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जलु ै 2013 बोःटन येथील बअृ महारा  अिधवेशनािनिम  मंथाली ूकाशनासाठ  40 वषापूव  
(1973) मला अमे रका कशी दसली, याबाबत सपंादकांनी एक टपण मागवले.. ते येथे मांडतो.  
मी िनवृ  अिभयंता आहे (ज म 1932). िश ण मुबंई, पुणे व लडंन. या काळात अमे रकेपे ा 
ॄटनम ये उ च पदवी िमळवावी अशी धारणा असे. यवसाियक क रयर भारतात झाली, पण 
परदेशात अधूनमधून जा याची सधंी िमळाली. अमे रकेतील डेशॉइट येथे वेन ःटेट व ापीठाने 
(मे 1973) शहर  घरबांधणी (urban housing) या वषयावर (अथातच इंमजी भाषेत) जागितक 
कॉ फर स भरवली. याचे िनमऽंण मला िमळाले. माझा तो अमे रकेतील प हला ूवास होता. 
 
मुबंईमधील घरसमःयां वषयी मी माझा िनबंध वाचला. ू येक िनबंधानंतर ू ो र  झाली. 
सव काय वषयाला ध न आ ण समयानुसार होत गेले. भारतात होतात याूमाणे ईशःतवन, 
मा यवरातफ द पू वलन, िनबंधसमंहाचे वमोचन, असे ूकार न हते. फोटोमाफरांची फौज व 
धांदल न हती. ू येक ूितिनधीला िनबंधसमंह व ब ला दला होता. घरबांधणी हा केवळ 
अिभयां ऽक  वषय नाह . अथशा , जीवशा , समाजशा  हे अ यह  वषय सबंिधत आहेत. 
उदा. एक िनबंध होता क  शहरामधील मोक या जमीनींवर भरपूर कर बसवावा, हणजे 
यां या कंमती वाढणार नाह त व इमारतबांधणीस चालना िमळेल. शहरात व  घरात कोणती 
झाडेझडुपे असावीत यावर एक िनबधं होता. वशंभेद नसलेली कॉलनी हवी, असा एक िनबधं 
होता. दोन दवसां या अशा कॉ फर स अखेर अ य  टेबलावर समा ीदशक हातोडा मारतात. 
नंतर सहभोजन असते. सव चचा पुढे पुःतक पाने िमळाली. (ह ली ह डयो कॉ फर स, सीड  

वगरेै श य). या कॉ फर समळेु मा या ानात भर पडली आ ण काह  उपयु  प रचय झाले. 
 
डेशॉईट येथे मी सप ीक गेलो होतो. एक सांःकृितक कायह  झाले. माझी प ी िनमला गोगटे. 
शा ीय गायन, तसेच मराठ  व सःंकृत नाटकात सगंीत भिूमका यात ितने चांगले नाव 
िमळवले होते. 1973 म ये ईमेल न हती. हवाई पऽे व काह  शंकफोन हे वाप न ित या गायन 
मफैलींचा दौरा ठरवता आला. ःथािनक मराठ  रिसकां या सहकायाने हे झाले. समुारे 6 
आठवडे आ ह  अमे रकेत होतो. वाःत य हॉटेलम ये वा कुणा या घरात. युयॉक, टोरंटो 
(कॅनडा), िशकागो, फलाडे फया, वॉिशं टन, पु हा युयॉक येथे (सहसा शिनवार  साय)ं 
कायबम झाले. या काळात ितक टे नसत. क तनाूमाणे कायबमानंतर थाळ  फरवली जाई. 
ित यात प नास ते शभंर डॉलर िमळत गेले. ःथािनक मडंळ  पेट  व तबला यांची साथ 
जमवत असत. कायबमास तीस ते साठ रिसक उप ःथती असायची. या काळात बहृ महारा  
मडंळ अिधवेशने न हती. लता दद , आशाताई वगरेै  महान कलाकारांचे दौरे ते हा होत न हते.  
 



मध या दवसात काह  ूे णीय ःथळे बघणे झाले. उदा. नायगारा धबधबा, सट लईुस येथील 
ूचंड ःटेनलेस ःट ल कमान, फलाडे फया येथील ःवातं यघंटा, युयॉक येथील व ड शेडसटर 
दोन मनोरे (पूण हो यास थोडेसे बाक . पण एिल हेटरने पयटक हणनू टॉपपयत गेलो) दो ह  
मनोरे पुढे स टबर 2001 म ये दहशतवाद  ह यात न  झाले. 1973 मधली सवात उंच 
अमे रकन इमारत िशकागोतील िसअस टॉवर (442  मीटर). ते हा मुबंईतील वबमी उंची (117 

मीटर) ओबेरॉय हॉटेल. अमे रकेत उंच अपाटमट इमारतींबाबत सरं ण यवःथा दसली. ूवेश 

ाराजवळ तेथील गाड अ यागताची चौकशी करतो, र हवाशाकडून फोनने परवानगी वचारतो. 
घरातला कचरा, रका या बाट या, र  यांचे वलन कर यासाठ  काह  उंच इमारतीत उभी 
मोठ  पोकळ  असते व खाली वीजेची भ ट  असते. (भारतात र चा भाव दर कलोममॅला 
िसमटपे ा जाःत.) काह  ठकाणी भ ट ऐवजी कॉ पॅ टर मशीन असते. सव माल पो याम ये 
चेचून भरला जातो व नगरपािलका पोती घेऊन जाते. अ यह  कचरा व हेवाट योजना दस या. 
कमी उंची या घरांम ये लाकडांचा खूप वापर होतो. लाकडे करकर यास ऽास होतो हणनू 
गािलचे अथंरले असतात. चाकयु  घरेह  आढळली. काह  पयटक गाड बरोबर अशी घरे नेतात. 
 
अमे रकेत मोटार ंची वपलु सं या, पा कगतळ, ूशःत रःते, लायओ हर यांचा सकुाळ ते हा 
होताच (नंतर वाढतच गेला). डेशॉइट ह  मोटरकार उ ोगाची गगंोऽी आहे. नवी कोर  गाड  
तीन हजार डॉलरला िमळते असे ते हा समजले. (ते हा 1 डॉलर = 8  पये दर). पेशोल (गसॅ) 
कंमत ूित गलॅन (अमे रकन) 36 सट होती. गाड या अपघातात खूप लोक दगावतात हणनू 
पुढ ल आसनांना सरं क प टे असतात. माऽ ती काय ाने तरतूद न हती. पढेु कायदा झाला. 
गराजचे दार उघडणे, िमटणे रमोटने होते. या सु वधा दस या. सवऽ रंगीत ट ह , घरोघर  
कॅल युलेटर दसले. पण पुढे बोकाळलेले पीसी, मोबाईल फोन ते हा अवतीण झाले न हते. 
 
आज या (2013 मधील) वाचकांस (40 वषापूव शी) काह  तुलना करता यावी हणनू वर ल छोटे  

िनवेदन आहे. सवसाधारण अमे रकन नाग रक सौज यशील, व मदत कर यास त पर असतो. 
क येक मराठ  लोकह  तसेच दसले. भारतात परत जायचे क  नाह  असा पेच काह ंपुढे होता. 
ते अमे रकेत गेले हणजे भारतातील ूितभा पलाियत झाली (ॄेन सेन) असे हण याचा एक 

ूघात होता. याबाबत सकारा मकह  पहावे. यांना जो उ कृ  अनुभव िमळाला तो भारतात 
िमळाला नसता. या ानाचा उपयोग क न भारतात पुढे खपू उ ोग आले ( वशेषता सगंणक 

व मा हती तंऽ ान, काह  वै क य, अिभयां ऽक  मधील आधुिनक सशंोधन). कृंणवण य 
लोकांना (काला, काळा) या श दाचा अथ माह त झाला, हणनु अनेक मराठ  लोक यांसाठ  
(वपु) हे सांकेितक नाव वापरायचे. (व.पु. काळे) हे सा ह यक लोक ूय होते. मराठ तले सव 
सा ह यक, कलाकार यां या वषयी ःथािनक महारा  मडंळांना ूेमादर आहे असे दसले.  *** 
 


