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मनोगत 

नमस्कार,  

२०१४ साली माझे पहिलेवहिल ेप्रवास विवनात्मक ई पुस्तक ‘इुंद्रपुरी हसक्कीम’ 

प्रकाहशत झाले, वाचकाुंचा छानच प्रहतसाद हमळाला. अहिप्रायाच्या अनेक ई मेल्स आल्या, 

फोन आले त्यामुळे असले कदाहचत, हलखािाहवषयी आत्महवश्वास वाढला तेव्िा वाटलुं, 

एखादी कथा हलिावी असे वाटू लागले. ई साहित्यचा हनयहमत वाचक असल्याने कथा 

लेखनाची उमी स्वस्थ बसू दते नव्िती. वृत्तपत्रातील पत्र प्रपुंचाचा  अनुिव िोता, परुंतु 

‘कथा’! नािी जमिार असे म्िित अनेकदा मी कथा लेखनाचा हवचार झटकून टाकी, परुंतु 

कािी ददवसाुंनी पुन्िा तो डोके वर काढी. बरे, माझे आजवरचे वाचन ि े तसुं गुंिीरतेकड े

झुकिारे, आत्मचररत्र वगैरे, ह्याचा अथव ‘नाठाळा नावड े हवनोद’ अस े नािी बरे. िलकुं  

फुलकुं , हवनोदी साहित्याकडिेी माझा ओढा आि.े असो. तेव्िा लेखनाचा सुंकल्प सोडला. 

माझ्या लेखनात आपल्याला कदाहचत जुन्या साहित्यात असतो तसा एखादा हनवेदक कथा 

साुंगताना, कथानक पुढे नेताना आढळेल परुंतु जेथे आवश्यक आि े तेथ े मी हनवेदकाच्या 

िूहमकेत गेलेलो आि े/ रमललेो आि.े  

अनेक ददवस मला हवषय सुचत नव्िता. एका दपुारी बझार गेट स्रीटवरून 

जाताना माझे जुने ऑदफस लागल,े मी माझ्या आताच्या एका सिकाऱ्याशी बोलताना कळत 

नकळत त्या ऑदफसच्या आठविी साुंगू लागलो, आहि अचानक मला सुब्बूची आठवि 



झाली, ‘सुब्बू’ आमच्या ऑदफसात स्टेनो टायहपस्ट अगदी हनष्पाप व्यहक्तमत्व, मग मनात 

आलुं समजा अशा व्यक्तीला चुकून ‘झेड’ सरुिा हमळाली तर? .... आहि दोन चार 

महिनािरातच कथा गुुंफली गलेी.  

नुंतर एकाच वेळी दोन हवषय सुचल े‘जीवनगौरव’ आहि ‘पाुंड ेअसोहशएटस’. 

त्याचे असे झाले एका सुंध्याकाळी रेल्वेने घरी जात असताना एक जोडपे समोर बसल ेिोते, 

िातात फुलाुंचा गुच्छ, हपशवीत िार, पती िरिरून ऑदफसच्या आठविी साुंगत िोता, 

मनात आलुं अजून कािी काळानी तो त्या ऑदफसात गेला तर?  आहि तेथे ‘जीवनगौरव’ 

कथेचा जन्म झाला. अनेकदा राजकीय नेते, उद्योजकाुंची चौकशी सुरु झाली की ते आजारी 

पडतात ह्या वास्तवतेवर आधाररत ‘पाुंड ेअसोहशएटस’ हलिावी अस ेवाटलुं. एकाचवेळी दोन 

कथा सुचत गेल्या व तस ेहलहिण्याचा एक वेगळाच अनुिव आला. ‘आगळा वेगळा प्रयोग... ’ 

व सुब्बू ह्या दोन कथा फॅन्टसीकड े झुकिाऱ्या आिते. आपि सामान्यजन राजकारण्याुंच्या 

ककबहुना सत्ताधाऱ्याुंच्या कािी अचाट कल्पनाुंची हशकार िोतो, आपल्याला तो सगळाच 

प्रकार िास्यास्पद वाटतो परुंतु आपि कािी करू शकत नािी. ‘आगळा वेगळा प्रयोग’ िी 

अशीच कािीशी कथा आि.े ‘दाुंहिक’ मे महिन्याच्या शेवटी पूिव झाली. िी कथा कािीशी 

मािसाच्या बदलत्या मानहसकते हवषयी िाष्य करिारी आि.े चाळीत जेवढी मािसुकी 

िोती ती उच्चभ्ूुंच्या सोसायट्यात अिावानीच ददसते. तेव्िा, या पाच कथाुंचा छोटेखानी 

सुंग्रि आपल्यापुढ े ठेवताना मला खूप आनुंद िोत आि.े ई साहित्यने माझ्यासारख्या 



नवोददताचे ई पुस्तक प्रकाहशत केल्याबद्दल मी श्री सुनील सामुंत व त्याुंच्या सिकार याुंचे 

आिार मानतो. मी वाचकाुंच्या अहिप्राय, सूचनाुंचे स्वागतच करेन.  
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सुब्बू 

 

वेंकटेश्वर सुब्रमण्यम, आमच्या ऑदफसातील एक पापहिरू व्यहक्तमत्व, 

आमच्या ररजनल माकेटटग मॅनेजराुंचे स्टेनो कम सकेे्रटरी, साऱ्या ऑदफसात ‘ सुब्बू ’ म्ििून 

प्रहसध्द, वय ४५ ते ४७, वयाला साजेसे पातळ केस ते दखेील हशवाजी गिेशन स्टाईल, 

काळ्या काड्ाुंचा चौकोनी फे्रमचा चष्मा, उुंचीला पाच फूट दोन - तीन इुंच, कािीशी 

िाडकुळी शरीरयष्टी, विाांने अस्सल ‘सौददनडीअन’. कपाळावर िस्मम( ऑदफसात आला की 

पुसून टाकायचा). जुन्या पद्धतीची प्लेट्स असिारी काळी पॅंट, व कडक इस्त्रीचा पाुंढरा शटव, 

ऑदफसात आला की ऑदफसात वापरायचा बुटाुंचा जोड पायात घालायचा व रुहममिीने 

(रुहममिी त्याची 'वैफ’ बरुं का !) घरून ददललेे तीन डबे ( एक मॉर्ननग ब्रेकफास्ट, एक लुंच 

आहि एक कोरड्ा सायुंकालीन नाश्त्याचा, समजा सुंध्याकाळी उहशरापयांत थाुंबावे लागल 

तर, म्ििून) व एका थमावसमध्ये ददवसिर पुरेल इतकी ‘मद्रासी कापी’ आपल्या टेबलावर 

माुंडून ठेवत असे. व्यहक्तमत्व एकदम ‘स्रेटट फ़ॉरवडव’, कािीसे फटकळ, पि कुिाच्या ना 

अध्यात ना मध्यात.  

असा िा सुब्बू रेल्वेने ‘फस्टव मलासन’े यायचा व जायचा, एकदा गाडीत एका 

गुुंडाला नडला, प्रकरि पार पोलीस स्टेशन पयांत गेले, सुब्बूच्या इुंहललश पुढ े पोलीसाुंनी 

नाुंगी टाकली आहि सुब्बूला सोडून ददल ेव तासािराने गुुंडाला सज्जड दम िरून सोडले. 



दसुऱ्या ददवशी गुुंडाने सुब्बूला गाठल े व धमकावले आहि बोलता बोलता ररव्िॉल्वर 

हखशातून बािरे काढल,े झाले, सुब्बू जीवाला धोका म्ििून आठवडािर रजेवर गेला.  

सुब्बू पुन्िा आला तो सोबत दोन बुंदकुधारी घेऊनच. आम्िी दचकलोच, 

सुब्बुने आपल्या हिहललश कम मराठीत खलुासा केला, “ वो मया ि,ै मेरा एक हडस्टुंट 

ररलेरटव्ि ‘रामहलगम’ पोलीस कहमशनर ऑदफसात स्टेनो आि.े मैने, गुुंडाची गोष्ट त्याच्या 

कानावर घातली व रामहलगमने त्याच्या सािबेाच्या. एके ददवशी सकाळी दारात स्टेनगन 

घेतललेे दोन उुं चेपुरे पोलीस िजर. मै तो डरच गया, मग पोलीसाने मला पोलीस कहमशनर 

सािबेाुंनी हसमयुररटी ददल्याचे साुंहगतले व सोबत आिलेली कागद्पत्र ेदाखवली, ‘जॉयहनग 

ररपोटव’ वर सिी घेतली ”.  

अशा तऱ्िनेे कोिाच्या ध्यानीमनी नसताना ‘सबु्बूला झेड’ दजावची आमवड 

हसमयुररटी हमळाली. पोहलसाने सुब्बूला ऑदफसला जाण्यायेण्याचा रस्ता हवचारला व 

त्याप्रमािे कुं रोल रूमला तस े कळहवले. सुमारे तासािराने कुं रोल रूमकडून मलीअरुंस 

हमळाला व सुब्बूला ऑदफसला जायची परवानगी हमळाली. आता कोठेिी जायचे तरी 

पोलीस कुं रोल रूमला कळवायचे, त्याुंचा मलीअरुंस घ्यायचा व मगच घर सोडायचे, 

’पोहलसाने असे बजावल’े, म्ििजे ह्यापुढ े सुब्बूला रहववारी ‘मिीज’ कड े ‘रस्सम वडा’ व 

‘उलुंडू डोसा’, ‘पायनापल हशरा’ खायला जाता येिार नसल्याचे जािवले.  



एव्िाना सुब्बू राित असलले्या इमारतीच्या हखडमया सुब्बूच्या शेजाऱ्याुंनी 

व्यापून टाकल्या, साऱ्याुंना सुब्बूच्या अचानक आलेल्या हसमयुररटी हवषयी औत्सुमय िोते.  

सुब्बू रािायला माटुुंलयाला, नप्पू रोड वर, दोन शस्त्रधारींसि चालताना सुब्बूला कसेसेच 

वाटत िोते. आमचा सुब्बू पाच फूट आहि त्याची हसमयुररटी सिा - साडसेिा फूट उुंच, तेव्िा 

एकत्र चालायचे म्ििजे हतघानािी कसरत करायला लागायची. मजेशीर दशृ्य िोते ते, 

कसेबस े ते ‘माटुुंगम’ स्टेशनवर आले. सकाळच्या गदीत दोघाुंना सोबत घेऊन गाडीत 

चढण्याच्या प्रयत्नात सुब्बूने चार – पाच गाड्ा सोडल्या. तेव्िा गाडी पकडण्याचा नाद 

सोडून सुब्बूने तडक टॅमसी पकडली, मध्ये सुब्बू व दोन बाजूला दोन बुंदकुधारी. टॅमसी 

चालकाला काय झाले कािी समजेना त्याला एवढा घाम फुटला व त्याने गाडी जोरात 

पळवायला सुरुवात केली. िायखळ्याच्या हसग्नलला त्याने िळूच पाठीमागे न पािता 

त्याच्या मानेला बुंदकुीची नळी टोचत असल्याचे साुंहगतल,े तेव्िा त्याच्या गाडी जोरात 

पळवण्याचे कारि समजल,े ती बुंदकू लॉक केली असल्याचे पोहलसाने त्याला साुंहगतले खरे, 

’पर मया ि’ै, त्याने खुलासा केला, ‘ये सरकारी बुंदकू ि,ै कब चले मया पता, बाल बचे्च वाला 

हू, डर तो लागता ि ैना ’.  

सुंध्याकाळी तो हनयमीत कुलाव लोकलने जात असल्याने फारसा त्रास झाला 

नािी. पि घरी पोिोचताच रात्रपाळीचे पोलीस िजर. आता त्याुंची झोपण्याची काय 

व्यवस्था करायची ह्याचा सुब्बू हवचार करू लागला. पावसाळा नसल्याने रात्रपाळीच्या 

पोहलसाुंनी व्िराुंड्ातच पथारी पसरली व सुब्बूची मुक्तता केली.  दसुऱ्या ददवशी दखेील 



सुब्बू कसाबसा गाडीत चढला. हतसऱ्या ददवशीतर ररव्िॉल्वर दाखविाऱ्या गुुंडाने सुब्बूला 

गाठून चक्क चिा ऑफर केला.  

सुब्बूला झेड हसमयुररटी हमळाल्याचे वतवमान साऱ्या नातेवाईकाुंत पसरले व 

सुट्टीच्या ददवशी सुब्बुच्या घरी एक एक करून नात्या-गोत्याच्या मािसाुंची, सुब्बूच्या 

मुलाचे ‘कार्ततक’चे हमत्र याुंची रीघ लागू लागली. समाजात, नातेवाईकाुंत, ऑदफसाुंत 

सुब्बूचा दजाव वाढत िोता. एरवी सुब्बूला टाळिारी मािस ेसुब्बू सोबत प्रवास करण्याचा 

प्रयत्न करू लागली. परुंतु सकाळी दोन - दोन गाडवसना घेऊन गाडी कशी पकडायची िा प्रश्न 

कािी सुटत नव्िता, नुंतर एके ददवशी अपुंगाुंच्या डब्यातून जाण्याची सुब्बूला बदु्धी की 

दबुुवद्धी झाली व तो अपुंगाुंच्या डब्यात आपल्या सरुिादलासोबत माटुुंलयाला चढला खरा पि 

दादरला स्पेशल स्वाडने हतघानािी उतरवले, झाले, अपुंगाुंच्या डब्यातून उतरवताना 

आपल्याला ओळखीच्या कोिी पहिले तर नािी ना? ह्या शुंकेने त्याला ग्रासल.े ते एक टेन्शन 

तर टी सी, तू ह्या डब्यात चढलासच का? आता चल स्पेशल मॅहजस्रेटकड,े असे बोलू लागल.े 

अखेर ित्यारबुंद पोहलसानेच सुब्बूच्या जीवाला दकती धोका आि ेव म्ििनू त्याला सरकारन े

‘झेड’ हसमयुररटी ददली ि ेसाुंगत सुब्बूची व आपली सुटका करून घेतली व ऑदफस गाठले.  

आठ ते दिा ददवस ऑदफसातल्या सिकाऱ्याुंची सकाळ सुब्बूचे नवनवीन 

दकस्से ऐकण्यात गेले. सुब्बू आमच्या ऑदफसचा एकदम हिरो झाला. िळूिळू सुब्बूला व 

ऑदफसला सुब्बूच्या हसमयुररटीची सवय झाली व सुब्बूच्या िोवतालीचे कोंडाळे कमी िोऊ 

लागल.े  



एकदा रुहममिीच्या िाचीचे ‘अरुंगेत्रम’ षण्मुखानुंद िॉलमध्ये िोते. 

ददवसिराचा िरगच्च कायवक्रम िोता. कायवक्रमाला ताहमळनाडूचे साुंस्कृहतक मुंत्री यिेार 

िोते. सुब्बू सकाळीच दहििात्य पारुंपाररक वस्त्रे लेऊन रुहममिी व कार्ततकसि हनघाल,े 

आता माटुुंलयाहून षण्मखुानुंद फार अुंतर नािी परुंतु सुब्बूला दोन टॅमसीज कराव्या लागल्या 

एकीत तो व त्याची हसमयुररटी व दसुरीत रुहममिी व कार्ततक. योगायोगाने मुंत्री मिोदय व 

सुब्बू एकाच वेळी िॉलवर पोिोचल.े मुंत्री मिोदायाुंपेिा सुब्बूनेच जास्त गदी खेचली. मुंत्री 

मिोदय दखेील आपल्या चेिऱ्यावरील कौतुक हमहश्रत आश्चयव लपवू शकले नािी. सिागृिात 

सुब्बू, रुहममिी, कार्ततक पहिल्या राुंगेत मुंत्रीमिोदयाुंच्या शेजारी. जो तो सुब्बू सोबत 

आपला फोटो हनघण्यासाठी धडपडत िोता. सारे कसे छान चालल े िोते. सुब्बू कधी ‘झेड 

हसमयुररटी एन्जॉय’ करीत िोता, मध्येच त्याचा त्याला त्रास दखेील िोत िोता, कधीतरी 

हतचा अहतरेक िी िोताना पाित िोता तेव्िा तो कावल्या सारखा वाटत िोता.   

 

आहि अचानक त्याची हसमयुररटी सोबत ददसनेाशी झाली व तो एकटाच 

ऑदफसला येऊ लागला. ऑदफसातल्या मुंडळीची हजज्ञासा चाळवली, परुंतु सुब्बूकड े

साुंगण्यासारख े कािीच नव्िते. एक ददवस सुब्बू ऑदफसात, पोलीस कहमशनरच्या 

कायावलयाकडून आललेी नोटीस घेऊन आला, हतच्यात ‘तुमची हसमयुररटी काढून घते 

आिोत’, इतकेच हलहिललेे िोते. इतर कोितािी खुलासा नव्िता. सुब्बूने रामहलगमना फोन 

लावला व सारे साुंगून चौकशी करायला साुंहगतल.े आठवडािरात रामहलगमचा फोन आला, 



तो व सुब्बू चाुंगल े१५ – २० हमहनटे ताहमळमध्य ेबोलत िोते. सारे ऑदफस - अगदी त्याच्या 

हललाववाला सािबेा सकट- सुब्बू िोवती जमा िोऊन ऐकत िोते. समजत कािीच नव्िते, 

पि सुब्बूच्या चेिऱे्यावरील िावावरून कोठेतरी - कािीतरी घोळ झाला असल्याचे जािवत 

िोते.  

त्याचे असे झाल,े सुब्बूने फोनवर झालले्या सुंिाषिाचा वृत्ताुंत साुंगायला 

सुरुवात केली. “ रामहलगम जेव्िा त्याुंच्या सािबेाला सुब्बूची कथा साुंगत िोते तेव्िा 

सािबेाने दोन तीनदा सुब्बूचे पूिव नाव हवचारून दखेील न समजल्याने रामहलगमनी ते एका 

कागदावर पेहन्सलने हलहून ददल,े अचानक सािबेाना दसुरा फोन आला, फोनवर बोलता 

बोलता सािबेाुंनी कागदावरील नाव वाचले, पुढे फोनवरील मािसाला त्याुंनी अड्रसे? अस े

हवचारले ते सािबेाुंच्या नजरेला नजर न हमळविाऱ्या रामहलगमना सािबे सुब्बूचा पत्ता 

हवचारतािते असे वाटले व त्याने सुब्बूच्या नावा खाली पत्ता हलहिला. ि े सारे चाल ू

असताना सािबेाना मुंत्रालयातून गृिमुंत्रयाुंचे बोलाविे आले तेव्िा सारे कागद टेबलवर 

टाकून सािबेाुंनी तडक मुंत्रालय गाठले. हतकड ेगेल्यावर लिात आल ेमुंत्रीसािबेाना द्यायची 

यादी पोलीस मखु्यालयातच राहिली. त्याुंनी आपल्या पी ए ला फोन करून ती यादी 

आपल्या टेबलवर असल्याचे साुंहगतले व ती नीट असल्यास हतची पी डी एफ फाईल बनवून 

गृिमुंत्रालयात इ मेल वर पाठहवण्यास साुंहगतले. त्याने, त्या यादीतील शेवटचे नाव िाताने 

हलहिललेे असल्याने सुंपिूव यादी पुन्िा टाईप केली व हतची पी डी एफ फाईल बनवून 

मुंत्रालयात पाठवली. थोडमयात, रामहलगमने ज्या कागदावर सुब्बूचे नाव व पत्ता हलहिला 

ती ‘झेड’ सुरक्ष्या ज्याुंना द्यायची, त्या मुंडळींची यादी िोती व सुब्बूचे नाव त्या यादीत 



अजाितेपिे गेल े िोते. गृिमुंत्रालयाने सदु्धा, पोलीस आयुक्ताुंकडून आलेली यादी आि,े 

म्ििजे सारे सोपस्कार पूिव करून आललेी असिार ि ेगृिीत धरून त्या यादीवर चचाव केली 

नािी”. अशा तऱ्िनेे सुब्बुला झेड सरुिा हमळाली. तस े पहिले तर चूक कुिाचीच नव्िती 

तेव्िा दोष कुिाला दिेार? दोन तीन महिन्यातच सारा खेळ सुंपल्याने सुब्बू दखेील द:ुखात 

वगैरे बुडाला नािी आहि सुब्बू आपल्या ‘रुटीन वकव ’ मध्ये मात्र लवकरच बुडून गेला.  

      

१९. १२. २०१४  

 

 

  



 

पाुंड ेअसोहशएटस ्

 

सुंध्याकाळची सिाची वळे, श्रीपतराव ज्ञानमोठे, (मिसलू मुंत्री) मुंत्रालयातील 

आपल्या अटँी चेंबरमध्य े बसल े िोते, बािरे त्याुंना िेटायला जमलले्या समुदायातील एक 

एकाची सेके्रटरी बोळवि करीत िोते, इतमयात त्याुंना बातमी समजली की, पाुंड े

असोहसएटचे सव-ेसवाव िुजुंगराव पाुंड े याुंना ‘ब्रेन िमॅरेज’झाला व त्याुंना ‘गोब्राम्िि 

प्रहतपालक िॉहस्पटलच्या’ आय सी य ूमध्य ेदाखल केलेल ेआि.े श्रीपतराव तडक हनघाल ेव 

३५ ते ४० हमहनटात िॉहस्पटलात पोिोचल.े  

श्रीपतराव स्पेशल आय सी यु च्या मोठ्या काचेतून गहलतगात्र अवस्थेत 

व्िने्टीलेटरवर असलले्या िुजुंगरावाना पिात िोते, त्याुंच्या बेडजवळ उिुं राहून एक डॉमटर 

व एक हसस्टर सतत कसल्यातरी नोंदी रटपून ठेवत िोते. िुजुंगरावाुंच्या चेिऱ्यावरील एक 

प्रकारचा हवजयी िाव ते गेली दकत्येक वषे पाित आललेे िोते तो कोठ्लल्याकोठे लोपला 

िोता. त्याुंचा हवश्वासच बसेना की आपि पाितो आिोत तो िाच आपला हजवलग हमत्र 

आि.े  

इतमयात िॉहस्पटलचे डीन डॉ. बुलचन्दानी तेथे आल,े मुंत्रीसािबेाुंना त्याुंनी 

थोडमयात काय झाल े ते साुंहगतले. डॉ. त्याुंना ब्रीफ करीत असताुंनाच इ. डी. 



(enforcement directorate) चे दोन अहधकारी तेथ े आले, त्याुंना तेथ े पािताच 

मुंत्रीमिोदय िबकलेच. एकुं दरीत पररहस्थतीचे गाुंिीयव ओळखून त्याुंनी डीन सािबेाुंना दर 

तासाला ररपोटव द्यायला साुंहगतले. पुढच्या सारा कायवक्रम रद्द करून श्रीपतराव बुंगल्यावर 

कािीसे हखन्न मनाने परतले व कोिाशीिी कािीिी न बोलता एकटेच आपल्या बेडरूम मध्य े

जाऊन बसले.  

साधारि १९६० – ६२ साली िुजुंगरावाुंनी नुकतच पाुंड े आहि कुं पनी 

स्थापन करून सरकारची छोटी छोटी कामे करण्यास सुरुवात केली िोती व श्रीपत ज्ञानमोठे,  

त्या काळी वरिगावच्या तिसील ऑदफसाुंत लोअर हडहव्िजन मलाकव  िोता. त्याचे अस े

झाले, वरिगावच्या गावदवेी मुंददरावरून जािाऱ्या रस्त्यावरचे खड्ड े बुजवण्याचे कुं त्राट 

पाुंडलेा हमळाल.े पाुंडलेा हमळालेल े ते पहिल े वाहिलुंच कॉन्रॅमट, ऑडवर कॉपी 

हमळवण्यासाठी पाुंड ेतिसील ऑदफसाुंत नेिमी येत असे. त्याच्या एकुं दरीत िाविावावरून 

श्रीपतीने ि े नवखुं पाखरू बरोबर िरेलुं व एक ददवस बािरे नेऊन सरकारी ऑदफसातील 

ररती-ररवाज समजावून साुंहगतले, पाुंडनेे िी सारे लवकरच आत्मसात केले.  

तिसीलदार कायावलयातील कोित्यािी कमवचाऱ्याचे कािीिी खाजगी काम 

हनघाल्यास पाुंड े ते हवनातक्रार करीत असे, त्यामुळे तो ऑदफसातल्या साऱ्या मुंडळीना 

आवडू लागला. िळू िळू पाुंडलेा मोठी कामे हमळू लागली व पाुंडचेा जम बस ू लागला. 

योगायोग कसा असतो पिा, पाुंडलेा नुकतेच हजल्िा मुख्यालयाच्या जवळील रस्ता 

बनहवण्याचे कुं त्राट हमळाले िोते व ग्रामहवकास मुंत्री दादा पाटील वरिगावाुंत पहिल्या 



प्रथमच येिार िोते, त्याुंचा मुक्काम शासकीय हवश्रामधामावर िोता, रात्री तिहसलदाराुंतफे 

त्याुंना स्पेशल खाना दणे्यात येिार िोता. एव्िाना तिसीलदार मलिोत्राुंचा, िुजुंग पाुंडवेर 

चाुंगलाच हवश्वास बसला िोता, तेव्िा, िोजनाची सारी जबाबदारी आपोआप पाुंडवेर आली 

व पाुंडनेे ती लीलया पलेली. प्रत्यि खान्याच्या ददवशी पाुंड े स्वतः सारीकड े लि ठेऊन 

िोता. तिसीलदाराुंनी पाुंडचेी दादा पाटलाुंशी ओळख करून ददली. पुढ े मुुंबईच्या 

सहचवालयात पाुंड ेवारुंवार ददसू लागला.  

डॉ. बुलचुंदानींच्या फोनने मुंत्रीसािबे िानावर आले. “पाुंडसेािबेाुंची प्रकृती 

स्टेबल करण्यात आम्िाला यश आल ेआि,े आता आमचुं पुढचुं लि असले, ते औषधाुंना कस े

प्रहतसाद दतेात ह्यावर लि ठेवि े”. त्यानुंतर बराच वेळ श्रीपतराव गादीवर तळमळत िोते 

परुंतु झोप कािी लागेना, अखेर, डॉ. फडकें ना फोन केला व त्याुंच्या सल्ल्यानुसार 

सेडरेटव्िचा नेिमी पिेा जास्त डोस घेतला तेव्िा झोप लागली.  

दसुऱ्या ददवशी साडअेकराच्या सुमारास मुंत्रीमिोदय मुंत्रालयात न जाता 

सरळ िॉहस्पटलमध्ये आले. एव्िाना िुजुंगराव पाुंडनेी औषधाुंना प्रहतसाद द्यायला सुरुवात 

केली असल्याचे वतवमान त्याुंना समजले. अजूनिी पाुंडनेा कोिीिी िेटू शकत नव्िते. 

श्रीपतरावाुंनी E. D. च्या अहधकाऱ्याुंपाशी चाचपिी करण्याचा प्रयत्न केला, परुंतु त्याुंनी 

कािी ताकास तूर लागू ददली नािी. काल रात्री पासूनच िुजुंगरावाुंचे आर्तथक, कायदशेीर 

सल्लागार, त्याुंचे सहचव, कुं पनी सेके्रटरी एक एक करून येऊ लागले. त्याुंनी शेजारी 

असिाऱ्या एका िॉटेल मध्ये आपला तळ ठोकला व तेथेच त्याुंच्या बठैकीच्या फेऱ्या झडू 



लागल्या. साऱ्याुंच्याच चेिऱे्यावर एकप्रकारचा तिाव ददसत िोता. वास्तहवक पिाता 

मुंत्रीमिोदय पाुंड े असोहशएट मध्ये घडिाऱ्या प्रत्येक घटनेचे सािीदार, परुंतू कालपासून 

घडिाऱ्या बैठकींबाबत, त्याुंत िोिाऱ्या चचाांबाबत ते अनहिज्ञ िोते.  

सुंध्याकाळी अस्वस्थ श्रीपतराव िुजुंगरावाुंच्या बुंगल्यावर गेले, तेथे िजुुंग 

रावाुंचा मुलगा आहशष िोता त्याची िेट घेतली. “आहशष, मी डॉमटराुंशी सहवस्तर चचाव 

केली, त्याुंच्या म्ििण्या प्रमाि,े अशी कािीतरी तािावात्मक पररहस्थती हनमावि झाली 

असावी व त्याचा पररिाम रक्तदाब प्रचुंड प्रमािात वाढण्यात झाला, पररहस्थती िाताबािरे 

गेल्याने मेंदतू रक्तस्त्राव झाला. ”  

“काका”, आहशष साुंगू लागला, “ तुम्िाला माहित आि ेकी आम्िाला धरिाचे 

काम हमळाल,े ते काम पूिव करण्याकररता आम्िी राज्य सिकारी बँकेकडून १००० कोटींचे 

कजव काढले जे पुढील चार वषाांत आम्िाला हमळिार िोते, त्याचा २५० कोटींचा पहिला 

िप्ता आम्िाला हमळाला. पप्पाुंनी त्यातल े २५ कोटी तुमच्या हनवडिूक हनधीला दणे्याचे 

ठरवले िोते. त्याच सुमारास बातमी आली, ददल्लीहस्थत एच पी इन्फ्रास्रमचर आर्तथक 

बेहशस्तीमुळे ददवाळखोरीच्या उुंबरठ्यावर उिी िोती. ददल्लीच्या कािी नेत्याुंनी पप्पाुंमध्ये 

िवा िरली, मुुंबईतील एका नेत्याने पप्पाुंना सावध रािण्याचा सल्ला ददला िोती परुंतु 

पप्पानी त्याकड ेकानाडोळा करीत रातोरात एच पी इन्फ्रा चे साडनेऊ लाख शअेसव हवकत 

घेण्याचा हनिवय केला. त्यासाठी लागिारी १०० कोटींची रक्कम, बँकेकडून आलले्या २५० 



कोटीची दफरवादफरवी करून उिी केली. ि ेपैस ेएच पी इन्फ्रा ताब्यात आल्यावर त्याुंच्या 

ददल्लीत मोमयाच्या रठकािी असिाऱ्या कािी non performing assets हवकून परत 

करायचे असा हवचार िोता व त्याला ददल्लीतील ‘मान्यवराुंचा’ अहलहखत पाठींबा िोता. 

 परुंतू एवढे समिाग एकदम पाुंड ेअसोहशएटच्या नावावर करायला एच पी 

इन्फ्राच्या बोडावने नकार ददला, व पुढे कािी बॅंकाुंनीिी त्याुंचीच री ओढली, कोटावने दखेील 

ह्या शेअर रान्स्फरला स्थहगती ददली व मामला गुंिीर झाला. एकतर पाुंड े असोहशएटच े

१०० कोटी अडकून पडलेल ेिोते व एच पी इन्फ्राच्या समिागाचा िाव चाुंगलाच खाली 

आला िोता. धरिाच्या कामाने दखेील जोर पकडला दिेीदाराुंची दिेी थकत चालली, 

हवश्वासातील बँकाुंनी पतपुरवठा करण्यास नकार ददला. अखरे धरिाचे काम बुंद करावे 

लागल.े धरिाचे काम बुंद झाल्याने कजावचा पुढचा िप्ता दखेील रोखून धरला. पाुंड ेयाुंच्या 

बैठकीतील ददल्लीतील उच्च पदस्थ त्याुंच्या पासून दरू राहू लागले. थोडमयात आमची 

आर्तथक घसरगुुंडी सुरु झाली, शेअरचा िाव घसरू लागला. त्याच वेळी मुुंबईत कोिीतरी 

पाुंड ेअसोहशएटचे शेअसव उचलायला सुरुवात केली. झाल,े पप्पाुंचा रक्तदाब वाढू लागला, 

साध्या साध्या गोष्टीवरून ते चीडचीड करू लागले, प्रसुंगी रागाने त्याुंचा तोल जाउन ते 

समोरच्यावर िात दखेील उचलत. ”  

“तरी मी िुजुंगला वेळो वेळी सावध करीत िोतो, परुंतु त्याचे हवमान इतके 

िवेत  िोते की तो कािी ऐकण्याच्या मनहस्थतीत नव्िता. ” श्रीपतराव बोल ू लागल,े 



सरकारी अहधकारी व राजकारण्याुंहवषयी तो नेिमी म्िित असे, “प्रत्येकाची ककमत त्याच्या 

कपाळावर हलहिलेली असते, तुम्िाला ती वाचता आली म्ििजे तुम्िी अधी लढाई हजकली. ”            

िुजुंग पाुंडनेा सुरुवातीच्या काळात श्रीपतरावाुंनी केलेली मदत पाुंड ेहवसरल े

नव्िते, हजल्िा पररषदचे्या हनवडिुकाुंत सत्ताधारी पि ओ बी सी परुंतु नवीन चेिऱे्याच्या 

शोधात िोता. श्रीपती दखेील सरकारी नोकरीला कुं टाळला िोता, पाुंडनेे तत्कालीन 

वजनदार मुंत्री दादा पाटलाुंकड ेश्रीपतराव ज्ञानमोठे याचुं नाुंव सुचवल ेथोड्ाश्या चचेनुंतर 

ते सुंमत झाल,े अशी श्रीपतरावाुंची राजकीय कारकीदव सुरु झाली. कळत नकळत ते दादा 

पाटलाुंच्या गटाुंत सामील झाल.े सिेला गदी जमवण्यापासून हवरोधकाुंची सिा उधळण्या 

पयांत श्रेष्ठी साुंगतील ती कामे श्रीपतराव करीत असे.  

श्रीपतरावाुंकड ेजसजशी नवनवीन कामे येऊ लागली / नवनवीन जबाबदाऱ्या 

पडत गेल्या, तसतशी दोघाुंतील वीि घट्ट िोऊ लागली. एकमेकाुंना सिाय्य करीत 

दोघाुंचीिी आपापल्या िेत्रात वाटचाल सुरु झाली. पुढ,े श्रीपतराव राज्यात मुंत्री झाल ेतर, 

‘पाुंड ेअसोहशएट’ राज्यातील एक हवश्वासािव समिू म्ििून उदयास आला. श्रीपतराव पिात 

दादा पाटलाुंचे हवश्वसनीय अस ेसिकारी म्ििून समजल ेजाऊ लागले. अचानक एक ददवस 

बातमी आली की दादा पाटलाुंचे िलॅीकॉप्टर येवल्याजवळ िरकटले, वैमाहनकाने आपला 

सारा अनुिव, शक्ती पिाला लावत िलॅीकॉप्टर एका शेतात उतरवले, त्यात त्याचा पुंखा 

झाडाच्या फाुंद्यात अडकून झालले्या अपघातात पाटील गुंिीररीत्या जखमी झाल े व 

श्रीपतरावाुंनी वेळ न दवडता आपले ददल्लीतील वजन वापरून आपल ेस्थान पके्क केले.  



दादा पाटील जाताच त्याुंनी हजल्ह्यात आपली माुंड पक्की केली. िळूिळू 

‘श्रीपतराव’ िा हजल्ह्याच्या राजकारिात परवलीचा शब्द बनला. श्रीपतरावाुंचा जसजसा 

हवकास िोऊ लागला तसतसा पाुंड े असोहशएट सदु्धा हवकासाची एकएक पायरी ओलाुंडू 

लागली. पाुंड ेअसोहशएटचा दरारा एवढा वाढला की पाुंड ेअसोहशएट जेथे टेंडर िरीत अस े

तेथे त्याुंचे प्रहतस्पधी हनहवदा िरीत नसत, कारि हनकाल काय लागिार ि ेसाऱ्याुंना माहित 

िोते. त्यामुळे िुजुंगरावाुंना गगन ठेंगिे वाटू लागले. केव्िा केव्िा तर असे वाटत असे की, 

सरकारी कुं त्राट म्ििजे पाुंड ेअसोहशएटलाच. सािहजकच, त्याुंच्या हवरोधात असुंतोष वाढू 

लागला. परुंतु िुजुंगराव आपल्याच मस्तीत िोते.   

एव्िाना इुंफोसवमेंट डायरेमटरेट च्या मुंडळीनी पाुंड े असोहशएटची कुुं डली 

अभ्यासायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर ई. डी. ची दसुरी टीमने असोहशएटच्या उध्ववयुुंची 

एक एक करून कसून चौकशी सुरु केली. श्रीपतरावाुंनी त्यात अडथळा आिण्याचा प्रयत्न 

केला, परुंतु ई. डी. च्या टीमने पाुंड ेअसोहशएटसने अवैध रीतीने सुंपत्ती दशेाबािरे नेललेी 

असल्याची खात्रीशीर माहिती आमच्याकड ेआि ेव ई डी टीमला   ददल्लीहस्थत एका बड्ा 

असामीचा आशीवावद आि े ि े लिाुंत येताच श्रीपतराव बाजूला झाले, परुंतु त्याुंच्यातील 

हमत्रत्वाचे नाते त्याुंना गप्प बस ूदते नव्िते.  

“रटकूजी, मै श्रीपत मुुंबईसे बोल रिा हू ”, श्रीपतरावाुंनी ददल्लीला थेट 

गृिराज्य मुंत्रयाुंनाच फोन लावला. “पाुंड े असोहशएट के िुजुंगराव की तहबयत बोिोत िी 

दक्रटीकल ि,ै और ई डी के अहधकारी कुच िी सुनने को तैय्यार निी िै, जरा आप इसम े



कूछ... ” श्रीपतरावाुंचे वामय अधववट तोडत रटकू ठाकूर ताडकन उत्तरले. “दखेो पाुंडजेी ने 

अपनी कबर खुद खोददी ि,ै आजके हसचुएशनमे िम कुछ निी कर सकते”.  

इकड ेआहशष पाुंड ेह्याला पाुंड ेअसोहशएटच्या बोडावने, कें द्र सरकारला शरि 

जाण्याचा सल्ला ददला तसेच सदर प्रकरिी सक्तवसलुी सुंचालनालयाला सुंपूिव सिकायव 

करण्याचे पत्र घेऊन एक खास दतू ददल्लीला रवाना झाला.  

िुजुंगरावाुंची तब्येत िळूिळू सधुारू लागली. दोन महिन्यात दक्रकेटचा िुंगाम 

सुरु झाला व दक्रकेटहवषयक मजकुरानी वृत्तपत्राुंचे स्तुंि काबीज केले. काळाच्या ओघात सारे 

कसे शाुंत झाले.              

  

३०. ०९. २०१५ 

     

 

 

 

 



दाुंहिक 

 

आज सकाळपासून जशी चाबुकस्वाराुंच्या घरात धावपळ िोती, तशीच त्याुंचे 

शेजारी खोसला, सिरवाल, चक्रवतींच्या घरात दखेील खूप िलचल ददसत िोती. कारि, 

आज वरुि व वषाव चाबुकस्वार दाम्पत्याचे दसुरे अपत्य ‘ऋषी’ ह्याचा पहिला वाढददवस 

िोता. तसा ऋषी, चुंडीगड नजीकच्या पुंचकुलातील ‘हसमरन रेहसडने्सी’त प्रहसद्धच िोता.  

त्याचे असे झाल,े वरुि चाबुकस्वार मुळचा पणु्याचा, मुुंबई आय आय टी 

मधून त्याने एम टेक केल,े कँपस इुंटरव््यूत हसलेमट झाला व मुुंबईतल्या एका आुंतरराष्ट्रीय 

औषधुं बनविाऱ्या कुं पनीत (व्िी सी फामाव) इरेमशन हविागात ‘मॅनेजमेंट रेनी’ म्ििून 

लागला. त्याची हुशारी, कामाचा उरक पाहून लवकरच तो ‘गु्रप लीडर’ बनला. पुढ े तो 

हसहनअर मॅनेजर झाला. मधल्या काळात त्याला तळोजा साईटवरून हवहवध प्रकारची हबल े

पास करून घेण्यासाठी अकौंटस हविागात एहमझमयुरटव असिाऱ्या वषाव दशेमानेकड े

वारुंवार याव े लागे, ओळखीच रुपाुंतर मतै्रीत व मैत्रीचे रुपाुंतर प्रमेात कधी झाल े ि े

दोघानािी समजलुं नािी. दोन्िीिी घरािी सुहशहित असल्याने घरचा हवरोध असण्याचा 

प्रश्नच नव्िता. त्याुंचे लग्न झाल,े त्यानुंतर वषव - दीड वषावत वेदाुंगी झाली आहि वषावने 

नोकरी सोडली.  



ती दोन वषावची असताना एका सकाळी अचानक एच आर हविागातून 

वरुिला बोलावण्यात आल,े “वेलकम, युंग मॅन”, एच आर च्या जी एम, पालेकराुंनी वरुिचे 

स्वागत करीत म्िटल,े “कसा चालला आि,े प्रोजेमट? ” “सुंपत आललेा आि,े ” वरुिने उत्तर 

ददले, थोड्ा इकडच्या हतकडच्या गप्पा झाल्यावे पालेकराुंनी सरळ मुद्द्यालाच िात 

घातला. “वरुि, तुम्िी उत्तम कामहगरी केललेी आि,े मॅनेजमेंट तुमच्या कायवपद्धतीवर 

िलतीच ‘इम्प्रेस’ झाली आि,े आपल्या कुं पनीने हिमाचल प्रदशेात बद्दी यथेे आपला हवस्तार 

करण्याचे ठरवले आहि तेथे श्री. एस पी ब्रार याुंचा सिाय्यक म्ििून तुमची हनवड केली आि े

”. दोन महिन्यात सिाय्यक जनरल मॅनेजर ह्या पदावर हिमाचल प्रदशेात बद्दी येथ े रुजू 

व्िावे लागेल.  

“सर, मला हवचार करायला थोडा वेळ हमळेल? ”  

“का नािी”, पालेकर म्ििाल,े “ दकती ददवस िवते”?  

घरी आल्यावर त्याने सववप्रथम वषावला िी बातमी साुंहगतली, हतने लगेच 

िोकार ददला. मग त्याने आई बाबाुंशी बोलिे केले. व नुंतरच ऑदफसात िोकार कळवला 

मग एच आर कडून त्याला हतथल्या कामाचुं स्वरूप, हवहवध ित्त ेतसेच नवीन CTC काय 

असेल ह्याची कल्पना दणे्यात आली. बद्दी ि ेअगदीच छोटे गाव िोते, एस पी ब्रार आधीच 

पुंचकुलात रिायला गेल ेिोते, तेव्िा चुंडीगड, पुंचकुला ककवा हपजौर – कालका येथे जागा 



पिावी अस े त्याुंनी सुचवले. त्याुंच्याच मध्यस्थीने  हसमरन रेहसडने्सीच्या ‘बी’ हवगमध्य े

कनवल नम्बुद्रींच्या जागेत वरुि, वषाव व वेदाुंगी रिायला आल.े  

अनोळखी शिर, अनोळखी शेजार म्ििून सुरुवातीला वरुि व वषावचे आई - 

बाबा आलटून पालटून रािायला आले. वरुिला शोफरसि गाडी दणे्यात आली, तो 

सकाळीच साईटवर जात अस.े िळूिळू शेजारपाजारच्या ओळखी िोऊ लागल्या, सुंध्याकाळी 

वषाव छोट्या वेदाुंगीला घेऊन सोसायटीच्या गाडवनमध्ये जाऊ लागली हतथे वेदाुंगीचा हमत्र 

पररवार वाढू लागला. शेजारील खोसला व सिरवाल ह्याुंची मलुुं मोहिदर व सुखहवदर, 

वरुिपेिा दोन – चार वषाांनी मोठे असल्याने याुंची वरुिशी चाुंगली दोस्ती जमली व ते 

कुटुुंबाचा एक िाग असल्या प्रमाि े वागू लागले. तीनिी पररवारातील जवळीक एवढी 

वाढली की, करवा चौथ च्या ददवशी वषाव- वरुि दखेील इतराुंसोबत गच्चीवर जाऊ लागली. 

पुढे वषावला ददवस गेल्याचे लिात आले आहि तीनिी शेजाऱ्याुंनी वषाववर 

प्रेमाचा वषावव करण्यास सुरुवात केली. त्याुंनीच चुंडीगडच्या पी जी चुंडीगड िॉहस्पटलमध्य े

हतचुं नाव नोंदवले. हडसेंबरच्या पहिल्या आठवड्ात वरुिची आई बाळुंतपिा कररता 

पुंचकुलाला आली आहि सारी तयारी पाहून सदवच झाली. २५ हडसेंबरला वषावला मुलगा 

झाला बाळाच्या नावाची शोधाशोध सुरु झाली तो शेजाऱ्याुंनी बाळाचे नाव ‘ऋषी’च 

ठेवायचे असे जािीर केले. चाबुकस्वार – दशेमाने मुंडळीना नािी म्िटले तरी जरा वेगळेच 

वाटले परुंतु पुंजाबी आग्रिापुढे त्याुंना मान तुकवावीच लागली.  



ऋषीचा पहिलाच वाढददवस असल्यामुळे मुुंबईहून त्याचे दोन्िीिी आजी – 

आजोबा, काका, मावशी वगैरे १० – १५ जि आल े िोते, त्याुंची सोय ‘सेव्िन हसझन्स’ 

िॉटेलात केली िोती, वास्तहवक पािता वाढददवस सोसायटीच्या मलब िाउसमध्ये िोता. 

परुंतु सारी मुंडळी सकाळीच वरुिच्या घरी अवतरली व सुंपूिव मजल्यावर एकच धाुंदल 

उडाली. वरुिचे सिकारी, त्याुंचे कुटुुंबीय वगैरे बरीच मुंडळी जमली िोती. ऋषीचा जन्म 

दपुारी साड े बाराचा, तेव्िा ठीक साडबेारा वाजता केक कापला, मोठा जल्लोष केला 

साऱ्याुंनी हमळून. आजुबाजूच्या मुंडळीनी िेटींचा वषावव केला. वरुि – वषावच्या 

नातेवाईकाुंशी अगदी अनेक वषावची दोस्ती असल्या सारखे सारे वागत िोते. आपल्या 

मुलाुंना उत्तम शेजार हमळाल्याने सारे सुखावले िोते. पुंजाबी गािी काय, नाच काय, नुसता 

उत आला िोता उपहस्थताुंना.  

सुमारे चार वाजेपयांत पाटी चालली िोती. सुंध्याकाळी थकली-िागली मुंडळी 

आपापल्या घरी, िॉटेलवर गेली. पुढ े एक जानेवारी पयांत मुुंबईकराुंनी चुंडीगड, मोिाली, 

पुंचकुला, िाकरा- नाुंगल, आनुंदपूर साहिब इत्यादी पररसर पाहून तृप्तीची ढेकर दते 

मुुंबईकड ेप्रस्थान केले. ३१ हडसेंबरला रात्री नववषावचे स्वागत साऱ्या सोसायटीने मोठ्या 

धुमधडामयात केल.े  

इकड ेशेजाऱ्याुंनी ‘लोढी’ जोरदार करण्याचा चुंग बाुंधला. तीन जानेवारीला 

सुंध्याकाळी वरुि कामावरून परतला तो ‘डोके दखुतुंय’ म्ििूत. अधून मधून त्याला 

डोकेदखुीचा त्रास िोत अस े त्या समजुतीने त्याने दोन सॅररडॉनच्या गोळ्या घेतल्या आहि 



बेडरूममध्ये झोपायला गेला. साड ेनऊ – दिाच्या सुमारास थोडासा दधु िात खाल्ला. साड े

बाराच्या सुमारास डोकेदखुी फारच वाढली व अस्वस्थ वाटू लागले. “वषाव, मला कािीिी 

सुचत नािीये, डोके गरम झाल्यासारखुं वाटतुंय. ” अस ेम्िित तो बाथरूम मध्ये गेला आहि 

डोक नळाखाली धरलुं. 

“वरुि तुझ डोक रठकािावर आि ेकाय” वषाव कडाडली.  

“नािी मला ियुंकर अस्वथ वाटतुंय”, एखाद्या लिान मलुासारखा रडता 

रडता तो त्याची व्यथा साुंगत िोता. पिाटे दीडचा सुमार िोता, धावतच वषावने शेजारच्या 

खोसलाुंचा दरवाजा वाजवला आहि हतच्या लिात आले खोसला अुंकल आहि आँटी त्याुंच्या 

मुलीकड े गेललेी आिते, िरकत नािी मोहिदर व त्याची पत्नी पम्मी तर असेल, बराच वेळ 

बेल वाजवल्यावर मोहिदरने दरवाजा उघडला पािते तो इतका प्याला िोता की त्याला उिुं 

सुद्धा रािता येत नव्िते. पम्मी तर बािरे सदु्धा आली नािी. तेव्िढ्यात सिरवालनी दरवाजा 

उघडला. वषावने थोडमयात बेरात्री दरवाजा वाजवण्याचे कारि साुंहगतले, िाटव पेशुंट 

असिारे वयस्कर सिरवाल पुढे सरसावले व त्यानी मुलाच्या बेडरूमचा दरवाजा वाजवला, 

पि आतून कोितािी प्रहतसाद नािी. अखेर बेडरूमच्या दारावर जोरात आघात केला तेव्िा 

कोठे बेडरूमचा दरवाजा उघडला, आपल्या मुलाला व सुनेला हवहचत्र अवस्थेत पाहून व 

त्याुंच्या चेिऱे्यावरील िाव पाहून हसहनअर सिरवाल शरमले व त्याुंनी बेडरूमचा दरवाजा 

बुंद करीत म्ििाल,े “बेटी मै तुम्िारे साथ अस्पताल आता हूुं “, हतकड ेचक्रवतीने दरवाजाच 

उघडला नािी.  



अखेर आपल्यालाच आता पुढाकार घेतला पाहिजे असे मनाशी ठरवून वषावने  

मुलाुंजवळ सिरवाल दाम्पत्याला बसवल ेव ती वरुिला आधार दते हलफ्टने पार्ककग लॉट 

मध्ये आली, रात्रपाळीचे रखवालदार शेकोटी सोडून धावत आले. प्रसुंगाचे गाुंिीयव ओळखून 

त्यापैकी दोघे वषाव सोबत जवळच्या िॉहस्पटल मध्ये जाण्यासाठी आले. वषाव गाडी चालवत 

िोती, शेजारी वरूि बसला िोता िळूिळू त्याचे ओरडि ेकमी झाले, िळूच त्याने हतच्या 

माुंडीवर डोके टेकले व डोळे हमटले. वरूि आता शाुंत झाला िोता. आता बरे वाटू लागल े

असावे ह्या िावनेने हतने गाडीचा वेग कमी केला.  

िॉहस्पटलमध्य े पोिोचताच वरुिला झोप लागलेली आि े म्ििून सोबत 

आलेल्या हसमयुररटी गाडवला पाठवून हतने डॉमटरला पोचवमध्य ेया म्ििून गळ घातली.  

“ निी, पेशुंट को स्रेचरपर लाईये तिी म ै उनको दखे पाउुंगा, ” डॉमटरिी 

आपला िट्ट सोडनेा, ि े सारे साधारि अधावतास चालल े िोते. अखेर एक R M O डोळे 

चोळत िॉहस्पटलच्या पोचवमध्ये गाडी जवळ आला, त्याने वरुिची अवस्था पहिली आहि 

त्याला स्रेचरवर घेण्याचा िट्ट सोडला, त्याने वरुिला तशा अवस्थतेच तपासले व तो 

धावतच आत जाऊन हसहनअर डॉमटरना घेऊन आला. हसहनअर डॉमटराुंनी वरुिला 

तपासल्यावर, “बिनजी, िम सरजी को दाखील निी कर सकते, अगर दाखील करेंगे तो 

आपको और िमें िी बोिोत तकलीफ िोगी”, असे म्ििताच वषावच्या पायाखालची जमीनच 

सरकली.  



पि िििरच, अचानक आलले्या सुंकटाने हतच्या साऱ्या सुंवेदना जिू कािी 

गोठून गेल्या आहि तशा अवस्थेत ती वरुिला पुन्िा सोसायटीत घेऊन आली. हसमयुररटी 

गाडवच्या सिाय्याने वरुिला घरात आिले, पिाटेचे पाविेतीन वाजले िोते, आजूबाजूला 

शाुंतता िोती, वेदाुंगी आतमध्ये शाुंतपिे झोपलेली िोती परुंतु ऋषी जागा झाला, त्याला 

दखेील काय समजल ेकुिास ठाऊक पि कािीतरी अघटीत घडल्याचे जािवले असावे व तो 

रडवेल्या चेिऱे्याने आपल्या आईला हबलगला. वषावची आता खरोखरीच अवघडल्यासारखी 

हस्थती झाली. हतला मोठ्याने रडावेस ेवाटत िोते, रडू येत िोते परुंतु लिानलया ऋषीकड े

पाहून हतने सुंयम ठेवला. उरलेली रात्र हतने व ऋषीने वरुिच्या मृतदिेाजवळ बसून 

काढली. सिरवाल अुंकलनी वरुि व वषावच्या घरी, मुुंबईला िी बातमी कळवली. सकाळ 

िोताच वरुि गेल्याची बातमी सोसायटीत तसेच वरुिच्या ऑदफसातील सिकाऱ्यात 

वाऱ्यासारखी पसरली.  

सकाळी वरुिच्या ऑदफसातील सिकारी सववप्रथम आले.  सातच्या सुमारास 

पम्मी आली, रात्रीच्या वागण्याचा हतच्या चेिऱे्यावर लवलेश ददसत नव्िता. हतने ऋषीला 

उचलून घेतले व बेडरूममध्ये नेऊन झोपवले. इकड े मुुंबईहून चाबुकस्वार व दशेमाने 

कुटुुंबीयाुंनी हमळेल त्या हवमानाने ददल्ली / चुंडीगडकड ेधाव घेतली. वरूिच्या कुं पनीचे एम 

डी, रमाकाुंत सरदसेाई ददल्लीतच िोते ते दखेील बातमी समजताच आपला कायवक्रम बदलून 

पुंचकुलाकड ेधावल.े  

ददवस जसजसा वर यऊे लागला तशी सोसायटीतील मुंडळी जमा झाली. 

शेजारील तीनिी फ्लटॅ्सची दार सत्ताड उघडली व बसण्याची सोय करण्यात आली. 



सुखहवन्दरने तेथे जमलले्या लोकाुंसाठी हमनरल वॉटर, चिा मागवला. “िािीजी, िम े

माराष्ट्रीयन तौर तरीके मालूम नािी, आप बतलाओगी तो िम कूच कर पायेंगे”, चक्रवतीने 

वषावला हवचारल.े  

“निी, अिी मै कूछ िी सोच निी पा रिी हू, मेरे और वरून के मम्मी पप्पा 

को आने ददजीये. ” वषाव कडाडली.  

एवढ्यात ब्रार सािबे आल,े त्या नुंतर एम डी सािबे आले तसा सखुहवदर 

सरसावला, “ सरजी, मै सखुहवदर, वरुिका पडोसी बरोटीवालामे मेरा फाब्रीकेशनका 

हबजनेस ि.ै कल सवरेे लगिग इसी टाईमपर िम हमले थ,े हबलकुल चुंगा लग रिा था जी”. 

असे म्िित ब्रार सािबेाुंचा ताबा त्याने घेतला.  

साधारि अकराच्या समुारास मुुंबईहून मुंडळी आली, त्याुंनी एकुं दरीत 

पररहस्थतीचा आढावा घेतला व अुंत्यसुंस्कार पुंचकुलामध्येच करण्याचा हनिवय घेतला. वरुि 

चाबुकस्वाराुंच्या घरात न िूतो न िहवष्यती अशी गदी झाली. सुखहवदर ने ब्रार व सरदसेाई 

सािबेाुंना अखेर पयांत सोडले नािी. सुंध्याकाळी चारच्या सुमारास वरुिची अुंतयात्रा 

हनघाली, साधारितः १०० मोटारींचा व अनेक मोटारसायकलींचा ताफा िोता तो. वषाव 

उद्वगेाने पाित िोती, हतने आईला साुंहगतले, ‘”मध्यरात्री जेव्िा मनुष्यबळाची खरोखरी 

आवश्यकता िोती तेव्िा एकिी िरीचा लाल आला नािी व आता दखेावा करतािते”.  



हतला दादरच्या चाळीतले बालपिीचे ददवस आठवले. कशी मुंडळी रात्री - 

बेरात्री एकत्र येऊन मदतीला धावायची. राण्याुंची आजी आजारी झाली तर, आलटुन 

पालटून चाळकरी रात्रीचे राण्याुंच्या घरी थाुंबत. त्याचवेळी हतने मुुंबईला परतण्याचा 

मित्वाचा हनिवय घेतला व दसुऱ्या ददवशीच आपल्या व वरुिच्या आई वहडलाुंना 

साुंहगतला. “बाळ, गेले ते ददवस, आता सारुं बदललुंय”, “तरीिी मी मुुंबईला परतण्याचा 

हनिवयावर ठाम आि.े ” वषावचा हनश्चय ऐकून सारेच गप्प झाले.......  

३०. ०५. २०१६.       

  



आगळा वेगळा प्रयोग – अथावत फसललेा 

 

आमचे ‘गिुंगपूर’ पहश्चम मिाराष्ट्रातील सधन म्ििता येईल अस ेएक शिर. 

साधारितः २ ते ३ लाख लोकसुंख्येचुं, सातारा -- फलटि रस्त्यावर. आमच्या गावाला – 

आताच्या शिराला बरुं का – गिुंगपूर ि ेनाव कस ेपडले ह्याचा शोध घेण्यासाठी माननीय 

इहतिासाचायाांच्या अध्यितेखाली एक सहमती नेमली आि.े  धाकल े जयहसगराव िोसल े

आमच्या शिराचे नगराध्यि. त्याुंच्या आजोबाुंपासून ि ेअध्यिपद त्याुंच्याच घराण्यात आि.े 

त्याुंचे आजोबा थोरले जयहसगराव आमच्या गावचे ( तेव्िाच्या ग्रामपुंचायतीचे) सरपुंच, 

बोलायला खूप गोड, कधी कोिावर रागाविे नािी, खेकसि ेनािी. त्याुंचे हवरोधक नेिमी 

त्याुंचा उल्लखे आमच्या गावचे ‘मिात्मा’ म्ििून करीत. अस ेअसल ेतरीिी त्याुंच्या हवरोधात 

उि े रािण्याचीिी कोिाची हिम्मत नस,े जो हवरोध करील, तो गावात पुन्िा ददसत नस,े 

अशा तऱ्िनेे ते हबनहवरोध हनवडून येत. त्याुंच्या नुंतर त्याुंचे हचरुंजीव सोनहसगरावानी गादी 

साुंिाळली, धाकले जयहसगराव सत्तेवर येईस्तोवर आमच्या गावाचे नगरात रुपाुंतर झालेल े

िोते. अगदी थोरल्या जयहसगरावाुं पासूनच राजकारिी, पत्रकार, हवहवध िेत्रातील प्रहसद्ध 

व वजनदार व्यक्तींची सरबराई करून त्याुंना आपलेस े करून घेण्याची परुंपरा िोसल े

घराण्यात अजूनिी रटकून असल्यामुळे आमच्या शिराची तीन वेळा ‘आदशव शिर’ म्ििून 

हनवड झाली, त्याुंच्या घराण्याच्या या परुंपरेमुळेच त्याुंची अनेक िली-बुरी ‘प्रकरि’े दडपली 



जात. धाकल्या जयहसगरावाुंचा जनसेवेपेिा साम, दाम, दुंड व िेद ह्या चौ सूत्रीवरच ‘सत्ता’ 

राबवता येते असा ठाम हवश्वास असल्यामुळे कोितीिी गोष्ट, ररती - ररवाज, कायद्याने न 

करता manage करण्यावर िर असे. प्रत्येक हनवडिुकीत आपल्या गिुंगपूरची ‘मुुंबई’ करू 

असे कािीसे अशमयप्राय आश्वासन दते िी मुंडळी हनवडून येत.  

आमच्या शिराचे वैहशष्ट्य म्ििजे यथेील जनता पोलीस, कायद े - कानून, 

सरकार ह्यापैकी कोिालाच जुमानत नसे. जो तो स्वतःला कायद्यापेिा श्रेष्ठ समजत असे. 

एखाद्या व्यक्तीला जर का एखाद्या पोहलसाने अथवा सरकारी अहधकाऱ्याने पकडल ेतरीिी 

तो थेट जयहसगरावाुंच्या घरात फोन लाऊन आपली सोडविूक करीत असे, त्यामुळे पोहलस 

कुिाला पकडण्याच्या फुं दातच पडत नसत. आमच्या शिरात अनेक लिान मोठे रस्ते िोते व 

गेल्या दोन पाच वषावत सदर रस्त्याुंवर अनेक रठकािी वाितूक सुरळीत व्िावी म्ििून हसग्नल 

लावलले े िोते. रस्त्यावर हसग्नल लागल,े ते चालूिी झाल,े जो - तो हसग्नलचा लालददवा 

पेटला तरी थाुंबिे ि ेकमीपिाचे समजू लागला व हबनददक्कत वािने िाकू लागला पररिामी 

अपघाताुंची सुंख्या वाढू लागली व जनतेत असुंतोष वाढण्याची िीती छोट्या िोसल्याुंना 

वाटू लागली. कदाहचत आपले मतदार आपल्यावर रुसून इतर पिाुंकड ेजातील ह्या िीतीने 

त्याुंना पछाडले. हशििात यथा तथा असलले े छोटे जयहसगराव राजकारिात नाना 

फडिवीसाला दखेील िरवतील असे. शिरातील जनता दकतीिी दाुंडगी असली तरीिी 

अुंधश्रद्ध िोती. जयहसगरावाुंच्या चािाक्ष्य नजरेने एक गोष्ट रटपली की आपली मािसे जर 

एखाद ेकाळे माुंजर जरी आडवे गेल,े तर असले तेथेच थाुंबतात. ि ेिरेून, “ आपि जर प्रत्येक 



हसग्नलजवळ काळी माुंजरे ठेवली व लाल ददवा लागताच त्याुंना रस्त्यात सोडले तर? ” 

अथावत, असले अचाट आचरट हवचार केवळ जयहसगरावाच्याच मेंदतू येऊ शकतात.  

झाले, प्रत्येक गोष्टीत नगराध्यिाना झाडावर चढून स्वतःचे उखळ पाुंढरे 

करून घेण्याच्या सवयी नुसार जयहसगरावाुंच्या िोवती नेिमी हपगा घालिाऱ्या मुंडळीनी 

“तर तर काय जबरदस्त आयहडया आि े”, म्िित लगेच स्थायी सहमतीच्या पुढील बैठकीच्या 

अजेंड्ावर सदर हवषय आिला सदु्धा. “माझा ह्या प्रयोगाला हवरोध  आि”े, अपेि ेप्रमाि े

हवरोधी पि नेते राकेश हशदनेी ह्या योजनेला हवरोध केलाच, त्यावर जयहसगरावाुंचा उजवा 

िात असिाऱ्या सोपानराव जाधवाुंनी “ह्या हसग्नल प्रिालीचा अभ्यास करण्यासाठी एखाद्या 

त्रयस्थ सुंस्थेकडून ‘सव्ि’े करावा” असा प्रस्ताव माुंडला, स्थायी सहमतीच्या अध्यिानी, 

“पुढील सिेत ह्यावर हनिवय घेऊ”, अस ेम्िित असुंतुष्टाुंना गाजर दाखवल.े  

“राकेश, तुझा िाचा ‘चुंपक’ काय करतो रे? ” जयहसगरावाुंनी हशदेंच्या दखुरी 

नस चाचपली.  

“त्याला एखाद ेकाम हमळाल तर पिा”. राकेश हशद ेयाुंनी गळ घातली.  

“ठीक आि,े उद्या चुंपकला नगरपाहलकेत यऊेन फॉमव िरायला साुंग”, 

जयहसगरावाुंनी सुचवलुं. झालुं, ‘सव्िचेे’ काम चुंपकला  कायद्यातल्या साऱ्या तरतुदी पाळत, 

दणे्यात आले.  



मग काळी माुंजर परुवण्याचे कुं त्राट एका नगर सेवकाला, प्रत्येक 

माुंजरागहिक दररोज पाउि शेर दधू व चार उुंदीर पुरवण्याचे कुं त्राट दखेील कायद्याच्या 

चौकटीत राहून हवहवध नगरसेवकाुंच्या गरजू नातेवाईकाुंना दणे्यात आले. आता सारी माुंजरे 

रस्त्यात राििार म्ििून हसग्नलला खटूेन त्याुंच्यासाठी घरे िी िवीतच, त्या घराुंचे हडझाईन 

एका प्रहथतयश आर्ककटेमटकडून बनवून घेतल.े तसेच घरे बनहवण्याचे काम दखेील 

नगराध्यक्ष्याुंच्या एका नात्यातल्याला दणे्यात आले.  

सारे झाल,े “आता माुंजरी इथ े हतथे पळू लागल्या तर”? रावरािेंनी शुंका 

बोलून दाखवली. मग काय एक ‘रेनर’ नेमला. माुंजरी आजारी पडल्या तर, प्राण्याुंचे डॉमटर 

नेमले गेल,े तसेच ह्या साऱ्याुंचे रिि करण्यासाठी एक सरुिा दल दखेील नेमले. रिकाुंना 

नेमताना ‘अथवपूिव’ व्यविार झाल्याचे कानावर आले ( थोडमयात काय, तर दषु्टाुंना शिराचा 

हवकास िोताना पिावतच नािी, िचे खरे). ह्या सवावकरता लागिारा लाखो रुपयाुंचा हनधी 

कसा उिारायचा िा लाख मोलाचा प्रश्न आता उपहस्थत झाला. “ त्याचुं असुं आि,े सातारा व 

फलटि ह्या दोन्िी शिराुंना जायला गिुंगपुर मधूनच जावे लागते, फलटिच्या बाजारला 

ददवसिरात शेकडो मालमोटारी ये जा करीत असतात, तेव्िा आमच्या शिरातून जािऱ्या 

मालमोटारींवर दोन – चार रुपये टोल लावावा”, असा लकडा जयहसगरावाुंनी सरकार 

दरबारी लावला व आपले वजन वापरून सरकारकडून पाच रुपये प्रती वािन, असा पुढील 



सिा वषावकररता टोल ‘पास’ करून घेतला व टोल वसलुीचे कुं त्राट िी आपल्याच 

प्रिावळीतील एका िोतकरू गरजवुंताला (!!) साऱ्या अटींची पूतवता करीत दऊेन टाकले.  

थोडमयात काय, तर सुरुवातीला ठराहवक मुंडळीपुरती मयावददत असिारी व 

िारतात पहिल्या प्रथमच राबवल्या जािाऱ्या ह्या योजनेची चचाव साऱ्या शिरिर पसरली 

व सवावना हतच्या बद्दल कमालीची उत्सुकता लागून राहिली. अखरे स्वातुंत्रय ददनापासून 

नवीन वाितूक योजना हजल्ह्याच्या पालक मुंत्रयाुंच्या िस्ते कायावहन्वत करण्याचे ठरले. लगा 

लगा आवतन गेली. जागोजागी फ्लेमस, िोर्नडलज लागली ज्यानुसार, माुंजराचा बळी गेल्यास 

वािन चालकाला नुकसानिरपाई म्ििून चक्क पुंचाित्तर िजार रुपय ेनगर पररषदकेड ेजमा 

करावे लागिार िोते. माुंजराुंचे रेहनग जोरात सरुु झाले. रेहनग कररता माुंजराना शाळेच्या 

मैदानावर नेताना सारा रस्ता मोकळा िोत असे.  

कािी ददवसात माुंजरे कामात तरबेज झाली, लाल ददवा लागताच उुंदीर 

ददसल्यावर ज्या चपळाईने माुंजर त्यावर झडप घालते, हततमयाच सफलतेने माुंजरे 

रस्त्याच्या मध्ये येऊन वाितूक थाुंबवू लागली. उद्घाटनाच्या ददवशीतर काय हवचारूच नका, 

सकाळी साऱ्या माुंजराना न्िाऊ घातल,े साऱ्याुंची उघड्ा वािनातून शिरिर शोिा यात्रा 

काय काढली. राजकीय हवश्लेषकाुंनी येत्या हनवडिुकीत जयहसगरावाुंनी आपली हनशािी 

काळुं माुंजर ठेवावे अशी मार्तमक प्रहतदक्रया ददली. पावसाळ्याचे ददवस असून सदु्धा पाऊस 

आज अहजबात दफरकलाच नािी. बराच गाजावाजा करण्यात आला, ह्या अहिनव योजनेचे 

श्रेय जयहसगरवाना द्यायला मात्र कोिीिी हवसरले नािी. हजकड े हतकड े जयहसगरावाुंचा 

उदोउदो चालू िोता. जयहसगरावाुंचे कान ि ेसारे ऐकून तृप्त झाले व त्याुंना आपि कािीतरी 



जगावेगळे केल्याचा सािात्कार झाला. अगदी धुमधडामयात नवीन योजनेचा शुिारुंि 

झाला. पालक मुंत्रयाुंनी लाल हसग्नलची कळ दाबताच दोन ‘काळीकुं च’ माुंजरे हसग्नलच्या 

एका पोल पासून रस्त्याच्या पलीकड े असिाऱ्या दसुऱ्या पोल पयांत हशस्तीने जाताच 

उपहस्थताुंनी जोरदार टाळ्या हपटून आपला आनुंद व्यक्त केला, त्या व दसुऱ्या ददवशी 

स्थाहनक वृत्तपत्राुंनी रुंगीत पुरवण्या काढल्या.  

कािी ददवस सारे कस े छान छान चालल े असताना गिपतीच्या आधल्या 

ददवशी (चुकून बर का), एक माुंजर हसग्नल तोडून जािाऱ्या जयहसगरावाुंच्या गाडीखाली 

आले. आता, आली का पुंचाईत ! ( ह्या माुंजराच्या गळ्यात दुंडाची घुंटा कोि बाुंधिार?) 

प्रकरि हमटवून जयहसगराव घरी येत नािीत तो मूक प्राण्याुंवर प्रेम करिाऱ्या सुंघटने तफे 

मुुंबईहून, “तुम्िी मुमया प्राण्याुंवर अत्याचार करीत आिात तेव्िा तुमच्यावर कायदशेीर 

कारवाई का करू नय?े ” अशा आशयाची एक नोटीस आली.   

 हतला वकीलातफे उत्तर दणे्यात दिा पुंधरा ददवसाचा कालावधी लागला, 

त्यातच दधु पुरविाऱ्या कुं त्राटदाराने नासलेल े दधू तर उुंदीर परुविाऱ्याने सडके उुंदीर 

पुरवायला सुरुवात केल्याचे लिात आले. कुं त्राटदाराुंकड े त्याबाबत हवचारिा करता 

“रिकाुंना त्याचुं कट न हमळाल्यामुळे ते ि े असल े आरोप करतात”. असा पहवत्रा त्याुंनी 

घेतला. पुढील धोका लिात येताच दररोज रात्री माुंजराना हशकारीकररता सुटे सोडण्याचा 

ठराव झाला, रात्रीच्यावळेी माुंजराुंनी रस्त्याच्या आजूबाजूच्या घराुंत धमुाकूळ घालायला 

सुरुवात केली.  



जनतेला दखेील सुरुवातीला गम्मत वाटली परुंतु नुंतर कुरबुरी सुरु झाल्या. 

ददवाळीत तर एवढी गदी झाली, व वाितुकीची अिूतपूवव कोंडी झाली की सारी वाितूक 

युंत्रिाच कोलमडून पडली व जो तो आपापली वािने पुढे रेटू लागला. ह्या गोंधळात नक्की 

कोिाच्या वािनाखाली (कािी कळेना! पि) कािी माुंजराुंचे प्राि गेल!े प्रकरि नुकसान 

िरपाईला पोिोचल ेव हतकड ेवादाला तोंड फुटले, आरोप प्रत्यारोप िोऊ लागले. आधीच 

प्रािीहमत्राुंच्या प्रश्नाुंना उत्तरे दतेाना मेटाकुटीला आलले े धाकले जयहसगराव चाुंगलचे 

कावले.  

तेवढ्यात मुुंबईच्या एका खाजगी वाहिनीला िा हवषय कुिा ‘असुंतुष्टानी’ 

पुरवला मग तर काय रात्री ९च्या स्लॉट मध्ये ह्या हवषयावर जोरदार चचाव सुरु झाल्या. 

शेवटी सरकारने ह्या ‘ माुंजर वाितूक हनयुंत्रि ’ योजनेला स्थहगती दते त्याअुंतगवत झालेल्या 

व्यविाराुंची सवाांगीि चौकशी करण्यासाठी एक सहमती नेमली व हतला अिवाल एका 

वषावत द्यायला साुंहगतल.े अशा तऱ्िनेे माुंजराद्वारे वाितुकीचे हनयमन करण्याची अिूतपूवव 

योजना सिा महिन े दखेील रटकली नािी परुंतु पुढील सिा वषे टोल मात्र सगळ्या 

मालमोटार चालकाुंच्या बोकाुंडी बसला त्याकड ेकोिाचेच लि गेल ेनािी.  

१४. १२. २०१४ 

       

 



 

जीवनगौरव 

 

आज सकाळ पासून श्री स्वयुंिूहलगम परमेश्वरन, हसहनअर मॅनेजर एच आर, 

हखवसारा समिू ( F. M. C. G. मधील एक दादा कुं पनी) खूपच खुषीत िोते त्याला 

कारििी तसेच िोते. आज समूिाचे सुंस्थापक श्री. गेंदामल हखवसारा याुंच्या िस्ते, त्याुंना 

कुं पनीच्या इहतिासात पहिला वाहिला ‘जीवनगौरव’ पुरस्कार ददला जािार िोता. गेली 

अनेक वषे दसऱ्याच्या आधल्या ददवशी लॉंग सर्तव्िस अवाडव दणे्याचा उपचार परमेश्वरन 

इमाने इतबारे करीत आलेल े िोते, त्यासाठी तीन ते चार महिने तयारी करीत असत. 

सकाळपासूनच सारे आपली युंत्र, शॉपफ्लोअर, ऑदफस, टेबल्स, वगैरे सजवण्यात गढून 

गेलेल ेिोते. िरएक हविागातील पूजा आटोपत गेंदामलशेट साडतेीनच्या सुमारास स्वतःच्या 

ऑदफसात आले. आज जवळ जवळ प्रत्येक हविागानी पुजेचा मान परमेश्वरन सािबेाना 

ददला व गेंदामलाुंनी सुद्धा मनाचा मोठेपिा दाखवत दयु्यम िूहमका स्वीकारली. 

उपहस्थताुंचे स्वागत, साुंस्कृहतक कायवक्रम, सत्कार मूती सुंदिावत सुंस्थापकाुंचे िाषि, 

सर्तव्िस अवाडव व सुंध्याकाळी सुंस्थापकासमवेत िोजन असा कायवक्रम िोता.     

साधारितः दिाच्या सुमारास एस पींच्या पत्नी, नागरत्नम्मा व मलुगी रेवती 

ऑदफसात पोिोचल्या. कायवक्रम सुरु झाला. वास्तहवक परमेश्वरन उफव  एस पी ना ओळखत 



नािी असा मािूस सुंपिूव हखवसारा समुिामध्ये शोधून सापडिार नािी. एस पी ची 

मातृिाषा तामीळ परुंतु त्याना हिदी, उदूव, तेलगू ह्या िाषा अवगत िोत्या, पुढे ते इुंग्रजी 

दखेील हशकल ेव समूिाचा व्यविार पाहू लागले. गेंदामल बोलायला उि ेराहिले, ते आपल्या 

अत्युंत हवश्वासू सेवकाबद्दल, काय बोलतात ह्याकड े सगळ्याुंचे कान लागले िोते. ते बोल ू

लागल े व सुरुवातीच्या ५ – ७ वामयानुंतर परमेश्वरन याुंच्या समोर त्याुंचा िूतकाळ 

एखाद्या हचत्रपटा प्रमािे ददसू लागला.  

हखवसारा समिुाची महुूतवमेढ साधारित: १९८५ च्या सुमारास गेंदामल 

याुंनी आुंध्रप्रदशेातील मेडक हजल्ह्यात बोलारम जवळ रोवली, तेव्िा नोकरीच्या शोधात 

असिारा एक तरुि िदैराबादच्या बस मध्ये गेंदामलना िेटला. द्याल तो पगार व म्ििाल 

हतकड ेजाण्याची - रािण्याची तयारी असिारा िा गेंदामलना नावडता तरच नवल. त्याुंनी 

त्याला पदरी ठेऊन घेतले. सुरुवातीला पडले ते काम करत एस पी गेंदामल याुंच्या सोबत 

हिडू लागला. पुढे िळू िळू जसजसा समिुाचा पसारा वाढू लागला तस े सुरुवातीला 

हजल्िाहधकारी व नुंतर िदै्राबादला जाऊन परवानलया हमळविे वगैरे कामे तो करू लागला. 

सुरुवातीला लोिची, मसाले बनविारी इुंडस्री आता हमनरल water, instant हममस, 

हचप्स सारखी उत्पादने हवकू लागली व तेव्िा हतचे रुपाुंतर खरेच एका मोठ्या इुंडस्रीत 

झाले. हतचा माकेट शअेर १५% पयांत वाढला. ऑदफस साठी बेगमपेट यथेे जागा 

हमळवण्यात एस पी चा हसिाचा वाटा िोता.  

एकदा एक फूड व ड्रग खात्याचा अहधकारी चाुंगलाच नडला िोता. एस पी ने 

रातो रात जाऊन त्याला पटवल े िोते व मालकाची शाबासकी हमळवली िोती. दर वषी 



दसऱ्याच्या अलीकड े बोनसचे वाटप िोत असे. त्या काळी हखवसारा समिुामध्य े

‘कम्युहनस्टाुंची’ एकच कामगार सुंघटना िोती व हतचे नेतृत्व प्रहसध्द कामगार नेते सुशाुंत रे 

याुंच्याकड ेिोते. १९९३च्या दसऱ्याच्या सुमारास हतने १५% बोनस व ८०० रु. सानुग्रि 

अनुदान ददले जावे अशी मागिी केली. गेंदामलशेटनी िी मागिी तत्वतः मान्य केली, आहि 

एस पी कामाला लागल,े ‘िलेो, मी एस पी बोलतोय, रामा राव आिते काय? ” (रामा राव 

म्ििजे, कामगार सुंघटनेतील असुंतुष्ट गटाचा म्िोरमया), “रामा माझे तुमच्याकड े छोटेस े

काम आि.े ” मग रात्रिर िटेीगाठींचे सत्र चालले, अवजड पेट्याुंची दवेाि घेवाि झाली. 

एके ददवशी सकाळीच स्थाहनक कामगार सुंघटनेचा नेता सोमेश्वर रेड्डी याच्या ‘िूहमसेने’तफे 

एक मोचाव आला व इतकी वषव कामगाराुंचा हवश्वास सुंपादन करिारी सुंघटना अल्पमतात 

असल्याचा दावा करण्यात आला. वातावरि िलतेच तुंग झाल े िोते, दोनीिी सुंघटना 

एकमेकाुंसमोर शड्डू ठोकून उभ्या राहिल्या. महिनािर बरीच तिातिी झाली व 

व्यवस्थापनाला कािी ददवस कारखाना बुंद करण्याचा हनिवय घ्यावा लागला. ह्या सगळ्यात 

बोनसचा हवषय मागे पडला, व ते वषव बोनस हवनाच गेले.  

एका रात्री रामा रावचे व एस पींचे सुंिाषि चालू िोते, “रामा, शेटजी 

चाुंगलेच कोंडीत अडकलेल े आिते, एवढेच नव्ि े तर कारखाना मिाराष्ट्रात िलवायच्या 

हवचारात आिते”, झाले रामा रावने बािरे जाऊन शेटजी व्यवसाय बुंद करिार असल्याची 

वावडी उठवली. दोनीिी युहनयननी माघार घेत कारखाना सुरु व्िावा म्ििून आजवव केले. 

कारखाना सुरु झाल्यावर व्यवस्थापनाने येत्या २० ददवसाुंत दोनीिी यहुनअनच्या दाव्यावर 



मतदान घेण्याचे ठरवल.े रेड्डीने २०% बोनस व १००० रु अनुदान, रोज एक तास लुंच 

टाईम वगैरे हमळवून दणे्याचे आहमष दाखवले. मतदानाच्या ददवशी जुन्या कामगाराुंना 

‘मित्वाच्या कामासाठी’ िदै्राबादला पाठवण्यात आल,े तर नव्या िमूी सेनेला हवरोध 

करतील असे वाटिाऱ्या व्यक्ती मतदान कें द्राकड ेदफरकिार नािी याची ‘लोकशािी पद्धतीने’ 

खबरदारी घेण्यात आली. साम, दाम, दुंड, िेद सार कािी वापरण्यात आले. अखेर 

कम्युहनस्ट सुंघटनेने माघार घेतली व स्थाहनक ‘िूमी सेने’चे प्रहतहनधी हखवसारा समूिामध्य े

कम्युहनस्टाुंच्या जोडीला वाटाघाटी करण्यास हसद्ध झाले. ह्या साऱ्या खेळात एस पी ची 

िूहमका दकती मित्वाची िोती, पुढील काळात नव्या युहनयनने व्यवस्थापनाला कसे सिकायव 

करायचे ि े केवळ एस पी व गेंदामल शेटनाच ठाऊक िोते व ते आजवर गुलदस्त्यातच 

राहिले.  

टाळ्याुंच्या कडकडाटाने एस पी िानावर आले, पाितात तो शेटजी आपल े

िाषि सुंपवून जागेवर परतत िोते. नकळत ते उिे राहिले व वाकून शटेजीना व प्रेिकाुंना 

अहिवादन केल.े कायवक्रमाच्या सतू्रधाराने एस पी ना आपल्या आठविी, आपले मनोगत 

व्यक्त करण्याची हवनुंती केली.  

एस पी बोलायला उिे राहिले. “ हमत्रानो, ” सिकाऱ्याुंकड े दषृ्टीिेप टाकत  

एस पी बोल ूलागल,े “ आज माझ्या मनात आठविींनी एवढी गदी केलेली आि ेकी कोिती 

साुंगू आहि दकती साुंगू ह्या बाबत माझा गोंधळ उडालेला आि,े तरीिी, १९९३ साली 

हखवसारा इुंडस्रीमध्य े झालेल्या िूहमसेनेच्या प्रवेश काळाची एक आठवि मी आपल्या 



सोबत शेअर करू  इहच्छतो. ” असे म्ििून एस पी नी एक मोठा पॉझ घेतला, शेटजीं कड े

पहिल,े ते आपल े शाुंत िोते. कािीतरी नवीन व सनसनाटी ऐकायला हमळिार म्ििून 

सिकाऱ्याुंच्या चेिऱे्यावर उत्सुकता ददस ू लागली, अथावत पहिल्या एक दोन ओळींच्या पुढ े

श्रोत्याुंचे चेिरेे अस्पष्ट ददसत व पुढ े नुसतीच गदी ददसत िोती. “त्याचे असे झाल”े, 

कारखान्यात झालले्या पहिल्या वहिल्या टाळेबुंदीच्या हवषयावर एस पी बोल ू लागले. 

“आपल्या स्थापनेपासून आपल्या सोबत असिाऱ्या सुंघटनेने अचानक १५ % बोनस व रु 

१००० अनुदान माहगतल ेव त्याच सुंध्याकाळी िूमी सेनेचे रेड्डी मला यऊेन िटेल ेव त्याुंनी 

तत्कालीन कम्युहनस्ट यहुनयनच्या कामाला कामगार कसे कुं टाळलले े आिते याचा पाढा 

वाचला. मी शेटजींच्या कानावर िी बाब त्वररत घातली, त्याुंनी नव्या युहनयनच्या प्रवेशाला 

कडाडून हवरोध केला व मी नेिमी प्रमािे माझ्या कामगाराुंच्या बाजूने उिा रािीन अस े

साुंहगतले व फोन बुंद केला. त्यानुंतर रेड्डी परत गेले. नुंतर कािीच समजल ेनािी आम्िाला 

वाटले सारे शाुंत झाल,े परुंतु एके ददवशी अचानक कामगाराुंचा एक मोचाव चालून आला. 

व्यवस्थापनाने सुंघषव टाळण्याचा सववतोपरी प्रयत्न केला. परुंतु, दवेाच्या मनात कािी वेगळेच 

िोते. अखेर केवळ कामगाराुंचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन, त्याुंच्यावर बेकारीची कुऱ्िाड 

कोसळू नय ेम्ििून व्यवस्थापनाला िूहमसेनेच्या प्रवेशाचा कटू हनिवय स्वीकारावा लागला. 

ज्या ददवशी मतदाना द्वारे ि ेसारे घडल ेतो सुंपिूव ददवस शटेजी दकती अस्वस्थ िोते याचा 

मी सािीदार आि.े ”  



शेटजींच्या चेिऱे्यावर समाधान ददसत िोते. शेटजीनी टाळ्या वाजवताच 

साऱ्याुंनी टाळ्याुंचा कडकडाट केला. एस पी ना आिखी एक दकस्सा साुंगावासा वाटला. 

“पाच वषावपूवी रामप्पा रावच्या ( एमसाईझ हविागातील सिाय्यक) वहडलाुंना सुंध्याकाळी 

हृदयहवकाराचा झटका आला, िॉहस्पटल मध्ये दाखल करून लाइफ सेहव्िग इुंजेमशन 

दणे्याची वेळ आली, शटेजीनी रावच्या वहडलाुंच्या औषधपाण्याचा सारा आर्तथक िार 

उचलला”. स्टेज वरून टाळी वाजताच सुंपूिव सिागृि टाळ्याुंच्या काडकडाटात बुडाले. एस 

पी आता थाुंबत नािी असे वाटू लागले इतमयात एस पी ने शेटजींकड े पहिले, ते 

कपाळावरील घाम पुसत िोते. “आिखी बऱ्याच आठविी आिते परुंतु वळेेअिावी मी माझ े

िाषि आवरते घेतो. शटेजी माझ्या आयुष्यात दवेासारखे आले, त्याुंनी मला सुंधी ददली, 

माझ्यावर अगदी मुलाप्रमािे माया केली, तेव्िा मी त्याुंचा आिारी आि ेव पुढील आयुष्यात 

त्याुंना िवी ती मदत करण्यास िा हशपाई आनुंदाने उिा असले ह्याची मी खात्री दतेो व माझ े

िाषि सुंपवतो”.  

टाळ्याुंच्या कडकडाटात एस पी नी िाषि सुंपवले. शटेजींनी एस पीं चा 

शाल, श्री फळ व चाुंदीचे तबक दऊेन सत्कार केला, मानपत्र वाचून दाखवल.े मानपत्राची 

फे्रम स्वीकारताना मात्र एस पी कािीस ेगहिवरले. कायवक्रमानुंतरच्या िोजन समारुंिात एस 

पी कािीस े गप्पगप्पच िोते. ददवाळी नोव्िेंबरच्या पहिल्या आठवड्ात िोती म्ििजे 

ददवाळीत एस पी हखवसारा समुिात नसिार. ३१ ऑमटोबरला स्वयुंिूहलगम परमेश्वरन 

हनवृत्त झाले. ददवाळीच्या ददवशी सकाळीच ते शेटजींच्या बुंगल्यावर आपल्या मुलीसि 



(रेवतीसि) गेल,े बुंगल्यावर तशी वदवळ कमीच िोती. िाहिजीनी (शेटजींच्या पत्नी ने) 

हवचारपूस केली. शटेजी आपल्या नातवाुं सोबत ददवािखान्यात आले. शटेजींचे एस पींच्या 

कड े लिच नव्िते. एस पी उठून उि े राहिले, ददवाळीच्या शुिेछ्या ददल्या, शेटजींनी 

शुिेछ्याुंचा स्वीकार केला व ते नातवुंडा मध्ये पुन्िा रमले, नेिमी पेिा आज वेगळा अनुिव 

आला व एस पीं च्या मनात चरव झाले.  

साधारि ९० – ९१ साली फ़ॅमटरी मॅनेजराुंचे शेटजींबरोबर कािी मतिेद 

झाले. त्यानुंतर झालले्या मीटटग मध्य ेशेटजींनी सारी सूत्र ेस्वतः कड ेठेवत मॅनेजरना नोकरी 

सोडून जावे लागले. दखुावलेल ेएस पी घरी परतले दोनच ददवसाुंनी ड्रायव्िर गाडी चाल ू

िोत नािी म्ििून साुंगू लागला, योगायोग पिा त्याच वेळी ऑदफसातून एस पी ना 

ऑदफसात नेिारा ड्रायव्िर व एक जुहनअर ऑदफसर गाडी गराज मध्य े नेतो साुंगून ‘टो’ 

करून घेऊन गेले.  

९२ साली एक डायरेमटर श्री राजा प्रकृती ठीक नसल्याने हनवृत्त झाले, 

वास्तहवक डायरेमटसवना तिियात मोटार दणे्याची प्रथा आि.े परुंतु, दोनच ददवसाुंनी 

परमेश्वरना वरून हनरोप आला राजाुंची गाडी परत आिा. एस पी सकाळीच राजाुंच्या घरी 

गेल े व हवदशेी पाहुण्याुंच्या स्वागतासाठी गाडी िवी, असे कारि दते त्याुंची गाडी घेऊन 

आले. एस पींच्या डोळ्यासमोर तो प्रसुंग उिा राहिला.  



आिखी एक आठवि एस पी ना अस्वस्थ करून गेली. त्याचे अस ेझाल.े ९० – 

९२ च्या सुमारास हखवसारा समूि आर्तथक सुंकटात सापडला, बॅंका कजव दईेनाश्या झाल्या, 

माकेटमध्य े समूिाच्या ‘के्रडीहबलीटी’चा प्रश्न हनमावि झाला. एवढ्यात, म्िसैूरच्या कामथ 

गु्रपचे ‘फायनान्स’ साुंिाळिारे मथुैय्या कािी कामाहनहमत्त बेगमपेट ला आले िोते व तेथे ते 

कािी ददवस रिािार िोते. मथुयै्या मुळचे हवजयवाड्ाचे, एस पी ने एका सुंध्याकाळी 

त्याना गाठले, हतसऱ्या – चौथ्या िटेीतच तो गृिस्थ हखवसारा समिुात त्याना, ‘सुंपिूव 

हनिवय स्वातुंत्रय असेल’, ह्या आश्वासनावर यायला तयार झाला. लवकरच त्यानी 

फायनान्सची सारी सूत्र े िातात घेतली. महिन्यािरातच समूिाची कायवपद्धती समजून 

घेतली, स्वतःच्या हवश्वासातील मािसे आिली. सववप्रथम वेगवेगळी ‘लूप िोल्स’ बुजवायला 

सुरुवात केली. दर रहववारी शेटजींच्या बुंगल्यावर मथुैय्या आठवडािरात झालले्या 

घडामोडींचे ब्रीकफग करू लागले.  

जसजसे मुथयै्या शेटजींच्या जवळ जाऊ लागल ेतसतसे प्रस्थाहपताुंचे B. P. 

वाढू लागल.े एकददवस कुजबुज आघाडीवर, समूिाचे लोन व लोन चे restructuring 

करताना बराच मोठा घोटाळा झालेला आि ेव त्याुंत समूिाचा मोठा तोटा झालेला आि ेव 

त्याुंत िावी सी. एफ. ओ. असे गौरवलेल,े डी राजीवन गुुंतले असल्याची चचाव सुरु झाली. 

राजीवन याुंच्या प्रिावळीतील मुंडळी चाुंगलीच धास्तावली. दोन - तीन वषावत समिूाच्या 

अथवव्यवस्थेची गाडी रुळावर आली. मथुैय्यानी नवीन बँकाुंकडून कजव उिारायला सुरुवात 



केली. शटेजींनी मुथयै्या चे गुिगान गायला सुरुवात केली व इकड ेप्रस्थाहपताुंचा पोटशूळ 

उठू लागला.  

जानेवारीच्या सुमारास शेटजींना आपल्या फ़ॅमटरीच्या बाजूचा मोकळा प्लॉट 

खुिावू लागला. परुंतु, मुथैय्यानी गुुंतविुकीला स्पष्ट नकार ददला, त्याची कारिमीमाुंसा 

करताना ते म्ििाल,े “कोितीिी स्थावर मालमत्ता खरेदी करावयाची असल्यास, 

अुंदाजपत्रकीय बैठकीत ती वर चचाव िोिे आवश्यक असते, म्ििजे सदर सहमती त्या कररता 

लागिाऱ्या गुंगाजळीची व्यवस्था करत,े येथे तसे कािीच झालले े नािी, तेव्िा आपि िा 

हवषय पुढ े ढकल”ू. नकाराची सवय नसिाऱ्या गेन्दामलना ि े सिन िोिे शमयच नव्िते 

तरीिी ते गप्प राहिल.े त्या नुंतर दिा – पुंधरा ददवसाुंनुंतर एका सकाळी मुथैय्याुंच्या 

बुंगल्यावर अचानक शटेजी सिज म्ििून गेल,े पाितात तर समूिाला पतपुरवठा करिाऱ्या 

बँकेचा जनरल मॅनेजर मथुैय्याुंसोबत कािी कागदपत्रे पाित िोता. शटेजीना अचानक 

पािताच दोघाुंनी हवषय आवरता घेतला व जी एम सािबेानी तेथून काढता पाय घेतला.  

ह्या घटने नुंतर चारच ददवसाुंत दफनान्सचे व्िी पी साुंगत आले, “हवहवध 

सरकारी हविागाुंना, अहधकाऱ्याुंना दणे्यात येिारी फास्ट मनीची रक्कम हमळण्यात 

आजकाल बऱ्याच अडचिी येतात, व ती रक्कम कोठे खचव केली ह्याचा तपशील दखेील द्यावा 

लागतो, जो आजतागायत कधीच ददला जात नस”े.  



आिखी कािी ददवसाुंनी तर मुथयै्याुंवर एक लाख शअेसव एका त्रासदायक 

गुुंतविूकदाराला हवकल्याचा आरोप झाला व कािी समजण्या आधीच मुथयै्या हखवसारा 

समूि सोडून गेल्याची व डी राजीवन याुंची पदोन्नती झाल्याची बातमी आली.           

आज सकाळीच एस पी हखवसारा समूिाच्या मुख्यालयात फुल आहि फायनल 

सेटलमेंट करण्यासाठी गेले. कधी नव्ि े ती आज त्याुंची मुलगी रेवती सोबत आली िोती. 

एरवी एस पीना पाहून सलाम करिाऱ्या हसमयुररटीने त्याुंची गाडी गेटच्या बािरे असिाऱ्या 

हव्िहजटर पार्ककग मध्ये लावण्याची सूचना केली आहि एस पींच्या मनात शुंकेची पाल 

चुकचुकली. रीसेप्शनीस्टने ते आल्याची वदी एच आर हविागात ददली. दपुार िोऊ लागली 

तरीिी एस पीं ची दाखल घ्यायला कोिीिी आल े नािी की त्याुंना कोिी चिा दखेील 

हवचारला नािी. नोकरीत असताना एस पींच्या आजूबाजूला घटुमळिारी मुंडळी त्याुंची 

नजर चुकवताना पाहून एस पी ना चाुंगलाच धक्का बसला. रेवतीने आपल्या वहडलाुंच्या 

डोळ्यातील असिायता रटपली व दोनदा ररसेप्शहनस्टला जाऊन आिखी दकती वेळ थाुंबावे 

लागेल असे हवचारून आली. हतने शाुंतपिे उत्तर ददले, “ सािबे हबझी आिते, फ्री झाल ेकी 

बोलावतील”.    

अखेर हतचा िी सुंयम सुंपला व ती एस पीना घऊेन घरी जाण्या साठी उठली. 

ती दोघे समूिाच्या मुख्य दरवाज्याशी पोिोचत नािीत तो त्याुंना पुन्िा परत ररसेप्शन मध्य े

यावे असा हनरोप हमळाला. तेथे येऊन पाितात तो काय, एक जुहनअर ऑदफसर उिा िोता. 

एस पीनी आपली गॅ्रच्यइूटी, दोन वषावचा एल टी ए, हलव्ि एनकॅश्मेंट, पी एल बी ची जी 

रक्कम मनात धरून आिललेी िोती हतच्या पिेा त्या नवहशमया एच आर ऑदफसरन े



आिलेल्या चेकची रक्कम चक्क दीड लाखाुंनी कमी िोती. बर, पुढील आठवड्ात अन्नमुंत्रयाुंची 

सददच्छा िटे असल्या कारिाने कोिीिी अहधकारी पुढील दिा ते बारा ददवस िेटू शकिार 

नव्िता.       

घरी येताच रेवतीने एस पी वर न िूतो न िहवष्याुंती असे तोंड सोडले. 

“आहि म्िि,े तू आमच्या समिूाला का जॉईन िोत नािीस? ” “कशा करता? ” ‘माझ्या 

आयुष्याचा सवोत्तम काळ जर मी एक कुं पनी साठी / समिूासाठी दिेार असले तर माझ्या 

कष्टाुंची कदर करि े ि े त्या समूिाचे कतवव्य ठरते. गरज सुंपल्यावर ते कस े काय मला 

वाऱ्यावर सोडू शकतात? ” “आपा, तुमच्या काळची गोष्ट हनराळी िोती, परुंतु तुमच्या 

सारखी मािस े जर शेटजींच्या पाठीशी उिी राहिली नसती 

तर ह्या समूिाने एवढे रूप धारि केल ेअसते काय? ” एस पी 

हवचार करू लागल,े आपले खरेच कोठे चुकले? इतराुंनी 

त्याुंच्या मित्वाकाुंिा पिूव करण्यासाठी मला वापरले, त्या 

गडबडीत माझे आयुष्य मी जगलोच नािी.  

िरकत नािी, ह्या पुढचे आयुष्य मी माझ्या 

कुटुुंबासाठी दिेार असा हनश्चय करून एस पी पनु्िा कामाला 

लागल.े          
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हमत्रिो , सिजासिजी फ़ुकट कािीच हमळत नािी. न आरोलय न धन न सुंपदा. कािीिी 

हमळवायचुं तर सुंघषव आहि श्रम करावेच लागतात. “गोलमाल” करून, मेकओव्िर सवव कािी 

हमळवता येतुं असा गैरसमज माध्यमाुंद्वारे सववत्र पसरवला जात आि.े झटपट श्रीमुंती, आठ ददवसाुंत 

गोरेपिा, महिन्यािरात लाुंबसडक केस, एक िनुमान युंत्र गळ्यात बाधले की आजाराुंपासून मुक्ती  

अशा जाहिराती माथी मारल्या जात आिते. अशा वेळी अथवपूिव पुस्तकुं  वाचून मािूस “जहमनीवर” 

येतो.  फ़ुकट कािीच हमळत नसतुं. प्रत्येक गोष्टीसाठी कुिाला न कुिाला कष्ट पडतात. कधी 

आपल्याला, कधी आपल्या आईवडलाुंना, गुरूुं ना, तर कधी समाजातील इतराुंना. 

ई साहित्य प्रहतष्ठानची पुस्तकुं  हवनामूल्य हमळतात. पि ती हलहिण्यासाठी लेखकाुंचे कष्ट 

व बुद्धी लागलेले असतात. आहि या एकेका पुस्तकाची ककमत म्ििुन लेखक िजारो लाखो रुपय े

हमळवू शकतात. पि मराठी वाचकाुंना  हवनामूल्य पुस्तकुं  हमळावी, व मराठीत वाचन सुंस्कृती 

वाढावी म्ििून असुंख्य लोक प्रयत्न करीत आिते. या प्रयत्नाुंत ई साहित्य प्रहतष्ठान व ि ेसवव लेखक 

सििागी आिते. आपि या अहियानात सििागी झालात का?  

आपि ई साहित्य प्रहतष्ठानच ेVIP सिासद झालात का? 



VIP सिासद बनिुं अगदी सोप्पुं आि.े  

आपल्या ओळखीच्या दिा मराठी लोकाुंचे मेल आय डी कळवा आहि बना VIP सिासद.  

एका दमात तीन कामुं. 

1. पहिलुं म्ििजे तुम्िी VIP सिासद बनता. तुम्िाला ई साहित्य प्रहतष्ठानचुं पुस्तक ई 

मेलवर सवावत आधी हमळतुं. त्याुंच्या कायवक्रमाचुं आमुंत्रि हमळतुं. त्याुंच्या योजनाुंची माहिती 

हमळते. त्याुंच्या कामात स्वतः सििागी िोण्याची सुंधी हमळते. 

2. ज्या दिा ककवा अहधक हमत्राुंना तुमच्यामुळे फ़्री पुस्तकुं  हमळतात ते खुश िोतात. 

त्याुंना त्याुंच्या आवडीची पुस्तकुं  हमळाली की ते इतर लोकाुंना तुमच्याबद्दल साुंगतात. 

त्याुंच्यासाठी तुम्िी म्ििजेच ई साहित्यचे प्रहतहनधी बनता.  

3. यातून तुम्िी मराठी िाषेच्या सुंवधवनाला अमूल्य असा िातिार लावता. आमचा 

उद्देश आि ेमराठीतल्या सिा कोटी सािराुंना वाचक बनविुं. आहि ि ेलक्ष्य साध्य करिुं ि ेकेवळ 

आहि केवळ मराठी लोकाुंना त्याुंच्या िाषेवर असलेल्या प्रेमातूनच शमय आि.े आपल्या िाषेचुं 

राज्य व्िावुं म्ििून १०६ हुतात्मे झाले. आपल्या िाषेनुं राजा व्िावुं म्ििून आपि एक दिा-वीस ई 

मेल आयडी दिेारच ना! वाचनाची आवड असो वा नसो. फ़क्त मराठी सािर अशा दिा लोकाुंचे ई 

मेल पत्ते पाठवा. त्याुंना वाचनाची आवड आपोआप लागेल. आपिच लावू. लावूच लावू. करूनच 

दाखवू. 

आि ेना : एक दम : तीन कामुं. 

 



सुंपकव  साधा : esahity@gmail.com 

 

िी सेवा पूिवपिे हनःशुल्क आि.े त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यावर खुश िोतील. हशवाय 

आम्िी िी खात्री दतेो की या ई मेल्सचा वापर फ़क्त आहि फ़क्त मराठी साहित्य पाठवण्यासाठीच 

केला जाईल. इतर कसल्यािी जाहिराती पाठवून त्याुंना त्रास ददला जािार नािी. तेव्िा लवकरात 

लवकर आपल्या माहितीतल्या दिा ककवा अहधक मराठी सािराुंचे ई मेल पत्ते आम्िाला द्या. 

अहधक माहितीसाठी, आम्िी कोि ते जािून घेण्यासाठी एकदातरी 

www.esahity.com या वेबसाईटला िॆट द्या. 

आपल्या पत्राची वाट पिात आिोत. 

 

धन्यवाद 

 

आपले नम्र 

टीम ई साहित्य प्रहतष्ठान 

 

 



 

  


