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મુંબઇ-અમદાવાદ વચ્ચે
જાપાન �ારા જે બુલેટ ��નની
અલાયદી સગવડ બાંધવામાં
આવી રહી છ� તે પણ વરસ
2026 સુધીમાં કામ કરતી
થઇ જશે
પણ મા� બુલેટ ��ન આવવાથી સમૂળગી
સંસ્ક�િત બદલશે નહીં. િશક્ષણ પણ આપવું
પડશે અને વ્યવસ્થાઓ કરવી પડશે. રેલ
લાઇનના કાંઠ� ઝુપડપ�ીઓ અને ગંદકીનું
અિત�મણ દૂર કરવું પડશે. જપાનની નવી
બુલેટ ��ન હાલમાં કલાકના 260 �કલોિમટરની
ઝડપે દોડ� છ�. અને 300 Km.ની ઝડપ પર
પહોંચી શક� છ�. જો મુંબઇ-અમદાવાદ વચ્ચેની
િશંકાનસેન આટલી ઝડપે દોડ� તો બે કલાકની
આસપાસ સાડા પાંચસો �કલોિમટરનું અંતર
પૂ રું
કરી

વંદે ભારત અેકસપ્રેસ:
બુલેટ ટ્રે ન ભારતની અને
બુલેટ ટ્રે ન જાપાનની
આ

લખાઇ રહ્યું છ� ત્યારે
વડા�ધાન નરેન્�ભાઇ મોદી,
જપાનની બુલેટ ��નમાંથી
�ેરણા લઇને ભારતમાં જ
ચેન્નઇ ખાતેની પેરામ્બુદૂર રેલ ફ�કટરી �ારા
મેઇક ઇન ઇ�ન્ડયા યોજના હેઠળ િનિમર્ત
‘વંદે ભારત’ એકસ�ેસ ��નને ગુજરાતમાં
ગાંધીનગર ખાતે લીલી ઝંડી બતાવવાની
િવિધમાં વ્યસ્ત હતા. ૨૦૧૯ માં શરૂ થયેલી
‘વંદે ભારત એકસ�ેસ’ યોજના હેઠળ આ
�ીજી ��ન છ�. પરંતુ વંદે ભારત યોજના તળ�
મુંબઇ - અમદાવાદ વચ્ચે આ �થમ શરૂઆત
છ�. કોરોના સંકટ, લોકડાઉન, સપ્લાય
ચેઇનમાં ગરબડ વગેરે પ�રબળોને ધ્યાનમાં
લઇએ તો મા� �ણ વરસમાં આ �કારની
��ન, યં�ો અને યં�ણા ઘરઆંગણે િવકસાવવી
તે નાની સુની િસ�ધ્ધ નથી. હમણા હમણા
ક�ન્� સરકાર તરફથી િવકાસને લગતાં ઘણાં
શુભ સમાચારો આવી રહ્યા છ� તેનાથી લાગે

ઓપન
સાયન્સ

િવન્સી મરચન્ટ

છ� ક� ભારતની ગાડી ફરીથી પાટા પર ચડી છ�.
પુરપાટ વેગમાં.
મુંબઇ-અમદાવાદ વચ્ચે જાપાન �ારા જે
બુલેટ ��નની અલાયદી સગવડ બાંધવામાં
આવી રહી છ� તે પણ વરસ 2026 સુધીમાં કામ
કરતી થઇ જશે. ઉધ્ધવ ઠાકરેની મહારકાસ
આઘાડીએ વ્ય�કતગત બળતરાને રાજયની

તકલીફ ગણાવીને બુલેટ ��નના માગર્માં રોડા
નાંખ્યા ન હોત તો એ બુલેટ ��ન પણ 2024
સુધીમાં દોડતી થઇ જાત.
વાસ્તવમાં આપણી બુલેટ ��ન અથાર્ત વંદે
ભારત એકસ�ેસ સેિમ હાઇ-સ્પીડ ��ન છ�.
તેની ઝડપની ક્ષમતા ઉત્તરોત્તર વધારવામાં
આવશે. હજી તો ઝડપી ��ન બાબતમાં
ભારતની આ �થમ પા પા પગલી છ�,
છતાં આવકાયર્ છ�. વંદે ભારત એકસ�ેસમાં
�વાસીઓને િવમાનમાં સફર કરતા હોય
એવો અનુભવ થશે. ��ન કોઇ બીજી ��ન ક�
અડચણ સાથે અફળાઇ ન પડ� તે માટ� તેમાં
ભારતમાં જ તૈયાર કરાયેલી અ�તન ‘કવચ’
ટ�કનોલોજી બેસાડવામાં આવી છ�. વંદે ભારત
એકસ�ેસમાં ફૂલ્લી સસ્પેન્ડ�ડ ��કશન િસસ્ટમ
છ�, જેમાં 108 Km.ની ઝડપે ��ન દોડતી હશે
તો પણ ટ�બલ પર રાખેલા ગ્લાસનું પાણી
હલતું નથી. એકદમ સુખદ અને સરળ
�વાસ. માગ� પરનાં ખાડાંઓ પસાર કરી,
સ્ટ�શને પહોંચી ��નમાં જશો તો કોઇક નવી
જ દુિનયામાં આવી ગયાનો અનુભવ થશે.
��નના દરેક કલાસમાં લાંબા થઇને બેસી
શકાય તેવી સીટો છ�. તમને લાગશે ક�
રાહુલ ગાંધીના એર કન્ડીશન્ડ, આલીશાન
કન્ટ�નરમાં તમે �વાસ કરી રહ્યાં છો. રાહુલના
કારવામાં સ્થાન મેળવવા માટ� નેતા હોવું
જરૂરી છ�. પરંતુ વંદે ભારતમાં થોડી રકમ
ચૂકવીને એક સામાન્ય માનવી પણ વીઆઇપી
હોવાનો અનુભવ કરી શકશે. ��નમાં વાઇફાઇ, સીસીટીવી ક�મેરા, ફાયર સેન્સરોની
ખાસ સગવડ છ�. ડબ્બાની બહાર પણ CCTV
ક�મેરા ગોઠવવામાં આવ્યા છ� જેથી પ્લેટફોમર્,

રોહતગીએ કિજયાનું મોં કાળ�� કયુ�?

દ�શના એટન�
જનરલ તરીક�
�ડાતાં પહ�લાં જ
મોરચો છોડી જતાં
અગ્રણી વક�લ
મુક�લ રોહતગીના
િનણર્યથી કાનૂની
વતુર્ળોમાં વમળ
સ�ર્યાં છ�! એમ
લાગે છ� ક� પદભાર
સંભાળી રહ�લા
એટન� જનરલ અને
સોિલિસટર જનરલ
સાથે જવાબદારીનું
િવભાજન કરવાના
કાયદા મંત્રાલયના
પ�રપત્રને કારણે
રોહતગી અણધારી પીછ�હઠ કરી રહ્યા છ�. ખુદ વડા પ્રધાન નર�ન્દ્ર મોદી પાસેથી
પ્રસ્તાવ સ્વીકારતી વખતે રોહતગીએ
ભારપૂવર્ક ક�ં હતું ક� સોિલિસટર
જનરલ સિહતના કાયદા ખાતાંના
ઈધર-ઉધરક�
તમામ અિધકારીઓને કામ અને
આરતી જેરથ
ક�સની વહ�ચણી હું જ કરીશ પણ
જયાર� પ�રપત્ર આવ્યો ત્યાર� તેમાં
કાયદા ખાતામાં મહ�તાનું વચર્સ્વ ચાલુ જ રખાયું. એટન� જનરલને તેમની
પસંદગીના ક�સો સ્વીકારવાનું સ્વાતં�ય આપવા સાથે બાક�ના ક�સોનો િનણર્ય
સોિલિસટર જનરલના હાથમાં અપાયો હતો. રોહતગીને ક�સોની બાબતમાં મહ�તા
સાથે માથાક�ટમાં ઊતરવું નહતું તેથી તેમણે કિજયાનું મ� કાળું કરી આ ધંધામાં
પડવાની જ ના પાડી એમ કાનૂની વતુર્ળો વાતો કર� છ�.

સ્ટ�શન પરની �સ્થિત ક� બહારનો નજારો
પણ જોઇ શકાશે. ��નની રચનામાં પયાર્વરણ
જાળવણીની તક�દારી લેવાઇ છ�. અન્ય ��નોની
સરખામણીમાં 30% ઓછી વીજળી બાળશે.
તેમાં હવાને શુ� કરવાની ખાસ યં�ણા છ�.
��નના ક�લ વજનમાં 38 ટનનો ઘટાડો કરીને
392 ટન કરાયું છ�. સ્ટ�નલેસ સ્ટીલમાંથી બની
હોવાને કારણે તે બે ફૂટ �ડા પાણી વચ્ચે પણ
આગળ વધી શકશે. લગેજ રાખવાની યોજના
વધુ સાનુક�ળ બનાવી છ�. ��નમાં એવા અ�તન
ટોઇલેટ બેસાડાયાં છ� ક� ફાઇવ સ્ટાર હોટ�લનાં
ટોઇલેટ જોઇ લો. પણ આજકાલની વધુ સુઘડ
��નોમાં ભારતીય લોકોમાંથી અમુકને ટોઇલેટ
વાપરતા આવડતું નથી. રેલવેના ટોઇલેટોમાં
ઘણી ��જેડીઓ - કોમેડીઓ સજાર્ય છ�. લોકોને
સરળતાથી િશક્ષણ અને સમજણ મળ� તેવી
વ્યવસ્થા કરવી પડશે. અથવા અક્ષયક�મારે
એક ‘િસકવલ’ બહાર પાડવી પડશે.
ખેર! ટોઇલેટની આ સમસ્યા જયાં સુધી
સમ� દુિનયા ટોઇલેટ - િલટરેટ ન થાય અને
એન્જીનીઅરો નવી નવી ટ�કનોલોજીઓ ઇજાત
કરતા બંધ નહીં થાય ત્યાં સુધી રહેવાની.
જાપાન પણ બુલેટ ��ન બાબતમાં નવી
ટ�કનોલોજીઓ શોધવામાં અને નવા ��ન માગ�
શરૂ કરવામાં રમમાણ રહે છ�. ત્યાં બુલેટ ��નો
‘િશંકાનસેન’ તરીક� જાણીતી છ�. તેના આકાર
અને શૈલીને કારણે તે ‘કામોમે’ અથાર્ત સીગલ
પક્ષી તરીક� પણ ઓળખાય છ�. જપાનના
કયુશુ ટાપુ પર હમણા જ એક બુલેટ ��ન શરૂ
થઇ. દેશ િવદેશના પ�કારો તેનું ઉદ્ઘાટન
જોવા અને કવર કરવા હાજર હતા. કારણ ક�
જપાનની આ સૌથી અ�તન બુલેટ ��ન છ� જે

અગાઉની અને
ચાલુ બુલેટ ��નો
કરતાં અનેક રીતે ચ�ડયાતી છ�.
િવદેશના એક પ�કાર ��નના ટોઇલેટમાં
ગયાં. દરવાજો આપોઆપ બંધ થયો. બહાર
પ�કારો અને ટીવી ક�મેરામેનો એ પ�કાર
પર ક�મેરા ગોઠવીને ઊભાં હતા. ટોઇલેટમાં
પ�કારનો હાથ કોઇક સેન્સરને અજાણતા
જ સ્પશર્ કરી જતો હતો તેને કારણે દરવાજો
ચાર વખત ખૂલ્યો અને ચાર વખત બંધ
થયો. િમ�ડયાના લોકોમાં હાસ્ય ફ�લાઇ
ગયું. અમે�રકામાં જે કોઇના ઘરે જાઓ, ક�
હોટ�લમાં જાઓ, ત્યાંના લોકોને પૂછી લેવું પડ�
ક� તેઓની નળ અને ટોઇલેટની વ્યવસ્થા ક�વી
રીતે કામ કરે છ�. જો ખ્યાલ ન હોય તો હળવા
થવા ગયા હો અને પાણીથી ભીંજાયેલાં વાળ
અને વસ્�ો સાથે ભારે બનીને બહાર આવો.
ગરમ અને ઠ�ડા પાણી માટ� સમજણ ન પડ�.
કયારેક દાઝી જવાય.

સંઘનો વાડકીવ્યવહાર

રા�ીય સ્વયંસેવક સંઘના
વડા મોહન ભાગવતે
તાજેતરમાં �દલ્હીની મધ્યમાં
આવેલી ગોળ મ�સ્જદની
મુલાકાત લીધી તેનાથી સંઘ
અને BJP સ્તબ્ધ થઇ ગયા
હશે પણ મુ�સ્લમ સમાજને
આશ્ચયર્ નથી થયું. એમ લાગે
છ� ક� મ�સ્જદના મૌલાના
ઇલ્યાસીના પ�રવારને અને
મોહન ભાગવતને બહુ જૂના
એટલે ક� હાલના મૌલાનાના
િપતા મૌલાના ઇલ્યાસીના
વખતના જૂના સંબંધ છ�. જૂની
પેઢીના મૌલાનાનું નામ જમીલ
ઇલ્યાસી હતું. દ�ખીતી રીતે
તેઓ ભાગવતના પુરોગામી
ક�. સુદશર્નની િનયિમત ધોરણે મુલાકાત લેતા પણ આ મુલાકાતોને ખાસ પ્રિસ�ધ્ધ આપવામાં
આવતી ન હતી અને બહુ ઓછા લોકોને તે સંપક�ની ખબર હતી. મૌલાના જમીલ ઇલ્યાસીનો
�તેકાલ થઇ ગયો ત્યાર� ક�. સુદશર્ને તેમના ગોળ મ�સ્જદના ઘર� જઇ અંજિલ આપી હતી.
હવે તેમના પુત્ર મૌલાના ઉમર અહમદ ઇલ્યાસી મ�સ્જદનું ને�ત્વ સંભાળ� છ� અને રા�ીય
સ્વયંસેવક સંઘ સાથે સારા સંબંધ �ળવી રાખવાની િપતાની પર�પરા તેમણે ચાલુ રાખી છ�.
ભાગવત પહ�લાં ઉમળકો નહોતા રાખતા પણ હવે રા�ખુશીથી પ્રિતભાવ આપે છ�.
સંઘનું �દય પ�રવતર્ન થયું લાગે છ� અને ભારતના મુ�સ્લમ સમાજ સાથે સંદ�શવ્યવહાર
રાખવા આતુર લાગે છ�. મોહમ્મદ પૈગંબર સાહ�બ િવશે BJP પ્રવકતા નૂપુર શમાર્એ
તાજેતરમાં કર�લી ટીકાનો ઇસ્લામી રા�ોએ જે ઉગ્ર પ્રિતભાવ આપ્યો ત્યાર પછી આ
વાડક�વ્યવહાર શ� થયો લાગે છ�. કહ� છ� ક� ભાગવત રા�ીય સ્વયંસેવક સંઘ મુ�સ્લમ
િવરોધી હોવાની આંતરરા�ીય લાગણી ધોઇ નાંખવા માંગે છ�. આ વાડક�વ્યવહાર ચાલુ
રહ�શે અને તેમાં બંનેને ભાવે તેવી સ્વા�દષ્ટ વાનગીઓ મુકાતી રહ�શે એવી તીવ્ર ભાવના.

સ�ાક
પિત : અલી સાંભળ� છ�. આજે એવી ચા
બનાવ ક� રોમ-રોમ માં �દવા થાય.
પત્ની : દુધ “નાખું ક� ક�રોસીનન”
0-0-0
િચન્ટુ : કયો ફોન �ઈએ છ�
બોલ હાલ લાવી દવ તને.
ચીન્ટી : સફરજન માં એક બટક��
ભર�લ હોય એવો.
િચન્ટુ : ગાંડી એવા એઠા
ફોન ન લેવાય.
0-0-0
પત્ની : લગ્ન પછી તમે મને
પ્રેમ જ નથી કરતા.
પિત : પાગલ પરીક્ષા પૂરી
થઈ �ય પછી કોણ વાંચે
0-0-0
બીડી ના બંધાણી નો એક્સર�
�ઈ ડોક્ટર� ક�ધું.

તમારા ફ�ફસા માં કાણું છ�.
બીડી નો બંધાણી : કાણું ફ�ફ્સા માં નથી
એક્સર� માં બીડી અડી ગઈ છ�...
0-0-0
પત્ની રોમાં�ટક મુડમાં :
તમે મને ક�ટલો પ્રેમ કરો છો?
પતી : તુ કહ� ને તો ત� એઠુ
ઝેર પણ પી �ઉ..
પછી પતી ની શું હાલત
થઈ હશે િવચારો.
0-0-0
જજ : તમને ખબર હતી
ક� લેડીઝ ગાડી ચલાવે છ�
તો રોડ થી જરા દુર રહ�વુ
�ઈએને?
ફ�રયાદી : કયો રોડ હું
તો ખેતરમાં બેઠો-બેઠો
બીડી પીતો તો તોય
ઉપાડી લીધો.

*અમારી પાટ�ના
અધ્યક્ષની ચૂંટણી
ઐિતહાિસક બની
ગઇ છ�

કયુ શુ
ટાપુ પરની આ
��ન છ ડબ્બાની છ�. ગરમ
પાણીના ઝરા માટ� જાણીતાં ટોક�ઓઓનસેનને નાગાસાકી શહેર સાથે જોડ� છ�.
66 Km.નું અંતર મા� 23 િમિનટમાં પુરું
કરે. ��નની લાઇન અને કોચની બારીઓની
રચના એવી કરવામાં આવી છ� ક� �વાસીઓને
સુંદર �શ્યો નજરે ચડ�. �વાસીઓ જાપાનમાં
આકષાર્ય તે માટ� 2020 માં યોજાનારી
ઓિલ�મ્પકસ રમતોને, કોરાના સંકટના
અનુસંધાને એક વરસ દૂર ઠ�લવવામાં આવી.
જાપાન આ રમતોત્સવ �ારા જાપાનના સૌજન્ય
અને યજમાન ગિત અથવા મહેમાનગિતને
એટલા આદશર્ સ્તરે રજૂ કરવાનું હતું ક� દુિનયા
અચંિબત રહી જાય. પણ તેવું કશું થઇ શકયું
નહીં. હવે બુલેટ ��નનું આકષર્ણ રજૂ કરાયું
છ�. અથર્શાસ્�ના અબકડની જેને ગતાગમ
નથી એવા અબુધ પ�કારો લેખ લખે છ� ક�
ભારતમાં બુલેટ ��નની શી જરૂર છ�? આવી
યોજનાઓથી તો ઉ�ોગધંધા ખીલે છ�. આ
લખનાર છાતી ઠોકીને કહે છ� ક� ગુજરાતમાં
બુલેટ ��ન શરૂ થાય પછી જોજો ક� ��િત્તઓ
અને રોજગારીમાં ક�ટક�ટલો અભૂતપૂવર્ વેગ
આવે છ�!

સખણા રે’જો રાજ

જમ્મુ - કાશ્મીરમાં
િવધાનસભાની
ચૂંટણીઓ �હ�ર
કરવાના મોદીના
ખચકાટ પાછળનું
એક કારણ એ છ� ક�
BJPના જમ્મુ એકમમાં
સખળડખળ ચાલી ર�ં
છ�. આમ તો પક્ષના
જમ્મુ એકમના પેટમાં
છ�લ્લા ક�ટલાક સમયથી
ગરબડ ચાલતી જ
હતી પણ તાજેતરમાં
ક�ટલાંક શહ�રોની
મહાનગરપાિલકામાં
ક�ઇક અંશે બળવો
ફાટી નીકળ્યો છ�. જમ્મુ
મહાનગરપાિલકાના મેયર અને ડેપ્યુટી મેયર સામે મહાનગરપાિલકાના ક�ટલાક
સભ્યોને એવો સખત વાંધો પડયો ક� તેમણે આ બંને પદાિધકારીઓને પદ છોડવા
દબાણ કયુ� અને ક�ં ક� આ બંને નંગોને કહો ક� તેઓ રા�નામાં આપે નહ� તો
અમે રા�નામાં આપીએ છીએ. ભૂતપૂવર્ નેતાગીરીના શાસનમાં શહ�રમાં કોઇ િવકાસ
કામ થયા નથી એટલે કોપ�ર�ટરો વ્યિથત થઇ ગયા છ�. મહાનગરપાિલકાની
ચૂંટણી આવતા વષર્માં છ� અને ઘણાને ડર છ� ક� સ્થાિનક લોકોના િવરોધને કારણે
આપણે ચૂંટણી હારી જઇશું. ઉધમપુરમાં પણ મોટી ભાંજગડ ચાલે છ�. તેના BJPના
કોપ�ર�ટરોએ પક્ષના નેતા અને પ્રમુખની સામેની અિવશ્વાસની દરખાસ્તને ટ�કો
આપ્યો. એ તો ભલું થ� કોટર્નું જેણે અિવશ્વાસની દરખાસ્તના પ�રણામને સ્થિગત
કયુ� એટલે પ્રમુખની ખુરશીના ચાર� પાયા તેના માપ મુજબ રહ્યા. જમ્મુ-કાશ્મીરની
િવધાનસભાની ચૂંટણી થઇ શક� તે માટ� BJPના જમ્મુ - કાશ્મીરનો અખત્યાર
સંભાળનાર ત�ણ ચુગ આગ હોલવવા સૂંઢ લઇને બંબાવાળાની જેમ દોડે છ�.

કમલ

*અચ્છા,એ
ક�વી રીતે?

શક�. પરંતુ
ભારતમાં બુલેટ ��નની
શરૂઆતી ઝડપ આટલી નહીં
હોય. વળી રસ્તામાં ઘણાં સ્ટ�શનો લેશે.
આ નવી સેવાના ઉદ્ઘાટન િનિમત્તે
જપાનીઓમાં ઘણો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
ઉદ્ઘાટનના �થમ �વાસી �ટ�કટો ઓનલાઇન
મા� દસ સેકન્ડમાં વેચાઇ ગઇ. બુલેટ ��નના
લોગો, િચ�ો સાથેના આઇસ્�ીમના કોન,
ક�કીઝ, ચોકલેટ, બગર્ર, ટીશટ�, બીઅર, ધ્વજ
વગેરે ઠ�કઠ�કાણે વેચાતાં હતાં. રેલ લાઇનના
સ્ટ�શનો પરની દુકાનોમાં તે હંમેશા મળશે.
િસનેમાઘરોમાં �ાડ િપટની �ફલ્મ ‘બુલેટ ��ન’
પણ ખાસ �દિશર્ત કરાઇ હતી. બુલેટ ��નો
હવે જપાનની સંસ્ક�િતનો એક ભાગ બની ગઇ
છ�. આ ��નો મેગલેવ ટ�કનોલોજી (મેગ્ને�ટક
લેિવટ�શન) આધા�રત છ�, તેથી જમીનથી
અરધો ફૂટ �ચી રહીને દોડ� છ� તેથી ધકકા
લાગવાનો સવાલ જ નથી રહેતો.
વંદે ભારત પાટા પર દોડ� છ�. આ ફરક
છ�. જાપાન બુલેટ ��નને એટલી હદે �ેમ
કરે છ� ક� તેને ત�ન નવી જ સ્વચ્છ રાખે,
આવવા જવાના સમયમાં એક સેકન્ડ વહેલી
નહીં ક� મોડી નહીં. લોકો બુલેટ ��નના સહારે
સમય મેળવે. ભારતમાં બુલેટ ��ન આવશે.
પણ એ જાપાન જેવી સંસ્ક�િત કયારે આવશે?
સરકાર અને ખાસ કરીને �જા િવજ્ઞાન અને
ટ�કનોલોજીને ધમર્ તરીક� અપનાવે તો જ નવી
સંસ્ક�િત આવશે, જે આવશે તો પણ ખૂબ
સમય લાગી જશે.

*અંદરોઅંદરના
ઝગડા અને
ટાં�ટયાખેંચને
કારણે

