવાનુાં 
માલુમ પડુ્યાં. તાત્કાતલક તેમની ટરીટમેન્ટ શરુ કરવામા 

આવી; ફરીથી કોરોનાનો ટસે્ટ કરતાાં રીપોટષ પોતઝડટવ 
આવ્યો! જો અમે તસતવલ હૉક્સ્પટલના રીપોટષના આધારે 
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ઘરે બેસી રહ્યા હોત તો મારા પપ્પા મેં ગુમાવી દીધા 
હોત!” 

સુતપ્રમકોટ ે 12 જૂન, 2020ના રોજ તાંત્રની 
તબનસાંવેદનશીલતા અાંગે કહ્યુાં છ ે : “કોરોના દદીઓની 
સારવાર પ્રાણીઓ કરતાાં ખરાબ રીતે થઈ રહી છ!ે” ખરી 
વાત છ.ે તાંત્ર નાગડરકોને માણસ નહીં, પ્રાણીઓ જ સમજ ે

છ!ે 
(લેખ લખાયો : 14 જૂન, 2020) 

 
▪ 
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7.3 

રેમડતેસતવર–Remdesivir  
ઈન્જલેશનનના કાળાબજાર કેમ? 

અનુક્રમતણકા 

ભારતમાાં 9 એતપ્રલ, 2021ના રોજ એક ડદવસમાાં 
કોતવડ–19ના 11,31,968 નવા કેસ સામે આવ્યા છ.ે 
સાંક્રતમતોની કુલ સાંખ્યા 1,30,60,542 થઈ ગઈ છ.ે અન ે

કુલ મૃત્યુ 1,67,642 થયા છ.ે ગુજરાતમાાં સત્તાપક્ષના 
પ્રમુખ કહે છ ેકે ‘સુરતમાાં 5000 રેમડતેસતવર ઈન્જકેશન 
સત્તાપક્ષ દ્વારા તવનામૂલ્યે આપવામાાં આવશે!’ સવાલ એ 
છ ે કે જ્યારે આ ઈન્જલેશન ખરીદવા લોકો કચ્છથી 
અમદાવાદ આવીને વહેલી સવારના ચાર–પાાંચ વાગ્યાથી 

લાઈનમાાં ઊભા રહેતા હોય અને આખો ડદવસ ઊભા 
રહેવા છતાાં ઈન્જલેશન મળતુાં ન હોય ત્યારે સત્તાપક્ષન ે
5000 ઈન્જલેશન લયાાંથી મળી જતા હશે? 

કોરોના મહામારીમાાં નકલી ઈન્જલેશન વેચીને 

કેટલાાંક લોકો માલામાલ બની ગયા છ;ે તેને કારણે 
કેટલાાંયના જીવ ગયા છ.ે કેટલાાંક લોકો ઈન્જકેશનના 
કાળાબજાર કરીને માલામાલ બની રહ્યા છ.ે ખાનગી 
હૉક્સ્પટલોની આવક છલકાઈ રહી છ.ે આફતને 

અવસરમાાં પલટાવી નાખવાની આવી મનોવૃતત્ત અમાનુર્ી 
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છ.ે સત્તાપક્ષના પ્રમુખે પોતાની રજતતુલાઓના તાયફા ન 
કયાષ હોત/સ્ટડેડયમની આવક મેળવવા તક્રકેટ રતસયાઓન ે

એકત્ર ન કયાષ હોત/ચૂાંટણી સભાઓમાાં પૈસા ખચીને ભીડ 
એકત્ર ન કરી હોત તો 5,000 ઈન્જલેશન તવનામૂલ્યે 
આપવાની જાહેરાત કરવાની જરુર ન પડત! જો કે 
સત્તાપક્ષની આબરુ એવી છ ે કે આ જાહેરાત કદાચ 

‘જુમલો’ પણ નીકળે! 
સવાલ એ છ ે કે રેમડતેસતવર–Remdesivir 

ઈન્જલેશનનના કાળાબજાર કેમ? દેશમાાં કોરોના 
મહામારીનુાં સાંક્રમણ તેજ ગતતએ વધ્યુાં છ.ે 28 માચષ, 

2021 બાદ રેમડતેસતવર ઈન્જકેશનની માાંગમાાં 50 ગણો 
વધારો થઈ ગયો છ.ે હજુ સુધી કોઈ કારગત વેક્લસન 
બનેલ ન હોવાથી મૃત્યુદર વધી રહ્યો છ.ે ડૉલટસષ 
કોરોનાના દદીઓને અલગ–અલગ લક્ષણો અનુસાર 

અલગ–અલગ દવાઓથી ઈલાજ કરી રહ્યા છ.ે એક દવા 
રેમડતેસતવર છ.ે ઈમરજન્સી હાલતમાાં રેમડતેસતવરનો 
ઉપયોગ કરવાની માંજૂરી મળેલ છ.ે રેમડતેસતવરની ડડમાન્ડ 
આકાશને આાંબી ગઈ છ.ે આ કારણસર જીવ બચાવનાર 
આ દવાની કાળાબજારી શરુ થઈ ગઈ છ.ે આ ક્સ્થતતમાાં 

રેમડતેસતવરનો જ્થો મળતો નથી; તેમ કહી ઈન્જલેશન 
દીઠ 18,000થી વધુ રકમ વસૂલ કરવામાાં આવે છ.ે 
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Tocilizumab–ટોતસતલઝુમેબ ઈન્જલેશનના 75000થી 
લઈને બે લાખ સુધી કાળાબજાર થઈ રહ્યા છ.ે બજારમાાં 

કોરોનાની અસર ઓછી કરનારી દવા ‘ફેતવતપરાતવર’ 
અને ‘ડલેસામેથાસોન’ ઉપલબ્ધ છ;ે પરન્તુ રેમડતેસતવરની 
આટલી ડડમાન્ડ કેમ? અમેડરકામાાં રેમડતેસતવરનો પ્રયોગ 
કોરોના દદી ઉપર કરવામાાં આવ્યો. પડરણામ સારુાં  મળુ્યાં. 

રેમડતેસતવર કોરોનાના લક્ષણોને 15 ડદવસથી ઘટાડીને 11 
ડદવસ કરી દે છ.ે તેથી ICMR– Indian Council of 
Medical Research એ ભારતમાાં રેમડડતસતવરને માંજૂરી 
આપી. જો કે હજુ આ દવાનો ક્લલતનકલ ટરાયલ શરુ છ.ે 

એટલા માટ ેડરગ કન્ટરોલરે રેમડડતસતવરને માત્ર ઈમરજન્સી 
માટ ે જ માંજૂરી આપી છ.ે રેમડતેસતવર ભારતમાાં બનતી 
નહતી; પરન્તુ અમેડરકન કમ્બપની તગતલયડ;ે હેટરો લેબ, 
તસપ્લા, માયલૈન, જૂતબલેન્ટ લાઈફ સાયન્સ, ડૉ. રેડ્ડીઝ 

અને ઝાયડસ કેડડલા સાથે ભારતમાાં મેન્યુફેલચડરાંગ અન ે
અને માકેડટાંગના કરાર કયાષ છ.ે તસપ્લાએ રેમડતેસતવરની 
ડકમ્બમત 4,000/- અને હેટરોએ ડકમ્બમત 5,400/- રાખી છ.ે 
સામાન્ય રીતે એક દદીને 5–6 ડોઝ આપવાના હોય છ.ે 
સપ્લાઈ ઓછી અને ડડમાન્ડ વધુ હોવાના કારણ ે

કાળાબજાર થાય છ.ે DGCI–Drug Controller General 
of India એ દરેક રાજ્યોને રેમડતેસતવરને મૂળ ડકમ્બમતે 
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ઉપલબ્ધ કરાવવા સૂચના કરી છ.ે ઑક્લસજન 
તસતલન્ડરની તાંગી ઊભી થઈ છ.ે હૉક્સ્પટલમાાં બેડ ન 

હોવાથી લોબીમાાં દદીઓ સૂતા હોય છ.ે હૉક્સ્પટલમા બેડ 
ન મળે તો રીવરફ્રન્ટ પર ખાટલા થોડા નાંખાય? 
શબવાડહની ન હોવાથી લાશને રેંકડીમાાં લઈ જવામાાં આવે 
છ.ે સ્મશાનમાાં લાશોના અાંતતમ સાંસ્કાર કરવા માટ ે 5–6 

કલાકની રાહ જોવી પડ ેછ.ે દુતનયાના સૌથી મોટા તક્રકેટ 
સ્ટડેીયમમાાં મડદાને અક્ગ્નદાહ થોડો દેવાય? સરકાર 
તવશ્વનુાં સૌથી મોટુાં તક્રકેટ સ્ટડેડયમ ન બનાવ્યુાં હોત તો 
ચાલત; પહેલા વસતતના પ્રમાણમાાં હૉક્સ્પટલની સુતવધાઓ 

ઊભી કરવી પડ!ે એમ્બબ્યુલન્સ અને શબવાડહનીની સુતવધા 
હોવી જોઈએ. અમુક લોકોની લાાંબી દૃક્ષ્ટ હોય છ;ે તેમન ે
મહોત્સવો ઉજવવાની સત્તાપક્ષની ઘેલછામાાં, 
કાળાબજારનો અવસર દખેાતો હોય છ!ે  

(લેખ લખાયો : 10 એતપ્રલ, 2021) 
 

▪ 
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7.4 

સત્તાપક્ષના પ્રમુખે જ ેકયુિં તે તવપક્ષના નેતાએ  
કયુિં હોત તો પાસા હેઠળ જલેમાાં હોત! 

અનુક્રમતણકા 

રાજ્યમાાં કોરોના વાયરસની બીજી લહેર વધુ 

ઘાતક બની છ.ે કોરોના સાંક્રમણ ઝડપથી વધી રહ્યુાં છ.ે 
દરરોજ રેકોડષબ્રેક કોરોના પોતઝડટવ કેસ સામે આવી રહ્યાાં 
છ.ે સુરતમાાં, ગુજરાતના સત્તાપક્ષના પ્રમુખે 10 એતપ્રલ, 
2021ના રોજ પાટી કાયાષલય ખાતે 5,000 રેમડતેસતવર 

ઈન્જલેશનનુાં તવનામૂલ્યે લોકોને તવતરણ કયુિં. પક્ષપ્રમુખનુાં 

આ પરાક્રમ જ કહી શકાય; કેમ કે આ ઈન્જલેશન 
મેળવવા આખા ગુજરાતમાાં તસતવલ હૉક્સ્પટલો ઉપર 
વહેલી સવારથી જ લોકોની લાઈન લાગેલી હતી; તેવા 
સમયે 5,000 ઈન્જકેશનનો જ્થો લઈ આવનારે 
‘પોલીસગીરી’ કરી હોય તો જ મળી શકે! જૂન 
2020માાં સરકારે આ ઈન્જલેશન ઈમરજન્સીમાાં જ 
વાપરવાની માંજૂરી આપેલી છ.ે તપ્રક્સ્ક્રપ્શન તવના આ 
ઈન્જલેશન આપી શકાય નહીં. ચોકલેટની જમે આ 
ઈન્જકેશનનુાં તવતરણ થઈ શકે નહીં. આ ઈન્જલેશન 
માત્ર હૉક્સ્પટલો અને મેડડકલ સ્ટોર જ રાખી શકે.  
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સૌથી આિયષની વાત એ છ ે કે ગુજરાતના 
મુખ્યમાંત્રીને પત્રકારોએ પૂછુ્ાં કે “રાજ્યમાાં રેમડતેસતવર 

ઈન્જલેશનો માટ ેલોકો કલાકો સુધી લાઈનમાાં ઊભા રહે 
છ;ે ત્યારે પક્ષપ્રમુખ પાસે 5,000 ઈન્જલેશનનો જ્થો 
આવ્યો લયાાંથી?” મુખ્યમાંત્રીએ પતવત્ર જવાબ આપ્યો : 
“મને ખબર નથી; પક્ષપ્રમુખને પૂછો!” જો મુખ્યમાંત્રીને 

ખબર ન હોય તો તેઓ મુખ્યમાંત્રી તરીકે લાયક નથી તેમ 
કહી શકાય અને જો ખબર હોય છતાાં ઢાાંકતપછોડો કરતા 
હોય તો તેઓ લોકો સાથે છતેરતપાંડી કરે છ ેતેમ શકાય! 
કોરોના મહામારી વેળાએ લોકો જ ે ઈન્જલેશન માટ ે

ટળવળતા હોય; તે 5,000 જટેલા ઈન્જલેશનનો પક્ષના 
કાયાષલયે તવતરણ કરવામાાં આવે તેની મુખ્યમાંત્રીને ખબર 
ન હોય તેવુાં બને નહીં. તે 10 તમતનટમાાં જાણી શકે છ.ે શુાં 
મુખ્યમાંત્રી પોતાના પક્ષ પ્રમુખને ફોન કરીને પૂછી ન શકે? 

અને જો તેમને ન પૂછી શકે; તો ગુજરાતના લોકોની સેવા 
કઈ રીતે કરી શકે? 12 એતપ્રલ, 2021ના રોજ સરકારે 
ગુજરાત હાઈકોટષ રજૂઆત કરી હતી કે “પક્ષપ્રમુખે 
પક્ષના કાયાષલય ઉપરથી રેમડડતસતવર ઇન્જલેશનનુાં 
તવતરણ કયુિં; તેમાાં કોઇ બદઇરાદો નહતો; પરન્તુ લોકોને 

મદદ કરવાનો હેતુ હતો. ઉત્સાહનભેર દાન કરવાના 
હેતુથી આ તવતરણ કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. આ ઇન્જલેશન 
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કાયદેસર રીતે મેળવવામાાં આવ્યા હતા અને તવના મૂલ્યે 
લોકોને આપવામાાં આવ્યા હતા. આ પ્રકારનુાં તવતરણ 

અટકાવી શકાયુાં હોત; પરન્તુ તેમાાં કાંઇ ખોટુાં થયુાં હોય તેમ 
લાગી રહ્યુાં નથી !” 

પોતાની સરકાર છ ે એટલે ગુનેગાર પણ દેવદૂત 
બની જાય! પરન્તુ એટલુાં ચોક્કસ છ ેકે સત્તાપક્ષના પ્રમુખ ે

જ ે કયુિં તે તવપક્ષના નેતાએ કયુિં હોત તો પાસા–The 
Gujarat Prevention of Anti–social Activities Act, 
1985 હેઠળ જલેમાાં હોત! અને ગોદી મીડડયાએ કલાકો 
સુધી ડીબેટનુાં આયોજન કયુિં હોત!  

(લેખ લખાયો : 13 એતપ્રલ, 2021) 
 
▪ 
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7.5 

હૉક્સ્પટલના ગેઈટ પાસે મોટા હોડડિંગ મૂલયા :  
‘અહીં ઑક્લસજન પૂરતા પ્રમાણમાાં છ!ે’ 

અનુક્રમતણકા 

કોરોના મહામારીમાાં લોકો ત્રાડહમામ છ.ે 

હૉક્સ્પટલોથી લઈને સ્મશાનો સુધી અન્ધાધૂાંધી છ.ે 
અમદાવાદના GMDC ગ્રાઉન્ડમાાં 900 બેડની હૉક્સ્પટલ 
ઊભી કરી પણ પણ લોકો સારવાર તવના ટટળતા રહ્યા. 
સરકાર પોતાની તનરફળતા/અણઆવડત ઢાાંકવા જાત–

જાતની યુક્લત–પ્રયુડકતઓ કયાષ કરે છ.ે ઉત્તરપ્રદેશના 
મેરઠમાાં લાલા લજપતરાય મેડડકલ કૉલેજના ઈમરજન્સી 
વોડષના ગેઈટ પાસે મોટુાં બોડડિંગ લગાવ્યુાં છ ે : ‘આ 
હૉક્સ્પટલમાાં બહારથી ઑક્લસજન લાવવો નહીં. અમારી 

પાસે ઑક્લસજન પૂરતા પ્રમાણમાાં ઉપલબ્ધ છ!ે’ 
વાસ્તવમાાં પડરક્સ્થતત શુાં છ;ે તે જાણવા 

‘ન્યૂઝલોન્ડરી’એ 4 મે, 2021ના રોજ હૉક્સ્પટલની 
મુલાકાત લીધી. ત્યાાં આસ્થાનો પડરવાર મળ્યો. આસ્થાના 

લગ્ન હરીદ્વારમાાં થયા હતા. તેના તપતા મેરઠના કતમશ્નરને 
ત્યાાં કામ કરે છ.ે આસ્થા બીમાર પડતા ઈલાજ માટ ેમેરઠ 
બોલાવી લીધી. એને તવશ્વાસ હતો કે ભલામણથી 
આસ્થાને સારવાર મળી જશે; પરન્તુ ઑક્લસજનની 
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અછતના કારણે 35 વરસની આસ્થાનુાં મોત થયુાં. મેડડકલ 
કૉલેજના કોરોના વોડષ અને ઈમરજન્સી વોડષની ક્સ્થતત 

બેહદ ખરાબ હતી. લોકો ફશષ પર ચાદર તબછાવીને 
ઈલાજ કરાવતા હતા. 48 વરસની રેખા વમાષ પોતાની 
માતા ચમેલીદેવીને લઈને આવી હતી. તેની સાથે ખાટલો, 
તબસ્તર હતા. ચમેલીદેવીને ઑક્લસજનની જરુર હતી; 

પરન્તુ કલાકો સુધી રાહ જોઈ છતાાં ઑક્લસજન ન મળ્યો 

ત્યારે માતાને લઈને પરત જતી રહી. તેણ ે
‘ન્યૂઝલોન્ડરી’ને કહ્યુાં કે ‘અહીં કોઈ સારવાર મળતી 
નથી. માતાને ઘેર લઈ જાવ છુાં. ઑક્લસજન મળે તો 
ઠીક; નહીં તો મુખ્યમાંત્રી યોગીજીએ મરવા માટ ેછોડી 
જ દીધા છ!ે તેઓ ગરીબોને હટાવવાની કોતશશ કરી 
રહ્યા છ!ે’ મેરઠના માધોપરુમ તવસ્તારમાાં રહેતા કમલ 
છાબડા; તેમની ભાભી લતાને લઈને અહીં આવ્યા 
હતા. લતાને શ્વાસ લેવામાાં તકલીફ થઈ રહી હતી. 
કમલ છાબડાએ ‘ન્યૂઝલોન્ડરી’ને કહ્યુાં કે ‘હૉક્સ્પટલમાાં 
ઑક્લસજન માટ ેપૈસા લેવામાાં આવે છ.ે બે બડે વચ્ચ ે
એક તસતલન્ડર અમે હજાર–હજાર આપીન ે લીધો. 
ભાભીને અને બાજુના દદીને એક જ તસતલન્ડરમાાંથી 
ઑક્લસજન અપાતો હતો. કોઈ ઈલાજ થતો ન હતો.’ 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             248 
 

થોડીવારમાાં લતાના શ્વાસ થાંભી ગયા. તેમના 
લગ્ન બે મડહના પહેલા થયા હતા. હૉક્સ્પટલે લતાના 
અાંતતમ સાંસ્કારના કાગળો આપ્યા તેમાાં મોતનુાં કારણ 
દશાષવ્યુાં હતુાં : ‘ઑક્લસજનની ખામી!’  

(લેખ લખાયો : 7 મ,ે 2021) 
 
▪ 
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II 

અમારાાં પ્રકાશનો 
 અનુક્રમતણકા  

નવી દૃક્ષ્ટ, નવા તવચાર, નવુાં તચાંતન માણવા 
ઈચ્છતા વાચક તબરાદરો માટ ે ‘મણી મારુ પ્રકાશને’ 21 
સપ્ટમે્બબર, 2021 સુધીમાાં લોકજાગૃતી માટ ે નીચે મુજબ 

50 ઈ.બુલસનુાં પ્રકાશન કયુિં છ.ે ‘અતભવ્યલતી’ બ્લૉગ 
https://govindmaru.com ના મથાળે ‘ઈ.બુલસ’ તવભાગ 
પરથી તન:શુલ્ક ડાઉનલોડ કરવાની સુતવધા છ.ે 

1 1. રમણ પાઠક (વાચસ્પતત)ના 25 લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ 

ઈ.બુક –01 (પાનાાં : 113; મૂલ્ય   : લોકજાગતૃત) 

2 ડદનશે પાાંચાલના 25  રૅશનલ લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક – 02 (પાનાાં   : 108; મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 

3 મુરજી ગડાના 25  લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 03 
(પાનાાં :127; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતત) 

4 રમણ પાઠક (વાચસ્પતત)ના તચન્તનાત્મક 37  લેખોની 
ઈ.બુક ‘તવવેક–વલ્લભ’ (પાનાાં : 190; લોકજાગૃતત) 

5 રમણ પાઠક (વાચસ્પતત)ના 206  રૅશનલ મુદ્દાઓ 
તારવી કાઢીન ેતૈયાર કરેલ ગ્રાંથ ‘તવવેકતવજય’ની ઈ.બુક 
(પાનાાં : 131;   મૂલ્ય   : લોકજાગૃતત) 

6 ડૉ. શતશકાાંત શાહનુાં પુસ્તક ‘આનન્દની ખોજ’ની 
ઈ.બુક (પાનાાં   : 53; મૂલ્ય   : લોકજાગૃતત) 
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7 ડૉ. શતશકાાંત શાહની ઈ.બુક ‘ટીન–એજ’માાં બોયફ્રને્ડથી 
સાવધાન’ (પાનાાં   : 51;  મલૂ્ય   : લોકજાગૃતત) 

8 રોડહત શાહના 25  લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
04 ‘અધ્યાત્મના આટાપાટા’ (પાનાાં : 111; લોકજાગૃતત) 

9 ડૉ. શતશકાાંત શાહનુાં પુસ્તક ‘આનન્દનુાં આકાશ’ની 
ઈ.બુક (પાનાાં   : 116; મૂલ્ય :  લોકજાગૃતત) 

10 રમણ પાઠકની આત્મકથા ‘આત્મઝરમર’ની ઈ.બુક 
(પાનાાં : 257; મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 

11 નાથભુાઈ ડોડડયાની પુક્સ્તકા ‘દુ:ખતનવારણના ભ્રામક 
ઉપાયો’ની ઈ.બુક (પાનાાં : 26;  મલૂ્ય : લોકજાગતૃત) 

12 એન. વી. ચાવડાની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 05 ‘ચાવાષક 
દશષન’ (પાનાાં   :  96;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 

13 ડદનશે પાાંચાલની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 06 
‘સત્યસન્દૂક’ (પાનાાં : 110; મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 

14 ડૉ. શતશકાાંત શાહની પુસ્તીકા ‘સમ્બબન્ધ મીમાાંસા’ની 
ઈ.બકુ (પાનાાં   : 83;  મલૂ્ય : લોકજાગૃતત) 

15 ડૉ. શતશકાાંત શાહની પુસ્તીકા ‘તજન્દગી કઈ રીત ે
જીવશો?’ની ઈ.બુક (પાનાાં   : 75;  મલૂ્ય : લોકજાગૃતત) 

16 વલ્લભ ઈટાતલયાના 10  લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક 
– 07 ‘તવચારયાત્રા’ (પાનાાં   : 84;  મૂલ્ય :  લોકજાગૃતત) 

17 બી. એમ. દવનેા લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 08  
‘ભ્રમ ભાાંગ્યા પછી...’ (પાનાાં   : 90;  લોકજાગૃતત) 

18 કાતમની સાંઘવીના 11  લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
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09 ‘ડકતની હકીકત, ડકતના ફસાના?’ (પાનાાં   : 72) 

19 ડદનશે પાાંચાલના 12 લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
10 ‘રૅશનાતલઝમનો ઘાંટનાદ’ (પાનાાં : 93;   લોકજાગૃતત) 

20 ડદનશે પાાંચાલના 12  લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
11 ‘રૅશનાતલઝમનો ઘાંટનાદ–2’ (પાનાાં : 110) 

21 ડદનશે પાાંચાલના 12  લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
12 ‘રૅશનાતલઝમનો ઘાંટનાદ–3’ (પાનાાં : 122) 

22 રમેશ સવાણી તલખીત 14 સત્ય ઘટનાઓની 
‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 13 ‘દેતે હૈં ભગવાન કો ધોખા’ 
(પાનાાં : 136;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતત)  

23 ડૉ. શતશકાાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘મૃત્યુમીમાાંસા’ની ઈ.બુક 
(પાનાાં : 34; મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 

24 ડૉ. શતશકાાંત શાહની પુક્સ્તકા ‘સાંતાનોમાાં 
સાંસ્કારતસાંચન’ની ઈ.બુક (પાનાાં : 95; લોકજાગૃતત) 

25 ડૉ. શતશકાાંત શાહની ઈ.બુક ‘તજપ્સીની ડાયરી’ – ‘એક 
સૈતનકની નોંધપોથી’ (પાનાાં : 112;  મૂલ્ય : લોકજાગતૃત) 

26 ડૉ. બી. એ. પરીખના 12  લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક – 14 ‘મન્ત્ર–યન્ત્ર–તન્ત્રનુાં અતવજ્ઞાન’ (પાનાાં : 
102; મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 

27 ગોતવન્દ મારુ સમ્બપાડદત ‘અાંગદાન’ અાંગનેા 11    
લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–15 ‘અાંગદાનથી 
નવજીવન’ (પાનાાં : 102; મલૂ્ય : લોકજાગતૃત) 

28 તવક્રમ દલાલના 10  લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
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16 ‘રૅશનાતલસ્ટની દૃક્ષ્ટએ ગીતાનો સાંદેશ’ (પાનાાં : 81)  

29 ડૉ. શતશકાાંત શાહના ‘તવચારમોતી’ની ઈ.બકુ 
‘શાણપણનાાં મોતી’ (પાનાાં : 104;  મૂલ્ય : લોકજાગતૃત) 

30 રચના નાગડરક સમ્બપાડદત રમણ પાઠકના 19 લેખોની 
‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 17 ‘આચાડર સબ જગ તમલા’ 
(પાનાાં : 165;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 

31 રચના નાગડરકના 07 કાંઠીમુલત તવચારલેખોની 
‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 18 ‘બૈઠ પ્થર કી નાવ’ (167) 

32 રમણ પાઠક (વાચસ્પતત)ના 12 લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ 
ઈ.બુક – 19 ‘સ્વગષ ધરતી પર છ ે(પાનાાં : 170) 

33 ડદનશે પાાંચાલે લીધેલ ઈન્ટરવ્યુની ઈ.બુક ‘અતભનતેા 
નરેન્ર મસરાણી’ (પાનાાં   : 89; મૂલ્ય : લોકજાગતૃત) 

34 સૂયષકાન્ત શાહના 11 લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
20 ‘આપણો માાંદો સમાજ’ (પાનાાં : 210;  લોકજાગૃતત) 

35 ‘વાસ્તુશાસ્ત્ર : તવજ્ઞાન કે અતવજ્ઞાન’ અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક 
– 21 (પાનાાં   : 110;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 

36 ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 13 લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 
22 ‘મનમતાતાંર’ (પાનાાં   : 226;  મૂલ્ય : લોકજાગતૃત) 

37 જ.ે પી. મહેતાની 175 રૅશનલ પાંક્લતઓની 
‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 23 ‘ભારેલા અક્ગ્નના તણખા’ 
(પાનાાં   : 120; ; મલૂ્ય : લોકજાગૃતત) 

38 ઇન્દુકુમાર જાની સમ્બપાડદત 25 રૅશનલ લેખોની 
‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 24 ‘રૅશનાતલઝમ : નવલાાં 

http://govindmaru.com/


લાશો પૂછ ેછ ે              http://govindmaru.com/             253 
 

મુક્લતનાાં ગાન...’ (પાનાાં : 262;  મલૂ્ય : લોકજાગૃતત) 

39 વર્ાષ પાઠકના 12 લેખોની ‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 25 
‘આપણી વાત’ (પાનાાં   : 119; મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 

40 મુરજી ગડાના તચન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક 
‘તવચારવા જવેી વાતો’ (પાનાાં   : 230; મૂલ્ય :  લોકજાગૃતત) 

41 મુરજી ગડાના તચન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક 
‘માન્યતાની બીજી બાજુ’ (પાનાાં   : 263;  લોકજાગૃતત) 

42 પ્રો. જ.ે પી. મહેતાના રૅશનલ 7 પ્રકરણોની  ઈ.બુક  
‘હુાં ’ (પાનાાં : 49;  મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 

43 મનોતચડકત્સા અાંગ ે ડૉ. મુકુલ ચોકસીના 12 લેખોની 
‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક – 26 ‘મનમતાતાંર’ (પાનાાં : 253) 

44 મુરજી ગડાના તચન્તનાત્મક 13 લેખોની ઈ.બુક 
‘કુદરતને સમજીએ’ (પાનાાં   : 243; મૂલ્ય :  લોકજાગૃતત) 

45 હરનીશ જાની તલખીત 12 વ્યાંગાત્મક લેખોની 
‘અતભવ્યક્લત’ ઈ.બુક–27 ‘ડદલ હૈ કી માનતા નહીં...’ 
(પાનાાં   : 240; મલૂ્ય : લોકજાગૃતત) 

46 લોડષ ભીખુ પારેખના પ્રવચનનો ભાવાનુવાદ 
‘બાબાસાહેબ આાંબેડકરનો વારસો’ પુક્સ્તકાની ઈ.બુક 
(પાનાાં   : 180; મલૂ્ય : લોકજાગૃતત) 

47 તનરીશ્વરવાદી નરતસાંહભાઈ ઈશ્વવરભાઈ પટલે તલખીત 
પુસ્તક ‘ઈશ્વરનો ઇન્કાર’ (ઈ.સ. 1934)ની ઈ.બુક  
(પાનાાં   : 298; મલૂ્ય : લોકજાગૃતત) 

48 અશ્વીન ન. કારીઆ તલખીત ‘ચાલો સમજીએ 
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મણી મારુ 
 ●‘ઈ.બુક’ પ્રકાશક● 

સેલફોન : 9537 88 00 66  
ઈ–મેલ : govindmaru@gmail.com 

 
▪ 

રૅશનાલીઝમ’ પુક્સ્તકાની ઈ.બુક (પાનાાં : 210) 

49 રમેશ સવાણી તલખીત ‘લોભી ગુરુ, લાલચી ચેલા’ 
(‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ અન ે ‘પોલ કેસ’ની આાંખ 
ખોલનારી સત્યકથા)ની ઈ.બકુ (પાનાાં   : 143) 

50 રમેશ સવાણી તલખીત ‘લાશો પૂછ ે છ’ે [કોરોના 
મહામારીમાાં લોકોની પીડાનો દસ્તાવજે]ની ઈ.બુક 
ભાગ–1 (પાનાાં   : 254; મૂલ્ય : લોકજાગૃતત) 
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