
બધાની કાળ  રાખનાર રખાબેન અને 
દદ ની કાળ  રાખનાર  નેશભાઈ
ભારતીય વૈ ાિનક નો કોવીડ 19 આહવાનને  િતસાદ
એક  વયસંેવક સ હૂ  



પકંજ ગાધંી આ   શુ છે . દસ  દવસ પછ  આ  એની  કરાણાની  ુ કાન ુ ંશટર 
ુ ુ!ં  છે લા દસ  દવસ  ણે દસ વષ   વા આકરા ગયા.  યાર લોકડાઉન શ ુ 

થ ુ ં યાર પકંજ ને કહવામા ં આવે ુ ંક  કરાણાની  ુ કાન અગ યની સેવા મા ં
ગણાય એટલે  ુ લી રાખી શકાશે.  પણ પેહલા  દવસેજ હવાલદાર પકંજને 
ટોકયો . પકં  સમ વવાની ઘણી કોિશશ કર  પણ પોલીસે તેની વાત સાભંળ  
ન હ એટલે  છેવટ  પકં   ુ કાન બધંજ રાખી.

આમ   ુ કાન  ધુી પોહચ ુ ંએટલે  ટૂર પર જ ુ ંપડ અને એમા ંપોલીસ તો 
ટૂર પર ફરતા લોકોને પકડવા તૈયાર જ હોય ! 

પકંજની  ુ કાનની  ગલી એકદમ સાકંડ  અને એમા ં10 બાય 12 ફ ટની નાની ચાર 
ુ કાનો. એક  વેદની ચ પલની, બી  િમ લ ભાઈની રડ મેડ કપડાની, બા ુમા ં 
નાયર કાકાનો ફ સી  ટોર અને ચોથી પકંજની  ુ કાન. આ  ુ કાનમા ંએક  ય ત 
ુ કલથી  દર ઉભી રહ  શક એટલે બધાએ ન  ક  ુક  ુ કાન બધં રાખવા 

િસવાય પયાય જ નથી. ઉ પરના માળની  ણ  ુ કાન  મા ં ઇ ટરનેટ સટર,  ફોટો 
ુ ડયો અને  એ ટટ એજ ટ  મ-તેમ ગા ુ  ંચલાવતા પણ લોકડાઉન પછ   

અમેનો ધધંો સાવ ઠ પ થઈ ગયો છે . પકંજની પ ર થતી એમના   માણે  સાર  
જ હતી. 



પકંજની મેહનતથી એની  ુ કાન સાર  ચાલતી.  સવારથી રાત પકંજ  ુ કાન 
સભંાળે,  બપોર ઘર જમવા  ય  યાર એનો અઢાર વષનો દ કરો જતીન  ુ કાન 
સભંાળે. ઘણા  ીમતં  ાહકો પકંજને  ફોન પર ઓડર આપતા તો એમનો સામાન 
ઘર પોહચાડવા ુ ંકામ જતીન  કરતો. 

બે  દવસ પેહલા   વી લોકડાઉનની ખબર આવી એટલે તરતજ પકંજ પોલીસ 
ટશન જઈને  ુ કાન  ુ લી રાખવાની પરવાનગી લઇ આ યો.  ઇ પે ટર સાહબે 
પકંજને  પરવાનગી સાથે લોકડાઉન વખતે પાળવાના િનયોમોની  ૂચ ુ ંફરફર ુ ં
પણ આ ુ.ં  

હવે પકંજ અને જતીન નીચે આપેલા િનયમો   જુબ  ુ કાન ચલાવે છે. 

1.  ુ કાનમા ંપકંજ અને જતીન બ ે  હાજર હોય તો ફ ત એક જ  ાહક  દર જઈ 
શક. 

2.  ુ કાનમા ંભીડ ના હોવી જોઈએ એટલે પકં  ચોકથી  ુ કાન ની બહાર લાઈન 
બનાવી હતી પણ એ  ૂસંાઈ ગઈ. હવે પકં  એક મો ુ ં પા ટ ુ ંલગાવી દ ુ ં મા ં
ાહકોને એકબી થી 6  ટના  તરથી લાઇનમા ંઉભા રહવાની કડક  ચૂના 

આપવામા ંઆવી છે. જતીન વારંવાર  હોકને  ૂર  ૂર   ભા રહવા ુ ંકહ છે. 



3. પેહલા તો હમંેશા પકંજ સામાન મોટ  માકટથી લઇ આવતો પણ હવે તો માકટ 
જવા ુ ંશ  નથી કારણ ક બસ અને  ટૂર વાપરવા પરવાનગી નથી. એટલે 
હવેથી પકંજ નાના  તરના  યાપાર  રા ુ  દ ઢયા પાસેથી સામાન  ખર દવા ુ ંશ ુ 
કર  દ .ૂ રા ુ  ટ પોથી સામાન આપી  ય છે . સામાન  ઉતારતી વખતે પકંજ 
અને રા ુ   રુ ત  તર રાખીને સામાનની લેણદણ કર છે.

4. પકંજ  ુ કાનમા ંમા ક પહર ને કામ કર છે. દરરોજ મા ક ધોઈને ફર  વાપર છે. 
પકંજ પાસે હાથમા ંપે રવાના મો  અને કોટ નથી કારણક રાજકોટની  ગરમીમા ં
કોટ અને મો  કોણ પેહર?  પણ  ાહકો  સાથે  યવહાર કરતી વખતે તો 
ફર યાત મા ક પહર  રાખે છે. 

5.પેપર મા ંખબર આવી હતી ક સા ુ ુ ંપાણી કોરોના વાયરસને ન ટ કરવા માટ 
અસકારકારક છે. એટલે  પકં  સા નુા પાણીની આખી બાલદ   ુ કાનની  બહાર 
રાખી છે.  ુ કાનના ટબલ, પા ટયા, દરવાજો અને બાર   તે વારંવાર સા નુા ફ ાથી 
સાફ કર છે.  

6. પકં  સાવચેતી માટ ન  ક  ુક  ને ઉધરસ/ખાસંી હોય તે  ય ત ને  ુ કાન 
મા ં વેશ ન હ આપવામા ંઆવે. એ  ય તને બહાર ઉભા રહ ને સમાન આપવામા ં
આવશે.  જતીન પણ આ બાબતની કાળ  લે છે.  



7. ઘણા  ુના  ાહકોએ પકંજને ઘર સામાન મોકલવાની માગંણી કર  હતી . 
જતીનને તો બહાર જ ુ ંગમે એટલે એ તો  શુ થઈને સામાન પો ચાડવા તૈયાર 
હતો.  પણ પકંજને  ચતા થઈ ક કોઈનો ચેપ જતીનને લાગી  ય તો?  ઘણો 
િવચાર કયા પછ   પકં  કચવાતા મને હા પાડ . એણે પણ જતીનને સમ ુ ંક 
ડ લવર  માટ  ૂર  ધુી જવાની જ ર નથી. આસપાસના ઘર  ધુી જ  ડ લવર  
કરવાની .  જતીન પણ સમજદાર   વૂક સાયકલ પર હમંેશા મા ક પહર નેજ 
સામાન આપવા  ય છે. પકં   ાહકોને  ચૂના આપી છે ક એમણે ઘરની બહાર 
આવી સામાન લેવો અને પૈસા એક કવર મા ંરાખીને જતીનને આપવા. જતીનને 
ઘરની  દર જવાની સખત મનાઈ કર  છે. પકંજને ડર છે ક જતીનની તબયત 
ખરાબ થશે તો હોમ  ડ લવર  તો  ુ ંઆખી  ુ કાનજ બધં કરવી પડશે એટલે 
સાવચેતી લેવી જ ર  છે. 



પકંજની  ુ કાનના  બ ડ ગમા ંએક સાવજિનક શૌચાલય છે   એ ુમ ના ુ ંઅને 
ગં ુ  છે. છે લા દસ  દવસથી મકાન મા લક લાઈટ  અને પાણી બધં કર  દ ધા છે 
એટલે  બુ ગધંાય છે. નળમાથંી પાણી તો કોફ   વા  ખૂરા રંગ ુ ંઆવે છે. પકંજ 
આ  મકાન મા લકને કહવાનો છે ક માર   ુ કાન ચા  ુછે એટલે લાઈટ અને પાણી 
ચા  ુકર  દો.  

પકં  સમજદાર છે અને એને ખબર છે ક આવી   ુ કલી ના સમયે  ાહકોને 
કરાણા પોહચાડવાની તેની ફરજ છે. અને સાથે  વ છતાના િનયમ ુ ંકડક પાલન 
કર ુ ંપણ બ  ુમહ વ ુ ં છે  - પોતા માટ અને   ાહકો માટ પણ. પકંજ ને ખાતર  
છે ક જો તે સાવચેતી રાખશે તો પોતાના  ુ ુ ંબને અને   ુ કાનને સાફ - થુર  અને  
કોરોના  ુ ત રાખી શકશે અને ધધંો પણ ચા  ુરાખી શકશે. 

વૈ ાિનક  ુ ોથી તૈયાર કરલી કોિવડની મા હતી સવસામા ય લોકો  ધુી  પહોચાવંોનો અમારો ઉ ેશ  છે. 
વાચંકોને અિધક મા હતી જોઈતી હોય તો ઈ ટરનેટ પર www.indscicov.in મેળવી શક છે. 


