
ખલુ્લો પત્ર 
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વિષય: ધાવમિક અસહહષ્ણતુા ના ફેલાિિા અને રાજયમાાં કોરોના મહામારી ઉપર શે્વત પત્ર લાિિા બાબત  

સાહબેશ્રી, આપના દ્વારા િારીખ 24-4-20 ના રોજ એક તિડીયો સદેંશ આપિામા ંઆિેલ હિો જેમા ંઆપે 
જણાવ્ુ ંકે માર્ચમા ંતિદેશથી આિેલા 6000 લોકોને કોરાટંાઈન કરિામા ંઆવયા જેથી કોરોના ફેલાય નહીં 
પરંત ુકમનસીબ ેદદલ્લી તનજામદુ્દીનથી િબલીગો આવયા અને િેમના કારણ ેકોરોના ગજુરાિમા ંફેલાયો 
જેની નોંધ શતનિાર 25 એતપ્રલના દદવય ભાસ્કર અહમદાબાદમા ંપણ પ્રથમ પાના ંઉપર લેિામા ંઆિેલ 
છે. આપના દ્વારા કહિામા ંઆિેલ આ િાિ િદ્દન ખોટી, ભેદભાિપણૂચ, તિભાજનકારી અને બે સમદુાયો 
િચ્ર્ ેનફરિ પેદા કરિા િાળી છે. જેવ ુકે આપ જાણો છો કે ર્ીનમા ં17 નિેમ્બર 2019 િેમજ અમેરીકામા ં
20 જાન્્આુરી 2020ના રોજ પહલો કોરોના કેસ દરપોટચ થયો, ભારિમા ં કોરોનાનો પહલો કેસ 30 
જાન્્આુરી 2020ના રોજ કેરેલામા ંનોંધાયો અને ગજુરાિમા ં પેહલા બ ે કેસ 19 માર્ચના રોજ આપના 
જજલ્લા રાજકોટ અને સરુિમા ં નોધાયા, આપના દ્વારા 20 માર્ચના રોજ જાહરે કરેલ તિડીયોમા ં
https://youtu.be/S_x-xMApR0U  આપે જણાવ્ુ ંછે કે 20 માર્ચ સધુી 5 કોરોના પોજેટીિ કેસ આિેલ 
છે જે લોકો તિદેશથી આિેલ ગજુરાિીઓ છે.  

સાહબેશ્રી તિશ્વ સ્િાથ્ય સગંઠન દ્વારા 30 જાન્્આુરી 2020 ના રોજ COVID-19 ને એક આંિરરાષ્ટ્રીય 
સાિચજતનક સ્િાસ્થ્ય આપાિકાલ ઘોતિિ કરેલ હિો, જે એક અસાધારણ બીમારી બાબિની એક ઓપર્ાદરક 
ઘોિણા હિી જે સમય દરતમયાન સ્િાસ્થ્ય સબંતંધિ જોખમો સામે પિૂચિૈયારી કરિાની હોય છે, પરંત ુઅમે 
જો્ુ ંકે જે સમય દરતમયાન આ પિૂચ િૈયારી કરિાની હિી િે દરતમયાન આપણે નમસ્િે રંપ કાયચક્રમમા ં
વયસ્િ હિા અને અમેરીકામા ં20 જાન્્યુારીના રોજ કોરોનાના કેસ શરૂ થઈ ગયા હોિા છિા ંપણ આપણ ે
24 ફેબ્રઆુરીએ આ કાયચક્રમ કયો જેના આયોજન માટે ઘણા લોકો, અતધકારીયો, સરુક્ષકમીઓ, િાહનો અન ે
કુિરાઓ પણ તિદેશથી આવયા હિા અને આખુ ંઅમદાિાદ ફયાચ હિા જે કાયચક્રમને સફળ બનાિિા માટે 
ગજુરાિ સરકારનુ ંઆખુ ંિતં્ર િનમન અને ધન થી 1 મદહના માટે ઊભા પગે કામમા ંલાગેલુ ંરહ્ુ ંઅને 
આ કાયચક્રમમા ંદેશ તિદેશ અને રાજયના ંબધા જજલ્લાઓમાથી 1 લાખથી િધ ુલોકોને કોરોના બીમારો નો 
પડઘો હોિા છિા ંભેગા કરિામા ંઆવયા, જે લોકો આ કાયચક્રમમા ંઆવયા િે લોકોના આરોગ્યની કોઈ પણ 
પ્રકારની િપાસ કરિામા ંઆિી કે કેમ એ પ્રશ્ન છે. આપશ્રી એ આ બાબિનો ખલુાસો કરિાની જરૂર છે ના 
કે િબલીગના નામે ખોટો ભ્રમ ફેલલિાની જરૂર છે. સાહબે શ્રી સત્તામા ંબેઠેલા બધા લોકોએ હાલ ધમચ 
તિરોધી રાજનીતિ થી ઉપર આિીને ધ્યાનમા ંલેવુ ંજોઈએ કે  અહમદાબાદ કે જયા ંનમસ્િે રંપ કાયચક્રમનુ ં
આયોજન કરિામા ં આવ્ુ ં તયા ં જ કોરોના ના િધ ુ કેસો છે, સરકારની આ ઘોર બેદરકારીનો ભોગ 

https://youtu.be/S_x-xMApR0U


અહમદાબાદ અને ગજુરાિની જનિા બની રહી છે. સરકારે મોડા જાગીને િગર આયોજનનુ ંલોકડાઉન 
ક્ુું જેના લીધે લોકો જે િે જગ્યાએ ફસાઈ ગયા, ખોરાક ના મળિાને કારણે લોકો ભખૂ થી પીડાઈ રહ્યા 
છે, પોિાના ઘરે જિા માટે રસ્િા ઉપર ર્ાલીને નીકળી રહ્યા છે, રોજ રોજ તનયમો બદલાઈ રહ્યા છે અને 
આિી પદરસ્સ્થિીમા ંપણ ધાતમિક આભડછેટ રાખીને દહન્દુ મસુ્સ્લમ દદીઓ માટે અલગ િોડચ બનાિિામા ં
આિ ેછે, જેનાથી સ્પસ્ટ થાય છે કે સપંણૂચ પણ ેઆ તનણચય કોઈ પણ પ્રકારની પિૂચ િૈયારી અને આયોજન 
િગર લેિાયા છે.    

સાહબે શ્રી આપ રાજયના મખુ્યમતં્રી છો અને આ પદ એક બધંારણીય પદ છે જે રીિે આપે એક સમાજ 
પર તનરાધાર આરોપ લગાવયો છે િ ેબધંારણના અનચુ્છેદ 51 નુ ંઉલ્લઘંન છે. આપની પાસેથી રાજયની 
અપેક્ષા દેશના બધંારણ અને સામાજજક સદહષ્ટ્ણિુાને મજબિૂ કરિાની છે નહીં કે એક જમણેરી તિર્ારધારા 
ધરાિિા નેિા િરીકેની કે જે સમાજને અલગ થલગ કરે અને જેના થી દેશ કમજોર થાય.  

તેમજ આપને અરજ છે કે ગજુરાતમાાં 30 જાન્યઆુરી 2020 થી લઈને ફ્લાઇટ બાંધ કરયા સધુીમાાં વિદેશથી 
આિેલ દરેક લોકોના નામ જાહરે કરો અને તેમાાંથી કેટલા લોકોની કોરોના તપાસ થઈ છે તે પણ જણાિો 
અને કોરોના મહામારી થી લડિાના આયોજન અને તૈયારી પર એક શે્વત પત્ર લાિો. જેથી રાજ્યના દરેક 
નાગહરકને સમજાય કે કોરોના કોના લીધે ગજુરાત અને અહમદાિાદ માાં પ્રિેશ પામયુાં અને િધયુાં.    

મને ખાત્રી અને તિશ્વાસ છે કે આપ બધંારણની રક્ષા કરિાની શપથને યાદ કરીને એિા તનણચય લશેો કે 
જેનાથી રાજયમા ંસામાજજક અને ધાતમિક જોડાણમા ંમજબિૂી આિે અને દરેક નાગદરકને સાર્ી િાિ ની 
જાણ થાય, િેમજ આપણે સહ ુમળીને આ મહામારી થી લડી શકીએ અને િેને હરાિી શકીએ.  
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