
  



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

प्रवास सािामजक जामिवेचा 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घऊे दतेो.  

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

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

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

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच 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 प्बदु्ध 

उांचीवर जात रहावा.   



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

सादर करीि आि े

 

 

प्रवास सामाजिक िाजिवेचा 

 

 

लेखक 

डॉ जप्रतम हनुमंत दरवडे 
  



प्रवास सामावजक जावणवेचा 

लेखक... िॉ वप्रतम हनमुांत दरविे 

फोन नांबर :- ९२८४२८११२६, ९७६२२६६३१८ 

Email ID :- darwadepritam576@gmail.com 

पत्ता :- राऊतवािी (वशक्रापरू)  

तालकुा :- वशरूर, वजल्हा:- पणेु 

वपनकोि :- ४१२२०८ 

या पुस्िकािील लेखनाच े सर्व िक्क लेखकाकडे 

सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा  त्यािील अिंशाचे 

पुनर्ुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे 

आर्श्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई 

िोऊ शकि.े  

 

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.  

  



प्रकविक : ई सावहत्य प्रवतष्ठान  

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 7710980841 

प्रकाशन  :  २० जून २०२१ 

©esahity Pratishthan® 1220  

शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्र्ा करू िकतव. 

ह े ई पु् तक र्ेबसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त 

कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे 

आर्श्यक आह.े  



प्रवास सामावजक जावणवेचा 

( मदत कायााचा थरारक अनभुव ) 

प्रवास वणान 

लेखक : िॉ वप्रतम हनमुांत दरविे 

फोन नांबर :- ९२८४२८११२६, ९७६२२६६३१८ 

Email ID :- darwadepritam576@gmail.com 

पत्ता :- राऊतवािी (वशक्रापरू)  

तालकुा :- वशरूर, वजल्हा:- पणु े

वपनकोि :- ४१२२०८  



मनोगत 

नमस्कार,  

 मी डॉ प्रितम हनुमंत दरवडे.  

ई सावहत्य चा मी वनयवमत 

वाचक आह.े ई सावहत्य वर ह ेमाझे 

पवहलेच पसु्तक (प्रवास वणान) 

प्रकावशत होत आह.े मला वाचनाची लहानपणापासनू आवि 

आह.े अनेक पसु्तके मी वाचली आहते. त्यामध्य े" ययाती " ही 

"कादांबरी" माझी आविती आह.े व. प.ु काळे याांची सदु्धा अनेक 

पसु्तके मी वाचली आह.े परांत ुकॉलेज ला असताना वाचन मागे 

पिले.  

कॉलेज ला असतानाच माझ्यातला कवी जागा झाला. प्रथम 

वर्ााला असताना आम्हाला " मन " हा ववर्य होता. मॅिम वशकवत 

असतानाच मी मनावर एक कववता वाहीमध्य ेवलवहली ते मॅिम ने 

पावहल.े आवण काय वलवहले ववचारू लागल्या मी घाबरत काही 

नाही म्हटलो . पण मॅिम ने ओळखले की मी कववता वलवहली 

आह.े त्याांनी ती समोर येऊन वाचायला लावली ,घाबरत ती मी 

वाचाली आवण सवाांनी जोरदार टाळ्या वाजवल्या . तेव्हापासून 

कववता वलहू लागलो. 



ई सावहत्य वर सौरभ वागळे याांच्या विटेवटटव्ह अल्फाच्या 

साहस कथा वाचल्या आवण ई सावहत्य वाचनाची गोिी लागली. 

ई सावहत्य वरील प्रवास वणान े वाचनू आपणही आपली प्रवास 

वणान पसु्तक स्वरूपात बनव ूशकतो ह ेसमजले आवण ई सावहत्य 

प्रवतष्टान किे सांपका  केला आवण त्याांनी प्रोत्साहन वदले त्यातनूच ह े

प्रवास वणान मी तमुच्या समोर माांित आह.े  

पसु्तकाची प्रस्तावना माझा मोठा चलुत भाऊ श्री सांदीप दरविे 

याांनी केली आह.े तो स्वतः ऊत्तम लेखक आवण वाचक आह.े 

त्याचे खपू खपू आभार आवण नवोवदत लेखक, कवी याांना एक 

चाांगले व्यासपीठ वनमााण करून वदले त्याबद्दल ई सावहत्य चे 

मनापासनू आभार 

 

 िॉ वप्रतम हनमुांत दरविे 

  



प्रस्तावना  

व्यक्त होण्याची सरुवात करावी आवण यासाठी लेखनासारखे 

साधन नाहीच. व्यवसायान ेिॉटटर असलेल्या आमच्या या भावाने 

त्याचे छोटे अनभुव वलवहण्यास सरुवात केलीय. आांबेगाव 

तालटुयातील श्री के्षत् भीमाशांकर रस्त्यावर िोंगराच्या कुशीत 

वसलेल्या गावावर वद. ३० जलु ै२०१४ च्या पहाटे सवा गाव झोपेत 

असताना सांपणूा गावावर दरि कोसळून प्रलय आला. या आमच्या 

िॉटटर भावाने त्याच्या वमत्ाांसमवेत अहोरात् या प्रलयाच्या 

वठकाणी मदत काया केले.  

त्या सवाांच्या आठवणीतील मदत कायााचे थरारक असे 

अनभुव शब्दान ेवजवांत केले आहते. वाचकाांना वेगळ्या ववर्याची 

आवण वेगळ्या अनभुवाची वशदोरी नटकीच ह ेपसु्तक वाचताना 

वमळेल. एखादी घटना घित असताना टी व्ही वर पावहलेले मदत 

काया आवण प्रत्यक्ष केलेलां मदत काया यात खपू फरक आह ेयाची 

अनभुतूी ह े पसु्तक वाचल्यावर येते. ह े सवा आपण पसु्तकाच्या 

पवूााधाात वाचणार आहोत . 

नांतर जानेवारी २०२० मध्य े लेण्याद्री आवण जीवधन 

वकल्ल्यावर टे्रवकां ग आवण सहल करून केलेली धमाल उत्तराधाात 

वणान केलेली आह.े लेण्याद्री, जीवधन गि आवण नानेघाटाची 



मावहती आपणास सवचत् स्वरुपात यामध्य े वाचायला भेटणार 

आह.े  

या अनभुवाांना शब्दरूप दऊेन आपण सवा वाचकाांच्या चरणी 

ह े प्रथम प्रवासवणान अपाण करीत आहोत.या पवहल्या प्रयत्नास 

अनेक आशीवााद.  

िॉटटर वप्रतम यान ेउत्तरोत्तर वलहीत राहण्यास उद्यकु्त होऊन 

मनातल ेसारे लेखनरूपाने पनु्हा जगावे, ही सवदच्छा. 

 

 श्री सांदीप दत्तात्य दरविे  

 ( कायाकारी अवभयांता महाववतरण )   



 

 

 

अपाणपत्ीका 

" पवहलेच पसु्तक आह ेत्यामळेु ह ेमी माझे आई विील याांना 

अपाण करतो. तसेच माझे सवा भाऊ बहीण आवण नातेवाईक जे 

मला नेहमी प्रोत्साहन दतेात. तसेच सवा वमत् पररवार आवण शेवटी 

माझ्या लािटया बायकोला ह ेपसु्तक मी अपाण करतो " 

  



एक होत माळीण , मी पावहलेले 

 ( मदत कायााचा थरारक अनभुव ) 

  

 

पावसाळ्याचे ते वदवस होते, सवात् धो धो पाऊस कोसळत 

होता. ३० जलुै २०१४ चा तो वदवस होता. रात्पाळी करून नेहमी 

प्रमाणे सकाळी ८ वाजता घरी आलो. फे्रश होऊन अांघोळ करून 

नाष्टा केला, आवण आराम करत टीव्ही पाहत होतो. तेवढ्यात एका 

न्यजु चॅनेल वर बातमी आली की पणुे वजल्यातील आांबेगाव 



तालटुयातील माळीण नावाचे गाव आह,े ते सांपणूा गाव दरि 

कोसळल्यान ेगिप झाले आह.े  

ज्यावेळी वतथनू नेहमीची जाणारी बस त्या गावाजवळ गेली 

तेव्हा ते पणूा गाव आवण रस्ताच गिप झाला होता. बातमी एकुण 

च काळजाचा ठोका चकुल्यासारखे झाले. आवण हा हा म्हणता ती 

बातमी सवा न्यजू चॅनेल वर आवण सांपणूा वजल्हा, महाराष्ट्ट्र आवण 

दशेभर पसरली. माळीण गावाचे नाव खर तर प्रथम च ऐकले होते. 

तरी त्या गावाचे लोक आपले नातेवाईक आह ेअसा भास होऊ 

लागला. बातमी जशी न्यजु चॅनेल ला आली तशी ती सवात् सोशल 

मीविया वर सदु्धा वफरू लागली..... 

 

साधारण दपुारचे १२ वाजल ेअसतील, मी सदु्धा ती बातमी 

अनेक व्हॉट्सअप ग्रपु ला पाठवली. आमचा राष्ट्ट्रीय स्वयांसेवक 

सांघाच्या सदु्धा ऐका ग्रपु वर ती बातमी टाकली. ती बातमी पाहून 

अनेकाांनी दःुख व्यक्त केले.एव्हाना NDRF पथक त्या वठकाणी 

दाखल झाले होत े आवण बचाव कायााला सरुवात झाली होती 

आशा बातम्या येऊ लागल्या होत्या... 

आमच्या ग्रपु वर चचाा सरुू झाली आवण अचानक एक जण 

बोलला आपल्याला माळीण ला मदत कायाासाठी वनघायचे आह.े 



दपुारचे दोन वाजले होत े सवाांनी जाऊ असे ठरवले, कोण कोण 

येणार जायचे कसे, याचे वनयोजन सरुू झाले. मी िॉटटर असल्याने 

सवा जण बोलल ेिॉटटर तमु्ही सदु्धा यायचां आह ेआह.े मी सदु्धा 

वनघायला तयार झालो आवण गावामध्ये जमा झालो. एक एक जण 

करत आम्ही साधारण १५-१६ स्वयांसेवक जायला तयार झालो. 

परांत ु जायचे कसे आवण जायचे कुठे कोणालाच माहीत नव्हते, 

कारण माळीण गाव कुठे आह ेह ेमाहीत नव्हत,े फक्त आांबेगाव मध्ये 

आह ेएवढेच माहीत होते. 

छोटा हत्ती ही गािी एक स्वयांसेवकाांची होती ती तो घेऊन 

आला. आवण आम्ही सगळे जण त्यामध्य ेबसलो. प्रवास लाांबचा 

होता म्हणनू जाताना मरुमरेु आवण फरसाण बरोबर घेतल.े आम्ही 

जाताना लोणी धामणी मागे जाणार होतो.वतथे आमचे पणुे वजल्हा 

सांघचालक िॉ भोसले याांचे हॉवस्पटल होते. जाताना आम्ही त्याांना 

भेटलो त्याांनी आम्हाला जायचा मागा साांवगतला आवण आम्ही 

वतथनू सांध्याकाळी साधारण ७ वाजता वनघालो. प्रवास करत 

असताना गािी मध्य ेआम्ही मोठमोठ्याने स्फुतीगीते म्हणत होतो, 

त्यामळेु सवााना जोश येत होता आवण त्यामळेु प्रवास सखुकर होत 

होता. 



साधारण रात्ी ८-८:३० वाजता आम्ही मांचर येथे पोहचलो 

वतथ ेएका मांवदरामध्ये थाांबलो, कारण आम्हा सवााना भकू लागली 

होती. येताना आम्ही बरोबर मरुमरेु पोत े आवण फरसाण घेऊन 

आलो होतो. सवाजण त्या मांवदरामध्ये बसनू ते खाऊ लागलो. वतथनू 

पढेु मळीण गाव वकती लाांब आह े रस्ता कसा आह े काहीच 

कोणाला मावहत नव्हत.े पोलीस त्या रस्त्यान ेजाऊन दतेील का ह े

सदु्धा मावहत नव्हत े आवण पढेु काय दृश्य आह े ह े सदु्धा मावहत 

नव्हत.े 

पनु्हा एकदा आम्ही गािीत बसलो आवण आमचा प्रवास सरुु 

झाला माळीण गावाकिे. आांबेगाव मधनू आम्ही विांभे धरणाजवळ 

आलो. वतथे आम्हाला पोवलसाांनी अिवले आम्हला वाटले 

एवढ्या लाांबनू आपण आलो आहोत आता जर माघारी जावे 

लागले तर खपू च अवघि होऊन बसेल. पण आम्ही साांवगतले 

आम्ही सांघाचे स्वयांसेवक आहोत आवण मदत कायाासाठी चाललो 

आह.े ते एकूण पोवलसाांनी आम्हाला सोिले. विांभे धरणापासनू 

माळीण ४० वक.मी होते.  

४-५ तासाांच्या प्रवासानांतर आम्ही बरोबर रात्ीचे १२ वाजता 

माळीण गावात पोहचलो होतो. पाऊस हळू हळू चाल ूहोता त्यामळेु 

वातावरण गार झाले होत,े रात्ीच्या अांधारात खळ खळणाऱ्या 



ओढ्याचा आवाज येत होता . गािी थोिी लाांब लाऊन आम्ही १६ 

जण प्रत्यक्ष घटनास्थळी पोहचलो होतो.  

आमच्या समोर ते भयाण दृश्य वदसत होते .एका खपू मोठ्या 

लाईटच्या प्रकाश झोता मध्ये NDRF चे जवान बचाव काया करत 

होत.े एक मोठा पोकलेन जी दरि कोसळली होती त्या दरिीचा 

मलबा बाजलूा सारत होता आवण दसुरा एक जे सी बी तो मलबा 

बाहरे ढकलत होत.े त्या वठकाणी अनेक गावकयााच्या वकां काळ्या 

ऐकू येत होत्या कारण त्या वचखला खाली अनेकाांचे नातेवाईक 

गािले गेले होते. अनेकाांचे सांसार त्या खाली गािले गेले होते. 

त्याांचा तो आक्रोश पाहवत नव्हता.  

  



NDRF चे जवळ जवळ १५० जवान शोध कायाात मदत 

करत होते. त्याच वठकाणी आम्ही वतथे असलेल्या शाळे मध्ये 

थाांबलो . वतथ ेगेलो तर आमच्या आधीच काही सांघाचे पदावधकारी 

मदत कायाासाठी पोहोचल्याच े समजले.त्यातील आमचे एक 

प्रचारक आांबेगाव ला त्याांचा प्रवास असल्यान ेजेव्हा घटना घिली 

तेव्हा ते लगेच वतथ ेआले होते. 

एक दोन स्वयांसेवक आधीच पोकलेन वर उभ ेराहून जवानाां 

सोबत शोध कायाात मदत करत होत.े त्याांना पाहून आम्हाला सदु्धा 

हुरूप आला होता, परांत ुआम्ही सोळा जन होतो आवण आधीच 

वतथ ेNDRF चे जवान सदु्धा काम करत होते. त्याना मदत कायाात 

अिथळा नको म्हणनू आम्ही त्या शाळेत थोिा वेळ थाांबलो. 

आमच्या अगोदर आलेले स्वयांसेवक आम्हाला बोलले तमु्ही 

थकून आला आहात थोिा वेळ आराम करा. आम्ही थोि्यावेळाने 

आराम करू तेव्हा तमु्ही या.  

परांत ुसमोरचे ते दृश्य पाहून झोप थोिीच येणार होती. आमच्या 

पैकी अनेक जन वतथेच थाांबले आवण मदत काया पाहू लागले. 

NDRF च्या जवानाचे मदत काया पाहून आम्हालाही हुरूप येत 

होता. NDRF च ेमदत काया खपूच उल्लेखनीय आह ेअवतशय 

वशस्तबद्ध आवण व्यववस्थतपणे काया करण्याचे त्याांना प्रवशक्षण 



वमळालेले असत.े मदत काया करत असताना त्याांनी वदवसभरा मध्ये 

५–६ मतृदहे जसेच्या तसे बाहरे काढले होत ेह ेआम्हाला समजले.  

रात्ीच े२ वाजले होत ेआवण आम्ही ४-५ जण गािीकिे येऊन 

गािीत आराम करू लागलो . बाकीचे काहीजण मदत काया पाहत 

होत ेआवण त्यातले २- ३ जण प्रत्यक्ष मदत कायाात सहभागी सदु्धा 

झाले होत.े आम्ही थोिावेळ आराम केला आवण पहाटे ते ५ वाजता 

आम्हाला जाग आली, आवण आम्ही पनु्हा घटनास्थळी पोहचलो. 

आमच्या पैकी २-३ जन प्रत्यक्ष मदत काया करत असताना 

आम्हाला वदसले. 

बाकीचे जे मदत काया पाहत होते त्याच्याकिून समजले की 

आमच्या पैकी एक जण मदत काया करत होता पोकलेन वर उभ े

राहून त्याला एका मतृदहेाचा पाय सापिला होता. ते एकूणच 

अांगावर काटा उभा रावहला होता. कधी एकदा ती रात् सांपनू वदवस 

उगवतो असे झाले होत.े  

 

  



३१ जलुै :- 

सकाळी ६ वाजले तेव्हा वदवस उगवत होता आवण सांततधार 

असा पाऊस सदु्धा पित होता. तरीही जवानाांचे मदत काया थाांबलेल े

नव्हत ेआमच्यापैकी अनेकजण पावसात उभ ेराहून मदत काया करत 

होत.े जसा वदवस उजािला तसे भयानक दृश्य िोळ्यासमोर वदस ू

लागले होत.े  

 

सांपणूा िोंगरच जण ूत्या गावावर कोसळला होता असे वाटत 

होत.े कारण सांपणूा गाव त्या खाली गिप झाले होत.े आम्ही वजथे 

उभ ेहोतो वतथे फक्त शाळा वदसत होती. शाळेच्या मागच्या बाजलूा 

२-३ पिकी घरे वदसत होती. शाळे समोरच पाण्याची टाकी होती 

आवण वतच्यावर उभ ेराहून काही न्यजू वावहनीच ेपत्कार वाताांकन 

करत होते.  

 

अवतशय वनसगारम्य असे वठकाण होते. िोंगर दऱ्यामध्ये 

वसलेले ते गाव होत.े उांचच उांच वहरवे गार िोंगर त्या वठकाणी 

वदसत होत ेपरांत ुया वनसगा सौदयााला न जाणो कोणाची तरी नजर 

लागली होती. 

  



 

 

 

 

 

 

NDRF च्या टीम सोबत काम करत असताना स्वयंसेवक . 

NDRF चे जवान जे मदत काया करत होत े त्याच्यासाठी 

आवण गावातील लोकाांसाठी काही खाद्य पदाथा आले होते ते शाळे 

मध्य ेठेवले होत.े आम्हाला सदु्धा खपू भकू लागली होती .सकाळी 

९ वाजता आम्ही सदु्धा थोिे केळी खाल्ली आवण पोटाला आधार 

वदला . कारण वतथ ेदसुरी काहीच खाण्याची सोय नव्हती.  

सांथ गतीने चाल ूअसलेल्या पावसान ेजोर धरायला सरुुवात 

केली. त्या भरपावसातही जवानाचे आवण आमचे मदत काया चाल ू

होत ेआमच्या मधील ३-४ जण त्या वचखला मध्ये जवानाांना मदत 

करत होते जसे मतृदहे सापितील तसे ते रुग्णवावहके मध्य ेघेऊन 

जाण्यास मदत करण,े तसेच ते मतृदहे माळीण जवळच ८ 

कोलोमीटर असलेल्या आविवरे या प्राथवमक आरोग्य कें द्रामध्ये 

पोहोचववण ेअसे काम ते करत होत.े 



सकाळचे ११ वाजले होत ेआवण पावसान ेपनु्हा जोर धरला 

होता. तेव्हा मदतकाया थोिे थाांबववल ेहोते. वतथेच जवळ असलेले 

ग्रामस्थ म्हण ूलागले की शाळेमागे जी दरि आह ेती सदु्धा कोसळू 

शकते. कारण पावसाचा जोर खपू वाढला होता. ह ेऐकूण आम्ही 

सवा जण घाबरलो होतो. तसेच वतथनू वनघनू जाण्याचा आम्ही 

त्याक्षणी वनणाय घेतला.  

आम्ही एकूण १६ जण होतो त्यापैकी १४ जण गािीत बसनू 

आलो. उरलेले दोघे जण रुग्णवावहकेत बसनू मतृदहे रुग्णवावहकेत 

ठेवनू ते पनु्हा प्राथवमक आरोग्य कें द्र येथे सोिववण्यास मदत करत 

होत.े त्यामळेु आम्ही १४ जण आविवरे येथे असलेल्या प्राथवमक 

आरोग्य कें द्र येथे आलो.  

आमचे काही वररष्ठ पदावधकारी त्या वठकाणी जमा झाले होत.े 

त्याांच्या सोबत काही स्वयांसेवक होत.े अम्ही सवाजण वतथ ेगोल 

करून थाांबलो. तेव्हा आमचे पदावधकारी सचूना दऊे लागले, 

आवण सवााना साांवगतले, की आपण आता कशाप्रकारे मदत काया 

करणार आहोत, त्यासाठी सवाांची मदत हवी आह.े त्यावेळी 

प्राथवमक आरोग्य कें द्र येथे १० – १२ मतृदहे आले होत.े तसेच 

अजनूही मतृदहे येत होत ेते आणण्यासाठी रुग्णवावहकेत २-३ जन 

मदतीसाठी जाणार होत े आवण बाकीचे स्वयांसेवक ते मतृदहे 



रुग्णवाहीकेतनू खाली घेण्यास मदत करणार होते, आवण रावहलेलां 

स्वयांसेवक प्राथवमक आरोग्य केद्रात ते व्यववस्थत ठेवण्यात मदत 

करणार होते. कारण प्रत्यक्ष घटनास्थळी NDRF च्या टीम चे मदत 

काया सरुु होते परांत ुप्राथवमक आरोग्य केद्रात मदतीसाठी अजनूही 

कोणतीही सरकारी यांत्णा पोहचली नव्हती. दरम्यानच्या काळात 

काही राजकीय लोक घटनास्थळी भेट दणे्यासाठी जाताना 

आम्हाला वदसत होत.े  

आमच्या १४ जणाांपैकी मी, पांवित आवण आवदनाथ असे 

वतघेच जण वतथ े थाांबण्याचा वनणाय घेतला. बाकीचे ११ जण 

बोलले आम्ही माघारी जात आह,े आम्ही सदु्धा त्याांना बोललो 

ज्याांना जायचे आह े त्याांनी जा, त्यामळेु ११ जण माघारी गेले. 

आम्ही वतघे जण वतथ ेथाांबलो. आमच्या पैकी दोण जण आधीच 

रुग्णवावहकेत मदत करण्यासाठी गेले होते. त्यामध्ये जयेश आवण 

कमलाकर ह ेदोघे होत.े अस ेवमळून आम्ही पाच जण रावहलो होतो  

  



 

 

 

 

 

 

  

िाथप्रमक आरोग्य कें द्र. आप्रडवरे 

 

आता खरा प्रत्यक्ष मदत काया करण्यासाठी माझा हातभार 

लागणार होता. दपुारचे १२ वाजले होत,े जशी रुग्णवावहका आत 

मध्य े येईल तसे आम्ही मतृदहे काढण्यसाठी मदत करत होतो. 

थोि्यावेळाने आम्हाला प्राथवमक आरोग्य केद्र मध्ये जाण्यास 

साांवगतले होते, वजथे प्रत्यक्ष मतृदहे ठेवले जात होते. ते मतृदहे येईल 

तसे ठेवले होत.े ते सवा व्यववस्थत कपि्यात गुांिाळून ठेवणे गरजेचे 

होत,े कारण त्याची दगुांधी सदु्धा यायला सरुुवात झाली होती. खरेतर 

हा भयानक अनभुव आमच्या वतघाांसाठी होता कारण यागोदर 

मतृदहे जवळून मी सोिून कोणी पवहले नव्हत.े  



मी कॉलेजला ततृीय वर्ाामध्य े असताना आम्हाला पोस्ट 

मोटेम हा ववर्य होता त्यामळेु त्यावनवमत्ताने ससनू हॉवस्पटल येथे 

गेलो होतो, त्यावेळी असे प्रत्यक्ष अनेक मतृदहे जवळून पावहले 

होत,े त्यानांतर आज दसुयाादाच जवळून मतृदहे पाहत होतो. बाकीचे 

दोघे म्हणज े आवदनाथ आवण पांवित ह े सदु्धा वनिर असल्यामळेु 

आम्ही मदत करायला सरुुवात केल. जे १०-१२ मतृदहे होत ेत्याांची 

ओळख पटवण्यासाठी नातेवाईक यायचे ते त्याांची ओळख 

पटवायचे त्यानांतर आम्ही ते मतृदहेावर काही दावगने असेल तर ते 

नातेवाकाांकिे द्यायचो आवण मतृदहे पाांढयाा कापिामध्ये गुांिाळून 

त्यावरती सतुळीने बाांधनू त्यावर क्रमाांक आवण नाव वलहून ठेवत 

होतो. त्यावेळी तेथील प्राथवमक आरोग्य कें द्राचे काही लोक सदु्धा 

वतथ ेहोते तसेच माळीण गावातील अनेक ग्रामस्थ त्या वठकाणी 

जमा झाले होते त्याांचा आक्रोश पाहवत नव्हता . 

एक एक करत आम्ही मतृदहे व्यववस्थत ठेवत होतो. त्यावेळी 

एका मतृदहेाच्या चेहऱ्यावर खपू माती होती त्यामळेु ओळख 

पटवता येत नव्हती म्हणनू आम्ही त्याचा चेहरा पाण्याने धवूनू 

काढला. वतथे असलेल्या ग्रामस्थाांपैकी मवहलाांनी मतृदहे 

ओळखला तो मवहलेचा मतृदहे एक अांगणवािी सेववकेचा होता, 

असे त्या बोलत होत्या. त्या मतृदहेाच्या केसाम्धेय कां गवा तसाच 

होता. तेथील मवहला म्हणत होत्या की कामावर जाण्यासाठी ती 



तयार होत असेल, त्याचवेळी ही भयानक घटना घिली असेल. 

आम्ही मतृदहे बाांधनू क्रमाांक टाकून व्यव्यावस्थत ठेवला. त्यानांतर 

वतथ ेआम्हाला फक्त एक पाय च वदसला होता तो खपू फुगलेला 

होता. मला लगेच आठवले वक रात्ी २ वाजता आमच्या पैकी 

जयेश जो होता, त्याला जवनासोबत काम करत असताना हा 

सापिला होता . त्याला हात लावला तरी मनाला कसे तरी होत 

होत.े परांत ुआम्ही तो पाय ही व्यववस्थत ठेवला अशाप्रकारे आम्ही 

जवळ जवळ १२ मतृदहे व्यववस्थत बाांधनू ठेवले होत.े  

दपुारचे तीन वाजले होत ेआवण त्याचवेळी सरकारी यांत्णेतील 

शवववच्छेदन करणारे कमाचारी वतथे आले होत.े त्याांनी रावहलेले 

मतृदहे व्यववस्थत करून ठेवले होत.े आमच्या पेक्षा त्याांचा स्पीि 

खपू फास्ट होता कारण ते त्याांचे रोजचेच काम होत.े ते पाहून आम्ही 

वतथनू वनघनू जायचे ठरववले. केल्या कामाचे समाधानही होते 

आवण एक प्रकारची मनामध्ये भीती सदु्धा होती, कधी घरी जाईल 

असेल झाले होत.े  

सकाळपासनू काही खाल्ले नसल्यान ेपोटात कावळे ओरिू 

लागले होत.े त्या गावावरून आांबेगावला जाणायाा सवा गाि्यासदु्धा 

बांद केल्या होत्या त्यामळेु. आम्हाला जायचे साधन रावहले नव्हते, 

आवण आम्ही ज्या गािीत आलो होतो ती गािी केव्हाच घरी गेली 



होती. आता घरी जायचे कसे हा एकच मनात ववचार करत होतो. 

वतथ े असलेल्या बसथाांब्यावर आम्ही येऊन थाांबलो त्याचवेळी 

वतथ े शेवटची बस आली होती आवण आम्ही त्यामध्ये जायचा 

ववचार केला, पण आमच्या बरोबर आलेले दोघे जण 

रुग्णवावहकेतनू प्रत्यक्ष घटनास्थळी गेले होते वतथ ेमोबाईल ला रेंज 

नसल्यामळेु त्याांच्याशी सांपका  होत नव्हता. दोघेही वेग वेगळ्या 

रुग्णवाहीकेमध्ये होत.े त्याांची वाट पाहत आम्ही बसलो आवण 

शेवटची असलेली बस सदु्धा वनघनू गेली. 

आता घरी जायचे कसे हा एक मनाला प्रश्न पिला होता आवण 

वदवसभर काही न खाल्ल्याने पोटात खपु कावळे ओरिू लागले 

होत े काहीच सचुत नव्हत.े तेवढ्यात राष्ट्ट्रीय स्वयांसेवक सांघाच े

पणु्याचे स्वयांसेवकाांची गािी आलेली वदसली. ते सवाजण मदत 

काया करण्यासाठीच वतथे आले होत.े त्याांनी बरोबर येताना भरपरू 

वबस्कीट पिेु खायला आणले होत.े त्याांनी ते आम्हाला वदले आवण 

मदत कायाासाठी प्रत्यक्ष घटनास्थळी गेले. तेवढ्यात आमच्या पैकी 

एक जण रुग्णवावहकेतनू आल्याचे वदसले त्याला आम्ही साांवगतले 

आपल्याला आता घरी जायचे आह.े तो सदु्धा मग बस थाांब्यावर 

आमच्यासोबत थाांबला. आम्ही घरी जायला काही साधन वमळते 

का ह ेपाहत थाांबलो होतो, परांत ुअजनूही आमच्यापैकी एक जण 

येण ेबाकी होते त्याला एकट्याला सोिून जावे वाट नव्हत.े 



अध्याा तासान ेतो सदु्धा आला. पण तो आम्हाला पायी येताांना 

वदसत होता. कारण खपू वेळ रुग्णवावहका न आल्यामळेु त्याला 

येता येईना आवण आमच्यापैकी कोणीही त्याला वदसेना, म्हणनू तो 

प्रत्यक्ष घटना घिली त्या माळीण गावातनू आविवरे या गावात 

पायी चालत आला. म्हणजे जवळ जवळ तो ८ वकलोमीटर चालत 

आला. त्याच्या पायामध्ये त्ाणच उरले नव्हते ह ेवदसत होते त्याला 

आम्ही बसायला साांवगतले आवण हातातील वबस्कीट पिुा त्याला 

खायला वदला. वबस्कीट पाहून त्याला खपू बरे वाटले कारण त्याांने 

सदु्धा वदवसभर काही खाल्लेले नाव्हत.े आता मात् आम्हा पाचही 

जणाांना घरी जाण्याची ओढ वनमााण झाली होती पण जायचे कसे 

हा प्रश्नच होता. 

तेवढ्यात आम्हाला एक ट्रक वतकिे जाताना वदसला आवण 

काही लोक पण त्यात बसताना पवहल.े आम्ही पळत जाऊन त्या 

ट्रक मध्य े जाऊन बसलो. तो ट्रक वतथे असलेल्या मतृदहेावर 

अांत्यसांस्कार करण्यासाठी लागणारी लाकिे खाली करून माघारी 

चालला होता. पाऊस असल्याने खाली बसायची जागा पणूा ओली 

झाली होती. कारण तो ट्रक पणूा मोकळा होता . तसेच उभ ेराहून 

आम्ही मांचर पयांत पोहचलो होतो. रस्त्यान े जाताना सारखा 

रुग्णवावहकेचा आवाज येत होता. मधेच मोबाईल ला रेंज आली 

तेव्हा एक न्यजू आली होती की माळीण येथे वढगाऱ्याखाली एक 



छोटा मलुगा वजवांत काढण्यात NDRF च्या जवानाांना यश आले 

होत.े तब्बल दोन वदवस तो त्या वढगाऱ्याखाली कसा रावहला 

असेल याचाच ववचार आम्ही करत होतो. माघारी येताना सतत 

माळीण गाव चे वचत् िोळ्यसमोर येत होते. तो कोसळलेला िोंगर, 

अनेकाांचे उध्वस्त झालेलां सांसार त्याांच्या सांसार उपयोगी वस्त ू

पाण्यात तरांगताना वदसत होत्या. त्याांची जनावरे, ते सवा मतृदहे 

िोळ्यासमोरून जात नव्हते. 

मांचर ला आम्ही सांध्याकळी ७ वाजता पोहचलो वतथनू आम्हा 

पाच जणाांना दोन वेगवेगळ्या गाि्या एकापाठोपाठ भेटल्या त्या 

मध्य ेबसनू आम्ही चाकण ला आलो. चाकण वरून वशक्रापरूला 

येण्यास्ठी गाि्याांची वाट पाहत बसलो होतो तेव्हा एक मोठा ट्रक 

आम्हाला भेटला. पटापट गाि्या वमळाल्या होत्या.  

त्या गािीत बसलो आवण घरी वशक्रापरूच्या वदशेने जाऊ 

लागलो पण अचानक आता आमचे काही खरे नाही असे वाटू 

लागेल होत े कारणही तसेच होत,े त्या गािीचा ड्रायवर लाांबचा 

प्रवास करून येत होता, त्यामळेु तो थकला होता आवण तो चटक 

गािी चालवता चालवता िुलटया घेत होता आता मत् आमची 

झोप उिाली होती. आमच्यातील एक जण त्याला खपू मोठ्याने 



ओरिला आवण तो भानावर आला. त्याला आम्ही नीट गािी 

चालव असे बजावल.े 

रात्ी ठीक ९ वाजता आम्ही घरी पोहचलो घरी येऊन अांघोळ 

करून जेवण करता करता टीव्ही पाहत बसलो होतो तेच 

आमच्यातील एक जण म्हणज ेजयेश NDRF च्या खाांद्याला खाांदा 

लाऊन मदत करतानाचा वववियो वदसत होता. ते पाहून आम्ही 

केलेल्या कामाचे समाधान वाटत होत े. 

 

चार ते पाच वदवस माळीण येथे मदत काया अहोरात् सरुु होते. 

NDRF एवढ्या वबकट प्रसांगी सदु्धा आपल्या प्राणाची बाजी 

लाऊन मदत काया करत होत.े आमच्या स्वयांसेवकाांच्या 

वेगवेगळ्या तकुि्या रोज त्याांच्यासोबत मदत काया करत होत े . 

अनेक सरकारी यांत्णा, सेवाभावी सांस्था, राजकीय पढुारी स्थावनक 

लोक त्याांच्या परीने मदत करत होत.े सलग ५-६ वदवस ह ेमदत 

काया चाल ूहोते. जवळ १५१ मतृदहे त्यावेळी सापिले होत.े जवळ 

जवळ ४०-५० कुटुांब त्या वठकाणी उध्वस्त झाली होती अनेकाांच े

सांसार उघिे पिले होत.े 

 



काही वदवसानांतर शासनाने आांबेगाव मधेच माळीण गावाचे 

तात्परुते स्थलाांतर केले आवण नांतर सांपणूा गाव त्याांनी तेथे तयार 

केले. मतृ पावलेल्या व्यक्तींच्या आठवणी म्हणनू “ माळीण 

सांजीवन स्मारक “ त्या वठकाणी उभ ेकेले. 

माळीण येथे झालेल्या दघुाटनेत मतृ पावलेल्या सवाांना 

भावपणूा श्रद्धाांजली आवण वतथे मदत काया केलेल्या सवााना माझ्या 

तफे सलाम.   



लेण्याद्री, नाणेघाट आप्रण जीवधनगड टे्रक 

 

११ जानेवारी २०२० 

 

नमस्कार... 

एक मवहन्याांपवूी ठरलेल्या ११ जानेवरीची आमची वट्रप आज 

खऱ्या अथााने यशस्वी झाली. KEMHRC बरोबर ची खरेतर ही 

माझी पवहलीच वट्रप. 

वजवधन गिावर टे्रवकां गला जायचां म्हटल्यावर खरतर 

काळजात धस्स !! झाले होते. कारण टे्रवकां ग ला खपू वदवस गेलो 

नव्हतो. त्यातनु १२ वर्ाांपवूी हररशचांद्र गिावर गेलो होतो तेव्हाचा 

भयांकर अनभुव आठवला. तेव्हाच ठरवले होत े की टे्रवकां ग ला 

जायचां नाही. पण आज तो योग आलाच , मागच्याच आठि्यात 

राजगिचा पण योग आला होता पण तो काही कारणास्तव कॅन्सल 

झाला. 

आमच्या office च्या एकूण तीन बसेस वमळून जवळपास 

आम्ही शांभर जण होतो. सकाळी अांदाजे ८ वाजता पणुे, वशक्रापरू 

आवण वढू अशा वतन्ही वठकाणावरून बसेस वनघाल्या. सकाळी 

लवकर वनघाल्यामळेु नाष्टा बऱ्याच जणाांनी केला नव्हता. अांदाजे 



१० वाजता आम्ही मांचर जवळ पोहचलो. तीनही गाि्याांचे तेथेच 

एकत्ीकरण झाले, त्यानांतर लगेचच सवाांना गरमागरम पोह ेआवण 

समोसे नाष््टयाला वमळाले. नाष््टयाची उत्तम सोय मांचर टीम चे सवा 

मेंबर याांनी केली.  

  

 

 

 

 

 

नाष्टा केल्या नंतर काढलेला फोटो 

बस मध्य ेजाताना मी आवण गणेश ने केलेला वझांगाट, नाद 

करा पण आमचा कुठां, होऊन जाऊद ेनागीण िान्स सगळ्याांच्या 

आठवणीत रावहला. बाकीचे सवा जण गाण्याचा आनांद घेत होते. 

दसुऱ्या बसेस मध्य ेपण वधांगाणा करणारी गाणी चाल ूहोती, सवाच 

जण वट्रप चा आनांद घेत होते. 

साधारण ११:३० वाजता आम्ही लेण्याद्री ला पोहचलो. 

छत्पती श्री वशवाजी महाराज प्रवेशद्वार जवळ पोहचताच, छत्पती 



वशवाजी महाराज की जय, जय भवानी जय वशवाजी, हर हर महादवे 

अशा घोर्णा माझ्या तोंिून आपोआपच बाहरे आल्या आवण 

सवाानी जोरदार प्रवतसाद पण मला वदला. 

 वतथ े पोहचल्यावर चहा घेऊन आम्ही लेण्याद्री ला 

वगरीजात्मकाचे दशान घ्यायला वनघालो. वर पोहचल्यावर सवाांनी 

दशान घेतले. जो तो सेल्फी आवण ग्रपु फोटो काढण्यात मग्न झाले 

होत े . तेथील लेणी अप्रवतम आवण खपू सुांदर आह.े आम्ही 

मांवदरातच थोिावेळ थाांबनु खाली यायला वनघालो.  

 

 

 

 

  

  

 

 

लेण्याद्री येथील प्रिल्प 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खाली आल्यावर आता आपण काही वजवधन गि टे्रक करू 

शकत नाही असेच वाटत होत.े खाली आल्यावर आमची एके 

वठकाणी जेवणाची सोय केली होती. केटरसा बरोबर च आणले होते, 

त्याांनी एकदम खमांग अश्या मासवि्या भाकरी आवण लापशी चे 

जेवण बनवले होत.े सवाांनी मासवि्या वर ताव मारला. जेवणाचे 

वनयोजन मांचर टीम आवण आमचे आयोजक याांनी उत्तम केले होत.े 

आता महत्वाचा टप्पा म्हणजे नाणेघाट आवण जीवधन 

गिाकिे आम्ही वनघणार होतो. टे्रवकां ग चा श्री गणेशा चाांगलाच 



झाला होता. साधारण दपुारी २ वाजता आम्ही नाणेघाटाकिे 

जायला वनघालो. वतकिे जाताना उांचच उांच िोंगर राांगा आमचे 

लक्ष वेधनू घेत होत्या. अवतशय वनसगा रम्य असा तो पररसर होता. 

रस्त ेमात् थोिे अरुां द होत.े उांच िोंगर राांगाांचे फोटो बस मधनू आम्ही 

काढत होतो. 

 

ठीक ४ वाजता आम्ही नाणेघाट ला पोहचलो . नयनरम्य असा 

तो नाणेघाट सवाांचे लक्ष वेधनू घेत होता. सवा जण खाली 

उतरल्यावर एकवत्त ग्रपु फोटो आम्ही घेतला. त्यानांतर आमचे 

कॅप्टन (Officer Incharge) िॉ सांजय जवुेकर सर याांनी 

आम्हाला काही सचूना वदल्या, ज्याांना नाणेघाट पाहायचां त्याांनी 

नाणेघाट पाहावा आवण ज्याांना टे्रवकां ग करायचे आह ेत्याांनी टे्रवकां ग 

ला गिावर जावा. 

पण सगळे जण नाणेघाट पाहायला वनघनू गेले मी पण 

त्याांच्याबरोबर गेलो, मला वाटलां आज काय टे्रवकां ग होत नाही , 

कारण टे्रवकां ग ला कोणीच इच्छुक वदसत नव्हते. सगळे जण 

नाणेघाट पाहायला गेले. वतथे असलेला दगिी राांजण आमचे लक्ष 

वेधनू घेत होता.  



नयनरम्य असा नाणेघाट आम्ही पाहत होतो.अवतशय थांि 

हवा वातावरणा मध्य े होती . कोणी सेल्फी तर कोणी ग्रपु फोटो 

काढत होत.े नाणेघाट पाहून झाल्यावर पनु्हा एकदा एकवत्त ग्रपु 

फोटो काढला आवण आम्ही बस जवळ आलो.  

आता टे्रवकां ग ला जायचे की नाही हा ववचार सगळे जण करत 

होत,े कारण खपू उशीर झाला होता, परांत ुगिाच्या पायथ्यापयांत 

जाऊ आवण पनु्हा माघारी येऊ असे ठरले. बस गिाच्या जवळ 

नेल्या. वतथ ेअसणारे गाईि आम्हाला गिाची मावहती दऊे लागले 

.  

  

 

 

 

  

 

 

  

  



  



गाईि ने माझ्या 

गळ्यात अिकवलेला 

दोरखांि 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



जीवधन गड टे्रक चा थरार 

 

सगळे जण सायांकाळी ४:४५ वाजता गिावर जायला वनघाले, 

वर जाताना जाि असा दोरखांि लागतो, मी गाईि समोरच उभा 

होतो तर त्याांनी मला तमु्ही पढेु जाणार आह े का असे ववचारले 

आवण माझ्या गळ्यात तो दोरखांि टाकला. मला जरा स्फुरणच 

आले, आवण मग जोरदार घोर्णा मी वदली आवण वततकाच जोरदार 

प्रवतसाद मला वमळाला. आवण सरुु झाला आमचा जीवधन गि 

टे्रक. पढेु जाताना प्रवीण भांिारे सगळ्यात पढेु वनघाला म्हणूांन तो 

दोरखांि मी त्याच्याकिे वदला. 

केतन, राहुल आवण प्रवीण ह ेवतघ ेजण ससुाट वनघाले आम्ही 

त्याांच्या मागे जाऊ लागलो. गिाच्या एकदम पायथ्याला 

लागल्यावर गाईि ने आम्हाला साांवगतले, उजव्या बाजलूा 

वानरलींगी सळुका आह े वतकिे कल्याण दरवाजाने जावे लागते 

आवण िाव्या बाजलूा गिावर जायला जनु्नर दरवाजा आह.े आपण 

जनु्नर दरवाजा किून गिाकिे जाऊ. 

 

आवण आमच्या टे्रक चा थरार सरुु झाला जांगलातनू , घनदाट 

जांगलातनू आम्ही छोट्या पायवाटेने चाल ूलागलो. केतन, प्रवीण, 



आवण राहुल गि त्याांच्या ओळखीचा आह ेजण ूअसे पळत सटुले, 

मी आवण आणखी ४-५ जण त्याांच्या मागे चाल ूलागलो , खपू दम 

लागला की थोि थाांबायच ेआवण पनु्हा टे्रवकां ग चाल ूअसे चाल ू

होत.े त्यावेळी गाईि ने साांवगतले की दम लागल्यावर खाली न 

बसता फक्त उभे राहायचे तसेच आम्ही करत होतो.  

 

थोि्यावेळात चालत आल्यावर जांगल सांपले आवण गि चाल ू

झाला. माग ेवळून पाहतोय तर कोणीच वदसेना, पढेु गेलेले वतघ े

आवण आम्ही ५-६ लोक सोिले तर कोणीच वदसेना.त्यात दोन तीन 

मवहलासदु्धा होत्या. जोरात आवाज वदला तर एखादा आवाज 

यायचा पण वदसत कोणी नव्हत.े आम्ही ववचार केला की आता 

माग ेजायाचे की पढेु. 

पढेु गेलेले वतघे बरेच लाांब गेले होते म्हणनू आम्ही ठरवेल की 

आता माग ेहटायचे नाही शेवटपयांत जायचांच आवण जोरात छत्पती 

वशवाजी महाराज की जय ,जय भवानी - जय वशवाजी , हर हर 

महादवे चहा घोर्णा वदल्या आवण पनु्हा गि चढू लागलो, आता 

जांगल सोिून पायऱ्या सरुु झाल्या होत्या त्यामळेु चढायला अवघि 

जात होते, आवण दम सदु्धा लागत होता म्हणनू हळू हळू चालत 

होतो. पढेु आल्यावर महत्वाचा टप्पा म्हणजे जनु्नर दरवाजा वदसत 



होता. उांच असे काळे खिक वदसत होते आवण जायला मात् वाट 

वदसत नव्हती. पढेु गेलेले वतघे जण आवण गाईि वतथेच थाांबल े

होत.े थोिे पढेु गेल्यावर काळ्या खिकावरुन हळू हळू सगळे 

चालत गेलो. वतथनू खाली पवहल्यवर आम्ही ज्या ठीकाणावरून 

अलो वतथ ेअसलेल्या आमच्या बस आवण काही लोक मुांगीसारखे 

वदसत होते.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

जुन्नर दरवाजा 

  



गाईि ने साांवगतले वनम्मा गि चढून झाला आह े इथनू पढेु 

अजनू वनम्मा गि आह.े आम्ही पणूा पण ेदमलो होतो तरी सदु्धा वर 

जायचांच हा वनधाार मनात होता, हळू हळू पढेु सरकू लागलो आवण 

त्या वठकाणी येऊन पोहोचलो ज्या वठकाणी आम्हाला दोरखांिाने 

वर जायला लागणार होते, आता आम्हाला समजले की त्या गाईि 

ने दोरखांि का बरोबर घेतला होता. एकाने वर जाऊन तो दोरखांि 

अिकवला आवण त्यापाठोपाठ बाकीचे हळू हळू वर आलो, 

आमच्या पाठोपाठ आणखी काही जण आले होत.े सवा वमळून 

आम्ही १२-१५ जण झालो, त्यामळेू आता आधार वाटत होता.  

दरवाज्यातनू वर आल्यावर लगेच उजव्या बाजलूा २-३ 

पाण्याच्या टाटया वदसत होत्या आवण त्यामध्य ेभरपरू असे पाणी 

सदु्धा होते.थोिे वर आल्यावर गिावरून सयूा अस्ताला जाताना 

मनमोहक दृश्य वदसत होते ,तो सयूाास्त होताना चे दृश्य मोबाईल 

मध्य ेवटपले. 

  



 

 

 

 

 

  

जीवधन गडावरून प्रदसणारा सूयाास्त 

  

 

जीवधन गडावरील पाण्याचे टाके 

 

  



तब्बल दीि तासाच्या टे्रवकां ग नांतर आम्ही गिावर पोहचलो 

होतो, वर जात असतानाच गाईि ने आम्हाला गिावर वजवाई 

दवेीचे मांवदर आवण धान्य कोठार आह ेअसे साांवगतले होत.े गिाच्या 

मधोमध आल्यावर उजव्या बाजलूा वजवाई दवेीचे मांवदर होत ेआवण 

पढेु सरळ जाऊन खाली धान्य कोठार होते . 

( पविम दरवाजाने गिावर पोहोचल्यानांतर समोरच 

गजलक्ष्मीचे वशल्प आह.े स्थावनक लोक याला "कोठी" म्हणतात. 

दवक्षण वदशेस जीवाई दवेीचे पिझि झालेल ेमांवदर आह.े आसपास 

पाण्याची टाकी आहते. गिाच्या अांतभाागात एकात-एक अशी पाच 

धान्य कोठारे आहते. कोठारामधील कमलपषु्ट्पाांच ेकोरीव नक्षीकाम 

आह.े १८१८ च्या शेवटच्या मराठे-इांग्रज यदु्धात या कोठाराांना आग 

लागली होती, त्याांची राख आजही या कोठाराांमध्ये पहायला 

वमळत.े 

 

आयताकार असणाऱ् या या गिाच्या टोकाला समुारे २००० 

फूट उांचीचा "वानरवलांगी" ऊफा  खिा पारशी नावाचा एक सळुका 

लक्षवेधी आह.े समोरच नानाचा अांगठा, हररिांद्रगि, हिसर, चावांि 

आवण कुकिेश्वराच ेप्राचीन मांवदर आह.े) 

  



 

  

 

 

 

 

 

धान्य कोठाराकडे जाण्याचा मागा 

 

आम्ही धान्य कोठार पाहायला खपूच उत्सकु होतो, पढेु 

जाऊन खाली उतरून आम्ही धान्य कोठाराच्या दरवाज्या समोर 

उभ ेहोतो आवण मग पनु्हा एकदा जोरदार घोर्णा वदल्या, आवण मी 

एक पद्य (गीत) म्हटलो 

 " आम्ही गि्या िोंगरचे राहणार" “चाकर वशवबाचे होणार" 

सगळ्याना पनु्हा एकदा जोश आला आवण आत अांधारात 

मोबाईलच्या टॉचा लावनू एका मध्य ेएक असलेली ५ धान्य कोठारे 

पावहली आवण खरोखरच त्यामध्ये राख अजनूही वशल्लक होती . 

वतथ े अांधारात मोबाईल च्या प्रकाशात एक ग्रपु फोटो काढला, 



आवण खाली जायला वनघालो, लवकर खाली जावे लागणार होते 

कारण वदवस मावळला होता. तेच आमच ेभरत सर आवण अमीर 

दोघे वर येताना वदसले, भरत सर आधी एकदा गिावर आले होते 

त्यामळेु त्याांना रस्ता मावहत होता. 

त्याच्याबरोबर आम्ही खाली उतरू लागलो तोपयांत काळोख 

झाला होता. आता आमच्या सवाांची कसरत होती कारण अांधारात 

गि उतरायचा होता. मोबाईलच्या टॉचा लावनू आम्ही चाल ू

लागलो. एकदाचा जनु्नर दरवाजा आला आवण मग दोरखांि लावनू 

२ जण खाली उतरले आधी आमच्यासोबत असलेल्या ७-८ 

मवहलाांना आम्ही हळू हळू खाली उतरवले आवण आम्ही सवाजण 

दरवाजातनू खाली उतरलो. तेवढ्यात आम्हाला आमचे कॅप्टन िॉ 

सांजय जवुेकर सर आवण िॉ मकरांद सर आम्हाला शोधत येताना 

वदसले. ते दोघ ेजण वानरवलांगी सळुटयाजवळ कल्याण दरवाजातनू 

जाऊन आलेले समजले. ते दोघेही आधी गिावर आले असल्याने 

त्याांना गिाची मावहती होती. मोबाईल च्या टॉचा च्या उजेिात 

आम्ही गिाच्या पायथ्या जवळ आलो थोिा आराम करून पनु्हा 

मोबाईलच्या उजेिात ग्रपु फोटो काढून आम्ही बस ज्या वठकाणी 

लावल्या होत्या त्या वठकाणी रात्ीच ेठीक ८ वाजता पोहचलो. 

 



गिाच्या खाली आल्यावर समजले की बरेच जण जनु्नर 

दरवाजा जवळ येऊन गेले आवण त्याांनी सदु्धा टे्रवकां ग चा पणूा आनांद 

घेतला . 

खपू भकू लागली होती, जेवणाची उत्तम सोय दपुारच्या 

सारखीच केली होती, व्हजे आवण नॉनव्हजे दोन्ही प्रकारचे जेवण 

केटरसा ने बनवले होत े . सवाानी जेवणाचा आनांद घेतला आवण 

ठीक ९ वाजता आम्ही परतीच्या प्रवासाला वनघालो रात्ी ठीक १२ 

वाजता आम्ही घरी पोहोचलो. 

अशी एक अववस्मरणीय वट्रप अवतशय उत्साहात पार पिली. 

सवा आयोजक आवण Team KEMHRC चे आवण सहभागी 

सवाांचे मनापासनू आभार  



दुगा दुघाट भारी 

आसेतहूिमाचल 

स ुंदर िा दशे 

त्या सुांदर यात्ेसाठी 

कुठे िोप्रधिी प्रस्वत्झलंड  

अन कुठे िोप्रधिी काश्मीर? 

www.esahity.com वर महाराष्ट्ट्र, भारत व जग 

प्रवासाची अवतशय सुांदर प्रवासवणानां आहते. तमुच्या-

आमच्यासारख्या लोकाांनी आपापले प्रवास अनभुव शब्द 

आवण छायावचत्ाांतनू माांिले आवण पाठवले. ई सावहत्यच्या 

टीमने त्याची सजावट वगैरे करून त्याांना पसु्तकरूप वदलां. अशी 

शांभराहून अवधक पसु्तकां  आता ई सावहत्यवर आहते. आवण ही 

सांख्या काही हजाराांत जाईल याची आम्हाला खात्ी आह.े 

कारण आपण वलहीणार आहात. हो! आपण वजथ े वजथे 

वफ़रायला जाल वतथल े फ़ोटो व वणानां पाठवा. आपण वजथे 

रहाता त्या पररसरातील वठकाणाांच ेफ़ोटो व मावहती पाठवा. ते 

प्रवसद्ध पयाटनस्थळ असेल वा नसेल. तमु्हाला ते स्थळ 

आविलां ना? मग वलहा. पाठवा. अलांकाररक भार्ेची वचांता 

करू नका. बाकी सगळां आम्ही बघनू घेऊ.  



सांपिुा जग, सांपिुा भवरत दिे, िहवरवष्ट्रवतलव प्रत्येक शजल्हव, 

प्रत्येक तवलकुव आशि प्रत्येक गवर् सुांदर आह.े आशि त्यवचां 

सौंदया पवहू िकेल असव कोिीही शदव्यदृष्टीचव पवईक आिच्यव 

यव “िी पवशहलेलव…” शसरीजिध्ये भवग घेऊ िकतो. याचा 

फ़ायदा त्या त्या वठकाणाला भेट दणेाऱ् याांना होईल. वकां वा 

परदशेात राहणाऱ् या मराठी वाचकाांना त्या जागेला भेट 

वदल्याचा आनांद वमळेल. वकां वा प्रकृती अस्वास्थ्यामळेु वफ़रू न 

शकणारे जीव त्याचा आनांद घेतील. वाटा. आनांद वाटा. ज्या 

वाटेवर वफरण्यात तमु्हाला आनांद वाटतो तो वाटेचा आनांद 

वाटेल तेव्हा वाटत रहा.  

सौंदयााचे प्रनधान आहे  

तुझ्या गावच्या वेिीवर! 

आपल्या लेखनाची मेल व foto पाठवा. 

esahity@gmail.com  

 


