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माझी अमेरिका भ्रमंती... 
‘पिदशेवािीसाठी मनगटी बळ भिण्याचा एक छोटासा प्रयत्न’ 

 

सीए पवनकुमाि वव. झवंि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ई सावित्य प्रवतष्ठान  
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माझी अमरेिका भ्रमतंी... 

‘पिदशेवािीसाठी मनगटी बळ भिण्याचा एक छोटासा प्रयत्न’ 

ि ेपसु्तक ववनामलु्य आि े

पण फुकट नािी 

 

या मागे कष्ट व पैसे आिते. 

म्िणून ि ेपुस्तक वाचल्यावि खचच किा ३ वमवनटे 
१ वमवनट: लेखकांना फोन करुन ि ेपसु्तक कसे वाटल ेत ेकळवा. 

२ वमवनट: ई सावित्य प्रवतष्ठानाला मले करून पुस्तक कसे वाटले ते कळवा. 

३ वमवनट: आपल ेवमत्र व ओळखीच्या सवच मिाठी लोकांना या पुस्तकाबद्दल आवण 

ई सावित्यबद्दल सांगा. 

 

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पुस्तके वमळणे बंद िोऊ शकते. 

 

दाद नािी मागत. मागत आि ेदाद. 

साद आि ेआमची. िवा प्रवतसाद. 

 

दाद म्िणजे स्तुतीच असावी असे नािी. प्रांजळ मत, सूचना टीका, वविोधी मयांचे स्वागत आि.े 

प्रामावणक मत असावे, ज्यामुळे लेखकाला प्रगती किण्यासाठी ददशा ठिवण्यात मदत िोते. 

मिाठीत अवधक कसदाि लेखन व्िावे आवण त्यातून वाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्िावा., आवण 

संपूणच समाज सतत एक नव्या प्रबुद्ध उंचीवि जात ििावा. 
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माझी अमेरिका भ्रमंती... 
‘पिदशेवािीसाठी मनगटी बळ भिण्याचा एक छोटासा प्रयत्न’ 

 

लखेकाच ेसपंणूच नाव:  सीए पवनकुमाि ववजयकुमाि झंवि 

मोबाईल:   ८८०-५२०-७७७७ / ७७६-७०६-७७७७ 

इमले:    pzanvar@gmail.com 

 

या पुस्तकातील लेखनाचे सवच िक्क लेखकाकडे सुिवित असून पुस्तकाचे ककंवा त्यातील अशांचे पनुमुचद्रण  व नाट्य, वचत्रपट 

ककंवा इति रूपांति किण्यासाठी लेखकाची लेखी पिवानगी घणेे आवश्यक आि.े तसे न केल्यास कायदेशीि कािवाई (दंड 

व तुरंुगवास) िोऊ शकत.े 

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is available 
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is 
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to 
remedies of injunction, damages and accounts. 

प्रकाशक: ई सावित्य प्रवतष्ठान      

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

 

प्रकाशन: ५ म े२०१९ 

 

• ववनामुल्य ववतिणासाठी उपलब्ध; 

• आपले वाचून झाल्यावि आपण फॉिवडच करू शकता; 

• ि ेपुस्तक वेबसाईटवि ठेवण्यापवूी ककंवा वाचना व्यवतरिक्त कोणतािी वापि किण्यापुवी ई सावित्य प्रवतष्ठानची 

लेखी पिवानगी आवश्यक आि.े 
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लेखकाववषयी थोडेस.े. 

 

 

३} त्यांनी पुण्याच्या गिवािे मिाववद्यालयातून एम.्कॉम.ची पदवी प्राप्त केली असून, सीएचा 

अभ्यासक्रम सन २००६ मध्ये यशस्वीरित्या पूणच केला आि.े 

४} २००६ ते २०११ पाच वषच डलेॉईट अन्ड िसस्कंस या बहुिाष्ट्रीय सीए फमचमध्य ेववववध िाष्ट्रीय 

व अंतििाष्ट्रीय कंपन्याच्या विशोबांचा अभ्यास केला आि.े 

५} जन्मभूमीच्या व माता-वपताच्या सेवेने प्रेरित िोऊन गेल्या सिा वषाांपासून त्यांनी पंढिपूिात 

अत्याधुवनक कायाचलयाच्या माध्यमातून कि-सल्लागाि म्िणून सेवा दणे्यास सुरुवात केली आि.े 

शििाच्या मध्यवती परिसिात, मिावीि नगि यथेे त्यांचे सुसज्य अस ेकायाचलय आि.े 

६} ‘िाजस्थानी मडंल, पढंिपिूचे’ अध्यिपद व ‘िोटिी क्लब, पढंिपिूचे’ सवचव व उपाध्यिपद 

भूषवून त्यांनी पंढिपूिच्या समाज मनावि एक वेगळा ठसा उमटववला आि.े 

७} ववशेष बाब म्िणजे समाजाच ेआपण कािीतिी दणे ेलागतो, समाज ससुकृंत झाला पाविजे या 

सामावजक बांवधलकीची जाणीव ठेऊन ते ववववध समाज उपयोगी कायचक्रमात नेिमीच सक्रीय 

सिभागी िोतात. याच जाणीवेतून पिंपिा व संस्काि ववसित चाललले्या समाजामध्ये जागृकता 

वनमाचण किण्यासाठी श्री झंवि यांनी मिािाष्ट्रभि ३८ पिेा जास्त ‘ससं्काि मोती’ या दकृश्राव्य 

कायचक्रमाचे ववनामूल्य सादिीकिण केले आि.े 

 

त्याचं्या या प्रस्ततुीस माझ्या िार्दचक शभुचे्छा.. 

 

 

 

सौ. सगंीता शामसुदंि जाज ू  
(अक्कलकोट) 

  

१} पवनकुमार झंवर हे ‘महाराष्ट्राची दक्षिण काशी’ म्हणून 

ओळखल्या जाणाऱ्या ‘श्रीिेत्र पंढरपरू’ (क्षजल्हा सोलापरू) येथील 

रहहवासी आहेत. 

 

२} १९९९-२००० साली १२ वी वाक्षणज्य शाखेतून ‘अकौंटन्सी’ 
ववषयात १०० पकैी १०० गुण प्राप्त करुन तयांनी महाराष्ट्रात प्रथम 

क्रमांक पटकाववला.  
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अपपण.. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ज्या “आई-ववडलामंळेु” आपण ि ेअवितीय अस ेजग बघ ू

शकलो. ज्यांच्या संस्काि व त्यागामुळे आपण समाजात 

आज या स्थानावि पोिचू शकलो. त्या ‘आई-ववडलानंा’ 

म्िणजेच “श्री ववजयकुमाि बगेिाज झवंि” आवण “सौ. 

दीपमाला ववजयकुमाि झवंि” यांना मी ि ेमाझे पविल े

प्रवास वणचनाचे पुस्तक मन:पूवचक अपचण कितो. 

 

    

 



7 
 

 
 

ववशषे आभाि.. 

माझे आजोबा कै. बेगिाज झंवि, आजी श्रीमती सदाकवि झंवि, काका स्व. शामसुंदि झंवि, 

अधाांवगनी सौ. वस्मता झंवि, दोन्िी मलु ेकतचव्य आवण कुशल, साडू श्री तरुण सोनी, महेुणी सौ. 

सुवचता सोनी आवण या पसु्तकाच्या पूणचत्वासाठी मोलाचा िातभाि लावणािे श्री वमसलंद तानवड़.े 

 

अनके धन्यवाद.. 

आपणा सवाांच्या शभुचे्छा आवण कृपार्शचवादामळेु आज अनेक ददवसांनी पाविललेे स्वप्न अवस्तत्वात 

उतित आि.े या पुस्तक वलविण्यासाठी प्रिेणास्थान बनलले्या, तसेच ज्यांच्या मदतीवशवाय ि े

पुस्तक पूणच िोऊ शकल ेनसते अस ेकािी वमत्र - परिवाि, आप्तषे्ट आवण वितसचतंक.. ि.भ.प. श्री 

वा. ना. उत्पात मिािाज, श्री बाळासािबे बडवे, श्री िाजेंद्र तोष्णीवाल, श्री सुिेंद्र तोष्णीवाल, श्री 

ववष्णु झंवि, श्री नवीनचंद जाखेटे, श्री मिशे भट्टड, श्री िोवित सोनी, श्री शामसुंदि जाजू, श्री 

श्रीकांत कलंत्री, श्री जुगलदकशोि बाितेी, श्री नंददकशोि गो. मदाच, श्री खडीकि सि, श्री कवठेकि 

सि, श्री चंदलुाल सुपेकि, श्री अवनरुद्ध बडव,े सीए श्री ििी लबड,े श्री िाजेश हुडंकेिी, श्री िवव 

कोठािी, श्री सदानंद कदम, श्री दवेेंद्र सांगोलकि, श्री अवजत सावळे, श्री श्रीिंग बागल, श्री 

दामोधि मंत्री, श्री ददनेश मंत्री, श्री निोत्तम मतं्री एवम श्रीमती मंगलताई शिा, सौ. इंददिा मदाच, 

सौ. वप्रया सोनी, सौ. प्राची भट्टड, सौ. कल्पना कलंत्री, सौ. संगीता जाजू, सीए सौ. िाजलक्ष्मी 

वशबे आदी सवाांचे मन:पवूचक धन्यवाद ! 

 

अमरेिकेत ज्या नातवेाईकाकंड ेथाबंलो त्याचंा थोडक्यात परिचय.. 

माझे साडू श्री तरुण िाजगोपालजी सोनी ि ेमुळचे िदै्राबादच ेअसून ते एक सॉफ्टवअेि 

इंवजवनअि आिते. ते गेल्या आठ वषाांपासून अमेरिकेतील टेक्सास िाज्यातील ऑवस्टन शििात 

स्थावयक आिते. 

माझी महेुणी सौ. सवुचता तरुण सोनी या आर्कच टेक्ट असून त्या िी अमेरिकेत नोकिी कितात. 

 

प्रवास..  

१९ में २०१७ (मुंबई-पॅरिस-अमेरिका) ते २१ जनू २०१७ (मुंबई-पॅरिस-अमेरिका) ‘एअि-फ्ासं’ 

ववमानसेवेिािा.  
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प्रस्तावना: 

 

मविनाभि अमेरिकेत असताना भाितात असलेल्या आपल्या वमत्रांना मी अमेरिकेत भेट 

ददलेल्या वेगवेगळ्या स्थळाचंी माविती व फोटो सोशल वमवडयावि पाठवीत िोतो. पविल्या दोन-

चाि ददवसातच माझ्या त्या पाठववलेल्या माविती व फोटोंना इतका सुदंि प्रवतसाद वमळाला की, 

त्या पुढील सवच रठकाणे मी जणू त्याचं्याच डोळ्यांनी पाहू लागलो.  

 

दििोज िात्री २-३ तास बसून, ददवसभिात भेट ददलले्या पयचटन रठकाणाची माविती 

मोबाईलमध्ये मिाठीत टाईप किायची व फोटोसि दसुऱ्या ददवशी सकाळी ठीक ७ वाजता सवाांना 

पाठवायची याची जवळपास सवयच लागली. आपणा सवाांकडून वमळालेल्या उत्तम 

प्रवतसादामळेुच मला ती सवच माविती या पुस्तकाच्या माध्यमातून एकत्र सकंवलत किण्याची 

प्रिेणा वमळाली. 

 

जीवनाच्या या वाटेवि प्रवास किताना आपण अनेक बऱ्यावाईट अनभुवाचं ेधनी िोत असतो. या 

अनुभवातून योग्य तो बोध घेऊन पढुील वाटचाल किण्यास सज्ज िोतो. अशाच कािी 

अनुभवांमध्य ेसिभागी करून घेण्यासाठी मी अमेरिका प्रवास-वणचन या लखेसंग्रिािािे आपणासवच 

िवसकांच्या भेटीला घेऊन आलो आि.े 

 

पयचटनाने आपणास त्या स्थळाचे सासं्कृवतक, वजै्ञावनक, आध्यावत्मक ज्ञान वमळते. म्िणूनच 

अमरेिकेसािख्या दशेांववषयी आपल्या ज्ञानात भि घालण्यासाठी आवण पिदशेवािी पूवी कोणती 

तयािी किावी, पासपोटच / वव्िसा कसा काढावा, त्या दशेात जाताना कोणती काळजी घ्यावी, 

कोणत्या रठकाणी कोणत्या वेळेत दफिावे आदी सवच प्रश्ांची उत्तिे या पसु्तकातून आपल्यापयांत 

पोिचवण्याचा एक प्रयत्न किीत आि.े  

 

 

सीए पवनकुमाि ववजयकुमाि झंवि 
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अनुक्रमक्षणका: 
 

अन.ु तपशील 

1. पासपोटच कसा काढावा? 

2. अमेरिकेसाठी वव्िसा कसा काढावा? 

3. पिदशेी जाताना घ्यावयाची काळजी व कांिी मित्वाच्या 

सूचना  

4. अमरेिकेतील िािणीमान 

5. अमेरिकेतील वाितुक व्यवस्था 

6. वॉसशंग्टन - वड.सी. (िाजधानीचे शिि) 

7. न्ययूॉकच  - टाईम्स ्स्वेअि 

8. न्यूयॉकच  - स्टॅच्यू ऑफ वलबटी 

9. न्यूयॉकच  - ऐंपायि स्टेट 

10. अमरेिकेतील भाितीय िॉटेल्सची लज्जत भािीच.. 

11. ड़ोळ्याचे पािणे फेडणािा - नायगािा धबधबा 

12. पेज - अॅन्टेलोप कॅवनअन आवण िॉसच-शू-बेंड़ 

13. लास वगेास - वाळवटंातील वििवळ 

14. लास वेगासचे पविले वैवशष्ट्य 
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15. लास वेगासचं दसुिे वैवशष्ट्य 

16. ओिलडँो: ‘पवूचे ेिॉवलवडू’ 

17. ओिलँडो: 'थीम पाकच ची िाजधानी'  

18. सनॅ एटंोवनयो: सी-वल्डच पाकच  

19. सनॅ एटंोवनयो: िॉटेल फेअिमाऊंट  

20. सनॅ एटंोवनयो: िॉटेल विल्टन पलॅावसओ डले रिओ 

21. सनॅ एटंोवनयो: नैसर्गचक गुितेील नैसर्गचक पूल 

22. वपट्सबगच - आइका फर्नचचि मॉल  

23. ऑवस्टन - सथंकिी पाकच  

24. पाहुणचाि कसा किावा? 

25. अमरेिकेतनू भाितात आल्यावि वमळालले ेसखुद धके्क..  

26. िाष्ट्रप्रेम कसे असावे? 

27. अवभप्राय 
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१. पासपोटच कसा काढावा? 

 

दफिण्याची आवड असल्यास ककंवा कामावनवमत्त पिदशेी जावे लागल्यास पािपत्र म्िणजेच 

पासपोटच काढण ेगिजेचे आि.े पण पािपत्र काढण्यासाठी पासपोटच कायाचलयात सािख ेखटेे मािावे 

लागतात, असा कािी जणांचा समज आि ेमात्र तो समज चुकीचा आि.े आज पासपोटच काढायची 

सवच प्रदक्रया िी ऑनलाइन झाली असून आपणा सवाांच्या मावितीसाठी ती येथे दते आि.े 

• प्रथम तुम्िाला  

http://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/online/procEFormSub या 

संकेतस्थळावि जावे लागेल. तेथ ेप्रथम ववचािललेी सवच माविती भरून िवजस्टि किावे 

लागेल. 

• त्यानंति तुमचा लॉग-इन आयडी तयाि करून नवीन पासपोटच काढण्यासाठीच्या 

सलंकवि (Apply for New Passport) वक्लक किा. जि तुम्िी पूवी पासपोटच काढला 

असेल ति व तो एक्सपायि झाला असल्यास (Reissue of Passport) या सलकंवि 

वक्लक किा. 

• ददलेल्या अजाचमध्ये आपली आवश्यक ती असेली माविती भिा आवण अजच ‘सबवमट’ किा. 

• त्यानंति प ेअ णॅ्ड शडेय़लू अपॉइंटमेंटवि वक्लक किा. पासपोटच काढण्यासाठी ऑनलाइन 

पमेेंट सेवा अवनवायच केली आि.े 

• तुम्िी के्रवडट काडच / डवेबट काडच ककंवा इंटिनेट बैंककंग िािे पेमेंट करू शकता.  

• सप्रटं अ वॅललकेशन रिवसलट या सलकंवि वक्लक किा. त्यानंति अ वॅललकेशन िेफिन्स क्रमाकं 

असललेी पावती छापून येईल. 

• वि नमूद केललेी पावती  व खाली नमूद केलेल्या आवश्यक कागदपत्रांसि तुम्िी पासपोटच 

कायाचलयाला ठिलले्या ददवशी आवण वेळी भटूे शकता. 

पासपोटच वमळण्यासाठी आवश्यक कागदपत्राचं्या मळु प्रवत – 

१} फोटो आयडेंरटटी: आधाि काडच / वनवडणूक काडच / ड्रायसव्िगं लायसन्स  
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२} जन्मतािखचेा पिुावा: जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला  

३} लग्न झाल ेअसल्यास: मविलांच्या बाबतीत मॅिेज सर्टचदफकेट / प्रवतज्ञापत्र (नमूना 

संकेतस्थळावि उपलब्ध आि)े 

४} जि लग्नात नाव बदलल ेअसल्यास: प्रवतज्ञापत्र (नमूना संकेतस्थळावि उपलब्ध आि)े 

 

 

 

 

 

  

   



13 
 

 
 

२. अमरेिकेसाठी वव्िसा कसा काढावा? 

२१व्या शतकात, शििांमध्ये िािणाऱ्या प्रत्येकाचा कोणी ना कोणी पाहुणा पिदशेात िािातच 

असतो. माझेिी कोणीतिी म्िणजेच.. महेुणी आवण साडू गेली पाच-सात वषाांपासून िाित आिते. 

गेल्या दोन वषाांपासून दोघेिी आम्िा चौघांना अमेरिकेस येण्यासाठी आग्रि किीत िोते. चाल ू

वषाचत ति बायकोनं, तुम्िी आला नािीत.. ति मी आवण दोन्िी मलु ंजाऊन यतेो अमरेिकेला अशी 

तबंीच ददली..!! 

 

१} आता नवीन मोविम.. म्िणजे पासपोटच, वव्िसा.. साि साि किण ंआल.ं जायचय ठिवल्यावि 

अनेक जवळच्या वाटणाऱ्याशी चचाच सुरु केली. प्रत्येकाचा सल्ला वनिाळाच. माझ्या एका 

वमत्राच्या आई-ववडलांचा ति तीन वेळा अमेरिकेचा वव्िसा नाकािण्यात आला. त्यामुळे वव्िसा 

वमळवण ि ेमला स्वप्न वाटू लागल.े 

 

२} सोलया भाषेत सांगावयाचे झाल्यास ‘वव्िसा’ म्िणजे दसु-या दशेात प्रवेश किण्यासाठी 

वमळवलेली पिवानगी िोय. वव्िसा पिवानगीच े एक स्टीकि वव्िसा वमळाल्यावि, आपल्या 

पासपोटच वि वचटकवनू देतात. सवचसाधािण सवच दशेांच्या पद्धती सािख्याच असतात, प्रत्येक 

दशेांची वेबसाईट असत,े त्यावि त्या दशेासाठी लागणा-या वव्िजाची पूणच माविती वमळते. 

अमेरिकेचा एकदा वमळालेल्या वव्िसाची मुदत िी १० वष े असते. त्यामळेु एकदा वव्िजा 

वमळाल्यावि पुन्िा १० वषाांपयांत अमेरिका भेटीसाठी आपल्याला पुन्िा-पुन्िा वव्िसा घेण्याची 

आवश्यकता अवजबात नािी. 

 

३} कॉम्लयटुिवि अमरेिकन वव्िसाची साईट ओपन केली व सवच मावितीचे सप्रंटआऊट घेतल.े एक 

एक पान वाचून मती गुगंच झाली. जाणाि कोठे? कोणाकड?े आपण तेथ ेका जात आिोत? दकती 

ददवसांसाठी जात आिोत? इत्यादी सवच माविती, तसेच कागदपत्रे म्िटल्यास मागील ३ वषाांचे 

आय.टी, आि, पगािाच्या पावत्या, सिकािी नोकिीत असल्यास त्यांचे ना ििकत पत्र (NOC) 

लागते, ६ मविन्यांचे बँक पासबकु, बँके मध्य ेठेवलेल्या ठेव पावत्या, तुमच्या नावावि भाितात 

असण्या-या स्थावि मालमत्तेची कागदपत्रे अशी न सपंणािी कागदांची जतं्री िा वव्िसा 
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वमळववण्यासाठी लागते ि ेसािे वाचल्यावि मला उगाचच पोवलस स्टेशनवि वा कोटाचत जामीन 

दणेा-या माणसाची आठवण झाली.  

  

वव्िसासाठी DS-१६० िा फॉमच भिण ेअवनवायच आि,े जो आपल्याला 

https://ceac.state.gov/ceac/ 

या संकेत स्थळावि उपलब्ध आि.े त्यानंति आपल्याला वव्िसासाठी Appointment 

http://www.ustraveldocs.com/in/in-niv-visaapply.asp या सकेंत स्थळावि भेट दऊेन 

घेता येते. त्यांच्या वेबसाईट विच मलुाखतीची तािीख वमळते. त्यात वेळ सुद्धा असत.े 

जमल्यास सवच वनयमांची सपं्रटआऊट काढून जवळ ठेवावी. 

४} वव्िसाची फी िी ऑनलाइन ककंवा बँकेत चलन भरुन जमा करू शकतो दोन्िी प्रकािे कोणत्यािी 

प्रकािे पेमेंट केलले्या पावत्या नीट जपून ठेवाव्यात. मी २०१७ मध्य ेजेव्िा वव्िजा साठी अजच केला 

तेव्िा फी िी रुपये १४,०००/- प्रवत वव्िजा प्रवत व्यवक्त िोती. जि वव्िजा नाकािण्यात आल्यास 

सदि फी चा कोणतािी पितावा वमळत नािी.  

५} सवच कागदपत्राचंी फाईल बनवावी. त्यात क्रमाने कागदपत्र े लावावीत. इंटिनेटवरून 

वमळालेल्या अजाांची सपं्रटआऊट Appointment Letter, पासपोटच व वि नमूद केललेी कागद पत्रे 

त्यात ठेवावीत. मुंबईला वनवडलेल्या वेळेआधी एक तासतिी पोिोचावे. 

 

६} सदि ची वव्िजा प्रणाली िी दोन ददवसाचंी असून पविल्या ददवशी आपले िातांचे ठसे व फोटो 

घेतले जातात व दसु-या ददवशी आपला इंटिवू्यि घेतला जातो. िी दोन्िी रठकाणे वेगवेगळ्या 

रठकाणी असून यामधील अंति जवळपास १.२५ दकलोमीटि आि.े 

 

७} पविल्या ददवशी दोन्िी िातांच्या तजचनीच्या (अंगठ्याजवळील बोटे) बोटांचे ठसे (कफंगि सपं्रट) 

घेतात. जि बोटाला कािी जखम झाली असल्यास घिी पित पाठवतात, म्िणून बोटे फाि 

सांभाळावी. ववशेष म्िणजे अमेरिकेत जाऊन आपल े काम झाल्यानंति पुन्िा भाितात 
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पितताना  अमेरिकन ववमानतळावि आस्थलातंिणाच्या (Immigration) वेळेस पुन्िा ठस े

पाितात, म्िणनू मधल्या काळात बोटे फाि साभंाळावी लागतात. 

 

८} दसु-या ददवशी इंटिवू्यिसाठीच्या कायाचलयात मोबाईल फोन, धािदाि वस्तू, खाण्यावपण्याचे 

सामान नेण्यास मनाई आि ेआवण वतथ ेत ेठेवण्याची सोय नसते अन्यथा ते फेकून द्यावे लागते, 

तेव्िा बिोबि कािी नेऊ नये. आत गले्यावि पित बाििे कोणत्यािी कािणास्तव सोडत नािीत. 

तेव्िा सगळी कागदपत्रे बिोबि न्यावीत. िक्तदाब (Blood Pressure), मधुमेि(Diabetes), 

दमा (Asthma), वगैिे त्रास असल्यास गोळ्या बिोबि ठेवाव्यात. एवढे िोऊनिी कािी अडचण 

आल्यास तेथील माणसाला न लाजता सांगावे, ते मदत कितात. 

 

९} आत गेल्यावि भाषा ववचाितात तेव्िा आपल्याला समजेल ती भाषा (सिदंी / मिाठी) सांगावी, 

त्या भाषेचा दभुाषी दतेात. इंग्रजी येण्याची अवजबात आवश्यकता नािी. कािण आपल्या भाषेत 

आपण उत्तिे बिोबि दऊे शकतो. आपल्या भाषेतीलच दभुाषी घ्यावा. उत्तिे दतेाना गडबड 

झाल्यास वव्िसा नाकािला जातो. आत नंबिप्रमाणे बोलावतात त्यामुळे, गडबड करू नये. चाि-

पाच तास थाबंण्याची तयािी करून जावे. आत मुलाखत दतेाना जवेढे ववचाितील तेवढ्याच 

प्रश्ांची थोडक्यात उत्तिे द्यावीत, अवजबात जास्त, अवास्तव बोल ूनये. अनावश्यक माविती दऊे 

नये. ववचाितील तेवढीच कागदपत्रे दाखवावीत, म्िणून कागदपत्र े फाईलमध्ये नीट लावून 

घ्यावीत. तेथे शोधत बस ूनये. न ववचािललेी कागदपत्र ेदाखव ूनयते. 

 

१०} मलुाखत झाल्यावि वव्िसा वमळाला असल्यास लगचे सागंतात, मग चाि-पाच ददवसात 

वव्िसा पिवानगी असललेे पासपोटच पुण्यात यतेात, तेथून आपल्याला ते ओळख दाखवून घ्याव े

लागते. जि वव्िसा नाकािल्यास तेथेच पासपोटच पित दतेात. 
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११} चाि–पाच ददवसानंंति आपण पासपोटच वव्िजा पिवानगीसि मुबंई ककंवा पणु ेऑदफस मधून 

पावती दाखवून आपल्या ताब्यात घेऊ शकता. या साठी आपण समि ककंवा आपला प्रवतवनधी 

एक Authority Letter दऊेन पाठवू शकता. सदि ऑदफसचा पत्ता व Authority Letter पत्राचा 

नमूना संकेतस्थळावि उपलब्ध आि.े 

वव्िसा आल्यावि  नीट तपासनू पिावा. चूक असल्यास स्थावनक कायाचलयात लगेच तक्राि किावी, 

नािीति पिदशेात काय त्रास िोईल, याची आपण कल्पना करू शकत नािी.  
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३. पिदशेी जाताना घ्यावयाची काळजी व कािंी मित्वाच्या सचूना 

१. पासपोटच सांभाळावा.  

२. ववमान वतकीट सांभाळावे. 

३. सोबतच्या माणसापासून / लिान मलुांपासून दिू जाऊ नये.  

४. सिकािी अवधकार् यावशवाय इतिांना पासपोटच दाखवू नये.  

५. शक्यतो कोणालािी आपला पत्ता दऊे नये.  

६. फक्त अवधकृत माणसाकडचे चौकशी किावी, त्यांना अडचण सांगावी.  

७. अनोळखी व्यवक्तच्या सामानास अवजबात िात लाऊ नये.  

८. शक्यतो इंटिनॅशनल िोसमंगचे काडच घालून मोबाईल फोन जवळ ठेवावा / फ्ी वाय-फाय 

चा वापि किावा.  

९. आपली कागदपत्र ेकोणालािी दाखव ूनयेत.  

१०. ववमानतळावि अवधकृत टॅक्सी बुक किता येते तेथूनच टॅक्सी ठिवावी. 

११. आपली िोजची औषध ेसोबत ठेवावीत. 

१२. पिदशेात आपण कोठे जाणाि आिोत, तेथील पत्ता ववचाितो, व्यक्तीचे नाव, मोबाईल 

नंबि एका कागदावि वलहून जवळ ठेवावा. 
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४. अमरेिकेतील िािणीमान 

अमेरिकेत आम्िी सवचजण माझ े साडू श्री तरुण यांच्याच घिी वास्तव्यास िोतो. ते टेक्सास 

िाज्याच्या ऑवस्टन या शििाचा मध्यवती आवण नदी दकनािी असलेल्या म्िणजेच कोल अपाटचमेंट, 

ऑवस्टन येथ ेिाितात. 

 

१} अमेरिकेतील प्रत्येक शिि ि ेसिसा वनसगचवनर्मचत नदी वि वसववण्यात आले आि े अथवा 

शििातून मानववनर्मचत नदी वळववण्यात आली आि.े आवण या नदीच्या दोन्िी दकना-यावि 

वििवी झाड़ी उभारून तो परिसि पादचा-यांकिीता व सायकल चालववण्या-यांकिीता िाखीव 

ठेवण्यात आला आि.े 

 

२} भाितात असताना िोज सकाळी लवकि उठून योगासने व प्राणायाम किण्याची सवय 

असल्याने, अमेरिकेत गेल्यावि िी मी सकाळी लवकि उठून फेिफटक्याकिीता या शििातील नदी 

दकनािी दफिण्यास सुरुवात केली. येथ ेसकाळी दफिायला येणािे अन्य नागरिक सिसा आपल्याकड़ े

पाहून वस्मतिास्य दतेाना ददसतात, स-ुप्रभात म्िणजेच Good Morning म्िणताना ददसली. 

भाितात सिसा आपल्याला असे वचत्र ददसत नािी. 

 

३} व्यवसायाने सीए असल्यान ेप्रत्येक गोष्ट नीट न्यािाळण्याची जवळजवळ सवयच झाली आि.े 

सकाळच्या फेिफटक्याला जाताना तेथील िस्ते, बांधलेली घिे, वाितुकीचे वसग्नल यांचे बािकाईने 

वनरििण किण्यात एक वगेळीच मजा यते िोती.    

 

४} सिसा यथेील सवच इमािती / घिे यांचा पाया व बाििेील सभंती या पािंपरिक पद्धतीने म्िणजेच 

स्टील, ववटा, वसमेंट आवण वाळू आदींनी बनवलले्या आिते. आतील सवच सभंती या लाकडाच्याच 

असतात. पिंतु या लाकडाच्या सभंतीचे दफवनसशगं इतक्या सबुक व सुदंि पद्धतीन ेकिण्यात यते,े 

की जोपयांत आपण या अंतगचत वभतींवि रटचकी माित नािी तोपयांत आपल्याला लिातच येत 

नािी की, या सभतंी लाकडाच्या आिते. 
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५} अमेरिकेत स्वत:न ेस्वतःच ेघि बांधणे ि ेफाि खर्चचक काम आि.े सामान्यतः इथे मोठमोठ्या 

बांधकाम किणा-या कंपन्या या एक भला मोठा भूखंड घेऊन त्यारठकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीची 

घिे, िो-िाऊस, फ्लटै्स असे बांधून दतेात. माझे साडू अश्याच ‘कोल अपाटचमेंट’ मध्य ेभाड्याने 

िाित आिते. त्याचं्याकडून अशी माविती वमळाली की अमेरिकेत जि तुम्िी भाड्याच्या घिात 

ििात असाल ति  तमुच्या कडून ‘फक्त घिभाड’े आकािल ेजात.े या घिभाड्यात इति खचच जस े

की ललंसबंग दरुुस्ती, लाईट दफटटंग दरुुस्ती ककंवा इति संबंवधत वस्तू दरुुस्ती यासािख्या सवच 

खचाांचा समावेश असतो.. त्यामुळे अश्या अन्य कामांसाठी आपणांस वगेळा कोणतािी अवतरिक्त 

खचच किण्याची आवश्यकता नािी. पण ि ेघिभाड ेसवच खचच समाववष्ट असल्यान ेनक्कीच गललेठठ 

असाव ेयात नक्कीच शकंा नािी. ;) 

 

६} अमेरिकेत घि ककंवा अन्य कामांसाठी मजिु वमळण ेिी फाि मिागडी गोष्ट आि.े त्यामुळे वतकड े

आपल्याला भाितासािखे घिकामासाठी कामगाि ककंवा मोलकिणी वमळत नािीत. मिागड्या 

मजुिांमुळे तुम्िाला स्वतःलाच आपापली िोजची काम े किण े आवश्यक आि े म्िणूनच बहुतेक 

घिांमध्य े वॉसशंग-मवशन, वडशवॉशि, व्िकॅ्यूम वक्लनि इ. असतात. पटे्रोल पंपावि दवेखल 

आपल्याला आपल्या गाडीत स्वतःलाच पेट्रोल भिावे लागते. 

 

७} भाितासािख ेइथ ेकोणत्यािी अपाटचमेंटमध्य ेपिािेकिी / व्िाचमन ददसत नािीत. त्याऐवजी 

सवच रठकाणचा प्रवेश िा आपल्याला ‘वडजीटल ऍक्ससे’ बटन दाबुनच किावा लागतो. नववन 

रठकाणी ककंवा वमत्राच्या अथवा नातेवाईकाच्या घिी जाण्यासाठी त्याच्या अपाटचमेंटच्या 

प्रवेशिािातून वडजीटल ऍक्सेसिािा त्याच्या मोबाईलवि प्रवशेाची पषु्टी किण्याची आवश्यकता 

आि,े त्याने ती ददल्याविच आपल्याला त्या अपाटचमेंट मध्ये प्रवेश वमळतो. सिसा येथील घिाच्या 

दिवाजावि डोअिबले ददसनू आली नािी. एकंदिीत अगदी लिान-सिान गोष्टीिी यथेे डीजीटल 

असल्याचे ददसते. 

८} बहुतेक अपाटचमेंटच्या प्रत्येक मजल्यावि पार्कां गसाठी जवळपास एक ततृीयाशं जागा दतेात. 

अपगंांना सोडून एकिी िाखीव पार्कां ग ददसले नािी, अपाटचमेंटमध्य े  िािणािे िविवाशी 
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कोणत्यािी पार्कां ग जागेवि आपली गाडी पाकच  करू शकतात. जि तिी आपल्यास िाखीव पार्कां ग 

पाविजे असल्यास मोठी ककंमत मोजनु आपण ते खिेदी करू शकतो. 

 

१०} वीज ककंवा पाणी समस्या नसल्याने सवच रठकाणी शून्य लोड-शसेडगं आवण २४ तास अखवंडत 

वपण्याचा व इति वापिाच्या पाण्याचा पिुवठा ददसून आला. 

 

११} भाित आवण अमरेिका या दोन्िी दशेातील मोजमापाच ेपरिमाण व इति गोष्टींमध्य ेमला 

खालीलप्रमाण ेप्राकषाचने बदल जाणवून आल;े 

भाित अमरेिका 

दकलोमीटि मैल 

वलटि गॅलन्स 

चौिस फूट क्यूब मीटि 

दकलोगॅ्रम पाउंड 

अंश सेवल्सयस फेिेनाईट 

उजव्या बाजूला स्टेअटिंग असलले्या 

गाड्या 

डाव्या बाजूला स्टेअटिंग असलले्या 

गाड्या 

िस्त्यावरून डाव्या िाताने चालणे िस्त्यावरून उजव्या िाताने चालणे 

संपूणच दशेासाठी  

एकच ध्वज 

दशेासाठी एक व  

प्रत्येक िाज्यासाठी वेगवेगळा ध्वज 
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५. अमरेिकेतील वाितकु व्यवस्था.. 

अमेरिकेत वाितुकीच्या वनयमाचे फाि काटेकोिपण ेपालन िोताना ददसून आले. या रठकाणी िॉनच 

वाजववण ेि ेकटािाने टाळल ेजाते, सांगायला खिंच नवल वाटत ंकी पूणच मविन्याभिाच्या या 

कालखंडात अमेरिकेत आम्िी मोजून फक्त ३ वळेाच िॉनचचा आवाज ऐकला. 

 

१} येथे चािचाकी गाडी वापिण्याचे प्रमाण फाि जास्त आि,े दोन चाकी वािन वापिण्याचे प्रमाण 

फािच कमी आि.े येथ े फक्त शौकीन लोकं दचुाकी घेतात आवण सांगायला ववषेश वाटत ं की 

दचुाकींची ककंमतिी िी दखेील चाि चाकी वािनापेिा कमी नसते. िात्रीच्या वेळी मस्तपकैी 

लाबंचा सिै सपाटा मािण्यासाठी येथील लोकं 'िाडचल-ेडवेव्िडसन' सािख्या मिागड्या दचुाकी 

वापितात. 

 

२} यथेे चािचाकी वािन चालवीत असताना आपल्याला समोिच्या गाडीच ेचाक, ि ेआपल्या 

गाडीतून ददसावे असा वनयम आि ेअसे समजल.े समोिचे चाक ददसण्यासाठी या दोन गाड्यातील 

अंति कमीतकमी सिा त े आठ फूट असण े अपवेित असते. आपल्याकड़ े या अंतिामध्य े एक 

चािचाकी व दोन-तीन दचुाकी ककंवा एखादी रििा ति नक्कीच आढळून येईल. पण अमेरिकेत 

मात्र या वनयमाचे आम्िाला न्यूयॉकच  सािख्या गदीच्या शििात, एक दकलोमीटिच ेटॅ्रदफक जमॅ 

असतानािी प्रकषाचने पालन केल्याचे वनदशचनास आल.े 

 

३} येथील चािचाकी गाड्या दखेील फाि ऍडव्िान्स स्वरूपातील असतात. गाड्यातील सवच 

मित्वाची बाब म्िणजे आपल्याला गाडीच्या ड्रायव्िि समोि असलले्या सकेंतस्थळावि बघण्याची 

व्यवस्था असत.े म्िणजेच कोणत्या टायिमध्य ेदकती िवा आि?े ि ेदखेील आपण ड्राईव्िि सीटवि 

बसूनच चेक करू शकतो. यथेील सवच गाड्यांमधील वगअि व्यवस्था िी ऑटोमरॅटक पद्धतीचीच 

ददसून आली. तसेच कोणत्यािी गाडीत क्लच नसल्याने गाडी िी फ़क्त एक्सेलेटि व ब्रेक या 

दोन्िींविच वनयंवत्रत किता येते. त्यामुळे येथील वािन चालवताना फक्त एकाच पायाचा वापि 

किावा लागतो. 

 

४} आम्िी ज्या भागात िाविलो तो भाग म्िणजे टेक्सास िाज्यातील ऑवस्टन शिि, जे ‘ऑटो-िब’ 
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म्िणून पूणच अमेरिकेत प्रवसद्ध आि.े या रठकाणी  लिान-मोठ्या, स्वस्त-मिागड्या, दोन-सीटि ते 

आठ-सीटि अश्या सवच एक-स-ेबढकि-एक गाड्या आम्िाला पिावयास वमळाल्या. ववशेष बाब 

म्िणजे, येथील सवच वािनात डाव्या बाजसू स्टीअटिंग असून अमेरिकेत िी सवच वािने आपल्याला 

िस्त्याच्या उजव्या बाजनू े चालवावी लागतात. िी गोष्ट भाितात अगदी ववरुद्ध आि.े एका 

स्टेवडयमच्या भल्यामोठ्या व पूणचपणे रिकाम्या असलले्या पार्कां ग लॉटमध्ये १५ वमवनटे अमेरिकेन 

गाडी चालववण्याचा आनंदिी माझ्या साडूनंी मला उपलब्ध करून ददला.  
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६. वॉसशगं्टन - वड.सी. (िाजधानीच ेशिि) 

१} वास्तववक ‘अमेरिका’ ि ेएका भूभागाला ददलेल ेनाव आि.े अमेरिका ि ेउत्ति, मध्य आवण 

दविण अशा ३ भागात ववभागललेे असून त्यात कॅनडा, मेवक्सको, पनामा आवण ब्राझीलसि अनेक 

दशेांचा समावेश िोतो. सयंकु्त िाज्य अमरेिका (United States Of America) िा या दशेांपैकी 

एक आि.े अनेकदा आपण अमरेिका (America) आवण सयंकु्त िाज्य अमरेिका (United States 

Of America) या दोिोंना  एकच समजतो. 

 

२} वॉसशगं्टन, वड.सी.  मधील वड.सी. चा अथच वडवस्ट्रक्ट ऑफ कोलवंबया (DC=District of 

Columbia)  असा आि.े त्यावेळी अमेरिकेचे प्रचवलत नाव ‘कोलवंबया’ अस े िोते. पविल े

िाष्ट्राध्यि जॉजच वॉसशंग्टन यांच्या नावावरून या शििाला ‘वॉसशगं्टन’ ि ेनाव दणे्यात आल ेआि.े 

तेव्िापासून या शििाला वॉसशगं्टन - वडवस्ट्रक्ट ऑफ कोलवंबया म्िणजेच वॉसशगं्टन वड.सी. अस े

संबोधण्यात येवू लागल.े ि ेरठकाण न्यूयॉकच पासून जवळपास ३५० दक.मी. दिू आि.े 

 

३} वॉसशंग्टन, वड.सी.  ची स्थापना १६ जलु ै१७९० िोजी संयकु्त िाज्य अमेरिका या िाष्ट्राची 

िाजधानी म्िणून झाली. त्या पूवी न्ययूॉकच  आवण दफलाडवेल्फया या शििानंा िाजधानी िोण्याचे 

गौिव प्राप्त झाल ेिोते.   

 

४} आपल्याकडील नवी ददल्ली आवण चडंीगढ यांच्या सािखा वॉसशगं्टन वड.सी. िा दखेील एक 

कें द्रशावसत प्रदशे आि.े अमेरिकेत ५० िाज्य आिते पिंतु बऱ्याच वेळा ती ५२ आिते असा उल्लखे 

अनेक रठकाणी किण्यात येतो. कािण वॉसशगं्टन, वड.सी.  आवण पोटो रिको या दोन कें द्रशावसत 

प्रदशेांचा समावेश िाज्यात किण्यात येतो.  

 

५} मेिीलँड व व्िर्जचवनया िाज्यांच्या मध े पोटॉमॅक नदीच्या काठाविील एका जवमनीच्या 

तुकड्यावि वॉसशगं्टन, वड.सी. शिि वसवले गेल.े या शििाचे िते्रफळ सुमािे 177 वगच दकलोमीटि 

आि.े २०११ साली ६.१८ लाख लोकसखं्या असलले े वॉसशंग्टन ि े अमेरिकेमधील २४व्या 

क्रमाकंाच ेमोठे शिि आि.े  

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C_%E0%A4%B5%E0%A5%89%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B2%E0%A4%81%E0%A4%A1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%89%E0%A4%AE%E0%A5%85%E0%A4%95_%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A5%80
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६} या रठकाणचे तापमान साधािण उष्ण असते व थंडीच्या ददवसात (विवाळ्यात) येथे बफच िी 

पडतो. या शििास भेट दणे्याचा उत्तम कालावधी में ते सलटेंबि असा आि.े वॉसशंग्टनला १९९० 

पयांत ‘मडचि कॅवपटल’ म्िणून ओळखले जायचे, पिंतु आता यथेील गुन्िगेािी फािच कमी झाली 

आि.े अमरेिकेतील अन्य शििांसािखे यथेेिी भिपिू भाितीय लोक वसलले ेआिते. 

 

७} अमेरिकन सिकािच्या तीनिी प्रशासकीय शाखा ससंद, जगातील सवाचत प्रभावी िाष्ट्राध्यिाचं े

घि (White House) व न्यायालय वॉसशंग्टन शििातच वस्थत आिते. या शििाच्या १/५ भागात  

उद्यान िते्र आि.े तसेच यथे े जगातील १७६ दशेांचे दतूावास, जागवतक बँक, आंतििाष्ट्रीय 

नाणेवनधी व इति अनेक जागवतक संस्थांची मुख्यालये वस्थत आिते.  

 

८} या शििात व्िाईट िाऊस, नॅशनल झू-लॉवजकल पाकच , नॅशनल मॉल, वॉसशंग्टन स्मािक 

(Washington Monument), सलंकन ममेॉरियल, िाष्ट्रीय वायु आवण अंतरिि संग्रिालय 

(National Air and Space Museum) आदी जवळपास ३०-४० ऐवतिावसक व 

पािण्यासािखी रठकाण ेआवण वास्त ूआिते. त्यापैकी मित्वाची स्थळे पुढीलप्रमाणे; 

 

✓ व्िाईट िाउस: ि ेअमेरिकेच्या िाष्ट्राध्यिांचे अवधकृत वनवासस्थान व कायाचलय असून िी 

इमाित अवतशय सुंदि व पांढऱ्याशुभ्र अश्या दगडांनी बांधलेली आि.े यथेे ३ मविने अगोदि 

अजच करून संपूणच व्िाईट िाउस आतुन पािता येतो. 

✓ कॅवपटल ववभाग: अमेरिकेतील वसनेटचे सभागृि व िाजधानीतील सवाचत जुनी पण 

वास्तूशास्त्राचे उत्तम उदाििण असललेी भव्य इमाित. यथेेिी पास घेऊन मोफत भटकंती 

किता येते. 

✓ वॉसशगं्टन स्मािक (Washington Monument): ि ेजगातील सवाचत उंच दगडी स्मािक 

असून, याची उंची ५५५ फूट एवढी आि.े जॉजच वॉसशंग्टन यांच्या स्मिणाथच यांची वनर्मचती 

१८८८ मध्य ेकिण्यात आली. वतकीट घेऊन ि ेस्मािक दखेील आपण आतुन विपयांत पाहू 

शकतो. 

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%AC%E0%A4%81%E0%A4%95
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%A7%E0%A5%80
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C_%E0%A4%B5%E0%A5%89%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%A8
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✓ िाष्ट्रीय वाय ुआवण अतंरिि सगं्रिालय (National Air and Space Museum): या 

रठकाणी जवळपास ६० अंतिाळात प्रवास केललेी ववमाने, चांद्रयान, अंतिाळवीिांचा 

पोशाख आदी अनेक गोष्टी पािावयास वमळतात. सन १९०३ मधील िाईट बंधूचे 

ववमानिी या रठकाणी जतन करून ठेवल ेआि.े अमेरिकेच्या अंतिाळ मोविमेचा संपूणच 

इवतिास वचत्रदफतीच्या माध्यमातून येथ े पयचटकांना दाखववण्यात येतो. अंतिाळ 

मोविमांचा इवतिास येथ ेजपण्याचा अमेरिकेने सुदंि प्रयत्न केला आि.े 

✓ आंतििाष्ट्रीय स्पाय म्युवझअम: येथे गुप्तििेासंबधी ६०० हून अवधक उपकिणे असून, 

२००२ मध्य ेपयचटकांसाठी सुरु किण्यात आलले ेअस ेि ेजगातील ‘एकमेव म्युवझअम’ आि.े 

✓ जॉन एफ. केनडेी सेंटि: ि ेमोठे आटच सेंटि असून यात ३ मोठे वथएटसच व ५ लिान ववभाग 

आिते. यथेील येथील कॉन्सटच िॉल मध्य े२४०० लोकांची बैठक व्यवस्था आि.े 

 

या पैकी पविल्या ४ स्थळांना आम्िाला भेट दणे्याचा योग आला. 

वॉसशगं्टन वड.सी. ि े रठकाण ३-४ ददवसाचंी सवड काढून बवघतल्यास यथे े आपल्याला 

अमरेिकेतील ससं्कृतीच ेउत्तम दशचन घडून यतेे. 
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७. न्यूयॉकच  - टाईम्स ्स्वेअि.. 

अमेरिकेतील न्ययूॉकच  शििातील मध्यवती बाजािपेठेचे एक मित्वाचे व जगप्रवसद्ध रठकाण 

म्िणजेच... टाईम्स ्स्वेअि. मागील वषाचत याच रठकाणी आपले पंतप्रधान श्री निेंद्रजी मोदी 

यांनी अमेरिकेत स्थावयक भाितीयांना संबोवधत केले िोते.  

 

१] ि ेरठकाण सकाळ पेिा िात्री भटकंती किण्याजोगे आि.े पिाटे २ पयांत िी बाजािपेठ खलुी 

असते. 

२] या रठकाणी सपंूणच बाजािपेठेत मोठमोठे वडवजटल फलक लावण्यात आले आिते. 

३] ि ेवडवजटल फलक आवण त्याविील कलात्मक जावििाती बघून खिोखिीच ड़ोळे ददपनू 

गले्यावशवाय िाित नािी. 

४] अमेरिकेत आल्यावि आवजूचन बघण्याच ेरठकाण.. 

 

अमेरिकेच्या भाषेत सांगायचे झाले ति..  एकदम HaPPeNiNg pLaCe,  

मिाठमोळ्या भाषेत सागंायचे झाले ति.. लय लय भािी मजा 

या बाजािात तुम्िाला जगभिातील अनेक वस्तु पािता येतील आवण खिेदीिी किता येतील. मला 

ति ि ेमाकेट जाम आवडले. ज्याप्रमाणे मिािाष्ट्रात मुबंई फेमस आि,े त्या प्रमाणे न्ययूॉकच  मध्य े

टाईम्स ् स्वेअि िी प्रवसद्ध बाजािपेठ आि.े संध्याकाळच्या वेळेस ति िी बाजािपेठ अगदी 

िाऊसफुल्ल असत.े जगभिातील अनेक पयचटक, स्थावनक नागरिक येथ ेखिेदीसाठी येतात. त्यामुळे 

संध्याकाळी या बाजािपेठेत लाखोंची उलाढाल िोते. कलाकुसिीच्या तसचे जीवनोपयोगी अश्या 

अनेक वस्तंुनी िी बाजािपठे फुलललेी असते.   

 

ववशेष बाब म्िणजे या बाजािपेठेच्या मधोमध एक भला मोठा चबतुिा बनववण्यात आला आि.े 

पयचटक यथेे येऊन मनसोक्त आपल ेफोटो काढून सदवै आनदं दतेील अश्या आठवणी यथेून घेऊन 

जातात.  
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चकाचक िस्ते, ववलोभनीय िोषणाई असलेल्या या बाजािपेठेमुळे न्यूयॉकच ला एक आगळे-वगेळे 

रूप व वभैव प्राप्त झाल ेआि.े अशातच यथे ेयेणा-या पयचटकांना एक वेगळी पवचणी ठरू लागली 

आि.े या बाजािपेठेत पाऊल ठेवताच तुम्िाला िोषणाई असलले्या मोठमोठ्या वबसल्डगं्ज 

ददसतील. ववद्यतु िोषणाई ि ेया बाजािपेठेचे आणखी एक वैवशष्टय. वस्मतिास्य करुन ववनम्र सवेा 

दणेािे ववके्रत े आवण भावाचा कोणतािी मोलभाव न किणािे ग्रािक यांचे अनोख े नात े या 

बाजािपेठेत पिावयास वमळते.  

 

अमेरिकेच्या दौ-यावि आलो असताना या बाजािपेठेला भेट दणे्याचा योग आला. अडीच-तीन 

तासांच्या सिैसपाटीनंति येथील बाजािपेठेचा आलेला अनभुव जीवन समदृ्ध किणािा िोता, ि े

मात्र या वेळी नक्कीच सागंता येईल.   

यथे ेदकुान कस ेअसाव,े मालाची माडंणी कशी किावी, ग्रािकाशंी सवंाद कसा असावा, सवेा कशी 

असावी ि ेसवच कािंी वशकण्यासािख ेव अनकुिणीय आि.े   
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८. न्यूयॉकच  - स्टॅच्य ूऑफ वलबटी (स्वाततं्र्यदवेतचेा पतुळा) 

 

 

 

 

 

 

 

 

१} अमेरिकेच्या स्वातंत्र्याला १०० वष े पणूच झाल्यावप्रत्यथच फ्ान्सकडून अमेरिकेला भेट 

वमळालेल्या ह्या पुतळ्याचे २८ ऑक्टोबि १८८६ िोजी उद ्घाटन किण्यात आल.े उजव्या िातात 

स्वाततं्र्याची ज्योत घेऊन उभ्या असलले्या एका स्त्रीचा िा पुतळा अमरेिकेमध्य ेप्रवशे किण्यार् या 

पाहुण्याचं ेस्वागत कितो. 

 

२} जुन्या काळात युिोपातून बोटीने अमेरिकेत येणार् या लोकांना अमरेिकेच े पविल े दशचन 

स्वातंत्र्यदवेतेच्या पुतळ्यािािे िोत अस.े आजिी िा पुतळा अमेरिकेतील सवाचत मित्त्वाच्या 

ऐवतिावसक ठेव्यापंकैी एक आि.े 

 

३} १५१ फूट उंच असलले्या स्वातंत्र्यदवेतेच्या पुतळ्याच्या उजव्या िातात ज्योत असून डाव्या 

िातात पुस्तक आि.े त्यावि ४ जलु ै १७७६ (‘July IV MDCCLXXVI’) िी अमेरिकेच्या 

स्वाततं्र्यददनाची तािीख वलविललेी आि.े पुतळ्याची पाया धरून उंची ३०५ फूट असून 

पुतळ्याच्या मुकुटात ज्या ७ वखडक्या आिते, त्या जगातील ७ खडं दशचवतात. उजव्या िातातील 

ज्योत प्रकाश दशचवते ति डाव्या िातातील पुस्तक ज्ञान दशचवते. २.४ वमवलमीटि जाडीच्या 

तांब्याच्या पत्र्यापासून िा संपणूच पुतळा बनवललेा असून आतून त्याला लोखंडाच्या/ स्टीलच्या 

पट्ट्यांचा आधाि ददला आि ेअस ेवतथ ेवलहून ठेवले आि.े 

 

आज आम्ही अमेररकेच्या न्ययूॉकप  शहरातील 
Statue of Liberty ला भटे हदली. स्वाततं्र्यदेवतेचा 
पतुळा हकंवा Statue of Liberty ही अमरेरकेच्या 
न्ययूॉकप  शहरातील ललबटी आयलंडवर उभारण्यात 
आलेली एक भव्य अशी वास्त ूआहे.  



29 
 

 
 

 

४} सुरुवातीला १८८६ मध्ये िा पुतळा तांब्याच्या िंगाचा ददसत अस े मात्र त्यानंति पुढील 

जवळपास ३० वषाांत तांब्याचा िवेशी आवण पाण्याशी झालेल्या संयोगामुळे िा पतुळा वििवा 

झाला. ि ेरठकाण एका बेटावि बनववले असल्याने या रठकाणी जाण्यासाठी बोटीतनू प्रवास किावा 

लागतो. सदिची बोट सुववधा िी न्ययूॉकच  व न्यूजसी या दोन्िी शििातून उपलब्ध आि.े 

 

५} या पुतळ्याची भव्यता थक्क किणािी आि.े ७ खंडातील लोकांना प्रकाश दाखवनू ज्ञान 

दणे्यासाठीच जण ू िा पतुळा उभािण्यात आला असावा अस ेम्िणता येईल.  
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९. न्यूयॉकच  - एंपायि स्टेट 

१} एपंायि स्टेट िी अमेरिकेतील न्ययूॉकच  शििातील अनेक अवतउंच इमाितीपकैी एक अवतशय 

सुदंि अशी इमाित आि.े 

 

२} या इमाितीतील ८० वा आवण ८६ वा मजला िा सवाांसाठी खुला आि.े येथील वलफ्ट ५८ 

सकंेदात आपल्याला १ल्या मजल्यावरून ८०व्या मजल्यावि घऊेन जात.े 

 

३} या दोन्िी मजल्यावरून आपल्याला सपंणूच न्ययूॉकच  अवतशय सुंदि प्रकािे न्यािाळता येते. 

येथून सपंूणच न्यूयॉकच चे िोणािे दशचन अवतशय नयन िम्य आि.े  

 

४} िी इमाित मनॅिटॅन या उच्चभ्रू अशा वसाितीत उभािण्यात आललेी आि.े या परिसिात 

अशाच  

प्रकािाच्या अवतसुंदि आवण अवतउंच अश्या जवळपास ५००० पिेा अवधक इमािती आिते. 

 

५} आम्िी सूयाचस्ताच्या वेळी तेथ ेउपवस्थत असल्यामुळे आम्िाला सयूाचस्तापवुी व सयूाचस्तानंति 

अश्या दोन्िी सौंदयाचचा अववस्मिणीय असा अनुभव घेता आला. सूयाचस्तानंति ददसणा-या न्यूयॉकच  

शििातील लाईटस ्पाहून पृथ्वीवि जणू कुणी लाखो मौल्यवान ित्न ेउधळून टाकली असावीत 

असा भास िोत िोता. 
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१०. अमरेिकेतील भाितीय िॉटेल्सची लज्जत भािीच.. 

वमत्रांनो, १० ददवसांपूवी जेव्िा मी, माझी बायको आवण २ मलु ेअमेरिकेसाठी िवाना झालो तेव्िा 

आई, आजी, मावशी आवण सासबुाई या सवाांनीच खाण्यासाठी भिपूि वेगवेगळे पदाथच बनवून 

ददले िोते. त्यामुळे पाविले ३ / ४  ददवस खाण्या वपण्याचा प्रश् आला नािी. 

 

१} येथे आल्यावि पिील े४ ददवस ति इथल्या वाताविणाशी जुळवून घेण्यात जातात. कािण 

भाितात आवण अमेरिकेच्या वेळेत जवळपास ११:३० तासाचंा फिक आि.े म्िणज ेजेंव्िा भाितात 

ददवस असतो तेंव्िा अमरेिकेत िात्र आवण जेंव्िा भाितात िात्र असले तेंव्िा अमरेिकेत ददवस. 

त्यामुळे आपल्याला भाितीय वेळेनुसाि खाण्याची व झोपण्याची सवय  इकड ेपणूचपण ेबदलावी 

लागत.े 

 

२} या फिकाशी अनुकूल िोण्यासाठी लागणार् या वेळेस ‘जटे लगॅ इफेक्ट’ असे म्िणतात. त्यामुळे 

अमेरिकेत गेल्यावि पिील े४ ददवस आपल्याला दपुािी गाढ झोप येते, भल्या पिाटे म्िणजेच 

जवळपास पिाटे ३ वाजता कडकडून भूक लागते. पण तिीिी िा अनभुव एक वगेळीच मजा दऊेन 

जातो. 

 

३} सोबत भिपूि खायला असलले्या सवच पदाथाांचा ३-४ ददवसांतच फड़शा पड़ला. मला काळजी 

िोती ती दोन्िी लिान मुलांची.. त्यांच्या भाितीय खाण्याची. मी इथ ेअमेरिकेत माझ्या साड़चू्या 

घिीच ििायला असल्याने, त्याच्या घिी भाितीय जवेणाची अत्यतं सुदंि व्यवस्था झाली. पण 

बाििे गावी दफिायला गले्यावि वि काय?? िा प्रश् मनात घोळतच िोता. 

 

४} पण सांगायला आनंद वाटतो की अमरेिकेत सवच चांगल्या शििात उत्तम अश्या भाितीय 

िॉटेल्सची सुंदि अशी सोय आि.े साड़ू गेल्या अनेक वषाांपासून अमेरिकेत स्थावयक असल्याने 

त्यांना उत्तम भाितीय िॉटेल्सची इत्थभंतू मावितीिी िोती. 
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५} गेल्या १० ददवसात अमेरिकेतील वेगवेगळ्या भाितीय िॉटेल्समध्ये चिा-पाण्यासाठी ककंवा 

जेवणासाठी भेट ददलेल्या कािी भाितीय िॉटेल्सची फोटो खास आपल्यासाठी दते आि.े भेट 

ददलेल्या सवच िॉटेल्समध्य ेइतकी उत्कृष्ट आवण चवदाि अश्या भाितीय भोजनाची व्यवस्था झाली 

की कािी वळेा वाटलचे नािी की आपण भािता बाििे आिोत. यथेील भाितीय िॉटेल्समध्य े

आम्िाला जवळपास सवचच भाितीय पदाथच अस्सल भाितीय चवीसि चाखावयास वमळाल े

 

६} पण एक गोष्ट आवजूचन सांवगतल्या वशवाय िािवत नािी ती म्िणजे.. मातभृमूीत आपल्या 

आईन े 'भिपिू प्रमे टाकून बनववल्या भाकिीची' आवण  'भिपिू मायचेा तडका लाऊन बनववल्या 

भाजीच्या' चवीची सि यथेील कोणत्यािी िॉटेल्समध्य ेआली नािी आवण कधी यणेाििी नािी.. 

जय सिदं - जय मिािाष्ट्र. 
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११. ड़ोळ्याच ेपािण ेफेडणािा - नायगािा धबधबा 

अमेरिकेत आल्यावि न चकुता बघण्याच ेआवण ड़ोळ्याच ेपािण ेदफटाव ेअसे रठकाण म्िणजे.. 

नायगािा धबधबा. नायगािा धबधबा िा जगातील सवाांत मोठ्या धबधब्यांपैकी एक आि.े िा 

धबधबा अमेरिकेतील नायगािा नदीवि असनू अमरेिका आवण कॅनडा ह्या दशेाचं्या सििद्दीवि 

आि.े  

 

 

 

 

 

 

१} ि े रठकाण न्यूयाकच  िाज्यातील बफेलो या शििापासून जवळपास २८ दकमी अंतिावि 

आि.े ज्यात प्रत्यके वमवनटाला ४० लाख चौिस फूट पाणी पडते असा िा त्या अथाचने, जगातील 

सवाांत मोठा धबधबा आि.े 

 

२} अमरेिका आवण कॅनडा या दोन दशेांना जोडणािा आवण नायगािा या नदीवरून जाणािा िेनबो 

पलू िा दखेील येथून पूणचपणे ददसतो. पिंतु अमेरिकेतून कॅनडा देशात प्रवेश किण्यासाठी 

आपल्याला कॅनडा दशेाचा वव्िसा लागतो. 

 

३} नायगािा धबधबा ि ेनाव तीन वगेवगेळ्या धबधब्याच्या समिूाला दणे्यात आले आि.े ते 

म्िणजे.. िॉसच श ूधबधबा, अमरेिकन धबधबा आवण वब्रड़ल वले धबधबा. या वतन्िी धबधब्यातील 
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सवाचत मोठा धबधबा म्िणज े िॉसच श ू धबधबा, जो घोड्याच्या नालचे्या म्िणजेच इंग्रजीतील 

मोठ्या 'U' या अििाच्या आकािाचा आि.े 

४} १८४८ साली सुरू झालेली ‘मडे ऑफ द वमस्ट टूि’ या नावाची बोट आजिी आपल्याला 

'नायगािाची सफि’ घडवते. धबधब्याचे पाणी पडल्यावि खालच्या नदीतल्या पाण्यामध्ये सफि 

किायची बोट म्िणजे 'मडे ऑफ द वमस्ट टूि' (Maid of the mist Tour). वतकीट काढायचे 

आवण वनळ्या ककंवा वपवळ्या िंगाचा िेनकोट अंगावि चढवायचा आवण 'मेड ऑफ द वमस्ट 

टूि'च्या बोटीत डकेवि जाऊन उभे िािायचे. िी बोट आपल्याला दोन्िी धबधब्याचं्या अगदी 

जवळून चक्कि मारून आणते. वतन्िी धबधब्यांच्या फेसाळणाऱ्या प्रवािाचे उडणािे पाणी अंगावि 

घेत या बोटीतून दफिायचे. पाण्याचे तुषाि इतके जोिात अंगावि येत असतात की आपण त्यात 

सचबं वभजनूच जातो. त्यामुळे धबधब्याच्या जवळून फोटो काढणे ि ेजिा अवघडच जाते पण 

स्वर्गचय आनंद कसा असले याची प्रवचती येते. 

५} बोटीतून वतन्िी धबधब्याच्या अगदीच जवळपयांत जाऊन या वतन्िी अद्भतू व अलौदकक  

वनसगचसौंदयाचची मजा आपण अनुभवू शकतो. त्यातल्यात्यात जेव्िा आपली बोट िी सवाचत मोठ्या 

धबधब्याच्या U आकािातून भ्रमण किते, तेव्िा ददसणािे वनसगच सौंदयच ि े शब्दात वणचन 

किण्यापलीकडच ेआि.े यथे ेआल्यावि जण ूसािे जग ववसिायला िोत.े 

६} िात्री या धबधब्यांवि वगेवगेळ्या िंगाची िोषणाई किण्यात येते ति दि शवनवािी व 

िवववािी िात्री रठक १० वाजता सुदंि अशी आतषबाजी किण्यात येते. 

७} मनोिि वनसगच सौंदयच आवण प्रचडं वीजवनर्मचती या दोनिी कािणासंाठी िा धबधबा प्रवसद्ध 

असून दि वषी कोट्यवधी पयचटक केवळ िा धबधबा पािण्यासाठी अमरेिका आवण कॅनडा या 

दोन्िी दशेांत येतात.  

८} दधूासािखा पाढंिाशभु्र, मनातील सवच ववचाि शातं किणािा खळ-खळ आवाज, धबधब्यातनू 

उडणािे, अगं सचबं किणािे आवण िविेवसे ेवाटणािे पाण्याच ेत ेअवतसकू्ष्म अस ेतषुाि.. िा सवच 

आनंद नक्कीच स्वगाचनंदापिेा कमी नािी असे मला वाटते. 
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१२. पजे - अनॅ्टेलोप कॅवनअन आवण िॉसच-श-ूबेंड़ 

 

अमेरिकेच्या अरॅिझोना िाज्यातील पजे शििाजवळील अॅन्टेलोप कॅवनअन आवण िॉसच-शू-बेंड़ या 

दोन रठकाणी भेट ददली. 

 

१} पविल े रठकाण म्िणजे अनॅ्टेलोप कॅवनअन.. सिजपणे समजण्यासाठी आपण त्याला 

वनसगचवनर्मचत गिुा म्िणयूा. पेज ि ेएक वाळवटंी भागात वसलेल ेशिि आि.े या भागात उन्िाळा 

व पावसाचे प्रमाण जास्त असल्याने, िजािो वषाांपुवी या रठकाणी वववशष्ट भागात वाळवटंातील 

िेती/वाळूच्या टेकड्या बनल्या. 

 

२} कडक उन्िामुळे या टेकड्या कठीण बनून त्यांना तड ेपडले, व अवत पावसाळ्यात या भेगांमधून 

पाणी जोिात वाहून घषचणामुळे त्यातील अतंि जवळपास दोन व्यक्ती एकाचवळेी यऊे-जाऊ 

शकतील एवढे वाढल.े 

 

३} या गुिा आतील बाजंूनी गलुाबी-लालसि िंगाच्या ददसतात. गुिचे्या आतील बाजूच्या दगडात 

भिपूि प्रमाणात ओलावा असलेल्या बाििेच्या बाजूला कडक उन असतानािी गिुचे्या आतील 

भागातील गािवा िवािवासा वाटतो. कािी रठकाणी या गुिचे्या विील भागातून सयूचप्रकाश 

पणूचपण ेखाली उतरून आपल्याशी गलपा मािायला भपूषृ्टावि आला की काय? असा भास िोतो.  

 

४} दसुिे रठकाण म्िणजे िॉसच-श-ूबेंड़.. जो घोड्याच्या नालचे्या म्िणजेच इंग्रजीतील मोठ्या 'U' 

या अििाच्या आकािाचा वनसगचवनर्मचत जल-प्रवाि आि.े ठिवून सयूाचस्ताच्या वळेी तेथ े

पोिोचल्याने, आम्िाला वनसगचवनर्मचत या अद्भुत अशा रठकाणाला डोळे भरून बघनू, कॅमरे् यात 

कैद किता आल.े अमेरिकेत अस ेअनेक नैसर्गचक चमत्काि जागो-जागी पिावयास वमळतात.  
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१३. लास वगेास - वाळवटंातील वििवळ  

लास वेगासला ववमान उतिायला लागले तत्िणी समोि ददसणार् या सपु्रवसद्ध ‘वेगास वस्ट्रपन’े 

(वेगास मधील मुख्य िस्त्याने) मनाला भिुळ घातली. स्पवॅनश भाषते लास वगेासचा अथच 

वाळवटंातील वििवळ असा सांवगतला जातो. 

 

१} नजिेच्या टललयात येणार् या मंडाले बे िॉटेलच्या सोनेिी झळाळणार् या इमािती, त्याच्या 

शेजािी लक्सिच्या काळ्याभोि वपिॅवमड, त्यापुढे ददसणािा एक्सकॅवलबिचा लिान मलुांच्या वडस्न े

या पिीकथेतील प्रशस्त िाजवाडा, न्यूयॉकच चा स्टॅच्यू ऑफ वलबटी, पुढ ेनजिेच्या टललयात येणािा 

आयफेल टॉवि.. इत्यादींची हुबेहुब प्रवतकृती असणािे िॉटेल्स कम कवसनो पाहून प्रवासाचा शीण 

कुठल्या कुठे पळून गलेा िोता.  

 

२} एकाच लास वेगासला ि ेसवच आि.े सुट्टीचा आनंद घेणे, खिेदी किणे, िात्रीची खास किमणूक 

आवण जुगाि यांच्यासाठी प्रवसद्ध असलले ेअमेरिकेतील ि ेसपु्रवसद्ध स्थळ जण ूडोळे वमचकावून 

खणुावत िोत.े लास वेगास एअिपोटचला उतिले की स्लॉट मशीन्सचा खणखणाट ऐकू येतो अस े

पूवी एका लेखात वाचल ेिोते. माणसाला जगुािाची आवड तिी दकती असावी ि ेसागंण ेअवघड 

आि.े  

 

३} आयषु्यच जथे ेएक ‘जगुाि’ आि,े तथे ेप्रत्यके माणसू ‘जगुािीच’ ठिेल अस ेवाटत.े लास वेगासला 

उतिल्यावि स्लॉट मशीन्सवि बसलेल्या स्त्री, पुरूष, म्िातािे कोतािे पाहून त्याची प्रचीती आली. 

वेगास शििातील दोन ददवस ‘द वसे्ट-इन’ या िॉटेलमध्य ेिािायचे िोते. त्या िॉटेलात प्रवेश केला, 

आजूबाजूला नजि दफिवली तशी छाती दडपली. याला िॉटेल म्िणावे की एखाद ेलिानस ेस्वयपंणूच 

नगि असा प्रश् पडला??? िेस्टॉिंट्स, लिान-मोठ्या गोष्टींची दकुान,े बकेिी, गाड्या भाड्यान े

दणे्याघणे्याच े स्थान, सिलींसाठी आििण कें द्र,े जलतिण तलाव, स्पा आवण त्याचं्या दिम्यान 

पसिललेा अवाढव्य कसीनो. 
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४} दोन ददवस या िॉटेलचा पाहुणचाि घेऊन, वेगासच्या १२ मविने ददवाळी असलेल्या 

िस्त्यांवरून फेिफटका मािला, किमणुकींचे कािी कायचक्रम पाविल,े कसीनोमध्ये वेळ 

काढला,  खाद्यपदाथाांची लयलूट असणार् या बफे जेवणपद्धतीचा आस्वाद लुटला, बलेावजयो या 

िॉटेल समोिील सिोविातील नयनिम्य सगंीतमय कािंज्याचंा कायचक्रम ववशषे उल्लेखनीय िोता. 

 

५} या मायानगिीत एकदा पाऊल टाकल े की ददवस आि े की िात्र याच े भान िाित 

नािी.  आपल्याला कसीनो आवण िात्रीच्या कायचक्रमांवि दकती डॉलसच खचच किायचे याचा अंदाज 

आधीच घेऊन ठेवावा. वाळवटंातील िी वििवळ बर् याचजणासंाठी वाळवटंातील मगृजळ 

ठिल्याच ेअनभुव ऐकू यतेात म्िणनू िा सावधवगिीचा इशािा..  

 

  

   



38 
 

 
 

१४. लास वगेासच ेपविल ेववैशष्ट्य 

 

लास वेगासचे पविल ेववैशष्ट्य ि ेकी शिि अगदी भि वाळवटंात वसलेल ेआि.े सामान्यतः गांवे/ 

शििे िी एखाद्या जलाशयाच्या जवळ वसललेी असतात. लास वगेास ि ेत्याला अपवाद!  

 

१} या शििाच्या चोिोबाजंूना िेताड, वैिाण वाळवंटावशवाय दसुिं कािीिी नािी!! तपमान 

उन्िाळ्यात ४५ वडग्री आवण थडंीत ४ वडग्री सवेल्सअस असं बदलत असतं. इथ ेकािीिी वपकत 

नािी, कािीिी वस्तू तयाि किायचे कािखाने नािीत. पाण्यासकट प्रत्येक गोष्ट इथे दिूवरून वाहून 

आणावी लागते. त्यामुळे इथे मिागाई प्रचंड आि!े पण गंमत अशी की इथ ेकुणी त्याबद्दल फािशी 

तक्राि कितानंा ददसत नािी!! 

 

२} लास वेगास ि ेजगुार् यांच ंशिि म्िणून जगप्रवसद्धच आि.े पण अगदी खिं म्िणजे ि े"पशैाच्या 

पजुार् याचं"ं शिि आि.े पैसा िा इथला दवे! इथ े"सवचदवे नमस्कािः डॉलिंप्रवत गच्छती"!!  इथ े

पैसे उधळायलाच माणस ंयेतात.. अस ंम्िणतात. 

 

३} वेगासमध्ये वेगवेगळ्या असंख्य प्रकािचे जुगाि खेळायची व्यवस्था आि.े जगभिच ेलोक इथ े

यऊेन नशीब अजमावत असतात. प्रत्येक िॉटेलच्या अनेक मजल्यांवि इथे अवतप्रचंड कॅवसनो 

आिते. कमीतकमी २५ सेंट/पजै पासनू १०,००० डॉलि/पजै असे दि मी पाविल े आिते. 

त्यािीपेिा मिागड ेखेळ असतील ति मला त्याची कल्पना नािी. 

 

४} अठिा वषाांखालील लोकानंा जुगािाच्या कॅवसनोत प्रवेश नसतो. माझ्या पिाण्यात ि ेपथ्य 

अगदी कटािाने पाळल े जाते! (कािण एका कॅवसनोत मला माझ्याच अठिा वष े पणूच 

झाल्याबद्दलचा पिुावा मागण्यात आला.) 
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५} ि ेजुगाि बािा मविन े- चोवीस तास चालू असतात. खेळून तुम्िी थकलात ति तुमच्या बसल्या 

जागेवि खाद्य-पेय आणून दणेािे सेवक असतात, तुमच्याबिोबि लिान मुलं असली ति त्यांना 

सांभाळण्यासाठीची सोय असते, थकलेल्या म्िातार् या नातेवाईकांना सोबत किण्यासाठी माणस ं

उपलब्ध असतात!!  

 

६} "आम्िी बाकीची सगळी सचतंा कितो, तमु्िी फक्त खळेा" िा इथला मतं्र आि!े!! माणस ंइिेला 

पडून खेळतात! कािी सजंकतातिी, पण बिीचशी वखसा िलका करूनच पित जातात!! पण गंमत 

अशी की त्याबद्दल तक्राि कितांना मी कोणालाच ऐकल े नािी. वेगासला पसै े सजकूंन श्रीमतं 

िोण्यासाठी जायच ंनसत ंति एक धुदं, अववस्मिणीय अनभुव घणे्यासाठी जायच ंअसत!ं! 

(क्रमश;) 
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१५. लास वगेासच ंदसुिे ववैशष्ट्य 

लास वेगासचं दसुिे ववैशष्ट्य म्िणज ेइथली िॉटेल्स व िेस्टॉिंट्स!! येणार् या प्रवाशांच्या सोईसाठी 

इथे अवतप्रचंड िॉटेल्स बांधलेली आिते आवण ती बहुतेक सवच एकाच मध्यवती िस्त्याच्या 

दोिोबाजूला उभािलेली आिते. या िस्त्याला इथ ेयाला लास वगेास स्ट्रीप म्िणतात 

 

१} दोन ददवसातं आम्िी या रठकाणच्या बलेावजओ, सीझसच पलॅसे, लक्झि वपिॅवमड, मनॅ्डाल ेब,े 

व्िनेेवशअन, सकच स-सकच स, एक्सकॅवलबि या ७ िॉटेल्स कम कॅवसनो ना भटे दणे्याचा प्रयत्न केला. 

मी प्रयत्नच म्िणने, कािण एकच िॉटेल व्यववस्थत बघण्यास आपल्याला एक पणूच ददवसिी कमी 

पडले. 

 

२} मोठ्या िॉटेलांमध्य ेसिकत ेवजने असण ंयांत अमेरिकेत तिी कािी नाववन्य नािी. पण वि 

नमूद केलेल्या या िॉटेलात त्याच्या लगतच्या इति दोन िॉटेलांमध्य े जाण्यासाठी लिानशी 

आगगाडी म्िणजेच मोनो-टे्रन आि.े िी आगगाडी स्वयचंवलत असनू िॉटेलात ििाणार् या ककंवा 

भटे दणेाऱ्या पयचटकानंा साठी एक्सक्लवूजव्ि आवण फुकट आि!े 

 

३} गंमत म्िणजे बािरेून िॉटेलला प्रदविणा जिी घातली, मी वडे्यासािखी इिेला पडून एका 

िॉटेलला घातली, सव्वा तास लागला आवण मला चालण्याची सवय असुनिी िात्री पाय जाम 

दखुल!े! कालच मी तुम्िाला सांवगतल ंना, "चालण्यात वळे फुकट घालव ूनका, त्यापिेा त्या वळेात 

चाि गमे जास्त खळेा!!!":)  िा इकडचा फंडा आि.े 

 

४} मात्र लास वगेासची मजा लटुायला माणसू जगुािी असण्याची मळुीच आवश्यकता नािी. मला 

स्वतःला जुगाि ति सोडाच पण साधी िम्मी सदु्धा नीट खेळता येत नािी. मला वगेास भावत ंत े

वगेळ्या गोष्टींबद्द्ल!! इथे अनेक उत्तमोत्तम िेस्टॉिंटस व बाि आिते! जगातील कुठलेिी पेय इथ े

वमळण्याची सोय आि.े ते अल्कोिोवलकच असायला पाविजे अस ेनािी, अगदी भाितीय चिा सदु्धा 
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इथे उत्तम वमळतो. नािीति अमरेिकेत भाितासािखा अमतृतलु्य चिा वमळण ं फाि दिुापास्त 

आि!े! 

 

५} वगेास मधील लोक ठाि वडे ेआिते का? असा प्रश् पडतो, कािण इथल्या लोकांनी पयचटकानंा 

आकर्षचत किण्यासाठी येथे इतके भव्य व सुदंि असे िॉटेल्स व िेस्टॉिंट्स बांधल े आि.े आवण 

त्यापुढील म्िणजे प्रत्येक िॉटेलमध्ये कािी ना कािी नाववन्यपणूच किण्याचा त्याचंा मानस.. की 

जो पाहून मन आवण डोक थक्क झाल्यावशवाय िािणाि नािी. 
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६} उदाििण म्िणून मागील अंकात मी तुम्िाला ‘सगंीतमय कािंजाच्याबद्दल’ बोललो िोतो.. 

त्यात जास्त कािी नावीण्य मला वाटले नािी जेव्िा.. मी दसुर् या रठकाणी चॉकलटेचा झिा आवण 

ज्वालामखुीचा आग ओकणािा झिा बवघतला. त्यापुढील म्िणजे एका अठ्ठावीस मजली िॉटेलच्या 

दसुर् या मजल्यावि ति चक्क कृवत्रमिीत्या सुदंि आकाश बनवनू त्याखाली नौका वविािासाठी 

अप्रवतम असा तलाव बनववला आि.े वजथे िात्री १० वाजता जिी आपण नौका वविािाचा आनंद 

घेतला, तिी आपल्याला सधं्याकाळच े६ वाजल्याचा अनभुव यतेो..  मी आधीच सावंगतल ेिोत.े. 

वगेासच ेलोक ठाि वडे ेआिते. 
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१६. ऑिलडँो: ‘पवूचे ेिॉवलवडू’  

 

१} अमेरिकेच्या फ्लोरिडा या िाज्याला वतन्िी बाजूंनी नसैर्गचक समदु्रदकनािा लाभल्याने ि ेिाज्य 

पयचटनासाठी अव्वल स्थानावि आि.े या रठकाणी अनेक वनसगचवनर्मचत व मानववनर्मचत 

समुद्रदकनािे आिते. या सषृ्टीसौंदयाचचा मनमिुाद आनदं लटुण्यासाठी दिवषी जगातील किोडो 

पयचटक या िाज्यास भेट दतेात. 

 

२} फ्लोरिडा िाज्यामधील एक मोठे शिि ऑिलडँो. ओिलँडो शििाची लोकसखं्या २.३८ लाख 

ति ओिलँडो मिानगि िते्राची लोकसंख्या २०.८२ लाख इतकी आि.े ओिलँडो ि ेफ्लोरिडामधील 

पाचव्या ति अमेरिकेतील ८०व्या क्रमांकाचे मोठे शिि आि.े यथेील पविली भाषा इंग्रजी असून 

दसुिी स्पवॅनश आि.े 

 

३} ऑिलँडो शििालगतचे सुदंि समदु्रदकनािे म्िणजे वक्लअि-वॉटि बीच, न्य-ुस्मिेना बीच, 

डटेोना बीच आवण कॅनविल नशॅनल सी-शोअि. यातील 'वक्लअि-वॉटि बीच' या 

समुद्रदकनाऱ्याला आम्िी भेट ददली. िा समदु्रदकनािा अवतशय सुदंि व स्वच्छ असा असनू तथेील 

वाळू िी पाढंर् या िंगाची आि.े 

 

४} समुद्रदकनािे व भिपिू पजचन्यवृष्टी लाभलेल्या, अमयाचद असा वििवा शालू पांघिलले ेि ेशिि 

'जगातील सवोत्कृष्ट गोल्फ क्लब शििाच्या' अव्वल तीन मध्ये बाजी मारून जाते. 

 



44 
 

 
 

५} जस े मिािाष्ट्रातील "पढंिपिूला दविणचेी काशी" असे संबोधल े जाते अगदी त्याचप्रमाणे 

ऑिलडँो शििाला Hollywood East म्िणजेच “पवूचे ेिॉवलवडू" असे म्िटल ेजाते. कािण या 

रठकाणी बर् याच िॉवलवडू वचत्रपटांचे वचत्रीकिण किण्यात येते. 

 

६} पयचटकानंा आकर्षचत किण्यासाठी इथल े लोकिी लास वगेासच्या लोकापंिेा कािी कमी 

नािीत.. उदाििणाथच आम्िी ज्या िॉटेलमध्य ेथाबंलो िोतो, तेथून िाकेच्या अंतिावि वडंि वकच  

िी Upside Down.. म्िणजेच इमाितीचा पाया वि आवण छत खाली अश्या पध्दतीने बांधण्यात 

आलेली िी वास्तू. अपघातग्रस्त या वास्तूच्या बाजूला धुिाचे लोट उठलेत, असे भासववण्यासाठी 

कृवत्रम वाफिी अधुनमधनु सोडली जाते. ‘शीषाचसन’ अवस्थतेील व भि चौकातील िी इमाित, 

नवख्या पयचटकानंा चकवा दणे्यात अगदीच समथच आि.े 

  



45 
 

 
 

 

७} ओिलँडो या शििात १९६५ मध्य ेखिी पयचटन क्रांती घडली जेव्िा वॉल्ट वडजन ेयांनी वॉल्ट 

वडजन े वल्डच ि े रिसॉटच बांधण्याचे अवधकृतिीत्या सांवगतल.े ओिलँडो ि े अमेरिकेतील सवाचत 

लोकवप्रय पयचटनस्थळ आि.े वॉल्ट वडजन ेवल्डच रिसॉटच, यवुनव्िसचल ओिलडँो रिसॉटच व सीवल्डच 

ओिलडँो िी तीन अवतववशाल मनोिंजन उद्यान े (थीम पाकच ) ओिलँडोमध्ये वस्थत आिते.  या 

शििाला "जगातील थीम पाकच च्या िाजधानीच ेस्थान" बिाल किण्यात आले आि.े 

 

८} गुगल विील माविती नुसाि वि नमूद केलले्या ३ थीम पाकच  मध्ये ३२ हून अवधक िॉटेल्स असनू 

२५ िजािापंिेा अवधक रूम्स पयचटकांसाठी उपलब्ध आिते. विील थीम पाकच  भेटी मध्ये आलले्या 

िोमांचकािी अनभुवाच ेकथन पढुील भाग मध्य.े. 
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१७.  ऑिलँडो: 'थीम पाकच ची िाजधानी' 

मागील भागात सांवगतल्याप्रमाणे वॉल्ट वडजन े वल्डच रिसॉटच, यवुनव्िसचल ओिलडँो रिसॉटच व 

सीवल्डच 

ऑिलडँो िी तीन अवतववशाल मनोिंजन उद्यान े (थीम पाकच ) ओिलँडोमध्ये वस्थत आिते. या 

शििाला "जगातील थीम पाकच च्या िाजधानीच े स्थान" बिाल किण्यात आल े आि.े विील 

रिसॉटचमध्य ेभेट ि ेएका िोमांचकािी अनभुवाप्रमाण ेिोते, या रठकाणी आढळून आलेल्या कािी 

बाबी.. 

 

१} प्रत्यके रिसॉटच च ेअपॅ गगुल लले-स्टोअि मध्य ेउपलब्ध आिते. त्यामुळे आपण कोठे आिोत; 

आपल्याला कोठे जावयाचे आि;े कोठे कोणत्या िाईड्स आिते; प्रत्येक िाईड्सची कोणती वैवशष्ट्य े

आिते; ती दकती वषाांपयांतच्या मलुांसाठी व मोठय़ांसाठी उपलब्ध आिते; उपिािगृि ेकोठे आिते; 

त्यारठकाणी कोणता मेनू दकती वाजेपयांत वमळेल; खिेदीसाठी कोठे कोणती दकुाने आिते; 

स्वच्छतागृि कोठे आिते.. इत्यादींची इत्यंभूत माविती आपल्याला िणाधाचत  एका वक्लकवि 

वमळू शकते. 

 

२} सवच रठकाणी लिान मलुाचंी बाबागाडी ककंवा अपगंासंाठीच्या खचु्याच घऊेन जाण्याची व्यवस्था 

किण्यात आली आि.े अशा प्रकािच्या बाबागाडी ककंवा खचु्याच या रठकाणी भाड ेतत्वावििी घऊे 

शकतो. गदीच्या रठकाणी या दोघांसाठी खास प्रवेशिािे बनववण्यात आली आिते. रिसॉटचमध्य े

दि २०० ते २५० फुटांवि स्त्री-पुरुषांसाठी वेगवेगळ्या स्वच्छतागृिांची वनर्मचती किण्यात आली 

असुन, त्या सवाांमध्ये कमालीची स्वच्छता िाखण्यात आली आि.े 
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३} पाकच मध्य ेजागोजागी Sprinkler Fan  आवण  Dryers बसववण्यात आल ेआिते. Sprinkler 

Fan म्िणजे जसे आपण लग्न समािंभात अत्ति फवािणािे पखं ेबसवतो, तसेच या रठकाणी उकाडा 

जास्त वाटत असल्यास जागोजागी बसवलले्या िवेिवेस ेगाि पाण्याचे तुषाि अंगावि मािणाऱ्या 

पंख्याचा आनंद आपण घेऊ शकतो. तसेच पाण्यातून जाणाऱ्या िाईड्स खेळून आल्यावि उबदाि 

अशा Dryers चा वापििी आपण करू शकतो. 

 

४} दफित्या सभागिृाचा आगळावगेळा अनभुव मी या रठकाणी पविल्यादंाच अनभुवला. सभागृि 

व व्यासपीठ यांची िचना मोठ्या भाकिीविती लिान भाकिी ठेवल्यासािखी िोती. सभागृि व 

व्यासपीठ या दोघांची ववभागणी, भाकिीच्या चतकोिाप्रमाणे किण्यात आली िोती. त्यातील 

व्यासपीठ ि े वस्थि असनू, एकाच चतकोि सभागृिात प्रेिकाचं्या बैठकीची व्यवस्था किण्यात 

आली िोती. नाटक ि ेचाि अंकात ववभागल ेअसनू, त्यातील एक अकं सपंल्यावि सभागिृाच्या 

बठैकीचा एक चतकोि भाग िा दसुर् या अकंासाठी पढुील व्यासपीठासमोि बठैक व्यवस्थसेि 

सिकत असतो. 

 

५} प्रत्यके रिसॉटच मध्य े 'अवतशय अत्याधवुनक ततं्रज्ञान सवुवधा' िाबववण्यात आललेी आि.े ज्या 

मध्ये सवच रठकाणचा प्रवेश आपल्याला एटीएम काडच सािख्या वडवजटल काडच वापरून किता येतो. 

मौल्यवान वस्तू ठेवण्यासाठी बनववण्यात आलेले लॉकसच ि ेआपल्या बोटाचं्या ठसांवि उघडत व 

बंद िोत असत. सवच िाईड्स च्या रठकाणचे ि ेलॉकसच आपण एक तासासाठी मोफत वापरू शकतो. 

त्यानंति ि ेलॉकसच आपण प्रत्येक तासासाठी तीन डॉलि मोजून पुढिेी वापरू शकतो. 

 

६} अमरेिकेतील अनके पयचटन रठकाणापं्रमाण ेविील सवच पाकच मध्य े Loss & Found Centers 

जागोजागी बनववण्यात आल ेआिते. या रठकाणी आपण आपल्या ििवलेल्या वस्तंूची नोंद ककंवा 

वमळालेल्या वस्तू जमा करू शकतो. मित्त्वाचे कागदपत्रे असललेी आमची बॅग, २.५० लाख 
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स्केअिफूट मध्ये पसिलेल्या युवनव्िसचल स्टुवडओ मधे ििवल्याचे आम्िाला लिात यणे्याअगोदि, 

विील सेंटिवि कोणीतिी आधीच जमा केल्याचा अनोखा अनभुव दखेील आम्िास यथेे आला. 

 

७} विील एका पाकच  मवधल Animal Kingdom या ववभागात मानववनर्मचत जगंल सफािीची 

आगळी-वेगळी मजा आपण लटूु शकतो. ज्यामध्ये ससिं, वचत्ता, ित्ती, वजिाफ, पाणगेंड,े झबे्रा 

इत्यादी वन्यप्राणी आपण एकदम जवळून न्यािळू शकतो. याच ववभागात 'अवताि' या इंग्रजी 

सुप्रवसद्ध वचत्रपटातील पनॅडोिा िाईड्चािी आपण आनंद आपण घेऊ शकतो. 

 

८} रिसॉटच मधील '३डी आवण  ४डी िाईड्स' ि े यथेील मित्वाच े आकषचण. ज्यामध्य े माऊंट 

एव्ििेस्ट, स्पाइडिमैन, ट्रांसफामचि, ज्युऱावसक पाकच , ििॅी पॉटि,  ककंगकॉंगं, पायिेटस् ऑफ 

कैरिवबयन आदी एक-स-ेबढकि-एक िाईड्सचा अद्भूत आवण अभूतपूवच अशा आनंदाचा अनुभव 

आपल्याला घेता येईल. कािी िाईड्स या सोलया असल्यातिी, कािी िाईड्स मध्य ेआपल्याला 

आपल्या इष्ट दवेाची आठवण झाल्यावशवाय, ती िाईड पणुच िोत नस,े ििेी वततकेच खिे:) तिीिी 

सवच िाईड्स मध्ये कमालीची सुिवितता बाळगण्यात आली िोती. 

 

९} सधं्याकाळी 'Disney Street Party' िी खास लिान मलुासंाठी भली मोठी अशी पिेड 

काढण्यात यते.े वडजने मधील बर् यापैकी सवच पात्र यामध्ये आपली उत्तम कला सादि किीत 

असतात. त्यानंति िात्री ९ वाजता वडवजटल िोषणाई मध्य ेससडंिेला पलॅसे यथे ेअवतशय सुदंि 

अशी आतषबाजी असत.े 
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१८. सनॅ एंटोवनयो – सी-वल्डच पाकच  (SEA WORLD PARK) 

टेक्सास िाज्यातील सनॅ एटंोवनयो शििात समुािे २५० एकि प्रशस्थ जागेमध्य े सी-वल्डच 

वसववण्यात आले आि.े ि ेपाकच  सी-वल्डच एटंिटेन्मेंटच्या मालकीची आि.े जलप्रदषूणामुळे जलद 

गतीने ऱ्िास पावणाऱ्या समदु्री प्राण्यानंा जीवनदान दणे्याच्या प्रमखु उद्देशाने ि े भव्य पाकच  

उभािण्यात आल ेआि.े पथृ्वीवि समदु्रीजीव दकती प्रकािच ेअस ूशकतात? या प्रश्ाचे उत्ति यथे े

आल्यावि वमळते. 

 

उपलब्ध मावितीनुसाि २७ में, १९८८ िोजी या पाकच ची वनर्मचती किण्यात आली असून पाकच च्या 

उद्घाटन सोिळ्याला ७५००० पिेा अवधक पयचटकांनी िजेिी लावली िोती. टेक्सास िाज्यातील 

१० प्रमखु पयचटक स्थळापंकैी ि ेएक असून याला ‘जगातील सवाचत मोठी  समदु्रीजीव अभ्यास 

ससं्था’ असल्याचा दजाच बिाल किण्यात आला आि.े  

 

सदि पाकच मध्य े आपल्याला समुदीजीवन, समुद्रीपिी, सस्तन प्राणी, अन्य जीवसृष्टी इत्यादी 

गोष्टींची अत्यंत बािकाईन ेमाविती वमळते. सदि पाकच  भव्य असल्याने ते पािण्यासाठी सपंणूच १ 

ददवस द्यावा लागतो. या पाकच मधील आवजूचन पिावयाच्या गोष्टी आपल्यासाठी मावितीसाठी 

खाली दते आि.े 

 

सी स्टाि वथएटि:  अमेरिकन माणसू वनसगचवडेा आिचे वशवाय तो प्राणीवेडािी आि.े ववववध 

प्राणी पाळण्याची अमेरिकन लोकांमध्य ेखास के्रझ आि.े मात्र कािी कािणांनी ि ेप्राणी बऱ्याचदा 

मोकाट सोडून ददल े जातात. अश्या सोडून ददलेल्या मोकाट प्राण्यांसाठी येथे एक खास पाकच  

बनववण्यात आले आि.े ते म्िणजे ‘सी स्टाि वथएटि’. या रठकाणी अश्या प्राण्यांना प्रवशवित केल े

जाते.  त्यांचा यथे े एक साधािण अध्याच तासाचा कौमेडी शो दाखववण्यात येतो. तो पाहून 

िसूनिसून पुिेवाट िोते. अश्या प्राण्यांमध्य े कुत्री, मांजिी, पांढिे उंदीि, कबुतिे इत्यादी अनेक 

प्राण्यांचे ववनोदी खेळ आपणास पिावयास वमळतात.  

 

शाम ूवथएटि: या रठकाणी मोठमोठ्या शाकच  माश्यांना प्रवशवित करून त्याचें खास शो 

आयोवजत केले जातात. या शो मध्य ेि ेमास ेववववध कलाकौशल्य दाखववतात. समुद्री जलचि 
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प्राणीिी दकती बुवद्धमान असतात याची प्रचीती या रठकाणी येते. जवळपास तासाभिाचा िा शो 

पािताना भानच ििवून जाते.  

 

सी-लायन्स लल:े सी-लायन िा एक समुद्रीजीव असून त्याचा आवाज ससिंाच्या डिकाळीप्रमाण े

असल्याने त्याला सी-लायन ि े नाव पडल े असावे वाटते. सिसं्त्र समुद्रीप्राण्यांना लळा लावून 

त्यांच्याकडून ववववध कसिती करून घेण ेि ेअमेरिकन माणसाचे मोठे कसबच म्िणावे लागेल.  

 

या वशवाय या रठकाणी आपल्याला डॉवल्फन्स, पेंवग्वन्स, फ्लेसमंगो पिी अशा अनेक 

समुद्रीजीवांच्या प्रजाती या पाकच मध्य ेपिावयास वमळते. 

 

अमरेिकेतील संपूणच वास्तव्यात मला प्राकषाचने जाणवलेली बाब म्िणजे यथेील माणूस िा वनसगच 

व प्राण्यांचा अत्यंत चािता आि.े वनसगच व प्राण्यांसाठी ि ेलोक ‘अथपासनू इवतपयांत’ कािीिी 

किण्यास तयाि असल्याचे ददसून आल.े 
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१९.  सनॅ एंटोवनयो: िॉटेल फेअिमाऊंट  

 

१}  सनॅ एटंोवनयो ि ेलोकसंख्येत अमरेिकेतील सातव्या व टेक्सास िाज्यातील दसुर् या क्रमाकंाच े

शिि आि.े नुकत्याच झालेल्या गणनेनूसाि येथील लोकसखं्या १४ लाख एवढी आि.े ि ेशिि 

पिुातन काळात बाधंलले्या व अजनूिी जश्या च्या तश्या उभािलेल्या इमाितींसाठी प्रवसद्ध आि.े 

२}  सॅन एटंोवनयो या नदीवि वसलेल ेि ेशिि आि.े सन १९२० मध्य ेया नदीचे एक लिान पात्र 

शििाच्या मध्यवती भागातून वळवून त्या पात्राच्या दोन्िी बाजूला पयचटकानंा आकर्षचत 

किण्यासाठी अप्रवतम अशी िॉटेल्स व िेस्टॉिंट्स बांधण्यात आली. याची मूळ सकंल्पना िोबटच 

एच.एच. िगमन यांची िोती. 

३}  तवेीस अप्रवतम िॉटेल्स व अगवणत लिानमोठे िेस्टॉिंट्स या काठावि असून एका काठावरून 

दसुर् या काठावि जाण्याची सोळा पलू बनववण्यात आले आिते.  संध्याकाळी या पात्राच्या 

काठावरून भटकंती करून नौका वविािाचा आनंद शब्दात व्यक्त किण्यापवलकडचा असा आि.े 

चाळीस वमवनटाचंी िी नौका वविाि मोठ्यांसाठी १० डॉलि व मलुांसाठी ४ डॉलि अश्या माफक 

दिात उपलब्ध आि.े नौका चालक या वेळेत या शििाची व इति वनगवडत माविती आपल्याला 

दतेात. त्यांच्याकडून वमळालेली कािी माविती. 

४} फेअिमाऊंट िॉटेल ि ेतीन मजली अवतशय सुिेख व जुने िॉटेल िोते. अनेक दशेांत असणाऱ्या 

िॉटेलांची साखळी असणाऱ्या ‘मरैियट िॉटेलन’े या रठकाणचे फेअिमाऊंट िॉटेल ि ेिॉटेल पाडून 

त्या रठकाणी एक अत्याधवुनक ततं्रज्ञान आवण सवुवधांची पवचणी असणािे गगनचुबंी िॉटेल 

बाधंण्याचा प्रस्ताव शिि पावलकेपुढे ठेवला. पिंतु पावलकेने ववचािमंथन करून व शिि जनतेला 

ववश्वासात घेऊन, ि ेतीन मजली जनु ेिॉटेल न पाडता त ेदसुर् या रठकाणी आि ेतस ेिलवण्याचा 

अभतूपवूच असा वनणचय घतेला. 

५} सदिचा वनणचय घेण्यास जेवढा सोपा िोता, त्याची अंमलबजावणी किण्यात तो तेवढाच 

अवघड िोता. 

तीन मजली जुने िॉटेल िलववण्याच्या ि ेकाम यथेील ईम्मटच इंटिनशॅनल या बांधकाम कंपनीला 

दणे्यात आले. ि ेिॉटेल सव्वा दकलोमीटिवि पूवचवत वसववण्याचे ठिववण्यात आले. पण ि ेअंति 

कापण्यासाठी िी इमाित एका पूलावरून घेऊन जाणे गिजेचे िोते. इंवजवनअि रटम ने िा पलू 
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विील इमाित वाहून नणे्याएवढा सिम आि े ककंवा नािी ि े तपासून पुलाला वििवा कंदील 

दाखववला.  

६} ईम्मटच इंटिनशॅनल कंपनी ने फेअिमाऊंट िॉटेलचा पाया कािी फूट खोदनू, जस ेआपण एखाद े

गाठोड ेबाधंतो तस ेि ेतीन मजली िॉटेल चाििी बाजूनंी िबिी व लोखडंी पट्ट्यानी घट्ट बांधल.े 

त्यानंति िॉटेलच्या खाली के्रन्स सिकाववण्यात आल्या. तसेच सव्वा दकलोमीटि अंतिावि ते िॉटेल 

पुन्िा तसेच शाबूत उभािण्यासाठी पाया किण्यात आला.  

७} अखेि तो ददवस उगवला.. १ एवप्रल १९८५, िॉटेलचा पाया कापण्यात आला. य-ूट्यबू वि 

मी जवे्िा या िॉटेल िालववण्याची वचत्रफीत पाविली तेव्िा त्यावेळी म्िणले गेललेे एक   वाक्य 

अगंावि शिािे आणणािे असेच िोते.. ते म्िणजे “The Success was measured in 

INCHES” त्या ददवशी ववजय िा इंचा-इंचान ेमोजण्यात यते िोता. वमत्रिो दकती ि ेसािस.. 

जेव्िा िॉटेल सिकवत सिकवत त्या नदीविच्या पलूापाशी आल े तेव्िा शवेटचा कौल म्िणून 

पुलाच्या व पलुाच्या पायाच्या मध्ये असलले्या फटीत एक काचेची बाटली ठेवण्यात आली. आवण 

असे ठिववण्यात आल े की नदीविाचा िा पूल तीन मजली िॉटेल वाहून नेण्यास जिी सिम 

असलातिी जि िी काचेची बाटली फुटली, ति िॉटेल पढु ेन नतेा पनु्िा माग ेदफिववण्यात यईेल.  

८} पण त्यावेळी बांधललेा िा पलू एवढा मजबतू िोता, की बाटली फूटण ेति सोडाच बाटलीला 

साधा ओिखडा दवेखल आला नािी. सव्वा दकलोमीटि प्रवास करुन सदिचे िॉटेल नववन जागेवि, 

नववन बांधण्यात आलेल्या पाया वि आि ेतस ेउभािण्यात आले. आज २०१७ सालातिी १९८५ 

मध्य ेसव्वा दकलोमीटि प्रवास केललेे ‘ि ेिॉटेल’ सॅन एटंोवनयो मध्ये येणा-या पयचटकासंाठी एक 

आग्रिाची व आनदंाची पवचणीच ठित आि.े 
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२०. सनॅ एंटोवनयो: िॉटेल विल्टन पलॅावसओ डेल रिओ 

१} विल्टन पलॅावसओ डले रिओ, ि ेएक ५२२ खोल्या असललेे २१ मजली िॉटेल आि,े जे टेक्सास 

मधील सनॅ एटंोवनयो या शििात १९६८ मध्य े बांधण्यात आल े िोते. ववशेष बाब म्िणजे 

कॉम्लयुटिचा वापि करुन व मॉड्यलूि वबसल्डगं टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने एक आपला झेंडा 

िोवण्यासाठी उचललले ेि ेएक मित्त्वपूणच पाऊल िोते. 

  

२} कमीत कमी ददवसात, ५२२ खोल्यांचे व २१ मजली िॉटेल बांधण्याचे ववश्व-िेकॉडच यथेील 

लोकांनी सन १९६८ मध्येच करुन दाखवले. सदिचे िॉटेल बांधण्याचे काम एच.बी. झाकिी या 

कंपनीला दणे्यात आल ेिोते.  

 

३} कंपनीने पािंपारिक पद्धतीने पविल्या 4 मजल्यांची बांधणी केली. आवण िॉटेलच्या सवच अवतथी 

खोल्या या सदि रठकाणाहून 8 मलै अतंिावि मॉड्यलूि म्िणनू स्वततं्र बांधण्यात आले. या खोल्या 

मॉड्युलि युवनट्स ललसंबगं दफक्चि, लाइटटंग, आटच वकच , फर्नचचटिंग्स आवण ऍश टे्र सि पूणच 

किण्यात आली. सदिच्या खोल्या या वडवजटली सुपि कॉम्लयुटिशी जोडलेल्या असून, त्या 

जश्याच्या-तश्या िवेलकॉलटि 

िािा उचलनू ददशेनुसाि बिोबि त्यांच्याच जागी ठेवण्यात आल्या.  

 

४} सवच खोल्या ४६ ददवसामंध्य ेठेवण्यात आल्या िोत्या ति इति िचना या २०२ ददवसाचं्या 

िेकॉडचसमध्य ेपणूच किण्यात आल्या. एवढे करुन एच.बी. झाकिी या कंपनीचे प्रमखु झाकिी आवण 

त्यांची पत्नी मॉली यांनी िॉटेलमधील रूम नं. ५२२ बुक करुन तेथे पविल्यांदा िािण्याचा मान 

पटकावला. 

 

५} वमत्रिो.. १९६८ मध्ये ५२२ रूम्स वेगळ्या रठकाणी बांधून त्या उचलनू एकवत्रत किण ेअसो 

ककंवा १९८५ मध्य ेपुिातकालीन फेअिमाऊंट ि ेतीन मजली िॉटेल सव्वा दकलोमीटि वाहून 

पित जस ेच्या तसे वसववणे असो. या गोष्टी अमरेिकेन ेकेल ेका? की इंग्लडंन ेकेल?े ि ेमला या 
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रठकाणी मित्वाच ेवाटत नसनू ि ेएक ‘मनषु्यान’े केल ेिी बाब खिच वाखाणण्याजोगी अशीच 

आि.े मनुष्य आपल्या बदु्धीचा वापि कीती उंची पयांत करू शकतो याचा एक वजवंत अनभुव 

मला या रठकाणी येवून गेला.  
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२१. सनॅ एंटोवनयो:नसैर्गचक गिुतेील नसैर्गचक पलू: 

Natural Bridge Caverns िा टेक्सास िाज्यातील सॅन एटंोवनयो यथेील भूगभीय स्वरुपाचा 

भाग आि.े िा एक आगळा-वेगळा व अदभतू असा परिसि असून या रठकाणी चुनखडींच्या नसैर्गचक 

गिुा तयाि झालेल्या आिते. या रठकाणी सतत पाणी रठबकून चूनखडीचा एक नयनिम्य देखावा 

तयाि झाला आि.े गुिचे्या तळापासून छतापयांत चनुखडीच ेिजािो बाबं ूजण ूटेकाववलले ेआिते 

असा भास िोतो. छताच्या बाजूस पाविल्यास छताला ऋषीमनुींप्रमाण ेपाढंिी दाढी फुटल्याचा 

आभास िोतो. गुिचे्या आतील तापमान नेिमीच जवळपास २१ वडग्री सवेल्सयस पयांत असत े

आवण आद्रचता दि वस्थि ९९ टके्क असतो.  
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२२. वपट्सबगच - आइका फर्नचचि मॉल: 

आज आम्िी पेनवसल्व्िवेनया िाज्यात वपट्सबगच शििातील आइका (‘IKEA’) नावाच्या फर्नचचि 

मॉलला भेट ददली. 

१} ि ेअस ेरठकाण आि ेवजथे आपण आपल्या घिासाठी / कायाचलयासाठी फर्नचचि आवण संबंवधत 

वस्तू वाजवी ककंमतीत खिेदी करू शकतो. या मॉलमध्य ेआपल्याला सवच प्रकािच्या फर्नचचिचे 

डमेो पिावयाच वमळतात. त्यासाठी त्यांनी नमुना फ्लॅट / ऑदफस तयाि केललेे आिते. त्यामुळे 

आपण खिेदी किणाि असललेे फर्नचचि आपल्या घिामध्ये / कायाचलयात कसे ददसले याचा प्रत्यि 

अनभुवच वमळतो. 

२} यापैकी बिेच फर्नचचि ि ेबहुउपयोगी (MULTIPURPOSE USE) अशा पद्धतीचे आि.े 

बहुतांश सवचच फर्नचचि ि ेसटु्ट्या भागात बॉक्समध्ये बांधून ठेवलेल ेअसते. त्यासोबत फर्नचचि 

जोडण्यासाठी आवश्यक स्कू्रड्रायव्िि-पाने, पक्कड-िातोडी असे सावित्याचे कीटिी ददलले ेअसत.े 

इथे मजिू खपू मिाग असल्यान ेया वस्तंूचा वापि करून बंद बॉक्समधील फर्नचचिचे सटेु्ट भाग 

घिी नेऊन स्वतःच जोडाव ेलागतात. आपण फक्त आपल्या आवडीचे फर्नचचि वनवडा, त्याचा कोड 

सागंा आवण आपली ऑडचि आपण स्वतः नेऊ शकता ककंवा ती आपल्याला घिपोच िी वमळू शकते 

ि ेयेथील आगळे-वेगळे ववैशष्ट आि.े 
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२३. ऑवस्टन - सथकंिी पाकच  

 

‘THINK’ म्िणजे ववचाि किण ेआवण ‘THINKERY’ म्िणजे ववचाि किावयास 

लावणािे. ववज्ञानावशवाय प्रगती नािी, ि ेपके्क जाणून असलले्या अमेरिकन लोकांच्या कल्पकतेतून 

साकाि झाललेे THINKERY. म्िणजे आपल्या भाषेत सांगायचे झाल्यास ‘ववज्ञान-उद्यान’! ि े

उद्यान ऑवस्टन यथे े उभािण्यात आलेल े आि.े मलुांमध्य े लिानपणापासनूच ववज्ञानाची गोडी 

लागावी व त्याचं्यात वजै्ञावनक दषृ्टीकोन तयाि व्िावा िा या उद्यानाचा मळू उद्देश. येथ ेववववध 

प्रकािची वैज्ञावनक उपकिणे ठेवलेली असून मुले स्वतः ती िाताळू शकतात व आपल्या 

कल्पनाशक्तीने नवनवीन प्रयोग करू शकतात.  

लिान वयातच मुलांना व्यविािज्ञान प्राप्त व्िावे या ितूेने येथे एक छोटा बाजाििी 

उभािण्यात आला आि.े आपल्याकडील इंग्रजी शाळेतून साजऱ्या िोणाऱ्या ‘बझाि-ड’े प्रमाणेच.. 

फक्त या रठकाणी खिेदी किायच्या व ववकायच्या वस्तू एकाच रठकाणी वमळतात. अमेरिकन 

लोकांची मुलांमध्ये बालपणापासूनच वजज्ञासवूतृ्ती जोपासण्याची प्रवृत्ती कौतकुास्पद अशीच आि.े 

आपल्या दशेातिी अशी उद्याने जोगोजाग उभा केल्यास त्याचा आपल्या दशेाला नक्कीच फायदा 

िोईल.   
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२४. पाहुणचाि कसा किावा? 

१} मागच्या वषाांपयांत अमेरिकेस येण े ि े एका पिाटे पडलले्या स्वप्नापिेा अवधक 

कािीिी नव्िते अस ेमी म्िणेन. चालू वषाांत ि ेस्वप्न पूणचत्वास नेल े ते म्िणजे माझे साडू तरुण 

आवण महेुणी सौ. सवुचता सोनी या दोघांनी. दोघांच्या आग्रिाखाति आम्िी सवाांनी आमचे 

पासपोटच व अमेरिका भेटीसाठी लागणािे वव्िसा बनवून घेतले. 

 

२} अमरेिकेत एक मिीना िािायचे, वगेवगेळ्या रठकाणी भटेी द्यायच ेि ेसवच एवढे 

सोप ेनव्ित.े पण त्यांनी कोणकोणत्या रठकाणी भटेी द्यायच्या, कोणत्या रठकाणी दकती वेळ द्यावा, 

लिान मलुांना कोणती रठकाणे आवडतील, कोणत्या रठकाणी भाितीय खायला वमळेल, वजथ े

भाितीय खायला वमळणाि नािी वतथ ेकोणती काळजी घ्यावी.. अश्या लिानमोठ्या सवच बाबींचा 

अगदी सखोल अभ्यास, या दोघांनी आम्िी यणे्याअगोदिच करून ठेवला िोता. 

 

३} भाितात आपण आपल्याकड े दकतीिी जवळचा पाहुणा आल्यावि त्याचा 

पाहुणचाि आपण पविला आठवडाभि अवतशय सुंदि रित्या करू पण त्यानंति, आपला हुरूप 

नक्कीच कमी िोऊन जातो.. आवण मविनाभि जि तो पाहुणा आपल्याकडचे तळ ठोकून िािणाि 

असल्यास, तो आपल्याला डोईजड झाल्यावशवाय िािणाि नािी.. अस े माझ े वयैवक्तक व 

प्रामावणक मत आि.े  

 

४} पाहुणचाि कसा किावा? िी गोष्ट खऱ्या अथाचने तरुण आवण सौ. सवुचता यांच्याकड े

अमेरिकेत आल्यावि मला समजल.े कािण अमरेिकेत प्रवशे केल्यावि आम्िाला घ्यायला 

आल्यापासनू.. त ेभािताकड ेप्रस्थान किेपयांत त्याचं्या या पाहुणचािात  “वतळमात्रिी फिक पडला 

नव्िता”.. आवण िी खिंच माझ्यासाठी अवाक् किणािी अशीच बाब िोती. 
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५} आमचे िाम-लखन म्िणजेच माझी दोन मलुं कतचव्य आवण कुशल, उघडपण े

सांगायचे झाल्यास थोड ेवांड़च आिते. तुम्िी अस ेिसू नका, सवाांचीच मुलं थोड्याफाि फिकाने 

तशीच असतात.. फिक एवढाच की आमचे ि ेसुपतु्र फक्त दोन काकणभि जास्त.. म्िणजेच चकली 

सािख ेएकदम सिळ.  

६} माझ्या आईववडलांना आमच्यापेिा, आम्िी त्यांच्या दोन नातवंडांची काळजी 

कशी घेणाि? याचीच काळजी लागून िाविली िोती. आम्िा दोघांच्या समोि िाच गिन प्रश् िोता 

की, आम्िी दोघ ंया दोघांना मविनाभि साभंाळणाि तिी कसे?.. पण तरुण आवण सौ. सवुचता न े

त्यानंा आमच्यापिेा िी जास्त अलगदपण े साभंाळल.े त्या दोघानंी या दोघावंि फक्त मायचेी 

पाखिच घातली नािी, ति त्यांना गले्या मविनाभिात अनके चागंली वळण ेिी लावली. 

 

७} मी आजवि आपल्याला अमरेिकेची जी माविती, ज ेलखे पाठवल,े त्याचिेी श्रये 

माझ्यापिेा जास्त या दोघानंाच जात. कािण त्याचं्याच उत्कृष्ट वनयोजनामुळे, आम्िी िी सािी 

रठकाणे बघू शकलो.. आवण त्यांनी आमच ेिाम-लखन पणूच प्रवासात साभंाळले,  त्यामुळेच मी भटे 

ददलेल्या रठकाणांवि थोडफेाि वलहू शकलो. 

 

८} सवुचता या शब्दाचा अथच सुदंि असा िोतो ति, तरुण या शब्दाचा अथच फक्त वयाने 

तरुण न िोता.. आयषु्यात यणेाऱ्या सवच बर् या-वाईट प्रसगंातनू तरून जाण ेअसा िोतो. आपल्या 

नावाप्रमाणेच या दोघांनी िी आमचा अमेरिकेतील िा प्रवास सदवै लिात िािील असा सुंदि 

बनववला व मविन्याभिात आम्िाला कोणत्यािी प्रकािची अडचण येऊ ददली नािी ककंवा त्यािी 

पुढे जाऊन मी म्िणेन की कोणत्यािी परिवस्थतीत आलेली अडचण आम्िाला भासू ददली नािी. 

इतक्या लिान वयात या दोघामंध्य ेआललेी वचदकत्सकबधु्दी, व्यविािचातयुच, कणखिपणा, आवण 

समजंसपणा वाखाणण्याजोगा असाच आि.े इतक्या कमी वेळेत यांनी अमेरिकेतील 

वाताविणाशी, ििाणीमानाशी इतक्या चांगल्या प्रकािे जुळवून घेणे िी खिच खूप अवघड बाब 
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आि,े जी या दोघांनी अवतशय सुिेख रित्या दाखवून ददली आि,े  त ेपाहून मला या दोघाचं्या 

पाठीवि शाब्बासकीची थाप ददल्या वशवाय िािवल ेनािी. 

 

९} ि ेदोघिेी जिी माझ्यापिेा चाि-पाच वष ेलिान असल ेतिी गले्या एक मविन्यात 

मी या दोघाकंडून अनके गोष्टी वशकलो. जस ेअमेरिकेच्या मोठमोठ्या िस्त्यावि काळजीपूवचक 

गाडी कशी चालवावी, गाडी चालवताना गुगल मपॅचा जास्तीतजास्त चांगल्याप्रकािे वापि कसा 

किावा, वाितुकीच्या वनयमांचे काटेकोिपण ेपालन कस ेकिावे, आपल्या िातून कमीतकमी कचिा 

करून वनसगाचची मदत कशी किता येईल.. आवण त्याहूनिी अवधक मित्त्वाच ेम्िणज ेघिी आलले्या 

पाहुण्याचं्या पाहुणचाि कसा किावा.. "श्रीववठ्ठलाची कृपादषृ्टी" या दोघावंि 'सदवै' िािावी, त्याचं े

एकमकेावंिील प्रमे वषाचनवुष ेवसृद्धगंत िोवो, िीच प्राथचना. 

१०} अमरेिकेतील मविन्याभिाच्या प्रवासाचा आज शवेटचा ददवस आि.े भािताकड े

पितत असताना अंतःकिण थोड ेजड िोत आि.े दःुख आवण आनदं अशा संवमश्र भावना मनात 

उचंबळून येत आिते. दःुख या गोष्टीचे की अमेरिकेत गेल्या मविन्याभिापासून जोडल्या गेलले्या 

नात्याची आज सांगता िोत िोती. तिीिी आनंद या गोष्टीचा की, आज आपण मायदशेी पितत 

आिोत व पितत असताना येथून अनुभवाचा आवण कधीिी न संपणािा असा आठवणींचा खवजना 

आपण घेऊन जात आिोत. आवण जाण ेगिजचे ेिी आि ेकािण भाितात यऊेन जीएसटी च ेलगीन 

िी लावायच ेआि;े) 
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आपणा सवाांच्या मावितीसाठी आमच्या सवाांचा एक फोटो जोडत आि.े. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (फोटोत डावीकडून उजवीकड ेतरुण, सौ. सुवचता, कुशल, कतचव्य, सौ. वस्मता आवण मी) 
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२५. अमरेिकेतनू भाितात आल्यावि वमळालले ेसखुद धके्क..  

 

१} अमेरिकेतील एक मविना अद्भुत असा अनुभव घेतल्यावि भाितात आल्यावि वमळाललेे सुखद 

धके्क ववश्वास न बसणािे असेच िोते.. त्यातील पविला धक्का म्िणजे आम्िा चौघांना मुबंई 

ववमानतळावि पढंिपिू त ेमुबंई असा ३६० दकलोमीटिचा प्रवास करून ववडलाबंिोबि आललेी 

८३ वषाांची आमची आज्जी. चातक पिी जसं पावसाची वाट बघतो अगदी तसच 

मविनाभिापासून आपल्या नातू व पणतंूची आतुितेने वाट पािणाऱ्या या आज्जीत, या वयात, 

एवढे अतंि कापण्याच ेबळ कोठून वमळाल ेि ेदवेच जाणे? 

 

२} पंढिपुिात घिी पाऊल ठेवता न ठेवता सडा-िांगोळीन ेसजवलले ेआगंण ि ेआमच्या स्वागतािच 

सकाळपासून उभ ेिोते. जागोजागी लावललेे फुलांचे बूके आमचे स्वागत किीत िोते. प्रमेाचा 

वषाचव किणािी पषु्पवषृ्टी िी मन सचबं किणािी अशीच िोती. 

 

३} सनईच्या समुधिू अश्या वाताविणात आमच्या मातोश्रींनी आमच ेऔिण केल.े यावेळी 

आम्िा चौघांना सुंदि अश्या भेटवस्तंूचा आििेिी किण्यात आला. ववडलाचं्या खास वमत्रानंी 

दखेील सुदंि अश्या पषु्पगचु्छासंि या स्वागत सोिळ्यास आपली अमलू्य उपवस्थती लावली 

िोती. 

 

४} ऑदफसमधल्या माझ्या जीवलग अशा लिानमोठ्या बिीण-भावडंानंी पेढे भिवून, आम्िाला 

अत्यतं सुंदि अशी श्री ववठ्ठलाची मतुी भेट म्िणून ददली.  

 

५} त्यानंति आईन ेमविनाभिापासनू दिू असलले्या आपल्या या वपल्लासंाठी बनवलले्या शािी 

मजेवानीचा.. म्िणजेच श्रीखंड-पूिी, वमिची-भजी, जीिा-िाईस आवण दाल-तड़का अश्या 

लज्जतदाि भोजनाचा स्वगाचनदं घतेला. 
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६} दिा वषाांपूवी जेव्िा माझे लग्न झाल ेिोते तेव्िािी माझ ेआवण वस्मताच ेअसेच स्वागत झाल्याचे 

मला एकदम आठवल.े आज दिा वषाांनंति पनु्िा पविल्याच बायको बिोबि दसूिे लग्न केल ेकी 

काय? असा भास िोत िोता;) 

 

ि े सगळे िण कधीच सपं ू नय.े. अस े वाटत असताना, पित पढुील वषीच्या दसु-या पिदशे 

दौऱ्यासाठी आत्तापासनूच तयािी किावी का काय? िा ववचाि मनात चमकून गलेा.. 
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२६. िाष्ट्रप्रमे कस ेअसाव?े 

 

जगातील सवाचत बलाढ्य दशे कोणता? असे आपल्याला ववचािल्यास अमरेिका सोडून अन्य 

कोणत्यािी दशेाचे नाव स्वप्नातिी येणाि नािी असे माझे प्रामावणक मत आि.े आतापयांत 

वलविलले्या लेखातून अमरेिकेतील अनेक स्थळांचे दशचन आपल्याला घडववण्याचा छोटासा प्रयत्न 

मी केला. पिंतु सवाचत मित्वाचे म्िणजे मला अमरेिकेत ददसून आलेले अमरेिकन लोकांचे आपल्या 

िाष्ट्राबद्दलच ेउत्कट प्रमे, भक्ती आवण आदि. 

 

आज ि ेपुस्तक वलविण्याचे एकमेव कािण अमरेिकेच ेगणुगान गाण ेनसनू, अमेरिका आज ज्या 

उंचीवि आि े त्यामागचे मित्वाच ेगवुपत जि कािी असले ति, ते म्िणजे तेथील नागरिकांची 

आपल्या दशेाबद्दलची ‘मनापासनू असणािी प्रगतीची खिी तळमळ’ िोय. 

 

आज मला सांगावयास खिच खदे वाटतो की, आज आपल्या दशेांत ‘दशेप्रमे’ ि े फक्त सोशल 

मीवडयाविच वशल्लक िाविल ेआि.े ककंवा १५ ऑगस्ट आवण २६ जानवेािी या दोन ददवसांपिूतेच 

मयाचददत िाविल ेआि ेअस ंमला वाटत.ं आवण त्यामुळेच स्वातंत्र्याला ७२ वषे लोटूनिी, आपल्या 

दशेाच्या पतंप्रधानानंा आजिी आपल्याला स्वच्छतचे,े भ्रष्टाचािमकु्तीच,े वशिणप्रसािाच,े 

वनयमाचं ेपालन किण्याच ेधड ेदणे्याची गिज पडत आि.े 

 

आज भाितातील सत्यवस्थतीचे जि आपण अवलोकन केले ति, आपण प्रगतीच्या ददशेने वाटचाल 

किीत आिोत? की अधोगतीच्या ददशेने? िा प्रश्ावि वि आपण प्रत्येकाने अतंमुचख िोऊन ववचाि 

किण ेगिजचे ेआि.े आज वाचकांना मला या पुस्तकातून आवजूचन सांगावेसे वाटते की, जि आपण 

भववष्यात आपल्या ‘भािताचा दखेील अमरेिका किण्याचे’ स्वप्न मनात बाळगन असू, ति आपणां 

प्रत्यकेाला ‘एक सजुाण आवण सजु्ञ नागरिक’ बनणे िी आज काळाची गिज झाली आि.े 

 

वमत्रांनो.. दशेभक्तीसाठी आपल्याला कोणत्यािी सीमवेि जाऊन लढण्याची गिज नािी. ति 

आपल्या िातातील काम जिी आपण चोख पद्धतीने व प्रामावणकपणे किण्याचा १००% प्रयत्न 

केला तिी, तो दखेील एका प्रकािे आपल्या ‘दशेाची सवेा किण्याजोगाच आि’े. दशेातील नैसर्गचक 
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साधनसंपत्ती धोक्यात येईल अस े कोणतेिी काम किण्यापूवी आपण कमीतकमी एकवेळतिी 

ववचाि किण ंफाि फाि गिजेचं आि.े 

 

दशेातील प्रत्येक नागरिक िा ‘आपल्या भाितीय परिवािाचा एक सदस्यच आि’े िी तीव्र 

इच्छाशक्ती प्रत्येक व्यक्तीने स्वत:च्या मनात रुजवली पाविजे. ‘दशेभक्ती’ िी फक्त कािी 

िणांपुिती, तासांपुिती ककंवा ददवसांपुिती मयाचददत न िािता ती आपल्या ‘पविल्या श्वासापासनू 

आपल्या शवेटच्या श्वासापयांत’ जतन किण्याची, खिी गिज आि.े कोणतीिी क्रांती एका ददवसात 

घडत नािी असा इवतिास आि.े बदलाची सुरुवात स्वतः पासून किा. एक ददवस नक्कीच आपणिी 

अमेरिकेसािखे प्रगत िाष्ट्र िोवून जावू.  

 

या पुस्तकांतगचत िी दशेभक्तीची भावना सवच वाचकांच्या मनात सदवै तेवत िािो, पिमशे्वि 

सवाांना वववकेबदु्धी दवेो असे मागण ेमागत.. इथचे थांबतो..  धन्यवाद ! 

 

 

२७. अवभप्राय: 

मी अमेरिकेत असताना वतथे पाविलले्या प्रत्येक स्थळाचे फोटो व त्यांची सववस्ति माविती 

व्िाट्सअप वि अनेकांना पाठववत िोतो. ते पाहून अनेकांनी आपले अवभप्राय मला पाठववले. 

माझा अनुभव पुस्तक रुपात प्रवसद्ध/प्रकावशत किावा अस ेकािी वनवडक अवभप्राय येथ ेदते आि.े 

या सवाांचा मी ऋणी आि.े   

 

ि.भ.प. श्री वा. ना. उत्पात मिािाज (पढंिपिू): 

‘माझी अमेरिका भ्रमंती’ ि े श्री पवनकुमाि झवंि यांचे पुस्तक म्िणजे अमरेिकेचा प्रवास 

किणाऱ्यासंाठी समग्र मावितीची मागचदर्शचकाच आि.े अमेरिकेतील वाितकू व्यवस्था, िािणीमान 

यांचे ववशेष वणचन केल ेआि.े पाहुणचाि कसा असावा? या प्रकािातील कौटंुवबक वजव्िाळा मनाला 

स्पशूचन गेला. या ववषयीचे लेखकाचे सचंतन भावस्पशी आि.े मायदशेी पित आल्यावि  घिी त्याचं े

ज ेस्वागत झाल,े त्याच ेवणचन एखाद्या साविवत्यकान ेकिावे हृदयस्पशी आि.े तो समािंभ पाहून 

लेखकाला पविल्याच बायकोबिोबि दसुिे लग्न केल्याचा भास झाला. िा अनुभव खिंच हृदयस्पशी 

आि.े ि े पुस्तक वाचताना आपण अमेरिकेची सिल किीत आिोत, अस े वाटले. सदवै 
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अथचव्यविािात गढून गेलेल्या पवनकुमािांनी अमेरिकेचे घडववललेे ि े िमणीय दशचन त्यांच्या 

िवसकपणाचे द्दोतक आि.े यानंति त्यांनी जगाचे पयचटन किावे, िीच सददच्छा व्यक्त कितो. 

 

श्री बाळासािबे बडव े(ससं्थापक सपंादक, दवैनक पढंिी सचंाि पढंिपिू): 

अनुभव समदृ्ध जीवन जगणे याला जीवनात एक परिमाण असते. दशेाटन केल्यान ेअनभुवाची 

वशदोिी आपल्याला वमळत,े  त्याला भौवतक ज्ञानाचा साज म्िणण्यापेिा आंतरिक ज्ञानसाधना 

म्िणण ेउवचत ठिेल. अथचशास्त्रात िमणाऱ्या श्री झवंि यांनी नुसती अमेरिका भ्रमंती करून आपल्या 

पिुती मयाचददत न ठेवता, उघड्या डोळ्यानंी अनभुवललेी अमरेिका सवाांसमोि ठेवली, याबद्दल 

त्यांचे अवभष्टसचंतन. ववववध दशेांची भटकंती पुढ ेकिावी एवढी समदृ्धी त्यांना प्राप्त िोवो, िीच 

श्री रुवक्मणी-पांडुिंग चिणी प्राथचना. 

 

सौ. इंददिाजी मदाच (िेडीमडे व्यापािी, पढंिपिू): 

वच. पवन चे ‘माझी अमेरिका भ्रमंती’ ि े अमेरिका प्रवासाचे उत्तम लखे वाचले. आज पयांत 

अमेरिकेवि खूप पुस्तके वाचली, पिंतु पवन ने जी प्राथवमक माविती ददली ती मी आज पयांत 

कुठल्यािी पुस्तकात वाचली नािी. कािण अमरेिकेला जायचं ति सुरुवात कुठून किायची? 

कुणाला ववचािायच? कािी कळत नािी. पण या पुस्तकामुळे प्राथवमक व अमेरिकेबद्दलची 

माविती उत्तमिीत्या कळली. आता मी पण अमरेिकेला जायच धाडस करू शकत.े 

‘श्री ववट्ठलचिणी’ िीच प्राथचना की पवन अशीच भ्रमंती कित िािो व आम्िाला आपल्या 

लेखानािािे दशे-ववदशे चा प्रवास घडववत िािो.. आशीवाचदासि..   
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श्री नदंदकशोिजी गो. मदाच (व्यापािी, पढंिपिू): 

श्री पवनकुमाि झंवि यांनी ‘माझी अमरेिका भ्रमतंी’ या ववषयावि स्वानुभवाने तयाि केलले ेछोटे 

पुस्तक मी वाचले. या ३६ वषीय तरुणाचे कौतकु वाटले. पवनकुमािन ेसीएचा व्यवसायाचा व्याप 

सांभाळून १ मविन्याची सवड अमेरिका वािीसाठी काढली. या धकाधकीच्या काळात सध्या 

कुणालािी सवड सापडत नािी. ि ेसत्य वचत्र डोळ्यासमोि असताना एक सीए तरुण सपरिवाि 

१ मविन्याची सुट्टी घेऊन अमेरिका वािी कितो, िा आदशच तरुण वपढीन ेघणे्यासािखा आि.े 

 

‘केल्यान ेिोत आि ेिे, आधी केलचेी पािीजे’ या न्यायाने त्याने यापुढे अमेरिका वािी किणाऱ्याला, 

पिदशेी जाताना घ्यायची काळजी, पासपोटच, वव्िसा, तेथील िािणीमान व अनेक स्थळांची 

इत्यंभूत बािीक-सािीक माविती त्याने या घोट्या पुस्तकातून अवतशय सुंदि व समजावयास 

सोलया अशा भाषेत वणीली आि.े ि ेसंकलन अमेरिका जाणाऱ्यास मावितीसाठी मलैाचा दगड 

ठिणाि आि.े  

 

पवन म्िणज ेवािा, पवनचे काम नावाप्रमाणेच वाऱ्यासािखे, एकदा अंगीकािललेे कायच झपाटून 

कित िािणे िा त्याचा स्थायीभाव आि.े याचा अनुभव मला आला आि.े पवनने आमचे िाजस्थानी 

समाजाच ेअध्यिपदी असताना अनेक उपक्रम िाबवल ेव ‘िाजस्थानी मडंळ समाज सचूी, २०१५’ 

काढून समाजाची सेवा केली.          

 

‘शदु्ध बीजापोटी - फळे िसाळ गोमटी’, या म्िणीप्रमाणे स्व. बगेिाजजी व श्री ववजयकुमािजीच्या 

घिाण्यातील या युवकाने आपले नाव, आमच ेसमाजातच नव्ि,े ति सवचच समाजात कमावल ेआि.े  

 

माझे वय ७० वषाचचे झाले असून, यापुढ ेमी कांिी अमेरिका वािीला जावू शकणाि नािी. पिंतु 

ि ेपुस्तक वाचल,े व मी अमरेिका वािीचा अनभुव करू लागलो, एवढी बािीक माविती त्याने या 

पुस्तकात ददली आि.े 

 

मला पवनच्या या उपक्रमाबद्दल श्री सतं तकुािाम मिािाजाचंा एक अभगं आठवतो तो असा 

आि े– 
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आपवुलया विता जो अस ेजागता I धन्य माता वपता तयावचया II१II   

 कुळी कन्यापतु्र िोती जी सावत्वक I तयाचा ििीख वाटे दवेा IIधIृI    

 गीता भागवत करिती श्रवण I अखडं सचतंन ववठोबाच ेII२II  

 तकुा म्िण ेमज घडो त्याची सवेा I तिी माझ्या दवैा पाि नािी II 

 

या अभंगाचा अथच पवनशी एकदम जुळत आि,े आपले कुळातील वितांशी जागृत िाहून, जो 

आपले सत्कायच किीत िाितो. ज्या कुळातील कन्या-पुत्र, जे सावत्वक असतात त्याचा अवभमान 

दवेालािी वाटतो. शेवटी श्री तुकािाम मिािाज म्िणतात अशा माणसाची सवेा किण्याच ेमला 

भाग्य लाभल ेति माझ ेदवैाला पािावाि िािणाि नािी. 

 

आज वलविण्यासािखे खूप आि,े पण ववस्तािभय लिात घेता यथेेच थांबतो. पुनश्य पवनला अखडं 

आशीवाचद दवेनू, त्याचे समाजकायच असेच वाढत िािो व या सत्कायाचसाठी त्याला उदडं 

आयुिािोग्य श्री पांडुिंगाने द्यावे िी प्रभचूिणी प्राथचना कितो.  

 

‘वविान सवचत्र पजु्यत’े या न्यायाने त्याला असेच मान-सन्मान वमळत िािोत िीच प्राथचना..       

 

श्री चदंलुाल सपुकेि (कापड व तले व्यापािी, पढंिपिू): 

‘माझी अमेरिका भ्रमंती’ िा पवन झंवि यांनी वलविललेा लखेसंग्रि वाचण्यात आला. प्रथमदशचनी 

प्रत्येक लखेाचे मित्व, मांडणी आवण िचना पाितानाच लखेाच्या भव्यतेची  जाणीव झाली. 

पुस्तकाच्या सुरुवातीला ददललेी अनकु्रमावणका पाहूनच यातील ववषय दकती काळजीपूवचक 

मांडण्यात आले असतील याची कल्पना आली.  

 

पासपोटच आवण वव्िसा काढण्याच े बािकावे खपु सुंदि पद्धतीने मांडले आिते. नंतिचे लेख 

वाचताना अमेरिकेत गेल्यापासून  भाितात पित येईपयांत व भाितात घिी पोिचेपयांतचे वणचन 

खपू प्रशसंनीय आि.े वाचताना असे वाटत िोते की, कुणीतिी जाणकाि लेखक याचे वणचन किीत 

आि.े िणभि मला या लेखात तुमच्यातील ‘CA’ पिेा ‘लखेक’ खपू मोठा वाटला. आपण इतके 

मिुब्बी असाल याची कल्पना प्रथमच आली. 
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प्रत्येक रठकाणच्या वास्तवतेचे वणचन इतके इत्यभंतू केल ेगेल ेआि ेकी आपण जिी प्रत्यि गेलो 

तिी, इतके बािकाव ेनजिेत भिण ेआपल्याला अशक्य असते. त्यामुळे Live वणचन चाल ूअसल्याचा 

मला भास झाला. त्यामुळे पवनचे मानावे तेवढे धन्यवाद कमीच आिते. 

 

आपले वणचन वाचून इति जाणकािांनािी पिदशे कसा पिावा? काय काय गोष्टींची नोंद घ्यावी? 

नजि कशी असावी? याचे मागचदशचन नक्कीच िोईल व आम्िीिी भववष्यात अश्या पद्धतीचा आनदं 

घऊे व दऊे. पुन्िा एकदा धन्यवाद व आपणाला सिकायच किणािे पाहुणे, वमत्र, यांचे दखेील 

आभाि. जयसिदं, जय मिािाष्ट्र.  

 

श्री ववष्णकुातंजी झवंि (रिटायडच इंवजनीअि, नादंडे): 

Pavanji, your USA tour info with photos is really amazing & admirable.  

I feel that I am at that particular spot. Now I want you to save all text and 

photos since begining. On returning I want those from you. I am sure I will 

enjoy USA tour when I go there. If, by chance I couldn’t go, I will not be sorry 

with your this treasure.  

 

श्री ऋवषकेशजी वगल्डा (मवेडकल डीलि, अबंड): 

अप्रवतम आि ेसगळ कािी.. पण त्या सगळ्या गोष्टीत मात्र एक नक्की छान आि,े ते म्िणजे तुम्िी 

केललेी अमेरिकेच्या प्रत्येक जागेची ववस्ततृ माविती.. 

अगदी अस वाटत आि ेकी आम्िी पण त्या सगळ्या गोष्टी स्वतः पाविल्या की काय? खि म्िणजे 

ि े सगळ मनापासून वलविणे सगळ्याना ज़मण शक्यच नािी.. ते फ़क्त जमणाि.. पवन झंवि 

यांनाच.. धन्यवाद!!     
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श्री मिशेजी भट्टड (कापड व्यापािी, बनिट्टी): 

Very nicely written Bhaiya, Marathi was too tough on me so had to translate, 

but it was worth reading. Have to say Bhaiya, U are really good at living a 

meaningful life.. lot to learn from you and proud of You. 

 

श्री सदानदं कदम (ऑटोमोबाईल व्यावसावयक, पढंिपिू): 

अवतशय सुंदि, आपण अमेरिकेत आिात आवण खिोखिच मी आपणा सोबतच आि ेकी काय? 

असा भास िोत आि.े आपण दते असलेल्या अमलू्य मावितीमुळे आमच ेकुटंुब भािावनू गले ेआि.े 

काय सांगावे या नंतिची आमची रट्रप कदावचत अमेरिकेचीच अस ूशकेल. अनेक अनेक धन्यवाद.  

 

श्री वमसलदं तानवड े(कि-सल्लागाि, पढंिपिू) 

ध्येयाने झपाटलले्या, मनाने, ववचािाने व शिीिाने तरुण असलेल्या, जीएसटीची प्रचंड धावपळ 

असतानािी, खास आपल्या लोकांना अमेरिका कळावी म्िणून व ‘शिाण ेकरुनी सोडाव ेसकळ 

जन’ या ितूेने अथक परिश्रमातून पवन झंवि यांनी वलविलले े‘प्रवास-वणचन’ नक्कीच ददशादशचक व 

मागचदशचक आि.े म्िणतात दशे पविल्याने ज्ञान समृद्ध िोते, यािी पुढ ेअशाच अनेक अभ्यासपणूच 

पयचटनाचा योग झंवि दाम्पत्यास लाभो िीच श्री गजाननाचिणी ववनम्र प्राथचना.        

 

श्री अवजत सावळे (िेडीमडे व्यापािी, पढंिपिू): 

श्री पवनकुमाि झंवि यांनी वलविललेे ‘माझी अमरेिका भ्रमंती’ ि ेनुसते प्रवास-वणचन नसून 

अभ्यासपूवचक व सवाांना उपयकु्त असे वलखाण आि.े कोणत्यािी ववषयाचा सखोल अभ्यास करून 

तो सोलया पद्धतीन ेसवाांना समजेल असा मांडण ेवि त्यांची िातोटी आि.े सदि लखे वाचल्यावि 

खिोखिीच अमेिीकेला जावेसे वाटते. असेच त्यांनी जगभ्रमण करून सवाांना प्रेिाणादायी ठिेल 

असे वलखाण किावे.  

 

सीए सौ. िाजलक्ष्मी वशब े(कि-सल्लागाि, कोल्िापिू): 

It is always a good idea to put your experience in words and when it is related 

to amazing places it becomes even more interesting and informative for the 

readers. The way you have narrated your experiences which you had during 
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your visit to different places in USA, is worth reading. Not only because it is 

informative but it gives you a feeling of actually virtually experiencing those 

places while reading. In fact I relived some of my memories while reading 

about Statue of Liberty and Niagara. Also the pictures in the write ups make 

it more attractive.  

 

The compilation of write ups in a complete book is a good idea and will serve 

as a guide for the wanna be visitors. I used to be waiting for the write ups 

everyday and I am sure other friends have felt the same. This book is an 

answer to all the What, When, How, Where type questions of a person willing 

to go on a holiday to USA. Lastly your unique style of expressing the 

experience and viewpoints makes this book worth reading. Wish you all the 

best and looking forward for the final copy soon :) 
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‘पिदशेवािीसाठी मनगटी बळ भिण्याचा एक छोटासा प्रयत्न’ 

 

वमत्रिो.. 

‘पिदशेी जाणे’ म्िणजे म्िणजे फाि अवघड काम असत,े असा बऱ्याचवेळी लोकांचा गैिसमज 

असतो. िा गैिसमज कमी करून, वाचकांच्या ‘मनगटी पिदशेवािीसाठीचे बळ भिण्याचा एक 

छोटासा प्रयत्न’ मी ‘माझी अमरेिका भ्रमतंी’ या माझ्या पविल्या पुस्तकातून किीत आि.े   

 

पिदशेवािीतील अनभुव, प्रसगं, िणवचत्र े आपल्यासाठी सकंवलत करून या पुस्तकाच्या 

माध्यमातून आपल्या भटेीसाठी दते आि.े ‘अमेरिका’ िा फक्त दफिण्याचा ककंवा नुसती भटकंती 

किण्याचा दशे नसून आपल्या ज्ञानात भि घालणािा दशे आि.े 

 

या रठकाणी मी नक्कीच म्िणेन की, अमेरिका िा ‘बघण्याचा नसनू वशकण्याचा दशे’ आि.े 

माझा िा छोटासा प्रयत्न आपणास नक्की आवडले िी खात्री.. 

 

सीए पवनकुमाि ववजयकुमाि झवंि 

पत्ता: ‘वशवकृपा’, जैन मदंदि समोि,  

मिावीि नगि, पंढिपिू - ४१३३०४ 

 

मोबाईल: ८८०-५२०-७७७७ 

ईमले: pzanvar@gmail.com 

  



73 
 

 
 

वमत्रिो 

पुस्तकं वाचून कोणी शहाणं होतं का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतं. वाचन करणारी माणसं त्ांच््ाबरोबरच््ा वाचन न करणार् ् ा 

माणसांहून अधिक प्रगल्भ आधण धवचारी असतात. 

कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीवाला, अनुभवाने शहाणपण ् ेतं. इतर प्राण््ांना काही प्रमाणात त्ांचे 

जन्मदाते थोडफ़ंार धशक्षण दतेात. पण मानव हा असा प्राणी आह ेज््ाला पुवी जगलले््ा आधण 

आता धजवंत नसलेल््ा माणसांचे अनुभवही धशकता ्ेतात . ते पुस्तकांद्वारे. माणसाला आपल््ा 

सभोवताली नसलेल््ा, दरू दशेातल््ा माणसाचें अनुभव समजून घेऊन धशकता ्ेतं. तेही 

पुस्तकांद्वारे. प्रत्क्ष अनुभवांहून चांगला धशक्षक नाहीच. पण इतरांना आलेल ेअनुभव, त्ांनी 

खाल्लेल््ा ठेचा ्ाही माणसाला धशकवतात आधण शहाण े करून सोडतात. 

म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतरांना वाचा्चा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल ह ेशभंर टके्क सत् 

आह.े 

मंडळी! 

वाचायला ति िवचं! 

पण वाचून झाल्यावि प्रवतसादायलािी िवं… 

…आधण स्वतःही धलहा्ला हवं. 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com  
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