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अरुण फडके

या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

विलेपारल्यातील बलतु ेदार
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आवििााद आवि िभु ेच्छा द्या
लेखकानां ा फ़ोन करून दाद द्या
आपल्या वित्ाचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक िेल आवि Whatsapp करा
ई सावहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टाग्राि, टेवलग्राि याांिर ्ितः जा ि इतराांना
आिांवत्त करा. सोशल वमवडयावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सिाात बहुिोल अिा तुिच्या सचू ना द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करीि आिे
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भाग-१

लेखक

अरुण फडके
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विलेपारल्यातील बलतु ेदार : भाग-१
लेखक... अरुि फडके
पत्ता- अरुि फडके , १९, अविता सोसायटी, चिथा िजला, कान्सहोजी
आांग्रे िार्ा, कोलडोंर्री, अांधेरी (पिू ा), िांबु ई ४०००६९.
M: 7400173637M: ७४००१७३६३७,
sheroophadke@gmail.com

िख
ु पृष्ठ: श्री िैलेि तेंडोलकर

या प्ु तकातील लेखनाचे सिा हक्क लेखकाकडे सरु वित
असनू प्ु तकाचे वकांिा त्यातील अांिाचे पनु िाद्रु ि ि
नाट्य, वचत्पट वकांिा इतर रुपाांतर करण्यासाठी
लेखकाची लेखी परिानर्ी घेिे आिश्यक आहे. तसे न
के ल्यास कायदेिीर कारिाई होऊ िकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43
and 66 of the IT Act 2000. 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.
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प्रकािक : ई सावहत्य प्रवतष्ठान
www.esahity.in
www.esahity.com
esahity@gmail.com
eSahity Pratishthan
eleventh floor
eternity
eastern express highway
Thane. 400604
प्रकाशन : १६ नोव्हेंबर २०२० (दिवाळी पाडवा)
©esahity Pratishthan® 2020
•

विनािूल्य वितरिासाठी उपलब्ध.

• आपले िाचून झाल्यािर आपि हे फ़ॉरिडा
करू िकता.
•
हे ई पु्तक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी वकांिा िाचनाव्यवतररक्त
कोिताही िापर करण्यापुिी ई सावहत्य प्रवतष्ठानची परिानर्ी घेिे आिश्यकआहे.
िे आिश्यकेेआहे.
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अरुि फडके
अरुण फडके हे एक अभ्यासू लेखक
म्हणनू सपु ररवचत आहेत. फ्रीिेसनरी या प्राचीन
जार्वतक सघां टनेचे सद्य व सघां टनेच्या भारतातील
इवतहासाचे अभ्यासक, एक इटां रनॅिनल कॉफी टेबल
बुक प्रकावित आहे. ते वि्िृतीत र्ेलेल्या िराठी
म्हिी - िाक्प्रचार याचे अभ्यासक असनू ६० लेखाचां ी
लेखिाला तरुि भारत िधे प्रकावित झाली आहे.
त्याांचा अभ्यासाचा मख्ु य ववषय आहे वसांबॉल-वसांबॉवलझि-अॅवलर्री,
अथाात रूपकिास्त्र – प्रतीकिास्त्र -- वचन्सह – वचन्सहसक
ां े त - वचन्सहाथा. याही
ववषयावर दैवनक िांबु ई तरुि भारतमधे ६० लेखाचां ी लेखिाला प्रकावित झाली.
वचह्न वनवित्त – वनवित्त वचह्न हे पस्ु तक लवकरच येत आहे. विलेपारल्यातील
बलतु ेदार ही िावसक २४ लेखाचां ी लेखिाला अभतू पिू ा या िावसकात प्रकावित.
सध्या लोकमान्य सेवा सांघाच्या िताब्दी इवतहास खांडाचे लेखन सरू
ु . बालनाट्य
चळिळ, प्रायोवर्क-व्यिसावयक नाट्य चळिळींचा इवतहास व विलेपाल्याातील
रांर्किी याांचा परीचय करून देिाऱ्या प्ु तकाचे सांकलन-लेखन सरुु आहे.
अनेक नामवांत सांस््ाांच्या कायाात त्याांचा सहभाग असतो. लोकिान्सय सेिा
सांघ, पारले. र्ॉवसप ग्रपु ही प्रायोवर्क रांर्भिू ीिरील सांस््ा, नाट्यसांपदा प्रवतष्ठान,
कै िो र् राांर्िेकर जन्सििताब्दी िहोत्सि, जार्वतक वचत्पािन िहासांिल
े न, ि ल
डहािक
ू र िाविज्य िहाविद्यालय िाजी विद्याथी सांघटना आदींचे ते आघाडीचे
कायाकते ववश्वस्त आहेत. तसेच ते िोठ्या उत्सिी कायाक्रिाचां े अनभु िी सघां टक
(Event designer) व Heritage Structure Rehabilitation &
Restoration या विषयातील अनेक यांत्-तत्ां ाचां े वििेषज्ञ आहेत.
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लेखकाचे मनोगत
अरुण फडके
या प्ु तकातील सिाच र्ोष्टी तेंव्हाच्या आहेत, जेंव्हा इथले
र्ते लाल िातीचे होते. वहरव्यार्ार वनसर्ााने िेढलेल्या र्ािाच्या
कोपऱ्या कोपऱ्यात टुिदार घराच
ां ी ि्ती सजली होती िात् या
रहात्या घरातां नार्ररकाचां ी ि्ती विरळ होती. विसाव्या ितकाच्या
सरुु िातीलाच सन १९०६ िधे नक
ु तेच विलेपारले रे ल्िे ्टेिन
बाधां ले र्ेले होते आवि आता बाहेरच्या जर्ािी या वचिक
ु ल्या
र्ािाचा सांपका सहज झाला होता.
हे ििान आहे साधारि िांभर िषाांपिू ीच्या आपल्या
विलेपारल्याचे. आपलां विलेपारले म्हिजे आज िैलोंिैल
आडव्या-उभ्या पसरलेल्या िबांु ैनर्रीतील एक िहत्िाचे उपनर्र,
जिू या िहाकाय िहराच्या हृदयािरचा कौ्तभु ििी. िांबु ईच्या
जहु ू सिद्रु वकनाऱ्यापासनू अर्दी हाके च्या अांतरािर असलेल्या
एके काळच्या या छोट्यािा र्ािाचा, विलेपारले रे ल्िे ्टेिनच्या
वनविाती नांतर साधारि िभां र – एकिे दहा िषाांत सांपिू ा कायापालट
झालेला वदसतो. विलेपारल्यात, अलीकडच्या २०-२५ िषाांत
्थावयक झालेल्या नार्ररकानां ा सद्ध
ु ा हे पटकन जाििते इतक्या
िेर्ाने हे बदल होत आहेत.
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आमचे कुटुांब समु ारे शांभर वषाांपवु ी पारल्यात आले आवण
इ्लेच झाले. िाझी आत्या श्रीिती सीताबाई र्ार्ां ल, १९२३
साली लग्न होऊन पारल्यात रहायला आली. िाझ्या िवडलाांचा
जन्सि १९२३ या िषी बडोद्यात झाला. िवडलाांच्या ियाच्या ५ व्या
िषी त्याच्ां या आईचा िृत्यू झाला, ते सिा भािांडात धाकटे. त्यामळ
ु े,
त्यािेळी, सौ सीताबाई र्ाांर्ल या िवडलाांच्या िोठ्या बवहिीने, िषा
१९२८ िधे त्यानां ा पारल्यात आपल्या घरी आिले आवि
िल
ु ासारखा साांभाळ के ला. पल
ु ां आवण माझे वडील तसे
समवयस्कच. त्यामळ
ु े पल
ु ांच्या पस्ु तकातील पारले माझे वडील
जगले आहेत. १९५० च्या दशाकात माझा जन्म झाला तेव्हापासनू
पारले हेच माझे जग आवण जगणे झाले.
िषा १९७० िध्ये अकरािीवच परीिा उत्तीिा होऊन
िहाविद्यालायात प्रिेि घेतला तेंव्हाच, आपल्यातला प्रत्येकजि
या िबांु ईच्या उपनर्रात तसा उपराच
ां आहे याची जािीि िला
झाली होती. आर्री आवि कोळी असे इथले िळ
ू रवहिासी जार्ा
विकून अन्सयत् ्थावयक झाले असािे. नेिक्या याच काळात,
िबांु ईतील आम्ही ्थावनक िराठी म्हिनू बाकी सर्ळे अन्सय भावषक
उपरे आहेत, आिी राजकीय भवू िका काही नेत्याांनी घेतली होती.
आम्ही मराठी म्हणून स्थाननक – तुम्ही अमराठी म्हणून उपरे,
असे भावषक विभाजन जािीिपिू ाक के ले र्ेले होते. ्ि्थ आवि
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सोिीक सिाजात विनाकारि तिाि वनिााि के ला र्ेला होता
त्याचे पररिाि आपि आजपयांत भोर्तो आहोत. त्या तरुि
ियातही ही भवू िका नक्कीच पटलेली नव्हती. त्याला कारिेही
तिीच होती. िाझ्या या भवू िके िी िी कायिच धृढ रावहलो आहे
आवि नेिक्या याच धोरिाने, विलेपारल्यातील DNA चे घटक
असलेल्या अिराठी बलतू दे ाराांचा योग्य पररचय व्हािा, हा या िषा
२०१९ िधील लेखिालेचा प्राथविक हेतू आहे.
उद्यििीलता – व्यिसाय चातयु ा याला दोन प्रिािे आहेत. या
वनसर्ादत्त ििता आवि र्िु ित्ता (natural attributes) आहेत हे
आपि सरुु िातीला लिात घ्यायला हिे. त्याची जािीि
झाल्यानांतर अनभु ि आवि सरािाने प्राप्त झालेल्या (acquired
skills) व्यिसाय चातयु ा ििता आहेत. प्रत्येक व्यिसावयकाला
नांतर विळालेले अपयि अथिा यि या िरच अिलांबनू असते.
याच विलेपारल्यात िाझा जन्सि झाला, इथल्याच िाळा आवि
िहाविद्यालयात िाझे वििि झाले. यातील प्रत्येक बलतू ेदाराला
िी जिळून पावहले आहे. त्याच
ां ी िेहनत आवि प्रर्ती याचा िी
सािीदार आहे. या लेखिालेतील प्रत्येक बलतू ेदाराच्या अिाच
सिा ििताच
ां ा परीचय करून देताना, तत्कालीन विलेपारल्याचे
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सिाज जीिनाचे िा्ति ििान आवि येथील सिाजाच्या
िानवसकतेचा पररचय, म्हिनू च िला करून देता आला आहे.
जानेिारी ते वडसेंबर २०१९ िध्ये, विलेपारल्याच्या अभतू पिू ा
या िावसकात हे लेख वनयवित प्रकावित झाले होते. अभतू पिू चा े
िालक आवि सांपादक, िाझे ्नेही श्री अवनल हडीकर, याांनी हे
लेख या ई प्ु तकात सिाविष्ट करण्यास सिां ती वदली. त्यासाठी
त्याांना िनःपिू क
ा धन्सयिाद.
डॉ अवनल बाांवदिडेकर हे नाि, प्रवतथयि नाट्यलेखक –
नाट्य वदग्दिाक आवि अनभु िी रांर्किी म्हिनू तम्ु हाला नक्कीच
पररचयाचे आहे. िाळेतील वदिसापां ासनू ्नेह असलेले आम्ही
दोघे अ्सल पारलेकर आहोत. िषा १९८३ िधील कै लासवासी
पारले ही त्याांची अनेक परु ्कार प्राप्त एकाांवकका खपू च र्ाजली
होती. डॉ अवनल बावां दिाडेकर यानां ीच या प्ु तकाची प्र्तािना
वलवहली आहे. त्याांना िनःपिू ाक धन्सयिाद.
अभतू पिू ा िावसकाचे वडझाईन करिाऱ्या श्री िैलेि तेंडोलकर
याांनी या प्ु तकाचे सिपाक िख
ु पृष्ठ बनिले आहे. त्यानाही
िनःपिू ाक धन्सयिाद.
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ई सावहत्य प्रवतष्ठान याांनी अर्त्याने, या लेखिालेला ईप्ु तक
्िरूपात प्रकावित के ले आहे. सच
ां ालक श्री सनु ील साितां आवि
सिा सहकारी याांना िनःपिू ाक धन्सयिाद.
एका िहत्िाच्या उपनर्राचा आवि तेथील बलतू ेदाराांचा असा
पररचय तम्ु हाला वनवितच आिडेल याची िला खात्ीच आहे.
वलहू आनांदे – िाचू आनांदे...!
अरुि फडके ,
विजयादििी, २५ ऑक्टोबर, २०२०.
विलेपारले, पिू ा, िबांु ई. M: ७४००१७३६३७
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चार शब्द
अननल हडीकर
अभतू पूवव पाले या नािात पिू ा पाले असा ्पष्ट सांकेत
असलेलां िावसक सरुु करून अकरा िषे झाली होती.जिळ जिळ
हजार हून अवधक िर्ािीदारानां ी या िावसकािरचे प्रेि आवि
आपल
ु की व्यक्त के ली होती. अांक विळण्यास चार वदिस लार्ले
तरी अजून अंक आला नाही? असा प्रश्न वकांिा अजून अंक
आला नाही अिी तक्रार िला िर्ािीदारानां ा अक
ां ाबद्दल असलेली
उत्सक
ु ता आवि लोकवप्रयता सख
ु ित होती. िात् त्याचबरोबर
िाचकाांना आिडतील असे लेख, अिी िावहती देिां ही िाझी
जबाबदारी िाझ्या िनािरचा ताि िाढििारी होती.
साल २०१८ .वडसेंबर िवहना. अरुि फडके याचां ा फोन
आला. त्याांनी अभतू पूवव पाले या िावसकात पिू ा विलेपारल्यातील
व्यािसावयकाांविषयी वलवहण्याची इच्छा, तयारी दिािली. अरुििी
िाझा जनु ा पररचय. अरुि हा कुिल सघां टक. कोित्याही र्ोष्टीिी
वभडायचां कसां ते अरुिकडून विकािां. एिढां असताना अकरा
िषाात अभतू पिू ा साठी तो काही वलहू िके ल असां िाझ्या डोक्यात
12

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

न येण्याचां कारि िला िाहीत नाही. काही र्ोष्टी आपि करत नाही.
त्या होतात कारि त्या व्हायच्याच असतात. आपि असतो
वनवित्तिात्. ज्या ििी अरुि फडके याांनी हा प्र्ताि िाांडला त्याच
ििी िी होकार वदला. िाझ्या होकारानांतर िात् ज्यािेळी अरुि
फडके म्हिाले की ते अिराठी व्यािसावयकाांबद्दल वलहू इच्छीतात
त्यािेळी िी विचारात पडलो.
वकतीही नाही म्हटलां तरी पिू ा पारल्यात िराठी िािसे अवधक.
िाझ्या अभतू पिू ा चे िाचक िराठी. िाचकाांना हा प्रकार वकतपत
रुचेल याविषयी िी सािक
ां होतो. िी तसां अरुिला बोलनू
दाखिलां. िात् त्यानतां र जेव्हा आिच्यात चचाा झाली त्यािेळी
अरुिने त्याची भवू िका िाांडली आवि िर् िात् सांपादक म्हिनू
िाझ्या सिा िक
ां ा दरू झाल्या. २०१९ या िषाात १२ िवहन्सयात १२
अिराठी व्यािसावयकाांबद्दल सवि्तर वलवहण्यासाठी िी अरुिला
वहरिा कांदील दाखिला. पवहला लेखच नव्हे तर १२ च्या १२ लेख
ठरलेल्या तारखेला अरुिने िला िेल के ले हे िला इथे आिजानू
साांवर्तले पावहजे.
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िाताधीन हलिाईचा पवहला लेख प्रकावित झाला आवि
िाचकानां ाही यापढु े असे छान िावहतीपिू ा लेख िाचायला विळिार
अिी र्ोड चाहूल िाचकानां ा लार्ली. अरुिच्या सिा लेखाांचां
िैविष्ट्य असां की ही िािसां ज्यािेळी आपल्या व्यिसायाचा जि
बसित होती त्यािेळी पारल्यात साां्कृ वतक, सािावजक, आवथाक
जडि घडि किी होती, याचे प्रत्येक लेखात त्याने के लेलां अचक
ू
ििाने. आपले रहाते घर सोडून इतक्या दरू िरच्या अनोळखी भार्ात
आलेल्या त्या बलतु ेदाराांचे कौतक
ु करािे तेिढे थोड़े. व्यिहार
चातयु ा, िेहनत आवि दरू दृष्टी यासोबतच इथल्या िािसाांना सिजनू
घेत त्यानां ी जी घोड़दौड़ के ली ती िाचकानां ा प्रेरिादायी िाटली.
िख्ु य म्हिजे ही िांडळी त्याांच्या रोजच्या भेटण्यातली –
ओळखीची. या लेखाांच्या िाध्यिातनू त्याांचा इवतहास उलर्डला
र्ेला.
हे सिा लेख ई-प्ु तकाच्या िाध्यिातनू आपल्यासिोर येत
आहेत ही आनदां दायी बाब आहे. यापिू ी श्री प्रदीप वभड़े आवि श्री
नविन काळे याच्या अभतू पूवव पालेमधील लेखाांची प्ु तके
प्रकावित झाली असनू त्या यादीत अरूि फडके याचां े नाि साविल
होते आहे. अरुि चे अवभनांदन..!
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हे प्ु तक िाचकाांना आिडेल अिी िला खात्ी आहे,ज्याांनी
हे सिा लेख एकदा िाचले आहेत त्यानां ा एकवत्तपिे सिा लेख
िाचण्याचा आनांद विळेल. एका उपनर्राच्या जडि घदनीतील या
इवतहास सदृि बारा लेखाांना ई प्ु तक ्िरूपात सादर करािे, या
वनिायासाठी, ई-सावहत्य प्रवतष्ठानचे श्री सवु नल साितां आवि त्याचां े
सिा सहकारी याांचे िनःपिू ाक अवभनांदन ...!
अवनल परिराि हडीकर
४ नोव्हेंबर, २०२०
विलेपारले, िबांु ई.
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प्रस्तावना
डॉ अननल बांनदवडेकर
अरुि फडके आवि िाझा िाळेपासनू पररचय. त्याांची
नवलेपारल्याचे बलतु ेदार वह लेखिाला आिच्या
विलेपारल्याच्या अवनल हडीकर याच्ां या अभतू पिू ा िावसकात दर
िवहन्सयाला प्रकावित होत असते. या लेखिालेचे ई प्ु तक
डीजीटल िाध्यिातनू ईसावहत्य प्रवतष्ठानतफे प्रकावित होते आहे.
या ई प्ु तकाची प्र्तािना िी वलहािी असा विनतां ीिजा आदेि
आल्यािळ
ु े िी तात्काळ होकार वदला.
विलेपारल्याचा इवतहास इथली िािसां घडितात. पारल्याच्या
जडिघडिीत अनेक िराठी कुटूांबाांचे योर्दान आहे. पराांजपे,
साठ्ये, पारधी, र्ान,ू चेंबरु कर, वभडे ही िानर्ी दाखल काही नािे.
िात् िराठी िािसाांबरोबर अिराठी िािसाांनीही पारल्याच्या
उत्कषााला हातभार लािला आवि ्ि:ताची आवि पारल्याची ही
प्रर्ती घडिनू आिली ही ि्तवु ्थती आहे.
पिू ीच्या काळी, पच
ां क्रोिीतील र्ािकरी आवि िेतकयाांच्या
वनत्याच्या र्रजा भार्वििारे ते बलतु ेदार, आवि नैविवत्तक र्रजा
भार्वितात ते र्ाि कािर्ार म्हिजे अलतु ेदार अिी श्रिविभार्िी
16
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होती. एक प्रकारे ही बारा ट्रेडसची, र्ािाची सव्हांट वसव्टि होती.
पारल्याचा र्ाडा १९३०-४० पासनू ज्या लोकानां ी चालिला,
त्याांचा पररचय - लेखाजोखा या प्ु तकाांत अरुि फडक्याांनी
िाांडलाय. िळ
ु ात त्याांना पारल्याविषयी आत्िीयता असल्यािळ
ू े
सिा लेख आटोपिीर झाले आहेत.
िाताधीन हलिाई, पानवबडीिाले नारूिेठ, प्रायिस आवि
छत्ीचा डॉक्टर िसु ाभाई, कवलांर्ड - आबां ेिाला र्ोविांद तेली,
र्ोवहल ब्रदसा के वि्ट अॅडां ड्रर्ी्ट, ििाा टेलसा, र्ोपाळ ्िीट िाटा
- ििाा भेळपरु ी, वििसहायवसर्ां बघेल, नारायि ्टोअसा, सक
ु ा
िेव्याचे व्यापारी प्रेिजी लालजी व्होरा, सोवनग्रा आवि वकरािा
व्यिसावयक जेठालाल िाह याांचा पररचय, या लेखिालेत करून
वदला आहे. सत्तर-ऐिां ी िषाांपासनू विलेपारल्याच्या सां्कृ तीचे हेच
सर्ळे DNA घटक आहेत, हे फडक्याांचे विधान नक्कीच
पटण्यासारखे आहे.
रे ल्िेिळ
ु े विलेपारल्याचे पिू ा आवि पविि असे दोन भार् झाले
आहेत. पिू ेत िराठीचे प्राबल्य तर पविि हा र्जु राती बहुभावषक.
पारल्याच्या दवििेला साांताक्रुज, उत्तरे ला अांधेरी, पिू ेला सहार र्ाांि
तर पवििेला जहु ू अिी र्ािां े होती. वब्रटीिाच्ां या काळी इरले आवि
पारले अिी दोन र्ाांिे होती त्याचे पढु े विलेपारले झाले.
17
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इ्कॉन िांवदरासिोर असलेले िक्त
ु े श्वर िहादेि िांवदर हे
तत्कालीन पारल्यातील सिाात जनु े देिालय. रघनु ाथ रािे याचां ा
उल्लेख इवतहासात आढळतो. जहु ू म्यनु वसपालटी १९१९ साली
्थापन झाली. १९२८ साली जहु ू फ्लाईर्ां क्लब ्थापन झाल्यािर
विलेपारल्यात िेर्ाने बदल घडून आले. ्िातांत्र्यानांतर १९४७
साली साांताक्रुज एअरपोटा भारत सरकारच्या ताब्यात आल्यािर,
विलेपारले जार्वतक नकािािर आल.ां
विलेपारले हे चळिळ्या िांडळींचे र्ाि म्हिनू सिादरू पररवचत
आहे. सहकारी र्ृहवनिााि चळिळ, ग्राहक सहकार चळिळ,
प्रायोवर्क नाटकां, ्िच्छ पाले अवभयान अिा अनेक चळिळींचे
िाहेरघर. अश्या पारल्याच्या जडिघडिीत ज्या अिराठी
बलतु ेदारानी िाटा उचलला त्याचां यथायोग्य वचत्ि अरूि
फडक्याांनी के ल आहे ते करताना त्याांनी पारल्याच्या धाित्या
इवतहासाचाही िार्ोिा घेतला आहे. हे सिा िक्य होण्याचे प्रिख
ु
कारि म्हिजे त्याांचे िाके ट िध्येच असलेले िा्तव्य, त्याांचे
कुतहू ल, डोळस िृती आवि आवत्ियता, िित्ि. त्याांची वनरिि
िक्ती चार्ां लीच आहे. ह्या बलतु ेदाराच्ां या यिाचां ििान करताना
त्याच्ां या उद्यििीलतेचा, पररश्रिाांच्या तयारीचा, िक्तिीरपिा,
चािाि नजर वनयवितता या र्िु ाांचा नेिका उल्लेख के ला आहे.
खरतर जीिनात यि्िी कसे व्हािे याच
ां े हे के स ्टडीचां आहेत.
18
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बलतु ेदाराांच्या प्रर्तीचा इवतहास खरां म्हिजे ्िातांत्र्योत्तर
काळातील उद्दििीलतेचा इवतहास आहे. अरूि यानां ी इवतहास
वटपताना भितालािर ही सक्ष्ू ि भाष्य के ले आहे. कुटूांब आवि
सिाजव्यि्थेत झालेला सक्ष्ु िबदल, विलेपारले उपनर्राची घडी
त्याच्या सािावजक-साां्कृ वतक-िैिविक वि्तीच्या धाग्याांिळ
ु े
व्यिव्थत बसली होती इत्यादी िाक्ये त्याच्ां या वनरीिि िक्तीची
प्रवचती देतात.
पालेकर असल्यािळ
ु े यातील काही जिाांच्या सेिेचा उपभोर्
िी घेतला आहे, पि आज त्याच
ां ा खरा पररचय झाल्याचां सिाधान
विळालां. िोरबांर्ला अव्तत्िात असल्यापासनू पालेजी फॅ क्टरी
अ्तांर्त होईपयांतचा काळ, िी ्ितः अनभु िला असल्याने
यातील सिाच व्यवक्तरे खाटने अ्सल उतरली आहेत. िांबु ई सारख्या
िेट्रो िहरात विलेपारल्या सारखां र्ाांि विरघळून न जाता (िेवल्टांर्
पॉट) आपलां अव्तत्िां वटकिनू आहे याच कारि म्हिजे
पारल्यातील सां्था, पालेकर नार्ररक आवि पारल्याच्या
जडिघडिीत सािील असलेले हे बलतु ेदार. अरूि फडके याांनी
अिराठी बलतू ेदारािां र जसां वलहील तसचां िराठी बलतू ेदारािां रील
ई प्ु तक ते लिकरच वलहून प्रकावित करातील अिी अपेिा
आहे.
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विलेपारल्यातीलच नव्हे तर पारल्याबाहेरील रवसक िाचक या
प्ु तकाच भरभरून ्िार्त करतील अिा अपेिेसह िाझ्या त्यानां ा
िभु ेच्छा..
कारि म्हटलांच आहे
पारले आमचे, पारले आमचे
पारले ….आमचे गांव .
राहतात दिथं माणसं
माणसं म्हणजे काय….?
या प्रश्नाांचां उत्तर जािनू घेण्यासाठी हे प्ु तक िाचलांच
पावहजे...!!
डॉ.अननल अनतं बांनदवडेकर
कोजावर्री पौविािा.
३० ऑक्टोबर, २०२०.
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अपवण पनिका
माझ्या या लेखमालेतील बहुतांशी घटनांचे उल्लेख,
नवलेपारल्यातील माझ्या बालपणातील जीवनकाळात
स्मृतीबद्ध झालेले आहेत. माझे रम्य बालपण स्मृतीसमृध्द
करणारी माझी बनहण, सौ शीला शरदचद्रं पटवधवन नहच्या
सन्मानाथव हे ई पुस्तक नतला अपवण के ले आहे...!
अरुि फडके ,
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विलेपारल्यातील बलतु दे ार भाग १
अनुक्रमविका
१... माताधीन हलवाई.
२... पान-नवडीवाले नारू शेठ.
३... प्रायमस आनण छिीचा डॉक्टर मुसाभाई.
४... कनलंगड - आंबेवाला गोनवंद तेली.
५... गोनहल ब्रदसव, के नमस्ट अॅन्ड ड्रगीस्ट.
६... वमाव क्लॅाथ स्टोसव – टेलसव.
७... गोपाळ स्वीट आनण शमाव भेळपुरी हाऊस.
८... नशवसहायनसंग बघेल: नवलेपारल्यानतल पनहला
मंडप डेकोरेटर.
९... नारायण स्टोसवचे नारायणभाई.
१०... प्रेमजी लालजी व्होरा - पी एल पालाव - सुका
मेव्याचे व्यापारी.
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विलेपारल्यातील बलतु १ / १

माताधीन हलवाई.
ही र्ोष्ट तेंव्हाची आहे, जेंव्हा इथले र्ते लाल िातीचे होते.
हरव्यार्ार वनसर्ााने िेढलेल्या र्ािाच्या कोपऱ्या कोपऱ्यात टुिदार
घराांची ि्ती सजली होती िात् या रहात्या घरातां नार्ररकाचां ी ि्ती
विरळ होती. विसाव्या ितकाच्या सरुु िातीलाच सन १९०६ िधे
नक
ु तेच विलेपाले रे ल्िे ्टेिन बाधां ले र्ेले होते आवि आता
बाहेरच्या जर्ािी या वचिक
ु ल्या र्ािाचा सांपका सहज झाला होता.
हे ििान आहे साधारि िांभर िषाांपिू ीच्या आपल्या
विलेपारल्याचे. आपलां पारले म्हिजे आज िैलोंिैल आडव्याउभ्या पसरलेल्या िबांु ैनर्रीतील एक िहत्िाचे उपनर्र, जिू या
िहाकाय िहराच्या हृदयािरचा कौ्तभु ििी. िांबु ईच्या जहु ू
सिद्रु वकनाऱ्यापासनू अर्दी हाके च्या अांतरािर असलेल्या
एके काळच्या या छोट्यािा र्ािाचा, विलेपारले रे ल्िे ्टेिनच्या
वनविाती नांतर साधारि िभां र – एकिे दहा िषाांत सांपिू ा कायापालट
झालेला वदसतो. विलेपारल्यात, अलीकडच्या २०-२५ िषाांत
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्थावयक झालेल्या नार्ररकानां ा सद्ध
ु ा हे पटकन जाििते इतक्या
िेर्ाने हे बदल होत आहेत.
िी विलेपारल्यात जन्सिाला आलो...इथल्याच पारले वटळक
विद्यालय आवि ि ल डहािक
ू र या िाविज्य िहाविद्यालयात िाझे
वििि पिू ा झाले. नांतरच्या काळात, इिारत दरुु ्ती आवि इवां टररयर
सजािट या व्यिसायात कांत्ाटदार म्हिनू याच उपनर्रात भरपरू
व्यािसावयक कािे के ली. िाझ्या या र्ािातील सां्थाांच्या -िा्तांच्ू या – घटनाांच्या आवि पािलापािलािर भेटलेल्या
नार्ररकाच्ां या – व्यापाऱ्याच्ां या – दक
ु ानदाराच्ां या, लहानपिा पासनू
्िृतीबद्ध झालेल्या नोंदी आवि आठििी कायि ताज्या रावहल्या
आहेत.
अर्दी अलीकडे र्पपाच्ां या ओघात विलेपारल्याच्या या
प्राथविक जडिघडिीचा आवि इथे रुजलेल्या एका खास
सां्कृ तीचा विषय वनघाला. त्यािेळी विलेपारल्याच्या सां्कृ तीचे
DNA घटक असे सांबोधन कोिीतरी िापरले आवि या
लेखिालेचा तो वट्रर्र पॉईन्सां ट ठरला.
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र्ेल्या ितकाांत आपल्या विलेपारल्याची घातली र्ेलल
े ी
सरुु िातीची घट्ट िीि म्हिजेच ही पररसरातील सिाजाला
जावििपिू ाक िार्ादिान करून प्रर्तीिील – उद्यिी - सौजन्सयिील
बनििारी सां्कृ ती. यात वििि – सिाजकारि – राजकारि –
सांर्ीत – नाटक – िाचन अिा िख्ु य धारे तील अनेक िेत्ातील
विलेपारल्याचे ्थान अनन्सयसाधारि आहेच. आज या
स्ां कृ तीच्या सिााना पररवचत तरीही पडद्याआड लपलेल्या
अनोख्या DNA घटकाांचा पररचय करून देिारी
नवलेपारल्यातील बलुतं ही ताजी लेखिाला, िषा २०२० िध्ये
ईसानहत्य प्रनतष्ठानच्या िाचकासां िोर ठे ितानां ा आनदां होतो
आहे.
नोकरी-उद्योर्ावनवित्ताने आज जर्भारत कुठे ही ्थावयक
झालेल्या प्रत्येकाला आपल्या विलेपारले या अनोख्या
जन्सि्थानाचा यथाथा अवभिान आसतो. िात् एक लिात घ्यायला
हिे की आम्ही पारल्याचे मूळ ननवासी, आमचा जन्म
नवलेपारल्याचा असे आज अवभिानाने साांर्िाऱ्या इथल्या
प्रत्यक नार्रीकाचे पालक वकांिा आधीची वपढी साधारि
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एकोिीसाव्या ितकाच्या अखेर पासनू विलेपारल्यात विविध
उद्देिाने ्थावयक झाली होती.
ज्याांच्या पोटी जन्सि घेतला ते पालक वकांिा आधीची वपढी
असा दहु रे ी उल्लेख करण्यािार्े तसेच खास कारि आहे. साधारि
सन १८९० ते सन १९३० या साधारि चाळीस िषाांच्या काळात
इथे येऊन ्थावयक झालेली बहुताि
ां ी चाकरिानी िराठी कुटुांब,
काही सन्सिान्सय अपिाद िर्ळता, कोंकि आवि त्यापलीकडील
र्ोिा – वसांधदु र्ु ा - िालिि या प्रदेिातनू आलेली होती. पढु च्या
विििासाठी वकांिा चररताथाासाठी, िबांु ईला रहािाऱ्या िािाकडे
– काकाांकडे – िाििीकडे – आत्याकडे - िोठ्या भािाकडे
अथिा िोठ्या बवहिीकडे जायचे अिा वजिलर् नात्यातनू , या
कुटुांबाच्ां या िार्ोिार् त्याच
ां े अन्सय सर्े-सोयरे विलेपारल्यात आले
होते. विसाव्या ितकाच्या सरुु िातीच्या काळाांत प्रचवलत झालेली
ती आपल
ु कीची – िायेची – िात्सल्याची - विश्वासाची ही विविष्ट
स्ां कृ ती, प्रत्येक कुटुांबािधे ि्तीला आलेल्या तत्कालीन
तरुिाक
ां डून आजही जपली जाते. त्या काळात नातलर्ाांच्या
आश्रयाला आलेले असे अनेक तरुि आज त्याच्ां या ियाची नव्िदी
पार करताना सिाधानाने या सां्कृ तीचा उल्लेख करतात.
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िात् इथे आलेल्या सिाांनाच आपल्या सग्याांचा आश्रय
उपलब्ध झालेला नव्हता. त्यातले काही वनसर्ादत्त उजाा आवि
प्रेरिेने, िांबु ई िायानर्रीतील या उपनर्राच्या आश्रयाला आले
होते. अनेकविध व्यवक्तित्िाच्या या तरुिाईच्या र्िु ित्तेतील फक्त
तीन पैलू सिान होते. पवहली र्ोष्ट, बारा-पांधरा ते िीस ियोर्टातील
हे सिा तरुि अिराठी होते, इथे येईपयांत यातल्या कोिालाही िराठी
भाषेचा साधा पररचयही झालेला नव्हता. दसु री र्ोष्ट उत्तर प्रदेि –
वबहार – कनााटक – र्जु रात - राज्थान अिा राज्यातनू आलेल्या
या तरुिाांना अर्दी थोड्या प्रिािात त्याच्ां या कुटुांबाच्या पारांपाररक
व्यिसायाचा जजु बी पररचय झालेला होता आवि त्यातला प्रत्येक
तरुि उद्यिी होता. या सिाांच्या वतसऱ्या सिान पैलचू ा पररचय िात्,
याांच्या कारकीदा आवि कतृत्ा िाचा लेखाजोखा िाांडताना आज िार्े
िळून पावहल्यािर होतो. अभ्यासाने आज लिात येते ती र्ोष्ट
अिी की ऐिां ी - नव्िद िषाांनांतर या सिाांच्या वतसऱ्या – चिथ्या
वपढीतील तरुिाांनी त्याचां ा व्यिसाय िृद्धींर्त के ला आहे.
िाताधीन िांर्ली हलिाई हा असाच सतरा-अठरा िषाांचा एक
तरुि साधारि १९२७-२८ सालातां विलेपारल्यात दाखल झाला
होता. उत्तर प्रदेिातील बाांदा वजल्ह्यात बबेरू हे अर्दी छोटेसे र्ाि
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आहे. वचत्कुट या सपु ररवचत ्थानाांच्या जिळचे एक र्ाि इतकाच
या र्ािाचा पररचय. िाताधीन याच
ां े हे जन्सि्थान. िेतािर िजरु ी
करून राबिारे आई - िडील आवि त्याांचा कुटुांब काबीला याांची
र्जु राि रोज विळिाऱ्या तटु पांज्ु या िजरु ीच्या पैिातनू च होत
असािी. र्ािातले कोिीतरी िांबु ईला जातात आवि तत्कालीन
िांबु ईच्या परर्थीतीचा पररचय िाताधीनला त्याांच्या टपालातनू
आलेल्या वचठीतनू होतो. आई-िवडलानां ा आधार म्हिनू
िोलिजरु ीच्या अपेिेने िाताधीन १९२६ सालात िांबु ईतील अांधेरी
तालक्ु यात आपल्या र्ािाकडील पररवचताला येऊन भेटतो.
वनसर्ादत्त उजाा, अर्ां िेहनत करायची तयारी, अर्ां भतू उद्यिी िृत्ती
आवि धाडसी िाताधीन, िषाभराने सर्ळे अनभु ि घेत
विलेपाल्याात येतो. बळकट िरीराचा वधपपाड वदसला तरी िातावदन
सज्जन, सत्िील आवि नम्र िृत्तीचा होता.
सध्ां याकाळी सात िाजता कुलाब्याहून येिाऱ्या ट्रेनने
चाकरिानी रवहिासी विलेपारल्यात ्टेिनिर उतरले की िळ
ु ातच
विरळ ि्ती असलेल्या र्ािाांतील र्त्याांिर सनु सान होत असे.
रे ल्िे ्टेिन झाले असले तरी त्याकाळात र्त्यािां र रॉके लचे वदिे
लािलेले असत. रॉके ल सांपले की या वदिट्या विझनू जात आवि
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सारा र्ाि अांधारात र्डु ू प होऊन जाई. िांबु ईतील िषाभराच्या
अिाच अनभु िाने सिृध्द झालेला या तरुि िाताधीनने विलेपारले
रे ल्िे ्टेिनजिळ असलेल्या िांडई जिळची जार्ा हेरतो आवि
वतथला उांचिटा त्याला सोयीचा िाटतो. चार काठ्याांिर एक कपडा
बाांधनू एक वदिस िाताधीन आपला विडे-पानाचा ठे ला सरुु करतो.
आज र्ािडे हॉव्पटल ज्या जार्ेिर उभे आहे त्या जार्ी
त्याकाळात एक सबु क िांडई बाांधलेली होती. िांडईत विरल्यािर
उजव्या – डाव्या बाजल
ू ा दक
ु ाने आवि थोडेसे आत बांवद्त जार्ेिर
बाधां लेल्या ओट्यािर भाजी-फळे-फुलाच
ां े ठे ले अिी ती रचना
होती. याच िांडईच्या बाहेर उजव्या हाताला लार्नू असलेला
उांचिटा म्हिजे िाताधीनचा विडे-पानाचा ठे ला. वदिस सरे पयांत
िडां ईत लोकाच
ु े िाताधीनला उत्ति व्यिसाय
ां ी ये-जा असे त्यािळ
करता येत असे. िांडईच्या सिोरच र्ोखले कुटुांबाचा रुबाबदार
बांर्ला होता. िळ
ू आयिु ेदाचाया असलेल्या र्ोखले कुटुांबात
साधारि िषा १८७५ पासनू पुढच्या वपढीतील अनेक तरुि डॉक्टर
झाले आवि आजही कुटुांबाचा हा िसा पुढील वपढ्याांनी ्िीकारला
आहे. या श्रद्धाळू र्ोखले कुटुांबाचे श्रीराि हे आराध्य दैित होते.
याच श्रद्धेने या कुटुांबाने १९१३ साली श्रीरािाचे देऊळ बाांधले.
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पालेकाराचां े श्रद्धा्थान असलेले विलेपारल्याच्या भर बाजारपेठेत
डौलाने उभे असलेले हेच ते देऊळ. लोकिान्सय सेिा सघां , पारले या
सां्थेच्या ईिारतील पवहल्या िजल्यािरील र्ोखले सभार्ृह हे याच
र्ोखले कुटुांबाच्या देिर्ीतनू बाांधले र्ेले आहे.
उांच – वधपपाड अिा िरकरिी राकट वदसिाऱ्या तरीही
सत्िील आवि सज्जन िाताधीनचा याच र्ोखले याच्ां यािी पररचय
होऊन कालाांतराने त्याचे रुपाांतर ्नेह आवि विश्वासात झाले.
आपल्यालाही आधार िाटेल याच ्नेहभािनेतनू र्ोखल्याांनी
आपल्या बर्ां ल्याच्या आिारात िाताधीनसाठी खोली बाधां नू वदली
आवि आता िाताधीनच्या रहाण्याची व्यि्था झाली.
चार काठ्याांिर कापड बाांधनू , सन १९२७ िधे आपला विडेपानाचा व्यिसाय उभा करिाऱ्या िाताधीनचा, कालाांतराने
िाताधीन िेठ बनला त्याची ही िा्ति कहािी आहे. आधी
कच्च्या िेड िधे वि्तारलेल्या दक
ु ानात हळूहळू ्टेिनरी
सावहत्याची विक्री सरुु झाली. कालातां राने िोठा िल
ु र्ा
जर्ु लवकिोर िवडलाच्ां या िदतीला आला. आता दक
ु ानात खेळिी
– भेटि्तू – सजािटीचे सावहत्य – खेळाचे सािान – ििी आवि
रांर्ीत दोरे अिा अनेक ि्तू िाढत र्ेल्या. यथािकाि धाकटा
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िल
ु र्ा वब्रजवकिोर िोठ्या भािाच्या िदतीला आला आवि
त्याच्या िदतीने १९८० सालात पक्क्या ्िरूपाचे बाधां काि होऊन
दक
ु ानाचे ्िरूप देखिे झाले. आज र्ािडे हॉव्पटलच्या उजव्या
बाजल
ू ा असलेल्या सेन्रल जनरल स्टोसव हे िाताधीन िेठच्या
कारवकदीतील त्याांच्या अखांड पररश्रिाचे फवलत आहे. विडेपानाच्या ठे ल्याचे यथािकाि अन्सय व्यिसायात रुपाांतर होत र्ेले.
िोठा िल
ु र्ा जर्ु लवकिोर अल्पायषु ी ठरले. आज त्याचां ा एक
िल
ु र्ा वब्रजवकिोरसह भरभराटीला आलेल्या दक
ु ानाचा व्यिहार
साांभाळतो आहे.
आज बाजारात चिकदार भेटि्तांचू ी रे लचेल झालेली वदसते.
तरीही सेन्सट्रल जनरल ्टोअसा िधे िात् िल
ु ाांच्या पसांतीला
उतरिाऱ्या, सिासािन्सयाच्ां या वखिाला परिडिाऱ्या भेटि्तू
खच्चनू भरलेल्या वदसतील. सत्तर िषाांहून अवधक काळ
विलेपारल्याचे DNA घडििारा, सिािान्सय तरीही थोडासा
अपररवचत हा आपला पवहला बलतु ेदार. उत्तरप्रदेिातनू आलेले
आवि या भर बाजारातील दक
ु ानासह पररसरातील िोक्यािरील
ईिारतींचे िालक, िाताधीन िेठ.
--००-31
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विलेपारल्यातील बलतु १ / २

पान-नवडीवाले नारू शेठ.
अकरािीवच परीिा उत्तीिा होऊन िहाविद्यालायात प्रिेि
घेतला तेंव्हाच, आपल्यातला प्रत्येकजि या िबांु ईच्या उपनर्रात
तसा उपराांच आहे याची जािीि िला झाली होती. आर्री आवि
कोळी असे इथले िळ
ू रवहिासी जार्ा विकून अन्सयत् ्थावयक झाले
असािे. नेिक्या याच काळात, िबांु ईतील िराठी नार्ररक सोडून,
आम्ही ्थावनक िराठी – तम्ु ही अिराठी म्हिनू सर्ळे उपरे आहेत
आिी राजकीय भवू िका काही नेत्याांनी घेतली होती. त्या तरुि
ियातही ही भवू िका नक्कीच पटलेली नव्हती. त्याला कारिेही
तिीच होती. या भवू िके िी िी कायिच धृढ रावहलो आहे आवि
नेिक्या याच धोरिाने, विलेपारल्यातील DNA चे घटक
असलेल्या अिराठी बलतू ेदाराांचा पररचय हा या िषा २०१९ िधील
लेखिालेचा प्राथविक हेतू आहे.
१९७० सालाांतील दोन घटनाांिळ
ु े पढु ील काळातील आपले
अिकाि खपू व्यापक होिार आहे याची अनभु तू ी िात् झाली
नव्हती. िालेय वििि पिू ा झाल्यािर िहाविद्यालयात घेतलेला
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प्रिेि आवि विलेपारल्यातील प्रायोवर्क नाट्य चळिळीिी
झालेला पररचय, या िरकरिी सािान्सय अिा दोन घटना.
कुिारियातील िालेय वि्तीतनू बाहेर पडून तारुण्यात प्रिेि
करिाऱ्या कुठल्याही तरूि-तरुिीचा अनभु ि, साधारि असाच
असतो.
साधारि सव्िािे-दीडिे िषाांपिू ी,१८५०-१८६० सालातां
असे अनेक उपरे या वनसर्ारम्य विलेपारल्याच्या प्रेिात पडले
असािे. उपरे अिासाठी म्हिािे, कारि इथला िल
ू वनिासी वकांिा
्थावनक रवहिासी उरला नव्हता. आपल्या िोठ्या जविनी
धवनकाांना विकून असे िल
ु वनिासी नार्ररक, िवच्छिारीच्या
आपल्या पारांपररक व्यिसायात व्य्त झाले होते.
िबांु ई िहानर्रीच्या हृदयािरील कौ्तभु ििी म्हिजे आपलां
विलेपारले. खरां म्हिजे अिा उपऱ्यानी िसिलेल उपनर्र असे
म्हिायला हरकत नाही. िात् असे इथले उपरे रवहिासी फार धोरिी
होते. नांतरच्या काळात ्थानाांतर करून विलेपारल्यात आलेल्या
प्रत्येकाच्या साधारि चार प्रिख
ु र्रजाच
ां ा विचार सरुु िातीला इथे
्थावयक झालेल्या या चतरु – धोरिी िांडळीनी के ला होता.
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वनिारा+अन्सन+वििि+सिाज सहजीिन या प्राथविक सवु िधा, या
उपनर्रात विसाव्या ितकाच्या सरुु िातीलाच वनिााि झाल्या
होत्या. वििि हे भविष्यातील प्रर्तीचे प्रिख
ु साधन आहे याची
वनवित कल्पना असल्याने नेि्त – सत्ििील िराठी आवि
तविळी - उद्यिी िारिाडी आवि र्जु राती अिा सिाजातील
विविध ्तरातनू आलेल्या सजु ाि नार्ररकाांनी, दरू दृष्टीने
विलेपारल्याच्या वििि स्ां थाच
ां ा पाया रचला होता. पारले वटळक
विद्यालय, वहदां ी भावषकाांची रुईया हाय्कूल, तविळ बाांधिानी
्थापन के लेली ग्रेटर िांबु ई एजक
ु े िन सोसायटीची िाळा, िवहला
सघां िाळा आवि साठ्ये िहाविद्यालय, डहािक
ू र िहाविद्यालय या
विलेपारल्याच्या पिू ेकडील वििि सां्था. विलेपारल्याच्या
पवििेला असलेल्या वििन वििनऱ्याांची सेंट झेवियर िाळा,
र्जु राती बाधां िाच
ां ी र्ोकलीबाई िाळा, चतभु ाजु नरसी िाळा आवि
के ळििी िांडळाची अनेक िहाविद्यालये, अिा सिा वििि सां्था
आज विलेपारल्याची िान आहेत. िांभरीच्या उांबरठ्यािर
असलेल्या पारले वटळक विद्यालयात वकांिा पन्सनािी पार के लेल्या
िवहला सांघाच्या िाळेत आपल्या िल
ु ाांना प्रिेि विळािा अिी
प्रत्येक िराठी कुटुांबातील पालाकाच
ां ी अपेिा असते.
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कन्सनड िातृभाषा असलेल्या रिी सिु िााला िात् त्याच्या
िवडलानां ी विलेपारले पवििेकडील इवां ग्लि िाध्यिाच्या सेंट
झेवियर िाळेत दाखल के ले होते. िाळेत असल्यापासनू रिी
सिु िााचा आवि िाझा पररचय होता. िाळेत जाताना आवि घरी
परत येताना, कधीतरी िवडलाांच्या बरोबर पान-विडीच्या दक
ु ानात
बसलेला रिी िला वदसत असे. लष्करात भारती व्हािे अिी इच्छा
असल्याने सातिी इयत्तेनतां र रिीने, पण्ु यातील वििाजीनर्र िधील
वििाजी प्रीपरे टरी विल्ट्री ्कूलिधे प्रिेि घेतला होता. रिी
लष्कराची ्िपने पहात होता िात् त्याआधीच, त्याच्या िवडलाांनी
त्याच्ां या भविष्यासाठी यिाचा िार्ा बनिला होता.
खरां म्हिजे ही र्ोष्ट आहे विलेपारल्यातील आपल्या दसु ऱ्या
बलतु ेदाराची, रिीचे िडील नारायि के सिु िाा याचां ी.
कनााटकातील िांर्लोर आवि उवडपी हे दोन वजल्हे, िेहनती आवि
धाडसी हॉटेल व्यिसायातील उद्योजकाांसाठी ख्यातनाि आहे.
इथल्या प्रत्येक उद्यििील िेट्टी आवि पजु ारी कुटुांबातील तरुिाने
भारतीय, वििेषकरून दविि भारतीय रसना सां्कृ तीचा पररचय
्िदेिावतल आवि जर्भरावतल रवसक खिययानां ा करून वदला
आहे. खाद्यसां्कृ ती – हॉटेल – रे ्टॉरांट व्यिसाय म्हिजे िेट्टी असे
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सिीकरि जर्न्सिान्सय झाले आहे. विरिा िांचकाल या उवडपी
वजल्ह्यातील छोट्या र्ािात, एका सधन कुटुांबात, १९१७ सालातां
जन्सि झालेल्या नारायिने, १९३७ िधेच ियाच्या विसाव्या िषी
िांबु ई र्ाठली होती. त्याांच्या आिदानीत, खपू तरुि ियातच
विळालेल्या व्यिसायातील यिािळ
ु े , नारुिेठ असे आदराथी
सांबोधन नारायि सिु ािाा याना प्राप्त झाले होते. धाकटा भाऊ िांकर
सिु िाा यानां ा व्यिसायातील अिाच यिासाठी, चक्कुिेठ या
आदराथी सांबोधनाने सांबोवधत के ले र्ेले होते.
नारायि १९३७ सालातां िबांु ईत आल्यािर प्रथि त्याने
विलेपारले पवििेला ्टेिनसिोरच्या तत्कालीन रािअजां नेय या
हॉटेलात िेटरची नोकरी ्िीकारली. टेबल पसु िारा – टेबलािरची
ररकािी भाडां ी उचलिारा वकांिा िेटर, अिीच सिा कािे सरुु िातीला
करून प्रत्येक िेट्टी बाधां ि, हॉटेल व्यिसायात यि्िी होत
असािा. नारायि सद्ध
ु ा याला अपिाद नव्हता. रािअांजनेय
हॉटेलात िेटर म्हिनू आवि हॉटेल बाहेरच्या पान-विडीच्या
दक
ु ानात विडे आवि विड्या बनविण्याचा अडीच िषे अनभु ि
घेऊन धाडसी नारायिने ियाच्या तेविसाव्या िषीच आपल्या
पवहल्या उद्योर्ाची सरुु िात के ली. विलेपारले पिू ेला ्टेिन
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सिोरचा िोंघीबाई र्ता आता भाजीपाला-फळाचां ी िोठी
बाजारपेठ बनला आहे. ्टेिनिरून जरा पढु े चालत आले की
श्रद्धानांद र्त्याच्या कोपऱ्यािर, र्ोपाळ फरसाि िाटाच्या सिोर
सेवठया वनिास ही इिारत आहे. याच इिारतीच्या
तळिजल्यािरील िोक्याच्या कोपऱ्यािर नारायिने प्रथि आपले
पान-विडीचे दक
ु ान िाांडले. या िधल्या काळाांत धाकटा भाऊ
िक
ां र, नारायिच्या िदतीला आला होता. वि्तारलेल्या जार्ेतील
आजचे होवजयरीचे विश्व जनरल ्टोसा, हेच नारायिाचे
त्याकाळातील पान-विडीचे दक
ु ान.
पान-विड्याचा व्यिसाय िाढत होता. साधारि १९४२ साली
धाकटा भाऊ िांकर िदतीला आल्यानांतर नारायिने त्याच्या
व्यिसायाचा वि्तार सरुु के ला. नेहरू रोडच्या पढु े असलेल्या
र्ोखले र्त्यािरील एका ईिारतील, नारायिने एक र्ाळा भाड्याने
घेतला. याच बरोबर तत्कालीन काांबळे िाडीत, आजच्या जीिन
हॉटेलच्या बाजल
ू ा, एक दक
ु ान भाड्याने घेऊन भािाला, सिु िाा
जनरल ्टोसा या नािाने िेर्ळा व्यिसाय सरुु करून वदला. र्ोखले
रोडिरील जार्ेत दोन पाळ्यात काि करिाऱ्या साधारि पन्सनास
कािर्ाराांच्यासह विडी िळण्याचा कारखाना सरुु करिे आवि
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धाकटा भाऊ िांकरला िदतीला घेऊन काांबळे िाडीवतल दक
ु ानाांत,
वसर्ारे ट आवि आपिच बनिलेल्या विडीचा घाऊक विक्रीचा
व्यापार सरुु करिे असा नारायिचा दवु हरी प्रयत्न होता. दोन्सही प्रयत्न
यि्िी झाले आवि पढु च्या पांधरा िषाांच्या काळाांत नारायि
सिु िााचा नारूिेठ आवि िक
ां र सिु िााचा चक्कूिेठ असा आदर
आवि सन्सिान, दोघाना प्राप्त झाला.
व्यिसायातील यि, िार्ोिार् लक्ष्िी आवि सांपन्सनता घेऊनच
येते. नारू िेठ याांनी १९६० सालाांत प्राथाना सिाज र्त्यािर जिीन
विकत घेतली आवि िातां ीकांु ज बर्ां ला बाधां ला. व्यिसायातले यि
असे सहजासहजी विळत नसते. देिािर श्रद्धा, आत्िविश्वास,
वनयवितपि आवि िक्तिीर दैनांवदन व्यिहार ही नारूिेठ याांच्या
यिाची र्रुु वकल्ली होती. काजां ी के लेला पाढां रा िभ्रु सदरा, तसेच
िभ्रु धोतर आवि खाांद्यािर पाांढरे िभ्रु उपरिे, कपाळािर र्ांधाचा
वटळा अश्या रुबाबात वितभाषी नारूिेठ बरोब्बर नऊ िाजता
घराबाहेर पडत. प्रथि पालेश्वराचे दिान आवि िर् आपल्या
दक
ु ानासिोरच्या श्रीरािाचे दिान असा दक
ु ानात पोहोचण्या
आधीचा त्याचां ा वनत्यक्रि असे. पान–विडीचे दक
ु ान होते तोपयांत
त्याच्ां या परीधानात होिारा विविष्ट बदल, आजही त्याांच्या
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बर्ां ल्याच्या पररसरात रहािाऱ्या िाझ्या वित्ाांच्या आवि िाझ्याही
्िरिात आहे. पानाच्या दक
ु ानात विडे बनिनू दपु ारी साधारि दोन
िाजता, नारूिेठ जेिायला घरी जायला वनघायचे. तोपयतां
छातीपासनू पोटापयांत, त्याचां ा पाांढरा िभ्रु सदरा, काथ-चन्सु यात
रांर्िल्यासारखा लालेलाल होत असे.
साधारि सन १९४० ते १९६५ पयांत नारुिेठ यानां ी पानविडीचे दक
ु ान चालिले. याच १९६५ सालाांत त्याांनी विडीचा
कारखाना, घाऊक व्यापार आवि पान-विडीचा व्यिसाय बदां
करायचा वनिाय घेतला आवि दोन्सही दक
ु ानाचां ा कायापालट झाला.
कुलपू -टूथब्रि-नेलकटर, दैनवां दन व्यिहारात लार्िाऱ्या विजेऱ्या,
सिा प्रकारच्या बँटरी, दाढीचा ब्रि-साबि-बॉडी ्प्रे असे परुु षाांच्या
प्रसाधनाचे सािान, घरातां आवि प्रिासात लार्िारे सिा सािान
अिा अनेक ि्तू दक
ु ानात विक्रीला ठे िल्या र्ेल्या. १९६८
सालाांत अकरािीची परीिा उत्तीिा झालेला िोठा िल
ु र्ा रिी,
दक
ु ानात िदतीला आला होता आवि बदललेल्या व्यिसायाची
सद्ध
ु ा भरभराट झाली होती.
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िेट्टी कुटुांबात जन्सि झालेल्या नारुिेठ याांना हॉटेलचा व्यिसाय
करािासा िाटिे हे अर्दी साहवजक होते. १९७० सालात त्यानां ी
िालाड पवििेकडील एक हॉटेल विकत घेतले. त्याांचा हॉटेल
व्यिसाय सरू
ु ही झाला. िात् पारल्यातील दक
ु ान सोडून हॉटेलच्या
दैनांवदन कािात लि घालिे त्याांना िक्य झाले नाही त्यािळ
ु े ते
हॉटेल त्याांनी विकून टाकले.
अर्दी तरुि ियात कुटुांब आवि र्ाि सोडून पारल्यात
्थावयक झालेल्या नारुिेठना र्ािाची ओढ कायि रावहली.
दरिषी दोन आठिडे आपल्या र्ािातील कुटुांबाला भेटायला
जायचा त्याचां ा विर्ता कधीच चक
ु ला नाही. िोठा िल
ु र्ा रिी याने
सिथापिे दक
ु ानाची जबाबदारी घेतल्याचे लिात आल्यािर
नारुिेठ याांनी आपल्या जन्सिर्ािात निे घर बाांधायचा वनिाय
घेतला. दक
ु ानाच्या जबाबदारीतनू िोकळे झाल्यािर िषाातनू तीन
िवहने र्ािाकडील नव्या घरातां जाऊन राहण्याचा विर्ताही त्यानां ी
नेिाने पाळला.
वतकडे चक्कूिेठ आपल्या वसर्ारे ट – विडीच्या घाऊक विक्री
व्यिसायाांत यि्िी झाले होते. १९६६/६७ च्या सिु ारास र्ोखले
रोडिरील विडी िळण्याचा व्यिसाय बांद के ला होता आवि
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चक्कूिेठनी त्याांचा व्यिसाय बदलला होता. नारुिेठ आवि
चक्कुिेठ दोघेही दक
ु ानातां बसनू व्यिहार करत असले तरी
वितभाषी होते. आण्िासाहेब साठे याचां े विजय ्टोअसा अर्दी
िेजारीच होते आवि दोघाचां ाही साठे याच्ां यािी िात् ्नेह होता.
ददु िै ाने चक्कुिेठ अल्पायषु ी ठरले, १९७६ साली त्याांना देिाज्ञा
झाली. बहुताांिी पारलेकर नार्ररकाना नारूिेठ आवि चक्कूिेठ
याचां ा यि्िी व्यिसाय आवि त्यातनू झालेली कुटुांबाची प्रर्ती
याचा पररचय बहुधा नसािा असे िला िाटते.
आज, नारुिेठ आवि चक्कुिेठ याच्ां या पढु ील वपढीतील
तरुिाांनी व्यिसाय िृद्धींर्त के ला आहे. व्यिसायावतल कौिल्य
आवि जािकारीिळ
ु े, काळानरू
ु प बदल करत, नारुिेठ याांचा िोठा
िल
ु र्ा रिी याने आवि चक्कुिेठ याच्ां या िल
ु ाने आता होवजयरी
आवि तयार कपडे या व्यिसायाचा वि्तार के ला आहे. २००६
सालाांत, ियाच्या ८९ व्या िषी नारुिेठ याांनी जर्ाचा वनरोप घेतला
आवि विलेपारल्याच्या स्ां कृ तीचे DNA विकवसत करिाऱ्या
एका बालतु ेदाराच्या फक्त आठििी उरल्या...!!
--००--
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विलेपारल्यातील बलतु १ / ३

प्रायमस आनण छिीचा डॉक्टर मस
ु ाभाई.
कुलाब्याहून वनघालेली एखादी र्ाडी १९०६ सालाांत ्थापन
झालेल्या विलेपारले रे ल्िे ्थानकािरून पढु े र्ेली की पन्सु हा वकिान
दोन तास लाल आवि वहरव्या रांर्ाचे बािटे घेऊन फलाटाच्या दोन
कोपऱ्यात उभ्या असलेल्या ईिारे बाजाना (Signal men) विश्राांती
विळत असे. विलेपारले रे ल्िे ्थानकाच्या ्थापनेनतां र साधरि २५
िषाांनांतर, १९३०/३२ या दोन िषाात, विलेपारल्यासह पविि
रे ल्िेच्या उपनर्र सेिेचे विद्यतु ीकरि झाले आवि उपनर्र रे ल्िे
विजेिर धािू लार्ली. त्याबरोबर अथाातच अर्दी प्राथविक ब्लॉक
वसग्नल वस्टीि बसिली र्ेली आवि या ईिारे बाजाांचे काि किी
झाले. आता हे वहरिे आवि लाल बािटे र्ाडा आवि िोटरिन
याांच्या हातात आले होते.
र्ाड्याचां ी खपू रहदारी नसल्यािळ
ु े , ब्लॉक वसग्नल वस्टीि
बरोबरच लाल वकांिा वहरिे बािटे दाखिनू रे ल्िे र्ाडीच्या दोन
टोकाांना असलेले र्ाडा आवि िोटरिन याांचे, र्ाडी सरुु न करण्याचे
वकांिा सरुु करण्याचे ईिारे देिे सरुु झाले. िात् हे बािटे फक्त वदिसा
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कािाला येत असत. साधारि १९५० ते ५५ या काळात पविि
रे ल्िेच्या सेिेत असलेल्या िाझ्या काकाच
ां ी, उपनर्र विभार्ात
र्ाडा म्हिनू नेििक
ू झाली होती. एकदा अांधार पडला की िर्
बािटे बाजल
ू ा ठे िनू लाल वकांिा वहरव्या रांर्ाच्या काचा लािलेले
के रोवसनचे वदिे ईिारे अथाात वसग्नल देण्यासाठी िापरले जात
असत. काकाांच्या घरी असलेले लाल-वहरिे बािटे आवि तिाच
रांर्ीत काचा लािलेले वपतळी वदिे हे बालियात कायि िाझ्या
कुतहु लाचे विषय होते. चार-सहा िषाांसाठीच काकाांची नेििक
ू
िांबु ईत झाली होती त्यािळ
ु े ते त्याकाळात विलेपारल्यातच रहात
असत. िाझे काका खरेतर बडोद्यात जन्सि झाल्याने, वनिृत्तीनतां र
वतथेच ्थावयक झालेले होते, त्यािळ
ु े त्याांच्या बोलण्यात र्जु राती
भाषेचा िापरही अर्दी सहज होत असे.
र्जु रातेतील अिरे लीिरून त्याकाळात नक
ु तेच िबांु ईत
आलेले िसु ाभाई वबलखीच, र्जु राती बोलिारे िाझे काका,
के रोवसनिर चालिारे रे ल्िेच्या वसग्नलचे वदिे, आवि सातां ाक्रूझ
एअरपोटाच्या तत्कालीन रनिे िरील के रोसीनिर चालिारे वदिे या
सिाांच्या फार िजेिीर आवि रांजक आठििी आजही िाझ्या
्िरिात आहेत.
43

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

आत्याच्या सल्ल्यािर भरोसा ठे ऊन ियाच्या पांचवििीतला
हा तरुि िसु ाभाई १९४८/४९ च्या दरम्यान िबांु ईत आला.
िसु ाभाईची आत्या त्याकाळात िाहीि बझार जिळ रहात असे.
त्याकाळात िांबु ईत व्यिसायाच्या भरपरू सांधी होत्या, र्रज होती ती
पडेल ते काि करायची तयारी असलेल्या िेहनती आवि वजद्दी
तरुिाांची. फार विकलेला नसला तरी तरुि िसु ाभाईकडे या दोन्सही
र्ोष्टी उपजत होत्याच. त्याकाळातही विलेपारले या उपनर्राचे नाांि
िबांु ईत सिापररवचत होते. िसु ाभाई कािाच्या िोधात प्रथि
विलेपारल्यातच आला आवि ्टेिन जिळच्या सेवठया
वनिासिधेच त्याांना दक
ु ानाची छोटीिी जार्ा सहज उपलब्ध
झाली. नांतरच्या काळातां ही छोटीिी जार्ा फार िोक्याची ठरिार
होती. िसु ाभाईच्या दक
ु ानाकडे तोंड करून उभे रावहलो की
उजिीकडे र्ोवहल के वि्ट आवि डािीकडे जिाहर ्टोसा आवि
विजय ्टोअसा असे व्यिसाय हळूहळू आपला जि बसित होते.
या सिाांबरोबरच िसु ाभाईच्या छोट्यािा व्यिसायाची भरभराट
किी झाली तो इवतहास आज स्टाटवअप चा विचार करिाऱ्या
तरुि उद्योजकाांना वनवितच िार्ादिाक ठरािा.
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एकोिीसाव्या ितकाच्या अखेरीला िसलेल्या विलेपारले
उपनर्रावतल नार्ररक आता आवथाक ्थैयााकडे प्रिास करत होते.
विसाव्या ितकाच्या िध्यािर, १९५० च्या आसपासच्या काळात,
विलेपारल्याच्या घराघरावतल कोळश्याच्या चल
ु ींची जार्ा
के रोवसनिर चालिाऱ्या प्रायिस ्टोिने घेतली होती. बदलत्या
काळाची र्रज लिात घेऊन ्ियांपाकघरावतल जविनीिर बसनू
्ियपां ाकाचे काि करण्याच्या जार्ेिर आता उभ्याने काि करता
येईल असे ओटे बनिले जाऊ लार्ले होते. प्रयािस ्टोिसाठी
लार्िारे के रोसीन आता विधापवत्के िर सिााना उपलब्ध झाले
होते. नेिकी हीच पररव्थती िसु ाभाईला प्रर्तीच्या िार्ाािर घेऊन
र्ेली. प्रायिस ्टोिच्या दैनांवदन िापरािळ
ु े त्याची छोटी-िोठी
दरुु ्ती करिे आिश्यक झाले होते. िसु ाभाईने अिा प्रायिस
्टोिच्या दरुु ्तीचे कौिल्य ्ितःच्या प्रयत्नाने िोठ्या वहितीने
एव्हाना आत्िसात के ले होते.
पािसाळी वदिसात, फोवल्डांर् छत्र्या िापरात आलेल्या
नव्हत्या आवि रे नकोट फार प्रचवलत नव्हते त्या काळाांत, लाांब
दाडां ् याच्या छत्र्या ही सिाांचीच र्रजेची ि्तू होती. कालपरत्िे
पािासाळ्या आधी आवि भर पािसाळ्यात काड्या वकांिा िठू
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तटु िे आवि कपडा फाटिे अिा कारिाने या छत्ीची दरुु ्ती करिे
आिश्यक झाले होते. एकांदरीतच तत्कालीन सिाजिनाचा आवि
जीिनिानाचा विचार करता, निी छत्ी न घेता जनु ीच छत्ी
िसु ाभाईच्या दक
ु ानात दरुु ्तीला देिे हा पारलेकराांचा विर्ता
बनला होता. काळजीपिू ाक पावहल्यास प्रायमस आनण छिीचे
डॉक्टर असे व्यिसायाचे नाांि धारि के लेली िुसाभाईच्या
दक
ु ानािरची पाटी आजही आपले लि िेधनू घेते. नरू िोहिां द
आवि जिाल या दोन्सही िल
ु ाांनी आपल्या व्यिसायाची के लेली
िृद्धी आवि कुटुांबाने के लेल्या प्रर्तीची नोंद घेत ९८ िषाांचे
िसु ाभाई वबलवखच, वनिृत्तीनतां र आता खपू सिाधानी आहेत.
िी रहात होतो त्या इिारतीच्या अर्दी प्रिेिद्वारातच प्रायमस
आनण छिीचे डॉक्टर हे िसु ाभाईचे दक
ु ान होते. दरुु ्तीची कािे
िाढल्यािळ
ु े िसु ाभाईचा
ु ान
ां आतेभाऊ र्नी आता दक
साांभाळायला त्याांच्या िदतीला आला होता. िसु ाभाई वितभाषी
होते त्या उलट र्नीभाई िात् खपू र्वपपष्ट होते. घरातल्या
प्रायिसच्या दरुु ्तीसाठी, िाझे काका बऱ्याचिेळा, िसु ाभाईच्या
ां
दक
ु ानात येत असत. काकाचां ा हात धरून कधीिधी िी ही या
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दक
ु ानात येत असे. काका, िसु ाभाई आवि र्नीभाईच्या
र्जु रातीतील ऐसपैस र्पपा िी बऱ्याचिेळा ऐकल्या आहेत.
रे ल्िे र्ाडा असलेले काका कधीतरी के रोसीनिर चालिारा
त्याचां ा रे ल्िे वसग्नलचा वदिा िसु ाभाईकडे दरुु ्तीला आित असत.
ही र्ोष्ट आहे साधारि १९५० ते ६० या काळातली. कालाांतराने
काकाचां ी बदली सरु तेला झाली तरी िवहन्सयातनू दोन िेळा काकाचां ी
िांबु ईला फे री होत असे. काकाच्ां या प्रत्येक फे रीत या दोघाि
ां ी
आिजानू र्पपा होत असत. िाळेच्या प्रत्येक उन्सहाळी सट्टु ीत,
काकाबां रोबर त्याच्ां या र्ाडीच्या िेिटच्या डब्यातील र्ाडाच्या
के वबन िधनू िी अनेकदा सरु त आवि बडोद्यापयांत प्रिास के ला
आहे. या दरम्यान र्जु रातेतील अनेक िहारातील िा्तव्यािळ
ु े
खपू लहान ियातच िला र्जु राती भाषा सहज आत्िसात झाली
होती. लहान ियाांत ऐकलेल्या िसु ाभाई आवि र्नीभाई बरोबरच्या
काकाच्ां या र्पपा म्हिनू च आजही ्िरिात आहेत.
सान्सताक्रुज एअरपोटा १९३० सालाांत ्थापन झाला होता.
साधारि १५०० एकर पररसरात पसरलेल्या या एअरपोटाचा िापर,
रॉयल एअर फोसा या वब्रटीि िायसू ेनेसाठीच होत असे. प्रत्यिात
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विलेपारल्याला जिळ असलेला हा एअरपोटा, १९४७ या िषी
्िातत्र्ां यप्राप्तीनतां र भारतीय सरकारच्या ताब्यात आला होता.
राष्ट्रीय आवि आांतरराष्ट्रीय वििानसेिा सरुु झाली होती. या नांतर
एअरपोटाचे नतू नीकरि आवि विद्यतु ीकरि करायला सरुु िात
झाली होती. १९४७ नांतरच्या या ५ – ७ िषाांच्या काळात वदिस
िािळल्यानांतर धािपट्टीिर उतरिाऱ्या वििानाांना िार्ादिाक म्हिनू
के रोवसनचे वदिे लािले जात. लाबां अतां राच्या धािपट्टीिररल या
वदव्याांची ििार्त आवि दरुु ्ती वनयवित के ली जात असे.
एअरपोटाच्या जिळ विलेपारल्यात दक
ु ान िाांडून बसलेल्या
िसु ाभाईना या दरुु ्ती कािासाठी बोलाििे आले. धािपट्टीचे
विद्यतु ीकरि होईपयांतच्या ५-७ िषाांच्या काळाांत, िसु ाभाईनी हे
काि यि्िीपिे पिू ा के ले.
तरुिाांनी ्ितःच्या वहितीिर व्यिसाय करािा म्हिनू
्टाटाअपवच सक
ां ल्पना आपल्या िानवनय पतां प्रधानाांनी, र्ेल्या चारपाचां िषाांत नव्याने िाडां ली आहे. नरू िोहिां द या िसु ाभाईच्या
ां
िोठ्या िल
ु ािी र्पपा िारताना िात्, १९६० सालातील
िसु ाभाईच्या
ां ्टाटाअपवच आवि त्यात विळालेल्या यिाची वनवित
िावहती विळाली. घरर्तु ी एल पी जी वसलेंडरचे आर्िन
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्ियांपाकघराांत व्हायचे होते त्या आधीचा हा साधारि १९६० –
६५ चा काळ आहे. १९४९ – ५० िधे ्थापन के लेला प्रायािस
आवि छत्ी दरुु ्तीचा व्यिसाय आवि दक
ु ान याचा आता जि
बसला होता. प्रायिस ्टोि विकिारी एक – दोन दक
ु ाने
विलेपारल्यात होती, िात् कोळिाच्या िेर्ड्याांचा िापर बांद
झाल्याने नव्या ्टोिवच िार्िी िाढतच होती. िोठ्या चातयु ााने
आवि धाडसाने िसु ाभाईनी ्ितःचा प्रायिस ्टोि बनिला.
१९२५ सालाांत, पाले ग्लुकोज या नाांिाने विलेपारल्यात प्रथि
बनेल्या वब्कीटाचां े पालेजी हे नाांि आज जर्भराांत र्ाजते आहे.
मेड इन पालाव या नािाने १९६० सालातां िसु ाभाईनी बनिलेल्या
प्रायिस ्टोिचा, पढु च्या पांधरा िषाांत खपू बोलबाला झाला
आवि विक्रीवच र्वितां िोठी झाली. १९७५ – ८० िधे एल पी जी
वसलेंडरचे घराघरातां आर्िन झाले आवि िसु ाभाईनी ्टोिचे
उत्पादन बांद के ले. िवडलाांनी बनिलेले जनु े ्टोि अजनू ही
दक
ु ानात दरुु ्तीसाठी येतात असा नरू िोहिां द आवि जिाल या
दोघाचां ा अनभु ि आहे.
िसु ाभाईचे दक
ु ान आजही त्याच जार्ी आहे िात् ितू ी छोटी
पि कीती िोठी या लोकश्रतु ीप्रिािे आजही हे दक
ु ान लोकाांना
49

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

योग्य त्या सेिा देत असते. िसु ाभाईचा साठी पार के लेला िल
ु र्ा
नरू िोहिां द आवि त्याचा धाकटा भाऊ जिाल, आज हा व्यिसाय
साांभाळतात. आता दरुु ्तीला येिारे ्टोि किी झाले असले तरी
प्रेिर कुकर, एल पी जी र्ॅसच्या िेर्ड्या, धल
ु ाई यांत्, फ्रीज, एअर
कांडीिनर आवि घरातल्या अन्सय साधनाांची दरुु ्ती आता के ली
जाते. िसु ाभाईचा आतेभाऊ र्नीभाई याांनी, िधल्या काळाांत, वभडे
बर्ां ल्याच्या छोट्या जार्ेत आपले दक
ु ान सरुु के ले होते. र्नीभाईचे
दोन्सही िल
ु र्े ्ितःचा व्यिसाय याच दक
ु ानात करत आहेत. अर्दी
तरुि ियातां िांबु ईत आलेल्या त्या तरुि िसु ाभाईची नातिडां े, आज
भरपरू विकून िोठ्या पदािर काि करत आहेत. आज नव्िदी पार
के लेल्या एका यि्िी ्टाटाअपची ७० िषाांपिू ीची ही रांजक
कहािी आहे.
--००--
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कनलगं ड - आंबेवाला गोनवदं तेली.
लग्न सिारांभात अथिा एखाद्या नाटकाच्या प्रयोर्ाचे िेळी
एखाद्या कुटुांबाचा नव्याने पररचय झाल्यािर ‘तम्ु ही कुठे रहाता’,
अिा प्रश्नािर पालेकराांचे उत्तर ठरलेले असते... “आम्ही
पारल्याला रहातो”...!!..िर् काांवदिली-बोरीिली-दवहसर अिा
िबांु ईच्या उत्तरे कडे रहािाऱ्या आवि नोकरी-व्यिसायासाठी दररोज
दविि िांबु ई र्ाठिाऱ्या चाकरिान्सया र्ृवहिीचे साप्तावहक अनभु ि
साांर्ता सार्ां ता, आपल्या विलेपारल्याचां कौतक
ु सरुु होतां. “अहो...
निीबिान आहात तम्ु ही, विलेपारल्याला रहाता... ऑवफसातनू
वनघनू ट्रेन पकडली की िी, आठिड्यातनू दोनदा आधी पारल्याला
उतरते...वनदान तीन-चार वदिसाच्या भाज्या आवि फळे घेते, पन्सु हा
ट्रेन पकडून िर् काांवदिलीला उतरते. तिु च्या पारल्याचा
भाजीबाजार वकती छान आहे हो...आिच्या इथे तिा भाज्या नाही
विळत”.
अिा कौतक
ु ाचे िेळी, पारलेकर कुटुांबाची कॉलर ताठ होते.
त्यानां ा अवभिानाचे ्फुरि सद्ध
ु ा चढते. िात् ते कुटुांब वनव्िळ
51

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

विलेपारल्यात रहात असते, पारल्याच्या भाजी आवि फळ
बाजारािी त्याच
ां ाही एक ग्राहक इतकाच सबां धां असतो. विलेपारले
रे ल्िे ्थानकाच्या पिू ेकडे १९७० सालापासनू टपपयाटपपयान
विकवसत झालेल्या विलेपारल्यातील त्या सिृध्द बाजाराप्रवत,
अिा कुटुांबाचे कतत्ाु ि िन्सू य असते.
उत्तर प्रदेिातील आझिर्डचा, साधारि अठरा-एकोिीस
िषााचा एक तरुि, र्ोविदां तेली, निीब काढण्यासाठी िबांु ईची िाट
धरतो. र्ािातला कोिी पररवचत आधी िांबु ईत आलेला असतो
त्याचा आधार घेऊन साधारि १९५३ – ५४ सालातां कॉटनग्रीन या
िांबु ईच्या र्जबजलेल्या िराठी ि्तीत आपला र्ोविांद तेली दाखल
होतो. रात्ी पाठ टेकण्यासाठी एक ओसरी िोधतो. पत्र्याच्या ट्रांकेत
दोन-चार कपडे – पाघां रायला एक चादर - एक चबां ू यासह सधां ी
िोधिारी चौकस नजर आवि अर्वित उत्साह एिढ्या
भाांडिलािर, आपि कुरिरु े -चिे-दािे विकायचे एिढेच छोटे
वदिा्िपन त्याला वदसत असते.
आपल्या एखाद्या कुटुांबात, िल
ु र्ा-िल
ु र्ी जेंव्हा ्ितःचा
व्यिसाय सरुु करायचा विचार िाांडत असतात, तेंव्हा बऱ्याचिेळा,
52

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

“तम्ु हाला ते जििार नाही...िर् काय चिे – दािे विकिार
का...!!” असा त्या सक
ां ल्पनेचा उपहास के ला जातो. आपल्या
र्ोविांद तेलीने िात् खरोखरच र्ळ्यात अडकिलेल्या छोट्या
टोपलीत चिे – दािे भरून कॉटनग्रीनच्या र्त्यािां र वफरत
आपल्या पवहल्या व्यिसायाची सरुु िात के ली. साधारि याच
काळाांत र्ोविदां ने पायी वफरत िांबु ईचा पररचय करून घेतला होता.
आवि आपल्या सर्ळ्याच बलतु ेदराप्रां िािे, र्ोविदां कडे सद्ध
ु ा
वनसर्ादत्त बद्ध
ु ीित्ता आवि उपजत चािाि नजर होतीच. पवहली
दोन िषे चिे – दािे विकिाऱ्या र्ोविांदने हळूहळू के ळी विकण्यास
सरुु िात के ली होती, त्यातच र्ोविदां चे लग्न झाले होते आवि तो
जार्ेच्या िोधात असताना त्याला विलेपारल्यातील पररसर आवि
ि्ती पसांत पडली होती. १९५८ सालाांत त्याने सभु ाष रोडिर एक
छोटीिी जार्ा, रहाण्यासाठी भाड्याने घेतली.
विलेपारल्याच्या सांदभाात नेहिी ज्याचा उल्लेख न चक
ु ता
होतो तो वि्तीिा जार्ेत पसरलेला रे ल्िे ्थानकाच्या सिोरचा
िोरबांर्ला, त्याकाळात विलेपारल्याची खास ओळख होता. त्या
बर्ां ल्याला पिू ेकडे छोटेसे प्रिेिद्वार होते. जाण्यायेण्याची िाट
िोकळी ठे ऊन, दरिाजाच्या अध्याा भार्ात एका बैठकीिर,
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िालकाच्या परिानर्ीने, र्ोविांदने आपला के ळी विक्रीचा व्यिसाय
सरुु के ला. आज, िहात्िा र्ाधां ी रोडिर बँक ऑफ बरोडावच िाखा
वजथे आहे, त्याच्या बरोबर सिोर त्या काळात, र्ोविांदचा ठे ला
होता. पढु च्या चारच िषाांत र्ोविांदला ठे ल्याची ती जार्ा अपरु ी
िाटायला लार्ली कारि आता के ळ्याांबरोबर कवलांर्डाचां ी विक्री
सरुु झाली होती.
कवलर्ां डाचा व्यिसाय, रथसप्तिी ते िटपोविािा या छोट्या
हर्ां ािातच के ला जातो, िात् यासाठी िोठ्या जार्ेची आिश्यकता
असते. ्ितःची प्रर्ती होत असतानाच, पररसरातील अनेक अन्सय
व्यािसावयकाना नेहिीच सहकायााचा हात पढु े करिारे विजय
्टोअसाचे िालक, िानवनय श्री आण्िासाहेब साठे त्याांच्या उत्ति
आवथाक व्यिहारासां ाठी लोकवप्रय होते. विजय ्टोअसावच जार्ा
आता भाऊसाहेब आवि अण्िासाहेब साठे याांनी र्ोखले
कुटुांबाकडून विकत घेतली होती. र्ोविांदने अण्िासाहेबाांची भेट
घेतली आवि त्याच्ां या िालकीच्या जार्ेवतल प्रिेिद्वारािर
कवलांर्डाची िखार लािता येईल का त्याची चौकिी के ली. छोट्या
हर्ां ािासाठीच जार्ा हिी असल्याने, अण्िासाहेब साठे यानां ी
त्िररत सांिती वदली आवि १९६२ िधे र्ोविांदने, कवलांर्डाची
54

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

आपली िोठी िखार श्रद्धानांद रोडिरील सहजीिन इिारतीच्या
प्रिेिद्वाराच्या अध्याा भार्ातां ्थापन के ली. के ळ्याचां ा व्यिसाय
सरुु होताच, त्यात खांड पडू नये यासाठी र्ोविांदने निी हात र्ाडी
घेतली आवि आता िोरबांर्ल्यातील जार्ा सोडून त्याने आपला
व्यिसाय, श्रद्धानांद रोडिर नव्या जार्ेत सरुु के ला.
१९६२ सालातां सरुु झालेली के ळ्याचां ी हातर्ाडी आजही
र्ोवहल के वि्टच्या सिोर उभी आहे. िहापावलके चा वनयवित
परिाना असलेल्या या हातर्ाडीिर हर्ां ािानसु ार विक्रीच्या
ि्तिांू धे बदल होत र्ेले. कधी होळीचे रांर्, कधी राखीपौविािेच्या
राख्या, कधी वदिाळीतील पित्या आवि रार्ां ोळीचे रांर्, कधी
खजरू , कधी िख्ु य िोसिानांतर येिारा के सर आांबा...असा
हर्ां ािानसु ार बदल र्ेली चाळीस िषे अव्याहत चालू आहे. याच
प्रर्तीच्या काळाांत, १९६४ िधे, एक िल
ु र्ी आवि एक िल
ु र्ा या
र्ोविांदच्या जळ्
ु या िल
ु ाांचा जन्सि झाला. आता र्ोविांदचा उल्लेख,
र्ोविदां भैयया अिा आदराथी सबां ोधनाने होऊ लार्ला होता.
१९७० सालापासनू हळूहळू वि्तार होत र्ेलेल्या विलेपारल्याच्या
भाजी आवि फळ बाजारावतल, र्ोविदां भैयया हा एक प्रावतवनवधक
व्यिसावयक आहे. र्ोविांदभैयया नांतर आलेले बहुताांि भाजी आवि
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फळ विक्रेते उत्तर प्रदेिातनू आलेले नार्ररक आहेत. हे सिा उत्तर
भारतीय िेहनती होते, दैनवां दन जीिनाच्या त्याच्ां या र्रजा फार
िापक आवि ियाावदत होत्या. ्थावनक िराठी भाषेचा अवजबात
परीचय नसताना, इथे आल्यािर ्थावनक भाषा विकण्याचीही
त्याांची तयारी होती. विलेपारल्याच्या सांपन्सन भाजी बाजाराचे हेच
इवां र्त आहे.
र्ोविदां भैययाांवच दोन्सही िल
ु े यथािकाि िहतां रोडिरच्या रुईया
िाळेत दाखल झाली. िांबु ईत जन्सिाला आलेली र्ोविांदभैयाची ही
पढु ची वपढी. त्यातला पयारे लाल हा जात्याच हुिार होता. आपली
दहािीची परीिा उत्तीिा झाल्यािर, पयारे लाल त्याकाळात
लोकवप्रय असलेल्या रे डीओ आवि टीव्ही दरुु ्तीच्या
अभ्यासक्रिात दाखल झाला. नतां रच्या काळातां , नेटवकव
टेलीनव्हजन या प्रर्त झालेल्या व्यिसायावतल चातयु ाािळ
ु े
यि्िी झालेल्या एका वजज्ञासू तरुिाच्या कारवकदीची ही सरुु िात
होती.
सहजीिन ईिारतीत १९६२ पासनू सरुु के लेला व्यिसाय
आता खपू िेर्ाने िाढत होता. धळ
ु े – जळर्ािातनू िोठ्या ट्रक
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भरून, कवलांर्डे आवि टरबजू े दर चार वदिसाआड िखारीत
यायला लार्ली होती. आब्ां याच्या िख्ु य हर्ां ािात सिाात िेिटी
येिाऱ्या बलसाड आांब्याांची विक्री साधारि १९८० पासनू सरुु
झाली होती. िाळेत असताना कवलांर्डाच्या िखारीत िवडलाांना
िदत करायला येिारा पयारे लाल, आपला अभ्यासक्रि
सांपल्यानांतर १९८४ िधे कवलांर्डाच्या िखारीत, िवडलाांच्या
िदतीसाठी दाखल झाला होता. वदिसभर विलेपारले पवििेला
असलेल्या एका वव्हडीओ कॅ सेट लायब्ररीत िदतनीस म्हिनू
नोकरी आवि सांध्याकाळी िाखारीतील कवलांर्ड-टरबजू -बलसाड
आब्ां याची विक्री असा त्याचा वदनक्रि सरुु झाला.
विजय ्टोअसाचे आण्िासाहेब साठे याच्ां या श्री र्िेििवू ता
विक्री कें द्राच्या पढु ्यातच र्ोविदां भययाचां ी हर्ां ािी िाखर लािलेली
असे त्यािळ
ु े र्िेि चतथु ीच्या आधी साधारि िटपौविािचे े
आसपास, िखारीचा कारभार आिरलेला असे. व्यिहार कौिल्य
उपजत असल्याने, वजज्ञासू तरुि पयारे लालने िवडलासां िोर थोडासा
िेर्ळा प्र्ताि ठे िला. बलसाड आांब्याच्ां या आधी िाचा
िवहन्सयाच्या सरुु िातीलाच, येिाऱ्या रत्नावर्री आवि देिर्ड
आांब्याांचा व्यापार पयारे लालने नव्या दिाने सरुु के ला आवि
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अल्पािधीतच त्याला ग्राहकाांची पसांती विळाली. साधारि
१९८४-८५ िधे छोट्या प्रिािािर सरुु के लेल्या आब्ां याच्या
व्यिसायावच िेर्ाने प्रर्ती झाली. के ळी-कवलांर्ड आवि
टरबजु ापेिा िखारीचे आवथाक व्यिहार वकत्येक पटींनी िाढले.
१९५८ सालात विलेपारल्यात सरुु र्ोविांदभययाांच्या व्यिसायाला,
िल
ु र्ा पयारे लाल िळ
ु े ्थैया प्राप्त झाले. िािीच्या घाऊक
िडां ईवतल आब्ां याचे नािितां व्यापारी श्री अिोक हाांडे
याांच्याकडील देिर्ड आवि रत्नावर्रीचा आांबाच िी विक्रीसाठी
आितो असे पयारे लाल आग्रहाने साांर्तो.
आजच्या लेखातील ही र्ोष्ट र्ोविांदभययापरु ती ियाावदत ठे िता
येिार नाही. विलेपारल्यातील आपल्या सिाच बलतु ेदाराांच्या
दसु ऱ्या - वतसऱ्या वपढीवतल तरुिानां ी के लेली व्यिसायातील प्रर्ती
लििीय आहेच. िात् र्ोविांदभययाच्या पयारे लालने, ्ितःच्या
वहितीिर उभे के लेले विविध व्यिसायाांचे जाळे फार कौतक
ु ा्पद
आहे. एका वव्हडीओ कॅ सेट लायब्ररीिधे अनभु ि घेतल्यानतां र, या
व्यिसायाची भविष्यात, िेर्ळ्या पद्धतीने िाढ होऊ िकते हे
पयारे लालाच्या चािाि नजरेने नेिके हेरले असािे.
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१९८४ ते १९८९ अिा चार िषाांत आांब्याच्या व्यापाराची
घडी बसल्यानतां र, १९८९ साली त्याने आपल्या सभु ाष रोडिरच्या
घरािेजारी वव्हडीओ लायब्ररी सरुु के ली. रोज सांध्याकाळी ६ ते ९
या िेळात एक वसनेिा वव्हडीओ कॅ सेटच्या िाध्यिातनू लोकाांना
बघण्यासाठी लाििे असा हा व्यिसाय होता. जानेिारी १९९१ िधे
सांयक्त
ु राष्ट्राांच्या सेनेने इराकिर हल्ला के ला आवि इराकी सेनेचा
पराभि होईपयांत ती लढाई चव्िेचाळीस वदिस चालली. या
लढाईत बॉम्बफे क करिाऱ्या वििानाांना CNN या नाििांत
अिेररकन चॅनलने खास कॅ िेरे लािले होते आवि प्रत्यि यद्ध
ु ाचे
िि टेलीवव्हजन िर पहाता येत होते. सिाांच्या घरी हे पाहण्याची
सोय नव्हती आवि नेिके त्यािळ
ु े पयारे लालच्या वव्हडीओ
लायब्ररीला उत्ति ग्राहक प्रवतसाद विळाला. याच काळात अनेक
खाजर्ी दरू दिान चॅनलचे प्रसारि िोठ्या प्रिािात सरुु झाले होते.
आता टेलीवव्हजन िाध्यिातील झपाट्याने होिारे बदल लिात
घेऊन, १९९३ सालाांत पयारे लालने के बल प्रसारिाचा सरकारी
परिाना विळिला. प्रथि “इन िांबु ई” आवि आता “Hathway”
या प्रिख
ु के बल प्रसारकाकडून विलेपारले पिू ा पररसरात प्रसारिाचे
हक्क विळिले. आज पयारे लाल त्याच्या अठरािे ग्राहकानां ा
वनयवित के बल आवि इटां रनेट सेिा परु ितो आहे.
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तरुि ियातां अनेक उपक्रिाांिधे यि्िी झालेला, के बल
व्यिसायात होिारी व्थत्यतां रे जिळून पहािारा पयारे लाल आता
खपू िोठी ्िपने पहातो आहे. के बल नेटिका सांदभाात बदललेले
कायदे, फार िोठ्या आांतरराष्ट्रीय कांपन्सयाांचे या िेत्ातां होिारे
आक्रिि या सर्ळ्या िधनू तो िार्ा काढतो आहे. ग्राहकाांना
फायबर ऑवपटक के बल द्यायची आखिी करािी...असा िनसबु ा
पयारे लालने के ला आहे...!!...र्त्याच्या खालनू जािारी अिी
फायबर ऑवपटक के बल, र्ते खिनू च ग्राहकाांच्या घरापयांत
पोहोचते. हे फार िोठे धाडस आहे याची पयारे लाललाही कल्पना
आहे...!!..िर् त्याची ्पधाा फक्त िोठ्या नेट प्रोव्हायडर
कांपन्सयाांबरोबर असेल...!!..
उतार ियातां र्ोविदां भयया, व्यिसायातनू वनिृत्त झाले होते
आवि २००४ सालात सभु ाष रोड िरच्या लहान घरातनू प्रि्त
घरात राहायला र्ेले होते. ररकाम्या झालेल्या रहात्या घरातां
पयारे लालने २००६ िधे भेळपरु ी, पािीपरु ी आवि चाटचे छोटेसे
दक
ु ान सरुु के ले. या व्यिसायाचा वि्तार िाढतच र्ेला आवि
२०१० िधे त्याचे िेजारी, डोसा – सॅडविच
सेंटर सरुु झाले.
ां
पयारे लालचे दोन िल
ु र्े आता त्याच्या सिा व्यिसायात लि घालू
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लार्ले आहेत. १९९३ सालाांत पयारे लालने, काांवदिलीच्या ठाकूर
कॉम्पलेक्स िधे एक सदवनका आवि एक दक
ु ान घेतले होते. त्याचा
एक िल
ु र्ा आज ठाकूर कॉम्पलेक्स िधील भेळपरु ी, पािीपरु ी
आवि चाटच्या दक
ु ानाची जबाबदारी साभां ाळतो आहे.
याच दरम्यान १९९२ सालाांत, पयारे लाल यथु कॉांग्रेस िधे
दाखल झाला. क्रिाक्रिाने जबाबदाऱ्या घेत आज तो िहापावलका
विभार् क्रिाांक ८४ चा कॉांग्रसे पिाचा ब्लॉक अध्यि झाला आहे.
िहत्िाचे म्हिजे २०१७ सालाांत झालेल्या िांबु ई िहापावलका
वनिडिक
ु ीत त्याने कॉांग्रेस पिाचा उिेदिार म्हिनू वनिडिक
ू
लढिली होती.
सिाजावभिख
ु असलेला पयारे लाल एक अजब रसायन आहे.
चाळीस िषाािरील नार्ररकाांचा वक्रके टचा सांघ आता त्याने
्ितःच्या ब्रँड नाांिाने वनिााि के ला आहे. पिू ा आवि पविि
विलेपारल्यातील िैदानाांिर होिाऱ्या सिा वक्रके ट ्पधाांिधे हा सांघ
भार् घेतो आवि पाररतोवषके वजांकतो.
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र्ोविदां भयया – पयारे लाल या जोडीच्या या प्रर्तीचा िी
सािीदार आहे. र्ोविदां भयया तसे वितभाषी होते आवि जर्वन्सित्
असलेला पयारे लाल पक्का र्वपपष्ट आहे. सतत कािात िग्न
रावहलेल्या या जोडीने, व्यिसायासाठी के लेले श्रि, िी वकत्येक
िषे अनभु िले आहेत. कवलर्ां डाची िखार लार्ली की वतची राखि
करण्यासाठी, िध्यरात्ी येिाऱ्या ट्रकिधील िाल उतरिनू
घेण्यासाठी दोघानां ीही वदिस – रात् िेहनत घेतली आहे. िाचा
िवहन्सयाच्या सरुु िातीला लािलेली िखार, र्िपतीच्या आधी
आिरण्याचा, १९६२ िधे आण्िासाहेब साठे याांना वदलेला िब्द,
२०१९ िधे वततक्याच नेिाने पाळला जात आहे. सत्िील–
सिाधानी िृत्ती, ग्राहकाांिी उत्ति सांभाषि कौिल्य, व्यिसायाची
उत्ति जाि, विकल्या जािाऱ्या िालाची उत्ति परीिा, अफाट वजद्द
आवि वनव्यासनी जीिनक्रि या र्िु िात्ताचां ा...विलेपारल्याच्या
भाजी आवि फळ बाजाराची प्राथविक उभारिी करिाऱ्या
पारल्यातील या बलतु ेदराचा पररचय, आपल्याला वनवितच
आिडेल याची खात्ी आहे...!!
--००--

62

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

विलेपारल्यातील बलतु १ / ५

गोनहल ब्रदसव, के नमस्ट अॅन्ड ड्रगीस्ट
त्या वदििी िनोजने दक
ु ान दहा विवनटे उविराने उघडले होते.
सकाळी ८ िाजता दक
ु ान उघडायची िेळ हा विर्ता म्हिजे कडक
वि्तीचा होता. याला विलबां झाला की काांतीभाई, नरे न्सद्रभाई हे
दोन िािा आवि िडील चपां कभाई, िनोजिर थोडे नाराज होत
असत. हे दक
ु ान म्हिजे, विलेपारले रे ल्िे ्थानकाच्या पिू ेला
असलेल्या श्रद्धानांद र्त्यािरील, र्जबजलेल्या बाजाराच्या
िध्यिती वठकािी असलेले गोनहल ब्रदसव, के नमस्ट अॅन्ड
ड्रगीस्ट.
िनोज िहाने १९७४ िधे अकरािीची परीिा देऊन, पारले
पवििेला असलेल्या नरसी िोनजी िहाविद्यालयात सांध्याकाळच्या
िर्ाात प्रिेि घेतला. िालेय वििि सांपल्यानांतर, गोनहल ब्रदसव
के नमस्ट अॅन्ड ड्रगीस्ट या कुटुांबाच्या िालकीच्या दक
ु ानात
िडीलधायााना िदत करण्यासाठी आता िनोज दाखल झाला होता.
त्या वदििी दक
ु ान दहा विवनटे उविरा उघडल्याचे, िवडलाांच्या
लिात आलयां , याची जािीि िनोजला झाली होती. हा विलबां
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नोंद करिारे , दक
ु ानाच्या सिोरच्या ईिारतीत रहािारे चांपकभाई
िहा हे िनोजचे िडील.
दक
ु ान उघडायला झालेला विलांब याची वचांता करताांनाच,
आपल्यात अजनू एक उिीि आहे याची जािीि त्याच सकाळी
घडलेल्या प्रसांर्ािळ
ु े िनोजला झाली. याला कारिीभतू झाली,
एक सदांु र तरुि िराठी िल
ु र्ी. ्ितः िनोज याप्रसर्ां ाचे िीठिसाला पेरून फार छान ििान करतो. उविराने उघडलेल्या दक
ु ानातां
साफसफाई झाली आवि रोजची छोटीिी प्राथाान म्हिनू िनोजने
काउांटरचा ताबा घेतला. नरे न्सद्रभाई आवि कावां तभाई येतच असािे
अिािेळी एक सांदु र तरुि िल
ु र्ी लर्बर्ीने दक
ु ानात आली. घाईने
पैिासाठी पसा उघडत म्हिाली... फक्त एक सुट्टे - नकरकोळ
ब्लेड द्या, अख्खा पॅक नकोय ...!!...पारल्यात राहूनही िराठी
भाषेचा र्ांध नसलेल्या िनोजने उत्तर वदले.... वो ब्रॅन्ड नही
है...िनोजच्या या उत्तरािर ती िल
ु र्ी खळखळून हसली आवि
म्हिाली... तुम्हाला मराठी समजत नसावे बहुतेक... I want
single or you can say one blade, any brand is
okey...!!...िनोज खजील झाला, त्याने आठ आिे वकितीचे एक
ब्लेड काढून त्या िल
ु ीला वदले...ती िल
ु र्ी लर्बर्ीने ट्रेन
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पकडायला वनघनू र्ेली...!!..या प्रसांर्ाचे इतके सवि्तर ििान
करण्यािार्चे कारि असे की पारल्यातले साधारि ऐिां ी टक्के
नार्ररक िराठी होते आवि आजही दक
ु ानात आले की आग्रहाने
िराठीच बोलतात. र्जु राती भावषक असनू ही िनोजचे िडील,
दक
ु ान साांभाळिारे दोन्सही िािा आवि सिा किाचारी उत्ति िराठी
बोलत असत. वजद्दी िनोजने काहीच वदिसात आपली िराठी
भाषेची उिीि दरू के ली...आज गोनहल ब्रदसव अथाात िहा
कुटुांबाचा प्रिख
ु िनोज, दक
ां ी िराठीत सहज
ु ानात येिाऱ्या ग्राहकाि
र्पपा िारतो. आग्रहाने िराठी बोलिाऱ्या विलेपारल्यातील याच
नार्ररकाचां ा विश्वास र्ोवहल ब्रदसा या दक
ु ानाच्या सरुु िातीला,
सांचालकाांनी कसा प्राप्त के ला ती प्रयत्निादाची विलिि कहािी
आहे, यथािकाि लेखाअांती ती ही साांर्िारच आहे. .
गोनहल ब्रदसव, के नमस्ट अॅन्ड ड्रगीस्ट. र्ेली सत्तर िषे,
पारल्यातील नार्ररकाांच्या वजव्हाळ्याचे दक
ु ान आवि विश्वासाचे
– आदराचे ्थान बनले आहे. दक
ु ानाचे नािां र्ोवहल आवि िालक
िहा कुटुांबीय हा िरकरिी वदसिारा विरोधाभास आहे. या
व्यिसायाच्या वनविातीचा इवतहास अथाातच खपू रांजक आहे. त्या
बरोबरच या दक
ु ानाने आवि िहा कुटुांवबयाांनी, उत्ति व्यिहार
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िवु चता - व्यिसायिल्ू य – चातयु ा – वजद्द – सातत्य – वनयवितपिा
– वचकाटी - िािसु की आवि प्रर्ती अिा अनेक र्िु ित्ताचां ा
आदिा आपल्यासाठी वनवितपिे वनिााि के ला आहे. िात् या
दक
ु ानाच्या वनविातीची सरुु िात १९५० सालात, विलेपारले
पवििेला असलेल्या नानािटी हॉव्पटलच्या ्थापनेपासनू झाली.
डॉ बालाभाई नानािटी आवि डॉ सेठ याांच्या, चार रुग्िाांची
व्यि्था असलेल्या प्रसतु ीर्ृहाचे उद्घाटन, याच िषी पवां डत नेहरूां
याांच्या ह्ते झाले होते. घडीचे एक टेबल, त्यािर पांढरी ्िच्छ
चादर आवि सहा प्रकारची औषधे यासह वदलीप ड्रर् हाऊसची
सरुु िात, १९५० िधे डॉ नानािटी याच्ां या प्रसतू ीर्ृहािधे झाली
होती. आज िल्टी ्पेिावलटी हॉव्पटल म्हिनू नािाजलेल,े
विलेपारले पवििेला असलेले हेच ते नानािटी हॉव्पटल. िात् या
वदलीप ड्रर् हाउसच्या ्थापनेिार्े सद्ध
ु ा एक वनवित घटनाक्रि
होता.
भोर्ीलाल, रवसकलाल, निनीतलाल आवि चपां कलाल.
र्जु रातेतील वसद्धपरु या छोट्यािा र्ािातील िहा कुटुांबातले हे
चार भाऊ. १९४७ / ४८ िधे, दोन िोठ्या भािाचां े र्ािात छोटेसे
दक
ु ान होते. देिाला ्िातांत्र्य विळाल्यानतां र सिाच नार्ररकाांिधे
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उत्साहा होता आवि परदेिी कांपन्सयाांच्या नव्याने िार्िी िाढलेल्या
अर्दी वनिडक औषधाच्या विक्रीची सरुु िात या दक
ु ानात झाली
होती. अिा औषधाांचा अर्दी जजु बी पररचय असलेले निनीतभाई
आवि चांपकभाई याच िषी पढु ील विििासाठी िांबु ईत दाखल
झाले होते. विल्सन कॉलेज आवि खालसा कॉलेजात वििि
घेतानाच या दोन्सही भािाांना रे िवनांर् ऑवफसात नोकरीही लार्ली
होती.
र्ािाकडे रहात असलेल्या दोन िडील बांधांचू ी, ्ितःचा
औषधाचां ा व्यिसाय सरुु करण्याचा आग्रह करिारी पत् नेिाने येत
होती. त्याच उत्साहात निनीतभाई आवि चांपकभाई दोघानां ी धाडस
करून पालाा पवििेला असलेल्या सरला सजान िाळेच्या बाजल
ू ा,
एक जार्ा भाड्याने घेऊन, औषधे आवि फोटोग्राफी सािानाची
विक्री अिी आपल्या ्ितांत् व्यिसायाची सरुु िात के ली. या
घटनेचे साल होते १९४८ / ४९...!!..आपल्या बांर्ल्याचा अर्दी
जिळ असल्याने, याच दक
ु ानात डॉ बालाभाई नानािटी आवि डॉ
सेठ काही औषधाांच्या खरे दीसाठी येऊ लार्ले होते. याच
सपां काातनू डॉ नानािटी याच्या प्रोत्साहनािळ
ु े १९५० सालात,
तत्कालीन डॉ नानािटी याांच्या प्रसतू ीर्ृहात, नदलीप ड्रग हाऊस
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या औषधाच्या दक
ु ानाची ्थापना, वहम्ितभाई र्ोवहल आवि
त्याच्ां या बधां च्ांू या सहकायााने झाली. नानािटी हॉव्पटलच्या
प्रर्तीबरोबरच १९५० ते २०१४ अिी चौसष्ट िषे, औषध विक्रीचे
हे एकच दक
ु ान नानािटी हॉव्पटल िधे व्यिसाय करीत होते.
याच दरम्यान, १९४८ / ४९ सालाांत, श्रद्धानांद र्त्यािरील सेठ
वनिासिधे दहा बाय सात आकाराच्या दक
ु ानाच्या र्ाळ्यात,
वहम्ितभाई र्ोवहल आवि त्याच्ां या बांधनू ी औषधाचे छोटेखानी
दक
ु ान सरुु के ले होते. भारतातील अलोपथी औषधाांच्या वनविातीचा
तो सरुु िावतचा काळ होती. औषधी र्ोळ्या, पािडरी आवि वसरप
अिी फक्त बारा ते पांधरा उत्पादने दक
ु ानात विक्रीसाठी ठे िली र्ेली
होती. आज ज्याला नक्लननक नकंवा कन्सलनटंग रूम असे
सबं ोनधत के ले जाते त्या डॉक्टरांच्या दवाखान्यानं ा त्या
काळात डीस्पेन्सरी असे संबोनधत के ले जात असे. या
डी्पेन्ससरीिधे आपि आपल्या घरून नेलेल्या िेर्ळ्या चौकोनी
आकाराच्या काचेच्या बाटलीत डॉक्टराच
ां ा कांपाऊांडर औषध
भरून देत असे आवि छानिी ह्तकला िापरून पाांढऱ्या
कार्दाची एक पट्टी या बाटलीिर वचकटित असे. एका िेळी वकती
औषध घ्यायचे त्याचे नेिके िाप ही कार्दी पट्टी दाखित असे.
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डी्पेन्ससरी पद्धत आज पिू ा बांद झाली आहे. या पद्धतीिळ
ु ेच त्या
काळात औषधी वसरप, िोठ्या बाटल्यात भरून दक
ु ानात ठे िले
जात असे. सटु ् या र्ोळ्या आवि पािडरी, कार्दाच्या पडु ् यात
बाांधनू विकल्या जात असत. औषधाांच्या विक्री व्यिसायातील या
सिा व्थत्यांतराचे, र्ोवहल ब्रदसा हे दक
ु ान सािीदार आहे.
या लेखाच्या वनवित्ताने िाचा िवहन्सयाच्या पवहल्या
आठिड्यात िनोजची भेट होिे अपेवित होते िात् तो व्य्त
असल्याने ती भेट होऊ िकली नव्हत. ्थापनेपासनू दक
ु ान
साभां ाळिारे िनोजचे दोन िािा, कावां तभाई आवि नरें द्रभाई यानां ी
ियाची ऐिां ी पार के ली आहे हे त्यािेळी लिात आले. ियाने िोठे
असले तरी यातल्या नरें द्रभाईिी,
ां तरुि ियातच िाझा छान ्नेह
झाला होता. या दोघानां ा नक्की भेटायचे ठरिलेच होते. एवप्रलच्या
पवहल्या आठिड्यात दोघाचां ी भेट ठरली आवि त्याआधी िनाला
चटका लाििारी एक घटना घडली. िाझी भेट होण्याआधीच, िाचा
िवहन्सयाच्या अखेरच्या आठिड्यात, ियाच्या ८४ व्या िषी
नरें द्रभाईनी या जर्ाचा वनरोप घेतला. १९५१ ते अखेरपयांत
नरें द्रभाई र्ोवहल ब्रदसासाठी सतत व्य्त रावहले. या घटनेनतां र,
लेखाची तयारी करताना िनोजच्या सल्ल्यानसु ार, कातां ीभाईनाां
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भेटायचे ठरले. ठरलेल्या वदििी ८८ िषाांचे काांवतभाई हळूहळू
चालत “हेल्थ के अर” च्या दक
ु ानात आले. “हेल्थ के अर” हे
र्ोवहल ब्रदरचे दसु रे दक
ु ान, श्रद्धानांद र्त्यािरील पॅटन या
दक
ू ा आहे. वदलीप ड्रर् हाऊस आवि र्ोवहल
ु ानाच्या अर्दी बाजल
ब्रदसा या दोन्सही दक
ु ानाच्ां या अर्दी पवहल्या वदिसापासनू चा
वबनचक
ू घटनाक्रि, काांतीभाई ां आवि िनोज िहा याांनी सवि्तर
ििान के ला.
श्रद्धानदां र्त्यािरील सेठ वनिास िधील छोट्या र्ाळ्यात सरुु
झालेले वहम्ितभाई र्ोवहल याच
ां े दक
ु ान आता आवथाक
अडचिींतनू िार्ा काढत होते. अडचिी काही सांपत नव्हत्या.
१९४९ / ५० सालात औषधाांच्या व्यिसायात अर्दी प्राथविक
अनभु ि घेतलेले निनीतभाई आवि चपां कभाई िहा या दोन बधां नू ी,
अिा अडचिींच्या िेळी र्ोवहल बांधनू ा िदतीचा हात पढु े के ला.
िात् या आवथाक अडचिींना कांटाळून औषधाच्या दक
ु ानाचा
व्यिसाय बदां करण्याचा वनिाय र्ोवहल बधां नू ी घेतला होता.
निनीतभाई आवि चांपकभाई या दोन िहा बांधांनू ी दक
ु ानाची जार्ा
आवि “र्ोवहल ब्रदसा” हे नािां याची योग्य ती वकांित देऊन हा
व्यिसाय विकत घेतला.
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जिळच्या नात्यातला काांतीभाई िहा हा तरुि, नेिक्या
याचिेळी िॅट्रीकची परीिा देऊन पढु ील विििासाठी १९४९
साली िांबु ईत आला होता. काांतीभाईचे िोठे बांधू त्यािेळी िांबु ईत
नोकरी करत असत. तटु पांज्ु या पर्ारात तझु े वििि आवि आपल्या
वतघाचां ा वनिााह होऊ िकिार नाही, तू नोकरीच बघ अिी इच्छा
िडील बांधनू ी व्यक्त के ली आवि ती प्रिाि िाननू काांतीभाईने, िहा
कुटुांबाच्या िालकीच्या झालेल्या “र्ोवहल ब्रदसा” िधे नोकरीची
सरुु िात के ली. १९५० ते १९८३ या काळातील दक
ु ानाचे सिा
खरे दी – विक्री व्यिहार कातां ीभाई ्ितःच करत असत. १९५०
िधे दक
ु ान सरुु झाले त्यािेळी विलेपाल्याातील नार्ररक आवथाक
दृष्ट्या व्थरािले होते. िात् हात राखनू खचा करिे आवि पैिाची
बचत हे दोन र्िु धिा सर्ळ्याांिधे सारखेच होते. दैनांवदन लार्िारा
भाजीपाला असो, र्िपती – वदिाळीतली कपड्याचां ी खरेदी असो,
औषधे असोत पारल्याचा चाकरिान्सया, ट्रेनने येताना दादरला
उतरून सर्ळी खरे दी करीत असे. असा त्याकाळातील सर्ळ्याांचा
विर्ताच होता.
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र्ोवहल ब्रदसा चे दक
ु ान सरुु झाले असले तरी दक
ु ानात
ग्राहकाचां ी िदाळ फार नसे. १९५२ सालातां विलेपाल्याात कॉलरा
सदृि सांसर्ाजन्सय तापाची एक साथ आली, अनेक नार्ररक या
तापाने आजारी पडले. यािेळी विलेपारल्यातील तत्कालीन सिाज
सेिक िाननीय श्री र्ल
ु ाब जोिी याांनी र्ोवहल ब्रदसा दक
ु ानाला एक
विनांती के ली. िक्य झाल्यास या साथीिर उपचाराची औषधे
सिााना विनािल्ू य द्यािी. कातां ीभाईनीां पढु चा एक िवहना अविश्रातां
िेहनत करून APC Tablet आवि प्रोके न पेवनवसलीन २० lakh
इजां ेक्िन अिी िोठ्या आकाराच्या िेष्टनातील औषधे, वप्रन्ससेस
्ट्रीट या औषधाच्ां या घाऊक बाजारातनू ्ितः रोज दक
ु ानात
आिली. एका रुग्िाला आिश्यक इतक्या र्ोळ्या िोठ्या िेष्टनातनू
छोट्या कार्दी िेष्टनात भरल्या आवि इजां ेक्िन छोट्या बल्ब िधे
भरून नार्ररकानां ा उपलब्ध करून वदली. र्ोवहल ब्रदसा आवि
काांतीभाईच्या
ु े या साथीिर िेळेिर योग्य उपचार
ां वनरपेि सेिेिळ
झाले. विलेपारल्यातील नार्ररकाांचा विश्वास प्राप्त झाला. या नांतर
िात् र्ोवहल ब्रदसाच्या दक
ु ानात ग्राहकाांची िदाळ िाढतच र्ेली.
कातां ीभाई आवि नरें द्रभाई या दोघाच्ां या वनरपेि आवि
विश्व्तिृत्ती िळ
ु ेच “र्ोवहल ब्रदसा” हा व्यिसाय आजची उांची र्ाठू
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िकला आहे. या दोघाांचे ििान करण्यासाठी “भोर्िन्सू य ्िािी”
हेच सबां ोधन िला योग्य िाटते. या लेखाच्या वनवित्ताने
काांतीभाईिी सांिाद झाल्यानतां र, ते दोघे र्ोवहल ब्रदसा िधे नोकरी
करत होते याचा उलर्डा िला प्रथिच झाला. दक
ु ान सरुु
झाल्यानांतर, या दोघाांनी होविओपॅथी आवि आयिु ेदाची औषधे
आवि त्याची उपचार पद्धतीचा अभ्यास के ला. याला अलोपथीची
पयाायी औषधे काय आहेत त्याचे अनभु िवसद्ध िार्ादिान हे दोघे
करीत असत. आता व्यिसाय िाढला आवि दक
ु ानाला जार्ा किी
पडू लार्ली. १९६२ साली दक
ु ानाच्या उजव्या आवि डाव्या
बाजल
ू ा असलेले दोन र्ाळे विकत घेऊन दक
ु ानाची जार्ा आता
प्रि्त झाली.
१९५० पासनू १९६४ या चिदा िषाात र्ोवहल ब्रदसाची प्रर्ती
झपाट्याने झाली. १९५० ते १९८३ या काळात, वप्रन्ससेस ्ट्रीट
िरील दिा बाजारात, सिाात जा्त अनभु िी औषध विक्रेते अिी
कातां ीभाई आवि नरें द्रभाई या दोघाच
ां ी ख्याती होती.१९६४
सालात, िांबु ईतील सिाात जा्त उलाढाल असलेले औषधाचे
दक
ु ान असा बहुिान या दक
ु ानाला प्राप्त झाला. व्यिसायातील या
यिािळ
ु े हेक््ट फािाासटु ीकल वलविटेड या औषधे बनवििाऱ्या
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परदेिी कांपनीचा लोर्ो असलेली िोठ्ठी वनओन साईन १९६४
सालात दक
ु ानाच्या िीषा्थानी झळकली. याचे दिान, िी रहात
असे त्या घराच्या वखडकीतनू िला वनत्यनेिाने होत असे.
१९७४ सालात चपां कभाईचा
ु र्ा िनोज याने
ां थोरला िल
दक
ु ानाचे व्यिहार जािनू घेण्यासाठी उिेदिारी सरुु के ली होती.
उिेदिारीच्या प्रारांभीच्या वदिसात घडलेले प्रसर्ां , िनोजला खपू
काही विकिनू र्ेले. आता नानािटी हॉव्पटल िधल्या वदलीप ड्रर्
हाऊसचा व्याप िाढला होता. राजाभाऊ आवि परु ोवहत या दोन
विश्वासू किाचाऱ्याच
ां ा दक
ु ानाच्या यिात फार िोठा सहभार् आहे.
िनोज – अिय – अजीत – हषाद – वदलीप आता र्ोवहल
ब्रदसा आवि अन्सय व्यिसायाचे व्यि्थापन बघतात. िनोजचा
भाऊ हषाद याने बी ए्ससी फािासीची पदिी प्राप्त करून प्रथि
काही आांतरराष्ट्रीय औषध वनिाात्या उद्योर्ाांिधे अनभु ि घेतला
आवि आता “सायांवटवफक फािासी” या िहा कुटुांबाच्या उद्योर्ाचे
व्यि्थापन तो पहातो. ्ितःचे काही प्रोप्रायटरी फॉम्यल
ाु े आवि
अन्सय उत्पादकासां ाठी र्ोळ्या – वसरप – पािडर – क्रीि अिा सिा
प्रकारच्या औषध वनविातीचे काि, सायांवटवफक फािासी िाफा त के ले
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जाते. औषधी कॅ पसल
ू बनिण्यासाठी लार्िाऱ्या ररकाम्या
वजलेटीन कापसल
ू ची वनविाती, अन्सय औषध उत्पादकासां ाठी के ली
जाते. औषध वनविातीिधील या प्रकारचा िांबु ईतील सिाात िोठा
उद्योर्, असा बहुिान सायांवटवफक फािासीला प्राप्त झाला.
श्रद्धानदां र्त्यािर असलेल्या िहा कुटुांबाच्या िालकीचे
“हेल्थ के अर” हे दक
ु ान, अनेक प्रकारची आरोग्य साधने आवि
रुग्िाला आिश्यक विविध प्रकारचे सावहत्य अिा उत्पादनाांची
िोरूि आहे आवि या सिा उत्पादनाच्ां या विक्रीची िोठी उलाढाल
या व्यिसायात होत असते. या बरोबरच औषध वनविातीसाठी
लार्िारी साधने आवि उपकरिे काही देिात वनयाात के ली जातात.
नरें द्रभाईच्या
ां पिात आता कावां तभाई वनिृत्त झाले आहेत
आवि निनीतभाई आवि चपां कभाई याांच्या पढु च्या वपढीने र्ोवहल
ब्रदसा च्या वि्ताररत उद्योर्ाचां ी जबाबदारी सिथापिे पेलली आहे.
पाल्याातल्या आजारी रुग्िाांना विनािल्ु य औषधे देताना काांतीभाई
आवि नरें द्रभाईनी ्िीकारलेली िािसु कीची िृत्ती आजही
अबावधत आहे. दर आठिड्याला कोिीतरी वित् नानािटी
हॉव्पटल िधे उपचारासाठी दाखल होतो आवि पवहला फोन
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िनोज वकांिा अवजतला येतो. अिािेळी रात्ीच्या कुठल्याही प्रहरी,
विनाविलबां नानािटी हॉव्पटलिधे पोहोचनू रुग्िाला धीर देण्याचे
आवि आिश्यक ते िार्ादिान करण्याचे काि कताव्यबद्ध
ु ीने आजही
के ले जाते.
र्ेल्या सत्तर िषाापासनू , विलेपारल्याचा DNA घडििाऱ्या
बलतु ेदारापां क
ै ी हा एक अत्यतां यि्िी बलतु ेदार... गोनहल ब्रदसव,
के नमस्ट अॅन्ड ड्रगीस्ट हे दक
ु ान आवि त्याांचे वि्ताररत
व्यिसाय...!!..
--००--
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विलेपाल्याातील बलतु ां ६

वमाव क्लॅाथ स्टोसव – टेलसव.
विलेपारल्यातील भरपरू िदाळीचा र्ता...सभु ाष रोड. सकाळी
सहा – साडेसहा पासनू जी एि ई एस आवि वटळक विद्यालयातील
विद्याथी आवि पालकाांची िदाळ सरुु होते. साधारि तीस िषाांच्या
काळात एक वपढी बदलते असे र्वित आपि नेहिे ी िाांडत असतो.
या सभु ाष रोड नािािरून लिात येते, हे र्वित वकती बरोबर आहे.
वटळक विद्यालयापासनू सरुु होऊन थेट र्रिारे सेंटर पयांत जािारा
हा सभु ाष रोड, साधारि १९८०/८५ सालापयांत सोनारी रोड या
नािाने पारलेकराांना पररवचत होता.
१९३८ साली राज्थानातील झनु झनु वजल्ह्यात जन्सिाला
आलेल्या या राधेिाि बलदेि ििाा याचा सांपिू ा जीिनकाल,
आपल्या पारल्यातील सोनारी रोड अथाात आजच्या सभु ाष रोडिी
जोडलेला आहे असे भाकीत त्याच्या जन्सिाच्यािेळी कोिी के ले
असेल असे िला िाटत नाही. राज्थान राज्य, सांर्िरिराच्या
आवि ग्रेनाईट दर्डाच्ां या खािींसाठी प्राचीनकाळा पासनू
सपु ररवचत आहे. साधारि विसाव्या ितकाच्या िध्यापयांत,
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राज्थानातील कारार्ीर इिारत बाांधकािातील कडीया कािाच्या
कौिल्यसाठी ओळखले जात होते. िाबाल िेसनरी, ्टोन िेसनरी,
वब्रक िेसनरी, पला्टर िेसनरी अिा पारांपररक कौिल्याांिध्ये हे
कारार्ीर पारांर्त होते. राधेिािचे िडील बलदेिजी ििाा असेच
एक कडीया काि करिारे कुिल कारार्ीर होते. आपल्या िल
ु ाने,
राधेिािने िेर्ळा व्यिसाय करािा असे बालादेिजीना िाटत असे.
तू दजी काि िीक असा त्याचां ा राधेिािला नेहिी आग्रह असे.
राधेिाि आवि त्याच्या भािांडाांच्या ददु िै ाने, बलदेिजीना
फार तरुि ियात देिाज्ञा झाली आवि कुटुांबाला िोठा धक्का
बसला. त्यािेळी सिाात िोठा िल
ु र्ा राधेिाि फक्त दहा िषाांचा
होता. कुटुांबाचे पालन-पोषि ही जबाबदारी आता साहवजकपिे
त्याच्यािरच आली होती. सभु ाष रोडिरच्या वब्रज भिु न िधे
त्याकाळात, ििाा कुटुांवबयाांचे कोिी पररवचत रहात असत.
उपजीविके चे काि िोधत, राधेिाि िांबु ईच्या, पारल्यातील सभु ाष
रोड िरच्या वब्रज भिु न िधे दाखल झाला. वित्ाबां रोबर खेळत र्पपा िारत िाळेला जाण्याच्या ियाांत, त्याच्यािर कुटुांबाची
जबाबदारी आली होती. फक्त वतसरी इयत्ता उत्तीिा झालेल्या या
वकिोराकडे कुठलेही कसब – कौिल्य नव्हते,ज्या योर्े त्याला
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काही काि विळेल. लहानपिी िवडलाांनी साांवर्तलेली एक र्ोष्ट
िात् आठििीत ताजी होती. तू दजी काम शीक. माझ्यासारखे
फार अंग मेहेननतचे काम, तुला करावे लागता कामा नये.
दजी काि- विलाई काि विकािे म्हिनू राधेिाि
जिळपासच्या पररसरातल्या दजी-विांपी काि करिाऱ्या लहानिोठ्या कारावर्रानां ा भेटला. यातल्या कोिाचीही विलाई काि
विकिण्याची तयारी नव्हती. न जािो हा विलाई काि विकला तर
उद्या आपल्याला त्याच्यािीच ्पधाा करािी लार्ेल असा साधा
आत्िकें द्री विचार प्रत्येकजि करत असािा. आता राधेिािचा
धीर सटु ू लार्ला होता. त्या काळात सोनारी रोडिर, आत्ताच्या
तेजपाल ्कीि एक नांबरच्या र्ल्लीच्या कोपऱ्यािर, बटि फॅ क्टरी
नािाचा एका कारखाना होता. या कारखान्सयाच्या सिोर,
आत्ताच्या काांचन डेअरी असलेल्या दक
ु ानाच्या जार्ी, िाण्याचे
छोटेसे दक
ु े , तू
ु ान होते. राधेिािच्या सततच्या पाठपरु ाव्यािळ
दक
ु ानाबाहेर बसनू बटिे लािायचे काि करायला हरकत नाही
अिी सांिती िाण्याने एक वदिस वदली. साधारि १९५०/५१
सालातली ही र्ोष्ट आहे, यािेळी राधेिाि वनव्िळ बारा िषाांचा
कुिार होता.
79

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

विळालेल्या सांधीचा योग्य उपयोर् करून राधेिािने िटाकुडता-ब्लाउज यानां ा बटिे लािायचे काि िाण्याच्या दक
ु ानां बाहेर
बसनू सरुु के ले. विलाई काि िीक हे िवडलाांचे िब्द ्ि्थ बसू
देत नव्हते. त्याने एक विलाई ििीन भाड्याने घेतले. बटिे लािता
लािता हळूहळू विलाई ििीनिर काि करण्याची सधां ी त्याला
विळाली. पढु च्या दहा िषाात, ियाच्या िीस- बाविसाव्या िषी,
विलाई ििीनिर काि करण्यात तो पारांर्त झाला होता. िात् कपडे
विलाई व्यिसायातील िख्ु य कसब विकायचे ही वजद्द बाळर्नू
त्याने ्ितःच प्रयत्न करायचे ठरिले. एखादा कुडता – ब्लाउज
विलाईसाठी आल्यािर ग्राहकाच्या िापाांची नोंद करून त्याबर
हुकुि अपेवित वडझाईन नसु ार एका फम्याािध्ये कापड कापनू
त्याची विलाई हे खरे कौिल्याचे काि. अजनू ही हे काि
विकण्याची सधां ी राधेिािला विळाली नव्हती
१९६०/६१ च्या सिु ारास पराांजपे बालिांवदरासिोच्या
जोिाच्ां या इिारतीत तळिजल्यािर पत्र्याची एक छोटीिी ररकािी
िेड होती. एक विलाई ििीन आवि बसायला एक खचु ी इतकी
जार्ा त्या िेडिधे वनवितपिे होती. जोिीकाकाांच्या सांितीने
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राधेिािने ही िेड भाड्याने घेतली, आपला ्ितांत् व्यिसाय सरुु
के ला. जजु बी विलाई िारून देिे, आल्टरे िन साठी आलेले कपडे
दरुु ्त करिे आवि बटिे लाऊन देिे अिी कािे सरुु झाली.
एव्हाना राधेिािचे लग्न झाले होते आवि कुटुांब पोषिाची
जबाबदारी दपु टीने िाढली होती.
कल्पक राधेिािजींनी एक धाडस कारायाचे ठरिले.
आल्टरे िन साठी आलेले ब्लाउज वकांिा कुडते – िटा याचां ी वििि
उसिल्यावििाय त्याची दरुु ्ती िक्य नसते. राधेिािजींनी दोन
पािले पढु े जाऊन असा प्रत्येक कपडा पिू ा उसिला, त्याची िापे
कार्दािर आखनू ्ितःचे फिे बनिले. असा उसिलेला कपडा
दरुु ्तीसह पन्सु हा पिू ाित विऊन तयार के ला. हे सर्ळे काि एका
रात्ीत करिे आिश्यक असे कारि दरुु ्त के लेला कपडा दसु ऱ्या
वदििी देण्याची खात्ी ग्राहकाला वदलेली असायची.
राधेिािजींनी के लेले एक धाडस असे म्हिािेसे िाटते कारि या
अभ्यासात काही जोखीि होती. आलेल्या कपड्याचे आल्टरे िन
नक्की कसे करायचे आहे हे ्िरिासाठी नोंद करिे. उसिलेला
कपडा पन्सु हा वििताना काही र्फलत होऊ न देिे. वदलेली िेळ
साांभाळिे. हे सर्ळे जोखविचे काि होते म्हिनू हे धाडस होते.
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काही चक
ू झालीच तर ग्राहकाचा रोष होिे िक्य होते, नक
ु सानही
होण्याची िक्यता होती. कपडा िापात कापनू विलाई करण्याचे
काि कोिी विकिले नव्हते. कल्पक आवि धाडसी राधेिािजींनी
ते ज्ञान आत्िसात के ले होते. आता निीन कपडे वििण्याचे काि
यायला सरुु िात झाली होती. ििाा टेलसा या आजच्या वि्ताररत
व्यिसायाची छोटीिी सरुु िात १९६१ सालाांत अिी झाली होती.
पत्र्याच्या छोट्या िेड िधनू सरुु झालेला व्यिसाय हळूहळू
िाढत र्ेला. जोिीकाकाांच्या इिारतीतील एक दक
ु ान आता
राधेिाि ििाा यानां ी विकत घेतले होते. आता प्रश्न होता हाताखाली
काि करिाऱ्या कसबी कारावर्राांचा. िािसु की हा पवहला धिा
िानिाऱ्या ििाा याांनी यािर योग्य तो िार्ा काढला. घरकािाला
येिाऱ्या िल
ु ानां ा त्यानां ी विपां ीकाि विकण्यासाठी उत्तेजन वदले.
आपल्या सोबत बसिनू या कािातली बारकाई सिजािनू
साांवर्तली. अिी विकून तयार झालेली चार िल
ु े ििााजींच्या
दक
ु ानात कािाला लार्ली. िा्टर टेलर बनली. ििााजीनी विकिनू
तयार के लेल्या अिा चार कसबी िा्टर टेलसानी ्ितःचा ्ितांत्
व्यिसाय ्थापन के ला आहे.
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सतत काि करण्याची ऊजाा, ग्राहकाांचा विश्वास, निीन
सक
ां ल्पनाचां ा ्िीकार आवि पढु च्या वपढीला विकिनू तयार
करण्याची बाांवधलकी या भाांडिलािर, १९६१ िधील
व्यिसायाच्या सरुु िातीपासनू पढु च्या तीस िषाात टेलररांर् व्यिसाय
व्थरािला होता. विविध पोताची आवि वडझाईनची कापडे,
विक्रीसाठी आता दक
ु ानात उपलब्ध झाली होती. पररसरातील
िाळातां ील विद्याथ्याांचे र्ििेि वििण्याचे काि नव्याने सरुु झाले
होते.
िहाविद्यालयीन वििि पिू ा करून ििााजींचा िल
ु र्ा िहेि,
आता िवडलाांच्या बरोबर दक
ु ानाचे व्यिहार बघू लार्ला होता.
व्यिसायाच्या वतसाव्या िषााच्या अखेरीला, १९८८ आवि १९८९
या दोन िषाात घडलेल्या दोन घटना िहत्िाच्या ठरल्या. यािळ
ु े
व्यिसायाच्या प्रर्तीचे पढु चे टपपे िेर्ाने र्ाठता आले होते. १९८८
सालात श्री राजीि र्ाांधी पतां प्रधान असताना, किी उत्पन्सन र्टातील
पन्सनास हजार िालेय विद्याथ्याांना विनािल्ु य र्ििेष देण्याची
योजना कें द्र सरकारने आखली होती. िालेय र्ििेष वििण्याच्या
अनभु िािळ
ु े हे काि ििााजीना विळाले होते. िभां र दोनिे िल
ु ाचां े
र्ििेष वििण्याचा अनभु ि होता िात् ठराविक कालियाादते
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पन्सनास हजार र्ििेि हे फार िोठे आव्हान होते. िल
ु र्ा िहेि,
दक
ु ानातील कारार्ीर आवि किाचारी याच्ां या सहकायााने ििााजीचे
हे आव्हान वनयोवजत कालािधीत सफल पिू ा झाले. दक
ु ानात
उिेदिारी करत असलेल्या िहेि ििाा याला या एकाच कािाने
अनभु ि सांपन्सन बनिले.
दर िषी दिहरा – वदिाळी या दरम्यान होिारी, लोकिान्सय
सेिा सांघ, पारले या सां्थेची ग्राहकपेठ, हा उपक्रि यि्िी झाला
होता. १९८९ या िषी या उपक्रिात सहभार्ी होण्याचे ठरले. या
साठी जयपरू हून खास राज्थानी पद्धतीच्या तऱ्हेतऱ्हेच्या
कापडाची आवि तयार कापडी ि्तांचू ी खरे दी के ली र्ेली. ग्राहक
पेठेच्या पवहल्या चारच वदिसात हा सिा िाल विकला र्ेला. र्ेली
तीस िषे, या ग्राहक पेठेतील जयपरू हडां ् लिू हा ििाा टेलसाचा
यि्िी उपक्रि खपू लोकवप्रय झाला आहे. राधेिाि ििाांच्या
पिात आज या व्यिसायाचा सत्ू धार ििााजींचा िल
ु र्ा िहेि
याच्या अनभु िाप्रिािे, या दोन घटना, व्यिसायाच्या प्रर्तीचा
टवनांर् पॅाईटां होत्या. १९८९-९० पासनू ििाा क्लॅाथ ्टोसा – टेलसा
चा व्यिसाय िेर्ाने िृवधर्ां त झाला.

84

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

र्पपाच्ां या ओघात ििाा कुटुांबाचे प्रिख
ु िहेि ििाा, त्याच्या
व्यिसायाच्या काही िैविष्ट्याबां द्दल अवभिानाने ििान करतात.
िालेय विद्याथ्याांच्या सिा ियोर्टातील र्ििेषाचे परु िठादार ही
ििाा टेलसाची प्राथविक ओळख आहेच. आज बारा नाििांत
िाळाांसाठी विविध रांर्सांर्तीचे र्ििेष वििले जातात. र्ििेष
विलाई व्यिसायाची प्रर्ती फार िेर्ाने झाली. अनेक आांतरराष्ट्रीय
आ्थापनातील किाचाऱ्याचां े र्ििेष परु िठादार असलेला हा
व्यिसाय, िांबु ईसह िहाराष्ट्रात दसु ऱ्या नांबरािर आहे. याांच्या
ग्राहक आ्थापनाांची सचू ी खपू िोठी आवि अवभिाना्पद आहे.
िबांु ईतील अनेक िॉवपर्ां िाल, अनेक हॉव्पटल, लासान ऍन्सड टुब्रो,
जी व्ही के एअरपोटा, िवहद्रां ा ऍन्सड िवहद्रां ा, र्ोदरे ज, सीपझ, िवसावडस
आवि होंडाच्या िोटारींचे सिा िो रूि, सिा एच पी पेट्रोल पांप,
जळर्ािातील िोठे कारखाने आवि दबु ईतील काही हॉटेल अिी
या यादीतील नेिाने िाढत जािारी ग्राहकाचां ी नािे. राधेिाि
ििाांच्या वतसऱ्या वपढीतील यिु ा िारसदार, िहेि ििाांचा उच्च
विवित िल
ु र्ा यथाथा ििाा, याच्यािी झालेली भेट फारच प्रभािी
होती. इवां जनीअरींर् आवि एिबीए परीिा देऊन यथाथा ििाा आता
र्ििेष विलाई हा व्यिसाय साभां ाळतो आहे आवि त्यात िृद्धी
करतो आहे. र्ििेष विलाई परु िठादार म्हिनू , भारतातील प्रथि
क्रिाांकाचा व्यिसाय बनिण्याचे ्िपन पहातो आहे.
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ििाा क्लॅाथ ्टोसा – टेलसा याांनी र्ििेष विलाई व्यिसायात
्ितःची िेर्ळी ओळख एका िेर्ळ्या िेत्ात करून वदली आहे.
िांबु ईतील अनेक नृत्यिाळाांतील विद्यावथानींचे पारांपररक
नृत्यिैलीतील वििेष पररधान विििाऱ्या िांबु ईतील फक्त दोन
व्यािसावयक टेलसापैकी एक, असा हा ििाा टेलसाचा िेर्ळा
पररचय. पारांपररक भारतीय नृत्य विकििाऱ्या काही परदेिातील
नृत्यिाळाांसाठी अिी पररधाने वनयाात के ली जातात.
एकट्या राधेिाि ििाांनी सरुु के लेल्या व्यिसायात आता दोन
कारखान्सयात आवि दक
ु ानात विळून एकूि चाळीस विलाई
कारार्ीर-किाचारी काि करतात. या सिा वि्तार आवि िृद्धीिध्ये,
ििाा टेलसाची दसु री िाखा, २०१५ िधे वर्रर्ािात सरुु झाली.
विलेपारल्यावतल दसु रे दक
ु ान आवि बोररिलीची िाखा
नजीकच्या भविष्यात सरुु होतील.
िवडलाच्ां या सल्ल्याचा सतत ध्यास आवि पाठपरु ाि, नैसवर्ाक
ऊजाा, वचकाटी, सातत्य, प्रवतकूल पररव्थतीत दीघाकाळ वटकून
रहाण्याची ििता, कुठल्याही िार्ादिानावििाय ्ितःच अभ्यास
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करून हुन्सनर विकण्याची वजद्द या सिा र्िु िात्ताांचा धनी असलेल्या
राधेिाि ििाा, या वतसऱ्या इयत्तेत िाळासोडून, रोजीरोटीच्या
िोधाांत ियाच्या बाराव्या िषी विलेपारल्यात आलेल्या
कुिाराच्या ्िपनाांची पतू ता ा, त्याांच्या हयातीत झालेली त्याांना
पहाता आली. हे त्याांचे आवि कुटुांवबयाचां े सौभाग्य. िहेि ििाांचा
अनभु ि आवि तरुि, उच्चविवित यथाथा ििााचे व्यि्थापन
कौिल्य यािळ
ु े ििाा टेलसा या व्यिसायाची व्याप्ती देि आवि
विदेिातसद्ध
ु ा होिार आहे हे वनवित. या दोघाांसह ििाा कुटुांबाला
अनेकानेक िभु च्े छा...!!..
--००--
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विलेपारल्यातील बलतु १ / ७

गोपाळ स्वीट आनण शमाव भेळपुरी हाऊस.
सकाळची शाळा या आठििी जेंव्हा जेंव्हा डोके िर
काढतात त्या त्या िेळी उर्ित्या सकाळचा िाझ्या घराच्या
आसपासचा िाांत पररसर झरझर डोळ्यापढु ून सरकू लार्तो आवि
ताज्या तळलेल्या र्ाठ्या-पापड्या-कचोऱ्या-वजलेबीच्या
हव्याहव्यािा सर्ु धां ाची अनभु तू ी आजही विळते. पहाटे लिकर
उठून िाळेची तयारी झालेली असे आवि त्याचिेळी दर िवनिारी
सकळी िाझे िडील िाझ्या आधी तयार झालेले असत. तसे
पहायला र्ेले तर घरापासनू िाझी िाळा फार लाांब नव्हती. िात्
प्राथविक िाळेच्या वदिसातली ती प्रत्येक िवनिार सकाळ इतकी
आनदां ाची असे कारि त्या वदििी बाबा िला सायकल िरून
िाळेत सोडत असत. वतथनू त्याांना वटळक िवां दराच्या
व्यायाििाळेत जायचे असे. दर िवनिारी व्यायाििाळेतल्या
िातीच्या आखाड्यािरच्या श्री हनिु ानाच्या ितू ीची पजू ा आवि
आरती होत असे आवि बरीच िषे बाबा न चक
ु ता त्यािेळी हजर
रहात.
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आिचे वबऱ्हाड पवहल्या िजल्यािर असल्याने सायकल
पवहल्या िजल्यािरच्या बालकनीत ठे िलेली असे. वनयवित
व्यायाि करिरे बाबा ती सायकल लीलया रोज खाली घेऊन येत
असत. बाबाच्ां या सायकलिर पढु च्या दाांडीला लािलेल्या
छोट्यािा सीटिर िी बसायच्या आधी, बाबा िनापासनू सायकल
साफ करायचे. ते त्याांचे आिडते काि असे. त्यािेळी सिोरच्या
र्त्यािर वनयवित वदसिारे एक दृश्य िाझ्या ्िृतीत कायिचे
नोंदिलेले आहे. हा लेख वलवहताना आज ते दृश्य तसेच
डोळ्यासिोर उलर्डते आहे. िाझ्या घरा सिोरच्या िखाररया
हाऊस िधनू बाहेर पडून र्ाठ्या-पापड्या-कचोऱ्या-वजलेबीने
विर्ेने भरलेल्या टोपल्या डोक्यािर घेऊन, एक वकांिा दोन िािसे
नेहिे ी नेिक्या त्याचिेळी र्ोपाळ ्िीट आवि फरसाि िाटाकडे
जाताना वदसत असत. टोपल्या कार्दाने झाकलेल्या असत तरीही
रोजच्या सियीने कािळे त्याला न चक
ु ता चोचाां िारत असत.
र्ोपाळ फरसाि हे दक
ु ा घराच्या अर्दी बाजल
ू ाच काररया
ु ान सद्ध
याांच्या छोट्यािा घराच्या तळिजल्यािर होते. आज िार्े िळून
पाहताना, या त्याच िेळी वनयवित घडिाऱ्या घटनाक्रिाचा छान
आवि ्पष्ट उलर्डा होतो. घराच्या सहज सोपया वि्तीिळ
ु े िाळेत
िेळेिर जािे हे लहान ियातच िाझ्या अांर्िळिी पडले होते.
दररोज िाझ्या िाळेत जाण्याच्या िेळीच फरसाि आवि
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वजलबीच्या टोपल्या दक
ु ानात घेऊन जािे हा वनव्िळ योर्ायोर्
होता. िात् त्या टोपल्या नेिक्या ठरलेल्या िेळीच दक
ु ानात
पोहोचल्या पावहजेत ही सद्ध
ु ा जर्न्सनाथ ििाा आवि त्याांचा िल
ु र्ा
रािेश्वर ििाा याांची कडक वि्त होती याची आज जािीि होते.
ही कहािी आहे विलेपारल्यातील सिाात जनु े बलतु ेदार श्री
जर्न्सनाथ ििाा आवि त्याच्ां या गोपाळ स्वीट आनण फरसाण
माटवची. विलेपारले बाजारातील र्ािडे हॉव्पटल सिोर, फळे
आवि भाज्याांनी भरलेल्या ठे ल्याांच्या िार्े आज तम्ु हाला र्ोपाळ
्िीट आवि र्ोपाळ फरसाि अिी दोन दक
ु ाने िेजारी िेजारी
वदसतील. ही त्याांचीच कहािी आहे.
आजपासनू नव्िद िषाांपिू ी, साधारि १९२८ / ३० या िषाात
कधीतरी राज्थान िधील लालसोट वजल्ह्यातील दोसा
तालक्ु यातल्या छािा या छोट्यािा र्ािातनू आलेले श्री जर्न्सनाथ
ििाा, ियाच्या चाळीसाव्या िषी विलेपारल्यात दाखल झाले होते.
आपल्या लेखिालेतील आत्तापयांत भेटलेल्या सिाच बलतु दे ाराांकडे
असलेली र्िु ित्ता, जर्न्सनाथ ििाा यानां ासद्ध
ु ा प्राप्त झालेली होती.
उद्यििीलता, पररश्रिाची तयारी, चािाि नजर, वनयवितता आवि
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िक्तिीरपिा आवि वजभेिर वजलबीचा र्ोडिा अिा नैसवर्ाक
र्िु ित्तेने जर्न्सनाथ ििाा ियाच्या चाळीसाव्या िषी सिृध्द झाले
होते. त्या काळात, विजय कारीयाचे आजोबा या छोट्यािा
बांर्ल्याचे िालक होते. हा बांर्ला रे ल्िे ्टेिनच्या अर्दी जिळ
होता तरी िेिटची र्ाडी र्ेली आवि सांध्याकाळी अांधार झाला की
र्त्यािरचे के रोवसनचे वदिे विझनू जात आवि पररसर वकरा रा
अधां ारात बडु ू न जात असे. काही सधां ीच्या िोधातां असताना
जर्न्सनाथ ििाांची, बांर्ल्याचे िालक कारीया याांचेिी भेट झाली.
ििाांच्या िनात दधु ाची डेअरी सरुु करायचा विचार होता. पहाटे
पासनू कोिाचीतरी सोबत होईल असा विचार करून काररयानी
बांर्ल्याच्या तळ िजल्यािरची एक खोली िावसक भाड्यािर,
जर्न्सनाथ ििाांना िापरण्यासाठी उपलब्ध करून वदली. साधारि
नव्िद िषाांपिू ी १९३० सालातां या जार्ेत ििाा डेअरी फािा सरुु
झाले.
रोज भल्या पहाटे तीन िाजता जोर्ेश्वरीतील र्ोठ्यािां ध्ये
जाऊन, अल्यवु िवनयिच्या िोठ्या बरण्याांिधे दधू भरून सायकल
िरून ते पारल्यात घेऊन यायचे आवि त्याचा रतीब घालायचा असे
डेअरीचे काि सरुु झाले. हळूहळू ताज्या दधु ाबरोबर दही आवि
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पनीर विक्रीची सरुु िात झाली. डेअरीच्या कािात वि्त आली
आवि व्यापार िाढू लार्ला. जर्न्सनाथ ििाा याचां ा दरिषी राज्थान
िधील र्ािाला आठ-दहा वदिस जाऊन यायचा विर्ता होताच.
अिाच एका िषी जयपरु िधील दोन तरुि कारावर्राांना बरोबर
घेऊन जर्न्सनाथ ििाा िांबु ईला परतले. या दोन तरुिाक
ां डे खास
राज्थानी निकीन पदाथा बनिण्याचे कसब होते. आपल्या डेअरी
सिोरच्या िखाररया हाऊस िधे ििाांनी एक जार्ा भाड्याने घेतली
आवि वतथे हळूहळू र्ाठ्या-पापड्या-कचोऱ्या-वजलेबी बनिायला
सरुु िात झाली. ही घटना साधारि १९४० या सालातली. आता
दधू आवि दधु ाच्या अन्सय पदाथाांच्या बरोबर ्ितः बनिलेले हे
फरसाि विक्रीला ठे िले र्ेले. फरसाि विक्रीची सरुु िात करिारे
जर्न्सनाथ ििाा हे पारल्यातले पवहले बलतु ेदार. आजही िखाररया
हाऊसच्या नव्या इिारतीत हा कारखाना चालू आहे. त्यानतां र
वकत्येक िषे फरसाि विक्री करिारे हे एकिेि दक
ु ान होते. ददु िै ाने
जर्न्सनाथ ििाा याांचे १९५५ िधे ियाच्या पासष्टाव्या िषी वनधन
झाले. यािेळी त्याांचा िल
ु र्ा रािेश्वर ििाा पांधरा िषाांचा होता.
श्री बाबरु ाि सहानी हे िाझ्या िवडलाच
ां े सििय्क ्नेही होते.
ब्रह्मचारी िृत्तीचे हे र्ृह्थ वनयवित व्यायाि करत असत. सोहोनी
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आवि र्ोपाळ फरसाि या दक
ु ानाचे एक अनोखे नाते होते. रोज
सकळी चालण्याचा भरपरू व्यायाि झाला की सातच्या सिु ारास
सहानी र्ोपाळ फरसािच्या दक
ु ानात येत असत. दक
ु ानाच्या
काचेखाली ठे िलेली ताजी ताजी एक कचोरी खायची असा
विर्ता बाबरु ाि सहानी याने वकत्येक िषे वनयवितपिे पाळला
होता. िी सद्ध
ु ा त्याांना काही िेळा दक
ु ानात उभे राहून फक्त एका
कचोरीचा ्िाद घेताना पावहले आहे. र्ोपाळ ्िीट आवि फरसाि
िाटाच्या व्यिसायाची व्यि्था िवडलाांच्या नांतर रािेश्वर ििाा याांनी
पाहायला सरुु िात के ली. आता विठाई आवि फरसािचा व्यिसाय
िाढला होता. यथािकाि दधु ाची डेअरी बदां करून फरसाि
बरोबरच िाखवनया, दधु ाची बफी, पेढ,े कलाकांद असे निे विठाईचे
पदाथा विक्रीला ठे िले र्ेले. या नांतर १९६० सालात, ियाच्या
विसाव्या िषी रािेश्वर ििाा यानां ी आत्ताच्या के सकर बार्ेसिोरचां
पत्र्याच एक दक
ु ान भाड्याने घेतले. आता फरसाि आवि
विठाईच्या व्यापारात जि बसला होता आवि त्याांच्या िनात
व्यिसाय िृद्धीचा विचार सरुु झाला होता.
उद्यििीलता आवि आव्हाने ्िीकारिे ही आपल्या
तत्कालीन सिाच बलतु ेदराांची र्िु ित्ता सिान आहे. रािेश्वर ििाा
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याांचे त्यािेळचे धाडस म्हिजे आजचे ििाा भेळपरु ी हाऊस.
१९६२ सालातां या व्यिसायाची सरुु िात झाली. र्ेटिे ऑफ इवां डया
– वर्रर्ाि चौपाटी – विलेपारले जहु ू अिा वठकािी त्या काळात,
उत्तर भारतातनू आलेल्या नार्ररकाांची भेळपरु ीची दक
ु ाने िोठा
व्यिसाय करत होती. रािेश्वर ििाा याांनी अिा अनेक दक
ु ानातील
भेळपरु ी – िेिपरु ी – पािीपरु ी या सिा पदाथाांच्या चिींचा अभ्यास
के ला आवि तीन - चार प्रकारच्या चटण्या आवि पािीपरु ीच्या
पाण्याची ्ितःची खास चिीची कृ ती बनिली.
िाळेच्या वदिसातील र्ोपाळ ्िीट आवि फरसाि िाटाच्या
आठििी आवि ्िृती ताज्या आहेतच. कॉलेजातील वदिस सांपनू
सर्ळी वित्िांडळी पोटापाण्याच्या कािाला लार्ली. कालाांतराने
हळूहळू त्याकाळात जिलेल्या वित्-िैवत्िीच्या जोड्यानां ी
लग्नाच्या र्ाठी बाांधल्या. नांतरच्या काळात याांच्या लग्नाआधीच्या
प्रेिालापाच्या वदिसातील ििाा भेळपरु ी हाऊसचे िहत्त्ि लिात
आले. प्रेिप्रकरि सरुु झालयां हे कॉलेजात कोिाला सिजू नये हा
पवहला उद्देि. कुठल्याही हॉटेलिधे अिा प्रेविकाांना खपू िेळ बसू
वदले जात नसे अिी पररव्थती. िर् यािर अिा प्रेविकानां ी
िोधलेला उपाय म्हिजे दपु ारी साडे तीन – चार या िेळेत ििाा
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भेळपरु ी हाऊसिधे भेटिे. या िेळी फार र्दी नसे आवि चार
आण्याची भेळ खात वतथे तासभर बसता येत असे. पारल्यातली
कॉलेज १९५८ / ६० िधे सुरु झाली. ििाा भेळपरु ी हाऊस १९६२
िधे सरुु झाले. र्ेल्या साठ िषाात अिी वकती प्रेिी यर्ु ल
ु ां इथे भेटली
असतील याचा इवतहास िात् उपलब्ध नाही...!!
भेळपरु ी – िेिपरु ी – पािीपरु ी याची सरुु िात झाल्यानतां र
सरुु िातीला १९६२ / ७२ पयांत रोजचा र्ल्ला आठ ते दहा
रुपयाांचा असे. याचे कारि भेळपरु ी पांधरा पैसे आवि चार
आण्याला विळत असे. हळूहळू िाढत १९७५ पयांत हा र्ल्ला
िांभर रुपयाांचा झाला. रािेश्वर ििाा याांना सत्यनारायि आवि
रािर्ोपाल हे दोन िल
ु र्े. धाकटा रािर्ोपाल चाटाडा अकाऊांटांट
झाला आवि आज तो ्ितत्ां व्यिसाय करतो. िोठा िल
ु र्ा
सत्यनारायि िाळा सांपिनू लर्ेच िवडलाांबरोबर दक
ु ानात कािाला
लार्ला. र्ोपाळ ्िीट आवि भेळपरु ी हाउसच्या प्रर्तीिधे त्याांचा
िोठा सहभार् आहे. याच्याच आिदानीत १९९६ / ९७ सालात
र्ोपाळ ्िीट आवि फरसाि िाटाचे विभाजन झाले. सां्थापक
जर्न्सनाथ ििाा याच्या रािेश्वर आवि छोटेलाल या दोन िल
ु ानां ा
त्याांनी सिान िाटा देऊन कुटुांबात सािांज्य अबावधत ठे िले.
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सत्यनारायि याचां ा िल
ु र्ा सांदीप दोन्सही दक
ु ानाांचा व्यिहार
आज सिथापिे साभां ाळतो आहे. या उद्यिी तरुिाने, ििाा भेळपरु ी
हाऊसची खास चि आवि वदल्ली चाट याच्या चिीतील फरक
बारकाईने िला सिजनू साांवर्तला. प्रािख्ु याने सिा चटण्या आवि
पािीपरु ीचे पािी यातील खास चिीचे ििा काय आहे त्याचेही
वि्ताराने ििान के लेन. वििेषकरून त्याच्ां या पािीपरु ीतील
उकडलेले िांर्ू – उकडलेला बटाटा – रर्डा याचे योग्य प्रिाि
आवि चिीतील िहत्त्ि काय तेही विषद के ले.
विलेपारल्यातील नार्ररकाांप्रती त्याने व्यक्त के लेली भािना
आवि त्याचे अनभु ि फारच बोलके आहेत. इथले नार्ररक वकती
सिांजस आवि वनष्ठािान आहेत, त्याचे िडील आवि आजोबाचां े
अनेक अनभु ि सदां ीपकडे ्िरिबद्ध झाले आहेत. आजही
विलेपारल्यातील आवि बाहेरील अनेक नाििांत नार्ररक, यि्िी
कलािांत, र्ायक त्याचे वनयवित ग्राहक आहेत. परदेिात ्थाईक
झालेले पारल्यातील अनेक नार्ररक खास जन्सु या आठििीना
उजाळा देण्यासाठी, त्याांच्या िल
ु ा - नातिांडाना घेऊन ्िरिरांजन
करण्यासाठी नेहिी दक
ु ानात येत असतात.
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जर्न्सनाथ ििाा याचे र्ोपाळ ्िीट आवि फरसाि िाटा.
सदां ीपचे आजोबा रािेश्वर ििाा यानां ी धाडसाने सरुु कलेले ििाा
भेळपरु ी हाऊस व्यिसाय सरुु के ला. िडील सत्यनारायि ििाा
याांनी व्यिसायाची िृद्धी के ली. जर्न्सनाथ ििाांच्या चिथ्या
वपढीतील सांदीप ििाा याने आधीचे दोन्सही व्यिसाय साभां ाळताना,
भेळपरु ी – िेिपरु ी – पािीपरु ी आवि अन्सय पदाथाांची के टररांर् सेिा
सरुु के ली. आपले आिडते खेळाडू भारतरत्न श्री सवचन तेंडूलकर
याांच्या घरच्या प्रत्येक कायाक्रिात, या सिा पदाथाांची के टररांर् सेिा
आवि व्यि्था आता सांदीप ििााकडे असते...!!
जर्न्सनाथ ििाांनी प्रत्यि काि करून ्थापन के लेल्या
िल्ु याांिर आवि आखनू वदलेल्या िार्ाािर प्रर्तीच्या वदिेने र्ोपाळ
्िीट आवि ििाा भेळपरु ी हाऊसची िाटचाल िेर्ाने होते आहे.
भेळपरु ी – िेिपरु ी – पािीपरु ीचा व्यिसाय परदेिात नेण्यासाठी
बोलिी चालू आहेत. विलेपारल्याचे DNA घटक असलेल्या या
सिाात जन्सु या बलतु ेदाराची आवि त्याच्या पढु च्या वपढ्याचां ी ही
िा्ति कहािी सिाांना वनवितच प्रेरिादायी आहे. सांदीप ििाा
आवि त्याच्या कुटुांबाला अनेकानेक िभु ेच्छा...!!
--००-97
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विलेपारल्यातील बलतु १ / ८

नशवसहायनसगं बघेल: नवलेपारल्यानतल पनहला
मंडप डेकोरेटर.
नेहरू रोड िरून विलेपारले रे ल्िे ्टेिनपयांत येऊन आपि
डािीकडे िळलो की आपि विलन सबिेच्या वदिेने जायला
वनघतो. नेहरू रोडच्या दवििेला सिाांतर असलेल्या र्ोखले
रोडच्या कोपऱ्यािर एक बैठी चाळ आहे. तीच जनु ां नािां दर्डी
चाळ आवि आता बदललेलां नाि सिानी वनिास. वििसहायवसांर्
बघेल म्हिजेच आपले बलतु ेदार वििाभाई याच्ां या िािाांच्या
व्यिसायाचे र्ोडाऊन होते त्याच जार्ेत आपल्याला इ्टना ग्रेनाईट
या नािाने एक िोठी िखार वदसते. याच र्त्याने पढु े र्ेले की
आपल्याला विलन सबिेतनू , रे ल्िे लाईनच्या खालनू पारला
पवििेला जाता येते. सबिेच्या त्याच िळिािर उजिीकडे,
आपल्याला पाले िाबाल ही िाबाल – ग्रेनाईटची या नािाची िखार
लार्ते. वििाभाई बघेल याच्ां या कुटुांबातील पढु च्या वपढीचे, हे
वि्ताररत व्यिसाय आहेत.
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िध्यप्रदेिातील जबलपरू िहरात १९२४ िधे, एका राजपतू
कुटुांबात वििाभाईचा जन्सि झाला. १९४४-४५ सालात वििाभाई
तत्कालीन वब्रटीि रॉयल नेव्ही िधे िांबु ईत भरती झाले आवि
पारल्यात आपल्या एका दरू च्या िािाांच्या घरी रहायला आले.
पारल्याच्या सौजन्सय सां्कृ तीचा अनभु ि िला नेहिीच विळत
आलाय. साधारि १९२८-३० पासनू या िािानी िांडप डेकोरे टरचा
छोटासा व्यिसाय सरुु के ला होता. विलेपारल्यातील हे पवहले िडां प
डेकोरे टर. नव्याने ि्ती झालेल्या पारल्यात, लग्न-िजांु अिा
छोट्या – छोट्या खाजर्ी सिारांभासाठी आठिडा - दहा वदिस
िडां प बाधां नू द्यायचा इतकाच या व्यिसायाचा वि्तार होता.
१९४४-४५ ही िषे म्हिजे नार्ररकाांना भारताच्या
्िातत्र्ां यप्राप्तीचे िेध लार्ले होते, तो हा काळ. या िषी वब्रटीि
रॉयल नेव्हीिधे दाखल झालेल्या वििाभाई आवि त्याच्या
बरोबरच्या तरुि वित्िांडळींच्या अांर्ातही ्िातांत्र्याचे िारां विरले
होते. ्िातत्र्ां यप्राप्तीच्या िवहनाभर आधी वििाभाईसह बारा-पधां रा
वित्ाांनी एके रात्ी, वब्रटीि रॉयल नेव्हीच्या ताब्यातील र्ोवदिर
फडकिारा यवु नयन जॅक हा वब्रटीि ध्िज खाली उतरिनू वतरांर्ा
फाडकिला. सकाळी ही र्ोष्ट उघडकीला आली आवि
99

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

वििाभाईसह सिा वित्ाना अटक करण्यात आले आवि त्याांची
रिानर्ी येरिडा तरुु ां र्ात झाली. पढु च्या एका िवहन्सयात देि ्ितत्ां
झाला आवि वििाभाई आवि वित्िांडळीवच सटु का झाली.
वििाभाईने वब्रटीि रॉयल नेव्हीचा वनरोप घेतला आवि तो
आपल्या िािाच्ां या िांडप डेकोरे टर िखारीत १९४७ साली त्याच्ां या
िदतीला दाखल झाला. आज या घटनेला सत्तर िषाांचा काळ
उलटला आहे.
१९४७ ते १९६० या काळाांत तरुि वििाभाईने आपल्या
िािाक
ां डून विळिारा सल्ला आवि ्ित: घेतलेल्या अनभु िातनू
व्यिसायाचे र्वित नव्याने िाांडायचे ठरिले. िाढत्या ियािळ
ु े
िािाांना कािे उरकत नव्हती आवि िांडप व्यिसायातील
पारलेकराच्ां या िाढत्या र्रजा पिू ा करिे आिश्यक होते. िडां पाची
िार्िी िाढत होती आवि आता पारल्यात िोठे सािाजवनक उत्सि,
नाट्यिहोत्सि सरुु झाले होते. यािळ
ु े िांडपाबरोबरच
प्रकाियोजना – वदिे – रोषिाई आवि ध्िनी व्यि्थेची अथाात
िाईक आवि ्पीकर या व्यि्थेची िार्िी िाढत होती.
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त्यािेळी श्री नांदू कुलकिी याांचा इ्टना रे डीओ हा व्यिसाय
भरभराटीला आला होता. िहात्िा र्ाधां ी रोडिर, र्ािडे
हॉव्पटलच्या बाजल
ू ा इ्टना रे डीओची पाटी, आजही वदिाखात
झळकताना वदसते. १९४० नांतर विलेपारल्यातील घराघरात रे डीओ
पोहोचला होता. लाांब-रुांद असा देखिा रे डीओ प्रत्येक
वदिािखान्सयाचे भषू ि ठरला होता. अिा रे डीओवच दरुु ्ती हा नांदू
काकाचां ा प्रिख
ु व्यिसाय होता आवि सभा – सिारांभात
ध्िनीिेपिाची व्यि्थ करिे सरुु झाले होते. चतरु वििाभाांईनी
िािाांचा िांडप डेकोरे टरचा व्यिसाय विकत घेतला आवि प्रथि श्री
नदां ू कुलकिी याच
ां ेिी भार्ीदारी के ली. आता इ्टना डेकोरे टर तफे
िांडपासह ध्िनीिेपकाची व्यि्था देण्याची सरुु िात झाली होती.
१९६० ते १९७९ या काळात इ्टना डेकोरे टरच्या
व्यिसायाची िृद्धी िेर्ाने झाली. प्रिीिवसांर् म्हिजे िन्सु नाभाई हा
सिाात िोठा िल
ु र्ा आता िवडलाांच्या िदतीला आला होता. त्या
िार्ोिार् प्रिोदवसर्ां , प्रदीपवसर्ां , वदनेिवसर्ां आवि तरुिवसर्ां हे
वििाभाईचेां पाच िल
ु र्े आता िवडलाांच्या बरोबर काि करायला
उत्सक
ु होते. १९७२ या िषी डहािक
ू र िहाविद्यालयाच्या
िावषाकोत्सिातील रांर्िांचािरील प्रकाि योजना आवि ध्िनी
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व्यि्थेची जबाबदारी प्राध्यापक भार्ित िॅडि याांनी आिच्या
आटा सका ल कडे सोपिली होती. त्यािेळी इ्टना डेकोरे टर तफे ,
िन्सु नाभाईनी ती व्यि्था के ली होती याचे ्िरि आजही होते आहे.
१९७९ िधे वििाभाईनी िडां प डेकोरे टरचा व्यिसाय बदां के ला.
आता िांडप डेकोरे टरच्या िखारीत ऑटोररिा दरुु ्तीचे काि सरुु
झाले. आजपासनू चाळीस िषाांपिू ीच्या त्या काळात िांबु ईच्या
उपनर्र विभार्ात र्त्यािरून ऑटोररिाचा िापर सरुु झाला होता.
इ्टना ऑटोिोबाईल हे ऑटोररिा दरुु ्तीचे बोरीिली ते िाांद्रा या
पररसरातील सिा प्रथि कें द्र बनले. त्याच बरोबरीने विलेपारले येथे
एक आवि अधां ेरी पवििेला डी एन नर्र पररसरात एक अिी
ऑटोररिा ्पेअर पाटाची दोन दक
ु ाने, वििाभाईनी सरुु के ली होती.
या व्यिसायाचा वि्तार सद्ध
ु ा िेर्ाने झाला होता.
िोठा िल
ु र्ा िन्सु नाभाई याने याचिेळी १९७९ िधे, विलन
सबिे जिळ पाले िाबालचा व्यिसाय सरुु के ला होता. १९५० च्या
आसपासच्या काळात, विलेपारल्याच्या घराघरावतल
कोळश्याच्या चल
ु ींची जार्ा के रोवसनिर चालिाऱ्या प्रायिस
्टोिने घेतली होती. बदलत्या काळाची र्रज लिात घेऊन
्ियांपाकघरावतल जविनीिर बसनू ्ियांपाकाचे काि करण्याच्या
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जार्ेिर आता उभ्याने काि करता येईल असे ओटे बनिले जाऊ
लार्ले होते. असे ओटे बनिण्यासाठी ग्राहकाच्ां या पसतां ीच्या
देखण्या िाबाल-ग्रेनाईट-कडपपा अिा दर्डाांचा िापर के ला जाऊ
लार्ला होता. जन्सु या इिारतींच्या जार्ी नव्याने इिारती
बाांधण्याच्या कािाला याच काळाांत िेर् आला होता. अिा
इिारतींिध्ये अिा दर्डाांचा िापर वनयवितपिे सरुु झाला होता.
पाले िाबालच्या व्यिसायाला हे िातािरि परू क ठरले होते.
सरुु िातीच्या काळाांत वछन्सनी – हातोड्याचा िापर करून कसबी
कारार्ीर असे दर्ड हाताने कापत असत. आता दर्डाांच्या िोठ्या
लाद्या, िापाप्रिािे कवटांर् करून त्याला पॅावलि आवि कोपऱ्याना
र्ोलाई देण्याचे िोठे यांत् पाले िाबालच्या कारखान्सयात बसिले
र्ेले. काही िषाातच हा व्यिसाय भरभराटीला आला होता.
विलेपारल्याच्या DNA चे घटक असलेल्या आपल्या
बलतु ेदाराांच्या प्रर्तीचा आवि कारकीदीचा अभ्यास करताना त्या
प्रत्येकािधे उद्यििीलता-िेहनतीची तयारी-वनयवितपिा असे
अनेक सिान र्िु धिा िला जाििले होतेच. िात् या सिाािध्ये
वििाभाई बघेल खपू चतरु उद्योजक होते. त्या त्या काळातील
सिाजाच्या बदलत्या र्रजाचां ा योग्य अभ्यास त्याांनी सातत्याने
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के ला असािा. साधारि प्तीस िषे िांडप डेकोरे टरचा व्यिसाय
के ल्यानतां र तो बदां करून ररिा दरुु ्तीचा व्यिसाय सरुु करिे. तो
व्यिसाय िाढीला लार्ल्यानांतर तो बांद करून त्या िार्ोिार् िाबाल
– ग्रेनाईट चा व्यिसाय सरुु करिे या सिा िाांडिीिधे, वििाभाईचेां
एक वनवित धोरि असािे. बरकत असलेल्या प्रत्येक व्यिसायात
प्रवत्पधी वनिााि होतच असतात. नीट घडी बसलेले व्यािसाय
पिू ा बदां करून, बदलत्या पररव्थतीचा, भविष्यावतल सिाजाच्या
र्रजाांचा योग्य अभ्यास करून निे व्यिसाय उभे करिे यातील
वििाभाईची
ां दरू दृष्टी आवि त्याांचे चातयु ा आवि कतात्ु ि फार िेर्ळे
आवि नेिके आहे याची जािीि होते.
१९७९ या िषी सरुु के लेला ऑटोररिादरुु ्ती आवि ्पेअर
पाटा याचा व्यिसाय, १९९५ िधे वििाभाईच्या
ां सल्ल्याने बदां के ला
र्ेला. याला कारिही तसेच होते. िन्सु नाभाई आवि त्याांच्या बांधनू ी
आता िाबाल –ग्रेनाईट या व्यिसायािर लि कें वद्रत के ले होते.
१९८८ िधे राज्थानातील िकराना िधे िाबालच्या एका क्िाररचे
म्हिजे खािीचे हक्क बघेल कुटुांबाने विकत घेतले. सिाात धाकटा
भाऊ तरुिवसर्ां म्हिजे िधभु ाई यानां ी िकरानािधे राहून, १९८८ ते
९२ या क्िारीच्या उत्पादनाचा व्यिसाय कौिल्याने साांभाळला
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आवि यि्िी के ला. अिा िाबाल क्िाररचे एक िैविष्ट्य असते.
यातनू काढला जािारा िाबाल अथिा ग्रेनाईट दर्ड चार ते सहा
िषेच काढला जातो. एकदा अपेवित प्रतीचा दर्ड विळिे थाांबले
की ही क्िारी बांद के ली जाते कारि त्यातनू काही उत्पन्सन विळिार
नसते.
िडील म्हिजे वििाभाईच्या
ां तालिीत तयार झालेल्या सिा
भािांडानी आता ऑटोररिा दरुु ्ती बांद करून दर्डी चाळीच्या
त्याच जार्ी इ्टना ग्रेनाईट या नािाने िेर्ळा व्यासाय सरुु के ला.
अनेक प्रतीचे ग्रेनाईट दर्ड आज या दक
ु ानात उपलब्ध आहेत.
२००० या िषी, िोठाभाऊ िनु ाभाई याांनी जबलपरू जिळ निादा
नदीच्या खोऱ्यात पाांढऱ्या िाबालवच एक िोठी खािच विकत
घेतली. पाले िाबालच्या दक
ु ानात आता ्ितःच्या खािीतला
िाबाल उपलब्ध झाला होता. या बरोबरच या सिा भिानी भोपाळ
िहरात आपला िाबाल डेपो सरुु के ला.
िाझ्या व्यिसायािळ
ु े, पाले िाबाल हे दक
ु ान आवि
िन्सु नाभाईचा आवि िाझा सपां का वनयवितपिे १९९०
सालापासनू चा. साप्तावहक वििेक च्या १९९९ ते २००३ या चार
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िषाातील, र्ढु ीपाडव्याच्या वनवित्ताने प्रकावित होिाऱ्या घरकुल
वििेषाक
ां ासाठी िी सपां ादन सहायय के ले होते. त्यािेळी िाबालग्रेनाईट-कडपपा या प्रत्येक घरात िापरल्या जािाऱ्या सिा दर्डाांिर,
त्याच्या र्िु ित्तेिर – वटकाऊपिािर काही लेख वलवहले होते.
त्यािेळी िन्सु नाभाइि
ां ी वनयवित र्पपा होत असत. अर्दी अलीकडे
िन्सु नाभाईना देिाज्ञा झाली. त्याांचा MBA झालेला उच्चविवित
िल
ु र्ा विक्रि, आता पाले िाबालचा व्यिहार सिथापिे साभां ाळतो
आहे. िाबाल-ग्रेनाईट-कडपपा या दर्डाच्या बरोबरीने आता अनेक
प्रकारच्या आवि वडझाईनच्या टाईल उपलब्ध आहेत.
प्रदीपवसर्ां आवि तरुिवसर्ां या दोन भािाांची भेट, या
लेखासाठीच्या िल
ु ाखती वनवित्ताने झाली. बघेल कुटुांबाने काही
िषाापासनू इिारत बाधां कािाचा व्यिसाय सरुु के ला आहे.
पाल्याावतल पाच-सहा इिारती बाांधण्याचे काि पिू ा झाले आवि
निीन बाांधकािे सरुु आहेत.
ियाच्या विसाव्या िषी विलेपारल्यात दखल झालेल्या
वििसहायवसर्ां बघेल म्हिजेच वििाभाईनी नतां रच्या काळात
िहारािा प्रताप सेिा िांडल आवि राजपतू िहासभा या दोन
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स्ां थाांची ्थापना के ली. आजही या सां्थाांिाफा त अनेक
लोकोपयोर्ी कािे सादर होत आहेत. वििाभाईनी सरुु के लेल्या
छोट्या व्यिसायावच अिी चौफे र प्रर्ती झाली आहे. त्याांच्या
वतसऱ्या वपढीतील तरुि वसव्हील इवन्सजवनअररांर् आवि
आवका टेक्चर िधे िा्टसा पदिीचा अभ्यास करून बघेल कुटुांबाचा
व्यिसाय िृवद्धांर्त करत आहेत.
विलेपारल्याच्या DNA चा घटक असलेला हा आपला
आठिा बलतु ेदार, वििसहायवसांर् बघेल...!!
--००--
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विलेपारल्यातील बलतु १ / ९

नारायण स्टोसवचे नारायणभाई
अभतू पिू ा िावसकात, जानेिारी २०१९ पासनू सादर होत
असलेली नवलेपारल्यातील बलतु ं ही लेखिाला,
विलेपारल्यातील बलतु ेदाराच्ां या वनव्िळ पररचयासाठी वलवहलेली
नाही. र्ेल्या िांभर – सव्िािे िषाात विलेपारल्याची एक खास
ओळख वनिााि झाली. अिी ओळख वनिााि करिाऱ्या व्यक्ती –
घटना – कालानरू
ु प बदलिाऱ्या व्यिसायाच्या सांकल्पना – पढु ील
वपढ्याांनी के लेला व्यिसाय वि्तार आवि या सिाातनू किाकिाने
आकार घेतलेली विलेपारल्याच्या सािाजाची आवि सिाजिनाची
िैविध्यपिू ा ओळख करून द्यािी असा या लेखिालेचा व्यापक
हेतू आहे. विलेपारल्यावतल प्रत्येक वपढीतील तरुिाईने विविध
व्यिसायाांत के लेल्या प्रर्तीचा िला नव्याने झालेला पररचय आवि
त्याचा आलेख िाांडिारी िृख
ां ला िला या लेखिालेतनू िाांडता येते
आहे. पारल्याचे ग्रािदैित श्री पालेश्वर आवि िाझे श्रद्धा्थान,
लोकिान्सय सेिा सांघ, पारले या सां्थेच्या वटळक िांवदरात र्ेले
ितकभर र्िेिोत्सिात ्थापन होिारा श्री र्िेि याांचा हा
आिीिााद आहे.
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थोड्याच नदवसांत होईल आता हे सगळ...आनण लहान
मल
ु ं इतकी खश
ु होतील की मला त्यांच्या चेहेऱ्यावरचा
अपार आनंद आत्ताच नदसायला लागलाय...!!..भेटीच्या
अखेरीला अर्दी सौम्य उत्साहात, िातां पिे सहज बोललेले
िहेिभाईचेां हे िब्द, िला त्याच
ां ा छान पररचय देऊन र्ेले. िहेि
नारायि छाटबार म्हिजेच ...नारायि रवतलाल छाटबार याांचे
सपु त्ु ...!
विलेपारल्यातील नेहरू रोड िरील िहापावलके च्या
कायाालयािरून वफरोजिाह िेहता रोडिर िळलो की जरासे पढु े
र्ेल्यािर उजव्या हाताला हनिु ान िांवदर वदसते. वतथनू जरासे पढु े
र्ेले की आपल्या डाव्या हाताला नारायि ्टोअसाची पाटी वदसते.
नारायि ्टोअसा हे नािां र्ेली चाळीस िषे पारलेकराच्ां या
पररचयाचे आहे. एक उल्लेखनीय र्ोष्ट अिी की सि्त पारलेकर
नार्ररकाच्ां या बद्दल िहेिभाईच्या
ां बोलण्यात व्यक्त झालेल्या
भािना, पारलेकराना अवभिान िाटेल अिाच आहेत.
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र्जु रातेतील बाबरा र्ािात जन्सिाला आलेल्या नारायि
रवतलाल छाटबार यानां ी आवफ्रके तील दार ए सलाि या िहरातील
के वम्ब्रज यवु नव्हसीटीत प्रिेि घेतला. रसायन विज्ञान िाखेतील
वििि पिू ा करून भारतात परत आल्यािर िांबु ईत सी पी टँक
पररसरात घर घेऊन, काही िषे त्याांनी वपडीलाईट इडां ्ट्री िधे नोकरी
के ली. साधारि चाळीस िषाांपिू ी १९८१ िधे, नारायि ्टोसा या
आपल्या दक
ु ानाची विलेपारल्यात ्थापना के ली. घरर्तु ी
िापरासाठी कपडे धण्ु याची साबि पािडर, वलक्िीड साबि,
वफनाईल ही तीन उत्पादने नारायिभाईनीां प्रथि दक
ु ानात
विक्रीसाठी उपलब्ध के ली होती. िात् या उत्पादनाि
ां ी वकांवचतही
साम्य नसलेले पोटॅटो ्टाचा हे एक िेर्ळेच रसायन त्याांनी
बनिायला सरुु िात के ली होती. या विषयी वि्ताराने पढु े वलवहलेच
आहे.
आपल्या सिा बलतु ेदाराांप्रिािेच नारायिभाईकडे
ु ा
ां सद्ध
वनसर्ादत्त र्िु ित्ता होतीच. त्यानां ा िाचनाची आिड होती आवि
वनिडलेल्या व्यिसायाला परू क अिा प्ु तकाांचा सग्रां ह आवि
वनयवित िाचन हा छांद त्यानां ी कायिच जोपासला होता.
रसायनिास्त्राचे विद्याथी असल्याने त्या सांदभाातील विषय त्याच्ां या
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िाचनात नेहिे ी असत. काही ्नेही – सहु दुा ाांिी या विषयी त्याांच्या
वनयवित र्पपा होत असत. वनयवितपिा – िक्तिीरपिा – विश्वास
हे नारायिभाईच्या
ां व्यवक्तित्िाचे अन्सय िहत्िाचे पैलू होते. पवहल्या
भेटीतच अपररवचत व्यक्तीचा विश्वास प्राप्त करण्याची, ्नेहभाि
वनिााि करण्याची हातोटी नारायिभाईकडे
ु ान ज्या
ां होती. आज दक
इिारतीत आहे त्या इिारतीचे विकासक श्री सेठना याचां े बरोबर
आपल्या िवडलाचां ी झालेली पवहली भेट आवि त्या दोघातां वनिााि
झालेला पर्पर विश्वास याचे सवि्तर ििान िहेिभाईकड
ां ू नच
ऐकािे इतके खास आहे. श्री सेठना याांनी िालकी तत्िािर दक
ु ान
विकताना जार्ेची वकांित नारायिभाईकड
ां ू न हपत्याने
्िीकारण्यासाठी वदलेली सांिती हे एक विश्वासाचे अनोखे
उदाहरि. व्यिसाय यि्िी करतानाच साधलेला असा ्नेह –
विश्वास हीच िािसु कीची नाती विलेपारल्याचा DNA घडित
असतात. सिाजातील दैनांवदन र्रजा ओळखनू त्या र्रजाांचा
परु िठा करण्याचा व्यिसाय उभा करताना आिश्यक चािाि दृष्टी,
धाडस करण्याची तयारी, अथक प्रयत्न या सिा र्िु ित्ता आवि
उत्ति लोकसांग्रह असे होते नारायिभाई छाटबार याचां े व्यवक्तित्ि.
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विलेपारले उपनर्र नेहिे ीच चळिळ्या िांडळींचे र्ाि म्हिनू
सिादरू पररवचत आहे. सहकारी र्ृह वनिााि चळिळ – ग्राहक
सहकार चळिळ – उत्ति सांर्ीताचे िावषाक कायाक्रि – प्रायोवर्क
नाटक – ्िच्छ पारले अवभयान – पलाव्टक िक्त
ु पारले अिा
अनेक चळिळींचे हे िाहेरघर. Make it Yourself नािाची
अिीच एक चळिळ एके काळी पारल्यात सरुु झाली होती. कपडे
धण्ु यासाठी लार्िारी साबि पािडर – वफनाईल – िाम्पू अिा
दैनांवदन िापरासाठी लार्िाऱ्या र्ोष्टी ्ितःच्या हाताने घरीच
बनिा अिी चळिळ िाननीय श्रीिती राजिाडे याांनी साधारि
१९९० पासनू विलेपारल्यात सरुु के ली होती. एक – दोन
वदिसाांच्या विवबरात, त्या िवहलाांना अिा घरर्तु ी र्रजेच्या र्ोष्टी
्ितः बनिण्यासाठी िार्ादिान करत असत. नारायिजीनी नेिके
या चळिळीचे िहत्त्ि ओळखले. श्रीिती राजिाडे याचां ा पररचय
झाला होता आवि या चळिळीला परू क अिी साबि, वफनाईलवच
Make it Yourself कीट बनिण्याचे काि नारायिभाईनी सरुु
के ले. िहेिभाई आवि जयिीलभाई या नारायिभाईच्या
ां दोन
सपु त्ु ाांनी नेिक्या याच छोट्यािा सक
ां ल्पनेचे, वि्ताररत
व्यिसायात पररितान के ले आहे. त्याचा श्रीर्िेिा नजीकच्या
भविष्यकाळात वनवितपिे झालेला वदसेल. एका र्ोष्टीची नोंद इथे
करिे आिश्यक आहे. ज्या उत्पादनाने आपल्या व्यिसायाची
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्थापना नारायिभाईनीां १९८० िधे के ली ती सिाच उत्पादने खपू
िोठ्या परदेिी व्यिसायाचां ी िक्तेदारी होती. अिा तर्ड्या
उत्पादकाांच्या ्पधाात्िक वकितीची बरोबरी करायची, वकांबहुना
त्याच्यापेिा थोड्या किी वकितीत उत्ति िाल विकायचा, त्याच्या
दजाात सातत्य ठे िायचे हे कौिल्य त्याांना अनभु िानेच साध्य झाले
होते. दसु री नोंद घेण्यासारखी र्ोष्ट अिी की सरुु िातीच्या काळातां
ही सिा उत्पादने हाताने बनिली जात असत. त्याचे नेिके िाप हे
अनभु ि आवि कौिल्याचे काि होते.
आपल्या सिाच बलतु ेदाराचां े अन्सय सिान िैविष्ट्य म्हिजे
त्याच्ां या दसु ऱ्या वपढीतील यिु काांनी त्याच व्यिसायात बदलत्या
साधनाांसह के लेली प्रर्ती आवि वि्तार. नारायिभाईनीां आपल्या
िल
ु ाना, त्याच्ां या तरुि ियातच, वनयवितपिा – िक्तिीरपिा –
पर्पर विश्वास – आपल्या उत्पादनाच्ां या उत्ति दजााचे सातत्य –
जनसांपका – लोकसांग्रह आवि ्िािलांबन या व्यिसायाच्या
सर्ळ्या पैलांचू ा पररचय करून वदला होता.
यथािकाि नारायिभाईनीां ्टेन ररिव्ू हर, हबाल िाम्प,ू
कन्सडीिनर िाम्प,ू फ्लोअर क्लीनर आवि हँड िॅाि अिा घरर्तु ी
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िापराच्या उत्पादनाांवच वनविाती करून त्याच्या विक्रीची सरुु िात
के ली होती. फ्लोअर क्लीनर आवि वलक्िीड डीसइन्सफेक्टांट याची
Make it yourself ही कीट अजनू ही दक
ु ानात उपलब्ध आहेत.
याच िेळी पोटॅटो ्टाचा हे अर्दीच िेर्ळे रसायन बनिायला
सरुु िात के ली होती. घरर्तु ी िापरासाठी आवि खाद्यपदाथाांच्या
वनविातीिधे या ्टाचाचा िापर िोठ्याप्रिािािर के ला जातो.
इलेक्ट्रोवनक इवां जनीअर झालेला नारायिभाईचा
ु र्ा
ां िोठा िल
िहेिभाई आवि धाकटा िल
ु र्ा जयिीलभाई दोघेही आपले
वििि सांपिनू िवडलाांच्या व्यिसायाचा वि्तार करण्यासाठी
सज्ज झाले होते. घरर्तु ी िापराच्या उत्पादनाबां रोबरच पोटॅटो ्टाचा
या नारायिभाईच्या
ां अर्दी िेर्ळ्या उत्पादनािर दोन्सही भािाांनी
लि कें वद्रत के ले होते. या दोघाांिळ
ु े दक
ु ानाची सजािट आवि
घरर्तु ी उत्पादनाच्या पॅकींर्िधे सधु ारिा झाल्या होत्या. आज
दक
ु ानात र्ेलात तर आकषाक पॅकींर् तिु चे लि िेधनू घेतीलच.
नारायिभाईनी सिा उत्पादने दक
ु ानाच्या िार्च्या खोलीत
आवि घरी तयार के ली होती. िहेिभाई आवि जयिीलभाई याांनी
अधां ेरीिधे २००२ सालात पवहली फॅ क्टरी ्थापन के ली. सिाच
उत्पादने त्या फॅ क्टरीतनू बनिायला सरुु िात झाली. जार्ा अपरु ी पडू
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लार्ली होती आवि २००५ िधे दवहसर िधील इडां ्ट्रीअल इ्टेट
िधे एकािार्ोिार् पाच र्ाळ्यात उत्पादाने बनिायला सरुु िात
झाली होती. हाताने विश्रि करून बनिली जािारी सिा घरर्तु ी
िापराची उत्पादने आता ििीनिधे बनिली जाऊ लार्ली होती.
पोटॅटो ्टाचा बरोबरच आता सोल्यबू ल ्टाचाचे उत्पादन सरुु
झाले होते. या पढु ची प्रर्ती फारच िहत्िाची होती. कुठल्याही
उत्पादनाच्या क्िावलटी टेव्टांर्वच काही आांतरराष्ट्रीय िानके
आहेत. या टेव्टांर् प्रवक्रयेत अिश्यक अिा रसायनाची वनविाती
आवि त्याची वनयाात हा या दोन भािाच्ां या प्रर्तीचा पढु चा टपपा
होता. अिेररका आवि यरु ोपिधे पोटॅटो ्टाचा बरोबरच आता
सोल्यबू ल ्टाचा आवि क्िावलटी टेव्टांर् के विकलवच िार्िी
िाढतच र्ेली आहे. पररिािी नारायि ्टोसाचा वनयाात व्यापार
खपू च िाढला आहे.
चाळीस िषाापिू ी सरुु के लेल्या दक
ु ानाची काही हजारात
होिारी उलाढाल आता काही कोटींचा पल्ला र्ाठून पढु े र्ेली
आहे. दक
ु ानातनू होिारी उलाढाल ५ टक्के तर वनयाात व्यिसाय
९५ टक्के असे उलाढालीचे र्वित आता बदलले आहे. इथे एक
िहत्िाची नोंद करिे आिश्यक आहे. सॉफ्ट िेअर आवि हाडा
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िेअर या दोन्सहीिधे पारांर्त असलेल्या इलेक्ट्रोवनक इवां जवनअर
िहेिभाईनी आपल्या िापरासाठी आिश्यक सिा ििीन ्ितः
बनिली आहेत. आता त्याांचा िल
ु र्ा िेकॅवनकल इवां जवनअररांर्चे
वििि घेतो आहे आवि िवडलाांच्या ििीन वनविातीला हातभार
लाितो आहे.
आजही नारायिभाईचेां सिा कुटुांब एकत् रहाते. दोन्सही भािानां ी
कािाची विभार्िी करून घेतली आहे. जयिीलभाई फॅ क्टरीचे
व्यि्थापन पहातात आवि िहेिभाई दैनांवदन वहिेब आवि वनयाात
व्यिहार साभां ाळतात. या कुटुांबाची या पढु ची प्रर्ती खपू िहत्िाची
असेल आवि त्याची नाांदी सद्ध
ु ा झाली आहे. नारायिभाईची
ां
Make it yourself ही िळ
ू सांकल्पना आता आधवु नक पद्धतीने
साकार होिार आहे. लहान िल
ु ासां ाठी खास अघां ोळीचा साबि
अथाात बेवदर्ां बार बनििारे यांत् आता तयार झाले आहे. याची
खावसयत अिी की आपल्या आिडत्या रांर्ाचे – आिडत्या
्िादाचे – आिडत्या आकाराचे साबि, दक
ु ानात ठे िलेल्या या
ििीनिधे िल
ु े ्ितः बनिू िकिार आहेत. नव्या सांकल्पनेची ही
िाडां िी खपू आकषाक असिार आहे. “थोड्याच वदिसातां होईल
आता हे सर्ळ...आवि लहान िल
ु ां इतकी खि
ु होतील की िला
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त्याच्ां या चेहऱ्े यािरचा अपार आनांद आत्ताच वदसायला
लार्लाय”...!!.. िहेिभाईच्या
ां या सरुु िातीला उल्लेख के लेल्या
उद्गाराचा सांदभा असा आहे, हे आपल्या लिात येईल.
विलेपारल्यात पयाािरि्नेही उत्पादनाांच्या चळिळीने
अलीकडे काही िषाात वनवित आकार घेतला आहे. याला अर्दी
सयां वु क्तक अिी िहेिभाईची
ां ल्पना आवि त्यासाठी खास
ां दसु री सक
बनिलेले ििीन आता तयार झाले आहे. वलक्िीड साबि कन्सडीिनर िाम्पू - फ्लोअर क्लीनर - हँड िॅाि अिी वनिडक
उत्पादनाचां ी डी्पेवनर्ां ििीन थोड्याच काळात दक
ु ानात बसिली
जािार आहेत. आपली ररकािी झालेली बाटली दक
ु ानात घेऊन
यायची आवि हिे ते उत्पादन ररफील करून घ्यायचे अिी ही साधी
– सोपी सांकल्पना आहे. यािळ
ु े पयाािरि रिि – आवथाक बचत
असे िैयवक्तक आवि सािावजक फायदे वनवित होिार आहेत.
व्यिसायाच्या अर्दी सरुु िातीपासनू सािावजक बाांवधलकी
जपिारे नारायि रवतलाल छाटबार आवि त्याांचे दोन सवु िद्य सपु त्ु .
आपल्या विलेपारल्यातील नार्ररकाप्रां ती कृ तज्ञता भािना असलेले
उल्लेखनीय आवि प्रर्वतिील बलतु ेदार...!!
--००-117
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विलेपारल्यातील बलतु १ / १०

प्रेमजी लालजी व्होरा - पी एल पालाव - सक
ु ा
मेव्याचे व्यापारी.
पराजां पे ए ्कीि – पराजां पे बी ्कीि – तेजपाल ्कीि अिा
विलेपारल्यातील साधारि ऐिां ी – िांभर िषाांपिू ीच्या िळ
ू
नकािात आखले र्ेलेले र्ते आवि र्ल्ल्या आता वचांचोळ्या िाटू
लार्ल्या आहेत. साधारि सत्तर – बहात्तर सालापयांत रुांद
िाटिाऱ्या िख्ु य र्ते आवि छोट्या र्ल्ल्याांिधे आता दतु फाा
रवहिाश्याच्ां या िोटारी पाका के ल्या जातात. पररिािी हनिु ान रोड –
नेहरू रोड – प्राथानासिाज रोड – िहतां रोड असे िख्ु य र्ते सद्ध
ु ा
वचांचोळे िाटू लार्तात. श्री रिेिभाई नानजीभाई सािला या
कच्छविजय ट्रान्ससपोटाच्या िाल िाहतक
ू दार पारलेकराचे १९४५
सालापासनू असे अनभु ि ऐकिे फार रांजक असते. िांबु ईच्या आवि
निी िांबु ईच्या घाऊक बाजारातनू दादर ते पारला या दरम्यान िाि
सािानां ाची वकरकोळ विक्री करिाऱ्या व्यापायाांना त्याच्ां या खरे दी
के लेल्या िालाची घरपोच वडवलव्हरी करण्याचे कच्छविजय
ट्रान्ससपोटाच्या ट्रकचे काि आजही अव्याहतपिे सरुु आहे. आता
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िात् प्रत्येक र्ता आवि र्ल्ल्याांिधे झालेल्या िाहनाांच्या र्दीिळ
ु े
वडवलव्हरी ट्रकचा दैनवां दन प्रिास वजवकरीचा झाला आहे.
विलेपारल्याचे DNA घडििाऱ्या बालतू ेदाराांचा पररचय,
कच्छी व्यापारी बाधां िाच्ां या पररचयाविना नक्कीच अपिू ा राहील.
िािसािान, ्टील, पलाव्टक आवि काचेच्या ्ियांपाकघरातील
प्रत्येक ि्त,ू कापड आवि तयार कपडे, ड्रायफ्रूट, वबव्कटे आवि
तयार खाऊचे सािान असे विलेपारल्यातील वनिडक व्यिसाय
आवि व्यापार, ही बहुताांिी कच्छी व्यापारी बाांधिाांची िक्तेदारी
आहे. हनिु ान रोडिरील जनु े जेठालाल िािी, त्याच्ां यासिोर पारले
प्रोव्हीजन ्टोसा हे औषधाचे दक
ु ान, श्रद्धानांद रोडिरचे िहािीर
ट्रेवडांर्, करिसी िेलजी, ्टीलच्या भाांड्याांचे व्यापारी विठूभाई,
विलेपारले ्टेिन सिोरील प्रेिसन्सस, िहात्िा र्ाधां ी रोडिरचे
चॅवम्पयन ड्रायफ्रुट, नेहरू रोडिरचे पालाा बक
ु डेपो असे सर्ळेच
विलेपारल्यातले कच्छी व्यापारी वकिान पन्सनास ते ऐिां ी िषे जनु े
पारलेकर आहेत.
श्री रिेिभाई सािला याच
ां े िडील श्री लालजीभाई सािला हे
यातील सिाात जनु े व्यिसावयक. याांनी िांबु ईच्या घाऊक
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बाजारातील सािान िाण्याच्या दक
ु ानात घरपोच देण्यासाठी
कच्छविजय ट्रान्ससपोटा या िाल िाहतक
ू व्यिसायाची सरुु िात
१९४५/४६ या िषाात के ली. १९४७ या िषाात देि ्ितांत् झाला
आवि त्याकाळात िांबु ईहून कच्छ आवि कच्छ हून िांबु ई असा
िाल िाहतक
ु ीचा व्यिसाय लालजीभाईनी सरुु के ला. िांबु ई-कच्छ
िार्ाािर, िाल िाहतक
ू ट्रकच्या प्रिासासाठी सोयीचा आवि
जिळचा र्ता िोधण्याचे श्रेय लालजीभाई सािळा याचां े आहे.
त्याकाळात त्याांनी त्या र्त्याची डार्डुजी सद्ध
ु ा ्थावनक
सां्थाांकडून करून घेतली होती. त्यासाठी तत्कालीन पांतप्रधान
पवां डत नेहरू यानां ी वदलेले प्रि्ती पत् सािला कुटुांबीयानां ी आजही
जपनू ठे िले आहे. विलेपारल्यातील श्री अण्िासाहेब साठे याांचे
विजय ्टोसा, श्री र्ोखले याचां े विष्िू ्टोसा, श्री सप्रे याांचे सप्रे आवि
िडां ळी, पारले बाजारातील प्रभू जनरल ्टोसा असे िाि सिान
विकिारे व्यापारी अर्दी प्रथिपासनू त्याांचे ग्राहक होते आवि
आजही आहेत. आपले ट्रक उभे करण्यासाठी लालजीभाईनी
तेजपाल रोडिर पारले वब्कीट फॅ क्टरी जिळ १९५० च्या दरम्यान
िोठी जार्ा विकत घेतली. कालाांतराने वतथे िोठ्या इिारती बाांधनू ,
१९७५ िधे लालजींचे कुटुांब नव्या जार्ेत राहायला र्ेल.े
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उद्यििीलता – अर्ां िेहनतीची तयारी – दरू दृष्टी – धाडस –
वनयवित चोख आवथाक व्यिहार – िक्तिीरपिा – काही
व्यिसायाांची िक्तेदारी -- कच्छी सिाज बाांधिाांची सांघटन आवि
सहकार िक्ती, ही कच्छी व्यापारी बाांधिाचां ी आवि कच्छी
सिाजाची बल्थाने आहेत. सिाजाची एकजटू हेच नेिके
त्याच्ां या यिाचे ििा आहे.
प्रेिजी लालजी व्होरा हा वकिोर, १९५३/५४ या िषाात,
ियाच्या चौदाव्या िषी कच्छ िधील आपल्या र्ािातनू िांबु ईत
दखल झाला. जेितेि चिथी इयत्ता विकलेल्या प्रेिजी भाईनी,
अन्सय कच्छी बाांधिाच्ां या सल्ल्याने आवि िदतीने, िव्जद बांदर या
िांबु ईच्या घाऊक बाजारपेठेत छोटीिी जार्ा भाड्याने घेऊन सक
ु ा
िेिा विकण्याचा व्यापार सरुु के ला. देिाला ्िातत्र्ां य विळाल्या
नांतरच्या त्या काळाांत अफर्ावि्तान – इराि िधनू येिाऱ्या सक
ु ा
िेव्याचा व्यापार पावक्तानिार्े सरुु झाला होता. वकसविस म्हिजे
बेदािे – काळ्या िनक
ु ा – बदाि – अक्रोड – जदााळू – वप्ता –
अांजीर असे अफर्ावि्तानातनू येिारे सक
ु ा िेव्यातील सिाच
वजन्सनस आवि भारतीय काजू याच्या व्यापारात तरुि प्रेिजीभाईनी
लिकरच जि बसिला होता.
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१९६५ सालात, कच्छविजय ट्रान्ससपोटाचे िालक लालजीभाई
सािला याच्ां या िल
ु ीिी प्रेिाजीभाईचा
ां वििाह झाला. लालजीभाई
सािला याच्ां यासारख्या यि्िी व्यािसावयकाचा जािई प्रेिजी
लालजी व्होरा, १९७५ िधे पारल्यात राहायला आले आवि
तेजपाल रोडिरील िीरे श्वर िहाल या लालजीभाई सािला याच्ां या
नव्याने बाांधलेल्या इिारतीत िव्जद बांदरचा व्यापार ्थलाांतररत
के ला.
िीस िषाांच्या सक
ु ा िेव्याच्या व्यापाराच्या अनभु िातनू त्याांनी
िसाल्याच्या जीन्सनसाांचाही घाऊक व्यापार सरुु के ला होता.
इलाईची – बडी इलाईची – विरी – जायफळ – लिांर् असे
िसाल्याचे सिाच वजन्सनस प्रेिजीभाईच्या
ु ानात घाऊक
ां दक
विक्रीसाठी उपलब्ध झाले. यात वििेष उल्लेख करायचा तर
सपु ारीच्या व्यापाराचा. चाळीस – पन्सनास िषाांपिू ीच्या त्या काळात
सपु ारीचे वकिान पांधरा प्रकार उपलब्ध होते. आज प्रेिजीभाईच्या
ां
कडे फक्त सहा प्रकारच्या सपु ाऱ्या उपलब्ध आहेत. या त्टु ीं िार्ची
कारिेही प्रेिजीभाई वि्ताराने ििान करून साांर्तात.

122

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

प्रेिजीभाईनी १९५३/५५ िधे सक
ु ा िेव्याचा व्यापार सरुु के ले
तेंव्हा ििरी बदाि सोडले तर इतर सिाच िेिा वकलोला दहा
रुपयाांपेिा किी वकितीला विकला जात असे. िात् त्यािेळी ििरी
बदािाची वकांित २० रुपये होती. अलीकडे १९७० पासनू
कॅ वलफोवनाया बदािाची आयात अिेररके हून सरुु झाली आवि
ििरी बादािाची िार्िी किी झाली. ििरी बदाि िळ
ू
अफर्ावि्तानातनू आजही आयात होतो िात् त्यािरील आयात
कर जा्त असल्याने आज त्याची एका वकलोची वकांित ५०००
रुपये आहे. ििरी बदाि ओळखायला अर्दी सोपा. कॅ वलफोवनाया
बदिापेिा ििरी बदाि आकाराने वकांवचतसा लहान. आपि
ओल्या बदािािर अांर्ठा दाबला तर त्याला जसा खड्डा पडेल
तसा हा ििरी बदाि वदसतो.
साधारि तीस िषाांपिू ी १९८८ िधे िाझी सौभाग्यिती
अनरु ाधाने वदिाळीत भेट वदल्या जािाऱ्या ड्रायफ्रुट वर्फ्ट हॅम्परच्या
व्यिसायावच सरुु िात के ली होती. सरुु िातीला िव्जद बदां रच्या
घाऊक बाजारातनू सक
ु ा िेिा खरे दी करायची सरुु िात झाली होती.
त्याच दरम्यान प्रेिजीभाई आवि त्याच्ां या पक
ां ज आवि वकरि या
दोन िल
ु ाांचा परीचय झाला. त्यानांतर र्ेली तीस िषे प्रेिजी लालजी
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अथाात पी एल पालाा आवि त्याांच्या सिा कुटुांबाचा ्नेह प्राप्त झाला
आहे. १९८८/९० च्या काळात ज्या कॅ वलफोवनाया बदािाचा एका
वकलोचा दर साधारि २५० ते ३०० रुपये होता त्याचा आजचा दर
साधारि ८०० रुपये झाला आहे. ्िातांत्र्या नांतरच्या र्ेल्या सत्तर
िषाात, सक
ु ा िेव्याच्या वकितीत झालेला फरक, प्रेिजीभाईचा
ां
िोठा िल
ु र्ा पांकज याचेकडून सिजनू घेिे िोठे रांजक होते. िात्
एका िा्तिाची नोंद इथे घेिे आिश्यक आहे. इतकी दर िाढ
झाली तरी सक
ु ा िेव्यािरचे आपले प्रेि वकांवचतही किी झालेले
नाही. दसरा वदिाळीसह प्रत्येक सिाला के ल्या जािाऱ्या र्ोडाच्या
पदाथााची रांर्त याच सक्ु या िेव्याने िाढत असते.
आज प्रेिजीभाई ऐिां ी िषाांचे आहेत. पारले वब्कीट
फॅ क्टरीजिळच्या िीरे श्वर िहाल या सोसायटीतील छोटेसे दक
ु ान
रोज ्ितःच्या हाताने उघडण्याचा त्याांचा विर्ता ते आजही
पाळतात. त्याांच्या अनभु ि सिृध्द व्यिसाय कौिल्याचा फायदा,
पक
ु ासां ह िल
ु र्ी अिालाही झाला
ां ज – वकरि – कीती या तीन िल
आहे. िोठा िल
ु र्ा पांकज आता सक
ु ा िेिा आवि िसाल्याच्या
वजन्सनसाचां ा व्यापार सिथापिे साभां ाळतो आहे. सॉल्टेड अथाात
खारिलेले बदाि – वप्ते – काजू अिा सक
ु ा िेव्याच्या अन्सय
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प्रकाराांचा घाऊक परु िठा हे त्याच्या वि्ताररत व्यिसायाचे
िैविष्ट्य आहे. प्रेिजीभाईची
ु र्ी आिा, वतच्या लग्नानतां र
ां िल
पण्ु यात ्थाईक झाली. पण्ु याच्या लक्ष्िीरोडिरच्या बाजारपेठेवतल
िाांती ड्रायफ्रुट या वतच्या कुटुांबाच्या िोठ्या दक
ु ानाचे व्यि्थापन
आिाबेन बघते.
प्रेिजीभाईनी ियाच्या चौदाव्या िषी सरुु के लेला सक
ु ा
िेव्याचा व्यिसाय, आज व्यापारी जर्ात पी एल पालाा या नािाने
एक ब्रॅडां बनला आहे. वकरि आवि कीती या प्रेिजीभाईच्या
ां दोन
धाकट्या िल
ु ानां ी पी एल एटां रप्राइझ या नािाने व्यिसाय वि्तार
के ला असनू विलेपारले पवििेतील ्िािी वििेकानांद रोड या िख्ु य
र्त्यािर सोनी िोनी दक
ु ानाच्या सिोर ‘र्ो नट्स’ या नािाने
ड्रायफ्रुटचे दक
ु ान सरुु के ले आहे. ड्रायफ्रुटसह खाऊचे तयार पदाथा
आवि चॉकॉलेटचे असख्ां य प्रकार हे त्याांच्या दक
ु ानाचे िैविष्ट्य
आहे.
सक
ु ा िेव्याच्या छोट्यािा दक
ु ानात कधी र्ेले की
प्रेिजीभाईचेां ्िार्त आपि अनभु िायलाच हिे. सौम्य आिाजात
आवि अर्दी सौम्य प्रेिळ िब्दात प्रेिजीभाई आपले ्िार्त
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करतात. र्ेल्या तीस िषाांच्या िाझ्या अनभु िात यात काहीही फरक
झालेला नाही. आता िात् आपला व्यिसाय पढु च्या वपढीकडे
सोपिनू दक
ु ाांची प्रर्ती
ु ानाच्या बाहेरील कट्ट्यािर बसनू , ते िल
कौतक
ु ाने आपल्याला सार्ां तात. प्रेिजीभाईची
ां नातिांडे आज
विकत आहेत. थोड्याच काळाांत त्याचां ी वतसरी वपढी उिेदिार
म्हिनू त्याांच्या हाताखाली व्यिसायाचे धडे वर्रितील. सिृद्धी
आवि सपां न्सनतेचे प्रतीक असलेल्या सक
ु ा िेव्यासारखेच सपां न्सन
व्यवक्तित्ि लाभलेल्या आवि पारलेकराांची रसना सां्कृ ती सिृद्ध
करिाऱ्या प्रेिजीभाई लालजी व्होरा आवि त्याांच्या सिा
कुटुांवबयाना दसरा – दीपािलीच्या अनेकानेक िभु च्े छा...!!
--००--
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विलेपारल्यातील बलतु १ / ११

नशलाई यिं ांचे व्यापारी सोननग्रा
काही नाांिे ... म्हिजे खरे साांर्ायचे तर काही उद्यििील
कुटुांबाचां ी आडनािे विवश्वख्यात ब्रँड बनतात. वकलो्कर आवि
र्रिारे अिी िराठी आडनािे असोत वकांिा टाटा आवि र्ोदरे ज
अिी पारिी कुटुांबाची नािे असोत...आपल्यासाठी हे जर्वद्वख्यात
उत्पादनाचां े ब्रँड आहेत. अर्दी विलेपारल्यापरु ते बोलायचे झाले
तरी हाच वनयि लार्ू होतो. र्ेल्या दहा िवहन्सयातील,
विलेपारल्यातील बलतु ेदाराच्ां या पररचयानतां र िाचकाना िाझे
म्हििे नक्कीच ्िीकृ त असेल. र्ोवहल के वि्ट – नारायि ्टोसा
– छत्ीचे डॉक्टर – ििाा टेलसा याांच्यासह िविकाांत हेअर कवटांर् –
विजय ्टोसा असे बलतु ेदार त्या त्या नािानी आवि आडनािाांनी
पारलेकराना सपु ररवचत झाले, जिू पारलेकराांसाठी ब्रँड बनले
त्यातलेच एक सपु ररवचत नाि आवि ब्रँड सोननग्रा...!!..
विलेपारले रे ल्िे ्टेिन पिू ल
े ा असलेल्या बाजारा जिळच्या
राि िांवदराच्या पररसरातले असे अनेक व्यापारी म्हिजे आपले
बलतु ेदार, पारलेकर नार्ररकासां ाठी पररवचत आवि ्िीकृ त यि्िी
127

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

ब्रँड बनले. त्यािार्े सातत्य – वचकाटी – दरू दृष्टी – िैविध्य –
दीघाकाळ के लेले प्रयत्न – चातयु ा आवि उद्यििीलता अिा
र्िु ित्ता यातील प्रत्येक बलतु ेदाराकडे उपजतच होत्या. यातल्या
प्रत्येक व्यापारी कुटुांबाची प्रर्ती झालीच आवि िळ
ू सां्थापकाची
वतसरी आवि चिथी वपढी िूळ व्यिसायासह वि्तारलेल्या अन्सय
व्यिसायात प्रर्ती करते आहे. िांभर – सव्िािे िषाांपिू ी िसलेल्या
विलेपारल्यात, विसाव्या ितकाच्या िध्यािर १९४० / ५० च्या
सिु ारास, र्जु रात – राज्थान – वबहार – उत्तर प्रदेि – कनााटकातनू
आलेल्या अिराठी बलतु ेदाराांच्या प्रर्तीचा हा इवतहास खरे म्हिजे
्िातत्र्ां योत्तर काळातील भारतीय उद्यििीलतेचा आवि त्याच्या
विकासाचा इवतहास आहे.
्िातत्र्ां योत्तर काळातील भारतीय उद्यििीलतेचा आवि
त्याच्या विकासाचा इवतहास असा उल्लेख करायचे कारि असे
की तत्कालीन विलेपारले उपनर्रातील कुटुांब आवि
सिाजव्यि्थेत झालेला सक्ष्ु ि बदल, आपल्या प्रत्येक बलतु ेदारानां े
दरू दृष्टीने अर्दी नेिके पिाने वटपला होता. र्ेल्या दहा िवहन्सयातील
दहा बलतु ेदाराच्ां या पररचयात, त्यातल्या प्रत्येकाने विलेपारल्याच्या
नार्ररकाच्ां या बदलिाऱ्या र्रजा नेिक्या किा ओळखल्या हा
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एका ्ितांत् अभ्यासाचा विषय होईल. र्ोवहल ब्रदसाचा औषध
विक्रीतनू औषध वनविाती आवि रुग्िालय उपकरिापयांतचा प्रिास,
र्ोविांदभययाच्या पयारे लालचा के ळी-कवलांर्डापासनू आांबे विक्री
आवि पढु े वि्तार झालेला इटां रनेट सेिा परु िठा व्यािसाय.
प्रायिस ्टोि ररपेअर करताना हात काळे करिाऱ्या िसु ाभाईचा
प्रायिस ्टोि वनविातीचा धाडसी वनिाय, साबि बनवििाऱ्या
नारायिभाईनी सरुु के लेले आवि आता आतां रराष्ट्रीय िान्सयताप्राप्त
पोटॅटो ्टाचाचे उत्पादन, हे भारतीय उद्यििीलतेचे विलेपारले
िॉडेल आहे.
्िातांत्र्याचा झेंडा फडकण्याच्या काही िषे आधीच,
विलेपारले उपनर्राची घडी त्याच्या सािावजक – साां्कृ वतक –
िैिविक वि्तीच्या धाग्यािां ळ
ु े व्यिव्थत बसली होती.
र्जु रातेतील पोरबांदरचे िळ
ू रवहिासी श्री परुु षोत्तिभाई सोवनग्रा,
ियाच्या चाळीिीत िांबु ईत दखल झाले ते िषा होते १९४५. आधी
ििान के लेल्या उद्यििीलतेचे हे एक यि्िी उदाहरि. र्ेली
पांचाहत्तर िषे विलेपारल्याचा DNA बनििारा एक ब्रँड.
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कुटुांबाच्या दजीकािाच्या व्यिसायािळ
ु े परुु षोत्तिभाईनी
िवहलाचां े ब्लाऊज वििण्याचे कौिल्य तरुि ियातच आत्िसात
के ले होते. विलेपारले बाजारातील राि िांवदरासिोरच्या िखाररया
हाऊसिधे त्याना हिी तिी जार्ा भाड्याने विळाली आवि त्याांनी
आपला विििकािाचा व्यिसाय सरुु के ला. १९४५ नांतरची
पवहली पांचिीस िषे, परुु षोत्तिभाईनी सक्त िेहने तीने आपल्या
विलाई व्यिसायात प्रर्ती के ली. तत्कालीन विलेपारल्यातील
प्रत्येक कुटुांबातील िवहला विवित होत्या. विलेपारल्यात १९२५
या िषाात सरुु झालेल्या िाचनालयािळ
ु े या िाचनवप्रय सिाजाने
बाहेरच्या जर्ातल्या अनेक नव्या सक
ां ल्पनाचां ा ्िीकार के ला
होता. प्रर्त होिाऱ्या वसनेिा आवि नाटक सां्कृ तीच्या प्रभािाने,
िवहलाांच्या परीधानाच्या अवभरुचीिधे बदल होत होता. याचा
अनभु ि विलाई व्यिसायातील परुु षोत्तिभाईना सातत्याने विळत
होता.
विलेपारल्यात सरुु झालेले विििकािाचे प्रवििि िर्ा
िवहलाांना ्िािलांबी बनित होते. यासाठी िवहलाांना नव्या
विििकाि – भरतकाि सावहत्याची र्रज नव्याने वनिााि होत
होती. परुु षोत्तिभाईनीां विििकािाच्या व्यिसायाला जोड देत
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अिा वििि सावहत्याचा व्यिसाय १९७० या िषी नव्याने सरुु
के ला. विििकाि – भरतकाि – एम्ब्रॉयडरी या साठी आिश्यक
विविध प्रकारचे आवि रांर्ाांचे धार्े – बटिे – सयु ा – कात्र्या – र्ोल
लाकडी ररांर् – कापड असे सिा सावहत्य आता विलेपारल्यात
उपलब्ध झाले. वकितीने किी तरीही िहत्िाच्या सावहत्याच्या
खरे दीसाठी िांबु ईच्या घाऊक बाजारात जाण्याची आता र्रज उरली
नव्हती. िालाड – बोरीिलीच्या िवहलानां ा सद्ध
ु ा आता हे सोयीचे
झाले होते.
१९७४ िधे परुु षोत्तिभाईचा
ु र्ा भरत, त्याचे िालेय
ां िल
वििि सांपिनू दक
ु ानात िवडलाांच्या िदतीला दखल झाला होता.
दक
ु ानाच्या खरे दी – विक्रीचे व्यिहार िवडलाांच्या कडून विकत
असतानाच १९७९ िधे परुु षोत्तिभाईनाां देिाज्ञा झाली. सहिीस
िषााच्या भरतभाईिर
ां आता व्यिसायाची पिू ा जबाबदारी आली
होती. याच दरम्यान िखाररया हाऊस इिारतीचे निीन बाांधकाि
झाले आवि भरतभाईनी िोठी जार्ा घेऊन दक
ु ानाची व्याप्ती
िाढिली. १९७० ते १९९५ या पढु च्या पांचिीस िषाात विलाई
सावहत्याच्या व्यिसायाची भरभराट झाली. िात् याच पचां िीस
िषाात सोवनग्रा या वििि सावहत्याच्या व्यिसायाला ्पधाा वनिााि
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झाली होती. याच पांचिीस िषाात नार्ररकाचां ी अवभरुची बदलली
होती आवि पररिािी र्रजा बदलल्या होत्या.
उत्पादने विकिाऱ्या व्यापाऱ्यानी आवि सेिा परु िठादार
व्यिसावयकानां ी आपल्या आसपासच्या सिाजाप्रती आवि त्याच्ां या
बदलिाऱ्या अवभरुची आवि र्रजाांप्रती वकती सांिेदनिील असािे
त्याचा उत्ति पररपाठ म्हिजे, या लेखाच्या वनवित्ताने भरतभाई
सोवनग्रा याांच्याबरोबर झालेला िाझा सांिाद. भरतभाई िाझे
सििय्क. त्याांच्या दक
ु ानाच्या पररसरातच रहात असल्याने
त्याच्ां या दक
ु ानाची आवि व्यिसायाची प्रर्ती अर्दी नकळत
नोंदिली जात होती. िाळेच्या वदिसात, नारूिेटच्या पानविडीच्या दक
ु ानात वदसिारा रिी सिु िाां, िाळेत न जाता िाताधीन
िेटच्या सेन्सट्रल ्टोसािधे िवडलानां ा िदत करिारा हुिार वकिोर
आवि पारला पवििेच्या र्ोकळीबाई िाळेत विकिारा आवि
िाळेतनू घरी जाताना िवडलाांच्या विलाईच्या दक
ु ानात रोज
डोकाििारा भरत हे सिा दरू
ु न नेिाने भेटिारे पररसरातील िाझे
सिकालीन आहेत. या सिाांसह िाझ्या त्याकाळातील रहात्या
घराच्या पररसरातील आठििी कायिच्या ्िरिबद्ध झाल्या
आहेत.
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१९९५ िधे दक
ु ानाला पन्सनास िषे पिू ा होण्याच्या आधीच्या
पचां िीस िषाांच्या काळातां , चतरु - सिां ेदनिील भरतभाईनी
घेतलेले अनभु ि आवि सिाजाच्या बदलल्या र्रजाचां ी त्याांची
उत्ति जाि याच्या आधारािर त्याांनी विििकाि सावहत्याच्या
व्यिसायात बदल करण्याचा धाडसी वनिाय घेतला. विसाव्या
ितकाच्या अखेरच्या दिकात, सरकारने िक्त
ु व्यापार धोरि
्िीकारल्यािळ
ु े, अनेक आतां रराष्ट्रीय उत्पादने आवि वििेष करून
विलाई यत्ां भारतात उपलब्ध झाली होती. अिी सिा विलाई यत्ां े
िेर्िेर्ळ्या कारिाांसाठी िापरली जात होती. घरर्तु ी िापराची
वििि यांत्े – तयार कपड्याांच्या विलाईसाठी िापरली जािारी
व्यिसावयक विलाईयांत्े - भरतकाि – एम्ब्रॉयडरीवच विलाई यांत्े
असे विलाई यांत्ाांचे प्रकार उपलब्ध झाले होते.
भरतभाई सोवनग्रा याांनी जनु ा वििि सावहत्याचा व्यिसाय बांद
करून, १९९५ पासनू विलाई यांत्ाांच्या विक्री व्यिसायािर लि
कें वद्रत के ले. िजनाला हलकी – िापरायला सोपी – आकाराने
छोटी आवि परिडण्यासारख्या वकितीच्या अिा या आांतरराष्ट्रीय
दजााच्या विलाई यांत्ाांिधे विििकािाच्या अनेक सवु िधा उपलब्ध
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होत्या. १९९५ ते २०१० या वनव्िळ पांधरा िषाांच्या काळात,
विलाई यत्ां ाचां ा प्रिख
ु व्यापारी अिी सोवनग्रा या व्यिसायाची
ओळख वनिााि झाली.
कल्पेि आवि अवित ही भरतभाईची
ां पढु ची वपढी आता या
व्यिसायात िवडलाांच्या हाताखाली उिेदिारी करत होती. या
विलाई यत्ां ानां ा वनयवित वनर्रािीची आिश्यकता असते आवि
प्रसांर्ी त्याांची दरुु ्ती करािी लार्ते. आपल्या दक
ु ानात विक्रीला
असलेल्या प्रत्येक विलाई यांत्ाची दरुु ्ती करण्याचे कसब असिे
आिश्यक आहे हे चतरु भरतभाईनी ओळखले होते. िवडलाच्ां या
सल्ल्यानसु ार कल्पेि आवि अवित या दोघाांनी सरुु िातीची काही
िषे, या प्रत्येक यांत्ाच्या दरुु ्तीचे पद्धतिीर वििि, प्रत्येक
वनिाात्याकडून घेतले.
िवडलाांच्या सल्ल्याने कल्पेि आवि अवित याांनी व्यिसाय
िृद्धीचे पढु चे पाऊल टाकले. २०१० या िषी सोननग्रा या विलाई
यांत् विक्रेत्या ब्रँडची दसु री िाखा दादरच्या भिानीिक
ां र रोड
पररसरात सरुु झाली. िार्ोिार् २०१२/१३ या िषी सोननग्राची
वतसरी िाखा र्जु रातेतील अहिदाबाद िधे सरुु झाली. आता या
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सिा दक
ु र्े आवि सनु ाांिर
ु ानाांचे खरे दी – विक्री व्यिहार दोन्सही िल
सोपिनू भरतभाईनी व्यिसाय िृद्धीचे पढु चे पाऊल टाकले. सोवनग्रा
ब्रँडचे विलाई यांत् विक्री आवि दरुु ्ती असे दोन्सही व्यिसाय आज
तीन िाखाांसह भरभराटीला आले आहेत.
चीनिधील िाांघाय िहरात दर तीन िषाांनी यांत् वनविातीचे
अवतवििाल प्रदिान आयोवजत के ले जाते. भरतभाईनी र्ेल्या पधां रा
िषाात सहािेळा या प्रदिानाला भेट वदली आहे. आांतरराष्टीय
दजााच्या विलाई यांत्ाांिी ्पधाा करिारी विविध यांत्े, भरतभाईनी
चीनी वनिाात्याक
ां डून आयात करायला सरुु िात के ली. प्रिासात
सद्ध
ु ा घेऊन जाता येतील अिी अर्दी दहा इचां लाांबी-रुांदी-उांचीची
विलाई यांत्े हे सोननग्राच्या दक
ु ानाचे एक आकषाि ठरले आहे.
चीन नतां र आता भरतभाईचेां लि, दर चार िषाांनी जपानिधे
भरिाऱ्या यांत्ाांच्या प्रदिानाकडे लार्ले आहे.
दोन्सही िल
ु र्े आवि सनु ा जरी वतन्सही दक
ु ानाांचे दैनांवदन
व्यि्थापन पाहत असले तरी भरतभाई अज
ां नू ही दर आठिड्याला
तीन वदिस अहिदाबादला जातात. जाता – येतानाचा रे ल्िेचा
प्रिास आता त्याांना सियीचा झाला आहे. पिू ी, िांबु ईच्या घाऊक
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बाजारातनू दर वदिसाआड खाांद्यािर जड थैली घेऊन, लोकल
ट्रेनच्या र्दीतनू विलाई सिान आिािे लार्त असे. त्यािानाने हा
दर आठिड्याचा अहिदाबादचा जाता-येतानाचा प्रिास खपू
सख
ु ाचा आहे असे भरतभाई आग्रहाने साांर्तात.
विलाई यांत्ाांच्या विक्रेत्या िोठ्या व्यापार व्यिसायाचे नाि
सोननग्रा...!!..विलेपारल्याच्या DNA चा घटक असलेला आवि
विलेपारल्याने घडिलेला आपला एक यि्िी बालतू ेदार...!
--००--

136

विलेपारल्यातील बलतु ेदार:१

अरुण फडके

विलेपारल्यातील बलतु १ / १२

जेठालाल लालजी शाह नकराणामालाचे दुकान
िांभर – सव्िािे िषाांपिू ी िसलेल्या विलेपारल्यात, विसाव्या
ितकाच्या िध्यािर १९३० ते ४० च्या सिु ारास, र्जु रात –
राज्थान – वबहार – उत्तर प्रदेि – कनााटकातनू आलेल्या,
विलेपारल्यातील सिाजाचा DNA घटक असलेल्या, अिराठी
बलतु ेदाराच्ां या प्रर्तीच्या इवतहासाचा आलेख िाडां िाऱ्या
लेखिालेतील आजचा हा अांवति लेख. या सिा बलतु ेदाराांच्या
सातत्य – वचकाटी – दरू दृष्टी – व्यिसायातील िैविध्य – दीघाकाळ
के लेले प्रयत्न – चातयु ा आवि उद्यििीलता अिा सिा र्िु ित्ताांचा
पररचय, या लेखिालेच्या िाध्यिातनू अभतू पिू ाच्या िाचकाांना
करून देता आला याचे िला सिाधान िाटते आहे.
एक िि...एक तास...एक वदिस...कधी कधी इतके
रें र्ाळतात की सरता सरत नाहीत. अलीकडच्या दीघाकाळ
लाांबलेल्या पािसाळ्यात रें र्ाळलेले, असे िि...असे तास...असे
वदिस आपि वनवित अनभु िले आहेत. आनांद बक
ु सेंटरच्या
िसतां भाईनी हा लेख वलवहण्याच्या अर्दी दोनच वदिस आधी,
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काही दिकाांपिू ीच्या, विलेपारल्यातील हनिु ान रोडचा फोटो
पाठिला होता. प्रर्त सिाज जीिन – स्ां कृ ती – वििि व्यि्था
आवि उद्यििील विलेपारल्यातील काळ – काि – िेर्ाचे र्वित
िात् वकती र्वतिील आहे, याचा पररचय त्या फोटोने िला करून
वदला.
नेहरू रोड आवि हनिु ान रोड या विलेपारले पिू ा रे ल्िे ्टेिन
पासनू पविि द्रुतर्ती िार्ाापयांत पिू ा – पविि वि्तारलेल्या दोन
प्रिख
ु िावहन्सया. बँक ्ट्रीट हे नाि िोभनू वदसेल, इतक्या विविध
बँकाच्ां या िाखा, र्ेल्या तीन-चार दिकातां या दोन र्त्यािां र ्थापन
झालेल्या आहेत. नाक्यानाक्यािरच्या चहा आवि न्सयाहारीच्या
टपऱ्या पहात आवि जार्ोजार्ीच्या िहार्ड्या हॉटेलाच्ां या दिानी
पाट्या िाचत आपि, एखाद्या वनिातां वदििी या दोन्सही र्त्यािां र
वफरलो तर या दोन्सही र्त्यानां ा खाऊ ्ट्रीट का म्हिू नये असा
सांभ्रिही कदावचत आपल्या िनात वनिााि होईल इतक्या प्रिािात,
पारल्यात याची िृद्धी झालेली आहे. असे बँकाच्ां या िाखाचां े जाळे
आवि रसना सां्कृ तीचे िैविध्य म्हिजे उद्यििील
विलेपारल्यातील काळ – काि – िेर्ाच्या र्वतिील र्विताला
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आवि सिृद्ध सिाज जीिनाला विळालेली प्रत्यि अथिा अप्रत्यि
पािती आहे.
आपल्या बलतु ेदाराची दरू दृष्टी – व्यिसायातील िैविध्य –
चातयु ा आवि उद्यििीलता याचे उत्ति उदाहरि म्हिजे जेठालाल
लालजी िहा याांच्या हनिु ान रोडिरील वकरािा िालाच्या
दक
ु ानाचे, BPL Gallery िधे झालेले रुपातां र. विसािे ितक सपां नू
एकविसाव्या ितकाच्या पवहल्या दिकाांत आधवु नक तांत्ज्ञान
आवि वडवजटल क्राांतीची चाहूल लार्ली होती. येिारे निे तांत्ज्ञान
– िोबाईल फोनचा आपल्या दैनवां दन जीिनात झालेला प्रिेि
आवि ते ्िीकारण्यासाठी सिाजाची उत्सक
ु ता याचा अभ्यास,
जेठालाल लालजींच्या पढु च्या वपढीने के ला होता, त्याचे
फल्िरूप होते विलेपारल्यातील पवहली िोबाईल र्ॅलरी - BPL
Gallery.
आनदं बुक सेन्टरच्या िसांतभाईनी पाठिलेल्या हनिु ान
रोडच्या फोटोच्या काळात, आता आपि थोडे िार्े जाऊया.
जेठाभाई लालजी िहा हा पांचिीस िषाांचा चौथी इयत्ता विकलेला
तरुि, र्जु रातेतील कच्छ िधनू १९५० िधे विलेपारल्यात दाखल
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झाला. वििि आवि पैिाचे पाठबळ या दोन र्ोष्टींचा अभाि
असला तरी अनाज म्हिजे धान्सय आवि वकरािा िाल विक्रीचे
पारांपररक ज्ञान हे जेठाभाईचेां एकिेि भाांडिल होते. िवहन्सयाभराच्या
उधार – उसनिाररची सोय उपलब्ध झाल्याने, हनिु ान रोडिरच्या
पिू ीच्या िर्ां ेि िाडीच्या बाहेर जेठाभाईनीां वकरािािालाचे छोटेसे
दक
ु ान थाटले आवि व्यिसायाचा श्रीर्िेिा के ला. हनिु ान
रोडिरील आनदां बक
ु सेंटरच्या सिोर असलेले नोबल िेवडकल हे
दक
ु ान हीच ती जेठाभाईच्या
ु ानाची जार्ा. जेठाभाई
ां पवहल्या दक
लालजी िहा याच्ां यासह त्याांच्या पढु ील वपढीतील उद्योजकाांनी
के लेल्या प्रर्तीचा हा आलेख आहे.
दक
ु ानाच्या िार्ेच रहाते छोटेसे घर असल्याने, जेठाभाईचेां
जा्तीत जा्त लि दक
ु ानाकडे असे. र्त्यािां र िाहनाचां ी िदाळ
किी असल्याने, रे ल्िे ्टेिनिर जािारे आवि परत येिारे नार्ररक
चालत घरी जात असत. अिा िेळी दक
ु ानात डोकािनू जािाऱ्या
नार्ररकाचां ा जेठाभाईिी
ु कीने अिा
ां सिां ाद ठरलेला असे. आपल
प्रत्येकावच चौकिी जेठाभाई ां करीत असत. पढु ील पांचिीस िषाात
हनिु ान रोडिरील जेठालाल लालजी याच्ां या वकरािा दक
ु ानाची
घडी व्यिव्थत बसली होती. आता, दक
ु ाना सिोरच र्ोडाऊन
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साठी एक जार्ा भाड्याने घेतली होती. बॉम्बे ग्रेन डीलसा
असोवसएिन या िबांु ईतील वकरािा व्यापाऱ्याच्ां या सघां टनेचे
सभासद असलेले जेठाभाई कालाांतराने त्या सांघटनेचे विश्व्त झाले
होते.
िसतां भाई हा जेठालाल लालजी याांचा िोठा िल
ु र्ा.
दक
ु ानाला पचां िीस िषे झाल्याच्या सिु ारास, िालेय वििि पिू ा
करून िसांतभाई, िवडलाांच्या िदतीला दक
ु ानात दाखल झाले होते.
या उद्यििील कच्छी व्यापारी बाांधिाांचे िला नेहिे ीच कौतक
ु
िाटते. जेठालाल लालजी याच्ां या पढु ील वपढीने व्यिसाय िृद्धी
करताना, नेहिे ीच अनभु िाला येिारे व्यिसाय िैविध्य हा
पारलेकराांसाठी कौतक
ु ाचा विषय आहे. १९७८-७९ च्या सिु ारास
दक
ु ानासिोरील वकरािा िाल र्ोडाऊन असलेल्या जार्ेत निी
इिारत बाांधली र्ेली होती. या नव्या जार्ेत तरुि िसतां भाई िहा
याांनी १९८१ िधे आनांद बक
ु सेंटर या नािाने ्टेिनरी व्यिसायाची
सरुु िात के ली. र्ेल्या ३८-३९ िषाात आनदां बक
ु सेंटर लोकवप्रय
झाले आहे.
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आनदां बक
ु सेन्सटरच्या बाजल
ू ा डनवहल कॅ सल ही इिारत
१९८९-९० च्या दरम्यान नव्याने बाधां ली र्ेली होती. िसतां भाईचा
ां
धाकटा भाऊ वदनेि याने या इिारतीतल्या जार्ेत १९९२ िधे
झेरॉक्स सेंटरचा व्यिसाय सरुु के ला. कालाांतराने विलन कलेक्िन
हे असांख्य भेट ि्तू आवि िभु ेच्छा काडा विळण्याचे वठकाि
तरुिाईिधे लोकवप्रय झाले. जेठाभाईचा
ु र्ा चांद्रकातां ,
ां धाकटा िल
आज या दक
ु ानाचे व्यिहार साभां ाळतो.
DJ म्हिजेच वदनेि जेठालाल या जेठाभाईच्या
ु ाने
ां िल
व्यिसायातां के लेली प्रर्ती हे पनु ि वचकाटी – दरू दृष्टी –
व्यिसायातील िैविध्य – दीघाकाळ के लेले प्रयत्न - उद्यििीलता
आवि चातयु ााचे वनवितच लििेधी उदाहरि आहे. विलन सेंटरची
जबाबदारी धाकट्या भािािर सोपिनू २००३ िधे वदनेिभाईने
वकरािािालाच्या दक
ु ानाच्या जार्ेिर BPL Gallery ची ्थापना
के ली होती. निे तांत्ज्ञान आवि त्याला सिाजाची ्िीकृ ती या
दोन्सही िा्तिाच
ां ा अभ्यास, या सिां ेदनिील व्यापायााने के ला होता.
कालाांतराने या BPL Gallery ची VODAFON Gallery
झाली. अर्दी अलीकडे नोबल िेवडकल हे वदिस - रात् सेिा देिारे
औषधाांचे िोठे दक
ु ान या जार्ेत सरुु झाले आहे.
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सातत्याने नव्या आिाहनाांच्या िोधात रावहलेल्या
वदनेिभाईनी, २०१३ िधे पराजां पे बी ्कीि िधील परिार
सोसायटीत आपला पिू ा निा व्यिसाय सरुु के ला होता. हनिु ान
रोड िरून िवहला सांघ िाळेकडे जािारा हा र्ता रहदारीने सतत
र्जबजलेला असतो. पण्ु याच्या कॅ फे चॉकोलेड या के क –
चॉकॉलेटसह अन्सय खाद्यपदाथाांच्या विविध कृ ती बनििाऱ्या
उद्योर्ाची फ्राांचाइसी, वदनेिभाईनी घेतली होती. नव्या
व्यिसायाचा अभ्यास आवि R & D एका बाजल
ू ा सरुु होतेच.
पण्ु याच्या उद्योर्ाची फ्राांचाइसी २०१७ िधे बांद करून नव्या
्िरूपात DJ Junction या नािाने, नव्या व्यिसायाचा िहु ूता
झाला. वपझ्झा – बर्ार पासनू असांख्य भारतीय पदाथा – बेकरी
उत्पादने आवि वििेष करून ्ितःच्या कारखान्सयात बनिलेली
विविध ्िादाची आई्क्रीि DJ Junction िधे आता उपलब्ध
झाली होती. िषाभरातच या दक
ु ानाची दसु री िाखा बोरीिलीिधे
सरुु झाली. चांद्रकाांतभाईचा
ु र्ा भाविन या दक
ु ानाचे व्यिहार
ां िल
साभां ाळतो आहे. वनव्िळ दोन िषाात DJ Junction च्या आठ
फ्राांचाइसी िाखा सरुु झाल्या आहेत. व्यिसाय िृद्धीचा हा
विलिि िेर् आिया िाटेल असाच आहे.
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चॉकॉलेट िेक – चॉकॉलेट के क - चॉकॉलेट सांडे – सँडविच
– वपझ्झा – बर्ार - कुल्फी – आई्क्रीि – इवां डयन डेझटास असे
वकिान दोनिे पदाथा, ्ितःच्या दोन दक
ु ानाांसह आठ फ्राांचाइसी
िाखाांिधे आज उपलब्ध आहेत. या सिाा पदाथाांच्या कृ तींचा
अभ्यास करून त्याची प्रत्यि वनविाती आवि परु िठा यत्ां िा यासाठी
के लेले R & D याचे वदनेिभाईनी वि्ताराने के लेले ििान
िाझ्यासाठी व्यिसाय िार्ादिानाचा एक छोटा अभ्यासक्रिच
होता. याचे कौतक
ु िाटण्याचे कारि इतके च की ताजे पदाथा
बनविण्याचा - बेकरी व्यिसायाचा अथिा आई्क्रीि वनविातीचा
कुठलाही पिू ाानभु ि नसताना एक वजद्दी उद्योजक या विषयाचा
अभ्यास वचकाटीने करतो आवि त्यात यि्िी होतो.
विलेपारल्यातील अिा बारा बलतु ेदाराचां ा पररचय, र्ेले
िषाभर अभतू पिू च्ा या िाचकाना करून देताना त्याआधी, असा
योग्य पररचय िला ्ितःला नव्याने करून घेिे आिश्यक होते.
विलेपारल्यातील बालपिापासनू तरुिपिीचे घेतलेले सिा सपां न्सन
जीिन अनभु ि ्िरिबद्ध झाले होते. एखाद – दोन अपिाद
िर्ळता यातले सिाच बलतु ेदार बालपिापासनू पररचयाचे होते.
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त्याांचा निा पररचय म्हिजे त्याांच्या प्रर्तीचे टपपे होते. र्ोवहल
के वि्ट – नारायि ्टोसा – सोवनग्रा या सारखे आपले पारलेकर
बलतु ेदार, आांतर राष्ट्रीय व्यापारात सद्ध
ु ा यि्िी झाले आहेत.
पररचयाच्या प्रत्येक भेटीत या सिा बलतु ेदाराांनी वदलेले सहकाया
आवि त्याांचे सौजन्सय यासाठी त्या सिााना िनःपिू ाक धन्सयिाद...!
हे सिा पररचय लेखिालेच्या िाध्यिातनू अभतू पिू च्ा या सजु ाि
– सज्ञु – सजर् िाचकाांसिोर िाांडता आले याचे सांपिू ा श्रेय
अभतू पिू ाचे ते दोघे...सौ ्िाती आवि श्री अवनल हडीकर या
दपां तीला आहे. हा विषय िहत्िाचा आहे याची जािीि आवि तो
विषय अरुि फडके िाांडू िके ल यािर त्या दोघाांचा विश्वास, याचे
िाझे सिाधान चीरकालीन आहे. िैयवक्तक भेटीत विळालेल्या
असख्ां य िाचकाच्ां या प्रोत्साहन देिाऱ्या प्रवतवक्रया आवि श्री िैलेि
तेंडोलकर या सौम्य ्िभािाच्या सज्जन उपयोवजत कलासांपन्सन
र्ृह्थाचा प्राप्त झालेला ्नेह, हे या लेखिालेचे िाझे फवलत आहे.
एक िषाभर सपां न्सन झालेल्या नवलेपाल्यावतील बलुत या
लेखिालेला इथे विराि देतो...!
--००--
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श्री. अरुण फडके याांचे ई सादहत्यवरील पदहले पस्ु िक
कव्हरवर दललक करिाच उघडेल.
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ई सानहत्य प्रनतष्ठानचे हे तेरावे वर्व.
श्री. अरुण फडके याांचे ई सादहत्यवर हे िुसरे पुस्िक.
श्री. अरूण फडके हे एक अनेक पैलू असलेले लेखक, कलाकार,
सामावजक कायाकते आहेत. वचन्हे व प्राचीन भारतीय सस्ां कृ ती हा
त्याांच्या सखोल अभ्यासाचा ववषय. मराठी भाषेचे सौंदया वाढवणार्या
म्हणी, परु ातन इमारतींचे सांवधान, भव्य कायाक्रमाांचे सौंदयाशास्त्रीय
आयोजन असे त्याांचे अभ्यासाचे ववषय आहेत आवण या प्रत्येक
ववषयाच्या मळ
ु ापयांत जाण्याची वृत्ती व अचक
ु आवण नेमके
वलहीण्यासाठी कष्ट घेण्याची तयारी यामळ
ु े त्याांना सावहवत्यक वताळ
ु ाांत
मानाचे स््ान आहे. सध्याच्या whatsapp यवु नव्हवसाटीच्या काळात
त्याांचे लेखन ही एक मोठीच बौविक मेजवानी असते.
श्री. अरूण फडके याांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपले प्ु तक ई
सावहत्यच्या िाध्यिातनू जर्भरातील मराठी िाचकानां ा विनािल्ू य
देतात. असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आवि त्यातनू
कसलीही अवभलाषा नसते. िराठी भाषेच्या सदु िै ाने र्ेली दोन हजार
िषे किीराज नरें द्र, सतां ज्ञानेश्वर, सतां तक
ु ारािापां ासनू ही परांपरा सरू
ु
आहे. अखांड. अजरािर. म्हिनू तर ई सावहत्यवर वदनाना् मनोहर(२
पस्ु तके ), िांभू र्िपल
ु े (नऊ प्ु तके ), डॉ. िरु लीधर जािडेकर (९
प्ु तके ), डॉ. िसांत बार्ुल (१७ प्ु तके ), िुभाांर्ी पासेबांद (८ प्ु तके ),
अविनाि नर्रकर (४ प्ु तके ), डॉ. व्िता दािले (७ प्ु तके ), डॉ.
वनतीन िोरे (२६ प्ु तके ), अनील िाकिकर (९), अनांत पािसकर(४),
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िधू विरर्ािां कर (६), अिोक कोठारे (बारा हजार पानाचां े िहाभारत),
श्री. विजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथा), िोहन िद्वण्िा (जार्वतक कीतीचे
िैज्ञावनक(३), सांर्ीता जोिी (आद्य र्झलकारा, १७ प्ु तके ), विनीता
देिपाडां े (७) उल्हास हरी जोिी(६), नवां दनी देििख
ु (५), डॉ. सजु ाता
चव्हाि (८), डॉ. िृषाली जोिी(१८), डॉ. वनमालकुमार फडकुले (१९),
CA पनु म सांगवी(७), डॉ. नांवदनी धारगळकर (८), अांकुश वशांगाडे(६),
आनदां देशपाडां े(२), डॉ. वनलीमा कुलकणी(२), अनावमका बोरकर(३),
डॉ. अरववांद वैद्य, आनांद देशपाांडे(२) असे अनेक ज्येष्ठ ि अनभु िी,
कसलेले लेखक ई सावहत्याच्या द्वारे आपली प्ु तके लाखो लोकाांपयांत
विनािल्ू य पोहोचितात.
अिा सावहत्यितू ीच्ां या त्यार्ातनू च एक वदिस िराठीचा सावहत्य
िृि जार्वतक पटलािर आपली ध्वजा फडकिील याची आम्हाला
खात्ी आहे. यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक िोठी चळिळ
आहे. अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहेत. त्या त्या
व्यासपीठाांतनू निनिीन लेखक उदयाला येत आहेत. आवि या सिाांचा
सािवू हक ्िर र्र्नाला वभडून म्हितो आहे.

आवि ग्रांथोपजीविये । वििेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट विजयें । होआिे जी ।
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