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आज पु हा दकुान उघडता येतंय  हणून गो वदंाला आनंद झालाय.  याचं 
वाणसामान- कराणामालाचं दकुान गेले दहा  दवस बंद होतं. फ त दहाच  दवस 
झाले? गो वदंाला तर वष उलट यासारखं वाटतंय. लोकडाऊन या सरुवातीला  
याला सांग यात आलं होतं क  वाणसामान गरजे या व तंूमधे येतं,  यामळेु 
याला दकुान उघड ंठेवायला परवानगी आहे. पण प ह याच  दवशी पो लसांना 
समजावून सांग यात  याचा इतका वेळ गेला, क   यानं परत  य नच केला 
नाह . दकुान घरापासनू लांब,  याला  कूटरनं जायला लागतं, आ ण पोल स तर 
सग या  कूटरवा यांना सरसकट पकडत होत.े

गो वदंा शजेार या इ ा हम आ ण फनाडोशी मधनूमधनू बोलतो. तहे   यांची 
दकुानं उघडू शकले नाह त. माल आणायचा कुठून?  तघांचीह  दकुानं जेमतमे १० 
फूट बाय १२ फूट.  चचंो या जागेत जेमतमे एक  ग हाईक ३-४ फूट आतपयत 
येऊ शकेल एवढ च जागा.  यां या इमारतीत एकूण चार दकुानं -- एक चपलांचं, 
एक तयार कप यांचं, एक गो वदंाचं  कराणामालाचं, आ ण एक फॅ सी  ग ट 
शॉप. वर या मज यावर एक बंद पडलेल  इंटरनेट कॅफे, एक न चालणारा फोटो 
टु डओ, आ ण एक शंका वाटावा असा इ टेट एजंट. सवच स या बंद. एवढंच 
न हे तर म ह याभरा या बंद मळेु बसले या आ थक फट यातून हे सगळे डोकं 
वर काढतील का, हा मोठा  न. गो वदंाचं दकुान  कराणामालाचं अस यामळेु 
या मानानं बरं आहे.



एरवी गो वदंाचं दकुान पूण  दवसभर उघड ंअसतं. तो जेवायला घर  जातो ते हा 
याचा मलुगा उ म दकुानात बसतो. उ म फोनव न ऑडर देणा या काह  थो या 
ग हाइकां या घर  माल पोचवायचं काम पण करतो. 

लॉकडाऊनची घडी नीट बस यावर गो वदंा  थम पो लसांकड ेगेला.  याची 
कागदप  तपासनू  यांनी  याला दकुान उघडायची परवानगी  दल , आ ण दकुान 
कसं चालवायचं या या तपशीलवार सचूनांचा कागद पण  दला. 

ग हाईकांना आत कसं येऊ  यायचं?

एका वेळी फ त एक  ग हाईक. तसंह  गो वदंा आ ण उ म आत अस यावर 
एकापे ा जा त जण मावूच शकत नाह त  यां या दकुानात.

बाहेर थांबलेल   ग हाइकं एकमेकांपासनू अंतर ठेवतील हे कसं बघावं?

गो वदंानं दकुाना या बाहेर खडूनं सहा-सहा फूट अंतरावर गोल काढले आहेत, 
आ ण लोकांना कळावं  हणून मो या कागदावर “या गोलांमधेच  ठ कर या 
खेळात यासारखं उभं राहावं” अशी सचूना पण  लहून ठेवल  आहे. गोल पुसट 
झाले क  त ेपरत ठळक करायचं काम उ मचं.



दकुानासाठ  आलेला माल कसा  यावा?

कोरोना या काळात एरवी आपण एकमेकांपासनू जसं अंतर ठेवतो, तसंच माल 
आत घेतानाह  ठेवणं गरजेचं आहे. स या तसंह  येणारा मालच कमी झालाय, 
आ ण लॉकडाऊन या काळात घाऊक बाजारात  कूटर  कंवा बसनं जाऊन माल 
आणणंह  श य नाह .

गो वदंा आपलं नाक-त ड झाक याची खबरदार  न चकुता घेतो.  या याकड ेघर  
धवुून परत वापर याजोगे कापडाचे मा क आहेत. पण हातमोजे वापरा, डोकं 
झाका, अंगभर कोट वापरा असं सां गतलं तर काय करायचं? सगळी दकुानं बंद 
असताना हे सगळं आणायचं कुठून?  न खूप, उ रं स या नाह त.



तसंच  ग हाइकांचं. मा क घालनूच या अशी  वनंती करता येईल, पण स ती 
कशी करायची? पोल स मदत करतील का?

यानं पेपरात वाचलंय क  साबणपा यानं या  वषाणूंचा नायनाट होतो. साबण तर 
या याकड ेभरपूर आहे. सतत ताजं साबणपाणी बादल त भरलेलं राह ल आ ण 
दर तासाला सव दकुानातले पृ ठभाग पुसले जातील याची खबरदार  तो घेतो 
आहे. खोकला असले या कुणालाह  मालाजवळ येऊ न देता बाहेर या बाहेरच 
माल  यायचं  यानं ठरवलं आहे. उ मलाह   यानं दकुानात काय करायचं आ ण 
काय नाह  हे  यवि थत समजावून सां गतलं आहे.

जवळपास या  ग हाइकांकड ेघरपोच माल देणं आता श य आहे. लॉकडाऊन या 
काळात उ मला सायकलनं लांब पाठवणे श य नाह . घरपोच सामान  यायला 
जाताना  याला  वशषे काळजी  यायला हवी.  उदाहरणाथ, उ म मा क घालनूच 
जाणार, दाराशीच माल ठेवून  मळालेले पैसे हात न लावता ड यात थेट घेऊन 
परत येणार.  याला जर खोकला ताप सु  झाला तर दकुानच बंद क न घर  
बसावं लागेल. उ म अजून लहान आहे,  याला या सग याची गंमतच वाटत.े 
गो वदंा मा  खूप काळजीत आहे.



गो वदंाची आणखी एक मोठ  काळजी  हणजे पूण इमारतीसाठ चा एकच छोटा 
ग ल छ संडास. इमारतीत कोणी नाह   हणून मालकानं  तथल  वीज आ ण पाणी 
पण बंद केलं होतं. एका दकुानासाठ  त ेचाल ूक न  यायला मालकाशी भांडण 
करणं आलं. गो वदंानं त ेपण केलं. येणारं पाणी स या कॉफ या रंगाचं आ ण 
गढूळ आहे.

अडचणी  कतीह  अस या, तर  गो वदंानं  ग हाइकांना श य तवेढ  चांगल  सेवा 
यायची नीट तयार  केल  आहे. आता फ त गरज आहे पुरेसं आ ण  व छ पाणी 
मळ याची.

व ान स ध यथात य मा हती लोकांपयत पोचावी  हणून "भारतीय वै ा नकांचा को वड-१९ आ वानाला 
तसाद" या  व े रत अनौपचा रक समूहाकडून ह  कथा उपल ध कर यात आल  आहे. अशा  व पा या 
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