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એકાએક નવી '�ૃિષ બ�ક'ની શહ�રમા,ં "ુય બ$રોમા,ં&યાન  ખ�ચે એવા ચાર-ર)તાઓ 

પર મોટા મોટા હોડ,ગો પર એવી તો રંગીન,આકષ/ક.લલચાવે એવી $હ�રખબરો 

દ�ખાવા-ચમકવા માડં�.'''�ૃિષ 1ધાન'દ�શની સવ/ 1થમ �ૃિષ બ�ક 5કસાનોના 

લાભાથ7,વેપાર�ઓના લાભાથ7,સવ/ કોઈના લાભાથ7 નવી જ યોજનાઓ સાથ,ેઆકષ/ક 

:યાજદરો સાથ ેનવરા;ીના બી<  નોરત,ેઆશો =દુ બીજના =ભુ 5દવસે >લુી રહ� 

છે.સ@નુે તેના ઉBાટન 1સગેં $હ�ર  િનમ�Cણ છે.''બ�ક Eુ ંલોક�શન ભર બ$રમા ંમોટા 

1ાગંણ સાથ ે FધળાEુ ં પણ ધાન ખ�ચે એવા )થળે હH ુ.ંમોટા-મોટા વેપાર�ઓ < 

ખેIતૂો માટ�ના સાધનો વેચનાર હતા તે તો ગયા જ;પણ બી$ વેપાર�ઓ,િનKLૃ 

સરકાર� અિધકાર�ઓ વી.સ@ુ જ મોટ� સ"ંયામા ં પહNચી ગયા.સO)મત વદન ેPુદંર 

Qવુતી-ઓ5ફસરો તેમEુ ં Sટ� અને ના)તાની )વા5દTટ Uલટેો સાથે )વાગત કર� રહ� 

હતી.બે�કની Vદર ચાર� તરફ આકષ/ક :યાજ દરોની $હ�રાતો ભલભલાને લલચાવ ે

તેવી હતી.બધા 1કારના ખાતાઓ માટ� એક ટકો અિત5રWત :યાજ,સવારના આઠથી 

લઇ રાતના આઠ Pિુધની સવ/ 1કારની સવેાઓ ઉપલZધ અન ેવયોK[ૃ િનKLૃ માટ� 

એક તકો હ\ વધાર� :યાજની િવશેષ :યવ)થા.દર�ક ખાતેદારને રાતના આઠ વા]યા 

Pધુી પોતાના 5દવસ ભરના વચેાણના ^િપયા જમા કરાવવાની સગવડ વા)તવમા ં

સ@ુથી મો_ંુ આકષ/ણ હH ુ.ંડોકટરો માટ� પણ આ :યવ)થા ઉLમોLમ હતી.લાબંા 

સમયની થાપણો માટ� તો બે ટકા વધાર� :`યાજની )ક�મો  હતી.તે 5દવસથી જ બ�ક 

ધમધોકાર ચાલવા મડં� પડ�.લાખોની થાપણો  કૂાવા લાગી ગઈ  અને રોજ બરોજની 

લેણ-દ�ન નો તો કોઈ કaપી ન શક� તવેો અન ેતેટલો :યાપ ચાલી પડbો.મોટા ભાગના 

ડોકટરો રાતના આઠ વા]યા Pિુધની આવકો જમા કરાવી દ�વા લા]યા,તે જ 1માણે 

વક�લો,વેપાર�ઓ,શરાફો-cોકરો,પાનના ગaલાવાળાઓ,હોટલોના મા�લકો બધા જ આ 

�ૃિષ બ�કને મો_ંુ વરદાન  માની બેઠા.^િપયા કાઢવા હોય તો નહ� <ટલા સમયમા ં
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નવી નવી કડક નોટો ફટાફટ મિશનમા ંગણેલી Pુદંર પરબી5ડયામા ંeાહકોના હાથમા ં

સાભાર  કૂવામા ંઆવતી. 
 

પછ� તો મેનેજર અને  "ુય )ટાફ બ$રમા ંફર� ફર� સ@ુનો િવfાસ \તતા ખાનગી 

ર�તે સમ$વતા ક� ઉપરની કાળ� આવક પણ કોઈ 5દવસ gાર�ય hછૂાશ ેનહ�.બધેડક 

બે�કમા ંજમા કરાવી શકો.આ તો ભાવH ુ ંહH ુ ંઅને વૈદ� કjુ ંતેમ વેપાર�ઓન ેજોઈH ુ ં

હH ુ ંઅને એવી સગવડ થઇ ગઈ.વેપાર� આલમમા ંતો >શુાલીનો માહોલ $મી ગયો. 
 

 એવામા ંએકાએક એક અEભુવી વયોK[ૃ િનKLૃ 1ોફ�સરને મનોમન ઇ�kQlુ <Kુ ંથQુ ં

ક� આવડ� મોટો મોટ� $હ�રખબરો છપાવી અને ઘર� ઘર� ફર� ડ�પોઝીટ 

વધારવાનો ક�સ5રયો 1યાસ કર� રહ�લી આ ન�ક ગમે kયાર� Hટૂ� શક�.તમેન ેપોતાના 

h;ુના િમ;ને ફોન કર� પોતાની સભંિવત શકંા જણાવી.તે ભાઈ િવચારમા ંપડ� ગયા 

અને ઉઘડતી બે�ક� પહNચી મેનેજરની શાનદાર ક��બનમા ંમનેેજરની સામે બેસી તેમન ે

hછૂવા લા]યા:' આપની બ�ક એવી તે ક�વી ર�તે પોતાની આવકો બી< રોક� છે ક� 

આટpુ ંબqુ ંવધH ુ ં:યાજ આપી શક� છે?આ તો જરા $ણવા માટ� જ hrૂ ંr.ં" 

 

મેનેજર� kયા ંજ બનતી )પેtયલ મસાલાવાળ�,અદરખવાળ�,ઈલાયચી વાળ� )વા5દTટ-

Pગુધંી ચા પતા પતા કjુ:ં'અમ ે �બaડરોને,મોલવાળાઓન,ેએW)પોટ/ર વેપાર�ઓન ે

ચઢ�યાતા :યા< ધીર�એ એટલે અમે તો કમાઈએ જ અને તેનો લાભ 

5કસાનોન,ેવેપાર�ઓન,ેિનKLૃ K[ૃોન,ેિવધવા બહ�નોને આપીએ.અમને પણ લાભ,તમન ે

પણ લાભ અને અમાર� પાસેથી ભાર� :યા< લેનારને પણ મન  કૂ�ને વેપાર કરવાથી 

qમૂ થતી કમાણીથી લાભ જ લાભ.બોલો,^િપયા  કૂવા છે ક� કાઢવા છે?અહ� ક�બીનમા ં

બેઠ� બેઠ� તમાuંુ કામ પળ ભરમા ંથઇ જશે." 

 

નv� કર�ને ગયલે એ ભાઈ વાતોથી ન તો પલwયા ક� ન તો જરાય 

ડ]યા.બોaયા:"માર� xસી-નેKુ ંહ$ર ^િપયા કાઢવા છે.ચકે લાaહ� દy." 
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"hરૂા લાખ જ કાઢોન?ે૧થી ૧૦૦ની હ$ર હ$રની નોટોની નવી નvોર થોકડ� જ 

આપી દઈએ."મેનેજર બોaયા.તેમણે એક Qવુતી-ઓ5ફસરન ે બોલાવી ને એક લાખ 

^િપયાનો તે ભાઈનોલખેલ ચેક તેને આપી નહ� 

<ટલી વારમા ંતેમણે નવી કડકડતી નોટોની એક લાખની થોકડ� સO)મત વદને ઊભા 

થઇ તેમના હાથમા ંપકડાવી દ�ધી.પેલા ભાઈ તો >શુ >શુ થઇ ગયા.તેમણે ધાQુ} હH ુ ં

ક� ક~ક બહાEુ ં કાઢ� બે-;ણ કલાક પછ� આવવાEુ ં કહ�શે. પણ આ તો તાબડતોડ 

મwયા એટલે રા\ ના ર�ડ થઇ ઘેર પહNચી સાચવીને  કૂ� �ુકાને ગયા.< મwયા 

તેન,ેબી$ઓને તો ક�ટલાયને ફોન કર� કર� $ણ કર� ક� આ બ�ક <વી કોઈ બ�ક 

નાહ�.વળગHુ ં:યાજ આપે અને સિવ�સ એવી ક� પળ ભરમા ંતો લાખ ^િપયાની નવી 

નવી નોટોની થોકડ� હાથમા ંપકડાવી દ�ધી.ગભરાવા <Kુ ંતો જરાય ના કહ�વાય.@ુ ંતો 

રાતે પાછો એ કાઢ�લા ^િપયામા ંબી$ ;ણ-ચાર લાખ ઉમરે�ને  કૂ� દ�વાનો r.ંમારા 

પાચંેય ભાઈઓને પણ ઘરમા ં જોખમ ન રાખતા kયા ં   આવi સાર�  બે�કમા ં    કૂ� 

hરૂ�  ધરપતથી Pઈૂ  જવાE.ુ એક ડોWટર િમ;ને પણ કહ� ના"Qુ ં ક� <ટpુ ં પણ 

જોખમ કલીનીકમા ં ક� ઘરમા ં હોય તે બે�કમા ં મોકા:ડાવી જ દ�<.પોતે રાતે  ઘેર 

પહNચી દબાવીન ેખાઈ-પી લાબંી �ઘમા ં-પોતાની )વUન P�ૃTટમા ંપહNચી ગયા. 
 

પરંH,ુ બી< 5દવસે Fખ ઊઘડતા જ છાhુ ં વાચંવાની આદત હોવાથી �યા ં છાhુ ં

ખોaQુ ંતો પહ�લે જ પાને Fખે વળગે એવા મોટા અ�ર� �ૃિષ બે�કના ચેરમેનો રાતો 

રાત પરદ�શ ભગેા  થઇ ગયા અને મનેજેર-)ટાફ બધાજ gાકં gાકં ભાગી ગયા 

એવા સમાચાર હતા.કરોડોની ગરબડ કર� બ�ક ને રખડતી રઝળતી  કૂ� દઈ બધાજ 

અિધકાર�ઓ સગેવગે થઇ ગયા.વેપાર�ઓ પોલસ ફ5રયાદ કરવા ગયા તો kયાથંી 

$ણવા મwQુ ં ક� કાયદ�સર પોતાની થાપણની િવગતો સાથ ે ફ5રયાદ કરવી પડ� 

કારણક� બે�કની અન ેeાહકોની સઘળ� િવગતો ઇ�કમ ટ�Wસ િવભાગને પણ જણાવવી 

પડ�.વપેાર�ઓ આઘાપાછા થવા લા]યા કારણક� સ@ુના બે5હસાબી ^િપયા પણ લીલા 

ભે�ુ ં Pvુું પણ બળે  એવો �યાય થઇ ર�ો હતો.મનમા ં ડર� ગયા,ગભરાઈ 
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ગયા.ચોફાaમા ં મો�ંુ rપાવી રડવાનો સમય આ:યો-સ@ુ કોઈ 

માટ�,વેપાર�ઓ,િનKLૃો,િવધવાઓ અને ડોકટરો -બધા જ માટ�.�ૃિષ બે�ક� એક રાતમા ં

થાપણકારોને હક�કતમા ં �શ જ કર� ના"યા એમ કહ�એ તો ય ખો_ંુ નાહ�.અનેક 

સહકાર� બ�કો તો Hટૂ� જ છે;પણ આ તો ખોટ� બનાવટ� -'�ૃિષ બ�ક' Hટૂ�.એ ચેરમેનો 

અગાઉ બ�]લોરમા ં�ચટફ�ડમા ં કરોડોની ઘાલમેલ કર� અહ� તેનાથી પણ મોટાપાય ે

ગોટાળા કરવામા ંસફળ ર�ા. 
                                                          

 (સમાUત)     
 

 

 


