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છે. થોડો એિો િરસાદ પડે તો પણ ત્ાં
પાણી ભરાઈ જિાની સમ્્ા થા્ છે.
િળી દરેક દુકાનોના મીટર દાદરા નીચે
નાની એિી જગ્ામાં આિેલા હો્ છે
જ્ાં ંદરોનો બહુ રાસ હો્ છે અને
તેઓ અિારનિાર િા્રો કાપી જતા
હો્ છે. એસીના િા્રો પણ કાપી
જતા હો્ છે જેના કારણે ઘણી િખતે
શૉટટ સદકિટ થઈને આગ લાગતી હો્
છે. એથી દુકાનોનું મેઇનટેનનસ કરિું
જૂરી છે. જે વિ્તારમાં પાણી ભરા્ છે
ત્ાંના દુકાનદારો િરસાદ પહેલાં તેમના
શો-કેસનાં નીચાનાં Mumbai
ખાનાં ખાલી કરી
નાખે છે અને એ માલ બધો ઉપર તરફ

ચડાિી દે છે.’
્ાનટ રોડની ઇલે્્ૉવન્સ માકેટ,
્કૂટર પાટ્સટ માકેટ અને કમપ્ુટર
માકેટના ્વતવનવધઓ આ માટે મુબ
ં ઈ
મહાનગરપાવલકાના ‘ડી’ િૉડટના
ઑદફસર ્કાશ ગા્કિાડને મળ્ા
હતા ત્ારે ્કાશ ગા્કિાડે તેમને એમ
ક્ં કે ‘દરેક દુકાનદાર તેમની દુકાનમાં
શું શું રરપેરરંગ કે મેઇનટેનનસ કરિાનું છે
એ અમને અરી કરી જણાિે. આ પછી
અમારા ઑદફસરો એ દુકાન પર જઈને
ચેદકંગ કરશે ત્ાર બાદ જે જૂરી જણાશે
એ કામ કરિાની પરિાનગી અપાશે.’
અમારા અસોવસએશનસે તેમને એિી

રજૂઆત કરી હતી કે તમે અમને
રરપેરરંગ મેઇનટેનનસની પરિાનગી
આપો, અમે જ એ કરીશુ.ં એ સમ્
દરવમ્ાન એ દુકાનોમાં કોઈ પણ
કમવશટ્લ ઍન્ટવિટી (ખરીદી-િેચાણ)
ન થા્ એનું ધ્ાન રાખીશું, પણ
સરકારી બાબુશાહી તેમની લીખાપ્ીમાં
જ અટિાતી હો્ છે. જૂનાં મકાનોમાં
દુકાનો ધરાિતા િેપારીઓને ઇનશ્ૉરનસ
પણ હોતો નથી. ો િરસાદમાં
મેઇનટેનનસના અભાિે લાખો ૂવપ્ાનું
નુસાન થા્ તો એ તો િેપારીએ જ
ભોગિિાનું રહેશ,ે 28
શું May,
સરકાર2020
એનું
િળતર આપશે?

બહાર ્ીમદ રાજચંર લવ અૅનડ કૅર ્ારા સેવા અભિયાન
ભારે ભીર

રવાસીઓિી
આઈ.

રહેતા અને મુબં ઈમાં
સંખ્ામાં પર્ાંતી્
ટેશનો પર પોતાના
શહેરના લોકમાન્
જ ટવમટનસ, બાંદરા,
નો પર લોકો તેમનાં
હતાં. આ અગાઉ જે
તી એ આ જ ્ટેશનો
આિી પરરન્થવતમાં
્્ છે.
ન્ટર નિાબ મવલકે
્ં હતું કે ૪૯ જેટલી
અહંથી સામાન્ રીતે
ોકે પછીથી રેલિે
ાડિામાં આિશે.’

આજે સમર મવવ જ્ારે મહામારીિા સંકટિો સામિો કરી ર્ં છે ત્ારે ‘્ીમદ રાજચંર લવ અૅનડ
કૅર’ િેિા સંસ્ાપક પૂજ્ ગુુદેવ્ી રાકેિભાઈિી રેરણા્ી સરકાર અિે સ્ામિક સ્ાવાળાઓ સા્ે
મળીિે અિેક સિરે રાહિકા્ો કરી ર્ં છે ્મમક સપેશ્લ ્ેિો િૂ ્્ા બાદ મુબ
ં ઈભરમાં ્મમકોિો
રેલવે સટેિિો, બસ ડેપો વગેરે પર ભારે િસારો ોવા મળી ર્ો છે. કલાકો સુિી ખાિાપીિા મવિા
લાઈિોમાં ઊભા રહેલા આ ્મમકોિે િાજં ્ેપલા પહંચાડવા માટે િેમણે ‘સકકલ ઑફ લવ અૅનડ કૅર’
િામિું એક અિોખું અમભ્ાિ િૂ ક્ું છે જેમાં િેમિે મુબ
ં ઈગરાઓિો અકલપિી્ સપોટિ પ્ો છે.
જેમાં િોમિખિા િાપમાં કલાકો સુિી ઊભા રહેિા પરરાંિી્ ્મમકોિે ્ેપલા, પાણીિી બોટલ, જ્ૂસ
અિે મબસસકટિું મવિરણ કરવામાં આવે છે.

ભાંડપુ માં એક ૨૧ િ
કૉલેજનો વિ્ાથી છ
એક િાઇન શૉપ વિ

