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યહી હૈ જિંદગી
- મહેશ યાજ્ઞિક

તમે બધા નબળાં હોવા છતાં
આગળ નીકળી ગયાં, હોંશિયારી
હતી તોય, હું પાછળ રહી ગયો

“ જો દોસ્ત, ખોટું લાગે તો બે રોટલી વધારે ખાજે. બાકી,
તારામાંય ભણવા સિવાય બીજી કઈ આવડત હતી ?
તોય કોઠાકબાડા કરીને ગાંધીનગરમાં મોટો ગેઝટે ેડ
ઑફિસર થઈ ગયોને ?
હાઈસ્કૂલની સ્થાપનાને સો વર્ષ થયાં એ નિમિત્તે શતાબ્દી મહોત્સવની
ઉજવણીનો સમારંભ તો સાંજે ચાર વાગ્યાથી શરૂ થવાનો હતો, પણ હું બે વાગ્યે
જ અમદાવાદથી અહીં આવી ગયો હતો. વીસ વર્ષના અંતરાલ પછી ગામમાં પગ
મૂકી રહ્યો હતો એટલે વચ્નચે ા આ સમયનો સદ્ઉપયોગ કરવાની ઈચ્છા હતી.
સ્કૂલના જે મિત્રો હતા એમાંથી કોઈક મળી જાય તો સાથે બેસીને જૂની સ્મૃતિઓને
પંપાળવાની લાલસાને લીધે રિક્ષામાં બેસવાને બદલે બસસ્ટેન્ડથી હાઈસ્કૂલ સુધી
ચાલવાનું નક્કી કર્યું. રસ્તામાં બાબુની સોડાની દુકાન પાસે પગ અનાયાસે અટકી
ગયા. એ જમાનામાં આ દુકાને પાંચ પૈસામાં લખોટીવાળી કાશ્મિરી સોડા પીવાનો
જે જલસો હતો એનું સ્મરણ થયું. એ જ વખતે પીઠ ઉપર ધબ્બો પડ્યો. “ કાં બકલા,
ઓળખાણ પડી ? કે પછી મોટો સાહેબ થઈ ગયો એટલે આ નાના માણસને ભૂલી
ગયો ? “
“અલ્યા, તને ભૂલાય ? તારી તો આખી કુડં ળી મોઢે છે… નટવરલાલ મણીલાલ
દરજી..ભણવામાં ભમરડાના ભ જેવો એટલે ઘેર મણિલાલનો ને નિશાળમાં
માસ્તરનો કાયમ કેટલો માર ખાતો હતો એ પણ હજુ યાદ છે..” હું હસીને બોલ્યો
અને એ લાગણીથી ભેટી પડ્યો. ‘‘બકલા, અમારા જેવા ઠોઠિયાનો કોઈ ભાવ ના
પૂછ,ે પણ તારા જેવા પહેલા નંબરવાળા ભણેશરીને તો હાઈસ્કૂલવાળા બોલાવે જ
એ ખબર હતી એટલે સવારથી જ રોડ ઉપર ધ્યાન રાખીને બેઠો છું. દુકાનમાંથી
તને જોયો કે તરત હડી કાઢીને આવ્યો..” “દુકાન ? તેં દુકાન કરી છે? ’’
“ અલ્યા બકલા, આ ગરીબ ભાઇબંધની મશ્કરી કરવામાં તને મજા આવે
છે? આપણા ક્લાસમાં ઓલ્યો ભરત રણછોડ હતો ને ? એ ભરતાની દુકાનમાં
નોકરી કરું છું..”
પ્રેમથી હાથ પકડીને નટુ મને કિટલી પર લઇ ગયો અને ચા મંગાવી. એ ચાના
બદલામાં એક પછી એક બધા મિત્રોને યાદ કરીને એણે પોતાની રામકહાણી શરૂ
કરી. “ યાદ છે તને? હું, તું, સતલો, વિનિયો ને ધમલો. આપણાં પાંચયે ની
ટૂકડી હતી. બકલા, એકેએકની જનમકુડં ળી છે મારી પાસે..“મારા ખભા ઉપર એના
બન્ને હાથ મૂકીને એણે આંખોમાં આંખો પરોવીને પહેલો પ્રહાર મારા ઉપર કર્યો.
.. “ જો દોસ્ત, ખોટું લાગે તો બે રોટલી વધારે ખાજે. બાકી, તારામાંય ભણવા
સિવાય બીજી કઈ આવડત હતી ? તોય કોઠાકબાડા કરીને ગાંધીનગરમાં મોટો
ગેઝટે ેડ ઑફિસર થઈ ગયોને ? અહીં બેઠાં બેઠાં બધાની ખબર રાખવાની આવડત
છે મારામાં. ડાબા-જમણા હાથની કમાણી ઉસેટીને તેં અમદાવાદમાં મોટો બંગલો
બનાવી દીધો છે એનીયે ખબર છે. તમે બધા માનો છો એવો સાવ ડોબો નથી હું ! ’’
હું સ્તબ્ધ થઈ ગયો, પણ એને પરવા નહોતી. મારી સામે આંખ મિચકારીને
એ હસી પડ્યો. “સતલાને તો ભૂલ્યો નથીને ? કાનજી ભીખાનો સતલો સાવ
ગોબરો..આખો દાડો નાકમાંથી ગૂંગા કાઢતો હતો. એક વાર ચાલુ ક્લાસે ગૂંગો
કાઢીને બેન્ચ ઉપર ચોંટાડતો હતો એ જોઈને દિલુભાસાહબ
ે ે એને ઝૂડી નાખ્યો હતો
એ વખતે કાનજીદાદાએ બહુ મોટી બબાલ કરી મૂકેલી એ યાદ છે કે ભૂલી ગયો?
એ ગૂંગાખાન સતલો અત્યારે રાજકોટમાં બેન્ક મેનજે ર બનીને
વટ મારે છ.ે એના મામાએ લાગવગ લગાડીને બેન્કમાં
ઘૂસાડી દીધેલો એ તો આખા ગામને ખબર છે. એ
પછી વિઠ્ઠલ મોદીનો વિનિયો તો યાદ છેને ? એ
વિનિયાની તો બોલતી વખતે જીભ ઝલાતી
હતી. એ તોતડો કઇ રીતે ડૉક્ટર બની ગયો
એ સમજાય છે તને ? કમ્પાઉન્ડરમાંય કાચો
પડે એવા દીકરાને વિઠ્ઠલ મોદીએ પૈસાનો
ખેલ પાડીને ડૉક્ટર બનાવી દીધો ! આજે
એ બોબડો બિલિમોરામાં મોટી હોસ્પિટલ
બનાવીને નોટો છાપે છે નોટો, બકલા, પૈસાના
ખેલમાં આપણી હોંશિયારી હારી જાય !’’
એકધારું આટલું બોલીને એ અટક્યો. ઊભો થઈને
હું પગ ઉપાડું એ અગાઉ એણે હાથ પકડીને મને બેસાડી દીધો.
ને ધમલો ? એની વાત તો ખાસ સાંભળવા જેવી છે. એ ડોબાને આંખે એટલા બધા
નંબર હતા કે ક્લાસમાં સાહબ
ે બોર્ડ ઉપર શું લખે છે એય એને દેખાતું નહોતું. એ
ચશ્મીશ અત્યારે ચાંગોદરમાં ચાર ફેક્ટરીનો માલિક છ.ે સોસાયટીમાં મહેલ જેવો
બંગલો બનાવ્યો છે. તોય એ અક્કરમી મારી ઈર્ષા કરે છે. એનું કારણ ખબર છે
તને ? એના અવાજમાં ગર્વનો રણકો ઉમેરાયો, “મારે ત્રણનો વસ્તાર ને એને ત્યાં
આજની તારીખેય ઘોડિયું નથી બંધાયું..! ઠાકર ઠેકાણે રાખે છે બધાને, બકલા..’’
એ પછી તોપનું નાળચું ભરત તરફ વળ્યું. “ ભરતાની જરાય ઈચ્છા નહીં પણ
રણછોડકાકા મારા બાપાના ભાઈબંધ. બાપાએ કીધું કે તરત એમણે મને દુકાનમાં
નોકરી આપી. એમની સૂઝ બહુ ઊંચી. કહે કે ભણતરમાં શું પૂળો મૂકવાનો છે ?
આ મેટ્રિક નાપાસ નટિયો મારો મેનજે ર. બસ,ત્યારથી અહીં જોતરાઈ ગયો છું...’’
એના અવાજમાં ધીમેધીમે કડવાશ ભળી. “કાકા મરી ગયા ને ભરતાના હાથમાં
વહીવટ આવ્યો ત્યારથી પિક્ચર બદલાઈ ગયું છે. એના બાપાએ નોકરીમાં રાખેલો
એટલે છૂટો કરવાની તો ભરતામાં હિંમત નથી, પણ શેઠના રોલમાં એ તિતાડી
તેલ કાઢે છે.. “ ચાનો છેલ્લો ઘૂંટડો ભર્યા પછી જાણે દાઝ કાઢતો હોય એમ નટુએ
પ્લાસ્ટિકનો ખાલી કપ ડૂચો વાળીને ખૂણામાં ફેંક્યો. હું જાણે ન્યાયાધીશ હોઉં
એમ મારી સામે તાકીને એ બખાળા કાઢી રહ્યો હતો. એ જે કંઈ ઉભરો ઠાલવે એ
સાંભળ્યા વગર મારી પાસે બીજો કોઈ ઉપાય નહોતો એટલે એના શામળા ચહરે ા
સામે તાકીને ચૂપચાપ સાંભળતો હતો. “છેલ્લાં પચીસ વરસથી એ માણસનો પડ્યો
બોલ ઝીલું છું. એ દોડાવે ત્યાં દોડું છું. મારી દશા તો દુશ્મનનેય દયા આવે એવી
છે. ઘરમાં હું, મારી બૈરી, બે દીકરીયું અને એક દીકરો. પાંચ જણાં ખાનારાં અને
કમાનાર હું એકલો. આવી મોંઘવારી ક્યારેય જોઈ છે ? તું જ વિચાર કર કે આટલા
ટૂંકા પગારમાં ઘર કઈ રીતે ચાલે ? ”
અલ્યા ડોબા, આ ત્રણ સંતાનને જન્મ આપતાં પહેલાં તારે આ વિચાર કરવાનો
હતો..આવો રણકતો જવાબ મારા હોઠ પર આવીને અટકી ગયો. નટુના તીણા
અવાજમાં ધીમો આક્રોશ હતો. ખિસ્સામાંથી તમાકુનંુ ઘોલરું કાઢીને એણે જમણા
હાથની હથેળીમાં ચૂનો અને તમાકુ મિશ્ર કરીને મસળવાનું શરૂ કર્યું. હોઠ અને
દાંતની વચ્ચે એ મિશ્રણ દબાવીને મૂક્યું ત્યાં સુધી એ મૌન રહ્યો, એ છતાં ચહરે ા
ઉપરનો રોષ તો બોલ્યા વગર પણ વ્યક્ત થતો હતો. એટલા વિરામ પછી પાછી
એણે રામકહાણી ચાલુ કરી. ‘‘પચ્ચીસ પચ્ચીસ વરસથી એની ગુલામી વેઠું છું,
આખું શરીર તોડી નાખ્યું તોય હજુ ઘરનો મેળ નથી પડ્યો. લાગે છે કે ભાડાના
ઘરમાં જ આખ્ખો જનમારો વીતી જશે...’’ બધાંની સામે ફરિયાદ અને આક્રોશનો
ઉભરો ઠાલવી નાખ્યા પછી જાણે હળવો ફૂલ થઈ ગયો હોય એમ મારા ખભે
હાથ મૂકીને એ બબડ્યો. “બકલા, નસીબની બલિહારી છ.ે .તમે બધા નબળાં હોવાં
છતાં આગળ નીકળી ગયાં અને હોંશિયારી હતી તોય, હું એકલો પાછળ રહી
ગયો. આખી જિંદગી મજૂરી કરીને શું લાટા કાઢ્યા ?’’ એ માણસને મારે શું જવાબ
આપવો ?
mahesh_yagnik@yahoo.com

પચ્ચીસ પચ્ચીસ
વરસથી એની
ગુલામી વેઠું છું,
આખું શરીર તોડી
નાખ્યું તોય હજુ
ઘરનો મેળ નથી
પડ્યો

આવકમાં પડેલંુ ~૭૦૦ કરોડનું ગાબડું પૂરવા સર્ચ અને સર્વેનો સિલસિલો શરૂ

શામળાજી ચેકપોસ્ટ પર વેટ
અંગે દરોડા: ૭૦ ટ્રક સ્કેનરમાં
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પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ ગગડતા
વેટ કચેરીની આવકમાં પડેલું ~૭૦૦
કરોડનું ગાબડું પૂરવા માટે વેટ કચેરીએ
સર્ચ અને સર્વેનો સિલસિલો શરૂ કરી
દીધો છે. વેટ અધિકારીઓ બુધવારે
રાત્રે ૧૧ વાગ્યે શામળાજી ચેકપોસ્ટ
પર દરોડા પાડીને લગભગ ૭૦
જેટલી ટ્રકો પર તપાસ હાથ ધરી હતી.
આમાંથી મોટાભાગની ટ્રકો માર્બલ અને
ગ્રેનાઈટના વેપારીઓની છે.
વેટ કચેરીના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ,
“શામળાજી ચેકપોસ્ટ પરથી બહાર
જતી અને અંદર આવતી ૭૦ જેટલી
ટ્રકો પર વેટ અધિકારીઓએ તપાસ
હાથ ધરી છે. ચેકપોસ્ટ ઉપરાંત તેની
આસપાસના મોડાસા-શામળાજી અને
સાબરકાંઠાના અંતરિયાળ રૂટ પર પણ
વેટ અધિકારીઓએ ટ્રકો રોકીને તપાસ
શરૂ કરી છે. આમાંથી મહત્તમ ટ્રકો
માર્બલ અને ગ્રેનાઈટના વેપારીઓની
છે. અન્ય પણ પરચૂરણ કોમોડિટીઝની
ઘણી ટ્રકો પર વેટ અધિકારીઓ તપાસ

# માર્બલ અને

ગ્રેનાઈટના
વેપારીઓની ટ્રકો પર
તપાસ હાથ ધરાઈ
# સાબરકાંઠાના
અંતરિયાળ રૂટ
પર પણ વેટ
અધિકારીઓએ ટ્રકો
રોકીને તપાસી

ચેકપોસ્ટની આવક
(~ કરોડ)
નવેમ્બર-14
18.67
ડિસેમ્બર-14
31.56
જાન્આ
યુ રી-15
25.67
ઓનલાઈન જનરેટ ફોર્મ
ફોર્મ-402
5.27 લાખ
ફોર્મ-403
2.13 લાખ
ફોર્મ-405
1.04 લાખ
કુલ
8.50 લાખ
(22 ડિસે.થી 25 જાન્.યુ સુધી)

હાથ ધરી રહ્યા છે.”
ચેકપોસ્ટ પર વેરો ભર્યા વિના માલ
લાવવા-લઈ જવાની પ્રવૃત્તિ પર બ્રેક
મારવા માટે વેટ કચેરીએ આ ઓપરેશન
હાથ ધર્યું છે. વેટ કચેરીએ ૨૨ ડિસેમ્બર
૨૦૧૪થી ~૫૦ કરોડથી વધુનું
ટર્નઓવર ધરાવતા વેપારીઓ માટે ફોર્મ
૪૦૨, ૪૦૩ અને ૪૦૫ ઓનલાઈન
ફરજિયાત બનાવી દેતા કરચોરી ઘટી છે.
આમ છતાંય નાના વેપારીઓ ચેકપોસ્ટ
પર બેફામ કરચોરી કરી રહ્યા છે.
ચેકપોસ્ટ પર વેટચોરી ઘટાડવા માટે

વેટ કચેરીએ ચાર નવા ચેકપોસ્ટ પણ શરૂ
કર્યા છે. જેમાં કપરાડા પર ચેકપોસ્ટ શરૂ
થઈ ગયું છે જ્યારે અંબાજી, ઝાલોદ અને
સાગબારામાં ચેકપોસ્ટ બે-ત્રણ દિવસમાં
શરૂ થવાની તૈયારી છે.
વેટ કચેરીના સૂત્રોના જણાવ્યા
મુજબ, “ચેકપોસ્ટ વધતા અને સિસ્ટમ
ઓનલાઈન બનાવાતા ચેકપોસ્ટની
આવકમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો
છે. હાલ સુધી કુલ ૮.૫૦ લાખ
વેપારીઓએ ઓનલાઈન ફોર્મ ૪૦૨,
૪૦૩ અને ૪૦૫ માટે પરમિટ લીધી છ.ે

ટ્રાફિકનું મોનિટરિંગ

જાન્યુઆરીમાં ચેકપોસ્ટ પર કુલ આવક
~૨૫.૬૭ કરોડ જેટલી થઈ છે.”
વેટ કચેરીને ગયા વર્ષે પેટ્રોલ અને
ડીઝલ પર વસૂલાતા વેરામાંથી ~૮૫૦૫
કરોડની આવક થઈ હતી. આ વર્ષે ક્રૂડના
ભાવ ઘટતા પેટ્રોલ-ડીઝલ સસ્તું થતાં
વેટ કચેરીની આવક ઘટીને ~૭૮૨૫
કરોડ સુધી જ પહોંચી છ.ે આથી ચાલુ
નાણાંકીય વર્ષમાં ટાર્ગેટને પહોંચી
વળવા માટે આવનારા બે મહિનામાં
વેટ કચેરી વધુ સર્ચ અને સર્વે હાથ ધરે
તેવી શક્યતા છે.

પ્રસાદમાં કેફી પદાર્થ ભેળવીને
લૂંટ કરતા બે ભાઈ ઝડપાયાં
ચોરી, હત્યા, લૂંટ સહિતના ૨૦ ગુના ઉકેલાયા
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પ્રસાદમાં કેફી પદાર્થ ભેળવી લૂંટ
કરનારા બે સગા ભાઈઓની ધંધકૂ ા પોલીસે
ધરપકડ કરી છે. આ બન્ને ભાઈઓએ
અમદાવાદ જિલ્લાના બરવાળા અને
ધોલેરાના મંદિરમાંથી ચોરી કરવા ઉપરાંત
હત્યા કરી લૂંટ કરવા સહિતના ૨૦ ગંભીર
ગુના આચર્યા હોવાની કબૂલાત પોલીસ
સમક્ષ કરી છે.
ધંધૂકા તાલુકાના અડવાળ ગામમાં
રહેતા ખેતભાઈ ભરવાડ સપ્તાહ અગાઉ
તેમના ભાણેજના લગ્નમાં જવા માટે
ગામના નાકા પર ઊભા હતા. દરમિયાન
એક બાઈક પર આવેલા બે શખ્સોએ
તેમને લિફ્ટ આપી હતી. રસ્તામાં તગડી
ગામ નજીકના હનુમાન મંદિરે દર્શન
કરવાનું કહી બાઈક ઊભી રાખી હતી
અને થોડીવાર બાદ હનુમાન મંદિરનો
પ્રસાદ છે તેમ કહી કેફી પદાર્થ ભેળવેલો
પ્રસાદ ખવાડી દીધો હતો. કેફી પ્રસાદની

અસરથી ખેતભાઈ બેભાન થઈ ગયા
હતા. ખેતભાઈને નજીકના કપાસના
ખેતરમાં લઈ જઈ બન્ને ભાઈઓ અને
બે મહિલાઓએ મળીને કાનની સોનાની
કડી, હાથનું ચાંદીનું કડુ તથા રોકડા રૂપિયા
મળી ૨૧ હજારની મતા લૂંટી લીધી હતી.
આ અંગે ધંધકૂ ા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ
શરૂ કરી હતી.
દરમિયાન ધંધૂકાના પોલીસ સબ
ઈન્સ્પેક્ટર આર.બી. કરમટીયાએ
ધંધકૂ ાના તગડી ગામ ખાતે રહેતા રસિક
વાલજીભાઈ દેવીપૂજક (ઉં.૪૮) તથા
મનસુખ વાલજીભાઈ દેવીપૂજક (ઉં.૪૦)
ને પકડી પાડ્યા હતા. બન્નેએ ખેતભાઈને
લૂંટ્યા હોવાની કબૂલાત કરવા ઉપરાંત
અગાઉ બરવાળા અને ધોલેરાના મંદિર
ચોરી અને હત્યા કરી લૂંટ કરવા સહિતના
૨૦ ગુનાની કબૂલાત કરી હતી. આ બન્ને
આરોપીઓની પોલીસે પૂછપરછ શરૂ કરી
તેમની સાથે સંડોવાયેલી મહિલાઓની
પણ શોધખોળ શરૂ કરી છે.

નારોલ વિસ્તારમાં લાઇસન્સ
વગરના બે ઢાબા સીલ કરાયા
મ્યુનિ.ના પ્લોટ પર થયેલા દબાણો પણ તોડી પડાયા
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શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં
હેલ્થ લાઇસન્સ વગર જ ખાણીપીણીનો
ધંધો ધમધોકાર ચાલી રહ્યો છે, જેમાં હલકી
ગુણવત્તાના ખાદ્યપદાર્થોનો ઉપયોગ
કરી શહેરીજનોના આરોગ્ય સાથે ચેડાં
કરવામાં આવતાં હોવા છતાં હેલ્થ ખાતા
દ્વારા આંખ આડા કાન કરવામાં આવતાં
હોય છે. પરંતુ દક્ષિણ ઝોનના ડે.કમિશનરે
તેમના વિસ્તારમાં લાઇસન્સ વગર ચાલતાં
ઢાબા-રેસ્ટોરન્ટ અને હોટલ ઉપર તડાપીટ
બોલાવી છે.
દક્ષિણ ઝોનના ડે.કમિશનર સી.આર.

ખરસાણની સૂચનાથી હેલ્થ ખાતાએ
લાંભા વોર્ડમાં નારોલ-અસલાલી હાઇવે
ઉપર ચાલતાં જય અંબે ભોજનાલય તથા
જય જોગણીયા રાજસ્થાની ઢાબા ઉપર
દરોડો પાડી તપાસ કરતાં સ્વચ્છતાનો
અભાવ તેમજ લાઇસન્સ વગર ચાલતાં
હોવાનું જણાતાં બન્ને એકમોને સીલ મારી
દેવાયાં હતા.
તદ્ઉપરાંત ડે.કમિશનરની સૂચનાથી
નારોલથી વટવા તરફ જતાં રસ્તા ઉપર
મ્યુનિ.ના ઓપન સ્પેસના હેતુ માટેના પ્લોટ
ઉપર ગેરકાયદે બાંધકામો તોડી પાડવામાં
આવ્યા હતા. જ્યારે વટવા વોર્ડમાં સ્મૃતિ
મંદિરથી નિગમ સોસાયટી સુધીના રસ્તા
ઉપરના ૨૫૦ જેટલાં એકમોના ગેરકાયદે
બાંધકામો દૂર કરી રસ્તો પહોળો કરવામાં
આવ્યો હતો. તદ્ઉપરાંત દક્ષિણ ઝોન
ઇજનેર ખાતાએ બહેરામપુરા વિસ્તારમાં
ન્યૂ ફૈસલ નગરમાં આવેલી નાવેદ પ્રોસસે
તથા હરિઓમ પ્રોસસે ના ગેરકાયદે ડ્રેનજે
કનેકશન કાપી નાખ્યાં હતા.

લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવા માટે મ્યુનિ.નો નિર્ણય
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મ્યુનિ. દ્વારા વસૂલ કરવામાં
આવતાં પ્રોપર્ટી ટેક્સનો લક્ષ્યાંક હાંસલ
કરવા માટે બાકી ટેક્સ ભરપાઇ કરનારા
માટે ઇન્સેન્ટીવ સ્કીમ-રિબેટ યોજના
વધુ એક મહિનો લંબાવવામાં આવી છે.
હવે નાગરિકોને ૨૮મી ફેબ્આ
રુ રી સુધી
આ યોજનાનો લાભ મળશે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, શહેરમાં
વિવિધ વિસ્તારોમાં સંખ્યાબંધ
કોમર્શિયલ તથા રહેણ ાંક ની
મિલકતોનાં બાકી પ્રોપર્ટી ટેક્સ
વસૂલાતની કામગીરી હાથ ધરવામાં
આવી છે, તેમાં બાકી ટેક્સ ભરવા
માટે નાગરિકોને પ્રોત્સાહન આપવા
મ્યુનિ. સત્તાધીશો દ્વારા છેલ્લા કેટલાક
મહિનાથી વ્યાજમાફી યોજના જાહેર
કરવામાં આવી રહી છે, તેમ છતાં
પ્રોપર્ટી ટેક્સનો લક્ષ્યાંક હાંસલ થયો
નથી. જાન્યુઆરી મહિનામાં વ્યાજમાફી
યોજનાની મુદત પૂરી થઇ જતાં
વહિવટીતંત્ર અને શાસકપક્ષે ભેગા
મળી વ્યાજમાફી યોજનાને ફેબ્આ
રુ રી
મહિનાના અંત સુધી લંબાવવાનુ નક્કી
કર્યુ હતું.
તેના ભાગરૂપે ગુરવુ ારે મળેલી સ્ટે.

જડીબાનગર રિડેવલપમેન્ટની
દરખાસ્ત કમિશનરને પરત

કેન્દ્રની કોંગ્સ
રે સરકારે સ્લમ ફ્રી
સિટી યોજના જાહેર કરી હતી અને
તેમાં રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજના
અંતર્ગત ગ્રાન્ટ અપાતી હતી.
આ યોજનાનો લાભ લઇ શાસક
ભાજપે શહેરમાં આવેલી ચાલીઝુંપડપટ્ટીઓની જગ્યાએ પાકા મકાન
બનાવવાની યોજના અમલી બનાવી
છે. આ યોજના અંતર્ગત વાસણા
વિસ્તારમાં આવેલા જડીબાનગરને
ઇનસીટુ હાઉસિંગ અપગ્ડરે ેશન
માટે દરખાસ્ત કમિશનર દ્વારા સ્ટે.
કમિટીમાં રજૂ કરાઈ હતી, છેલ્લા
કેટલાય મહિનાથી ઠેલાઇ રહેલી
દરખાસ્ત આખરે પ્રવીણભાઇ પટેલે
કમિશનર તરફ પરત મોકલી દીધી
હતી. તેના કારણો પૂછતાં ચેરમેને
કહ્યું કે, જડીબાનગરના રહીશો
દ્વારા જે રીતની માંગણી કરવામાં
આવી છે તે પોસાય તેમ ન હોવાથી
દરખાસ્ત પરત કરી દેવાઇ છે.
કમિટીમાં તાકીદના કામમાં ભાજપના
સભ્યોએ વ્યાજમાફી યોજના ૨૮
ફેબ્આ
રુ રી સુધી લંબાવવાની દરખાસ્ત
રજૂ કરી હતી અને તેને સર્વાનુમતે મંજરૂ
પણ કરવામાં આવી હતી.

ભારત વિશ્વગુરુ નહીં પણ વિશ્વબંધુ
બને એવી કલ્પના: રાજમોહન ગાંધી
અલગ અલગ કવિઓ અને વિચારકો
દ્વારા લખાયેલી કવિતાઓ કહીને
‘મહાત્મા ગાંધીજીના પૌત્ર ગાંધી દેશ વિશે અને રાષ્ટ્રવાદ વિશે
પ્રોફેસર રાજમોહન ગાંધીએ આઇઆઇટી શું અનુભવતા એ જણાવ્યું હતં.ુ તેમણે
ગ ા ંધ ી ન ગ ર ન ા વિદ્યાર્થીઓને સલાહ આપતા કહ્યું કે,
વિદ્યાર્થીઓ અને
IIT ગાંધીનગરના
ફેકલ્ટિઝ દેશના
ભવિષ્ય સંદર્ભે વિદ્યાર્થીઓ સાથે દેશના
રસપ્રદ ચર્ચા કરી
ભવિષ્ય પર ચર્ચા
હતી. તેમણે પોતાના ‘આર્ટિક્યુલેટીંગ
અ વિઝન: લર્નિંગ ફ્રોમ લિંકન, ટાગોર ‘તેમણે એ બાબત પર મનન અને ચિંતન
એન્ડ ગાંધી’ વિષય પર વ્યાખ્યાનમાં કરવું જોઇએ કે, નજીકના ભવિષ્યમાં
દેશની એક વિકાસશીલ રાષ્ટ્ર તરફની તેઓ કઇ રીતે દેશના લોકો સાથે અને
ગતિ વિશે વાત કરી. ભારત વિશ્વગુરનુ ા દુનિયાના લોકો સાથે હળીમળીને રહી
બદલે વિશ્વબંધુ કે વિશ્વમિત્ર બને તેવી શકે.’ તેમણે આગળ જણાવ્યું કે, ‘હાલ
અપેક્ષા તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.
આપણને ઘણી વખત એવું સાંભળવા
પ્રો. ગાંધીએ અલગ અલગ દેશોની મળી રહ્યું છે કે, ભારત દુનિયામાં કેવી
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

શહેરના મુખ્ય ચાર રસ્તા પર પોલીસ દ્વારા સીસીટીવી કેમરે ા લાગાવી દેવામાં આવ્યાં છે. આ સીસીટીવી
કેમરે ા દ્વારા શહેરના ટ્રાફિક પર નજર રખાશે. ગુરવુ ારે શાહીબાગ ખાતે પોલીસ કમિશનરની કચેરી ખાતે
બનાવાયેલા મોનિટરિંગ રૂમનું કમિશનર શિવાનંદ ઝાએ ઉદ્્ઘાટન કર્યું હતું.	 તસવીર પંકજ શુક્લ
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મ્યુનિ. ટેક્સ રિબેટ યોજના
વધુ એક મહિનો લંબાવાઇ

રીતે આગળ વધી રહ્યું છે, અને તેની કેવી
છાપ ઊભી થઇ રહી છે. હવે નજીકના
ભવિષ્યમાં ભારત વિશ્વગુરુ બનીને
ઊભરશે. પણ મારા મતે તેને ગુરુને
દેશની ઐતિહાસિક પરંપરાની દૃષ્ટિએ
જોવા જોઇએ. કારણ કે એ પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ
હતી. બાકી જો એક ઊંચી પાટલી પર
બેસલે ો માણસ નીચલી પાટલી વાળાને
કશુંક આપે એ દૃષ્ટિકોણથી હું વિરુદ્ધ છું.
તેથી હું તો ભારતને વિશ્વગુરનુ ા બદલે
વિશ્વબંધુ કે વિશ્વમિત્ર બને તેવંુ ઇચ્છિશ.
આજે ભારતની છાપ નાની નથી રહી
અને તે દિવસે દિવસે વિસ્તરી રહી છે.
તેથી ભારતના લોકોએ એકબીજા સાથે
કેવી રીતે વર્તવું તેની સાથે સાથે તેમણે
દુનિયાના લોકો સાથે કેમ વર્તવું તે પણ
સમજવાની જરૂર છે. ’

