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“ જો દોસ્ત, ખોટંુ લાગે ્તો બે રોટલી વધારે ખાજે. બાકી, 
્તારામાંય ભણવા સિવાય બીજી કઈ આવડ્ત હ્તી ? 
્તોય કોઠાકબાડા કરીન ેગાંધીનગરમાં મોટો ગેઝેટેડ 
ઑફફિર થઈ ગયોન ે? 

હાઈસ્કૂલની સ્ાપનાને સો વર્ષ ્યાં એ નનનિત્ે શતાબ્ી િહોતસવની 
ઉજવણીનો સિારભં તો સાંજ ેચાર વાગયા્ી શરૂ ્ વાનો હતો, પણ હંુ બે વાગયે 
જ અિ્ાવા્્ી અહીં આવી ગયો હતો.  વીસ વર્ષના અંતરાલ પછી ગાિિાં પગ 
િૂ્ી રહ્ો હતો એટલે વચ્નેા આ સિયનો સદ્ઉપયોગ ્રવાની ઈચછા હતી. 
સ ક્ૂલના જ ેનિત્ો હતા એિાં્ી ્ ોઈ્ િળી જાય તો સા્ે બેસીન ેજનૂી સમૃનતઓને 
પંપાળવાની લાલસાન ેલીધ ેરરક્ાિાં બેસવાન ેબ્લે બસસટટેન્ડ્ી હાઈસ ક્ૂલ સુધી 
ચાલવાનું નક્ી ્ યુું. રસતાિાં બાબુની સો્ડાની ્ ુ્ ાન પાસે પગ અનાયાસે અટ્ી 
ગયા. એ જિાનાિાં આ ્ ુ્ ાન ેપાંચ પસૈાિાં લખોટીવાળી ્ ાશ્િરી સો્ડા પીવાનો 
જ ેજલસો હતો એનું સિરણ ્ યું. એ જ વખત ેપીઠ ઉપર ધબબો પડ્ો. “ ્ ાં બ્લા, 
ઓળખાણ પ્ડી ? ્ ે પછી િોટો સાહટેબ ્ ઈ ગયો એટલે આ નાના િાણસન ેભલૂી 
ગયો ? “  

 “અલયા, તન ેભલૂાય ? તારી તો આખી ્ ુ્ંડળી િોઢટે છટે… નટવરલાલ િણીલાલ  
્રજી..ભણવાિાં ભિર્ડાના ભ જવેો એટલે ઘરે િનણલાલનો ન ે નનશાળિાં 
િાસતરનો ્ ાયિ ્ ેટલો િાર ખાતો હતો એ પણ હજ ુયા્ છટે..”  હંુ હસીન ેબોલયો 
અન ેએ લાગણી્ી ભટેી પડ્ો. ‘‘બ્લા, અિારા જવેા ઠોરઠયાનો ્ ોઈ ભાવ ના 
પછૂટે, પણ તારા જવેા પહટેલા નંબરવાળા ભણશેરીન ેતો  હાઈસ ક્ૂલવાળા બોલાવ ેજ 
એ ખબર હતી એટલે  સવાર્ી જ રો્ડ ઉપર ધયાન રાખીન ે બેઠો છંુ. ્ ુ્ ાનિાં્ી 
તન ેજોયો ્ ે તરત  હ્ડી ્ ાઢીન ેઆવયો..”   “્ુ્ ાન ? તેં ્ ુ્ ાન ્ રી છટે? ’’  

“ અલયા બ્લા, આ ગરીબ ભાઇબંધની િ્્રી ્રવાિાં તન ેિજા આવે 
છટે? આપણા કલાસિાં ઓલયો ભરત રણછો્ડ હતો ન ે? એ ભરતાની ્ુ્ાનિાં 
નો્રી ્ રું છંુ..”

 પ્િે્ી હા્ પ્્ડીન ેનટુ િન ેર્ટલી પર લઇ ગયો અન ેચા િંગાવી. એ ચાના 
બ્લાિાં એ્ પછી એ્ બધા નિત્ોન ેયા્ ્ રીન ેએણ ેપોતાની રાિ્હાણી શરૂ 
્રી.    “ યા્ છટે તન?ે   હંુ, તું, સતલો, નવનનયો ન ેધિલો. આપણાં પાંચયેની 
ટૂ્્ડી હતી. બ્લા, એ્ેએ્ની જનિ્ંુ્ડળી છટે િારી પાસે..“િારા ખભા ઉપર એના 
બનન ેહા્ િૂ્ ીન ેએણ ેઆંખોિાં આંખો પરોવીન ેપહટેલો પ્હાર િારા ઉપર ્ યયો. 
.. “ જો ્ોસત, ખોટંુ લાગ ેતો બે રોટલી વધાર ેખાજ.ે બા્ી, તારાિાંય ભણવા 
નસવાય બીજી ્ઈ આવ્ડત હતી ? તોય ્ોઠા્બા્ડા ્રીન ેગાંધીનગરિાં િોટો 
ગઝેટેટે્ડ ઑરિસર ્ ઈ ગયોન ે? અહીં બેઠાં બેઠાં બધાની ખબર રાખવાની આવ્ડત 
છટે િારાિાં. ્ડાબા-જિણા હા્ની ્ િાણી ઉસેટીન ેતેં અિ્ાવા્િાં િોટો બંગલો 
બનાવી ્ ીધો છટે એનીય ેખબર છટે. તિે બધા િાનો છો એવો સાવ ્ડોબો ન્ી હંુ ! ’’

હંુ સતબધ ્ઈ ગયો, પણ એન ેપરવા નહોતી. િારી સાિે આંખ નિચ્ારીને 
એ હસી પડ્ો. “સતલાન ેતો ભલૂયો ન્ીન ે?  ્ાનજી ભીખાનો  સતલો સાવ 
ગોબરો..આખો ્ા્ડો ના્િાં્ી ગૂંગા ્ાઢતો હતો. એ્ વાર ચાલુ કલાસે ગૂંગો 
્ાઢીન ેબેનચ ઉપર ચોંટા્ડતો હતો એ જોઈન ેન્લુભાસાહટેબે એન ેઝ્ૂડી નાખયો હતો 
એ વખત ે્ ાનજી્ા્ાએ બહુ િોટી બબાલ ્ રી િૂ્ેલી એ યા્ છટે ્ ે ભલૂી ગયો?  

એ ગૂંગાખાન સતલો અતયાર ેરાજ્ોટિાં બેન્ િેનજેર બનીને 
વટ િાર ેછટે. એના િાિાએ લાગવગ લગા્ડીન ેબેન્િાં 

ઘસૂા્ડી ્ીધલેો એ તો આખા ગાિન ેખબર છટે. એ 
પછી નવઠ્ઠલ િો્ીનો નવનનયો તો યા્ છટેન ે? એ 
નવનનયાની તો બોલતી વખત ેજીભ ઝલાતી 
હતી.  એ તોત્ડો ્ ઇ રીત ે્ડૉકટર બની ગયો 
એ સિજાય છટે તન ે ?  ્ મપાઉન્ડરિાંય ્ ાચો 
પ્ડટે એવા ્ી્રાન ેનવઠ્ઠલ િો્ીએ પસૈાનો 
ખેલ પા્ડીન ે્ડૉકટર બનાવી ્ીધો ! આજે 
એ બોબ્ડો નબનલિોરાિાં િોટી હોશસપટલ 

બનાવીન ેનોટો છાપ ેછટે નોટો, બ્લા, પસૈાના 
ખેલિાં આપણી હોંનશયારી હારી જાય  !’’ 
એ્ધારું આટલંુ બોલીન ેએ અટકયો. ઊભો ્ ઈને 

હંુ પગ ઉપા્ંુડ એ અગાઉ એણ ેહા્ પ્્ડીન ેિન ેબેસા્ડી ્ ીધો.  
ન ેધિલો ? એની વાત તો ખાસ સાંભળવા જવેી છટે. એ ્ડોબાન ેઆંખે એટલા બધા 
નંબર હતા ્ ે કલાસિાં સાહટેબ બો્ડ્ડ ઉપર શંુ લખે છટે એય એન ે્ ખેાતું નહોતું. એ 
ચ્િીશ અતયાર ેચાંગો્રિાં ચાર િેકટરીનો િાનલ્ છટે. સોસાયટીિાં િહટેલ જવેો 
બંગલો બનાવયો છટે. તોય એ અક્રિી િારી ઈરા્ષ ્ર ેછટે. એનું  ્ારણ ખબર છટે 
તન ે? એના અવાજિાં ગવ્ષનો રણ્ો ઉિરેાયો, “િાર ેત્ણનો વસતાર ન ેએન ેતયાં 
આજની તારીખેય ઘોર્ડયું ન્ી બંધાયું..! ઠા્ર ઠટે્ાણ ેરાખે છટે બધાન,ે બ્લા..’’ 

એ પછી તોપનું નાળચું ભરત તરિ વળયુ.ં  “ ભરતાની જરાય ઈચછા નહીં પણ 
રણછો્ડ્ા્ા િારા બાપાના ભાઈબંધ. બાપાએ ્ ીધું ્ ે તરત એિણ ેિન ે્ ુ્ ાનિાં 
નો્રી આપી. એિની સૂઝ બહુ ઊંચી. ્ હટે ્ ે ભણતરિાં શંુ પળૂો િૂ્ વાનો છટે  ? 
આ િનેરિ્ નાપાસ નરટયો િારો િેનજેર. બસ,તયાર્ી અહીં જોતરાઈ ગયો છંુ...’’ 
એના અવાજિાં ધીિધેીિ ે્ ્ડવાશ ભળી.  “્ા્ા િરી ગયા ન ેભરતાના હા્િાં 
વહીવટ આવયો તયાર્ી નપકચર બ્લાઈ ગયું છટે. એના બાપાએ નો્રીિાં રાખેલો 
એટલે છૂટો ્રવાની તો ભરતાિાં નહંિત ન્ી, પણ શેઠના રોલિાં એ નતતા્ડી 
તલે ્ ાઢટે છટે.. “  ચાનો છટેલલો ઘૂંટ્ડો ભયા્ષ પછી જાણ ે્ ાઝ ્ ાઢતો હોય એિ નટુએ 
પલાશસટ્નો ખાલી ્પ ્ૂડચો વાળીન ેખૂણાિાં િેંકયો. હંુ જાણ ેનયાયાધીશ હોઉં 
એિ િારી સાિ ેતા્ીન ેએ બખાળા ્ ાઢી રહ્ો હતો.  એ જ ે્ ંઈ ઉભરો ઠાલવ ેએ 
સાંભળયા વગર િારી પાસે બીજો ્ ોઈ ઉપાય નહોતો એટલે એના શાિળા ચહટેરા 
સાિ ેતા્ીન ેચપૂચાપ સાંભળતો હતો. “છટેલલાં પચીસ વરસ્ી એ િાણસનો પડ્ો 
બોલ ઝીલંુ છંુ. એ ્ ો્ડાવ ેતયાં ્ો્ંુડ છંુ. િારી ્ શા તો ્ુ્ િનનયે ્ યા આવ ેએવી 
છટે.  ઘરિાં હંુ, િારી બૈરી, બે ્ ી્રીયું અન ેએ્ ્ ી્રો. પાંચ જણાં ખાનારાં અને 
્િાનાર હંુ એ્લો. આવી િોંઘવારી કયારયે જોઈ છટે ? તું જ નવચાર ્ ર ્ ે આટલા 
ટંૂ્ા પગારિાં ઘર ્ ઈ રીત ેચાલે ? ” 

 અલયા ્ડોબા, આ ત્ણ સંતાનન ેજનિ આપતાં પહટેલાં તાર ેઆ નવચાર ્ રવાનો 
હતો..આવો રણ્તો જવાબ િારા હોઠ પર આવીન ેઅટ્ી ગયો.  નટુના તીણા 
અવાજિાં ધીિો આક્ોશ હતો. નખસસાિાં્ી તિા્ુનું ઘોલરું ્ાઢીન ેએણ ેજિણા 
હા્ની હ્ળેીિાં ચનૂો અન ેતિા્ુ નિશ્ર ્રીન ેિસળવાનું શરૂ ્યુું. હોઠ અને 
્ાંતની વચ્ ેએ નિશ્રણ ્ બાવીન ેિૂકયુ ંતયાં સુધી એ િૌન રહ્ો,  એ છતાં ચહટેરા 
ઉપરનો રોર તો બોલયા વગર પણ વયકત ્તો હતો. એટલા નવરાિ પછી પાછી 
એણ ેરાિ્હાણી ચાલુ ્રી.   ‘‘પચ્ીસ પચ્ીસ વરસ્ી એની ગલુાિી વઠંુે છંુ, 
આખંુ શરીર તો્ડી નાખયું તોય હજ ુઘરનો િળે ન્ી પડ્ો. લાગ ેછટે ્ે ભા્ડાના 
ઘરિાં જ આખખો જનિારો વીતી જશે...’’ બધાંની સાિે િરરયા્ અન ેઆક્ોશનો 
ઉભરો ઠાલવી નાખયા પછી જાણ ેહળવો ફૂલ ્ઈ ગયો હોય એિ િારા ખભે 
હા્ િૂ્ ીન ેએ બબડ્ો. “બ્લા, નસીબની બનલહારી છટે..તિે બધા નબળાં હોવાં 
છતાં આગળ ની્ળી ગયાં અન ેહોંનશયારી હતી તોય, હંુ એ્લો પાછળ રહી 
ગયો. આખી નજં્ગી િજરૂી ્ રીન ેશંુ લાટા ્ ાઢ્ા ?’’ એ િાણસન ેિાર ેશંુ જવાબ  
આપવો ?                                     mahesh_yagnik@yahoo.com

પચ્ચીસ પચ્ચીસ 
વરસથચી એનચી 
ગુલામચી વેઠંુ છંુ, 
આખંુ શરચીર તોડચી 
નાખયું તોય હજુ 
ઘરનો મળે નથચી 
પડ્ો 

યહી હૈ જિંદગી             
- મહેશ યાજ્ઞિક

તમ ેબધા નબળાં હોવા છતાં 
આગળ નચીકળચી ગયાં, હોંશશયારચી 
હતચી તોય, હંુ પાછળ રહચી ગયો

પ્રસાદમાં કેફી પદાર્થ ભળેવીને 
લંૂટ કરતા બે ભાઈ ઝડપાયાં
ચોરી, હત્યા, લૂંટ સહહતનયા ૨૦ ગુનયા ઉકેલયા્યા
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  પ્સા્િાં ્ ેિી પ્ા ્્ષ ભળેવી લંૂટ 
્રનારા બે સગા ભાઈઓની ધંધૂ્ ા પોલીસે 
ધરપ્્ડ ્રી છટે. આ બનન ેભાઈઓએ 
અિ્ાવા્ નજલલાના બરવાળા અને 
ધોલેરાના િંન્રિાં્ી ચોરી ્ રવા ઉપરાંત 
હતયા ્ રી લંૂટ ્ રવા સનહતના ૨૦ ગંભીર 
ગનુા આચયા્ષ હોવાની ્બૂલાત પોલીસ 
સિક્ ્ રી છટે. 

ધંધૂ્ા તાલુ્ાના અ્ડવાળ ગાિિાં 
રહટેતા ખેતભાઈ ભરવા્ડ સપતાહ અગાઉ 
તેિના ભાણેજના લગનિાં જવા િાટટે 
ગાિના ના્ા પર ઊભા હતા. ્ રનિયાન 
એ્ બાઈ્ પર આવેલા બે શખસોએ 
તિેન ેનલફટ આપી હતી. રસતાિાં તગ્ડી 
ગાિ નજી્ના હનુિાન િંન્રે ્શ્ષન 
્રવાનું ્હી બાઈ્ ઊભી રાખી હતી 
અને ્ો્ડીવાર બા્ હનુિાન િંન્રનો 
પ્સા્ છટે તિે ્હી ્ેિી પ્ા ્્ષ ભળેવલેો 
પ્સા્ ખવા્ડી ્ીધો હતો. ્ેિી પ્સા્ની 

અસર્ી ખેતભાઈ બેભાન ્ઈ ગયા 
હતા. ખેતભાઈને નજી્ના  ્પાસના 
ખતેરિાં લઈ જઈ બનને ભાઈઓ અને 
બે િનહલાઓએ િળીન ે્ાનની સોનાની 
્્ડી, હા્નું ચાં્ીનું ્ ્ુડ ત્ા રો્્ડા રૂનપયા 
િળી ૨૧ હજારની િતા લંૂટી લીધી હતી. 
આ અંગ ેધંધૂ્ ા પોલીસે ગનુો નોંધી તપાસ 
શરૂ ્ રી હતી. 

્રનિયાન ધંધૂ્ાના પોલીસ સબ 
ઈનસપેકટર આર.બી. ્રિટીયાએ 
ધંધૂ્ ાના તગ્ડી ગાિ ખાત ેરહટેતા રનસ્ 
વાલજીભાઈ ્ેવીપૂજ્ (ઉં.૪૮) ત્ા 
િનસુખ વાલજીભાઈ ્ેવીપજૂ્ (ઉં.૪૦)
ન ેપ્્ડી પાડ્ા હતા. બનનએે ખેતભાઈને 
લૂંટ્ા હોવાની ્બૂલાત ્રવા ઉપરાંત 
અગાઉ બરવાળા અન ેધોલેરાના િંન્ર 
ચોરી અન ેહતયા ્ રી લંૂટ ્ રવા સનહતના 
૨૦ ગનુાની ્ બૂલાત ્ રી હતી. આ બનન ે
આરોપીઓની પોલીસે પછૂપરછ શરૂ ્રી 
તેિની સા્ે સં્ડોવાયેલી િનહલાઓની 
પણ શોધખોળ શરૂ ્ રી છટે.

શહેરનયા મુખ્ ચયાર રસતયા પર પોલીસ દ્યારયા સીસીટીવી કેમેરયા લયાગયાવી દવેયામયંા આવ્યંા છે. આ સીસીટીવી 
કેમેરયા દ્યારયા શહેરનયા ટ્યાફિક પર નજર રખયાશ.ે ગુરવુયાર ેશયાહીબયાગ ખયાત ેપોલીસ કહમશનરની કચેરી ખયાતે 
બનયાવયા્લેયા મોહનટફરગં રૂમનું કહમશનર હશવયાનંદ ઝયાએ ઉદ્ ્ ઘયાટન ક્ુું હતું.  તસવીર પંકજ શકુલ

ટ્ાફિકનું મોજ્નટફિંગ

આવકમયંા પડેલું ~૭૦૦ કરોડનું ગયાબડંુ પરૂવયા સચ્ચ અન ેસવવેનો હસલહસલો શરૂ
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 પરેિોલ-્ડીઝલના ભાવ ગગ્ડતા 
વેટ ્ચેરીની આવ્િાં પ્ડટેલું ~૭૦૦ 
્રો્ડનું ગાબ્ંુડ પરૂવા િાટટે વેટ ્ચરેીએ 
સચ્ષ અન ેસવવેનો નસલનસલો શરૂ ્રી 
્ીધો છટે. વેટ અનધ્ારીઓ બુધવારે 
રાત્ે ૧૧ વાગયે શાિળાજી ચે્પોસટ 
પર ્રો્ડા પા્ડીને લગભગ ૭૦ 
જટેલી રિ્ો પર તપાસ હા્ ધરી હતી. 
આિાં્ી િોટાભાગની રિ્ો િાબ્ષલ અને 
ગ્નેાઈટના વેપારીઓની છટે.

વટે ્ ચરેીના સૂત્ોના જણાવયા િુજબ, 
“શાિળાજી ચે્પોસટ પર્ી બહાર 
જતી અને અં્ર આવતી ૭૦ જેટલી 
રિ્ો પર વેટ અનધ્ારીઓએ તપાસ 
હા્ ધરી છટે. ચે્પોસટ ઉપરાંત તેની 
આસપાસના િો્ડાસા-શાિળાજી અને 
સાબર્ાંઠાના અંતરરયાળ રૂટ પર પણ 
વટે અનધ્ારીઓએ રિ્ો રો્ીન ેતપાસ 
શરૂ ્રી છટે. આિાં્ ી િહત્િ રિ્ો 
િાબ્ષલ અને ગે્નાઈટના વેપારીઓની 
છટે. અનય પણ પરચરૂણ ્ોિોર્ડટીઝની 
ઘણી રિ્ો પર વટે અનધ્ારીઓ તપાસ 

હા્ ધરી રહ્ા છટે.”
ચે્ પોસટ પર વરેો ભયા્ષ નવના િાલ 

લાવવા-લઈ જવાની પ્વૃનત્ પર બ્ે્ 
િારવા િાટટે વેટ ્ ચરેીએ આ ઓપરશેન 
હા્ ધયુું છટે. વટે ્ચરેીએ ૨૨ ર્ડસેમબર 
૨૦૧૪્ી ~૫૦ ્રો્ડ્ી વધુનું 
ટન્ષઓવર ધરાવતા વેપારીઓ િાટટે િોિ્ષ 
૪૦૨, ૪૦૩ અન ે૪૦૫ ઓનલાઈન 
િરનજયાત બનાવી ્ તેા ્ રચોરી ઘટી છટે. 
આિ છતાંય નાના વેપારીઓ ચે્ પોસટ 
પર બેિાિ ્ રચોરી ્ રી રહ્ા છટે. 

ચે્ પોસટ પર વટેચોરી ઘટા્ડવા િાટટે 

વટે ્ ચરેીએ ચાર નવા ચે્ પોસટ પણ શરૂ 
્યા્ષ છટે. જિેાં ્ પરા્ડા પર ચે્ પોસટ શરૂ 
્ઈ ગયું છટે જયાર ેઅંબાજી, ઝાલો્ અને 
સાગબારાિાં ચે્ પોસટ બે-ત્ણ ન્વસિાં 
શરૂ ્ વાની તયૈારી છટે.

વેટ ્ચેરીના સૂત્ોના જણાવયા 
િુજબ, “ચે્પોસટ વધતા અને નસસટિ 
ઓનલાઈન બનાવાતા ચે્પોસટની 
આવ્િાં નોંધપાત્ વધારો ્યો 
છટે. હાલ સુધી ્ુલ ૮.૫૦ લાખ 
વેપારીઓએ ઓનલાઈન િોિ્ષ ૪૦૨, 
૪૦૩ અને ૪૦૫ િાટટે પરનિટ લીધી છટે. 

જાનયુઆરીિાં ચે્પોસટ પર ્ ુલ આવ્ 
~૨૫.૬૭ ્ રો્ડ જેટલી ્ ઈ છટે.”

વેટ ્ચેરીને ગયા વરવે પેરિોલ અને 
્ડીઝલ પર વસૂલાતા વેરાિાં્ ી ~૮૫૦૫ 
્રો્ડની આવ્ ્ ઈ હતી. આ વરવે ક્કૂ્ડના 
ભાવ ઘટતા પેરિોલ-્ડીઝલ સસતુ ં્તાં 
વેટ ્ચેરીની આવ્ ઘટીને ~૭૮૨૫ 
્રો્ડ સુધી જ પહોંચી છટે. આ્ી ચાલુ 
નાણાં્ ીય વર્ષિાં ટાગવેટને પહોંચી 
વળવા િાટટે આવનારા બે િનહનાિાં 
વેટ ્ચેરી વધુ સચ્ષ અને સવવે હા્ ધરે 
તેવી શકયતા છટે. 

શામળાજી ચકેપોસટ પિ વેટ 
અંગે દિોડા: ૭૦ ટ્ક સકકેનિમાં

ચકેપોસટની આવક 
(~ કરોડ)
નવમેબર-14 18.67 
ફડસેમબર-14 31.56
જાન્ુઆરી-15 25.67

ઓનલાઈન જનિટે િોમ્મ
િોમ્ચ-402 5.27 લયાખ
િોમ્ચ-403 2.13 લયાખ
િોમ્ચ-405 1.04 લયાખ
કુલ 8.50 લયાખ
(22 ફડસે.થી 25 જાન્ુ. સુધી)

# માર્બલ અને 
ગે્નાઈટના 
વપેારીઓની ટ્રકો પર 
તપાસ હાથ ધરાઈ

# સારરકાંઠાના 
અંતરરયાળ રૂટ 
પર પણ વટે 
અધધકારીઓએ ટ્રકો 
રોકીન ેતપાસી

મયયુનન. ટેકસ રરબેટ યોજના 
વધયુ એક મનિનો લંબાવાઇ
લક્યંાક હયંાસલ કરવયા મયાટે મ્હુન.નો હનર્્ચ
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  મયનુન. દ્ારા વસૂલ ્ રવાિાં 
આવતાં પ્ોપટીટી ટટેકસનો લકયાં્ હાંસલ 
્રવા િાટટે બા્ી ટટેકસ ભરપાઇ ્ રનારા 
િાટટે ઇનસેનટીવ સ્ીિ-રરબેટ યોજના 
વધ ુએ્ િનહનો લંબાવવાિાં આવી છટે. 
હવ ેનાગરર્ોન ે૨૮િી િેબ્આુરી સુધી 
આ યોજનાનો લાભ િળશે.

પ્ાપત િાનહતી અનસુાર, શહટેરિાં 
નવનવધ નવસતારોિાં સંખયાબંધ 
્ોિનશ્ષયલ ત્ા રહટેણાં્ની 
નિલ્તોનાં બા્ી પ્ોપટીટી ટટેકસ 
વસૂલાતની ્ાિગીરી હા્ ધરવાિાં 
આવી છટે, તેિાં બા્ી ટટેકસ ભરવા 
િાટટે નાગરર્ોને પ્ોતસાહન આપવા 
મયનુન. સત્ાધીશો દ્ારા છટેલલા ્ેટલા્ 
િનહના્ી વયાજિાિી યોજના જાહટેર 
્રવાિાં આવી રહી છટે, તેિ છતાં 
પ્ોપટીટી ટટેકસનો લકયાં્ હાંસલ ્યો 
ન્ી. જાનયઆુરી િનહનાિાં વયાજિાિી 
યોજનાની િુ્ત પૂરી ્ઇ જતાં 
વનહવટીતતં્ અને શાસ્પકે્ ભેગા 
િળી વયાજિાિી યોજનાન ે િેબુ્આરી 
િનહનાના અંત સુધી લંબાવવાન ુનક્ી 
્યુ્ષ હતું.

તનેા ભાગરૂપ ેગરુવુાર ેિળટેલી સટટે.

્નિટીિાં તા્ી્ના ્ાિિાં ભાજપના 
સભયોએ વયાજિાિી યોજના ૨૮ 
િેબ્આુરી સુધી લંબાવવાની ્રખાસત 
રજ ૂ્ રી હતી અન ેતને ેસવા્ષનિુત ેિંજરૂ 
પણ ્ રવાિાં આવી હતી.

જડીબાનગિ ફિડેવલપમેનટની 
દિખાસ્ત કજ્મશનિન ેપિ્ત
કેનદ્રની કોંગે્સ સરકયાર ેસલમ ફ્ી 
હસટી ્ ોજનયા જાહેર કરી હતી અને 
તમેયંા રયાજીવ ગયંાધી આવયાસ ્ ોજનયા 
અંતગ્ચત ગ્યાનટ અપયાતી હતી. 
આ ્ ોજનયાનો લયાભ લઇ શયાસક 
ભયાજપ ેશહેરમયંા આવલેી ચયાલી-
ઝંુપડપટ્ીઓની જગ્યાએ પયાકયા મકયાન 
બનયાવવયાની ્ ોજનયા અમલી બનયાવી 
છે. આ ્ ોજનયા અંતગ્ચત વયાસરયા 
હવસતયારમયંા આવલેયા જડીબયાનગરને 
ઇનસીટુ હયાઉહસંગ અપગ્ડેેશન 
મયાટે દરખયાસત કહમશનર દ્યારયા સટે.
કહમટીમયંા રજૂ કરયાઈ હતી, છેલલયા 
કેટલયા્ મહહનયાથી ઠેલયાઇ રહેલી 
દરખયાસત આખર ેપ્રવીરભયાઇ પટેલે 
કહમશનર તરિ પરત મોકલી દીધી 
હતી. તનેયા કયારરો પછૂતયંા ચેરમેને 
કહંુ કે, જડીબયાનગરનયા રહીશો 
દ્યારયા જે રીતની મયંાગરી કરવયામયંા 
આ વી છે ત ેપોસયા્ તમે ન હોવયાથી 
દરખયાસત પરત કરી દેવયાઇ છે.

નારોલ નવસતારમાં લાઇસનસ 
વગરના બે ઢાબા સીલ કરાયા
મ્ુહન.નયા પલોટ પર થ્લેયા દબયારો પર તોડી પડયા્યા
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  શહટેરના જુ્ ા જુ્ ા નવસતારોિાં 
હટેલ્ લાઇસનસ વગર જ ખાણીપીણીનો 
ધંધો ધિધો્ાર ચાલી રહ્ો છટે, જિેાં હલ્ી 
ગુણવત્ાના ખાદ્યપ્ા્યોનો ઉપયોગ 
્રી શહટેરીજનોના આરોગય સા્ે ચે્ડાં 
્રવાિાં આવતાં હોવા છતાં હટેલ્ ખાતા 
દ્ારા આંખ આ્ડા ્ાન ્રવાિાં આવતાં 
હોય છટે. પરતં ુ્ નક્ણ ઝોનના ્ડટે.્નિશનરે 
તિેના નવસતારિાં લાઇસનસ વગર ચાલતાં 
ઢાબા-રસેટોરનટ અન ેહોટલ ઉપર ત્ડાપીટ 
બોલાવી છટે.

્નક્ણ ઝોનના ્ડટે.્નિશનર સી.આર.

ખરસાણની સૂચના્ી હટેલ્ ખાતાએ 
લાંભા વો્ડ્ડિાં નારોલ-અસલાલી હાઇવે 
ઉપર ચાલતાં જય અંબે ભોજનાલય ત્ા 
જય જોગણીયા રાજસ્ાની ઢાબા ઉપર 
્રો્ડો પા્ડી તપાસ ્રતાં સવચછતાનો 
અભાવ તિેજ લાઇસનસ વગર ચાલતાં 
હોવાનું જણાતાં બનન ેએ્િોન ેસીલ િારી 
્ેવાયાં હતા.

તદ્ઉપરાંત ્ડટે.્નિશનરની સૂચના્ી 
નારોલ્ી વટવા તરિ જતાં રસતા ઉપર 
મયનુન.ના ઓપન સપસેના હટેત ુિાટટેના પલોટ 
ઉપર ગરે્ાય્ ેબાંધ્ાિો તો્ડી પા્ડવાિાં 
આવયા હતા. જયાર ેવટવા વો્ડ્ડિાં સમૃનત 
િંન્ર્ી નનગિ સોસાયટી સુધીના રસતા 
ઉપરના ૨૫૦ જટેલાં એ્િોના ગરે્ાય્ે 
બાંધ્ાિો ્ રૂ ્ રી રસતો પહોળો ્ રવાિાં 
આવયો હતો. તદ્ઉપરાંત ્નક્ણ ઝોન 
ઇજનરે ખાતાએ બહટેરાિપરુા નવસતારિાં 
નય ૂિૈસલ નગરિાં આવલેી નાવે્ પ્ોસેસ 
ત્ા હરરઓિ પ્ોસેસના ગરે્ાય્ ેડ્ટેનજે 
્ને્ શન ્ ાપી નાખયાં હતા.

ભારત નવશ્વગયુરયુ નિીં પણ નવશ્વબંધયુ 
બન ેએવી કલપના: રાજમોિન ગાંધી
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  ‘િહાતિા ગાંધીજીના પૌત્ 
પ્ોિેસર રાજિોહન ગાંધીએ આઇઆઇટી 

ગ ા ંધ ી ન ગ ર ન ા 
નવદ્યા્ીટીઓ અને 
િે્ શલટઝ ્ેશના 
ભનવષય સં્ ભવે 
રસપ્્ ચચા્ષ ્રી 

હતી. તિેણ ેપોતાના ‘આરટ્ડકયલેુટીંગ 
અ નવઝન: લનનુંગ ફ્ોિ નલં્ન, ટાગોર 
એન્ડ ગાંધી’ નવરય પર વયાખયાનિાં 
્શેની એ્ નવ્ાસશીલ રાષરિ તરિની 
ગનત નવશે વાત ્ રી. ભારત નવશ્વગરુનુા 
બ્લે નવશ્વબંધ ુ્ે નવશ્વનિત્ બન ેતવેી 
અપકે્ા તિેણ ેવયકત ્ રી હતી. 

પ્ો. ગાંધીએ અલગ અલગ ્શેોની 

અલગ અલગ ્નવઓ અન ેનવચાર્ો 
દ્ારા લખાયેલી ્નવતાઓ ્હીને 
ગાંધી ્ેશ નવશે અને રાષરિવા્ નવશે 
શંુ અનભુવતા એ જણાવયુ ંહતું. તિેણે 
નવદ્યા્ીટીઓન ેસલાહ આપતા ્હંુ્ ્ે, 

‘તિેણ ેએ બાબત પર િનન અન ેનચંતન 
્રવું જોઇએ ્ે, નજી્ના ભનવષયિાં 
તઓે ્ઇ રીત ે્ેશના લો્ો સા્ે અને 
્ુનનયાના લો્ો સા્ે હળીિળીન ેરહી 
શ્ે.’ તિેણ ેઆગળ જણાવયુ ં્ે, ‘હાલ 
આપણન ેઘણી વખત એવું સાંભળવા 
િળી રહંુ્ છટે ્ે, ભારત ્નુનયાિાં ્ેવી 

રીત ેઆગળ વધી રહંુ્ છટે, અન ેતનેી ્ ેવી 
છાપ ઊભી ્ઇ રહી છટે. હવ ેનજી્ના 
ભનવષયિાં ભારત નવશ્વગુરુ બનીને 
ઊભરશે. પણ િારા િતે તેને ગુરુને 
્ેશની ઐનતહાનસ્ પરપંરાની દૃશષટએ 
જોવા જોઇએ. ્ારણ ્ે એ પદ્ધનત શ્રષેઠ 
હતી. બા્ી જો એ્ ઊંચી પાટલી પર 
બેસેલો િાણસ નીચલી પાટલી વાળાને 
્શંુ્ આપ ેએ દૃશષટ્ોણ્ી હંુ નવરદુ્ધ છંુ.  
તે્ ી હંુ તો ભારતન ેનવશ્વગરુનુા બ્લે 
નવશ્વબંધ ુ્ ે નવશ્વનિત્ બન ેતવેું ઇશચછશ. 
આજ ેભારતની છાપ નાની ન્ી રહી 
અન ેત ેન્વસે ન્વસે નવસતરી રહી છટે.  
તે્ ી ભારતના લો્ોએ એ્બીજા સા્ે 
્ેવી રીત ેવત્ષવું તનેી સા્ે સા્ે તિેણે 
્ુનનયાના લો્ો સા્ે ્ેિ વત્ષવું ત ેપણ 
સિજવાની જરૂર છટે. ’ 

IIT ગાંધીનગરના 
વિદ્ારીથીઓ સારે દેશના 

ભવિષ્ય પર ચચાચા


