
 

 

મ ુંબઈના ડબ્બાવાળા 
મ ુંબઈના ડબ્બાવાળાઓની અનોખી સિસ્ટમ જોઈને દ નીયાભરના લોકો આશ્ચયયચકિક  ઇ  ાયય ેે  
એમને દ સનયાભરમાુંઇી જે એવોડય મળ્યા ેે  ે કદાચક ગીનીિબ કમા એક રેકોડય હશે  આ 
ડબ્બાવાળાઓ એક જ એવી િુંસ્ઇા ેે કે જેનો જમ મ રિટીટ શ વખ મા ઇયો હ ો અને આજે અસ્ ીત્વ 
ધરાવે ેે  આજ સ ધીમાું  ેમણે કોઈ હડ ાલ નઇી પાડ  કે નઇી  ેમની િામે કોઈ પોલીિ કેિ 
ઇયો કે નઇી  ેમની િામે કોઈ કાયદાક ય કાયયવાહ  ઇ   ૫૦૦૦ ડબ્બાવાળા મ ુંબઈના બે લાખ 
લોકોને ટ ફ ન પહોંચકાડે ેે  એમને બોનિ  ર કે એક મિહનાનો ટ ફ ન ચકાર્જ મરજીયા  આપવામાું 
આવે ેે ે ાું જો કોઈ  ે નહીં આપે  ો એ લોકો કોઈ વાુંધો નઇી લે ા  કારણ? કારણ કે ગ્રાહક 
બાર મિહના ચકાર્જ આપે ેે અને એમને માટે ગ્રાહક ભગવાન ેે  નોકર  કરનારા  ો િવાર વહલેા 
નીકળ  ાયય ેે અને જો ચકશમાું કે બીજ ું કુંઈ ભલૂી ગયા  ો ઘરે ફોન કરવાઇી  ે વસ્ત   ડબ્બામાું 
 ેમને િહ િલામ  મળ  ાયય ેે  ઘણા લોકો  ો પો ાનો પગાર ટે્રનમાું ચકોરાઈ જવાના ભયઇી 
ટ ફ નમાું ઘરે મોકલે ેે એટલો બધો  ો ડબ્બાવાળાઓ ઉપર સવશ્વાિ હોય ેે  એમણે પણ સનયમો 
ઘડયા ેે જેવા કે ફરજ દરમ્યાન દાર  કે સિગારેટ નહીં પીવા, માઇે િફેદ ટોપી, આઈ ડ   વગેરે  
 ેનો ભુંગ ઇાય  ો દુંડ કરવામાું આવે ેે  રાય પણ નોટ િ વગર લઈ નહીં શકે  ૭૫ વરિની 
ઉંમરવાળો ડબ્બાવાળો ૬૫ િકલોના ટ ફ ન ઉપાડ ને ાયય ેે ેેલ્લા વીિ વરિમાું કો પણ 
ડબ્બાવાળાએ નોકર  નઇી ેોડ   જયારે  મારે ઘરેઇી એ ડબ્બો ાયય ત્યારે વચકમાું ે વખ   ેની 
ફેરબદલી ઇાય ેે  ઘણા લોકો ઓિફિમાું ટ ફ ન બદલાઈ નહીં ાયય  ે માટે ડબ્બા ઉપર પો ાં  ું 
નામ લખે ેે જયારે આ ડબ્બાવાળા ફક્  સનશાનીઓ ઉપરઇી જ ડ લીવર  કરે ેે અને આજ સ ધી 
એવ ું ક્યારે ય નઇી બમ ્ ું કે કોઈં  ું ખોટ ું ટ ફ ન બીજે ગ્ ું હોય કે ગ મ ઇ્ ું હોય  જો ડબ્બા ઉપર 
માુંજ ા સનશાની ભ ુંિાઈ ાયય  ો  ે દ વાિળ  વડે કે આંગળ ઇી ફર ઇી સનશાની ચકી ર  કાઢે ેેં 
અને નવાઈની વા  એ ેે કે આંઠમાું ધોરણઇી વધારે કોઈ ડબ્બાવાળો ભણ્યો નઇી હો ો  આ 
ડબ્બાવાળાઓને આઈ એિ ઓ નો માકો ફ્ર  માું આપવામાું આવ્યો ેે   
સિમ િ ચકાલ્િય ભાર  આવ્યા ત્યારે  ેમણે ફક્  ત્રણ િુંસ્ઇાને મ લાકા  આપી અને એ પણ 
ડબ્બાવાળાઓએ કહલેા ટાઈમ ઉપર િવારે ૧૧ ૨૨ ઇી ૧૧ ૪૦ સ ધીમાું જ કારણ કે બાક નો વખ  
ડ લીવર માું એ લોકો બીઝી હોય ેે  આ મ લાકા  પણ ચકચકયગેટના ફૂટપાઠ ઉપર જ   ેમની પાિે 
બીજો ફ્ર  વખ  ન હ ો  બીજ ું કારણ એ લોકો પો ાના ભગવાનને(ગ્રાહક) ભખેૂ નઇી મારવા 
માુંગ ા  એક ડબ્બાવાળો મિહને ૫૦૦૦ રૂપીયા કમાય ેે  ટ ફ નં  ું ભાડ ું પણ મિહને ૩૦૦ ઇી ૩૫૦ 
રૂપીયા  સવપ લ  એમ  દેિાઈ     
 


