
 

 

  



उद्यमी 
कादबंरी 

 

 

जगददश खांदवेाले 

 

 

 

 

 

 

ई साहित्य प्रहिष्ठान  



उद्यमी (Novel) 

जगददश खांदवेाल े
११३ हशवशंकर 

हशविीर्थ नगर कोर्रुड 

पुणे ४११०३८ 

 

मो.नं ९१५८६६१६३८ 

 

Email id - jlkhandewale@gmail.com 

या पुस्िकािील लेखनाचे सवथ िक्क लेखकाकड े सरुहिि असून 

पुस्िकाचे ककवा त्यािील अशंाचे पुनमुथद्रण वा नाट्य, हचत्रपट 

ककवा इिर रुपांिर करण्यासाठी लखेकाची परवानगी घेणे 

आवश्यक आि.े िस ेन केल्यास कायदशेीर कारवाई िोऊ शकिे.  

प्रकाशक : ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahity. com 

esahity@gmail. com 

प्रकाशन : २ सप्टेंबर २०१७  

©esahity Pratishthan®2017 

• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण ि ेफ़ॉरवडथ करू शकिा.  

• ि ेई पुस्िक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर 

करण्यापुवी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आि.े 

  



 

 

 

 

अपथण पहत्रका 

 

हच.ओजस आहण हच हवराज यास 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

जगददश खांदवेाले 
११३ हशवशंकर 

हशविीर्थ नगर कोर्रुड 

पुणे ४११०३८ 

 

मो.नं ९१५८६६१६३८ 

9158661638 
 

 

 
 

 

श्री जगददश खांदवेाले यांना वाचनाची अफ़ाट आवड    . लिानपणापासूनच. पण 

लेखनाला सुरुवाि करायला मात्र वेळ लागला. फे्रडररक फााँर्ससर्,लीआाँ उररस,आयरहहिन वाँलसे 

अशा इंग्रजी लखेकांबरोबरच प ुल.दशेपांड,े जयवंि दळवी अशा मराठी लेखकांचे वाचन त्यांनी 

व्यासंगाने केले.  

नोकरीिील हनवृत्तीनंिर रारंगढांग वाचून त्यांना लेखनाची प्रेरणा हमळाली. 

आयुष्यभर त्यांनी “साधी,सरळ पण खंहबर माणसे यशस्वी िोिाि” िा हवश्वास बाळगला आहण 

त्यानुसार िे जगल.े त्यांच्या लखेनािसुद्धा िाच हवश्वास येिो आहण त्यामुळे त्यांची दमदार 

कादबंरी मरगळलले्या मनाला आत्महवश्वास दिेे.  

त्यांचे जरी ि े पहिलेच पुस्िक असल े िरी त्यांच्या लखेनाि नवखेपणाचा लवलेश 

नािी ि े वाचकांना जाणवेलच. आपण ि े पुस्िक वाचून झाल्यावर आपल्या प्रहिदिया त्यांना 

कळवाव्याि.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( या कादबंरीिील सवथ पात्रे, स्र्ळे, प्रसंग व नावे काल्पहनक असून, याचा प्रत्यि कािी सबंंध नािी. 

यदा कदाहचि िसा कािी संबंध आढळल्यास िो हनहवळ योगायोग समजावा. ) 

 

  



नेमणूक 

 

 

मी सिीश, प्रर्म श्रेणीि मेकॅहनकल इंजीहनयररगची पदवी उत्तीणथ 

झाल्यावर माझ्यासमोर पुढे काय करायचे िा प्रश्न अहजबाि नहििा. वहडलांचे छत्र 

लिानपणीच िरवलेले, आई हशहिका आहण पैशाचे पाठबळ शून्य असलेला माणूस 

नोकरीहशवाय दसुरे काय करणार? फक्त नहशब एवढेच म्िणायचे की काँ पस् 

ईंटरह्यू मधे आगमऑटो सारख्या नामांदकि कंपनीि हनवड झाली िोिी. सिा 

महिने प्रोबेशननंिर सुरवाि पन्नास िजार म्िणजे माझ्या सारख्याला लॉटरीच की. 

कामाचे रठकाण बेंगलुरु िोिे एवढेच काय िे पण रािण्याची सोय कंपनी िफे िोिी 

ििेी नसे र्ोडके. र्ोडे सेट झाल्यावर बेंगलुरुलाच स्र्ायीक िोवू असे ठरले व 

अस्माददक कामावर रुजू झाले.  

 कंपनी अवाढव्य िोिी. प्रहशिण उच्च दजाथचे िोिे याहवषयी वादच 

नहििा. एकूण िीस जणांची िूकडी िोिी. या इंड्कशन टे्रननगच्या अंिगथि सवथ 

मित्वपूणथ हवभागाि दोन आठवडे प्रत्यि काम करायचे, िुमचे काम, त्याचे 

हवभागप्रमुखाकडून मूल्यमापन यावरून फायनल पोनस्टग ठरायची. काम, विथन 

असमाधानकारक वाटल्यास घरी पाठवायचे. ईिकी साधी सोपी कायथपद्धहि िोिी. 

आमच्या िुकडीि माझ्यासारखे एक दोघे सोडल्यास बाकी सगळे िाय-फाय िोिे 

िसेच त्यांच्या ओळखी पण खूप िोत्या त्यामुळे जरी मी सवथ रठकाणी उत्तम काम 

केले असले िरी सवाांचे वाटप झाल्यावर राहिलेले हडपाटथमेंट आपल्याला हमळणार 

याहवषयी मला पक्की खात्री िोिी.  



 िा िा म्िणिा सिा महिने पार पडले. आज हवभाग-वार यादी जाहिर 

िोणार असे कळले सेंट्रल टे्रननगिााँल मधे सगळे आल्याची खात्री केल्यावर जयराजने 

(आमचा समन्वयक ) हवशेष औपचाररकिेि वेळ न घालविा सवाांचे अहभनंदन केले 

आहण नावे वाचण्यास सुरवाि केली. लेटर दिेांनाच िो नाव आहण हवभाग मोठ्याने 

वाचि िोिा. सवथ लेटसथ वाटल्यानंिर त्याने कोणी राहिले आि ेकाय ककवा कोणाला 

चुकीचे लेटर ददल्या गेले आि ेकाय अशी त्याने हवचारणा केली. मी शांिपणे िाि 

वर करून मला लेटर हमळाले नसल्याचे सांहगिले.  

 कािीशा आश्चयाथने त्याने माझ्याकडे बहघिले व ईिरांना जाण्यास 

सांहगिले. परि त्याने त्याचा सवथ रेकॉडथ नीट िपासला. मी िर िीस लेटसथ नक्की 

पाठवली िोिी असे कािीसे पुटपुटि मला दोन हमनीटे र्ांबायला सांगून फोन 

करायला म्िणून बािेर गेला. िो कोणाशी व काय बोलि िोिा ि ेमला कािी नीट 

कळले नािी. फक्त यस सर, नो सर व र्ाँक्यू सर एवढेच ऐकू येि िोिे. दिा 

हमनटांनी िो घाम पुसिच आि आला. आल्या बरोबर त्याने मला कािीिरी 

क्लेररकल हस्लप झाल्याचे सांहगिले व िाबडिोब प्लाँट िडे (पीएच)ला भेटण्यास 

सांहगिले. माझ्या जवळ लेटर नसल्याचे मी त्याच्या हनदशेनास आणल्यावर त्याची 

कािी गरज नािी, मी बोललो आि ेअसे बडबडि बाबा अंिधाथन पावला.  

 याि माझे कािीच नुकसान नसल्याने आहण दसुरा पयाथय पण नसल्याने 

मी प्लाँट िडे (पीएच) आाँदफस गाठले. िेर्े पोचल्या बरोबर त्यांच्या पीएने सरळ 

आि जायची खूण केली म्िणजे जयराजचे इर्ेच बोलणे झाले असावे िा हवचार 

करिच मी आि गेलो. पीएच कािी पेपसथ वर सह्या करीि िोिे. मला बघिाच 

ककहचि िसून त्यांनी डावीकडच्या एका खुचीकडे बोट केले. मी खुचीि जाऊन 

बसलो. त्यांचे काम पूणथ िोिाच िे कािी बोलणार िेवढ्याि दिा बारा जण 

आपसाि बोलि ररकाम्या खुच्याथि बसले व प्राडक्शनची हमरटग सुरू झाली. मी 

बािरे जाण्यासाठी उठणार िेवढ्याि पीएच नी िािानेच खूण करून मला बसण्यास 

सांहगिले.  



त्यांचा पहिला प्रश्न उत्पादन प्रमुखाला आदल्या ददवशीच्या कमी झालेल्या 

उत्पादनाहवषयी िोिा. उत्पादन प्रमुखाने दोन मशीनच्या हबघाडाचे कारण 

सांहगिले. मेन्टेनंसने, दरुुस्िी िाबडिोब झाली पण आाँईल हमळायला एक िास 

लागल्याचे स्पष्टीकरण ददले. स्टोअरच्या माणसाने आाँईल मिाग असल्याने जसे 

लागेल िसेच आणण्याचे ठरले असल्याने िेवढा वेळ लागल्याचे सांहगिले. ि े सवथ 

पीएच शांिपणे ऐकि िोिे.  

सवाांचे ऐकल्यावर त्यांनी आपण ररक्लेमड आाँईल का वापरि नािी असा 

प्रश्न मेन्टेनंस प्रमुखाला हवचारला. वापरायला िरकि नािी पण िे महिन्याला फक्त 

दिा बाँरल हमळिे असे त्याने ठामपणे सांहगिले. पीएच नी लगेच ररक्लेमड आाँईल 

सेंटरला फोन केला व इिका कमी ऑऊट्पुट का असे हवचारल्यावर हिर्ल्या 

माणसाने फोनवरच हलक आाँईल कमी म्िणजे वीस बाँरल दर महिन्याला हमळिे. 

त्यामुळे िेच ररक्लेम करुन दिा बाँरल वापरायला हमळिाि अशी माहििी ददली. 

मोबाइल स्पीकर मोडवर असल्याने ि ेसवाांना व्यवहस्र्ि ऐकू येि िोिे.  

 मोबाइल आाँफ करुन पीएच नी प्रश्नार्थक मूद्रनेी मेन्टेनंस प्रमुखा कडे 

बहघिल.े त्यावर आमच्याकडून वेस्ट आाँईल दर आठवड्याला पाठहवले जािे असे 

त्याने स्पष्ट केले. मग मात्र पीएच नी आवाज चढवून िीघांनािी जाणीव करुन ददली 

की या टोलवाटोलवी मुळ कंपनीचे काल वीस लाखाचे नुकसान झाले आि ेिसेच 

परि जर असे झाले िर घरी आराम करा. आिा हनघा.  

 या भरिवाक्यानंिर सवथ मंडळी दोनशेच्या स्पीडनी गायब झाली. या 

जुगलबंदीशी आपला काय संबंध असेल का या हवचाराि मी असिांनाच पीएच चा 

फोन वाजला. िो िो आलो असे घाईने बोलि िे खूचीिून उठले िेवढ्याि पीए आि 

आला. याला बाँरल मैदान दाखव, काम समजून सांग, जमल्यास मी र्ोड्या वेळाने 

हिर्े येिो असे म्िणून िे गेले.  



 मी पीए बरोबर बाँरल मैदानाकडे हनघालो. रस्त्यािच त्याने केहबन 

मधील जुगलबंदी व त्यामागील कारणे हवस्िाराने सांहगिली.  

त्याचे असे झाले िोिे की आाँईलच्या दकमिी वेगाने वाढि असल्याने 

कंपनीने दोन कोरट रुपये खचथ करुन आाँईल ररक्लेमेशन यूहनट सुरू केले िोिे पण िे 

अजूनिी पूणथपणे उपयोगी ठरले नहििे. त्यामुळे नवीन आाँईल वरचा खचथ कमी 

िोण्याऐवजी युहनटचाच खचथ वाढि िोिा. जुगलबंदीचे ििेी एक कारण िोिे.  

ि े सवथ पुराण सांगेस्िो मैदान आले िोिे. एका फुटबॉलच्या मैदानाि 

जवळपास चारशे पाचशे बाँरल अस्िाव्यस्ि पडले िोिे. दिा बारा मजूर िे एका 

बाजूला ढकलि िोिे.  

“िी िुमची माणसं, आहण ररक्लेमेशन फायद्याि आणणे ि े िुमचे काम” 

पीए नी समारोप केला. “कोणिीिी मदि लागल्यास मला ककवा पीएच ला डायरेक्ट 

सांगा” ि े पण आश्वासन त्याने ददले. मी त्याच्याकडून फक्त त्याचा, पीएच चा व 

सकाळ च्या जुगलबंदी मधील िीनिी हिरोंचे नंबर घेिले. आम्िी उभे िोिो िेर्ूनच 

त्यांचे शााँप व पीएच ची केहबन ददसि िोिी. िेिी त्याने दाखहवले. िेवढ्याि पीएच 

च्या केहबन मधील लाईट लागला. अरे पीएच आले वाटिे असे म्िणि आहण परि 

एकदा कािीिी मदि लागल्यास सांग असे सांगूनिो घाईघाईने गेला.  

मला एहिाना गरगरायला लागले िोिे. हजर्े ि ेरर्ीमिारर्ी कािी करू 

शकि नहििे िीर्े मी एक कालचा मुलगा, दिा मजूर घेऊन काय ददवे लावणार 

िोिो? या कामाला एका क्वालीफाईड ईंहजहनयरची काय गरज आि े ि े िी मला 

कळेना. मैदानाच्या कडेला एक मोठा दगड ददसि िोिा. मी सरळ त्यावर जाऊन 

बसलो.  

मला हिर्े बसलेला बघून सवथ मजूर दबकि दबकि माझ्या जवळ आले. िे 

आल्यावर मला एका नव्या प्रश्नाची जाणीव झाली. िो प्रश्न िोिा भाषेचा. गेले सिा 



महिने मी ज्या विुथळाि वावरि िोिो िीर्े मला िा प्रश्न कधीिी जाणवला नहििा 

कारण कामकाज ईंहललश मधे चालायचे. ईर्े प्रर्मच कानडीशी संपकथ  आला जी 

मला अहजबाि येि नहििी. कसेबसे मी मोडक्यािोडक्या निदीि मी त्याच्याशी 

संवाद साधू लागलो.  

 मला साधारणपणे समजला िो सारांश असा की िे कााँट्रक्टरकडे काम 

करणारे अधथ कुशल कामगार िोिे. त्यांच्याकडे कोणीिी लि दिे नहििे. जेवण, 

पाणी व टााँयलेट सारख्या मूलभूि सोयीपण नहित्या. काम करिांना लागल्यास 

औषधोपचाराची पण सोय नहििी.  

 एहिाना मला गरगरायला लागले िोिे. कंपनीची माझ्याकडून काय 

अपेिा आिे िचे मला कळेेेना. काहििरी कारण दाखवून मला डच्चू देण्याचा िा 

प्रकार ददसिो पण कामगारांची अवस्र्ा बघून हनदान यांच्यासाठी िरी आपण 

काहििरी करावे असेिी वाटू लागले.  

 त्यांच्यािल्याच एका चुणचुणीि कामगाराला, सदा त्याचे नाव, खूण 

करुन मी बरोबर घेिले व सरळ स्टोअरकडे हनघालो. स्टोअर प्रमुखाला भेटून माझा 

पररचय ददला, कामाचे स्वरूप सांहगिले आहण कािी स्टेशनरी, रटक्चर आयोडीन, 

कापूस, पेंट, ब्रश, कामगारांसाठी िािमोजे िसेच सेफ्टी शूज दणे्याची हवनंिी केली. 

त्यांनी सवथ सामान सदा बरोबर पाठवण्याचे कबूल केले. एहिाना जेवायची वेळ 

झाली िोिी. मी त्यांच्या बरोबरच जेवायला गेलो. जेवण झाल्यावर मला पीए 

ददसला. मी त्यांना पण मैदानाच्या बाजूला कामगारांना जेवणासाठी एक िात्पूरिी 

शेड, पाण्याची सोय आहण मोबाइल टााँयलेटची सोय िोऊ शकेल काय ि ेहवचारले. 

जरूर काहििरी करू असे म्िणून िो गडबडीने गेला पण. िा माणूस नेिमी घाईिच 

ददसायचा.  



 नंिर मी ररक्लेमड आाँईल सेंटर ला गेलो. येर्ील कामगारांकडूनच पूणथ 

प्रोसेस समजून घेिली. रोज वीस बाँरल पीट आाँईल हमळाल्यास रोज दिा बाँरल 

ररक्लेमड आाँईल ियार िोऊ शकेल अशी त्यांना खात्री वाटि िोिी. िेवढ्याि त्यांचे 

सािबे पण आले. त्यांनी पण त्याला दजुोरा ददला व गमिीने म्िणाले की 

आजपासूनच सुरवाि करा. संध्याकाळी सिा पयांि िुम्िाला मुदि! 

मी त्यांचा मोबाइल नंबर घेिला आहण परि मैदानाकडे गेलो. बघिो िर 

काय िीर्े रटक्चर आयोडीनचा घमघमाट सुटला िोिा आहण कामगार लिान 

मुलांसारखे चार चार वेळा िािमोजे घालून काढून बघि िोिे. पायाि शूज पण 

िोिे. त्यांचा िो हनरागस आनंद बघून मलाच माझी लाज वाटू लागली. असे वाटले 

की दकिी साध्या गोष्टीि िें आनंद मानिाि नािीिर आपण, जरा मनाहवरुद्ध काम 

आल्याबरोबर लगेच सोडून जायचा हवचार करिो. मग मी स्विः शीच ठरहवले की 

या महिन्याि ि ेसवथ मागी लावायचे. त्यानंिर पण िचे काम करावे लागले िर मात्र 

राजीनामा द्यायचा.  

ि े एकदा ठाम ठरल्यावर मला एकदम मोकळे वाटू लागले. मी परि 

सदाला बोलावले आहण हवचारले की सिा वाजायच्या आि वीस बाँरल 

ररक्लेमेशनला पाठवणे शक्य आि ेकाय. एहिाना साडेचार वाजले िोिे आहण त्यांची 

हशफ्ट पाचला संपि िोिी. त्याने र्ोडा हवचार केला, अजून हिघांना बोलावले, 

काहििरी त्याच्याशी बोलला आहण मला सांहगिले की िुम्िफ फक्त ट्रकची सोय करा. 

झाले, परि मी आमच्या संकट हनवारक पीए मिाराजांना साकडे घािले. ट्रक 

हमळेल पण ओहिर टाइम हमळणार नािी, त्याला कामगारांची ियारी आि ेकाय 

याची त्यांनी खात्री करुन घ्यायला सांहगिले. सदाला िसे हवचारल्यावर िो चालेल 

म्िणाला. ठरल्याप्रमाणे पाच वाजिा ट्रक आला. सदा व बाकीच्या हिघांनी भराभर 

वीस बाँरल चढवले आहण ररक्लेमेशनला नेऊन जेर्े पाहिजे िेर्े ऊभे पण करुन ददले. 

िसा मला ररक्लेमेशन कडून फोन पण आला. साडेसिाच्या दरम्यान सदा व त्याचे 



सार्ीदार परि येिांना ददसले. मला बघिाच िुम्िफ र्ांबायची कािी गरज नहििी 

असे सांगून िे हनघून गेले.  

नंिर िळूिळू साि आठ ददवसांि कामाची घडी बसली. बाँरलवर आाँईल चे 

नाव हलिीणे, ररक्लेमेशनला वीस बाँरलची लेहिल ठेवणे याि सदा आहण त्याचे 

सार्ीदार चांगलेच ियार झाले. एक िात्पूरिी शेड उभारण्याि आली.  

पोटेबल दफल्टर पण हमळाला आहण मैदानाच्या टोकाला मोबाइल 

टााँयलेट लावण्याि आला. या पायाभूि सोयीमुळे कामगारांची कायथिमिा कािी 

वाढली की नािी ि े दवे जाणे पण आपल्याकडे कोणी लि देि आि ेिी भावनाच 

त्यांचा आनंद हिगुहणि करीि िोिी ि ेनक्की.  

आिा मला र्ोडी उसंि हमळू लागली िोिी. स्विःहून मी मेन्टेनंसला 

जाऊन त्यांच्या दोन शटडाउन मधे भाग घेिला. त्यामुळे मला बरीच माहििी 

झाली. सवाांच्या संघरटि प्रयत्ांमुळे हपट आाँईलचे रोजचे प्रमाण दिावरून िळूिळू 

िीनपयांि खाली आले व मैदानािील बाँरल्स झपाट्याने कमी िोऊ लागले. 

त्याप्रमाणाि ररक्लेम्ड आाँईल पण हनयहमि हमळू लागल्याने नवीन आाँईल खरेदी 

करावे लागि नहििे.  

 शेवटच्या आठवड्याि िर मैदानाि फक्त सिा असे बाँरल उरले िोिे की जे 

ररक्लेमड िोऊ शकि नहििे. िे पण पयाथवरण हवभागाने हवल्िवेाट लावण्यासाठी 

कंपनी बािरे नेले. जसे बाँरल कमी िोि िोिे िसे कामगार पण कमी िोि िोिे. आिा 

िर कोणीच नहििे म्िणून िात्पूरिी बनवलेली शेड, दफल्टर काढण्याि आले िोिे. 

मोबाइल टााँयलेट पण दसूरीकडे नेण्याि आले िोिे.  

बाँरल संपले की आपली नोकरी संपली. परि असले काम करण्यापेिा 

दसूरी नोकरी बहघिलेली बरी या हवचाराि मी असिांनाच पी ए चा फोन आला. 

उद्या साडेनऊच्या हमरटगला िजर रिा असा पी एच चा हनरोप त्यानी ददला.  



बरेच झाले असा हवचार करून मी राजीनामा खरडला. िो हखशाि 

ठेवुनच मी हमटफगला गेलो. हमटफग वेळेवर सुरू झाली. प्राडक्टशनिडेनी प्रेझेंटेशन 

केले. उत्पादनाचे लक्ष्य मेंटेनेंस आहण स्टोअरच्यासियोगाने आपण गाठू शकलो िे 

नमूद केले िसेच आाँईल ररक्लेमेशन पूणथ गिीने काम करीि असल्याने नवीन आाँईल 

खरेदी करायची गरज पडली नािी ि ेआवजूथन सांहगिले.  

त्यांचे प्रेझेंटेशन पूणथ िोिाच सगळयांनी टाळया वाजवल्या. पण पीएच नी 

िाि वर करुन मधेच त्या र्ांबवल्या. त्यांनी प्राडक्टशन िडे, मेंटेनेंस व स्टोअर 

प्रमुखांना संबोधून हवचारले की एक महिन्यापूवी याच वेळी िूम्िी इर्े काय बोलला 

िोिा ि ेिूम्िाला आठविे काय. त्यांचे गोंधळलेले चेिरेबघून त्यांनी आठवण करुन 

ददली की िूम्िी हिघेिी आाँईल वेळेवर न हमळाल्याने मशीन दरुुस्िीला कसा वेळ 

लागला त्यामुळे उत्पादन कसे कमी झाले आहण त्याला आपण कसे जबाबदार नािी 

ि े सांगण्यािच मग्न िोिा. िे पुढे असेिी म्िणाले की िूम्िी िा प्रश्न सिज सोडवू 

शकला असिा पण िुमचे ईगो आड येि िोिे. त्यामुळे मी एका नवीन ईंहजहनयर वर 

ि ेकाम सोपवले. मला पूणथ कल्पना आि ेकी ि ेकाम करिांना िो खूप हनराश झाला 

असेल, िी कंपनी सोडण्याचािी हवचार त्याच्या मनाि आला असेल िरीपण त्याने 

नेटाने काम करुन एक हसस्टम लागू केली आहण त्यामुळेचि ेररझल्टस् हमळाले आहण 

िूम्िी आज ि ेप्रेझेंटेशन करू शकलाि.  

एवढे बोलून त्यांनी मला जवळ बोलावले, माझ्याशी िाि हमळवला आहण 

लेटर माझ्या िािाि दऊेन िे सवाांना म्िणाले मीट माय टेदिकल अाँडहिायजर, हम. 

सिीश.  

 ------–----------------- 

  



िाबडिोब 

 

 आिा मला पमथनंट िोऊन महिना झाला िोिा. आई सेवा हनवृत्त झाल्याने 

िी माझ्याकडेच रिायला आली त्यामुळे माझी जेवणाची समस्या हमटली. आई मात्र 

फार लवकर समरस झाली. रोजच्या बाजारिाटाने िी र्ोडेफार कानडी पण 

बोलायला हशकली. सदाला कुठून कसे काय माझी आई आल्याची खबर लागली 

आहणदकरकोळ कामाि िो स्विः हुन आईला मदि करू लागला. कािी ददवसांनी 

सौ. सदा घरचे कामकाज करिांना ददसू लागल्यावर मला घरची काळजी उरली 

नािी.  

 कंपनीि पण ठीक चालले िोिे. पीएच ची कामाची पद्धि, हनणथय िमिा 

चदकि करणारी िोिी. वकोिोहलक माणसाबरोबर काम करण्याचा एक वस्िुपाठच 

मला हनःशुल्क हमळि िोिा याि शंकाच नहििी. िशी फारशी कौटुहम्बक 

जबाबदारी नसल्याने मी पण झोकून दऊेन काम करीि िोिो.  

 त्यािच एका आठवड्याि आईने कणकण असल्याचे सांगीिले. 

कााँलनीिल्या डॉक्टर नी िपासून औषध ददले पण िाप कािी कमी िोि नहििा. 

िशी सदाची बायको काळजी घेि िोिी पण िीला लिान मूल असल्याने मयाथदा 

पडि िोत्या. डॉक्टरांनी कालच सांगीिले की शिराि हचकणगुणीयाची सार् 

असल्याने त्याची टेस्ट हसटी िााँहस्पटल मधुन करून घ्या. टेस्ट करीिा िे एकमेव कें द्र 

असल्याने गदी टाळण्यासाठी सकाळी अकराच्या आि िेर्े जा ि े सांगण्यास िे 

हवसरले नािी. त्याप्रमाणे मी िाफ डे घ्यायचे ठरहवले व कंपनीि साडेसिा वाजिा 

आलो. सकाळचा लाईनअप आटपल्यावर मी यासंदभाथि सुधीर (पी ए) शी बोलि 

असिांनाच (जो आिा चांगला हमत्र झाला िोिा) पी एच बरोबर प्रोक्योरमेंट िडे 

आहण स्टोअर िडे मोठमोठ्याने बोलि येिांना ददसले.  



 पीएच् ना एवढे संिापलेले मी प्रर्मच बघि िोिो. ‘’आजच्या पुरिेच 

हहिल ड्रम असल्याचे िुम्िी दोघेिी मला आत्ता सांगि आिाि. आधी सांगायला काय 

झाले िोिे?’’ त्यांनी ओरडून हवचारले. ’’सर, पाटी एकदम हवश्वसनीय आि.े आिा 

पयांि कधीिी फेल गेली नािी. परवापयांि पाठविो पाठविो म्िणि िोिे पण 

कालपासून फोनपण उचलि नािी. ’’प्रोक्योरमेंट िडेनी सफाई देण्याचा प्रयत् केला.  

त्यांचे वाक्य पूणथ हिायच्या आि पी एच नी मोबाइल. वरून नंबर डायल 

पण केला िोिा. पलीकडून फोन उचलिाच त्यांनी गुड मााँर्ननग वगैरे न म्िणिा काय 

रामजी सेठ ड्रम केहिा पाठहवणार, आमची लाईन बंद पडल्या वर काय अशी 

जराशी रागािच हवचारणा केली. बहुिेक कोणीिरी स्री फोनवर असावी कारण 

त्यांचा आवाज लगेच खाली आला उलट िे सौम्यपणे िोय का, असे काय, िीन 

ददवस झाले काय, बर बर, टेक केअर अशी वाक्ये बोलिांना ऐकू आले.  

फोन वरचे बोलणे संपिाच िे रागानेच परि प्राक्यूरमेंटिडेला म्िणाले 

िीन ददवसाि िुम्िी कोणाला पाटीकडे का पाठवले नािी, रामजी ICU ि असून 

त्यांचा मुलाला हििकेसे काम जमि नािी असे त्याची आई सांगि िोिी. िेवढ्याि 

त्यांचे लि माझ्याकडे गेले. त्याच टोननग मधे मला िाबडिोब पाटीकडे जाऊन उद्या 

सकाळच्या आि िजार ड्रम आणायचे सांगीिले आहण केहबनमधे गेले. आि गेल्यावर 

त्यांनी केहबनचे दार इिक्या जोराि आदळले की केहबनच्या काचा पण र्रर्रल्या.  

मी पीए कडे अपेिेने बहघिले िर िो सीनलग बघि िोिा. िेवढ्याि 

प्रोक्योरमेंट िडे (हम. रामन) माझ्या जवळ आले व िळुवारपणे मला सााँरी म्िणाले. 

कशाबद्दल असे मी हवचारले िर म्िणाले की िा सवथ प्रकार त्यांच्यामुळे झाला असे 

त्यांना वाटिे म्िणून. मनाि म्िणालो नको िीर्े नको त्या वेळी मी िजर असावे 



आहण गाळाि जावे िा माझा कंुडली दोष िुम्िाला कसा माहििी असणार. पण 

वरकरणी िसि त्यांना It is okay, मला िुमची मदि पाहिजे असे म्िणालो.  

काय पाहिजे िे सांग असे त्यांचे अपेहिि उत्तर येिाच मी त्यांना पाटीकडे 

जाण्यासाठी गाडी आहण जे या पाटीचे काम बघिाि िी दोन माणसे पाहिजेि असे 

सांगीिले. जरूर असे म्िणून त्यांनी त्यांच्या माणसांना फोनवरच गाडी घेऊन 

िाबडिोब येण्यास फमाथवले.  

गाडी व मटेररयल आाँदफससथ (राज आहण जय) येिाच राघव परि एकदा 

सााँरी म्िणाले. मला त्यांनी पाटीला हहिजीट िर दे, िोवर मी कंपनीिच कािी 

करिा येईल काय िे बघिो, िोवर पीएच पण शांि िोिील असा ददलासा ददला.  

 ठीक आि ेअसे म्िणि आम्िी हिघेिी हनघालो. पाटी नहवद दकलोमीटर 

अंिरावर वरद नावाच्या औद्योहगक वसाििीि िोिी. पाटीचा रेकाडथ चांगला आिे 

पण रामजी सेठच्या आजारपणाने जरा गोंधळ उडालेला ददसिो असे राजचे मि 

िोिे. जाऊन िर बघू यावर आमचे एकमि झाले. साधारण ददड िासाि आम्िी 

अवधूि आटो वरद येर्े पोचलो. वकथ शॉप मधे पाय ठेवल्या बरोबर मालक नसल्याचे 

पटकन लिाि आले कारण दोन कामगार पेपर वाचि िोिे, दोघे बािरे झाडांना 

पाणी घालण्याि मग्न िोिे. सिाजण गप्पा छारटि बसले िोि फक्त दोघे लेर् वर 

काम करि िोिे. वकथ शॉप मधे चार लेर्स्, दोन हमनलग व दोन हड्रनलग मशीन 

िोिी. एक बेल्ट ग्राईंडर पण ददसला. नभिी लगि हहिल ड्रमची कानस्टगरचलेली 

िोिी.  

 आम्िाला बघिाच एक हसनीयर कामगार पुढे आला व राजशी बोलू 

लागला.  

मलािी समजावे म्िणून राज निदीि बोलि िोिा.  



‘‘जयेश कोठे आिे’’. राजने हवचारले.  

“ िााँहस्पटलला गेले आििे. मोठे सेठ icu ि आि े िूम्िाला िर कल्पना 

असेलच”. िो उत्तरला.  

‘‘िो, पण ईकडे केहिा येिाि?’’राजची हवचारणा.  

‘‘नक्की अशी वेळ नािी, पण येिील एवढ्याि’’ िो उत्तरला.  

त्यांचे बोलणे ऐकि असिांनाच ड्रमच्या एका छोट्या दढगाकडे माझे लि 

गेल.े  

‘‘ि ेकाय’’ मी हवचारले.  

‘िुमचेच ड्रम आििे पण एक दोन आाँपरेशन राहिले आि े आहण चुकून 

हमक्स झाले’ 

‘‘जरा वेगळे करून नक्की दकिी आििे सांगिा काय?’’.  

ज़रूर असे म्िणि िो कामाला लागिाच मी राजला जयेशशी संपकथ  

साधण्यास सांगीिले. जयेशने फोन उचलिाच मी माझी ओळख सांगून प्रर्म रामजी 

कसे आििे ि ेहवचारले. आिा रठक आििे दपुारी icu िून बािरे येिील असे त्याने 

सांगीिले. मी त्याला एका िासाकरिा येण्याची हवनंिी केली. िो पण यायलाच 

हनघाला िोिा.  

ज्याला ड्रम सााँटथ करायला सांगीिले िोिे त्या कामगाराने एक ककवा दोन 

आाँपरेशनस् राहिलेले एकंदर दोनशे ड्रम असल्याचेसांगीिले त्याचवेळी जयेश आला. 

त्याने पटकन उद्या दोनशे ड्रम नक्की पाठहविो अशी खात्री दिेाच मी त्याला िजार 



ड्रम घेऊनच मी येर्ून जाणार असे शांिपणे सांगीिले. िे ऐकल्यावर राज पण 

दचकला.  

‘‘ि े कसे शक्य आिे?’’. राज ने चाचरि हवचारले. जयेश पण साशंक 

ददसला.  

‘‘आपण सवाांनी हमळून प्रयत् केल्यास सिज शक्य आिे’’. मी उत्तरलो.  

घरचा प्रााँब्लेम माझ्या डोक्यािून केहिाच िद्दपार झाला िोिा. मी जयेश 

ला ड्राईंग आहण प्रोसेस शीट आणायला सांगीिले व जय ला एक कानस्टग. कानस्टग 

ला फारसे मटेररयल काढायला नहििे. प्रोसेस शीट प्रमाणे चार हमहनटाि एक ड्रम 

अपेहिि िोिा.  

सिज घड्याळ बहघिले िर बारा वाजले िोिे. मी सवाांना जेवण करून 

येण्यास सांगीिले. मला चिुर्ी असल्याने उपवास िोिा. जयेश फक्त माझ्याबरोबर 

र्ांबला. नंिर मी परि एकदा प्रोसेस शीट बहघिली. दोन वेळा फेनसग व नंिर 

हमनलग िा िम मला खटकला. हमनलग असिांना एक फेनसग टाळिा येणे शक्य 

िोिे. त्यामुळे िासाला पांच ड्रम जास्ि िोऊ शकि िोिे. जय आहण राज िेवढ्याि 

जेवण करुन आले. मी त्यांना व जयेशला याबाबि हवचारल्यावर ि े आधीपासून 

असेच चालू आि ेअसे उत्तर हमळाले. मी कंपनी ि रामन ला फोन लावला आहण 

माझी शंका हवचारली. त्यांनी लेटेस्ट ड्राईंग व प्रोसेस शीट िाबडिोबजयेश ला मेल 

केली. त्यामधे एका साईडलाच फेनसग िोिे.  

‘‘म्िणजे आम्िी उगीच एक आाँपरेशन जास्ि. करि िोिो’’ जयेशने 

हवचारल.े  

‘‘िोय, आिा सवाांना बोलाऊन ओहिरटाईम करावा लागेल ि ेसांग, िसेच 

मी सांगेल िसे काम करावे लागेल ि े पण स्पष्ट सांग. मग िू र्ांबला नािी िरी 

चालेल’’.  



जरूर असे म्िणि िो कामगारांशी बोलायला गेला.  

‘’आम्िी पण ियार आिोि’’. राज आहण जय न हवचारिा म्िणाल्यावर 

मला बरे वाटले.  

मी त्यांना सवथ प्रर्म एहिाना ररवकथ  झालेले दोनशे ड्रम चेक करण्यास 

सांगीिले. नंिर मी सवथ कामगारांना लेटेस्ट प्रोसेस शीट समजावून सांगीिली व 

टर्ननग िोिाच हमनलग ककवा हड्रनलग जे ररकामे असेल िीर्े ड्रम ठेवण्यास सांगीिले. 

राज आहण जयला मी सवथ आाँप्रेशन झाले की नािी यावर लि ठेवणे व राहिलेले 

आाँप्रेशन पूणथ करून घेणे एवढेच काम सोपवले. बघिा बघिा कामाने गिी पकडली 

आहण दिा वाजेपयांि सािशे ड्रमस् ियार झाले.  

जयेश मधे दोन वेळा येऊन गेला. दिा वाजिा परि आल्यावर त्याने 

रामजफना ICU िून बािरे आणल्याचे आहण आिा िब्येि हस्र्र असल्याचे सांगीिले. 

त्याचे टेन्शन बरेच कमी झालेले ददसि िोिे. फक्त शंभर ड्रम करायचे बाकी आििे 

असे माहििी झाल्यावर त्याने आग्रि करुन मला, जय व राज ला जेवायला नेले. 

त्याआधी ि ेशंभर ड्रम आम्िी यायच्या आि पूणथ करा आहण नंिरच घरी जा असे 

बजावयाला िो हवसरला नािी. राज आहण जय ला मी जे पाहिजे िे खायला 

प्यायला मुभा ददली फक्त हलहमट मधे िी पुस्िीपण जोडली. ददवसभर दोघांनी 

फारच कष्ट उपसले िोिे त्यामानाने एवढी सूट िुल्लक िोिी. जयेशने पणजेवण 

केले. उपवास असल्याने मी लस्सीवर भागवले. जयेश जेवि असिांनाच मी त्याला 

सकाळी चार वाजिा ट्रकची व्यवस्र्ा करण्यास सांगीिले िसेच िोपयांि आम्िी शााँप 

मधेच आराम केल्यास चालेल काय ि े हवचारले. त्याची अर्ाथिच कािी िरकि 

नहििी. जेवण झाल्यावर आम्िी जेहिा परिलो िेंहिा कामगारांनी िजार दफहनश्ड 

ड्रम एका जागी व्यवहस्र्ि लावून ठेवले िोिे. सवथ आवरासावर करुन िे गेले िोिे. 

फक्त केहबनचा लाईट सुरू िोिा. मी जय आहण राजला केहबन मधे असलेल्या दोन 

सोफ्यांवर िाणुन द्यायला सांगीिले. चार वाजिा ड्राइहिर आहण ट्रक कोणत्यािी 



पररहस्र्िीि येर्े आलेच पाहिजेि असे मी जयेशला परि एकदा बजावले आहण घरी 

जाऊन आराम करायला सांगीिले.  

 आिा टेंशन नसल्याने घरी काय झाले असेल िा हवचार माझ्या मनाि 

डोकावू लागला. केहबनमधे जािाच मी मोबाइल आाँन केला. जवळपास िीस हमस् 

कााँल आलेले ददसि िोिे. पीएच चे पण दोन कााँल िोिे बाकी सवथ सुधीर, रामन 

आहण आाँदफसचे िोिे. जय आहण राज यांच्यावर संपकाथचे काम पूणथपणे सोपवल्याने 

मी मोबाईल बहघिला पण नहििा आहण आिा कोणालािी फोन करण्याि अर्थ 

नहििा. त्या सवथ हमस कााँल मधे एक नवीन नंबर आठ वेळा ररपीट झालेला ददसि 

िोिा. िो कोणाचा असावा असा हवचार करिच मी टेबलावर डोके टेकले आहण 

झोपी गेलो.  

सकाळी बरोबर चार वाजिा वााँचमनने मला आवाज दऊेन उठवले व ट्रक 

आल्याची वदी ददली. िेवढ्याि गरम चिा घेऊन जयेश आला. राज आहण जय 

िोवर उठले िोिे. सवाांनी फे्रश िोऊन चिा घेिला. जयेश पेपसथ ियार करेपयांि ट्रक 

लोनडग पूणथ झाले िोिे. हनघण्यापूवी मी जयेशला सगळी प्रोसेस समजली की नािी 

याची खात्री करून घेिली. ठीक साडेपांच वाजिा आम्िी िेर्ून हनघालो आहण 

फारशी रिदारी नसल्याने एका िासाि कंपनीि पोचलो.  

कंपनीि पोचिाच सवथ सूत्रे राजने िािी घेिली. लाईन आहण स्टोअर 

वर ड्रम उिरवून घेणे, संबंहधि लोकांना कळवणे या गोष्टी त्याने 

सराईिपणेिािाळल्या. मला आिा घरचे वेध लागले िोिे. मी त्यांचे आभार मानले 

आहण घरी हनघालो.  

 ----- 

  



धक्का 

  

घरी पोचिाच मी डोअर बेल वाजविाच एका कााँलेज िरूणीने दार 

उघडले. हवचाराच्या भराि बहुिेक आपले घर चुकले असे समजून मी िीला सााँरी 

मला वाटले की माझेच घर आि ेअसे म्िणालो. त्यावर सिीश िे िुझेच घर आि ेअसे 

म्िणाली. मला गोंधळलेला बघून िी िसली आहण आि येण्यास सांगून, प्रर्म फे्रश 

हिा नंिर सवथ समजावून सांगिे असे म्िणाली. काय गौड बंगाल आि े ि े मला 

कळेना. मला आिा र्कवा जाणवायला सुरवाि झाली िोिी. हवषेश न बोलिा मी 

सरळ बार्रूम चा रस्िा पकडला. जािांना सिज आईच्या रुम मधे डोकावलो िर 

त्यांना आिा शांि झोपू दे, िुझे आधी आटप असे िी मागून म्िणालीच. िी कोण िे 

माझ्या कािी केल्या लिाि येईना. पण बोलण्याचीलकब मात्र पररहचि वाटि 

िोिी. आई उठल्यावर कळेलच असा हवचार करून मी माझे सवथ आटपून बािरे 

आलो.  

िोवर आई उठली िोिी व िााँलमधे येऊन बसली िोिी. मी येिाच िी 

कािी बोलायच्या आि मी आईला सांगीिले की काल आमच्या हिटलरनी मला 

अचानक बािरे पाठवल्याने मला घरीपण येिा आले नािी िरी आज आपण टेस्ट 

उरकून घेऊ. िसेच िी पाहूणी कोण ि ेहवचारले.  

“मी सीमा, िुमच्या हिटलरची मुलगी”. िी चिा आणिाना म्िणाली.  

मी मनाशीच म्िणालो की िरीच बोलायची पद्धि परीहचि वाटिे. मी 

अहधक कािी बोलायच्या आि आई सांगू लागली की काल मी वरदला गेल्यावर 

र्ोड्यावेळाने सुधीरने माझा प्रााँब्लेम पीएच ला हवशद केला िोिा. ऐकल्यावर 

त्यांनी दोन वेळा मला फोन करण्याचा प्रयत् केला पण मी फोन उचलला नािी. 

सुधीरने सुद्धा बराच प्रयास केला. शेवटी दोघेिी ईर्े आले. मला सवथ पररहस्र्हि 



सांगून हसटी िााँहस्पटल ला नेले व िीर्े सीमा च्यािवाली केले. िी हसटी 

िााँहस्पटलमधे रेहसडेंट डॉक्टर म्िणून काम करिे. िीनेच सवथ टेस्ट करून घेिल्या, 

औषधे बदलून आठ िास आयसोलेशन मधे ठेवले. एवढेच नहि ेिर िीच्या बाबांची 

परवानगी काढून रात्री माझ्या सोबिीला र्ांबली.  

“हशवाय वेळ काढून िुला आठ कााँल केले. िू एकिी उचलला नािी िो 

भाग वेगळा”. सीमा ने पुस्िी जोडली.  

अच्छा, िो नवीन नंबर िीचा आि ेिर मी मनाशीच म्िणालो वरकरणी 

मात्र सााँरी सीमा, मला िूझी माफी कशी मागावी िेच कळि नािी असे म्िणालो.  

कळि नािी िर मागू नकोस असा िीचा पलट वार आलाच. िेवढ्याि 

पीएच चा ड्राइवर, राजाराम आला व सांगू लागला की सािबेांनी बोलावले आिे.  

मला त्यांना भेटून सााँरी म्िणायला िवे असे म्िणि मी जायला हनघिाच 

सीमा पण माझ्याबरोबर हनघाली. सिीश एका िासाि परि येईल िोवर िुम्िी 

आराम करा आहण जेवायला कािी करू नका, मी दपुारी सवाांसाठी डबा आणेल असे 

म्िणि, आईला कािी बोलण्याची संहध न देिा िी गाडीि बसली सुद्धा.  

 राजारामाला असल्या फटाक्यांची सवय असावी कारण कािी न बोलिा 

त्याने दिा हमहनटाि पीएच च्या आाँदफस समोर गाडी र्ांबवली. सीमा गाडीि बसून 

राहिली पण जर पंधरा हमहनटाच्या आि िू परि आला नािी िर मी आाँदफस मधे 

येईल अशी सूचना वजा धमकी िीने ददली. मग काय वाघाच्या गुििे मी एकटाच 

हशरलो.  

नहशबानी पीएच एकटेच िोिे. मला बघिाच िे म्िणाले “छान काम केले 

सिीश. आिाच जयेशचा फोन आला िोिा. िू काल त्याचे शााँप काल िायजाँक केले 



म्िणे. एनी वे िूझ्या प्रााँब्लेमबद्दल मला जरा उशीरा माहििी हमळाली. मी त्यामुळे 

मी माझ्या मुलीची बोलणी खाल्ली. िी िुलापण कदाहचि कािी बोलेल”.  

“सर, माझा कोटा सकाळीच पूणथ झाला आिे”.  

“म्िणजे िी िुला भेटली?”.  

“आिा खाली गाडीि बसली आि े“ 

“मग काय बोलणेच संपले. आिा घरी जा, आराम कर आहण उद्याच 

कामावर ये”.  

ठीक आि े असे म्िणि मी जायला हनघालो िोच िे नजर चुकवि 

म्िणाले”अरे कािी प्रााँब्लेम असल्यास जरा बोलि जा, शेवटी अंहिम जबाबदारी 

माझीच असिे”.  

 सीमाने मला घरी सोडले व दोघेिी आिा आराम करा, मी दपुारी डबा 

घेऊन येईल असे पुन्िा एकदा बजावून गेली.  

आईला बरे वाटे पयांि आहण नंिर पण िी येऊ लागली. सीमाने स्वि:हुन 

पुढाकार घेऊन आईला बेंगलुरु दाखहवले. कािी रठकाणी मी पण सोबि िोिो. 

सीमाची आई लिानपणीच गेली िोिी त्यामुळे असेल कदाहचि पण िीचे आईशी 

चांगलेच पटायचे. िीने हिच्या हमत्रमंडळीशी पण ओळख करून ददली. सगळे 

मनमोकळे आहण सुसंस्कृि िोिे.  

 एकंदरीि ददवस मजेि जाि िोिे.  

---------  

  



हप्रहसजन डायमेंशन 

 

 

 आपले हशिण व्यविाराि ककवा नोकरीि दकिी टके्क वापरावे लागिे 

याहवषयी माझे नेिमीच हमत्रांशी वाद हिायचे. कंपनी च्या प्रहशिणा बाबि मात्र 

मला शंका नहििी. फक्त आपण झापड लावून काम करिो त्यामुळे प्रहशिणाचा 

उपयोग करीि नािी असे मला वाटि िोिे. लवकरच त्याचा उपयोग करावा लागेल 

याची मात्र मला कल्पना नहििी.  

एक ददवस सकाळी ररपोटथस् बघि असिांना फाँ हब्रकेशन हवभागािून फोन 

आला.  

“िाबडिोब या, दपुारी साडेचारला एक्सपोटथ ला पाठवायचे वीस टे्रलर 

ररजेक्ट झाले आििे “ पहलकडून सांगण्याि आले.  

मला प्रसंगाचे गांभीयथ लिाि आले.  

कंपनी दर महिन्याला वीस टे्रलर स्पेन ला हनयाथि करायची. हनयाथिीचा 

माल असल्याने गुणवत्तेवर फार जोर िोिा. मी फाँ हब्रकेशन हवभागाि गेलो. मला 

बघिाच क्वाहलटी चा माणूस ररपोटथ घेऊन आला. त्याच्याबरोबर मी टे्रलर बघण्यास 

गेलो.  

‘िळाला जे नहवद हमहलमीटर चे िोल आि ेिे शंभर हमहलमीटर चे झाले 

आि’े 

‘कािी करेक्शन करिा येईल?’ 



‘सिीश, िा एक्सपोटथ आयटेम आि ेम्िणून िो हवचार पण करू नको’ 

िेवढ्याि हवभाग प्रमुख कुट्टी आले. नेिमी िसिमुख असणारे कुट्टी सर 

आज जरा गंभीर ददसि िोिे.  

‘अरे सिीश बरे झाले िू आलास. चल मी िुझ्या बरोबर येिो. मला िी 

बाब पीएच ला स्वि: भेटून सांगीिली पाहिजे’.  

िा सालस माणूस आज िोफेच्या िोंडी जाणार या हवचारानी मला वाईट 

वाटल.े  

‘सर, ि ेिोल कशाकरिा आिे’ 

‘कस्टमसथ हडमांड, सुरवािीला नहििे. नंिर त्यांनी सांगीिले. 

हडजाइनरला माहििी असेल कदाहचि. ’ 

‘सर, मला एक शेवटचा प्रयत् करू द्या’ 

‘िू काय करणार आिेस? टे्रलरला िर िाि पण लाविा येणार नािी’.  

‘जर मी िीन वाजे पयांि कािीच करू शकलो नािी िरच िूम्िी िीनच्या 

हडस्पाँच हमरटग मधे या कारणाने हडस्पाँच िोऊ शकि नािी असे सांगा’.  

‘इिका वेळ का गप्प बसला असे कोणी हवचारलेिर?’.  

‘माझे नाव सांगा. मी िोल्ड करायला सांगीिले असे सांगा’ 

‘िू का ि ेअंगावर ओढून घेि आिसे?’ 



‘सर हप्लज, आिा दिा वाजले आििे. मला कािी शंका आििे, त्या 

हनरसन करण्यासाठी फक्त िीन वाजेपयांि वेळ द्या’.  

कुट्टी र्ोडा वेळ शांिपणे माझ्याकडे बघि रािीले. मग िळुच म्िणाले, 

’ठीक आि.े सध्या माझी पररहस्र्हि वाईट आिे. िीन वाजेपयांि िू कािीच करू 

शकला नािी िर िी अिीशय वाईट िोईल. अजून काय िोणार आि?े’.  

‘र्ाँक्यू सर. मला प्रयत् िर करू द्या’ 

मी त्यांच्या समोरच हडजाइनरला फोन लावला आहण या िोल बद्दल 

हवचारल.े कस्टमरने सांगीिले म्िणून टाकले. िे कशाकरिा आि े याची कल्पना 

नािी असे िे म्िणाले. कस्टमरनेच सुरवािीला पन्नास हमहलमीटर साईज सांगीिली 

िोिी पण नंिर वाढवून नहवद सेटल केली िी माहििी पण त्यांनी पुरहवली. कस्टमर 

सांगिो म्िटल्यावर त्याच्या दहृष्टने काहििरी मित्वाचे असणार पण िे काय असेल ि े

कोणालािी माहििी नहििे ककवा कोणालािी माहििी करून घ्यायची गरज वाटली 

नहििी. माझी पाटी कोरी िोिी म्िणून मी बेधडक सवाांना हवचारि सुटलो. 

साधारण अकरा वाजेपयांि माझे सवथ संबंहधिांना हवचारून झाले पण प्रगहि मात्र 

शून्य.  

कुट्टी अधूनमधून चक्कर मारि िोिे. िे वरून दाखवीि नसले िरी बरेच 

अस्वस्र् िोिे ि े नक्की. मी मोबाइल खाली ठेविाच त्यांनी मला बळे बळेच चिा 

प्यायला नेले. जािांना त्यांना घरून फोन आला. फोनवर बोलिा बोलिा िे 

अचानक म्िणाले की मला काय पाहिजे ि ेमला माहििी असणार की िूला. ि ेवाक्य 

ऐकिाच माझी टू्यब पेटली. गेला एक िास आपण ईिरांना हवचारण्याि वेळ वाया 

घालवला त्याऐवजी कस्टमरलाच हवचारले असिे िर एहिाना उत्तर हमळाले असिे 

ि ेमला जाणवले. चिा पीि असिांनाच मी आमच्या एक्सपोटथ सेलला फोन लावला 

व स्पेन मधील एजंटचे नाव व नंबर घेिला. िसेच स्पेनच्या व भारिाच्या वेळेि 



दकिीचा फरक असिो ि े हवचारले. भारिािील वेळस्पेनच्या पुढे साडेिीन िास 

असिे ि ेकळल्यावर मी नकळि हशट्टी वाजवली. म्िणजे आिा स्पेनमधे सकाळचे 

आठ वाजले असिील मी स्विःशीच पुटपुटलो.  

संभाषणाचा रोख पूणथ पणे बदलल्याचे बघून आिा कुट्टफना पण रस वाटू 

लागला. बााँड, आिा काय हवचार आि ेअसे त्यांनी हवचारल.े आिा कस्टमर लाच 

डायरेक्ट हवचारू असे मी सांगिाच िे. म्िणाले जरूर, हनदान खरे काय आि ेि ेिरी 

कळेल.  

त्यामुळे उत्साहिि िोऊन मी सुधीर (पीए) कडे गेलो. िेर्ून प्रर्म एजंट 

ला फोन लावला. परेरा नावाच्या माणसाने फोन उचलला. माझी शंका ऐकल्यावर 

त्यान े एक सहवस्िर मेल आहण ड्राइंग िाबडिोब पाठवायला सांगीिले. मेल 

हमळाल्यावर एका िासाि उत्तर हमळेल िी पण त्याने लवािी ददली. त्याप्रमाणे मी 

माझ्या नावाने पण सुधीरच्या मेल बााँक्स वरूनच केले. त्याला सवथ माहििी 

हमळाल्याचे फोन करुन खात्री करून घेिली.  

ि ेसवथ केल्यावर मी कुट्टफना म्िणालो की िा शेवटचा प्रयत्. आिा दोन 

वाजेपयांि वाट बघणे एवढेच आपल्या िािाि आिे. िे पण माझी धडपड बघिच 

िोिे. ओके, कीप मी पोस्टेड एवढेच म्िणि िे त्यांच्या कामाला गेले. सुधीरला मेल 

वर लि ठेवण्यास सांगून मी पण शााँप मधे गेलो.  

 जेवण झाल्यावर मी परि कुट्टी सरांकडे गेलो. त्यांनी प्रश्नार्थक मुद्रनेे 

बहघिल.े अजून िरी कािी उत्तर नािी ि ेमी सांगिाच रठक आिे, िू खूप प्रयत् केले 

आिा माझी जबाबदारी असे िो भला माणूस म्िणाला.  

िीन वाजिा च्या मीरटग ला आम्िी बरोबरच गेलो. आि जाण्यापूवी मी 

सुधीरला परि एकदा मेल चेक करायला सांगीिली. त्याने चेक करून अजून कािी 

उत्तर आले नािी ि ेसांगीिले. कािीश्या हनराशेने आम्िी दोघेिी आि गेलो. क्वॉहलटी 



िडे च्या बाजूला आम्िी दोघेिी जाऊन बसलो. त्यांनी ररजेक्शन ररपोटथ ददल्यावर 

कुट्टी सरांनी बोलायचे ठरवले.  

पीएच िमानुसार प्रत्येकाला हडस्पाँच झाला काय, झाला नसल्यास त्याचे 

कारण आहण केलेली उपाय योजना हवचारि िोिे. प्रत्येक उत्तरागहणक त्यांचा पारा 

चढि िोिा. क्वॉहलटी िडेला िे हवचारणार िेवढ्याि सुधीर वेगाने आि आला. 

त्याच्या िािाि चार पेपसथ िोिे. त्याने िे पटापट पीएच, क्वॉहलटी िडे, कुट्टी सर 

आहण माझ्यासमोरठेवले. िणाधाथि िो बािरे गेला.  

पीएच नी शांिपणे पेपर वाचला. िे ककहचि िसल्यासारखे मला वाटले. 

कदाहचि मला भास झाला असेल. आम्िी पण पत्र वाचिच िोिो. सवाांचे वाचून 

झाल्यावर त्यांनी हवचारले ‘टे्रलर एक्सपोटथ हडस्पाँच, एनी प्रााँब्लेम?’ 

‘नो सर’ आम्िी हिघेिी एका सुराि ओरडलो.  

 परेराच्या त्या पत्राि फक्त चार ओळी िोत्या. त्या अशा,  

‘स्पेन मधील शेिकरी आपले टे्रलर प्रामुख्याने डुकरांची ने-आण 

करण्यासाठी वापरिाि. त्यांनी प्रवासाि केलेल्या घाणीचा शेिाि हनचरा 

करण्यासाठीिळाशी नहवद हमहलमीटरचे िोल दणे्याि आले आिे. कृपया िे वाढवून 

शंभर हमहलमीटरचे करावे’.  

----------- 

  



आयटी िेत्राि प्रवेश 

 

 

कंपनीि सवथ व्यविारा साठी ओरायन नावाची हसस्टम वापराि िोिी. 

जसा कंपनीचा व्याप वाढू लागला िशी ओरायनची िमिा कमी पडू लागली म्िणून 

कंपनी ने फ्यूचर लाईन या नावाची हसहस्टम वापरायचे ठरहवले. (आयटी कंपनी चे 

पण िेच नांव िोिे). त्यांचे प्रहिहनहध प्रार्हमक माहििी घेऊन गेले. हसहस्टम प्रत्यि 

लागू करण्यासाठी दसूरी टीम आल्यावर समन्वयक म्िणून आगम िफे मला काम 

बघण्यास सांगीिल.े प्रत्येक हवभागािून  

एकजण हनयुक्त करण्याि आला िोिा.  

उत्पादन, हनयोजन, आरेखन, खरेदी, अर्थ, मनुष्यबळ हवकास यासारख्या 

मित्वपूणथ हवभागाि प्राधान्याने काम सुरू झाले. कंपनीच्या दनैंददन व्यविाराि 

यांचे दकिी मित्व आि े आहण यांच्या कामाची व्याप्ती दकिी अफाट आि े ि े मला 

समन्वयक म्िणून काम करिांना लिाि येऊ लागले.  

ि े काम करीि असिांना फ्यूचर लाईनचे प्रोजेक्ट िडे, श्रीधर यांच्या 

संपकाथि मी आलो. िी पण एक हवलिण कामाचा झपाटा असलेली व्यहक्त िोिी. 

सीमाच्या भाषेि अजून एक वकोिोहलक. कोणिीिी समस्या शांि डोक्याने कशी 

सोडवावी, हवरोधकापेिा हवरोधाचे सूर कसे दरू करावे िे त्यांनी सोदािरण 

हशकवले. प्रत्येक हवभाग वेगळा, त्यांच्या अडचणी वेगळया. सवाांचे नुसिे ऐकि 

जरी बसलो िरी वेड लागेल पण िा माणूस एकदम हनवांि. न रािवून एकदा मी 



िसे हवचारले पण. त्यावर अडचणी आिेि म्िणूनच आपण आिोि नािीिर आपली 

काय गरज असे उत्तर हमळाले.  

 त्यांच्या बरोबर काम करिांना माझी कााँप्युटर मधील रुहच वाढली. 

प्रहशिकांसाठी प्रहशिण या त्यांनी सुरू केलेल्या उपिमाि मी पहिला उमेदवार 

िोिो. प्रहशिणा दरम्यान एकदा त्यांनी मला फ्यूचर लाईनमधे काम करशील काय 

ि े पण हवचारले. मला आयटीिले कािी हवषेश येि नािी ि े मी त्यांना सांगिाच 

त्यानंी कािी कोसेस पण सुचहवले िे पण मी उत्सािाने पूणथ केले. मेक्याहनकल ककवा 

ईिर शाखािील प्रोग्रानमग करु शकणारे इंजीहनयर त्यांना पाहिजे िोिे. त्यांनी 

माझा ररझ्यूम पण घेिला.  

 ि ेकाम सुरू असिांनाच मी एक ददवस सिज मेन्टेनंस हवभागाि गेलो. 

माझी सुरवाि या हवभागापासून झाल्यामुळे मला या हवभागा हवषयी जरा जास्िच 

आपुलकी िोिी, िेर्ील मंडळी पण लोभ ठेऊन िोिी. गेल्यावर र्ोडेफार िाय िाँलो 

झाल्यावर माझ्या लिाि आले की गगन नावाचा पयथवेिक ब्रेक डाऊन मेमो 

हलिीण्याि मग्न आि.े मी ककहचि आश्चयाथनी त्याला हवचारले की िू िी माहििी 

डायरेक्ट आाँनलाइन का भरि नािी. त्यावर िो गमिीने म्िणाला की मेन्टेनंस 

म्िणजे िळागाळािला समाज. सवाथि शेवटी आमचा नंबर. मी िसिच श्रीधरांना 

फोन करून याबद्दल हवचारले. बजेट नसल्याने सध्या मेन्टेनंसचे काम नंिर करायचे 

ठरले आि ेअशी माहििी त्यांनी ददली. इिका मित्वपूणथ हवभाग आपण कसा काय 

नंिर कहिर करणार ि े हवचारल्यावर त्यांनी प्रांजळ पणे कबुल केले की िे 

धोरणाच्या हवरोधाि काम करू शकि नािी. शक्य असल्यास कुठून िी मी चार 

पीसी आणावे, िे आाँनलाइन करायची जबाबदारी त्यांची ि ेपण त्यांनी सांगीिले.  

 एहिाना ि े संभाषण सावथजहनक झाले िोिे. मी फोन खाली ठेवल्या 

बरोबर गगन िसला. झाले समाधान असे त्याने हवचारले.  



‘‘पूणथ नािी”. मी उत्तर ददले. मला एक कल्पना सुचली.  

” चला माझ्याबरोबर” मी म्िणालो.  

“कुठे”त्यानी हवचारले.  

“चार पीसी आणायला” 

िो लगेच ियार झाला.  

“गाडी कोणिी घेऊ?”.  

“सध्या फक्त चल. नंिर आण”.  

आम्िी दोघेिी कााँप्यूटर आाँदफसकडे गेलो. माझ्या माहििीनुसार टेनस्टग 

आहण ट्रायल कररिा आणलेले बरेच पीसी एका खोलीि ठेवले िोिे. त्यािले कािी 

दरुुस्िी िोणे अशक्य अशी हचठ्ठी लावून ठेवले िोिे. िो दढग बघून माझ्या गगनचा 

चेिरा पडला.  

“ि ेअसले भंगार आम्िी घ्यायचे काय?”त्यानी हवचारले.  

“नािी, यािून जुगाड़ करून चार पीसी ियार करायचे”मी म्िणालो.  

िी भाषा खास मेन्टेनंसची असल्यामुळे त्याला पटकन कळली. िो र्ोडा 

हवचाराि पडल्याचे बघून मी मुद्दाम हवचारले” काय, जमणार नािी काय” 

“न जमायला काय झाले. मी नंिरच्या पंचनाम्या बाबि हवचार करि 

िोिो”. ईहि गगन.  



“नंिर िे आाँनलाइन करायची जबाबदारी माझी. पण िोपयांि मी िुला 

भेटलो नािी आहण िू मला ओळखि नािी. कळले?” 

“ओके, कोण िूम्िी?”गगन 

आम्िी दोघेिी िसिच आपापल्या कामाला लागलो.  

गगन ने त्याचे काम चोख केले. बरोबर चार ददवसांनी त्याने मला िाि 

धरून त्याच्या हवभागाि नेले. िेर्े चार पीसी आहण नप्रटर मांडून ठेवले िोिे. “िीस 

िास रननग झाले आि.े एकदािी बंद पडले नािीि. िूम्िी एक्सपटथ कडून चाचणी 

करू शकिा” गगनने माहििी पुरहवली. गगन आहण त्याचे सिकारी ज्या 

आत्महवश्वासाने बोलि िोिे त्यािच सवथ कािी आले िोिे.  

“सिीश, आिा पुढचे काम िूझे” गगन म्िणाला.  

“ठीक आि.े प्रर्म आपण ि ेसर्टटफाईड करून घेऊ नंिर नलक करू”.  

मीररिसर चाचणी कररिा परि श्रीधरशी संपकथ  केला. त्यांनी पण 

प्रहिसाद दिे मेन्टेनंसचे काम आाँनलाइन सुरू केले. मेन्टेनंसचा पहिला प्रहशिक 

अर्ाथि गगन िोिा. ि े सवथ काम कसे झाले ि े आम्िां हिघा हशवाय कोणालािी 

कळणार नािी असे मला वाटले िोिे आहण हिघेिी कोणा जवळ बोलणार नािी 

याची खात्री िोिी. पण जेंहिा दसरा पूजेच्या वेळी पीएच मेन्टेनंस हवभागांि आले 

िेंहिा गगनला उदे्दशून म्िणाले की गगन, िू जुगाड़मोठे छान करिो बाबा िेंहिा मला 

कळाले की शााँप मधे कोणिीिी गोष्ट गुप्त नसिे.  

 ---------- 

   



ईंटरहहूय ्

 

 

सीमा आईला भेटायला म्िणून बरेचदा घरी यायची. समवयस्क असल्याने 

आमचे पण सूर जुळले. मला सीमा आवडि िोिी िें नाकारण्याि अर्थ नािी पण 

माझे पाय जमीनीवर िोिे. हसनेमािल्या गोष्टी प्रत्यिाि िोि नािी एवढे मला 

कळि िोिे. िरीपण धीर धरून मी एकदा सीमाला सरळ हवचारले. हिटलरला कोण 

सांगणार यावर आमची चचाथ र्ांबली. शेवटी िीचे एवढे रेसीडेंट चे वषथ पूणथ िोऊ द े

नंिर बघू असे ठरले.  

अशािच एक ददवस श्रीधरांचा फोन आला. त्यांनी सांगीिले की वीकें ड 

ला पुण्याला िोटेल शाहलमारमधे माझा ईंटरहहूय् आिे.  

‘मी कधी अजथ केला’.  

‘िूझा रेझ्यूम माझ्याजवळ आि’े.  

‘सर, एवढ्याि िरी माझा आगम सोडण्याचा हवचार नािी’.  

‘नसू द.े आयटी मधे असे ईंटरहहूय् घेऊन बेंच फोसथ ियार करायची रीि 

आि.े िू ईंटरहहूयू िर द.े मी मेल पाठविो’. असे म्िणून त्यांनी फोन ठेवला.  

 ईंटरहहूयूला माझ्याहशवाय अजून दिाजण िोिे. साध्या कपड्यािला 

आहण टाय न घािलेला असा मी एकमेव िोिो. कुठून कुठून येिाि एक एक असा 

चेिरा करि ररसेप्शहनस्टने एक फााँमथ माझ्या िािाि ददला. मी िो लगेच भरून 

ददला.  



पाच उमेदवारांनंिर मला बोलावण्याि आले.  

मी आि प्रवेश करिाच श्रीधर (जे ईंटरहहूयू सदस्य िोिे ) पटकन ऊभे 

राहिले व ईिरांना उदे्दशून म्िणाले की या उमेदवाराला मी चांगला ओळखिो 

त्यामुळे याच्या ईंटरहहूयू दरम्यान मी उपहस्र्ि असणे योलय िोणार नािी. असे 

म्िणून ईिर सदस्य कािी बोलायच्या आि िे बािरे गेले.  

िे गेल्यावर एका सदस्यानी मला बसायची खूण केली. पररचयानंिर मी 

रीझ्यूमची फाईल त्यांच्या समोर ठेवली. सवथ सदस्यांनी िी नीट बहघिली आहण 

ररिसर ईंटरहहूय् सुरू झाला. प्रार्हमक प्रश्न हवचारून झाल्यावर टेदिकल प्रश्न 

हवचारल ेज्यांची उत्तरे माझ्या मिे मी नहवद टके्क बरोबर ददली. जे माहििी नहििे 

िे मी सरळ माहििी नािी म्िणून सांगीिले.  

शेवटी त्यांच्यािले एक सदस्य, कपूर यांनी एक नप्रटेड पेपर मला वाचिा 

येणार नािी अशा बेिानी धरला आहण म्िणाले ’ सिीश, िूझा ररझ्यूम फारच 

चांगला आि.े पण िूझा बेस कािी आयटी चा नािी त्यामुळे यानंिर िोणाऱ्या 

आयटी टेस्ट मधे िू कािी रटकणार नािी. िूझ्या सारखा माणूस आम्िाला गमवायचा 

नािी म्िणून आम्िा सवथ सदस्यांिफे मी िूला िा टेस्टचा पेपर दिे आिे. पण 

त्यासाठी िूला पन्नास िजार रुपये द्यावे लागिील. िे िू नंिर ददले िरी चालिील’ 

 मी िाडकन उभा राहिलो. माझी फाईल उचलि “सााँरी सर. मी चुकीच्या 

जागी आलो. अशा प्रकारे नोकरी हमळाली िरी मला नको” असे म्िणि जाऊ 

लागलो.  

माझे उत्तर ऐकल्यावर कपूरसि सवथ सदस्य खदखदनू िसले. कपूर परि 

िसिच मला बसायची खूण करि म्िणाले की श्रीधर माझ्या ईमानदारीची फार 

िारीफ करि िोिे म्िणून त्यांनी ि ेनाटक केले केले. िोिे. त्यांनी ईिर सदस्यांना 

अजून कािी प्रश्न आिेि काय असे हवचारिाच त्यांच्यापैकी एकमेव महिला सदस्य, 



(ज्या बहुधा एचआर च्या असाव्याि कारण सिसा एचआरचे लोक शेवटी िोंड 

उघडिाि त्यांनी हवचारले की फ्यूचर लाईन मधे मी अशा कोणाला ओळखिो की 

त्यांच्यामुळे मला हनवड हिायची खात्री वाटिे.  

मी शांिपणे उत्तर ददले की मॅडम मी एकच काय पण अशा पाच व्यनक्तना 

ओळखिो.  

मॅडम लगेच पेन सरसावि नावे सांगा म्िणाल्या.  

मी र्ोडे पुढे वाकून प्रत्येक सदस्याची नेमप्लेट वाचू लागलो, नंबर एक 

कपूर सर नंबर दोन जोशी सर, नंबर िीन पेठे सर, नंबर चार अय्यर सर आहण नंबर 

पाच मॅडम…. िुमची नेमप्लेट मला जरा वाचिा येईल अशी धरिा काय? 

सगळेजण इिक्या जोराि िसले की बहुधा त्याच आवाजानी ररसेप्शहनस्ट 

आि आली. िीच्या िािाि एक पेपर िोिा.  

‘येस हनलो ?’ कपूर नी हवचारले.  

‘सर, सिीशनी लााँजफग चाजेस कािीच हलिीले नािी त्याबद्दल 

हवचारायचे िोिे’.  

‘काय रे सिीश, का हलिीले नािी?.  

‘सर पुण्याि माझे घर आिे. मी घरीच राहिलो म्िणून हलिीले नािी’ मी 

स्पष्टीकरण ददल.े  



कपूर दोन हमहनटे माझ्याकडे एकटक बघि राहिले. नंिर हनलोला 

म्िणाले’ यानी काय हलिीले असेल त्याप्रमाणे द ेआहण शिाणी असशील िर त्याला 

कनन्हिस करायच्या फंदाि पडू नको. ’ 

 बािरे आल्यावर हनलोनी मला श्रीधर बोलवि आि ेम्िणून सांगीिले व 

त्यांची केहबन दाखहवली. आि जािाच श्रीधरनी अहभनंदन केले आहण पोस्टफग 

पुण्याि असून एका महिन्याि जााँईन िो असे सांगीिले.  

 त्यांच्या िोंडून दवेच बोलि िोिा ि ेमला िेंहिा लिाि आले नािी.  

-----------  

  



चौकशी 

 

 ईकडे कंपनीि ठीक चालले िोिे. टे्रलसथची हनयाथि अचानक वाढल्याने 

कंपनीने िे बािरेून ियार करून घ्यायचे ठरहवले. फायनल हडस्पाँच फक्त कुट्टी सर 

करणार आहण पाटी संबंहधि सवथ बाबी मी बघणार, क्वाहलटी चेक पाटीकडे जागेवर 

िोईल अशी कामाची हवभागणी झाली.  

सुरवािीला सवथ सुरळीि चालू िोिे. पण साि आठ ददवसाि ििारी 

यायला सुरवाि झाली. सगळयाि गंभीर ििार पाटीकडे जाऊन टे्रलर िपासणाऱ्या 

क्वाहलटी इन्स्पेक्टर गजनी याच्याबद्दल िोिी. ि े मिाशय टे्रलर पास करण्यासाठी 

पाटीकडे पैसे मागू लागले. न ददल्यास कािी िरी खूसपट काढणे, ककवा स्विःच 

िपासणीच्या नावाखाली िािोडी मारून पोचा करणे असे प्रकार करू लागले. 

मागण्या फार वाढू लागल्यावर पाटीचा माणूस मला येऊन भेटला आहण गजनी च्या 

कारवायांचा पाढा वाचला. मी गजनी ला चार वेळा फोन करून बोलावले पण िो 

कािी शेवटपयांि आला नािी. नाईलाजाने मी पाटीला सहवस्िर मेल करण्यास 

सांगीिले. मेल येिाच मी पीएच शी बोलेन आहण आवश्यक िी कारवाई िाबडिोब 

केल्या जाईल ि ेत्याला ठामपणे सांगीिले.  

त्यानंिर मी परि गजनीला फोन केला पण फोन बंद िोिा. मी शेवटी िो 

नाद सोडला आहण बाकीची कामे उरकायच्या मागे लागलो. केहिा साि वाजले िे 

मला कळाले पण नािी. साि वाजिा मी पीसी बंद करण्यापूवी सिज ईनबााँक्स 

बहघिली िर िीस मेल आलेल्या ददसल्या. त्याि टे्रलर पाटीची मेल नुकिीच आलेली 

ददसली. कुिूिलाने मी िी उघडली. मेल वाचिाच मी एक हजवंि बााँब िािाि 

धरला आि े ि े मला जाणवले कारण त्याि पाटीने गजनीला ददलेल्या रकमा 



िपशीलवार ददल्या िोत्या. मी िी मेल िाबडिोब पीएच ला पुढे पाठवली आहण 

पुढील कारवाईची हवनंिी केली.  

दसुऱ्या ददवशी जेंहिा मी सकाळी आठ वाजिा कामावर गेलो िेंहिा 

माझ्या पीसी वर दोन एक्सपट्सथ डाटा डाऊनलोडकरीि िोिे. ि ेकाय चालू आि े

आहण कोणाच्या परवानगीने िूम्िी ि े करीि आिाि असे हवचारले असिा त्यांनी 

पीएच च्या केहबन कडे बोट दाखहवले. िणभर मला काय बोलावे ि ेसुचले नािी. 

नंिर मी केहबनकडे जाऊ लागिाच सुधीरने बोलावले.  

‘’आि जाऊ नको. मित्वाची हमरटग चालू आिे’’ सुधीर म्िणाला.  

‘’ि ेकाय चालू आि ेएवढेच मला हवचारायचे आिे’’माझ्या पीसी कडे बोट 

दाखवीि मी म्िणालो.  

‘‘त्या संबंधीची मीरटग आिे’’ 

‘‘म्िणजे?’’ 

‘िूला माहििी नािी काय? काल रात्री आठ वाजिा हसक्यूररटी ने गजनी 

ला टे्रलर पाटीकडून लाच घेिांना पकडले’.  

‘मग?’ 

‘मग काय त्याच्या संपकाथि आलेल्यासवाांची चौकशी चालू आिे. मला पण 

दसुरा पीसी वापरायला ददला आिे’.  

िेवढ्याि हसक्युररटीचे शेख बािरे आले. मला त्यांनी खुणेनेच बोलावले व 

माझ्या पीसी कडे नेले. ’िू काल दकिी वाजिा पीसी बंद केला’त्यांनी हवचारले.  



‘साि वाजिा’.  

‘गजनी कधी भेटला?’ 

‘एकदा पण नािी. त्याचा फोन पण बंद िोिा’ 

त्यांनी त्यांच्या जवळच्या कािी नोंदी िपासल्या.  

‘ठीक आि.े िी शेवटची मेल हमळिा िणी िू पीएच ला फााँरवडथ केली 

म्िणून छान झाले. नािीिर िूझे कािी खरे नहििे. ’ 

‘म्िणज.े माझ्यावर पण पाळि िोिी?’ 

बोलावे की नािी असा िणभर हवचार करून शेख शेवटी म्िणाले’िोय. 

गजनीवर आमचा संशय िोिाच पण त्याच्या बरोबर अजून कोण आििे ि े

शोधण्यासाठी टे्रलर संबंहधि सवाांवर पाळि िोिी. पण िू ि े व्यहक्तगि समजू 

नकोस’.  

जरी त्यांनी ददलासा ददला िरी ि े प्रकरण िसे लवकर संपणार नािी 

आहण बरीच उलर्ापालर् िोणार असा मला अंदाज आला.  

---------- 

  



वादळ 

 

 

अपेिेप्रमाणे गजनी प्रकरणामागे बरेच मोठे राँकेट िोिे. कािीजणांना 

कंपनीने सोडून जाण्यास सांगीिले िर कािफजण बडिफथ  केले. सत्ता कें द्राच्या जवळ 

काम कररि असल्याने मला िी यंत्रणा दकिी सफाईने वापरिाि ि े बघायला 

हमळाले.  

नंिर कािी ददवसांनी पीएच दोन महिन्या करिा हवदशेी गेले. त्यांचे 

जागी राघव काम बघूलागले. िात्पूरिे असेल म्िणून कदाहचि पण दोघांच्या कायथ 

पद्धिीि प्रचंड फरक िोिा. पीएच जागेवर हनणथय द्यायचे िर ि े हनणथय द्यायला 

जागेवर नसायचे. पीएच सवाांना समानिेनी वागवायचे िर यांच्याकडे आपला 

िुपला प्रकार फार. ि ेसवथ कमी िोिे म्िणून स्वभाव संशयी.  

दोन महिने आपले कािी खरे नािी िी सुधीरची भहवष्यवाणी मी जरी 

िसण्यावारी नेली िरी िीन चार ददवसाि मला प्रहचिी यायला लागली. आम्िा 

दोघांचािी त्यांच्या हिट हलस्टवर फार लवकर नंबर लागला. मला िर बेहशस्ि, 

बेजबाबदार या पदव्या िाबडिोब हमळाल्या. सुधीरने सबुरीने घ्यायला सांगीिले 

म्िणून मी शांि राहिलो.  

कािी ददवसांनी सकाळी साि वाजिा इंहजन हवभागािून फोन आला. 

फोन आनंद नावाच्या पयथवेिकानी केला िोिा. कामगारांनी काम र्ांबवले आि,े 

येर्े यूहनयन हलडर आले आििे. एचआर ला पण कळवले आि ेि े त्याने सांगीिले. 

कारण हवचारिाच त्याने नाश्िा उशीरा आला म्िणून ि ेसांगीिले. मला कािी िे 

पटले नािी पण जाऊनच बघू असा हवचार करून मी हनघालो. रस्त्यािच 



एचआरचा नारायण भेटला. त्याच्याकडून हमळालेल्या माहििीनुसार इंहजन 

असेंबली, रेहक्टदफकेशन आहण मेन्टेनंस िी िीन हवभाग िेर्े ओळीने िोिे. िेर्े 

नाश्िा दिेांना एक ददवसाआड िम बदलून द्यायचा अशी पद्धि िोिी. अंिर जास्ि 

असल्याने असेंबलीला उशीरा नाश्िा आला की कामगार नाराज िोि असि.  

‘मेन्टेनंसची पण अशीच ििार असेल?’ मी हवचारले.  

‘असेल, पण त्यांनी कधी ििार केली नािी’.  

‘एक नाश्िेवाला जास्ि पाठवला िर?’ 

‘माणसे कमी आििे’.  

‘िीनिी हवभाग जवळ आणले िर?’.  

‘समस्या सुटेल, कामाला पण बरे पडेल’.  

‘‘मग का आणि नािी?’’.  

‘राघव सर नािी म्िणिाि’’.  

‘‘का?’.  

त्याने आकाशाकडे बोट दाखहवले.  

“त्यांना आिाचा प्रॉब्लेम कळवला आिे?”.  

“िो, जपानी डेहलगेशन बरोबर हमरटगमधे आि ेत्यामुळे सिीश ला सांगा 

असा sms आला आि”े.  



एवढ्याि आम्िी शााँप मधे पोचलो िोिो. आनंद पटकन समोर आला. 

त्याच्याबरोबर यूहनयन हलडर गोपाल पण िोिा. गोपाल मोबाईल दाखवि 

म्िणाला राघव सर आऊट आाँफ ररच आििे. नारायण बाजू सावरि म्िणाला त्यांनी 

सिीशला बघायला सांगीिले आि.े  

‘‘ि े छान आि.े करायचे त्यांनी हनस्िरायचे आम्िी’’ गोपाल रागाने 

म्िणाला.  

“गोपाल, त्याची चचाथ नंिर िोि राहिल. प्रर्म आपण आिा काय करायचे 

िे बघू”.  

“अरे ि े िीनिी हवभाग जवळच पाहिजेि म्िणजे कामाच्या दहृष्टने पण 

सोईचे िोईल”.  

मी सििेुकपणे नारायण कडे बहघिले.  

“जागा?”माझा प्रश्न.  

आनंदने जागापण दाखवली जी गोपालला पण योलय वाटली. कािीिरी 

िोि आि ेअसे जाणवल्याने कामगार र्ोडे जवळ आले. मी कंस्ट्रक्शन च्या हसद्धण्णा 

ला फोन करून बोलावले. िो आल्याबरोबर त्याला जागा दाखहवली व हशनफ्टग ला 

दकिी वेळ लागेल. हवचारले.  

“एक ददवस, अनायसे उद्या साप्ताहिक सुट्टी आिे. करिा येईल. मला फक्त 

एक सहवस्िर मेल पाहिजे”.  

“मी ददली िर चालेल?” 



“चालेल, राघव सरांपण लूपमधे ठेव”.  

आिापयांि उत्सुकिेने संभाषण ऐकण्याऱ्या गोपालला मी हवचारले की 

अजून कािी सुचवायचे आि ेकाय. त्यावर त्याने प्यायच्या पाण्याची सोय करण्यास 

सांगीिले. हसद्धण्णाने त्याची िीन ददवसाि करिो म्िणून खात्री दिेाच गोपाल 

स्विःहुन सवाांना म्िणाला चला नाश्िा घेऊ.  

हिर्ल्याच पीसी वर नारायणने हसद्धण्णाला एक सहवस्िर मेल 

पाठहवली. लूपमधे राघव सरांना ठेवले. एक नप्रट काढून आम्िा सवाांच्या सह्या 

घेिल्या. राघव सर आल्यावर त्यांची पण सिी घ्यायला येिो असे मला सांगीिले. 

एवढा व्याप करायची काय गरज आि ेया माझ्या शंकेवर िसून िूला िे लवकरच 

कळेल असेम्िणाला. नंिर आम्िी आपापल्या कामाला गेलो.  

मी सुधीरला घडलेले सवथ सांगीिले. त्याने पण योलय हनणथय घेिला असे 

म्िणुन राघव सर आल्यावर समि भेटण्याचा सल्ला ददला. आम्िी दोघे बरोबरच 

जेवायला गेलो. जेवणानंिर परि आलो िर नारायण केहबनमधे जािांना ददसला. 

दिा हमहनटािच सुधीरचा राघव सरांनी बोलावले आि ेम्िणून फोन आला.  

 केहबनमधे प्रवेश करिाच वािावरणाि प्रचंड िणाव असल्याचे जाणवले.  

“सिीश, िू कोणाला हवचारून इंहजन असेंबली एररया ररअरेंज करायला 

सांगीिले?” 

“िुम्िीच नारायणला सांगीिले िोिे की सिीश बघेल”.  

“मला उलट उत्तरे नकोि. मी लाईन सुरू करण्यासाठी िुला पाठहवले 

िोिे. ररअरेंज करायचे नािी असे मी नारायण ला सांगीिले िोिे. त्याने िुला 

सांगीिले नािी?”.  



“सांगीिले. पण त्याहशवाय दसूरा ईलाज नहििा म्िणून मी िसा हनणथय 

घेिला”.  

“बहघिले नारायण. ि ेउघड उघड इनसबार्सडनेशन आि.े मला िा माणूस 

चोवीस िासाच्या आि कंपनी च्या बािरे गेलेला ददसला पाहिजे”.  

एहिाना माझा पण पारा चढला िोिा.  

“सााँरी सर. इनसबार्सडनेशनच्या गप्पा मारण्यापूवी स्विः दकिी 

बेजबाबदारीने वागि आिाि िेिी लिाि घ्या. िुम्िी मला एक sms करून काय 

करायचे िे सिज सांगू शकला असिा. उलट िूम्िी कोणाचािी फोन उचलि 

नहििा”.  

राघव अजूनच हचडले.  

“मी काय करायला पाहिजे ि े िू मला हशकवू नको. एक िर चुका 

करायच्या वरिी उमथटपणा”.  

“मी कािीएक चुकीचे केले नािी. काय चुकीचे केले िे सांगा मी ररअरेंजफग 

र्ांबविो नािीिर िुम्िी िुमचा अहधकार वापरून. र्ांबवा”.  

“नारायण, याचे बडिफीचे लेटर िाबडिोब काढा” िे गरजले.  

िेवढे िरी कष्ट कशाला करिा असे म्िणि मी त्यांच्या टेबलावरील एका 

कागदावर राजीनामा हलहून त्यांना दिे म्िणालो िा घ्या. माझा राजीनामा आहण 

केहबनच्या बािरे आलो. सुधीरला सवथ वृिांि सांगीिला आहण जागेवर गेलो.  



नंिर मी श्रीधर यांना फोन केला आहण मी जााँईन िोि असल्याचे 

सांगीिले.  

र्ोड्यावेळाने सुधीर आला. िीन ददवसांनी पीएच येणारच िोवर र्ांब, 

पाहिजे िर रजा घे असे िो म्िणाला. पण मी माझा हनणथय. ठाम आि ेअसे त्याला 

सांगीिले.  

घरी गेल्यावर मी आईला सवथ घडामोडी सांगीिल्या. केले िे बरोबर केले 

असे िीचे मि पडले. पुण्याला परि जायचे म्िणून िीला आनंद झाला.  

 

 -------- 

  



प्रस्र्ान 

  

  

 हिसरे ददवशी कािी पेपसथ वर सह्या करायच्या आििे एक दोन 

िासाकरिा िरी ये असा सुधीरचा फोन आला म्िणून मी कंपनीिगेलो. मी आल्याचे 

कळिाच बरेच जण भेटायला आले. सवाांना वाईट वाटि असल्याचे मला जाणवि 

िोिे. मी पण त्यांच्या कडून बऱ्याच गोष्टी हशकलो िोिो. मला शुभेच्छा दऊेन िे 

आपल्या कामाला गेले. मी सुधीरला भेटलो. त्याने सुरूवािी पासून खूप मदि केली 

िोिी. संपकाथि रिा, कधीिी मदि लागल्यास सांग असे म्िणि असिा त्याचा कंठ 

दाटून आला.  

पीएच च्या केहबनमधे उजेड नहििा म्िणून मी सिज हवचारले ”आज 

पीएच येणार िोिे. ना?” कारण कोठेिी गेले िरी परिल्यावर दकिीिी उशीर झाला 

िरी त्याच ददवशी कंपनीि येण्याची त्यांची सवय मला माहििी. िोिी.  

“घरी आले आििे. अजून का कंपनीि आले नािी िे कळि नािी. या आधी 

असे कधीच झाले नािी”  

भेटू नंिर असे म्िणि मी त्याचा हनरोप घेिला. गाडी पार्ककग मधुन काढि 

असिांना ए सायबा, ए सायबा असे आवाज ऐकू आले. बघिो िर सदा आहण दोन 

सिकारी धावि येिांना ददसले. धापा टाकिच त्यांनी सांगीिले की मला भेटायला 

म्िणून िे आाँदफसला गेले िोिे िेर्े कळले की मी नुकिाच गेलो म्िणून िे ईर्वर 

पळि आले.  



यावर काय बोलावे ि ेन सुचल्याने मी नुसिा त्यांच्याकडे बघि बसलो. 

सदाने िळुच िाि पुढे केला आहण एक गुलाबाचे फूल माझ्यासमोर धरले.  

“आम्िाला माहििी आिे िू कोणाकडून कािी घेिले नािी पण 

आमच्याकडून एवढे घेच. आम्िी एवढेच देऊ शकिो” सदा म्िणाला.  

“सदा, याची िरी काय गरज िोिी? मी फार लिान माणूस आिे” मी 

कसाबसा म्िणालो.  

“कोणीिी असशील पण आम्िाला माणूस म्िणून वागवणारा िू पहिलाच 

िोिा”. सदा परि फूल समोर धरि म्िणाला.  

 मी फूल घेिले आहण वास घेि मनाशीच म्िणालो िीच माझी खरी 

कमाई.  

घरी बेल वाजविाच सीमाने दार उघडले. िी दारािूनच म्िणाली की 

एवढा मोठा हनणथय घेिांना िीला सांगायची गरज वाटली नािी काय. िोच आई 

आिून म्िणाली की आधी त्याला घराि िर येऊ दे. मी दार िसेच उघडे ठेऊन आि 

गेलो आहण घडामोडी फारच वेगाने झाल्यामुळे मी सांगू शकलो नािी ि ेस्पष्ट केले.  

“पण माझे काय?” सीमा ने हवचारले.  

“आम्िी महिन्यानंिर येऊ िेंहिा मी िुझ्या बाबाना भेटून िुझा िाि माझ्या 

सिीश करिा मागेन” आई म्िणाली.  



“िाई, त्याची कािी गरज नािी”दारािून आि. येि पीएच म्िणाले” ि े

दोघे उद्या रहजस्टे्रशन ऑदफसला जाऊन नोरटस दिेील, एक महिन्यानंिर रहजस्टर 

पद्धहि ने लग्न आहण सायंकाळी ररसेप्शन ”.  

नंिर िळुच सीमा जवळ जाऊन म्िणाले”काय सीमा, आिािरी खुश?”.  

---------- 

 

  



ई साहित्य प्रहिष्ठान 

मराठी भाषा आिा झेप घेण्याच्या मूड मध्ये आि.े रडणार यांकडे लि 

नका दऊे. मराठीि कधीच नहििे इिके वाचक आििे आिा. पुवी पुस्िकाच्या एका 

आवृत्तीच्या िजार दोनिजार प्रिी छापल्या जाि. पाच िजार म्िणजे डोक्यावरून 

पाणी.  

आिा ई पुस्िकांच्या जमान्याि एक एक पुस्िक पाच दिा लाख 

वाचकांपयांि जािं. वषाथला चाळीसेक लाख डाऊनलोड िोिाि. वाचक एकमेकांना 

परस्पर फ़ॉरवडथ करिाि. हिट्स अप, ई मेल, ऍप्प, ब्ल्यु टुर्, वेबसाईट, पेन्ड्राईहि, 

हसडी अशा असंख्य मागाांनी पुस्िकं हिायरल हिायलीि. सुसाट सुटहलि. 

खेड्यापाड्यांच्या गल्लीबोळांपासून िे जगाच्या पारठवरच्या प्रत्येक दशेाि. 

रॉकेटच्या वेगाने सुसाट सुटलेल्या मराठीच्या वेगाला आिा कोणी र्ांबवू शकि 

नािी. 

या धूमधडक िांिीि साहमल हिा. आपल्या ओळखीच्या मराठी 

सािरांना याि ओढा. त्यांचे ई मेल पत्ते, हिाट्सप नंबर आम्िाला पाठवा. िुम्िी 

फ़क्त दिा वाचक आणा. िे शंभर आणिील. आहण िे दिािजार. िुमच्या हिाट्सप 

ग्रुपमधून याची जाहिराि करा. आपल्याला फ़ुकट पुस्िकं वाचकांपयांि 

पोिोचवायची आििे. आपल्याला रटहिी पेपर ची जाहिराि परवडि नािी. आमचे 

वाचक िचे आमचे जाहिराि एजंट. िेच आमची िाकद. मराठी भाषेची िाकद 

जगाला दाखवू. 



 “Language is the blood of the soul into which 

thoughts run and out of which they grow.”  

– Oliver Wendell Holmes 
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