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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

विलेपारल्यातील बलुतेदार- 2 

ह ेपसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आवििााद आवि िभुेच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन करून दाद द्या 

आपल्या वित्ाांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आवि Whatsapp करा 

ई सावहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टाग्राि, टेवलग्राि याांिर ्ितः जा ि इतराांना 

आिांवत्त करा. सोशल वमवडयावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सिाात बहिुोल अिा तुिच्या सचूना 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 सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.   
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आिे 

 

 

हिलेपारल्यािील बलुिेदार 

भाग-२ 

 

 

लेखक 

अरुण फडके 
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विलेपारल्यातील बलतेुदार : भाग-१ 

लेखक... अरुि फडके 

पत्ता- अरुि फडके, १९, अविता सोसायटी, चिथा िजला, कान्सहोजी 

आांगे्र िार्ा, कोलडोंर्री, अांधेरी (पिूा), िुांबई ४०००६९. 

M: 7400173637M: ७४००१७३६३७,  

sheroophadke@gmail.com 

िखुपषृ्ठ: श्री िैलेि तेंडोलकर  

 

 

या पु् तकातील लेखनाच ेसिा हक्क लखेकाकडे सरुवित 

असनू पु् तकाचे वकां िा  त्यातील अांिाचे पनुिुाद्रि ि 

नाट्य, वचत्पट वकां िा इतर रुपाांतर करण्यासाठी 

लेखकाची लेखी परिानर्ी घेिे आिश्यक आह.े तसे न 

केल्यास कायदिेीर 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  : २५ डिसेंबर २०२० (गीता जयंती) 

©esahity Pratishthan® 2020  

• विनािूल्य वितरिासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपि हे फ़ॉरिडा 

करू िकता.  

हे ई पु्तक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी वकां िा 

िाचनाव्यवतररक्त कोिताही िापर करण्यापुिी 

ई-सावहत्य प्रवतष्ठानची परिानर्ी घेिे आिश्यक 

आहे. 
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अरुि फडके 

अरुण फडके ह े एक अभ्यास ू लेखक 

म्हणनू सपुररवचत आहते. फ्रीिेसनरी या प्राचीन 

जार्वतक सांघटनेच ेसद्य व सांघटनेच्या भारतातील 

इवतहासाच ेअभ्यासक, एक इांटरनिॅनल कॉफी टेबल 

बुक प्रकावित आह.े ते वि्ितृीत र्ेलेल्या िराठी 

म्हिी - िाक्प्रचार याच ेअभ्यासक असनू ६० लेखाांची 

लेखिाला तरुि भारत िधे प्रकावित झाली आह.े 

त्याांचा अभ्यासाचा मखु्य ववषय आह े वसांबॉल-वसांबॉवलझि-अॅवलर्री, 

अथाात  रूपकिास्त्र – प्रतीकिास्त्र --  वचन्सह – वचन्सहसांकेत - वचन्सहाथा. याही 

ववषयावर दवैनक िुांबई तरुि भारतमधे ६० लखेाांची लेखिाला प्रकावित झाली. 

वचह्न वनवित्त – वनवित्त वचह्न ह े पसु्तक लवकरच येत आह.े विलपेारल्यातील 

बलतुेदार ही िावसक २४ लखेाांची लेखिाला अभतूपिूा या िावसकात प्रकावित. 

सध्या  लोकमान्य सेवा सांघाच्या िताब्दी इवतहास खांडाच ेलेखन सरुू. बालनाट्य 

चळिळ, प्रायोवर्क-व्यिसावयक नाट्य चळिळींचा इवतहास व विलेपाल्याातील 

रांर्किी याांचा परीचय करून दिेाऱ्या पु् तकाचे सांकलन-लखेन सरुु आह.े   

अनेक नामवांत सांस््ाांच्या कायाात त्याांचा सहभाग असतो. लोकिान्सय सेिा 

सांघ, पारल.े र्ॉवसप ग्रपु ही प्रायोवर्क रांर्भिूीिरील सांस््ा, नाट्यसांपदा प्रवतष्ठान, 

कै िो र् राांर्िेकर जन्सििताब्दी िहोत्सि, जार्वतक वचत्पािन िहासांिलेन, ि ल 

डहािकूर िाविज्य िहाविद्यालय िाजी विद्याथी सांघटना आदींचे ते आघाडीच े

कायाकत ेववश्वस्त आहते. तसेच त ेिोठ्या उत्सिी कायाक्रिाांच ेअनभुिी सांघटक  

(Event designer) व Heritage Structure Rehabilitation & 

Restoration या विषयातील अनके यांत्-तांत्ाांचे वििेषज्ञ आहते.  
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लेखकाचे मनोगत 

अरुण फडके  

 

अफाट लोकसांग्रह ही त्याांची सांपत्ती होती. 

विलिि प्रभािी जनसांपका  ही त्याांची अर्वित सिदृ्ध जिा 

खाती होती. 

सांपकाातील सिाजाचे पालकत्ि आवि सेिाभाि ही त्याांची 

वनसर्ादत्त र्िुित्ता होती. 

चातयुा – वििेक – विश्वास -- दरूदृष्टी – ितु्सद्दवेर्री – िित्ि 

– सौहादा आवि प्रसांर्ी कठोर वनिाय घेण्याची ििता ह े त्याां 

प्रत्येकाचे आपि अनभुिलेले पैलदूार व्यवक्तित्ि होते.   

 

िर उल्लेख केलेल्या प्रत्यके र्िुिते्तला िी आदिा िानले. 

एकलव्यनीतीने िी याांच्याकडून िलू्यसां्कृतीचे धडे घेतले. 

विलेपारल्याच्या व्यवक्त आवि कुटुांबव्यि्थेिर – सांपिूा सिाज 

जीिनािर – िळू िराठी सां्कृती आवि आचरि वनष्ठाांिर 

दीघाकालीन प्रभाि पाडिारी काही व्यवक्तित्ि या उपनर्राचे िैभि 

होत्या, आजही आहते. विलेपारल्याच्या आजच्या प्रचवलत आवि 

अनोख्या सिाजसां्कृतीची िलुभतू बाांधिी करिाऱ्या अिा काही 
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िहानभुािाांनी, विसाव्या ितकाांत अनेक आदिा वनिााि केले. 

पढुील वपढीसाठी आिश्यक ध्येयधारिेची िा्तिातील – दृश्य 

्िरूपातील व्यक्तता आवि त्यासाठी आिश्यक धोरिाांची िाांडिी, 

ही या सिा विविध िेत्ातील िहानभुािाांची, प्रत्येक पढुच्या 

वपढीसाठीची वचरांतन ऊजाा आह.े  

 

या पु् तकात वलवहलेल्या लेखातील प्रत्यके बलतुेदारचा िाझा 

पररचय होता आवि आजही आहचे. अनेकाांच्या दसुऱ्या आवि 

वतसऱ्या वपढीच्या प्रर्तीचे आलेख यात आहते. यातले काही 

बलतुेदार First Generation Entrepreneur होते आवि आहते. 

यातल्या प्रत्येकाचा व्यिसाय िेर्ळा िात् ऊजाा तीच – प्रर्तीच े

आलेख तसेच आकािाकडे जािारे – सिांजस ग्राहकनीवत तिीच 

– वटकून रहाण्याची ििता अर्दी तिीच. ्ितः आर्थिक 

जोखीम सोसून नवीन उद्योग सुरु करणारा... असा यातील 

Entrepreneur या िब्दाचा अथा फार सचूक आवि ्पष्ट आह.े 

या पु् तकातील बारा लेखातील प्रत्येक बलतुेदार या आवि अिा 

जोखविांच्या अनभुिातनू तािनू सलाखनू वनघालेले आहते. 
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आांतरराष्ट्रीय ् तरािर IT िेत्ात यि्िी झालेले एक अ्सल 

पारलेकर, श्री दीपक घैसास याांनी या पु् तकाला प्र्तािना वलवहली 

आह.े पाांढऱ्याला पाांढर आवि काळ्याला काळच म्हटलां 

जाईल...त्याला अन्सय रांर्ाांचा ्पिा होिार नाही अिा सडेतोड 

ितृ्तीचे, वचवकत्सक - रोखठोक दीपक घैसास...अर्दी पारदिाक 

्नेही. ्ितःचा उद्योर् करिाऱ्या प्रत्येकाला...िर् त्या उद्योर्ाचा 

आकार वकती आह े याचा ऊहापोह न करता...प्रसन्सन वचत्ताने 

पाठींबा आवि केलेले सांपिूा िार्ादिान या दीपक घसैासाांच्या 

सौजन्सयाचा अनभुि िाझ्यासह अनेकाांनी नक्कीच घतेला आह.े 

विलेपारल्यातील या बलतुेदाराांकडे घैसास अ्सल पारलेकाराच्या 

चष्ट्म्यातनू पहातात आवि त्याांची नेिकी वटप्पिी त्याांच्या 

प्र्तािनेतनू उलर्डते. िाझे लेखन आवि त्याांची प्र्तािना...दोन्सही 

वनरपेि आवि वनव्यााज व्यक्तता आहते. दीपक घैसास, सुद्धा 

आांतरराष्ट्रीय ्तरािर, IT व्यिसायात यि विळििारे First 

Generation Entrepreneur...अथाात एक यि्िी 

बलतुेदारच आहते. विलेपारल्यातील बलतुेदाराांच्या या लेखाांतील 

नोंदीना, त्याांनी प्र्तािनेतनू कताव्यभािनेने दाद वदली त्यासाठी 

दीपक घैसास याांना सादर स्नेह नि्कार...!  
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र्ेली दोन िषे, अभतूपिूा िावसकात सिाच लेखाांना दखेिपेि 

दिेाऱ्या श्री िैलेि तेंडोलकर याां सौजन्सयिील ्नेह्याने 

विलेपारल्यातील बलतुेदार या लेखिालेच्या भार् १ आवि भार् २ 

या दोन्सही ई पु् तकाांचे िखुपषृ्ठ वततक्याच वनव्यााज आवि वनरपेि 

धारिेने वनिााि केले. त्यासाठी िैलेिभाऊां ना  सादर स्नेह 

नि्कार...!        

 

िबुलकता – िैविध्य – ताजेपिा – नाविन्सय – ्िच्छता -- 

सांपन्सनता -- सांपका  ििता...असे आिच्या विलेपारले या 

उपनर्राच्या खास िैविष््टयाांचे सांकेत,  या िखुपषृ्ठाच्या फळे आवि 

भाजी बाजाराच्या रूपक अथिा िॉन्सटाज िध्ये वचवत्त झाल े

आहते.     

 

ही लेखिाला अभतूपिूा या िावसकात छापनू प्रकावित करिारे 

सांपादक - िालक  श्री अवनल हडीकर याना, लेखिाला ई पु् तकात  

सिाविष्ट करण्यास सांिती वदली. त्यासाठी त्याांना िनःपिूाक 

धन्सयिाद. अभतूपिूाच्या काही िाचकाांचे अवभप्राय या  ई पु् तकाच े

िैविष््टयआह.े अवभप्राय वलवहिाऱ्या त्या सिा ्नेही – सहुुादाना 

सादर स्नेह नि्कार...! 
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E सावहत्य प्रवतष्ठान ह ेया ई पु् तकाचे प्रकािक आवि सिा 

िाचक, या सिाान िनःपिूाक धन्सयिाद. एका िहत्िाच्या उपनर्राचा 

आवि तेथील बलतूेदाराांचा असा परीचय तमु्हाला वनवितच 

आिडेल याची िला खात्ीच आह.े 

वलहू आनांद े– िाच ूआनांदे...! 

 

अरुि फडके, 

गीताजयांती, २५ वडसेंबर, २०२०.  

विलेपारल,े पिूा, िुांबई. 

M: ७४००१७३६३७  
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विलेपारल्यातील बलतुेदार भार् २  

िाचक अवभप्राय  

१... 

िािसाांचे सिहू वजथे वजथे ि्तीला आले, वतथे िदु्दाि काही 

साांर्ािां, अिा कथा घडलेल्या आहते. या िािसाांच्या सिदु्रात 

वसध्दह्त लेखक अरुि फडके डूबी िारतो, नािाजलेली 

िोत्यासारखी िािसे हुडकतो आवि अिसानरहीत त्याांचां िब्दाांकन 

करतो. विलेपारले उपनर्रातील बलतुेदारी प्र्ततु करिारा अरुि 

याचा आवि आिचा दो्ताना चारहून अवधक दिकाांचा..! वििाय 

िीही त्या उिेदीच्या काळात पारलेकरच होतो.  

 

या आधवुनक बलतुेदाराांिी व्यिहारवनविते्त काां होईना, 

पररचीत होतो. अरुिच्या विविध लेखाांद्वारे, वि्िरिात र्लेेली ही 

कतुात्ििान िािसां सहज प्रर्ट होत र्ेली. कृतज्ञतेचा एक िेर्ळा 

आनांद आम्हा आजी-िाजी पारलेकराांना दिेनू र्ेली. या लेखाांत 

अरुिने प्रत्यके बलतुेदार त्याच्या र्िुिैविष््टयाांसह पेि केला आह.े 

प्रत्येकाचे यिाचे िापदांड वनराळे आहते. नेटके सादरीकरि आवि 

िापात बसिलेले तरीही पररपिूा अिा ि्तवुनष्ठ उपचाराने हे लेख 

िाचनीय झाले आहते. अरुिची उपजत ितृ्ती र्िुग्राही आह ेआवि 
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म्हिनू पारलेिावसयाांच्या र्रजा ज्याांनी दिकानदुिके परुिल्या... 

त्याांना नेिकां  काय हिां नको, याची दखल घेतली, अिाांना खाांद्यािर 

उचलनू पेि करिां लेखिीची श्रीिांती असलेल्या या बोरुबहाद्दराला 

आिश्यक भासले. या वििधनषु्ट्याच्या पवहल्या लेखाांची प्रत्यांचा 

लािली र्ेली तेव्हाच, बलतुेदाराांिरील पढुील प्रत्यके लेख 

विलिि आनांद दऊेन जािार.. याची ग्िाही पटली होती.  

 

िभुचे्छाांसह,  

िकुुां द परुाविक 

पिुे.  

७ वडसेंबर, २०२०. 

--००— 
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िाचक अवभप्राय  

२...  

विलेपारले.....िुांबई िहानर्रीतील एक ससुां्कृत उपनर्र. 

नाट्य, सावहत्य, सां्कृतीचा सिदृ्ध िारसा लाभलेलां...यातील 

उद्यििील कुटुांबाांचा पररचय अत्यांत रसाळपिे, श्री अरुि फडके 

याांनी या पु् तकात आपल्याला घडविला आह.े अिरिः िनु्सयातनू 

सरुू केलेले हे व्यिसाय आपल्या सचोटीने, कृतीिीलतेने, 

भविष्ट्याचा िेध घेत कसे वि्तारले ह े त्याांच्यािी सांिाद साधत, 

अांतरांर्ात विरुन श्री अरुि फडके आपल्या पढेु पेि करतात..!.. या 

सा-या प्रिासात साठ सत्तर िषाांचे पारलेही त्याच्या बदलत्या 

रुपासह आपि वनरखत राहतो. सांबांवधत उद्यििील कुटुांबाांिी 

आपलेही जि ूिषाानिुषाांचे नातां आह ेअसा 'फील' लेखकाप्रिाि े

आपिही अनभुितो, याचां श्रेय अथाातच अरुिजींच्या िैलीदार 

लेखिीला..!....विलेपारल्यातील बलतुेदार भार् २ या ई 

पु् तकाला खपू िभुेच्छा...! 

सौ िषाा ओक  

ठािे. 

१६ वडसेंबर, २०२०.  

--००— 
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िाचक अवभप्राय  ३...  

 

बलतुेदार हा िब्द ऐकला की िन आपोआपच काही दिके 

िार्े जाते नाही का...? पिूी र्ािार्ािात बलतुेदारी पद्धत 

अव्तत्िात होती, जी र्ािाच्या अथाव्यि्थेचा पाया होती आवि 

जी पढेु हळूहळू नाििेष झाली. या बारा बलतुेदार पद्धतीत 

र्ािाच्या िहत्त्िाच्या / नहेिीच्या तसेच नैविवत्तक र्रजा या 

र्ािातील लोकाांकडूनच भार्िल्या जात असत. ह े व्यिसाय 

कुलपरांपरेसारखे वपढ्यानवपढ्या चालत आलेले असत. 

कष्टाळूपिा, किावनष्ठा, वनव्यासनीपिा, िाट्याला आलेल्या 

व्यिसायाविषयीचे प्रेि ही या पद्धतीची िहत्िाची सतेू्... अर्दी 

याच धतीिर आधाररत अिी विलेपारल्यातील िराठी बलतुां ही 

बाराच भार्ाांची लेखिावलका िाझे जेष्ठ ्नेही श्री. अरुि फडके 

याांनी वलवहली आह.े आता त्याचे ई पु् तक प्रकावित होत ेआह.े   

 

त्याांचे लेखन िाचिे ही िाचकाला कायि िेजिानीच असते. 

विषय वनिड बाबतीत sky is the limit असेच म्हिािे लार्ेल. 

दरिेळी निनिे विषय घेऊन अभ्यासपिूाक लेखन करिे ही तर 

त्याांची हातोटीच. कोविडिळेु झालेल्या लॉकडाउनच्या 
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अडचिीिर िात करून निीन तांत्ज्ञानाच्या सहाय्याने दर 

िवहन्सयाचा लेख िेळेत िाचकाांच्या हाती पडेल इकडेही त्याांचे लि 

होतेच / असतेच.. 

 

डीएनए....िरीरातील पेिींचे काया ज्याच्यािळेु सरुळीत 

चालते असा घटक... विलेपारल्यातील  येथील सिाजाचा डीएनए 

म्हिजे कौटुांवबक उपजीविकेसाठी िा विििासाठी ्थलाांतररत 

झालेल्याांच्या सिा प्रकारच्या र्रजा पिूा करिे... ज्या की तेथेच 

आधी ् थलाांतररत होऊन ् थावपत झालेल्या द्रष्टया नार्ररकाांनी पिूा 

केल्या.  

 

त्या सिाांचा आढािा घेिारी ही लेखिावलका. ्ितःच्या 

आवथाक ििते बरोबरच ग्राहकाांची अचकू र्रज ओळखि,े वनरपेि 

ितृ्ती तसेच सिाजावभिखु कायाािळेु अण्िासाहबे साठे याांच्या 

व्यिसायाच्या चढत्या आलेखाच्या किानीतनू आपि आत 

विरतो.  

पढेु जाऊन िधकुर जाधि याांनी सांपन्सन केलेल्या जािळ आवि 

िौवन्सजबांधन सोहळ्याचे सािीदार होतो. िसुळूिकर याांच े

पारांपाररक घडिािळीचे दावर्ने घालनू वतथे विरितो. आप्पासाहबे 
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जोर्ळेकराांच्या जीिन रे्टॉरांटिध्ये जेिनू तपृ्त होतो. िैिविक - 

सावहवत्यक - साां्कृवतक िेत्ात आपला ठसा उिटवििाऱ्या 

जिाहर ्टोअसा आवि बकु डेपो याांनी भरविलेल्या सावहत्य जते्चा 

आनांदही आपल्याला विळाला.  

 

िहादिे इांदलुकराांच्या रांक आवि प्रिासी होल्डाल घऊेन 

र्लुिोहर रॅव्हल्सच्या र्ाडीतनू आम्र िहोत्सि पयाटनाबरोबरच 

इतरही पे्रििीय ्थळाांना भटेी दतेो. र्ोखले कुटूांवबयाांच्या विष्ट्ि ू

्टोअसा आवि इांदलुकर कुटूांवबयाांच्या रघिुीर ्टोअसा िधनू 

घरर्तुी पद्धतीने बनविलेला चकली-वचिडा-लाडू अिा तयार 

खाचा आनांद घेतो. सपे्र आवि िांडळी याांच्या विविध प्रकारची वपठे, 

दजेदार-्िच्छ िािसािानािळेु अनेक नोकरदार िवहलाांची 

तारेिरची कसरत किी होत असते. जी के ्पोट्ास िध्ये क्रीडा 

िेत्ातील अद्ययाित सािगु्री तसेच विविध खेळाला आिश्यक 

सल्ला उपलब्ध आह.े अिी विलेपारल्याची आपि सफर करून 

येतो. 
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श्री अरुि फडके याांच्या विलेपारल्यातील बलतुेदार भार् २ 

या ई पु् तकाला आवि पढुच्या लेखिालेसाठी अनेकानेक 

िभुेच्छा...! 

सौ िभुाांर्ी र्ोखले, 

पिुे. 

१६ वडसेंबर, २०२०. 

--००— 
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िाचक अवभप्राय - ४...  

 

िाझा ्नेही अरुि फडकेच्या विलेपारल्याच्या 

बलतुेदाराांविषयी िला आज वलहािेसे िाटते..! वजथे र्ाि वतथ े

बलतुेदार...! यात काय वििेष असे काही नाही... खरे नाां..? 

लहानपिापासनू अनेक प्रकारच्या िाचनातनू लिात आले होते की 

ताांवत्क जडि घडिीची आिश्यकता, कश्याचीही उभारिी 

करण्यासाठी लार्तेच. त्यासाठी साहवजकच ... आपल्याकडे 

काहीतरी नैसवर्ाक र्िुित्ता - ऊजाा आवि अनभुि असािेच लार्ते, 

त्या वििाय पढुील कारवकदीची उभारिी किी होिार..?  

 

त्यािळेु र्ाि उभारले म्हिजचे त्यािध्ये बलतुेदार आहतेच. 

िर् काय िरे्ळे..?! त्यािळेु पारल्यािधील बलतुेदार या िध्ये एिढे 

काय वििेष बिुा?..असे सरुुिातीला िाटले होते...! िात् अरुि 

बरोबरच्या ्नेहािळेु बलतुेदार िाचायला सरुिात केली. एका 

िार्नू एक लेख िाचत होते...! हळू हळू पढुील लेख केव्हा येईल 

याची िाट पाहू लार्ले. पि एखादा बलतुेदार हा बलतुेदारच 

असिार नाही का? पि इथ,े पि म्हटल्यािर िला ििभर थाांबनू 

श्वास घ्यािा लार्तोय. पि अरुिने बलतुेदार साकारताना प्रत्येक 
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व्यवक्तित्िाची उलर्ड ज्या पद्धतीने केली त्याला काय म्हिािे? 

वििेषतः तो बलतुेदार - त्या व्यक्तीची आांतररक ओढ, 

पररव्तथीची अनकूुलता वकां िा प्रवतकूलता यातनू त्या व्यक्तीने 

वनिााि केलेल्या सािावजक वििीचे योर्दान आवि त्यािळेु 

झालेल्या र्ािाची उभारिी..!  

एक एक अश्या व्यक्ती हुडकून काढल्या अरुिने. अरुिने 

त्याांच्या फक्त बलतुेदारी विषयी नव्ह े तर त्या र्ािाच्या बेवसक 

बाांधिी िध्ये असलेल्या अश्या व्यवक्त... ज्या कष्टाळू आहते, 

क्रीएटीव्ह आहते, सबुरुीदार आहते आवि आिािादी आहते 

...अश्याांचे जे दिान घडिले त्या बद्दल म्हिािे... िाह अरुि... 

सुांदर.. अप्रवति...! अरुिच्या लेखिीतनू अितरलेल्या 

सर्ितीिळेु, िािसे किी िाचािीत याचा उत्ति उत्ति अभ्यास 

होतो...! 

Eसावहत्य प्रवतष्ठान प्रकावित करत असलेल्या नव्या ई 

पु् तकासाठी...याांचे कौतकु आवि आभार...!...्नेही अरुिला 

अनेक िभुेच्छा...!  

िेधा सिेु, 

काांवदिली, िुांबई, १६ वडसेंबर २०२०. 

--००-- 
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चार शब्द 

अर्नल हडीकर  

 

अभतूपूवि पाले या नािात पिूा पाले असा ्पष्ट सांकेत 

असलेलां िावसक सरुु करून अकरा िषे झाली होती.जिळ जिळ 

हजार हून अवधक िर्ािीदाराांनी या िावसकािरचे पे्रि आवि 

आपलुकी व्यक्त केली होती. अांक विळण्यास चार वदिस लार्ले 

तरी अजून अंक आला नाही? असा प्रश्न वकां िा अजून अंक 

आला नाही अिी तक्रार िला िर्ािीदाराांना अांकाबद्दल असलेली 

उत्सकुता आवि लोकवप्रयता सखुित होती. िात् त्याचबरोबर 

िाचकाांना आिडतील असे लेख, अिी िावहती दिेां ही िाझी 

जबाबदारी िाझ्या िनािरचा ताि िाढििारी होती.  

 

साल २०१८ .वडसेंबर िवहना. अरुि फडके याांचा फोन 

आला. त्याांनी अभतूपूवि पाले या िावसकात पिूा विलेपारल्यातील 

व्यािसावयकाांविषयी वलवहण्याची इच्छा, तयारी दिािली. अरुििी 

िाझा जनुा पररचय. अरुि हा कुिल सांघटक. कोित्याही र्ोष्टीिी 

वभडायचां कसां ते अरुिकडून विकािां. एिढां असताना अकरा 

िषाात अभतूपिूा साठी तो काही वलहू िकेल असां िाझ्या डोक्यात 
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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 पिूा पारल्यात िराठी िािसे अवधक. 

िाझ्या अभतूपिूा चे िाचक िराठी. िाचकाांना हा प्रकार वकतपत 

रुचेल याविषयी िी सािांक होतो. िी तसां अरुिला बोलनू 

दाखिलां. िात् त्यानांतर जेव्हा आिच्यात चचाा झाली त्यािेळी 

अरुिने त्याची भवूिका िाांडली आवि िर् िात् सांपादक म्हिनू 

िाझ्या सिा िांका दरू झाल्या. २०१९ या िषाात १२ िवहन्सयात १२ 

अिराठी व्यािसावयकाांबद्दल सवि्तर वलवहण्यासाठी िी अरुिला 

वहरिा कां दील दाखिला. पवहला लेखच नव्ह ेतर १२ च्या १२ लेख 

ठरलेल्या तारखेला अरुिने िला िेल केले हे िला इथे आिजूान 

साांवर्तले पावहजे.  
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िाताधीन हलिाईचा पवहला लेख प्रकावित झाला आवि 

िाचकाांनाही यापढेु असे छान िावहतीपिूा लेख िाचायला विळिार 

अिी र्ोड चाहूल िाचकाांना लार्ली. अरुिच्या सिा लेखाांचां 

िैविष््टय असां की ही िािसां ज्यािेळी आपल्या व्यिसायाचा जि 

बसित होती त्यािेळी पारल्यात साां्कृवतक, सािावजक, आवथाक 

जडि घडि किी होती, याचे प्रत्येक लेखात त्याने केलेलां अचकू 

ििाने. आपले रहाते घर सोडून इतक्या दरूिरच्या अनोळखी भार्ात 

आलेल्या त्या बलतुेदाराांचे कौतकु करािे तेिढे थोड़े. व्यिहार 

चातयुा, िेहनत आवि दरूदृष्टी यासोबतच इथल्या िािसाांना सिजनू 

घेत त्याांनी जी घोड़दौड़ केली ती िाचकाांना पे्ररिादायी िाटली. 

िखु्य म्हिजे ही िांडळी त्याांच्या रोजच्या भटेण्यातली – 

ओळखीची. या लेखाांच्या िाध्यिातनू त्याांचा इवतहास उलर्डला 

र्ेला.  

 

ह े सिा लेख ई-पु् तकाच्या िाध्यिातनू आपल्यासिोर यते 

आहते ही आनांददायी बाब आह.े यापिूी श्री प्रदीप वभड़े आवि श्री 

नविन काळे याच्या अभतूपूवि पालेमधील  लेखाांची पु् तके 

प्रकावित झाली असनू त्या यादीत अरूि फडके याांचे नाि साविल 

होते आह.े अरुि चे अवभनांदन..!  
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ह ेपु् तक िाचकाांना आिडेल अिी िला खात्ी आहे,ज्याांनी 

ह े सिा लेख एकदा िाचले आहते त्याांना एकवत्तपिे सिा लेख 

िाचण्याचा आनांद विळेल. एका उपनर्राच्या जडि घदनीतील या 

इवतहास सदृि बारा लेखाांना ई पु् तक ्िरूपात सादर करािे, या 

वनिायासाठी, ई-सावहत्य प्रवतष्ठानचे श्री सवुनल सािांत आवि त्याांच े

सिा सहकारी याांचे िनःपिूाक अवभनांदन ...!  

 

अवनल परिराि हडीकर 

४ नोव्हेंबर, २०२०  

विलेपारल,े िुांबई.    
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प्रस्तावना 

श्री दीपक घैसास 

 

  

अरुि फडके ियाने, 

अनभुिाने ि त्याांच्या कािाने 

िाझ्याहून ज्येष्ठ..!  

लहानपिापासनू त्याांना बघण्याचे खात्ीचे वठकाि म्हिजे वटळक 

िांवदर..!  तेथील प्रत्येक कायाक्रिात वहरीरीने भार् घेिारी व्यक्ती 

अिीच पवहली ओळख. आिची पवहली भेट िषा १९९० िधली. 

सौ फडक्याांच्या वदिाळीतील ड्रायफु्रट बॉक्सच्या सांदभाात झाली 

होती. पि २००७ च्या जार्वतक वचत्तपािन सांिेलनाच्या वनवित्ताने 

त्याांच्याबरोबर काि करण्याची सांधी विळाली. त्या ओळखीच े

झालेले ते िैत्ीपिूा रुपाांतर आजपयांत कायि आह ेआवि िदृ्धींर्तही 

होत आह.े किीत किी िब्दात फडक्याांबद्दल साांर्ायचे म्हिज े

हरहुन्सनरी, सच्चा, धडाडीचा, अखांड उजाा प्राप्त झालेला आवि 

्ित:चा दृष्टीकोन असिारा सेिाभािी कायाकताा असेच म्हिािे 

लार्ेल. एखाद ेकाि अांर्ािर घेतले म्हिजे ते पिूा होईपयांत सतत 

अ्ि्थ रहािारा हा िािसू. आपल्या कल्पनेतही नसतील असे 
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विषय घेऊन त्याांचे खोलिर सांिोधन करून िोजक्या िब्दात 

लोकाांसिोर िाांडण्याची कला फडक्याांकडे आह.े प्र्ततु पु् तक 

त्याचचे उदाहरि. 

अरुि प्रिािे िी ही अ्सल पालेकर..! िाझे आई िवडल 

१९५५ साली पारल्यातील पवहल्या पालेश्वर सहकारी र्हृसां्थेत 

रहायला आले. काही िषाांनी िाझा जन्सि झाला. रिाबाई बालिांवदर, 

पा.वट.वि. अिा िानक सां्थाांचे सां्कार घेत, वटळकिांवदर 

व्यायाििाळा, जीिन आवि बाबचूा िडा - सािोसा, रािकृष्ट्िचा 

डोसा, वििसार्रची पािभाजी, फडक्याांची बफी आवि पेढा, 

साठ्याांची वजलबी, वदनानाथचे नाटक, पारल्याचा  वििानतळ, 

जहूुचा सिदु्र... ह्या सिाांबरोबरच िोठा झालो.  ह्या पु् तकात नोंदले 

र्ेलेले सिा उद्योजक िी जिळून बवघतले आहते पि बलतुेदार 

म्हिनू त्याांची अिी िोट बाांधता येऊ िकते ह े िाझ्या कधीच 

कल्पनेत नव्हते. फडक्याांना अिी िोट बाांधायचे सचुले आवि िर् 

त्या सिा उद्योजकाांिी बोलनू त्याांच्या बद्दलची िावहती िोजक्या 

िब्दात िाांडून फडक्याांनी त्याांच्या कल्पकतेचा परत एकदा 

आपल्या सर्ळ्याांना पररचय करून वदला आह.े   
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बारा बलतुेदार ही सांकल्पना िध्ययरु्ीन भारतीय सां्कृतीचा 

भार्.  प्रत्येक र्ाि आत्िवनभार असािे ह्या सिाज कल्पनेतनू ह्या 

बलतुेदाराांची योजना झाली असािी.  बलतुेदार जेिढे र्ािािर 

अिलांबनू तेव्हढे र्ाि ही त्याांच्यािर अिलांबनू.  अिा 

पर्परािलांबनाचे धार्े ि नाती फार पक्की असत.  वपढ्यानवपढ्या 

ती जपली जात असतां.  पारल्यानेही ती परांपरा जपली.  फडक्याांनी 

साांवर्तलेले सिा बलतुेदार ह े पारल्यातील नार्ररकाांिर जेिढे 

अिलांबनू आहते, तेिढेच आम्ही पारलेकर त्याांच्यािर अिलांबनू 

आहोत.  अर्दी वपढ्यानवपढ्या म्हिजे िाझ्या िुांजीत ज्या 

केिकतानकाराने िाझा र्ोटा केला त्याांच्याच िलुाने िाझ्या 

िलुाांच्या िुांजीत ते काि केले. भाऊ भोर्ल्याांच्या दकुानात त्याांच्या 

िवडलाांकडून िी िह्या पु् तक विकत आिली, िाझ्या िलुाांनी 

भाऊकाकाांकडून आिली. िाझ्या आईने अण्िा साठ्याांकडून 

वकां िा र्ोखल्याांच्या विष्ट्ि ू् टोसा िधनू सािान आिले.  आज िाझी 

िलेु त्याांच्या नातिांडाकडून ती आित आहते. वपढ्यानवपढ्या 

जपलेली ही नाती त्याांना बलतुेदार हा सन्सिान दऊे िकतात.  

फडक्याांनी हा नेिकेपिा फार सिथापिे पकडला आह.े 
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ह्या पु् तकातील एक इांदलुकराांचा उद्योर् सोडला तर इतर 

सिाांिीच ग्राहक म्हिनू िाझा सांबांध आला आह.े  पिूी िाझ्या 

आठििीतले विलेपारले ह े थोड्या बांर्ल्याांच आवि बाकी 

बऱ्याचिा दोन – तीन िजली इिारतींच्या सहकारी र्हृसां्थाांच े

र्ाि होते.  र्ेल्या काही दिकात बांर्ले इवतहासात जिा झाले 

आवि ६०-७० च्या दिकातील २-३ िजली इिारतींचे पुनवनिााि 

होऊन ६-७ िजली इिारती बाांधल्या र्ेल्या.  पिूी आिच्या 

पालेश्वर िध्ये नेिक्या ३ िोटारी होत्या. आज पावकां र्ला जार्ा 

विळिे िवुश्कल झाले आह.े िी आता ज्या ्िप्नविल्प सांकुलात 

रहातो वतथे िवूताकार म्हात्रयाांची िाडी होती. पारल्यात ह्या प्रिाि े

सातत्याने बदल होत र्ेले आवि होत आहते.  पु् तकातील बहुतेक 

बलतुेदारानीही ह्या बदलाांची, ग्राहकाांच्या बदलत्या आिडींची नोंद 

घेत आपल्या व्यिसायीक व्यि्थाांिध्ये बदल केले आहते आवि 

तसे बदल आिश्यक आहते. पि आजही बदलले नाही ते ह्या सिा 

बलतुेदाराांच अर्त्य आवि ग्राहकाांबरोबर असिारे वजव्हाळ्याच े

सांबांध. पारल्यात निीन केिकतानालये, निीन उपहारर्हृ,े निीन 

िािसािानाची दकुाने अवधक आकषाक िाांडिीिध्ये उभी रावहली 

आवि अजनूही उभी राहत आहते तरीही केस कापायला िी 

िविकाांत िध्येच जातो.  पु् तक, पेन, रांर् घ्यायला जिाहर िध्येच 

जातो. दसऱ्याला, साठ्याांवििाय वजलबी चालतच नाही आवि 
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िोदकाांची वपठी विष्ट्ि ू् टोअसा िधनूच आितो.  िीच नाही बहुतेक 

पारलेकर हचे करतात ह्याचां कारि हा वजव्हाळा आह,े 

वपढ्यानवपढ्याचे ह ेअतटू नात आह.े  आजही सहलीकरीता र्ाडी 

हिी असेल वकां िा लेटर हड्ेस छापनू हिी असतील तरी सबुोधच 

डोळ्यासिोर येतो, बारश्याची भेटि्त ू म्हिनू चाांदीचा िाटी 

चिचा िसुळुिकराांकडूनच’ येतो.  िला िाटते बलतुेदार ह ेसांबोधन 

ह्या सिाांकररता इतके बेिालिू लार् ूहोते ते ह्याच कारिाांिळेु.   

 

अरुि फडक्याांनी ही िोट एकत् बाांधली त्यािळेु आधीच 

िावहत असलेल्या ह्या सिाांचा सखोल पनु:पररचय झाला. त्याबद्दल 

फडक्याांचे िन:पिूाक आभार. िला प्र्तािना वलहायला वदली हा 

िाझा सन्सिान. पि पारलेकर म्हिनू िाझेही ह ेकताव्यच नाही का...?  

 

दीपक घैसास  

विलेपारल,े िुांबई, 

१६ वडसेंबर, २०२०.  
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अपिण पर्िका   

 

माझ्या या लेखमालेतील बहुतांशी घटनांचे उल्लेख, 

र्वलेपारल्यातील माझ्या बालपणातील जीवनकाळात 

स्मृतीबद्ध झालेले आहेत. माझे रम्य बालपण स्मृतीसमृध्द 

करणारी माझी ऊजािपे्ररणा, माझी आई कै श्रीमती शोभना 

र्दनकर फडके आर्ण समपिण वृत्तीने तयांच्या ध्येय – 

उर्िष्ांप्रती दैनंर्दन जीवनात नेमस्त रार्हलेले माझे वडील कै 

श्री र्दनकर परशुराम फडके, या जन्मदातयांचे स्मरण करून, 

हे ई पुस्तक पारलेकर नागररकांना अपिण केले आहे...! 

 

अरुि फडके, 
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विलेपारल्यातील बलतुदेार भाग २  

अनुक्रमविका  

 

१...  आण्णासाहेब साठे आर्ण र्वजय स्टोअसि.  

२...  श्री मधुकर जाधव आर्ण शर्शकांत मेन्स सलून. 

३...  भोगले पररवार आर्ण जवाहर स्टोअसि आर्ण बुक डेपो 

प्रा. र्ल. 

४...  श्री अप्पासाहेब जोगळेकर आर्ण जीवन रेस्टॉरंट. 

५...  र्हह एम मुसळूणकर अडँ सन्स ज्वेलसि प्रा र्ल.  

६...  जोशी बंधू आर्ण सुबोध टाईपरायटसि आर्ण गुलमोहोर 

टॅ्रहहल्स  

७...  गोखले कुटंुबीय आर्ण र्वष्णू स्टोअसि. 

८...  सपे्र कुटंुबीय आर्ण सपे्र आर्ण मंडळी. 

९...  श्रीधर बाळाजी सहस्रबुदे्ध आर्ण कुटंुबीय, एक्सलर्सयर 

लॉन्री. 

१०... गंगाबाई इदुंलकर कुटंुबीय आर्ण श्री रघुवीर स्टोअसि. 

११... श्री महादेवराव इदुंलकर - स्वदेशी टं्रक फॅक्टरी आर्ण 

शॉप्स. 

१२... श्री मोहनराव बढे आणू जी के स्पोटटिस.   
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विलेपारल्यातील बलुत २ / १ 

आण्णासाहेब साठे आर्ण र्वजय स्टोअसि 

 

विलेपारल्याच्या 

व्यवक्त आवि 

कुटुांबव्यि्थेिर – 

सांपिूा सिाज जीिनािर 

– िळू िराठी सां्कृती 

आवि आचरि 

वनष्ठाांिर दीघाकालीन 

प्रभाि पाडिारी काही व्यवक्तित्ि या उपनर्राचे िैभि होत्या, 

आजही आहते. विलेपारल्याच्या आजच्या प्रचवलत आवि 

अनोख्या सिाज सां्कृतीची िलुभतू बाांधिी करिाऱ्या अिा काही 

िहानभुािाांनी, विसाव्या ितकाांत अनेक आदिा वनिााि केले. 

पढुील वपढीसाठी आिश्यक ध्येयधारिेची िा्तिातील – दृश्य 

्िरूपातील व्यक्तता आवि त्यासाठी आिश्यक धोरिाांची िाांडिी, 

ही या सिा विविध िेत्ातील िहानभुािाांची, प्रत्येक पढुच्या 

वपढीसाठीची वचरांतन ऊजाा आह.े िाननीय बाबरुाि पराांजपे, 

िाननीय आण्िासाहबे साठे, िाननीय रािभाऊ बिे, िाननीय प्रा 
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िोहनराि आपटे, िाननीय आप्पासाहबे जोर्ळेकर ही सिा, 

विलेपारल्याच्या  सिाजजीिनािर प्रभाि पाडिारी अिी काही 

वनिडक व्यवक्तित्ि. 

 

अफाट लोकसांग्रह ही त्याांची सांपत्ती होती. 

विलिि प्रभािी जनसांपका  ही त्याांची अर्वित सिदृ्ध जिा 

खाती होती. 

सांपकाातील सिाजाचे पालकत्ि आवि सेिाभाि ही त्याांची 

वनसर्ादत्त र्िुित्ता होती. 

चातयुा – वििेक – दरूदृष्टी – ितु्सद्दवेर्री – िित्ि – सौहादा 

आवि प्रसांर्ी कठोर वनिाय घेण्याची ििता ह ेत्याां प्रत्येकाचे आपि 

अनभुिलेले पैलदूार व्यवक्तित्ि होते.   

 

एकलव्यनीतीने िी ज्याांच्याकडून िलू्यसां्कृतीचे धडे घेतले, 

िर उल्लेख केलेल्या प्रत्यके र्िुिते्तला िी आदिा िानले, त े

िाननीय श्री आण्िासाहबे साठे िाझ्यासाठी अस े प्रभािी 

व्यवक्तित्ि होते. विलेपारल्याच्या सां्कृतीचा िहत्िाचा DNA 

घटक विजय ्टोअसा, हा आण्िाच्या पिात आपल्याला प्राप्त 

झालेला वचरांतन ऊजाा स्त्रोत आह.े आण्िासाहबेाांचे व्यवक्तित्ि 
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आवि त्याांचे विजय ्टोअसा ह ेएक सांपिूा रसायन होते. ते िेर्ळे 

काढण्याचे धाडस कोिी करू नये.    

   विलेपारल्यातील प्रत्यके िलुर्ा – िलुर्ी ियाचे पाचिे िषा 

पिूा झाले की पराांजपे बालिांवदरात दाखल होत असत. घरातल्या 

कुटुांब व्यि्थेचा परीचय आवि िैयवक्तक वि्तीचा पररपाठ जसा 

घरात विळाला अर्दी तसाच, छान छान ह्तकलेच्या 

व्यिसायातनू तो पराांजपे बालिांवदरात विळाला होता. आपल्या 

िापराच्या कपड्याांच्या व्यिव्थत घड्या घालिे, डबा खातानाची 

वि्त, पायातनू काढलेल्या चपला-बटू याांची नीटस िाांडिी ह े

बालिांवदरातील वि्तीचे सिा सां्कार िोठेपिी आांर्िळिी पडले 

होते. अजनू ्िरिात असलेला बालिांवदरातील असाच एक 

व्यिसाय म्हिजे धान्सय आवि कडधान्सये याांची ओळख आवि ती 

कार्दािर वचकटिनू केलेली बालपिातल्या आकलनाने 

काढलेली ह्तकलेची निी. ती ह्तकला आवि िा्तिातील 

विजय ्टोअसा या वकरािा दकुानाची वनविाती याच्या 

साम्य्थळाांवच झालेली आवि अलीकडे उलर्डलेली जािीि, 

याचे ह े्िरिरांजन.   
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भाऊसाहबे आवि आण्िासाहबे साठे आवि त्याांचे विजय 

्टोअसा या विलेपारल्यातील अग्रिी िराठी बालतूेदाराचा हा 

पवहला लेख वलवहताना, त्या बालपिीच्या ह्तकलेची आठिि 

प्रखर होती. सत्त्याऐ ांिी िषाांपिूी, १९३३ िधे र्डुीपाडव्याच्या 

िहूुताािर ्थापन झालेले विजय ्टोअसा आवि वकराण्याच्या 

व्यापारात धान्सयाचा एकेक ्िच्छ दािा वनर्तुीने िापरून, 

कलेकलेने िवृद्धांर्त झालेली त्या व्यापाराची यि्िी निी याचा हा 

पररचय. विजय ्टोअसाच्या िरच्या पवहल्या िजल्यािर, 

आण्िासाहबे साठे याांच्या िेजारी िाझ्या कुटुांबाचे वबऱ्हाड  होत. 

भाऊसाहबे आवि आण्िासाहबे साठे आवि त्याांचे विजय ् टोअसा, 

ह ेिाझ्या दनैांवदन अनभुिाचे अविभाज्य घटक होते.  

 

१९३३ िधे भाऊसाहबे होत े२९ िषाांचे आवि धाकटा भाऊ 

अण्िासाहबे साठे वनव्िळ नऊ िषाांचे कुिार. त्यािेळी हे दकुान 

नेहरू रोड िरील एका पारिी कुटुांबाच्या चाळीत थाटले होते. 

नाििांत लेखक श्री सिेुध ररसबडू वलवखत चौऱ्याांिी पािलां या 

आण्िासाहबे साठे याांच्या चररत्ात, विजय ्टोअसावच वनविाती - 

प्रर्ती आवि त्यासांदभाात असांख्य व्यक्तीित्िाांचा पररचय वि्ताराने 

वलवहला र्ेला आह.े १९३७ िधे सध्याच्या र्ािडे हॉव्पटलच्या 
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जार्ी, विलेपारल्याची िांडई बाांधली र्ेली होती. या िांडईचे 

भविष्ट्यातील िहत्त्ि लिाांत आल्यािर, १९३८ िधे भाऊसाहबेाांनी 

या िांडईच्या अर्दी सिोर असलेल्या र्ोखल्याांच्या चाळीत आपले 

दकुान हलिण्याचा वनिाय घेतला. हा एक वनिाय आवि पढुील 

काळाांत, चातयुा – सांयि – दरूदृष्टीने वनयवितपिे घतेले र्ेलेले 

असांख्य वनिाय धाडसाच े होतेच, हाच विजय ्टोअसा या 

दकुानाच्या यिाचा पाया होता. १९३३ िधे नेहरेू रोडिरील  

पारिी चाळीतील दकुानाचे िावसक भाडे चौतीस रुपये होते. त्याची 

तजिीज जेितेि होत असताना, र्ोखल्याांच्या चाळीतील िांडई 

सिोरच असलेल्या दकुानाच ेपन्सनास रुपये िावसक भाडे परिडेल 

कारि वतथे ग्राहकाांची िदाळ िाढिार होती ही भाऊसाहबेाांची 

दरूदृष्टी आवि त्यासाठी केलेले दकुानाच्या ्थलाांतराचे धाडस ह े

आजच्या तरुि व्यािसावयकाांसाठी आदिा असायला हिे.  

 

भाऊसाहबे आवि आण्िासाहबे ह ेदोघे बांध,ू विलेपारल्याच्या 

तत्कालीन सिाजातील – कुटुांबातील  आवथाक पररव्थती आवि 

नार्ररकाांच्या र्रजाांप्रती खपू सांिेदनिील होते. िात् त्या आधी 

त्याांच्या ्ितःच्या कुटुांबाची र्ररबी त्याांनी अनभुिली होती. 

कुटुांबातील नात्याांची ित्सलता – आदर – प्रेि याच्या सजर् 
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जािीिा आवि काटकसरीच ेआवि वनर्तुीचे व्यिहार ही या दोन 

भािाांच्या व्यवक्तित्िाची अांर्भतू िैविष््टये होती. कुटुांबाच्या 

कजााची अथिा व्यिसायातील कजााची परतफेड असो, कुटुांब 

वहतासाठी आवि व्यिसाय िदृ्धीसाठी केलेल्या प्रत्यके 

व्यिहारातील चातयुा त्यातील  वििेक आवि वदला - घतेला र्ेलेला 

विश्वास या भािना आवि धारिा, ह ेविजय ्टोअसाच्या प्रर्तीवतल 

िहत्िाचे घटक आहते.  

 

विसाव्या ितकाच्या सरुुिातीच्या दिकाांत, सिाजाच्या 

प्राथविक पि बदलिाऱ्या र्रजा आवि त्याला अनसुरून या दोन 

बांधनूी सातत्याने घतेलेला निीनतेचा िोध याचे फवलत आज 

आपल्याला ्पष्टपिे अनभुिता येते. विजय ्टोअसा आवि त्या 

नांतरच्या वपढीतील अन्सय व्यिसायीकाांना, त्याचा फायदा 

वनवितपिे झाला आह.े सिा धान्सय ्िच्छ करून विक्रीला ठेििे, 

वचिडा-चकल्या-करांज्या अिा फक्त घरीच बनिल्या जािाऱ्या 

ताज्या पदाथाांची घाऊक वनविाती करिे, र्िेिितूी ांची विक्री, या 

सिा व्यिसायाांचे त्या काळाांत खपूच नाविन्सय होते.       
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दकुानातील ग्राहकाांबरोबर आवि भाडेकरु बरोबर असलेले 

चोख आवि योग्य रीतीने नोंद केलेले आवथाक व्यिहार, लहान – 

थोर सिाां प्रती सौजन्सय आवि िखु्य म्हिजे दकुानाच्या काउांटरिर 

उभे रावहल्यािर व्यक्त होिारा अांर्भतू सांयि या भाऊसाहबे आवि 

आण्िाांच्या व्यिहाराचा अनभुि िी ्ितः घेतला आह.े काही 

ग्राहकाांच्या तक्रारींना भाऊ आवि आण्िाांनी कौिल्य आवि 

सांयिाने कसे हाताळले त्याच ेविशे्लषक ििान श्री सिेुध ररसबडू या 

आण्िाांच्या चररत्कारानी चौयाांिीं पािलां या पु् तकात वि्ताराने 

केले आह.े   

 

या दोन्सही बांधूांची अनेक सां्था - सांघटनाांसाठी दीघाकाळ सादर 

झालेली विविध सािाजावभिखु काया आवि अन्सय 

व्यिसावयकाांप्रती असलेली आपलुकी आवि आदर भािना 

नेहिेीच किायोग्याची होती. कवलांर्ड – आांबे याचा पिूा अनोळखी 

व्यापारी र्ोविांदभैय्यािर ठेिलेला विश्वास म्हिजे िािसाची योग्य 

पारख करण्याचे आण्िाांचे विलिि कसब होते. आपल्या िेजारीच 

असलेल्या जिाहर ्टोअसाचे, दकुानासिोर झालेल्या 

बॉम्ब्फोटातील झालेले नकुसान पावहल्यािर पन्सनास हाजार 

रुपयाांचा चेक दसुऱ्या वदििी सकाळी घरी बोलािनू वदलीपभाई 
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भोर्ल्याच्या हातात ठेििारे सहृदय – दानिरू आण्िा, अनेकाांचा 

आधारिड होते. िात् त्याांच्या उजव्या हाताने वदलेले अथा सहाय्य 

डाव्या हातालाही सिजत नसे इतकी त्याांची वनरपेिता होती.  

 

वकरािा िाि सािान आवि पदाथाांचा उत्ति दजाा – त्या दजााच े

सातत्य - िैविध्य – वनयवितपिा – िक्तिीर व्यिहार आवि यासह 

प्रेि – आपलुकी अिा अनेक  र्िुित्ता विलेपारल्याच्या DNA 

िधे प्रभािी घटक असिाऱ्या अनेक बलतुेदाराांचे अग्रिी म्हिजे 

भाऊसाहबे आवि आण्िासाहबे आवि त्याांचे विजय ्टोअसा.  

 

उपजत व्यिसाय दृष्टी – सांिेदनिील िन आवि बदु्धी – चतरु 

वनिाय ििता – नाविन्सयाचा ध्यास  आवि दीघा काळ वटकून 

राहण्याची ििता या कुटुांब िारिावच विदोरी घेऊन आवि 

दकुानातील व्यिहाराचा अनभुि घेऊन कालाांतराने 

आण्िासाहबेाांच्या िनोहरने ्ितांत् व्यिसाय करायचा वनिाय 

घेतला. १५ ऑर््ट १९७८ रोजी त्याने धनश्री केटरसा या 

व्यिसायाची सरुुिात केली. कुटुांब िारिाबरोबरच िनोहर साठे ह े

एक धाडसी तरुि होते. १९८६ िधे काश्िीरच्या सहलीिर र्ेले 

असताना दाल लेक सिोरील ििता हॉटेलच्या िालकािी चचाा 
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होऊन त्याांनी विजय ्टोअसा आवि धनश्री केटरसाच्या अनभुिातनू 

ह ेहॉटेल चालिायला घेतले. आलेल्या पयाटकाांना िराठी पद्धतीची 

थाळी दिेारे ह ेहॉटेल पढुची अडीच िषे खपू यि्िी झाले. या 

सिुारास काश्िीरिधे सरुु झालेल्या दहितिाद्याांच्या कारिाया 

वदिसेंवदिस िाढू लार्ल्या, पयाटक किी होऊ लार्ले आवि 

असरुवित िातािरििळेु िनोहर साठे याांनी १९८९ िधे ििता 

हॉटेलचा व्यिसाय बांद करून परत  िुांबई र्ाठली..     

 

िुांबईत परत आल्यािर धनश्री केटरसाच्या व्यिसायची िेर्ाने 

िाढ झाली. याच १९८६/८७ सालात कािर्ाराांचा सांप होऊन 

विजय ्टोअसा बांद करािे लार्ले होते.  िडीलाांच्या सल्ल्याने 

वटळक िांवदराच्या बाजलूाच असलेल्या िनोहर वनिास या 

्ितःच्या बांर्ल्याच्या तळ िजल्यािर िनोहर साठे याांनी विजय 

्टोअसावच पनु्थाापना केली. कोटाातील केसचा वनकाल लार्नू, 

१५ ऑर््ट १९९० रोजी राििवदरा सिोरील सहजीिन 

वबल्डींर्च्या िळू जार्ेत विजय ्टोअसाचे दकुान पनु्सहा सरुु झाले. 

या सिा प्रिासात िनोहरची सहचाररिी िैलािावहनी खांबीरपि े

त्याच्या सोबत रावहल्या. आजही त्या विजय ्टोअसाचे सिा 

व्यिहार सिथापिे साांभाळत आहते. 
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या सर्ळ्या आव्हानाांचा खांबीरपिे सािना करत विजय 

्टोअसाला पनु्सहा त्याच िैभिापयांत नेण्यात िनोहर साठे यि्िी 

झाले िात् ददुिैाने ते अल्पायषुी ठरले आवि १९९७ िधे त्याांच े

वनधन झाले. या आधी िषाभर कॉलेजचे वििि सांपिनू िनोहर 

साठ्याांचा िलुर्ा परार् याने िवडलाांबरोबर दकुानाच े व्यिहार 

पाहायला सरुुिात केली होती. िडील िनोहर आवि आण्िासाहबे 

साठ्याांच्या या व्यिसाय कुिल नातिाने, धनश्री केटरसा आवि 

विजय ्टोअसा या दोन्सही व्यिसायाांत िेर्ाने प्रर्ती केली. धनश्री 

केटरसाचा व्यिसाय, लग्न सिारांभातील उत्ति भोजन व्यि्थेसाठी 

नािाजला असनू त्याला विलेपारल्यातील राजपरुीया बार्सह 

िुांबईवतल चार – पाच अन्सय लग्नाच्या सभार्हृाांचे िोनोपोली हक्क 

प्राप्त झाले आहते. औरांर्ाबाद – रत्नावर्री – नाविक – पिुे येईल 

िोठ्या लग्न सिारांभाचे भोजन व्यि्थापन, श्री परार् साठे, धनश्री 

केटरसाच्या िाध्यिातनू आता करत आहते. भाऊसाहबे – 

आण्िासाहबे आवि िनोहर साठे याांच्या कुटुांबाला अवभिान 

िाटेल अिीच ही यिाची चढती किान आह.े    

भाऊ साहबे आवि आण्िासाहबे साठे याांचा वकरािा 

व्यापाराचा आवि ताज्या खाद्य पदाथाांच्या व्यिसायाचा िारसा 
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त्याांच्या दोन नातिाांनी पढेु चाल ूठेिला आह.े श्री िांदार साठे याांनी 

अांधेरीच्या विजयनर्र सोसायटीत सरुु केलेले जोिीज खाऊघर ह े

दकुान अलीकडे वदिाळीत, हनिुान रोडिर ्िािी सिथा िठाच्या 

बाजलूा ्थलाांतरीत केले आह.े दसुरा नात ू श्री आिोद बेडेकर, 

सपु्रवसध्द िसालेिाले बेडेकर कुटुांबाचा एक सद्य आह.े 

वर्रर्ािात बेडेकर केटरसा या केटररांर्च्या व्यिसायात यि्िी 

िाटचाल करत आह.े योर्ायोर् असा की हा लेख प्रकावित होईल 

त्याच जानेिारी िवहन्सयात, सभुाष रोडिरील िराठा भिुन इिारतीत 

आिोदच्या िराठी आण्िा या नािाने सरुु होिाऱ्या दकुानात, 

विविध साऊथ इांवडयन खाद्यपदाथा, विलेपारल्यातील रवसक 

खिय्याची रसना तपृ्ती करिार आहते.        

 

कतुात्ििान प्रभािी व्यवक्त आवि त्याांनी ्थापन केलेला 

व्यिसाय याना िेर्ळे काढिे िक्य नसते. सत्याऐ ांिी िषे जनु्सया 

आवि विलेपारले उपनर्राच्या बरोबरच विकवसत होऊन प्रर्त 

झालेल,े अभतूपिूा िावसकाच्या नव्या लेखिालेतील पवहले िराठी 

बलतुेदार विजय ्टोअसाचे भाऊसाहबे साठे – आण्िासाहबे साठे 

आवि त्याांच्या पढुील वपढ्याांच्या यिाचा हा आलेख...! 

--००--  
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विलेपारल्यातील बलुत २ / २   

श्री मधुकर जाधव आर्ण शर्शकांत मेन्स सलून 

 

विलेपारल्यातली 

त्या वदिसातली या र्ोष्ट 

आहते ज्यािेळी 

आपल्या चाळीत वकां िा 

िाडीत िळचिीच्या 

आसऱ्याला येिाऱ्या, न 

पाळलेल्या प्रत्येक 

कुत्रयाचे नाि िोती - 

खांड्या वकां िा ब्लॅकी 

असायचे. वकां िा िाडीतल्या भाटीने जन्सिाला घातलेल्या आठ-दहा 

वपल्लािर सर्ळी छोटी िलेु जीिापाड पे्रि करायची. आपल्या 

चाळीतली  सर्ळी िलुां एकत् येऊन वदिाळीत वकल्ले बनिायची,  

तऱ्हतेऱ्हचेे निीदार कां दील सजिायची.  

 

प्रत्येक घराचा दरिाजा उघडा असिाऱ्या त्या वदिसात, चाळी 

चाळीतनू आवि िाड्यािाड्यातनू िाळकरी िलुाांचा आिाजी 
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लपांडाि रांर्ायचा. लपण्यासाठी नव्या जार्ा किा िोधल्या त्या 

िोधकायाािर चचाा होत होत हा रांर्लेला लपांडाि, सहजीिनाच्या 

आनांदाचा िेिा होता.  कुिार – वकिोर ियाांत विलेपारल्यात 

बालपि सजलले्या प्रत्येकाच्या या आठििी, आता र्ांितर्ाथा 

होऊन र्ेल्या आहते. लाांजेकर आवि िसुळूिकर सोनाराने कान 

टोचल्यािरच विलेपारल्यातील प्रत्येक बाळाचे खरे रडू फुटायचे. 

िखु्य म्हिजे िधिूठे जाधि याांच्या केिकतान कौिल्याने प्रत्येक 

िलुाच्या जािळ आवि िौंवजबांधनाचा सोहळा सांपन्सन व्हायचा.  

 

विसाव्या ितकाच्या सरुुिातीच्या दोन – तीन दिकाांपयांत 

पारांपररक बलतुेदारीची ग्रािीि परांपरा िहाराष्ट्रासह भारतात 

प्रचवलत होती. तत्कालीन रत्नावर्री (वसांधदुरु्ा) वजल्ह्यातील र्हुार्र 

जिळच्या तळिली र्ािातील नावभक व्यिसाय करिारे जाधि 

कुटुांब, पांचक्रोिीत पररवचत असिारे एक बलतुेदार होते. 

न्सहाविकाि अथाात नावभक व्यिसाय असलेल्या याच कुटुांबात 

१९१६ या िषी िधकुर वििराि जाधि याचा जन्सि झाला. या 

बाळाच्या जन्सिवदििी वनयतीने वलवहलेले त्याच्या जीिनकायााच े

आलेख कोिीही िाचले असण्याची िक्यता नव्हती. िवडलाांच्या 

अकाली ितृ्यनुांतर ियाच्या वनव्िळ तेराव्या - चौदाव्या िषी, 
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िोठ्या भािाच्या िदतीने १९२९ - ३० सालात  विलपेारल्यात 

आलेला िधकुर वििराि जाधि नािाचा हा कुिार, पढुच्या फक्त 

तीस िषाात, श्री िधिूठे जाधि या नािाने, नव्याने िसिाऱ्या 

तत्कालीन विलेपारले उपनर्रातील एक नाििांत बलतुेदार बनला 

होता. त्याच िधिूेठ जाधि आवि त्याांच्या ७७ िषे जनु्सया 

िविकाांत िेन्सस सलनूची, ही यिोर्ाथा.  

   

तळिली र्ािािध्ये आवि पांचक्रोिीत नावभक व्यािासातील 

जाधि कुटुांब जरी पररवचत असले तरी घराची आवथाक पररव्थती 

बेताचीच होती. तत्कालीन प्रथेप्रिािे प्रत्येक र्ािातील घरोघरी 

जाऊन वकां िा र्ािातील िध्यिती पारािर एखाद्या िड वकां िा 

वपांपळाच्या झाडाखाली, आठिड्यातनू एखाद्या वदििी केिकतान 

आवि ्िश्र ू (वििीला आकार दिेे) असे काि चालत असे. 

पांचक्रोिीतील िलुाांचे जािळ – िुांज असे िांर्ल विधी असो वकां िा 

घरातील िवडलधायाांच्या ितृ्यनुांतर परुुषाांचे िुांडि असो, अिी सिा 

परांपरार्त कािे, िोठे्ठ बांध ूकेिि आवि काकाांकडून  विकलेल्या 

िधकुर जाधि या वकिोराने, विलेपारल्यात आल्यािर आपले 

अांर्भतू कौिल्य िापरून काि करायचे ठरिले होते.  
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१९३०-४० हा कालािधी विलेपारले उपनर्राच्या प्राथविक 

जडिघडिीचा काळ होता. िुांबईत आल्यािर सरुुिातीची तीन – 

चार िषे उिेदिारी केल्यानांतर, िधकुरने तत्कालीन प्रथेनसुार  

घरोघरी जाऊन केिकतान सेिा दणे्यास सरुुिात केली. त्या १९३० 

-४० या वदिसात केस कापण्यासाठी कुठलेही केिकतानालय 

अथिा सलनू उपलब्ध नव्हत.े घरोघरी जाऊन सेिा दणे्याचे अनेक 

फायद े होते. ्नेहिील आवि र्वप्पष्ट िधकुरचे, या काळात 

विलेपारल्यातील अनेक सििय्क तरुिाांिी िैत् जिले होते.  

 

आपल्या अनभुिातील प्रत्येक बलतुेदाराला, वनसर्ादत्त 

र्िुित्ता प्राप्त झाली होती. १३ – १४ व्या िषी िुांबईत आलेल्या 

िधकुरचे िालेय वििि झालेले नव्हते. िेहनती िधकुर सत्िील 

आवि प्रिाविक होता. त्याच्या व्यिहारात सातत्य आवि 

वनयवितपिा होता. ियाच्या पांचवििीतच केिकतान कलेच े

कौिल्य त्याला अखांड सरािाने प्राप्त झाले होते. चतरु िधकुर 

आता आपल्या दकुानाचे ्िप्न पाहत होता. आधीच्या सिा 

बालतुेदाराांप्रिािेच जात्याच हुिार आवि सांिेदनिील  िधकुर 

सािाजावभिखु होता. एका जार्ी व्थर होऊन केिकतान सेिा दतेा 

येईल असे आपले ्ितःचे दकुान असाये असे ्िप्न तो पहात 



विलेपारल्यातील बलुतेदार:२ अरुण फडके 

47 
 

होता. त्याच्या हुन्सनर आवि नेटक्या ितृ्तीचा पररचय असलेल्या श्री 

र्ांर्ाराि पांड्या या र्जुराती र्हृ्थाांनी, िधकुरला वबनव्याजी कजा 

दणे्याची व्यि्था केली आवि िधकुरचे दकुानाचे ्िप्न िा्तिात 

साकार झाले. 

श्रद्धानांद रोडिरील 

श्रीराि िांवदराच्या अर्दी 

सािोर, “िविकाांत िेन्सस 

सलनू” या नािाचा  

ऐटदार बोडा तिुचे लि 

िेधनू घेतो. हचे िधकुर 

जाधि या तरुिाच े

१९४३ या िषी ्थापन 

झालेले पवहले दकुान. 

आज या दकुानाला ७७ िषे पिूा झाली आहते. ियाच्या 

पांचवििीतच, िधकुर वििराि जाधि या तरुिाला आता आदराने 

िधिूेठ आवि िवडलकीच्या भािनेने िधभुाई वकां िा िधकुाका 

असे सांबोधले जाऊ लार्ले. त्याला कारिही तसेच होत.े िाझ्या 

त्यािेळच्या रहात्या घरासिोरच िधकुाकाांचे दकुान होते. हा लेख 

वलवहताना अर्दी बालपासनू प्रत्येक आठििीचा पदर उलर्डत 

जात होता आवि िधकुाका सिोर वदसत  होते. आत्ताची इिारत 
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होण्याआधीचे ह े िखाररया हाऊस. अर्दी सरुुिातीला श्रीराि 

िांवदरा सिोरच्या बाजसूह दकुानाच्या चारी बाजलूा नळीदार 

लोखांडी पत्ा आवि िरचे छत असे दृश्य आजही िला ्िच्छ 

वदसते आह.े दकुानाच्या अध्याा भार्ात खास पद्धतीच्या पाच 

खचु्याा आवि िार्े लािलेले लाांब – रुां द आरसपानी आरसे. 

उरलेल्या अध्यााभार्ात िेवटांर् लॉ ांज. आज प्रचवलत असलेला 

“िेवटांर् लॉ ांज” हा िब्द इथे िापरतोय कारि िाधकुाकानी ही सोय 

सत्तर िषाांपिूीच केली होती. ग्राहकाांची वनयवित िदाळ असल्याने 

केस कापायला आल्यानांतर आपला नांबर येईपयांत िाट पहािी 

लार्े त्यासाठी र्ादी लािलेल्या दोन लाांब बाकाांची व्यि्था या 

“िेवटांर् लॉ ांज” िध्ये केलेली असे.  

 

चौफेर पसरलेले वहांदी आवि इांवग्लि वफल्िफेअरचे आवि 

्क्रीनचे सोबत रसरांर् या िराठी साप्तावहकाांचे अांक ही त्या िेवटांर् 

लॉ ांजची वििेष लिात रावहलेली र्ोष्ट. अर्दी खरे साांर्तो...वहांदी 

वसनेसषृ्टीचा त्ोटक वचत्िय पररचय “िविकाांतच्या” या िेवटांर् 

लॉ ांजिध्ये िला प्रथि झाला. आपला नांबर येईपयांत िाट पहािाऱ्या 

ग्राहकाांना र्ुांतिनू ठेिण्याच े िाधकुाकाांचे िाकेवटांर् कसब वकती 
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प्रभािी होते त्याची जािीि, त्या आठििीचे पदर उलर्डताना 

आज होते.   

 

िधकुाका जाधि याांचा लोकसांग्रह आवि त्याांचा जनसांपका , 

विजय ्टोअसाच्या आण्िासाहबे    साठे याांच्यासारखा सिदृ्ध 

होता. िािसाांची पारख करण्याची दोघाांचीही खास हातोटी होती. 

अप्प ूहा िल्याळी र्हृ्थ िाधकुाकाांचा जिळचा सहकारी कारार्ीर 

होता. िधकुाकाांच्या अनपुव्थतीत अप्पभुाई दकुानाचे सिा 

व्यिहार नेिकेपिे साांभाळत असत. त्याकाळात कॉ ांग्रेस पि 

राजकारिात आवि त्याचे सेिादल सिाजकारिात अग्रेसर होते. 

सांिेदनिील आवि सिाजावभिखु असलेले िधकुाका अर्दी तरुि 

ियाांत या दोन्सही चळिळीत सािील झाले होते. त्या 

्िातांत्रयानांतरच्या  काळात त ेनर्रसेिक म्हिनू वनिडून सदु्धा आले 

होते. अिा असांख्य सािावजक कािात व्य्त असले तरी त्याांच े

“िविकाांतिध्ये” यिेे वनयवित असे. 

 

दकुानात विरल्यािर डाव्या हाताची पवहली खचुी 

िधकुाकाांची आिडती होती. िी त्याना नेहेिीच या पवहल्या खचुीत 

ग्राहकाांचे केस कापताना पावहले आहे. केस कापताना एकाचिेळी 

अन्सय खचु्याािर केस कापायला बसलेल्या ग्राहकाांिी त्याांचा सांिाद 
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सरुूच असे. ज्यािेळी अप्पभुाई त्या खचुीिरच्या ग्राहकाचे केस 

कापताना वदसत त्यािेळी िधकुाका दकुानात नाहीत याची जािीि 

होत असे. िाझ्या ्िरिात रावहलेली त्याकाळात अनभुिलेली 

दसुरी र्ोष्ट म्हिजे काही आग्रही ग्राहकाांचा सांयि अथाात 

िधकुाकाांना विळालेली ब्ॅ ांड लॉयल्टी. श्री िािराि र्ोडबोले ह े

िाझ्या आईच्या चलुत बवहिीचे यजिान, िाधकुाकाांचे घवनष्ट 

्नेही होते. िधकुाकाना यायला िेळ लार्िार आह े असे 

अप्पभुाईनी साांवर्तले की िािराि सिोरच असलेल्या आिच्या 

घरी येत असत. त्याांच्या अांतापयांत िािरािाांनी िधकुाकाांवििाय 

दसुऱ्या कोिाकडूनही केस कापनू घेतले नाहीत ह ेिाझ्या ्ितृीत 

कायि नोंदले र्ेले आह.े  

 

श्री िािराि र्ोडबोल्यासारखे अनेक ग्राहक िधकुाकाांची 

आग्रहाने आवि सांयिाने िाट पाहताना िी पावहले आहते. 

िधकुाकाांचे सिकालीन सििय्क तरुि ्नेही नांतरच्या काळाांत 

नाििांत – कीवतािांत नार्ररक झाले. िाननीय श्री प ुल दिेपाांडे – डॉ 

धरुांधर – धरुांधर िकील – राि िांवदरातले पजुारी खरेिास्त्री – 

सिोरच्या डोंर्रे बांर्ल्यातले वभडेिास्त्री – विजय ्टोअसाच े

भाऊसाहबे आवि आण्िासाहबे साठे ह ेबांधदू्वय आवि िाझे िडील 

वदनकर फडके ही िधकुाकाांच्या सिदृ्ध लोकसांग्रहातली काही नािे. 
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िधकुाका आवि त्याांच्या वपढीतल्या अनेकाांनी या जर्ाचा वनरोप 

घेतला आह.े िात् जर्नवित् िधकुाकाांच्या ्नेहभाि आवि 

आपलुकीिळेु ह े सिा आवि अन्सय असांख्य सहूुाद, अांतापयांत 

त्याांच्या कायि सांपकाात रावहले. 

 

उद्यििील िधिूठे जाधि याांच्या व्यिसायाचा वि्तार 

त्याांच्या पवहल्या दकुानानांतर खपू िेर्ाने झाला. विसाव्या 

ितकाच्या पाचव्या - सहाव्या दिकात विलेपारल्यात अनेक 

सहकारी वनिासी सांकुलाांची वनविाती झाली होती. नार्ररकाांची 

िाढिारी ि्ती आवि त्यानसुार त्याांच्या िैयवक्तक र्रजाांची 

जािीि िाधकुाकाना वनवितपिे होती. पालेश्वर िांवदरा सिोरच्या 

जोिी िाडीत - आत्ताच्या अल्फा इिारतीत - १९४८ िध्ये 

िविकाांत हअेर कवटांर् सलनूची दसुरी िाखा सरुु झाली. त्या 

िार्ोिार् नेहरू रोडिर विलेपारले रेल्िे ्टेिन सिोर – सध्याच्या 

िबरी हॉटेल सिोर – १९५१ िधे वतसरी िाखा सरुु झाली. 

 

िविकाांत िेन्सस सलनू या नािातले िविकाांत ह ेिधकुाकाांच े

सिाात िोठे सपुतु्. आज ियाची ऐ ांिी िषा पार केलेले िविभाई 

वनरांतर उत्साहाने आपल्या वपढीजात व्यिसायाांत आवि 
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त्याबरोबरच ्ितःच्या व्यिसायात व्य्त आहते. िाधकुाकाांच्या 

वि्तीत िाढलेल्या िविभाई आवि त्याांच्या सिा भािाांनी 

आपल्या िवडलाांनी ्थापन केलेल्या व्यिसायाची सां्कृती 

आजही किी जपली आह ेत्याचा उल्लेख करिे आिश्यक आह.े 

सतत ग्राहकाांची िदाळ असलेल्या केिकतानालयात जविनीिर 

पडलेले केस प्रत्येक तासाला साफ करािे लार्तात. ्ितः 

िधकुाका आवि त्या नांतर िविभाई – बच्चभूाई – अिोक – 

सभुाष – लक्ष्िीकाांत आवि पिूाचांद्र या पढुच्या वपढीतील आवि 

त्यानांतर वतसऱ्या वपढीतील सिा सद्य ह े्िच्छतेचे काि आजही 

वततक्याच वनर्तुीने करताना वदसतात. पोटापाण्याच्या 

व्यािासायाप्रतीची ही बाांधीकली, प्रत्येक तरुि व्यािसावयकाचा 

आदिा व्हायला हिी. िधकुाकाांच्या पढुच्या वपढीतील प्रत्येक 

सद्य आपापल्या िेत्ात यि्िी झाले आहते. हीच ती 

विलेपारल्याची DNA सां्कृती.     

 

कॉ ांग्रेस आवि सेिादलाच्या कािात सहभार्ी झालले्या 

िधकुाकाांची सिाजाप्रती बाांवधलकी खपू प्रखर होती. १९४०/५० 

च्या सिुारास विलेपारल्यात िीज उपलब्ध झाली होती तरी ती 

प्रत्येक घरात आली नव्हती त्यािळेु घराघरात तेलाचे वदिे असत. 
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आपल्या केिकतानालयात िधकुाकानी विजेचे कनेक्िन घेतले 

होते. दकुानाचे काि सांपल्यानांतर िधकुाकाांनी वतथे रात् िाळा चाल ू

केली होती. त्याांचे ्नेही आबा सहस्रबदेु्ध आवि  अनभुिी िररष्ठ 

वििक िधकुर भािे िा्तर हे दोघे, र्रज ू विद्यार्थयााचा र्वित 

आवि इांवग्लि भाषेचा अभ्यास घेत असत.    

 

विलेपारल्याच्या प्राथविक जडिघडिीत सहभार्ी 

असलेल्या वकां बहुना विलेपारल्याच्या DNA चे घटक असलेल्या 

उद्यििील आवि काताबर्ार बलतुेदाराांच्या व्यवक्तित्िाचा, 

त्याांच्या वनसर्ादत्त र्िुित्ताांचा, त्याांनी सरािाने प्राप्त करून 

घेतलेल्या व्यि्थापन कौिल्याचा आवि त्याांच्या सिाजावभिखु 

कािाचा पररचय, विलेपारल्यातील बलतुेदाराांच्या या 

लेखिालेिध्ये वििेष वि्ताराने करून वदला जातो आह.े याचे 

कारि एकच – “उद्यि ह ेनाि आवि उद्यििील ह े वििेषि” ह े

एकच रसायन असते. विलेपारल्यातील सां्कृतीिर प्रभाि 

टाकिारा हा आपला दसुरा िराठी बलतुेदार, श्री िधिुेठ जाधि. 

त्याांच्या पढुील वपढ्यातील व्यािसावयकाांना अनेकानेक 

िभुेच्छा...!    

--००--  
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विलेपारल्यातील बलुत २ / ३   

भोगले पररवार आर्ण  

जवाहर स्टोअसि आर्ण बुक डेपो प्रा. ली. 

 

िषा १९०६ िधे 

झालेल्या विलेपारले रेल्ि े

्थानकाच्या ्थापनेच्या 

साधरि २५ िषाांनांतर,   

१९३०/३२ या दोन िषाात, 

विलेपारल्यासह  पविि 

रेल्िेच्या उपनर्र सेिेचे 

विद्यतुीकरि झाले आवि 

उपनर्र रेल्िे विजेिर धाि ू लार्ली. याच साधारि १९३५ ते 

१९५० या काळाांत, विलेपारले पिूा उपनर्रातील नार्री ि्ती 

व्थरािली होती. आज विलेपारले उपनर्राच्या दोन प्रिुख जीिन 

िावहन्सया असलेल्या पारले वटळक विद्यालय या वििि सां्थेची 

्थापना १९२१ िधे आवि लोकिान्सय सेिा सांघ, पारले या 

सािावजक – साां्कृवतक सां्थेची ् थापना १९२३ िधे झाली होती. 

सिाज जीिनातील वििि – सािावजक िलू्य – साां्कृवतक िलू्य 

श्री वदलीपभाई भोगले 
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याांची वनवित बाांधिी करिाऱ्या या घटनाांचा आढािा अिासाठी 

घेिे आिश्यक आह े कारि त्यातनूच, चतरु – उद्योजक 

नार्ररकाांनी, जीिनािश्यक ि्त ूआवि दनैांवदन र्रजा परुििाऱ्या 

व्यिसाय आवि उद्योर्ाांची वनविाती केली.  

 

कपडे विलाई – िाि सािान – पेन-पेवन्ससल-िह्या-पु् तके – 

्ियांपाकघरातील ि्त-ूभाांडी-िेर्डी दरुु्ती – दधू-फरसाि अिा 

असांख्य व्यिसाय – उद्योर्ाांची सरुुिात, हे या विकवसत होऊन 

सतत बदलत्या सिाज जीिनाचे पडसाद होते. विलेपारल्यातील 

अिा अनेक उद्योजक - व्यिसावयक बलतुेदाराांचा पररचय आपि 

या लेखिालेतनू करून घेतला आह.े विलेपारले पिूा रेल्िे ्टेिन 

पासनू ते र्ोखल्याांचे श्रीराि िांवदर या पायी चालत जाण्यासारख्या 

पररसरात प्रािखु्याने याच साधारि १९३५ ते १९५० या काळाांत 

असांख्य बलतुेदाराांनी आपले छोटेसे व्यिसाय सरुु केले होते. 

विलेपारले पिूा रेल्िे ्टेिन पररसरातील आजच्या प्रर्त झालेल्या 

बाजाराची ही प्राथविक िाांडिी होती. 

 

आधीच्या अनेक लखेात ििान केल्याप्रिािे, १८९० त े

१९३० या साधारि चाळीस िषाांच्या काळात इथे येऊन ्थावयक 
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झालेली बहुताांिी चाकरिानी िराठी कुटुांब, काही सन्सिान्सय अपिाद 

िर्ळता, कुलाबा – रत्नावर्री अिा कोकि पररसरातनू आवि 

त्यापलीकडील िेंर्लुाा-कुडाळ—िालिि आवि र्ोिा या 

प्रदिेातनू आलेली होती. पढुच्या विििासाठी वकां िा 

चररताथाासाठी, िुांबईला रहािाऱ्या िािाकडे-काकाांकडे-

िाििीकडे-आत्याकडे-िोठ्या भािाकडे अथिा िोठ्या 

बवहिीकडे जायचे अिा वजिलर् नात्यातनू, या कुटुांबाांच्या 

िार्ोिार् त्याांचे अन्सय सर्े-सोयरे विलेपाल्याात आले होते.  

 

सातिीपयांत िालेय वििि झालेले श्री िारुती भोर्ले, 

वसांधदुरु्ा वजल्ह्यातील आपल्या िसरेु या र्ािातनू १९४० च्या 

सिुारास आपली सहचाररिी सिुतीबाई याांच्यासह  िुांबईत दाखल 

झाले होते. आजच्या सभुाष रोडिरील त्याकाळात असलेल्या 

साटि िाडीत, िेंर्लुाा - कुडाळ – िालिि पररसरातनू आलेल्या 

नार्ररकाांची ि्ती होती. दहा बाय दहाच्या २५ /२८ खोल्याांवतल 

वबऱ्हाडाांनी साटििाडी र्जबजलेली होती. १९४८ िधे श्री िारुती 

भोर्ले, पत्नी सिुतीबाई याांच्यासह विलेपारल्यात या साटि िाडीत 

्थावयक झाले.   
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प्रत्येक चाकरिानी िराठी तरुिाप्रिािे, िुांबईत दाखल 

झाल्यािर, िारुती भोर्ले याांना तात्काळ कोवहनरू विलिधे नोकरी 

विळाली. विलिधे काही काळ काि केल्यािर भोर्ले याांची 

पोलीस खात्यात ििी लार्ली. सौम्य ्िभािाच्या िारुती भोर्ल े

याांना पोवलसी बािा फार काळ रुचला नाही आवि त्याांनी पोलीस 

खात्याचा राजीनािा वदला. १९४७ च्या आधीच्या त्या काळात, 

प्रत्येक तरुि – तरुिी ् िातांत्रयाच्या अपेिेने भारलेली होती. िारुती 

भोर्ले या ्िातांत्रय लढ्यात सािील झाले. १९४७ िधे भारत 

्ितांत् झाला आवि प्रत्येक भारतीयाचे अिकाि िोठे झाले. 

श्रद्धानांद रोड आवि नेहरू रोडच्या चौकाला ्िातांत्रयसैवनक श्री 

िारुती भोर्ले याांचे नाि वदले र्ेले आह.े    

 

्िातांत्रयप्राप्तीच्या या काळाांत, तरुि िारुतीराि भोर्ले याांनी 

एक धाडसी वनिाय घेतला. अर्दी सरुुिातीला भाजी विक्रीवच 

सरुुिात झाली आवि िर् श्रद्धानांद रोडिरील र्ोखल्याांच्या श्रीराि 

िांवदरासिोर त्याांनी एक छोटी जार्ा भाड्याने घेतली. त्याांचे पररवचत 

श्री वचपळूिकर आवि भोर्ले िा्तर िाळेिधे वििक होते. 

भोर्ले िा्तराांचे वलिलेटच्या र्ोळ्या आवि चॉकलेटचे छोटेसे 

दकुान होते िात् िाळेच्या िेळा साांभाळून दकुानाचा व्यिसाय 
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करिे त्याना अडचिीच े ठरत होते. श्री वचपळूिकराांच्या 

सल्ल्यानसुार भोर्ले याांनी वलिलेटच्या र्ोळ्या आवि चॉकलेटच े

छोटेसे दकुान चालिायला घतेले. १९३७ या िषी विलेपारल्याची 

िांडई सरुु झाली होती त्याच्या अर्दी सिोर र्ोखालेिाडीत म्हिज े

आत्ताच्या साठे कम्पाउांडिधे सहजीिनिधे असलेल्या छोट्या 

दकुानात भोर्ल्याांचा व्यिसाय सरुु झाला.  

 

आपला प्रत्येक बलतुेदार वनसर्ादत्त उद्यििील आवि 

सांिेदनिील विचार घऊेन प्रर्त झाला आह.े १९४७ ते १९५० या 

काळाांत विलेपारल्यात ब्ाह्मि सिाजाची ि्ती िोठी होती. हा 

सिाज चतरु आवि व्यिहारी होता, आजही आह.े कोंकि 

परीसरातनू िुांबईत आलेले असल्याने ्ियांपाकातील नारळाच्या 

ओल्या खोबऱ्याचा िापर, प्रत्येक कुटुांबात अवनिाया होता. िारुती 

भोर्ल्यानी याचा अभ्यास केला आवि वलिलटेच्या र्ोळ्या आवि 

चॉकलेट बरोबरच ताज्या फोडलेल्या नारळाची अधी िाटी 

विकायला सरुुिात केली. ज्याकाळात फ्रीजची सवुिधा उपलब्ध 

नव्हती त्या काळाांत हा नारळाची अधी िाटी विकायचा त्याांचा 

प्रयोर् खपूच यि्िी झाला. या बरोबरच कोंकिातील कुळथाच े

पीठ आवि ताजी आिसलेु आता दकुानात उपलब्ध झाली होती. 
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आता दकुानात पेन-पेवन्ससली-िह्या-पु् तके रांर्ीत कार्द असे 

िालोपयोर्ी सावहत्य विक्रीला ठेिािे या वचपळूिकर िा्तराांच्या 

सल्ल्याने अिा ि्तूांची विक्री हळूहळू सरुु झाली. आजच्या 

नािाांवकत अिा एका यि्िी व्यिसायाची,  जिाहर ्टोअसा 

आवि बकु डेपो प्रा वलविटेड, या भोर्ले कुटुांबाच्या प्रर्ती आवि 

यिाकडे केलेल्या िाटचालीचे पवहले पाऊल होते. या सिा 

प्रर्तीच्या काळाांत, श्री िारुती भोर्ले याांच्या पत्नी सिुतीबाई 

खांबीरपिे त्याांच्या िार्े उभ्या होत्या. ्ितःचे दकुान व्हािे म्हिनू 

दोन हजार रुपये जििण्याचे प्रयत्न वनष्ट्फळ ठरू लार्ले होते 

त्यािेळी पत्नी सिुतीबाईनी आपले सोन्सयाचे दावर्ने त्याांच्या हातात 

ठेिले आवि कुटुांबाच्या पढुील प्रर्तीची िाट िोकळी केली होती.  

श्री वदलीपभाई भोगले 
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१९४७ िधे दकुान सरुु केले असले तरी १९५० िधे ह ेदकुान 

त्याांनी विकत घतेले. ्िातांत्रय चळिळीत असलेल्या सहभार्ाचा 

प्रभाि इतका होता की तत्कालीन पवहले पांतप्रधान श्री जिाहरलाल 

नेहरू याांचे जिाहर ह े नाि दकुानाला वदले र्ेले. दकुानाच्या 

उजव्याबाजलूा भाऊसाहबे आवि आण्िासाहबे साठे याांचे १९३७ 

िधे ्थापन झालेले यि्िी विजय ्टोअसा आवि डािीकडे 

१९५० िध ेजिाहर ्टोअसा बरोबरच सरुु झालेले र्ोवहल केवि्ट 

ह ेदकुान आवि िसुाभाईचे ् टोि ररपेअररांर् चे दकुान असे िेजारील  

ह ेसिा व्यिसाय िेर्ाने प्रर्त झाले.  िारुतीरािाांचा िोठा िलुर्ा 

िोहन भोर्ले, अकरािीची परीिा उत्तीिा झाला आवि लर्ेचच 

दकुानात िवडलाांच्या िदतीला आला. आता िोहनभाई ांच्या 

िदतीने दकुानातील विक्रीसाठी िालोपयोर्ी असांख्य ि्तूांची भर 

पडली. िारुतीरािाांचा दसुरा िलुर्ा, त्यािेळी सातिी इयत्तेत 

विकिारा वदलीप, िोठाभाऊ िोहनभाई बरोबर त्याचिेळी 

दकुानात िदतीला येि ूलार्ला होता.       

 

राष्ट्रीय सि – चातिुाास – र्िेिोत्सि – वदिाळी अिा 

िषाभरातील प्रत्येक उत्सिाच्यािेळी आिश्यक वचिडा-लाडू-पेढे-

श्रीखांड-वजलबेी अिा ताज्या पदाथाांची विक्री ही विजय 
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्टोअसाची सां्कृती होती. िाळेची उन्सहाळी सटु्टी सांपली की पु् तक 

– िह्या – कां पास विक्री, र्िेिोत्सिात िखर आवि सजािटीच े

सािान आवि वदिाळीत फटाके विक्री ही जिाहार ्टोअसा या 

दकुानाांची सां्कृती होती. िात् कालाांतराने बदलत्या सिाजजीिन 

आवि पररव्थतीनसुार यात फरक पडला आह.े  या दीघा प्रयत्नाने 

प्रर्त झालेल्या िोसिानसुार बदलिाऱ्या विक्री सां्कृतीचा िी 

िाळेतल्या वदिसाांपासनू सािीदार आह.े  

 

श्रद्धानांद रोडिरील आपल्या दकुानाच्या बाजलूा भरिारी 

सावहत्य जत्ा ह ेजिाहर ्टोअसाचे एक खास िैविष््टया होते आवि 

विलेपारल्याच्या सावहत्य सां्कृतीचे िैभि होते. अर्दी अलीकडे, 

लोकिान्सय सेिा सांघ, पारले आवि िॅजेव्टक बकु डेपो प्र्ततु 

      जिाहर स्टोअर्स आवि बुक डेपो.   
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िॅजेव्टक र्प्पा आवि पु् तक विक्री असा दहा वदिसाचा कायाक्रि 

सांपन्सन झाला आह.े पिूी र्प्पाांचा हा कायाक्रि जानेिारी िवहन्सयात 

सादर होत असे. त्याच्या आधी वडसेंबर िवहन्सयात होिारी जिाहर 

्टोअसाची सावहत्य जत्ा, सलर् ३३ िषे सादर झाली. यात अनेक 

नाििांत लेखक – कलािांत – प्रकािक सहभार्ी होत असत. काही 

अपररहाया कारिािळेु २०१५ या िषाात ही सावहत्य जत्ा भरिि े

बांद करािे लार्ले.  

 

िारुतीरािाांच्या पढुील वपढीतील सिा कतुात्ििान आहते. 

िोठा िलुर्ा िोहन भोर्लेयाांनी, अकरािी नांतर  िवडलाांच्या बरोबर 

जिाहार ्टोअसािधे कािाला सरुुिात केली. िोहनभाई ांच्या 

सांकल्पनेतनू  अनेक प्रकािकाांची पु् तके दकुानात विक्रीला 

उपलब्ध झाली होती. नांतरच्या काळात आपल्याला हिे ते पु् तक 

वनवित आवि सहज उपलब्ध होण्याचे जिाहर ्टोअसा ह ेवठकाि 

बनले. इथूनच पढेु िॅजेव्टक बकु डेपोच्या कै श्री आण्िासाहबे 

कोठािळे याांच्या सहकायााने सावहत्य जत्ा सरुु झाली. या बरोबरच 

धाडसी िोहन भाईनी, िुांबईच्या जिळच्या पररसरात बांर्ले प्लॉट 

्कीि सरुु केली. या व्यिसायाांत त्याांना फार िोठे यि विळाले. 

१९९० िधे नांदा पातकर रोडिर त्याांनी सिर हािे्ट हे िोठे हॉटेल 
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सरुु केले. उपनर्रातील एक नािाांवकत हॉटेल म्हिनू सिर हािे्ट 

आज ओळखले जाते. ददुिैाने िोहनभाई अल्पायषुी ठरले. आज 

त्याांचा िलुर्ा विवथल सिर हािे्टचे व्यि्थापन पहात आह.े 

वदलीपभाई ांचे धाकटे बांध ू श्री चांद्रिेखर भोर्ले याांनी वर्रर्ािात 

आपले पु् तकाचे दकुान सरुु केले होते. कालाांतराने ते दकुान 

बोरीिलीिधे ्थलाांतररत झाले. ददुिैाने श्री चांद्रिखेर भोर्ले 

अल्पायषुी ठरले. िारुतरुाि भोर्ले याांच्या वतसऱ्या वपढीतील 

सिाच तरुि – तरुिी उच्चवििि घऊेन आपापल्या िेत्ात यि्िी 

झाले आहते.  

 

श्री िारुती भोर्ले याांचे दसुरे वचरांजीि श्री वदलीपभाई भोर्ले. 

ियाच्या पांधराव्या िषी, िवडलाांच्या िार्ादिानाखाली दकुानात 

उिेदिारी सरुु केलेले वदलीपभाई पु् तकाांच्या र्राड्यात, एका 

छोट्यािा खचुीत िान खाली घालनू तल्लीनतेने काही नोंदी 

करताना बसलेले वदसतात.आवि धाकटे बांध ू दीपक नेहिेी 

काऊां टरिर व्य्त असताट. आज जिाहर ्टोअसाच े ह े दोघ े

आधार्तांभ आहते.  
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जर्वन्सित् असलेले अर्त्यिील वदलीपभाई भोर्ले, 

विलेपारल्यातील असांख्य सां्थाांिध्ये कायाारत आहते. लोकिान्सय 

सेिा सांघाच्या ग्रांथालय िाखबेरोबर त्याांचा बालजल्लोष हा िालेय 

विद्यार्थयाांसाठीचा उन्सहाळी सटु्टीतल कायाक्रि, पालक आवि 

विद्यार्थयाांसाठी खपू िोठे आकषाि होते. विजय ्टोअसाच्या 

आण्िासाहबे साठे याांच्या पिात कान्सदनेिविचा ्नेहविलन 

कायाक्रि वदलीपभाईनी अन्सय सहुुादाांच्या सहकायााने पढेु चाल ू

ठेिला आह.े या ्नेहविलन कायाक्रिाने विलेपारल्याच्या सिाज 

जीिनात एक आर्ळी परांपरा वनिााि केली आह.े   

 

विलेपारल्याच्या िैिविक - सावहवत्यक - साां्कृवतक 

जीिनात जिाहर ्टोअसा आवि बकु डेपो प्रा वलविटेड ह ेदकुान 

आवि सिा भोर्ले कुटुांबीय एका िहत्िाचा DNA घटक आहते. 

याांच्या भविष्ट्यातील प्रर्तीसाठी अनेकानेक िभुचे्छा.  

--००--  
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विलेपारल्यातील बलुत २ / ४   

श्री अप्पासाहेब जोगळेकर आर्ण जीवन रेस्टॉरंट 

 

रायर्ड वजल्ह्यातील 

सधुार्ड तालकु्यातले 

जाांभळूपाडा ह ेर्ाि आज 

सपुररवचत झाले आह.े 

िासदुिे विठ्ठल 

जोर्ळेकर याचा जन्सि 

१९३२ िधे याच 

जाांभळूपाडा र्ािात झाला. र्ािातली िाळा चिर्थया इयत्तेपयांतच 

होती त्यािळेु तत्कालीन विर्त्याप्रिािे िासदुिेने पढुील 

विििासाठी िुांबईची िाट धरली. िोठ्या बवहिीकडे ग्रॅ ांटरोडला 

राहायला आल्यानांतर, वर्रर्ािातील जर्न्सनाथ िांकरिेट 

रोडिरच्या आयान हाय्कूलिधे िासदुिेाचे पढुील वििि पिूा 

झाले. कालाांतराने काही वदिस िाटुांग्याच्या लोकिान्सय सोसायटीत 

आवि १९४६ िधे बवहिीच ेकुटुांब विलेपारल्यात ्थाईक झाले. 

असे ्थलाांतर झाले तरी १९४९ िधे िॅवरकची परीिा उत्तीिा 

      श्री आप्पार्ाहबे जोगळेकर 
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होईपयांत, िासदुिे वर्रर्ािातील आयान हाय्कूल िधेच जात 

असे.  

 

ह े ििान, त्याकाळात िाळेत जािाऱ्या विलेपारल्यातील 

प्रत्येक तरुिाचे असािे इतके ते  सिासािान्सय होते.  विलेपारल े

र्ािाची जडिघडि होत असतानाच्या १८९० ते १९४० या 

साधारि पन्सनास िषाांच्या काळात इथे येऊन ्थावयक झालेली 

बहुताांिी चाकरिानी िराठी कुटुांब, काही सन्सिान्सय अपिाद 

िर्ळता, कुलाबा – रत्नावर्री अिा कोकि पररसरातनू आवि 

त्यापलीकडील िेंर्लुाा---कुडाळ—िालिि आवि र्ोिा या 

प्रदिेातनू आलेली होती. पढुच्या विििासाठी वकां िा 

चररताथाासाठी, िुांबईला रहािाऱ्या िािाकडे-काकाांकडे-

िाििीकडे-आत्याकडे-िोठ्या भािाकडे अथिा िोठ्या 

बवहिीकडे जायचे अिा वजिलर् नात्यातनू, या कुटुांबाांच्या 

िार्ोिार् त्याांचे अन्सय सर्े-सोयरे विलेपारल्यात आले होते. 

िासदुिेसदु्धा, बवहिीकडे रहािारा असाच एक िाळकरी िलुर्ा 

होता.   
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आज यि्िी झालेल्या बलतुेदाराांच्या प्रर्ती आवि यिाचा 

आलेख िाांडताना दोन पातळ्याांिर त्याचे विशे्लषि करिे िला 

आिश्यक िाटते आह.े कारि या लेखात विलेपारले या 

उपनर्राच्या जडिघडिीच े ि्तवुनष्ठ विशे्लषि (Objective) 

आवि त्याचबरोबर प्रत्येक बलतूेदाराच्या प्रर्तीचे, 

व्यवक्तित्िानसुार व्यक्तीवनष्ठ विशे्लषि (Subjective) आह.े  अिा 

प्रत्येक बलतुेदाराचे पवहले  िैविष््टय म्हिजे वनसर्ादत्त – उपजत 

र्िुित्ता (Natural Gifts) आवि दसुरे िैविष््टय म्हिजे प्रयत्न 

आवि अनभुि यातनू प्राप्त झालेले ज्ञान (Acquired skills). िला 

फक्त व्यिसाय करायचा आह ेअिी उद्यििील ितृ्ती – सांिेदनिील 

िन – दसुऱ्याांच्या भािना आवि ्िभािधिा ओळखण्याच े

वनसर्ादत्त कसब – प्रयत्निाद – सातत्य – वनयवितपिा – 

िक्तिीरपिा – दरूदृष्टी -- सिाजाच्या नेिक्या र्रजा ओळखण्याची 

हातोटी – वनिायििता – ् पधेत वटकून राहण्याची वजद्द या सर्ळ्या 

एखाद्या यि्िी उद्योजकाच्या वनसर्ादत्त र्िुित्ता आहते 

(Natural Gifts). याउलट उद्यििीलितृ्तीने, कुठलाही अनभुि 

नसताना  वनव्िळ वनरीिि आवि अभ्यास यातनू घतेलेले वनिाय – 

सांयि – आपल्या व्यिसायाच्या विषयाची पिूा ओळख करून 

घेताना निे काही विकण्याची तयारी – चकुलेले वनिाय सिजनू 

घेऊन निे प्रयत्न करायची ्ियांपे्ररिा ह े सिा म्हिजे वनरीिि, 
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विशे्लषि आवि अनभुि यातनू प्राप्त झालेले ज्ञान आह े

(Acquired skills). 

 

िासदुिेाचे िालेय वििि पिूा झाले त्यानांतर िलुाने नोकरी 

करिे ही त्या काळातली प्रचवलत प्रथा होती, कुटुांबासाठी र्रजही 

होती. िात् िासदुिेाला नोकरीची जी पवहली सांधी विळाली, ती 

त्याच्या भविष्ट्यािर प्रभाि पाडिारी ठरली. भाऊसाहबे साठे 

याांच्या विजय ्टोअसा िधील १९४९ ते १९५१ अिी दीड िषे 

केलेली नोकरी हा त्याच्या उिेदिारीचा काळ होता. आजच्या 

िब्दात साांर्ायचे झाले तर, सत्तर िषाांपिूी,  भविष्ट्यातील एका 

उद्योजकासाठी ती नोकरी नव्ह ेतर जि ूती अप्रेंटीसविप होती.     

 

आपला ्ितःचा व्यिसाय करायचा आह ेया एका ध्ययेान े

सतत ्ियांपे्ररिा विळत होती आवि ती ऊजाा ्ि्थ बस ू दते 

नव्हती. त्यािेळी, विलेपारले रेल्िे ्टेिनच्या पिेूला तेजपाल 

रोडिर अर्दी सिोरच काांबळी िाडीिधे नािेकर नािाच्या 

र्हृ्थाचे छोटेसे भारत वहांद ूहॉटेल होते. आत्ताचे रािकृष्ट्ि हॉटेल 

त्याकाळात िद्रास कॅफे या नािाने ओळखले जात असे. त्याच्या 

अर्दी बाजचूे ह ेभारत वहांद ूहॉटेल. ते विकायचे आह ेह ेलिात 



विलेपारल्यातील बलुतेदार:२ अरुण फडके 

69 
 

आल्यािर िासदूिेने चौकिी सरुु केली आवि त्या जार्ेसकट ह े

छोटेसे हॉटेल त्याने १९५१ िधे विकत घेतले. चहा – र्रिार्रि 

भजी – बटाटे िडे इतकेच िोजके न्सयाहारीचे पदाथा त्यािेळी या 

हॉटेलात विळत असत. िासदुिे विठ्ठल जोर्ळेकर या फक्त १९ 

िषााच्या तरुिाच,े त्या काळात ह ेिोठेच धाडस होते. 

 

याला धाडस अिासाठी म्हिािे कारि या तरुिाचे िय फक्त 

१९ िषााचे होते. हॉटेल व्यिसायातला कुठलाही अनभुि र्ाठीिी 

नाही आवि िोठे आवथाक पाठबळ उपलब्ध नाही ही या तरुिाची 

पाश्वाभिूी होती. वनसर्ादत्त उद्यििील धारिा - ऊजाा आवि विजय 

्टोअसािधे िाननीय श्री भाऊसाहबे साठे याांच्याकडून विळालेले 

वि्तीचे धडे आवि व्यिहार चातयुा या िात् या तरुिाच्या दोन 

जिेच्या बाज ूहोत्या. आपल्या सिाच बलतुेदाराांप्रिािे, सांिेदनिील 

िासदुिे जोर्ळेकरचा, तत्कालीन विलेपारल्यातील सिाजाचा 

आवि त्याांच्या र्रजाांचा आभ्यास त्या त्या काळाांत वनवितपि े

झाला असािा. भारत वहांद ूहॉटेलचे नािकरि आता जीिन हॉटेल 

असे झाले होते. ्थापने पासनू पढुील चार िषाांत १९५५ पयांत, या 

हॉटेलचा व्यिसाय थोडासा व्थरािला होता.  
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वििि सांपनू नकुतीच नोकरी लार्लेल्या आवि िालेय 

विििासाठी विलेपारल्यात रहािाऱ्या वकां िा वििि चाल ू

असताना नोकरी करिाऱ्या तरुिाांची सांख्या त्या काळाांत िोठी 

होती. त्यातले अनेकजि एकटे रहात असल्याने, सकाळी आवि 

सांध्याकाळी न्सयाहारी आवि िराठी पद्धतीच्या जेििाची त्याांची 

र्रज होती. १९५५ पासनू जीिन हॉटेल िधे न्सयाहारीचे ताजे िराठी 

पदाथा आवि जेििाची थाळी उपलब्ध झाली होती. िाचनू 

कदावचत आिया िाटेल परांत ु त्याकाळात ही थाळी फक्त सहा 

आण्यात विळत होती. िात् याला एक वि्त होती. न्सयाहारीच े

पदाथा सकाळी अकरा िाजे पयांतच आवि थाळी सकाळी अकरा 

ते दपुारी एक िाजेपयांत विळत असे. दपुारी चार नांतर पनु्सहा 

जीिन हॉटेल 
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न्सयाहारीचे पदाथा आवि सांध्याकाळी सात नांतर पनु्सहा जेििाची 

थाळी. रवििारी सकाळी विष्टान्सन थाळी म्हिजे त्यात एक र्ोडाचा 

पदाथा असे, िात् रवििारी सांध्याकाळी थाळी विळत नसे. वनयवित 

जेिायला येिाऱ्या ग्राहकाांसाठी एक िवहन्सयाची कुपन पद्धत 

उपलब्ध होती. जीिन हॉटेलच्या सरुुिातीच्या त्या काळात, खास 

िराठिोळ्या खानािळीच्या व्यिहाराचा प्रभाि जा्त असािा.  

 

१९५५ ते १९७० हा, जीिन हॉटेलच्या िेर्िान प्रर्तीचा 

काळ होता. आधी उल्लेख केलेल्या हॉटेलच्या िेळाांिधे हळूहळू 

बदल झाला. न्सयाहारीचे पदाथा म्हिजे ्नॅक्स आयटेि िधे खपू 

िैविध्य आले आवि जेििाच्या थाळीसह ते पदाथा वदिसभर 

उपलब्ध झाले. िराठी पदाथा होतेच पि आता त्यात साऊथ 

इांवडयन आवि पांजाबी पदाथाांची भर पडली होती. त्या थाळीच े

िैविष््टय, काळ बदलला तरी आजही जपले र्ेले आह.े आता 

हॉटेलची जार्ा अपरुी पडू लार्ली होती आवि त्यािळेु अर्दी 

िेजारच्या दकुानाचा र्ाळा विकत घेऊन जीिन हॉटेलचा वि्तार 

झाला होता. पवहल्या िजल्यािरवच जार्ा सदु्धा आता िापरासाठी 

उपलब्ध झाली होती. अलीकडे हॉटेलच्या िार्ील बाजचूी जार्ा 

घेऊन जीिन हॉटेलचा िोठा वि्तार झाला आह.े र्ेली सत्तर िषे 
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्पधेिधे वटकून रहािे आवि वििेषतः विलेपारल्यातील 

वचवकत्सक नार्ररकाांची रसनातपृ्ती अव्याहत सरुु ठेििे ह े

आप्पासाहबेाांच्या जीिन रे्टॉरांटचे व्यिसायातले िोठेच यि आह.े   

 

श्री िासदुिे विठ्ठल जोर्ळेकर या विलेपारल्यातील तरुि 

उद्योजकाला आता आदर आवि सन्सिानाने आप्पासाहबे जोर्ळेकर 

असे सांबोवधत केले जाऊ लार्ले होते. हा दरूदृष्टी असलेला  चतरु 

व्यिहारी उद्योजक, आदिािादी आह.े िनषु्ट्य ्िभािाची आवि 

त्याच्या र्िुिते्तची पारख हे आप्पासाहबेाांच्या व्यवक्तित्िाच े

त्याांच्या कारवकदीचे आवि विळालेल्या यिाचे िैविष््टय आह.े 

अर्दी नेिके बोलिाऱ्या सौम्य ्िभािाच्या आप्पासाहबेाांचा 

आत्िविश्वास ह ेत्याांचे दसुरे िैविष््टय.   आप्पासाहबेाांच्या वनखळ 

आवि पारदिाक िािसुकीचा परीचय आपल्याला नक्कीच झाला 

आह ेआवि त्याचा अनभुिसदु्धा आपि घेतला आह.े व्यिसायाांत 

यि्िी होत असताना, आप्पासाहबेाांनी त्याांच्या तरुि ियाांत 

अनेक तरुिाांच्या पालन पोषि आवि विििाची जबाबदारी 

्ियांपे्ररिेने ्िीकारली होती. यासाठी त्याांच्या कुटुांवबयाांची 

विळालेली साथ फार िहत्िाची होती आवि आजही आह.े 
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नांतरच्या काळाांत यातील अनेक विद्याथी खपू यि्िी झाले आवि 

त्याांचे कुटुांबीय आजही यासाठी कृतज्ञतेची भािना व्यक्त करतात. 

  

कुटुांबाने आवि सिाजाने नाकारलेल्या, व्यसनात फसलले्या 

अनेक नार्ररकाना, आप्पासाहबेाांनी आधार वदला. हॉटेलातील 

कॅवियरवच आवि व्यि्थापकाची िहत्िाची जबाबदारी दऊेन त्याां 

नार्ररकाांना आत्िविश्वास वदला. त्याांना व्यसनिकु्तीचा िार्ा 

दाखिला. िर उल्लेख केलेला हाच तो आप्पासाहबेाांचा 

आत्िविश्वास, जो त्याांनी दबुाल व्यक्तीना सबल होण्यासाठी वदला.  

 

पारले वटळक विद्यालयातील कॅन्सटीनिध्ये विळिारा सिोसा 

आवि बटाटेिडा यािर विद्यार्थयाांच्या अनेक वपढ्या पोसल्या र्ेल्या 

आहते. प्रत्यिात ह े कॅन्सटीन आप्पासाहबेाांनी साधारि १९६० 

पासनू सरुु केले होते. सिोसा आवि बटाटेिड्याची आजही 

वजभेिर रेंर्ाळिारी चि ह ेदोन्सही, त्या काळात आप्पासाहबेाांच्या 

R & D चे फवलत होते. आप्पासाहबेाांच्या िार्ादिानाखाली ही R 

& D सां्कृती आता जीिन हॉटेलच्या पदाथााची चि आवि रसना 

कौिल्याचे िैविष््टय झाले आह.े आपला सपुररवचत बाब ूिडेिाला, 

त्याच्या  तरुिपिी याच कॅन्सटीनिधे त्या काळाांत नोकरी करत होता. 
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पारले वटळक विद्यालयाच्या इांवग्लि िाध्यिाची िाळा निीन 

इिारतीत सरुु झाली त्यािेळी, आपल्या सहकाऱ्याप्रती आपलुकी 

– पे्रि आवि वनखळ िािसुकीतनू, सािानासह कॅन्सटीनचा व्यिसाय 

आप्पासाहबेाांनी बाबचू्या ्िाधीन केला. पढुच्या वपढीतील 

यि्िी उद्योजक म्हिनू बाब ू िडेिाला आपल्याला सपुररवचत 

आह.े अर्दी सरुुिाती पासनू जीिन िधे वकचन साांभाळिारे दािल े

याांची आठिि आप्पासाहबे आजही कृतज्ञतेने साांर्तात.  

 

१९७८ पासनू सलर् िीस िषे, विलेपारल्यातील वदनानाथ 

नाट्यर्हृाचे कॅन्सटीन, अांधेरीतील MIDC पररसरातील एक झिुका 

भाकर कें द्र आवि सहार र्ािातील कार्ो कॉम्प्लेक्स िधील कॅांटीन 

ह ेसिा अनेक िषे आप्पासाहबे जोर्ळेकराांच्या जीिन रे्टॉरांटच्या 

व्यि्थापनाखाली होते. िुांबई िहानर्रपावलकेच्या २४ 

प्रिासकीय विभार्ाांिधे एका त्य्थ सां्थेिाफा त, ्िच्छता 

िानाांकनाप्रिािे वडसेंबर २०१७ या िवहन्सयात ्िच्छता सिेिि 

करण्यात आले होते. या सिेििात जीिन रे्टॉरांटला, िुांबईतील 

सिाात ् िच्छ हॉटेल म्हिनू प्रथि क्रिाांकाने र्ौरिण्यात आले होते.  
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आप्पासाहबेाांच्या पढुील वपढीतील त्याांचा सपुतु् श्री विद्येि 

जोर्ळेकर आज जीिन रे्टॉरांटचे आवि केटररांर् व्यिसायाच े

व्यि्थापन करतो आह.े सकुन्सया श्रीिती िषाा करांदीकर, र्ेली तीस 

िषे केटररांर् सविास सांदभाातील ्ितःचा व्यिसाय करत आह.े ही 

दोघेही, आप्पासाहबेाांची व्यिसाय नीती ्िीकारून व्यिसायात 

यि्िी झाले आहते.  

 

आप्पासाहबेाांची सिाजाप्रती असलेली बाांवधलकी, अनेक 

सां्थाांच्या उत्ति सािाजोपयोर्ी उपक्रिाना आवथाक सहाय्य दऊेन 

वसद्ध झाली आह.े अिा उत्ति उपक्रिाांची पारख करून, 

आप्पासाहबे ्ितः अिा उपक्रिाांसाठी आवथाक आधार दऊेन ते 

सिा उपक्रि यि्िी करतात. र्ेली सत्तर िषे, विलेपारल्याच े

िैिविक – सािावजक – साां्कृवतक जीिन सिधृ्द करिारे श्री 

िासदुिे विठ्ठल उपाख्य आप्पासाहबे जोर्ळेकर – त्याांच ेकुटुांबीय 

आवि जीिन रे्टॉरांट हा त्याांचा नाििांत ब्ॅन्सड, वनवितपि े

विलेपारल्याचे DNA घटक आहते...!...श्री आपासाहबे 

जोर्ळेकर – कुटुांबीय आवि जीिन रे्टॉरांट या सिााना अनेकानेक 

िभुेच्छा...!! 

--००--  
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विलेपारल्यातील बलुत २ / ५   

र्हह एम मुसळूणकर अँड सन्स 

ज्वेलसि प्रा र्लर्मटेड 

 विसाव्या शतकाच्या सुरुिातीच्या दोन – तीन दशकाांपयतं 
पारांपररक बलुतेदारीची ग्रामीण परांपरा महाराष्ट्रासह भारतात 
प्रचललत होती. पारतांत्र्याच्या काळात भारतीय इततहासाची झालेली 
मोडतोड आणण नांतरच्या काळात लादलेले अयोग्य नागररकशास्त्र 
यामुळेच ही ग्रामीण बलुतेदार परांपरा अस्त्तांगत झाली. 
समाजशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या पांडडताांच्या अलीकडच्या 
तनष्ट्कशाानुसार ही बलुतेदारी म्हणजे तत्कालीन भारतीय 
समाजाची प्रगत ecosystem म्हणजे पररस्स्त्ितीकी तांरज्ञान होते. 

विलेपारल्यातील बलुतेदाराांच्या कारकीदीचा आणण प्रगतीचा 
अभ्यास करताना यातील एक लघुत्तम सामान्य िैलशष्ट््य 
दृश्यमान होत गेले. (लघुत्तम सामान्य िैलशष्ट््य म्हणजे smallest 

common characteristic) महाराष्ट्रातील गािागािात खांडडत 
झालेली ही बलुतेदारी परांपरा, विलेपारल्यात मार विसाव्या 
शतकाच्या अखेर पयतं जपली गेली. बहुधा नेमक्या याच 
बलुतेदारीने विलेपारल्याचा DNA घडिला. हेच या विलेपारल्यातील 
बलुतेदारीचे लघुत्तम सामान्य ककां िा सूक्ष्म सूर आहे.   
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एकोणीसाव्या शतकाच्या सरुुवातीपासूनच, जहूु समदु्र 

वकनाऱ्यापासून हाकेच्या अांतरावर असलेले  तत्कालीन 

वनसगणरम्य ववलेपारले गाव, दविण मुांबईतील धनवांताांसाठी, 

आठवड्या अखेरचा  हवापालट आवण ववरांगळु्याचे वठकाण 

होते. नामवांत लेखक श्री समुेध वडावाला ररसबूड याांनी 

वलवहलेल्या ववजय स्टोअसणच्या आण्णासाहेब साठे याांच्या 

चौऱ्याांशी पावले या चररत्रात याचा उल्लेख केला आहे. 

ववलेपारल्याच्या नागरी वस्तीची सरुुवात एकोणीसाव्या 

शतकाच्या उत्तराधाणत झाली होती. रोजीरोटीच्या शोधात जसे 

अमराठी बलतेुदार ववलेपारल्यात वस्तीला आले तसेच 

आपले मराठी बलतेुदार सदु्धा आले होतेच.     

र्ुजन मरु्ळूिकर र्ुहार् मरु्ळूिकर 
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तत्कालीन रत्नावगरी (वसांधदुगुण) वजल्यातील गुहागर 

जवळच्या तळवली गावातील मधकुर जाधव हा नावभक 

कुटुांबातील तरुण, वयाच्या चौदाव्या वर्षी १९२९/३० 

सालात पारल्यात आला. (ववलेपारल्यातील मराठी बलतुां 

लेख क्र.२) त्याच तळवली गावातून महादेव मसुळूणकर हा 

सवुणणकार कुटुांबातील पांधरा / सोळा वर्षाांचा एक तरुण, त्याच 

दरम्यान ववलेपारल्यात दखल झाला होता. सोन्याच्या 

दावगन्याांच्या घडाईची कारावगरी, हे कुटुांब परांपरनेे आलेल े

कौशल्य ही महादेव मसुळूणकरची गणुवत्ता होती. पढुील 

काळात त्याांचे दोन मलुगे प्भाकरभाऊ – वसांतराव  आवण 

पढुच्या वपढीतील सहुास आवण सजुन या सवुणणकार 

मसुळूणकर कुटुांबीयाांनी, गेली सत्तर – ऐ ांशी वर्षे 

ववलेपारल्याच्या DNA वर सोनेरी साज चढवला आहे त्याची 

ही गोष्ट. 

विसाव्या ितकाच्या अखेरपयांत, विलेपारल्यातील आपल्या 

सिा बलतुदेाराांची कारकीदा आवि प्रर्ती काहीिी िके्तदारी 

्िरूपाची होती. याचे पवहले कारि, अर्दी अलीकडेपयांत, 

विलेपारले ह ेउपनर्र, बलतुेदारी परांपरेतील एक प्रर्त िॉडेल होते, 
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कारि इथे र्ािातला प्रत्येकजि प्रत्येकाला ओळखत होता. याच े

दसुरे कारि असे की विसाव्या ितकाच्या अखेरपयांत  या 

बलतुेदाराांना फारिी ्पधाा नव्हती. आपल्या प्रत्येक बलतूेदाराने 

ग्राहकाच्या Brand Loyalty चा अनभुि घेतला होता. 

एकविसाव्या ितकाच्या सरुुिातीला िात् सिा सिाज िाध्यिातनू 

अत्यांत आक्रिक िाकेवटांर् अथाात विक्रीव्यि्थािास्त्राचे िापर 

सरुु झाले आवि त्याचा पररिाि म्हिजे बलतुेदाराांना ्पधाा वनिााि 

झाली आवि पयाायी व्यि्था वनिााि झाली. एकविसाव्या 

ितकाच्या सरुुिातीलाच, बदलिाऱ्या या पररव्थतीचा नेिका 

अांदाज, सहुास आवि सजुन या दोन िसुळूिकर सिुिाकार बांधनूी 

ज्या अचकूपिे आवि चातयुााने घेतला होता, तो त्याांचा िेर् िला 

अचांवबत करतो. आपल्या विलेपारले उपनर्रावतल सिाजाचा 

िेर्ाने बदलिारा चेहरेा आवि प्रत्येक बलतुदेाराची प्रर्तीिील 

कारकीदा याचा ताळिेळ िोधिे फारच रांजक आह.े    

 

विलेपारल्याच्या बाजारातील र्ोखल्याांच्या 

राििांवदरासिोरच्या आण्िासाहबे साठ्याांच्या सहजीिन इिारतीत 

(तत्कालीन र्ोखलेिाडी) १९३२/३३ पासनू िाझ्या कुटुांबाच े

वबऱ्हाड होते. राििांवदराच्या आिारात र्त्याला लार्नू असलेल्या 
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घरात, राििांवदराचे पजुारी खरेिास्त्री रहात असत. त्याांच्या बाजचू्या 

दोन र्ाळ्यात, सिुिाकार िसूळूिकर आवि िानकाम्याांची लॉन्सड्री 

होती. या लॉन्सड्रीच्या जार्ी आज प्रभकृुपा ्टोअसा आह.े याच 

सिुिाकार िसूळूिकराांनी, िाझ्या बारिाचेिेळी िाझे कान टोचल े

होते. प्रभाकर आवि िसांत हे िसूळूिकर बांध ू सोन्सयाचे दावर्ने 

घडित असतानाचे, िाझ्या घराच्या र्ॅलरीतनू सिोर वदसिारे, 

िाझ्या बालपिापासनू पावहलेले दृश्य, आजही िला ्पष्ट वदसत े

आह.े 

 

 

व्ही एि 

िसुळूिकर याांच े

दकुान.   

 

 

प्राचीन भारतातील ग्रािीि परांपरेतील बलतुेदारी ही नेहिेीच 

पांचक्रोिीतील कुटुांबसां्थेिी जोडलेली असे. साळी – बरुुड – 

कुां भार – विांपी – लोहार – परुोवहत – सतुार – सिुिाकार असे 

बलतुेदार  दीघाकालीन परांपरेने अनेक कुटुांबाना सेिा परुित असत. 
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आपल्या लेखिालेतील सिाच बलतुेदाराांनी, ही सेिा परुिठा परांपरा 

विलेपारल्यात सदु्धा सिधृ्द केली होती. सिुिाकार िसूळूिकर 

असेच असांख्य कुटुांबाांचा विश्वास सांपादन करिारे, एक सेिा परुिठा 

करिारे बलतुेदार कुटुांब होते आवि आजही आह.े िाहादिे 

िसूळूिकर आवि त्याांचे दोन्सही सपुतु् याांनी त्याांच्या सरुुिातीच्या 

काळात सोन्सयाचे दावर्ने घडिण्याचे काि सरुु केले होते. सिुिा 

अलांकार बनिण्यातील त्याांच्या कौिल्यािळेु विलेपारलेकराांची 

पसांती विळाली होती आवि राििांवदरासिोरील दकुानात िदाळ 

िाढली होती. िधल्या दरम्यान प्रभाकारभाऊ आवि िसांतराि या 

दोघाांनी ्ितांत् व्यिसाय करायचा वनिाय घतेला होता.  

 

िांवदरासिोरील जार्ेत आता, िसांतराि िसूळूिकर याांच्या 

व्यिसायाला ्थैया प्राप्त झाले होते तरीही त्याांचा सांपिूा भर 

्ितःच्या कारार्ीरीिरच होता. िालाांत परीिा उत्तीिा झाल्यानांतर 

कॉलेजात विकतानाच िोठा िलुर्ा सहुास िवडलाांच्या हाताखाली 

सिुिाालांकार बनविण्याचे कसब विकत होता. ह े कसब विकून 

१९८८ िधे बािीस िषाांचा सहुास पिूािेळ िवडलाांच्या व्यिसायात 

दाखल झाला होता. वव्ह एि िसुळूिकर अँड सन्सस ज्िेलसा प्रा 

वलविटेड या व्यिसायाची प्रर्ती इथनूच िेर्ाने सरुु झाली होती.  
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आज आपल्याला वदसतो त्या विलेपारल्याच्या भाजी 

बाजाराचे ्िरूप बदलण्याची सरुुिात साधारि १९६५ पासनू 

झाली होती. विलेपारले पिेूकडील ्टेिनपासनू, उत्तरेकडील 

हनिुान रोड आवि दवििकेडच्या नेहरू रोड या दोन्सही वदिाांच्या 

िधल्या पररसरात, िोठी बाजारपेठ हळूहळू आकार घेत होती. 

पिूीच्या िोरबांर्ल्याच्या जार्ी आता अग्रिाल िाकेटच्या दोन 

िोठ्या इिारती उभ्या रावहल्या होत्या. याच्या तळिजल्याला 

दकुानाांची रेलचेल होती. १९६५ पासनू १९९० या पांचिीस 

िषाांच्या काळात भाजी - फळ बाजार आवि अन्सय व्यिसाय प्रर्त 

होऊन व्थरािले होते. िात् या विविध व्यिसायाांत िराठी 

व्यािसावयकाांची उपव्थती फारच अभािाने होती. यासिुारास 

िसांतरािाांच्या व्यिसायाला साधारि प्तीस िषे पिूा झाली होती. 

िसांतराि िसूळूिकराांचा सहुास, याच काळाांत व्यिसायात दाखल 

झाला होता. सिुिाालांकार वनविाती आवि विक्री व्यि्था यातील 

अनभुि सिधृ्द िवडलाांच्या िार्ादिानाखाली चतरु - धाडसी सहुास 

िसूळूिकर आवि धाकटा भाऊ सजुन याांनी १९९० ते २०२० या 

पढुच्या तीस िषाात फार िोठी झेप घेतली आह.े      
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राििांवदरासिोरची जार्ा विलेपारल्याच्या भर बाजारपेठेत 

आह.े १९९१/९२ िधे ररटेल व्यिसायाला सरुुिात केली होती. 

आपले दकुान दृश्य ् िरूपात नार्ररकाांना वदसािे ही दोन्सही भािाांची 

िहत्िाकाांिा होती. १९९३/९४ िधे या जार्ेत वव्ह एि िसुळूिकर 

अँड सन्सस ज्िेलसा याांची पवहली ससुज्ज ररटेल िोरूि सरुु झाली. 

दिानी भार्ात वव्ह एि िसुळूिकर अँड सन्सस ज्िेलसा असे दकुानाच े

नाि झळकले. बदलत्या काळानसुार आवि आधवुनक विक्रीिास्त्र 

व्यि्थेनसुार विविध सिुिाालांकाराांचे दिान आता ग्राहकाला 

दकुानात प्रिेि करताच होत होते. कुठला सोन्सयाचा दावर्ना आवि 

कसा बनिायचा त्याचा वनिाय ग्राहक सहज करू िकत होते. 

कॉलेजचे वििि पिूा करून सहुासचा धाकटा भाऊ सजुन आता 

ररटेल िोरुिच्या व्यि्थापनात दाखल झाला होता. धाडस – 

दरूदृष्टी – व्यि्थापन कौिल्य, या आपल्या प्रत्येक बलतुदेाराच्या 

वनसर्ादत्त र्िुित्ता होत्या आवि आहते. आपल्या या दोन तरुि 

सिुिाकार िसुळूिकर बांधनूी, बदलत्या सािावजक र्रजाांनसुार 

विचारपिूाक आधवुनक व्यिसाय तांत् ्िीकारले होते. 

 

कुठल्याही आवथाक ्तरातील आपि भारतीयाांसाठी, 

वििेषतः स्त्रीयाांसाठी, सोन्सयाचे दावर्ने म्हिजे वजव्हाळ्याची र्ोष्ट 
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असते. थोडेसे सािावजक प्रवतषे्ठचे लििही असते. यािळेु प्रत्येक 

ग्राहक खपू वचवकत्सक असतो. उत्ति - नाविन्सयपिूा कारावर्री 

आवि योग्य दजाा हा सिुिाालांकार व्यिसायातला िहत्िाचा िदु्दा 

आहचे या बरोबरच विश्वासाहाता वततकीच िहत्िाची आह.े 

घरातले सोन्सयाचे जनेु दावर्ने िोडून निीन बनिण्याच्या पारांपररक 

जनु्सया पद्धतीिधे, ग्राहकाला सोन्सयाच्या िजनातील घट ्िीकारािी 

लार्त असे. याांत ग्राहकाच े आवथाक नकुसान होत असे. सहुास 

आवि सजुन या दोघाांनी ररटेल िोरूिच्या आरांभाला ही पद्धत बांद 

करून केडीयि (KDM) विवश्रत दावर्न्सयाांची घडाई सरुु केली. 

त्यानांतर झालेल्या बदलानसुार, २००१ िधे सरकारने BIS म्हिजे 

ब्यरुो ऑफ इांवडयन ्टॅन्सडडा या सां्थेतफे, दावर्ने बनिण्याच्या 

सोन्सयाच्या िदु्धतेची हॉलिाका  ही वनवित िानके बनिली. ही सिा 

िानके आांतरराष्ट्रीय दजााची होती. अिी िदु्धता पारख 

करण्यासाठी वनिडक सिुिाकाराांना परिाने दणे्यात आह.े त्या 

काळाांत, हा परिाना विळििारे वव्ह एि िसुळूिकर अँड सन्सस ह े

विलेपारल्यातील पवहले सिुिाकार होते. याचा दहुरेी फायदा 

आला. ग्राहकाांसाठी ही विश्वासाची पाितीच होती. त्याबरोबरच 

दावर्ने बनििाऱ्या कारावर्राांना योग्य त्या वि्तीत काि करिे 

िक्य झाले होते.   
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विश्वासाहाता आवि दजाा या बरोबरच सोन्सयाच्या दावर्न्सयाांच े

आकषाक वडझाईन आवि नाविन्सय िहत्िाचे असते. आपल्या 

दिेात प्रदिेार्विक दावर्न्सयाांच्या पारांपररक पद्धती आहते. अनेक 

ग्राहक अिा पारांपररक वडझाईनचा आग्रह धरतात. सोन्सयाचे दावर्न े

बनििारे तीन कारार्ीर आता दकुानाच्या सेिेत दखल झाले होते. 

िात् याबरोबरच आता Out sourcing ला सरुुिात झाली होती. 

र्जुराततेील जनुार्ड आवि राजकोट ही िहरे सोन्सयाच्या पारांपररक 

दावर्न्सयाांसाठी, ऍवन्सटक ज्िेलरीसाठी प्रवसद्ध आहते. बांर्ाल िधील 

कोलकाता, कनााटकातील र्ोकाक, कारिार आवि बळेर्ाि या 

िहरातही सोन्सयाच्या ऍवन्सटक ज्िेलरी घडिल्या जातात. या प्रत्येक 

िहरातील दावर्न्सयाांचे वडझाईन खास असते. या सिा िहरातनू नव्या 

वनिडक वडझाईनचे दावर्ने आयात करायला सरुुिात झाली आवि 

त्याला ग्राहकाांची पसांती विळाली.  

 

२००१ िधे चाांदीच्या दावर्ने आवि िांर्ल कायाासाठी 

आिश्यक ि्तूांचे िेर्ळे दालन िहात्िा र्ाांधी रोडिरच्या वभडे 

बांर्ल्यात सरुु झाले आवि आता वव्ह एि िसुळूिकर अँड सन्ससच्या 

व्यिसायाचा वि्तार सरुु झाला. िुांबईसह नाविक, बांर्लोर, 

कोलकाता इथनू िेर्ळ्या आकषाक चाांदीच्या ि्तूांवच आयात सरुु 
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झाली आवि ह ेदालनही सिदृ्ध झाले. कोल्हापरूचा प्रवसद्ध चाांदीचा 

साज आता ग्राहकाांना उपलब्ध झाला होता.  

 

नैसवर्ाक र्िुित्ता, व्यिसायिदृ्धीची वजद्द, नाविन्सयाचा ध्यास, 

सिाजिनाचा कानोसा घेण्याची हातोटी आवि सततचा अनभुि 

यातनू आपल्या प्रत्येक बलतुेदाराची प्रर्ती झाली आह.े िहात्िा 

र्ाांधी रोडिर केसकर बार्सेिोर रेलेकॉन हाऊस या इिारतीत, 

२०१७ िधे वव्ह एि िसुळूिकर अँड सन्ससची वतसरी ररटेल िोरूि 

सरुु झाली. आता सोन्सयाच्या दावर्न्सयाांची असांख्य वडझाईन उपलब्ध 

झाली. याबरोबरच प्लॅवटनिची अवधकृत विक्री करण्याचा परिाना 

आता प्राप्त झाला होता. डायिांड – िाविक – पाच ू– पोिळे - िोती 

याच्या दावर्न्सयाांसह ही निी ररटेल िोरूि सजली आह.े सार्र 

िसुळूिकर हा पढुच्या वपढीतला उच्च विवित तरुि आता ररटेल 

िोरुिच्या व्यि्थापन व्यिहारात, िवडल आवि काकाांच्या 

िदतीला आला आह.े पदिी परीिेनांतर सार्रने  जेिॉलॉवजकल 

इवन्स्टट्यटु ऑफ अिेरीका या नाििांत वििि सां्थेचा एक 

िषााचा, डायिांड ग्रजॅएुट प्रोग्रिॅ हा आभ्यासक्रि यि्िीरीत्या पिूा 

केला. त्यानांतर लांडन येथे जाऊन लक्झरी ब्ॅन्सड िॅनेजिेन्सटचा 

अभ्यासक्रिही पिूा केला. हरेकृष्ट्ि इांटरनॅिनल या प्रख्यात डायिांड 
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वनयाातदार व्यिसायािध्ये दीड िषााचा अनभुि घेऊन आता सार्र 

िसुळूिकर नव्या उत्साहाने नव्या िोरूिचे व्यि्थापन पहातो 

आह.े          

  

िाझ्या अभ्यासातील विलेपारल्याच्या प्रत्येक बालतुेदारािी 

र्प्पा िारिे ह े िाझ्यासाठी ज्ञानसिदृ्धीचे अनभुि असतात. खपू 

छान पररचय असला तरी या लॉकडाऊन िळेु सहुास िसुळूिकरिी 

फोनिर िारलेल्या र्प्पा िोठ्या रांर्तदार आवि ्िरिरांजक झाल्या 

होत्या. िराठी भाषा - आपल्या कुटुांबाचा पारांपररक व्यिसाय 

आवि आपले विलेपारले याचा सहुासला खपू अवभिान आह.े िी 

कारावर्राचा व्यापारी झालो आह ेअसे सहुास िोठ्या अवभिानान े

साांर्तो. आपल्या िराठी सिुिाकाराांकडे परांपरेने आलेले खपू िोठे 

कौिल्य आह.े िात् ते व्यिसायाकडे िळले पावहजेत, त्याांच्या 

िराठी नािाच्या पाट्या जार्ोजार् वदसल्या पावहजेत. व्यिसाय 

कुठलाही असो, िराठी िािसाच्या िराठी नािाचे व्यिसायाच े

बोडा िहरभर वदसले पावहजेत ही आ्था आवि कळकळ ही सहुास 

िसुळूिकरवच एक अजनू िेर्ळी खास ओळख आह.े  
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बदलती सािावजक पररव्थती – सतत बदलिारे व्यिसायाच े

अथाकारि – आक्रिक िाकेवटांर् – चोखांदळ ग्राहकाांची आिड - 

सिक्त ्पधाा आवि अथाात िराठी भाषा आवि िराठी अव्िता या 

आवि अिा सिा धोरिे आवि धारिाांचे भान असलेले वव्ह एि 

िसुळूिकर अँड सन्ससचे तरुि िारसदार सहुास – सजुन – सार्र – 

विवतज िसुळूिकर आवि त्याचे सिा प्रर्तीिील कुटुांबीय याना 

अनेअनेक िभुचे्छा...!! 

--००--  
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विलेपाल्याातील बलुतां ६ 

सुभाष आर्ण सुबोध जोशी बंधू.    

सुबोध टाईपरायटसि आर्ण गलुमोहोर टॅ्रहहल्स   

 

ठाकुरद्वार पररसरातील झािबा िाडी; र्ांर्ाराि खत्ी िाडी, दनेा 

िाडी, विक्का नर्र, वर्रर्ाि बॅक रोडिरची आांग्र े िाडी, 

खावडलकर रोडिरील केििजी नाईक चाळी आवि िॅजेव्टक 

वसनेिाच्या अर्दी जिळ िोहन वबल्डींर्, बाजचूी र्ोरेर्ािकर चाळ 

आवि तारा बार्, वर्रर्ािातल्या या सर्ळ्या िाड्या आवि चाळी, 

सांपिूा विसाव्या ितकाांत राजकीय घडािोडी आवि िराठी सां्कृती 

- परांपरेची िोठी कें द्र होती. नांतरच्या काळाांत वर्रर्ािातील ही चाळ 

सां्कृती हळूहळू दादर – विलेपारले – बोरीिली – विरार अिी 

िुांबईच्या उत्तरेला जिी सरकली तिीच ती ठािे – डोंवबिली – 

कल्याि अिी सेन्सरल रेल्िचे्या वदिेनेही सरकली, असे आज 

अभ्यासाने लिाांत येते. िात् या वर्रर्ािकराांची िळू ितृ्ती, 

विलेपारल्याच्या िराठी सिाजिनािी आवि वििि – उद्योर् – 

सावहत्य – नाटक अिा सािाजबाांधिीिी खास साधम्या साांर्िारी 

होती आवि अजनूही आह.े र्वृहिीच्या िाहरे – सासरच्या दोन 

घराांसारख ह ेआपलुकीच नातां.      
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वर्रर्ािातल्या िोहन वबल्डींर्िधे रहािारे विनायक बि े

आवि िसांत बिे ह े वर्रर्ािातील िॅजेव्टक टाईपरायवटांर् 

इवन्स्टट्यटुचे िालक आहते. बिे बांध,ू सभुाष आवि सबुोध जोिी 

या बांधदु्वयाांचे िािा. बिे बांधूांचा हा व्यिसाय आजही प्रर्तीिील 

आह.े आपल्या भािाांच्या िार्ादिानाखाली १९७८ पासनू, 

िोभनाताई जोिी म्हिजे सभुाष आवि सबुोधच्या आईने एक 

र्हृउद्योर् सरुु केला होता. विलेपारल्यातील नार्ररकाांची िराठी 

टायवपांर्ची कािे करून द्यायला त्याांनी सरुुिात केली होती.  

 

आधीच्या अनेक लेखात ििान केल्या प्रिािे, १८९० त े

१९३० या साधारि चाळीस िषाांच्या काळात इथे येऊन ्थावयक 

झालेली बहुताांिी चाकरिानी िराठी कुटुांब, काही सन्सिान्सय अपिाद 

िर्ळता, कुलाबा – रत्नावर्री अिा कोकि पररसरातनू आवि 

त्यापलीकडील िेंर्लुाा – कुडाळ – िालिि - सािांतिाडी आवि 

र्ोिा या प्रदिेातनू आलेली होती. कुटुांब व्यिहारात परांपरेने जपली 

जािारी िलू्य सां्कृती ह ेया सिाच कुटुांबाांचे अांर्भतू िैविष््टय होते. 

सांयि – सौजन्सय – उद्यि – सातत्य – वचकाटी - भर्िांतािरील वनष्ठा 

– वनयवितपिा – िक्तिीरपि – प्रयत्निाद – प्रेि – आपलुकी – 
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िात्सल्यभािना या सिा र्िुित्ता हा या िलू्य सां्कृतीचा पररचय 

आह.े िात् या सिा र्िुित्तानाां, कुटुांबाच्या सािान्सय आवथाक 

पररव्थतीची झालर कायिच लािलेली वदसायची. यािळेुच 

उत्पन्सन – खचा – बचत यावच र्विते कटािाने िाांडली जायची 

आवि हर तऱ्हनेे उत्पन्सन िदृ्धीसाठी अथक िेहनत केली जायची. 

याच आवि अिाच सततच्या प्रयत्नातनू सभुाष – सबुोधच्या 

िवडलाांनी, श्री िधकुर दत्तात्य जोिी याांनी पयाटकाांसाठी िोटारी 

आवि बस भाड्याने दणे्याचा सरुु केलेला व्यिसाय, हा जोिी 

कुटुांबाचा पवहला ्टाटाअप असेच म्हिायला हिे.  

 

अलीकडच्या काळात आपले िाननीय पांतप्रधान, ्टाटाअप 

या व्यिसाय सां्कृतीचा सांदभा सतत दतेाना सािान्सय भारतीय 

नार्ररकाांना, छोटासा का होईना, ्ितःचा व्यिसाय सरुु करण्याची 

पे्ररि दते आहते. िात् सभुाष आवि सबुोध या जोिी बांधूांच्या 

आईचा, िोभनाताई ांचा ्टाटाअप हा दसुरा ्टाटाअप असेच 

म्हिायला हिे कारि पवहल्या ्टाटाअपचे श्रेय अथाातच, सभुाष 

आवि सबुोधचे िडील श्री िधकुर दत्तात्य जोिी याांचे आह.े अिा 

उद्यिी आवि सत्िील कुटुांबात जन्सि विळिे ह ेपिूाजन्सिीचे सांचीतच 

म्हिायला हिे. िात् या कुटुांबातील सांर्ोपनात लार्लेली वि्त, 
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विळालेले प्रिाविक अनभुिाचे धडे, अिा भाांडिलािर अर्दी 

प्राथविक पातळीिर उिेदिारी करताांना                साधारि पन्सनास 

– पांचािन्सन िषाांपिूी आई आवि  िवडलाांनी सरुु केलेल्या याच 

नेिक्या दोन ्टाटाअपचा वि्तार आवि झालेली प्रर्ती, असा 

आपल्या या िवहन्सयातील बलतुेदाराच्या या यि्िी कारकीदीचा 

पररचय.  

 

िधकुर जोिींचा िोठा िलुर्ा सभुाष १९७८ िधे दहािीची 

परीिा उत्तीिा झाला. प्रिासी िोटारी आवि बस भाड्याने दणे्याच्या 

िवडलाांच्या व्यिसायात उिेदिारी करायला सरुुिात करण्यासाठी 

प्रथि त्याने बस आवि िोटारींच्या इांवजनाांच्या दरुु्तीचे काि 

विकायचे ठरिले. कुठलाही सांकोच न बाळर्ता बसचा क्लीनर 

म्हिनू आपली कारकीदा सरुु करिारा सभुाष, ियाची अठरा िष े

पिूा झाल्यािर िोटारी आवि बस चालिायला विकला. नांतरच्या 

काळाांत  पयाटकाांना सहलीला घेऊन जािाऱ्या बसचा ड्रायव्हर 

बननू तो िवडलाांच्या व्यिसायचे जि ू तो सारर्थय करत होता. 

१९८० ते २००० पयांत, िहाराष्ट्रात आवि भारतभर पयाटकाांच्या 

बसचे आवि िोटारींचे ड्रायव्हर म्हिनू सारर्थय करण्याचा भला 

िोठा अनभुि र्ाठीला बाांधनू, सभुाष, २००० या िषी धाकटा भाऊ 
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सबुोध बरोबर एकत् व्यिसायात दखल झाला. िधकुर जोिींच्या 

व्यिसायाच्या ्टाटाअपचा प्रर्तीचा काळ सरुु झाल होता.    

 

िधकुर जोिींचा धाकटा िलुर्ा सबुोध जोिी, १९८० या िषी 

दहािीची परीिा उत्तीिा झाला होता. आईच्या सल्ल्यानसुार 

साहवजकपिे लर्ेचच, विनायक बिे या िािाकडे, टाईपरायटर 

िविनच्या दरुु्तीचे काि विकण्यासाठी त्याने उिेदिारी सरुु केली 

होती. साधारि चाळीस बेचाळीस िषाांपिूीचा िोभनाताई जोिींचा 

हा ्टाटाअप होता आवि आज त्याचा वि्तार आवि प्रर्ती, ह ेया 

आपल्या िराठी बलतुेदार िावलकेतील सहाव्या लेखाच ेप्रयोजन 

आह.े  

 

 

आपले िािा श्री विनायक बिे याांच्याकडे टाईपरायटर 

दरुु्तीच्या कािावच उिेदिारी सरुु झाली तेंव्हा सबुोध जेितेि 

सोळा – सतरा िषाांचा होता.  हा टाईपरायटर उघड, त्यातला प्रत्यके 

छोटा िोठा पाटा - ्कू्र - िॉिर जपनू बाजलूा काढ आवि ते सर्ळे 

एका िोठ्या रे िधे जिा कर असा अर्दी प्राथविक उपक्रि 

सरुुिातीच्या पवहल्या आठ – दहा वदिसात िािानी सबुोधला 
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करायला साांवर्तला होता. खरे म्हिजे सबुोधला आियाच िाटले 

होते... िी ह े विकण्यासाठी आलोय का...?.. असा प्रश्न त्याला 

सरुुिातीला पडला होता. िात् १९८० ते १९८४ या पढुच्या चार 

िषाात, दहा बारा प्रकारच्या टाईपरायटर ििीनची दरुु्ती या 

विषयाांत सबुोध पारांर्त झाला.  

 

साधारि १९९२ / ९३ पयांत प्रत्येक कायाालयात त्यािळेी, 

टाईपरायटर ििीनला पयााय नव्हता. किाचाऱ्याांच्या सांख्येनसुार 

एक वकां िा दोनपासनू दहा ते बारा ििीनचा िापर खाजर्ी आवि 

सरकारी कायाालयात होत असे. बॉम्बेसेन्सरल ते चचार्ेट या 

पररसरात, बिे िािाांची, टाईपरायटर ििीनच्या दरुु्ती आवि 

सविावसांर्वच साधारि तीनिे िावषाक कॉन्सरॅक्ट असत. ििीन 

दरुु्तीिध्ये कौिल्य प्राप्त केल्यानांतर, १९८१ ते १९८४ काळाांत 

या कॉन्सरॅक्टवच पिूा जबादारी, िािाांनी सबुोधकडे सोपिली होती.  

 

िेजारीच रहािाऱ्या वच अनरुाधा बेडेकरिी १९८४ िधे 

सबुोधने लग्नर्ाांठ बाांधली आवि त्याच्या सांसारात आता प्रर्तीचा 

निा आध्याय सरुु झाला होता. याच काळात िािािी सल्ला 

िसलत करून सबुोधने, विलेपारल्यात टाईपरायटर ििीनच्या 
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दरुु्तीचा ्ितांत् व्यिसाय सरुु केला. िराठी – वहांदी – र्जुराथी -- 

इांवग्लि या चार भाषातील टायवपांर्ची कािे करिे चाल ू होतेच. 

पढुील आठ िषाात सबुोध आवि सौ अनरुाधा याांनी िोठी प्रर्ती 

केली होती. बाांद्रा ते बोरीिली पररसरातील खाजर्ी आवि सरकारी 

कायाालये आवि वििेषकरून अनेक पोलीस ्टेिनिधे, ्ितःची 

ऐ ांिी टाईपरायटर ििीन भाड्याने वदली जाऊ लार्ली होती. 

याबरोबरच ििीन दरुु्ती आवि सविावसांर्वच साधारि तीनि े

िावषाक कॉन्सरॅक्टवच कािे ही या आठ िषाावतल प्रर्तीची र्वित े

होती.  

 

  

                              

आिनेश्वर वनिास िधील तळिजल्यािरच्या घरात 

टाईपरायटर बरोबर आता दोन सायक्लो्टायवलांर् ििीनची भर 

पडली होती. अनेक िाळाांच्या विविध परीिाांच्या प्रश्नपवत्काांच्या 

↟र्ौ अनुराधा - श्री र्ुबोध - श्री र्विन ↟र्ौ अवजता - श्री र्ुभाष 
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छपाईची कािे रात्ांवदिस सुरु झाली होती. १९९० – १९९२ हा 

भारतीय व्यिसाय व्यि्थापनाच्या व्थत्यांतराचा काळ म्हिािा 

लार्ेल. याच िेर्िान बदलाच्या काळाांत, सभुाष आवि सबुोध 

जोिी या बांधदु्वयाने , टाईपरायटरच्या यरु्ातनू इलेक्रोवनक 

टाईपरायटरच्या यरु्ाांत आवि लर्ेचच कॉम्प्यटुरच्या यरु्ाांत, प्रिेि 

केला होता. विलेपारल्यातील आपल्या प्रत्येक बलतूदेाराकडे 

काही र्िुित्ता सिान आहते याचा िला नेहिेीच अवभिान िाटत 

आलाय. सिाजात घडिाऱ्या बदलाचे योग्य अनिुान – दरूदृष्टी – 

धाडस – दीघाकाळ पररश्रि करण्याची तयारी - अचकू वनिाय 

घेण्याची ििता – सांघभािना या सिा र्िुित्ता सभुाष + सबुोध या 

जोडीची तका िदु्ध बल्थाने आहते.   

१९९२ या िषी, कॉम्प्यटुर यरु्ाांत प्रिेि करताांना, ब्याण्िि 

हजार रुपयाांचा, 286 िॉडेलचा पवहला कॉम्प्यटुर आवि सोबत एक 

वप्रांटर सबुोध टाईपरायटसा िधे दाखल झाला. यासाठी ब्ाईट 

कॉम्प्यटुर िधे िवहनाभराचा कॉम्प्यटुर अभ्यासक्रि सबुोधने पिूा 

केला. त्याकाळात ही रक्कि फार िोठी होती. त्यासाठी बकेँचे कजा 

उपलब्ध झाले होते. यािेळेपयांत सभुाष आवि सबुोधच्या व्यिसाय 

िदृ्धीसाठी आवि कुटुांबाच्या प्रर्तीसाठी एक वनवित धारिा आवि 

दृष्टीकोन तयार झाला होता. आिश्यक त्यािेळी बकेँचे कजा 
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घ्यायचे आवि त्याचा तिाि न घेता, परतफेडीच्या ध्येयाने योग्य 

ती आवथाक र्विते िाांडायची.      

 

१९८७ िधे, सबुोधच्या बायकोच्या िोठ्या बवहिीिी, वच 

अवजता बेडेकरिी सभुाष जोिींनी लग्नर्ाांठ बाांधली. १९८९ िधे 

जोिीबांधनूी पवहली दहा सीटर िॅटेडॉर व्हनॅ खरेदी केली आवि सौ 

अवजत आवि सभुाषच्या सांसारात प्रर्तीचा पढुचा टप्पा सरुु झाला 

होता. सौ अजीता जोिी या, सािावजक बाांवधलकी जपिाऱ्या 

्ितांत् व्यवक्तित्िाच्या आहते. जम्ि ू – काश्िीर िधील विधिा 

िवहलाांनी ्िबळािर सरुु केलेल्या वब्कीट वनविातीच्या 

व्यिसायाला, अथक प्रयत्नाांनी आवि वनरपेि ितृ्तीने, िुांबईतील 

विक्रीव्यि्थेसाठी त्या सहाय्य करत आहते. 

       

क्लीनर – ड्रायव्हर पासनू उिेदिारी सरुु केलेला सभुाष आवि 

टाईपरायटर िविनच्या दरुु्तीपासनू उिेदिारी सरुु करिारा सबुोध 

ह ेदोघे, सरुुिातीच्या काळाांत जे कष्ट करत होते त्यातील सातत्य, 

अथक प्रयत्न, सतत कायािग्न रहाण्याची नैसवर्ाक ऊजाा, 

िक्तिीरपिा, प्रािाविकपिा आवि विश्वासाहाता अिा त्याांच्या 

आवि कुटुांबाच्या र्िुित्ता, त्याांच्या सांपकाात येिाऱ्या प्रत्येकाला 
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अनभुिता येत होत्या. यातनूच त्याांच्या दनैांवदन जीिनात 

अनपेवितपिे वकां िा योर्ायोर्ाने भाग्योदय घडििाऱ्या घटना 

वनत्यनेिाने घडत रावहल्या. Serendipity या इांवग्लि िब्दाचा 

अथा फार िजेिीर आवि िेर्ळाच आह.े अिा वकिान चार घटनाां 

या दोघाांनी अनभुिल्या आहते. याना Serendipitious event 

असे म्हटले जाते. एखाद्या िाचकाला कदावचत िाझे ह े विधान 

अवतियोक्ती िाटेल. िात् सभुाष आवि सबुोधच्या जिळच्या 

्नेही – सुहुादानी याची िा्ति ििाने वनवितच ऐकली असतील.   

     

१९८४ पाऊन सबुोध टाईपरायटसा आवि र्लुिोहोर रॅव्हल्स 

या दोन व्यिसायाांची हळूहळू प्रर्ती झाली होती. २००० या िषाात 

सभुाषने ड्रायवव्हांर्चे काि बांद केले. पिूािेळ कायाालय 

व्यि्थापनाची जबाबदारी सभुाषने ्िीकारली. िडा प्रोसेवसांर् – 

झेरॉक्सची येिारी कािे आवि त्यासाठी येिाऱ्या किाचायाांच े

वनयोजन, दहा - बारा िोटारी, बस याची िेळापत्के – ड्रायव्हर 

किाचारी वनयोजन आवि दरुु्ती या सिा कािाचे वनयांत्ि – 

व्यि्थापन यािळेु ससुतू् झाले होते. २००४ िधे आिनेश्वर वनिास 

या चाळीच्या जार्ी निी इिारत उभी रावहली. दोन्सही व्यिसायाच े

व्यि्थापन नव्या प्रि्त कायाालयात करिे सोयीचे झाल ेआही.    
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िोटारी – बस भाड्याने दणे्याच्या र्लुिोहोर रॅव्हल्स या पयाटन 

व्यिसायाची पनुराचना १९९८ / ९९ िधे झाली. श्री ययाती बापट 

या विलेपारल्यातील तरुि उद्योजक वित्ाच्या सल्ल्याने, दापोली 

येथे त्याांनी बाांधलेल्या आयाािता या वनिासी सांकुलात तीन बांर्ले 

बाांधनू तयार होते. यातनूच कुटुांबीय आवि ्नेही-सहुुादाांच्या दोन – 

तीन वदिसाांच्या सहलींची सरुुिार झाली होती. सभुाष आवि 

सबुोधच्या िवडलाांच्या ्टाटाअप पासनू सरुु झालेला र्लुिोहोर 

रॅव्हल्स आता एक अग्रर्ण्य पयाटन व्यिसाय म्हिनू पयाटकाांत 

लोकवप्रय झाला आह.े िे िवहन्सयात कोकिातील आम्रिहोत्सि 

यासह र्ेल्या िीस िषाात िांभर सहलींचे आयोजन केले र्ेले आह.े 

याबरोबरच िहाराष्ट्रातील विविध पयाटन ्थळाांिर पयाटकाांचा 

विश्वास प्राप्त झालेल्या साडेतीनिे सहली यि्िी झाल्या आहते. 

सौ अनरुाधा + सबुोध जोिी ह ेदोघे या प्रत्येक सहलीचे नेततृ्ि – 

वनयोजन जातीने करत असतात. अिा अनभुिी - कुिल 

पालकाांच्या िार्ादिानाखाली उिेदिारी करून त्याांचे सपुतु् श्री 

सवचन जोिी याांनी केल्या सात-आठ िषाांत ्ितांत्पि े

िहाराष्ट्राबाहरेच्या पयाटन ्थळाांच्या सहलींचे यि्िी आयोजन 

केले आह.े    
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विलेपारल्यातील बलतुेदार या आपल्या लेखिालेतील हा 

अठरािा लेख. आधीच्या लेखातील सिा बलतुेदार, त्याांच्या 

व्यापारी व्यिसायात यि्िी झाले होते. सभुास + सबुोध ह ेजोिी 

बांध ू आपल्या लेखिालेतील पवहले सेिा परुिठादार म्हिजे 

Service Provider Entrepreneur आहते. दोन वभन्सन 

व्यवक्तित्ि असलेले  सभुाष आवि सबुोध ह ेदोघे उद्यििील भाऊ. 

वि्त – सौजन्सय –– वनयवित – प्रिाविक - िक्तिीर सेिाधारिा 

या दोघाांच्या सिान र्िुित्ता आहते. विलेपारल्याचे सबुोध जोिी 

ह ेएक अजब रसायन आह.े उत्ति जनसांपका  – िोठा लोकसांग्रह ह े

याचे बल्थान आह.े व्यिसायाचे असो की सािावजक – 

साां्कृवतक असो ... प्रत्येक कािातील या र्हृ्थाचा किालीचा 

उत्साह हा याच्या व्यवक्तित्िाचा वििेष पैल ूआह.े    

 

उद्यिी – सौजन्सयिील अिा सिा जोिी कुटुांवबयाना त्याांच्या 

भविष्ट्यातील योजनाांसाठी अनेकानेक िभुेच्छा..!! 

--००--  
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विलेपारल्यातील बलुत २ / ७   

गोखले कुटंुबीय आर्ण र्वष्णू स्टोअसि  

 

िॅवरकची म्हिजे तत्कालीन अकरािीची परीिा उत्तीिा 

झाल्याला आता नेिकी पन्सनास िषे झाली. त्यािेळी रोज घरातनू 

वनघनू िाळेत जाण्याच्या िाटेिर असलेली प्रत्येक इिारत आवि 

दकुान  आजही पक्के ्िरिात आह.े िाननीय बाबरुाि पराांजपे 

याांच्या बे्ट वसल्व्हर कां पनीचे दकुान त्यािेळी पराांजपे बांर्ल्याच्या 

आिारात होते. त्या बांर्ल्याच्या प्रिेिद्वाराच्या उजव्या हाताला 

लार्नू विष्ट्ि ू्टोअसा ह ेदकुान त्यािेळी जाता येताना रोज वदसत 

असे आवि अथाात अजनूही वदसतेच. आजबूाजचू्या पररसरात खपू 

बदल झाले तरी तेंव्हापासनू विष्ट्ि ू्टोअसा दकुानाचा दिानी भार् 

फारसा बदलला नाही. ह ेदकुान ्थापन करिारे परुुषोत्ति विष्ट्ि ू

र्ोखले, त्याांचा िलुर्ा िहिे आवि त्याची पत्नी सौ उिा आवि 

पढुच्या वतसऱ्या वपढीतील तेजस आवि श्रेयस र्ोखले अिा तीन 

वपढ्याांचा आवि र्ेल्या सत्तर िषाांतील विष्ट्ि ू्टोअसाच्या प्रर्तीचा 

आलेख, आजच्या या विलेपारल्यातील बलतुेदाराांच्या सातव्या 

लेखात िाांडला आह.े     
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विलेपारले रेल्िे ्टेिनच्या अर्दी सिोर पिेूला थोडे चालत 

पढेु यािे आवि एखाद्या वदििी सांध्याकाळी िहात्िा र्ाांधी रोडिर 

फेरफटका िारािा, की झर्िर्िाऱ्या वनऑनच्या वदव्याांनी 

सजलेल्या आकषाक िवहरपी प्रत्यके दकुानाच्या नािाचे दिान 

दतेात. तयार कपडे – साड्या – सोन्सयाचे अलांकार – खेळिी – 

आकषाक च्िे – वकरािा - तयार खाऊ – चोकोलेट – 

वबव्कटाांची दकुाने आवि दोन – चार हॉटेलां आवि दाटीिाटीने 

िसलेले भाजीपाला आवि फळाांचे ठेले याांनी हा िॉवपांर् ्रीट 

कायि र्जबजलेला असतो. हनिुान रोड वसग्नल ते नेहरेू रोड 

वसग्नल याांना जोडिाऱ्या पररसरातला हा र्ता आता िहत्िाची 

बाजारपेठ झाला आह.े पराांजपे बांर्ल्याच्या आिारातल्या, 

र्त्याच्या दिानी बाजकूडे असलेल्या व्यांकटेि हॉटेलने आकषाक 

अांतर्ात सजािट धारि करून कात टाकली आह.े एक दकुान 

पलीकडे असलेले विष्ट्ि ू्टोअसा िात् अजनूही सत्तर िषे जपलेला 

सौम्य – र्ांभीर – िध्यि िर्ीय चेहरेा आवि ग्राहकाांचा विश्वास 

धारि करून उभे आह.े   

 

वभडे – बार्लु – साठे – सपे्र या िाि सािान विके्रत्या नाििांत 

िराठी कुटुांबाांची, एक ितकाहून दीघा परांपरा विलेपारल्याला 
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लाभली आह.े विलेपारल्याच्या साां्कृवतक परांपरेने जसे रवसक 

प्रेिक आवि श्रोते घडिले अर्दी तसेच ददी,चोखांदळ - रवसक 

ग्राहक आवि खिय्ये घडिण्याचे काि याच आदिा िराठी 

व्यापायाांनी केले आह.े विष्ट्िू ्टोअसाचे र्ोखले कुटुांब अर्दी थेट 

याच िराठी व्यापारी परांपरेतले.  

 

्िातांत्रयपिूा काळात, श्री विष्ट्िपुांत र्ोखले याांचे विरार यथेे 

िाि सािानाचे दकुान होते. श्री विष्ट्िपुांत र्ोखले याांचा अनपेवित 

अकाली ितृ्य ूझाला आवि वचरांजीि श्री परुुषोत्ति र्ोखले याांना 

आपल्या जयांत आवि अनांत या दोन भािाांसह, आपले विरार 

िधील िा्तव्य सोडून, आपल्या बवहिीकडे  विलेपारल्यात 

्थलाांतर करािे लार्ले होते. विरारिधे असताना िवडलाांच्या िाि 

सािानाच्या व्यापाराचा अनभुि परुुषोत्तिच्या र्ाठीिी होता. िीस 

– बािीस िषााच्या परुुषोत्तिला तोच िवडलोपावजात व्यापार पनु्सहा 

सरुु करण्याची वजद्द होती. हा तरुि परुुषोत्ति राष्ट्रीय ्ियांसेिक 

सांघाच्या वि्तीत िाढलेला होता. िाि सािानाचे दकुान सरुु 

करािे या उद्दिेाने, तत्कालीन विलेपारल्यातील सिाजाचा 

आधारिड असलेल्या िाननीय श्री बाबरुाि पराांजपे याांची 

परुुषोत्तिने भेट घेतली. दकुानासाठी पराांजपे बांर्ल्याच्या 
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आिारातील जार्ा विळाली आवि १९४९ िधे परुुषोत्तिने 

आपल्या िवडलाांच्या नािाने विष्ट्ि ू ्टोअसावच ्थापना केली. 

सत्तरी पार केलेला, विलेपारल्याच्या DNA च्या जडिघडिीला 

सहाय्यभतू असलेला हा एक िहत्िाचा बलतुेदार. 

 

पोटापाण्याचा व्यिसाय म्हिजे विष्ट्ि ू्टोअसा ही उपजीविका 

आवि आवि राष्ट्रीय ्ियांसेिक सांघ ही वजव्हाळ्याची सांघटना, 

परुुषोत्ति र्ोखले याांची जीविका होती. सांघाच्या र्ििेिातल्या 

परुुषोत्ति र्ोखले याांना आपल्या दकुानात काि करताना अनेकदा 

पावहल्याचे िाचकाना वनवित ्िरत असेल. सौम्य ्िभािाच े

र्ोखले कष्टाळू होते. दकुानाच्या ्थापने नांतरच्या तीस - बत्तीस 

िषाात व्थरािलेल्या व्यिसायाची पक्की र्विते तयार झाली होती 

आवि ग्राहकाांचा विश्वास आवि विकल्या जािाऱ्या िालाला 

पसांती विळाली होती. धान्सय – कडधान्सय यासह विलेपारल्यातील 

वचवकत्सक र्वृहिीच्या आवि वतच्या कुटुांबाच्या रसना कौिल्य – 

रुचीला ्िीकृत आवि सििार – व्रत - िैकल्यासाठीचे आिश्यक 

असे दजेदार िाि सािान - तयार पीठे हा र्ोखल्याांच्या विष्ट्ि ू

्टोअसाचा िखु्य पररचय होता. आजच्या िाकेवटांर् तांत्ाच्या भाषेत 

विष्ट्ि ू्टोअसा हा ब्ॅ ांड तयार झाला होता. ग्राहकाांची ब्ॅ ांड लॉयल्टी 
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प्राप्त झाली होती. ददुिैाने परुुषोत्ति र्ोखले अल्पजीिी ठरले. 

त्याांच्या नांतर १९८२ िधे आता दकुानाची जबाबदारी, िलुर्ा िहिे 

र्ोखले याच्याकडे आली होती. 

   

 

   <  श्री तेजस -  

श्रीिती उिाताई -  श्री 

श्रेयस 

 

सौम्य आवि िाांत 

्िभाि – वनयवितपिा – िक्तिीर व्यिहार अिा िहिे र्ोखल े

याांनी पढुील िीस िषाात िवडलाांनी आखनू वदलेल्या चौकटीत 

विष्ट्ि ू ्टोअसाचा व्यापार - व्यिहार साांभाळला. ददुिैाने, िहिे 

र्ोखले याांचाही २००४ िधे अकाली ितृ्य ूझाला. पत्नी श्रीिती 

उिाताई आवि कुटुांबाला हा िोठाच धक्का होता. दोन्सही िलेु िाळा 

आवि कॉलेजात विकत होती. या र्ांभीर पररव्थतीत उिाताई ांनी 

्ितःला सािरले आवि या धैयािील – खांबीर र्वृहिीने दकुान 

अन्सय व्यिसायीकाला चालिायला दणे्याचा वनिाय घतेला होता. 
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दकुान चालिायला वदलेल्या व्यिहाराचा कालािधी िषा 

२००७ िधे पिूा झाला होता. श्रीिती उिाताई आवि िहिे 

र्ोखल्याांचा िोठा िलुर्ा तेजस, इलेक्रोवनक या विषयातले वििि 

पिूा करून, विष्ट्ि ू ्टोअसाच्या िवडलोपावजात व्यिासायची 

जबाबदारी घणे्यासाठी वसद्ध झाला होता. उिाताई ांनी वदलेला 

सल्ला आवि पाठींबा यािळेु २००७ िधे तेजस र्ोखले या तेिीस 

िषाांच्या तरुिाने विष्ट्ि ू ्टोअसा या दकुानाची िाांडिी पनु्सहा सरुु 

केली होती. व्यिसायाचे पनुरुज्जीिन करण्यासाठी खेळत्या 

भाांडिलाची प्रिखु र्रज होती. त्यासाठी र्ोखले कुटुांबीयाांन काही 

धाडसी वनिाय घ्यािे लार्ले होते. या दोन्सही तरुिाांच्या कष्टातनू, 

विष्ट्ि ू्टोअसावच पनु्सहा ऊवजाताि्थेकडे झालेली िाटचाल ह ेया 

धाडसी वनिायाचे फवलत आह.े “साहसे श्री प्रवतिसवत” हचे खरे 

असे म्हिािेसे िाटते. 

 

विलेपारल्यातील बलतुदेाराांच्या कारकीदीचा अभ्यास 

करताना, त्याांच्या व्यिसाय कौिल्य – प्रर्ती – िदृ्धीचा आलेख 

वचवत्त करताना भेटलेले सिाात तरुि उद्यिी व्यापारी म्हिजे विष्ट्ि ू

्टोअसाचा तजेस र्ोखले आवि त्याचा धाकटा भाऊ श्रेयस 

र्ोखले. सळसळता उत्साह – असांख्य ् िप्न – वनवित ध्यये धारिा 



विलेपारल्यातील बलुतेदार:२ अरुण फडके 

107 
 

तरीही सािध पविते्, अिा तरुिाईच्या सजर् आवि सािर 

व्यिहाराांचा, िला  नव्याने पररचय झाला.  

आक्रिक िाकेटींर्च्या या जिान्सयात, विलेपारल्याच्या या 

िोठ्या बाजारपेठेतील प्रत्येक दकुानाच्या बाह्यरुपात आवि 

अथाातच अांतर्ात सजािटीत िहत्िाचे बदल वनयवितपिे घडत 

रावहले. खरे साांर्ायचे तर विष्ट्ि ू ्टोअसाच्या दिानी बाह्यरुपात, 

र्ेल्या साठ – सत्तर िषाांत फार बदल झाले नाहीत. दकुानाची प्रर्ती 

होत होती तरी दकुानाच्या आतल्या उपलब्ध िायाावदत जार्ेच े

व्यि्थापन याचा विचार कौिल्याने करिे आिश्यक होते. तेजस 

र्ोखलेिी झालेल्या सांिादातनू दकुानाच्या जार्ेचा िापर अथाात 

Optimum Space Utilisation वकती चातयुााने केले आह े

त्याचा पररचय झाला.      

 

कुठल्याही व्यापार – व्यिसायाच्या प्रर्तीचा आलखे वचवत्त 

करताना काही िापदांड तपासिे आिश्यक असते. व्यिसाय 

वि्तार आवि धाडसी वनिाय ह े दोन्सही प्रत्येक व्यिसावयकाच्या 

हातात हात घालनूच प्रिास करत असतात. आपल्या पररसरातील 

– दकुानात येिाऱ्या वनयवित ग्राहकाच्या बदलत्या रुची आवि 

र्रजाांचा सकू्ष्ि अभ्यास करिारा व्यापारी नेहिेीच यि्िी झाला 
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आह.े आपल्या प्रत्येक बलतुेदाराची ही प्राथविक र्िुित्ता आह.े 

विष्ट्ि ू ्टोअसाच्या वनयवितपिे िार्ी लार्लेल्या िाि सािान 

व्यिसायाला परूक आवि दजेदार पदाथाांची जोड वदली र्लेी होती. 

प्रत्येक कुटुांबात लोकवप्रय असलेला तयार खाऊ म्हिजे वचिडा – 

चकल्या – िेि – लाडू. सरुुिातीला उिाताई ह ेसिा पदाथा घरीच 

तयार करत असत. जिी िार्िी िाढली तसे आपल्या अपेवित 

प्रतीचे आवि चिीचे असे पदाथा परुिठादाराांकडून बनिनू घेतले 

जाऊ लार्ले. यािळेु खाऊच्या पदाथाातील िैविध्य आवि 

िाढलेली िार्िी याबरोबरच दकुानाच्या जार्ेच े वनयोजन सहज 

झाले.  

 

वििि आवि नोकरी – व्यिसायासाठी अनेक कुटुांबातील 

तरुि – तरुिी परदिेाांत िा्तव्य करतात. वदिाळीच्या 

उत्सिप्रसांर्ी ह े सिा खाऊचे पदाथा नीटनेटके पॅक करून खास 

वदिाळी हमॅ्पर बनिले र्लेे आवि परदिेातील अिा अनके 

िहराांिध्ये याची विष्ट्ि ू ्टोअसा तफे वनयाात सरुु झाली. यापढेु 

आपिच या सिा पदाथाांची ्ितः वनविाती करायची आवि 

फॅ्रांचाइवि दकुानाांची साखळी उभी करायची वजद्द या तरुि 

व्यापाऱ्याांनी धारि केली आह.े   
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लोकिान्सय सेिा सांघ, पारले ही सां्था म्हिजे विलेपारल्याच्या 

हृदयािरचा जि ूकौ्तभुििी. या सां्थेतले सांिेदनिील यिुक – 

यिुती, सिाजातील “नाही रे” िर्ााच्या आवि त्या कुटुांबातील 

छोट्या िलुाांच्या भािनाांच्या सकू्ष्ि जािीिा नेिकेपिी नोंदितात. 

२०१९ च्या वदिाळीत खाऊच्या पावकटाांवच भेट दऊेन ह ेयिुक – 

यिती त्या कुटुांबाांच्या आवि छोट्या िलुाांच्या आनांदात सहभार्ी 

झाले. चार सहा प्रकारचे खाऊ असलेली काही हजार पावकटे दोन 

– तीन वदिसात तयार करिे ह े िोठेच आव्हान होते. पवहल्या 

टप्प्यानांतर काही हजार पावकटाांची र्रज पनु्सहा वनिााि झाली. विष्ट्ि ू

्टोअसाच्या या दोन यिुा उद्योजकाांनी ह ेआव्हान ् िीकारले आवि 

अडीच वदिसात पनु्सहा काही हजार खाऊची पावकटे बनिली र्ेली. 

यासाठी आपल्या Vendor म्हिजे अनेक परुिठादाराांच्या 

सहाय्याने केलेले िेळेचे वनयोजन (Outsoursing 

Management) ह े अांर्भतू चातयुा आवि कौिल्याचे, या 

बलतुेदाराच्या िितचेे अनभुिवसद्ध प्रिाि आह.े       

 

विष्ट्ि ू ्टोअसाच्या व्यिसाय वि्ताराच्या पढुच्या टप्प्यािर 

आता आांब्याचा प्रिेि झाला होता. िािीच्या घाऊक बाजारातील 
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व्यापारी आवि थेट कोंकि पररसरातील आांबा बार्ाईतदार 

याांच्याकडून एवप्रल – िे िवहन्सयात दजदेार आांब्याची खरेदी सरुु 

झाली. हा प्रयत्न पवहल्याच िषी यि्िी झाला. आांब्याची पसांती 

तो चाखल्यावििाय विळत नाही. ग्राहकाला आग्रहाने आांब्याच्या 

ताज्या फोडींचा आ्िाद दणे्याची कल्पना ह े या यिाचे िखु्य 

र्िक होते.       

 

विष्ट्ि ू् टोअसाच्या  श्रीिती उिाताई – श्रेयि – तेजस याांचेसह  

सिा र्ोखले कुटुांवबयाांना अनेकानेक िभुेच्छा...!--००--  
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विलेपारल्यातील बलुत  / ८   

सपे्र कुटंुबीय आर्ण सपे्र आर्ण मंडळी 

 

विलेपारल्यातील नार्री ि्तीची प्राथविक जडिघडि आवि 

कालाांतराने त्यात वनयवितपिे झालेला वि्तार या वकिान 

पाििेदोनिे िषे घडत रावहलेल्या प्रवक्रयेला एक अनोखी वि्त 

आह.े िुांबई उपनर्र वजल्ह्यातील अनेक उपनर्राांच्या इवतहासाचा 

िार्ोिा घेताांना, वििेषतः िाांद्र े – खार  -- साांताकू्रझ या 

उपनर्राांच्या पवििेकडील (रेल्िेच्या पवििेला) आवि विलेपारले 

पिूा आवि पवििेच्या नार्री ि्तीची िाांडिी वकिान दीडि े

िषाांपासनू खपू वि्तीत झालेली वदसते. िाझा सांदभा आह ेतो खास 

करून नर्र रचनेच्या व्यि्थलेा.   

तत्कालीन िुांबई िहर आवि वििेषतः विलेपारले 

उपनर्राच्या जडिघडिीत अनेक िहत्िाच्या घटना घडल्या. 

त्यातली वििेष उल्लेख करािा अिा दोन घटना आहते. िषा 

१८४५ िधे लेडी जििेटजी जीजीभॉय याांनी ्ितःच्या वनधीतनू 

बाांधनू वदलेला, िुांबई िहर आवि उपनर्राना जोडिारा िाहीि 

कॉजिे हा पलू. त्यानांतर एकिेपासष्ट िषाांपयांत, िुांबई िहर आवि 

उपनर्राना जोडिारी ही एकिेि िहत्िाची जोडिी होती. त्यानांतर 
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िषा २००९ िधे, िाांद्र ेपविि आवि िरळी याना जोडिारा सी वलांक 

हा ५६०० िीटर लाांबीचा िैविष््टयपिूा पलू बाांधला र्ेला.  

िषा १८५१ िधे बॉम्बे, बरोडा अँड सेन्सरल इांवडया रेल्िे अथाात 

बी बी अँड सी आय रेल्िे या कां पनीची झालेली ्थापना, ही 

विलेपारले उपनर्राच्या जडिघडिीत घडलेली दसुरी िहत्िाची 

घटना होती. या कां पनीने, चचार्ेट ते विरार या रेल्िे िार्ााची बाांधिी, 

१२ एवप्रल, १८६७ या वदििी पिूा केली होती. नांतरच्या काळात 

ही रेल्िे लाईन कुलाब्यापयांत वि्ताररत झाली होती. या रेल्िे 

िार्ाािर चचार्ेट नांतर, ग्रॅन्सटरोड, दादर, िान्सद्र,े अांधेरी, बोरीिली 

आवि विरार अिी सरुुिातीची ् थानके, बाांधली र्ेली होती. िे्टना 

रेल्िे नकािािर आजही हीच प्रिखु ्थानके दिािली जातात. 

साांताकू्रझ रेल्िे ्थानक १८८८ िधे बाांधले र्ेले होते. श्री 

र्ोकुळदास  तेजपाल याच्या आवथाक दिेर्ीतनू, त्याांनी वदलेल्या 

जविनीिर, िषा १९०६ िधे विलेपारले रेल्िे ्थानकाची वनविाती 

झाली होती. ्थानक होण्याच्या आधी रेन इथे थाांबत असे. िात् 

प्रिािाांना उतरण्यासाठी पोटार दरिाजाला विड्याां लाित असत. 

असा १८५१ ते १९०६ या साधारि पन्सनास – पांच्चािन्सन 

िषाांच्या काळातील घटनाांिळेु, आपले विलेपारले उपनर्र प्रथिच 

िुांबईच्या नकािािर अांवकत झाले होते. िषा १९३० िधे बाांधला 
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र्ेलेला आवि १९४७ पयांत वब्टीि रॉयल एअर फोसा च्या ताब्यात 

असलेला साांताकू्रझ – विलेपारल े पररसरातील एअरपोटा, 

्िातांत्रयप्राप्ती नांतर भारत सरकारच्या अवधपत्याखाली आला होता. 

िषा १९३२ िधे विलेपारले पवििेचा वििानतळ बाांधनू पिूा झाला 

आवि यािळेु आपले विलेपारले उपनर्र, जार्वतक नकािािर 

अांवकत झाले होते.  

        

विलेपारल्याच्या ईिान्सयेला तेजपाल कुटुांबाची िोठी िेत 

जिीन होती. वतथे एक िखु्य र्ता बनिनू (सध्याचा तेजपाल ् कीि 

िखु्य र्ता) त्याला काटकोनात पाच छोटे र्ते बनिले आवि 

४०० / ५०० िाराचे जविनीचे प्लॉट घरे बाांधण्यासाठी विक्रीसाठी 

उपलब्ध करून वदले. याच आजच्या तेजपाल ्कीिच्या पाच 

र्ल्ल्या. याचिेळी श्री विष्ट्ि ूबाळकृष्ट्ि पराांजपे (चाांदीिाले पराांजपे 

– िाननीय श्री बाबरुाि तथा श्री िोरेश्वर पराांजपे याांचे िडील) 

याांनीही आपल्या िालकीच्या जविनीचे प्लॉट पाडून घरे 

बाांधण्यासाठी विक्रीसाठी उपलब्ध केले. पराांजपे ए ्कीि आवि 

पराांजपे बी ्कीि या नािाने या र्त्याना आपि आज ओळखतो. 

यािळेु विलेपारल्यात निी नार्री ि्ती, झपाट्याने प्रर्त होत 

होती. िषा १९२१ िधे विलेपारले पिूा उपनर्राची लोकसांख्या 
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७००० हजार होती. दहा िषाांनांतर १९३१ िधे ती दपुटीने िाढून 

१५८६८ झाली आवि िषा १९४१ िधे पाच पटीने िाढून ३८४९३ 

इतकी झाली होती.      

विसाव्या ितकाच्या िध्यापासनू घडिाऱ्या अिा घटनाांच्या 

आवि त्यातनू िुांबईसह विलेपारले उपनर्राच्या प्रर्तीच्या िाताा 

सिादरू चचील्या जात होत्याच. िषा १९४५ पासनू दिेाच्या िहरा 

िहरात – र्ािा र्ािात, नार्ररकाना भारतीय ्िातांत्रयाचे िेध 

लार्ले होते, निी सिाज रचना आकार घते होती. दिेभर उत्साहाच े

उधाि आले होते. र्ािा र्ातील तरुिाांना प्रर्ती हिी होती. 

त्यातल्या विवित आवि िहात्िाकाांिी तरुिाांना िहरात म्हिज े

िुांबईत पोटापाण्याचा व्यिसाय आवि काि िोधायला जाण्याची 

ओढ लार्ली होती. आपल्या लेखिालेतील या सिा बलतुेदाराांच े

आज वदसिारे यि ह े आपल्या उपनर्राच्या याच वि्तबद्ध 

उभारिीचे फल्िरूप आह.े आजच्या िब्दात साांर्ायचे झाले तर 

िाकेट तयार झाले होते आवि सप्लाय व्हेंडरवच िाट पाहत होते.   

विसाव्या ितकाच्या सरुुिातीला, अिी ्िप्न घेऊन िुांबईत 

आवि विलेपारल्यात आलेल्या अनेक नार्ररकाांनी, इथल्या  

सिाजाचा DNA घडिला आह.े आपापली कुटुांबाची िळू र्ािे 

आवि घरे सोडून खपू तरुि ियाांत इथे येऊन ्थावयक झालेल्या 
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विद्यार्थयाांना – दाांपत्याांना, त्याांच्या अन्सन – िस्त्र – वनिारा या 

प्राथविक कौटुांवबक र्रजाांसह...त्याांच्या िैिविक आवि 

साां्कृवतक अपेिाांची पतूाता, हा या DNA चा नक्की आवि नेिका 

अथा आह.े ितकपतूी झालेल्या आवि ितकपतूीच्या उांबरठ्यािर 

असलेल्या विलेपारल्यातील िैिविक – सािावजक – साां्कृवतक 

सां्था यासह  विलेपारल्यातील आपले असांख्य बलतुेदार, हचे सिा 

या DNA चे िखु्य घटक आहते. विसाव्या ितकाच्या अर्दी 

सरुुिातीला, साधरि िांभर िषाांपिूी इथे ्थाईक झालेले, आधी 

उल्लेख केलेले चतरु आवि दरूदृष्टी असलेले नार्ररक ह ेअर्दी 

प्राथविक बलतुेदार होते. आजच्या विलेपारले उपनर्राच्या 

प्रवतिेचे पिूा श्रेय याच सिाज धरुरिाांचे आह.े याचे कारि याच 

नार्ररकाांनी विलेपारल्याच्या टाऊन प्लाांवनांर् ्कीिची प्राथविक 

आखिी केली होती.        

कोकिातील राजापरूजिळ जिळेथर नािाच्या छोट्यािा 

र्ािात, राजाराि लक्ष्िि सपे्र या तरुिाच्या कुटुांबाचे, वकरि - िाि 

सािानाचे दकुान होते. तरुि राजाराि १९५५ या िषी निीब 

आजिािण्यासाठी िुांबईला आला. विलेपारल्याच्या 

जडिघडिीचा हाच नेिका पोषक काळ होता. कोिा पररवचताच्या 

ओळखीतनू वर्रर्ािातील नावनिडेकर याांच्या दकुानात राजाराि 

कािाला रावहला. आपले ्ितःचे वकरािा - िाि सािानाचे दकुान 
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िुांबईत असािे असे एकच ध्येय त्याच्या डोळ्यासिोर होते. 

नावनिडेकराांच्या दकुानात दोन-तीन िषे उिेदिारी झाली होती. 

िुांबईच्या होत असलेल्या प्रर्तीची वनवित जािीि नावनिडेकराना 

होती. वकरािा - िाि सािानाचे दकुान काढून व्यापार करायला 

तलुा उत्ति वठकाि म्हिजे विलेपारले उपनर्र. वतथे निी ि्ती होत े

आह,े त ूवतथे जाऊन प्रयत्न करािा असा सल्ला नावनिडेकराांनी 

वदला आवि राजारािचा उत्साह वद्वर्िुीत झाला.   

 

 

राजाराि लक्ष्िि सपे्र याांनी जनू १९६० िधे, हनिुान रोड 

िरील दत्त िांवदराच्या सिोर  असलेल्या, विल्प िहाल या नािान े

पररवचत असलेल्या इिारतीत, आपल्या सपे्र आवि िांडळी या 

↟ श्री ववनय आवण सौ वरदा                           ↟ श्री वनतीन आवि सौ नेहा 
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दकुानाची ्थापना केली होती. २०२० ह े या दकुानाचे हीरक 

िहोत्सिी िषा आह.े आज ह ेदकुान सपे्र अँड कां पनी या नािाने 

आपल्याला पररवचत आह.े आपला िलुर्ा विष्ट्ि ूआवि कािाला 

दोन – तीन किाचारी याांच्यासह दकुानाचा िहूुता झाला होता.  

                                 

विलेपारल्यात ि्तीला येऊन इथेच ्थावयक झालेले 

बहुताांिी नार्ररक आवि त्याांची कुटुांबे कोंकि पररसरातनू आलेली 

होती. आधीच्या लेखाांिध्ये याचे ििान वि्ताराने केले आह.े या 

कुटुांब व्यि्थेिध्ये व्रत-िैकल्ये, िांर्लकाया, दनैांवदन व्यिहार याला 

परांपरेने आलेली एक वनवित वि्त आवि सां्कृती होती. प्रत्येक 

कुटुांबाची पारांपररक  रुची – रसना आवि खाद्य सां्कृती ह ेयाच 

कुटुांब सां्कृतीचे िैविष््टय होते. आपल्या िळू र्ािातील घरात 

एकत् कुटुांब पद्धतीत िषा भराचे साठििीचे पदाथा – िसाले, 

िेर्िेर्ळी पीठे, कुटुांबातील िवहला घरीच बनित असत. 

त्याकाळात विलेपारल्यातल्या सिाजातील कुटुांबाांची ही र्रज, 

राजाराि लक्ष्िि सपे्र याांनी नेिकेपिे ओळखली होती. सिाजातील 

आपल्या ग्राहकाांच्या नेिक्या र्रजा आवि त्यात वनयवितपि े

होिारे बदल याचा योग्य पररचय आवि अभ्यास ही राजाराि सप्रे 
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आवि िलुर्ा श्री विष्ट्ि ूसपे्र या आपल्या अन्सय बलतुेदाराांप्रिाि े

याही बलतुेदाराची वनसर्ादत्त र्िुित्ता होती.  

दकुानातली वनयवित आवि िक्तिीर उपव्थती, ् िच्छ आवि 

दजेदार िाल, प्रिाविक आवि पारदिाक व्यािहार या सिा 

अनभुिाांिळेु, सपे्र आवि िांडळींच्या दकुानातील ग्राहकाांची िदाळ 

वदिसेंवदिस िाढत र्ेली. श्री राजाराि सपे्र याांचे वचरांजीि श्री विष्ट्ि ू

सपे्र आता या व्यिसायात पारांर्त झाले होते. िषा १९६० िधे 

ियाच्या अठरा – विसाव्या िषी िवडलाांच्या हाताखाली उिेदिारी 

सरुु करून त्यानांतर िषा २०१८ पयांत म्हिजे सलर् अठ्ठािन्सन िषे 

श्री विष्ट्ि ूसपे्र याांनी दकुानाचे व्यि्थापन साांभाळले. एक प्रकारे हा 

विक्रिच म्हिायला हिा.  ग्राहकाांचे सािान घरपोच करण्याची 

जबाबदारी सरुुिातीला त्याांच्यािरच होती. आपल्या कुटुांबातील 

रोजच्या जेििातील आिश्यक िसाले बनिण्याच्या खास 

पारांपररक पद्धती, त्याांचे िडील श्री राजाराि सपे्र याांनी आपल्या 

िोडी वलपीत वलहून काढल्या आवि आपल्या घरीच ते बनिायची 

सरुिात केली. यात वनयवित िाढ होत र्ेली. आजही असे 

लोकवप्रय चिीचे विविध िसाले खास पद्धतीनसुार, सपे्र कुटुांबाच्या 

घरीच बनिले जातात. र्ोडा िसाला – र्रि िसाला – िालििी 

िसाला – साठििीची हळद आवि लाल वतखट या सिा 

िसाल्याच्या, िोडी वलपीतील फॉम्युाल्याांच्या नोंदी खास द्तऐिज 
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म्हिनू, सपे्र आवि िांडळी या दकुानाचे सपे्र कुटुांबातील वतसऱ्या 

वपढीतील श्री विनय आवि श्री वनतीन याांनी जपनू ठेिल्या आहते. 

या दोघाांच्या सौभाग्यिती सदु्धा दकुानाच्या व्यि्थापनात सहभार्ी 

आहते.    

विलेपारल्यातील प्रत्येक बलतुेदाराच्या दकुानात उपलब्ध 

पदाथाांची काही खास िैविष््टये आहते. आता नाि बदललेल्या सपे्र 

अँड कां पनी या दकुानातही ्ितः तयार केलेल्या अनेक 

िसाल्याांच्या बरोबरच, ज्िारी – बाजरी – ताांदळू याच्या वपठाांसह 

अनेक तयार पीठे ग्राहकवप्रय आहते. लाडू बनिण्यासाठी खास 

दळलेले िरु् डाळ पीठ – बेसन आवि आांबोळीचे पीठ – िालििी 

िडा पीठ - घरर्तुी िेतकुट – िखुिासाची सपुारी यािळेुच या 

बलतुेदाराला ग्राहकाांच्या ब्ॅ ांड लॉयल्टीची िोहोर लार्ली आह.े 

िात् ग्राहकाांची ब्ॅ ांड लॉयल्टी विळायला कारिीभतू झाले आहते, 

दकुानात कायि उपलब्ध असलेले साधारि दहा बारा प्रकारच े

तयार लाडू. िरु् डाळ लाडू – बेसन लाडू – िेथी लाडू – रिा लाडू 

– नाचिी लाडू – वडांक लाडू या सिा लाडूना बारा िवहने िार्िी 

असते. वचिडा – िेि – चकल्या या बरोबरच ह ेसिा लाडू सपे्र अँड 

कां पनी या दकुानाचा जि ूUSP बनला आह.े     
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सपे्र अँड कां पनी या दकुानाचे व्यि्थापन श्री विनय आवि सौ 

िरदा आवि श्री वनतीन आवि सौ नेहा हे वतसऱ्या वपढीतील सप्र े

कुटुांबीय करत असतात. अनेक प्रकारच्या लाडिाांसह वचिडा – 

िेि – चकल्या – िसाले आवि पीठे बनिण्याचे आवि विक्रीच े

व्यि्थापन सौ िरदा आवि सौ नेहा या सपे्र कुटुांबातील िवहला 

करत आहते. दकुानासह बालाजी कार रेंटल या वि्ताररत 

व्यिसायाचे व्यि्थापन श्री विनय सप्रे करत आहते. 

जनू १९६० िधे ्थापन झालेल्या आवि २०२० िधे 

्थापनेचा वहरक िहोत्सि साजरा करत असलेल्या, सप्रे अँड 

कां पनी या दकुानाचा आवि बलतुेदार िालक – व्यि्थापक  सप्रे 

कुटुांबाच्या तीन वपढ्याांचा पररचय करून दिेारा हा लेख हा एक 

छान योर्ायोर् आह.े सिा सपे्र कुटुांवबयाना भविष्ट्यातील 

उपक्रिाांसाठी अनेकानेक िभुेच्छा...!     

बलतुेदार लेखासाठी सांदभा सौजन्सय: िुांबई नर्री - लेखक प्रा 

न र फाटक, विलेपारले ्ितृी ग्रांथ लेखक: कै श्री रा र् बिे, कै श्री 

र ब फिसळकर, छत्पती वििाजी िहाराज ्िारक सविती 

प्रकावित  ्ितृी सरु्ांध.       

--००--  
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विलेपारल्यातील बलुत २ / ९   

श्रीधर बाळाजी सहस्रबुदे्ध आर्ण कुटंुबीय 

एक्सलर्सयर लॉन्री 

 

अभतूपिूा श्री श्रीधर बाळाजी सहस्रबदेु्ध ह ेआजच्या आपल्या 

लेखातील बलतुेदार आहते. विलेपारले उपनर्राच्या इवतहासाच्या 

उपलब्ध नोंदीनसुार, ितकापिूी िषा १९१६-१७ िधे आपले 

दकुान थाटून, वकरािा िािसािानाच्या व्यापाराची सरुुिात 

करिाऱ्या श्रीधर बाळाजी  याना आद्य बलतुेदार म्हिायला हिे. 

सािकारी आवि कवििन एजांटचा व्यिसाय करिाऱ्या तत्कालीन 

विलेपारल्यातील श्री श्रीधर िासदुिे फाटक याांच्या भवर्नी 

रिाबाईचा वििाह श्री श्रीधर बाळाजी सहस्रबदेु्ध याांच्यािी झाला 

आवि श्रीधर बाळाजी सहस्रबदेु्ध उपाख्य बापरूाि, विलेपारल्यात 

िा्तव्याला आले. नाििांत पारलेकर िाननीय कै प ुल दिेपाांडे 

याांच्या एका लेखात, श्रीधर बाळाजी याांच्या या दकुानाचा उल्लेख 

आह.े   

आपल्या उपनर्राच्या जडिघडिीच्या काळातील 

ितकापिूीच्या या व्यक्ती आवि आता इवतहास बनलेले घटनाक्रि 

याचा पररचय वि्ताराने करून घ्यायला हिा.  
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  < श्री श्रीधर बाळाजी 

सहस्रबदेु्ध उपाख्य बापरूाि.  

 

 

एकोिीसाव्या ितकाच्या अखेरच्या दिकाांत आवि विसाव्या 

ितकाच्या पावहल्या दिकाांत, वनव्िळ दोन हजार लोकि्तीच्या 

विलेपारले पिूा उपनर्रात, नार्री ि्तीची िाढ झपाट्याने होत 

होती. ितािानातील बलतुेदाराांच्या कारकीदीचा आवि प्रर्तीचा 

अभ्यास करत असताांनाच, या सरुुिातीच्या काळातील अनेक 

बलतूेदाराांनी िाझे लि िेधनू घेतले होते.    

 

कोकि पररसरातनू िुांबईत ् थलाांतररत झालेल्या अिा दवििी 

सिाजातील कुटुांबाांवच ि्ती विलेपारले पिूा या उपनर्रात 

एकोिीसाव्या ितकाच्या अखेरीस िाढत होती. पराांजपे – फाटक 

– पारधी – वभडे – आर्ािे – पेठे – बार्लु – र्ोखले – ओक – 

पडिळ – िैद्य – वलिये – िकील पटिधान – रानडे – डॉ काांबळी 

– िहांत पडते – विल्पकार म्हात्े – जोर् -- बेलसरे ही यातली प्रिखु 
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दवििी ब्ाह्मि कुटुांबे होती. सािकारी - व्यापार - उद्योर् आवि 

डॉक्टर – िकील असे पेिा असलेल्या या कुटुांबातील सिाच वस्त्रया 

आवि परुुष ह े विलेपारल्यातील आद्य बलतुेदार आवि 

सिाजसेिक  होते. या सिाच कुटुांबाांच्या िालकीच्या िोठ्या जविनी 

विलेपारल्यात होत्या. याच दरूदिी नार्ररकाांनी, लोकिान्सयाांच्या 

्ितृीपिात दोन सां्थाांची ्थापना केली होती. आज या दोन्सही 

सां्था, विलेपारल्यावच प्रिखु ओळख आहते.     

 

इथे िापरलेले दवििी ब्ाह्मि सिाज ह ेसांबोधन, त्याकाळात 

प्रचवलत होते. हे कुठलेही ज्ञावतिाचक सांबोधन नाही. याला काही 

भौर्ोवलक सांदभा आह.े   

                     

        < वब्टीि राज्यातील 

िुांबई इलाका.  

 

िरील नकािातील लाल 

रांर्ातील िुांबई इलाका, १९०१ 

या िषीच्या नकािातील आह.े 

आजच्या पावक्तानातील वसांध प्राांतापासनू िहाराष्ट्र राज्याच्या 
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खाली दवििेला  असलले्या कनााटक राज्यातील तत्कालीन उत्तर 

कनााटक प्रदिे अिा या इलाक्याच्या सीिा होत्या. या नकािातील 

िुांबई िहर, कोकि पररसर आवि उत्तर कनााटक ह े प्रदिे या 

नकािाच्या दविि वदिेकडे आहते. या तीनही प्रदिेात िा्तव्य 

असलेल्या नार्ररकाांना त्या काळाांत दवििी अथिा दवििी ब्ाह्मि 

सिाज, असे सांबोवधत केले जात असे.  

 

आज याचे दोन सांदभा उपलब्ध आहते. पवहला सांदभा असा 

की लोकिान्सय वटळकाांच्या वनधना आधी एक िषा, १९१९ िधे, 

विलेपारल्यातील नार्ररकाांनी आपल्या िांडळातफे, र्ोखल े

कुटुांबाच्या श्रीराि िांवदरात श्रीर्िेिोत्सिाची ्थापना केली होती. 

या िांडळाचे नाांि दवििी िांडळी असे होते. लोकिान्सय सेिा सांघ, 

पारले या सां्थेच्या िषा १९२३ िधील ्थापनेनांतर, िषा १९२४ 

िधे या िांडळाच्या विनांतीनसुार हा श्रीर्िेिोत्सि, लोकिान्सय सेिा 

सांघ या सां्थेिधे विलीन करण्यात आला. आधीच्या लेखात 

उल्लेख केल्यानसुार, िषा १९२० िधे विलेपारल्याची लोकसांख्या 

७००० होती. र्ेल्याच िषी २०१९ िधे, सां्थेच्या या 

श्रीर्िेिोत्सिाची िताब्दी साजरी झाली. लोकिान्सय वटळकाांची 

ध्येय-धोरिे  आजही जपिाऱ्या सां्थेच्या श्रीर्िेिोत्सिाला, 
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िाननीय पांतप्रधान श्री नरेंद्र िोदी याांनी भेट दऊेन, श्रीर्िेिाचे दिान 

घेतले होते. या आज या सिा नोंदी, लोकिान्सय सेिा सांघाच्या 

दफ्तरात उपलब्ध आहते.  

 

याचा दसुरा सांदभा असा की साधारि र्ेली १७५ िषे, िाझ े

फडके कुटुांबीय, र्जुरात िधील बडोदा म्हिजे आजच्या िडोदरा 

िहरात ्थावयक झाले आहते. अिी अनेक िराठी भावषक कुटुांब 

आजही र्जुराततेील अनेक िहरात िा्तव्य करतात. या सिााना 

आजही दवििी असे सांबोवधत केले जाते.    

 

श्री र्ोपाळ रािचांद्र फाटक आवि श्री श्रीधर िासदुिे फाटक 

याांचे अविभक्त फाटक कुटुांब हा तत्कालीन विलेपारल्यातील एक 

नाििांत पररिार होता. खपू िोठ्या जविनी या पररिाराच्या 

िालकीच्या होत्या. याकाळाांत, ििीद बांदर या िुांबईच्या व्यापारी 

पेठेत या फाटक बांधूांचा, सािकारी आवि वकरािा – धान्सय  – 

कडधान्सयाचा कवििन एजांटचा व्यिसाय होता. यातील श्री श्रीधर 

िासदुिे फाटक याांचे अल्पियात वनधन झाले. िषा १९३४ िधे, 

त्याांच्या सौभाग्यिती श्रीिती र्ांर्ाबाई फाटक याांनी लोकिान्सय सेिा 

सांघाच्या िाचनालय आवि ग्रांथालयाला आपल्या वदिांर्त पतीच्या 
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्िरिाथा रुपये ५,०००/- देिर्ी वदली होती आवि ग्रांथालयाला 

श्रीधर िासदुिे फाटक याांचे नाि वदले जािे अिी इच्छा व्यक्त केली 

होती. म्हिनू आज हे ग्रांथालय श्री िा फाटक ग्रांथसांग्रहालाय या 

नािाने ओळखले जाते. याच फाटक बांधूांच्या सहकायााने, श्रीधर 

बाळाजी सहस्रबदेु्ध याांनी आपले वकरिा व्यापाराचे दकुान िषा 

१९१६-१७ िधे डॉ काांबळे याांच्या िालकीच्या जार्ते ् थापन केले 

होते. पिूा पारल्यातनू पविि पारल्यात जाण्यासाठी, 

विलेपारल्याच्या दवििलेा एक रेल्िे फाटक होते जे अलीकडच्या 

काळात बांद झाले आह.े या फटका जिळ, या दकुानाची जार्ा 

होती.  

 

िळू वचपळूि जिळच्या परिरुाि या र्ािात ्थाईक 

असलेल्या सहस्रबदेु्ध कुटुांबातील श्रीधर बाळाजी आवि 

आण्िासाहबे सहस्रबदेु्ध ह ेदोन बांध.ू श्रीधर िासदुिे फाटक याांची 

भवर्नी रिाबाई वहच्यािी वििाह झाल्यानांतर श्रीधर बाळाजी 

म्हिजे बापरूाि, विलेपारल्यात ्थाईक झाले. िषा १९१६-१७ 

पासनू िषा १९४० पयांत, बापरुािाांचे दकुान विलेपारल्याच्या 

दवििेकडील रेल्िे फटका जिळ होते. बापरूाि सहस्रबदेु्ध ह े

वकरािा दकुान साांभाळत असत तरी त्याांचा िळू वपांड सिाजसेिेचा 
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होता. नरकेसरी लोकिान्सय वटळकाांचे विचार आवि नेततृ्ि 

्िीकारून ्िराज्यावच आकाांिा बाळर्िारे वकां बहुना 

विलेपारल्यातील  सिाच तरुि उद्यिी होतेच, त्याबरोबर 

पररसरातील सिाजाच्या प्रर्तीसाठी सातत्याने वक्रयािील होते. 

लोकिान्सयाांच्या ितृ्यनुांतर त्याांच्या पिात विलेपारल्यात दोन िोठ्या 

सां्था ्थापन करिारे हचे तरुि विलेपारल्याच्या सिाजिनाच े

विल्पकार आहते. आपले बलतुेदार बापरूाि सहस्रबदेु्ध लोकिान्सय 

सेिा सांघ, पारले या सां्थेचे सां्थापक िांडळाचे सद्य होते.      

 

बापरूािाांचे बांध ूआण्िासाहबे यािेळी दकुानाचे व्यि्थापन 

पाहात होते. त्यािळेु बापरूािाांना त्याांच्या सिाजकायााला िेळ दतेा 

येत असे. १९३० च्या आसपास, विलेपारल्याच्या िेिीिर पविि 

दु्रतर्ती िार्ााच्या पिेूकडे असलेल्या पररसरात िहारोग्याांची ि्ती 

होती. या रोर्ाने बावधत नार्ररकाांना, बापरूाि त्यािेळी 

औषधोपचार करत असत. त्याांच्या अन्सनपाण्याची व्यि्था करत 

असत. िधभूाई जाधि याांचे िविकाांत हअेर कवटांर् सलनू िषा 

१९४५ िधे श्रीराि िांवदरा सिोर ्थापन झाले होते. त्याकाळात 

सांध्याकाळी सलनू बांद झाल्यानांतर, बापरुाि आवि श्री िधकुार 
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भािे ह ेदोघे,  र्रज ूविद्यार्थयाांवच इांवग्लि आवि र्विताची विकििी 

त्या दकुानात घते असत.       

िषा १९४० च्या सिुारास बापरूािाांचे दकुान, नेहरू रोडिर 

्थलाांतररत झाले. आज   डी िाटाचे दकुान वजथे आह े त्याच 

वठकािी काही काळ ह ेदकुान होते. आज सार्ित बँकेची िाखा 

असलेली श्रीिती िाई फाटकाांची इिारत, िहािे िवकलाांची इिारत 

या नेहरू रोडिरील पररसरापासनू िालिीय रोडिर असलेल्या 

िातछृाया इिारती पयांतचा सिा पररसर त्याकाळात अविभक्त 

फाटक कुटुांबाच्या िालकीचा होता. बापरूाि सहस्रबदेु्ध याांच्या िषा 

१९५२ िधे झालेल्या ितृ्यचु्या आधी ह ेवकरािा िाि सािानाच े

दकुान, िहािे िवकलाांच्या इिारतीत ्थलाांतररत झाले होते. 

एकेकाळी ही इिारत सदु्धा फाटक कुटुांबाच्या िालकीची होती. 

आज या जार्ी एक्सलवसयर लॉन्सड्रीचा व्यिसाय िदृ्धींर्त झाला 

आह.े  

िषा १९५८ िधे, बापरूािाांच्या वकरािा िाि सािानाचा 

व्यिसाय बांद करून एक्सलवसयर लॉन्सड्रीच्या व्यिसायाची सरुुिात 

म्हिजे बापरूािाांच्या उद्यििील कुटुांबातील एका कतुात्ििान आवि 

धाडसी िवहलेच्या व्यिसाय व्यि्थापन कौिल्याचा आवि 

यिाचा आलखे आह.े 
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 < एक्सलवसयर 

लॉन्सड्रीचा जनुा 

फोटो.  

 

बापरूािाांचे सपुतु् श्री दत्तात्य श्रीधर सहस्रबदेु्ध (आबा) आवि 

त्याांच्या सौभाग्यिती श्रीिती सवुिलाताई ह ेदाम्पत्य या सहस्रबदेु्ध 

कुटुांबातील दसुऱ्या वपढीतील उद्योजक बलतुेदार आहते. श्रीिती 

सवुिलाताई या पिूााश्रिीच्या इांदतुाई जोर्ळेकर. आपल्या 

लेखिालेवतल एक नाििांत बलतुेदार, जीिन हॉटेलचे श्री 

आप्पासाहबे जोर्ळेकर याांची, सिुीलाताई िोठी बवहि आहते. हे 

सिा जोर्ळेकर कुटुांबीय उद्यििीलतेचा वनसर्ादत्त िारसा घेऊन 

आले आहते.  

या नांतर एक काळ असा आला की वकरािा िाि सािानाच्या 

व्यिसायात म्हिािी तिी आिदनी होत नव्हती. बापरूाि 

िदृ्धत्िाकडे झकुले होते आवि बांध ूआण्िासाहबे आपल्या र्ािी 

परिरुाि येथे परतले होते.बापरूािाांचे सपुतु् श्री दत्तात्य श्रीधर 
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सहस्रबदेु्ध (आबासाहबे) नोकरीसाठी काही काळ वचपळूि िधे 

र्ेले होते. 

   < श्रीिती सिुीला दत्तात्य 

सहस्रबदेु्ध, पिूााश्रिीच्या इांदतुाई 

जोर्ळेकर.  

 

बापरूािाांच्या  वकरािा 

व्यिसायािर काजााचा बोजा होता. 

अिािेळी बापरूािाांची सनू, दोन 

िलुाांची आई असलेल्या श्रीिती सवुिला दत्तात्य सहस्रबदेु्ध याांनी 

त्याांचे िािा श्री वटळक याांच्या सल्ल्याने वकरािा िाि सािानाचा 

व्यिसाय बांद करून िषा १९५८ िधे एक्सलवसयर लॉन्सड्री या 

व्यिसायाची ् थापना केली होती. त्याकाळात, सवुिलाताई ांचे िािा 

श्री वटळक याांचा, दादर येथे रानडे रोडिर ड्रायफु्रट विक्रीचा आवि 

लॉन्सड्रीचा व्यिसाय होता. लॉन्सड्रीच्या व्यिसायात याच वटळक 

िािाांचे िार्ादिान उपलब्ध झाले होते. 

आपल्या प्रत्यके उद्यििील बालतुेदाराचे व्यवक्तित्ि, धाडस 

– दरूदृष्टी – दीघा पररश्रिाची तयारी – चातयुा या आवि अिा 

नैसवर्ाक र्िुिते्तने सिदृ्ध असे आह.े 
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  < श्री दत्तािय श्रीधर 

सहस्रबुदे्ध, (आबा)  

सवुिलाताईच्या िाहरेच्या 

जोर्ळेकर कुटुांबाची वनसर्ादत्त 

उद्यििील ितृ्ती आवि बापसूाहबे 

सहस्रबदेु्ध याांच्या उद्योर्ाचा िारसा 

या दोन्सहीवच पाश्वाभिूी त्याना लाभली होती. नेहरुरोड पररसर  

नेहिीच र्जुराती बहुल ि्तीचा पररसर म्हिनू ओळखला जातो. 

याच र्जुराती ग्राहकाांचा लॉन्सड्रीच्या व्यिसायाला प्रवतसाद 

विळाला आवि पसांतीही विळाली.  

<  एक्सलर्सयर लॉन्री. 

कालाांतराने सवुिलाताई ांनी फटाके विक्रीचा परिाना विळिनू 

वदिाळीिधे फटाक्याांची विक्री सरुु केली होती.  याबरोबरच िाचा 

– एवप्रल िवहन्सयात दजेदार आांब्याची विक्रीही सरुु झाली. 
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कोकिातील आांबा बार्ाईतदाराांकडील उत्ति ्िादाचा हापसू 

आांबा विक्रीसाठी दकुानात उपलब्ध झालां होता. या दोन्सही 

प्रासांवर्क – नैविवत्तक  व्यिसाय उपक्रिाांना उत्ति ग्राहक प्रवतसाद 

विळाला.  

नव्िदी पार करून ियाच्या िांभरीकडे िाटचाल करिाऱ्या 

कतुात्ििान सवुिलाताई सहस्रबदेु्ध, आता ब्याण्िि िषााच्या 

आहते. ियाच्या सत्तरीपयांत, म्हिजे िषा २००० पयांत, साधारि 

चाळीस िषे त्याांनी एकहाती दकुानाचे व्यि्थापन साांभाळले 

आह.े आपल्या विलेपारल्यातील बलतुेदार या लेखिालेतील त्या 

पवहल्या िवहला बलतुेदार  आहते.  

 

 <श्रीमती स्वाती सुहास सहस्रबदेु्ध.  

 

एका ितकाचा िारसा 

असलेल्या बापरूािाांचा 

बदललेला व्यिसाय एक्सलवसयर 

लॉन्सड्रीने िषा २०१८ िधे आपला हीरक िहोत्सि साजरा केला. 

सवुिलाताई ांनी वनितृ्ती घेतल्यानांतर सहस्रबदेु्ध कुटुांबातील वतसऱ्या 

वपढीतील त्याांची सनू श्रीिती ्िाती सहुास सहस्रबदेु्ध याांनी 
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एक्सलवसयर लॉन्सड्रीचा व्यिसाय, र्ेली अठरा िीस िषे सिथापि े

साांभाळला आह.े ्िातीताई ्ितः िेकॅवनकल इांवजनीआर आहते. 

सौम्य ्िभािधिा असलले्या या दोन िवहला उद्योजक, 

सवुिलाताई आवि ्िातीताई जरी आपल्याला पररवचत असल्या 

तरी त्याांचा उद्योवजका असा पररचय अप्रकावित रावहला आह.े 

बापरूाि सहस्रबदेु्ध आवि त्याांच्या पढुच्या वपढीतील या दोन 

उद्योजीकाांचा असा पररचय या 

लेखाच्या वनवित्ताने करून दतेाना 

आनांद होतो आह.े  

  <  डॉ सुहास सहस्रबुदे्ध. 

 

सवुिलाताई ांचा िलुर्ा डॉ सहुास 

(वचत् क्र ८), ददुिैाने अप्लायिुी 

ठरला. ऑरर्ॅवनक केवि्री िधे डॉक्टरल आवि  पो्ट डॉक्टरल 

पदव्या त्याने प्राप्त केल्या होत्या.  डॉ सहुास, अनेक परदिेी 

कां पन्सयाांिधे अवधकाराच्या पदािर काि करताना त्याचे िा्तव्य 

काही काळ परदिेात होते. डॉ सहुासच्य नािािर सात आांतरराष्ट्रीय 

पेटांट नोंदलेली आहते. सवुिलाताई ांची िलुर्ी, श्रीिती व्िता 
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परुाविक, लोकिान्सय सेिा सांघाच्या िाजी कायािाह आहते. 

बापरूािाांचा लोकसेिेचा िारसा त्याांनी पढेु चाल ूठेिला आह.े  

 

<श्रीमती र्स्मता पुरार्णक. 

 

विलेपारल्याच्या DNA चे 

ह े घटक म्हिजे आपले सिा 

अप्रकावित बलतुेदार. बापरूाि सहस्रबदेु्ध आवि त्याांच्या पढुच्या 

वपढीतील उद्योजक िवहला, याांनी िषा १९१६-१७ िधे ्थापन 

झालेल्या आवि आज िदृ्धींर्त होऊन यिाच्या विखरािर 

असलेल्या व्यिसायाची ही ितकपतूी, नविन वपढीतील 

उद्योजकाांना वनवितच पे्ररिादायक आह.े सवुिलाताई आवि 

्िातीताई याांचे कतुात्ि आवि िार्ोिार् विळालेले यि याचा 

उद्योजक यिुतींनी अिश्य अभ्यास करािा. 

 

सवुिलाताई - ् िातीताई याांच्यासह सिा सहस्रबदेु्ध कुटुांवबयाांना 

अनेकानेक िभुचे्छा...! 

--००--        
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विलेपारल्यातील बलुत २ / १०   

गंगाबाई इदुंलकर कुटंुबीय  

आर्ण श्री रघुवीर स्टोअसि 

 

कल्पििृ कन्सयेसाठी लािवूनया बाबा र्ेला...या प्रवसध्द 

र्ाण्याच्या िखुड्यातनू ध्िवनत होिारा भािाथा आपल्याला 

नक्कीच िाहीत आह.े श्री श्रीधर विठ्ठल इांदलुकर या बाबाने अडुसष्ट 

िषाांपिूी  असे एक रोपटे, िषा १९५२ िधे विलेपारल्यातील हनिुान 

रोडिर लािले होते. कुटुांबाच्या पढुील वपढ्यातील सिाांसाठी 

लािलेला तो कल्पििृ म्हिजे श्री रघिुीर ्टोअसा.  

       <  श्री रघिुीर ्टोअसा, हनिुान रोड                                  
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आपल्या दिेाच्या ्िातांत्रयप्राप्ती नांतरच्या काळाांत अनेक 

धाडसी आवि िहत्िाकाांिी तरुि आपली ्िप्ने घेऊन िुांबईत 

दखल झाले होते. विलेपारल्यातील बलतुेदार या आपल्या 

लेखिालेत, अिा उद्यिनीतीची वनसर्ादत्त प्रेरिा घेऊन आलेल्या 

र्िुिान उद्योजकाांचा पररचय आपि करून घेतला आह.े आपले 

ह े सिाच बलतुेदार, विलेपारल्याच्या सिाजाच्या बाांधिीतील 

DNA र्िुतत्िाचे िहत्िाचे घटक आहते.    

्िातांत्रयप्राप्तीनांतरच्या त्या काळात िुांबई िहर आही 

उपनर्रातील प्राथविक र्रजाांची विकास कािे सरुु झाली होती तरी 

विलेपारल्यातील बहुताांिी र्ते िातीचे होते. कोकिातील वसांधदुरु्ा  

वजल्ह्यावतल केरोडे र्ािातनू श्री श्रीधर विठ्ठल इांदलुकर, िषा १९४७ 

िधे िुांबईत आले होते. सरुुिातीला बिाािेल या कां पनीत त्याांना 

नोकरीही विळाली. िात् ्ितःचा व्यिसाय करण्याचे ्िप्न उरािी 

घेऊन आलेल्या इांदलुकराना ्ि्थता नव्हती. व्यिसायासाठी 

जार्ेचा िोध करत असताना, पारले वटळक विद्यालयासिोरील 

बोरर्ािकराांच्या चाळीत हनिुान रोडिर दिानी भार्ात छोटीिी 

जार्ा िावसक भाडेतत्िािर  त्याांना विळाली होती.  

भाड्याने विळालेल्या जार्चेी सोय झाल्यानांतर,  श्री श्रीधर 

विठ्ठल इांदलुकर याांनी िषा १९५२ िधे श्री रघिुीर ्टोअसाची 
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्थापना केली होती. अर्दी सिोरच िोठी िाळा असल्याने िह्या 

– पाट्या – पाटीच्या पेवन्ससली - िाईची पेनां आवि िाई – पट््टया - 

कां पास पेट्या आवि र्ोळ्या - वबव्कटे अिा र्ोष्टी दकुानात 

उपलब्ध झाल्या होत्या. अर्दी सकाळपासनू पालक – 

विद्यार्थयाांची िदाळ सरुु झाली की िाळेतील सावहत्याची वकरकोळ 

विक्री सरुु होत असे. रेन पकडण्यासाठी सकाळी रेल्िे ्टेिनकडे 

जािारे आवि सांध्याकाळी परत येिारे नार्ररक जाता येत अिा 

सािानासाठी दकुानात थाांबनू आनांदाचे चार सहा िब्द बोलनू ... 

दोन ि्त ुविकत घेत असत. दकुानाच्या व्यिसायाचा असा जि 

बस ूलार्ला होता. दाहा-बारा िषाांिधे िनासारखी प्रर्ती झाली 

होती. िात् वनयतीची िाांडिी िेर्ळीच होती. िषा १९६४ / ६५ च्या 

दरम्यान श्री श्रीधर इांदलुकर आजारी पडले आवि योग्य उपचार 

व्हािे आवि आराि विळािा म्हिनू काही वदिस र्ािी र्ेले. िात् 

र्ािी जाताना दकुानाची जबाबदारी त्याांनी िोठ्या बांधूांिर सोपिली 

होती. र्ािी घरी र्ेल्यानांतर ददुिैाने, िषा १९६८ िधे श्रीधर 

इांदलुकराांचा आजार बळािला आवि त्याांचा अकाली ितृ्य ूझाला, 

कुटुांबािर आकाि कोसळले.  

श्री श्रीधर इांदलुकरयाांच्या सौभाग्यिती - चार िलुाांची आई 

श्रीिती र्ांर्ाबाई यािेळी साधारि ३७/३८ िषाांच्या होत्या. चारही 

िलेु लहान होती, किािता हात दिेाघरी र्ेला होता तरी या 
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िाऊलीने धीर सोडला नाही. िोठे दीर विश्वासाने दकुान चालित 

होते तरी त्यानाही फार दर्दर् होत होती. श्री श्रीधर इांदलुकर याांच्या 

ितृ्यनुांतर, िोठ्या वदराने १९७१ िधे ह े दकुान, पढुील पाांच िषे 

भाड्याने चालिायला दणे्याचा वनिाय घेतला होता.   

इांदलुकर याांचे दकुान भाड्याने दिेे आह ेअिी िावहती अर्दी 

िेजारी रहािाऱ्या दोन वित्ाांच्या कानािर र्ेली होती. आपलाही 

व्यिसाय असािा अिा वजद्दीचे ह ेदोन वित् इांदलुकराना भेटले – 

चचाा झाली आवि पढुील पाच िषाांसाठी दकुान चालिायला 

घेण्याचे नक्की झाले. श्री रघिुीर ्टोअसाच्या िार्ेच रहािारे श्री 

पाांडुरांर् सपे्र आवि बाजचू्या नरवसांर्ाश्रिात रहािारे श्री परिरुाि 

उपाख्य राजाभाऊ हडीकर, हचेे ते दोन वित्. राजाभाऊ हडीकर ह े

आपल्या अभतूपिूा िावसकाचे िालक – सांपादक श्री अनील 

हडीकर याांचे िडील. या उपक्रिात सौ िभुाांर्ीताई सपे्र आवि सौ 

िांर्लाताई हडीकर या दोघी र्वृहिींची साथ होतीच. हडीकर + सपे्र 

जोडीच्या या व्यिसायाला सदु्धा आता पन्सनास िषे होऊन र्ेली 

आहते.    

िषा १९६८ िधील पती वनधनाच्या धक्क्यातनू श्रीिती 

र्ांर्ाबाई श्रीधर इांदलुकर आता सािरल्या होत्या. वसांधदुरु्ाातील 

केरोडे र्ािात राहात असल्या तरी दकुानाच्या, वनयवित विळिाऱ्या 
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तटुपुांज्या भाड्यािर घर चालििे म्हिजे तारेिरची कसरतच 

असािी. िलेुही आता िोठी झाली होती. दकुान चालिायला 

वदलेला पाच िषाांचा कालािधी १९७६ भाद्रपद िवहन्सयात पिूा होत 

होता. त्या आधी दोन िवहने, कापडी वपििीत वनव्िळ पन्सनास रुपये 

घेऊन, िलुाना िाघारी ठेिनू श्रीिती र्ांर्ाबाई इांदलुकर  

विलेपारल्याला आल्या. िुांबई िहर तसे अपररवचतच होते. िात् 

विलेपारल्यात रहािारे नाििांत उद्योजक श्री िहादिेराि इांदलुकर 

याांच्यािी श्रीिती र्ांर्ाबाई ांचा थोडासा पररचय होता. ्िदिेी रांक 

िाटा ह े दादर ्टेिन सिोरच्या विजयनर्र इिारतीत असलले े

प्रख्यात दकुान या श्री िहादिेराि इांदलुकर याांच्या िालकीचे होते. 

त्याकाळात प्रिासाला लार्िाऱ्या पत्रयाच्या रांका आवि अन्सय 

ि्त ूबनिण्याचा िोठा व्यिसाय, श्री िहादिेराि इांदलुकर याांच्या 

िालकीचा होता.   

श्रीिती र्ांर्ाबाई इांदलुकर याांनी िहादिेरािाांची  भेट घतेली 

आवि त्याांना सहकायााची विनांती केली, ती त्याांनी आनांदाने 

्िीकाराली होती. नांतरच्या काळाांत त्याांचे प्रोत्साहन कायां विळत 

होते.  दकुान चालििारे श्री राजाभाऊ हडीकर आवि श्री पाांडुरांर् 

सपे्र याांची लर्ेचच त्याांनी भटे घेतली आवि दकुान पनु्सहा ताब्यात 

घेऊन ्ितः व्यिसाय करण्याचा विचार त्याांना बोलनू दाखिला. 

इथे दोन र्ोष्टी झाल्या होत्या. हडीकर + सप्रे या दोन सज्जन आवि 
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नेि्त वित्ाांनी लर्ेचच र्ांर्ाबाई ांची विनांती ्िीकारली आवि 

दकुान लर्ेचच त्याांच्या ताब्यात दणे्याची तयारी चाल ू केली. 

हडीकर + सपे्र या सज्जन र्हृ्थाांच्या जोडीचा, वदलेल्या िब्दाला 

जार्नू केलेला हा प्रिाविक व्यिहार, वनवितच नोंद घेण्यासारखा 

आह.े पारलेकर सां्कृतीचे ह े िैविष््टय आह.े कोकिातील एका 

दरूच्या खेड्यातनू, सािान्सय पाश्वाभिूीतनू िुांबईत आलेल्या, फारसे 

िालेय वििि नसलेल्या एका िध्यिियीन सबला उद्योजीकेचा 

जन्सि, यािेळी झाला होता.  

    

↟दोन मुलांसह श्रीमती नंर्दनी, श्री चंद्रशेखर आर्ण 

श्रीमती गंगाबाई इदुंलकर     
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िषा १९७६ च्या अनांतचतदुािीच्या वदििी श्रीिती र्ांर्ाबाई 

इांदलुकर याांनी, श्री रघिुीर ्टोअसाच्या व्यिसायाची पांचिीस 

िषाांनांतर नव्याने सरुुिात केली होती. एका छोट्या व्यिसायाच्या 

प्रर्तीचा आलेख नव्याने वलवहला जािार होता.  

श्री चांद्रिखेर इांदलुकर ह ेश्रीिती र्ांर्ाबाई इांदलुकर याांचे सपुतु्, 

र्ािातले िालेय वििि पिूा करून, िषा १९८१ िधे, त्याांच्या 

ियाच्या अठराव्या िषी िुांबईला आले. पढुील तीन िषे 

इलेवक्रवियन या व्यिसायाचे वििि १९८४ िधे त्याांनी पिूा केले. 

१९७६ ते १९८४ या आठ िषाात श्रीिती र्ांर्ाबाई, श्री रघिुीर 

्टोअसाच्या व्यािसायात व्थरािल्या होत्या. िाढलेल्या 

व्यिसायािळेु दकुानात आता त्याना िदतीची र्राज भासत होती. 

िलुर्ा चांद्रिेखरने आईच्या िार्ादिानाखाली दकुानात उिेदिारी 

सरुु केली होती.  

िालेय सािानाची िार्िी हळूहळू किी होत र्ेली होती 

त्याप्रिािे श्रीिती र्ांर्ाबाई इांदलुकराांनी ्ितः घरी बनिलेल्या 

घरर्तुी खाऊच्या पदाथाांची विक्री सरुु केली होती. िलुर्ा 

चांद्रिेखरने दोन – चार िषाांतच दकुानाच्या व्यिसायाची र्वित े

सिजनू घेतली आवि यथािकाि पिूािेळ दकुानाची जबाबदारी 

्िीकारली होती. िह्या – पेवन्ससलींची जार्ा आता वचिडा – लाडू 
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– चकल्या – पेढे – लाडू आवि अिाच खाऊच्या पदाथाांनी घेतली 

होती.  चांद्रिेखरच्या िातोश्री  श्रीिती र्ांर्ाबाई घरी राहूनच या सिा 

पदाथाांच्या वनविातीची व्यि्था पहात होत्या. चांद्रिखेरचे लग्न 

झाल्यानांतर आता सनुबाई सौ नांवदनी कुटुांबाचे घरातले दनैांवदन 

व्यिहार पाहात होत्या तसेच दकुानासाठी खाऊचे पदाथा आवि पेढे 

घरी बनिायला सहाय्य करत होत्या.   

श्रीिती र्ांर्ाबाई िुांबईत आल्यानांतर रहाण्याच्या जार्ेची 

व्यि्था श्री िहादिेराि इांदलुकर याांच्या सल्ल्याने झाली होती. 

सिा िलेु कोकिातील घरी असल्यािळेु त्या एकट्याच रहात 

होत्या. दकुान सरुु केल्यानांतर काहीच काळाांत दकुानात िोठी चोरी 

झाली होती. असे नकुसान होऊन परिडण्यासारखे नव्हते. या 

िाऊलीने धीर सोडला नाही. पनु्सहा चोरी होऊ नये या साठी श्रीिती 

र्ांर्ाबाई काही िषे रात्ी एकट्या दकुानातच झोपत असत. 

व्यिसायाप्रती एका िवहलेची अिी बाांवधलकी खपू कौतकुा्पद 

होती. िषा १९७६ िधे दकुानाची पनु्सहा सरुुिात करून श्रीिती 

र्ांर्ाबाई इांदलुकर, पढुील ४४ िषे, त्याांच्या ियाच्या  नव्िदाव्या 

िषाापयांत दकुानाच्या व्यि्थापनात कायािग्न होत्या. अर्दी 

अलीकडे ऑर््ट २०२०  िधे त्याना दिेाज्ञा झाली.  
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आपल्या र्ािात रहािाऱ्या िलुाांची प्रर्ती आवि पतीने 

्थापन केलेल्या दकुानाची वहितीने – वजद्दीने पनु्थाापना अिा 

दोन्सही जबाबदाऱ्या श्रीिती र्ाांर्ाबाई ांनी सिथापिे साांभाळल्या. 

आपल्या सिाच बलतूेदाराांकडे असलेली वनसर्ादत्ता उद्यिप्रेरिा – 

ऊजाा – सतत पररश्रिाची तयारी – ग्राहकाांची नेिकी र्रज 

ओळखनू व्यिसायाांत केलेले बदल – व्यिसायािर पिूापिे लि 

कें वद्रत करण्याची ििता ... या सिा र्िुित्ता श्रीिती र्ांर्ाबाई 

इांदलुकर नािाच्या उद्योजक स्त्रीच्या व्यक्तीित्िात पररपिूा होत्या. 

कुठल्याही प्रकारच्या प्रवसद्धीचा ्पिा न झालेली ही आपली एक 

सबळ – सिि िावहला बलतुेदार आह े- होती. श्रोिती र्ांर्ाबाई 

इांदलुकर याांचा, ियाच्या चाळीिी नांतर सरुु झालेला, पन्सनास 

िषाांचा व्यिसाय व्यि्थापन आवि त्याच्या िदृ्धीचा आलेख 

प्रत्येक िाळा आवि कॉलेजात विकिला जािा असाच 

प्रभाििाली आवि उत्तुांर् आह.े खपू विकून व्यिसाय करायला 

सरुुिात करिाऱ्या तरुि – तरुिींनी इथे एक लिात घ्यािे...की 

फार िालेय वििि नसलेली...िलुाना र्ािाला ठेिनू पती 

वनधनानांतर एकटी राहून श्रीिती र्ांर्ाबाईनी ह ेअव्हान पेलले आहे 

आवि त्यात त्या यि्िी झाल्या आहते.  

आपल्या आईच्या हाताखाली उिेदिारी केलेले श्री चांद्रिेखर 

इांदलुकर, आज श्री रघिुीर ्टोअसाच्या व्यिसायाचे व्यि्थापन 
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पहात आहते. १९८४/८५ पासनू र्ेली प्तीस िषे, त्याांनी 

व्यिसायात खपू प्रर्ती केली आहे. त्याांच्या पत्नी सौ नांवदनी आता 

त्याांच्या बरोबरीने व्यिसायाची जबाबदारी साांभाळत आहते. श्री 

रघिुीर ्टोअसा िधील खाऊचे ताजे पदाथा आज खपूच लोकवप्रय 

आहते. आपल्या खास चिीनसुार बनिलेल्या या पदाथाांची 

वनविाती आता अन्सय परुिठादाराांच्या तफे केली जाते. र्ेली वकत्येक 

िषे श्रीिती र्ांर्ाबाई ांनी या परुिठादाराांवच साखळी वनिााि केली 

आह.े आता चांद्रिेखरची पत्नी, सौ नांवदनी इांदलुकर याच े

व्यि्थापन पहात आहते. 

विलेपारल्यातील रवसक खिय्या नार्ररकाांच्या वजभेला उत्ति 

्िादाची अनभुतूी वनयवित दिेारे, उत्ति चिदार खाऊचा वनयवित 

परुिठा करिारे ह ेआपले श्री रघिुीर ्टोअसा, विलेपारल्यातील 

एक नाििांत बलतुेदार. रवसक - खिय्या पारलेकराांच्या ्िादाच्या 

DNA वच जडि घडि...याच बलतुेदाराांची वकिया आह.े  

सौ नांवदनी – श्री चांद्रिेखर इांदलुकर आवि कुटुांवबयाना 

भविष्ट्यातील उपक्रिाांसाठी अनेकानेक िभुचे्छा...!! 

--००--  
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विलेपारल्यातील बलुत २ / ११   

स्वदेशी टं्रक फॅक्टरी आर्ण शॉप्स,  

श्री महादेव र्वनायक इदुंलकर  

 

विलेपारल्यातील 

बलतुेदार ही आपली 

लेखिाला आता अांवति 

टप्प्यािर आली आह.े 

२०२० या िषाातील 

अखेरच्या नोव्हेंबर आवि 

वडसेंबर िवहन्सयातील दोन 

लेख प्रकावित झाले की आपली ही लेखिाला सफल - सांपन्सन 

होईल. आपला बलतुेदार उद्योजक कसा घडला याची अनेक 

उदाहरिे आपि र्ेली दोन िषे िाचली. त्याांच्या सिानिील 

र्िुित्ताांचा आलेख िाचला. या सिा बलतुेदाराांच्या प्रर्तीचा 

अभ्यास करताना, अनभुिाअांती िाझा एक विश्वास दृढ झाला. या 

प्रत्येक बलतुेदाराची वनसर्ादत्त उद्यिितृ्ती आवि ऊजाा हे त्याांच्या 

व्यवक्तित्िाचे प्रथि िैविष््टय आह े (Natural Talent). या 

वनसर्ादत्त उजेने – उिीन,े एका िनू्सयातनू व्यिसायाचा श्रीर्िेिा 
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करताना घेतलेले भले – बरेु अनभुि आवि त्यातनू साध्य झालेली 

व्यिहाराची र्विते (Acquired Skills) ह ेत्याांच्या व्यवक्तित्िाच े

दसुरे िैविष््टय आह.े यिाच्या डोंर्राच्या पायऱ्या त्यानांतर 

र्िसल्या होत्या.  

 

आजच्या वसांधदुरु्ा वजल्ह्यातील िैभििाडी तालकुा ह ेपिूीच े

बािडा सां्थान. याच तालकु्यात वतरिडे (सौन्सदल) र्ािात, सौ 

यिनुाबाई आवि श्री विनायक इांदलुकर या दाांपत्यापोटी, िषा 

१९०५ िध,े िहादिे विनायक इांदलुकर याचा जन्सि झाला. िहादिे 

ह े त्याांचे चौथे अपत्य. घरात दभुत्या र्ायी – म्हिी – िेळ्या – 

िेंढ्या आवि िीस एकर िेत जिीन, असे श्री विनायक इांदलुकराांच े

्िािलांबी कुटुांब होते. दभुत्या जनािराांिळेु श्री विनायकराि तपुाचा 

व्यापार करत असत. घरीच बनलेले तपू, वचनीिातीच्या िोठ्या 

बरण्याांिधे भरून, त्या डोक्यािरू िाहून, दर आठ – पांधरा 

वदिसाांनी घाट ओलाांडून चालत कोल्हापरूला जाऊन ते तपू 

विकायचे असा त्याांचा विर्त होता. व्यिसायासाठी िडील करत 

असलेल्या श्रिाांची जािीि, िहादिेला कळत – नकळत त्या 

बालियाांत झाली असािी.    
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दरू डोंर्रात िसलेल्या वतरिडे र्ािातली िाळा चिर्थया इयते्त 

पयांतच होती. जात्याच हुिार असलेल्या िहादिेने चिर्थया इयते्तची 

परीिा ियाच्या दहाव्या िषीच वदली होती. त्यापढुील िाळेत जाि े

िक्य नव्हते त्यािळेु िहादिे आपल्या भािन्सडाांबरोबर पहाटेपासनू 

र्रेु चरायला नेत असे. उठायला उिीर झाल्यािळेु दोन िेळा 

िवडलाांच्या छडीचा प्रसाद विळाल्यानांतर िात्, पहाटे चार िाजता 

उठायची वि्त िहादिेाच्या आांर्िळिी पडली होती. ही वि्त 

िहादिेने त्यानांतर आयषु्ट्यभर पाळली होती.  िाळा सांपनू साधारि 

दोन िषे झाली असािी, िहादिे आता बारा – तेरा िषाांचा झाला 

होता. एके वदििी दपुारी, आई यिनुाबाईनी हाक िारल्यानांतर, 

िहादिे जेिायला बसला. घरात दधू – तपुाने भरलेले फडताळ 

असल्याने िहादिेला रोज ताटात दही िाढलेले हिे असायाचे. 

त्यावदििी आईने ताटात दही िाढलेले नव्हते म्हिनू िहादिेला 

िाटले आई दही िाढायला विसरली असािी. त्याने आईकडे 

दह्याची िार्िी केली. लेकरा आज नेिके दही सांपले आह ेअसे 

आई म्हिताच, िहादिेाने दह्यासाठी हट्ट केला. आईलाही रार् 

आला. सिजािनू साांर्नूही िलुर्ा ऐकत नाही ह े पाहून आई 

थोड्यािा रार्ात म्हिाली अरे रोज रोज धय कुटू्टन आन.ु..जा जत 

धय विलेल तत ज्जा...!... 
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आईचे ह े िब्द ऐकून िहादिे जेिि - ताट अधािट टाकून 

ताडकन उठला आवि बाहरे ओसरीिर आला. वतथे िडील सपुारी 

कातरत बसले होते. हात धिुायच्या आधीच त्याांना म्हिाला 

...बाबान.ु.. आई धय दते नाय...िला उताऱ्याचे पैसे द्या ... िी 

िुांबईला जातो...!  विनायकरािाांनी विचार केला...िलुर्ा 

रार्ािलाय..अजनू लहान आह.े..म्हिनू त्याांनी चांचीतनू घडी करून 

ठेिलेली दहा रुपयाची नोट काढली आवि िहादिेाच्या हातात 

ठेिली. अडीअडचिीला थोडे पैसे हातािी असािे म्हिनू 

विनायकरािाांनी ती नोट जपनू ठेिली होती. त्याांच्या िनात आले 

आसिे...होईल िाांत थोड्या िेळाने आवि विसरेल सर्ळा 

रार्...!..िात् ज्या वनयतीने िहादिेला, वनसर्ादत्त उद्यिितृ्ती आवि 

ऊजाा दऊेन सिधृ्द केले होते...त्याच वनयतीने टाकलेले ह ेपटािरच े

फासे होते, याची उिज त्यािळेी कोिालाही पडली नव्हती.     

 

अर्दी दोनच वदिसात िहादिेाला िुांबईला जाण्यासाठी 

सोबत विळाली. एका र्ोिपाटात एक बांडी  - एक पांचा – एक 

लांर्ोट भरला आवि िार्े िळून न बघता िहादिे िुांबईला वनघाला. 

त्यािेळी िहादिे होता वनव्िळ तेरा िषाांचा. विसाव्या ितकाच्या 

प्रारांभी कोकि पररसरातनू िुांबईला प्रिासी िाहतकू करिाऱ्या बस 
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कोळिािर चालत असत. अिाच एका बसिधनू िहादिे िुांबईच्या 

बॉम्बेसेन्सरल बस ्थानकात पोहोचला होता. याला ग्रनॅ्सटरोडच्या 

वचखल िाडीत, श्री रािचांद्र इांदलुकर या िाझ्या पतुण्याकडे 

पोहोचिा असे र्ािातनू वनघताना, सोबत असिाऱ्या र्हृ्थाला 

िहादिेच्या िवडलाांनी साांवर्तले होते. बॉम्बेसेन्सरल बस ् थानकातनू 

ग्रॅन्सटरोडची वचखलिाडी ह े अध्याा तासाचे अांतर पायी चालत 

वनघालेला िहादिे िुांबईचे ह ेअनोखे रूप, अचांवबत होऊन  प्रथिच 

पहात होता. विविध टोप्या घालनू लर्बर्ीने चाललेले सिाधिीय 

– सिा ियोर्टातील नार्ररक – रुबाबदार पोषाखातल े इांग्रज – 

हातात लाठ्या घेतलेले पोलीस – हळूहळू वनघालेली राि आवि 

िधेच एखादी िोटार - सािानाची िेर्ाने ने आि करिाऱ्या 

हातर्ाड्या – उांच आवि रुां द इिारती...!..िहादिेासाठी ह ेसर्ळेच 

दृश्य निे होते.  

 

श्री रािचांद्र इांदलुकर याच्याकडे िहादिेाचे ्िार्त फारसे 

उत्साहान े झालेच नाही. िी नोकरी िोधण्यासाठी आलोय या 

िहादिेाच्या साांर्ण्याला दाजींनी हसण्यािारी नेले. नोकऱ्या काय 

अिा र्त्यािर पडलेल्या विळतात का अिा िाक्याने बोळिि 

झाल्यािर, िहादिे वनरािेने त्याांच्या घराबाहरे पडला. दपुार सरत 
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आली असािी अिािेळी पाय नेतील त्या िार्ााने चालत चालत 

िहादिे वर्रर्ाि पररसरात आला. उद्यिितृ्ती आवि ऊजाा ज्या 

वनयतीने वदली होती, बहुधा त्याच वनयतीने िहादिेाचा हा र्ता, 

त्याच्या नकळत आखनू वदलेला असािा. सांध्याकाळी सहाच्या 

सिुारास, खाांद्यािर एक र्ोिपाट आवि प्रिासाने काळिांडलेल्या 

चेहऱे्याचा, चालनू दिलेला अनिािी िहादिे, श्वास घेण्यासाठी 

नेिका एका कोळिाच्या दकुानासिोर थाांबला. त्याचा असा 

अितार पाहून दकुानदाराने त्याला हाक िारली. ए पोरा...ही 

कोळिाची र्ोि घेऊन या बाई ांच्या घरी पोहोचिनू ये...तलुा एक 

आिा िजरुी विळेल. आलेली सांधी िहादिेाने वनिटुपिे 

्िीकारली. कोळिाची र्ोि डोक्यािरून िाहून ठाकूरद्वारच्या 

बाई ांच्या घरात वपांपात ररकािी केली आवि एक आिा िजरुी घेऊन 

िहादिे उलट पािली कोळिाच्या दकुानापािी आला. िुांबईत 

येऊन जेितेि पाच-सहा तास झाले असतील...िहादिेाला 

आयषु्ट्यातली एका आण्याची पवहली किाई झाली होती. जि ू

वनयतीने िहादिेाच्या पाठीिर िारलेली ही पाठींब्याची थाप होती. 

परत येईपयांत कोळिाचे दकुान बांद झाले होते.     
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ही घटना साधारि १९१७/१८ या िषाात घडलेली आहे. या 

वदििी एका दृष््टया श्रियोग्याचा जन्सि झाला होता. द्रष्टा श्रियोर्ी ह े

सांबोधन इतके सिपाक आहे कारि त्यापढुील वकिान १५/१८ िषे, 

िषा १९३२ पयांत िहादिेाने कुठलाही सांकोच न बाळर्ता 

िोलिजरुी आवि अांर् िेहनत केली होती. त्यानांतरच्या पन्सनास 

िषाात, िहादिे नारायि इांदलुकर हा तरुि एक यि्िी उद्योजक, 

श्री बाबासाहबे इांदलुकर या नािाने ख्यातकीता झाला होता. र्ेली 

सत्तर िषे विलेपारल्याचे रवहिासी असलेल्या याच एका यि्िी 

बालतुेदाराचा, िाननीय श्री बाबासाहबे इांदलुकर याांचा हा पररचय 

लेख. बाबासाहबे इांदलुकराांच ेसपुतु् आवि आपल्या विलेपारल्याच े

िाजी नर्रसेिक िाननीय श्री प्रतापराि इांदलुकर याांनी सांकवलत 

आवि सांपावदत केलेल्या बाबासाहबेाांच्या चररत्ग्रांथाचे िीषाक 

आह ेउपभोर्िनू्सय द्रष्टा श्रियोर्ी. हा ग्रांथ अजनू प्रकावित झालेला 

नाही.  

 

कोळिाचे दकुान बांद झाल्याचे पाहून िहादिेाने जिळच्या 

चहाच्या टपरीिर, तीन पैिाच्या एक चहा आवि दोन नानखटाई 

खाऊन भकू भार्िली. एक आण्यातले उरलेले तीन पैसे 

र्ोिपाटातील बांडीच्या वखिात जपनू ठेिले आवि 
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दकुानाबाहरेच्या ओटीिर पाठ टेकली. दसुऱ्या वदििी सकाळी 

त्याने ्िच्छतार्हृात अांघोळ करून चहा घेतला आवि वनयती 

आवि पाय नेतील त्या िार्ााने चालत वर्रर्ािातनू भलेुश्वर र्ाठले 

आवि असाच विचार करत तो एका पत्रयाच्या रांका विकिाऱ्या 

दकुानासिोर उभा राहीला. याच भलेुश्वर िध्ये त्याची नोकरी 

त्याचीच जि ू िाट पहात होती. िालकाकडे बघनू िहादिेाने 

विचारले नोकरी विळेल काय...??...िालक म्हिाले हो विळेल 

पि रोज सकाळी दकुानाची जिीन धिुनू साफ करायची आवि 

दकुानातल्या सिा रांकाना कपडा िारून त्या साफ ठेिायच्या. 

िवहन्सयाला तीन रुपये पर्ार विळेल. िहादिेाने ती नोकरी आनांदाने 

्िीकारली आवि लर्ेच त्याचे काि सरुु झाले.  

 

चिथी िराठी विकलले्या िहादिेाचे, िालाबाह्य वििि या 

दकुानात पनु्सहा सरुु झाले. नांतरची दहा-बारा िषे िहादिेाने त्या 

दकुानात नोकरी केली. याच काळात आपल्या प्रिाविक िेहनतीने 

िालकाचा विश्वास त्याने सांपादन केला होतो. िात् आता िजेारच्या 

दकुानातील सििय्क र्जुराती िलुाांकडून, तो र्जुराती बोलायला 

– िाचायला आवि वलहायला विकला. खताििी आवि रोजिेळ 

असे दकुानातील खचा-उत्पन्सनाच्या नोंदी वलहायला विकला. 
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पत्रयाच्या रांका बनविण्याच्या तांत्ात तो पारांर्त झाला होता. या 

काळात या नोकरी बरोबरच तो डोक्यािरून सिान नेण्याच्या 

िोलिजरुीची कािेही करत होता. पर्ारावििाय विळिारे असे 

उत्पन्सन पो्टातील बचत खात्यात भरायला त्याने सरुुिात केली 

होती. िवहन्सयाच्या रात्ीच्या एका िेळच्या जेििाचे तीन रुपय े

खानािळीत द्यािे लार्त असत. वतथे सहा-सात फुलके - भाजी - 

डाळ असे जेिि विळत असे. िहादिे त्यातले दोन फुलके बाांधनू 

आपल्या वपििीत ठेित असे आवि दसुऱ्या वदििी सकाळी चहा 

बरोबर त्याची न्सयाहारी होत असे. या तरुि ियातच, िहादिेला 

अनभुि या वििकाने नफ्याचे आवि बचतीचे र्वित विकिले 

होते.    

 

आता नोकरी सोडून ्ितांत् व्यिसाय करायचा वनिाय घऊेन 

िहादिेाने, वर्रर्ािातील सरकारी तबेल्याजिळच्या रेळे 

वबल्डींर्िध्ये एक र्ळा िावसक भाड्याने घेतला. नोकरी 

सोडतानाचा त्याचा पर्ार सात रुपये झाला होता. िोलिजरुी करून 

पो्टाच्या बचत खात्यात साठिलेले ३००/- रुपये, त्याने सहा 

िवहन्सयाचे आर्ाऊ भाडे म्हिनू र्ाळा िालकाला वदले आवि रांका 

ठेिण्यासाठी लाकडी खि बनिले. असांख्य अडचिींचा सािना 
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करत त्याने आपले दकुान सरुु केले. दकुानाचे नाांि होते हनिुान रांक 

डेपो. इब्ाहीिभाई या रांका बनििाऱ्या बोहरी र्हृ्थाबरोबर, 

आधीच्या नोकरीत ्नेह जिला होता. त्याांनी सौजन्सयाने आपल्या 

रांका पाठिल्या आवि दकुानाचा व्यिहार वनयवित सरुु झाला 

होता.  

 

ियाच्या बारा-तेराव्या िषी कुठल्याही आधारावििाय 

कोकिातील आपल्या र्ािािरून एकट्याने   िुांबईत आलेल्या 

िहादरेाि इांदलुकर याांनी ियाच्या सत्ताविसाव्या िषी वर्रर्ािात 

आपले पवहले दकुान थाटले होते. पढुील एका िषाातच िेजारचा 

र्ाळा घऊेन दकुानाची प्रर्ती सरुु झाली होती. १९३३/३४ िध्ये 

िहादिेरािाांचे लग्न झाले आवि ठाकुरद्वार येथील दत्त 

िांवदराजिळच्या चाळीत तळिजल्यािरच्या एका खोलीत त्याांनी 

आपला सांसार थाटला होता. याच दरम्यान त्याांनी पािसाळी 

छत्रयाांचा व्यापार सरुु केला होता. जा्त िेहनेतीची तयारी 

असिाऱ्या पररवचताना त्याांनी छत्रया विकायला वदल्या आवि त्या 

ग्राहकाांना हप्त्यािर विकण्यास साांवर्तले. या छत्रयाांच्या व्यापारात, 

त्यानांतरच्या काळात िहादिेरािाांनी  खपू िोठे धाडस केले आवि 

त्याचा सिाांनाच फायदा झाला होता. त्यानांतर रेनकोट – िाळेची 
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दप्तरे- प्रिासी होल्डॉल अिा ि्तूांचा व्यापार िाढत रावहला होता. 

वदिाळीच्या दरम्यान फटाके विक्री सरुु झाली होती आवि त्या 

व्यापाराने त्याकाळात िुांबईतील फटाक्याांच्या विक्रीचे सिा विक्रि 

िोडले होते.    

 

िषा १९३२ िध्ये पवहले दकुान सरुु केल्यापासनू वनव्िळ आठ 

िषाात, िषा १९४० िध्ये िहादिेरािाांनी दादर ्टेिन सिोरील 

विजयनर्र वबल्डींर्िध्ये दोन र्ाळ्याांचे दकुान भाड्याने घेतले 

आवि ्िदिेी रांक िाटाचे दसुरे दकुान सरुू झाले होते. या सर्ळ्या 

व्यापारात िहादिेरािाांनी कुटुांबातल्या तरुि िलुाांना नोकऱ्या 

वदल्या होत्या. त्याांच्यिर जबाबदाऱ्या सोपिल्या होत्या. नांतरच्या 

काळात, िुांबई पोवलसाांसाठी लोखांडी कॉट बनिल्या आवि त्याांची 

विक्री हप्त्यािर केली होती. त्यािेळी दोन हजार कॉटची विक्री 

झाली होती. नांतरच्या काळाांत, िषा १९४५ िधे, दादरच्या 

कबतुरखान्सया जिळच्या दादरकर िाडीत िहादिेरािाांनी आपला 

रांका आवि अन्सय सिान बनविण्याचा कारखाना सरुु केला होता.     

 

िषा १९५० च्या सिुारास िहादिेरािाांनी विलेपारल्यातील 

हनिुान रोड िरील  पो्ट ऑवफस सिोरचा प्लॉट खरेदी केला 
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आवि वतथे राहण्यासाठी पािाती वनिास हे घर बाांधले आवि त े

पारलेकर झाले.  त्याच्या बाजलूाच दसुरा प्लॉट घेऊन िालती 

वनिास ही दसुरी इिारत बाांधली. याचिेळी पारल्यात दसुऱ्या प्लॉट 

िर वििाजी विद्यालय ही िाळा बाांधली. पारल्यातच दसुऱ्या 

प्लॉटिर चाळ बाांधली आवि पररवचत लोकाांची रहायची सोय 

केली. कोकिातील आपल्या वतरिडे र्ािात िहादिेरािाांनी र्ते 

बाांधले. थेट र्ािापयांत एसटी सरुु केली, िाळा बाांधली आवि 

र्ािाचा कायापालट सरुु झाला होता.  

 

िहादिेराि म्हिजेच बाबासाहबे इांदलुकर याांनी सांयकु्त 

िहाराष्ट्र सवितीच्या खजीनदार पदाची जबाबदारी ्िीकारली 

आवि त्याकाळात सत्याग्रहात सािील झालेल्या आवि तरुुां र्िास 

झालेल्या  कायाकत्याांच्या घरी वकरािा आवि अन्सय सावहत्य 

पोहोचिण्याची व्यि्था केली होती. िषा १९६० िधे दादरच्या 

वििाजी िांदीर या सां्थेच्या आवथाक अडचिीच्या काळात ऐ ांिी 

हजार रुपयाांच्या दिेग्या र्ोळा करून सां्थेला पनु्सहा उभारी वदली 

आवि आत्ताचे नाट्यर्हृ उभ ेराहू िकले.  
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श्री िहादिेराि म्हिजेच बाबासाहबे इांदलुकर या उपभोर्िनू्सय 

द्रष्टा श्रियोर्ी उद्योजकाने, िषा १९३२ ते िषा १९८० या पन्सनास 

िषाांच्या काळात आपले िोठे उद्योर् साम्राज्य उभे केले होते. 

वनसर्ादत्त उद्यिितृ्ती आवि ऊजाा आवि अनभुि यासह आपल्या 

बलतुेदाराच्या सिाच र्िुवििेषाने त्याांची सिा कारकीदा झळाळून 

उठली होती. प्रत्येक सािावजक कािातील बाबासाहबेाांची 

बाांवधलकी आवि त्याांनी त्याप्रती परोपकारी - वनरपेिितृ्तीने केलेली 

कािे याची आठिि आजही ठेिली र्ेली आह.े  

 

एका वनवित ध्येयाने आवि व्यापारी ितृ्तीने आपला 

जीिनकाळ व्यतीत केलेल्या िाननीय बाबासाहबे इांदलुकर याांनी 

२४ जलैु१९८६ रोजी या नश्वर जर्ाचा वनरोप घेतला आवि 

िैकुां ठाकडे प्रयाि केले...!..िराठी उद्यिनीतीचे सािात विद्यापीठ 

म्हिािे अिा िाननीय कै बाबासाहबे इांदलुकर या विलेपारल्याच्या 

आदिा बलतुेदाराला, तिुच्यासह िाझे ितित निन...! 

--००--  
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विलेपारल्यातील बलुत २ / १२  

श्री मोहन बढे आर्ण जी के स्पोटटिस 

 

विलेपारल्यातील िराठी बलतुां 

या आपल्या लेखािालेतील हा 

बारािा आवि अांवति लेख. या 

लेखिालेला िाचकाांनी पसांतीची 

िोहोर आवि पसांती प्राप्त झाली 

त्यासाठी सिा िाचकाांना िनःपिूाक 

धन्सयिाद. या लेखािालेच्या 

िाध्यिातनू आपि या उपनर्राचा अनोख्या इवतहास आवि 

सािावजक – साां्कृवतक DNA चा आलेख िाांडताना रम्य 

भतूकाळाला ्पिा केला. आपल्या उद्यििील बलतुदेाराांच्या 

सिान र्िुित्ताांचा – व्यक्तीित्िाांचा – प्रर्तीचा पररचय करून 

घेतला. आपले जन्सिग्राि विलेपारल्याच्या वलवहण्यासाठी खपू 

आठििी अजनूही विल्लक आहते. एक िषााचा ब्ेक घेऊन 

जानेिारी २०२२ िध्ये िाचकाांिी िाझी भेट नक्की होिार आहचे.  
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िषा १९७३ िध्ये, िोहन बढे नािाचा तेिीस िषाांचा तरुि 

नार्परूहून कल्याििध्ये आला होता. वतथल्या वबलाा कॉलेजिध्ये, 

्पोट्ास डायरेक्टर या पदािर त्याची नेििकू झाली होती. ही 

जबाबदारी एक िषाभर साांभाळल्यानांतर, अांधेरीच्या एि व्ही एल य ु

िहाविद्यालयात त्याची याच पदािर नेििकू झाली होती. िषाभर 

वििानदिान सोसायटीत श्री वदिाकर बिे याांचाकडे पेइांर् र्े्ट 

म्हिनू रहाण्याची व्यि्था झाली होती, त्यानांतर बोिनिाडा 

पररसरात त्याांनी घर घतेले होते. हचे श्री िोहनराि बढे, आजच्या 

आपल्या लेखातील बलतुदेार आहते. (सहार रोडिरील या 

परीसराला बािनिाडा असे सांबोवधत केले जाते. बोिनजीनी िाडी 

वकां िा बोिनिाडा ह ेयोग्य सांबोधन आह.े या परीसराचा िळू िालक 

बोिनजी या पारिी िालकाच्या नािाचा हा अपभ्रांि आह.े)  

 

हा लेख वलवहताांना िन थोडेसे सैरभैर झाले आह.े खरे म्हिज े

नोव्हेंबर िवहन्सयातील  अांकासाठी श्री िोहनराि बढे आवि त्याांच्या 

जी के ्पोट्ास या दकुानाचा पररचय करून दणे्यासाठी आखिी 

झाली होती. त्यानसुार श्री िोहनरािाांचे वचरांजीि श्री अिय बढे 

याना १ सप्टेंबरला फोन केला होता. ददुिैाने त्याच वदििी दोन 

तास आधी, नानािटी रुग्िालयात िोहनरािाांचा ितृ्य ूझाला होता. 
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हा लेख वलवहताांना िोहनरािाांची भेट होऊ िकली नाही अिी 

हुरहूर िनात रावहली आह.े   

 

नार्परूच्या कॉलेजिध्ये असताना बॅडविांटन आवि हॉकी या 

दोन खेळात प्राविण्य विळििारे िोहनराि, १९७४ ते १९७९ अिी 

पाच िष,े एि व्ही एल य ुिहाविद्यालयाच्या ्पोट्ास डायरेक्टर या 

पदािर कायारत होते. त्यािषी सरकारच्या वििि विषयक धोरिात 

काही बदल झाले आवि ्पोट्ास डायरेक्टर हे पद अवतररक्त सेिा 

म्हिनू घोवषत झाले आवि िोहनरािाांची सेिा खांवडत झाली, 

पररिािी त्याांना िहाविद्यालयाच्या सेिेतनू कायिची रजा विळाली 

होती. याच दरम्यान िषा १९७९ िध्ये िोहनरािाांचा रांजनाताई ांिी 

वििाह झाला होता. एखादा तरुि या प्रसांर्ािळेु वनराि झाला 

असता वकां िा र्ोंधळून र्ेला असता. िोहनरािाांना िात् याांत िेर्ळी 

सांधी र्िसली आवि जी के ्पोट्ास या दकुानाच्या व्यिसायाची 

िहूुतािेढ झाली होती. त्याकाळात त्यांचे िा्तव्य बोिनिाडा या 

सहार रोडिरील पररसरात होते आवि विलेपारल्यातील अनेक 

कुटुांबाांिी ्नेह जिला होता.           
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्ितः खेळाडू असलेल्या िोहनरािाांना आता 

िहाविद्यालयातील ्पोट्ास डायरेक्टर या पदािर काि करण्याचा 

पाच – सहा िषाांचा अनभुि र्ाठीला होता. अनेक खळेातल्या 

िापरल्या जािाऱ्या साधनाांचा उत्ति पररचय – त्याची प्रत आवि 

योग्यता ओळखण्याची हातोटी – खेळाडूने या साधनाांचा योग्य 

िापर कसा करािा याचा अनभुि अिा भरभक्कि तयारीने आपि 

आता खेळाच्या साधनाांचा व्यिसाय सरुु करण्याचा धाडसी वनिाय, 

आपली सहचाररिी सौ रांजना याच्यािी चचाा करून, िोहनरािाांनी 

घेतला होता.  

 

सत्तर – ऐ ांिीच्या दिकाांत, त्याकाळात नार्ररकाांना  खेळाची 

साधने विकत घणे्यासाठी िरीनलाईन्ससला, िेरो वसनेिाच्या 

पररसरात जािे लार्त असे. िोहनरािाांना याची वनवित कल्पना 

होती. अिी खेळाची साधने आपि विलेपारल्यात उपलब्ध करून 

वदली तर नार्ररकाांचा प्रवतसाद वनवित विळेल आिी खात्ी त्याना 

होतीच. आता विलेपारल्यात दकुानाच्या जार्ेचा िोध सरुु झाला 

होता.   
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पालेश्वर िांवदराच्या आिारात, िहात्िा र्ाांधी र्त्याच्या दिानी 

भार्ात ्थापीत  असलेली चार दकुाने आपल्याला वदसतात. िषा 

१९९० िध्ये वनयवित ्िरूपात ही दकुाने, आता वदसतात त्या 

्िरूपात बाांधली र्ेली होती. त्या आधी वतथे जनसांघ या राजकीय 

पिाचे कायाालय होते. त्याकाळात श्री रािभाऊ आपटे त्या 

कायाालयाचे प्रिखु होते. ह ेदकुान विक्रीसाठी उपलब्ध आह ेअसे 

सिजल्यानांतर िोहनरािाांनी चौकिीसाठी, श्री रािभाऊ आपटे 

याांची भेट घेतली. दकुान विकायचे आह ेनक्की िात् व्यिसाय काय 

करिार त्याची  चौकिी करून, विलेपारल्यातील िला पररवचत 

एखाद्या व्यक्तीची हिी द्या असा सल्ला श्री रािभाऊ आपटेयाांनी  

वदला. याचे कारि िोहनरािाांचा श्री आपटे याांच्यािी पररचय 

नव्हता. त्याकाळात, पारले वटळक विद्यालयात, श्री नानासाहबे 

पटिधान नािाचे वििक लोकवप्रय होते. त्याांच्या सौभाग्यितीही 

िाळेत विविका होत्या. पररचयाचे असल्याने िोहनरािाांनी श्री 

नानासाहबे पटिधान याांना,  श्री रािभाऊ आपटे याना िब्द टाकािा 

अिी विनांती केली आवि श्री नाना पटिधान याांनी श्री रािभाऊ 

आपटे याांना आिश्यक ती तोंडी हिी वदली. काही काळातच या 

दकुानाचा व्यिहार पिूा होऊन जी के ्पोट्ास हा व्यिसाय सरुु 

झाला होता.         
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  िोहनरािाांचे आजोबा श्री केििराि बढे आवि काका श्री 

र्िेि बढे याांच्यािर िोहनरािाांचा वििेष वजव्हाळा होता. या 

दोघाांचे प्रोत्साहन सतत विळत होते.  त्याांच्या सन्सिानाथा म्हिनू 

व्यिसायाचे नाि जी के ्पोट्ास असे ठेिले र्ेले. काही काळातच 

या व्यिसायाला प्रर्तीची वदिा विळाली आवि वदिसा र्विक हा 

व्यिसाय िवृद्धांर्त होत र्ेला. याला काही वनवित करिे ही होतीच. 

श्री नाना पटिधान याचा िब्द असा िेळेत कािी आला. ्ितः 

िोहनरािाांचे ्िच्छ आवि पारदिाक व्यिहार आवि त्याांचा 

पर्परातील ्नेहभािनाही याला कारिीभतू होती. याबरोबरच 

विजय ्टोअसाचे िालक श्री आण्िासाहबे साठे याांचे प्रोत्साहन 

आवि िार्ादिान िोहनरािाांच्या कुटुांबाला नेहिेीच प्राप्त झाले होते.  
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नार्परूहून िुांबईत आलेल्या आवि विलेपारल्यात आपला 

व्यिसाय यि्िी केलेल्या या आपल्या बलतुेदाराकडे व्यिसायात 

यि्िी होण्यासाठी आिश्यक त्या सिा र्िुाित्ता वनसर्ादत्त होत्या. 

नकुताच वििाह झाला आह ेआवि नोकरी र्ेली अिा अचानक 

उद्भिलेल्या पररव्थतीिर िात करण्याची वहम्ित आवि किखर 

ितृ्ती -- भितालच्या पररव्थतीचे नेिके आकलन -- अथक प्रयत्न 

करण्याची तयारी – हाती घतेलेल्या विषयाचा सखोल अभ्यास – 

वनयवितपि – िक्तिीर व्यिहार – ग्राहकाला योग्य िार्ादिान 

करून त्याला यि्िी होण्याचा िार्ा दाखििे – लाहान आवि 

तरुि ियातील होतकरू खळेाडूना प्रोत्साहन दिेे – त्याांचे कौतकु 

करिे अिा पैलदूार व्यवक्तित्िाच्या िोहनरािाांना व्यिसायात खपू 

यि विळाले.  

 

िात् िोहनरािाांच्यासाठी जी के ्पोट्ास हा फक्त व्यिसाय 

नव्हता. खेळाचे सािान विकत घेण्यासाठी आलेला प्रत्यके ग्राहक 

– िर् तो स्त्री असो की परुुष – आपली अथिा आपल्या लहान 

ियातील िलुाांची ्िप्ने जपण्यासाठी आलेला आह ेयाची वनवित 

जािीि िोहनरािाांना असे. पालक आवि िलुाांची नक्की र्रज काय 

आह े आवि का आहे, याचा अनभुिाने त्याांनी योग्य अांदाज 
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आलेला असे. एका वििकाच्या आवि िार्ादिाकाच्या भवूिकेतनू, 

िोहनराि पालक आवि िलुाला योग्य ि्त ूवनिडण्यासाठी सल्ला 

दते असत. चाळीस िषाातील व्यिसायाच्या अिा दीघा कारवकदीत 

त्याांनी अिा अनेक ्िप्नाांना साकार केले आह.े     

  

जी के ्पोट्ासचा व्यिसाय कालाांतराने िाढतच र्ेला. अिय 

आवि चैतन्सय ह े िोहनरािाांचे दोन सपुुत् जलतरिपटू आहते. 

डायवव्हांर् आवि ्िीविांर् या क्रीडाप्रकारात राष्ट्रीय पदक विजते े

खेळाडू आहते. आपले िहाविद्यालयीन वििि पिूा करून अिय 

तरुि ियातच िवडलाांच्या हाताखाली उिेदिारी करण्यासाठी जी 

के ्पोट्ास िध्ये दाखल झाला होता. प्रबोधनकार ठाकरे जलतरि 

तलािासिोर अवल्टिेट ्पोट्ास या नािाचे अियचे खेळाच्या 

सािानाचे दकुान, िोहनरािाांच्या कुटुांबाच्या व्यिसायातील 

प्रर्तीची साि दतेे. िोहनरािाांचे अिय आवि चैतन्सय ह ेदोघे सपुतु् 

िवडलाांनी ्थापन केलेल्या या व्यिसायात खपू यि्िी झाले 

आहते.  
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िषा २००२ िध्ये िोहनरािाांचा धाकटा िलुर्ा चैतन्सय याने 

्पोट्ास िेवडवसनचा अभ्यास करण्यासाठी रवियातील सेंट 

वपटसबर्ा यवुनव्हवसाटीिधे प्रिेि घेतला. पाच िषाांचा हा 

अभ्यासक्रि पिूा करून तो ्कॉटलांड िधील एडीम्बर्ा 

यवुनव्हवसाटीिधे दाखल झाला.  खेळाडूांसाठी आिश्यक Strength 

& Condition या विषयात त्याने एक िषााचा Post Graduet 

Diploma पिूा केला. िषा २०१० िध्ये डॉ चैतन्सयने ्ितःची 

पॅ्रवक्टस सरुु केली. तरुि होतकरू खेळाडुांना, खेळातील त्याांच े
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प्राविण्य िाढिण्यासाठी Injury Prevention आवि Strength 

& Condition या सांदभाात तो िार्ादिान करतो.  

 

्ितांत् पॅ्रवक्टस सरुु केल्यानांतर िषा २०१७ िध्य े

International Olympic Committee तफे डॉ चैतन्सयची वनिड 

Sports Nutrition याचा अभ्यास करण्यासाठी झाली होती. 

खेळाडूांच्या आहारा सांदभाातील या Post Graduet Diploma 

आांतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रिासाठी त्याला विष्ट्यितृ्ती विळाली होती. 

हा अभ्यासक्रि डॉ चैतन्सयाने यि्िीपिे पिूा केला आह.े अनेक 

उभरते वकिोर आवि तरुि खेळाडू, डॉ चैतन्सयचा सल्ला 

घेण्यासाठी भारतभरातनू यते असतात. अलीकडच्या खेलो इांवडया 

या राष्ट्रीय ्पधाांिधनू सहभार्ी झालेल्या डॉ चैतन्सयच्या खेळाडूनाां 

बत्तीस पदके विळाली आहते. त्याचा सल्ला घिेारे अनेक खेळाडू 

राष्ट्रीय आवि आांतरराष्ट्रीय ्पधाांिध्ये यि्िी होत आहते.    

 

िोहनराि – अिय – डॉ चैतन्सय या वतघाांच्या आवि जी के 

्पोट्ाससह अवल्टिेट ्पोट्ास या सिा प्रर्तीिध्ये कुटुांबाचा एक 

आधार्तांभ आहते िोहनरािाांच्या सहचाररिी श्रीिती रांजनाताई. 

वििाहानांतर आलेल्या अक्िात अडचिींिर िात करत, 
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व्यिसायाच्या पवहल्या वदिसापासनू त्याांच्या खाांद्याला खाांदा 

लाऊन प्रर्तीच्या िाटेिर रांजनाताई िोहनरािाां बरोबर प्रत्येक 

पाऊल चालल्या आहते. व्यिसायाच्या अर्दी पवहल्या 

वदिसापासनू आवि आता िोहनरािाांच्या पिात आजही,  

रांजनाताई जी के ्पोट्ास आवि अवल्टिेट ्पोट्ास या दकुानाांच्या 

व्यिहारात वनयवित लि घालतात. अिय आवि डॉ चतैन्सय या 

दोघाना िार्ादिान करत असतात.   

 

विलेपारल्याच्या खेळ सां्कृतीच्या आवि खेळाडू विकास 

प्रवक्रयेत,  िोहनराि – श्रीिती रांजनाताई – श्री अिय - डॉ चैतन्सय 

या बढे कुटुांबाचा आवि जी के ्पोट्ाससह अवल्टिेट ्पोट्ास या 

व्यिसायाांचा सहभार् खपू िोठा आह.े डॉ चैतन्सय बढे आज खेलो 

इांवडया या उपक्रिात आवि राष्ट्रीय आवि आांतरराष्ट्रीय 

क्रीडािेत्ात आपला प्रभाि पाडतो आह ेहे फार कौतकुाचे आह.े 

रांजनाताई ांसह  सिा बढे कुटुांबीय आवि त्याांच्या सहकाऱ्याांना, 

भविष्ट्यातील उपक्रिाांसाठी अनेकानेक िभुचे्छा...! 

 

आजच्या या लेखाने, आपली विलेपारल्यातील िराठी बलतुां 

ही बारा लेखाांची लेखिाला आता सांपन्सन होते आह.े या 
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लेखिालेसाठी, यात सिाविष्ट सिाच बलतुेदाराांनी उत्साहाने सांपिूा 

सहकाया केले.  अभतूपिूा पाले यािावसकाचे सांपादक – िालक श्री 

अवनल हडीकर – सौ ्िाती हडीकर – श्री िैलेि तेंडोलकर या 

सिाांचे वनयवित सहकाया आवि प्रोत्साहन िला विळत रावहले.  

त्यासाठी सिााना िनःपिूाक धन्सयिाद...!!!  

--००--  
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श्री. अरुण फिके यांची ई साडित्यवरील पुस्तके 

कव्िरवर डललक करताच ते ते पुस्तक उघिेल. 

 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/navdurga_psr_arun_phadke.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/balutedar1_arun_phadke.pdf
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ई सार्हतय प्रर्तष्ठानचे हे तेरावे वषि. 

श्री. अरुण फिके यांचे ई साडित्यवर िे डतसरे पुस्तक. 

श्री. अरूण फडके ह ेएक अनेक पैल ूअसलेल ेलेखक, कलाकार, 

सामावजक कायाकते आहेत. वचन्ह े व प्राचीन भारतीय सांस्कृती हा 

त्याांच्या सखोल अभ्यासाचा ववषय. मराठी भाषेचे सौंदया वाढवणार् या 

म्हणी, परुातन इमारतींचे सांवधान, भव्य कायाक्रमाांचे सौंदयाशास्त्रीय 

आयोजन असे त्याांचे अभ्यासाचे ववषय आहेत आवण या प्रत्येक 

ववषयाच्या मळुापयंत जाण्याची वतृ्ती व अचकु आवण नेमके 

वलहीण्यासाठी कष्ट घेण्याची तयारी यामळेु त्याांना सावहवत्यक वतुाळाांत 

मानाचे स््ान आह.े सध्याच्या whatsapp यवुनव्हवसाटीच्या काळात 

त्याांच ेमौवलक लेखन ही एक मोठीच बौविक मेजवानी असते. 

श्री. अरूण फडके याांच्यासारखे ज्येष्ठ लेखक आपले पु् तक ई 

सावहत्यच्या िाध्यिातनू जर्भरातील मराठी िाचकाांना विनािलू्य 

दतेात. असे लेखक ज्याांना लेखन हीच भक्ती असते. आवि त्यातनू 

कसलीही अवभलाषा नसते. िराठी भाषेच्या सदुिैाने रे्ली दोन हजार 

िषे किीराज नरेंद्र, सांत ज्ञानेश्वर, सांत तकुारािाांपासनू ही परांपरा सरुू 

आह.े अखांड. अजरािर. म्हिनू तर ई सावहत्यवर वदनाना् मनोहर(२ 

पसु्तके), िांभ ू र्िपलेु (नऊ पु् तके), डॉ. िरुलीधर जािडेकर (९ 

पु् तके), डॉ. िसांत बार्ुल (१७ पु् तके), िुभाांर्ी पासेबांद (९ पु् तके), 

अविनाि नर्रकर ( चार पु् तके), डॉ. व्िता दािले (सात पु् तके), 

डॉ. वनतीन िोरे (२७ पु् तके), अनील िाकिकर (९), अनांत 
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पािसकर(४ पु् तके), िध ू विरर्ाांिकर (७), अिोक कोठारे (बारा 

हजार पानाांचे िहाभारत), श्री. विजय पाांढरे (ज्ञानेश्वरी भािाथा), िोहन 

िद्वण्िा (जार्वतक कीतीचे िैज्ञावनक), सांर्ीता जोिी (आद्य 

र्झलकारा, १६ पु् तके), विनीता दिेपाांडे (७) उल्हास हरी जोिी(७), 

नांवदनी दिेिुख (५), डॉ. सुजाता चव्हाि (८), डॉ. िषृाली जोिी(१६), 

डॉ. वनिालकुिार फडकुले (१९), CA पनुि सांर्िी(६), डॉ. नांवदनी 

धारर्ळकर (८), अांकुि विांर्ाडे(५), आनांद दिेपाांडे(३), नीवलिा 

कुलकिी (२), अनाविका बोरकर (३), अरुि फडके(३) ्िाती 

पाचपाांडे(२) असे अनेक ज्येष्ठ ि अनुभिी, कसलेले लेखक ई 

सावहत्याच्या द्वारे आपली पु् तके लाखो लोकाांपयांत विनािलू्य 

पोहोचितात.  

अिा सावहत्यितूी ांच्या त्यार्ातूनच एक वदिस िराठीचा सावहत्य 

ििृ जार्वतक पटलािर आपली ध्वजा फडकिील याची आम्हाला 

खात्ी आह.े यात ई सावहत्य प्रवतष्ठान एकटे नाही. ही एक िोठी चळिळ 

आह.े अनेक निनिीन व्यासपीठे उभी रहात आहते. त्या त्या 

व्यासपीठाांतनू निनिीन लेखक उदयाला येत आहेत. आवि या सिाांचा 

सािवूहक ्िर र्र्नाला वभडून म्हितो आह.े  

आवि ग्रांथोपजीविये । वििेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टादृष्ट विजयें । होआिे जी । 

http://www.esahity.com

