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णनवेदन 
 

 ―मुुंबुइचे वणॳन‖ हे कै. माडगावकराचे पुस्तक मुुंबुइ शहरातील मराठीतील पिहले पुस्तक होय. 
त्यािशवाय १८८९ मध्ये प्रििध्द झालेले ―मुुंबुइचा वृत्ाुंत‖ हे बाळकृष्ण बापू ुअचायॳ व मोरो िवनायक शशगणे 
याुंनी िलिहलेले तत्कालीन मुुंबुइशहराबद्दल िाद्यत मािहती देणारे ुऄिे पुस्तक तेवढेच महत्वाचे ुअहे. हे 
पुस्तक ुऄनेक वर्ष े दुमीळ होते. महाराष्र राज्य िािहत्य ुअिण िुंस्कृती मुंडळाच्या त्यावळेच्या ुऄध्यॱाुंनी 
त्याचे ुअवजुॳन पुनमुॳद्रण केले. ुअजच्या मुुंबुइ शहराचे स्वरूप दीडश ेवर्षापूवी किे होते त्याचा ुआितहाि, 
भगूोल, रचना, चतुुः ििमा ुआुंग्रजी ुअमदानीतील तेथील कारभार, नागरी व्यवस्था ुअिण स्थािनक स्वराज्य 
ुअदी ुऄनेक िवर्षयाुंची मािहती ―मुुंबुइचा वृत्ाुंत ―मध्ये वाचावयाि िमळते. ुअजच्या िपढीला ही िवॳ मािहती व 
वणॳन वैिशष्् यपूणॳ वाटेल. 
 
 मुुंबुइिारख्या ितत बदलत्या व िवकिित होणाऱ्या शहराबद्दल ुऄिे मािहतीपूणॳ पसु्तक ुईपलब्ध 
ुऄिणे ही एक ऐितहाििक गरज ुअहे. त्यादृष्ीने महाराष्र राज्य िािहत्य ुअिण िुंस्कृती मुंडळाने या 
महत्वपूणॳ पुस्तकाचे यथामलू पुनमुॳद्रण करावयाचे ठरवनू ुअज ते पुस्तक वाचकाुंच्या हाती िदले ुअहे. 
वाचकाुंची जुन्या मुुंबुइबद्दलची िजॲािा हे पुस्तक पूणॳ करील ुऄिा िवश् वाि वाटतो. 
 
 

(मधु मुंगेिं कर्णणक) 
ुऄध्यॱ, 

महाराष्र राज्य िािहत्य ुअिण िुंस्कृती मुंडळ. 
 
स्थळ : मुुंबुइ 
िदनाुंक ३ ऑक्टोबर, २०११. 
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णनवेदन 
 
 

 एकोिणिाव्या शतकात व िविाव्या शतकातील पिहल्या जागितक युद्धाच्या काळापयंत मराठी 
िािहत्यातील ििद्ध झालेली महत्त्वाची व पुस्तकाुंच्या बाजारात ुईपलब्ध न होणारी पुस्तके पुनुः प्रकािशत 
करण्याचे धोरण महाराष्र राज्य िािहत्य िुंस्कृती मुंडळाने ठरवले. ुऄशा प्रकारची पुस्तके जर 
महाराष्रातील खाजगी प्रकाशक व िािहत्त्यक िुंस्था याुंनी प्रकािशत करण्याचे ठरवले तर मुंडळ त्याुंना 
ुऄनुदान देण्याचा िवचारही करते. 
 
 ुऄशा िािहत्याचे महत्त्व ुऄनेक प्रकारचे ुअहे. मराठी िािहत्याची शलैी बदलत व िवकिित होत 
गेली ुअहे ; किवता, कथा, लघुकथा याुंचा ुअशय ुअिण ुअकृितबुंध वळेोवळेी बदलला ुअहे. ऐितहाििक व 
भौगोिलक वणॳनाुंची पद्धती याुंच्यात फरक पडत गेलेला ुअहे. वैचािरक िनबुंध व प्रबुंध याुंच्यातील ध्येयवाद 
व तत्त्वप्रितपादन याुंमध्ये नवीन नवीन भर पडत गेली ुअहे; जीवनमूल्याुंमध्ये व िामािजक पिरत्स्थतीमध्ये 
जे पिरवतॳन होत ुअहे त्याचाही वळेोवळेी वगेवगेळा ठिा िािहत्यात ुईमटलेला ुअहे. या िवॳ पिरवतॳनाुंचे 
िभन्न िभन्न ुअिवष्कार ुअज ुऄनुपलब्ध ुऄिलेल्या ज्या ज्या जुन्या मराठी िािहत्यात ुअढळून येतात, ते ते 
िािहत्य मराठी वाचकाला ुईपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी महाराष्र िािहत्य िुंस्कृती मुंडळाने ुऄुंगावर 
घेतली ुअहे. 
 
 ुऄशा िािहत्यामध्ये कै. िवष्णशुास्री िचपळूणकर याुंची शनबधमाला, कै. ुअगरकराुंचे िनबुंध ुआत्यादी 
वैचािरक िािहत्य येते. कै. न्यायमतूी रानडे याुंच्या राईज् ऑर्फ मराठा पॉवर शकवा कै. नारायण गदे्र याुंच्या 
महाराष्र महोदयाचा पूवुरुंग हे ग्रुंथ येतात. यापकैी णनबुंधमाला मुंडळाने प्रकाशनाथॳ स्वीकारली ुअहे. ुअिण 
दुिरे दोन ग्रुंथ प्रकािशत केले ुअहेत. कै. माडगावकर याुंचे मुुंबईचे वणुन ुअिण कै. बाळकृष्ण बापू ुअचायॳ 
व मोरो िवनायक शशगणे याुंच्या मुुंबईचा वृत्ाुंत या पसु्तकाुंचाही मौिलक ग्रुंथात िमावशे होतो. 
 
 कै. माडगावकराुंचे मुुंबईचे वणुन हे पुस्तक मुुंबुइ मराठी ग्रुंथ िुंग्रहालयाने या पूवीच पुनमुॳिद्रत केले 
ुअहे. परुंतु मुुंबईचा वृत्ाुंत हे १८८९ मध्ये प्रििद्ध झालेले पुस्तक ुअज ुऄनेक वर्ष ेुऄनुपलब्ध होते. मुुंबुइ या 
महाराष्राच्या राजधानीचा वृत्ाुंत ुआ. ि. १४०० पािून १८८८ पयंत या पुस्तकात िदलेला ुअहे. त्याचे 
पुनमुॳद्रण कराव ेुऄिे मुंडळाने ठरवले. मुुंबुइ शहराच्या ुअिण ुईत्र कोकणच्या ुआितहािात ुऄिलकडे बरेच 
नव ेिुंशोधन झाले ुअहे. त्याची मािहती या पुस्तकाच्या पुनमुॳद्रणात घ्यावी ुऄिे मुंडळाने ठरिवले ुअिण या 
पुनमुॳिद्रत पसु्तकाचे िुंपादन मुंडळाचे िुरुवातीपािूनचे िदस्य रॅी. बापूराव नाुइक याुंच्याकडे िोपवले. 
 
 मुुंबुइ शहराचा ुअिण पिरिराचा ुआितहाि ुऄिलकडे ुईपलब्ध झाला ुअहे. मुंडळाचे माजी िदस्य म. 
म. डॉ. वा. िम. िमराशी याुंनी या ुऄॲात ुआितहािावर नवा प्रकाश टाकला ुअहे. त्या मािहतीचा ुईपयोग 
िुंपादकाुंनी प्रस्तावनेत करून घेतला ुअहे. मुुंबुइ नगरीतल्या प्रगतीची मािहती िाॱेपाने गोळा करून 
प्रििद्ध करण्यात रॅी. शाुं शुं. रेगे याुंनी मोलाची कामिगरी केलेली ुअहे. त्या मािहतीचा ुईपयोगही 
प्रस्तावनेत केला ुअहे, ुऄिे िदिून येुइल. 
 
 मूळ पुस्तक १८६९ िाली िनणॳयिागर मुद्रणालयात मुिद्रत झाले. त्याचे यथामलू मुद्रण प्रितरूप 
पद्धतीने केले ुअहे. मराठीतील यथामूल पुनमुॳद्रण केलेल हे पिहलेच पसु्तक ठराव.े या पुस्तकाच्या 
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िुंपादनाची जबाबदारी पार पाडल्याबद्दल रॅी. बापूराव नाुइक ुअिण िुव्यवत्स्थत मुद्रण केल्याबद्दल ुऄॱर 
प्रितरूप मुद्रणालयाचे रॅी. ुऄरुण नाुइक याुंचे ुअभार मानले पािहजेत. 
 
 

 लक्ष्मणिंास्री जोिंी, 

नारळी पौर्णणमा : ुऄध्यॱ, 

िदनाुंक २५ ऑगस्ट, १९८०. महाराष्र राज्य िािहत्य िुंस्कृती मुंडळ, मुुंबुइ. 
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सुंपादकीय प्राक् कथन 
  
 मुुंबईचा वृत्ाुंत हे पुस्तक १८८९ मध्ये प्रििद्ध झाले. त्याचे पुनमुॳद्रण करायचे ठरले तेव्हा ते 
िुंपादण्याची जबाबदारी मुंडळाने माझ्याकडे िोपवली. िुरुवातीला ुऄिा िवचार होता, की मूळ पुस्तकात 
जागजागी खुणा करून टीपा द्याव्या. हे काम हाती घेतल्यावर माझ्या ुऄिे लॱात ुअले, की टीपा फारच 
होतील िशवाय मूळ पुस्तक नव्याने जुळवाव ेलागेल. हे पुस्तक िनणॳयिागरच्या प्रारुंभीच्या मुद्रणाचा एक 
नमुना ुअहे. ते मूळाबरहुकुम मुिद्रत करणे ुआष्. तेव्हा टीपाुंऐवजी िवस्तृत प्रस्तावना िलहून त्यात जादा 
मािहती द्यावी ुऄिे ठरवले. 
 
 मुुंबुइच्या ुआितहािािवर्षयी, खरे म्हणजे एकुं दर कोकणच्या ुआितहािािवर्षयी, बरीच मािहती 
ुऄिलकडे ुईपलब्ध झाली ुअहे. त्यात मोठा वाटा महामहोपाध्याय डॉ. वा. िव. िमराशी याुंनी ुईचलला ुअहे. 
मुुंबुइच्या घडणीत महत्त्वाचा भाग गव्हनॳर ुअुंिगयर याुंनी घेतला. त्याची मािहती प्रस्तावनेत िदली ुअहे. 
मुुंबुइतील प्रििद्ध स्थळाुंबाबतची मािहती मूळ पुस्तकात ुअली ुअहे. परुंतु ुऄिलकडे मुुंबुइच्या ुआितहािाचे 
ुऄभ्यािक रॅी. शा. शुं. रेगे याुंनी प्रििद्ध केलेल्या मािहतीच्या ुअधारे प्रस्तावनेत िुॱं ेपाने िलिहले. िशवाय 
मुुंबुइची वाहतुकव्यवस्था, नगरव्यवस्था, स्थािनक स्वराज्याची वाटचाल यावर िवस्ताराने िलिहले ुअहे. 
मुुंबुइचा १८८८ चा म्युिनििपल कायदा या नगरीच्या प्रगतीतील महत्त्वाचा टप्पा ुअहे. म्हणून प्रारुंभापािून 
१८८८ पयंतचा नगरव्यवस्थेचा ुआितहाि िुॱं ेपाने िदला ुअहे. या िवर्षयावरील िम. वाच्छा याुंचे ुआुंग्रजी 
पुस्तक वाचनीय ुअिण मािहतीपूणॳ ुअहे. त्याच्या ुअधारेच मुख्यतुः प्रस्तावनेतील या िवर्षयावरचा मजकूर 
िलिहला ुअहे. 
 
 प्रस्तावनेत १८८८ नुंतरच्या मुुंबुइच्या प्रगतीचा ुअढावा घेतलेला नाही, कारण तो एका स्वतुंत्र 
पुस्तकाचा िवर्षय ुअहे. मूळ पुस्तकात मुुंबुइचे नकाश ेहोते ुऄिा ुईल् लेख ुअहे. परुंतु मला ुईपलब्ध झालेल्या 
िहा प्रतींपैकी एकीतही नकािंा ुअढळला नाही. 
 
 क्रॉफडॳच्या कारकीदीत मुुंबुइ शहरातल्या व्यवस्थेिुंबुंधी एक ुऄहवाल प्रििद्ध झाला होता. त्यात 
चाुंगली रेखािचते्र प्रििद्ध झाली होती. त्यापैकी काही पुनमुॳिद्रत केली ुअहेत. िशवाय जुन्या मुुंबुइची कल्पना 
ुअणून देणारी काही छायािचते्रही िदली ुअहेत. त्यापकैी काही मुुंबुइच्या गझेॅिटयर मधून घेतली ुअहेत. हा 
ित्रखुंडात्मक ग्रुंथ ुऄिलकडेच पुनमुॳिद्रत झाला ुअहे. त्याचे मराठी भार्षाुंतर प्रििद्ध होणे ुअवश्यक वाटते. 
  
 मूळ पुस्तकात िूची नाही. परुंतु ुऄनुक्रमिणकेत िवॳ िवर्षयाुंची नोंद केली ुअहे. 
 
 मुुंबुइच्या रस्त्याुंच्या जुन्या नावाुंचा मूळ पुस्तकात िठकिठकाणी िनदेश ुअला ुअहे. ुअजची त्याुंची 
नाव े कळणे ुअवश्यक वाटते. म्हणून त्याुंची यादीही तयार करून (जुन्या नावाुंच्या) वणानुक्रमाने िदली 
ुअहे. या यादीचा ुअजच्या वाचकाि ुईपयोग होुइल ुऄिे वाटते. 
 
 या पुस्तकाचे िुंपादन माझ्याकडे देुउन मुुंबुइच्या ुआितहािाच्या ुऄभ्यािाि ुईजाळा देण्याची िुंधी 
िदल्याबद्दल मी िािहत्य िुंस्कृती मुंडळाचा ुअभारी ुअहे. 
 
मुुंबुइ :                   बापूराव नाईक 
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प्रस्तावना 
 

 मुुंबुइ हे ुअज भारतातील पिहल्या क्रमाकाुंचे शहर बनले ुअहे. लोकिुंख्या, ुअर्णथक ुईलाढाल, 
पिहल्या प्रतीचे बुंदर, बहुभार्षी नागिरकाुंची एकत्र वस्ती, ुऄगे्रिर िवद्यापीठे, िमथॳ महानगरपािलका, 
चाुंगली नागरी वहातुकयोजना, ुईज्वल परुंपरेची न्यायदान व्यवस्था, या ुअिण ुआतर ुऄनेक दृष्ींनी हे शहर 
भारतात ुअपले पिहले स्थान ुअजही िटकवून ुअहे. या शहराची वाढ ुअिण प्रगती मात्र गेल्या तीनश े
वर्षांच्या ुअतली ुअहे. प्राथिमक ुऄवस्थेतील मुुंबुइचे वणॳन एका कवीने केले ुअहे : 
 
   िनमे मुुंबुइ िागरामाजी होती । 
     बहू लोकवस्ती ुऄिी तै न होती ।। 
   महाघोर राने तशा शतेवाड्या । 
     लघू झोपड्या झाुंवळयाुंच्या कवाड्या ।। 
 
मुुंबुइचे वणॳन गोशवद नारायण माडगाुंवकर करतात ते ुऄिे : 
 
 जे मुुंबुइ शहर िाुंप्रत (१८६३) ुआतक्या वैभवाि चढले ुअहे ते िन १५३० त ज्यावळेी 
मुिलमानाुंकडून पोटूॳगीझ् लोकाुंच्या हाती ुअले त्यावळेी केवळ रानवट व ओिाडगाुंवािारखे ुऄिून त्याुंत 
िुमारें लहान मोठी िमळून ४०० घरे होती ुअिण पाच हजार लोकाुंची वस्ती होती. ती केवळ कोळी, भुंडारी 
ुअिण पाुंचकळिी या जातींची ुऄिे ुअिण जिमनींचा विूल िरकाराि दरिाल ७०० ुऄिुरफ्या म्हणजे 
ुऄदमािे ३५० रुपये होत ुऄिे.  
 
 पुढील तीनश ेवर्षांत मुुंबुइची ुआतकी प्रगती झाली, की १८६१ मध्ये िरकारी जामदारखान्यात तीन 
कोटी िाडेबारा लाख रुपये होते. ही रक् कम एकूण शहदुस्थानच्या िशलकीच्या पुंचवीि टक् के भरते. मुुंबुइची 
ही प्रगती डोळयात भरण्यािारखी होती. 
 
 पहा ! ुअज (१८६३) मुुंबुइमध्ये गरीब दुबळा, लुं गडालुला, ुअुंधळापाुंगळा, बिहरामुका, भलाबरुा, 
चोरचोरटा, थोंटलबाड, खुळाभोळा, िोंगीढोंगी, कोणी किाही ुअला ुऄिता ुऄन्नवस्राि मरत नाही . . . 
ुईद्योग मात्र केला पािहजे म्हणजे शहरात मनुष्य पाजीचा गाजी होतो. 
 
ही त्स्थती ुअजही ुअहे ! 
  
 १८६१ मध्ये मुुंबुइची लोकवस्ती पाच लाख होती. ुअज ती ित्र लाखाच्या घरात गेली ुअहे. 
म्हणजे तुलनेने शुंभर वर्षांपूवी मुुंबुइत ुऄितिवरळ वस्ती होती ुऄिे म्हटले पािहजे. मुुंबुइची हवा बरी वाटे. 
“िकत्येक ुआुंग्रजी बाहेरगावाहून हवा पालटण्याकिरता मुुंबुइि येतात.” तरी रोगराुइबद्दल तक्रार होतीच. 
माडगाुंवकराुंच्या मते : 
 
 हल् ली मुुंबुइतील हवा केवळ िनरोगी निण्याचें कारण फक् त लोकाुंची गदी. जिमनीचा व हवचेा गुण 
नव्हे. 
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मुुंबई िंहरावरील मराठी ग्रुंथ : मुुंबईचे वणुन : 
 

 ुऄशा या शहराचा ुऄद्ययावत् िुिुंगत ुआितहाि मात्र मराठीमध्ये एकत्र ुईपलब्ध नाही, ही मोठीच 
ुईणीव ुअहे. मुुंबुइ शहरािवर्षयी मािहती देणारे पिहले मराठी पुस्तक म्हणजे रॅी. गोशवद नारायण 
माडगावकर याुंचे म ुंबईचे वर्णन. हे १८६३ मध्ये प्रििद्ध झाले. 
 
 ुआुंग्रजी राज्याच्या पिहल्या पुंचवीशीत (१८२० नुंतर) मुुंबुइ शहरामध्ये जे लोकिहताच्या कळकळीचे 
िािहत्यिोवक ुईदयाि ुअले त्याुंत मुुंबुइचे वणॳन या ग्रुंथाचे लेखक प. वा. गोशवद नारायण माडगाुंवकर 
(१८१५–१८६५) याुंना पुष्कळच वरचे स्थान द्याव ेलागते. 
 
 ुऄिा ुऄिभप्राय प्रा. न. र. फाटक याुंनी प्रस्तुत पुस्तकाच्या दुिऱ्या ुअवृत्ीत (१९६१) व्यक् त केला 
ुअहे. माडगाुंवकराुंनी िवल्िन हायस्कूलात तीि वर्ष े ुऄध्यापन केले. ते क्रिमक पुस्तक लेखनििमतीचे 
िदस्य ुअिण परीॱकही होते. ुऄनेक िनबुंध, दोन नाटके ुअिण ुआतर ुऄनेक पुस्तके त्याुंनी िलिहली ुअहेत. 
म ुंबईचे वर्णन हा त्याुंचा प्रमुख ग्रुंथ. 
 
 मुुंबुइिवर्षयी ग्रुंथ िलहायचे ठरवल्यावर एतद िवर्षयक िवॳ िामग्री जमा करण्याचा ुईद्योग त्याुंनी 
िुरू केला. त्यात कालापव्यय होतो हे त्याुंच्या लॱात ुअल्यावर, ुअणखी िकती वळे थाुंबायचे ुऄिा त्याुंना 
प्रश् न पडला. ते िलिहतात : 
 
 हीं िवॳ िाधनें जमवीन म्हटलें  तर जन्म गुदरेलें  तरी िाध्य होणे कठीण, ुअिण ुअयुष्य तर 
नदीवगेािािरखें झपाट्यानें जातें, व पुढेंही जर ुऄिेच ुअज–ुईद्याुं ुऄिें करून ुअळिाुंत िदवि घालिवले, 
तर ज्या थोड्या बहुत गोष्ी प्रयािानें जमिवल्या ुअहेत, त्याही शवेटीं जेथल्या तेथेंच राहतील. ुऄिें लॱाुंत 
ुअल्यावरून िामग्रीची जी तरतूद होती ती िामर्थ्यानुिार गोळा करून ही रचना केली ुअहे. रॅीमान् लोक 
हजारो रुपयें खचूॳन रमणीय वाडे व बुंगले बाुंिधतात म्हणून गिरबानें ुअपलें  कोलव्याचें झोपडें बाुंधावयाि 
ुअळि करू नये. 
 
म्हणून त्याुंनी म ुंबईचें वर्णन िलहायचे नक् की केले. 
 
ुअपल्या देशाचा ुआितहाि िलिहण्याचा ुईद्योग करावा ुऄिा मनोरथ होता (परुंतु) हे ििद्धीि जाण्याि बुिद्ध, 
द्रव्य व शरीरिुंपित् हीं ुऄनुकूल ुऄिलीं पािहजेत . . . म्हणून ुऄशा कृत्याि हात घातला नाही. 
 
 ुऄिे त्यानी िखेद नमूद केले ुअहे. “ॲान प्राप् त करून जन्माचे िाथॳक कराव े हाच या ग्रुंथाचा 
ुईदे्दश” ुऄिे माडगाुंवकराुंनी म्हटले ुअहे. त्याुंचे म ुंबईचें वर्णन त्याुंच्या लेखन शलैीमुळे ुऄपूवॳ झाले ुअहे. 
त्यातील मािहती तर मौिलक ुअहे, परुंतु ती ज्या प्रकारे माुंडली ुअहे ती शलैी ुअल्हाददायक ुअहे. मुुंबुइचे 
वैिशष्य त्याुंनी ुऄचूक िटपले ुअहे. 
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मुुंबईचे भाणवक लोक : कॉनुवॉलीसच्या पुतळ्यास नवस 
 
 िामान्य मुुंबुइकराुंची वैिशष्ये जागजागी माडगाुंवकराुंनी नोंदली ुअहेत. त्यातील एक पहा. 
ुअजच्या टाुउन हॉल िमोरील हॉर्णनमन िकॳ ल मध्ये लॉडॳ कॉनॳवालीिचा पुतळा ुअहे. त्याबद्दल िलिहताना 
ते म्हणतात:  
 
 ह्या पुतळयाि िकत्येक हमाल व दुिरे गरीब गुरीब लोक भजत व नवि घेत, व त्या िमोर नारळ, 
िवडा दिॱणा ठेवनू मानणुक करीत. परुंतु ुऄिलकडे िरकारनें हे खूळ बुंद करून टािकलें  ुअहे. ुअमचे 
लोक काय िवचारताुं! िवॳ गोष्ींत भोळे ! दगडाि काुंहीं ुअकृित दृष्ीि पडली कीं, नारळ घेुउन त्या पढुें 
हात जोडायाि धाुंवले; िवचार करायचे भरीि पडायचे नाहींत. 
 
 ुऄशाच एका ुआुंग्रजाच्या पुतळयािमोर भक् त मुंडळीची पूजाुऄचा चाले. तो गोंधळ बुंद करण्यािाठी 
िरकारला पुतळयाभोवती कठडा घालून िुंत्री बिवाव ेलागले, तेव्हा कुठे हा प्रकार बुंद पडला ुऄशीही नोंद 
करण्यात ुअलेली ुअहे. 
 
 मुुंबुइि येणाऱ्या मारवाड्याुंचे जे मोठे मार्णमक वणॳन केले ुअहे, ते मुळातूनच वाचले पािहजे. शवेटी 
माडगाुंवकर म्हणतात : 
 
 मुुंबुइत लोक गेले म्हणजे िमजाि करायाि लागतात व ुईधळे होतात, ुऄिा पुष्कळ लोकाुंचा िमज 
ुअहे, परुंतु मुुंबुइ िोडून िवलायतेि गेले तरी मारवाडी लोकाुंचा कृपणपणा िुटायचा नाही. लोकाुंचे 
गाडीघोडे, शाली दुपेटे व वस्र ुऄलुं कार हीं पाहून त्याुंचा ुईपभोग ुअपण घ्यावा ुऄिी त्याुंच्या मनाुंत 
कल्पाुंतींही ुआच्छा ुईत्पन्न व्हावयाची नाही. ुअताुं जे मोठेमोठे िावकार ुअहेत ते गाडीघोडे ठेिवतात खरें, 
परुंतु त्याुंचा झाला तरी वस्रप्रावरणाकडे खचॳ थोडाच. 
 
 ुऄथात ुऄशा प्रकारे काटकिरीने राहून मारवाड्याुंनी भाुंडवल ुईभे केले ुअिण गेल्या शुंभर वर्षांत 
ुऄनेक ुईद्योगधुंदे भरभराटीला ुअणले हे लॱात घेतले पािहजे. 
 
 माडगाुंवकराुंच्या वणॳनात मुुंबुइतील िदनचया, िविवध जमाती, शहरातील िनरिनराळे भाग, देवळे, 
ुअगगाडी, ुआमारती , रस्ते, वस्तुिुंग्रहालये, शाळा, महािवद्यालये, िवद्यापीठे ुआत्यादींचे मोठे रिभिरत ुअिण 
रोचक वणॳन केले ुअहे ते मनोरुंजक ुअिण वाचनीय झाले ुअहे. 
 
प्रस्तुत ग्रुंथ : मुुंबईचा वृत्ाुंत 
 
 मुुंबुइिवर्षयीचे दुिरे पसु्तक म्हणजे म ुंबईचा वृत्ाुंत. हे ―प्राचीन ुअिण ुऄवाचीन वणॳनात्मक 
नकाशािह ―बाळकृष्ण बापू ुअचायॳ व मोरो िवनायक शशगणे याुंनी िलिहले ुअिण िनणॳयिागर छापखान्यात 
छापून १८८९ मध्ये प्रििद्ध केले. ुअपल्यापुढील कायाचा त्याुंना योग्य ुऄुंदाज होता. 
 
 ज्या देशाचा शकवा प्रान्ताचा ुआितहाि िलहावयाचा, त्याची पूणॳ मािहती ग्रुंथकाराि ुऄिली पािहजे ; 
तेथींल ुऄनेक वयोवृद्ध व ुऄनुभवशीर ुऄशा गृहस्थाुंचा त्याच्याशीं पिरचय ुऄिला पािहजे, व त्यानें त्या कामीं 
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िाधनीभतू ुऄशा ुऄनेक ग्रुंथाचें ुऄवलोकन केलें  पािहजे. ुआत्यादी िाधनाुंपैकीं ुअम्हापाशीं एकही परुें िाधन 
निताुं ुअम्हीं हें धाडिाचें ुअिण त्याुंत मुुंबुइिारख्या वैभवशाली शहराचा वृत्ाुंत िलिहण्याचें काम हातीं काुं 
घेतलें  ुऄिा प्रश् न िाहिजक ुईत्पन्न होुइल. होय. प्रश् न ुऄगदीं बरोबर ुअहे. ुअह्मींही पूणॳ जाणत ुअहों की, हें 
काम ुअमच्या शक् तीपिलकडे ुअहे हें खचीत. तरी पण, यथाशक् ती प्रयत्न करून जी ुऄल्पस्वल्प मािहती 
िमळिवली ती तशीच दाबून न ठेिवताुं लोकाुंपुढे ुअणावी, बरीवाुइट कशी काय ुऄिेल तशी त्याुंचे ते पाहून 
घेतील; ुअिण ुअमचे दोर्ष ुअम्हाुंि दाखिवतील. 
 
 ुऄिे लेखकद्वयीने प्रस्तावनेतच िलहून ठेवले ुअहे. ज्या पुस्तकाुंची त्याुंनी मदत घेतली त्यात 
म्यात्क् लन् ि गाुइड टु बॉम्बे, बुक ऑफ बॉम्ब,े मुुंबुइचें वणॳन, राुउुं ड ुऄबाुउट बॉम्ब े; मुुंबुइनो बहार (भाग १ 
ला), शबबाख्यान ुआत्यादींचा िमावशे ुअहे. 
 
मुुंबईचा प्राचीन इणतहास 
 
 मुुंबुइ बटे िाष्ठी तालुक्याखाली कुलाबा तालुक्याच्या पिश् चमेि िमुद्रात पिरले ुअहे. 
कुलाब्यापािून माहीमखाडीपयंतच्या भागात पूवी िात बेटे होती. त्याुंच्यामधील भाग पाण्याखाली होता. 
त्यात भर घालून ुअता हे मुुंबुइ बेट बनले ुअहे. िाष्ी तालुक्यातील वाुंद्र्यापािून मुलुुं ड पयंतचा भाग 
ुअजच्या बृह नमुुंबुइत िमािवष् ुअहे. म ुंबईच्या वृत्ाुंतात मात्र त्याकाळी मुुंबुइत िमािवष् ुऄिलेल्या 
मािहमखाडीपुढील वाुंद्र्यापयंतच्या भागाुंचाच वृत्ाुंत िदलेला ुअहे. 
 
मुुंबईचे पणहले रणहवासी : कोळी 
 
 फार प्राचीन काळापािून मुुंबुइ बेटे ुअिण त्याच्या पूवेचा प्रदेश ―ुऄपरान्त‖ प्रान्तात ुऄुंतभतू होता. 
ुऄपरान्त म्हणजेच ुईत्र कोकण. ुऄलग ुऄलग ुऄशा िात बेटाुंना मध्ये भर घालून ुअिण जोडून मुुंबुइ बेट 
तयार झाले, ुऄशी वस्तूत्स्थती ुऄिली तरी मुुंबुइची िात बेटे पूवी एकिुंध ुऄिावीत ुअिण तो मुख्य 
भपू्रदेशाचाच िलग भाग ुऄिावा ुऄिे स्पष् िदिते. या प्रदेशात घनदाट जुंगल होते. त्याचे ुऄवशरे्ष गोदी 
भागात ुईत्खनन करताना खैराुंच्या झाडाुंचा गाडलेल्या त्स्थतीत ुअढळ झाला, त्यात िदिून येतात. ुआथले 
पिहले रिहवािी कोल जमातीचे होते. ही जमात डोंगराळ भागात वस्ती करून ुऄिणारी ुअिदवािी जमात 
होती. महादेव ुअिण ुऄुंबा ही त्याुंची दैवते. कळिूबाुइ (िह्याद्रीतील ुऄत्युच् च िशखर), महाबळेश् वर, ठाणे 
तालुक्यातील एकवीरा देवीचे स्थान, याुंना कोळी भजतात. ते लोक शकवा मुुंडा या प्रोटोॲस्रॉलाुइड 
जमातींचे ुअजचे प्रितिनधी. ते मूळचे गौंड. ऐितहाििक काळात कोळी लोकाुंची डोंगरी िकल्ल्याच्या 
पायर्थ्याशी वस्ती होती. त्याुंच्यातील िकत्येक ―नायक ―िकल् लेदार नेमले जात. िमुद्र िपाटीच्या प्रदेशात 
शतेी, मत्च्छमारी ुअिण नौकानयन हा व्यविाय िुरू झाला. डोंगराळ प्रदेशातून खाली ुईतरल्यावर त्याुंचा 
द्रिवड (शिधू) िुंस्कृतीशी िुंबुंध ुअला ुअिण ताुंदुळ िपकवण्याि ुअिण ताड-खजुरी याुंची लागवड 
करण्याि िुरूवात झाली. 
 
 कोळी िवॳ कोकण िकनाऱ्यावर पिरले ुअहेत. मुुंबादेवी ही मुुंग कोळयाुंची देवी. द्रिवड िुंस्कृतीत 
िशवाची (पशुपती) ुअिण मातृदेवताुंची पूजा होती. ितचा यानी स्वीकार केला. तत्पूवी िपॳपूजा, वृॱपूजा, 
शलगपूजा ुअिण भतुाखेताुंची पूवॳजपूजा, त्याुंच्यामध्ये होती. तीही कायम रािहली. ुअयॳ टोळया भारतात ुआ. 
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ि. पूवॳ ितिऱ्या िहस्राकात येुउ लागल्या ुअिण त्यानी कोलादी ुऄनायॳ जमाती ुअिण द्रिवडाुंना दिॱणेकडे 
लोटण्याि िुरूवात केली. 
 
अपराुंत : कोकणपट्टीचा उत्रभार 
 
 ―ुऄपरान्त‖ शब्दाचा ुऄथॳ पिश् चमेकडील शवेटचा प्रदेश. हा भाग ुईत्र कोंकणात मोडतो. कोंकण हा 
पिश् चम िकनारपटीचीचा दमणगुंगेपािून दिॱणेि कन्याकुमारीपयंतचा भाग. प्राचीन ग्रुंथात ―कुुं कण ―हा शब्द 
येतो. ुऄकराव्या शतकाुंतील खारेपाटण लेखात कोंकण, कुुं कण याुंचे िनदेश ुअहेत. िातव्या शतकाुंतील 
प्रपुंचहृदय या ग्रुंथात िात कोकणाचा ुईल् लेख ुअहे. ती ुऄशी : कूपक, केरळ, मूर्षक, ुअळुक, पश,ू कोंकण 
ुअिण परकोंकण. िह्यािद्रखुंडात िदलेली त्याुंची नाव े: केरळ, तुलुं ग, िौराष्र, कोकण, करहाट, करनार 
ुअिण बवॳर. यातील पाठभेद ुऄिे : केरळ, तुिलग, गोराष्र, कोकण, कुडाळ, वरालाट ुअिण बबॳर. यातील 
कुडाळ (रत्नािगरी िजल्ह्यामधील जुन्या िावुंतवाडी िुंस्थानातील ुईत्र भाग) ुअिण कनाटकच्या 
ुईल् लेखावरून वळेोवळेी या भभूागाुंच्या नावात फरक होत रािहला ुऄिे िदिते. याच भागात मुुंबुइ ुअिण 
िाष्ी ही ठाणे िजल्ह्यातील बटेे येतात. ुऄपरान्ताचा जुना ुईल् लेख भीष्म पवात येतो.  
 
 ुऄपरान्तप्राुंताची राजधानी शूपारक िकवा िोपारा ुआथे होती. बायबलच्या जुन्या करारात 
िॉलोमनच्या राज्यात देशोदेशाहून नानािवध वस्तू ुअयात होत, त्याुंनी मािहती देताना ऑफीर (ophir) चा 
ुईल् लेख केला ुअहे. हे बुंदर म्हणजेच जलमागाने ुअयात िनयात जेथून होत ुऄिे ते शूपॳरकिोपारा बुंदर 
होय ुऄिे िुंशोधकाुंनी िूिचत केले ुअहे. त्याि िवद्वानाुंची मान्यताही िमळाली ुअहे. 
 
महाभारतकालीन अपरान्त [ महाभारतातील उतारे णचत्रिंाळा आवृत्ीतून घेतले आहेत.] 
 
 ुअपल्याकडील िािहत्यात शूपॳरकाचा ुईल् लेख प्रथम महाभारतात िमळतो. पाुंडवाुंच्या 
तीथॳयाते्रिुंबुंधी पलुस्त्य ुअिण धौम्य ुऊर्षींनी मागॳदशॳन केले ुअहे. त्याचा वृत्ाुंत ुअरण्यक पवातील ८० ते 
८८ ुऄध्यायाुंत ुअला ुअहे. या तीथांच्या महाभारतात ुअलेल्या याद्या वगेवगेळया काळातील ुअहेत. तरी 
त्या बौद्धकाळापूवीच्या ुअहेत ुऄिे िनिश् चतपणे म्हणता येते. पाुंडवाुंचा काळ ुआ. ि. पूवॳ चौदाव ेशतक हा 
ुअहे ुऄिे ुअता मान्य झाले ुअहे. ―ुऄपरान्त ―हा शब्द प्राचीन वाङ मयाुंत वगेवगेळे प्रदेश िनर्णदष् करण्यािाठी 
वापरात ुअलेला ुअहे. ितथे पिश् चमेकडील प्रदेश ुऄिा त्याचा ुऄथॳ ुअहे. ुऄपरान्त शब्द ुईत्र कोकण या 
ुऄथी महाभारतात काही िठकाणी वापरलेला ुअहे. 
 
 धौम्याुंच्या तीथॳॱेत्र वणॳनात खालील ुईल् लेख येतात : (ुअरण्यक पवॳ, ुऄध्याय ८८) 
 वदेी िूंपारके तात जमदग्नेमॳहात्मन : ।। १२ ।। 
 गोकणु ुआित िवख्यात िस्ररु्ष लोकेरु्ष भारत ।। १५ ।। 
 प्रभास चोदद्यौ तीथं ित्रदभानाुं युिधिष्ठर ।। २० ।। 
 
 यात पिश् चम िकनाऱ्यावरील शूपारक, गोकणॳ ुअिण प्रभाि या ह्या तीन तीथांचा िनदेश ुअहे. 
यािशवाय वनपवात ११८ ुऄध्यायात खालील वणॳन ुअले ुअहे : 
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  ि तािन तीथािन च िागरस्य 
   पुण्यािन चान्यािन बहूिन राजन् । 
  क्रमेण गच्छन्पिरपूणॳकामाुः 
   शूपारकुं  पुण्यतमुं ददशॳ ।। ८ ।। 
  तत्रोदधेुः कुं िचदतीत्य देशुं 
   ख्यातुं पृिथव्याुं वनमाििाद । 
  तप् तुं िुरैस्र तपुः परुस्ता – 
   िदष्ुं तथा पुण्यपरैनॳरेन्दैुः ।। ९ ।। 
  ि तत्र तामग्रधनुधॳरस्य 
   वदेीं ददशायतपीनबाहू : । 
  ुऊचीकपुत्रस्य तपत्स्विङै्ग 
   िमावृत्ाुं पुण्यकृदचॳनीयाम् ।। १० ।। 
  ततो विूनाुं विुधािधपुः ि 
   मरुग् दणानाुं च तथा िरृनोरृ । 
  वैवस्वतािदत्यघनेरॄराणा – 
   िमन्द्रस्य िवष्णोुः ििवतुर्णवभोरृ ।। ११ ।। 
  भवस्य चन्द्रस्य िदवाकरस्य 
   पतेरपाुं िाध्यगणस्य चैव । 
  धातुुः िपतृणाुं च तथा महात्मा 
   रुदस्य राजन्िगणस्य चैव ।। १२ ।। 
  िरस्वत्याुः ििद्धगणस्य चैव 
   पुण्यारृ ये चाप्यमरास्तथान्ये । 
  पुण्यािन चाप्यायतनािन तेर्षाुं 
   ददशॳ राजा िुमनोहरािण ।। १३ ।। 
  तेर्षपूवािात्न्वबधुानुपोष्य 
   दत्वा च रत्नािन महात्न्त राजा । 
  तीथेरु्ष िवेरु्ष पिरप्लुतीङ्गुः 
   पुनुः िूंपारकमाजगाम ।। १४ ।। 
  ि तेन तीथेन तु िागरस्य 
   पुनुः प्रयातुः िह िोदरीयैुः । 
  िद्वजैुः पिृथव्याुं प्रिथतुं महािि 
   स्तीथं प्रभासुं िमुपाजगाम ।। १५ ।। 
 
 युिधिष्ठर ुअपल्या तीथॳयाते्रत िमुद्रतीथांची भेट घेत शूपारक तीथाि येुउन पोहचला. ितथून 
प्रख्यात ुऄशा वनात गेला. ितथे राजाुंनी पूवी यॲ केले होते. ुऊचीक कुलोत्पन्न (परशु) रामाची वदेी त्याने 
पािहली ुअिण िूयॳ, कुबरे, िवष्णु, ििवता, रॅीशुंकर, रुद्र, िरस्वती ुआत्यादी देवदेवताुंच्या मुंिदराुंना भेट 
िदली. 
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 महाभारतकालीन हा पिरिर म्हणजे िोपारा, वजे्ररॄरी, ुऄुंबरनाथ, कल्याण, हा ठाणे िजल्ह्याुंतील 
भाग ुअहे, हे ध्यानात येते. िनमॳळ ुअिण ुऄुंबरनाथ येथील शुंकराची मुंिदरे, िवशरे्ष म्हणजे लोनाडचे 
ुअिदत्यमुंिदर, ही ुअजची पाहता येतात. ुअिदत्यमुंिदर हे तर दिॱण भागातले एकमेव िूयॳमुंिदर ुअहे. 
ुऄथात ुअज ुईभी ुऄिलेली मुंिदरे पाुंडवकालातील निून िशलाहाराुंच्या काळात जीणोद्धार करून नव्याने 
ुईभारलेली मुंिदरे ुअहेत. हे लॱात ठेवले पािहजे. 
 
मुुंबई-साष्टी-सोपारा : भारताचे पण चम प्रवेिंवार 
 
 महाभारतातील िभापवात दुयोधनाने ―पाुंडववैभव‖ वणॳन केले ुअहे. पाुंडवाुंकडे देशीदेशीहून 
नजराणे घेुउन ुऄनेक राजे ुअले, त्याुंनी िविवध वस्तू ुअणल्या होत्या. त्याुंत ुऄपरान्ताचा ुईल् लेख ुअला 
ुअहे. 
 
 िनिशताुंरैृव दीघािीनृिष्शत्क् तपररॄधान् । 
 ुऄपरान्तिमुभ्दूताुंस्तथैव परशूत््च्छतान् ।। २८ ।। (िभापवॳ ुऄ. ५१.) 
 
 रामायणातील िकत्ष्कन्धाकाुंडात ज्या परशुरामॱेत्राचा ुईल् लेख ुअहे ते स्थान शूपारकच ुऄिाव,े 
िचपळूण नव्हे, ह्या भागात घनदाट जुंगल होते. त्यात हत्ींचा वाि होता. येथील मध्यम प्रतीच्या हत्ींचा 
िनदेश कौिटल्याने केलेला ुअहे. “भिूमत्च्छन्द्र िवधानम्” ुऄिधकरणात खालील श् लोक ुअहे. ितथे हत्ींची 
मािहती िदली ुअहे. 
 
 किलङ्गङ्ग गजाुः रॅेष्ठाुः प्राच्यारृुंित करूराजाुः 
 दशाणारृापरान्तारृा त्न्दपानाुं मध्यमा मताुः ।। २०.२३ ।। 
 
 ुआिवी िनाच्या पाचव्या शतकापूवीही िोपारा बुंदरातून मेिेपोटेिमयाशी व्यापार चालत ुऄिे. पुढे 
चौल बुंदर प्रििद्धीि ुअले. 
 
उत्र कोकणावरील मौयु राजसत्ा 
 
 ुईत्र कोकणात शक, ुऄभीर, लाट, याुंचे ुअगमन झाले होते. या जमातींचा महाभारतात ुईल् लेख 
ुअहे. मौयॳ िाम्राज्यात कोकणचा ुऄुंतभाव होता. जुंिजऱ्याजवळील राजपुरी ही मौयांची राजधानी होती. ुआथे 
जवळच कुड्याची बौद्धलेणी ुअहेत, त्याुंत महाभोजी िवजयेचा पुत्र महाभोज स्कन्दपािलत याचा ुईल् लेख 
ुअहे. जावळीचे मोरे हे मूळचे मौयॳ ुऄिावते. परचक्रापािून बचाव करण्यािाठी त्यानी िह्याद्री पवॳतात 
ुअरॅय घेतला ुअिण पुढे िहस्र वर्षांनुंतर ुअपली ठाणी प्रस्थापीत केली ुऄिावीत ुऄिे िुचवण्यात ुअले 
ुअहे. 
 मौयॳ राजित्ा ुईत्र भारताुंत (मगध) ुआ. ि. पूवॳ चवर्थ्या शतकाच्या ुईत्राधात प्रस्थापीत झाली 
(ुआ. ि. पूवॳ ३२२). ुऄशोकाच्या (ुआ. ि. पूवॳ २७३-२३२) लेखात ―ुऄपरान्त‖ देशाचा ुईल् लेख ुअहे. खुद्द 
िोपाऱ्यात ुऄशोकस्तुंभाचा ुऄवशरे्ष िापडला ुअहे. दीपवुंस आणण महावुंत या लुं केत िलिहल्या गेलेल्या 
ग्रुंथात ुऄशोकाच्या कारकीदीत ितराव्या वर्षी (ुआ. ि. पूवॳ २६६) ―िुंगीित‖ ितिरी बौद्धधमॳ िभा भरली 
होती. त्या िभेचा ुऄध्यॱ मोग् गलीपुत्र ितस्ि याने महाधमॳ रिॱताला महाराष्राुंत ुअिण धमॳ रिॱताला 
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ुऄपरान्तात धमॳ प्रचाराथॳ पाठवण्याचे ठरवले. त्याुंची कामिगरी कशी िफल झाली ते िाुंगताना लेखक 
म्हणतो :  
 
 महारट ठुं ुआिी गत्वा स्ते महाधम्म रत्क्खतो । 
 महानारद कस्िपा व्हुं जातक कथयी तशह ।। 
 मग् गफलुं  पापशुणिु चतुरािीित िहस्िका । 
 तेरिुं तु िहस्िािन पब्वशजिु तदत्न्तके ।। 
 
 पिश् चम पटीचीतून, कन्याकुमारी रामेश् वरमागे, शिहलद्वीपात ुअयांचा प्रवशे झाला. शिहली भार्षा 
ुअयॳभारे्षपािून बनवली ुअहे. यावरून पिश् चम पटीचीतील धमॳप्रिाराची प्राचीन शिहली लेखकाुंि प्रत्यॱ 
मािहती होती हे िहािजक ुअहे. 
 
मुुंबईच्या प्राचीन इणतहासाची साधने 
 

 भारताच्या प्राचीन ुआितहािाची रचना करताना प्रथम वदेवाड्:मय, रामायण महाभारत ही 
महाकाव्ये, ुऄथॳशास्र, स्मृितग्रुंथ ुअिण परुाणे याुंचा ुअरॅय घेणे ुअवश्यक ठरते. त्यानुंतर जातककथा, 
पुराणे ुअिण काव्यनाटकादी िािहत्यग्रुंथाुंचा क्रम लागतो. परुंतु यातून ुईपलब्ध होणारा ुआितहाि िुंपूणॳ 
िवरॄिनीय नितो. घटणाुंची कालिनिश् चती करणे कठीण ुऄिते ुअिण मतभेद फार ुऄितात. ुईत्खननाचे 
ुऄहवाल, िशलालेख ुअिण ताम्रपट हेच िवरॄिनीय ऐितहाििक िािहत्य होय. मध्ययुगीन ुआितहाि त्यावरच 
ुअधािरत ुऄितो. िुदैवाने महाराष्राुंत ुअढळून येणाऱ्या लेण्याुंत ुअिण ुआतरत्र ुऄिे लेख िापडले ुअहेत. 
त्यामुळे ुआ. ि. पूवॳ ितिऱ्या शतकापािून ुआ. ि. बाराव्या शतकापयंतचा ुआितहाि ुईजेडात येुउ लागला 
ुअहे. पिश् चम महाराष्राच्या ुआितहािाि ुईपयोगी ुऄशी लेणी ढोबळ कालानुक्रमाने ुआथे देतो : 
 

१. काले ुआ. ि. पूवॳ पिहले शतक 

२. नाणेघाट ुआ. ि. पूवॳ दुिरे शतक 

३. भाजे  ुआ. ि. पूवॳ दुिरे शतक 
४. जुन्नर ुआ. ि. पूवॳ पिहले ते ुआ. ि. ितिरे शतक 

५. कान्हेरी ुआ. ि. पूवॳ पिहले ते ुआ. ि. नवव ेशतक 

६. घारापरुी (एिलफुं टा) ुआ. ि. ितिरे ते दहाव ेशतक 
७. लोणगढ (ठाणे) ुआ. ि. िहाव ेिातव ेशतक 

८. जोगेरॄरी ुआ. ि. िातव ेुअठव ेशतक 
 
सातवाहन कुलाचा उदय 
 
 ुऄशोककालीन लेखाुंमध्ये रिथक, भोज, पेटेिनक या ुईत्र कोकणातील िाम्राज्य प्रितिनधींचा 
ुईल् लेख येतो. परुंतु त्याची जास्त मािहती िमळत नाही. 
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 ुईत्र कोकणाचा िलग ुआितहाि ुअपल्याला िातवाहन काळापािून माहीत होत ुअहे. त्या 
काळाच्या ुआितहािाच्या ुईभारणीत िवरॄिनीय भाग हा िशलालेखाुंचा ुअिण नुंतर ताम्रपटाुंचा ुअहे. 
िातवहनकालाचा शवेट ुआ. ि. २१० मध्ये झाला. मौयांचा नाश ुआ. ि. पूवॳ २०० मध्ये होुउन त्याुंचे 
महाराष्रावरील ुऄिधपत्य िुंपुष्ात ुअले, ुऄिे ुअपण मानतो. ते खरेच ुअहे. परुंतु मौयांचे या भागावरील 
ुअिधपत्य िनर्णववाद नव्हते. रिथक, भोज, ुअिण पेटेिनक हे माुंडिलक म्हणून ुईत्र महाराष्रात कारभार 
करत होते. ते स्वायत् होते. 
 
 दुिरा िातवाहन राजा ुआ. ि. पूवॳ २०० मध्ये प्रभावी होता. खारवलेाचा पराभव करणारा िातवाहन 
(शातकणी) हा त्या वुंशातील िहावा राजा. त्यानेच ुआ. ि. पूवॳ पिहल्या शतकाच्या मध्याि रिथकाुंचा ुअिण 
भोजाुंचा पराभव केला तेव्हा दुिरा िातवाहन राजा प्रभावी होता. 
 
 ुऄमरावती स्तूपात ुआ. ि. पूवॳ पिहल्या ुअिण दुिऱ्या शतकातील बौद्ध वचॳस्व िदग्दर्णशत करणारे 
लेख िापडले ुअहेत. ितथे विशष्ठपुत्र पुळयामी ुअिण रॅी. िशवमक िातवाहनाचा ुईल् लेख ुअहे. िातवाहन 
हे ुअुंध्र होते, या िमजूतीचा िवचार करताना ुआ. ि. पूवॳ दुिऱ्या शतकात िातवाहनाुंचे ुअुंध्रावर ुऄिधपत्य 
नव्हते, याची दखल घेतली पािहजे. िातवाहन काळापूवी दिॱण भारतात लहान लहान राज्ये होती. 
िातवाहनाुंनीच प्रथम दिॱणेत िाम्राज्य स्थापन केले. त्या काळात ुईत्र भारतावर बॅक्टोिरयन, शक, 
पार्णथयन, कुशाण याुंच्या स्वाऱ्या होत होत्या. परुंतु दिॱण भारत या स्वाऱ्याुंपािून बराच मुक् त होता. यापैकी 
शकाुंनी ुईज् जैनीि ुअपले बस्तान बिवले होते. ुअिण त्याुंच्या दिॱणभारतावर स्वाऱ्या होत. त्या िुंघर्षात 
िातवाहनाुंना ुईत्र कोकण ुअिण ुईत्र महाराष्रातील काही प्रदेश गमवावा लागला होता. परुंतु या 
परकीयाुंना िपटाळून लावनू िातवाहनाुंनी या प्रदेशावरील ुअपली पकड पनु्हा पक् की केली. नाणेघाटात हे 
िातवाहनाुंचे मूळ दैवत ुऄिाव.े त्यामुळेच त्याुंनी तेथील लेण्यातून ुअपल्या ुआितहािाचे िनदेश ठेवले 
ुअहेत. 
 
सातवाहनाुंची मातृभाषा महाराष्री 
 
 िातवाहन राजानी महाराष्रीचा राज्यभार्षा म्हणून स्वीकार केला. त्यावरून ते ुअुंध्र निून 
महाराष्रीय ुऄिावते ुऄिे ुऄनुमान िनघते. हालाची िप् तशती ही महाराष्री प्राकृतात ुअहे. महाराष्री 
िातवाहनाुंची मातृभार्षा होती. प्रितष्ठान ही िातवाहनाुंची मूळ राजधानी ुऄिावी, या कल्पनेला त्यामुळे 
बळकटी येते. िातवाहनाुंचे जुन्यात जुने लेख नािशक ुअिण जवळील नाणेघाटात िापडले ुअहेत. 
त्यावरून त्याुंचे मूलस्थान नािशक-पुणे प्राुंत हे ुऄिाव ेुऄिे वाटते. 
 
 ुऊर्षी िातकणाचा ुईल् लेख रघुवुंशात (XIII 38.40)ुअला ुअहे. ििन्धप्रान्ताुंमधून ुअलेल्या 
बुद्धरुचीने ुईभारला. कान्हेरी स्तूप काल्याचे लेणे वनवािी शकवा वैजयुंती येथील िावकार भतूपाल याने 
कोरवले. 
 
   वैजयुंित तो िोिठणा भतूपालेन 
   िेल घरुं पिरिनठिपतुं जुंबूदीपिह ुईत्मुं 
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 वैजयुंती ही िातवाहनाुंची दिॱणेकडील राजधानी होती. ुईत्र कानड्यातील शीशी शहरापािून 
ुअग्नेुइि पुंधरा मलैावर हे स्थळ ुअहे. त्याला वानवािी म्हणतात. काला लेण्यातील लेखात ―करहाकड, 
घेनकाटक (डहाणू), शूपारक (िोपारा), किलुऄण (कल्याण), चेमुल (चौल), वस्य (विुइ), स्थानक 
(ठाणे) ―या गावाुंचा ुईल् लेख ुअहे. 
 
 रे्षिरप् लि (ुआ. ि. ८०) ुअिण टॉलेमी (ुआ. ि. १२७–१९१) याुंच्या ग्रुंथात, िोपारा, कल्याण ुअिण 
भडोच बुंदराुंहून होणाऱ्या ुअयात-िनयात मालाची मािहती िदली ुअहे. कल्याणवरून नाणेघाटमागे मालाची 
वाहतुक होुइ. नानेघाटाुंत ―टोल नाके ―होते. त्याचे राुंजण िापडले ुअहेत. महाराष्रातील लेण्यात माळी, 
िुवणॳकार, लोहविणज, वराकार (बरुूड), कास्यकार, िाथॳवाह, हतिलक (शतेकरी), रॅेष्ठी, गुंधीक, 
ुआत्यादी व्याविाुइकाुंचे ुईल् लेख ुअहेत. भाजे (मुुंबुइ-पुणे रस्त्यावर मळवली स्टेशन जवळ) येथील लेण्यात 
खालील ुआ. ि. पूवॳ दुिऱ्या शतकातील लेख ुअहे. 
 

१. नडिवि नायि 
२. भोगवति गाभो दानुं 

 
 भोगवतीचा नडिव याने गभॳलेणे दान िदले. हा नडिव नागकुलोत्पन्न ुअहे. त्यावळेी या भागात 
नागकुलाुंची वस्ती होती. 
 
 िातवाहन राजघराण्याची स्थापना िशमुकने केली त्याने तेवीि वर्ष ेराज्य केले. ुआ. ि. पूवॳ पिहल्या 
शतकात हा प्राुंत िातवाहनच्या ुऄखत्यारीत होता. त्याुंच्या काळापािून ुईत्र कोकणचा िलग ुआितहाि 
ुईपलब्ध ुअहे. िातवाहनाुंचे राजघराणे ुआ. ि. पूवॳ २३० ते ुआ. ि. २५० पयंत राज्यावर होते. िातवाहन 
कुलाचा िुंस्थापक ििमुक याुंचा िपता िातवाहन हा मौयांचा माुंडिलक होता. मौयांचे माुंडिलक रथीक 
ुअिण भोजक हे िातवाहनाुंचे नुंतर माुंडिलक झाले. महाड येथील लेण्यात कुमार काणभोजाचा ुअिण भाजे 
लेण्यात महारथी कौिशकीपतु्राचा ुईल् लेख ुअहे. ुऄनेक लेण्यातून ुऄन्य रथीक ुअिण भोजकाुंचे ुईल् लेख 
येतात. िातवाहन राजा राजकणा याुंचा लेख कान्हेरीला िाुंपडला ुअहे. त्यावरून विशष्ठपुत्र शातकणीचे 
राज्य ुऄपरान्तावरही होते हे िमजून येते. िातवाहन कालातच मध्युंतरी काही वर्ष ेॱत्रप नहपान याचे राज्य 
या प्रदेशावर होते. त्याचा जामात ुऊर्षभदत् याच्या दानधमाचे वणॳन नािशक ुअिण काले येथील लेखात 
ुअलेले ुअहे. त्याने ब्राह्मणाि दाने िदलेली ुअहेत. त्याचप्रमाणे बौद्धिभॱूनाही नािशक ुअिण काले ुआथे गाव े
दान िदली होती. 
 
सातवाहनाुंची मूळ राजधानी पैठण 
 
 िातवाहनाुंची राजधानी पैठण होती. ते ुअुंध्र होते ुअिण ुअुंध्र देशातून महाराष्रात ुअले, ुऄिे काही 
िवद्वानाुंचे म्हणणे ुअहे. काहींचे म्हणणे ुऄिे, की पिश् चम महाराष्रातील, मावळाुंपैकी ुअुंध्रीमावळ या 
प्रान्तावरून िातवाहनाना ुअुंध्रदेशीय म्हणण्यात ुअले ुऄिाव.े या मावळाच्या पिश् चमेकडील ―नाणेघाटता‖ 
िातवाहनाुंचे लेख ुअिण कोरीव पुतळे िापडले ुअहेत. या भागातील रिहवािी नागलोक, याुंच्याशी त्याुंचे 
िववाहिुंबुंध ुअले ुअहेत, त्यावरून वरील ुऄनुमान ग्राह्य वाटते. काहीही ुऄिले तरी िातवाहनाुंचा प्रितष्ठान 
शकवा पठैणशी घिनष्ठ िुंबुंध होता, हे मान्य केलेच पािहजे. त्याुंनी दिॱणपथात िवॳत्र िुंचार केला. 
गौतमीपुत्र िातकणी याुंचे घोडे तीन िमुद्राचे पाणी प्याले होते, ुऄिे प्रस्तरलेखात वणॳन ुअहे. जुन्नरच्या 
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पिश् चमेकडील नाणेघाटात िातवाहन कालीन (ुआ. ि. पूवॳ दुिरे शतक) लेणी ुअहेत. त्यात िातकणी 
पिहला िातवाहन राजा ििमुक याचा पुतळा ुअहे. िातकणी ुअिण त्याची राणी नागिनका याुंचेही पतुळे 
ुअहेत. नागिनका महारठी कळकाय याची कन्या. तो ―ुऄुंगीय‖ कुलातील नागवुंशीय होता. नागाुंच्या 
ुऄिधपत्याखालील प्रदेशाि राष्र ुऄिे म्हणत. ुऄशी ुऄनेक नागराज्ये महाराष्रात होती. कळकायनागाने 
नुंतर िातवाहनाचे माुंडिलकत्व पत्करले. त्याची नाणी ुअजच्या ुअुंध्र ुअिण कणाटक प्रदेशात िाुंपडली 
ुअहेत. नागिनकेने ुऄनेक यॲ केले. त्याचा ुईल् लेख नाणेघाट लेखात ुअहे. हजारो गाुइ, हजारो कार्षापॳण, 
हत्ी, वस्रप्रावरणे ुआतकेच नव्हे तर िकत्येक गाव ेदान िदली होती. एवढे िातवाहन राजे वैभवशाली होते. 
 
सातवाहनाुंचे परधमु सणहष्णुत्व 
 
 िातवाहन राजे ब्राह्मण होते. त्याुंच्या राज्यात शहदु ुअिण बौद्ध धमाि िारखाच राजारॅय होता. 
त्याुंच्या दानाचे ुईल् लेख नाणेघाटातील, त्याचप्रमाणे जुन्नर ुअिण नािशक येथील लेखात येतात. याच 
वुंशातील राजा हाल हा चाुंगला व्युत्पन्न होता. त्याने गाथाुंचा िुंग्रह केला तो गाथािप् तशती म्हणून प्रििद्ध 
ुअहे. पुराणातून तीि िातवाहन राजे ुईल् लेखले ुअहेत. त्यातील तेिविावा गौतमीपतु्र िातकर्णण. याच्या 
काळापािून िशलालेख, नाणी िापडतात. याच्या पूवी िातवाहनाच्या ुऄिधपत्याखालील प्रदेशात कुशान 
िम्राट किनष्काच्या शकवुंशी ॱत्रपाुंनी वचॳस्व प्रस्थािपत केले होते. ॱत्रप (प्रान्तािधकारी) नहपान (फारशी 
नाव) याचा जामात ुऊर्षभदत् (दॱिमत्राचा िपता) ुअिण ुऄमात्य ुऄयॳमा याुंचे लेख ुईपलब्ध झाले ुअहेत. 
त्यावरून शक राजे ब्राह्मण ुअिण बौद्ध धर्णमयाुंना िारखीच वागणूक देत हे ििद्ध होते. त्याुंनी धमॳशाळा, 
घाट, रस्ते बाुंधले, तलाव खणले, राजरस्त्याुंवर पाणपोयादी िोुइ ुईपलब्ध करून िदल्या ुऄिे ुअढळते. 
शकाुंच्या कारकीदीत िातवाहन राजे बालाघाट, वैनगुंगातीरी वास्तव्य करून काळाची वाट पहात होते. 
पुढे गोतमीपुत्र िातकणीने शकाुंचा पराभव केला. ुऄपरान्त ुअिण महाराष्रात पनु्हा िातवाहन ुऄुंमल जारी 
केला. त्याचे राज्य ुऊर्षीक (खानदेश), ुऄश् मक (गोदातीर), मूळक (पैठणप्रान्त), िुराष्र (िौराष्र), 
कुकुर (राजस्थान), ुऄपरान्त, ुऄनूप, िवदभॳ, ुअकारावुंती (माळवा), कृष्णिगरी शकवा कान्हेरी या प्राुंती 
पिरले होते. ही मािहती त्याची ुअुइ गौतमी बलरॅी िहने पुत्र शातकणी याच्या िनधनानुंतर नािशकच्या 
लेण्यात कोरवलेल्या लेखात िदली ुअहे. 
 
प्राचीन वाङ मयातील अपराुंताचा उल् लेख 
 
 िातवाहनकाळात कल्याण, चौल, िोपारा, राजपुरी ही बुंदरे भरभराटीत होती. ितथून ुआराण, 
ग्रीि, ुऄरबस्तान, ुआजीप् त ह्या पिश् चमेकडील ुअिण जावा, िुमात्रा, चीन ह्या पूवेकडील देशाुंशी िमुद्रमाग े
दळणवळण होते. या परदेशाुंमधून ुअलेल्या मालाचा नजराणा घेुउन ुआथले राजे युिधिष्ठराकडे गेले होते 
ुऄिा महाभारतात ुईल् लेख ुअहे. त्या िुंदभात ―ुऄपरान्त ―चा ुईल् लेख िभापवात ुअला ुअहे. परदेशाशी 
व्यापारी िुंबुंधात या भागाचे प्रथमस्थान ुअजही मुुंबुइने कायम राखले ुअहे. शकबहुना मुुंबुइची वाढ या 
वैिशष्याुंमुळेच झालेली ुअहे. 
 
सातवाहनकाल 
 
 ुआ. िनाच्या ितिऱ्या शतकाच्या मध्यापािून ुआ. ि. ४१५ पयंत ुईत्र कोकणावर ुऄभीराुंचे राज्य 
होते. ुआ. ि. पाचव्या शतकात रचलेल्या कािलदािाच्या रघुवुंशीकाव्यात रघूच्या स्वारीचे वणॳन ुअहे. 
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 तस्यानीकैर्णविपॳिद्वरपरान्तजयोद्यतेुः ।। 
 रामास्रोत्िािरतो ऽ प्यािीत्िह्यलग्न ुआवाणॳव. ।। ५३ ।। िगॳ 
 
४ ―ुऄपरान्ताुः कौङ्कणाुः‖ ुऄिे वल् लभाचे म्हणणे. रघूने ुऄपरान्तावर स्वारी केली होती. पुढच्याच श् लोकात 
केरल योिर्षताुंचा ुईल् लेख ुअहे. पुंचान्नवाव्या श् लोकात मुरूला नदीचा ुईल् लेख ुअहे. 
 
 मुरूलामारूतेद्धतूमगमत्कैतकुं  रजुः ।। ५५।। 
 
 ही मुरूला, ―मुरवी‖ नदी केरळातील ुऄिावी ुऄिे मत्ल् लनाथाच्या िुंजीिवनी टीकेत िाुंिगतले ुअहे. 
िनणॳयािगरी ुअवृत्ीतील नारायण राम ुअचायॳ याुंच्या टीपेत “मुरला चेयुं कणाटकस्था 
िदािशवगढिुंिनधवािहनी ―काली‖ नदीित िुंप्रितख्याते‖ ―–ुऄिे िाुंिगतले ुअहे. परुंतु ५५ ते ५७ हे श् लोक 
कोकणवणॳनात घेतले पािहजेत ुऄिे प्रा. शजेवलकर म्हणतात. यािाठी िशलाहाराुंच्या भादाणे ताम्रपटाचा 
ते ुअधार घेतात. त्याुंत लोणािदत्य देवाला दान िदलेल्या गाुंवाच्या दिॱणेची िीमा मुरूल महानदी ही 
िाुंिगतली. म्हणजे ुअजची कल्याणची खाडी ही नाणेघाटात ुईगम पावते. ितच्याच तीरावर मुरबाड गाव 
ुअहे. ५८ व्या श् लोकात पुन्हा ―ुऄपरान्त‖ चा ुईल् लेख ुअहे. ुअिण पुढे :  
 
 ित्रकूटमेव तत्रोच् चैजॳयस्तुंभ चकार िुः ।। ५९ ।। 
 
ुऄिे कािलदाि म्हणतो. भादाणे ताम्रपटात मािहरी शकवा ुअजच्या माहुलीचा ुईल् लेख ुअहे. ितथल्या 
माहुलीच्या डोगरावर िकल् ला ुअहे. हेच ते रघूच्या जयस्तुंभाचे स्थान ुऄिे शजेवलकर िुचवतात. 
भोगशक् तीच्या या ताम्रपटातील राजा हिरश् चुंद्रान्वय. या राजवुंशाचे मूळपीठ म्हणजे ुअजचा हिरश् चुंद्रगड. 
ितथे कोरीव लेणी ुअहेत. हा भाग तेव्हा ुईत्र कोकणात (ुऄपरान्तात) मोडत ुऄिे. 
 
राष्रकूटाुंकडून णिंलाहाराुंकडे 
 
 राष्रकूट राजाुंची राजधानी िातारा िजल्ह्यातील माणदेशात होती. त्याुंचे ुईत्र कोकणवर 
ुऄिधराज्य होते. राष्रकूटाुंकडून ुईत्र कोकणचे ुऄिधपत्य िशलाहाराुंकडे ुअले. त्याुंचे ठाणे-मुुंबुइवर 
िाडेचारश ेवर्ष ेराज्य होते (ुआ. ि. ८०० ते १२४०). याच काळातील ुआ. ि. ११८७ चा लेख मुुंबुइतील परळ 
येथे िापडला ुअहे. िशलाहाराुंची राजधानी परुी. म्हणजे जुंिजऱ्याजवळील राजपुरी होती. ठाण्यालाही 
त्याुंची राजधानी होती. कल्याण जवळील ुऄुंबरनाथ येथे िचत्राजाने ुईभारलेले िशवमुंिदर ुअिण मुुंबुइचे 
वाळुकेश् वर मुंिदर याुंच्याच ुऄमदानीतले. िशलाहार राष्रकूटाचे ुअिण चालुक्याुंचे माुंडिलक म्हणवीत. ुआ. 
ि. १२६० मध्ये देविगरीचा राजा महादेव याने बेटे मुुंबुइ ुअपल्या राज्यात िमािवष् केली. 
 
 िशलाहार राजे िशवभक् त ुऄिले तरी त्याुंचे धोरण िवॳधमॳिमावशेक होते. ज्यू, मुत्स्लम, िरिसस्ती, 
ुऄरब, पारशी याुंना त्याुंनी िारखीच वागणूक िदली. मुुंबुइ-ठाणे रस्ता त्याुंच्याच काळात तयार झाला. 
त्याुंच्याच काळात पाठारे (पाताणे), कायस्थ, ुअिण यजुवेदी ब्राह्मण मुुंबुइत स्थायीक झाले. यादवाुंच्या 
वतीने मुुंबुइ िाष्ीचा कारभार ुऄच्युत नायक पाही. त्यावळेी कृष्ण हा भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण मुुंबुइिाष्ीचा 
िुभेदार होता. रामदेवाुंचा मुलगा िभल् लम शकवा शबबदेव हा १२९४ पािून ुईत्र कोकणाचा कारभार पाहू 
लागला. त्याची राजधानी माहीम येथे होती.या िुभ्यात १५ महाल ुअिण १६२४ खेडी होती. शबबदेवाच्या 
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काळी माहीम, वाळुकेश् वर ुअिण मुुंबुइ ही तीनच ठाणी होती. माहीम गाव बाभळीच्या वृॱाुंनी भरलेला होता. 
त्याच काळात नारळीच्या झाडाुंची लागवड मुुंबुइ बेटात करण्यात ुअली. शबबदेवाच्या कोकणातील चौदा 
परगण्याुंपकैी माहीम हा एक परगणा होता. त्यात िात गाव ेहोती. शबबदेव हा मुुंबुइचा ुईत्पादक म्हटला 
पािहजे. त्याची दुिरी राजधानी मरोळ येथे होती. 
 
 िदल् लीचे बादशहा मुबारक याच्या िैन्याने १३१८ मध्ये माहीम ुअिण िाष्ी बटेे काबीज केली. 
तरीही प्रतापशहाचे माहीमवर ुऄिधपत्य होते. त्याचा त्याच्याच मेहुण्याने (चौलचा ुऄिधपती) १३३१ मध्ये 
पराभव केला. 
 
 मौयाचे ुऄिधपत्य भारतात दिॱणेि नेलोरेपािून कल्याण पूरी नदीपयंत पिरले होते. पिश् चम 
दिॱणधात ुऄपराुंत िामवनू घेतले होते. याच काळात हूण, शक, कुर्षाण, यानी ुऄपरान्तात गुजरातमाग े
प्रवशे केला होता. ुआ. ि. पूवॳ पिहल्या शतकात चेदी वुंशातील ितिरा राजा खारवले याचा ुऄमल काही 
काळ या भागात होता, हे पुरातत्त्व िुंशोधनात ििद्ध झाले ुअहे. मौयॳ िम्राट ुऄशोकानुंतर किनष्काच्या 
कारिकदीत ुऄष्वघोर्ष हा नाटककार ुअिण चरक हा धन्वुंतरी होुउन गेला. ुआ. ि. ११९–१२५ च्या िुमाराि 
नपहान हा ित्रप ुऄपरान्ताुंत प्रभावी होता. त्याची नाणी नािशक-पुणे भागात िापडली ुअहेत. 
 
नागाुंची राज्ये आणण कलचूरी काल : 
 
 ुअिभराुंनी िातवाहनाुंचा ुआ. ि. ितिऱ्या शतकाच्या मध्याि पराभव केला. याला ―कचलचरूी काळ‖ 
ुऄिे म्हणतात. त्या पूवी दोनश ेवर्ष ेनागाची राज्ये स्थापन झाली होती. महाभारतातील िपॳित्रकाळात नाग 
लोकाुंचा छळ झाला, तेव्हा ते दिॱणेि पिरले. त्याुंच्यापकैी काहींनी कोकणाचा ुअरॅय घेतला नागाचे 
देवक (totam) िपॳ होते. ुईत्र ुअिण दिॱण कोकणात त्याच्या िशलामतूी िापडतात. कोकणातील 
ुअडनावात ुअजही नागाुंची स्मृती रिॱलेली िदिून येते. या नाग राज्याुंशी िातवाहनाुंनी िमझोता केला. 
शरीरिुंबुंध जोडले. याचा ुईल् लेख पूवी केलाच ुअहे. यॲ-शातकणीने ित्रपाुंचा िबमोड केला. याचाही 
ुईल् लेख येुउन गेला ुअ.हे याुंच्या नाण्याुंवर जहाजाची प्रितकृती ुअढळून येते. ती दयावदीपणाची िूचक 
ुअहे. त्याच्यानुंतर िातवाहन राज्याची शकले झाली. ुअिण नुंतर वाकाटकाुंनी ितिऱ्या शतकापािून 
िहाव्या शकतापयंन्त ुऄपरान्तािह कोकणावर ुअिधपत्य प्रस्थािपत केले. 
 
उत्र कोकणातील बुंदरातून आयात-णनयात : 
 
 महाभारतात युिधिष्ठराला परदेशातून नजराणे ुअले त्याची मािहती िदली ुअहे. त्यावरून 
तत्कालीन ुअयातीच्या व्यापाराची कल्पना येते. महाभारत हे एक िुंकलन ुअहे. ुअिण िुंकलनाचा काळ 
ुआ. ि. पूवॳ ४०० ते ुआ. ि. ४०० ुऄिा होता. हे िुंकलन ॱित्रयाुंच्या गाथाुंवरून केले. त्या पूवी काही शतके 
गाथा प्रचारात ुअल्या होत्या. या काळात परदेशाुंशी िवशरे्षतुः पिश् चमी देशाुंशी होणारा ुअयात िनयात 
व्यापार कल्याण चौल बुंदरातून होत ुऄिे. Periplus of the Erythraean Sea या ग्रीको ुआिजप् शीयन 
दयावदीने िलिहलेल्या ग्रुंथात या ुअयात िनयातीचा ुईल् लेख ुअहे. त्यावळेी मिाल्याचे पदाथॳ, ुऄत्रे, 
और्षधी, वनस्पती रुंग, मोती, रत्ने, चामडी, कापड, रेशमी धागा. तलमकापड, नाळ, हत्स्तदुंत, कािवाची 
कवचे ुअिण िचनीमातीची भाुंडी पिश् चमी देशाुंना िनयात होत. ुअयातीत चाुंदी, िोने, ताुंब,े किथल, िशिे, 
मािणक, कापड, लीनन, ुऄत्रे याुंचा िमावशे ुऄिे. प् लीनी िाुंगतो की, रोम मध्येच पाचकोटीचा माल 
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खरेजी केला जाुइ. पिश् चमी राष्राुंशी होणाऱ्या व्यापाराची ुऄलेक्झाुंिाया (ुआिजप् त) ही बाजार पेठ होती. 
भारतात रोमन िुवणॳ नाणी िापडली ुअहेत तीही या व्यापाराची िाॱ देतात. 
 
वाकाटकाुंचा कोकणािंी सुंबुंध : 
 
 भारतात गुप् ताुंचे िाम्राज्य ुआ. ि. ३२० मध्ये मूळ धरत होते. त्यावर्षी चुंद्रगुप् त राज्यावर ुअला. गुप् त 
िम्राट चुंद्रगुप् ताने शक-ित्रपाुंचा पराभव करून कोकण प्राुंत शजकून घेतला. त्यापूवीपािून दिॱणेत स्वतुंत्र 
राज्ये स्थापन होुउ लागली होती. वाकाटकाुंनी ुआ. ि. ितिऱ्या शतकाच्या मध्याि िवदभाि ुईठाव केला. 
या राजवुंशाचा मूळ पुरुर्ष शवध्यशत्क् त (ुआ. ि. २५०–२७५) हा शवै ब्राह्मण होता. त्याचा पुत्र प्रवरिेन (मृत्य ू
ुआ. ि. ३३०) नातू रुद्रिेन याची राजधानी नागपूरजवळ रामटेक येथे होती. रुद्रिेनाचा नातू दुिरा रुद्रिेन 
याने िम्राट चुंद्रगुप् त (ुआ. ि. ३८०–४१३) याची मुलगी प्रभावती गुप् ता ुआच्याशी िववाह केला. मूळचा तो 
शवै. पण त्याने वैष्णव पुंथाचा स्वीकार केला. त्याच्या मृत्यूनुंतर मुलगा िदवाकरिेन याच्या वतीने प्रभावती 
गुप् ताने राज्यकारभार पािहला. वाकाटकाुंच्या वत्िगुल्म (वािशम) शाखेतील हिरॱेण (मतृ्यू ुआ. ि. ५५०) 
याने कोकणावर स्वारी करून ुअपले ुऄिधपत्य स्थापन केले. 
 
 ुईत्र कोकणावर ुआ. ि. २४८ पािून तै्रकूटक राज्य करीत होते. ते ुऄभीराुंचे माुंडिलक होते. ुईत्र 
कोकणातील ित्रकुट पवॳता जवळील ते्रकूटक येथे त्याुंचा ुईगम. तै्रकूटक ुआन्द्रदत् याचा मुलगा व्याघ्रिेन, 
ुऄपरान्ताुंचा स्वामी होता. (ुआ. ि. ४९०) पारडी येथे त्याचे लेख िापडले ुअहेत. तै्रकूटक कृष्णराजाची 
रौप्यनाणी मुुंबुइ ुअिण िाष्ी बेटात िापडली ुअहेत. त्यािशवाय कऱ्हाड ुअिण नािशक येथे िापडलेल्या 
नाण्यावरून ुआ. ि. ३७५ पािून ुआ. ि. ४०० पयंत मुुंबुइिह ुईत्र कोकणावर तै्रकूटकाुंचा ुऄुंमल होता, ही 
गोष् ििद्ध होते. त्या काळात मुुंबुइचा ठाण्याचा घिनष् िुंबुंध होता. 
 
चालुक्य राजाुंची कारकीदु : 
 
 वाकाटकानुंतरचे कोकणािधपती चालुक्य. चालुक्य पूलकेशी याची राजधानी वातािपपूरा (बदामी-
िवजापूर). चालुक्य कीर्णतवमाने (५६६-५९७) कदुंबाचा िबमोड केला ुअिण मौयाची िपछेहाट करून 
मुुंबुइिह कोकणावर ुअिधपत्य स्थापन केले. (ुआ. ि. ५९०) पूलकेशीच्या ुऄमदानीत ुअयात िनयात व्यापार 
भरभराटीत होता. त्याने ुआराणी देशाुंशी पुन्हा व्यापारी िुंबुंध प्रस्थािपत केले. ुअिण वैिदक धमॳ स्वीकारून 
यॲिुंस्कृतीचा परुस्कार केला. 
 
 वर ज्या मौयाचा ुईल् लेख केला ुअहे तेच मोरे. मौयॳ िुकेतवमा याचा, ठाणे वाडा येथे िापडलेल्या 
लेखात ुईल् लेख ुअला ुअहे. चालुक्य कीतीवमा याने रेवती द्वीप (रत्नािगरी) ुअिण गोवा शजकून मुुंबुइवर 
हल् ला केला ुअिण मौयाचा िबमोड केला. चुंद्रदुंड या पूलकेशीच्या िेनापतीने पुरी येथे मोऱ्याुंची शुंभर 
जहाजे नष् केली. चालुक्याुंनी माही नदीच्या दिॱणेकडील िवॳ कोकणपटीची काबीज केली होती. दुिरा 
पूलकेशी (ुआ. ि. ६१०) मध्ये गादीवर बिला त्याचा ुआितहाि ुऄिहलोल प्रशस्ती (ुआ. ि. ६३४-५) वरून 
िमजतो. याच लेखात कािलदािाचा पिहला ॲात ुईल् लेख ुअहे. दुिऱ्या पूलकेशीने कोकणात दिॱणेि 
वनवािी (ुईत्र कानडा) पयंत चाल करून ितथपयंतच्या कोकणपटीचीवर ुऄिधपत्य स्थापन केले. मौयाचा 
िबमोड करून पुरी ताब्यात घेतली. हर्षॳवधॳनाच्या पराभवाचे (ुआ. ि. ६३०) िचनी प्रवािी हुएनस्तुंग याने 
वणॳन केले ुअहे. 
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चालुक्याुंचे कारभारी राष्रकूट : 
 
 राष्रकूट हे पाचव्या शतकात चालुक्याुंचे कारभारी होते. त्यावळेी मुुंबुइ बेटे नािशकच्या चालुक्य 
राजाचा ुऄिधपात्याखाली होती. चालुक्याुंवर ुआ. ि. ७५३ मध्ये राष्रकूटाुंनी वचॳस्व स्थापन केले ुअिण ुआ. 
ि. ७६० मध्ये कोकणावर ुऄिधित्ा स्थापन केली. त्याुंची राजधानी नािशकजवळील मयूरखुंड या डोंगरी 
िकल्यावर होती. राष्रकूटाुंचा मुुंबुइशी ुऄिलेला िुंबुंध ―कोलके‖ ―या नावात िदिून येतो. वरेूळचे कैलाि 
लेणे राष्रकूटाुंच्या पे्ररणेने ुआ. ि. ुअठव्या शतकाच्या चतुथॳपादात खोदण्यात ुअले. मानपुरा (माण-
माणक), येथे ुआ. ि. पाचव्या शतकात राष्रकूटानी राज्य स्थापन केले होते. ुअठव्या शतकाच्या 
चतुथॳपादापािून दहाव्या शतकाच्या प्रथम पादापयंत राष्रकूट राजे, धु्रव (७७९-७९३), गोशवद ितिरा 
(७९४-८३), ुऄमोघ वर्षॳ (८१४-८७७), कृष्ण (८७८-९१४) याुंनी कोकणावर राज्य केले. 
 
राष्रकूटाुंची राजधानी पूरी कोणती : 
 
 राष्रकूटाुंचे माुंडिलक म्हणनू ठाणा-कुलाबा प्रान्ताचा कारभार िशलाहार पाहात होते (ुआ. ि. 
८१०-१२६०). त्याच्या ुऄिधपात्याखाली ठाणे-कुलाबा िजल्ह्याचा भाग ुऄिून त्यात १४०० गाव ेहोती, ुऄिे 
भादान दानपत्र ुअिण खारेपाटण ताम्रपटावरून िमजते. या प्रान्ताची राजधानी पूरी येथे होती ुऄिा 
ुईल् लेख ुअहे. पूरी ही मौऱ्याुंची राजधानी जुंिजऱ्याजवळ होती. तीच ही पूरी होती काय हा प्रश्न ुऄिनर्णणत 
ुअहे. कझेन्् याुंच्या मते मुुंबुइजवळील मरोळ ही पूरी ुऄिावी. ऐहोळे लेखात पूरी िमुद्रविेष्त होती ुऄिे 
म्हटले ुअहे, ते वणॳन मरोळला जूळते. बहुतेक लेखातून ुअिण ताम्रपटातून स्थानक म्हणजे ठाणे याचा 
िशलाहाराुंची राजधानी म्हणनू स्पष् ुईल् लेख ुअहे. पूरी ही दुयमयम राजधानी ुऄिावी. िशलाहार मूळचे ―तेर 
―ह्या मराठवाड्यातील गावचे ितथे ुअठश ेवर्षांपूवीपयंत कन्नड भारे्षचा प्रभाव होता. ती िशलाहाराुंची भार्षा. 
त्यामुळे मुुंबुइ-ठाणे-कुलाबा भागात कन्नडभािर्षक शब्द ुईपयोगात ुअले ुऄिे जुन्या लेखाुंवरून िदिते. 
त्याचा ुईल् लेख ुआतरत्र ुअला ुअहे. 
 
 राष्रकूट िम्राट गोशवद ितिरा, याने कपदी पिहला, या िशलाहार वुंशस्थापकाला ुईत्र कोकणचा 
िामुंत (कारभारी) नेमले. त्यावरून ुईत्र कोकणला कपदी द्वीप शकवा कवडी द्वीप ुऄिे नाव पडले. 
िशलाहाराुंचे महाराष्री वुंशज शलेार हे ॱित्रय ुअहेत. ते मूळचे तगरचे, जीमतूवाहनाचे वुंशज. िशलाहार 
नावाची व्युत्पत्ी छदै्वदेवाच्या िप्रन्ि ुऄव्ह वले्ि म्यूिझयममध्ये ुऄिलेल्या ताम्रपटात िदली ुअहे. 
 
 जामदग्न्यशरात्रस्तुः शीलारच्छद्मना तदा िागरो रिॱस्तरृ प्रापुस्तन्नाम पूवॳजाुः ।।१९।। 
 
 याच ताम्रपटात ―वखोला‖  गावाि जाण्याचा मागॳ ुअिण लवण चिरका (ॱारॱेत्र) याचा ुईल्लखे दान 
िदलेल्या शतेाुंची िीमा म्हणून ुअला ुअहे. हे वखोला गाव कुलाब्याच्या ुईत्रेच्या पोयनाड जवळील 
कोलेित ुऄिाव े ुऄिे म. म. िमराशी म्हणतात. या िुंदभात मुुंबुइि ुअज िवद्यापीठाचा नवीन पिरिर 
ुऄिलेल्या वाकोला गावाची ुअठवण होते. 
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णिंलाहाराुंचे राज्य आणण राज्यिंाखा :  
 
 िशलाहार वुंशातील एक शाखा दिॱण कोकणावर ुआ. ि. ७८२ ते १००८ पयंत राज्य करीत होती. 
तर दुिरी शाखा कऱ्हाड-िातारा प्रान्तावर राज्य करीत होती. िद्वतीय िशलाहार पुल् लशिति (८५०-८८०) 
याचे लेख कृष्णािगरीि (कान्हेरीि) ुअहेत. त्याचा मुलगा िद्वतीय कपदी, कपदीचा मुलगा वष्णुवन्न (८८०-
९१०) पाचवा िशलाहार झुंझ (९१० -९३०) हा िैमरू वर राज्य करीत होता ुऄिे ुऄरब ुआितहािकार मिूदी 
याने िलहून ठेवले ुअहे. त्याने बारा िशवमुंिदरे स्थापन केली होती. परुंतु ती ुअज ुऄत्स्तत्वात नाहीत. 
झुंझानुंतर त्याचा भाुउ गोग्या (९३०-९४५) ुअिण मुलगे वज् जड (९४५-९६५) ुअिण छदै्वदेव (९६५-९७५) 
याुंनी राज्य केले. नववा िशलाहार ुऄपरािजत मृगाुंक (९७५-१०१०) त्याचा भादाणे ताम्रपट (ुआ. ि. ९९७) 
ुईपलब्ध झाला ुअहे. त्यावरून ुऄपरािजत ुऄिखल कोकणचा ुऄिधपती होता ुऄिे िदिते. चालुक्यानी 
राष्रकूटाुंना परािजत केले होते. ुऄपरािजत त्याुंचे वचॳस्व मानायला तयार नव्हता. परुंतु त्याचाच खुद्द 
चालुक्यानी पराभव केल्यामुळे त्याला पूरीचा ुअरॅय घ्यावा लागला. ुअिण चालुक्याुंचे ुऄिधपत्य मान्य 
कराव े लागले. ुऄपरािजतचा मुलगा वज् जद दुिरा (१०१०-१०१५) ुऄल्पकाळच राज्यावर होता. 
त्याच्यानुंतर त्याचा चलुता ुऄिरकेिरी याने १०१५ पािून १०२० पयंत पाचच वर्ष े राज्य केले. याच्याच 
काळात भोज परमारने ुईत्र कोकणावर स्वारी केली ुअिण िशलाहाराुंना माुंडिलकत्व स्वीकारायला 
लावले. 
 
 पूलकेशीची राजधानी िवजापूर, वातािपपरुी बदामी, येथे होती. दुयमयम राजधानी होती नाििक. ह्य ू
एन्. शिग याने त्याची नाििक येथे भेट घेतली ुऄिे िदिते. तो पूलकेशीला महाराष्राचा राजा ुऄिे म्हणतो. 
पूलकेशीचा मोठा मुलगा िवक्रमािदत्य धाकटा जयशिह नािशकचा ुऄिधपित होता. त्याचा ताम्रपट 
नािशकला िापडला ुअहे. जयशिगाचा धाकटा मुलगा मुंगलरि. तो ठाणे िजल्ह्यात राज्य करीत होता. 
त्याचा ताम्रपट ठाणे भागातील मानोर येथे िापडला ुअहे. 
 
 ुईत्र कोकणातील एक ताम्रपट (ुआ. ि. ७३१) कच्छमध्ये िापडला ुअहे. त्यात मुंगलरिाने रॅीपूर 
(िशरगाव) येथून दान िदल्याचा ुईल् लेख ुअहे. ठाणे िजल्ह्यातील वाडे तालुक्यातील मागोठाण 
(मुंगलस्थान) येथे त्याने राजधानी स्थापली होती. ुआ. ि. ७४९ च्या मनोर ताम्रपटात िशरगाव येथील 
देवालयाि राष्रकूट दुंितदूगॳ याने तमिाही गाव दान िदल्याचा ुईल् लेख ुअहे. िित्राजवर कदबाुंनी स्वारी 
करून शरण ुअणले. परुंतु त्याुंचे माुंडिलकत्व स्वीकारून िित्राजाने (१०२०-१०३५) ुअपले राज्य 
िटकवले. त्यानेच कल्याणजवळील ुऄुंबरनाथचे िशवमुंिदर बाुंधण्याि िुरुवात केली होती. त्याच्या 
कारकीदीत िवद्या-कलाना ुईते्जन िमळाले. िित्राजानुंतर त्याचा मुलगा नागाजुॳन १०४५ पयंत राज्य 
करीत होता. तो चालुक्य िोमेश् वर याुंच्या हल्यात मारला गेला. िित्राजचा धाकटा भाुउ मुन्मुणी (१०४५-
१०७०) याला िोमेश् वराने गादीवर बििवले. त्याने कदुंब राजघराण्यातील मुलीशी िववाह करून त्याच्याशी 
िख्य जोडले. मुन्मुणीच्या मृत्यूनुंतर त्याच्या मुलाुंच्या वतीने गोव्यातील कदुंबानी चौलच्या ुऄरबाुंच्या 
िहायमयाने ुईत्र कोकणवर स्वारी केली. मुन्मुणीच्या कारकीदीतील एका लेखात कजॳत तालुक्यातील 
गावाुंचा ुईल् लेख ुअहे. िित्राजाचा पतुण्या, नागाजुॳनाचा मुलगा ुऄनुंतदेव (१०७०-१११०) याने कदुंबाना 
हाकलून ुअिण दिॱण कोकण शजकून ―पिश् चम िमुद्रािधपित‖ ―पदवी धारण केली. त्या काळातील 
खारेपाटण ताम्रपटात (१०९४) त्याने ुअपल्या मुंत्रयाुंना ठाणे, िोपारा बुंदरात जहाजाुंना जकातमाफी 
िदल्याचा ुईल् लेख ुअहे. कदुंब राजा िद्वतीय जयकेशी याने केलेल्या हल् ल्यात ुऄनुंतपाल मारला गेला. 
त्याचा मुलगा ुऄपराकॳ  (११२०-११४०) गादीवर ुअल्यानुंतर कदुंबानी पुन्हा ुईचल खाल् ली. जयकेशी दुिरा 
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याने ुईत्र कोकणातून ुऄपराकॳ ला काही काळ थोपवनू ठेवले होते. परुंतु ुऄपराकॳ ने कदुंबाचे वचॳस्व पार 
झगूारून िदले. त्याने भारतातील ुआतर राजित्ाुंशी स्नेह प्रस्थािपत केला. त्याुंचे राजनैितक िुंबुंध 
कािश् मरपयंत प्रस्थािपत झाले होते. त्याुंचा कािश् मर मधील वकील तेजकुं ठ याुंचा ुईल् लेख मुंखाच्या श्रीकुं ठ 
सररतात ुअला ुअहे.तेजकुं ठ हा िवद्वान ुअिण वादपटू होता. त्याने िोपाऱ्यात ुअपल्या प्रितस्पध्याचा वादाुंत 
पराभव केला होता. याॲवल्क्य स्मृतीवर टीका िलिहण्याुआतका तो िवद्वान होता. त्याचा मुलगा हरपाल 
(११४०-११५५) ुअिण नातू मत्ल् लकाजुॳन (११५५-११७०). मत्ल् लकाजुॳन बलाय र राजा होता. त्याचा एक 
लेख विुइ येथे िापडला ुअहे. त्यात िभवुंडीतील लोनाड (लोन-वाटक) लखण ुईपाध्याय याि दान 
िदल्याचा ुईल् लेख ुअहे. मत्ल् लकाजुॳनाने ―राजिपतामह‖ ―हे िबरुद धारण केले. त्याची ―राजधानी 
जलािधविेष्त शतानुंदपरु‖ होती. 
 
णिंलाहार राज्याचा िेंवट : 
 
 मत्ल् लकाजुॳनानुंतरचा ुऄपरािदत्य दुिरा (११७०-११९५) गादीवर येण्यापूवी ुईत्र कोकणवर 
गुजरातच्या कुमारपालने वचॳस्व स्थापन केले होते. ते ुऄपरािदत्याने िुंपुष्ात ुअणले ुअिण ठाण्याची 
मुक् तता केली, ुऄिे परळच्या िशलालेखावरून (११८७) िदिते. “त्याुंत महाराजािधराज कोंकणचक्रवती” 
ुऄिा त्याचा ुईल् लेख ुअहे. ुऄपरािदत्याचा मोठा मुलगा िद्वतीय ुऄनुंतदेव ुऄल्पकाळच (११९५-१२००) 
गादीवर होता. धाकटा मुलगा केिशराज पुंचेचाळीि वर्ष े(१२००-१२४५) राज्यावर होता. या काळात ुऄनेक 
स्वाऱ्या करून देविगरीच्या यादवाुंनी त्याचे राज्य िखळिखळे करून टाकले. केिशराजाचा मुलगा तृतीय 
ुऄनुंतदेव (१२४५-१२५५) त्याचा धाकटा भाुउ िोमेरॄर (१२५५-१२६५) हा शवेटचा िशलाहार राजा. त्याुंचा 
ुआ. ि. १२६० मध्ये देविगरीचा राजा महादेव याने पराभव केला. या स्वारीत त्याने गजदळाचा वापर मोया 
प्रमाणात केला होता. त्या हल् ल्यामुळे िटकाव न लागनू िोमेरॄराला जहाजातून पळून जाव ेलागले. त्यातच 
त्याचा ुऄुंत झाला ुऄिावा. मुुंबुइजवळील बोरीवली येथे या युद्धाची िशल्पे कोरलेले वीरगळ िापडले 
ुअहेत. ते तेराव्या शतकातील ुअहेत. 
 
णिंलाहाराुंची कामणगरी आणण मुुंबई बेटे : 
 
 ुईत्र कोकणावर िशलाहाराुंचे राज्य िाडेचारश ेवर्ष ेहोते. ते परधमॳििहष्णु होते. त्याुंच्या काळात 
मुस्लीम प्राथॳनामुंिदरे बाुंधण्याि त्याुंनी परवानगी िदली होती. मुत्स्लम धमीयातील कज् जेदाराि त्याुंच्या 
कायद्याप्रमाणे न्याय िमळावा म्हणून मुस्लीम न्यायािधशाुंची नेमणूक केली होती. याुंच्याच काळात िुंजान, 
चौल, िोपारा, ठाणा, कुलाबा या भागात ुऄरब, ज्य,ू िरिसस्ती, पाशी, मुिलमान याुंची मोया िुंख्येने विती 
झाली. त्यामुळे परप्रान्ताशी ुअिण परदेशाशी व्यापारी िुंबुंध प्रस्थािपत झाले. िशलाहाराुंनी ुऄनेक मुंिदरे 
ुईभारली. त्यात वाळकेश् वर ुअिण ुऄुंबरनाथचा िमावशे होतो. त्यानीच मुुंबुइ बेटात नागपूजा ुअणली. 
―पाडा” हा गाववाचक शब्द मुुंबुइ बटेात ििलाहारानी ुअणला. नागपाडा, ुअग्रीपाडा, नौपाडा (ठाणे), 
ुआत्यादी त्याुंनी िदलेली नाव ेुअजही प्रचलीत ुअहेत. िशलाहाराुंनी जमाबुंदी व्यवहारात व्यवस्था ुअणली. 
त्यािाठी भभूाग िनिश् चत केले. राष्र (िजल्हा), त्याचे भाग ―िवर्षय‖ ुअिण ग्राम, ग्रामाुंचा शकवा खेड्याुंचा 
प्रमुख जमाबुंदी ुऄिधकारी ―पटीचिकल‖ (प्रमुख) हाच ुअजचा पाटील. मुुंबुइ बेटे ठाण्याि राज रस्त्याने 
जोडली. त्याुंच्या काळात देशावरील पाठारे (पाताणे) प्रभ,ू कायस्थ यजुवेदी ब्राह्मण याुंचे मुुंबुइत प्रथम 
ुअगमन झाले. 
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प्राचीन इणतहासात मुुंबईचा अनुल् लेख : 
 
 ुअतापयंत जो ुऄपरान्त ुईत्र शकवा कोकणाच्या राजवटींचा ुआितहाि िाुंिगतला, त्यात मुुंबुइ 
बेटाुंचा जरी िमावशे ुऄिला तरी याबटेाुंच्या तत्कालीन भौगोिलक ुऄवस्थेमुळे याचा स्वतुंत्र ुईल् लेख 
िवरळाच ुअढळतो. ुआथे काही घडतच नव्हते, ुऄिा त्याचा ुऄथॳ करणे बरोबर ठरणार नाही. पोतुॳगीजाुंनी ही 
िात बेटे, िाष्ीिह, ुआुंग्रज राजाला ुअुंदण म्हणून िदली. तत्पुवी ती ुऄगदीच ुईपेिॱत होती, ुऄिे मानण्यात 
येते. तेही चूक. कोकणाच्या ुअिण ुऄथात मुुंबुइच्या ुआितहािाची िाधने गेल्या शतकात फारशी ुईपलब्ध 
नव्हती. पोतुॳगीजाुंच्या मागे जायचे तर मिहकावती बखरीच्या ुअधारे मािहमचा राजा शबब, ुआथपयंतच मजल 
ुऄिे. म ुंबईचा वृत्ाुंत मध्ये लेखकद्वय म्हणतात: 
 
 बहुत शतकाुंपूवी मुुंबुइ ुअिण ितच्या ुअिपािचा प्रदेश दिॱणेंतील राष्रकूट नावाुंच्या राजाुंच्या 
ुऄमलाखाली होता ुऄिें िदितें. तिेंच पढुें काुंही वळेापयंत मुुंबुइ दिॱणेतील िकत्येक बलाय र िरदार व 
नायक ह्याुंच्या हाती होती ुऄिेंिह िमजते. (पान ४३). 
 
पुढे टीपेत म्हटले ुअहे : 
 
 फार प्राचीन काळीं कोकणाुंत यादवकुलोत्पन्न ॱत्रीय राजे येथे येुउन त्याुंनी येथें राज्य केलें . पढुें 
प्रभाि ॱेत्री यादवाुंची घडामोड होुउन वाताहत झाली तेव्हाुं बौद्ध लोकाुंनी ही िुंधी िाधून येथे ुअपलें  राज्य 
स्थािपलें  हें त्या वळेचीं जीं नाणी ुऄजून िाुंपडतात त्या वरून ििद्ध होते. 
 
 यावरून लेखकद्वयाना िनिश् चत पूवेितहाि ुईपलब्ध झाला नाही ुऄिे िदिते. ुअता पिरत्स्थती 
बरीच पालटली ुअहे. गेल्या पन्नाि वर्षांत बरीच नवीन मािहतीपुढे ुअली ुअहे. ितच्याच ुअधारे वरील प्रपुंच 
केला ुअहे. त्याची ुअवश्यकता होती ुऄिें वाटते. 
 
मध्ययुगीन मुुंबईचा इणतहास :देवणगरीचे यादव 
 
 मुुंबुइच्या ुईत्कर्षाचे पिहले पवॳ शबबराजाने माशहम बटेाि भेट िदल्यानुंतर मुुंबुइची वाढ करायचे 
ठरवले, ितथे िुरू होते. शबबराज हा देविगरीच्या यादव राजघराण्यातील. यादव कुळातील वीर पुरुर्ष. 
िभल् लम याने दिॱणेवर स्वारी करून देविगरीला ुअपली राजधानी स्थापन केली (ुआ. ि. ११८५-९३). 
त्याचा पतु्र जैत्रपाल (ुआ. ि. ११९३-१२००). जैत्रपालाचा पुत्र ििधण (१२००-१२४७) याची दीघॳ कारकीदॳ 
िवशरे्ष महत्त्वाची ठरली. त्याने कोल्हापूरचे िशलाहार ुअिण गोव्याचे कदुंब याुंचा पराभव केला. पुत्र कृष्ण 
(१२४७-१२६०) ुअिण महादेव (१२६०-१२७१) याने प्रथम ुईत्र कोकणावर कब्जा केला. प्रििद्ध पुंिडत 
हेमािद्र हा महादेवाचा प्रधान होता. 
 
मुुंबईची भाषा : 
 
 िाुंप्रत पुणेंप्राुंती िुिशॱीत लोकाुंमध्ये जी मराठी भार्षा चालू ुअहे तीच, िवॳमान्य मराठी भारे्षचा 
ुअदशॳ, ही गोष् जरी खरी, तरी ही ितची िवॳमान्यता पुरातनकाळापािून िवॳदा पुण्यालाच िचकटून 
रािहली ुअहे ुऄिें कोणीही िमजूुं नये. राज्याुंच्या वैभवाप्रमाणे भारे्षचे वैभव िफरत ुऄिते . . . .मराठी भारे्षचे 
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ुऄत्युंत प्राचीन स्वरूप जें िुंस्कृत काव्य नाटकाुंिदकाुंमध्ये स्रीजनाुंच्या ुअिण बालकाुंच्या भारे्षत िाुंपडतें, 
त्यावरून पािहलें  ुऄिताुं त्याकाळी ुईज् जयनी नगरी हें मराठीचे मुख्य स्थान होतें, ुऄिे स्पष् िदितें. तथािप, 
शािलवाहन शकाच्या ुअरुंभापािून पुढें बराच काळ पयंत प्रितष्ठान शकवा पठैणनगरी हें मराठीचें मुख्य स्थान 
होतें. . . . . याच्याही पिलकडे गेलो तर ुऄशोकािदकाुंच्या िशलालेखाुंमध्यें ुअढळणारी जी मागधीभार्षा 
ितजकडे वडीलपण जाुइल. ुऄथात मगध देशीं म्हणजे िाुंप्रतच्या िबहार प्रान्तीं, गुंगातीरीं, चुंद्रगुप् त राजाुंची 
―पाटली पुत्र‖ नावाुंची नगरी ―पाटना‖ नामें करून िाुंप्रत प्रििद्ध ुअहे. तें मराठी भारे्षचें मूळस्थान म्हणावें 
लागतें. या प्रमाणें पाहताुं ―पाटलीपुत्र‖ ―ुईज् जियनी‖ ―प्रितष्ठान‖ याुंच्या पाठी मागून भोजराजाची ―धारानगरी‖ 
नुंतर ―िवदभॳ‖ म्हणजे वऱ्हाड, पुढे यादवाुंची ―देविगरी‖, तेथून शाहू छत्रपतीचा ―िातारा‖ ुअिण शवेट 
पेशव्याचे ―पुणें,‖ ुऄशी परुंपराच लागत जाते . . . . पुण्याहुन ही राज्य क्राुंती झाली ुअहे. तेव्हाुं ुअताुं पुण्याचे 
नाुंव राहणें शकवा मागे पडणे, हें जिा योगायोग ुऄिेल, तिें घडेल, त्यािवर्षयी िवशरे्ष बोलण्याुंत ुऄथॳ नाही. 
[रामचुंद्र िभकाजी गुुंजीकर याुंचे िुंकिलत लेख, प्रथम भाग, १९४२, पान १९९-२००] 

 
 वरील ुईताऱ्याुंत यादवाुंच्या देविगरीनुंतर एकदम शाहू छत्रपतीच्या िाताऱ्याच्या ुअिण मग 
पेशव्याुंच्या पणु्याचा ुईल् लेख ुअहे. पण यादवाुंच्या मुुंबुइवरील ुऄिधपत्याचीचा ुईल् लेख नाही. त्याचा िवचार 
करण्यापूवी ुअपण प्रथम यादवाुंच्या मुुंबुइवरील ुऄिधपत्याचा ुआितहाि पाहू. 
 
उत्र कोकणावरील यादवाुंचा अुंमल 
 
 ुईत्र कोंकणाचा िमावशे यादव िाम्राज्यात झाल्यानुंतर १२७२ मध्ये रामदेवाचा प्रितिनधी म्हणून 
महाप्रधान ुऄच् चतु नायक िाष्ीचा कारभार पाहात होता ुऄिे फ् लीटने िाधार दाखवले ुअहे. ॲानेश् वरीचे 
लेखन ―शके बाराश ेबारोत्रे” पूणॳ झाले. त्याचवळेी म्हणजे ुआ. ि. १२९० मध्ये भारद्वाजगोत्री ब्राह्मण कृष्ण 
हा ुऄिखल कोकणावर रामदेव राजाचे प्रितिनिधत्व करत होता. रामदेवाचा ुऄल् लाुईद्दीन िखलजीने १२९४ 
मध्ये पराभव केला. रामदेवाला िदल् लीपतीला जबर खुंडणी कबूल करावी लागली. त्याला दोन मुलगे एक 
रामदेव मोठा शुंकरदेव. याने देविगरीची राजधानी िाुंभाळली. दुिरा भीमदेव त्याने ुईत्र कोकणचा 
कारभार कृष्णाकडून ुअपल्या हाती घेतला होता, ुऄिे बेदरचा िुलतान महुंमद दलील याच्या ुआ. ि. 
१४३६ मधल्या िनदेवरून िदिून येते. भीमदेवाने माही-माहीम ही ुअपली राजधानी केली. 
राज्यकारभारािाठी त्याने प्रान्ताची पुंधरा महालात िवभागणी केली. त्यात १६२४ खेडी होती. याबद्दलची 
मािहती ुअपल्याला मारिकावतीची बखर मधून िमळते. ती ुऄशी: 
 
 पाठारा ॲातीिमािध मूळ रामराजा . . . . . त्याचा वुंिशक राजा रामदेवराजा ।। त्या रामदेवाचे राज्य 
घिटका चहुमध्ये ४ िुलतान ुऄलाविदनाने घेतले ।। िेवटी रामदेवरायािी पराभिवलें  ।। तो रामदेवराजा व 
ुअिणक राज देशोदेशीचे ।। िूयॳवुंशी तथा िोमवुंशी ।। राया िमागिम पैठणी ुअले ।। तेथें राजधामी रािहलें  ।। 
त्या रामदेवरायाचा जेष्ठ पुत्र केशव देविगरी िकल्यावर शिहािनारूढ कें ला ।। िद्वतीये पुत्र राजा शबब ुईदय 
पुरािी स्थािपला ।। तृतीय पतु्र प्रतापशा ुऄलुं दापरु पाटणी राज्यािधकार िदधला ।। तद नुंतर शके १२१० मध्ये 
पैठणाि िुलतान ुऄलावदीन याने चाल करोन ुईद्द केलें  ।। तेथेही रामदेवाराजा तथा ुअिणक िोमवुंिश राजे 
थोर प्रभ ु पराभवाते पावले ।। तदनुंतरें ुईदयपुराि राया शबबाि वतॳमान रॅुत जाला ।। तेथोन त्याणे चाल 
करोन गुजरात कािबज केली ुअिण प्राुंता होवोन ुऄिहनळवाडा पूर पाटणा दॱणप्राुंित देशिवलायत नाुइकी 
यापकैी ठाणे कोंकण माहीम पावतेुंव कािबज रोन परतापूर राजधाम द्वादश राजे िूयॳवुंिश ुअिण २४ िोमवुंिश 
ुअिण िोना िमुदाये व िेवकजन ुअिण नवखुमे शरै्षवुंिश ुअिण िेनाप िमुदाये रािहला . . .. माहीम बेटाची 
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विाुइत करिवली ।। शके १२२७ मध्ये राजा शबब बाग पाहावया मािहमा गेला ।। तर ते मािहम जागा ुईत्म 
रम्य स्थळ देखोन ुअॲा प्रधानाप्रत िदधली कीं, येथे महाल बाुंधावा ।। 
 
 िबम्ब राजानुंतर त्याचा मुलगा प्रतापदेव हा मािहकावतीचा ुऄिधपती झाला. त्याचा खून करून 
त्याचाच मेहुणा चौलचा ुऄिधपती नागरदेव याने माहीमचा कबजा केला. ुआ. ि. १३४८ मध्ये गुजरातच्या 
बादशहाचा िेनापती मिलक याने कोकण प्रान्तावर स्वारी केली. ुअिण कोकणावर मुिलमानाुंच्या ुऄुंमल 
स्थािपत झाला. ुआ. ि. १५३४ मध्ये मुुंबुइ बेटे पोतुॳगीजाुंनी कािबज केली. 
 
शबबदेवाने केलेली माहीमची वसाहत 
 
 शबम्बदेव ुईदेपूरवरून ुऄनिहलवाडमागे ुऄपरान्तात ुईतरला ुअिण माहीमला ुअला. ुऄपरान्ताची 
राजधानी िोपारा शकवा ठाणा यािठकाणी न त्स्थरावता तो माहीमला ुअला ुअिण त्याने माहीम हे ुअपले 
ठाणे म्हणनू िनिश् चत केले. याला िबळ कारण होते. यापूवी ुऄपरान्ताचे ुऄिधपती िशलाहार याुंचा पराभव 
गजदळाने केला होता. ुअिण त्याुंना िमुद्रविेष्ठत पुरीचा ुअरॅय घ्यावा लागला होता. पुरी पेॱाही मुुंबुइ बटेे 
जास्त िुंरिॱत होती हे त्याचे कारण ुऄिाव.े देशावर िुरिॱत स्थाने म्हणजे डोंगरी िकल् ले तिे 
कोकणपटीचीत िुंरिॱत स्थाने म्हणजे दुगॳ, जुंिजरे ुअिण िमुद्रवलयाुंिकत बेटे हे त्या ुऄनुभवी िेनापतीि 
ॲात होते. यापूवी िमुद्रमागे कोकण िकनाऱ्यावर येणारे ुऄरबाुंिारखे व्यापारी तरी होते शकवा पारशी 
ज्यूिारखे िनवािित तरी होते. परकीय ुअक्रमक त्या काळापयंत िमुद्रमागे भारतात ुअले नव्हते. ुअक्रमण 
पोतुॳगीजाुंनी नुंतर केले. म्हणनू शबबदेवाला मुुंबुइ बटेे िुरिॱत वाटणे िुंयुत्क् तक होते. 
 
 शबबदेवाच्या ुअगमनापूवी मुुंबुइ बेटात विती ुऄगदीच नव्हती ुऄिे नव्हे. वालुकेश् वर मुंिदर 
बाुंधण्यात ुअलेले होते. तेथे विती होती. मुुंबादेवीची स्थापना माहीम भागात झालेली होती. माहीम 
बेटातही कोळयाुंची विती होती, पण तुरळक. ितथे नवीन नगर विवण्यात वाव होता. िवॳत्र बाभळीची 
झाडे होती. माहीमला त्याने नारळीच्या बागा करवल्या. िबम्बदेवाने ुअॲा केली की ुआथे राजवाडा ुअिण घरे 
बाुंधावी. त्याच्याबरोबर ुईदेपूरवरून ुअिण नुंतर देविगरीहून ुअलेल्या िवांची िोय करावी. त्याने पैठणहून 
यजुवेदी ब्राह्मण माध्युंिदन शाखेची नुउ पाताणे िूयंवुंशी प्रभ ू कायस्थची ित्ावीि, शशेबुंिशयाुंची िात, 
पाुंचालाुंची पाच, कुणबी ुअगरी याुंची िात कुटुुंबे ुअणली होती. त्याुंची माहीमला स्थापना केली. ुऄनेक 
देवळे बाुंधली ुअिण ुअपली कुलदेवता प्रभादेवी िहची स्थापना केली. मािहम बेटात िात खेडी स्थापन 
केली. 
 
 मािहकावतीच्या बखरीतील िबम्बाख्यान एकीव मािहतीवर ुअधारलेले ुऄिल्यामुळे त्यातील 
मािहती िबनचकू नाही. परुंतु दस्तऐवजी परुाव्या ुऄभावी ुअज तरी तेच एक िाधन ुअपल्या हाती ुअहे. 
यातील काही मािहती फारशी ुऄस् िल िाधने ुअिण ुआतर दानपत्राुंशी ताडून पाहून दुरुस्त करून घेता येते. 
राज परुोिहत कवळे याुंना मालाड भागातील गाव शबम्बदेवाने दान िदल्याचे नबाब चुंुईखान या दमणच्या 
मुिलमान िुभेदाराच्या १४९५ मधील फमानावरून कळून येते. 
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मरोल येथील दुय्यम राजधानी आणण यादवाुंचा पराभव 
 
 शबम्बदेवाचा पुत्र प्रतापिबम्ब याने िाष्ठी मधील मरोल येथे दुिरी राजधानी स्थापन केली, ितला 
प्रतापपूर ुऄिे नाव िदले. हेच ुअजचे पजॳपूर शकवा पदॳपूर. ुआ. ि. १३१८ मध्ये मुुंबुइ मुिलमानाुंच्या 
कबज्यात गेली, तरी प्रताप १३३१ पयंत राज्यावर होता. ुअिण त्याचाच मेहुणा चौलचा ुऄिधपती नगरदेव 
याने पराभव केला ुअिण वध केला. 
 
नगर देवाने १७ वर्ष ेमुुंबुइ ुअपल्या कबजात ठेवली होती. ुआ. ि. १३४७ मध्ये त्याचा मुिलमानाुंनी पाडाव 
केला. नगरदेवाचा पराभवही त्याच्या ुऄनुयायाुंपैकी िवरॄािू भगदचरूी याच्या बेुइमानी वतॳनामुळे झाला. 
माहीमवर मुिलमानाुंचा हल् ला झाला तेव्हा नगरदेव वाळकेश् वरला दशॳनािाठी गेला होता. त्याच्या 
ुऄनुपत्स्थतीत त्याच्या राणीने प्रितकार केला. परुंतु ितचा वध करून माहीमचा राजवाडा मुिलमानाुंनी 
लुटला. नगरदेवाने िैन्य जमा करून भायखळयाला मुिलमानाुंना तोंड िदले परुंतु त्याचा पराभव झाला 
ुअिण तो मत्युमुखी पडला. 
 
आधुणनक मुुंबईच्या णवकासाचा प्रारुंभ 
 
 म ुंबईचा वृत्ाुंत मध्ये यादवाुंनुंतरचे मुुंबुइचे ुऄिधपती मोगल ुअिण नुंतर पोतुॳगीज याुंच्यािवर्षयी 
मािहती ुअली ुअहे. त्यामुळे त्या कालाचा ुआितहाि ुआथे देत नाही. ुअधुिनक मुुंबुइचा पाया गव्हनॳर ुअुंिगयर 
याुंनी घातला. त्याचा थोडा पूवेुआितहाि ुअता पाहू. 
 
जेराल्ड ऑणगयर मुुंबईचे गव्हनुर 
 
 जेराल्ड ऑिगयर याची जुलै १६६९ मध्ये िुरतेच्या फॅक्टरीचे ुऄध्यॱ ुअिण मुुंबुइचे गव्हनॳर म्हणनू 
िनयुक् ती झाली. १६७० च्या जानेवारीत ते मुुंबुइला ुअले. कुं पनी िरकारच्या िैिनकी ुअिण मुलकी 
कारभाराची त्याुंनी घोर्षणा केली. फेबु्रवारीत ते िुरतेि परत गेले. त्यावळेी िुरतेवर मराठे हल् ले करत 
ुऄित. ऑिगयरने िुरतेचे ठाणे मुुंबुइि हालवले. िदनाुंक ७ जून १८७२ ला िुरतेहून िमुद्रमागे ते मुुंबुइि 
येुउन पोहचले त्या काळापयंत मुुंबुइ ुआुंग्रजाुंच्या ताब्यात ुऄिली तरी राज्य पद्धतीवरील पोतुॳगीज छाप 
कायमच होती. ऑिगयरने ुआत्ग् लश कायदा लागू केला. जॉजॳ िवत्ल्कन्िची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली. 
िकल् ल्याुंच्या पिरिरात शहराची नव्याने माुंडणी केली. ३०० ते ४०० टनाुंची जहाजे लागतील ुऄिा धक् का 
बाुंधला. याला मोल स्टेशन म्हणत. याच जागी पढेु बलॅाडॳ िपुऄर बाुंधण्यात ुअला. त्याुंनी शमटचा पाया 
घातला. िकल्ल्याची बळकटी केली. िशवाय रुग्णालयाची स्थापना केली. जातीपुंचायती कारभाराची 
िुरूवात करून िदली. मुदतीच्या भाडेपटीचयाने ६१ वर्षांिाठी खाजगीघरे बाुंधू देण्याि मुंजुरी िदली. 
 
 ुअधुिनक मुुंबुइच्या िवकािाि ऑिगयरने प्रथम पे्ररणा िदली. ुअिण ुईत्कर्षाचा मागॳ मोकळा करून 
िदला. पोतुॳगीज ुऄमलात बेटावरील जागा कायम भाडेपटीचयाने देण्यात येत ुऄिे. भुुइभाडे वार्णर्षक 
ुईत्पन्नाच्या चतुथांश होते. िशवाय िैिनकी नोकरी करण्याचे बुंधन ुऄिे. त्यावळेी िवॳत्र नारळाची ुअिण 
ताडाची झाडे होती. मािहम बेटावर फणिाुंच्या ुअिण ुअुंब्याुंच्या झाडाुंच्या जागा होत्या. िखल भागात 
भातशतेी करत. बटेातील मलबार (वाळकेश् वर) टेकडी, वरळी ुअिण शचचपोकळी (ुअजचा परळचा भाग) 
ुआथे एकूण १०,००० लोकवस्ती होती. त्यात कोळी, भुंडारी, कुणबी ुअिण मजूर याुंचा िमावशे होता. िवॳत्र 
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फळबागा (hortus-carts) होत्या. मरायाुंच्या ुअिण िशद्दींच्या हल् ल्याुंच्या भीतीमुळे वस्ती कोटाजवळ 
कें िद्रत झाली होती. िशवाय माहीम ुअिण माझगाव या िकल् ल्याुंच्या ुअरॅयाने थोडी वस्ती होती. 
 
 बेटाुंवरील बरीच जागा पोतुॳगीजाुंनी ुअपल्या िनवृत् िैिनकाि ुआनाम िदली होती. त्यावळेी मुुंबुइ 
बेटे विुइचा भाग गणली जात. त्याुंचा केवळ माहीम म्हणून ुईल् लेख होुइ. ुआुंग्लुं डच्या चालॳ् राजाला मुुंबुइ 
बेटे १६६१ मध्ये िववाहाच्या वळेी ुअुंदण देण्यात ुअली. त्यावळेी नकाशात िाष्ी विुइचा िमावशे होता. ही 
बेटे ुआुंग्रज िरकारने कारभारािाठी १६६८ मध्ये ुइस्ट ुआुंिडया कुं पनीच्या हवाली केली. त्यापूवी पोतुॳगीज 
ुऄिधकाऱ्याुंकडून या ुअुंदण बेटाुंचा ताबा घेण्यात बराच काळ गेला होता. ुइस्ट ुआुंिडया कुं पनीने िाली दहा 
पाुईुंड भाडे ुआुंग्रज िरकारला घ्यायचे ुऄिे. 
 
 ुआि. ि.१६६२ मध्ये गव्हनॳर कुकच्याच िहायमयाने ुऄनेकाुंनी बनावट कागद तयार करून बेटावरील 
जागेवर ुऄिधकार प्रस्थािपत करण्याचे कारस्थान केले होते. माझगावचा भाग, मनोर १५७१ मध्ये 
पोतुॳगालचा राजा िबॅस्टीन याने िलओनेल िडिूजा या दयािारुंगाला भाडेपटीचयाने िदला होता. िफलीप 
राजाने १६३७ मध्ये बनािदन डीटावरा या िडिूजाच्या नातवाला हा भाग नाममात्र भाड्याने वुंशपरुंपरा ुआनाम 
करून िदला. त्यावळेी वुंशपरुंपरा खाजगी मालकीची ुऄशी ही एकच जमीन होती. ुआतर कुळे वार्णर्षक भाडे 
ुअिण िैिनकी नोकरीच्या करारानुिार जिमनीचा ुईपभोग घेत. या पोतुॳगीज जमीनधारकाुंची कुं पनीच्या 
ुऄिधकाऱ्याुंशी िनत्य भाुंडणे होत. ििन्योर ुऄल्वारीज पेरेज डीटौरा या माझगावच्या ुआनामदारािह १२० 
जमीन हक्कधारकाुंची १२ नोव्हेंबर, १६७२ रोजी िभा भरवण्यात ुअली. ुअिण जागेचे स्वािमत्व म्हणनू 
िालीना १२०० पाुईुंड ुअकार िनिश् चत करण्यात ुअला. Foras (पोतुॳगीज For a=दार) म्हणजेच (Pensio 
= पेन्शन) वरील मागणीला १६-७-१६७४ रोजी भरलेल्या िभेत मान्यता देण्यात ुअली. याबाबत काही 
ुआुंत्ग् लश जमीनधारकाुंनी खळबळ केली. परुंतु ऑिगयरने त्याला दाद िदली नाही. बेटावरच्या जिमनीचे या 
प्रकारे वाटप झाले तरी िकनारपटीचीवरील जागा िरकारच्या ताब्यात रािहली. त्याचा ुईपयोग मृताुंचे दहन 
ुअिण दफन करण्यािाठी होत ुऄिे. 
 
समुद्रणकनाऱ्यावरील दर्फनभूमी 
 
 दफनभमूीच्या िकनाऱ्यावरील खुणा ुअजही िदितात. मुुंबुइ मराठी िािहत्य िुंघाची ुआमारत ुअहे 
त्या केळेवाडीच्या ुईत्र भागी िरिसस्ती दफनभमूी ुऄिावी. पिहल्या खुल्या नाट्यगृहातील रुंगमुंचाचा पाया 
खणताना ितथे मृताुंच्या ुऄस्थी िापडल्या होत्या. केळेवाडीच्या दिॱणेि ुअजही मुिलमानाुंची दफनभमूी 
ुअहे. ठाकूरद्वार रस्त्याच्या दिॱणेि ुअज ―ए्. के. पाटील‖ ुईद्यान ुअहे, ितथे प्राटेस्टुंट िरिसत्याुंची 
दफनभमूी परवापयंत होती. िवल्िन हायस्कूल ुअिण कॉलेज याुंचे िुंस्थापक डॉ. जॉन िवल्िन्  याुंचे थडगे 
तेथे होते. त्यापुढे मुत्स्लमाुंची दफनभमूी ुअहे. ुअिण त्यापुढे मरीन लाुआन्् स्टेशनच्या कोपऱ्यापयंत 
िोनापूर ही िहन्दूुंची दफनभमूी ुअहे. ुअजचा क  वीन्् रोड तेव्हा पाण्याखाली होता. बेटाुंच्या पिश् चमेि 
िमुद्रिकनारा, वाळकेरॄर, महालक्ष्मी, वरळी, दादर ुअिण माहीमपयंत स्मशानभमूी होत्या. त्यापैकी ुअजही 
काही ुईपयोगात ुअहेत. माझगाव ते िशवडीपयंतच्या पूवॳ िकनाऱ्यावरही स्मशानभमूी होत्या. त्यापैकी 
िशवडीची िरिसश् चन दफनभमूी ुअजही वापरात ुअहे. ुआथल्या िकनाऱ्यावरील स्मशानभमूीि लागनू ुऄिलेली 
खाजगी जागा, ती वरील बाुंधकामािकट िुमारे दहा लाख पाुईुंडाि नुंतर पोटॳ रस्टने िवकत घेतली. 
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 वर जो ऑिगयरच्या कन् व्हेशननुिार करार झाला त्याि ुऄिधकृत िरकारी मान्यता िमळाल्याची 
नोंद नाही. परुंतु त्यानुिार ―पेन्शन‖ ची विुली मात्र चालू रािहली. एतदे्दशीयाि िात वर्ष ेनोकरी केल्यावर 
ुऄधा पगार ुअिण जमीन देण्यात येुइ. ुआ. ि. १६७६ मध्ये शुंभर जमीनधारकाुंनी ६०० िैिनकाुंची फलटण 
तयार केली होती. कोणी िैिनकी नौकरी नाकारली तर त्याची जमीन जप् त होुइ. परळच्या जेिुुआटाुंनी 
जुंिजऱ्याच्या िशद्दीशी हातिमळवणी केली. म्हणून १६९० परळ जप् त झाले. तीच गोष् िशवडीची ुआ. ि. १७१८ 
मध्ये ुआनामदारी नष् करून िमिलटरी टॅक्् बिवण्यात ुअला. त्यावळेी मुुंबुइची विाहत वाढवण्याचा प्रयत्न 
ुऄिे. कच्छ, काठेवाडमधूनच नव्हे तर ुआराणी ुअखात ुअिण ताुंबड्या िमुद्राचा पिरिर येथून जी माणिे 
मुुंबुइि ुअली शकवा ुअणवण्यात ुअली, त्याुंना प्रवाि खचॳ देण्यात येुइ. िवांना प्रवशे खुला होता. 
 
 वर िाुंिगतल्याप्रमाणे ऑिगयर कन् व्हेशनखाली िकनारपटीचीवरील चाळीि याडॳ पटीचीवर कुं पनी 
िरकारचे स्वािमत्व प्रस्थािपत झाले. िकल् ला कुं पनीच्या ताब्यात ुअलाच होता. बाहेरील २८००० चौ. याडॳ 
जागा थोडी थोडी ुऄशी िरकारला िवकत घ्यावी लागली. त्यािाठी १७६० पािून १८२० पयंत एकूण 
७,३७,९२७ खचॳ कराव ेलागले. 
 
 याप्रमाणे मुुंबुइ बेटे पूणॳ ताब्यात ुअली. मलबारहील ताब्यात होतीच. ती रु. १३० वार्णर्षक भाड्याने 
गुरचराुइिाठी देण्यात ुअली होती. कुलाबा बेट मात्र ताब्यात नव्हते. ते १६७४ मध्ये िवकत घ्याव ेलागले. 
(१८८६ िाली कुलाब्यातील लोकवस्ती १७१८२ होती. ितथे नारळीची झाडे होती. वस्ती कोळयाुंची होती.) 
 
 िकल्ल्याच्या बाहेर ुईत्रेि झोपडपटीची होती. ती ुईठवनू एक मलै लाुंबीचा रस्ता करण्यात ुअला. 
त्याचे नाव बझार स्रीट ुऄिे होते. कारण त्याच्या टोकाि बाजार होता. हे एक गावच होते. १८०३ च्या 
ुऄत्ग्नप्रलयात ते भस्मिात झाले. 
 
राम कामती : वाळके वरचा णनमाता 
 
 ुऄठराव्या शतकात राम कामती नावाचा शणेवी पुरुर्ष प्रििद्धीि ुअला. तो िुरुवातीि ुआुंग्रजाुंच्या 
िैन्यात होता. त्याने मद्राि प्रान्ती लढाुइत भाग घेतला होता. त्याचे िील वापरून कोणीतरी खोटे कागद 
तयार केले. त्याला गव्हनॳरला कैद करण्याच्या ुअुंगस्याुंच्या कटात गोवण्यात ुअले. कामतीला कैद केले 
(१७२०). राजद्रोहाचा त्याच्यावर ुअरोप ठेवला. याच राम कामतीने वाळकेश् वर येथील िशवालयाचे १७१५ 
मध्ये पुनररूत्ज् जवन केले होते. ुआ. ि. १७१८ मध्ये ुआुंत्ग् लश चचॳचे ुईद घाटन झाले, तेव्हा ुईपत्स्थत 
ुऄिणारात तो एक प्रमुख एतदे्दशीय होता. ुऄशा प्रितिष्ठत गृहस्थाुंची ुआुंग्रजाुंनी ुईचलबाुंगडी केली. 
माझगाुंवचा पोतुॳगीज ुआनामदार १७६० मध्ये चाुंगला िुखवस्तू होता. पण छानछोकी, ुअळशी जीवन यामुळे 
पुढे त्या घराण्यात कजॳबाजारी िशरली ुअिण ऱ्हाि ओढवला. ुआ. ि. १७८० मध्ये मुुंबुइची वस्ती फक् त दीड 
लाखाुंच्या घरात होती. पुढील शुंभर वर्षांत ती िाडेिहा लाख झाली. पुढील दहा वर्षांत (१८८१) पावणे 
ुअठ लाखापयंत वाढली. 
 
 १७१८ पूवी बॉम्ब े कॅिल् ला ुअिण तटबुंदीच्या ुअतील भागाि कोट म्हणत. त्या िाली कोटाची 
शभत बाुंधून पुरी झाली ुअिण त्या शभतीच्या ुअतला िवॳ भाग कोट म्हणून ओळखला जाुउ लागला. 
औिगयरच्या कन् व्हेन्शनप्रमाणे ―पेन्शन‖ व ―टॅक््‖ ुऄिे करविुलीचे दोन भाग ुऄित. पेन्शन म्हणजे मुळात 
ठरवलेला िारा ुअिण िैननकी नोकरी केली नाही तर घ्यावयाची नुकिान भरपाुइ टॅक्ि म्हणून करावी 
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लागे. या टॅक्िची एकूण विुली १८८२ िाली रू. ५६,९९४-४-१० ुआतकी झाली होती. त्यावळेी बेटात 
नारळीची १४,४७१ ुअिण ताडाची ४,३९२ झाडे होती. एकुं दर ७,७३,१९६ लोकवस्तीपकैी ७,१७,१५१ 
कोटात राहत. बटेाच्या एकुं दर २२ चौरि मलैाुंपकैी शहराचा भाग फक् त एक चौरि मलै होता. 
 
मुुंबईतील र्फोटु णवभाग 
 
 िाष्ी तालुका, विुइ ुअिण ठाणे हा भाग, मरायाुंकडून १७३९ िाली कुं पनी िरकाने शजकून 
तहात ुअपल्या कबज्याुंत घेतला. मुुंबुइतील बोरीबुंदर पिलकडील िमुद्रापािून ते चचेगेटपढुील निरमन 
पॉुआुंट या पूवॳ पिश् चम रेरे्षच्या दिॱणेकडील रीगल ििनेमापयंतचा भाग फोटॳ शकवा कोट ुऄिे नाव ुअहे. या 
भागातील हायकोटाजवळच्या एल् िफन्स्टन् कॉलेजच्या मागच्या बाजूि जी मोठी ुआमारत ुअहे, 
ुऄिलकडेपयंत मुुंबुइ िरकारची कचेरी होती. त्याि िेके्रटरीएट म्हणत. ितथून िनघणाऱ्या िरकारी 
ुअदेशाुंवर ुअिण ठरावाुंवर ―बॉम्बे कॅिल‖् ुऄिा पत्ा िदलेला ुऄिे. ुईत्रेि िेंट जॉजॳ हॉत्स्पटल पािून 
जनरल पोस्ट ऑिफिवरून चचॳगेटपयंत ुअिण दिॱणेि ुऄपोलो बुंदर, ताजमहाल हॉटेल, कॉुईन् ििट 
हॉल, काविजी जहाुंगीर हॉलपािून ुअुंबेडकर पुतळयापयंत तटबुंदी होती. याुंच्या ुअतील भाग तो कोट. 
यातील बॅस्टीयन रोड रॅम्पाटॳ रो (जहाुंगीर ुअटॳ गलॅरीपािून यलो गेटापयंतचा रस्ता), ही ुअिण ुऄशी 
―कोटा‖ शी िनगडीत नाव ेुअहेत. 
 
पणहले गव्हनमेंट हाऊस 
 
 ुआ. ि. १५३८ मध्ये पोतुॳगालच्या राजाने गार्णिया दा ओता या वनस्पती शास्रॲाि मुुंबुइ बेट भाड्याने 
िदले. त्याचा बुंगला टाुउन हॉलच्या मागे होता. त्यानुंतर पोतुॳगीजाुंनी िकल् ला बाुंधला. १६१७ मध्ये डच 
ुअिण ुआुंत्ग् लश याुंच्या हल् ल्यात िकल् ल्याची बरीच नािधूि झाली. १६६५ मध्ये ुआुंग्रजाुंनी िकल् ल्याचा ताबा 
घेतला त्यावळेी “मनोर हाुउि” या ओताच्या बुंगल्याच्या िभन्तीच तेवय रा ुईभ्या होत्या. त्याची दुरुस्ती 
करून गव्हनॳमेंट हाुउि मध्ये रूपाुंतर करण्यात ुअले. जेरॉल्ड ऑिगयर हे ुआथे राहणारे पिहले गव्हनॳर 
(१६६९ ते १६७७). ुआ. ि. १७५७ मध्ये ह्या बुंगल्याचे वरचे मजले पाडण्यात ुअले ुअिण गव्हनॳरचे 
िनवािस्थान दुिरीकडे हलवले. ही मनोर हाुउिची ुआमारत दारूखान्याच्या पॅटनॳरूमिमोर ुअहे. 
 
 िकल् ल्याची तटबुंदी १७६६ पयंत पुरी झाली. १७३९ ते १७४३ या काळात तटाभोवती खुंदक 
खोदण्यात ुअला. बोरीबुंदरजवळील ुअजच्या िेंट जॉजॳ हॉत्स्पटलच्या पूवेि जुन्या िकल्ल्याुंच्या जागी एक 
पक् का िकल् ला ऑिगयरने बाुंधला. त्याि फोटॳ जॉजॳ म्हणत. मोया िकल्ल्याचे ुऄवशरे्ष टाुउनहॉलच्या 
नािवकदलाच्या ुऄखत्यारीतील भागात ुअजही पाहता येतात. ुआथे िकल्ल्याचे प्रवशेद्वार ुअहे ुअिण 
पोतुॳगीजकालीन दगडी कालदशॳक छायायुंत्र ुअहे. िकल्ल्यातील १० टन वजनाची घुंटा पोतुॳगीजाुंची होती. 
ती नुंतर बरोज लेन मधल्या दाबूल चचेला िदली. 
 
 िकल्ल्यामध्ये मनोर हाुउि िशवाय टाुंकिाळ, टाुउन हॉल, (ओल्ड) कस्टम हाुउि, ुऄिॳनल, 
िैिनकाुंच्या बरॅॅक्् ुअिण जुने िेके्रटरीएट होते. 
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ओल्ड गव्हनुमेंट हाऊस 
 
 जुने गव्हनॳमेंट हाुउि कोटात ुऄपोलो स्रीट ुअिण हमाम स्रीटमधील एका ुआमारतीत होते. या 
ुआमारतीला न्यू हाुउि म्हणत. याचा िवस्तार एस्प्लनेडपयंत होता. त्याच्याजवळची ुआमारत ुआ. ि. १७८० 
िाली िवकत घेुउन ितथे िेके्रटरीएटची व्यवस्था लावण्यात ुअली. ुआ. ि. १७५७ पूवी िकल्ल्यातील फोटॳ 
हाुउिमध्ये गव्हनॳर राहत ुऄिे. ुअज परळच्या हाफकीन ुआत्न्स्टटु्यटच्या वापरात ुऄिलेली ुआमारत १७५० 
पािून गव्हनॳमेंट हाुउि म्हणून वापरात होती. ितथे फक् त ुईन्हाळयात गव्हनॳरचे वास्तव्य ुऄिे. ुआ. ि. 
१८२९ पयंत गव्हनॳरचे िनवािस्थान कोटातील वरील ुआमारतीतच ुऄिे. १८७३ मध्ये ितथे िेके्रटरीएटच्या 
कचेऱ्या ुअल्या. माुउुं ट स्टु्युऄटॳ एल् िफन्स्टन् ुआथे राहत ुऄिे. याच ुआमारतीत १८११ मध्ये गव्हनॳर डुंकन 
िनधन पावला. परळला ुअज िजथे हाफकीन ुआत्न्स्टटु्यट ुअहे ती ुआमारत प्रथम गव्हनॳमेंट हाुउि म्हणून 
बाुंधण्यात ुअली. या ुआमारतीि तेव्हा मोठे ुअवार होते. त्याचे प्रवशेद्वार ुअजही गाुंधी हॉत्स्पटलजवळील 
रस्त्याच्या बाजूि ुईभे ुअहे. ुआथे परळी बैिजनाथचे प्राचीन मुंिदर होते. या मुंिदराचा पोतुॳगीजाुंनी िवध्वुंि 
केला. ुअिण िसिस्ती प्राथॳना मुंिदर बाुंधले. ुआ. ि. १७२० मध्ये ुआमारतीची डागडुजी करून त्याचे 
िनवािस्थान बनवले. महालक्ष्मीनजीकच्या हॉनॳबी व्हेलॉडॳ या बाुंधामुळे प्रििद्ध ुऄिलेला हॉन् ॳबी १७७६ मध्ये 
ुआथे रहात होता. ुआ. ि. १८०३ मध्ये न्यायमतूी जेम्् मिॅकण्टॉश ुआथे राहत होता. १८१९ िाली ुआमारतीत 
वाढ करण्यात ुअली माुउुं ट स्टु्युऄटॳ एल् िफन्स्टन् ुआथे राहायला ुअला. या ुआमारतीत जुन्या चचॳचे ुऄवशरे्ष 
िापडले ुअहेत. िप्रन्् ऑफ वले््, िातव े एडवडॳ ुआथे १८७५ मध्ये एक ुअठवडाभर रािहले होते. लेडी 
फग्यूॳिन १८८३ िाली याच ुआमारतीत मृत्यू पावल्या. ुआ. ि. १८८५ मध्ये गव्हनॳर म्हणून िनयुक् त झालेले 
लॉडॳ रे मलबार िहलवरील गव्हनॳमेंट हाुउि मध्ये रहायला गेले. 
 
 परळच्या या गव्हनॳमेंट हाुउिमध्ये १८९९ मध्ये प्लेग िुंशोधन िुंस्था स्थापन करण्यात ुअली. या 
िुंस्थेत १९०६ िाली ―बॉम्ब े बॅत्क्रऑलॉिजकल लॅबोरेटरी” स्थापन करण्यात ुअली. रिशयन वैद्यकीय 
िुंशोधक हाफकीन याचे िुंशोधन कायॳ याच ुआमारतीत फळाि ुअले. त्याुंचे नाव या िुंस्थेि १९२५ िाली 
देण्यात ुअले. 
 
ओल्ड कस्टम हाऊस 
 
 ुअज मुुंबुइच्या कलेक्टराुंची कचेरी, िववाह नोंदणी कचेरी, जमीन मालकी व्यवहार याचे नोंदणी 
ुऄिधकारी, दारूबुंदी ुऄिधकारी याुंच्या कचेऱ्या ुऄिलेल्या टाुउन हॉलच्या दिॱणेकडील ुआमारतीि ――ओल्ड 
कस्टम हाुउि‖‖ म्हणून िुंबोधले जाते. यातील काही ुआमारती पोतुॳगीजाुंच्या काळात बाुंधलेल्या ुअहेत. 
त्यापैकी काही ुअजही शाबतू ुअहेत. या ुआमारतींच्या पूवेि मुुंबुइचे मुख्य बुंदर होते. या ुआमारतींपैकी 
काहींचा गुदामे म्हणनू वापर होत ुऄिे, कुं पनी िरकारच्या खात्यातील कारकुनाच्या (रायटिॳ) 
िनवािािाठी या बरॅॅक्िचा ुईपयोग करत ुऄित. त्यामुळे रायटिॳ िबल् शडग्् ुऄिे त्याुंना िुंबोधण्यात येुइ. 
या भागाुंतील दशॳनी ुआमारत १७०९ िाली ुईभारण्यात ुअली. या ुआमारतीचा १८०२ पािून कस्टम हाुउि 
म्हणून ुईपयोग होुउ लागला. ुअता ुआथे कस्टम कचेऱ्या नाहीत, त्या “न्य ू कस्टम हाुउि” या बलेाडॳ 
िपयरवरील ुआमारतीत नेण्यात ुअल्या ुअहेत. ुआ. ि. १८९५ मध्ये ओल्ड कस्टम हाुउिमधील ुआमारतीची 
िुंपूणॳ दुरुस्ती करण्यात ुअली. ुअता नशाबुंदी खात्याच्या कचेऱ्या ुआथे ुऄिल्यामुळे गाुंजा, चरि, ुआत्यादी 
पदाथॳ ुआथे गोदामातून ठेवण्यात येतात. 
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 मुुंबुइ राज्यात औद्योिगक खाते िुरू झाले तेव्हा त्या खात्याच्या िुंचालकाुंच्या कचेऱ्या ुआथे होत्या. 
ुअता त्या ििचवालयात (मुंत्रालयात) हलवण्यात ुअल्या ुअहेत. परुंतु या खात्यातील ―वटे्स् ुऄ ॅण्ड मेझिॳ‖ 
खात्याच्या कचेऱ्या पुष्कळ काळ ुअतल्या ुआमारतीच्या तळमजल्यावर होत्या. 
 
टाउन हॉल 
 

 नागिरकाुंच्या िभा भरवण्याची मुुंबुइतील पिहली जागा. १६७५ च्या दरम्यान, त्यावळेच्या 
न्यायालयाची ुआमारत त्यानुंतर गनबो स्रीटवरील मापलापोल ुआमारतीत गव्हनॳर ऑिगयरचे न्यायालय 
होते, ितथे भरे. ुआ. ि. १७२० ते १७८८ या काळात रामा कामतीच्या घरातील एका िदवाणखान्यात 
नागिरकाुंच्या िभा भरत ुऄित. नुंतर हॉन् ॳबी हाुउिच्या प्रमुख दालनात या िभा भरू लागल्या. 
 
 ुआ. ि. १८०४ िाली गव्हनॳर डुंकन याुंच्या ुऄध्यॱतेखाली परळच्या गव्हनॳमेंट हाुउिमध्ये एक िभा 
भरली. त्यावळेचे प्रमुख न्यायाधीश िर जेम्् मिॅकन्टॉश याुंची “िलटररी िोिायटी ुऄव्ह बॉम्ब”े या िुंस्थेच्या 
स्थापनेची योजना मान्य झाली. या िुंस्थेच्या िभा हॉर्णममन िकॳ ल जवळील नाट्यगृहात भरत ुऄित. 
िुंस्थेिाठी, त्याचप्रमाणे ग्रुंथालय, वस्तुिुंग्रहालय ुअिण नागिरकाुंच्या िभाुंिाठी व्यवस्था ुऄिलेली ुऄशी 
एक ुआमारत ुऄिावी ुऄशी कल्पना पुढे ुअली. या कल्पनेचा मेििॳ ब्रिू फॉिेट ुअिण मेििॳ फॉब्िॳ या 
कुं पन्याुंनी परुस्कार केला. ुआमारतीच्या खचािाठी लॉटरी काढली, त्यात एक लॱ िाडेुऄकरा हजार रुपये 
जमले. यशानुंतर काढण्यात ुअलेल्या लॉटऱ्यात ुअणखी काही पैिे जमले. 
 
 ुआ. ि. १८२१ मध्ये कनॳल कॉपर, रॉयल ुआुंिजिनयर याुंनी ुआमारतीचा ुअराखडा तयार केला ुअिण 
बाुंधकामाि िुरूवात झाली. िलटररी िोिायटीने रुपये दहा हजार ुअिण िरकारने दहा हजार ुऄशा 
देणग्या िदल्या. ुआ. ि. १८२३ िाली काढलेल्या लॉटरीत फक् त तीि हजार रुपये िमळाले. ुऄशाप्रकारे एक 
लॱ िाडेएकिष् हजार रुपये िनधी ुआमारतीिाठी ुईपलब्ध झाला. बाुंधकाम ुऄपुरे रािहले होते. ुईवॳिरत 
रकमेिकट ही योजना १८२६ िाली कुं पनी िरकारकडे िुपुदॳ करण्यात ुअली. 
 
 १८२९ िाली तयार झालेल्या ुआमारतींची ुईत्र बाजू िोिायटीच्या हवाली करण्याचा िनणॳय 
घेण्यात ुअला. या भागात शभतीला लागून वर तक् तपोशीपयंत िशिवी कपाटे ुईभारण्यात ुअली. तीन लॱ 
रुपये खचॳ करून ुआमारतीचे ुईवॳिरत बाुंधकाम परेु करण्याि मुंजुरी िमळाली. ुआ. ि. १८३३ मध्ये ुआमारत पूणॳ 
झाली तेव्हा एकूण खचॳ रु. ६,५६,६६९ झाला होता. 
 
 िोिायटीच्या जागेप्रमाणेच ुआमारतीचा दिॱण भाग बाुंधला होता. या दोन्ही भागाुंमध्ये भव्य हॉल 
बाुंधला होता. २६० x १०० फूट ुऄशी ही लाुंबरुुं द ुआमारत ुअहे. हॉर्णनमन िकॳ लच्या िमोरील पायऱ्या चढून 
गेल्यावर पिहल्या मजल्यावरील भव्य मुख्य हॉल लागतो. या हॉलच्या दिॱण भागात लाकडी मुंच ुअहे. 
ुअग्नेय कोपऱ्याला दरबार हॉल ुऄिून त्यात गव्हनॳरचा दरबार भरे ुअिण कायदे काुउन् ििलच्या िभा 
होत. मुुंबुइ िवद्यापीठाची पिहली बी. ए. ची परीॱा १८६२ िाली या हॉल मध्येच झाली. त्यात महादेव 
गोशवद रानडे, रामकृष्ण गोपाळ भाुंडारकर, बाळ मुंगेश वागळे ुअिण वामन ुअबाजी मोडक हे चार िवद्याथी 
ुईत्ीणॳ झाले. 
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 या ुआमारतीत माुउुं ट स्टु्युऄटॳ एल् िफन्स्टन, िर चालॳ् फोब्िॳ स्टीफन नॅिबग्टन, िर जॉन 
माल्कम्, लॉडॳ जॉन एल् िफन्स्टन, चालॳि मॉिर्, िर जमशटेजी िजिजभॉय ुअिण नाना शुंकर शटे याुंचे 
पुतळे ुअहेत. ुआमारतीच्या दशॳनी भागी ग्रीक स्थापत्य पद्धतीचे ुईुंच स्तुंभ ुअहेत. ुअतही ुऄिेच खाुंब ुअहेत. 
या ुआमारतीच्या िमोर मदैान होते त्याला बॉम्बे ग्रीन म्हणत. ुअता ुआथे छोटीशी बाग ुअहे. त्याला हॉर्णनमन 
िकॳ ल ुऄिे नाव ुअहे. हॉर्णनमन हे बॉम्बे क्रॉरनकल दैिनकाचे िुंपादक होते. 
 
कुलाब्याची दाुंडी : प्राग्जज् दीपगृह 
 
 पोतुॳगीज काळात मुुंबुइ बेटाच्या दिॱण टोकाि, कुलाब्याि, १४३ फूट ुईुंचीचा टेहळणी मनोरा 
बाुंधण्यात ुअला होता. जहाजाना मागॳदशॳन करण्यािाठी त्यावर ुअग पेटवनू िदली जाुइ. ुआ. ि. १७६८ 
िाली ुआुंग्रज िरकारने पाच हजार रुपये खचूॳन कुलाब्याला भारतातील पिहले दीपगहृ बाुंधले. तेव्हा १५० 
फूट ुईुंच होते. िुरुवातीि ते काही काळच िदवा दाखवी. ुआ. ि. १७७२ पािून त्यावर तेलाचा िदवा दररोज 
प्रज्वलीत ठेवण्यात येुउ लागला. पिहल्या वर्षी तेलाचा खचॳ रु. ६३० ुअला होता. जहाजाि या 
मागॳदशॳनािाठी काही ुअकार द्यावा लागे. तो शुंभर टनाि रु. २ ुऄिा होता. ुआ. ि. १७९७ मध्ये िाडेिहा 
हजार रुपये खचॳ करून या दीपगृहावर परावतॳक ुअरशाुंचा कुं िदल बिवण्यात ुअला. त्याचा प्रकाश िनरभ्र 
ुअकाशात २१ मलैपयंत िदित ुऄिे. 
 
 िध्याचे दीपगृह मुुंबुइ बेटाच्या नैुऊत्येकडे िमुद्रिपाटीपािून ुऄठरा फूट ुईुंच खडकावर बाुंधलेल्या 
१६८ फूट ुईुंचीच्या मनोऱ्यावर ुअहे. हे दीपगृह १८७४ मध्ये बाुंधून झाले. एक नोव्हेंबर, १८७४ पािून ुआथे 
िदवा लावला. हा िदवा ६८ मलैाुंवरून िदितो. त्याि िहा लॱ वीि हजार रुपये खचॳ ुअला होता. या 
मनोऱ्यात ुअठ कोठड्या ुअहेत. त्यात गोल िजन्याने प्रवशे करता येतो. या मनोऱ्यातच दीपगृहाचे 
ुऄिधकारी, तॲ, िेवक याुंच्या िनवािाची िोय ुअहे. िशवाय गोडे पाणी, िशधा ुअिण ुआतर िामानाचा िाठा 
ठेवलेला ुअहे. 
 
 वरच्या िफरत्या कुं िदलाि ुअठ बाजू ुअहेत. तो िनत्य िफरता ुअहे. त्याच्या एका प्रदिॱणेिह ८० 
िेकुं द लागतात. या िदपगृहावरील स्मारकिशला ुअटॳ स्कूलचे प्राचायॳ लॉकवुड िकप शलग याुंनी ुअरेखली 
ुअहे. ते त्यावळेी िर जे. जे. स्कूल ुऄव्ह ुअटॳ् चे डीन होते. ुअवारातील डीनच्या बुंगल्यात ते राहत. ुआथेच 
रुिडयाड िकप शलगचा जन्म झाला. 
 
मुुंबईची न्यायव्यवस्था 
 
 ुआ. ि. १६७२ मध्ये कोटॳ ऑफ ज्युिडकेचरची मुुंबुइत स्थापना झाली. त्याच्या ुईद घाटनाच्या वळेी 
कुं पनी िरकारचे गव्हनॳर जनरल ऑिगयर म्हणाले, 
 
 The Inhabitants of this Island consist of severale nations and Religions to wit, English, 
Portuguese and other Christians, Moores and jentues, but you, when you sit in this seat of 
justice and judgement, mtlst look upon them with one single eye as I doe, without distinction 
of nation or Religion for they are all His Majestie‖ s and the Honble Company‖ s subjects as 
the English are, and have all an equal title and right to justice and you must doe them all 
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justice, even the meanest person of the Island, and in particular the poore, the orphan, the 
widow and stranger, in all matters of controversy, of Common right, and menin and Tuman; 
And this not only aganist the other, but even against myself and those who are in office under 
me may against the Honble Company themselves when low, Reason and Equity shall require 
you soe to doe, for this is your duty and therein will you be justified, and in soe doing God will 
be with you to strengthen you, his majestie and the Company will comend you and reward 
you, and I, in my place, shall be ready to assist countenance, honour and protect you to the 
utmost of the power and Authority entrusted to me, and so I pray God give his blessing to 
you. 
 
 प्रत्यॱात मात्र या प्रमाणे न्यायदान झाले ुऄिे िदित नाही. न्यायमूती ुअपापल्या पद्धतीप्रमाणे 
िनकाल देत. 

 
 १० फेबु्रवारी, १७२८ रोजी टॉुईन हॉलमध्ये मेयर कोटॳ स्थापन झाले. त्यात मेयर ुअिण दहा 
ुअल्डरमन् होते. िवॳ मुलकी खटले या कोटापुढे चालत. त्याुंच्या िनकालावरील ुऄपील गव्हनॳरपुढे चाले. 
 
 ुआ. ि. १७९८ मध्ये रेकॉडॳिॳ कोटॳ स्थापन झाले. त्यात शहराचा मेयर, तीन ुअल्डरमन् ुअिण एक 
रेकॉडॳर, की जो न्यायािधकारी होता, ह्याुंचा िमावशे होता. रेकॉडॳर हा पाच वर्ष ेबॅिरस्टरी केलेला ुऄिे. या 
न्यायालयात मुलकी ुअिण फौजदारी खटले चालत. यावरील ुऄपील फक् त ―शकग ुआन् काुईन् ििल ―पुढे 
चाले. यापूवीचे न्यायमूती कुं पनी िरकारने नेमलेले ुऄित. तर प्रस्तुत कोटाचे न्यायाधीश राजाने नेमलेले 
ुऄित. याच न्यायालयाुंच्या कारिकदीत न्यायिुंस्थेचे स्वातुंत्रय प्रस्थािपत झाले. िर जेम्् मशॅकटॉश ुअिण 
िर एडवडॳ बेस्ट याुंनी न्यायदानात शािनाने केलेल्या हस्तॱेपाचा यशस्वी प्रितकार केला होता. 
 
 रेकॉडॳरच्या बरोबर शहदू पुंिडत ुअिण मौलवी न्यायदानात मदत करण्यािाठी बित ुऄित. 
रेकॉडॳरचे न्यायपीठ १८२४ पयंत ुऄत्स्तत्वात होते. त्यानुंतर िुप्रीम कोटाची स्थापना झाली ुअिण िर 
एडवडॳ वसे्ट याुंची मुख्य न्यायाधीश म्हणनू नेमणूक झाली. त्याुंनी न्यायदानातील स्वतुंत्रता िाुंभाळली. 
 
 िर जॉन मालकम् हे मुुंबुइ ुआलाख्याचे गव्हनॳर ुऄिताना त्याुंनी िुप्रीम कोटाच्या िनकालावर 
कायॳवाही करण्याचे ुऄमान्य केले. त्यामुळे िुप्रीम कोटाचे न्यायाधीश रुष् झाले ुअिण ही नाखुशी कोटाच्या 
खुल्या ुऄिधवशेनात त्याुंनी जाहीर केली : 
 
 The Court would not allow any individual, be his rank ever so distinguished or his 
powers ever so predominant, to address it in any other way respecting its judicial and public 
functions, than as the humbIest suitor, who applies for its protection, within these walls, we 
know no equal and no superior but God and the King. 

 
 िुप्रीम कोटाचे दोन न्यायाधीश िनधव पावले. ुईवॳिरत न्यायाधीश िर जॉन पीटर ग्रँट याुंनी पढेु 
िनणॳय िदला. त्याची ुऄुंमलबजावणी न झाल्यामुळे त्याुंनी िुप्रीम कोटाचे कामच बुंद केले. ते िनवृत् 
होुइपयंत पाच मिहने िुप्रीम कोटाचे काम थाुंबून रािहले होते. 
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हायकोटुची इमारत 
 
 गव्हनॳर ऑिगयर याुंनी १६७२ मध्ये कस्टम् हाुउिच्या ुआमारतीतील िगल्ड हॉलमध्ये िनदी 
न्यायालयाचे ुईद् घाटन केले. नेव्हल डॉकयाडॳच्या टॉवरिमोर कामा हॉलच्या शजेारी ही ुआमारत ुअहे. हे 
न्यायालय नुंतर गनबाुउ स्रीट वरील मापला पोळच्या ुआमारतीत हालवले. त्यानुंतर ते बझार गेट 
स्रीटवरील राम कामती याुंच्या घरात नेले. ुआ. ि. १७८६ मध्ये न्यायालय हॉनॳबी हाुउि मध्ये गेले. याच 
ुआमारतीचा ुईपयोग पूवी टाुईनहॉल म्हणून करण्यात येत ुऄिे. ुआ. ि. १८२४ मध्ये या न्यायालयाला िुप्रीम 
कोटाचा दजा देण्यात ुअला. त्याचे १८६२ मध्ये हायकोटात रूपाुंतर झाले. िध्याची हायकोटाची ुआमारत 
एिप्रल १८७८ िाली पूणॳ झाली. त्याला रु. १६,४४,५२८ खचॳ ुअला. मान्य ुऄुंदाजाहून ही रक् कम रु. 
३,००० नी कमी होती. 
 
 पूवी हायकोटाचे न्यायाधीश ुआुंग्रज ुऄित. ुआ. ि. १८६४ मध्ये पिहले िहन्दी हुंगामी न्यायाधीश 
म्हणून जनादॳन वािुदेव (१८६४–५) याुंची नेमणकू झाली. पिहले कायम िहन्दी न्यायमूती नानाभाुइ 
हिरदाि (१८८३), पिहले हुंगामी िरन्यायाधीश बदु्रद्दीन तयमयबजी (१९०३), मुुंबुइ हायकोटाचे पिहले 
िहन्दी िर न्यायाधीश छगला हे होत. 
 
 हायकोटॳची जुनी ुआमारत नेव्हल डॉकयाडॳच्या टॉवरिमोर कामा हॉलच्या शजेारी ुईभी ुअहे. 
ुआमारतीच्या दशॳनी शभतीवर िुंगमरवरी िशलालेख ुअहे. ुआमारतीपढुील पोचॳवर िज् जा होता. त्यावरून 
ड्यूक ऑफ वशेलग्टनने मुुंबुइच्या नागिरकाुंना दशॳन िदले होते. तो ुअता रस्तारुुं दीत नष् झाला ुअहे. याच 
ुआमारतीत नुंतर िकत्येक वर्ष ेगे्रट वसे्टनॳ हॉटेल होते. ुअता ुआथे ुऄनेक कुं पन्याुंच्या कचेऱ्या ुअहेत. 
 
मुुंबई महानगरपाणलका 
 
 नगर शािनाचे काम िुरुवातीि ुइस्ट ुआुंिडया कुं पनीचे ुऄध्यॱ काही ुऄिधकाऱ्याुंमाफॳ त करवनू घेत 
ुऄित. १७९२ िाली पालॳमेंटच्या कायद्याने हे ुऄिधकार गव्हॳनरकडे िुपूदॳ करण्यात ुअले. १८४५ च्या 
कायद्याप्रमाणे म्युिनििपल फुं ड स्थापन करण्यात ुअला ुअिण िात िदस्याुंची एक कायॳकारी ििमती 
नेमण्यात ुअली. १८५८ िाली तीन किमशनिॳ नेमले. १८६५ मध्ये एक स्वतुंत्र नगर शािन िुंस्था िनमाण 
करून मुख्य ुऄिधकारी किमशनर याुंची नेमणूक झाली. ही नगर शािन िुंस्था म्हणजे जे. पी. चे मुंडळ 
होते. िुमारे २०० जे. पी. चे मुंडळ नगर व्यवस्था ुअिण पोलीि व्यवस्था ही दोन्ही कामे पाही. १८७२ मध्ये 
करदात्याुंनी िनवडून िदलेल्या प्रितिनधींचे कॉपोरेशन िनमाण केले. 
 
 किमशनरची नेमणूक झाली तेव्हा म्युिनििपािलटीची कचेरी िगरगाव रस्त्याच्या टोकाला एका 
भाड्याच्या ुआमारतीत होती. नुंतर ही कचेरी रॅम्पाटॳ रोच्या पिश् चम टोकावर ुअज त्ऱ्हदम् हाुउि ुअहे त्या 
ुआमारतीत हलवली ुअिण पढेु िमोरील ुअमी नेव्ही िबल् शडगमध्ये नेली. याच जागेतून १८९३ पयंत नगर 
शािनाची िूते्र हलवली जात ुऄित. त्यापूवीच काही वर्ष े कॉपोरेशनिाठी स्वतुंत्र ुआमारत बाुंधण्याि 
िुरुवात झाली होती.लॉडॳ िरपन याुंच्या हस्ते १९-१२-१८८४ रोजी िध्याच्या बोरीबुंदर िमोरील ुआमारतीची 
कोनिशला बििवली होती. परुंतु प्रत्यॱ बाुंधणीि िुरुवात झाली ती २५-७-१८८९ रोजी. ही ुआमारत जुलै, 
१८९३ मध्ये पुरी झाली. 
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 बोरीबुंदर िमोर हॉन् बी रोड ुअिण कु्रकशकँ रोड याुंच्या बेचक्यात ही दिॱणािभमुख भव्य ुआमारत 
ुअज ुईभी ुअहे. वास्तुिशल्पकार होते एफ्. डब्ल्यू. स्टीव्हन्् ुअिण ुआुंिजिनयर होते राविाहेब िीताराम 
खेडेराव. ुआमारतीची स्थापत्यशलैी बाराव्या शतकातील गॉिथक पद्धतीची ुअहे, तर दशॳनी भागावरील 
घुमट पौवात्य शलैीचा ुअहे. 
 
 ुआमारतीचे मुख्य प्रवशेद्वार दोन रस्त्याुंच्या कोपऱ्यावर दिॱणािभमुख ुअहे. बाहेर पोचॳ ुऄिून त्यावर 
गच् ची ुअहे. गच् चीच्या दोन्ही टोकावर व्हेनेिशयन शलैीच्या पुंखयुक् त शिहाचे िशल्प ुऄिून त्याुंनी 
कॉपोरेशनचे बोधिचन्ह ुऄिलेली ढाल धरली ुअहे. ितिऱ्या मजल्यावर दशॳनी भागाुंत तेरा फूट ुईुंचीचा 
स्रीचा पतुळा ुअहे. त्याच्या पायापाशी रुंगीत बोधिचन्ह ुअहे. या िशल्पाकृती ुआुंत्ग्लश िशल्पकार हेमन याने 
बनवल्या ुअहेत. ुआमारतीवर घुमट ुअहे. त्याच्या िभोवती गच् ची ुअहे. ती १६५ फूट ुईुंचीवर ुअहे. 
घुमटाच्या कळिाची ुईुंची २३५ फूट ुअहे. घुमटाखाली ुअत पाण्याची टाकी ुअहे. त्यातील पाण्याने िलफ्ट 
चालवले जाुइ. ते ९० फूट ुईुंच जात ुऄिे. ुआमारतीच्या पिश् चम ुअिण पूवॳ बाजूनाही चवर्थ्या मजल्यावर 
ुऄिेच छोटे घुमट ुअहेत. पिश् चमेि कु्रकशक क रोडवर दुिरे प्रवशेद्वार ुअहे. त्यािमोर पोचॳ. ितथून पिहल्या 
मजल्यावर जाण्यािाठी दगडी िजना ुअहे. पिहल्या मजल्यावर ुईजव्या बाजूि किमशनर बितात. डाव्या 
बाजूि मुख्य िभागृह ुअहे. या िभागृहात ुऄनेक पतुळे ुअहेत. त्यातले एक रा. ब. िवरॄनाथ नारायण 
मुंडलीक याुंचा. मुुंबुइ कॉपोरेशनची कायॳकॱा १९५० मध्ये वाढवली. त्यात बृहन्मुुंबुइचा िमावशे करण्यात 
ुअला. व्याप वाढला. कचेरीि जागा ुऄपुरी पडू लागली म्हणनू ुईत्र बाजूि कु्रकशक क रोडवर नवीन 
ुआमारत (िवस्तार भवन) बाुंधण्यात ुअली ुअिण रस्त्यावरून पिहल्या मजल्यावर जोडण्यात ुअली. 
 
 ुआमारतीच्या मुख्य प्रवशेद्वारािमोर िर फेरोजशहा मेहताुंचा भव्य पुतळा ुअहे. ते िुरुवातीचे 
महापौर, मुुंबुइ िवद्यापीठाचे कुलगुरु ुअिण राजकीय पुढारी होत. दादाभाुइ नौरोजी, िदनशा वाच्छा, 
ुआब्राहीम रिहमतुल् ला, िचमणलाल िेटलवाड, रुस्तुम मिानी, िवठलभलभाुइ पटेल, जमनादाि मेहता, िव. 
ना. मुंडलीक, का. ित्र. तेलुंग, जीवनलाल याॲीक, बदु्रद्दीन तैयबीजी, के. एफ. नरीमन. ि. का. पाटील, 
ुअजायॳ दोंदे ुऄिे महापौर ुअजवर होुउन गेले ुअहेत. 
 
मुुंबईतील माकेट 
 
 १८०९ िाली गव्हनॳर जोनाथन डुंकन याने कोटातील घोड्याुंच्या तबेल्याचे माकेटात रूपाुंतर केले. 
ती जागा िोुइची नव्हती परुंतु कोटातील लोकाुंना जवळ होती. १८३७ िाली ुअस्कीन माकेटिाठी 
नळबाजारवर शडे बाुंधण्यात ुअली. िशवाय ुऄबदुल रहमान स्रीटवर ुअजच्या भाजीपाला गल् लीच्या जागी 
खाजगी माकेट होते. िचराबाजार माकेट, धोबी तलाव ुअिण ठाकूरद्वार याुंच्यामध्ये िगरगाव रोडवर होते. 
ुअजुबाजुच्या िरिसश् चन माुंिाहारी वस्तीत ते िोुइचे होते. १८४७ िाली शमटरोडवर िकल्ल्याच्या तटाबाहेर 
माकेट बाुंधले. बझारगट स्रीटवर बे्रड माकेट होते. ितथे पाव, लोणी, ुऄुंडी हे न्याहारीचे पदाथॳ िवकण्याची 
िोय होती. 
 
 १८६५ िाली म्युिनििपल ुऄ ॅक्ट पाि झाला ुअिण म्युिनििपालटीची रीतिर स्थापना झाली. 
िवािधकारी म्हणून किमशनरचे पद िनमाण केले. पिहला म्युिनििपल किमशनर म्हणून ुअथॳर क्रॉफडॳ 
याुंची नेमणकू झाली. ते िहा वर्ष े ुऄिधकारावर होते. ुऄिधकाराची िूते्र हाती येताच त्याुंनी ज्या ुऄनेक 
योजना हाती घेतल्या त्यात मध्यवती माकेटची योजना होती. त्याुंनी िरकारकडून ुअजची पोलीि 
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किमशनरच्या कचेरीिमोरील जागा िमळिवली. बोरीबुंदरपािून धोबीतलावापयंत खुले मदैान होते. त्याच्या 
ुईत्र कोपऱ्यात ही जागा कोट ुअिण िगरगाव-भेंडीबाजार पयंत पिरलेल्या गाववस्तीि मध्यवती होती. 
ुअज शुंभर वर्षानुंतरही या माकेटचे मुुंबुइत जे महत्त्व कायम रािहले ुअहे ते ध्यानी घेता क्रॉफडॳची दूरदृष्ी 
पाहून ुऄचुंबा वाटतो. 
 
 १८६५ िाली स्थापन झालेल्या म्युिनििपालटीकडे प्रमुख काम गावाची स्वच्छता ुअिण रोगकारक 
ुऄव्यवत्स्थत घाणेरड्या जागा नष् करून मृत्यू िुंख्या घटवणे हे होते. त्यानुिार गावात ुआतुःस्ततुः पिरलेले 
खािटकखाने १८६६ िाली बुंद करून ते बेटाबाहेर माहीम खाडीपिलकडे वाुंद्रयाि नेण्यात ुअले. शमटरोड 
ुअिण नळबाजार येथील माकेटाुंची िुधारणा करण्यात ुअली. 
 
क्रार्फडु माकेट 
 
 पोिलि किमशनरच्या ऑिफििमोरील ७२००० चौ. याडॳ जागा िमळाल्यावर वास्तुशास्रॲ ुआमिॳन 
ुअिण िर जे. जे. स्कूलचे लॉकवडू कीप शलग याुंच्या िहायमयाने ुअराखडा तयार करण्यात ुअला. 
माकेटच्या ुआमारतीि रु. ११,१८,५०० खचॳ ुअला. त्याचे जानेवारी, १८६८ मध्ये ुईद घाटन झाले. पुढील 
वर्षापािून ते िुरू झाले. याचे तीन िवभाग ुअहेत. पिश् चमेच्या दशॳनी बाजूि मुख्य प्रवशेद्वार, फळ बाजार 
िवभाग ुऄिून त्यावरच्या मजल्यावर माकेट िुिप्रटेंडुंटची कचेरी ुअहे. प्रवशेद्वारावर घड्याळाचा मनोरा 
ुअहे. हे घड्याळ पूवी ―मुुंबुइ टाुइम‖ दाखवत ुऄिे. ही वळे ुआुंिडयन स्टँडडॳ टाुआमच्या मागे ३९ िमिनटे ुऄिे. 
परदेशी प्रवाशाुंना या घड्याळाकडे पाहून ते मागे पडले ुअहे ुऄिे वाटे. त्याुंचे पूवॳ पिश् चम २००० मलै ुऄुंतर 
ुऄिलेल्या िहन्दुस्थानात िुयोदयाच्या वळेेतील फरकाकडे लॱ वधेाव े लागे. याचा ुईल् लेख Ben Dique 
याने ुअपल्या A Visit to Bombay या १९२६ िाली प्रििद्ध झालेल्या पसु्तकात केला ुअहे. 
 
 माकेटच्या दिॱण िवभागात कोंबड्या, ुआतर पॱी ुअिण धान्याची दुकाने ुअहेत. पूवेकडील भागात 
मािे. माुंिमाकेट ुअता स्वतुंत्र ुआमारतीत ुअहे. ुईत्रेकडच्या पॱात मिाले, तेले, भाजीपाला ुआत्यादीची 
छोटी छोटी दुकाने ुअहेत. पिश् चम ुअिण ुईत्र पॱातील मोकळया जागेत शडे बाुंधल्या ुअहेत. ितथे फळे, 
भाजीपाला याची घाुउक िवक्री करणारे दलाल हजारो रुपयाुंची ुईलाढाल करतात. क्रॉफडॳ माकेट बाुंधले 
तेव्हा त्यात ८८८ गाळे होते. वार्णर्षक ुईत्पन्न रु. १,०४,००० होते. बोरीबुंदर, म्युिनििपालटी, युिनव्हर्णिटीचा 
राजाबाुइ टॉवर या ुआमारतीप्रमाणे माकेटच्या प्रवशेद्वारावरील कमानीत भारतीय नागरीक 
जीवनव्यवहारदशॳक िशल्पाकृती बिवण्याची मूळ योजना होती. परुंतु, कल्पक कलावुंत लॉकवडू िकप शलग 
मायदेशी परतल्यामुळे फक् त दोनच िशल्पाकृती बिवण्यात ुअल्या. पिश् चम प्रवशेद्वारावर पाण्याचे घडे 
घेतलेल्या गुजॳर िस्रया ुअिण शटे िावकार, तर ुईत्र प्रवशेद्वारावर भाजीिवक्याुंच्या िशल्पाकृती ुअहेत. 
ुअत एक ुईत्म कारुंजे ुअहे. परुंतु दुकानाुंनी वढेल्यामुळे ते ुअता िनरुपयोगी झाले ुअहे. 
 
 ुईजव्या बाजूि १५० फूट X १०० फूट पिश् चम पॱात फळे-फुले िवकण्याचे गाळे ुअहेत. िमोरचा 
शकवा ुईत्र पॱ ३५० फूट X १०० फूट ुऄिून त्यात भाजीपाला, मिाले, खाद्य पदाथॳ याुंची दुतफा दुकाने 
ुअहेत. या दोन्ही पॱाुंची ुईुंची ३० फूट ुऄिून त्यात पन्नाि फूट रुुं दीची दोन छपरे ुअहेत. मधला भाग १६० 
X १०० लाुंबरुुं द ुअहे. त्याच्या छप्पराची ुईुंची ५१ फूट ुअहे. घड्याळाचा मनोरा १२० फूट ुईुंच ुअहे. 
बाहेरच्या खुल्या भागात पूवी बाग होती ितथे लॉक वडूने तयार केलेले ुईत्म कारुंजे होते. त्यात 
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िनरिनराळया प्राण्याुंच्या तोंडातून पाणी पडत ुऄिे. ुअज ह्या कारुंज्याभोवती फळाुंच्या पाट्या रचल्यामुळे ते 
िुुंदर कारुंजे ुअत छपून गेले ुअहे. 
 
राजाबाई टॉवर 
 
 ुईत्रेि हायकोटॳ ुअिण दिॱणेि िेके्रटरीएटच्या ुआमारती याुंच्यामध्ये मुुंबुइ िवद्यापीठाच्या ुआमारती 
ुअहेत. त्यातील ग्रुंथ िुंग्रहालयाची ुआमारत ुअिण ितच्यावरील राजाबाुइ टॉवर हा घड्याळाचा मनोरा मुुंबुइ 
शहराचे प्रतीक म्हणनू प्रििद्ध ुअहे. ही ुआमारत १८७८ मध्ये पुरी झाली. ितच्या िमोरील ििनेट हॉल ही 
ुआमारत १८७४ िाली बाुंधून पुरी झाली. 
 
 ुआमारतीचे बाुंधकाम १८६९ िाली िुरू झाले. िर एगल्बटॳ स्कॉट याुंनी या ुआमारतींचे ुअराखडे 
तयार केले. ििनेट हॉलच्या ुआमारतीि तीन लॱ ऐुंशी हजार रुपये खचॳ ुअला, त्यापकैी एक लॱ रुपये िर 
काविजी जहाुंगीर याुंनी देणगीदाखल िदले होते. ग्रुंथिुंग्रहालयाच्या ुआमारतीि दोन लॱ ऐुंशी हजार खचॳ 
ुअला. 
 
 ग्रुंथिुंग्रहालयाच्या ुआमारतीवरील मनोरा राजाबाुइ टॉवर म्हणून प्रििद्ध ुअहे. तो २८० फूट ुईुंच 
ुअहे. या टॉवर मध्ये ६८ फुटाुंवर एक हॉल ुअहे. ितथपयंतची ुआमारत चतु:ष्कोनी ुअहे. वरचा भाग 
ुऄष्कोनी ुअहे. ११८ फुटाुंवर दुिरा ुअिण १८६ फुटाुंवर ितिरा हॉल ुअहे. याच हॉलच्या बाजूला घड्याळे 
चालवणारी युंत्रिामुग्री ुअहे. या मजल्यावर जायला १८० पायऱ्या चढून जाव्या लागतात. ुअणखी ५२ 
पायऱ्या चढल्यावर शवेटचा मजला लागतो. घड्याळाच्या बाजूला गच् ची ुअहे. ितथून िवॳ मुुंबुइच नव्हे तर 
पूवेि िमुद्रापिलकडील ुईरण, एिलफुं टा याुंचेही दशॳन घडते. या गलॅरीत मुुंबुइतील िविवध जमातीतील 
पुरुर्षाुंचे िविवध वशेभरेू्षतील ुअठ फूट ुईुंचीचे ुअठ पतुळे ुअहेत. िशवाय ५२ फूट ुईुंचीच्या घुमटाच्या 
बैठकीखालील खाुंबाच्या शीर्षावरही पुतळे ुअहेत. िरकारी ुआुंजीिनयर मुकुुं द रामचुंद्र याुंनी केलेल्या 
नमुन्यावरून ते घडवले ुअहेत. 
 
 टॉवरवर बिवलेल्या घड्याळात दहा टन वजनाच्या १६ घुंटा ुअहेत. हे घड्याळ लुण्ड ुऄ ॅण्ड 
ब्लॉक ले या लुं डनच्या कुं पनीने बनवले ुअहे. घुंटाुंच्या नादाुंचा पाश् चात्य िुंगीत वाजवण्याि ुईपयोग होुइल 
ुऄशी व्यवस्था ुअहे. त्याुंवर १६ गीते वाजवण्याची िोय ुअहे. 
 
 िुप्रििद्ध ब्रोकर पे्रमचुंद रायचुंद यानी या ुआमारतीिाठी चार लाख रुपयाुंची देणगी िदली. त्यात 
शािनाने दीड लाखाुंची भर घातली. ुआमारतीि पे्रमचुंदची ुअुइ राजाबाुइ िहचे नाव देण्यात ुअले. या 
ुआमारतीचे ुईद् घाटन १८८० मध्ये झाले. पूवी घड्याळाच्या मनोऱ्यावर कोणीही जाुउ शकत होते. १८९१ 
मध्ये दोन पारशी तरुणींनी मनोऱ्यावरून खाली ुईडी घेतली शकवा त्याुंना लोटून देण्यात ुअले ुअिण त्याुंचा 
मृत्यू झाला. तेव्हापािून वर जाण्याि िनबंध घालण्यात ुअले ुअहेत. 
 
एल् णर्फन स्टन कॉलेज  
 
 िेंट कॅथीालचे धमािधकारी रे. कॉब् याुंनी १७१८ िाली मुुंबुइतील पिहली शाळा िुरू केली. ती 
शुंभर वर्षांनी बॉम्बे एज्युकेशन िोिायटीच्या ताब्यात िदली. या िुंस्थेचा व्याप वाढल्यावर एल् िफन्स्टन् 
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नेिटव्ह एज्युकेशन ुआन्स्टीटू्यटची स्थापना करण्यात ुअली. मूळ िुंस्थेचे १८२७ मध्ये बॉम्बे एज्युकेशन 
िोिायटी ुऄिे नामाुंतर केले होते. 
 
 १८२७ मध्ये एल् िफन् स्टन् गव्हनॳरपदावरून िनवृत् झाले. त्याुंच्या नावाने एल् िफन् स्टन् प्रोफेिरच्या 
जागा मुंजूर करण्यािाठी म्हणून ४ ।। लाख रुपयाुंचा िनधी जमवला होता. १८३५ मध्ये जॉन हाकॳ नेि ुअिण 
ओलेंबार याुंची एल् िफन् स्टन् प्रोफेिर म्हणनू नेमणूक झाली. प्रारुंभीचे वगॳ टाुउन हॉल मध्येच भरवण्यात 
येत. नुंतर जे. जे. हॉत्स्पट ल िमोरच्या भव्य ुआमारतीत कॉलेजचे काम १८६२ पयंत चालू होते. पढेु 
गोवािलया टँक (ऑगस्ट क्रान्ती मदैान) वरील टँकर व्हीला मध्ये १८७१ पयंत कॉलेज चालू होते. १८६२ 
मध्ये ुऄलेक्झाुंडर ग्रँट हे कॉलेजचे िप्रन्िीपल झाले. त्याुंनी काविजी जहाुंगीर याुंच्याकडून दोन लाखाुंची 
देणगी िमळवली. ही ुआमारत परळ रस्त्यावर बाुंधली ुअिण १८७१ मध्ये कॉलेज तेथे नेले. 
 
 १८८८ िाली शािकीय मध्यवती छापखान्यािाठी िरकारने नवीन ुआमारत बाुंधण्याचे ठरवले. 
छापखाना तेव्हा ुऄपोलो स्रीट वरील ििचवालयाच्या ुआमारतीतच होता. नवीन िेके्रटरीएटच्या पूवेि नवीन 
ुआमारत बाुंधली. परुंतु त्यात छापखाना न ुअणता ितचा पुढचा भाग कॉलेजला देण्यात ुअला. मागच्या 
भागात दप् तरखाना माुंडला. 
 
 कॉलेजच्या दिॱण बाजूि क्रीडाुंगण होते. ितथे ुअता काविजी जहाुंगीर हॉल ुअिण िायन्् 
ुआत्न्स्टटू्यटच्या ुआमारती ुअहेत. त्याच्या पिश् चम बाजूि पे ुऄ ॅण्ड ुऄकाुउण्ट ्   ऑिफिची ुआमारत बाुंधली 
ुअहे. ुआथे पूवी लाल बुंगला होता. त्यात िवद्यार्थ्यांचे वितीगहृ ुऄिे. 
 
 िध्याची कॉलेजची ुआमारत ुआ. ुअय्. मुंचरजी मझॳबान् याुंच्या ुअराखड्याप्रमाणे बाुंधली ुअहे. या 
ुआमारतीचे ुईद् घाटन ४-२-८५ रोजी करण्यात ुअले. ुआमारतीला रु. ४,१८,५०० खचॳ ुअला. मागच्या 
दप् तरखान्यावर नुंतर मजला बाुंधला त्याि ुअणखी दोन लाख रुपये खचॳ ुअला. मुख्य ुआमारतीच्या 
ितिऱ्या मजल्यावर प्राचायांचे िनवािस्थान ुअहे. त्यामध्ये शुंभर माणिे बितील ुऄिा भव्य िदवाणखाना 
ुअहे. ुआमारतीच्या या वर ुअलेल्या भागाच्या ुईत्रेि कै. पु. िश. रेगे प्राचायॳ ुऄिताना एक प्रिाधनगृह 
जोडण्यात ुअले. त्यामुळे ुआमारतीच्या शोभेि गालबोट लागले ुअहे. 
 
 एल् िफन् स्टन् कॉलेजला १८६० मध्ये मुुंबुइ िवद्यापीठाची मान्यता िमळाली. कॉलेजचे पिहले 
पदवीभर न्या. महादेव गोशवद रानडे, (िर) रामकृष्ण गोपाळ भाुंडारकर, बाळ मुंगेश वागळे ुअिण वामन 
ुअबाजी मोडक. िशवाय दादाभाुइ नौरोजी, िदनशा वाच्छा, न्या. का. िव. तेलुं ग, िव.ना. मुंडिलक, 
होरमिजी दादाभाुइ, काविजी एदलजी, बुंमनजी मास्टर, खुंबाटा हे िुरुवातीच्या काळातील काही 
प्रििद्ध िवद्याथी. 
 
 एल् िफन्स्टन्  कॉलेजचा दजा फार मोठा िमजला जातो. िुरुवातीच्या काळात युरपीयन प्राचायॳ 
ुऄित. नुंतर भारतीय प्राध्यापक प्राचायॳ होुउ लागले. त्याुंचा दजा मुुंबुइ प्रान्ताच्या िशॱणािधकाऱ्याुंच्या 
बरोबरीचा ुऄिे. ुआुंिडयन एज्युकेशन ित्व्हॳिमधुन त्याुंची िनवड होुइ. िकत्येकदा ुऄध्ययन-ुऄध्यापनपे्रमी 
ज्येष्ठ प्राध्यापक िशॱणािधकारी म्हणून नेमणूक नाकारीत ुअिण प्राचायॳपदावर राहणे पिुंत करीत. ुऄशा 
पैकी ुऄिलकडचे ुईदाहरण म्हणजे प्राचायॳ रुंग्लर का. रा. गुुंजीकर. 
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णवल्सन कॉलेज 
 
 ुआ. ि. १८१३ मध्ये स्कॉटीश मिमशनरी िोिायटीला परवानगी िमळाली. त्यानी शैॱ णीक कायॳ 
िुरू केले. जॉन िवल्िन १८२९ मध्ये िहन्दुस्थानात ुअले. प्रथम ते मराठी िुंस्कृत, पर्णशयन, गुजराती, 
िहन्दुस्थानी भार्षा िशकले. त्याना िहबु्र ुअिण लॅटीन भार्षा ुऄवगत होत्या. या भार्षाुंचे परीॱक म्हणून १८५७ 
पािून ते िवद्यापीठात काम करू लागले होते. ―ध त्क्लफ्‖ या ुअपल्या राहत्या घरात त्याुंनी ―ध ुअुंब्रोली 
ुआुंत्ग्लश स्कूल‖ २९ माचॳ, १८३२ रोजी स्थापन केले. मागारेट िवल्िन याुंनी १८२८ िालीच मुलींची शाळा 
िुरू केली होती. १८३६ िाली ुअुंब्रोली शाळेत िात वगॳ िुरू झाले. ही शाळा नुंतर मुुंबुइ 
िवद्यापीठािमोरील िमिलटरी स्क् वेुऄर लेनमध्ये नेली. ितथेच प्रथम कॉलजचा वगॳ िुरू झाला. त्यािाठी रे 
मरे िमचेल ुअिण रे नेत्स्बट याुंचे िहायमय घेण्यात ुअले. त्यानुंतर ुआमारतीिाठी िनधी गोळा करण्यात ुअला. 
ुअिण भलेुरॄरजवळ ुअज जेथे गोकुळदाि तेजपाळ हायस्कूल ुअहे ती ुआमारत बाुंधली या ुआमारतीच्या 
दशॳनी ओट्यावर चार िुुंदर खाुंब होते, म्हणून ितला चार खाुंबाची शाळा म्हणत. या ुआमारतीची मालकी चचॳ 
ऑफ स्कॉटलुं डकडे गेली. त्यावळेी िवल्िन ―फ्री चचॳ ऑफ स्कॉटलुं ड ―मध्ये िामील झाले होते. त्यामुळे 
त्याुंची शाळा िमिलटरी स्क् वेुऄर लेनमध्येच रािहली. 
 
 िवल्िननी िगरगावात पोलीि स्टेशनिमोर ुअुंब्रोली हाुईिनजीक जागा िवकत घेतली ुअिण 
१८५५ मध्ये ुआथे शाळा ुअिण कॉलेज हलवले. शाळेचे नाव ―फ्री जनरल ुऄिेम्ब्ली् ुआन्स्टीटु्यट‖ ुऄिे ठेवले 
होते. कॉलेज िवभाग १८६१ मध्ये मुुंबुइ िवद्यापीठाि जोडण्यात ुअला. िवद्यापीठाशी िुंलग्न झालेले हे 
पिहले खाजगी कॉलेज. कॉलेजचे पिहले पदवीधर महादेव मोरेरॄर कुुं टे ुअिण िवठलभल नारायण पाठक. 
िवल्िन पुढे मुुंबुइ िवद्यापीठाचे कुलगुरू झाले. ुआ. ि. १८६९ मध्ये त्याुंच्या स्मरणाथॳ २१००० रुपये िनधी 
जमवण्यात ुअला. या कामात डॉ. भाुउ दाजी ुअिण डेव्हीड ििून याुंचा पुढाकार होता. त्यातूनच ―िवल्िन 
फॉयलॉलॉिजकल् व्याख्यान माले‖ चा ुईगम झाला. ुआ. ि. १८७२ मध्ये िवल्िन भारतात परत ुअले ुअिण 
१८७५ मध्ये िरिसस्तवािी झाले. 
 
 मुुंबुइ िरकारने िदलेल्या जागेवर (चौपाटी जवळील) १० माचॳ, १८८५ रोजी ुआमारतीचा 
पायाभरणी िमारुंभ झाला. त्यावळेी कॉलेज ुअिण शाळा याुंना िवल्िनचे नाव िदले. ुआमारतीचा ुअराखडा 
जॉन ुऄ ॅडम्् यानी तयार केला होता. ुआमारतीचे ुईद घाटन १४ माचॳ १८८९ रोजी झाले. १९०८ िाली 
ुआमारत वाढवण्यात ुअली. दिॱण भागात कॉलेजचा हॉल ुअहे. त्या िभोवती गलॅरी ुअहे. ुईत्र बाजूि 
िप्रत्न्िपलचा बुंगला होता. तो १९३५ िाली कॉलेजच्या वाढीि जागा ुईपलब्ध करून देण्यािाठी पाडण्यात 
ुअला. पुढे हावे रोडवर हॉस्टेलची ुआमारत ुईभारली. त्यापूवी हॉस्टेल कॉलेजच्या मागल्या बाजूि होते. 
कॉलेजची ुआमारत बाुंधली तेव्हा िमुद्राचे पाणी भरतीच्या वळेी ुअवारापयंत येत ुऄिे. 
 
 िवल्िन कॉलेजचा िजमखाना तारापोरवाला ुऄ ॅक् विेरयिमच्या दिॱणेि रेक्लमेशनवर रेल्व े
लाुइनच्या पिश् चमेि ुअहे. त्याचे १९१६ िाली ुईद घाटन झाले. 
 
व्व्हक्टोणरया टर्णमनस् 
 
 बोरीबुंदर हे जहाजाुंचे बुंदर होते. ितथेच मूळचे मुुंबादेवीचे मुंिदर होते. ते कुतुबुद्दीनने पाडून टाकले 
होते. १३१७ मध्ये ते पनु्हा ुईभारले परुंतु पोतुॳगीजाुंनी पुन्हा पाडून टाकले. देवळाजवळ तलाव होता त्या 
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िठकाणी पोतुॳगीज ुऄमलात फाशी देण्याची व्यवस्था केली होती. म्हणून तलावाला फाशीचा तलाव ुऄिे 
म्हणण्यात येुइ. 
 
 बोरीबुंदरचे पिहले स्थानक लाकडी ुआमारतीत होते. िध्याची ुआमारत एफ्. डब्ल्यू. स्टीव्हन्ि याने 
बाुंधली ुअहे. त्याचे स्थािनक िहायमयक राविाहेब िीताराम खुंडेराव ुअिण एम्. जनादॳन हे होते. या तीन 
मजली ुआमारतीला २७ लाख रुपये खचॳ ुअला. ुआमारतीवरील नॱी ुअिण खोदकामावर जे. जे. स्कूल ऑफ 
ुअटॳचे डीन िग्रिफर्थ्् याुंनी देखरेख केली. बाुंधकाम १८७८ िाली िुरू झाले ते १८८८ मध्ये पूणॳ झाले. 
१८८७ िाली त्व्हक्टोिरया राणीची ज्यिूबली झाली त्या िनिमत्ाने बोरीबुंदर स्टेशनला त्व्हक्टोिरया टर्णमन् 
ुऄिे नाव देण्यात ुअले. 
 
 ुआमारतींचे मुख्य प्रवशेद्वार पिश् चमािभमुख ुअहे. त्या बाजूच्या कुुं पणावर वाघ ुअिण शिह याुंची भव्य 
िशल्पे ुअहेत. मधल्या चौकातील दशॳनी भागावर वतुॳळाकृती दगडी कोंदण ुअहे. त्यात िर जमशदेजी 
िजिजभाुइ, लॉडॳ एल् िफन्स्टन्, लॉडॳ रे, माुईुंट स्टु्युऄटॳ एल् िफन्स्टन्, िर बाटॳल िफ्रयर, नाना शुंकरशटे 
याुंचे मुखवटे कोरले ुअहेत. बाजूच्या कोपऱ्यात भारतातील िनरिनराळया जमातीच्या प्राितिनिधक पुरुर्षाुंचे 
मुखवटे कोरले ुअहेत. वरच्या घुमटाखाली िाडेुअठ फूट व्यािाचे घड्याळ बिवले ुअहे. घड्याळाखाली 
िाडेिात फूट ुईुंच त्व्हक्टोिरया राणीचा पुतळा ुअहे. घुमटाच्या िशरोभागी प्रगतीचा िनदेशक ुऄिा 
िाडेिोळा फूट ुईुंचीचा पुतळा ुअहे. 
 
अ ॅग्री-हार्णटकल्चरल सोसायटी 
 
 मुुंबुइमध्ये ११ फेबु्रवारी १८३० रोजी हुंगामी गव्हनॳर िर ििडने बेकिवथ ह्याुंच्या ुऄध्यॱतेखाली िभा 
भरून ुऄ गॅ्रो-हार्णटकल्चरल िोिायटी ऑफ वसे्टन ुआुंिडया या िोिायटीची स्थापना करण्यात ुअली. 
वनस्पतीच्या िुंशोधनािाठी बागेची ुअवश्यकता होती. बागेिाठी िरकारने प्रथम १८३५ मध्ये िशवडी येथे 
जागा िदली. ितच्यात १८३७ ुअिण १८४० िाली वाढ करण्यात ुअली. त्यानुंतरच्या पुढील २५ वर्षांत बाग 
चाुंगली वाढली.ही जागा युरपीयनाुंच्या दफनािाठी देण्याचे ठरवल्यामुळे बागेला माझगावला जागा 
देण्याि िरकार कबलू झाले. ुऄशा प्रकारे िमळालेल्या ३३ एकर जागेत त्व्हक्टोिरया गाडॳन ुअहे. १८७३ 
मध्ये बाग ुअिण म्यिूझयम म्युिनििपल कॉपोरेशनच्या हवाली करण्यात ुअली. 
 
 वस्तुिुंग्रहालयाची कल्पना मुळात लॉडॳ एल् िफन्स्टन् याुंची. ते मुुंबुइचे गव्हनॳर होते (१८५३-६०) 
१८४८ पािून वस्तू तयार करण्याि िुरुवात झाली होती. पिश् चम महाराष्रातील िविवध ुईद्योगाुंची मािहती 
देणारी ुऄशी कारािगराुंची ुअिण रिहवाश्याुंच्या िचत्राकृती यात होत्या. प्रत्यॱ म्युिझयमची स्थापना १८५५ 
िाली ―गव्हन्मेंट िेंरल म्युिझयम‖ म्हणून झाली. या िुंस्थेचे पिहले िेके्रटरी ुअिण क्युरेटर ―धी बॉम्ब े
टाुआम््‖ चे िुंपादक डॉ. बुुआस्ट होते. तयार झालेल्या वस्तू िुरुवातीि िकल्ल्यातील िैिनकाुंच्या बराकीत 
(भोजनगृह) ठेवण्यात ुअल्या होत्या. १८५७ िाली िशपायाुंनी ुईत्रेत बुंड केले. तेव्हा बुंगालमधील ुआुंग्रज 
िैिनकाुंच्या मदतीिाठी ुआुंग्लुं डहून िैिनकाुंच्या तुकड्या ुअल्या. त्या मुुंबुइत ुईतरल्या. त्याना राहायला 
जागा हवी म्हणून बराकी खाली करण्याचा हुकुम िब्रगेिडयर जनरल याने म्युिझयमला िदला. हे काम 
ुआतक्या घाुइने करण्यात ुअले, की ुऄननुभवी मजुराुंच्या हातून पुष्कळच मोडतोड झाली. ज्या वस्तू शाबतू 
रािहल्या त्या टाुउन हॉलमध्ये हलिवण्यात ुअल्या. या व्यवस्थेत डॉ. भाुउ दाजी याुंचा भाग होता. तत्पूवी 
या वस्तूुंचे प्रदशॳन झाले होते. 
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व्व्हक्टोणरया गाडुन आणण अल्बटु म्युणझयम 
 
 १८८५ च्या १५ िडिेंबरला जगन्नाथ शुंकरशटे याुंच्या ुऄध्यॱतेखाली नागिरकाुंची िभा भरवनू 
राणीच्या नाव ेबाग ुअिण वस्तुिुंग्रहालय स्थापन करण्याचे ठरले. त्या वळेी डॉ. भाुउ दाजी याुंनी केलेल्या 
िवस्तृत भार्षणाचा ुऄहवाल ुईपलब्ध ुअहे. तात्कालीक पे्ररणा १९५८ िालातील राणीचा जाहीरनामा (१-
११-१८५८) ही होती. नाना शुंकर शटे यानी रु. ५००० देणगी िदली. डॉ. भाुउ दाजी लाड ुअिण डॉ. 
बडॳुईड हे िुंयुक् त कायॳवाह होते. या ििमतीने एक लाख रुपये जमवले. िततकेच िरकारने ुऄनुदान िदले. 
बाग ुअिण म्युिझयमिाठी एस्प्लनेड ुअिण पिरिर ही धोबीतलावाची जागा लॉडॳ एल् िफन्स्टन् याुंनी देण्याचे 
कबूल केले. परुंतु त्याुंच्या िनधनानुंतर (२९-७-१८६०) तो बते ििद्धीि गेला नाही. या िुंबुंधात मुुंबुइ 
िरकारने िेके्रटरी ऑफ स्टेट याुंना पत्राद्वारे िवस्तृत ुऄहवाल पाठवला. त्यात एस्प्लनेडच्या जागेचे फायदे 
नोंदवले ुअहेत. या भागात कॉलेजे ुअिण िवद्यापीठाुंच्या ुआमारतीना जागा देता येुइल ुअिण बाग-म्युिझयम 
ुअिण शैॱ िणक िुंस्था याना परस्पर फायदा िमळेल हा एक िवचार होता. एस्प्लेनेडच्या जागेि दादाभाुइ 
नौरोजींनी भार्षण करून जोरदार पाशठबा िदला. एस्प्लनेड ऐवजी िरकारने भायखळयावरील मौट 
एस्टेटमधील जागा िदली. ही जागा शैॱ िणक िुंस्थापािून ुअिण मुख्य वस्तीपािून लाुंब म्हणून गैरिोुइची 
ुऄिली तरी जमीन ुअिण हवा या दृिष्ने बागेला जास्त ुईपयुक् त होती. हा िरकारी ुऄहवालातील िवचार 
प्रभावी ठरला. 
 
 वस्तुिुंग्रहालयाचा कोनिशला िमारुंभ गव्हनॳर िफ्रयर याुंच्या हस्ते १९ नोव्हेंबर, १८५८ रोजी 
करण्यात ुअला. त्याच वळेी लेडी िफ्रयर याुंच्या हस्ते बागेचा मुहूतॳ केला. कोनिशलेखाली एक ताुंब्याची 
पेटी परुण्यात ुअली त्या पेटीत योजनेचे कागद, स्थापनािदन १५-११-५८ चा ुऄहवाल, त्या िदविाची 
वृत्पते्र, देणगीदाराुंची यादी, तत्कािलन नाणी, राणीच्या जाहीरनाम्याची (१-११-५८) प्रत या वस्तु 
ठेवल्या, पेटीच्या झाकणावर ुअतील बाजूि कोरलेल्या मजकुरात ुऄध्यॱ जगन्नाथ शुंकर शटे, िुंयुक् त 
कायॳवाह डॉ. भाुउ दाजी ुअिण जी. िी. एम् बडॳुईड, शरेीफ िवल्यम लॉडन, स्थापत्यिवशारद िवल्यम् रेिी 
याुंची नाव ेुअहेत. ुआमारतीच्या खचाचा ुऄुंदाज रु. ३,३७,००० होता. त्यातील िनम्मा भाग नागिरकाुंनी पुरा 
करायचा ुऄशी कल्पना होती. परुंतु शुेऄर बाजारातील ुईलाढालीमुळे एकलॱ दहा हजाराुंवर िनधी गेला 
नाही. 
 
 िशवडीवरून बागेतील झाडे हलवण्याि १८६२ मध्येच िुरूवात झाली होती. ुआमारत १८७२ मध्ये 
पुरी झाली ुईद घाटन गव्हनॳर िीमरू िफट िझरॉल्ड यानी २२ मे, १९७२ रोजी केले. तो १८० फूट लाुंब ुअिण 
८० फूट रुुं द दुमजली ुअहे. वास्तुिशल्प ुआटािलयन ुअहे. ुआुंग्रज िशल्पकार नोबले यानी तयार केलेला िप्रन्ि 
ुऄलबटॳ याुंचा पतुळा ुअहे. ुआथे प्रथम राणी त्व्हक्टोिरयाचा पुतळा होता तो नुंतर मेयोरोड वर हलवण्यात 
ुअला होता. िशवाय एल् िफन् स्टन् चा पतुळा ुईभा केला ुअहे.  
 
अल्बटु म्यणूझयम मधील वस्तूसुंग्रह 
 
 राणीच्या बागेतील ुआमारत तयार झाल्यावर टाुईन हॉलमध्ये िुरिॱत ठेवलेल्या गव्हनॳमेंट िेंरल 
म्युिझयमच्या वस्तू ुऄल्बटॳ म्युिझयममध्ये ुअणवल्या. या िुंग्रहात देशातील वगेवगेळया जमातीतील स्री 
पुरुर्षाुंची वशेभरू्षा, ुअभरणे दाखवणारे तिेच, िाधुबरैागी, देवदेवता याुंचे छोटे पुतळे ुअहेत. हत्यारे, रत्ने 
ुअिण िवणकामाचे िुुंदर नमुने माुंडण्यात ुअले ुअहेत. कोपऱ्यावरच्या खोलीत मुुंबुइ शहराचे ुईठावाचे 
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नकाश े ुअहेत. त्यात मूळची िात बटेे ुअिण ुईुंच िखल भाग दाखवण्यात ुअलेले ुअहेत. मुुंबुइच्या 
ुआितहािाच्या ुऄभ्यािाि ुअवश्यक ुऄशी दुर्णमळ पुस्तके िुंग्रिहत केलेली ुअहेत. म्युिझयममध्ये दुर्णमळ 
िचत्राुंचा चाुंगला िुंग्रह ुअहे. 
 
 बागेचा एकुं दर िवस्तार ५० एकराुंचा ुअहे. प्रवशेद्वारावरील निॱदार कठडा ुअिण दरवाजा नाना 
शुंकर शटे ुअिण पे्रमाभाुइ हेमाभाुइ याुंनी स्वखचाने बाुंधून िदला ुअहे. प्रवशेद्वारावर ६७ फूट  ुईुंचीचा 
घड्याळाचा मनोरा ुअहे. बागेत चाुंगले प्राणीिुंग्रहालय ुअहे. त्यात हत्ी, शिह, वाघ ुआत्यादी वन्यपशू ुअिण 
पॱाुंचा ुऄुंतभाव ुअहे. मुलाुंिाठी हत्ी ुअिण ुईुंटावरच्या िफरीची िोय ुअहे. घारापरुी (एिलफुं टा) येथील 
हत्ीचे भव्य िशल्प ुअणून ुआथे ुईभे केले ुअहे. स्वातुंत्रयप्राप् तीनुंतर कोटातील परकीयाुंचे जे पुतळे 
हालवण्यात ुअले ते ुआथे ुअणून ठेवले ुअहेत. त्याची स्वच्छता नाही मग देखभाल कुठची ? याच िुंग्रहात 
मेयोरोडवरून हालवलेला राणी त्व्हक्टोिरयाचा पुतळा ुअणून टाकला ुअहे. 
 
वाळके वर मुंणदराचा इणतहास 
 
 वाळकेरॄर (वाळुका-वाळूचे शलग) हे नाव मलबार िहलवरील वाळकेरॄराचे मूळ शलग वाळूचे केले 
होते त्यावरून पडले ुअहे. स्कुं द पुराणातील िह्यािद्र खुंडात एक कथा ुअहे; त्याुंत परशुरामाने 
टेकडीवरून बाण मारून गुंगा िनमाण केली ुअिण वाळुकेरॄराची स्थापना केली ुऄशी कथा ुअहे. परशुरामाने 
िमुद्र हटवनू ुऄपराुंतिह िप् तकोकणची िनर्णमती केली ुऄिा कोकणपटीचीच्या िनर्णमतीचा ुआितहाि कोकणभर 
प्राचीन कालापािून िवॳतोमुखी ुअहे. िीतेच्या शोधाथॳ रॅीराम लक्ष्मणािह मुुंबुइतील पिश् चम 
िकनाऱ्यावरील टेकडीवर येुउन पोहचले. दररोज िशवशलगाची ते पूजा करीत. िशवशलग ुअणण्यािाठी 
लक्ष्मणाि वाराणशीि पाठवले. त्याला वळे लागला म्हणून रॅीरामाने वाळूचेच शलग तयार करून पूजा 
केली. ुआतक्यात लक्ष्मण िशवशलग घेुउन ुअला ते स्थापन करून त्यावर देवालय बाुंधले ते वाळकेरॄर. ुअज 
देवळात ुऄिलेले िशवशलग लक्ष्मणाने ुअणलेले ुअहे ुऄशी कथा वाळकेरॄर महात्म्यात ुअली ुअहे. मूळचे 
वाळूचे शलग िमुद्रात नष् झाले ती जागा कोळयाुंना माहीत होती. प्रितवर्षी िशवरात्रीि या जागेवर जाुउन 
कोळी पूजा करतात. 
 
 वाळुकेरॄराचे मुंिदर िशलाहार राजाुंनी ुऄकराव्या शतकात बाुंधून पुरे केले, त्याचा ुईल् लेख फ्रायरने 
१६७२ मध्ये केलेला ुअहे. ते मुंिदर मुिलमानाुंच्या ुअिण पोतुॳगीजाुंच्या हल्ल्यात िछन्निविछन्न झाले, त्या 
वळेी जवळच िमुद्र िकनाऱ्यावर एक नैिर्णगक कमान होती (ितला रॅीगुुंडी ुऄिे म्हणत) कोळी ितची पूजा 
करीत. ती जागा िध्याच्या गव्हनॳमेंट हाुउिच्या ुअवाराुंत ुअहे. मूळचे वाळूचे िशवशलग ुऄिलेली ती हीच 
जागा ुऄिावी. वाळकेरॄरला ुऄफझलखानाच्या वधानुंतर िशवाजीने भेट िदली होती ुऄिे िाुंगतात. 
 
 ुअज िवद्यमान ुऄिलेले वाळुकेरॄराचे मुंिदर राम कामतीने बाुंधले ुअहे. िारस्वत लोकाुंनी 
ुअजूबाजूि वस्ती केली, घरे बाुंधली. या िवॳ पिरिरात वाळुकेरॄरािशवाय ुआतर देवदेवताुंची ुऄनेक मुंिदरे 
ुअहेत. मुंिदराजवळ बाणगुंगा तलाव ुअहे. त्याला पाताळ गुंगा म्हणतात. तशात रॅीरामाने बाणमारून 
पाताळातील भोगवती नदीचे पाणी वर ुअणले तो ह्या बाणगुंगेतील झरा ुऄिे िाुंगतात. 
 
 मुंिदरातील िशवशलग स्वयुंभ ू मानले जाते. ते िवतभर ुईुंच ुअहे. त्यावर दगडी नागफणा ुअहे. 
शपडीवर एरवी िपतळेचा नाग बििवलेला ुऄितो. िशवशलगाजवळ पावॳती ुअिण गजाननाच्या िुंगमरवरी 
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मूती ुअहेत. पूजेिाठी एक गुजराती ब्राह्मण ुअिण एका शणेवी ब्राह्मणाची नेमणूक ुअहे. िशवरात्रीला ुआथे 
ुईत्िव ुऄितो ुअिण मोठी जत्रा भरते. मुंिदराच्या गाभाऱ्याबाहेर िशवशलगिन्मुख नुंदी ुअहे. दारावर ुऄनेक 
घुंटा ुअहेत. 
 
वाळकेश्वराचा पणरसर 
 
 १७२८ िाली वाळुकेरॄर टेकडी शकवा मलबार िहल ुईजाड होती. ती गुरचराुइ िाठी केवळ रु. 
१३० िािलना भाड्याने िदली होती. मलबारातील चाचे लोक ुआथे येुउन जहाजे लुटीत ुअिण टेकडीवर 
लपून बित म्हणून टेकडीला मलबार िहल हे नाव िमळाले ुऄिे म्हणतात. वाळकेरॄर मुंिदराच्या 
ुअिपािची जागा िारस्वताुंच्या देवस्थान-िवरॄस्ताुंकडे ुअहे. नुंतरच्या काळात टेकडीवर धिनकाुंनी ुअिण 
राजे-रजवाड्याुंनी प्रशस्त बुंगले बाुंधले. मुुंबुइतील िामान्य नागिरकाुंचा ुआथे पूवी फारिा राबता निे. 
रॅीमुंताुंच्या वस्तीचे ते िठकाण होते. जते्रि, िणामाशी ुअिण िहलीि मुुंबुइकर ुअिण बाहेरगावचे लोक ुआथे 
पे्रॱणीय स्थळे पाहाण्याि काय ते येत. 
 
गावदेवी : लीलावती देवीचे देऊळ 
 
 िोमवुंशी ॱित्रय जमातीची िगरगावात १६६१ िाली िुमारे दोनश े लोकवस्ती होती. त्याुंच्यापकैी 
बाबाजी म्हाते्र याुंच्या स्वप्नात देवी लीलावती ुअली. ही िप्रमात्राुंपैकी एक. ुअपली मूती वाळकेश् वराच्या 
डोंगरात ुअहे ती ुअणून प्रितष्ठापना करावी ुऄशी बाबाजींना स्वप्नात येुउन ितने ुअॲा केली ुऄशी दुंतकथा 
ुअहे. बाबाजींनी केलेल्या शोधात ही मूती िापडली, त्याुंनी ती ुअणनू ितची िमारुंभपूवॳक स्थापना केली. 
जवळ वडाचे वृॱारोपण केले. १८०६ िाली मूतीवर बाळाजी िभकाजी यानी घुमटी बाुंधली १८२१ िाली 
कौलारू िभामुंडप बाुंधला. मुंिदर १८८६ मध्ये नव्याने ुईभारले तीन वर्षांनी िभामुंडपावर छत घातले. 
ुऄिलकडे १९६१ मध्ये नवीन मुंिदर कक क्रीटमध्ये बाुंधले ुअहे. देवळात लीलावती देवी बरोबरच 
िशतळादेवीची मूती स्थापन केली ुअहे. िशतळादेवी गोस्तनदेवी ुअिण गोवर-काुंजण्यानी ुअजारी 
ुऄिलेल्याुंना रोगमुक् त करते ुऄशी िमजूत ुअहे. देवळात मागॳशीर्षॳ पौर्णणमेला जत्रा भरते. िशवाय नवरात्र 
दिरा-िदवाळी हे ुईत्िवाचे िदवि ुअहेत. नवरात्रात ―गोंधळ‖ होतो. मुंिदराच्या प्राुंगणात तीन दीपमाळा 
ुअहेत, शजेारी नमॳदेरॄराचे देवालय यादव कृष्ण चौधरी याुंनी बाुंधले ुअहे. त्यात िशवशलग ुअहे. जवळ 
पुष्करणी ुअहे. ती धमाबाुइ िशवाजी राुउत िहने बाुंधिवली. िगरगावाच्या वायव्य भागी गावदेवी ुअहे. 
िगरगाव हे नाव िगरीग्राम वरून ुअले म्हणतात. वाळकेरॄर टेकडीच्या पायर्थ्याशी हा िगरगावातील 
गावदेवीचा भाग येतो. देवीच्या स्थापनेनुंतर या भागाि गावदेवी नाव पडले ुअिण नाना चौक ते 
ुऄपेराहाुउिच्या पिश् चमेकडील भाग वगेळा झाला. 
 
जुम्मा मिंीद 
 
 जुम्मा मशीद ही कोकणी मुिलमानाुंची .त्याुंचा मुख्य व्यविाय खलाशाुंचा. ते प्रथम कोटात, की 
जेथून िमुद्रमागॳ दळणवळण प्रस्थािपत झाले होते, ितथे विती करून होते. िटप्पुिुलतानाि मदत 
केल्याच्या िुंशयावरून त्याुंच्यावर राज्यकत्यांची ुआतराजी झाली ुअिण त्याुंची कोटातून हकालपटीची झाली. 
ते कोटाबाहेरील क्राफडॳ (ुअजच्या फुले) माकेटच्या ुईत्रेि विती करून रािहले. जुम्मा मशीद प्रथम 
डोंगरी िकल्ल्याजवळ होती. नुंतर ती फुले माकेट जवळ जे. जे. स्कूलच्या िमोर नेण्यात ुअली. गव्हनॳर 
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हॉनॳबी याुंच्या १७७० च्या फतव्याि ुऄनुिरून बोरीबुंदरचे मुुंबादेवीचे देुउळ क्रॉि मदैानातील कथीाल 
ुअिण जुम्मा मशीद हलवण्यात ुअली. मशीदीची िध्याची जागा गोवा कािलकत येथील मुिलमान 
व्यापाऱ्याुंच्या मालकीची होती. ितथे बाुंधकाम करून १८०२ मध्ये मशीदीची ुआमारत तयार करण्यात ुअली. 
बाुंधकाम १७७५ मध्येच िुरू झाले होते. परुंतु जागेच्या मालकी बाबत कज् जेदलाली होुउन ते पुन्हा िुरू 
व्हायला १७८८ िाल ुईजाडले. या कज् जेदलालीत ती जागा कोकणी मुिलमानाुंच्या मालकीची ुअहे ुऄिा 
िनणॳय झाला. 
 
 या मशीदीतील प्राथॳनागृहात ६०० लोक बितात. ुआमारतींच्या बाजूि दहाफूट खोल तळे ुअहे. 
बाजूच्या ुआमारतीत पाठशाळा ुअहे. बाजूच्या शखे मेमण स्रीट भागात मुिलमान वस्ती ुऄिल्यामुळे 
प्राथॳनेच्या वळेी शाुंतता राखणे िोुइचे झाले ुअहे. जागेच्या मूळ मालकाने तळे बुजवण्याची ुऄट घातली 
होती. त्यामुळे तळयावरच बाुंधकाम करून वर एक मजली ुआमारत बाुंधण्यात ुअली. तीही ुआमारत पूणॳ 
करण्यािाठी खािटक मुंडळीचे प्रमूख नथु पटेल ुअिण ुआब्राहीम पटेल याुंनी पढुाकार घेतला. ुआ. ि. १८०२ 
मध्ये ुआमारत परुी झाली. ुआ. ि. १८३७ िाली ुआमारत दुरुस्ती िाठी रु. एक लाख महमद ुऄल्  ली रोगे यानी 
खचॳ केले. िन १८६४ पािून कोटॳ हुकुमाने मशीिदची व्यवस्था कोकणी मुिलमानाुंकडे िूपूदॳ केली ुअहे. 
 
 मशीदीची ुआमारत भव्य चतुष्कोणी ुअहे. बाुंधकाम दगडािवटाुंचे. मुख्य भागाच्या िभोवती दुमजली 
बाुंधकाम केले ुअहे. त्यावर गच् ची ुअहे. तळमजल्यावर बाहेरच्या बाजूि दुकाने ुअहेत. ुअवाराच्या ुअत 
िशरल्यावर जुना तलाव िदितो. त्याला घाट बाुंधून पायऱ्या काढल्या ुअहेत. त्या १८९३ िाली बाुंधण्यात 
ुअल्या तलावावरील िोळा काळया कमानीवर प्राथॳनामुंिदर ुईभारले ुअहे. या कमानी १८७४ मध्ये बाुंधल्या. 
प्राथॳनामुंिदरातील लाकडी खाुंबाुंच्या राुंगेत कपाटे केली ुऄिून त्यात धमॳग्रुंथ िुंग्रिहत केले ुअहेत. 
 
 जुम्मा मशीद िुंस्थानचे वार्णर्षक ुईत्पन्न एक लाखावर ुऄिून मुुंबुइतील िवॳ कोकणी मुिलमान तीन 
वर्षांनी कारभारी मुंडळाची िनवड करतात. व्यवस्था नाझर पाहतो. मुख्य ुआमाम ुइद ुअिण दर शुक्रवारी 
प्राथॳना िाुंगतो. प्राथॳनेची वळे दुपारी १२ ते १ ही वळे िोडून प्राथॳना मुंिदरात ुआतर कोणालाही प्रवशे िमळतो. 
ुअवारात पाठशाळेच्या िवद्यार्थ्यांचे वितीगृह ुअहे. मुख्य ुआमारतीवर दोन मोठे घुमट ुअिण खाुंबाुंवर छोटे 
घुमट ुअहे. िशवाय दोन नॱीदार िमनार ुअहेत. दोन्ही मजल्याुंवर ुऄष्कोनी गच्च्या ुअहेत. 
 
माहीम : मकदुम र्फणक अल् लीचा दगा 
 
 माहीमला िमुद्रिकनाऱ्यावर हा दगा ुअिण मशीद ुअहे. मकदुम बाबाुंचे पूवॳज ुआ. ि. ८६० मध्ये 
बिाऱ्याहून िहन्दुस्थानात ुअले. ुआ. ि. १३६० च्या िुमाराि मकदुम बाबाुंचा जन्म झाला. ुऄध्ययन करीत, 
प्रवाि करीत करीत ते माहीमला येुउन पोचले. त्यावेळी ुआथे मुिलमान राजित्ा होती. त्याुंना काजी 
नेमण्यात ुअले. त्याुंनी कुराणावर टीका िलिहली ुअहे. बाबा दररोज रात्री मक् केला जाुउन येुइ ुऄशी 
ुअख्याियका ुअहे. १४३१ मध्ये ते पैगुंबरवािी झाले. जुंिजऱ्याचे िशद्दी त्याना मान देत. ुऄजूनही दर 
ुईरूिाच्या वळेी जुंिजऱ्याच्या िुंस्थानाकडून नजराणा येतो. त्यात कबरीवर पाुंघरण्यािाठी वसे्र ुअिण द्रव्य 
पाठवले जाते.  
 
 १४३१ िाली मकदुम बाबा िनवतॳल्यावर ितथे दगा ुअिण मशीद बाुंधली. कबरीवर पाुंघरण्याि 
िशद्दी िकनखाबाचा तागा पाठवी. दग्याची १६७४ िाली वाढ केली. १७४८ िाली तो नव्याने बाुंधण्यात 
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ुअला. बाुंधकाम दगड चुन्याचे ुअहे. िाठ चौरि फुटाुंच्या चबुतऱ्यावर दगा बाुंधला ुअहे. त्याला िुंगमरवरी 
पायऱ्या ुअहेत. ुअवारात ुऄनेक कबरी ुअहेत. पूवी िमुद्राच्या िकनाऱ्यावर झाडीत ुऄिलेल्या कबरी या 
दग्याच्या ुअवारात ुअणल्या ुअहेत. मधील कॱात पिश् चमबाजूि मगदुम बाबाुंची ुअिण पुवेि त्याुंच्या 
ुअुइची कबर ुअहे. दोन्ही कबरी शुभ्र पाुंढऱ्या दगडाुंच्या ुअहेत. दर ुईरुिात कबरीवर जरीकाम केलेली 
िहरवी चादर ुअच्छादण्यात येत ुऄिते. तीवर कुराणातील वचने िवणलेली ुऄितात. कबरीवर कोरीव 
लाकडी छत ुअहे. ते शुभ्र िुंगमरवरी खाुंबावर ुअधारले ुअहे. िवॳत्र िुंगमरवरी लादया बिवल्या ुअहेत. 
िभन्तीनाही ुअठफूट ुईुंचीपयंत ुऄशा लादया ुअहेत. छताच्या ुअतल्या बाजूि मकदुम बाबाुंचे िुंपूणॳ नाव 
ुअिण जन्ममृत्यु ितिथची ुऄरबी िलपीत नोंद केली ुअहे. 
 
 ुअवारात िविहर ुअहे. ती शबबराजाने बाुंधली ुऄशी िमजूत ुअहे. ओहटीच्या वळेी िमुद्रातील 
लहानलहान खडक पाण्यावर येतात. त्यातील एकावर मकदुम बाबाुंचा वाि ुऄिे. ितथे ुअता िनशाण 
लावलेले ुअढळेल. हा भाग पूवी िमुद्रिपाटीच्या वर ुऄिून ितथे विती ुऄिावी. 
 
 बाबाच्या मृत्युितथीि धरून दहा िदवि ुईरुि ुऄितो. दोन िदवि तीन रात्री धार्णमक कायॳ चालते. 
त्यावळेी िवॳ देशातून भािवक दशॳनािाठी येतात. पिहल्या िदवशी मािहम पोलीि स्टेशनपािून पोलीिाुंची 
िमरवणकू िनघते. नुंतर जुंिजऱ्याच्या ििद्दीची िमरवणकू येते. रात्री बारावाजता नागिरकाुंची िमरवणकू 
िनघते. ुईरुिात दहाही िदवि फकीर जमतात. ुऄन्नछत्र चालू ुऄिते. ुअिमुंतात जत्रा भरते. 
खाद्यपदाथांची, खेळण्याची ुअिण ुऄन्य वस्तूुंची दुकाने लागतात. गदी ुआतकी जमते, की कॅडेल रोड 
वाहानाि बुंद होतो. 
 
सेंट टॉमस कथीड्रल आणण सेंट अ ॅड्रयजू चचु 
 
 िकल्ल्याच्या चचॳगेटिमोर िेन्ट टॉमि हे कथीाल होते. त्याचे १७१८ च्या नाताळात ुईद घाटन 
झाले. हे मुुंबुइतील पिहले चचॳ. १६६२ िाली मुुंबुइ बटे ुआुंग्रजाुंकडे ुअल्यावर १६६८ िाली गव्हनॳर िर जॉजॳ 
ऑक्झन् डेन यानी या ुआमारतीचा ुअराखडा तयार करवला. नुंतर जेरॉल्ड ऑिगयर ुअिण िर जॉन चाुआल्ड 
याुंच्याकडे िनधी गोळा होुउ लागला, त्यािाठी मुुंबुइच्या नागरीकाुंनी ५००० रुपये गोळा केले होते. गव्हनॳर 
चाुआल्ड यानी त्यातील पिेै वापरले होते. चालॳि बून यानी बाुंधकाम पुरे करवले. नुंतर गव्हनॳर ऐल्िबी 
याुंच्या कारकीदीत ुआमारतीची पनुबांधणी करण्यात ुअली. पुन्हा १८६५ िाली ितची वाढ करण्यात ुअली. 
चचॳच्या पिश् चम दरवाजाजवळ िर काविजी जहाुंगीर याुंच्या देणगीतून कारुंजे बाुंधण्यात ुअले. चचॳच्या 
मनोऱ्यावर चार घड्याळे ुअहेत. ुअवारात पिहले रेकॉडॳ ुऄिधकारी िर िवल्यम िायिॳ, पिहले कमाुंडर ुआन् 
िचफ िर रॉबटॳ ऑिलव्हर, नेपोिलयनचा पराभव करणारे ुऄ ॅडिमरल मेटलँड, गव्हनॳर जोनाथन डुंकन, 
िबशन टॉमि कार ुआत्यादींची थडगी ुअहेत. 
 
 िेंट ुँऄायजू चचॳ १८१८ मध्ये बाुंधून परेु झाले ुऄपोलोस्रीट रॅम्पाटॳ रोला िमळतो ितथे यलो 
गेटािमोर ही ुआमारत ुअहे. १८२३ िाली चचॳ वर िमनार बाुंधण्यात ुअला होता तो १८२६ च्या वादळात 
पडला. नुंतरचा िमनार जॉन कॉल्डेकॉट या ित्रवेंद्रम येथील ऑब्झरवटेरीत काम करणाऱ्या 
खगोलशास्रॲाच्या ुअराखड्याबरहुकुम बाुंधला ुअहे. १८२५ िाली चचॳमध्ये ऑगॳन बिवण्यात ुअला. 
रेव्हरुंड जेम्् क् लो हे १८१५ पािून १८३४ पयंत मुुंबुइचे धमॳगुरु होते. 
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 फ्रीचचॳची ुआमारत वॉडबी रोडवर टाटा पलेॅि पिलकडे मेिॉिनक लॉजजवळ ुअहे. ती १८४८ मध्ये 
खुली झाली. 
 
नोसा सेन्होरा डा ग्जलोणरआ 
 
 १५२९ मध्ये पोतुॳगीजाुंनी मुत्स्लमाुंपािून माहीम ुअिण मुुंबुइ शजकून घेतली. त्यावळेी कॅप् टन 
ुऄ णॅ्टोिनओ पेिो याला माझगाव ुअिण वाुंदे्र बटे ुअिण खार गाव ुआनाम िमळाले. त्याने माझगाुंवला १५४८ 
िाली भव्य वाडा बाुंधला ुअिण ितथेच िरिसस्ती प्राथॳनामुंिदर ुईभारले. त्याचे नाव नोिा िेन्होरा डा ग्लोिरुअ 
(ुऄवर लेडी ुऄव्ह ग्लोरी िवजय देवता) ुऄिे ठेवले. ुआ. ि. १५७१ मध्ये पेिो िरिसस्तवािी झाला. ुआस्टेटीची 
मालकी त्याचा जामात लायनेल िडिोजा याजकडे ुअली. माझगावचे प्राथॳनामुंिदर खाजगी मालकीचे होते. 
ते पाडून त्यावर १५९६ िाली चचॳ बाुंधण्यात ुअले. ुआ. ि. १७५१ मध्ये माझगावची मालमत्ा िवरॄनाथ 
शणेवी तेलुं ग यानी िवकत घेतली. त्यानुंतर १८१० मध्ये चचॳ पनु्हा नव्याने बाुंधले. हे चचॳ ुअिण मूळचा वाडा 
―माझगाव मनोर‖ ुअज ुऄत्स्तत्वात नाही. १९०८ मध्ये ही िवॳ जागा दोन लॱ रुपये नुकिान भरपाुइ देुउन 
ताब्यात घेतली. ुअज मूळच्या चचॳच्या जागेवर फक् त एक क्रॉि ुअहे. लगतच्या रस्त्याला चचॳस्रीट ुऄिे 
नाव ुअहे. 
 
 चचॳिाठी भायखळयाच्या पुलाच्या ुईत्रेि रस्त्याच्या पूवॳ बाजूि जागा घेण्यात ुअली. ुअिण १९११ 
िाली गोव्याचे ुअचॳिबशप ―डॉम‖ मरॅ्थ्यूज डा िलव्हेरा याुंच्या हस्ते पायाभरणी करण्यात ुअली. १९१३ िाली 
चचॳ जनतेि खुले झाले. ुआमारतीचे स्थापत्य ुआुंत्ग् लश गॉिथक शलैीचे ुअहे. मनोऱ्याची ुईुंची १६० फूट ुअहे. 
मूळ माझगाव मनोरजवळील चचॳमधील ―ुऄवर लेडी ऑफ द ग् लोरी‖ ची मूती या नवीन ुआमारतीत बिवण्यात 
ुअली. माझगाव चचॳला जोडून चालवलेली ―ुऄ नॅ्टोिनओ िडिोजा‖ शाळा ुअता भायखळा चचॳ जवळील 
स्वतुंत्र ुआमारतीत चालू ुअहे. 
 
पारिंी स्मिंानभूमी आणण अग्जयाऱ्या 
 
 केम्ि कॉनॳर फ्लाय ओवर खालून जो रस्ता पिश् चमेि िमुद्राकडे जातो त्याच्या डाव्या बाजूि 
पारशी स्मशानभमूीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे भव्य प्रवशेद्वार ुअहे. ह्या स्मशानभमूीला डुुंगरवाडी म्हणतात. 
याचा जुन्यात जुना ुईल् लेख डॉ. जॉन फ्रायर याुंच्या १६७३ मधील प्रवािवणॳनात ुअढळतो. या स्मशान 
भमूीतील टॉवर १६७० िाली मोदी नावाच्या पारशाने बाुंधला. ुअज ितथे िात टॉवर ुअहेत. याुंनाच टॉवर 
ऑफ िायलें ् म्हणतात. 
 
 दोराबजी नानाभाुइ हा मुुंबुइचा पिहला पारशी रिहवाशी. मुुंबुइत पारश्याुंच्या ुऄनेक ुऄग्याऱ्या 
ुअहेत. ुऄग्यारीत कायम प्रज्वलीत ुऄग्नी ुऄितो. ुऊग्वदेात ुऄग्नीचा देवता-त्रतीय िमावशे होतो. 
पारशाुंचा धमॳग्रुंथ झेन्द ुऄवसे्तामध्ये ुऄग्नीला ुऄहुर मझदाचा पुत्र मानले ुअहे. त्याला, ुइश् वरी प्रतीक म्हणजे 
―िकब्ला‖ म्हणतात. बाराश ेवर्षांमागे पारशी भारतात ुअरॅयाि ुअले, तेव्हा पिवत्र ुऄग्नी बरोबर घेुउन ुअले 
तो गुजराथमधील ुईदवाडा येथे प्रज्वलीत ठेवला ुअहे. दर नमाजच्या िुरुवातीि ुऄग्नीत पूवॳ-पिश् चम 
ुअिण दिॱण-ुईत्र चुंदनाच्या काड्या ठेवतात. या जळणाऱ्या काड्याुंना (ुअितश पडशाह) ुऄग्नीचे 
शिहािन म्हणतात. ुऄग्नी प्रज्विलत करण्याचे एक िविशष् तुंत्र ुऄिते. तिे ते वैिदक यॲकमात िवस्ताराने 
वर्णणले ुअहे. ुअतश बेहराम ुऄग्यारीत िोळा िाधनाुंद्वारे प्रज्विलत केलेला ुऄग्नी ुऄितो. 
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 मुुंबुइतील पिहली ुऄग्यारी मोदी िहराजी वाच्छा याुंनी १६७० िाली कोटात बाुंधली होती. ती १८०३ 
िालच्या ुअगीत भस्मिात झाली. त्यानुंतर हुतात्मा चौकाजवळील नानाभाुइ लैन मध्ये १७२० िाली बनाजी 
ुऄग्यारी ुईभारलेली गेली. 
 
 िवात जुना ―डोिाभाुइ िेठ ुअतश बेहराम‖ जगन्नाथ शुंकर शठे रस्त्यावरील दादीशटे ुऄग्यारी 
लेनवर फणिवाडी निजक ुअहे. हा १७८२ िाली बाुंधला. िप्रन्िेि स्रीटला नाना शुंकर शटे रस्ता काटतो 
त्याच्या दिॱण-पिश् चम कोपऱ्यावर वािडया ुअतश बेहराम १८३० िाली बाुंधला गेला. 
 
 चनीरोडवरून ठाकुरद्वारला जाताना डाव्या बाजूि कोपऱ्यावर काविजी बनाजी ुअतश बेहराम 
ुअहे. तो १८४५ िाली बाुंधला गेला. तो ुऄिखल भारतातील पारशी ुअतश बेहरामाुंमध्ये ुऄितिुुंदर िमजला 
जातो. 
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मुुंबईतील वाहतुकीची व्यवस्था आणण णवजेचा वापर 
मुुंबईची वाढ आणण वाढत्या गरजा 

 
 मुुंबुइ िोळाव्या शतकापयंत िात लहान-लहान बटेाुंची बनलेली होती. बेटात िफरायचे तर पायीच. 
एका बेटातून दुिऱ्या बेटात जायचे ते होडीतून. बटेातल्या बटेात धिनक, घोडे शकवा पालखी वापरीत 
ुऄिावते. ुऄठराव्या शतकात बेटे एकमेकाि जोडण्यात येुउ लागली. रस्त्याुंची त्स्थती काही चाुंगली 
नव्हती. ितराव्या शतकाच्या ुईत्राधात बलैगाड्या ुईपयोगात होत्या. गव्हनॳर, मोठे ुऄिधकारी ुअिण 
धिनक ुआनामदार त्याुंचाच ुईपयोग करीत. त्यावळेी रस्ते थोडे होते. तेही ुऄरुुं द होते. परळ रोड, बीच कँडी 
रोडिुद्धा चाळीि फूटाुंचे होते. एकोिणिाव्या शतकाच्या िुरूवातीला ते िाठ फूट रूुं द केले. गल्ल्याुंची 
रूुं दी वीि फूट ठरवण्यात ुअली, वस्ती वाढत चालली तिे एल् िफन्स्टन् िकॳ ल-बझार गेट-फोरि रोड 
रस्ता करण्यात ुअला. ुऄपोलो स्रीट रुुं द झाला. बलेािीि रोड, एल् िफन् ुऄस्टन् रोड पूल-बाबलुा टँक 
रस्ता तयार झाला. चनी रोड स्टेशन फॉक लुं ड रोडशी रस्त्याने जोडण्यात ुअले. िगरगाव रस्ता रुुं द केला. 
परळ वरळीशी जोडणारा रस्ता तयार झाला. त्याचे नाव फग्युॳिन रोड ठेवण्यात ुअले. जेकब िकॳ ल शकवा 
िात रस्त्याची माुंडणी केली. त्यावळेी हे रस्ते खडीचेच होते. डाुंबरी रस्ते नुंतर ुअले, रस्ते चापून चोपून 
पक् के करण्यािाठी दगडी रूळ होते. वाफेचे रूळ प्रथम १८६९ मध्ये ुईपयोगात ुअले. िुरुवातीि रस्त्याुंवर 
िदव े नित. गिॅलाुइटचा १८३३ मध्ये ुऄदेिर करिेटजी याुंनी प्रथम ुअपल्या वाड्यात ुईपयोग केला. 
१८४३ पािून रस्त्याुंवर घािलेटचे िदव ेलावण्यात िुरुवात झाली होती. गिॅलाुआटचे िदव ेरस्त्यावर प्रथम 
१८८६ मध्ये िदिले. ते प्रथम एस्लपेड रोड (ुअजचा महात्मा गाुंधी रस्ता) चचॳगेट ुअिण भेंडी बाजार येथे 
ुईभारण्यात ुअले. या िदव्याुंची ुऄप्रूपता त्यावळेी ुआतकी होती. की िायुंकाळी ते पेटवत चाललेल्या 
माणिामागे हा चमत्कार पाहाण्याि बघे जमत. ुईत्िाही धिनकाुंनी िुबक नॱीदार िदव े रस्त्यावर 
लावण्याि देणगी दाखल िदले होते. मुुंबुइतील पिहली कापड िगरणी १८५० मध्ये स्थापन झाली. तोपयंत 
व्यापार, ुअयात-िनयात हे प्रमुख व्यविाय होते. बुंदरापयंत ुअिण बुंदरापािून मालाची ने-ुअण 
बैलगाड्याुंनीच होुइ. कोटात कचेऱ्यातून काम करणारी मुंडळी प्रथम कोटाच्या जवळपाि वस्ती करून 
होती. व्यापारी, धिनक याुंची िनवािस्थानेही ितथेच होती. पुढे कोटाबाहेरील धिनकाना कोटात जागा 
देण्याि िुरुवात झाली. ितथे त्याुंनी बुंगले बाुंधले. शक्य ते धिनक नव्याने ुईपयोगात येुउ लागलेल्या 
मलबार िहलवर घरे बाुंधू लागले. युरिपयनाुंची वस्ती भायखळा माझगाव भागात होती. मध्यमवगीय गावात 
म्हणजे िगरगाव, काळबादेवी, माुंडवी, भेंडीबाजार, भलेुरॄर, खेतवाडी, गावदेवी, ताडदेव या भागात, 
छोट्या घरात शकवा चाळीत राहायला जाुउ लागले. धोबीतलावापािून कोटापयंत, क्रॉफडॳ माकेट-
बोरीबुंदरपािून मरीन लाुआन्ि पयंत मदैान होते. पिश् चम बाजूने ते कुलाब्यापयंत पिरले होते. कोटात काम 
करणारी मध्यमवगीय ुअिण गरीब मुंडळी तेव्हा गावातून पायी मदैानामागे कामाच्या िठकाणी जात ुअिण 
येत. मलबार िहलवर राहणारे ुअिण गावात राहणारे तुरळक धिनक िुखवस्तू, गाडीघोड्याुंचा, पालखीचा 
ुईपयोग करत. 
 
रेकले, णिंग्राम आणण पालखी 
 
 एकोिणिाव्या शतकाच्या िुरूवातीि बुंद बलैगाडी-रेकला, बुंद घोडागाडी-िशग्राम ुअिण पालखी 
हीच वाहातुकीची िाधने होती. पूवीच्या घोडागाडीचे पुढे त्व्हक्टोिरयात रूपाुंतर झाले. ती प्रथम १८८२ मध्ये 
मुुंबुइत ुऄवतरली. १८७० मध्ये िुएझ कालवा वाहतुकीि खुला झाल्यावर ुअिण िनयमीत टपाल ुअिण माल 
याुंची ुअयात िनयात वाढू लागल्यावर मुुंबुइची वाढ झपाट्याने होुउ लागली. १८६४ िाली मुुंबुइची 
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लोकिुंख्या ुअठ लाखाुंवर ुअली होती. त्व्हक्टोिरया ुअिण रेकला ही मध्यमवगीयाुंची वाहने होती. पालखी 
ुअिण एकदोन घोड्याुंच्या िशग्राम बग्या ही रॅीमुंताुंची वाहने. त्व्हक्टोिरयाचा दर मलैाि फक् त चार ुअणे 
ुअिण रेकल्याचे तीन ुअणे ुऄिे. ुईघड्या बैलगाड्या मालाची वहातुक करत. बुंद बैलगाड्या मागे पडत 
होत्या. बलैगाड्याुंवरील हौद्यात चार माणिे बित. तो हौदा दोन चाकाुंवर दळमळत ुऄिे. त्व्हक्टोिरयाला 
चार चाके, प्रिुंगी ुअठ दहा माणिेही बिू शकत. पण वाढत्या लोकिुंख्येला िावॳजिनक वाहनव्यवस्थेची 
गरज भािू लागली होती. 
 
आगगाडीची कल्पना आणण प्रयत्न 
 
 ुअगगाडी ुआुंग्लुं डमध्ये १८३२ मध्येच िुरू झाली होती. ुअपल्याकडे ुअगगाडी िुरू करण्याचा 
िवचार दहा वर्षांनुंतर १८४३ मध्ये िुरू झाला ुअिण गे्रट ुइस्टनॳ रेल्व ेकुं पनी स्थापन करण्यात ुअली. त्यात 
प्रमुख एतदे्दशीय होते ते नाना शुंकर शटे ुअिण िर जमशटेजी िजजीभाुइ. १३ जुलै १८४४ रोजी या योजनेचा 
एक ुऄजॳ िरकारकडे पाठवला. त्यावर नाना शुंकर शटे ुअिण िर जमशटेजी िजजीभाुइ याुंनी िह्या केल्या 
होत्या. कुं पनीच्या चालकाुंची िभा १९ एिप्रल १८४५ रोजी कनॳल जत्व्हॳि याुंच्या ुऄध्यॱतेखाली टाुईन 
हॉलमध्ये भरली होती. त्या िभेत ―िद ुआनलँड रेल्व ेुऄिोिशएशन‖  स्थापन करण्याचा िनणॳय घेण्यात ुअला. 
त्यािाठी एक ििमती नेमण्यात ुअली. तीत जे. पी. िवलोघवी (ुऄध्यॱ), यािशवाय नाना शुंकर शटे, 
फ्रामजी काविजी याुंचा िमावशे होता. 
 
 भारतात ुऄिा हा प्रयत्न चालू ुऄितानाच लुं डन येथे जून १८४५ मध्ये ―गे्रट ुआुंिडयन पेिनन्स्यलूा 
रेल्व‖े ही कुं पनी स्थापन करण्यात ुअली. ितने िम. चापमन याुंना पाहाणी करण्यािाठी मुुंबुइत पाठवले. 
कुं पनी िरकारने जूलै १८४८ मध्ये ३५ मलै लाुंबीची रेल्व े बाुंधण्याची परवानगी कुं पनीि िदली. त्याच्या 
खचाचा ुऄुंदाज पाच लॱ पाुईुंड होता. कुं पनीचे पाच पाुईुंडाुंचे तीि हजार शुेऄिॳ तत्काळ िुंपले. कुं पनीचे 
एकुं दर भाुंडवल पन्नाि लॱ होते. या काळात ुऄमेिरकेत रेल्व े िुरू होुउन एकुं दर ५७४० मलै लोहमागॳ 
१८४७ पूवीच ििद्ध झाला होता. या योजनेचा िूतोवाच मुुंबुइत झाला, परुंतु कुं पनी िरकारातील ुअिण 
ुआुंग्लुं डमधील चाणाॱ बिनयाुंनी नव्या कुं पनीची िूते्र ुअपल्याकडेच ठेवली. कुं पनीचे भाुंडवल दहालाख 
पाुउुं ड केले. कुं पनीची कचेरी नाना शुंकरजींच्या वाड्यातच ठेवली.(१८५०) 
 
आगगाडीचा पणहला प्रवास 
 
 लोहमागॳ टाकण्याची िुरुवात ३१ ऑक्टोबर १८५० रोजी शीव येथे नामदार जे. पी. िवलोधबी 
याुंच्या हस्ते करण्यात ुअली. प्रत्यॱात १६ एिप्रल १८५३ रोजी दुपारी िाडेतीन वाजता ुऄठरा डबे ुऄिलेली 
तीन ुआुंिजनाुंची ुअगगाडी ५०० माणिे घेुउन बोरीबुंदरहून िनघाली ती ५७ िमिनटाुंनी ठाण्याि पोचली. 
गाडीत गव्हनॳराुंबरोबर नाना शुंकर शटे ुअिण ुऄनेक िनवडक मुंडळी होती. गाडी िुटताना तोफाुंची िरबत्ी 
देण्यात ुअली. बँडवादन झाले. वाफेवर चालणारी गाडी ही एक देवताच ुअहे ुऄशा भावनेने लोक नमस्कार 
करत वाटेवर ुईभे होते ! 
 
 या ुअगगाडीच्या िुरूवातीने मुुंबुइत प्रथमच िावॳजिनक दळणवळण व्यवस्था िुरू झाली. बॉम्ब े
बरोडा ुऄँड िेंरल ुआुंिडया (िब. िब. िी. ुअय्). ुअजची वसे्टनॳ रेल्व,े १८५५ िाली िुरू झाली. जी ुअय्. 
पी. चा मुख्य मागॳ मुुंबुइ शहरात बोरीबुंदरपािून दादर-ठाणे-कल्याणपयंत ुअिण त्याची बुंदर शाखा (हाबॳर 
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ब्राुंच) बोरीबुंदरपािून िशवडीमागे वान्द्रयापयंत वहातुक करते. िब. िब. िी. ुअय्. रेल्व े चचॳगेट 
स्टेशनपािून दादर-बान्द्रा मागे विुइ-िवरार पयंत वहातुक करते. हा मागॳ पूवी चचेगेट पुढे कुलाब्यापयंत 
जाुइ. 
 
रामगाड्ाुंची सुरूवात 
 
 शहराची जशी वाढ होत गेली तिे ुअतील भागात िावॳजिनक वाहातुक व्यवस्थेची गरज वाढू 
लागली. िशग्राम, त्व्हक्टोिरया, ती गरज भागव ूशकत नव्हत्या. िावॳजिनक घोडागाड्या िुरू करण्याचा 
ुईपक्रम १८१९ मध्ये िवचारात घेतला जात होता ुऄिे बॉम्बे क ररअर ुऄुंकातील जािहरातीवरून िमजते. 
त्यात ―हॉिॳ कोच‖ चा ुईल् लेख ुअहे. तो कोच ―फोटॳ‖ पािून िशवडीपयंत ये-जा करणारा होता. त्यामुळे 
िवशरे्षतुः भायखळा ुअिण परळमधील रिहवाश्याुंची िोय होणार होती. राम गाड्याुंची कल्पना १९७१ मध्ये 
पुढे ुअली. लुं डन शहरात घोड्याुंच्या रामगाड्या १८७० मध्येच िुरू झाल्या होत्या. बॉम्बे रामव ेकुं पनीची 
स्थापना १८७३ मध्ये झाली. ुअिण ―बॉम्बे रामवजे ुऄ ॅक्ट‖ १८७४ मध्ये करण्यात ुअला. ही राम गाडी प्रथम 
दोन मागांवर िुरू झाली. कुलाबा-क्रॉफडॳ माकेट-पायधुणी ुअिण बोरीबुंदर-काळबादेवी-पायधुणी. िदनाुंक 
९ मे१८७४ रोजी या रामगाड्या प्रथमच रस्त्यावर धाुउ लागल्या. त्यावळेी कुलाब्यापािून पायधुणीपयंतच्या 
प्रवािात तीन ुअणे ुअकार होता. कुं डक्टर ुअकार विूल करी पण ितिकटे नव्हती. नुंतर तीन चार 
मिहन्याुंनी ितिकटे िुरू करण्यात ुअली. ुईत्पन्न वाढू लागले. त्यामुळे ुअकार कमी करणे शक्य झाले. तो 
हळू-हळू कमी-कमी करत-करत १८९९ मध्ये एक ुअण्याुआतका ुईतरवण्यात ुअला. राम िुरू झाल्यामुळे 
रेकला ुअिण िशग्राम चालकाुंना ुअपल्या व्यविायाि धोका िनमाण झाला ुऄिे वाटू लागले. त्याुंच्या 
ुऄिुंतोर्षातून रामच्या रूळाुंच्या खाचात बारीक खडी ुअिण माती टाकण्याचा ुईद्योग जन्म पावला. एरवीही 
ुअगगाडीिारखे रामचे स्वागत झाले नाही. कुं पनीच्या चालकाुंनी िुरूवातीि मोफत प्रवािही घडवला. 
चाुंगल्या िुबुद्ध नागिरकाुंच्या मनातही रामवाहतुकीिवर्षयी शकतु होता. १८८४ िाली प्रििद्ध झालेल्या 
ुअपल्या िशशुबोध या लहानशा पुस्तकात दादोबा पाुंडुरुंग म्हणतात: 
 
 ....ुऄमेिरकेतील बॉस्टन शहरात थोडे पैकेवाले जमून त्याुंनी िक् तीने पकैा काढून या मुुंबुइ शहरात 
राम म्हणोन लोखुंडी काुंबी वरून िफरणाऱ्या भाडुत्री गाड्या िफरवण्याचा धुंदा कािढला ुअहे. ुअिण त्यामुळे 
एथील भाडोत्री गाड्या फारच कमी होुउन िनत्य शकेडों रुपय ते ुऄमेिरकेत हाल् लीं ुअपल्या डोळयाुंवर 
झाुंपट ुअणनू िमळिवतात. मला तर त्या त्रामच्या गाड्या पािहल्या म्हणजे ुऄिे मनात ुअणल्यावाचनू 
कदािप राहवत नाही की या लोकाुंकडून रूप्या ताुंब्याचा खुदा गोळा करण्याकिरता ुअपल्या देशाुंत धूतॳ 
ुऄमेिरकन लोकाुंनी जाणों हे मोठे पावडेंच हाताुंत घेतले ुअहे काय ?.... मुुंबुइच्या लोकाुंनी तरी, जिें 
कलकत्ा, मद्राि, एिथल लोकाुंनी या त्राम गाड्याुंतून न िफरण्याचा िनश् चय कें ला तिा याुंणीिह करायचा 
होता. तिे न किरताुं हे लोक ुअपल्या हातून ुअपल्या देशाि दिरद्र ुअिणत ुअहेत. ुऄिा ुऄनथॳ मीं ुअता 
पाहत ुअहे. 
 
 रामगाड्या िुरूवातीि घोडे ओढीत. त्याना फार कष् पडत. त्यामुळे ते लवकर िनकामी होत. 
यावरून गधेकाम करणाऱ्याि रामचा घोडा ुऄिे िुंबोधण्यात येुउ लागले. 
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बी. इ. एस.टी. ची. स्थापना 
 
 १९०५ िाली स्थापन झालेल्या ―िध बॉम्बे ुआलेत्क्रक िप्लाय ुऄ ॅण्ड रामवजे कुं पनी‖ ने जुनी राम 
कुं पनी िवकत घेतली. जुनी कुं पनी िुरू झाली त्या िदवशी (९ मे १८७४) फक् त ४५१ प्रवाशाुंनी प्रवाि केला 
होता. विुली फक् त रु. ८५ झाली होती. एकतीि वर्षानुंतर शवेटच्या िदवशी (६ ऑगस्ट १९०५) ७१,९४७ 
प्रवािाुंनी रामचा ुईपयोग केला ुअिण रु. ४२६० ुअकार भरला. म्युिझयम ते ििूनडॉक, वाडीबुंदर, 
लालबाग, जेकब िकॳ ल, ऑपेरा हाुउि, कार् नॅकबुंदर ते धोबीतलाव, जे. जे. हॉत्स्पटल ते ग्रटँरोड ुऄशा 
िात मागावर राम वहातुक तेव्हा होत होती. 
 
 जुन्या कुं पनीने १८९९ मध्येच रामगाड्या िवजेवर चालवण्याची परवानगी मािगतली होती. प्रत्यॱात 
ती १९०७ पयंत िमळाली नाही. ७ मे १९०७ रोजी िवजेची रामगाडी िुरू झाली. तेव्हा रॅी. वल् लभदाि 
ठाकरिी म्युिनििपालटीचे चैुऄरमन होते. ुअिण शपेडॳ किमशनर होते. ुईद घाटनाला ुईपत्स्थत ुऄिलेल्या 
लोकात िर भालचुंद्र कृष्ण भाटवडेकर, िर हिरिकिनदाि, नरोत्म दाि, रॅी. ुआब्रािहम रिहमतुल् ला याचा 
िमावशे होता. िुरुवातीि िवजेच्या रामगाडीचा प्रवाि म्युिनििपल ऑिफि (बोरीबुंदर) ते क्रॉफडॳ माकेट 
ुआतकाच होता. नुंतर चार मागावर त्याच िदवशी िवजेची रामगाडी ये-जा करू लागली. दुिऱ्या िदवशी 
िवजेच्या राम गाड्या व्यवत्स्थत िुरू झाल्या. परुंतु पिहल्याच िदवशी मालवणकर नावाचा एक प्रवािी 
धावत्या गाडीतून पडला ुअिण त्याचा पाय रूळाुंवर तुटला. त्यावळेी राम गाड्याुंमध्ये ुऄपरक्लाि ुअिण 
लोुऄर क्लाि ुऄशी िवभागणी होती. १९१० पािून राममध्ये ुईभ्याुंची व्यवस्था होती, पण १९१४ मध्ये 
म्युिनििपािलटीने त्यावर बुंदी ुअणली. दुमजली राम १९२० मध्ये िुरू झाली. 
 
 रामने प्रवाि करणे गिरबाुंना शक्य होते. ुअकार एक ुअणा होता. म्युिझयमपािून दादरपयंतचा 
प्रवाि फक् त दीड ुअण्यात होुइ. दादर ते माटुुंगा राम नुंतर िुरू झाली. त्यावळेी माटुुंग्याच्या भागात वस्ती 
निे. पाशी कॉलनी नुकतीच ुईभारण्यात ुअली होती. त्व्ह. जे. टी. ुअय् हे तुंत्रिवॲानाचे िवद्यालय िुरू 
झाले होते. त्यावळेी दादर माटुुंगा प्रवाि धोक्याचा िमजला जाुइ. राममध्ये िुंध्याकाळी तीिचाळीि 
माणिेच ुऄित. रामगाडी ३१ माचॳ १९६४ मध्ये बुंद झाली. लुं डन शहरातील राम गाड्या त्यापूवी १२ वर्ष े
बुंद झाल्या होत्या. ितथे शवेटच्या िदवशी होबनॳ ते ुअल्डिवच् (भारत िरकारची दूतावाि कचेरी) पयंतची 
राम शवेटच्या प्रवािाि िनघाली तेव्हा रूळाुंवर पेन्् ची नाणी टाकून ती चेपलेली नाणी हस्तगत 
करण्यािाठी ुईत्िाही नागिरकाुंची झुुंबड ुईडाली होती. मुुंबुइत ुऄिे घडल्याचे वाचनात नाही. पण शवेटची 
राम पाहण्याि ुऄलोट गदी लोटली होती ुऄिे स्मरते. 
 
िेंवटची राम आणण बसगाड्ाुंची सुरूवात 
 
 रामगाड्या बुंद झाल्यातरी १९२६ िाली िुरू झालेल्या बिगाड्या ुऄजून चालू ुअहेत. ुअिण ुअज 
मुुंबुइतील नागिरकाुंचे तेच एक त्विरत प्रवािाचे िाधन ुअहे. १९१९ मध्ये दादर ते शकग्् िकॳ ल (महेरॄरी 
ुईद्यान) रॉलीबि म्हणजे िवजेच्याताराुंवर चालणाऱ्या बिगाड्या िुरू करण्याची कल्पना पुढे ुअली होती. 
१९२३ पािूनच मोटर बि, की रॉली बि यावर चचा िुरू झाली होती. ती १३ वर्ष ेचालूच होती. १९२६ मध्ये 
मोटर बि चालू करण्याचा िनणॳय घेण्यात ुअला. प्रथम प्रयोग म्हणनू कुलाब्याचे ुऄफगाण चचॳ ते क्रॉफडॳ 
माकेट, दादर ते शकग्् िकॳ ल, ऑपरा हाुईि ते लालबग ुऄशा तीन मागांवर बि िुरू झाली. िदनाुंक २५ 
जुलै १९२६ रोजी बि िेवा िुरू झाली तेव्हा २४ बि गाड्या होत्या. 
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 राम गाड्या िुरू झाल्या तेव्हा झाला तिा िवरोध बि गाड्यानाही झाला. बि िुरू होण्यापूवी 
टॅक्िी िेवा िुरू झाली होती. त्याुंचा बिला िवरोध होता. पोिलि किमशनरने टॅक्िी ाायव्हरच्या िवरोधाि 
जुमानले नाही. टॅक्िीतून प्रवाि करणारा वगॳ बिमधून प्रवाि करणाराुंच्या वगाहून िभन्न ुअहे त्यामुळे यात 
स्पधेचा प्रश्न नाही ुऄिा त्याुंचा युत्क् तवाद होता. िुरुवातीला बि प्रवािाुंचा ुअकार दोन ुअण्यापािून िहा 
ुअण्यापयंत होता. मुलाुंना िनम्मा ुअकार लावण्याची प्रथा १९२८ मध्ये िुरू झाली. १९२८ पािून १९३० 
पयंत बिमध्ये पोस्टाची पेटी ठेवलेली ुऄिे! बि प्रवािाच्या पिहल्या वर्षी िहा लाख प्रवाशाुंनी लाभ घेतला. 
तर पुढल्यावर्षी ही िुंख्या ३८ लाखाुंवर गेली. िुरूवातीि २४ मोटर बि होत्या. पुढल्या वर्षी त्यात 
पुंचवीिाुंची भर पडली. 
 
 िुरूवातीला बिप्रवािाची व्यवस्था दिॱण भागापरुतीच मयािदत होती. १९३४ मध्ये ती 
माटुुंग्यापयंत वाढवण्यात ुअली. नाताळाच्या िुटीत िवॳ िदविाचे ितिकट देण्याची व्यवस्था १९३५ मध्ये 
िुरू झाली. पुढे ती बुंद करण्यात ुअली (१९३९). दुमजली बिगाड्या १९३७ मध्ये िुरू झाल्या. एकमजली 
बिमध्ये ३६ प्रवाशाुंची िोय ुऄिे तर दुमजली बिमध्ये ५८ प्रवाशाुंची िोय होती. दुिऱ्या महायुद्धाच्या 
काळात िबनाछप्पर दुमजली बिगाड्या वापरात ुअल्या. ुईन्हाळयाने त्रािलेल्या प्रवाशाुंनी त्याचे स्वागत 
केले. मोजक्या थाुंब्यावर ुईभ्या राहणाऱ्या िलिमटेड स्टॉप बिची िुरूवात १९४० िाली झाली ती कुलाबा ते 
माहीम मागावर. 
 
रॉली बसची सुरूवात 
 
 १९३७ मध्ये राम ुअिण बिगाड्याुंऐवजी िवॳत्र रॉली बि िुरू करावी ुऄिा प्रस्ताव 
म्युिनििपालटीमध्ये रॅी. एि. ुअर. प्रिन्न याुंनी माडला. परुंतु तो बि कुं पनीने स्वीकारला नाही. नुंतर 
गवािलया टँक ते माझगाव रॉली बि िुरू झाली परुंतु ती फार िदवि चालली नाही. १९४७ मध्ये 
बिगाड्याुंची िुंख्या २४२ पयंत गेली होती. तेव्हा मुुंबुइ कॉपोरेशनने कुं पनी ताब्यात घेतली. 
 
मुुंबईत णवजेचे आगमन 
 
 मुुंबुइत प्रथम क्रॉफडॳ माकेटमध्ये १८८२ िाली वीजेचे िदव े लावण्यात ुअले. १८८३ मध्ये मुुंबुइ 
म्युिनििपालटीने ुआस्टनॳ ुआलेत्क्रक लाुइट ुऄ ॅन्ड पॉवर कुं पनीशी करार केला त्यानुिार क्रॉफडॳ माकेट ुअिण 
काही रस्त्याुंवर िवजेचे िदव ेलाण्यात ुअले. पुढच्याच वर्षी कुं पनीचे िदवाळे वाजले ुअिण परत गिॅ लाुइट 
िुरू झाले. १८९४ िाली म्युिनििपालटीने स्वतुःचा जनरेटर िुरू करण्याचा िनणॳय घेतला ुअिण िवजेचे 
िदव ेिुरू झाले. परुंतु १९०६ िाली युंत्रिामग्रीच्या नािधुिीमुळे िदव ेबुंद पडले. क्रॉफडॳ माकेट मध्ये गिॅ 
लाुआन पनु्हा िुरू झाली परुंतु म्युिनििपालटीमध्ये मात्र त्या वळेी ुऄत्स्तत्वात ुअलेल्या बॉम्ब े ुआलेत्क्रक 
िप्लाय ुअिण रामवजे कुं पनीकडून वीज घेुउन िवजेचे िदव ेचालू ठेवले. ही कुं पनी ुआुंग्लुं डमधील िब्रटीश 
ुआलेत्क्रक रक्शन कुं पनीने िुरू केली (१९०५). त्याच वर्षी कुं पनीने वाडीबुंदर येथे वीज ुईत्पादन केन्द्र 
स्थापन केले. त्या केन्द्राची ॱमता ४३०० िक. वॉ. होती. दुिरे माझगावचे केन्द्र १९७२ मध्ये िुरू करण्यात 
ुअले. टाटाचे वीज ुईत्पादन कें द्र १९११ मध्ये स्थापन झाले. बी. ुआ. एि. टी. ला िुंरॱण देण्यािाठी पाच 
लाख युिनट िवरील वीज वापरणाऱ्याुंनाच टाटाची वीज िमळावी ुऄिे नमूद करण्यात ुअले. पुढे बी. ुआ. 
एि. टी. लाच टाटाकडून वीज घ्यावी लागली. बी. ुआ.एि.टी. चे वीजकें द्र किाऱ्याला होते. ते पाविाळी 
पाण्यावर ुऄवलुं बून ुऄिे. ते बुंद झाल्यावर बी.ुआ.एि.टी टाटाकडून १९२५ पािून वीज घ्यायला लागली. 
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१९३० नुंतर कारखाने, रस्ते ुअिण घरातील िवजेच्या वापरािशवाय वीजेची घरगुती ुईपकरणे प्रचारात येुउ 
लागली. ुअिण िवजेचा वापर वाढत चालला. त्यापूवीच १९२६ पािून बी.ुआ.एि.टी. कुं पनीने वीजेच्या 
ुईपकरणाचा प्रिार करण्यािाठी ुआलेत्क्रक हाुईिमध्ये एक शो रूम ुईघडली होती. त्यात ुआस्त्रया, ब्लोुऄर, 
रेिफ्रजेटर ुआत्यादींचा प्रचार करण्यात येुइ. 
 
रस्त्यावरील णवजेचे णदवे 
 
 १९२१ िाली रस्त्यावरील िदव्याुंिाठी म्युिनििपालटीने बी.ुआ.एि.टी कडून वीज घेण्याचा प्रस्ताव 
केला. यानुिार १९२३ मध्ये ४७ िठकाणी वीजेचे िदव ेलावण्यात ुअले. १९०५ िाली वीजेचे ुईत्पादन दीड 
लॱ िकलो वटॅ होते ते चाळीि वर्षांत ६० लॱ िकलो वटॅ झाले. िुरूवातीि वीजेचा दर िदव्याुंिाठी एका 
ुअणा युिनट ते तीन ुअणे युिनट ुअिण कारखान्याि ुअठ ुअणे ते दीड ुअणा ुऄिा होता. नुंतर तो िाडेचार 
ुअणे ते दोन ुअणे ुऄिा ुईतरवण्यात ुअला. 
 
 १९१३ मध्ये ुआस्री वगरेै वीज ुईपकरणािाठी लागणाऱ्या वीजेचा दर एक ुअण्याने ुईतरवण्यात 
ुअला. त्याच िुमाराि ुऄलेक्झाुंाा, कॉरोनेशन, एडवडॳ ुअिण गेुइटी ही ििनेमा िथएटरे िुरू झाली. त्याुंना 
वीज लागे. ती स्वतुःचा जनरेटर लावल्याने बी.ुआ.एि.टी. पेॱा कमी दराने िमळेल ुऄिे िदिून ुअले. 
त्यामुळे कुं पनीने ुअपल्या दर तीन ुअण्यावर ुईतरवला. लग्नादी स्वागतिमारुंभात लागणाऱ्या वीजेचा 
दरही ुईतरवला. मुुंबुइ िरकारने १९३८ मध्ये वीजेच्या दराुंचा िवचार करण्यािाठी ििमती नेमली. ितच्या 
िशफारशीनुिार पुढील वर्षापािून िदव्यािाठी दोन ुअणे ुअिण ुआतर कामाि ुऄधा ुअणा दर ठरवण्यात 
ुअला. िशवाय दरमहा िमटर भाडे म्हणून चार ुअणे. 
 
 वीजेच्या वापरावर १९३२ पािून कर ुअकारण्यात येुउ लागला. िुरुवातीि तो तात्पुरताच होता. 
पण पुढे कायम झाला. िुरुवातीि युिनटमागे ुऄधा ुअणा कर ुऄिे, तो वाढत वाढत १९३९ मध्ये िवा ुअणा 
झाला. त्याचे तात्कािलक कारण दारुबुंदीमुळे होणारा तोटा भरुन काढणे हे होते. परुंतु ुआतर ुऄनेक 
कराुंप्रमाणे हाही कर कायम रािहला. 
 
बेस्टची स्थापना आणण म्युणनणसपालटीिंी करार 
 
 बी. ुआ.एि.टी. ने ―बॉम्ब े राम मुुंबुइ‖ कडून वाहतूक व्यवस्था िवकत घेतली हे िाुंिगतले. १९०१ 
पािूनच मुुंबुइ नगरपािलकेने ही कुं पनी ताब्यात घेण्याचा ुआरादा व्यक् त केला होता. १९०५ मध्ये एका 
कराराुऄन्वये बी.ुआ.एि.टी. ला ुआलेक्रीक राम चालवण्याचा ुअिण शहरात वीज परुवठा करण्याचा मक् ता 
देण्यात ुअला. त्यावळेी बी.ुआ.एि.टी. ने राम कुं पनीची मालमत्ा ९८,५०,००० ला िवकत घेतली. त्यात 
घोड्याच्या राम, घोडे, बलैगाड्या, बैल, ुआमारती ुआत्यादीचा िमावशे होता. त्याच वळेी नवीन राम मागॳ 
िुरू करण्यात ुअला ुअिण वीजेचा दर युिनटमागे िहा ुअणे ठरला. िशवाय म्युिनििपालटीची वाहतूक 
कुं पनीने कमी दरात करावयाची होती. म्युिनििपालटीला ४२,५६ शकवा ६३ वर्षांनी ताब्यात घेण्याचा 
ुऄिधकार रािहला. बी.ुआ.एि.टी. कुं पनी ुआुंग्लुं डमध्ये स्थापन झाली होती. तीत भारतीयाुंनी पैिे गुुंतवले 
होते. कुं पनीची कचेरी मुुंबुइि हालवण्याबाबत त्याुंचा ुअग्रह ुऄिे. पिहल्या महायुद्धाच्या काळात ुअयकराचे 
दर वाढले. भारतीय भागधारकाुंना दुबार कर भरावा लागे. त्यामुळे या मागणीि ुअणखीच जोर चढला, 
िर डेत्व्हड ििून याुंच्या ुऄध्यॱतेखाली भारतीय शुेऄर होल्डिॳची िभा भरून बोडॳ ऑफ डायरेक्टिॳचे 
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लुं डन ऑिफि बुंद कराव,े ुऄिा िनणॳय घेण्याि ुअला. त्याला िब्रटीश भागधारकाुंनी िुंमती िदली ुअिण १ 
एिप्रल, १९१६ पािून कुं पनीचा कारभार मुुंबुइहूनच चालावा ुऄिा िनणॳय घेण्यात ुअला. कुं पनीने बोडॳ ऑफ 
डायरेक्टिॳ िनयुक् त करण्याचे ुऄिधकार िर डेत्व्हड ििून, िर शापूरची भरूचा, िर ुआब्रािहम रिहमतुल् ला 
ुअिण िम. जी. एि.वॉडॳला याुंना देण्यात ुअले. याचा प्रत्यॱ ुऄुंमल मात्र १९२० मध्ये झाला. मुुंबुइत स्थापन 
झालेल्या कुं पनीचे भाुंडवल तीन कोटी नव्वद लॱ होते. ही नवीन व्यवस्था १९४७ पयंत ुऄमलात होती. 
१९४७ िालच्या दुिऱ्या ऑर्णडन् प्रमाणे बी.ुआ.एि.टी. च्या व्यवस्थेिाठी ििमती नेमण्यात ुअली. ७ 
ऑगस्ट रोजी कुं पनी म्युिनििपालटीच्या ताब्यात ुअली. 
 
बेस्टची मुख्य कचेरी आणण व्यवस्थापन 
 
 बेस्टच्या मुख्य कचेरीिाठी ुआमारतीची जरूरी होती. त्यािाठी ुआलेत्क्रक हाुईि जवळील जागा 
त्म्यिनििपालटीकडून १ लॱ ४४ हजाराला िवकत घेतली. मेििॳ एफ् मशकटकडून ुअराखडे करून घेतले. 
जी. जी. लाझार् ुअिण के. एम. खारेघाट या कुं पनीच्या ुआुंजीिनयरच्या देखरेखीखाली ुआमारत बाुंधण्यात 
ुअली. िुंपूणॳ वातानुकुुं लीत ुऄशी ही मुुंबुइतील पिहलीच ुआमारत. १९३६ मध्ये ुआमारतीत बेस्टच्या कचेऱ्या 
हाुंलवण्यात ुअल्या तेव्हा कुं पनीची व्यवस्था िब्रिटश ुऄिधकाऱ्याुंच्या हातात होती. पिहले जनरल मनेॅजर 
होते एफ्.िी. रेशमग्टन (१८८७-१९२२), दुिरे िी. एन. मोबली (१९२२-३५) ुअिण शवेटचे िब्रिटश 
जनरल मनेॅजर होते ए.एि. रािलफ (१९३५-१९४५). कुं पनी म्युिनिीपालटीने घेतल्यानुंतर जनरल 
मनेॅजरच्या पदावर ुअय.िी.एि. ुऄिधकाऱ्याुंची नेमणकू होुउ लागली. ुअजचे जनरल मनेॅजर रॅी. 
केरकर. त्याुंच्या पूवीचे जनरल मनेॅजर ुअय.ए.एि. मघाले होते.  
 
 बी. ुआ.एि.टी. ला िकती रक् कम द्यावी याबद्दल बरीच घािाघीि होुउन शकमत ठरवण्यािाठी 
शवेटी िर जॉन केनडी याुंचा लवाद नेमण्यात ुअला. त्यानुिार कुं पनीची शकमत ९ कोटी ८६ लॱ ५८ 
हजार ठरवण्यात ुअली. कुं पनी म्युिनििपालटीने ताब्यात घेतली (१९४७). तेव्हा फक् त १६७ बि गाड्या 
होत्या. त्याुंची १९७२ मध्ये १२१५ पयंत वाढ झाली. १९४७ मध्ये दर िदविाची ुअवक २२ हजार होती ती 
१९७२ मध्ये चार लॱ ५० हजार झाली. त्याचप्रमाणे प्रवाशाुंच्या िुंख्येत दोन लाखापािून पुंचवीि 
लाखापयंत वाढ झाली. 
 
 ुआ. ि. १९६७ पािून रॅक्टरबि िुरू झाली. ुऄशा दीडश ेबिगाड्या ुअहेत. बिचे ुआुंिजन िबघडले 
तर दुिरा रॅक्टर लावता येतो. त्यामुळे या बिगाड्या िनत्य वापरात राहतात. ११ जून १९६२ िाली 
गवािलया टँक ते माझगाव या मागावर राली बिीि िुरू झाल्या. परुंतु त्याुंचे ुअयुष्य फक् त दहा वर्षांचे 
ठरले. राम गाड्या रस्त्याुंमधून टाकलेल्या रूळाुंवरून चालत. त्या रूळाुंपािून हालू शकत नित. मधला 
ुऄधा रस्ता त्यामुळे ुआतर वहातुकीि मोकळा निे. रॉली बिीि राम गाड्याप्रमाणे वरील िवजेच्या तारातून 
वाहाणाऱ्या वीजप्रवाहातून चालत, तरी खाली त्याना रूळाुंतून जाणाऱ्या लोखुंडी चाकाुंऐवजी रबरी टायर 
ुऄित. त्यामुळे त्या रस्त्याुंच्या बाजूि ुईभ्या राहू शकत ुअिण ुआतर वहातुकीतून रस्ता काढून पुढे जाुउ 
शकत. 
 
 ुअज मोटर बििि दररोज ुऄडीच लॱ मलै धावतात ुअिण पुंचवीि लॱ प्रवाशाुंची ने ुअण 
करतात. 
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मुुंबईची नगरव्यवस्था-स्थाणनक स्वराज्य 
 
जे. पीं. च्या सुंस्थेचा उगम 
 
 मुुंबुइ महानगरपािलकेच्या कामाचा ुईगम १७९२ मध्ये झाला. त्या वर्षी ितिऱ्या जॉजॳने तेहितिाव्या 
स्टॅच्यटू ुऄन्वये ―जत्स्ट् ऑफ द पीि‖ नेमण्याचा ुऄिधकार बुंगालच्या गव्हनॳर जनरलला िदला. ुअिण 
ुअजच्या घटकेला वादिवर्षय झालेली जेपींची िुंस्था ुऄत्स्तत्वात ुअली. त्याुंच्याकडे िोपवलेल्या कामात 
झाडुवाले नेमनू रस्ते स्वच्छ ठेवणे ुअिण त्याुंची दुरुस्ती करणे या कामाचा िमावशे होता. या कामाि जो 
पैिा लागेल तो ुईभा करण्यािाठी घराुंवर कर ुअकारण्याचा त्याना ुऄिधकार देण्यात ुअला. कराची 
कमाल मयादा ठरवनू देण्यात ुअली ती वर्षाच्या शकमतीचा (ुईत्पन्नाचा) िविावा िहस्िा होती. 
करचकुव्याुंची मालमत्ा जप् त करण्याचीही व्यवस्था कायद्यात केली होती. िशवाय दारूिवक्रीचे परवाने 
देुउन फी विूली करण्याची िोयही केली. 
 
नगरव्यवस्था जे. पीं. कडे 
 
 नुंतर वीि वर्षांनी कायदा ुअिण िुव्यवस्था राखण्याचे कामही या िन्मान्य न्यायािधकाऱ्याुंकडे 
िोपवले. रस्त्याुंवरील ुअक्रमण ुअिण दळणवळणाि ुऄडथळा, हे गुन्हे ठरवण्यात ुअले. त्याुंना िशॱा 
िाुंिगतली. जन्माची नोंद करण्याचे कामही या न्यायािधकाऱ्याुंच्या कॱेत ुअले. या िवॳ कामाि लागणारा 
पैिा केवळ घराुंवरील कर ुअिण दारूचे परवाने यातून ुईभा करणे शक्य नव्हते. ुआ.ि. १८२७ मध्ये 
ुईत्पन्नाच्या बाबीत दुकाने, गाळे, गाड्या, घोडे ुआत्यादींवर कर लादण्यात ुअला. त्यात िुंगीताचा िमावशे 
होता. ही करमणूककराची िुरुवात. वाढत्या खचाची ुअिण ुईत्पन्नाची तोंडिमळवणी करण्याच्या प्रश्नावर 
वादुंग माजे. ुऄशाच प्रकरणात स्वतुंत्र बाण्याचे नागरीक ुअिण कायाध्यॱ िम. ब्रिू याुंनी त्यागपत्र िदले. 
त्याचा ुआष् पिरणाम झाला. १८३६ मध्ये िब्रिटश पालॳमेंटने जेपींच्या िुंघटनेचे ुऄिधकारॱेत्र िनिश् चत करून 
िदले. ही गोष् स्थािनक शािन ुऄिधकाऱ्याुंना ुअवडली नाही. १८४५ पूवी दोन जेपी ुअिण एक िन्मान्य 
नागरीक याुंचे िाधारण गुन्ह्यात न्यायदान करणारे खुंडपीठ होते. ते नगरािधकारी म्हणून काम करत. 
यावर्षी म्युिनििपल कॉन्झव्हॳन्िी बोडॳ स्थापन करण्यात ुअले. त्याना नगरपािलकेच्या विुलावर ुअिण 
खचावर पूणॳ ुऄिधकार िदला. हे बोडॳ िात जेपींचे होते. ज्येष्ठ न्यायािधकारी कायाध्यॱ ुऄिे. कलेक्टर, दोन 
पोिलिमिॅजस्रटे, दोन युरिपयन ुअिण तीन एतदे्दशीय ुऄिे काुईन् ििलचे िदस्य ुऄित. एतदे्दशीय जेपींची 
िनवड जे. पी. ुअिण शािन करीत. बोडाची िनवड तीन वर्षांकरता ुऄिे. काुईन् ििलच्या कामावर िवॳ 
जेपींची देखरेख ुऄिे. ुऄशा प्रकारे स्थािनक स्वराज्याचा ुईगम झाला. या नगरव्यवस्थेचे ुईत्पन्न १९४५ मध्ये 
फक् त ४५,००० रुपये होते. ते १९०० मध्ये िाडेपाच लाख एवढे वाढले. १८५० पािून तुंबाखूवर ुअिण 
मालमते्वर कर लादण्याचा ुऄिधकार देण्यात ुअला. पोतुॳगींजाच्या काळात ुआनाम िदलेल्या जिमनीवरची 
कर ुअकारणी करण्यािाठी पाच ुअयुक् ताुंची िनयुक् ती करण्यात ुअिण ुअजच्या महानगरपािलकेतील 
ुऄ िेॅिरच्या खात्याचा प्रारुंभ झाला. 
 
पणहल्या म्युणनणसपल कणमिंनरची नेमणूक 
 
 वाढत्या मुुंबुइि ही नगरव्यवस्था पुरी पडली नाही. बोडाच्या कारभारािवरूद्ध चळवळ िुरू झाली. 
त्याचा पिरणाम म्हणून १८५८ मध्ये तीन म्युिनििपल किमशनरची नेमणकू करण्यात ुअली. त्यावळेी 
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ुऄस्वच्छता ुआतकी वाढली होती, की दरवर्षी तीनचार हजार लोक मृत्युमुखी पडत. १८६४ मध्ये तर ४५८८ 
लोक मरण पावले. शुद्ध पाण्याचा परुवठा ुअिण िाुंडपाण्याचा िनचरा करण्याची ुअवश्यकता होती. ही 
कामे नवीन किमशनरने हातात घेतली. पूणॳवळे किमशनरना िािलना दहाहजार पगार होता. ुऄधॳवळे देुउ 
शकणाऱ्याुंना िािलना चारहजार रुपये िमळत. जेपींच्या देखरेखीचा ुऄिधकार ठरवनू िदला. दोनशपेयंत 
पगारदाराुंची ते नेमणूक करू शकत. त्यावरचे पगारदार नेमण्याि शािनाची मुंजुरी लागे. या बोडाच्या 
कारकीदीत िवहार तलावाची योजना पक् की झाली. लोखुंडी नळ टाकून िवहारचे पाणी मुुंबुइत ुअणण्याची 
कायॳवाही कोनबेुऄर या ुआुंजीिनयरकडे िोपवण्यात ुअली. त्याने हे काम १८६५ िाली पुरे केले. िर बटॳल 
िफ्रयर याुंच्या पे्ररणेने डॉ. लीथने िवॳ शहराच्या स्वच्छतेची िवांगीण पहाणी करून ुऄहवाल िादर केला. 
 
म्युणनणसपालणटच्या १८६५ चा कायदा आणण क्रॉर्फडुची नेमणूक 
 
 १ जुलै १८६५ ला बोडाचे ुऄत्स्तत्व िुंपुष्ात ुअले. १८६५ चा दुिरा कायदेकानून पाि झाला. त्या 
ुऄन्वये ऑथॳर क्रॉफडॳ याुंची मुख्य कायािधकारी म्हणून नेमणूक झाली. ह्या कतॳबगार किमशनरने नवीन 
मुुंबुइचा पाया घातला. त्याच्या दूरदर्णशत्वाच्या खुणा ुअजही िदिून येतात. ुऄिधकाराितक्रमण, बेिुमार 
खचॳ, मनमाने वतॳन ुआत्यादी ुअरोपाुंचा तो धनी झाला. त्याबद्दलच्या तक्रारी, चळवळ, क्रॉफडॳची चौकशी 
ह्या गोष्ी क्रॉफडॳ प्रकरण म्हणून मुुंबुइच्या ुआितहािात नोंदल्या गेल्या ुअहेत. हे खरे ुऄिले तरी क्रॉफडॳच्या 
कामिगरीचे, मुुंबुइच्या िनष्काम िेवचेे िावॳकालीन महत्त्व मुळीच कमी होत नाही. 
 
 १८६५ चा नगरपािलका कायदा तयार करण्याच्या कामात वॉल्टर कॅिेल या ―पील कॅरेनेल ुऄ ॅण्ड 
कुं पनी‖ च्या ुऄध्यॱाुंनी महत्त्वाचा वाटा ुईचलला होता. कॅिेल हा स्कॉचमन मुुंबुइतील परदेशी व्यापाऱ्यात 
प्रमुख होता. बॉम्बे चेंबरच्या कायात तो भाग घेत ुऄिे. ुईत्म कापिाच्या लागवडीत तो रि घेत ुऄिे. या 
काळात नवीन मुुंबुइची रचना होत होती. िकल्ल्याच्या िभन्ती ुअिण बरुूज पाडण्यात येुउन वाढत्या 
वस्तीिाठी जागा मोकळी करण्याचे काम िुरू झाले होते. डॉकयाडॳपािून िेंट जॉजॳ हॉत्स्पटल पयंत हा 
िकल् ला पिरला होता. बी. बी. िि. ुअय् . रेल्वलेा कुलाब्यापयंत रूळ टाकायचे होते. त्यािाठी िमुद्र 
िकनाऱ्यालगत जागा पािहजे होती. त्यातून बकॅबे रेक्लमेशनचा जन्म झाला. मायकेल स्कॉटने या कल्पनेचा 
पाठपुरावा केला. िरटची स्टेनाटॳ ुअिण कुं पनी ही त्याुंची कुं पनी भरभराटीत होती. 
 
 १८६४ मघ्ये कापिाच्या मागणीत ुअिण भावात वाढ झाली होती. परुंतु पढुच्याच वर्षी िौदेबाजीत 
भाव एकदम ुईतरले ुअिण िवॳत्र ुअर्णथक ुऄवकळा ुअली. त्यात कुं पनीचे ऐिशयािटक बँशकग कुं पनीत 
ुऄिलेले नव्वद लॱ रुपये धोक्यात ुअले. कोटात ुअम्बेडकर पतुळयाच्या दिॱणेि ुऄिलेल्या वुडहाुईि 
रस्त्यापािून तो चौपाटीपयंतचा भाग यायोजनेत येतो. वसे्टनॳ रेल्वचेे चर्णनरोड पािून चचॳगेट-
कुलाब्यापयंतचे लोहमागॳ, क् वीन्् रोड, एरॉि ििनेमा, मुंत्रालय हा िवॳ भाग त्या पूवी पाण्याखाली होता. 
मायकेल स्कॉटच्या िचकाटीमुळे िुमारे एक कोट रुपये खचूॳन हा भाग भरुन काढला. 
 
दणक्षण मुुंबईची पुनरुचना 
 
 कोटाच्या िभन्ती पाडून पिश् चमेकडील मदैान घरबाुंधणीि ुईपलब्ध करून िमळाले. म्यिूझयमपािून 
क्राफडॳ माकेट-धोबी तलावपयंतचा भाग मोकळा झाला. एत्ल्फन्स्टन् कॉलेज पािून कॅिपटॉल 
ििनेमापयंतच्या जिमनीचे प् लॉट िवक्रीि काढण्यात ुअले. ही नवी मुुंबुइ िफ्रयर टाुईन म्हणून िुंबोधण्यात 
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येणार होती. परुंतु ुअजतागाजत ितचे ―कोट‖ हे नावच वापरात ुअहे. या भागातील जागा त्या वळेेचा 
बाजारभाव ध्यानी घेता भरमिाट भावाने िवकल्या गेल्या. चौरि याडाि रु. ७५ ते १४५ पयंत िवकत 
घेणाऱ्याुंनी िविाराची रक् कम भरली होती. परुंतु १८६५ च्या ुअर्णथक िुंकटात या भावी मालकाुंचे िदवाळे 
वाजले ुअिण िविाऱ्यािाची रक् कम िरकारजप् त झाली. 
 
पणहली नगरपाणलका 
 
 ुऄशा काळात म्युिनििपल ुऄ ॅक्ट ुऄमलात ुअला. ―नगर स्वच्छता ुअिण िुधारणा‖ हा प्रमुख ुईदे्दश 
होता. जे. पी. हेच नगरव्यवस्थेचे राखणदार होते. त्यावळेी त्याुंची िुंख्या शुंभर ुऄिावी. त्याुंच्यात युरोिपयन 
ुअिण देशी व्यापारी ुईद्योगपती, मालदार धिनक ुअिण िवद्वान याुंचा िमावशे होता. यापकैी बहुतेक करदार 
ुऄित परुंतु ते िवॳ करदात्याुंचे प्रितिनधी ुऄितच ुऄिे नाही. करदात्याुंचा तेंव्हा ुऄिा ुअग्रहही निे. जेपींची 
िुंस्था हीच नगरपािलका. तीन किमशनरच्या ताब्यात ुऄिलेली िवॳ मालमत्ा, खिजना ुअिण ुऄिधकार या 
िुंस्थेकडे कायदेशीरपणे िुपूदॳ करण्यात ुअले. त्याचप्रमाणे नगरपािलकेि जे देणे होते त्याचे 
ुईत्रदाियत्विुद्धा या मुंडळीवर लादण्यात ुअले. त्यािाठी जेपींना कायद्यात रस्टीचा दजा देण्यात ुअला 
होता. दर तीन मिहन्याुंनी या मुंडळीची बैठक व्हावयाची. कोरम फक् त िात जणाुंचा होता! ुऄध्यॱाुंची 
नेमणूक शािनाने करावयाची होती. पिहले ुऄध्यॱ एल.एच्. िलट ल् टन् होते. त्यावळेी ते ुऄ ॅडव्होकेट 
जनरल ुअिण िविधखात्याचे ुऄवर ििचव होते. 
 
 या पिहल्या नगरपािलकेमध्ये दूरदशी िदस्य होते. त्यात जगन्नाथ शुंकरशटे याुंची गणना होते. 
गव्हनॳर बटॳल िफ्रयर ुअिण कमाुंडर ुआन् चीफ िर िवल्यम िणॅ्डहस्टॳ याुंचे महानगरपािलकेला मागॳदशॳन 
होते. िावॳजिनक ुअरोग्य, ुआुंजीिनयशरग ुअिण ुऄथॳ या खात्याुंच्या प्रमुखाुंची िनवड शािनाने करायची 
होती. किमशनरची नेमणूक शािन करी. ुअजतागायत किमशनरची नेमणूक शािनच करते. जे. पी. च्या 
िभेत ुईपत्स्थत िभािदाुंच्या दोन तृतीयाुंश मताने ठराव केल्याि किमशनरला िनवृत् करता येत ुऄिे. 
कुं रोलर ऑफ म्युिनििपल ुऄकाुईुंटुंटची नेमणकू शािन करी. 
 
पूवीची तीन कणमिंनरची योजना आणण नगरव्यवस्था 
 
 या कायद्याच्या पूवीची शहरव्यवस्था तीन किमशनरच्या हातात होती ुऄिे वर िाुंिगतले ुअहे. 
तत्पूवीची व्यवस्था ही ुऄव्यवस्थाच होती. पिरत्स्थती शोचनीय होती. कक रॅक्टरच्या हातात शहराचे भिवतव्य 
ुऄिे. िोनखत वाहून नेणारे हलालखोर स्वयुंमन्य होते. ते घाण कचरा कोठेही टाकून देत. त्याना 
बोलण्याची िोय नव्हती. शहर पोलीि खातेही तेव्हा नगरपािलकेकडेच होते. मुुंबुइ नगर पािलकेच्या 
ुईत्पन्नात वाढ होत होती. १८४६ ुअिण १८५२ मधील ुअयव्ययाचे ुअकडे ुआथे पाहू. 
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 १८५२ िालाचे ुअयव्ययाचे ुअकडे पाहता ुईत्पन्नापेॱा खचॳ कमी. त्यातही िुमारे ७० टक् के खचॳ 
भाुंडवली कामावर ुअिण िफाुइच्या खचात घट ! त्यामुळे गिलच्छपणा वाढला नाही तरच नवल. 
 
१८६५ पूवीची नगरव्यवस्था 
 
 त्या काळी स्वच्छता खाते, िवेॱण शकवा ुआुंजीिनयर, ुअरोग्य ुऄिधकारी खाती, माकेट, 
कत्लखाने, रस्ते झाडणे ुअिण कक रक्टर जनरल याुंचे बनलेले होते. पकैी शवेटचा घटकच फार प्रभावी 
होता. १८६५ मध्ये लोकवस्ती ७८,४०० होती. ११,९१९ एकर जागेत २९,६५३ करयोग्य ुआस्टेटी होत्या. 
मृत्यूिुंख्या फार होती. वाढत होती. १८६४ च्या पिहल्या िहामाहीत ६४३४ मृत्यूुंची नोंद झाली तर पुढील 
वर्षाच्या पिहल्या िहामाहीत ही िुंख्या १२२८४ वर गेली ! याचे प्रमुख कारण िाुंडपाण्याच्या िनचऱ्याची 
िनकृष् व्यवस्था, हलालखोराुंचा िनष्काळजीपणा ुअिण ुअळि. िकती एक नागिरक कचऱ्याच्या िढगावर 
झोपत ुऄिे नोंदण्यात ुअले ुअहे. १८६५ पूवीच्या िदवाबत्ीबद्दल िलिहताना िदनशा वाच्छाुंनी रस्त्यावरील 
प्रकाशव्यवस्थेचे ―दृश्य ुऄुंधार‖ (visible darkness) ुऄिे वणॳन केले ुअहे. पाशी लोक, ुआतर घरुंदाज 
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ुअपल्या ओिरीवर कुं दील (atta) लावीत. तोच प्रकाश ! ऑक्टोबर १८६५ पयंत गिॅच्या बत्त्या नव्हत्या. 
फाणि होते. त्यात घालायचे तेल कक रॅक्टरच्या घरी जात ुऄिाव.े ते गोरज मुहुतावर थोडे िमणिमणत 
ुअिण ुऄनुंतत्वाुंत िवलीन होत. रेल्व ेमागावर पूल नव्हते. फाटके होती. 
 
नव्या कणमिंनरची नेमणूक आणण अणधकार 
 
 नवीन कायद्यामध्ये किमशनरला केन्द्रस्थानी धरून रचना केली होती. त्याला िवॳ ुऄिधकार होते. 
शहरिुधारणा, स्वच्छता, वाहातुकीची व्यवस्था, रस्तेदुरुस्ती, देखभाल, माकेटव्यवस्था ुअिण करविुली. 
वार्णर्षक ुऄुंदाजपत्रक जे. पी. मुंडळाकडून मान्य करून घ्यायचे ुऄिे. ुऄथात कायॳवाहीत किमशनरला 
ुऄनन्यिाधारण महत्त्व प्राप् त झाले. ुऄशा जागी योग्य ुऄिधकाऱ्याुंची िनवड करणे ुऄवश्य होते. िर बटॳल 
िफ्रयर याुंनी त्यािाठी ुअथॳर क्रॉफडॳ या ुईत्िाही कतॳबगार िनदी नोकरीची िनयुक् ती केली. क्रॉफडॳने 
धडाक्याने कामाि िुरुवात केली. डॉ. लीथ याुंनी शहर स्वच्छतेिुंबुंधीचा ुऄहवाल िादर केला होता. डॉ. 
ह्यवूटे याुंची ुअरोग्यािधकारी म्हणून ुऄधॳवळे नेमणूक झाली होती. त्याुंच्या िहकायाने क्रॉफडॳने कायॳॱ म 
ुऄिे ुअरोग्य खाते िनमाण केले. शहरातील कचरा वाहून नेण्यािाठी जी. ुअय. पी. (ुअजची िेंरल) 
रेल्वशेी करार केला. त्या प्रमाणे शहरातील कचरा कुल्याला वाहून न्यायचा होता. शहरातील कचरा गोळा 
करून एकत्र जमवण्यािाठी बैलगाड्याुंची योजना केली. बलैाुंिाठी गोठे बाुंधले. जमवलेला कचरा 
रेलगाडीत भरेपयंत िाठवण्याची शचचबुंदर स्टेशन जवळ व्यवस्था केली. 
 
 िावॳजिनक मुताऱ्या, िुंडाि बाुंधूि घेतले. मुुंबुइतील माकेटची व्यवस्था ुऄगदी ुऄिमाधानकारक 
होती. िवॳत्र घाण, कचरा करण्यात ही माकेटे मोठाच हातभार लावत. खािटकखाने कुठे निावते याचा 
िनयम नव्हता. ते िवॳत्र पिरले होते. क्रॉफडॳने शहरातून खािटकखाने हालवनू ते मािहमखाडी पिलकडे 
वाुंद्रयाि एकत्र केले ुऄद्ययावत् माकेट ुईभारण्याची योजना केली. त्यातून ुअजचे फुले माकेट जन्म 
पावले. त्याचे वणॳन पूवी केलेच ुअहे. या माकेटवर झालेल्या भाुंडवल खचावर ६ ।। टक् के ुईत्पन्न होत ुऄिे. 
त्यामुळे भाुंडवली खचॳ िमथॳनीयच नव्हे तर ुईपकारक ठरावा. रस्ते धुण्याचे काम दरमहा रु. २०,००० 
देवनू कक रॅक्टरला िदले होते. रस्तेदुरुस्तीचे कामही कक रकॅ्टरला िदले होते. परुंतु प्रत्यॱात काम होत निे. 
 
 क्रॉफडॳच्या कारकीदीत गिॅचे िदव ेप्रथम ७ ऑक्टोबर १८६५ रोजी मुुंबुइच्या रस्त्याुंवर पेटले. त्या 
िदवशी १३३ बत्त्या लागल्या. रेल्व े मागावर पूल नव्हते हे मागे िाुंिगतले ुअहे. लेव्हल क्रॉशिग होती. 
माझगाव ुअिण भायखळा येथे मागॳ ुऄत्युंत ुऄवघड होता. क्रॉफडॳच्या कारकीदीत कारनॅकबुंदर, म् िजद 
ुअिण एत्ल्फन्स्टन् बुंदर येथे पूल बाुंधण्यात ुअले. 
 
 िाुंडपाणी िमुद्रात िोडून देण्यािाठी िवचार झाला. प्रारुंभी कुलाब्याला हे िाुंडपाणी िोडून 
द्यायचा िवचार पढेु ुअला होता. परुंतु शवेटी वरळी येथेच हे पाणी िोडून देण्याचा िवचार ठरला. 
 
क्रॉर्फडुचा एकहाती कारभार 
 
 वरीलप्रमाणे शहरव्यवस्थेची कामे करताना द्रव्य िहायमय ुअवश्यक होते. हा िवॳ पैिा 
करविुलीतूनच यायचा होता. क्रॉफडॳने करचकुव्याुंवर जप् ती वॉरुंटे काढली. रस्त्याुंची कामे, माकेटे 
बाुंधणे, गिलच्छ विती िनमूॳलन, खािटकखाने हालवणे, यािाठी पैिा खचॳ करणे ुआतकेच नव्हे, तर भयुारी 
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गटाराुंना लागणाऱ्या िवटा तयार करण्यािाठी पनवलेला कारखाना ुईभारणे ही ुअिण ुऄशी कामे क्रॉफडॳने 
हातात घेतली. 
 
 करविुली करायची तर वाुइटपणा घेणे ुअलेच. िुखािुखी कोण पैिे काढील. प्रिुंगी गरीब लोक 
पैिे देतात परुंतु धिनक पैिे देणे ुऄिेल ते न देणे हाही एक पैिे कमावण्याचा मागॳ िमजतात. क्रॉफडॳने 
ुअपल्याकडे िुपूदॳ केलेल्या ुऄिधकारानुिार िडस्रेि वॉरुंटे काढली. िाहिजकच घरमालकाुंनी ओरडा िुरू 
केला; त्याुंना पाठीशी घालणारे जे. पी. ही िनघाले. त्यानी म्युिनििपालटीच्या तै्रमाििक िभेत ुअवाज 
ुईठवला. िहािजकच क्रॉफडॳ िवरूद्ध वातावरण तयार होुउ लागले. वृत्पत्राुंनी रि घ्यायला िुरुवात 
केली. 
 
 शहरिुधारणा करायची तर भाुंडवली खचॳ करणे ुअवश्यक ठरते. या भाुंडवली खचाची 
तोंडिमळवणी प्रितवर्षी विूल करण्यात येणाऱ्या करातून करणे ुऄशक्य. तिे करण्यात येत होते, तेव्हा शहर 
िफाुइ होत नव्हती. मृत्यूिुंख्या फुगत होती हे ुअपण वर पािहले. क्रॉफडॳने ुऄुंदाजपत्रकाकडे लॱ न देता 
ुअवश्यक भाुंडवली खचॳ केला. ुऄुंदाजपत्रकात मान्य झालेल्या रकमेपेॱा जास्त रक् कम खचॳ केली. त्यामुळे 
वार्णर्षक ुअयव्यय पत्रकात तूट येुउ लागली. िुरूवातीि ८ लाख तूट ुऄिे वाटले ितथे तुटीचा ुअकडा १९ 
लाखाुंवर गेला. 
 
 क्रॉफडॳने ुऄशा प्रकारे खचॳ केला, की खिजना िरकामा झाला. हॅिमल्टन मकॅ्िवले, जे. पी. (िवल्यम 
िनकोल ुअिण कुं पनी) याुंनी नगरपािलकेचे िदवाळे वाजले ुऄिा शरेा माुंडला. टाुआम्िचे िुंपादक मार्णटन्  
वुड याुंनी एक लेख िलहून ुअठ लाख तूट (की जी पुढे १९ लाख झाली) कशी भरून काढायची या प्रश्नावर 
एक लेख िलिहला. त्यात ुऄथॳििमतीने केलेल्या टीकेचेच पडिाद िदिून येतात. 
 
जे.पी. सुंस्था जागृत झाली 
 
 ज्या जेपींच्या िुंस्थेने गुंभीरपणे शहरव्यवस्थेचा कधीच िवचार केला नव्हता त्याुंनी टीकेला िुरूवात 
होताच त्यात िहरीरीने भाग घेला. माटीन वुड बरोबर ुऄनेक जेपी त्यात िामील झाले. नवरोिजी फडुॳनजी, 
िवरॄनाथ नारायण मुंडिलक, िोराबजी शपूरजी बेगाुंली, हे त्या वळेी करदात्याुंच्या बाजूने भाुंडत होते. 
घरमालकाुंचे प्रितिनधी मुंगळदाि नथुभाुइ, बैरामजी िजजीभाुइ हेही या टीकेत िामील झाले. 
महानगरपािलकाुंच्या व्यवस्थेचा पूणॳ ुऄभ्याि केलेले फेरोजशहा मेहता याुंनी ुइस्ट ुआुंिडया ुऄिोििएशनच्या 
मुुंबुइ ब्राुंच िमोर एक पेपर वाचला (१८७१). त्यात मूलग्राही िवचार होते. 
 
 या िवॳ टीकेचा प्रभाव १८७२ च्या म्युिनििपल ुऄ ॅक्टर पडला ुऄिे िदिते. त्यावळेी नगरपािलकेला 
२१ ते २५ लाखाुंवर कर विूल करायचा होता, ुऄशी िमजूत होती. परुंतु प्रत्यॱात फक् त ११ लाख विूलीच 
बाकी होती. १८६८ मध्ये नोिटिी ुअिण वॉरुंटे काढण्यात ुअली ती ुऄशी होती. 
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 नोणटसी  वॉरुंटे 

(१) घराुंवरील कर ३३६५  ६५३ 
(२) पोिलि, िदवाबत्ी ुअिण हलालखोर ८८४०  ३६२७ 

(३) पाणीपटीची १६०२  २९७ 

(४) वाहन कर ४५१  १९५ 

  १४५५६  ४७९७ 
  
 १८७९ िाली विूल होणारी रक् कम फक् त रु. ३२,६४२ ुआतकीच होती. यावरून नगरपािलकेची 
विूलीव्यवस्था क्रॉफडॳच्या कारकीदीत कायॳॱ म होती, ुऄिे म्हटले पािहजे. 
 
 त्यावळेच्या िवॳिाधारण टीकेवरून ुऄिे िदिते, की जे. पी. िुंस्थेकडे १८६५ च्या कायद्याुऄन्वये 
जी जबाबदारी िोपवली होती ती ितने पार पाडली नाही. कायद्याप्रमाणे ुअपल्यावर ुऄिलेल्या 
जबाबदारीची जे. पी. मुंडळाला कल्पनाच ुअली निावी, शकवा त्याच्यापैकी काहीना त्याची कल्पना ुऄिली 
तरी त्याुंनी त्याकडे दुलॳॱ केले ुऄिाव.े 
 
 क्रॉफडॳने जे. पी. मुंडळाला न िवचारता ुऄनेक गोष्ी केल्या ुऄिे मानले तरी जे. पी. मुंडळाची 
जबाबदारी िुंपत नाही. िुमारे १०० जे. पी. पैकी फक् त िात जणाुंचा कोरम पुरेिा होता. प्रत्यॱात २०-२५ 
जे. पी. ुईपत्स्थत राहत ुऄिाव.े यावरून एक गोष् िशकली पािहजे, की ुऄशा फार मोया मुंडळाकडे 
कोणतीही जबाबदारी िोपवताना पूणॳ िवचार करून प्रत्यॱ कायाचे िनयम केले पािहजेत. िवॳच स्वयुंभू. 
फक् त टीका करण्याचे ुऄिधकारी. जबाबदारी घ्यायला नको. कायॳवाही करणाऱ्याुंच्या ुऄडचणीची कल्पना 
नाही, ुऄशी त्स्थती होते. 
 
 त्याकाळी नगरपािलकेला योग्य ुऄशी कचेरीची जागा नव्हती. जे. पी. मुंडळाच्या िभा टाुईन 
हॉलच्या दरबार िदवाणखान्यात होत, क्रॉफडॳने नगरपािलकेिाठी ुअज ुअमी नेव्ही स्टोुऄरची ुआमारत 
म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एत्ल्फन् स्टन् कॉलेजजवळील ुआमारतीत जागा भाड्याने घेतली. ही ुआमारत जे. 
पी. ए. एच्. वािडया याुंच्या मालकीची. भाडे माििक रु. २८२५ ठरले. त्यावर जोरदार िटका झाली. परुंतु 
या बाबत काही कायॳवाही करण्याि ुअपण ुऄिमथॳ ुअहोत ुऄिे मत जे. पीं. नी व्यक् त केले ! १८६५ च्या 
कायद्यात दुरुस्ती केल्यानुंतरच पिरत्स्थती िुधारण्याची शक्यता ुअहे, ुऄिे मत त्याुंनी नोंदवले. 
 
क्रॉर्फडुच्या कारणकदीवर टीका आणण उपाय 
 
 दरम्यान िरकारने म्युिनििपल ुऄ ॅक्टमध्ये बदल करण्यािाठी िबल माुंडले. िशवाय लोकमत 
ुऄजमावण्यािाठी ुअवाहन केले. टीकाकाराना ुअता घटनात्मक पाशठबा िमळाला. टीकेचा जोर वाढत 
चालला तेव्हा िवॳ प्रश्नाुंचा िवचार करण्यािाठी जे.पी. मुंडळाची खाि िभा बोलवावी ुऄशा िूचना यायला 
लागल्या. ुऄँायू स्कोल् ्  याुंच्या ुऄध्यॱतेखाली जेपींनीची िभा िद. ३०-६-१८७१ रोजी बोलावण्यात 
ुअली. टाुईन हॉलच्या दरबार हॉलमध्ये ही िभा झाली. तीनचार वळेा स्थिगत झाली. कारण ुऄनेकाुंना 
बोलायचे होते. हॉल तुडुुंब भरला म्हणनू मुख्य िभागृहात ितचे स्थलाुंतर झाले. ुऄनेक जे. पी. जागतृ झाले 
होते. 
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 नागरीकाुंचा राग, खरे म्हणजे घरमालकाुंचा राग कराुंवर होता. त्यावळेी घरकर ६ टक् के, 
पोलीिकर २ टक् के, िदवाबत्ीकर २ टक् के, पाणीपटीची ५ टक् के ुअिण हलालखोर कर ३ टक् के होता. म्हणजे 
एकूण १८ टक् के. हा कर जाचक ुअहे ुऄिे घर मालकाुंचे म्हणणे फोबॳ् ने ुईचलून धरले. क्रॉफडॳ भरमिाट 
खचॳ करतो. त्यािाठी जे. पी. मुंडळापुढे पूवॳ िुंमती घेत नाही. िकत्येक भारी रकमेची कुं त्राटे िदली जातात. 
ती मुंडळापुढे ुअणीत नाही. याला ुअळा घातला तर कर कमी करणे शक्य होुइल, ुऄशी िवॳिाधारण 
िमजूत झाली होती. ितचा फायदा घेुउन फोबॳ् ने ुअपल्या ठरावात टाुईन काुईत्न्िलची कल्पना पढेु 
माुंडली. त्याचे १६ िदस्य ुऄिावते. त्यातील ६ िरकारने नेमाव,े ६ जे. पी. मुंडळाने िनवडाव ेुअिण चार 
घरमालकाुंनी ुअिण दरमहा रु. २५ वर भाडे देणाऱ्या भाडेकरूुं नी िनवडाव ेुऄशी व्यवस्था केली होती. या 
टाुईन काुईत्न्िलकडे १८६५ कायद्याुऄन्वये किमशनरला िदलेले ुऄिधकार िुपूदॳ कराव,े म्हणजे 
किमशनरच्या कामावर ुऄुंकुश राहील ुऄशी कल्पना ! काुईत्न्िलला कायॳवाह नेमनू एत्क्झक्यूटीव्ह बनायचे 
होते. फायनान्् कुं रोलर किमशनरवर ुऄुंकुश ठेुउ शकलेला नव्हता. म्हणून त्याची नेमणूक त्याचप्रमाणे 
ुअरोग्यािधकारी ुअिण एत्क्झक्यूिटव्ह ुआुंजीिनयर याुंच्या नेमणुकी टाुईन काुईत्न्िलने करायच्या, पण जे. 
पी. मुंडळाची मुंजुरी घ्यायची, ुऄशी योजना ुऄुंतभूॳत केली होती. जरूर पडली तरच या नेमणुका करायच्या 
होत्या. कारण काटकिर. म्हणजे ही महत्त्वाची कामे ुऄिधकाऱ्याुंिशवाय करता येतील ुऄिा भावडा िवरॄाि. 
घरमालकाुंना िहानुभतूी दाखवताना कोटात नादारी िाठी ६०० ुऄजॳ नोंदवण्यात ुअल्याचा त्यानी ुईल् लेख 
केला. परुंतु यातील बहुिुंख्य ुऄजांचा म्युिनििपल कराशी काही िुंबुंध नव्हता. किमशनरने िहा वर्षांत दोन 
कोटी बारा लाख खचॳ केले. त्यात ३२ लाख कजॳ काढले ते िमािवष् ुअहे ुऄिेही त्यानी िाुंिगतले. टाुईन 
ड्युटी रद्द करावी ुऄशी त्यानी मागणी केली. 
 
र्फोबुस् ची कामणगरी 
 
 फोबॳ्  च्या पाठीराख्यात जमशटेजी िजिजभाुइ, िोराबजी शापरुजी, िवरॄनाथ नारायण मुंडिलक, 
महादेव गोशवद रानडे, डॉ. ुअत्माराम पाुंडुरुंग, नाना मोरोबा ुऄशी मुंडळी होती. तर िवरोधकात नारायण 
वािुदेव दाभोलकर, शुंकरशटे, दोिाजी क्रामजी होते. टाुईन काुईत्न्िलची कल्पना त्यानी ुईचलून धरली 
तरी त्या ििमतीला एत्क्झक्यूिटव्हचे ुऄिधकार देणाि त्याुंचा िवरोध होता. त्यात िम. ऑर्णमस्टन हा 
एत्ल्फन्स्टन् लॅण्ड कुं पनीचा ुआुंजीिनयर होता. या कुं पनीचेच पुढे पोटॳरस्ट मध्ये रूपाुंतर झाले. टाुआम्िचे 
माजी िुंपादक रॉबटॳ नाुआट, किमशनर क्रॉफडॳच्या बाजूने ुईभे ठाकले. त्याुंनी तयार करून ुअणलेले भार्षण 
वाचायला िवरोध झाला तेव्हा ते बोलले. पण तयार भार्षणाच्या प्रती वाटण्यात ुअल्या. ुअजही हे छापील 
भार्षण नगरपािलकेच्या दोला ुऄवस्थेतील पिरत्स्थती िमजाुउन घेण्याि ुऄत्युंत ुईपयुक् त ुअहे. ते पुन्हा 
छापून ुईपलब्ध झाले पािहजे. रॉबटॳ नाुआट म्हणाले, की फोबॳ्  ला क्रॉफडॳला काढून टाकायचे ुअहे. 
 
 a commissioner to whom the community owes a debt of gratitude for his services that 
it can never repay. The man has his faults, but he is a man......in the commissioner you have 
a blood horse in your Municipal carriage and therefore you must have a skillful driver. I would 
not take him on a paltry worrying ground and tease him about brickfields or steam rollers. 
Fellows who do not keep one eye open upon the steam roller, while they close both upon the 
Markets and the other improvements . 



 

अनुक्रमणणका 

रे्फरोजिंाहा मेहताुंच्या कारकीदीचा उगम आणण कामणगरी 
 
 फेरोजश्हा मेहता मुुंबुइ नगरपािलकेत पुढे फार लॱ घालू लागले. त्यावळेी (१८७१) ते तरूण, 
थोड्याच काळापूवी युरपमधून परतले होते. परुंतु त्याुंचे िनदान ुऄचूक होते. तहहयात जे.पीं.ना हा कारभार 
झेपणार नाही, त्याुंची िनवड करदात्याुंनी केली पािहजे ुअिण त्यातून िनवडलेल्या टाुउन काुईत्न्िलचा 
किमशनरने िल् ला घेतला पािहजे ुऄिे मत त्यानी माुंडले. याच तत्त्वावर पढेु १९७२ चा ितिरा कायदा 
ुअधारण्यात ुअला ुऄिे िदिून येुइल. फेरोजशहा मेहताुंनी नगरव्यवस्था एतदे्दिशयाुंकडे िोपवण्याि िवरोध 
ुऄिणाऱ्याुंना ुऄिे ुईत्र िदले, की हा देश पुंचायत राज्याुंच्या बाबतीत हजारो वर्ष े पुढे ुअहे. हॅिमल्टन 
मकॅ्िवले याुंनी (िनकोल ुअिण कुं पनी) बँक्रप्ट या एकाच शब्दाने नगरपािलकेच्या ुअर्णथक त्स्थतीचे वणॳन 
केले. ुअिण किमशनरला ुऄुंकुश लावण्याची ुअवश्यकता प्रितपादली. बॅिरस्टर जॉन कॅनन त्यावळेी चीफ 
पे्रििडेन्िी मिॅजस्रेट होते. त्यानी िरकारी खात्यातून ुऄिलेल्या ुअर्णथक िनयमनाची, किमशनरला 
िदलेल्या िनरुंकुश ुऄिधकाराशी तुलना करून मकॅ्िवलेला पाशठबा िदला. 
 
 चार िदवि चाललेल्या या मरॅॅथॉन िभेमध्ये ुऄनेक फडे वक् ते बोलले, पण क्रॉफडॳच्या बाजूने 
बोलणारे एकदोनच िनघाले. िभेचा नूर िवरूद्धच होता. बाहेर नागिरकाुंनी बॉडॳ लावनू मोचा ुअणला. 
ुऄिुंख्य लोक दररोज टाुईन हॉलच्या पायऱ्याुंवर ुअिण पुढील मदैानात जमा होत. ुऄशा वळेी क्रॉफडॳने 
ुअपले िमथॳनाचे भार्षण करायचे ठरवले. 
 
क्रॉर्फडु प्रकरण आणण क्रॉर्फडुचे समथुन 
 
 ुअथॳर रव्ह् क्रॉफडॳ १८३५ मध्ये जन्मला. वयाच्या १९ व्या वर्षी (१८५४) त्याने मुुंबुइ मुलकी 
खात्यात नोकरी धरली. ितिाव्या वर्षी त्याला किमशनर नेमण्यात ुअले. त्यापूवी त्याने िजल्ह्यातून रेत्व्हन्य ू
खात्यात कामे केली होती. धडाडीचा ुऄिधकारी ुअिण गरीबाुंचा कैवारी म्हणून नाव िमळवले होते. तो 
मराठीच नव्हे, तर मराठीच्या बोलीही ुईत्म बोलू शके. ुईुंचीपरुी रूबाबदार देहयष्ी लाभलेला हा ुऄिधकारी 
ुअता ुअरोपीच्या शपजऱ्यात िापडला होता. ुअरोप करणाऱ्याुंिवर्षयी राग मनात धुमित होता. त्याला त्याने 
वाट करून िदली ुअिण मग बऱ्याच कृत्याुंचे तो िमथॳनही करू शकला. हलालखोराुंनी नागिरकाुंची कोंडी 
केली होती. िुंडाि तेच वाटून घेत, पण काम मात्र करत नित. नगरपािलकेने ुअपले हलालखोर ुअणले 
तेव्हा त्याुंनी िुंप केला. दोन चार िदवि िुंडाि िफाुइ झालीच नाही. त्यािाठी स्वस्थ बिून रोगराुइि वाट 
मोकळी करून द्यायची, का जरूर तर जास्त खचॳ करूनही स्वच्छता काम चालू ठेवायचे ? ुऄिा त्याचा 
िवाल होता. हलालखोर वाढवावते ुऄिे १८६४ िालीच जे.पी. मुंडळात चर्णचले गेले होते, याचा त्याने 
ुईल् लेख केला. १८६५ च्या कायद्यात हलालखोरखचॳ देणे वैकत्ल्पक होते, म्हणून काही घरमालक तो भरत 
नित. त्याुंचे िुंडाि घाण ठेवायचे, की तो िक् तीने विूल करायचा ? कायद्यातील पळवाटीचा फायदा घेुउ 
न देण्याि, शहर स्वच्छतेची जबाबदारी पार पाडण्याचे बुंधन हे िबनमोड कारण त्याने िदले. हलालखोर 
खचाची विूली कमी झाल्यामुळे म्युिनििपलटीचे िात लाख नुकिान झाले. कारण त्याला कायद्याचा 
ुअधार नव्हता. या ुअरोपाचे वणॳन क्रॉफडॳने कमरेखाली हल् ला ुऄिे केले. त्याचे ुईत्र नाकावर ठोिा 
मारूनच िदले पािहजे ुऄिा त्याने ुअत्मिवरॄािाने पिवत्रा घेतला. 
 
 करवाढीबद्दल बोलताना तर क्रॉफडॳने िोराबजी शापरुजी बुंगाली याुंची दाुंडीच घेतली. फोबॳ्  च्या 
ठरावाि बळकटी ुअणण्यािाठी याुंनीच प्रामुख्याने भाग घेतला होता, ुऄशी मािहती पुरवली. ुईत्रात 



 

अनुक्रमणणका 

क्रॉफडॳने िहा टक्क्याुंवरून िात टक् के घरपटीची न्यावी ही िूचना मुळात िोराबजीनीच जे.पी. मुंडळात 
केली होती. त्या ुऄन्वये ती वाढवण्यात ुअली, हे त्याने ठणकाुउन जाहीर केले. िडस्रिे वॉरुंट घेुउन 
नागिरकाुंवर बेलीफ िोडले, याि त्याचे ुईत्र होते, की चौदाहजार घरमालकाुंकडून पटीची विूल 
करण्याऐवजी दीड लाख भाडेकरूुं कडून तो विूल करण्याची व्यवस्था १८६५ च्या कायद्यात केली हेच 
चुकले. मग १८००० वॉरुंटे काढण्यािशवाय किमशनरला किे गप्प बिता येुइल ? या िवालाला ुईत्र 
नव्हते. भरमिाट खचांच्या ुअरोपाि ुईत्र देताना क्रॉफडॳने दाखवनू िदले, की १८६५ मध्ये झालेल्या ४५ 
लाख खचावरून तो १८७० मध्ये २६ लाखाुंवर ुअणला ुअहे ! ुअिण तरी नागिरकाुंच्या िोयीत प्रशुंिनीय 
वाढ झाली ुअहे. 
 
क्रॉर्फडुवरील कायुवाही 
 
 मार्णटन वडू या टाुआम्िच्या िुंपादकाने चवर्थ्या िदवशी भार्षण केले. त्यात त्याने ुईपिूचना माुंडली. 
१८६५ च्या कायद्याच्या ुऄमलबजावणीची ुअिण गेल्या िहा वर्षांतील म्युिनििपालटीच्या कारभाराची िुंपूणॳ 
चौकशी शािनाने करावी. त्यािाठी किमशन नेमाव.े ही ुईपिूचना ८१ िवरूद्ध ४३ मताुंनी पाि झाली. 
लोकाुंची चळवळ ुअिण वृत्पत्रातील टीका चालूच होती. शािनाने तीन लोकाुंची एक ििमती नेमली. 
िुरतेचे कलेक्टर िथओडोर होप, ुऄििस्टुंट ुऄकाुईुंटुंट जनरल डॉ. त्क्लन ुअिण िोराबजी शापुरजी 
बुंगाली. ऑक्टोबर १८७१ मध्ये ििमतीने ुऄहवाल िदला, की पुंधरा लाख रुपये कजॳ िदल्याने 
म्युिनििपालटीच्या ुअयव्ययाची तोंडिमळवणी होुइल. पण दरम्यान १९६९ मध्ये क्रॉफडॳने माकेटवर ६ ।। 
लाख ुअणखी खचॳ केले होते. दोन लाख रुपये विूल होतील पण माकेटवर परत ुअणखी २ ।। लाख खचॳ 
झाला. त्यामुळे तूट ुअणखी िात लाखाने वाढली. या ुऄहवालाच्या प्रििद्धीनुंतर टाुआम्िमध्ये वडूनी 
ुअणखी हल् ला चढवला. क्रॉफडॳची बाजू स्टार ऑर्फ इुंणडयाचे िुंपादक नाुइट माुंडत होते. पुण्याच्या 
गव्हनॳमेंट हाुउि वर १५ लाख खचॳ केल्यामुळे मुुंबुइ िरकार ुअर्णथक ुऄडचणीत होतेच ुअिण िहन्दुस्थान 
िरकारच्या रोर्षाि पात्र झाले होते. िफट िझराल्ड तेव्हा गव्हनॳर होते. त्याुंनी क्रॉफडॳला दूर करून मुुंबुइच्या 
कलेक्टरकडे म्युिनििपालटीचा कारभार िोपवला. पिरणामत: क्रॉफडॳला ुऄपमान िोिून गप्प बिाव े
लागले. वडूच्या िूचनेप्रमाणे िन:पॱपाती मुंडळाने क्रॉफडॳच्या कारभाराची चौकशी केली ुऄिती तर 
कदािचत् क्रॉफडॳच्या कामाचे ुअिण दोर्षाुंचे योग्य मूल्यमापन झाले ुऄिते ुऄिे वाटते. जे. पी. 
मुंडळािारख्या ुऄवाढव्य ुअिण ुऄप्राितिनिधक िुंस्थेवर १८६५ च्या कायद्याुऄन्वये नगरव्यवस्था िोपवली ही 
शािनाची चूक झाली. नुंतर १६६८ पािून िुरू झालेल्या टीकेची, जे. पी. मुंडळाने पत्र व्यवहारात प्रगट 
केलेल्या क्रॉफडॳवर ुऄुंकुश ठेवण्याबाबत ुऄिमथॳतेची योग्य वळेी दखल घेतली नाही ही दुिरी चूक. 
 
क्रॉर्फडुबद्दल रे्फरोजिंहाुंचे उद गार 
 
 क्रॉफडॳच्या कामिगरीचे योग्य मूल्यमापन झाले ुऄिते ुऄिे म्हणण्याला भक् कम ुअधार म्हणजे 
नगरपािलकाुंच्या कामाचा पूणॳ ुऄभ्याि केलेल्या फेराजशहाुंचे भार्षण. जे. पी. मुंडळाुंच्या िभेत मेहताुंचे 
भार्षण झाले. तेव्हाच या तरूण ―कॉपोरेटर‖ च्या ुऄभ्याि वृत्ी ुअिण िन:पॱपाती िवचारिरणी याुंची िाॱ 
पटली होती. मेहताुंचे भार्षण िदनाुंक २९ नोव्हेंबर १८७१ रोजी फ्रामजी काविजी हॉलमध्ये झाले. ुइस्ट 
ुआुंिडयन ुऄिोििएशनच्या मुुंबुइ शाखेकरता हा िनबुंध मेहताुंनी िलिहला होता. क्रॉफडॳच्या कामिगरी बद्दल ते 
म्हणतात : 
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The wonderful transformation of the Bombay of 1865 into the Bombay of 1871 desereves in the 
main to be emphatically proclaimed. Mr. Crawford was its saviour and benefactor. He might 
have been guilty of great faults, committed great errors and defied all restraints, forms and 
formulae what so ever. But on these conditions only could the work have been acomplished, 
and their memory must in justice be lost in the general successful results. It is exactly liKe the 
case of the general who, in the desperte hour of the battle, defies his strict orders, relies upon 
his own judgement, and gains the victory, Death ; the just punishment of his insubordination, 
if he had failed ; a greatful act of indemnity the reward of his successful intrepidity. It is one 
thing, even in ordinary times, to ascertain the costs of works before they are finished, and 
another to critisiize by the light of past experience. Mr. Crawford has steered the city safely 
through a supreme municipal crises,.... namely, the strike of the origihal halalkore 
monopolists. Are we to forget in our day of safety and prosperity, that he has in so short a 
time driven disease and death from our doors where they were constant visctors before? 
Are we to forget, that if he has touched ourpockets too closely, he has put us in a position to 
enjoy what we have left, in comfort and safety. Nay, that in the case if the poorer classes, by 
improving their chances of health and vigour, he has removed the continual drain which 
sickness and want of health cast indirectly upon their packets, and actually supplied them 
with the means of fighting more vigoruously for their livelihood. 
 
यावर वगेळे भाष्य करण्याची जरूरी नाही. मुुंबुइ महानगरपािलकेच्या ुअजच्या िमस्याुंबाबतही ततॳबगार 
किमशनर काय करू शकतो ुअिण ुऄशा दोनतीन किमशनरनी काय करून दाखवले शकवा ते करू शकले 
ुऄिते हे ुईदाहरण घेुउन दाखवता येुइल. 
 
लोकमान्य णटळक आणण क्रॉर्फडु प्रकरण दुसरे 
 
 न. शच. केळकर याुंनी ुअपल्या िटळकचिरत्रात क्रॉफडॳ िाहेबाचे वणॳन केले ुअहे. त्यातील ुईतारे 
देुउन हे क्रॉफडॳ प्रकरण परेु करू, याचा िुंदभॳ ुऄिा, की क्रॉफडॳ, नुंतर मध्य िवभागाचे रेव्हन्यू किमशनर 
झाले. त्याुंच्या तेथील कारकीदीवर लाचलुचपती बाबत टीका झाली. तेव्हा क्रॉफडॳना त्यात ुऄडकवनू 
िुंपवायचे ुऄिा कट त्यावळेच्या िेके्रटरीएट मध्ये िशजला. लाचलुचपत झाली हे ििद्ध करायला 
कबुलीजबाबाुंची ुअवश्यकता होती. लाच मामलेदाराुंनी बदलीिाठी, नोकरीतील बढतीिाठी, िदली 
ुऄिली पािहजे. त्याुंच्याकडून हे जबाब घेण्यात ुअले. त्याुंना माफीचे ुअमीर्ष दाखवले. त्या 
कबुलीजबाबाुंचा फायदा घेुउन हणमुंतराव याुंच्यावर खटला झाला ुअिण क्रॉफडॳ याि बडतफॳ  केले. ते 
वशे पालटून मुुंबुइत पळाले. पुढे ििलोनला जायचा बेत होता, पण पकडले गेले. खटल्याऐवजी किमशन 
नेमले, त्यात लाचलुचपत ििद्ध झाली नाही. कजॳ घेतल्याचा ुअरोप होता. त्यामुळे त्याना नोकरीतून कमी 
केले. कबलुीजबाब िदलेल्या मामलेदाराि माफी िमळावी म्हणून लो. िटळकाुंनी प्रयत्न चालवले होते–
त्यात ते ुऄुंशत: यशस्वी झाले. चिरत्रकार केळकर िलिहतात: 
 
 क्रॉफडॳ िाहेब हे एक ुऄस्िल ुआुंग्रज िित्व्हिलयन होते. ते मोठे बिुद्धमान ुऄित. पण बुिद्धमान 
मनुष्याुंच्या ुऄुंगी ुऄिणारा ुअळिही त्याुंच्या ुऄुंगी पूणॳपणे वित होता. मिहना मिहनाभर ख्यालीखुशालीत 
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रहाव,े व काम तुुंबले म्हणजे एखाद्या रात्री ुऄवशीच्या प्रहरी टेबलावर एका बाजूि शलेक्या प्रकरणाुंचा 
डोंगर रचावा, दुिरे बाजूि दारूच्या बाटल्या व ििगारेटच्या पेट्या ठेवनू द्याव्या, व ुईजाडेपयॳत ती प्रकरणे 
ती दारू व त्या िवड्या िुंपवनू िूयोदयाच्या वळेी िाहेबानी पाुंघरूणात िशरून ऐन माध्याुंनीची मध्यरात्र 
करावी ुऄिा त्याचा प्रघात ुऄिे–ते िलिहणारे मोठे फडे ुऄित .... त्याुंचा स्वभाव ुऄत्युंत खर्णचक ुऄिून ते 
ज्या िजल्ह्यात ुऄितील त्या िजल्ह्यातील िुखावलेल्या िवॳ युरोिपयन स्रीपुरुर्षाुंचा ुऄड्डा त्याुंच्या बुंगल्याुंत 
कायमचा पडलेला ुऄिे. या स्रीवगाला िजच्या ितच्या लायकीप्रमाणे मोत्याुंच्या हारापयंतही क्रॉफडॳ 
िाहेबाुंकडून देणग्या िमळत .. . . लाचलुचपतीची खोड िाहेब मजकुराुंना ुऄगदी पिहल्या पािूनच होती. 
या लाुंचापैकी काही ते कजॳ म्हणून घेत व काुंही देणगी म्हणून स्वीकारीत . . . . त्याुंचा स्वभाव खरोखरच 
िदलदार व िरदारी ुऄिून, त्याुंनी ज्याुंचा लाच घेतला त्याुंचीच काय पण ज्याुंचा न घेतला त्याुंचीही कामे 
करून िदली . . . नेिटव्ह लोकाुंत िमळूनिमिळून वागण्याची त्याुंची हातोटी काुंही िवशरे्षच होती. . .. 
नेिटव्ह लोकाुंशी ुआतक्या खेळीमळीने वागणारा दुिरा कोणी िित्व्हिलयन झाला नाही ही गोष् ुऄगदी 
िनिश् चत होय. 
 
१९७२ च्या सुधाणरत म्युणनणसपल कायद्याचा मसुदा 
 
 १८६५ च्या म्युिनििपल कायद्याचा पूणॳ ुऄनुभव घेतल्यानुंतर ुअिण लोकमताचा ॱोभ ुऄनुभवल्यावर 
मुुंबुइ िरकारने नवीन म्युिनििपल िबल २४ माचॳ १८७२ रोजी नव्याने लेिजस्लेिटव्ह ुऄिेंत्ब्लत माुंडले. 
त्याुंचे ―किमत कमी प्रितिनिधत्व ुअिण जास्तीत जास्त ुऄुंकुश‖ ुऄिे वणॳन करण्यात ुअले होते. ुऄिेंब्लीत 
िबल िादर करताना जॉजॳ टकर याुंनी त्याचे िपतृत्व ुअपल्याकडे नाही, ते तयार करताना ुऄनेक हात 
लागले ुअहेत ुअिण एकाहून जास्त डोक्याना शीण पडला ुअहे, ुऄिे िाुंिगतले. परस्परिवरूद्ध मताुंचा 
त्यात िमन्वय करायचा प्रयत्न होता : ही पद्धत ुऄयोग्य ुअहे ुऄिे स्पष् मत त्यावळेचे ुऄडव्होकेट जनरल 
िम. व्हाुआट याुंनी व्यक् त केले होते. ज्या करदात्याुंचा प्रत्यॱ िुंबुंध नगरव्यवस्थेशी येतो, त्याना ुऄत्यल्प 
प्रितिनिधत्व तर शािनाला ुऄिनबधं ुऄिधकार देण्याच्या या ुईपक्रमाला त्याुंचा िवरोध होता. या िबलाुऄन्वये 
जे. पी. ची नेमणूक िरकार करी त्यातूनच िनवडायच्या एकुं दर ८० िदस्यापैकी ३२ जे. पी. ची नेमणूक 
शािन करणार, कर दात्याचे ८ प्रितिनधी जेपींमधून शािनच नेमणार. ४० िदस्य, जेपींनी िनवडायचे 
त्याुंतील ८ करदाते ुऄिावते ुअिण टाुईन काुईत्न्िलच्या ुऄक्ष्यॱाुंिह ६ िदस्याुंची नेमणकूही शािनच 
करणार ुऄिा एकतफी प्रकार होता. 
 
 पिहल्या वाचनानुंतर करदात्याुंना प्रितिनिधत्व नाही ुअिण िदस्याुंची फार मोठी (८०) िुंख्या 
यावर िवरूद्ध प्रत प्रदर्णशत होत होते. दुिऱ्या वाचनापयंत त्याुंत महत्त्वाचा बदल करण्यात ुअला. 
िदस्याुंची िुंख्या ६४ वर ुअणली. यापैकी िनम्मे िदस्य करदात्याुंनी िनवडायचे, जे. पी. नी. १६ िनवडायचे 
ुअिण १६ िरकारने िनयुक् त करायचे ुऄशी िुधारणा झाली. ुअरोग्यािधकारी ुअिण एत्क्झक्युिटव्ह 
ुआुंजीिनयरची नेमणकू िदस्याुंनी करायची पण शािनाची िुंमती घ्यायची. ििलेक् ट किमटीकडून िबल ुअले 
त्यात ३०४ कलमे होती ! बरेच ुऄिधकार शािनाकडे राखून ठेवलेले होते. ुअिण किमशनरची नेमणूक 
शािनाकडे एत्क्झक्युिटव्ह ुऄिधकार किमशनरकडेच ठेवले. िबलाुंत टाुईनड्युटीचा िमावशे होता ुअिण 
िरकारी ुआमारती करमुक् त ठेवण्यात ुअल्या होत्या. 
 
 
 



 

अनुक्रमणणका 

नव्या कायद्यावरील जे. पी. मुंडळाची चचा 
 
 पोलीिाुंवरील खचॳ नगरपािलका करी, परुंतु पोलीि खाते शािनाने ुअपल्या ताब्यात घेतले होते. 
शािन फक् त एक लाख रुपये मदत देत ुऄिे. ही गोष् करदात्याुंना मान्य होण्यािारखी नव्हती. िर 
मुंगळदािाुंनी िबलाच्या कलम ४० ुअिण ४१ वर जोरदार टीका केली. त्यात ुऄशी िोय होती की 
शािनाकडे कॉपोरेशनच्या िनणॳयाबाबत तक्रार ुअली तर चौकशी करून शािन कॉपोरेशनला दोर्षी ठरव ू
शकेल. िर मुंगळदािाुंनी ुऄिे जाहीर केले, की हे कलम जर कायद्यात रािहले तर कोणी स्वािभमानी 
माणूि कॉपोरेशनववर काम करणार नाही. हे कलम नुंतर रद्द झाले. किमशनर ुअिण कॉपोरेशन मध्ये 
मतभेद झाला ुअिण कॉपोरेशनने ४० िदस्याुंच्या मताने ठराव पाि केला तर शािन किमशनरला परत 
बोलव ू शकेल, ुऄशी दुरुस्ती मान्य झाली. घरपटीची कमीतकमी चार ुअिण जास्तीत जास्त िात टक् के 
ठरली. तोही घर मालकाुंनी द्यायची पोिलि ुअिण िदवाबत्ी कर मात्र भाडेकरूुं वर ुअकारावा ुऄिे ठरले 
त्याची ुअकारणी तीन ुअिण दोन टक् के मान्य झाली. 
 
घरपट्टी आणण इतर कर अिंी टीका 
 
 टाुईनड्युटी विूल करण्याची िोय म्युिनििपल कायद्यात होती. त्याला जबर िवरोध होता. मुुंबुइ 
बुंदरातून बऱ्याच मोया प्रमाणात कापिाची नेुअण होुइ. त्यामुळे हा कर व्यापाऱ्याुंना जाचक वाटे. तो ुअिण 
धान्य कर रद्द व्हावा यािाठी त्याुंच्या प्रितिनिधनी ुआुंच ुआुंच लढा िदला. वस्तुत: यात नागिरकाुंचा फायदा 
होता ुऄिे िकृतदशॳनी वाटले तरी म्युिनििपालटीच्या खचाच्या तोंड िमळवणीि त्याची ुअवश्यकता होती. 
त्यािवना ुआतर कर वाढवाव ेलागले ुऄिते. शािनाच्या िवरोधामुळे ह्या चळवळीचा पिरणाम झाला नाही. 
पाणीपटीचीचा दर ठरवनू देणे कठीण होते कारण वाढत्या लोकवस्तीि पाण्याची गरज होती ुअिण पाणी 
पुरवयाची मोठी कामे हाती घेणे ुअवश्यक होते. म्हणनू पाणीपटीची ठरवण्याचा ुऄिधकार म्युिनििपािलटीला 
देणे ुअवश्यक होते. या प्रमाणे नवा म्युिनििपल कायदा १८७२ मध्ये ुऄमलात ुअला. तेव्हा ुईत्पन्न ३० लाख 
पन्नाि हजार तर खचॳ ३१ लाख होता. त्यावळेी घरपटीची बिवण्यात येणाऱ्या मालमत्ाुंची िुंख्या २२ हजार 
ुऄिून करपात्र शकमत एक कोटी वीि लॱ होती. खचाच्या प्रमुख बाबी : ुअरोग्य ७.६१ लाख बाुंधकाम, 
घाणपाणी िनचरा व्यवस्था धरून, ७.९० लाख, पोिलि ३.८८ लाख व्याज १.७६ लाख, तर प्राथिमक 
िशॱण फक् त ९ हजार ! िवहार तलाव िोडून ुआतर भाुंडवली कामगार खचॳ झालेले ४५ लाख देणे होते. 
म्युिनििपालटीचा ुअजचा खचॳ पाहता हा खचॳ िविहरीतील पाण्याचा एक थेंब वाटावा. 
 
स्थाणनक स्वराज्याचा दुसरा हप् ता : १८८८ चा कायदा 
 
 देशातील स्थािनकस्वराज्यव्यवस्था िुधारणे ुअवश्यक ुअहे, ुऄिे केन्द्र शािनाचे मत बनत चालले 
होते. त्याबाबत १८ मे १८८२ चा ठराव करून प्रान्ताुंना िूचना देण्यात ुअल्या. १८७२ च्या कायद्याने मुुंबुइ 
नागिरकाुंचे िमाधान झाले नव्हते, ुआतकेच नव्हे तर त्याबाबत ुऄनेक गाऱ्हाणी होती. ती पुढे माुंडून 
कॉपोरेशनने मुुंबुइ िरकारमागे लकडा लावला. व्हाुआिरॉय लॉडॳ िरपन याचे मत कें द्र शािनाच्या ठरावात 
व्यक् त झाले होते. कॉपरेेशनने ठराव करून पाठवला त्याला कें द्र िरकारने ुईिचत जबाबही िदला. परुंतु 
कें द्रशािनाच्या ठरावाची ुऄुंमलबजावणी करण्यात मुुंबुइ शािनाने खळखळ चालवली. 
 



 

अनुक्रमणणका 

 कॉपोरेशनने याबाबत िशफारशीचा खडा तयार करण्यािाठी ििमती नेमली त्यात िव. ना. 
मुंडिलक, का. िव. तेलुं ग, िफरोजशा मेहता, बदु्रिद्दन तेयमयबजी, ियानी, खोटे ुआत्यादी िदस्य होते. 
ऑगस्ट १८८३ मध्ये ििमतीचा ुऄहवाल ुअला. ििमतीने ६४ ऐवजी ७२ िदस्य िुंख्या िुचवली. त्याची 
िवगत ुऄशी : 
 
 

करदात्याुंनी िनवडून िदलेले ३६ 

जे. पीं. नी. िनवडून िदलेले २४ 

िवरॄिवद्यालयाचे फेलो २ 
चेंबर ऑफ कॉमिॳचे प्रितिनधी २ 

शािनाने िनयुक् त केलेले ८ 

 ७२ 
 
  
 करदात्याुंचे प्रितिनधी िनवडण्याचा ुऄिधकार युिनव्हर्णिट्याुंचे गॅ्रज्युएट, बिॅरस्टर, ॲडव्होकेट, 
हायकोटाचे वकील याुंना ुऄिावा. िदस्याुंची वॉडॳवार िवभागणी ुऄिावी. चेुऄरमनची िनवड टाुईन 
काुईत्न्िलने करावी. किमशनरची नेमणकू शािनाने करावी. रु. ३००० वरची कुं त्राटे स्वीकारण्याि टाुईन 
काुईत्न्िलची िुंमती ुअवश्यक. ुऄशी व्यवस्था होती. हा कॉपोरेशन कायदा किमशनर चालॳि ऑिलव्हर 
याुंनी तयार केला होता. िप् टेंबर १८८४ पयंत त्यावर चचा चालू होती. 
 
 कॉपोरेशनने तयार केलेली योजना शािनाकडे पाठवण्यात ुअली. शािनाने दुरुस्ती िवधेयक 
तयार केले त्याच्या प्रती कॉपोरेशनकडे ऑक्टोबर १८८५ मध्ये ुअल्या. त्यात मुुंबुइ शािनाने कॉपोरेशनचा 
ुऄिधकार िीिमत केला ुअहे ुऄिे ुअढळून ुअले. १० ऑक्टाबर १८८४ मध्ये केलेल्या िुचनानाच कॉपोरेशन 
थोड्याफार फरकाने िचकटून रािहले. 
 
 तयार झालेले म्युिनििपल िबल ुऄखेरीि एिप्रल १८८७ मध्ये गझेॅटमध्ये प्रििद्ध झाले. कॉपोरेशनने 
िवॳच िदस्याुंची ििमती िबलाचा िवचार करण्यािाठी नेमली. ििमतीचा ुऄहवाल २५ ऑक्टोबर १८८७ 
रोजी शािनाि पाठवण्यात ुअला. लेिजस्लेिटव्ह काुईत्न्िल पुण्याि १६ जुलै १८८७ रोजी भरून त्यात 
िबलाचे पिहले वाचन लॉडॳ रे गव्हनॳर याुंच्या हस्ते झाले होते. त्यावळेी का. ित्र. तेलुं ग ुअिण फेरोजशा 
मेहता हे काुईत्न्िलचे िदस्य होते. िबलाची एकुं दर ५२८ कलमे होती. या िबलात किमशनरला 
कॉपोरेशनचा िदस्य बनवला होता. कोणत्याही प्रस्तावावर शकवा िदस्याच्या भार्षणावर त्याला लगेच 
ुईत्र देण्याचा ुऄिधकार होता. ुआमजॳन्िी म्हणनू कॉपोरेशनला ुअधी िवरॄािात न घेता खचॳ करायची मुभा 
होती. कोणत्याही िवर्षयाि चचेत प्राधान्य देण्याबाबत किमशनची मागणी ुऄध्यॱाुंवर बुंधनकारक होती. 
 
 पिहल्या वाचनाच्या वळेीच तेलुं गानी त्यावर जोरदार टीका केली. जॉुआुंट स्कूल बोडाच्या 
तरतुदीबाबत ुअिण िनबंधाबाबत तेलुं ग म्हणाले : 
 



 

अनुक्रमणणका 

 I do not think the government grant-in-aid rules to be the ne plus ultra of educational 
wisdom……… why we should-never-the less entirely bound by the rules made by Government. 

 
किमशनर-कॉपोरेशन िुंबुंधाबद्दल त्याुंचे ुईद गार वदेवाक्य िमजायला हवते. 
 

 a strong executive responslble to the Corporation and an enlightened Corporation 
watchful over its executive. 
 
तेलुं गानुंतर चुंदावरकर बोलले. नवीन कायदा १८७२ च्या कायद्यावर िुधारणा ुअहे ुऄिे िरकारी 
प्रवक्त्याुंचे म्हणणे होते. त्याबाबत त्यानी िवचारले. 

 
 where lay the germs of the progress referred to ?....what was euphemiously 
characterised as progress was simply retrogression. 
 
ििलेक्ट किमटीकडून ुअल्यावर िबलाचे दुिरे वाचन ७ माचॳ १८८८ रोजी िुरू झाले. टीका झालेल्या गोष्ी 
िबलाुंतून काढून टाकल्या नव्हत्या त्यामुळे पूवीचीच भार्षणे पुन्हा झाली. त्यात फेरोजशाहा मेहताुंनी प्रमुख 
भाग घेतला. ििलेक्ट किमटीत मेहता ुऄल्पमतात होते. तेलुं ग महाबळेरॄराि झालेल्या बठैकींना ुईपत्स्थत 
राहू शकले नव्हते. मेहता १८८५–८६ मध्ये कॉपोरेशनचे चेुऄरमन होते. म्युिनििपालटीच्या कामाचा त्याुंचा 
ुऄनुभव दाुंडगा होता. म्हणूनच ते ुऄिधकारवाणीने म्हणू शकले की : 

 
 real local self-government did not consist in the direct exercise of executive powers by 
the Corporation, by themselvese or by committees. 
 
कुं रोलर ऑफ ुऄकाुईुंट् ची जागा चचेला ुअली ुऄिता त्याची नेमणूक कॉपोरेशनच्या ुऄखत्यारीत ुऄिावी 
ुऄिा तेलुं ग ुअिण मेहता याुंनी युत्क् तवाद केला. परुंतु शािनाचे प्रितिनधी ती किमशनरच्या ुऄखत्यारात 
रहावी ुऄिे घटीच धरून बिले. त्याुंचे बहुमत होते. त्या पदाचे नाव चीफ ुऄकाुईुंटुंट ुऄिे ठेवण्यात ुअले. 
 
 नव्या म्युिनििपल कायद्याच्या चचेत नागिरकाुंच्या बाजूने तेलुं ग, मेहता ुअिण िम. ॲडम हे भाग 
घेत होते तरी काही मुद्याुंवर त्याुंचा मतभेद होत होता, ितथे ते ुअपली परस्पर िवरूद्ध मते स्पष्पणे माुंडत 
होते ुऄिे िदिून येते. कारण प्रत्येकाचे ुऄनुभवॱेत्र वगेळे होते ुअिण ुअपल्या मताुंशी ते प्रामािणक होते. 
त्याचप्रमाणे त्या त्या वळेचे ॲडव्होकेट जनरल, प्रिुंगी शािनाच्या िवरूद्ध मते व्यक् त करत होते. 
िकत्येकदा िरकारपॱाला ुऄडचणीत टाकत होते. या िवांनी मुुंबुइच्या नागिरकाुंिाठी स्थािनक स्वराज्या 
किरता लढाुइ िदली ुअहे. 
 
 िुंपादकीय िनवदेनामध्ये म्हटल्याप्रमाणे टीपाुंऐवजी एकच दीघॳ प्रस्तावना िलहायचे ठरवले. 
त्यामुळे ितच्यात थोडा तुटकपणा ुऄपिरहायॳ झाला. ज्या प्रमुख मुद्याुंचा परामर्षॳ खुद्द पसु्तकात ििवस्तरपणे 
ुअलेला नाही त्याुंची मािहती प्रस्तावनेत िदली ुअहे. नगरव्यवस्थेची मािहती ुअवश्यक म्हणून िदली. वीज 
ुअिण वाहतूकव्यवस्था याची मािहती ुऄद्ययावत देण्याचा प्रयत्न केला ुअहे. मुुंबुइत १८६५ च्या िुमाराि 
शुेऄर माकेट गडगडून जो ुअर्णथक पेच िनमाण झाला त्याचेही िववचेन करायचे होते परुंतु िवस्तारभयास्तव 
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तो िवचार रद्द करावा लागला. तिेच ुअरोग्य-व्यवस्थेवर थोडे िलहायला पािहजे होते. तेही ह्याच 
कारणािाठी रािहले. ुऄद्ययावत् मुुंबुइ शहराचे वणॳन हा तर एक स्वतुंत्र ग्रुंथाचा िवर्षय ुअहे. तोही कधीतरी 
पुरा करायचा ुअहे. 
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मुुंबईचा वृत्ाुंत 
 

प्राचीन ुअिण ुऄवाचीन वणॳनात्मक 

नकािंाुंसह 

हें पुस्तक 

 

बाळकृष्ण बापू आचाय ु
व 

मोरो णवनायक शिंगणे 
ह्याुंनीं केलें  

तें 

जनादुन महादेव गुजुर, 
बुकिेलर ुअिण पत्ब्लशर, रामवाडी, मुुंबुइ 

ह्याुंनीं  

 

मुुंबईत, 

“णनणुयसागर” छापखान्याुंत छापून प्रणसद्ध केलें . 
 

शके १८१०, िन १८८९. 

 

हें पुस्तक ुआ.ि. १८६७ च्या २५ व्या ुअक्टाप्रमाणें रिजस्टर  

करून प्रकाशकानें िवॳ हक्क ुअपल्या स्वाधीन ठेिवले ुअहेत. 

 

शकमत दोन रुपये. 
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रा. रा. नीलकुं ठ महादेव मोगरे, 
 

जव्स्टस ऑफ्  णध पीस, 
 

सुपशरटेंडन्ट, 
 

रेत्व्हन्यु, िफन्यात्न्शुऄल ुअिण जनरल िडपाटॳमेंट ि  
िनिबत िरकार मुुंबुइ, 

 
ह्ाुंस 

 
त्याुंचे सौजन्य, त्याुंच्या अुंतःकरणाची पे्रमळता, त्याुंच्या स्वभावाची 

सरळता व त्याुंची णवद्यावृध्दीच्या कामीं आस्था 
इत्याणद 

 
सद गुण पाहून 

 

पूज्यभावपूवुक 
 

हें पुस्तक 
िमपॳण केलें  ुअहे. 

 
 
 
 
 
 

पुस्तककते. 
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 ुअमच्या ह्या भरतभमूीवर फार प्राचीनकाळापािून ुऄनेक िवर्षयाुंवर मोठमोया िवद्वानाुंनीं ुऄनेक 
ग्रुंथ िलिहले ुअहेत, ही गोष् िनर्णववाद होय. व ही ुअह्माुं ुअयॳजनाुंि िवॳथैव ुऄिभमान मानण्यािारखी ुअहे 
ह्याुंतही काुंहीं िुंशय नाही. पण त्याुंत धमॳिुंबुंधीं बाबतींवरच बहुत ग्रुंथ झाले. परुंतु, ज्याुंमध्ये कोणत्याही 
देशाचा शकवा प्राुंताचा ुआितहाि नमूद केला ुअहे ुऄशीं पुस्तकें  ुऄिल्याि फारच थोडीं ुऄितील. नाहीं 
म्हणण्याि भारतािद महा प्रचुंड ग्रुंथ ुअहेत खरे; परुंतु, त्याुंि ुआितहाि ही िुंॲा देताुं येुइल कीं नाहीं, 
ह्यािवर्षयी ुऄजून बराच मतभेद ुअहे. फार प्राचीनकाळची गोष् घटकाभर बाजूला ठेिवलीं तरी मधल्या 
काळाुंतही ुऄिले ग्रुंथ झालेले ुईपलब्ध नाहींत. हें म्हणणें धाडिाचें होुइल ुऄिें ुअह्माुंि तरी िनदान वाटत 
नाहीं. हा काळ टाकूनही ुऄुंमळ पुढे ुअलें  तरी देखील ऐितहाििक ग्रुंथािुंबुंधी ुऄशीच शोचनीय त्स्थित 
पाहण्याुंत येते. ुअमचे ुअधुिनक िवद्वान ुअजिमतीला जी देशभार्षाुंतून ुऄनेक िवर्षयाुंवर पुस्तकें  काढीत 
ुअहेत, त्याुंकडे पािहलें  तरी देखील त्याुंनींही ऐितहाििक ग्रुंथलेखनाच्या कामीं बरेंच दुलॳॱ केलें  ुअहे 
ुऄिेंच िदिून येुइल. ुऄलीकडे मात्र काुंहीं काुंहीं िवद्वानाुंनीं ुअपलें  मन ह्या बाबतींत घातलेलें  पाहण्याुंत येतें. 
तेव्हाुं ुअताुं ुऄशी ुईमेद बाळगण्याि हरकत नाहीं कीं, ुऄल्पकाळाुंतच ह्या ुऄगदीं टाकून िदलेल्या-पण ुऄित 
ुईपयोगाच्या व ुऄित महत्त्वाच्या-िवर्षयाकडे बहुताुंचे लॱ लागेल; कारण ुअज तशी िुिचन्हें िदित ुअहेत. 
ुऄिो. 
 
 शहदुस्थानाुंत ुऄनेक िुप्रििद्ध ुऄशीं शहरें ुअहेत, परुंतु, त्याुंत मुुंबुइिारखे ुऄल्पकाळाुंत प्रििद्धीि 
ुअलेलें  व वैभवाि चढलेलें  दुिरें शहर कोठें निेल ुऄिें म्हटले ुऄिताुं काुंहीं वावगें होुइल ुऄिें ुअह्माुंि 
वाटत नाहीं. तेव्हाुं ुऄशा ह्या ुऄजब, ुऄफाट व दाट वस्तीच्या शहराचा वृत्ाुंत िलिहणें ह्मणजे ुऄुंमळ 
धाडिाचेंच काम करणें ुअहे, ुऄिें कोणीही कबलू करील. हेंच काम जर एकाद्या जाड्या िवद्वानानें हातीं 
घेतलें  ुऄितें तर, तें झाले ुअहे त्यापेॱाुंही शतपेटीनें ुऄिधक चाुंगलें  झालें  ुऄितें ह्याुंत िुंशय नाहीं. 
 
 ुअताुं, कोणताही ुआितहाि िलिहणें ुअहे तर तो िलिहणारापाशीं ुऄनेक िाधनें ुऄिावीं लागतात. 
एक तर, ज्या देशाचा शकवा प्राुंताचा ुआितहाि िलहावयाचा, त्याची पूणॳ मािहती ग्रुंथकाराि ुऄिली पािहजे; 
तेथील ुऄनेक वयोवृद्ध व ुऄनुभवशीर ुऄशा गृहस्थाुंचा त्याच्याशीं पिरचय ुऄिला पािहजे, व त्याने त्या कामीं 
िाधनीभतू ुऄशा ुऄनेक ग्रुंथाुंचें ुऄवलोकन केलें  पािहजे. ुआत्यािद िाधनाुंपैकीं ुअम्हापाशीं एकही परुें िाधन 
निताुं ुअम्हीं हें धाडिाचे-ुअिण त्याुंत मुुंबुइिारख्या वैभवशाली शहराचा वृत्ाुंत िलिहण्याचें काम हातीं काुं 
घेतलें  ुऄिा प्रश्न िाहिजक ुईत्पन्न होुइल. होय, प्रश्न ुऄगदीं बरोबर ुअहे. ुअह्मींही पूणॳ जाणत ुअहों कीं, हें 
काम ुअमच्या शक् तीपलीकडे ुअहे हें खचीत तरी पण, यथाशत्क् त प्रयत्न करून जी ुऄल्पस्वल्प मािहती 
िमळिवली ती तशीच दाबून न ठेिवताुं लोकाुंपुढें  ुअणावी बरीवाुइट कशी काय ुऄिेल ती त्याुंचे ते पाहून 
घेतील; ुअिण ुअमचे दोर्ष ुअह्माुंि दाखिवतील व तेणेंकरून दुिऱ्या कोणत्याही कामाि हात घालण्याि 
ुअह्माुंि ुईमेद देण्याि ते कारणीभतू होतील; एवढाच काय तो ुआतकें  धाडि करण्याचा ुअमचा मुख्य ुईदे्दश. 
येथें ुऄिाही प्रश्न ुईद भवण्याचा िुंभव ुअहे कीं, ुऄिल्या ग्रुंथाचा ुईपयोग कोणता ? तर, त्याचें ुईत्र 
ुआतकें च की, जर परुाणािद ग्रुंथ ुअपल्या पूवॳजाुंनी िलहून ठेिवले निते तर, मागल्या काळाुंत कोणकोणत्या 
गोष्ी घडून गेल्या ह्याुंचे ुऄनुमान करण्याि ुअज ुअपणाुंपाशी काुंहींच िाधन रािहलें  नितें. ुअपल्या 
देशावर पूवी ज्या परकीयाुंनी ुऄनेक स्वाऱ्या केल्या व त्याि धुळीि िमळिवलें , ुऄनेक वीरपुरुर्ष होुउन गेले, 
ुऄनेक िाधुिुंताुंनीं ह्या देशाि ुअपल्या ुऄत्स्तत्वानें पूत केलें  ुआत्यािद गोष्ी जर ुआितहाि निते तर ुअपणाुंि 
िमजल्या ुऄित्या काय? हाच ुईदे्दश मनाुंत ुअणून ह्या मुुंबुइिारख्या ुअपल्या देशाच्या एका लहानशा 
भागाची प्राचीन व ुऄवाचीन मािहती, ुअह्माुंि िमळाली तेवढी देुउन ुऄुंशतुः तरी देशिेवा करावी ुऄिे बहुत 
िदवि ुअमच्या मनाुंत होतें, त्याप्रमाणे ह्या ग्रुंथाुंत जें जें मुुंबुइुंत पाहण्यालायक व ह्या पुस्तकाुंत नमूद 
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करण्याजोगे ुअमच्या िमजाप्रमाणें िदिलें , तें तें थोडक्यात वाचकाुंपुढे ठेवण्याचा यत्न केला ुअहे. बाकी, 
ह्या पुस्तकाुंत नमूद केल्या नाहींत ुऄशा ुऄिुंख्य गोष्ी मुुंबुइुंत पाहण्याुंत येतील त्या िवांचा ुईल् लेख करणें 
ुऄशक्य होय. तरी पण, ज्याुंच्या ज्याुंच्या हातीं हें पुस्तक जाुइल त्याुंि तें ुऄुंशतुः तरी मागोपदेशक होुइल 
ुऄिा यत्न केला ुअहे. 
 
 पण ुआतकें  करूनही ुअमच्या गरीबीमुळे ग्रुंथ छापून बाहेर पडतो किा ?ह्याची मोठी काळजी 
पडली. ह्या िववुंचनेंत काुंहीं िदवि गेल्यावर, ुअमचे िमत्र रा. रा. नारायण िवठलभल वैद्य पुरुंदरे पुणताम्बकेर 
ह्याुंच्या माफॳ त रा. रा. जनादॳन महादेव गुजॳर ह्याुंचा व ुअमचा पिरचय होुउन, रा. गुजॳराुंनीं हे काम हातीं 
घेुउन ुअम्हाुंि प्रोत्िाहन िदलें , त्याबद्दल ुअह्मी त्याुंचे फार फार ुअभारी ुअहोंत. तिेच, रा. रा. 
नारायणरावजींनी ुअह्माुंि िकत्येक स्थळी ुईपयुति ुऄशी मािहती िदली, त्याबद्दलही त्याुंचे ुअह्माुंवर बहुत 
ुईपकार झाले ुअहेत. 
 
 हा ग्रुंथ िलिहतेवळेी ज्या ज्या ुअमच्या िमत्राुंनी पसु्तकद्वारा ुअम्हाुंि मदत केली त्याुंचेही ुअभार 
मानल्यावाुंचून ुअमच्यानें राहवत नाहीं. त्याुंची नाुंव ेयेणेंप्रमाणे :- 
 
 रा. रा. गणपतराव कृष्ण ितवरेकर, िवनायक महादेव जावळे, रामचुंद्र राघोबा धराधर, हिरश् चुंद्र 
नारायणजी, नीळकुं ठ दामोदर पाठारे, पुरुर्षोत्म कृष्ण ुअचायॳ, केशव नीळकुं ठ मोगरे, परशुराम नारायण 
वैद्य, केशव वािुदेव िाुंवखेडकर, जनादॳन महादेव जावळे, काशीनाथ रघुनाथजी, नारायण िचमणाजी 
िदवाडकर, दत्ात्रय दामोदर पाणुंधीकर व बाबरूाव जनादॳन. 
 
 तिेंच हा ग्रुंथ िलिहताुंना ज्या पुस्तकाुंची ुअह्मी मदत घेतली त्याुंतील ठळक ठळक पसु्तकाुंची नाुंव े
येणेप्रमाणे :- 
 
 म्यात्क् लन्ि गाुइड टु बक ब,े बुक ऑफ्  बक ब,े राुउुं ड ुऄबौट बक बे, ुआुंिडया ुआन १८८० (िर िरचडॳ 
टेंपलकृत), मुुंबुइचे वणॳन, िेन्िि िरपोटॳ १८८१, कॉक्ि िहस्टरी ऑफ् िध बक बे पे्रििडेन्िी, ुऄकौंट ऑफ् 
बक ब,े िध टाुइम्ि ऑफ् ुआुंिडया क्यालुं डर व डायरेक्टरी, मुुंबुइनो बहार (भाग १ ला), मिूॳ ओिरएन्टल 
फ्र्याग मेंट ि, िध मुंथली िमिलेनी ऑफ् वसे्टनॳ ुआुंिडया, नेरन्ि कोंकण, िध ििलेक्शन फ्रॉम स्टेट पेपिॳ, िध 
बक बे गझेिटुऄिॳ-ठाणें व कुलाबा, ुईत्र कोंकणाुंतील प्राचीन गुंगातीरस्थ शुक्ल यजुवेदीय ब्राह्मण ह्याुंची 
खरी मािहती, जनॳल ऑफ् ुअ रेििडन्ि ुआन् ुआुंिडया, शबबाख्यान, िध ुआुंिडयन रेलव े राव्हेलिॳ गाुइड, 
ुआुंग्लुं डचा प्रवाि, िवचारिाधन, बाुंबे ुअडिमिनस्रेशन िरपोटॳ १८८६-८७, ुआुंग्रजी व मराठी वतॳमान पत्रें व 
माििक पुस्तकें  वगैरे वगैरे. 
 
 येणेंप्रमाणें ग्रुंथाुंच्या िाह्याने हा ुऄल्प प्रयत्न ुअह्मीं ुअमच्या ुआितहाििप्रय व रििक देशबाुंधवाुंपढुें  
िादर केला ुअहे. ह्याुंत जे प्रमाद घडले ुऄितील शकवा जी ुऄशुदे्ध रािहलीं ुऄितील, त्याुंजबद्दल ुअह्माुंि 
ते ॱमा करून हुंिॱीरन्यायानें दोर्ष ुऄितील ते टाकून गुणाुंचे ग्रहण करतील ुऄशी ुअशा ुअहे. 
 
मुुंबई 

 

पुस्तककते. 
फेबु्रवारी १८८९.  
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भाग पणहला मुुंबईची प्राचीन माणहती 
 

 मुुंबई हे शहर पूवी फार लहान बटे ुऄिून ुऄगदी ुऄप्रििद्ध ुऄिे एक स्थळ होते; परुंतु तेंच 
िुदैवेंकरून ुअपल्या दयाळु ुआुंग्रज िरकारच्या ुऄमलाखालीं ुअल्या िदविापािून त्याची ुईत्रोत्र 
भरभराटी होत चालली ुअहे, एवढेंच केवळ नाहीं; तर तें ुअज मोठें नामाुंिकत शहर होुउन व्यापाराचे मुख्य 
स्थान, िवदे्यचें माहेरघर, ुअिण पिश् चम शहदुस्थानची राजधानी बनून गेलें  ुअहे. ुऄशा या लहानच पण 
टुमदार, भरगच् च, चमत्कािरक, ुऄजब ुअिण शहदुस्थानाुंतील इुंग्रजाुंच्या राज्याुंतील मुख्य शहराची 
ुऄलौिकक रचना, त्याुंतील घरेंदारें, तेथील लोकाुंच्या रीितभाित, व्यापारुईदीम, तेथील रमणीय स्थळें, 
लोकत्स्थित, ुआत्यादी िवर्षयाुंचे िुंिॱप् त वणॳन ुअम्हीं ुअमच्या ुआितहाििप्रय ुअिण रििक वाचकाुंपुढे यथामित 
िादर करीत ुअहों. 
 
 २.अक्षाुंिं रेखाुंिं वगैरे. 
 
 हें शहर १८°-५३‖ ुअिण ४५ ुईत्र ुऄॱाुंश ुअिण ७२°-५२‖ पूवॳरखाुंश ह्याुंच्यामध्ये ुअहे. ह्या 
शहराच्या चोहों बाजूुंनी पाणी ुअहे म्हणून ह्याि बेट म्हणतात. शहराुंत िमुद्राचे पाणी येुउुं  नये याकिरताुं, 
त्याच्या िभोंवताली धरणे, धक् के वगैरे बाुंधून कािढल्यामुळे ह्या बेटाि भिूशराचा ुअकार ुअला ुअहे. ह्याच्या 
ुईत्रेि िुमारें तीन कोिाुंवर साष्टी हे बेट ुऄिून दिॱणेि कुलाब्याचा भाग शचचोळा होत गेला ुअहे. 
 
 ३.के्षत्रर्फळ, लाुंबी, रुुं दी वगैरे. 
 
 मुुंबईचे ॱेत्रफळ २२ चौरि मलै, १६५ एकर ुअिण ४,५६८ चौरि याडॳ ुआतकें  ुऄिून लाुंबी िुमारे १२ 
मलै व रुुं दी ३1/2 मलै ुआतकी ुअहे; िशवाय ुअजिमतीला िरकारी व खाजगी रस्त्याुंची एकुं दर लाुंबी २४२ 
मलैाुंहून ुऄिधक होुइल ुऄिे ुऄनुमान ुअहे. हें बेट िाधारण िमाुंतर रेरे्षनें जाणाऱ्या ुऄशा दोन टेंकड्याुंमध्ये 
ुअहे. ह्या टेकड्याुंचे ुऄित ुईुंच िशखर म्हटलें  म्हणजे ब्याकबेच्या पिश् चमेकडील मलबारणहल नामक टेकडी 
हे होय. िमुद्राच्या िपाटीपािून ह्या िशखराची ुईुंची िुमारें १८० फूट ुऄिून िदहुॳ दोन टेंकड्याुंमध्ये ३ 
मलैाुंचे ुऄुंतर ुअहे. ह्या टेंकड्याुंच्या ुईच् च िशखराुंवरून पािहलें  ुऄिताुं ुऄिा भाि होतो कीं, जणूुं काय हे 
शहर िदहुॳ टेंकड्याुंनी ुऄगदीं ुअच्छादून टािकलें  ुअहे. पिश् चमेि मुुंबई माणहमापासून तो कुलाब्यापयंत जो 
ुअठ मलै लाुंबीचा िकनारा ुअहे, तो ुऄनेक िुुंदर ुईपिागराुंनी युक् त ुऄिल्यामुळें  फारच रमणीय िदितो. या 
िकनाऱ्यावर फक् त मच्छीमार वगैरे लहानिहान जहाजें चालतात. मोठा ुईपिागर ह्मटला ह्मणजे ब्याकबे 
हा होय. ह्याची रुुं दी ३ मलै ुअहे. हा ुईपिागर कुलाब्याच्या टोंकापािून िनघून धनुष्याकृित मलबारणहल 
येथें येुउन िमळाला ुअहे. ह्या बटेाचें केवळ कोंदणच शकवा, रत्नाकारानें ुअपला एक हात बाहेर काढला 
ुअहे, ुऄिा भाि ुईत्पन्न करणारें मुुंबईच्या पूवेकडचें ुऄित खोल ुअिण िवशाळ बुंदर मुख्य भमूीपािून मुुंबई 
ुअिण साष्टी ह्याुंि दुभागून ठाण्याच्या भागाुंतून येुउन वसई जवळ पुनः शहदीमहािागराि िमळतें. 
 
 ४.मुुंबईच्या नाुंवासुंबुंधी लोकाुंचे तकु. 
 
 ह्या बेटाि फार प्राचीनकाळीं कोणतें नाुंव होतें ह्याचा बरोबर शोध लागत नाहीं; तरी पण ुआ. ि. 
१३१८ िालीं पिहला मुबारक बादशहा ह्याची ित्ा ह्या बेटावर होंती ुऄिें ह्मणतात; त्या वळेीं त्यानें ुअपलें  
नाुंव ह्या बटेाि िदले; ह्मणून मुबारख, ह्यावरून मुबारखपूर शकवा मुुंबापूर ुऄिें नाव प्रचाराुंत ुअले ुऄिावें 
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ुऄिा ुअमचा िमज ुअहे, पुढें ुआ.ि. १५३१ त (Ailha da boa vida) ―ऐला हा बोआ व्व्हदा’ ुऄिे 
पोटुुणगजाुंनी ह्या बेटाि नाुंव िदलेले वाचण्याुंत येते. ह्या नावाुंचा ुऄथॳ ―राहण्याि ुईत्म स्थळ‖ ुऄिा होतो. 
बुंबाईम हेंही पण पोटुुणगजाुंनींच मुुंबईस नाुंव िदले होतें. ह्या नाुंवाचा ुऄथॳ बाम् म्हणजे चाुंगले ुअिण बेहीआ 
ह्मणजे बुंदर ुऄिा होतो. बोमेलो ुऄथवा बाुंबेडक (बोंबील नाुंवाची मािळी) ह्या शब्दाशीं ुअिण मुुंबई ह्या 
शब्दाशीं काुंही िुंबुंध ुऄिावा ुऄिेंही िकत्येक ह्मणतात. ुअम्हाुंि हे ह्मणणे ुऄुंमळ िुयुत्क् तक िदितें. कारण 
ह्या प्रकारचे मािे, मुुंबई व ितच्या लगतच्या बुंदराुंखेरीज दुिरे कोठेही ुईत्पुंन्न होत नाहींत ुऄिे ह्मणतात. 
टालमीनें मुुंबुइि ‘हेपे्टणजअन’ ुअयलुं ड् (िप् तद्वीप स्थळ) ुऄिें नाुंव िदलें  होते, ुऄिाही लेख पाहण्याुंत 
येतो. ुआिवी िनाच्या िोळाव्या शतकाच्या ुअरुंभीं ह्या बेटाि ठाणें-मुुंबई हें नाुंव होतें, ुऄिें यलू िाहेब 
ह्मणतो. बाबोसा िाहेबाचें ुऄिें ह्मणणे ुअहे कीं, ह्या नाुंवावरून पूवी िवॳ कोंकणपट्टींतील राज्याुंचा बोध होत 
ुऄिे. मुुंबई शकवा मयाुंबू ह्या नाुंवाशी माणहम ह्या नाुंवाचा काुंही िुंबुंध ुऄिावा ुऄिेंही िकत्येक ह्मणतात. णिग 
िाहेब ुऄिें ह्मणतो कीं, पूवी ह्या बेटाच्या काुंही भागाि माणहम व काुंही भागाि मुुंबई ुऄिें ह्मणत. [िहला 

वाळकेश्वरचा डोंगर ह्मणतात.] हें नाुंव येथील मुुंबादेवीपािून िमळाले ुऄिावें ुऄिाही ह्या िाहेबाचा तकॳ  ुअहे. 
अुंडरसन िाहेब ह्मणतो-पूवी ह्या िवॳ बटेाि माणहम हेंच नाुंव होते. तिेच, कनॳल साईक्स िाहेब ुऄिे 
ह्मणतो कीं, मुुंबई हें एक पावुतीचें नाुंव ुअहे. कारण ितने मुम् नाुंवाचा राॱक ह्या बेटावर मारला होता 
म्हणून ह्या बटेाि मुुंबई हे नाुंव िमळालें . 
 
 ६.कोंकणाची प्राचीन माणहती  
 
 मुुंबई ही उत्रकोंकणाुंत मोडते ुअिण मुुंबई ुअिण ुईत्रकोंकण ह्यामध्ये परस्पराुंशी िनकट िुंबुंध 
 
 [Colonel Sykes has it of pure Maharathtra origin “Moombace–a name of Parwuttee the wife of Mahadev; Moom from 
Mumba a demon slain by her on the island, and Baee the term employed for dignified or noble Maharatness.” The Monthly 
Liscelllany of Western India. 
 
 भावाथु–िदहुॳ मजकुराचा भावाथॳ वर येुउन गेलाच ुअहे.] 

 
ुअहे म्हणूुंन कोंकणिुंबुंधीही थोडीशी मािहती देणें ुआष् वाटल्यावरून त्यािुंबुंधी काुंही जुनी मािहती खाली 
िदली ुअहे :- 
  
  [ुई. कों. प्रा. गुं. शु. य. ब्रा. ह्या. ख. मा.] “श्रीपरिुंरामानें कोंकण उत्पन्न करून तेथे वसाहत केली हे पुराण 
प्रणसद्ध आहे; ह्ावरून ह्ास परिुंरामके्षत्र असें ह्मणतात. आगािंी जवळील अरनाळें  येथें श्रीरेणुकेची 
स्थापना परिुंरामाच्या हातची आहे असें णकत्येक ह्मणतात, व तेव्हाुंपासून ह्ास कीकटदेिं असें नाुंव पडलें  
आहे. कोंकण हा िंब्द सुंस्कृत भाषेंतील आहे. राज्यक्राुंतीमुळें  ह्ाच्या सरहद्दी वळेोवळेीं बदलत गेल्या, 
तेणेंकरून कोंकण हा शब्द कोणत्या प्रदेशात लागू होता, हें त्या वळेच्या ुआितहािावरून कळून येतें. ज्याि 
हल् लीं कोंकण ह्मणतात त्याची लाुंबी िुमारें १६० कोि व रुुं दी १५ पािून ३० कोि ुअुंहे. ुअरब लोक ह्या 
प्रदेशाि “केमकेम” ुऄिें ह्मणत. टालमीनें ―लाणरका’ ुऄिें नाुंव िदलें  होतें. ह्या प्रदेशाुंत सोपारा ुऄथवा 
उपारा हें एक मोठे बुंदर होतें, ुऄिें पेणरप्लुंस म्हणतो. लािन ह्यानें ुऄिें प्रितपादन केलें  ुअहे की, ‘समूला’ 
हें नाुंव विुइचें ुऄिावें. रे्फणरस्तानें देखील कोंकणची काुंही मािहती िलिहली ुअहे. ुआ. िनाच्या ६ व्या 
शतकाुंत कासमस नाुंवाचा एक ग्रीक व्यापारी कोंकणाुंत ुअला होता, त्याने कल्याण ही एक मोठी राजधानी 
त्या वळेीं होती ुऄिें दशॳिवले ुअहे. ुआ. ि. ४ र्थ्या शतकाच्या िुमाराि र्फाणहयान ुअिण ७ व्या शतकाच्या 
िुमाराि हैओयुयन थस्याुंग हे दोन्ही िचनी गृहस्थ कान्हेरी येथील बुद्धाुंचीं लेणीं पाहवयाि ुअले होते. ुआ. 



 

अनुक्रमणणका 

ि. ८५१ च्या िुमाराि कोंकण (“कोकम”) हा एक, बल्हार (भडोच) येथील राज्याचा भाग होंता ुऄिें 
ुअरब लोकाुंचे ह्मणणें ुअहे. पर्णशुऄन (ुआराणी) ुअिण ुआिजप िशुऄन (िमिरी) लोक प्राचीन काळापािून 
व्यापारािाठी येथें येत ुऄित, परुंतु रोमन (रुमी) लोकाुंनीं कधीं ह्या प्राुंताबरोबर व्यापार केला ुऄिेल, हें 
िनिश् चतपणें िाुंगताुं येत नाहीं. ुआ. ि. ९५६ नाुंत बाणा (ठाणें) ह्याचा ुईल् लेख अलमाषुद्दीन ह्यानें केला ुअहे. 
िन १२३० त ओडोिरकि नामक ुआटािलुऄन पाद्री ठाण्यात ुअला होता, त्याुंने तेथील माशहती िदली ुअहे.‖  
 
 ७.आपण हल् ली जी ह्ा िंहराची व्स्थती पाहत आहो त्याप्रमाणे णतची व्स्थती पूवी नव्हती एवढेंच 
नाहीं; तर, पूवीच्या व हल् लींच्या त्स्थतींत जमीनुऄस्मानाचें ुऄुंतर पडलें  ुअहे. हल् ली ज्या िठकाणी 
मोठमोया हवले्या ुअहेत, मोठमोठे बागबगीचे ुअहेत व नवीन नवीन ुऄफाट कारखाने ुअहेत, त्या िठकाणीं 
पूवी पाण्यावाुंचून काुंहींच दृष्ीि पडत निे! त्या वळेचा एकादा मनुष्य ुअज िजवुंत झाला तर तो 
ुअश् चयॳभिरत होुउन जाुउन त्याि ुऄिें वाटले कीं, मीं ुअज कोठे ुआुंद्रभवुनाुंत ुअहें कीं, राजाच्या 
रुंगमहाली ुअहें ! ुऄशी त्याची त्स्थती होुउन जाुइल. त्या वळेच्या जुन्या मनुष्याची गोष् ुअपण घटकाभर 
बाजूला ठेवूुं ; ुअपण जरी शहराुंत नेहमीं राहणारे ुअहोंत व एकाद्या रस्त्यावरून बरेच िदविपयंत जाणें 
झालें  नाही, ुअिण एकाएकींच त्या रस्त्यावर काुंहीं नूतन झालेली िुधारणा दृष्ीि पडली, तर ुअपण िहज 
घटकाभर ुअश् चयांनें चकीत होुउन जातों व ह्मणतो, मीं नुकता चार मिहन्याुंपूवी ह्या रस्त्यावरून गेलों त्या 
वळेी येथें काुंहीच नव्हते ुअिण ुआतक्याुंत ही ुआमारत कोणी व केव्हाुं बाुंधली ! याप्रमाणें ुईत्रोत्र नवीन 
नवीन ुआमारती व लोकोपयोंगी कामें होुउन मुुंबईची िुधारणा होत चालली ुअहे. 
 
 ८. मुुंबईची पूवीची व्स्थती. 
 
  पूवी मुुंबुइमध्यें भरती ुअली म्हणजे िजकडे ितकडे पाणीच पाणी होुउन जाुइ ुअिण ओहटीच्या 
वळेी िवॳ एक िपाट मदैान व मधून मधून ुईुंच िखल जागा िदिे, ुईत्र व पिश् चम बाजूला िगळें जुंगल 
ुऄिून तेथें लोकवस्ती मुळींच नव्हती, माजगाुंव ुअिण डोंगरी (नवरोजीिहल) ह्या बाजूला गरीब लोकाुंची 
वस्ती दाट होती. िकल्ल्याुंत िवॳ युरोिपुऄन ुअिण रॅीमान लोक राहत ुऄित. ह्या काळी मदैानाुंतून रात्रीचें 
जाणें ह्मटलें  म्हणजे, फारच धोक्याचें काम ुऄिे, कारण, हल् लीं जेथे क्रॉर्फडु माकेट ुअहे तेथे टोळीवाले, 
दरोडेखार, वाटपाडे वगरेै लोक छपून राहत ुअिण ते रस्त्याुंने जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकाुंवर धाड घालीत; 
यामुळें  बाहेर पडणाराुंचा जीव नेहमी धोक्याुंत ुऄिे. खानेरीहुनेरी, णदवणदवें, णिंनालटेंकडी [ हें नाुंव पोटंुगीज 
लोकाुंनी ह्या टेंकडीि िदलें  होतें. ुऄिे िाुंगतात की, हे लोक जेव्हाुं मुुंबईस प्रथमच ुअले तेव्हाुं त्याुंनी ुअपला बावटा ह्या टेंकडीवर लािवला होता. 

―णिंनाल’ हा पोटुॳगीज शब्द ुअहे. त्याचा ुऄथॳ ―बावटा‖ ―णनिंाण’ ुऄिा होतो.] ुआत्यािद िठकाणीं चाचे व ुआतर लुटारू लोक येुउन 
राहत ुअिण तेथून ुअिपािच्या गाुंवाुंवर हल् ला करून ते लोकाुंि लुटीत ुऄित. अलू-पालू हीं नाुंव ेबहुधा 
मुुंबईच्या जुन्या लोकाुंच्या ुअठवणींतून ुऄजून गेलीं नितील. ुऄिें िाुंगतात की, ुऄशा लोकाुंच्या 
भीतीपािून लोकाुंनी िावध राहावें ुअिण रात्रीि कोठें बाहेर पडूुं नये ुऄिें रयतेि कळण्याकिरताुं रात्रीं नुउ 
वाजताुं तोफ िोडण्याची विहवाट िुरू झाली ती ह्याच वळेेपािून. प्रातुःकाळ झाला हें दशॳिवण्याकिरताुं 
पहाुंटी पाुंच वाजताुं ुऄशीच एक तोफ िोडीत, ह्या वळेी उत्रकोंकण देवगीरी येथील राजाुंचे ताब्याुंत होते, 
ही तोफ िोडण्याची विहवाट मुुंबईमध्ये ुऄद्यािप चालू ुअहे. िकत्येक लोकाुंचे ह्मणण्याुंत ुऄिेंही येतें की, 
मुिलमानी ुऄमदानींत िुद्धाुं ुऄशीच तोफ िोडीत ुऄित. 
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९. पूवीच्या मुुंबईचे णनरणनराळे भाग  
 
ह्मातारपाखाडी, ुईमरखाडी, माजगाुंव व माहीम ही िनरिनराळी बटेें ुऄिून मधून मधून खाड्या होत्या. 
 
[―णनिंाण’ ुऄिा होतो ―णिंनाल’ ह्याचा ुऄपभ्रुंश होुउन ुअमचे लोक िहला ―णछनळ’ ‘णछनाळ’ टेंकडी ुऄिें म्हण ू लागले ! ह्या शब्दथािवर्षयी जो 
लोकाुंत वाुइट िमज ुअहे तो खरा ुऄिून ह्या िठकाणी पूवी काुंही तिला प्रकार होत ुऄिेल ुऄिें ह्मणण्याि काुंही ुअधार िाुंपडत नाही. 
 
 १.ुआ. ि. १२९० त माकोपोलो ह्याला मुुंबईमध्ये चाुंचे लोक येतात ुऄिें ुअढळलें- 
 
बाम्बे गझेटीअर-ठाणें. 
 
 २.ह्या बुंदरात मािळी फार ुईत्पन्न होत ुऄिल्याकारणानें ह्या स्थळाि ―मच्छलीगाुंव’ ुऄिें ह्मणत; पण पुढें काुंही काळानें मच्छलीगाुंव 
शब्दाचा ुऄपभ्रुंश होुउन हल् लींचे नाुंव व्यवहाराुंत ुअलें  ुऄिावें ुऄिें िकत्येकाुंचे ह्मणणें ुअहे. कोणी ुऄिेंही िाुंगतात की, पोटुुगीजाुंच्या स्वाधीन मुुंबई 
बेट झाले त्या वेळी माजगाुंव शबबदेवाच्या हाताखालच्या एका िरदारच्या हस्तगत होते. हा गाुंव त्याि वुंशपरुंपरेनें ुआनाम करून िदला होता. 
पोटुॳगीजाुंनी हा गाुंव त्याजपािून घेण्याकिरताुं बरीच खटपट केली पण त्यानें त्याुंि ुऄिा जवाब िदला कीं, हे माझें गाुंव ुअहे ? ुऄखेरीि 
पोटुॳगीजाुंनी माजगाुंव घेतलें च; पण तेव्हापािून ह्याि ‘माझे गाुंव’ शकवा ‘माझगाुंव’ ुऄिे ह्मणण्याुंत येुउ लागले. पुढें ―झ‖ चा ―ज‖ होुउन िहजच 
―माजगाुंव‖ ुऄिें नाुंव लोकव्यवहाराुंत ुअलें  ुऄिावें. ुआुंग्रजीत ुऄजून Mazagon (माझागाुंव) ुऄशी ह्या शब्दाची वटीका किरतात.] 

 
पाय [ पाय धुण्याची जागा. हीि ―पायधुणी’ ह्मणण्याचें कारण ुऄिें िदितें कीं, पूवी येथपयंत िमुद्राचें पाणी येत ुऄिून तेथें िाुंचलेल्या पाण्याुंत 
माणहम वगैरे िठकाणाहून येणारे लोक पाय धुवनू गाुंवाुंत जात. ुऄशीच दुिरी पाय धुण्याची जागा हल् ली जेथें सामुणद्रकमातेचें देवालय ुअहे तेथें होती 

ह्मणून िमजतें. ह्या िठकाणीं वाळकेश्वर वगैरे िठकाणाहून येणारे लोक पाय धुुउन शहराुंत जात.] धुणीपािून जी खाडी होती ती 
भरतीच्यावळेीं  भेंडीबाजारापािून शचचबुंदरापयंत  भरत जाुइ. डोंगरी ुअिण शचचबुंदर ह्याुंच्या खालीं िवॳत्र 
िमुद्राचे पाणी भरत ुऄिल्यामुळें  ही जागा िनरुपयोगी ुऄिें िमजून िरकार ती लोकाुंि विाहत 
करण्यािाठी फुकट देुइ. चौपाटी ुअिण णगरगाुंव येथें फार पातळ वस्ती होती. िकल्ल्याुंतील हानुबी रो, 
मोदीखाना स्रीट, सरकल ुअिण व्व्हक्टोणरया स्टेिंनपािून पढुें व बझारस्रीटचा ुईत्र भाग (येथेंच पूवी 
जुना बाजार होता) ुआतके भागाुंत वस्ती हल् लीप्रमाणें दाट ुऄिून िजकडे ितकडे माड फार पिरले होते. 
िेंतवळी ही िगळी शतेी जमीन ुऄिल्याकारणानें तेथें नेहमी िचखल िाुंचत ुऄिे. भायखळा व नागपाडा ही 
तर गुरें चरण्याची जागा होती. िेंतवळीत मधून मधून गरीबगुरीब लोक राहून तेथें भाजीपाला ुईत्पन्न करीत; 
क् विचत् नारळींचीही लागवड करीत; परुंतु त्याुंि ह्याुंपािून जिमनीच्या खारटपणामुळे हव ेतिें ुईत्पन्न होत 
निे. जरी ह्या जागेि िेंतवळी हे नाुंव होतें तरी वरील कारणामुळें  तेथें धान्य फारिे िपकत निे. बाकी 
िेंतवळी हे नाुंव िाथॳ ुअहे. 

 
 १०.काुंहीं वषापूवी पालवबुंदरापािून णिंवरीपयंत ुअिण कुलाब्यापािून ब्याकबेपयंत पाहणाराि 
िमुद्रकाुंठची जागा िजकडे ितकडे खारटणानें भरलेली ुऄिल्यामुळें  फारच घाणेरडी िदिे. िवॳ शहराुंतील 
नळे, मोऱ्या वगैरे शौचकूपाुंचेंच काम करीत. कुलाब्यापािून ब्याकबेच्या वाळूुं तून मलबारणहल् वर जाणे 
ह्मटले ह्मणजे यमयातनाच िोिाव्या लागत ुऄिे ह्मणण्याि काही हरकत नाही. तेथें जाणें ह्मटले ह्मणजे 
पिहल्यानें िकत्येक गटार ओलाुंडाव ेलागत ुअिण त्याुंची जी घाण येुइ ती काुंहीं पुिूुंच नका. चौपाटी जवळ 
जवळ ुअले ह्मणजे ुआकडे होड्या पडल्या ुअहेत; ितकडे मािे मारण्याचीं जाळीं पडलीं ुअहेत; ुआकडे 
लाुंकडाुंचे ढीग पडले ुअहेत; ितकडे कोळयाुंनी मारलेले मािे पडले ुअहेत ुअिण त्याुंची दुगधंी िुटली 
ुअहे; ुअिण दुिरीकडें पािहलें  तर मािे वाळिवण्याचें काम चाललेंच ुअहे; ुऄिा िवलॱण देखावा 
पाहणाराच्या दृष्ीि पडावयाचा ! ुआत्याद्दनेक कारणाुंमुळें  जाणारा येणाराि िकती त्राि िोिणें भाग पडत 
ुऄिे, ह्याचे वणॳन करणें फार कठीण ुअहे, येवढेंच नाही; तर, तें वाचकाुंि िवनाकारण िचळि 
ुअणण्यािारखें होणार ुअहे. 
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 ११.वर िाुंिगतल्याप्रमाणें मुुंबईची त्स्थती ुऄिल्याकारणानें शहराुंत वारुंवार रोग ुईत्पन्न होत. ुऄिे 
वारुंवार रोग ुईिवण्याचीं कारणें ुऄनेक होतीं; त्याुंपैकी शतेाुंि व झाडाुंि खत घालणें हें एक होय. हें खत 
मािळीच्या हाडाुंचा वगैरे जो बारीक चरुा राहतो (ज्याि कुटा ह्मणतात) त्याचें ुऄिे. हा कुटा घातला 
ह्मणजे िहजच शतेाुंतून व गाुंवाुंतून दुगंधी िुटे, त्यामुळें  लोकाुंि फार त्राि होुउुं  लागला, ुऄिें पाहून 
िरकारनें कुट्याचें खत घालण्याची चाल ुआ. ि. १७२० पािून बुंद केली, ुअिण त्याच्या मोबदला शणेाुंचे 
खत घालावें ह्मणनू हुकूम केला; ह्यामुळे बहुतेक शतेकरी, त्याुंचे ुईत्पन्न कमी झाल्यावरून साष्टी, ठाणें वगैरे 
िठकाणीं जाुउन राहूुं लागले. हें वतॳमान कुं पनी िरकारानें कोटु ऑर्फ डायरेक्टर ह्याुंि िलहून कळिवलें . 
पण त्याुंचा मुख्य हेतु शहर िुधारण्याचा ुऄिल्याकारणानें शतेकरी लोकाुंनी जरी वरील परवानगी िमळावी 
ह्मणून िरकाराि दहा हजार रुपये देुउुं  केले तरी, त्याुंचे ह्मणणें नाकबूल करण्याुंत ुअलें , ुअिण त्याुंनी 
ुअपला हुकूम तिाच िक् तीनें बजावण्याचा क्रम िुरू ठेिवला. 
 
 हवापाण्याच्या सुंबधानें मुुंबईची र्फारच णनकृष्टावस्था 
 
 १२. याप्रमाणें िुमारें २०० वर्षांपािून हवापाण्याच्या िुंबधानें मुुंबईची फारच िनकृष्ावस्था 
ुऄिल्यामुळें  येथें रोगराुइ िवशरे्ष ुईत्पन्न होुउुं  लागली व त्यामुळें  युरोिपुऄन लोकाुंची वस्ती येथें फारशी होत 
निे. एकादा युरोिपुऄन येुउन रािहलाच तर दोन चार वर्षांत त्याचा बहुधा िनकालच लागावयाचा. [ुआ. ि. 
१६७६ त तर युरोिपुऄन लोकाुंमध्ये िैन्याुंत जे लोक मेले ते खेरीजकरून मुुंबईत ुआतर बडे बडे लोक बरेच नाहीिे झाले; त्याुंत मुुंबईचे डेप्यटूी 
गव्हनॳर िम. गायर्फोडु व मुुंबईचा िरव्हेुऄर जनरल िम. बेक वगैरे बरीच िनवडक िनवडक मुंडळी मृत्यूच्या मुखीं पडली !] 

 
 १३. वर दर्णशत केलेल्या कारणाुंपैकीं दुिरें कारण ुऄिें होतें कीं, येथील पाणी खारट ुऄिून भरती 
बरोबर जेथें तेथें िमुद्राचें पाणी भरून जाुइ व ओहटीच्या वळेीं खारटणाुंतून दुगधंी िुटे, ह्यामुळें  शहराुंत 
तापाची िाुंत वारुंवार येुइ. ुअिपाि खाजणें ुऄिल्यामुळें  येथील हवा नेहमीं िदॳ ुऄिे, ुअिण पाविाळा गेला 
ह्मणजे येथें राहणारा वाुंचला ुऄिें िमजत. िदरहुॳ कारणाुंमुळें  ह्या बेटाि ‘यमपुरी’ ुऄिें ह्मणत. ुआ. ि. 
१६७२ त ह्या बेटाचा बहुतेक भाग ह्मणजे चाळीि हजार िबघे जमीन खारें पाण्यानें भरून जाुइ; ुअिण 
कोरडी जमीन ह्मटली ह्मणजे काय ती िगळी दहा हजार िबघे ुऄिे. यावरून त्या वळेच्या मुुंबईची हवा 
कशी होती याचें ुऄनुमान िहज होण्यािारखें ुअहे. 
 
 वरळीचा बाुंध 
 
 १४. वरीलप्रमाणें जरी मुुंबईची त्स्थती होती तरी ती फार िदवि िटकली नाही; कारण पढुें 
लवकरच ुआ. ि. १७७६-८० ह्याुंच्या दरम्यान वरळीचा बाुंध बाुंधण्याुंत ुअला. हा बाुंध बाुंधल्यापािून ुअिण 
माणहमची खाडी बजूुन टाकल्यापािून महालक्ष्मी, परळ, वरळी, माणहम, माटुुंगें वगैरे िठकाणीं धान्य िपकूुं  
लागलें  व ुऄनेक तऱ्हेचा भाजीपालाही ुईत्पन्न होुउुं  लागला. हा बाुंध मुुंबईचे माजी गव्हनॳर हानुबी िाहेब 
ह्याुंचे कारकीदीत कोणी ुआुंग्रजाने बाुंधला ुअहे ुऄिें िाुंगतात. ुअणखीं ुऄिेंही ऐिकवाुंत ुअहे कीं, हा बाुंध 
बाुंधण्याच्या कामीं िदहुॳ गव्हनॳरानें द्रव्याचा ुऄतोनात व्यय केला ह्मणून त्याजवर कोटु ऑफ् डायरेक्टरची 
फार ुआतराजी झाली होती. ह्या बाुंधाची लाुंबी िुमारें पाव कोि होुइल. ह्याि हॉनुबी व्हेलडु ुऄिें ह्मणतात. 
िकत्येकाुंच्या तोंडून ुऄिें ऐकण्याुंत येतें कीं, कोणी नेसणबट नामक एका िधन मडमेनें हा बाुंध बाुंधला ुअहे. 
कोट ुअिण माजगाुंव ह्या िठकाणीं िदहुॳ मडमेच्या नाुंवानें बाुंधलेले नेसणबट लेन नावाुंचे रस्ते ुऄजून प्रििद्ध 
ुअहेत. ह्यावरून िदहूॳ मडमेंने हॉनुबी गव्हनॳराि हा बाुंध बाुंधण्याच्या कामी द्रव्यद्वारा मदत केली ुऄिावी 
ुऄिा तकॳ  करण्याि जागा िमळते. हा बाुंध बाुंधल्यापािून िमुद्राचें पाणी शहराुंत येण्याचें बुंद झालें , ुआतकें च 
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नाही; तर, मूळच्या खाड्या होत्या त्याुंत नळ बाुंधून त्याुंतून पाविाचें ुअिण शहरातील नाण्या मोऱ्याुंचें िगळें 
पाणी त्याुंत िोडून तो थेट मार्णकटाच्या मागून डोंगरीच्या खालून काढून मोंदीबे [ह्याि मोदी बे ह्मणण्याचें कारण ुऄिें 
िदितें कीं, ह्या िठकाणीं ―मोदी’ ह्या ुअडनाुंवाच्या एका पारशाचा बुंगला होता हें एक, व दुिरें बाणकोट येथून येणाऱ्या ताुंदळाच्या ‘मुड्ा’ येथें 

ुईतरत हे दुिरें-ुऄिें बहुतेक ह्मणतात. ह्मणून ुऄथात ―मुडी ‘बुंदराचे ‘मोदी बे’ हें नाुंव प्रचाराुंत ुअलें  ुऄिावें.] बाजाराच्या मागच्या बाजूनें 
रस्त्यामधून वरळीच्या खाडीि नेुउन िमळिवला ुअहे. हा नळ िुमारें दीड पुरुर्ष ओुंड ुऄिून चार हात रुुं द 
ुअहे. भेंडीबाजार ुअिण मार्णकट ह्याुंच्या मागें जे नळ ुअहेत ते काुंही वर्षांपूवी ुऄगदीं खुल् ले होते; पण ते 
हल् लीं िाफ बुंद करून टािकले ुअहेत. नळ बाजारात ‘नळ’ हे नाुंव पडण्याचें कारण हे नळ तेथून नेले 
ुअहेत हेंच ुऄिावें. वरळीच्या बाुंधाच्या शवेटीं जेथें िमुद्राच्या ुअिण शहराच्या पाण्याचा िुंयोग होतो तेथें 
एक मोठा चनेुगच्ची बाुंध बाुंधला ुऄिून त्याुंतून पाणी ुअुंत यावें ह्मणून, त्याला एक कळिूत्र करून त्याि 
एक भला मोठा दरवाजा केला ुअहे; त्याुंतून भरतीच्या वळेीं िमुद्राचें पाणी ुअुंत येतें, ुअिण ओहटीच्या वळेीं 
शहराुंतील पाणी िमुद्राि जाुउन िमळते. काुंही वर्षांनी पढुें रस्त्यामधून नळ खणून लोकाुंच्या वापराुंचें पाणी 
ह्या नळाि लावनू िदलें . ह्या वरळीच्या बाुंधािवर्षयींच्या मािहतीिुंबुंधाने ‘मुुंबईचें वणुन’ ह्या पुस्तकाुंतून 
ुईतारा पढुें िदला ुअहे :- 
 

 “रॅी राजशबब महाराज याुंणी ुअपले पाटील याुंि वरळी गाुंव वुंशपरुंपरा ुआनाम िदलें  होतें. त्या 
गाुंवाुंतील शते, जमीन, डोंगर, ताडमाड, खजुरी याुंचे ुईत्पन्न विूल करून घेुउन पुत्रपौत्रािदकाुंनी याचा 
ुईपभोग करून घ्यावा ुऄशी त्या पािटलाि िनद करून िदली होती. तदनुिार िफरुंगी याुंनीही तीच 
विहवाट कायम करून पाटील मजकूर याुंचे ुआनाम चालिवलें . तदनुंतर ुआुंग्रजी झाली त्याुंनीही काुंही 
हल् लाहरकत न किरताुं पािटलाच्या घराण्याि पूवॳवत् ुआनाम चालूुं  िदलें . त्या पािटलाचें कुटुुंब मोठें होतें. 
काहीं काळानें त्याुंचा पडता काळ ुअला. व कुटूुंबाुंतील मनुष्यें िवभक् त झाली, ुअिण वरळी गावाुंच्या 
वतनाच्या िनरिनराळया तिॱमा करून त्याुंनी ुअपुअपणाुंत वाुंटून घेतल्या. त्याुंचा मोडता काळ होत 
चालल्यामुळें  कोणी कोणी ुअपुअपल्या तिॱमा िवकूुं  लागले. ुऄशा त्याुंनी पुष्कळ जागा फरोक् त केल्या. 
त्याुंपैकी, मनोहरदाि रूपजी, निरवानजी मोदी व िोकाजी रघुनाथजी याुंनीं िवकत घेतल्या, व बदामीचें 
भाट नाुंवाचीं वाडी िभकाजी माणकोजी याणें खरेदी केली, ुअिण थोडीशी जागा रुस्तमजी बरजोरजी याणें 
िवकत घेतली. पढेु िन १७५३ मध्यें ज्या वळेीं कुं पनीिरकाराि मुुंबुइवर फ्राुंिीि येणार ुअहे. ुऄिें िमजलें  
त्या वळेीं मुुंबुइच्या िकल् ल्यािभोंवतें चर खणण्याचा ुअपला मतलब मुुंबुइतील शटेिावकार लोकाुंि दशॳवनू 
िरकाराि द्रव्याची या प्रिुंगीं कुमक करावी ुऄिें िाुंिगतले. त्या वळेी मुुंबुइतील रयतेनें ुऄिे िाुंिगतले की, 
िरकाराि द्रव्याची कुमक करायाि ुअह्यापाशीं काुंही द्रव्य नाही, परुंतु िरकारनें ुअमची स्थावर िजनगी 
वतनवाडी याुंवर काुंही कर बिवनू ुअमच्या ुईत्पन्नाुंतून िािलना काुंही द्रव्य घ्यावें ुअिण मग ुऄडचण दूर 
झाल्यावर तें द्रव्य ुअमचें ुअह्माुंि परत द्यावें. ुऄिा ठराव कुं पनीिरकारापाशीं करून कर चालू केला. 
त्यापूवी वरली गाुंवावर िरकार देणें घेणें काुंही पडत नव्हतें. ुआतर गाुंव माहीम, परळ, मुुंबुइ या िठकाणी 
पेनशनटाक्ि म्हणून कर द्यावा पडत होता. कारण तो गाुंव ुआनाम िदला होता ुअिण तें पािटलाुंचे वतन होतें. 
िबब त्याजवर काुंही कर चालू केला नव्हता. िन १७५३ पािून वरळी गाुंवावर कुं पनी िरकाराने कर घेणें 
ठरिवलें .‖  
 
 १५.याप्रमाणे वरळीचा बाुंध ुअिण माणहमची खाडी बाुंधल्यामुळे शहरात पाणी येण्याचे बुंद केलें  होते 
तरी देखील भायखळ्यापािून बोरीबुंदरापयंत जाणें ह्मटलें  म्हणजे केवळ लोकाुंच्या शौचकूपाुंचेंच दशॳन 
घेण्यािारखें होते; पण ुअताुं पािहलें  तर ुऄपालो बुंदराच्या दोन्ही बाजूुंची जागा भरून काढून ती थेट 
कुलाब्यापयंत भरीत नेली ुऄिून कष्टमहौस पािून णिंवरीपयंत व तेथून पुढें मोदीबे, एलणर्फन्स्टन बुंदर, 
माुंजगाुंव, टाुंकबुंदर, णिअरबुंदर वगैरे िुमारें पाुंच िहा मलै जागा येथून तेथून िवॳ भरून काढली ुअहे. 
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िाराुंश, ह्या गेल्या पुंचवीि वर्षांत ह्या कामीं जो पैशाचा ुऄतोनात खचॳ करून मुुंबुइच्या बुंदराुंची जी ही 
िुधारणा ुअज ुअपणाुंि पहावयाि िमळते ती ुऄलौिकक ुअहे, ुऄिे ह्मणणे केवळ िाहिाचें होणार नाही व 
ह्या कामीं जो िहा िात कोट रुपयाुंचा खचॳ झाला म्हणून ह्मणतात, तो व्यथॳ गेला ुऄिेंही ह्मणताुं येणार 
नाही. 
 
 इ.स. १६६२ तील मुुंबईची व्स्थणत. 
 
 १६. ुआ. ि. १६६२ च्या िुमाराि मुुंबई बटे ुऄगदीं हलक्या प्रतीचें होते, त्या वळेीं िगळया बेटाचें 
ुईत्पन्न िािलना २४,००० रुपये होतें. ुऄिे िाुंगतात कीं, मलबारणहल् एका गवळयाि १३० रुपयाुंि रेंदी 
(भाड्यानें) िदली होती. कुलाबा हें एक मुुंबुइच्या दिॱणेच्या शवेटाि लहानिें बेट ुऄिून तेथे गुरें चरत व 
वस्ती आगरी ुअिण कोळी ह्याुंची ुऄिे. हे लोक तेथें भाजीपाला ुईत्पन्न करून व बुंदरातील मािळी िवकून 
ुअपला चिरताथॳ चालवीत. ह्या वळेीं कुलाब्यास जाण्याि होडी लागत ुऄिे; पण पढुें ती खाडी 
कुं पनीिरकारनें ितच्यावर पूल बाुंधून मुुंबईि िमळिवली. वाळकेश्वराच्या डोंगरापािून तों कुलाब्याच्या 
दाुंडीच्या खडकापयंत िमुद्राुंत ओहटीच्या वळेीं ह्या पलुाचा काुंही भाग थोडे वर्षापूवी दृष्ीि पडत ुऄिें ुऄिे 
िाुंगतात. ह्या पलुाि [वाळुकेश्वराच्या डोंगराि िनरिनराळी नाुंव ेुअहेत. एका भागाि ―खुंबाळा’ शकवा ‘खुंबाला’ ; दुिऱ्या भागाि ―गवाळी’ 
तळयाचा डोंगर; ुअिण ितिऱ्या भागाि ―टाकरणवल’ ुऄशी नाुंवे ुऄिून दाुंडीच्या शवेटच्या टोंकाि ―णिंरगुुंडी’ शकवा ―णसरगुुंदी’ ुऄिे म्हणतात.] 
―णसरगुुंदीपूल’ ह्मणत. ह्या पलुावरून वाळकेळश्वर येथील गुरें कुलाब्यास चरावयाि जात. हा पूल कोणी व 
कधीं बाुंिधला ह्याचा काुंहीच शोध लागत नाही. ुआ. ि. १६३४ पयंत कुलाबा मुुंबईत धरीत नित. कुलाब्याचें 
पूवीचें नाुंव ―कोल्स’ ुऄिें ुऄिून हें स्थळ ुआुंग्रज लोकाुंचे िशकारीस्थान होतें. ुआ. ि. १७२८ त िगळा कुलाबा 
िािलना १३० रुपयाुंि व ुआ.ि. १७५० त देखील िािलना २०० रुपयाुंि गुरें चारण्याकिरताुं रेंदीनें िदला 
होता. हल् ली त्याच कुलाब्याचे ुईत्पन्न हजार पटीनें जास्त वाढले ुअहे ! 
 
 मुुंबईसुंबुंधी कूकसाहेबाचें ह्मणणे. 
  
 १७. कूकसाहेब ुआ. ि. १६६४ त मुुंबईि ुअले होते त्या वळेच्या मुुंबईच्या त्स्थतीचें ते ुऄिें वणॳन 
किरतातुः- “मीं ज्या वळेीं मुुंबईच्या बुंदरी येुउन ुईतरलों त्यावळेी मला ुईत्म िठकाणी बाुंधलेली पण िजची 
तटबुंदी चाुंगलीशी नाहीं ुऄशी एक ुआमारत ुअढळली (ज्या जाग्यावर मुुंबुइचा िकल् ला होता) व त्या 
ुआमारतीच्या िभोंवतीं एक रमणीय ुऄिा बाग ुअहे. ह्या बागेमधून बहुतकरून ुआष्कबाज लोकाुंची जोडपीं 
िफरताुंना दृष्ीि पडतात. बागेची जागा फार िवस्तीणॳ ुअहे व बेटाच्या िुंरॱणाकिरताुं काय त्या िगळया 
चार िपतळी तोफा ुअहेत. तरी पण, तेथें तोफखान्याची व्यवस्था मुळींच नाहीं. िदहुॳ ुआमारतीपािून गाुंव 
बराच दूर ुऄिून तेथें वस्ती ह्मटली म्हणजे ब्राह्मण, परभ,ू पाुंचकळशी, कोळी, माळी, हपशी, पोटुॳगीज, 
युरेिजुऄन व मधून मधून ुआुंग्रज ुआतके लोकाुंचीच ुअहे. त्याुंची राहण्याची घरें ठेंगणी ुऄिून ती माडाच्या 
झापाुंनी िशवलेलीं ुअहेत. कस्टम ऑिफि (माुंडवी) व िरकारी वखारी मात्र कौलारु ुअहेत. गाुंवाच्या 
बाहेर एक बाजार [हा बाजार जुमा मशीदीच्या दिॱणाुंगालाुं शकवा जेथे हल् ली िर मुंगळदास नथूभाईचा कापडाचा बाजार ुअहे ितथेच 
ुऄिावा ुऄिा ुअमचा िमज ुअहे. येथेंच पूवीच्या गव्हनॳराची ―कीचन गाडुन’ ही बाग होती. हल् ली तेथें कीचन गाडुन म्हणून लावलेली पाटीही 

पाहण्याुंत येते. ] ुऄिून िवॳ गाुंवाुंत माड लावलेले ुअहेत.दारू काढणारे भुंडारी वाड्याुंतून राहतात. गाुंवापािून 
िुमारे एक मलैावर माजगाुंव ुअहे. हें बुंदर मािे मारण्यािाठीं िोुइचें ुऄिून तेथें बोंबील नाुंवाचे मािे ुईत्म 
िमळतात. [माजगाुंव येथे ुअुंबेही ुईत्म होत ुऄित व ते िदल् लीचा बादशाह मागवनू नेत ुऄिे ुऄशी ुअख्याियका ुअहे !] माजगाुंवच्या 
पलीकडे परळ ुअहे. परळ, माणहम, िंींव व मुुंबई ह्याुंच्या मध्ये एक मोठें खाुंजण ुऄिून त्यानें चाळीि हजार 



 

अनुक्रमणणका 

एकर जमीन व्यािपली ुअहे व त्याुंत हदवळेािशवाय दुिरें काुंही ुईत्पन्न होत नाहीं. परळापािून माणहमापयंत 
मधूनमधून मोडकळीि ुअलेले धक् के दृष्ीि पडतात. ुअुंबे, फणि व माड ह्याुंचे ुईत्पन्न माणहमाि फार होतें. 
  
 इ. स. १७६० तील माजगाुंव येथील वस्ती 
 
 १८.ह्या वळेी कोळी लोक माजगाुंवाुंत राहत ुऄित. हें गाुंव ुआ. ि. १६६१ त िरकारने टाहोरा 
घराण्यापािून िवकत घेतले. ुआ. ि. १७६० त ुअिण त्याच्याही पूवी पुष्कळ िदविाुंपािून िधन िरिसस्ती व 
ुआतर लोकाुंची वस्ती तेथे होती. िुमारे दहा-पुंधरा वर्षांमागे पी. ुअँड ओ. कुं पनीचा िुपशरटेंडुंट कपतान 
हेनरी हा गाडींतून पडून मेला. तोपयंत मुुंबईहून माजगाुंवाि जाण्याि तेथे ुऄिलेल्या पलुाचा भाग दृष्ीि 
पडि ुऄिे; परुंतु हल् ली िरकारानें रस्ता वाढिवल्याकारणाने तो नाहींिा झाला. ह्याच पुलाच्या पूवॳ बाजूि 
पोटुुगीज लोकाुंचा मुुंबई येथील गव्हनॳर र्फराया [फारया या नावावरुन हल्लीं जे ुअपण ―पायरीचे’ ुअुंबे खातों ते िनघाले ुऄिावेत 
ुऄिें िकत्येक ह्मणतात; कारण ह्याच गव्हनॳरानें ह्या झाडाचीं कलमें प्रथमत:माजगाुंवास ुअणून लािवली. तिेंच, ―आर्फोस’ (ुअपोि) म्हणून जे ुअुंब े

येथें होतात, त्याुंचाही िुंबुंध आल्र्फान्सो ह्या एका पोटुॳगीज नाुंवाशी ुऄिावा ुऄिाही तकॳ  िकत्येक बाुंिधतात.]हा राहत ुऄिे. ह्याच्या 
बुंगल्यािभोंवतालचा िवस्तीणॳ बाग हल् ली पाहण्यात येतो. ह्याि ‘शमगेलचा बाग’ ुऄिे ह्मणतात. 
  
 कुं बालाणहल् णवषयी डाक् तर िायर साहेबाुंचे ह्मणणें 
  
 १९. ुआ.ि.१६७३ त डाक् तर िायर िाहेबाुंचे कुं बालाणहल् िवर्षयी ुऄिें ह्मणणें ुअहें की, तेथे 
पूवीपािून दिॱण िकनाऱ्यावरील ―मलबारी’ लोक तीथॳिुंबुंधानें तेथें ुऄिलेल्या तळयावर स्नान करण्याच्या 
ुईदे्दशानें येत ुऄित; ह्मणून ह्या टेंकडीि मलबारणहल् म्हणतात. ुआ. ि. १८५३ िालीं मलबार िकनाऱ्याचे जे 
नकाश ेकाढण्याुंत ुअले ुअहेत त्याुंत ह्या टेकडीला “केम बाुंबेयम” ुऄिें ह्मटलें  ुअहे. ह्या नावावरून पािहले 
ुऄिताुं ुऄिे िदिून येुइल कीं, हे नाुंव पोटुुणगजाुंनी ह्या टेंकडीि िदलें  ुऄिावें. गेल्या शतकात ही टेंकडी 
कुं बालाणहल् ह्या नाुंवाने प्रििद्ध होती, ुऄिें ह्मणतात; व ुऄजूनही क् विचत् ह्या टेंकडीि हेंच नाुंव लावण्यात 
येतें. परुंतु, िहचें वास्तिवक फार प्राचीन नाुंव ह्मटलें  म्हणजे वाळकेश्वरचा डोंगर हेंच होय. ह्या टेंकडीवर ुआ. 
ि. १८१६ पूवी एकही बुंगला नव्हता, ुऄिें ह्मणतात; पण पुढें ुआ. ि. १८३० िाली एक बुंगला बाुंधण्यात 
ुअला ुअहे. ह्याुंत माजी म्युिनििपाल किमशनर राहत ुऄित. मलबारणहल् वर िवात जुना ुऄिा हाच बुंगला 
होय. 
 
 २०. िदहुॳ िायर िाहेबाुंच्या लेखावरून ुऄिें िदिण्याुंत येते कीं, ुआ. ि. १६७४ च्या िुमाराि 
कामाठीपुऱ्याुंत ुआतकें  पाणी भरे कीं, त्यातून लहानिहान बोटीिुद्धाुं चालत; ुआतकें च नाही तर, तें भरतीच्या 
वळेी भेंडीबाजारा [हें नाुंव पडण्याचें कारण कोणी ुऄिें िाुंगतात कीं, पूवी येथें ―भोंदू’ ुऄथात ठकबाज लोक फार रहात ुऄिून ते लोकाुंि 
वारुंवार फिवीत ुऄित. ह्या वरून भोंदु बाजार शब्दाचा ―भेंडी’ बाजार ुऄिा ुऄपभ्रुंश झाला ुऄिावा. िकत्येक ुऄिेंही ह्मणतात कीं, येथें ―भेंडी’ चीं 

झाडें फार होती त्यावरूनच हें नाुंव प्रचाराुंत ुअलें  ुऄिाव.े ुअम्हाि दुिरी कल्पना काुंहीशी बरी िदिते.] पयंत येुउन तेथून पुढे 
मुुंबादेवीच्या तलावापयंत जाुउन पोंहचे. ुअणखी ते ुऄिें िलिहतात की, “ह्या बेटाचा बहुतेक भाग म्हणजे 
िुमारें ४०,००० िबघे जमीन िमुद्राचे पाण्यानें भरून वहात ुऄितो ुअिण िरािरी १०,००० िबघे जिमनीचा 
भाग मात्र वास्तवीक जिमनींत गणला जातो. मुुंबईचीं लहानलहान पाुंच बेटें ुअहेत ुअिण त्याुंतून खाऱ्या 
पाण्याच्या खाड्या ुऄिून त्या िचखलानें भरलेल्या ुअहेत; ओहटीच्या वळेी हीं बेटें पाुंच िदितात; पुंरतु; 
भरती ुअली म्हणजे िजकडे ितकडे पाणी भरून िात होतात.‖‖ 

 
 मुुंबईहून ठाणे उठणवण्याणवषयीं इुंग्रजाुंचे णवचार व त्यावेळेचें णतचे उत्पन्न 



 

अनुक्रमणणका 

 २१. ग्राुंट डर्फ िाहेबाचे ुआितहािावरून ुऄिें िदिून येतें कीं, ुआ. ि. १६६८ िालीं कुं पनी िरकाराि 
मुुंबई बेट नापिुंत झाल्यामुळें  त्याुंनी ुअपलें  ठाणे जुंिजऱ्याि नेण्याचा िवचार केला होता परुंतु, तिें काुंही 
झालें  नाही; कारण त्याुंि लागलें च कळून ुअलें  की, मुुंबईहून ठाणे ुईठिवणें ही गोष् फार चकुीची ुअहे. ुआ. 
ि. १६६९–१६७७ ह्या दरम्यान म्हणजे गव्हनॳर जेरल्ड आुंणजअर ह्याुंचे कारकीदीत त्याुंनी शहर 
िुधारण्याुंकिरताुं व लोकवस्ती वाढिवण्याकिरताुं पुष्कळ प्रयत्न करून रयतेि त्याुंचे हक् क कायम ठेवनू 
कोणत्याही प्रकारचा जोर–जुलूम तुमच्यावर करण्याुंत येणार नाही, ुऄशा ुऄथाचा एक ―कौल’ 
(कान्व्हेन्शन) ुआ. ि. १६७४ िाली करून िदला. ह्या कौलाुंत त्याुंनी रयतेच्या िुखोपायाुंची योजना 
करण्याकिरताुं, त्याुंजपािून िािलना २० हजार सरार्फींचे (झरािफन्ि–ुऄिुरफ्या) ुईत्पन्न जास्ती काढलें . 
िशवाय, चालू ुऄिलेला ―व्क् कट् र रेंट’ नामक कर त्याुंि द्यावा लागे तो ुअलािहदाच ! ह्या कौलापािून 
रयतेच्या मालमते्ची िुरिॱतता ज्यास्त वाढली, हें खरें ुअहे. ह्या कौलाचा ुअशय रयतेि कळवावा म्हणून 
जेरल्ड आुंणजअर याुंनी मुुंबईच्या िकल् ल्याुंत एक जुंगी िभा भरिवली होती. त्या प्रिुंगी िदलेला कौल 
ुअह्माुंि मान्य ुअहे ुऄशा ुऄथाच्या १२० मुुंबईतील प्रमुख लोकाुंनी त्याजवर िह्या केल्या. ुऄशा युक् तीनें 
त्याुंनी मुुंबईचे ुईत्पन्न ६,५०० पािून ९,०६० पौंड व लोकिुंख्या १०,००० पािून ६०,००० पयंत वाढवनू िैन्य 
४०० युरोणपअन व १,५०० पोटुुगीज एवढे वाढिवलें . ह्याुं वळेीं मुुंबुइचे डेप्युटी गव्हनॳर िम. हेनरी आक्झेंडम 
ह्याुंनी जें कोटु ऑफ् डायरेक्टसु ह्याि पत्र िलिहलें  होतें, त्याुंत त्याुंनी १६७७–७८ िालीं कस्टमचें ुईत्पन्न 
३०,००० िराफी व तुंबाकूचें २०,००० िराफी ुअहे, ह्मणनू िलिहले होते. 
  
 मुुंबईुंतील वस्ती वाढणवण्याचा प्रयत्न. 
  
 २२. याप्रमाणें शहराुंत वस्ती ुअिण ुईत्पन्न वाढिवण्यािवर्षयीं प्रयत्न चालू ुऄिताुं, ह्या शहराुंचे िवशरे्ष 
महत्त्व वाढून भरभराटी व्हावी ह्या हेतूनें िम. आुंणजअर ह्यानें धिनक व व्यापारी लोकाुंची वस्ती 
वाढिवण्यािवर्षयीं बहुत खटपट केली हें वर ह्मटलें च ुअहे. िम. आक्झेंडम ह्याुंनी जो ह्या िुंबुंधी िरकाराि 
िरपोटॳ केला होता त्याुंत िुद्धाुं त्याुंनी ुऄिें िलिहले होते कीं, नेटीव लोकाुंच्या हलक्या जातींचाच येथे भरणा 
िवशरे्ष ुऄिून, चाुंगल्या जातीचे लोक ह्या बटेाुंत फार नाहीत. ुआ. ि. १६९० त िम. वेल् डन ह्याुंनी कोटु ऑफ् 
डायरेक्टसु ह्याि ुऄिें िलहून कळिवले कीं, ह्या शहराच्या िुंरॱणाथॳ िकल्ल्यािभोंवतीं तटबुंदी केली 
ुऄिताुं, रॅीमुंत व चाुंगले लोक येथें येुउन राहतील. णम. वेल्डन ह्याुंच्या मागून येणाऱ्या गव्हनॳरानेंही ह्या 
बाबतींत बऱ्याच खटपटी केल्या; परुंतु, त्यापािून ताद्दश फायदा झाला नाही. पण पुढें णम. बून (ुआ. ि. 
१७१६–२०) ह्याुंनी ुअपल्या कारकीदीत ही गोष् ििद्धींि नेली व तेणेंकरून लोकाुंच्या झुुंडीच्या झुुंडी ह्या 
शहराुंत येुउन विाहत करू लागल्या. 
  
 मुुंबईणवषयीं नेबूरसाहेबाुंचें ह्मणणें. 
 
 २३. ुआ. ि. १७५० त नेबूर िाहेब मुुंबईि ुअले होते त्या वळेीं त्याुंनी मुुंबुइिवर्षयीं ुऄिें िलिहलें  ुअहे 
कीं, हल् ली ह्या बेटाुंत ग्रीक लोकाुंची वस्ती ुऄिून येथील ुआुंग्रज लोक ुअुंगाबिता कपडा घालतात; ुआतर 
युरोिपुऄन लोक ुआुंग्रज लोकाुंपेॱाुं व्यापारामध्ये फारिें मन घालीत नाहींत; िैन्याचा मुख्य ुऄिधकारी 
कौत्न्िलचा मेंबर (िभािद) ुअहे; ुअिण त्याि ―मेजर’ ही पदवी ुअहे; ुअिण िवॳ पिश् चम शहदुस्थानाुंकिरताुं 
एकच क्लर्णजमन (पाद्री) ुअहे. 
 
 इ. स. १७०० मधली मुुंबईुंतील स्थलवाहनें. 
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 २४. ुआ. ि. १६९९–१७०० मध्यें मुुंबईुंत घोड्याुंच्या गाड्या वगैरे काुंहीं निून फक् त बैलगाड्याच 
होत्या. त्या गाड्याुंत त्या वळेचे गव्हनॳर व कौत्न्िलर बित. गव्हनॳर िफरावयाि िनघाला म्हणजे त्याच्या 
गाडीपढेु भुंडारी ुअिण णसद्दी हे चालत. गव्हनॳर कधीं कधीं घोड्यावरून शकवा पालखींतून िफरत. 
पालखींवाहक मुसलमान व कोहर लोक ुऄित. ह्या वळेी गव्हनॳराच्या डोुइवर ‘सम् िेरो’  (छत्र) धरीत. 
ह्यावरून त्या वळेीं हें शहर ुऄित दािरद्री व ओिाड ुऄिे स्थान होतें. त्यावळेीं िनदी ुआुंग्रज कामदाराुंत 
गव्हनॳर, डेप्युटी गव्हनॳर व कौत्न्िलर िमळून िगळे ८ ुऄिामी होते. ह्या वळेीं ुआुंग्रज लोक मोंगल व मराठे 
राजाुंि फार भीत ुऄिून त्याुंचा ह्याुंजवर मोठा दरारा ुऄिे ह्मणून िाुंगतात, व ही गोष् वस्तुतुः खरीही 
ुऄिण्याचा पुष्कळ िुंभव ुअहे. 
 
 मुुंबईसुंबुंधानें डाक्तर िायर, आयव्ही, नेबूर, र्फाब्सु वगैरे साहेबाुंचे लेख. 
 
 २५. ुआ. ि. १६७५ त मुुंबईची त्स्थती कशी होती, ह्यािवर्षयीं डाक् तर जॉन िायर ह्याुंनी ुऄिें िलिहलें  
ुअहे :- 
 
 “ह्या बटेाची वस्ती येथें पोटुुगीज लोकाुंची ित्ा होती त्या वळेेपेॱाुं बरीच ज्यास्त वाढली ुअहे; तरी 
ती बहुतकरून मटके व पळुंपटेु लोकाुंचीच ुअहे. 
 
 २६. ुआ. ि. १७५७ िालच्या मुुंबईच्या त्स्थतीिवर्षयीं आय व्ही िाहेबाच्या लेखावरून ुऄिें िमजण्याुंत 
येतें कीं, मुुंबईिारखें थोडक्याच काळाुंत भरभराटीि ुअलेलें  ुऄिें शहर ह्या जगाुंत नाहीं; एवढेंच केवळ 
नाहीं; तर तें ुअज आरबस्थान ुअिण इराण येथील व्यापाराुंचे माहेरघर बनून गेलें  ुअहे. 
 
 २७. नेबूर िाहेब ह्मणतो कीं, ुआ. ि. १७६४ िालीं मुुंबईची हवा िनरोगी ुऄिून िुखकारक ुऄशी 
होती ुअिण तेथील ुईत्पन्न ताुंदूळ, नारळ ुअिण मीठ ह्याुंपािून होत ुऄिे. पूवीपेॱा वस्ती ज्यास्त वाढली 
होती. ुअिण जुना णकल् ला म्हणण्यािारखा ुईपयोगी नव्हता; तरी पण, तीन दरवाज्याुंपुढें शहराची व्यवस्था 
ुईत्म तऱ्हेनें ठेवलेली होती. माणहम, णरवें, िंीव, सुरी [मुुंबुइ गझेटीयर–ठाणें.] (?) माजगाुंव ुअिण वरळी येथें 
लहान लहान िकल् ले होते. शहराुंत ३०० नेटीव पायदळ ुऄिून तोफखान्याची त्स्थती ुईत्म होती. एक 
ुईत्म ुऄशी गोदी होती. मराठे लोक हा वळेपयंत ुआुंग्रजाुंि मोया कू्ररतेनें वागवीत ुऄित. 
 
 २८. र्फॉब्सु िाहेबाुंचे ह्मणणें नेबूर िाहेबाप्रमाणेंच ुऄिून ुअणखी तो ुऄिे िलहतो कीं, मुुंबईचा घेर २ 
मलै ुअहे. येथें ३ गोदी ुऄिून एक मणरन याडु ुअहे. ह्या गोदींत पारिंी लोक गलबतें बाुंिधतात. मुख्य 
ुआमारती िरकारी बुंगला, कस्टमहौि (माुंडवी), मरीन हौि, ७ बराकी, एक टाुंकिाळ, ितजोरीचा बुंगला, 
िथएटर, तुरुुं ग, ३ ुआत्स्पतळे, प्रॉटेस्टँट चचॳ ुअिण एक धमादाय शाळा ुआतक्याच ुअहेत. इुंग्रज लोकाुंची घरें 
स्वच्छ व िोुइचीं ुअहेत. पारयाुंचींही घरें िाधारण चाुंगलींच ुअहेत. िवॳ शहदुस्थानाुंत मुुंबुइ हें व्यापाराुंचे 
मुख्य स्थान ुअहे. िरकारची व्यवस्था ुईत्म ुअहे खरी; पण त्याुंचा खचॳ ुअदायापेॱाुं ुऄिधक ुअहे. 
 
 वसई व साष्टी वगैरे बेटे इुंग्रजाुंस णमळाली. 
  
 २९. ुआ. ि. १७६८ त िकल् ला बाुंधल्यामुळें  खचॳ ुऄतोनात झाला. त्यामुळें  कुं पनी िरकार ुअिण कोटु 
ऑफ् डायरेक्टसु ह्याुंचे मनाुंत ुऄिे ुअलें  कीं, ुअिपािचा काुंही प्रदेश िमळाल्यािशवाय मुुंबई िुरिॱतपणें 



 

अनुक्रमणणका 

ुअपल्या ताब्याुंत राहणें फार कठीण. ुअताुं मुुंबईच्या ुऄगदीं जवळचा प्रदेश म्हटला म्हणजे वसई ुअिण 
साष्टी हा होय. हा प्रदेश ताब्याुंत घेण्यािवर्षयींच्या बाबतींत बोलणें करण्याकिरताुं त्याुंनी पणु्याि एक वकील 
पाठिवला होता; परुंतु त्यापािून काुंही एक िनष्पन्न न होताुं त्याि परत यावें लागलें . पुढे ुआ.ि. १७७५ त 
रघुनाथराव पेशव ेह्याुंजबरोबर जो एक तह झाला, त्याुंत वसई व साष्टी हीं बेटें ुआुंग्रजाुंि िमळालीं. व हा 
प्रदेश हस्तगत होण्यापूवीच त्याुंनी ठाणें घेतलें  होते. ुअिण पुढे एकामागनू एक वरसोवा, घारापुरी ुअिण 
हागबेटें ही त्याुंच्या स्वाधीन झाली. साष्टी ुआुंग्रजाुंि िमळण्यापूवी मुुंबईचे ुईत्पन्न १,०१,९०,००० रुपये ुऄिून 
खचॳ २,९७,४०,००० रुपये होता. त्यामुळें  कुं पनी िरकाराि ज्यास्त खचॳ बिला. 
 
 इ. स. १७७५ तील मुुंबई. 
  
 ३०. ुआ.ि. १७७५ तील मुुंबईुंत दोन मरीनगेट ुऄिून त्या िठकाणीं िोुइवार ुऄिे धक् के बाुंधले होते 
ुअिण ह्या दोन गेटाुंमध्यें िकल् ला होता; त्याच्यावरून िवॳ शहराचा देखावा िदित ुऄिे. िकल्ल्याच्या 
िभोंवार मोठमोठें धक् के होते. ग्रीनचौकाुंत रेिजमेंट राहाण्याची जागा होती. गल्या व रस्ते ुईत्म बाुंधलेले 
होते. मोठमोठाल्या िुुंदर हवले्या होत्या. जिमनीची माती वाळूिमरॅ होती. ओल्डवुमनच्या (धाकट्या 
कुलाब्याच्या) टोंकाुंि िमुद्रावर एक िदवा दाुंडी होती; ितचा ुईजेड ५ लीग (१५ मलै) पयंत पडे. येथेंच 
दोन िमिलटरी बराकी ुऄिून कधीं कधीं तेथे कुं पूही राहत ुऄिे, ह्या बेटाुंत फार घरें नव्हतीं. 
 
 मुुंबईसुंबुंधी पासुन्ससाहेबाचे ह्मणणें. 
 
 ३१. ह्याच वळेच्या त्स्थतीचें वणॳन पासुन्स िाहेब ुऄिें करतो :- “हे शहर मोठें िुुंदर ुऄिून ुअुंत 
िभ्य लोकाुंची वस्ती ुअहे. रस्ते चाुंगले ुऄिून मदैान िवस्तीणॳ ुअहे. तटबुंदीच्या ुअुंत मोठा चौका ुऄिून 
तेथें पलटणीची कवाुइत चालते. िकल् ला मोठा ुऄिून मजबूद ुअहे. गोदींत चाुंगली जाहजें बाुंधली जात 
ुअहेत. िकल्याच्या िभोंवार मोठमोठे खुंदक ुऄिल्यामुळें  ह्या शहरात शत्रूपािून मुळींच भीित नाहीं.”  
 
 मुुंबईसुंबुंधी फ्रयाुंकलीन साहेबाुंचे ह्मणणें 
 
 ३२. फ्र्याुंकलीन िाहेब ुऄिें म्हणतो कीं, ―ुआ. ि. १७८६ मध्ये मुुंबई बुंदर फार िुुंदर व भव्य ुऄिून 
वस्तीच्या मानानें पािहलें  तर, ह्या शहराच्या ुअकाराएवय रा पृर्थ्वीवरील दुिऱ्या कोणत्याही शहराुंत जेवढी 
वस्ती ुऄिावी तेवढी ह्या शहराुंत ुअहे. बुंदर िवशाळ ुऄिून येथील गोदीचें कामही फार िुुंदर ुअहे व गोदींत 
तारवें करणारे कारागीर फार कुशल ुअहेत. ुआतर िठकाणाुंहून मुुंबुइुंत येणाऱ्या व्यापाऱ्याुंची िुंख्या बरीच 
वाढत चालली ुअहे.‖  
 
 शिंवचा पूल 
 
 ३३. ुआ. ि. १८०२ िालीं गव्हनॳर डुंकन िाहेबानें शींवचा पूल बाुंधून मुुंबुइि िमळिवला ुअिण 
ुअयात मालावरील कर बुंद केला. 
 
 मुुंबईणवषयीं म्याशकटािंसाहेबाुंचे ह्मणणें. 
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 ३४. ुआ. ि. १८०४ िालीं म्याशकटाश िाहेब मुुंबईिवर्षयीं ुऄिें िलिहतो कीं, ―िवॳ राष्राुंतील लोक व 
त्याुंचे पोशाग, रीत िरवाज, चाली वगैरे ह्या शहराुंत पाहण्याुंत येतात.‖ हें त्याचें ह्मणणें ुऄॱरश: खरें ुअहे. 
 
 पोटुुणगजाुंनी बाुंधलेला णकल्ला 
 
 ३५. पोटुॳगीज लोक येण्यापूवी माजगाुंव, िशवरी, परळ, मािहम ुअिण शींव येथें िकल् ले होते, परुंतु 
त्याुंचा ुऄुंमल िुरू झाल्या िदविापािून त्याुंनीं ह्या शहराच्या िुंरॱणाकिरताुं कोटाुंत एक िकल् ला बाुंधला 
होता. त्याि तीन दरवाजे ुऄिून त्याुंत लष्कर राहत ुऄिे. 
 
 ३६. पुढें एलणर्फन्स्टन िाहेबाचे कारकीदीत त्याुंनी हा िकल् ला फोडून खाडे खळगे भरून ती जागा 
िारखी केली. पोटुुगीजाुंचे पूवीही येथे हपिंाुंनी एक िकल् ला बाुंधला होता ह्मणनू िाुंगतात; पण, हा िकल् ला 
कोणता व कधी बाुंधला होता ह्मणून िाुंगतात; पण, हा िकल् ला कोणता व कधी बाुंधला हें बरोबर 
िमजण्याि काुंही खात्रीलायक ुअधार िमळत नाहीं. ुऄिेंही िाुंगतात कीं, येथेंच साष्टी, तुभे, कल्याण, 
णभवुंडी वगैरे िठकाणच्या िवॳ जहाजाुंवरची जकात घेण्याुंत येत ुऄिे. 
 
 जणमनीची शकमत. 
 
 ३७. याप्रमाणें चालू शतकाच्या ुअरुंभापयंत मुुंबईची त्स्थती होती; पण, पुढें हळुहळु िमुद्राुंत भरती 
घालून जमीन वाढिवल्यामुळे पिश् चम बाजूला ब्याकबे ुअिण ुईत्र बाजूला भायखळा ह्या िठकाणच्या जागा 
िमळाल्या. पुढें ुआ. ि. १८३५ त चौपाटी व भायखळा ह्याुंमधली मोठी िडक बाुंधली गेली व ह्या िडकेि 
त्यावळेचे गव्हनॳर िर राबटॳ ग्राुंट ह्याुंचें नाुंव देण्याुंत ुअलें . पुढें काुंही िदविाुंनी बेलाणससरोड नाुंवाचा रस्ता 
ग्राुंटरोडच्या ुईत्र बाजूला बाुंधून तयार झाला. ह्या रस्त्याच्या िुंबुंधानें िवशरे्ष लॱाुंत ठेवण्यािारखी गोष् ही 
ुअहे कीं, ह्या वळेीं सुरत येथें दुष्काळ पडल्यामुळें  तेथील गरीब व ुऄनाथ लोक मुुंबईि पळून ुअले होते; 
त्याुंजकडून ह्या रस्त्याुंचे काम करिवण्याुंत ुअलें  ुअहे. ह्याचप्रमाणे पुढें ुईत्रोंत्र मलबारणहल्, िीचक्याुंडी 
व महालक्ष्मी ुआत्यादी िठकाणी जाणारे रस्ते तयार झाल्या कारणानें िाहेब व ुआतर धिनक लोक त्या त्या 
िठकाणी जाुउन राहूुं लागले. ुआ. ि. १८६१ िालीं लाडॳ एलिफन्स्टन हे मुुंबुइचे गव्हनॳर ुऄिताुंना, नळ 
बाुंधून मुुंबुइत व्याहाडाचें पाणी ुअिणलें ; त्यामुळे येथें चाुंगल्या पाण्याचा िुकाळ झाला. व तेणेंकरून 
लोकाुंची वस्ती वाढत चालली एवढेंच नाहीं; तर, ितच्या बरोबर व्यापारही वाढत गेला ह्यामुळें  शहराुंत 
जागेचेंही मोल चढून ती िमळेनाशी झाली. पूवी जिमनीची शकमत ८–१० रुपये चौरि याडॳ पयंत पडत ुऄिे; 
पुढें २५–३० रुपयाुंपयंत झाली; परुंतु १८६५ त शरे बाजाराचे वळेेि रामपाटुरोच्या िमोरची जागा ११५–
१२० रुपये पयंत चौरि याडॳ प्रमाणें िवकली गेली; पण, हल् लीं ३०–४० रुपयाुंि एक चौरि याडॳ ह्याप्रमाणे 
िरािरी जिमनीची शकमत ुअहे. ही कोटाुंतील जिमनीची गोष् झाली. शहराुंतही मोयारस्त्यावर ुऄिाच 
िाधारण भाव ुअहे व ुअडरस्त्याला काुंही कमी शकमत पडते; तरी, िरािरी ९–१० रुपये पडतात ुऄिें 
म्हणण्यात हरकत नाहीं. हल् लीं जमीन केवळ िोन्याचा तुकडा होुउन ुआतकी दुर्णमळ झाली ुअहे कीं, 
शहराुंत राहणाऱ्या लोकाुंि जागा पुरेनाशी होुउन, त्याुंि राहण्याची पुंचाुइत पडते; म्हणून िरकारने मुुंबुइ 
वाढिवण्याचे प्रयत्न चालिवले ुअहेत. व त्या िुंबुंधानें िरपोटॳ करण्याकिरताुं एक कमेटीही नेमण्याुंत ुअली 
ुअहे. व ितचा इुंग्जलुंडच्या धतीवर राजरस्ते लाुंकडाचे कराव े व येथील मोठमोया ुआमारतीही इुंग्जलुंडच्या 
नमुन्यावर बाुंधाव्या ुऄिा िवचार घाटत ुअहे ुऄिें िमजतें. 
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 मुुंबईुंतील मूळ जाती. 
 
 ३८. मुुंबईतील मूळ जाती-पोटुुणगजाुंचा ुऄुंमल िुरु होण्यापूवी खाली िदलेल्या पाुंच जातींची ह्या 
बेटाुंत वस्ती होती. त्या जाती येणेंप्रमाणें: - 
 
 (१) [हे ब्राह्मण ुआ. ि. १२९९ व तद्नुंतर ह्या प्राुंती राजा शबबाबरोबर ुअले व त्यानें त्याचे कुलगुरू-रा. रा. पुरूषोत्म पुंत कावळे ह्याुंि 
१४ महालची वृित् दान िदली. ह्याुंचे वुंशज ुऄद्याप ुअहेत. त्या िदविाुंपािून हे ब्राह्मण येथील िव ंजातींच्या लोकाुंचे कुलगुरू व कुलोपाध्यायपणाचें 
काम करूुं  लागले. ह्मणून येथील िव ंवतन त्याुंचेंच ुऄिून ह्या बेटाुंत जे लोक त्याुंचे पाठीमागून येुउन विाहत करूुं  लागले त्याुंचेही कुलगुरू व 
कुलोपाध्याय हेच ब्राह्मण होत गेले. ज्योितर्षपणाचीही वृित् ह्या ब्राह्मणाुंचीच. हल् लीं रा. रा. पाण्डुरुंग भास्कर जोिंी हे मुुंबईचे ‘ग्रामजोिंी’ ुअहेत. 
िदहुॳ राजा शबबानें ह्या ब्राह्मणाुंखेरीज एकुं दर ६६ कुळें पठैण वगैरे िठकाणाहून ह्या प्राुंतीं ुअपल्या बरोबर ुअणून स्थाियक केलीं. त्याुंचा तपशील :-  
२७ िोमवुंशी, १२ िूयॳवुंशी, ९ शरे्षवुंशी, ५ पुंचाळ, ७ घोडेल ुउफं कुणबी, १ लाड. १ दिालाड, १ िविालाड, १ मोड, १ दिमोड, १ िविमोड.- 
 

 ुई. कों. प्रा. गुं. ती. शु. य. ब्रा.] ब्राह्मण (देशस्थ); (२) िोमवुंशी व िूयॳवुंशी ॱित्रय; (३) पाताणे परभ;ू (४) 
[ ुआ. ि. १२९५ त भीम राजानें मुुंबई घेुउन माड लािवले त्यामुळें भुंडारी लोक येथें ुअले.- मुुंबईचें वणुन.] भुंडारी (५) मािे मारणारे 
कोळी. 

 
 णनरणनराळ्या लोकाुंचें मुुंबईस येणें. 
 
 ३९. मुुंबुइची मूळ वस्ती फक् त कोळी लोकाुंची. ह्या िुंबुंधी डाक् तर णवलसन िाहेबाुंचे ुऄिें ह्मणणें 
ुअहे की,-मुुंबईचे मूळ रिहवाशी ह्मटले म्हणजे कोळी लोक हेच होत. ह्या लोकाुंिवर्षयी डाक् तर मजकूर ुऄशी 
एक चमत्कािरक गोष् िलिहतात कीं, पूवीं फक् त ह्याच लोकाुंपािून-मग ते कोणताही धुंदा करीत ुऄिेले 
तरी–एक प्रकारचा कर (पोल ट्याक् ि) घेतला जात ुऄिे. ह्या कराि मराठींत ―ुअगदेव‖ म्हणत. ह्या करा 
िुंबुंधानें मशारिनल्हे िाहेबाुंनीं एका ुआुंग्रजी िरकारी दस्तैवजावरून लेख िलिहला ुअहे त्याचा मतलब ुऄिा 
ुअहे :- ह्या जातींतील प्रत्येक मुलगॉ १३ वर्षांचा झाला म्हणजे त्याजकडून िदहुॳ कराबद्दल िािलना एक 
रुपया; १४ वर्षांचा झाला कीं दोन रुपये; ह्या प्रमाणे मुलगा १८ वर्षांचा होुइतोंपयेंत प्रत्येक वर्षाि एक रुपया 
ुऄिधक ुऄिा कर घेतला जात ुऄिे. ह्या वयापुढें ६–१–१३ ुआतका ठरींव कर घेतला जाुइ. ुऄित वृद्धाुंि व 
१३ वर्षांच्या ुअुंतील मुलाुंि कर निे. ुआ. ि. १८४२ त मुुंबईत ९२२ ुअिण माणहमाि १४१५ ुआतके कोळी 
होते. ह्याुंत मुुंबईचे कोळयाुंत १८ हून ुऄिधक व माणहमचे कोळयाुंत १० हून ुऄिधक जाती होत्या. 

   
 ४०. वर िदलेल्या जाती मुुंबुइत विाहत करून रािहल्या होत्या व येथें वळेोवळेीं िनरिनराळी राज्यें 
होत गेलीं: तरी त्या वळेी ह्मणजें मुुंबईच्या विाहतीि जोर ुअला होता ुऄिें मुळींच झालें  नाहीं; परुंतु, 
पोटुुगीजाुंचा ुऄुंमल ह्या बटेावर ब िल्या िदविापािून थोडीशी ह्या बटेाची व्यापाराच्या िुंबुंधाने ुईच् च 
त्स्थित होत गेली; त्यामुळें  हळुहळू वस्ती वाढत जाुउन ुआुंग्रजी ुऄुंमल झाल्या िदविापािून तर, ती बरीच 
वाढत चालली. सुरतेचा व्यापार बुंद होुउन मुुंबईची भरभराटी झाल्यामुळें  ुआ. ि. १६४० [“पारशी लोक िहपिरवार 
मुुंबुइत कोणत्या वर्षापािून ुअले व प्रथम त्याुंची िकती कुटुुंबें येथें येुउन वस्ती करून राहूुं लागलीं हें बरोबर िमजत नाही. परुंतु हे खरें ुअहे कीं, 
पोटुॳगीज लोकाुंच्या हस्तगत हें बटे झाल्यानुंतर पाुंच दहा वर्षांनी म्हणजे िुमारें ुआ. ि. १५४० पािून एक दोन पारशी गृहस्थ िहकुटुुंब येथें राहत 
होते. ते पोटुॳगीज दरबाराुंत कारभार करीत ुऄित ुऄिें पक्या शोधावरून िमजतें. नुंतर ुआुंग्रज लोकाुंचे कारिकदीपािून त्याुंची वस्ती वाढत 
चालली. िुरतेि ुआुंग्रज कुं पनीचा व्यापार चालला होता त्या वळेीं हे लोंक त्याुंचे दलाल व मुख्य कारभारी होते. देण्याघेण्याची िवॳ विहवाट ुआुंग्रज 
व्यापारी त्याुंच्याच माफॳ तीनें करीत. ुअिण पूवीपािून ुआुंग्रज लोकाुंचा ह्याुंवर िवरॄाि बिला होता; िबब जेव्हाुं त्याुंच्या हस्तगत हें बेट झालें  तेव्हाुं 

त्याुंनी पारशी लोकाुंि येथें येण्याि ुईत्ेजन िदलें  ुअिण राज्याुंतील काुंही नाजुक कामें त्याुंि िदली.” मुुंबईचें वणुन.] चे िुमाराि पारिंी 
लोक सुरतेहून येुउन मुुंबईत विाहत करूुं  लागले. ुआुंग्रज लोकाुंनी पुणें घेतलें  तेव्हाुंपािून ब्राह्मण व ुआतर 
दॱणी लोक येथें येुउ लागले. घोड्याुंचा व्यापार चालू झाल्यामुळें  आरब, कुं दाहारी वगैरे लोक ुअिण 
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िफरुंग्याच्या कारकीदीपािून, शकबहुना ुआुंग्रजी झाल्या िदविापािून शिंपी लोक येथें येुउन राहूुं लागले ुऄिें 
ुऄनुमान होतें. सोनार लोक पोटुुणगजाुंचे कारकीदीपािून येथें ुअले ुऄिाव.े ुआ. ि. १५५० चे िुमाराि 
िेंणवी (िारस्वत ब्राह्मण) हे पोटुुणगजाुंबरोबर ह्या बेटाुंत ुअले. खत्री हे मूळचे चौल येथील राहणारे होते, 
तेही पोटुुगीजाुंचे वळेी १६०० मध्यें ुअले. बेनीइस्रायल हे मूळचे आरबस्थान येथील राहणारे होते. तेथील 
राजाचे जुलमामुळें  ुआ. िनाच्या ६ व ेशतकाुंत ते िहदुस्थानाुंत ुअले व तेव्हापािून मुुंबईत स्थाियक होुउन 
रािहले ुअहेत. यहुदी व बेनीइस्रायल हे एकच ुअहेत. मुसलमान लोक ुआ. ि. १३०० च्या िुमाराि ुअिण 
ुआ. ि. १६९५ च्या िुमाराि कामाठी लोक येथें ुअले ुऄिाव ेुऄिें वाटतें ुआ. ि. १६७७ पािून वाणी लोक येथें 
येुउन राहूुं लागले. ुऄिे मुुंबईत ुऄनेक जातींचे लोक ुअहेत व तेही ुऄनेक देशाुंहून ुअले ुअहेत; तरी, 
त्याुंच्यातील भेद पाहणाराुंच्या तेव्हाुंच लॱाुंत येतो. ुऄिे ुऄठरापगड जातीचे लोक ुऄनेक वळेीं येुउन मुुंबईत 
विाहत करून रािहले ुअहेत. हल् लीं मुुंबईत ज्या जाती ुअहेत त्या िवोंची मािहती िमळणें फार दुरापास्त 
गोष् ुअहे. प्रयत्नानें िमळूुंही शकेल. पण तिें करून ुईगीच ग्रुंथ वाढिवण्याुंत काुंहीं ुऄथॳ िदित नाहीं. 

 

 इ. स. १५२९ तील मुुंबई. 
 

 ४१. ुआ. ि. १५२९ त हें बेट ुऄगदीं रानवट व ओिाड ुऄिून त्याुंत िुमारें ४०० लहान मोठीं घरें होतीं 
व तेथील वस्ती कोळी, भुंडारी वगैरे लोकाुंची ुऄिे. जिमनीचा विूल दरिाल ७०० सरार्फी होता. जमीन 
काळिर व बरड ुऄिून ुअिपाि िवॳत्र खाुंजणें होतीं. येथें धान्य मुळींच िपकत निे ुऄिें िकत्येक ह्मणतात; 
परुंतु, हें त्याुंचे ह्मणणें ुऄुंमळ चुकींचे िदितें; कारण, ुअम्ही मागें दर्णशत केल्याप्रमाणें पोटुुगीजाुंनी मुुंबई बेट 
घेतल्या नुंतर ह्या बटेाि हेटरडा णसलव्हेरा ह्याच्या िैन्याने ―राहण्याि ुईत्म स्थळ‖ ुऄिें नाुंव िदलें  होतें व तें 
िोळाव्या शतकापयंत चाललें  ह्याि िवशरे्ष पुरावा ―शतेवळी‖ ह्या नाुंवाुंतच िापडून येुइल. तेव्हा येथें धान्य 
मुळींच िपकत नव्हतें, हें ह्मणणें जरा चुकींचे िदितें, हें पुनुः िाुंगणें नलगे. ह्याच वर्षी पोटुुगीजाुंचा ह्या बेटाुंत 
प्रवशे झाला व ुआ. ि. १५३० त हें बेट मुसलमान राजाकडून त्याुंचे काुंहीं नाजुक काम केल्यामुळें  त्याुंि 
बिॱि िमळालें . 

    

 वसईचे भाग. 
 

 ४२. ुआ. ि. १५३३ [After its formal cession in 1533 Bombay was rented in perpertuity to Gartiad‖ Orta, a Lisban 
Physican, known for his Dialogues on Indian Simples. Bombay Gazetteer, Thana. 
 
 भावाथु.- ह्या वेळी मुुंबई गार्णिंआ डी ओटा ह्याि िनरुंतरच्या भाड्यानें िदली होती. हा गृहस्थ िलस्बन येथील वैद्य ुऄिून त्यानें 

शहदुस्थानाुंतील वनस्पतीवर ग्रुंथ िलिहला होता ह्मणून तो फार प्रििद्ध झाला होता.] त पोटुुगीजाुंचा व्हाईसराय ननोडा कुन्हा 
ह्यानें वसई शजकून घेतल्यावर त्याुंने वसईचे ुअठ भाग केले होते. त्याुंत मुुंबई मोडत ुऄिे. मुुंबई बेटाचा 
राज्यकारभार ुईत्म रीतींने चालावा म्हणून ह्याचे िनरिनराळे भाग केले होते. ह्या वळेीं मुुंबई काय ती 
अपालो [ह्या बुंदराचें िरकारी नाुंव वेशलगटन पायर ुऄिें ुअहे. परुंतु तें कधींच प्रचाराुंत येत नाहीं. ―ुऄपालो ―हे नाुंव िुंस्कृत ―पल‖ व मराठी 
―पालो‖ (मािे) ह्या शब्दाुंपािून िनघालें  ुअहे ुऄिें ह्मणतात. ह्या िवर्षयीं िर मायकेल वेस्राप िाहेबाुंचे ुऄिें ह्मणणें ुअहे कीं :- 
  
  “Polo, a corruption of Palwa, derived from Pal, which, interalia means a fighting vessel, by which kind of craft the 
locality was probably frequented. From P‖ alwa or Palwar, the bunder now called “Pallo” is supposed to take its name. In the 
memorial of a grant of land, dated 5th December 1743, by Government to Essa Motra, In exchange for land taken from him as 
site for part of the fort walls, the P‖ akhade in question is called Pallo.” Meclean’ s Guide to Bombay. 
 
भावाथु.- ‘पालवा’ हा ‘पोलो’ ह्या शब्दाचा ुऄपभ्रुंश ुऄिून ―पाल‖ शब्दापािून िनघाला ुअहे. ―पाल‖ ह्या शब्दाचा दुिरा काुंहीही ुऄथॳ ुऄिला तरी, 
त्याचा ―लढाुउ जहाज‖ ुऄिा ुऄथॳ होतो व हाच ुऄखॳ खरा ुअहे; कारण ह्या प्रकारचीं गलबतें ह्या िकनाऱ्यावर फार येत ुऄित. व ह्याचवरून हल्  लींचे 
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―ुऄपालो‖ (―पालो‖ ―पालव‖ ) हें नाुंव प्रचाराुंत ुअलें  ुऄिावें. इसामोत्रा ह्याि ुआ. ि. १७४३ चे ५ वें िडिेंबराि िकल्ल्याच्या शभतीकिरताुं त्याच्यापािून 
जी जमीन मोबदला घेतली ुअहे, ितजबद्दल त्याि िनदपटीचा करून िदला ुअहे त्याुंत त्या पखाडीला ―पालो‖ ुऄिें म्हटलें  ुअहे. 
  
 हल् लीं प्रचाराुंत ुऄिलेला ―पालवाचा रस्ता‖ (ह्या बुंदरावर जाण्याचा रस्ता) ह्यािही िदहूॳ बुंदरावरून हें नाुंव पडलें  ुऄिावें. कारण ज्या 
वेळीं पालव बुंदरावर जाण्याचा हाच एक रस्ता होता. िकत्येताुंचा ुऄिा तकॳ  ुअहे कीं, हें नाुंव ―अपालो’ ह्या ग्रीक लोकाुंच्या देवतेपािून ह्या बुंदराि 

िमळालें  ुऄिाव.े] (पालव) बुंदरापािून महालक्ष्मीपयंत व णगरगाुंवापािून उमरखाडीपयंत होती. माजगाुंव, 
माहीम, परळ, वरळी, वगैरे ुअिपािचीं गाुंव े ही वसईुंच्या ुऄमलाखालीं ुऄिलेल्या मुुंबईच्या भागापैकीं 
लहान लहान खेडीं होतीं. 

 
 इ. स. १५१४ तील व्यापाराची व्स्थणत. 
 
 ४३. ुआ. ि. १५१४ चे िुमाराि ठाण्याचे बुंदराुंत फारच थोडा व्यापार चालत ुऄिे. घाुंट ुअिण 
कोंकण ह्याच्यामध्यें जो व्यापार चाले तो फक् त चेऊल ुअिण दाभोळ शकवा, खुष्कीच्या मागानें सुरत ुअिण 
राुंदेर ह्या िठकाणीं चालून िदहूॳ िठकाणीं ुआतर िवॳ जातीचेही मालाचा व्यापार मोठा चाले. त्याचप्रमाणेंच 
वसई ही िुद्धाुं व्यापाराची मोठी जागा होती; परुंतु, येथें माल मलबार िकनाऱ्यावरून मात्र येुइ. ह्याच 
िुमाराि ठाणें, माणहम व मुुंबई (येवय रा भागाि ठाणामयाुंबू हे नाुंव होतें) हीं मोठीं बुंदरें ुऄिून तेथें 
व्यापारही बराच चालत ुऄिे. ुऄिेंही िमजण्यात येतें की, ुआ. ि. १५००–१६७० ह्या दरम्यान मुुंबईत 
धान्याचा पुष्कळ व्यापार चाले. 
 
 सर मायकेल वेस्राप साहेबाचें मुुंबईसुंबुंधी ह्मणणें. 
 
 ४४. ुआ. ि. १५३२ त जेव्हाुं पोटुुगीज लोक येथें ुअले त्यावळेी हें शहर ुऄगदी गिलच्छ त्स्थतींत 
होतें. मुुंबई हायकोटाचे मुख्य न्यायाधीश िर मायकेल वेस्राप ह्याुंनी एका िठकाणी ुऄिें ह्मटलें  ुअहे की, 
ह्या वर्षीं जो वसईचा तह झाला ुअहे त्याुंत मुुंबईचें नाुंव िुद्धाुं नाही. डाक् तर डा कुन्हा ह्याुंचे ह्मणणें ुऄिें ुअहे 
की, त्या वळेी ह्या बटेाुंत कायतें एकच कालपादेवी (काळबादेवी, कािलकादेवी ?) चें खेडें होतें. 
 
 ठाण्याच्या राज्याचे भाग. 
 
 ४५. दवणेपािून करुंजापयंत िवॳ िकनारचा मुलुख पोटुुणगजाुंच्या हस्तगत झाल्यािदविापािून 
ह्मणजे िुमारें ुआ. ि. १५६० पािून, त्याुंनी त्याुंच्या ठाण्याच्या राज्याचे दमण ुअिण वसई ुऄिे दोन भाग केले 
होते. दवणेंत-सुंजाण, डहाणु, तारापुर आणण माणहम; आणण वसईत-आसेरी, मनोर, खुद्द वसई शकवा 
सायवाण, साष्टी, मुुंबई, बेलापूर शकवा िंहाबाज ुअिण करुंजा ही गावें मोडत ुऄित. 
  
 मुुंबई भाड्ानें णदली. 
 
 ४६. ुआ. ि. १५४८ त मुुंबई ही एका मेस्टी णड आगो नामक पोटुॳिगजाि भाड्यानें िमळाली होती व 
ती त्याजकडे दोन वर्षांपयंत होती, व त्याबद्दल त्याि िािलना १,४३२ १/२ परडो [हे ―परडो’ हल् लीं कोणत्या 
नाण्याबरोबर ुअहेत हें िनश् चयात्मक कळत नाही; परुंतु, िोन्याचें ―प्यागोडा’ नामक जें नाणें ुअहे त्याजबरोबर म्हणजे िुमारें ३1/2 रुपयाुंबरोबर ह्या 
परडोची शकमत ुऄिावी ुऄिें ुऄनुमान ुअहे. िकत्येक ुऄिेंही ह्मणतात कीं, ह्या ‘परडोची’ शकमत ८ ुअण्याुंबरोबर ुअहे. 
 Two pardaos to a rupee. Bombay Gazetteer --Thana. 
 
 भावाथु–२ परडो म्हणजे एक रुपया.] 
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  [मुुंबई गझेटीुऄर ठाणें ह्या पुस्तकाुंत ुआ. ि. १५३३ हा शक ुअहे तो वर पृष्ठ २४ येथें िदलाच ुअहे.] भाडें द्यावें लागत ुऄिे. पुढें 
पुनुः ुआ. ि. १५५०  त डा. गार्णिंआ डी ओटा ह्याि वर ह्मटलेल्या भाड्यानें मुुंबई िमळाली व ती त्याजकडे ुआ. 
ि. १५७२ पयंत होती. 

 
 मुुंबईचा णकल्ला. 
 
 ४७. मुुंबईचा णकल् ला.- हल् लीं ज्या िठकाणी काळा िकल्ला (ुअरिेनल) ुअहे त्यािठकाणी ुआ. ि. 
१६३४ त एक लहान खेडें होतें. ह्या वळेीं मुुंबईच्या मालकाि वझादोर ुऄिें म्हणत. ह्या खेड्याुंत वस्ती 
म्हटली ह्मणजे बायका मुलाुंिुद्धाुं ११ युरोिपुऄन, व ५९ हत्यारबुंद िशपाुइ एवढीच ुऄिून तेथेंच कपतान 
राहत ुऄिे. िदहुॳ िकल्ल्याच्या पलीकडे काही ुऄुंतरावर एक देुउळ व एक घर ुऄशा दोन ुआमारती होत्या. 
ुआुंग्रजाुंि मुुंबई िमळाली तेव्हाुं िुद्धाुं त्याुंचे गव्हनॳर ह्याच िकल्ल्याुंत राहत ुऄित. हल् लीं ज्याि ओल्ड (जुनें) 
िेके्रटािरएट ह्मणतात तें हेंच ुऄिावें ुऄिें वाटतें. िकत्येक ुऄिें िाुंगतात कीं, ह्या ुआमारतीच्या जागेवर पूवी 
एक मोठें तळें ुऄिून तें णम. व्हाईटहॉल् ह्यानें बजुवनू ती जागा ुआ. ि. १७६४ मध्ये िरकाराि १,४५,००० 
रुपयाुंत िवकली. 
 
 ४८. पुढें हळुहळू िकल्ल्याच्या पलीकडे वस्ती वाढत चालली. ह्या िकल्याि ुआ. ि. १६६९ त 
बाधण्यात िुरवात होुउन तो चाल्सु बून नामक गव्हनॳराचे कारकीदीत ह्मणजे ुआ. ि. १७१६ त बाुंधून परुा 
झाला. ह्या िकल्ल्याने िभोंवतालचे खुंदक खणण्याकिरताुं मुुंबईतील त्या वळेच्या रॅीमान लोकाुंनीं िमळून 
३,३५,००० रुपये कुं पनी सरकारास िदले होते. हा िकल् ला फार िवस्तीणॳ [The area of the castle proper is about 
20,903 square yards while that which is outside near the Town Hall is about 28,319 –Book of Bombay. 
 
 भावाथु–खुद्द िकल्यानें २०, ९०३ चौरि वार जागा व्यािपली ुअहे; पण टौनहालाजवळ जी िकल्ल्याची जागा ुअहे ती २८,३१९ चौरि 

वार ुअहे.] ुऄिून, ज्याि हल् ली ‘र्फोटु’ म्हणतात, िततकी िवॳ जागा त्यानें व्यािपली होती; परुंतु ुअज िमतीला 
त्याची जी काुंहीं थोडी बहुत तटबुंदी दृष्ीि पडते ितजवरून मात्र पूवी तेथें िकल् ला होता ुऄिें ुऄनुमान 
करताुं येतें; एरव्हीं पाहूुं गेलें  ुऄिताुं, तेथें पूवी िकल् ला होता कीं नव्हता, ह्याचें ुऄनुमान करण्याि िुद्धाुं 
काुंहींच ुअधार िमळत नाहीं. ह्या िकल्ल्याि ५ दरवाजे [मुुंबई गझेटीुऄर–ठाणें.] होते ते दिॱणेि–२ मरीन गेट; 
पिश् चमेि–अपालो, ुअिण चचु गेट; [ ह्ासच ‘पवनचक् कीचा दरवाजा ‘असें म्हणत.] ुईत्रेि–बजार गेट; िमळून पाुंच. 
हल् लीं रािहलेल्या िकल्ल्याचा भाग कस्टम हौस व टौन हॉल ह्याुंच्या दरम्यान ुऄिून त्याच्या शभती िमुद्राचे 
बाजूला पाहण्याुंत येतात. येथें मुख्य पाहण्यािारखी गोष् ुऄशी ुअहे की, िूयोदयापािून िूयास्तापयंत 
राजिचन्हाुंिकत िनशाण फडकत ुऄितें. ह्यािच ुआुंग्रजाुंचा झेंडा ह्मणतात. येथेंच ुईुंच ुऄिा एक मनोरा ुऄिून 
त्याजवर एक घड्याळ बििवलेलें  ुअहे. ह्या घड्याळावर एक वळेादशॳक मोठा गोळा ुऄिून तो दररोज 
बरोबर एक वाजताुं खालीं पडतो, ुअिण हा गोळा पडला ह्मणजे नवें सेके्रटाणरएटच्या िमोर िमुद्रिकनारीं 
ठेवलेल्या तोफेला िरबत्ी देतात. ह्याच तोफेच्या वळेाबरोबर शहराुंतील लोक ुअपापलीं घड्याळें 
लावतात. रात्रीि नुउ वाजताुं ुऄशीच एक तोफ होते. िदहुॳ घड्याळाचा व कुलाबा येथील वेधिंाळेचा 
िवदु्यल् लतेच्या तारेच्या योगानें िुंबुंध जोडला ुअहे. िकल्ल्याच्या तटबुंदीच्या ुअुंतील प्रत्येक शभतीच्या 
बाजूची जागा ३०० फुट ुअहे. कस्टम हौस व टाुंकसाळ ह्याुंच्या दरम्यान म्हणजे टौन हॉलच्या पाठीमागें 
आरसेनल ुअहे. त्याुंत तोफगोळे व ुआतर लष्करी िामान ुऄितें. इुंग्जलुंड वगैरे देशाुंतून येणाऱ्या ुअगबोटी व 
ितकॳ टी तारवें वगैरे ुअल्याची लोकाुंि मािहती होण्यािाठी ह्या िकल्ल्यावर बावटे ुईभारतात; ते त्या त्या 
देशच्या िचन्हाुंनी युक् त ुऄिे ुऄितात. िदहुॳ िकल्ल्याच्या िुंबुंधानें ही एक गोष् लॱाुंत ठेवण्यािारखी ुअहे 
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कीं, हल् लीं िकल् ला मुळींच नाहीं तरी, ुअज िमतीपयंत सेके्रटरी ऑिफिाुंत िवॳ िरकारी कागदाुंवर ‘बाुंबे 
क्यासल’ (मुुंबुइचा िकल् ला) ुऄिा पत्ा िलिहतात. 
 
 इ. स. १७४१-४२ सालाुंतील मुुंबईची व्यवस्था. 
 
 ४९. ुआ. ि. १७४१–४२ िालीं ऑनरेबल व्स्टर्फन ला, मुुंबईचे गव्हनॳर, याुंनी शहराुंत व्यवस्था 
राहूनशहराचा ुईत्म िरतीनें बुंदोबस्त रहावा ह्मणून शहरभर िटमकी िपटवनू व जागोजाग जािहरनामे 

[Selections from State Papers, Bombay. Vol.1.] लावनू प्रििद्ध केले होते, त्याुंतील ुअशय येणेंप्रमाणें:- 

 
 िमस्तर रॉबटु राडन ुअिण थामस स्टोनह्ाम ह्याुंि िवॳ शहराुंत घरवाले िकती ुअहेत; 
कोणकोणत्या जातीचे ुअहेत; त्याुंची वतॳणकू कशी ुअहे; ते ह्या शहराुंत िकती िदवि राहत ुअहेत; व 
प्रत्येकाच्या कुटुुंबाुंत िकती माणिें ुअहेत ह्या िवॳ गोष्ींची नोंद घेण्याि नेमण्याुंत ुअलें  ुअहे. तिेंच त्या 
प्रत्येकाजवळ हत्यारें व दारुगोळा िकती ुअहे ह्याचाही ते तपाि करतील, ह्मणून ह्या जािहरनाम्याच्या 
प्रििद्धीच्या तारखेपािून कोणीही ुअपणाजवळ हत्यार-मग तें कोणत्याही प्रकारचें ुऄिलें  तरी–शकवा 
दारुगोळा गव्हनॳराच्या परवान्यावाुंचनू बाळगूुं नये. 
 
 अपालो, चचु ुअिण बाजारगेट हे ितन्ही शहराचे दरवाजे (गेट) िूयास्तानुंतर ुऄध्या तािानें बुंद 
केले जातील व काुंहीं िदवि पयंत प्रत्येक दरवाज्यापुढे िूयास्त होण्यापूवी पाव ताि व िूयास्तानुंतर पाव 
ताि लोकाुंि कळण्याकरताुं प्रत्येक दरवाज्यावर नगारा वाजिवला जाुइल; पण पुढें बाजारगेटच्या 
रस्त्यावर मोठी घुंटा; तशाच ुआुंत्ग्लश चचॳ व िकल् ला येथील मोया घुंटा वाजिवल्या जातील. हा घुंटारव 
झाला कीं शहराुंत राहणाऱ्या लोकाुंनी लागलें च ुअपापल्या घरचा रस्ता धरला पािहजे, व शहराबाहेर 
राहणाऱ्या लोकाुंनी घुंटा वाजून पुरी झाली नाही तोंच शहराबाहेर गेलें  पािहजे. ह्या वळेानुंतर कोणत्याही 
घरवाल्यानें कोणत्याही कारणावरून परकी लोकाुंि गव्हनॳर, शकवा त्याच्या ऐवजीं जो काम पहात ुऄिेल, 
त्याच्या परवानगीिशवाय ुअपल्या घराुंत राहूुं देुउ नयें. माुंडवी बुंदर ुअिण मोदीबे येथें व्यापारािनिमत् 
ुऄिलेल्या जाहजावरील लोकाुंनी दरवाजे बुंद होण्यापूवीच ुअपापल्या जाहजावर गेलें  पािहजे. तिेंच 
कोणत्याही परराष्रीय जाहजावरील ―नाखोदा’ शकवा दुिरे लोक ह्याुंनी गव्हनॳराच्या हुकुमावाुंचून बुंदराुंत 
राहूुं नये, ह्या िमतीपािून पुढें कोणािही शहराुंत घर बाुंधणें झाल्याि तें त्यानें गव्हनॳर ुअिण ―ल्याुंड 
पेमास्तर‖ (फिजनदार) ह्याुंच्या पनवानगीवाचून बाुंधूुं नये. िदहुॳ परवाना िमळल्यावर ―ुआुंिजिनुऄर‖ 
ज्याप्रमाणें ―प्लान‖ (नकाशा) काढून देुइल व जेवढी जागा ुअुंखून देुइल तेवय रा जाग्याुंत त्या 
नमुन्याबहुॳकुम घर बाुंधावें. ह्या त्याच्या मेहनतीबद्दल ुआुंिजिनुऄरानें कौलारु घर ुऄिलें  तर, पाुंच रुपये ुअिण 
झापाुंचे ुऄिलें  तर, एक रुपया ह्याप्रमाणें घरवाल्याकडून फी घ्यावी; पण, तेंच जर कुं पनीच्या नोकराुंचे घर 
ुऄिेल तर, त्याच्या मेहनतीबद्दल त्याि काुंहींही फी िमळणार नाहीं. हा ुआतका िवॳ बुंदोबस्त करण्याचें 
कारण शहराुंतील रस्ते चाुंगल्या रीतीनें रहाव ेहेंच होय. 
 
 बुंदर ुअिण मरीनयाडु ह्याुंमधील पिश् चम बाजूकडील रस्ते व तेथील ुआतर रस्ते व तेथील लोकाुंच्या 
घराच्या परिाचे दरवाजे िूयास्ताबरोबर बुंद झाले पािहजेत. व ज्या कोणाुंि िुंध्याकाळी येणेंजाणें ुऄिेल 
त्यानें िदहुॳ जुन्या बुंदराच्या रस्त्यानें मात्र ुअलें  गेलें  पािहजे; परुंतु मरीनहौस ुअिण जुनें बुंदर ह्याुंचे दरवाजे 
रात्रीि बरोबर दहा वाजताुं बुंद करूुं  नये ुऄिा ज्या िदवशीं हुकूम ुऄिेल, तो िदवि खेरीज करून हे 
दरवाजे िनत्य दहा वाजताुंच बुंद केले जातील. 
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 ५०. ज्या वणजारी लोकाुंच्या जोरावर शहराुंतील व्यापार मुख्यत्वें चालत ुऄिे त्या वणजारी 
लोकाुंनी िरकाराि ुऄशी भीित घातली कीं, ुअमचें व ुअमच्या मालमते्चें िुंरॱण िरकारच्यानें जर होत 
निेल, तर ुअह्मी शहर िोडून जाुउुं . ह्या त्याुंच्या भीतीमुळें  िदहुॳ जािहरनाम्याची कलमें त्याुंि लागू केलीं 
नव्हतीं. पण पुढें काुंही िदविाुंनी त्याुंतली कलमें ुऄमलाुंत न ुअल्यामुळें  हा जािहरनामा नामशरे्ष मात्र होुउन 
रािहला. 
 
 ५१. ह्या जािहरनाम्याप्रमाणें िदहुॳ गव्हनॳराचा ुअणखीं दुिरा एक जािहरनामा तारीख ११ माहे 
फेबु्रुअरी िन १७४१–४२ रोजीं लागला होता. त्याुंतील मतलब ुऄिा होता :- 
 
 शहराच्या शभतीपािून ३०० याडॳ ुऄुंतरावर जे िधन ुअिण ुऄब्रदूार लोक राहत ुअहेत, त्याुंची 
शहराुंत येुउन राहण्याची ुआच्छा ुऄिल्याि, ह्या जािहरनाम्याच्या िमतीपािून तीन िदविाुंच्या ुअुंत त्याुंनी 
िमस्तर जॉन मोरले, ल्याुंड पेमास्तर, ह्याि ुअपली ुआच्छा प्रदर्णशत करावी; त्याुंि ुअपलीं नाुंवें द्यावीं, ुअिण 
ुअपल्या कुटुुंबात िकती माणिें ुअहेत वगैरेची ििवस्तर मािहतीही द्यावी. िदहुॳ िमस्तर मोरले ुअपल्या 
पिुंतीि येुइल ुऄशा गृहस्थाुंि त्याुंि परेु ुआतकी व िोुइची ुऄशी जागा देतील. 
 
 मुुंबईतील णनरणनराळ्या णठकाणची व णनरणनराळ्या वेळची वस्ती. 
 
 ५२. पूवी मदैानाच्या ुईत्रेि पूवेकडील भाग म्हणजे िुमारें हल् ली जेथें जुमा मिंीद ुअहे तेथपयंत 
ुअिण माुंडवी, उमरखाडी, भुलेश्वर, ुआत्यािद भाग पुरातन काळापािून विलेले िदितात. पण 
पिश् चमेकडील म्हणजे िाधारणतुः धोबीतळें , णगरगाुंव, चौपाटी, िेंतवळी ुआत्यािद भाग ुआ. ि. १८०६ पयंत 
देखील फार विलेले नव्हते. मदैानात ुआ. ि. १७२५ पूवी एक पीठ दळण्याची पवनचक् की होती, परुंतु ती 
कोणी बाुंधली व तेथून केव्हाुं कािढली ह्याचा पत्ा लागत नाही. ज्या िठकाणी पूवी मदैानाुंत गुरें चरत ुऄित 
तो मदैानाचा पूवॳ भाग होय. येथील वस्ती ुआ. ि. १७०७ मध्यें मोडून मदैान िाफ खुलें  केलें ; पण पुनुः तेथे 
हळु हळू ुआमारती होत चालल्या ुअिण हल् लीं तर, तेथें ुआतक्या ुआमारती झाल्या ुअहेत कीं, मदैानाकिरताुं 
मुळींच जागा रािहली नाहीं ुऄिें ह्मटले तरी चालेल. डोंगरीवर मािे मारणारे कोळयाुंची खोपटीं ुऄित. व 
त्याच्या पिश् चम बाजूला माजगाुंवापयंत भुंडारी लोक राहत. महालक्ष्मी व वरळी ह्यामधून तों थेट 
र्फल्याटपयंत येुउन पायधुणीपयंत िमुद्राचे पाणी येत ुऄिे. ह्या वळेीं म्हणजे १७७२–८४ चे िुमाराि मुुंबईचे 
गव्हनॳर हॉनुबी हे होते. हे गव्हनॳर जुन्या कोटु हौस मध्यें राहत. ह्याुंनी हें पाणी बुंद करण्यािवर्षयीं पुष्कळ 
प्रयत्न केले. िीच क्याुंडी येथून िमुद्राचे पाणी शहराुंत येते तें बुंद केल्यानें शहराची फार िुधारणा होुइल, 
ुऄिे मनाुंत ुअणून त्याुंनी कोटु ऑफ् डायरेक्टसु याुंजपािून या कामीं ४ लॱ रुपये खचॳ करण्याची मुंजुरी 
मािगतली होती; परुंतु त्याुंनी ह्यािवर्षयीं ुअपली िुंमती िदली नाहीं; तरी देखील त्याुंनी हें काम ुअपल्या 
जोखमावर िुरू केलें . कामाची िुरूवात झाल्यापािून त्याुंच्या चाकरीची मुदत ुऄवघी दीड वर्षॳ रािहली 
होती; तरी त्याुंि ुअपण हें काम तेवय रा वळेाुंत ुअटपूुं ुऄशी खात्री होती. ुअताुं कामाची पूतॳता थोडक्याच 
िदविाुंत होणार ुआतक्याुंत िवलायतेहून त्याुंि ―ित्स्पुंड‖ (िुंशयावरून तूतॳ दूर) केल्याचा हुकूम ुअला; तरी, 
त्या हुकूमाि न जुमानताुं त्याुंनीं हें काम परुें करून मग ुअपल्या जागेचा ―चाजु’ (ुऄिधकार) त्याच्या जागीं 
येणारे गव्हनॳर िम. बोढ्याम ह्याि िदला. ह्या त्याुंच्या ुऄनत्न्वत कृत्याबद्दल कोटु ऑफ् डायरेक्टसु ह्याुंि 
मोठा राग येुउन त्याुंनीं ुऄिा हुकूम फमावला की, पुढे येणाऱ्या कोणत्याही गव्हनॳरानें िवलायतेहून येणारा 
―णडसप्याच’ (िरकारी ठरावाचा कागद) स्वतुः न फोडताुं तो िेके्रटरींने फोडावा व ही विहवाट ुऄजून चालू 
ुअहे. 
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 ५३. हल् लीं ज्याि एसप्लेनेड (मदैान) ह्मणतात त्या िठकाणी पूवी माडाुंची वगैरे बरीच झाडें होतीं. 
मध्यभागी म्हणजे हल् ली जेथें मोठा खुरुि ुअहे तेथें ुआुंग्रज लोकाुंचे च्यापेल (देुउळ) होतें. ुआ. ि. १६६१ त 
ज्या वळेी मुुंबई बेट ुआुंग्रजाुंि िमळालें  त्या वळेीं ह्या बेटाची मालकी डोना इग्जनेस णड णमराुंडा िहच्याकडे होती; 
पण तेव्हाुंपािून िहचा मालकीचा हक् क ह्या बेटावरून नाहींिा झाला ुआतकें च नाहीं तर, ितच्या मालमते्चा 
िुद्धा हक् क कुं पनी िरकारने िवकत घेतला. 
 

 वस्तीचें मान. 
 
 ५४. वस्तीचें मान.- ुआ.ि. १६६७ च्या िुमाराि व त्याच्याही पूवी मुुंबईत लोकवस्ती कमी ुऄिल्या 
कारणानें बरीच जमीन ओिाड होती. ह्मणून येथे राहण्याि जे लोक येत त्याुंि पुष्कळ जमीन देुउन 
विवीत. पण त्याुंजपािून कस्टमचा कर खेरीज करून कोणत्याच प्रकारचा कर घेतला जात निे. व 
म्हणूनच ुअज जी िकत्येक लोकाुंची खािगी जमीन ुअहे ती ुऄशाच प्रकारें त्याुंि िमळालेली ुऄिावी. ुअिण 
ह्मणूनच ह्या शहराुंत ुआतकी वस्ती नेहमी वाढत गेली. 
 
 सरकारनें वेळोवेळी लोकाुंपासून घेतलेली जमीन. 
 
 ५५. याप्रमाणें ुऄनेक जातींचे ुऄनेक धुंदे करणारे लोक ुअणून त्याुंि ुईते्जन देुउन शहर वििवलें . 
पुढे जेव्हाुं लोकवस्ती फारच वाढली व िवॳ जागा विाहत करण्याि येणारे लोकाुंनी व्यापून टािकली ुअिण 
िरकाराि जागा िमळेनाशी झाली ुऄिें झालें , त्या वेळीं त्याुंनी ुआ.ि. १८०६ िालीं हरजीवन लालाची बाग 
ह्या नावाने प्रििद्ध ुऄिलेली काुंही कोटाुंतील जागा माजी पारशी गृहस्थ िम. आरदेसर खरिेंटजी दादी 
ह्याुंज पािून घेुउन ितच्या मोबदला त्याुंि साष्टीतील मालाड, मागाठणें तुळिंी, आरा, एकसर व कान्हेरी 
हीं गाुंव ेिदलीं. तिेंच ुआ.ि. १८०९ िालीं माजी णम. होरमसजी बमनजी वाणडया ह्याुंि मुुंबुइत अपालोगेट 
जवळ ुऄिलेली त्याुंची जागा घेुउन ितच्या मोबदला त्याुंि कुरलें , मोणहली, कोले कल्याण, मरोळ, िंहर, 
असालया ुअिण पारजापूर हीं िाष्ींतील गाुंव ेिदलीं. ुआ.ि. १७४३ त इसा मोत्रा ह्याजपािून िरकारनें काुंही 
जमीन मोबदला घेतली ुअहे; तिेंच हल् लींच्या ग्रीन चौकाच्या जागेवर वरील वािडयाुंचे घर होतें, ती जागा 
व घर िरकारानें िवकत घेुउन त्या िठकाणीं बाग केला. काुंही जमीन एक दोन परभ ुगृहस्थाुंकडून घेुउन 
त्याुंि ितच्या मोबदला साष्टींत काुंही गाुंव िदले ुअहेत ुऄिेंही िमजतें. याप्रमाणे ज्या ज्या वळेीं िरकाराि 
जागेची जरुरी लागली त्या त्या वळेी ितच्या मालकाकडून काुंही जमीन मोबदला ुऄगर िवकत घेुउन 
शहराची िुधारणा करून वस्ती वाढिवली. 
 
 गुलामाुंचा व्यापार. 
 
 ५६. ुआ.ि. १६६७ च्या िुमाराि कोटाुंत एक ुअिण माणहमास एक ुऄशीं दोन कस्टम (माुंडवी) 
ऑिफिें होतीं व तेथें ुअयात ुअिण िनयात मालावर जकात घेत ुऄित. ुऄिाच कर पोटुुगीजाुंचे 
ुऄमदानींतही घेण्यात येत ुऄिे. गुलामाचाही व्यापार ह्या वळेीं मुुंबईत चाले. णसल्हार वुंशातील राजाुंच्या 
वळेीं िुद्धाुं आणिकें तील सोर्फाला गाुंवाहून ठाणें व शहदुस्थानातील ुआतर िठकाणी गुलाम येत ुऄित. हे 
गुलाम फार स्वल्प िकमतींत ह्मणजे िगळया १५–२० क्रौनाुंि िमळत. व त्याुंि पोटाि एकदाुंच देण्याचें 
पडें. एक क्रौन ह्मणजे िरािरीनें २ ।। रुपये होतात. 
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 काुंपाच्या मैदानाुंतील वस्ती मोडली. 
 
 ५७. ुआ.ि. १७६८ पूवी मुुंबईतील िवॳ रॅीमान लोक कापाच्या मदैानाुंत राहत ुऄिल्यामुळे त्या 
िठकाणी मोठमोया हवले्या व देवळें होतीं. िुंभावीत लोकाुंची वस्ती कोटाच्या दरवाज्यापािून मशीद 
बुंदराच्या ुऄलीकडे होती; परुंतु णकल् ला बाुंधण्याचें काम िुरु झाल्यामुळें  कुं पनी िरकारानें तेथें ुऄिलेलीं 
घरें, देवळें वगरेै ुआमारती पैिा देुउन मोडून टाकून कापाचें मदैान खुल् ले केलें . पूवी ह्या मदैानाुंत धोबीलोक 
कपडे धुण्याि येत; परुंतु हल् लीं महालक्ष्मी येथील रेलवचे्या स्टेशनानजीक धोबी घाुंट म्हणून त्याुंि 
िरकाराने जागा करून िदली ुअहे. तेथें बहुतेक िवॳ परीट शहराुंतील लोकाुंचे कपडे धुण्याि नेतात. 
हल् लीं ुऄिेंही ऐकण्याुंत ुअलें  ुअहे की, आुंधेरी ुअिण वाुंदे्र ह्या दोन रेल्वचे्या स्टेशनाुंमध्ये जें एक इरलें  
पाडलें  ह्मणून नव ेस्टेशन बाुंधीत ुअहेत, तेथें हा घाुंट बाुंधून परटाुंि िोुइ करून देण्यात येणार ुअहे. 
 
 कर वगैरे. 
 
 ५८. कर वगैरे–ुआ.ि. १६७५ त मुुंबईचे ुईत्पन्न १,०७,००० सरार्फी होतें. ुआ.ि. १६८८ पािून मुुंबईत 
घरपटीची िुरू झाली, त्या वळेीं घराच्या मानानें १ पािून २ ।। िशशलग पयंत कर बििवण्यात ुअला. ुआ. ि. 
१६७० पयंत मुुंबईमध्ये जी पोटुुणगजाुंची रयत होती ितजपािून जिमनीच्या ुईत्पन्नातून १/४ कर घेण्यात येुउुं  
लागला. ही विहवाट िम. आुंणजअर याुंनीं मोडून ितच्या बद्दल भाड्यापोटीं िािलना २० हजार रुपये 
पोटुुणगजाुंनी द्याव े ुऄिें ठरिवलें . ह्यामुळे ुआ.ि. १६८९ िालीं पोटुुणगजाुंनी इुंग्रजाुंच्या िैन्याुंत नोंकरी 
करण्याचें नाकािरलें . पुढल्या वर्षी जेसुईट लोकाुंच्या ताब्याुंत ुऄिलेली जमीन, त्याुंनी णसद्यास मदत केली 
ह्या ुअरोपावरून त्याजपािून काढून घेुउन ुअपल्या राज्याि िमळिवली. ह्या वरून मुुंबईतील िवॳ 
पोटुुणगजाुंनी ुअपल्या राजाि ह्या जुलमाबद्दलचें गाऱ्हाणें केलें . ह्या त्याुंच्या ुऄजामुळे कोटु ऑफ् डायरेक्टसु 
ह्याुंनी ुआ.ि. १६९२ त लुंडन येथील पोटुुणगजाुंचे विकलाि ुऄिें कळिवलें  की, जिमनीवर त्याुंचा मुळींच 
हक् क पोंचत नाहीं. एवढेंच नाही; तर त्याुंजपािून लष्करी कामाुंतही मदत घेतली जाुइल. ुऄिा जबाब 
पोटुुणगजाुंि देुउन ुआकडे ुअपल्या मुुंबईच्या गव्हनॳराि ुऄिें िुचिवले की, जे कोणी खरोखर िनरपराधी 
ुऄितील त्याुंि त्याुंची जमीन परत द्यावी, ुअिण त्याुंि िवनाकारण त्राि देुउ नये. आयव्ही िाहेब ुऄिे 
ह्मणतो कीं, ुआ. ि. १७५४ त प्रत्येक नारळीचे झाडामागें २० िशशलग कर घेण्यात येत ुऄिे ुअिण ह्याप्रमाणे 
जमलेला पिैा िैन्याचे व ुअरमाराचे िुंरॱणाकिरताुं खचॳ होत ुऄिे. ुआ.ि. १८४४ त [मुुंबुइ गझेटीुऄर, ठाणे.] 
―टौन ड्ूटी’ बुंद करून ुआ.ि. १८४८ त िवॳ िनगॳत मालावरील जकात काढून टाकण्याुंत ुअली. 
 
 मुुंबईचे णनरणनराळे भाग व तेथील उत्पन्न. 
 
 ५९. मुुंबईचे णनरणनराळे भाग व तेथील उत्पन्न–ुआ. ि. १७२०–३९ िालाुंत मुुंबईचे मुुंबई ुअिण 
माहीम ुऄिे दोन भाग (किबे) होते ुऄिें िमजते. िशवाय माुंजगाुंव, वरळी, परळ, वडाळें  (परळ ुअिण 
माटुुंगे ह्याुंच्यामध्यें) नायगाुंव, (वडाळयाच्या दिॱणेि ुअिण परळच्या ुईत्रेि), माटुुंगे, धारावी ुअिण 
कुलाबा (कोळयाुंचे बेट) ुऄिे ुअठ पोटभाग होते. ह्याुंत िात लहान लहान खेडीं होतीं. पैकी अयवारी ुअिण 
गवारी ुऄशीं दोन वडाळ्याुंत; बामणवाळी [‘िाह्मण आळी’ ह्या शब्दाचा ुऄपभ्रुंश बामण वाळी, बामण आळी ुऄिा झाला ुऄिावा. ह्या 

शब्दावरून ुऄिें िदितें की, येथें पूवी ब्राह्मण लोकाुंचीच वस्ती ुऄिावी.] ुअिण कोल्टेम [कोल्टेम–कोळी लोकाुंच्या राहण्याच्या िठकाणाि 

―टेंभ‖ ुऄिें ह्मणतात व ह्याच वरून कोल्टेम हा शब्द प्रचाराुंत ुअला ुऄिावा.] धारावीत; ुअिण भोईवाडा; पोमाला ुअिण 
िंालगाडो ुऄशीं तीन परळाुंत, ह्याुंत कोळ्याुंची राहण्याचीं िठकाणें पाुंच :- मुुंबई, माजगाव, वरळी, परळ 
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ुअिण िंींव, माटुुंग्जयाचे ुईत्रेि केम [ठाणें गझेटीअर वरून ुऄिें िदितें कीं, ह्याचें नाुंव ‘काऊली’ ुऄिावें.] येथें एक व णिंवरी, 
वडाळें  िमळून २ एकूण तीन िमठागर होते. ह्या वळेीं मुुंबईच्या िनरिनराळया भागाुंचे ुईत्पन्न खालीं 
िदल्याप्रमाणे होतें:- 
 
खुद मुुंबईचें [हल् ली खुद्द मुुंबईत मुळींच शते जमीन रािहली नाही. हे ुईत्पन्न कशापािून होतें ह्याचा खुलािा नाहीं.] ुईत्पन्न ४०,००० 
नारळीपािून व काुंहीं शते जिमनी पािून. 
 

माणहम.- ुईत्पन्न ७०,००० नारळीपािून व ५९२ मुडे भातापािून. 
माजगाुंव - ुईत्पन्न १८४  मुडे भातापािून व २५० 
खजुरीचे झाडाुंपािून, िमळून िािलना ४,००० िराफी. 
वरळी -   ३४  मुडे धान्यापािून ७,००० िराफी. 
परळ (तीन खेडीं िमळून) १५४ मुडे भात ुअिण खजुरीचे ुईत्पन्न ४,००० िराफी. 
 
वडाळें  (दोन खेडीं िमळून) ७५ मुडे भात ुअिण खजुरीचे १,९०० 

नायगाुंव -  ४२ मुडे भात ुअिण खजुरीचे १,००० 

माटुुंगें -  ६५ मुडे भात ुअिण खजुरीचे  

 १०० खजुरीनें ुईत्पन्न िमळून १,७०० 

िंींव -  ५४ खजुरीनें ुअिण काुंही नारळींचे  

झाडाचें ुईत्पन्न  ..  १,४०० 

धारावी (दोन खेडीं िमळून) २३ ुअिण खजुरीचे झाडापािून ६२५ 

कुलाब्याचें ुईत्पन्न  ४,०००–५,००० िराफी. 
  
 ६०. िमठागरापािून २,३०० ुअिण कोळी लोकाुंचे खेड्याुंतून ७,००० सरार्फी ुआतकें  ुईत्पन्न होुइ. 
मुुंबईस १ व माणहमास १ ुऄशा दोन दारू गाळण्याच्या भट्सट्या होत्या. ुईत्पन्नाची दुिरी बाब ह्मटली म्हणजे 
मुुंबई आणण माणहम येथील कस्टमऑिफिें (माुंडवी) याुंपािून ५२,००० िराफी; तुंबाकूवरील जकात 
१९,००० िराफी; दारुवरील जकात १२,००० िराफी; भाडें ३,००० िराफी; माणहम येथें िफरणाऱ्या 
होड्याुंपािून १,२०० िराफी; ह्मणजे िाधारण १,६०,००० िराफी मुुंबईचें ुईत्पन्न होुइ. 
 
 उत्पन्नाच्या बाबी. 
 
 ६१. ुईत्पन्नाच्या बाबी–ुआ. ि. १६६७ त ह्मणजे िर जरव्हीस लुकस ह्याुंचे कारकीदीत मुुंबईचें 
ुईत्पन्न २,८८३ पौंड; ुअिण ि. १६६८ त गव्हनॳर ग्जयारे ह्याुंच्या कारकीदीत ६,४९० पौंड, १७ िशशलग ९ पेन्ि 
ह्मणजे ७५००० िराफी [मुंथ्ली णमसलेनी ऑफ् वेस्तनु इुंणडया ह्या पुस्तकावरून ुऄिें िमजतें कीं, २२ िशशलग ६ पेन्ि ुऄगर हलींच्या ११ 

रुपयाुं बरोबर १३ िराफी ुअहेत. ह्या िुमाराि िराफी हें चलनी नाणें ुऄिून ―बझरुक‖ हे ताुंब्याचें नाणें होतें.] ुआतकें  होतें. िूस िाहेब 
याुंनी ुअपल्या “अनाल्स ऑफ् ईस्ट इुंणडया कुं पनी” नामक पुस्तकात सदहुु ुईत्पन्नाच्या बाबतींचा तपशील 
िदला ुअहो तो येणेप्रमाणें :- 

 



 

अनुक्रमणणका 

माजगाुंवचें ुईत्पन्न  िराफी ९,३०० ० ४० 

माणहम – ―― ―― ४,७९७ २ ४५ 

परळ - ―― ―― २,३७७ १ ५६ 

वडाळें  – ―― ―― १,७३८ ० ४० 

िंींव - ―― ―― ७९० ० ६० 

वरेळी (वरळी?) ―― ―― ५७१ १ ३४ 

मुुंबई - ―― ―― ६,३४४ २ ६१ 

   २५,९२० १ १८ 

तुंबाकूचें ुईत्पन्न - ―― ―― ९,५५० ० ० 

दारूचें ुईत्पन्न - ―― ―― २,४०० ० ० 

कस्टम (माुंडवीचें) ―― ―― १८,००० ० ० 

नारळाुंचें ुईत्पन्न  ―― ―― १८,००० ० ० 

  िराफी ७३,८७० १ १८ 

िकरकोळ - ―― ―― १,१२९ १ ६२ 

  एकूण िराफी ७५,००० ० ० 

 
  
 कुं पनी सरकारचे कायदे. 
 
 ६२. हें बेंट कुं पनी िरकारच्या ताब्यात ुअल्यावर त्याुंनी ते िुधारण्याकिरताुं जे कायदे केले 
त्याुंतील मुख्य गोष्ी ह्या होत्या :- 
 
 (१) मुुंबईचा िकल् ला चाुंगला मजबूत बाुंधून काढावा; (२) शहर मोठें टुमदार कराव;े(३) 
मुख्यत्वेंकरून ुआुंग्रज लोकाुंि येथें विाहत करण्याि ुईते्जन द्यावें व त्याुंजपािून पाुंच वर्ष ेपयंत कोणतीही 
जकात घेुउुं  नये; (४) रयतेि कोणत्याही कारणावरून नाखुश न किरताुं जमाबुंदीची िुधारणा करावी; (५) 
प्रॉटेस्टुंट धमाच्या लोकाुंि चाुंगल्या िरतीनें वागवावें; परुंतु, ुआतरधमी लोकाुंवर िवनाकारण कोणत्याही 
प्रकारचा धमािुंबुंधी दाब ठेुउुं  नये; (६) कापिाचा व रेशमाचा धुंदा करणारे लोकाुंि ुईते्जन द्यावें व त्याुंि 
माग पुरवाव ेुअिण(७) एक बुंदर बाुंधून त्याुंत गोदी करावी. 
 
 मुुंबईच्या व्यापाराची िंोचनीय व्स्थणत. 
 
 ६३.मुुंबुइच्या व्यापाराची शोचनीय त्स्थित :- ुआ. ि. १६९४ त मुुंबईची ुऄगदीं िनकृष्ावस्था झाली 
होती; कारण त्या वळेीं व्यापार ुऄगदीं बिून जाुउन ुईत्पन्नही ५२,०८० रुपयाुंवरून १४,१६० रुपयाुंवर 
येुउन बिलें ; नारळीचेंही ुईत्पन्न बुंद झालें ; ुअिण िवॳ िैन्याुंत कायते १०० युरोिपुऄन रािहले. ह्याप्रमाणे 
मुुंबईची त्स्थित ुईत्रोत्र िबघडत जाुउन पढेु दोन वर्षांनीं ह्मणजे ुआ.ि. १६९६ त पैशाच्या कमताुइमुळें 
िरकाराि िैन्यातून ६० िरिसस्ती व ३४० काळे ुऄम्मलदार कमी कराव ेलागले. 



 

अनुक्रमणणका 

 मुुंबईचें सुंरक्षण वाख्याचा उद भव व व्यापार 
 
 ६४. ुआ.ि. १६९७ त मुुंबईच्या िैन्यात िगळे २७ युरोिपुऄन ुईरले होते. पढुें ुआ.ि. १७०१ मध्ये जरी 
माणहम ुअिण ुआतर िठकाणीं थोडथोडें िैन्य वाढिवण्याुंत ुअलें , तरी एकुं दरीच्या मानानें पािहलें  तर, 
िैन्याच्या िुंबुंधाने ह्या वळेीं मुुंबईची त्स्थित फारच वाुइट होती. मराठे, णसद्दी, आरब, ुअिण पोटुुगीज हे तर 
मुुंबई बळकावण्याि पाहतच होते. ुअिण योग्य वळेीं ह्या बटेाुंतील िैन्याि कुमक िमळाली निती तर, हे बटे 
कुं पनी िरकारच्या हातून खाि गेलेंच ुऄिते. ुआ.ि. १७०२ मध्ये पोटुॳिगजाुंनीं कट करून मुुंबईत ुऄन्न 
िामुग्री येण्याचे मागॳ बुंद केले. िशवाय त्याुंनी मराठ्ाुंि ुअुंतून मदत केल्यामुळे हें बेट फारच धोक्याुंत होतें. 
ुऄशा त्स्थतींत मुुंबई ुऄिताुं एकाएकीं पटकीचा रोग ुईद भवनू शकेडो लोक मेले ुअिण युरोिपुऄन 
लोकाुंकडेच ह्या बाुइची ुआतकी वक्र दृष्ी होती कीं, वर ह्मटलेल्या कुमकेि ुअलेल्या िैन्यातून फक् त ७६ 
युरोिपुऄन िजवुंत रािहले. हा रोग थोडािा शमतो ुअहे नाहीं ुआतक्याुंत, मुुंबईच्या बुंदराुंत एक मोठें तुफान 
झालें  ह्या तुफानाुंत शकेडोशें गलबताुंचा नाश होुउन िपकाचेंही थोडें नुकिान झालें  ुऄिें नाहीं. ह्याप्रमाणे 
मुुंबईची त्स्थित िदविें िदवि िबघडत गेली, ती पुढे ुआ.ि. १७०५ पािून ुऄमळ िुधरूुं  लागली. तरी पण, 
मुुंबईच्या िुंरॱणाकिरताुं ुऄिावें तेवढें िैन्य मुळींच नव्हतें. सुरतेचा व्यापार बुंद झाला ुअिण मलबार 
िकनाऱ्यावरील व्यापाराचा कान्होजी आुंग्रयाुंनें फार मोड केला. ुआुंग्रजाुंनी मुुंबई घेतल्या िदविापािून पन्नाि 
वर्षांची िरािरी काढली तर, ुऄिे ुऄनुमान करताुं येुइल कीं, मुुंबई बुंदर खेरीज करून ठाणे व ुआतर बुंदरे 
ह्याुंचा व्यापार ुऄगदी मुंदावत चालला होता. ुआ.ि. १६६४–८४ पयंत व्यापार भरभराटीि येुउन मोया 
िवलॱण तऱ्हेनें वाढत गेला होता, व ुआ.ि. १६८४–८८ पयंत पिश् चम शहदुस्थानच्या व्यापाराुंचे मुुंबई शहर 
मुख्य स्थान होतें.[ह्या िुंबुंधी िवशरे्ष खुलािा पुढील भागाुंत पहा.] 

 
 ६५. येणेंप्रमाणे मुुंबईच्या जुन्या मािहतीची वाचकाुंि थोडीशी ओळख करून देुउन, ुअताुं परुातन 
काळीं मुख्य मुख्य ध्यानाुंत ठेवण्यािारख्या ज्या गोष्ी झाल्या, त्याुंचीही काुंहीं मािहती वाचकाुंि करून देणे 
ुऄवश्य वाटल्यावरून ती खालीं िदली ुअहे. 
 
 वाखा. 
 
 ६६. ुआ.ि. १६९१–१७०२ ह्याुंच्या दरम्यान मुुंबईत मोठा वाखा ुईठला होता, त्या वळेीं ुआुंग्रज 
लोकाुंचे पलटणीमध्ये िगळीं ७६ मनुष्ये रािहलीं होतीं व ८०० ुआुंग्रज लोकाुंपैकी िगळे ८० ुआुंग्रज रािहले 
होते. ह्यावरून मुुंबईतील ुआतर लोक ह्या वळेी मृत्युमुखीं िकती पडले ुऄितील नकळे ! ुऄिा ह्या रोगानें 
मुुंबईत मोठा कहर ुईडिवला होता !  
 
 तुर्फान. 
 

 ६७. ुआ.ि. १७९९ त मुुंबई बुंदराुंत मोठे तुफान झालें  होतें, त्याुंत १,००० गलबतें व ४०० मनुष्यें 
बुडाली ुऄिें ह्मणतात. शहराुंतही लोकाुंचे लाखों रुपयाुंचे नुकिान झालें . 
  
  



 

अनुक्रमणणका 

 अव्ग्जनप्रलय. 
 
 ६८. ुआ.ि. १८०३ [िध मुंर्थ्ली िमिलेनी या पुस्तकाुंक हा िन १८०२ ुऄिा ुअहे.] िालीं कोटाुंत जबरदस्त 
ुऄत्ग्नप्रलय झाला होता. त्या ुऄग्नीनें घरे, बराकी, कस्टमहौस, बाजार वगैरे ुआमारती जळून खाक झाल्या; 
लोकाुंचे लॱावधी रुपयाुंचें नुकिान झालें  व १/३ गाुंव जळून खाक झाला. ह्या ुअगीच्या योगानें जुिन 
मोडकळ घरें जळून गेल्यामुळें  नवीं टुमदार घरें बाुंधण्याि जागा िमळून ती घरें फ्लल्याटपयंत येुउन 
पोंहचली, व त्या मानानें वस्ती फारच वाढली. ह्याच वळेेपािून भुलेश्वर व भेंडीबाजार येथेंही बरीच वस्ती 
वाढत गेली. 

  
 दुष्काळ. 
 
 ६९. ह्याच वर्षी मुुंबईत मोठा दुष्काळ पडला होता. त्या वळेीं मुुंबईत लोकाुंि जरी पुरे ुआतकी 
धान्यिामुग्री होती तरी, नुिता ५० लॱाुंचा ताुंदूळच बाहेर गाुंवाुंहून मुुंबईत ुअला. ुऄिाच जबरदस्त 
दुष्काळ ुआ.ि. १८११–१२ ह्या वर्षी पुनुः मुुंबईत पडला होता. ह्या दोन्हीं प्रिुंगीं हजारों गोरगरीब लोक 
प्राणाि मुकले ! ह्याच वळेीं शहदुस्थानाुंत जेथें जेथें दुष्काळ पडला होता तेथें तेथें मुुंबईतील व्यापाऱ्याुंनी 
धान्याचा पुरवठा केला. व ह्या दोन्ही वळेीं मुुंबईत बरेच लोक ुअले होते. 
  
 वादळ. 
 
 ७०. ुआ. ि. १८३७ त जून मिहन्याच्या १५ तारखेि मुुंबईमध्ये मोठें वादळ झालें  होतें, त्या वळेी 
मुुंबईत लोकाुंच्या िजवाुंचें व मालमते्चें बहुत नुकिान झालें . ुऄिेंच दुिरें वादळ ुआ.ि. १८५४ च्या नोव्हेंबर 
मिहन्याुंत झालें  होतें. 
  
 मुुंबईची हल्लींची रचना. 
 
 ७१. ुअताुं मुुंबईच्या हल् लींच्या रचनेिवर्षयी वाचकाुंि थोडीशी मािहती करून देुउन हा भाग पुरा 
करूुं . 
 
 ७२. कुलाब्याचे धाकटा, मधला व मोठा ुऄिे तीन भाग ुअहेत. आथुर बुंदरापािून गनक्याणरएज 
बुंदरापयंत धाकटा, पुढें सेंट जान चचुपयंत मधला ुअिण त्याच्यापुढें दाुंडीपयंत मोठा. धाकट्या कुलाब्यास 
आथुर बुंदर ुऄिून तेथेंच ग्राुंट णबल्ल्डग्जस् नाुंवाच्या प्रििद्ध ुआमारती ुअहेत. त्याुंच्या मागें मोठमोया िगरण्या 
व कापिाच्या वखारी ुअहेत. मधल्या कुलाब्यास गोऱ्या पलटणीच्या लैनी, ुआत्स्पताळ, पोटुॳगीज व ुआुंग्रज 
लोकाुंची देवळें ुअहेत. मोठे कुलाब्याि वेड्ाुंचे इव्स्पताळ व वेधिंाळा हीं ुअहेत. मोया कुलाब्याची 
जमीन खडकाळ ुअहे. 
  
 ७३. कुलाब्यापािून सेलरहोम टाकून अपालोगेटवरून ुअलें  म्हणजे मनुष्य कोटाुंत येतें. ुईजव्या 
बाजूला डॉक याडु व डाव्याबाजूला स्कॉच चचु लागतें. ह्या चचॳपािून रामपोटुरोवर चचुगेटापयंत, तिेच 
हानुबीरोपािून बाजारगेटापयंत मोठमोया ुआमारती लागून गेल्या ुअहेत. कोटाचे दोन भाग ुअहेत. एक-
स्काच चचु पािून चचुगेटस्रीटच्या पिश् चम टोंकापयंत व तेथून पुढें क्याणथड्रल चचु, एलणर्फन्स्टन सकुल 
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ुअिण टौनहॉलपयंत व त्याच्या मागून कस्टमहौस पािून डॉक याडु पयंत; व दुिरा–क्यािथाल पािून तों 
थेट जी.आय.पी. रेल्वचे्या णवक्टोणरया टर्णमनस स्टेशनापयंत. कस्टम हौस पािून डॉक याडुपयंत बहुतेक 
युरोिपुऄन लोकाुंची वस्ती ुऄिून तेथें बहुतकरून िरकारी व िावकारी ऑिफिें ुअहेत. पढुें 
क्याणथड्रलपािून बोरीबुंदरापयंत नेिटव लोकाुंचीं दुकानें वगैरे ुअहेत. कोटाुंतील बहुतेक घरें ुआ.ि. १७५८ 
िालापािून वाढत गेलीं ुअहेत. कारण त्या वळेीं कोटाची तटबुंदी झाली होती त्यामुळें  तेथें जाुउन राहणें 
िनभॳय व िुखावह ुअहे ुऄिें लोक मानीत. ह्या िुमाराि क्याणथड्रलच्या दिॱणेि गव्हनुमेंट हौस (जूनें 
िेके्रटािरएट ऑिफि) जुनें हायकोटु ुअिण कस्टम हौस एवय राच ुआमारती तेथें होत्या. 
  
 ७४. र्फाब्सु स्रीट व बाम्बे कासल (मुुंबुइचा िकल् ला) ह्याुंच्या दरम्यान बहुतेक िरकारी ऑिफिें, 
मोठमोया व्यापाऱ्याुंच्या पेय रा व ुआतर ऑिफिें होतीं. व युरोिपुऄन लोकाुंची ऑिफिें व दुकानें 
मेडोस्रीटमध्यें होतीं; परुंतु ुआ.ि. १८६३ िाली बाम्बे ग्रीन मोडून तेथें एल् णर्फन्स्टन सकुल केलें . तेथून तों 
चचुगेटस्रीटपयंत व रामपाटुरोपािून एस्प्लेनेड हॉटेलपयंत ऑिफिें व दुकानें विूुं लागलीं ुअहेत. व ुअताुं 
तर त्याुंचा ह्या िठकाणीं िुकाळ झाला ुअहे. 
 
 ७५. टौनहालानजीक एका बाजूला बुंबखाना ुअहे. त्याुंत ुअग िवझिवण्याची िामुग्री ुऄिते. मुुंबईत 
ुऄशीं बुंब ठेवण्याचीं िठकाणें बरींच ुअहेत. पोणलस किमशनरच्या ताब्याुंत ११ बुंबखाने ुअहेत. ते शहरच्या 
मुख्य भागीं ुऄितात. परळास गव्हनॳरच्या बुंगल्याुंत एक बुंब ुऄिून दर पलटणींत एक एक ुऄिे बुंब ुअहेत. 
हे नेहमीं तयार ठेिवतात. ुअगीची वदी लागल्याबरोबर तेथें बुंब नेतात. पोणलस किमशनरच्या ताब्याुंत 
ुऄिलेल्या बुंबाुंपैकीं ४ स्टीम एणजन्स (युंत्रानें चालणारे) व ७ म्यान्यअुल (हातानें चालिवण्याचे) बुंब ुअहेत. 
पोिलिच्या ताब्याुंतील ुऄिणाऱ्या बुंबाुंचा खचॳ म्युणनणसपाणलटीच्या माफॳ त होतो. 
  
 ७६. कापाच्या ुईजव्या बाजूला म्हणजे िामजी कावसजी इव्न्स्टटू्यटच्या पुढें व कारनाक 
बुंदराशजेारीं जें नेटींव पलटणीचें ठाणें ुअहे त्याि ―बराकी’ म्हणतात. येथे नेहमीं िुंत्रयाुंचा पाहरा ुऄितो. 
गोरे पलटणींचें ठाणें कुलाब्याि ुऄितें. तेथील बराकींत काुंही िुधारणा करून त्या वाढिवण्याचा हल् लीं 
िवचार िुरू ुअहे. मैदानाुंत िशपायाुंि कवाुइत वगरेै िशकिवतात. मैदानाुंतल्या बराकीशजेारीं पलटणींतल्या 
लोकाुंकिरताुं एक हात्स्पतळ ुअहे. व गोरे पलटणीच्या लोकाुंकिरताुं युरोणपअन जनरल हाव्स्पटल मध्ये 
िोुइ केलेली ुअहे. ह्या बराकी माजी गव्हनॳर डुंकन िाहेब याुंच्या कारकीदीत बाुंधल्या ुअहेत. काळ्या 
णकल्ल्यावर ुऄिणारा बावटा िकाळीं चढिवला ह्मणजे हे लोक लष्करी िरतीची िलाम झाडून िुमारें ुऄधा 
ताि पयंत ‘ब्याुंड’ वाजिवतात. व न्यािंनल आुंथेम गातात. न्यािंनल आुंथेम म्हणजे िावॳजिनक गाणें. ह्या 
गाण्याुंत “ुइरॄरा राणीचें रॱण कर” ुऄिा भावाथॳ ुऄितो. ुऄिाच प्रकार िुंध्याकाळीं बावटा ुईतरिवताुंना 
होतो. 
  
 ७७. कापाच्या ुईत्र ुऄुंगाला कारनाक बुंदराशजेारीं क्रॉर्फडु माकेट, क्लॉथ माकेट, चकला, 
त्याच्या पुढें मुुंबादेवी, भुलेश्वर, त्याच्या पुढें नळ बाजार, भायखळा ुऄशीं पाहण्यािारखीं ुऄनेक िठकाणें 
ुअहेत. क्रॉर्फडु माकेटाुंत भाजीपाला व फळफळावळीचीं दुकानें; क्लॉथ माकेटाुंत कापडाचीं दुकानें; 
मुुंबादेवी, काळबादेवी, रामवाडी, भुलेश्वर येथे मोठमोया िावकाराुंच्या पेय रा, ुआतर दुकानें व देवळें 
ुआत्यािदकाुंची गदी दृष्ीि पडते. नळबाजाराुंत िकरकोळ िकराणा वगरेै माल िवकण्याचीं दुकानें ुअिण भाजी 
व मच्छीबाजार ुअिण भायखळ्यावर ुआुंग्रज लोकाुंची वस्ती, दुकानें व हाटेलें  हीं ुअहेत. भेंडीबाजाराशजेारी 
बाबुल्याचें तळें, व त्याच्या एका बाजूि नागपाडा; [पूवी येथें नागपुंचमीच्या िदवशीं प्रत्यॱ ‘नाग’ (िपॳ) िनघून तो लोकाुंकडून दूध 
व लाह्या याुंचे िेवन करी ुऄशी ुअख्याियका ुअहे. ह्यावरून ह्याि ―नागपाडा’ हें नाुंव पडलें  ुऄिावें. हल् ली मुुंबुइत नवा व जुना ुऄिें दोन नागपाडे 
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ुअहेत.] पुढे सर जमिेंटजी णजजीभाई ह्याुंचे ुआत्स्पताळ. त्याच्या पुढें डेणवडिािून ह्यानें बाुंधलेलें  यहुदी 
लोकाुंचे ििनेगाग (देुउळ) हीं ुअहेत. कापाच्या पिश् चम ुअुंगाला ुईत्र िदशिे धोबीतळें , णचराबाजार, 
त्याच्या पुढे ठाकूरवार येथूनच णगरगाुंवाि िुरुवात होुउन ती थेट पिश् चम ुअुंगाला बाबूलनाथाच्या 
देवळापयंत, ुईत्र ुअुंगाला भ्ाुंटरोड रस्ता ुअुंत येुउन नळ बाजारापयंत व पूवॳबाजूला भुलेश्वरापयंत ुअहे. 
णगरगाुंवापुढें ताडदेव-येथें िगरण्या वगरेै ुऄनेक कारखाने ुअहेत. ताडदेवापुढें महालक्ष्मी ुऄिून ितच्या 
दिॱण ुअुंगाला वाळुकेश्वर ुअहे. येथें शहदूुंची देवळें ुऄिून रॅीमान लोकाुंची वस्ती ुअहे. 

 
 ७८. णकल्ल्याच्या ुईत्रेि िुमारें ुऄडीच कोिाुंवर परळ ुअहे. त्याच्या ुइशान्येि ुऄधॳकोिावर 
णिंवरी, ितच्या ुऄलीकडे माजगाुंव व शचचपुगळी, माणहम हें एक लहानिें गाुंव ुऄिून णकल्ल्यापािून िुमारें 
३ कोिाुंवर ुअहे. माणहमाि नारळाचें ुईत्पन्न फार होतें. तेथील नारळ फार प्रख्यात ुअहेत. तेथील िकल् ला 
लहानच ुअहे. माणहमच्या पूवॳ बाजूि माटुुंगे ुअहे. येथें पूवी लष्कराची छावणीं ुऄिे. पुढें िंींव, [ह्याि िंींव 
ह्मणण्याचें कारण ुऄिें िदितें की, पूवी येथें मुुंबईची शींव (िीमा-हद्द) पुरी होत ुऄिावी ुऄिा तकॳ  होतो. पोटुॳिगजाुंच्या ुऄमदानींतही त्याुंनी िंींव हेंच 

नाुंव कायम ठेिवलें  होतें. परुंतु, ुआुंग्रजाुंनी िंींवचें सीऑन (Sion) ुऄिें नाुंव प्रचाराुंत ुअणलें .] येथे डोंगरावर एक िकल् ला ुअहे. 
त्याच्याखाली दुिरा एक लहानिा िकल् ला ुअहे, त्याि ―णरवाचा णकल् ला’ म्हणतात. महालक्ष्मीच्या ुईत्रेि 
वरळी म्हणून एक लहानिा डोंगरी गाुंव ुअहे. ह्या गावाुंत टेंकडीवर एक िकल् ला ुअहे. णिंवरीि लहानिा 
िकल् ला ुऄिून त्याच्या शवेटाि एक मोठा िमठागर [मीठ िपकिवण्याची कृित ुऄशी ुअहे कीं, खाडी नजीक जें खाुंजण ुऄितें त्याुंत 
‘वारे्फ’ करून ुअुंत पाणी घेतात. ह्याि, शहदीभार्षेंत ―णकयारी’ म्हणतात. त्यावर मातीचा ‘णिंवारा’ देतात. ह्याप्रमाणें वाफ्याुंत जमिवलेल्या पाण्यावर 

ुउन्ह पडलें  म्हणजे दुधािारखी िाुइ येते व ती ुअठ पुंधरा िदविाुंनीं जाड व कठीण होते. हेंच मीठ.] ुअहे. ुऄिेच िमठागर 
माटुुंग्जयािही ुअहेत. 

  
 ७९.मुुंबईच्या ुअिपाि दहावीि कोिाुंच्या ुऄुंतरावर लहानमोठीं दहा पुंधरा बटेें ुअहेत. ुईत्रेि 
िुमारें २४ मलैाुंवर वसई ुअहे. वसईच्या खालीं साष्टी-जीि ठाणें ह्मणतात ती ुअहे. ठाण्याच्या ुऄलीकडेच 
चेम्बुर, वेसावें व तुभे हीं बटेें ुअहेत. व िंींवचा पूल बाुंधून साष्टी व मुुंबई ह्याि तुभे िमळिवलें  ुअहे. तुर्भ्याच्या 
ुअग्नेयेि घारापुरी, णदवणदवें, णिंनाल टेंकडी, खानेरी, हुनेरी हीं बेटें ुअहेत. त्याच्या खाली करुंजे शकवा 
उरण ुअहे. ुइशान्येि वाुंदरें, हें माणहमचा पूल बाुंधून मुुंबईि िमळिवलें  ुअहे. तेथे मुुंबईची हद्द पुरी होते. 
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भाग दुसरा इणतहास 
 

 मुुंबईच्या िुंबुंधाची ुईपलब्ध ुऄिलेली प्राचीन मािहती व ितची हल् लीची िाधारण रचना ह्याुंची 
ओळख मागील भागाुंत ुअह्मीं ुअमच्या वाचकाुंि थोडक्याुंत करून िदली. ुअताुं ह्या भागाुंत जी मुुंबईिुंबुंधीं 
ऐितहाििक मािहती िमळाली तीही िुंॱेपानें त्याुंच्या पुढे ठेिवतो– 
 
 मुुंबईवर णनरणनराळ्या राजाुंचे अुंमल. 
 
 २.बहुत शतकाुंपूवी मुुंबई ुअिण ितच्या ुअिपािचा प्रदेश दिॱणेतील राष्रकूट नाुंवाच्या राजाुंच्या 
ुऄमलाखाली होता ुऄिें िदितें. तिेच, ह्या राजाुंनुंतर पुढें काुंहीं वळेपयंत मुुंबई दिॱणेतींल िकत्येक 
बलाय र िरदार व नायक ह्याुंच्या हातीं होतीं ुऄिेंही िमजतें. ुआ.ि. १०१८ त हें बेट टगर वुंशाचे राजाच्या 
स्वाधीन होतें. पुढे ुआ.ि. १०४७ त त्याच वुंशाुंतील केिंवदेव राजानें साष्टीपैकीं उत्न गाुंव ुआनाम 
िदल्याबद्दलचा लेख ुईपलब्ध ुअहे. ुआ.ि. १०९९-११०० मध्ये हरपाळदेव राजाने वेऊर गाुंव वगैरे ुआनाम 
िदल्याबद्दलचा लेख ुअढळतो. ह्या लेखावरून भीमदेवाने माणहमाि राज्य स्थापन केलें  होतें ुऄिें ुईघड 
िदितें. भीमदेव, ज्याि [फार प्राचीन काळीं कोंकणाुंत यादवकुलोत्पन्न ॱित्रय राजे येथे येुउन त्याुंनीं येथें राज्य केलें . पुढे प्रभासॱते्रीं 
यादवाुंची घडामोड होुउन वाताहत झाली, तेव्हाुं बौद्ध लोकाुंनी ही िुंधी िाधुन येथें ुअपलें  राज्य स्थािपलें ; हें त्या वळेचीं जीं नाणीं ुऄजून िाुंपडतात 
त्यावरून ििद्ध होतें. त्याुंच्या नुंतर ुआ.ि. १७८७ िालीं ठाण्याचे िकल्ल्याुंत खणताुंना एक ताम्रपट िाुंपडला, त्याजवर ९३९(ुआ.ि. १०१८) ुऄिा 
शक ुऄिून णसल्हार वुंशाचा राजा अणरकेसरीदेवराज ह्यानें जमीन दान िदल्याचा लेख ुअहे. ह्यावरून तो िवॳ कोंकण प्राुंताचा राजा ुऄिावा ुऄिें 
वाटतें. शके ९४८ (ुआ.ि.१०२७) ह्या वर्षांचाही एक ताम्रपट भाुंडपाजवळ िाुंपडला त्यावरून ुऄिें दर्णशत होतें कीं, कोंकणाुंतील १,४०० गावाुंचा 

ुऄिधपित णचमणदेवराज हा ुऄिून पुरी हें शहर त्याची राजधानी होती.] शबबदेव शकवा शबब राजा२ ह्मणतात तो हाच ुऄिावा 
ुऄिा ुअमचा िमज ुअहे. 
 
 ह्याच राजानें ६६ गावाुंचा वरील ताम्रपट करून िदला ुऄिावा ुऄिें वाटतें. उत्न ुअिण येवर 
(वुेउर?) येथील काुंही जमीन केिंीदेवराज ह्यानें िदल्याची िशळा ुअहे, ितजवर ुआ.ि. १०४७ हा शकें  ुअहे. 
ुआ.ि. १०९९ ह्या वर्षी हरपाळदेवानें वरील गावाुंतील जमीन िदल्याचा दुिरा लेख ुअहे. ठाण्याुंत दुिरे जे 
दोन ताम्रपट पाहण्याुंत ुअलें  त्याुंजवर शके ११९४ (ुआ.ि.१२७३) ुअिण शके १२१२ (ुआ.ि.१२९१) ही वर्ष े
ुऄिून यादव कुळातील श्रीरामचुंद्र ुऄथवा रामदेव ह्याचा वुंशवृॱ िदला ुअहे. ुआ.ि. १२९५ त दिॱणेंत 
प्रथमतुः मुिलमानाुंनी स्वारी करून देवणगरी घेतली, तेथील जो रामदेव राजा तो हाच ुऄिावा ुऄिें 
बाथेनिाहेब ह्मणतो. ुआ.ि. ११ पािून १३ शतकापयंत कोंकणाुंत लहान लहान बहुत राज्यें ुऄिावीं ुअिण 
त्याुंच्यातील मुख्य राजा देवणगरी येथील राजाच्या काही ुऄुंशी तरी ताब्याुंतला ुऄिावा, ुऄिें वरील 
लेखाुंवरून िदितें. ुईत्र कोंकणाुंतील मुख्य राजा णसल्हार वुंशाुंतील ुऄिून साष्टीतील पुरी गाुंव ही त्याची 
राजधानी ुऄिावी. ुआ.ि. ६०० पािून ११५१ पयंत चालुक्य वुंशाचे राजे कल्याणाि ुऄिधकारी ुऄिाव.े पुढे 
देवणगरी येथील यादव कुळाचे राजे उत्रकोंकणाुंत बिलष्ठ होुउन त्याुंनीं चालुक्य राजाुंि माजी पाडले 
ुऄिावें ुऄिें ुऄनुमान होतें. 
 
 पुढे शसहीचा राजा रामदेव ह्याजवर मुिलमानाुंनी गदा िफरिवली तेव्हाुं तो पैठणास ुअला ुअिण 
तेथे णवक्रमभोज राजाच्या ुअरॅयाने रािहला. ह्या रामदेवास तीन पुत्र होते; वडील केिंव ह्यानें देवणगरी येथें 
राज्य स्थािपलें ; दुिरा शबबदेव, हा उदेपुरासच रािहला. ितिरा प्रतापिंहा ह्यानें अणहनलवाडा 
(कडीपाटण) येथें राज्य स्थािपलें . पुढे अल् लाउदीनानें देवणगरीवर हल् ला करून तेथील िवॳ प्राुंत ुअपल्या 
स्वाधीन करून घेुउन रामदेवराणा व प्रतापिंहा ह्याुंि मारून ुआ. ि. १२८८ त ुअपली ित्ा स्थापन करून 
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शबबदेवाचा पराभव केला, त्यामुळें  त्याि ुअपली राजधानी िोडून उत्र कोंकणाुंत येणें भाग पडलें . येथें 
येुउन त्यानें नाुइक राजाुंचा मुलुख काबीज करून बालापाडी, शचचणी, तारापुर असेरी (ुऄशीरी) केळवें 
माणहम, साष्टी व मुुंबईमाणहम ुआत्यािद गाुंव घेुउन मुुंबईमाहीम ही मुख्य राजधानी करून ुअपल्या ताब्यातील 
िवॳ मुलखाचे ४४४ गाुंवाचे १५ महल करून, त्याुंत ुअपल्याबरोबर ुअणलेल्या लोकाुंपैकीं कोणाि केळवें, 
कोणाि माणहम, कोणाि वसई वगैरे गाुंवाुंचा ुऄिधकार देुउन राज्याची व्यवस्था लािवली–ुऄिें पुष्कळ 
ुअधाराुंवरून ििद्ध होतें. पुढें शबबाने ुआ.ि. १२९५ त वसई (वत्िापूर–गुलछनाबाद) घेतली. पुढें ठाण्याुंचा 
१३ व्या शतकाच्या ुऄखेरीपयंत मुुंबई व माहीम हीं गावें भीम देवाच्या ताब्याुंत होतीं; परुंतु, तीं पुढें 
मुिलमानाुंनी घेतलीं. ुआ.ि. १२९४ त अल् लाउदीनानें पैठणास रामदेव राजा ह्याचा पराभव केला ुऄिता, 
तो पुनुः राज्य करूुं  लागला, ुआतकें च नाही; तर, त्यानें ुअपल्या भीमदेव नामक पुत्राि उदेपुरच्या गादीवरही 
बििवलें . परुंतु, दिॱणेतील व पिश् चमेकडील मुिलमानाुंचे प्राबल्य झाल्यामुळें  त्याि ुआ.ि. १२९५ मध्ये 
सूयवुुंिंी १२ राजे व सोमवुंिंी ॱित्रयाुंची ६४  
 
 [राजा यिंवुंतराव ह्याि ठार मारून ठाणें (रॅीस्थानक) ुअिण साष्टी हीं गाुंवें घेतलीं, ुअिण ठाण्यास ―अणहनलवाडा पाटण’ हें नाव िदलें . 
ुआ.ि. १२९७ त चेऊल (चुंपावती)चा राजा भोज ह्यानें ठाण्यावर स्वारी केलीं तींत शबबाने त्याि ठार मारून चेऊल ुअपल्या स्वाधीन करून घेतले. 
ह्याच िुंधीि राजा शबबानें मणहमुुंबई (मुुंबई-माणहम,) घेतली ुऄिावी- 
  
 वर ह्मटलेली ‘पुरी’ ही ुऄिावी :- 
  
 Puri the unknown capital of Silharas (A.D.810–1260) has been supposed to be Rajpuri near Janjira. But perhaps the 
most likely identification of Puri is the mora landing or Bandar on the north-east corner of Gharapuri or Elephanta, where many 
ancient remains have been found. Kolaba Gazetteer. 
  
 भावाथु–जुंणजऱ्याजवळील राजपुरी ही णसल्हार वुंशाुंतील राजाची (ुआ.ि. ८१०–१२६०) ुऄप्रििद्ध ुऄशी (―पुरीच’ ही) राजधानी ुऄिावी; 
परुंतु घारापुरीच्या ुइशान्यिदशिे जें बेट ुअहे. तेंच बहुतकरून ही पुरी ुऄिावी. कारण तेथें ुऄजून बरींच प्राचीन कामें ुअढळण्याुंत येतात.] 

 
कुळे ह्याुंि घेुउन ुअपल्या लष्करािह गुजराथ िोडणें भाग पडलें . पुढें तो तेथून जो िनघाला तो 
दिॱणेतील नायक राजाुंचा पराभव करून शचचणी, तारापुर, आसेरी, केळवें-माणहम, थळ व मुुंबई-माणहम 
हीं गावें घेुउन, तेथें ुअपल्या राज्याची स्थापना करून, त्यातील ४४४ गाुंवाुंचे १५ महाल केले ुअिण 
त्याुंजवर बरोबर ुअणलेल्या लोकाुंि नेमलें  भीम राजानें माणहम विवनू तेथें ुअपली राजधानी केल्यामुळें 
त्याि ‘माणहम’ ‘मणहकावती’; ‘प्रभावती’ ुअिण ‘भीमस्थान’ ुऄशीं नावें पडलीं होती; पैकीं, माणहम हें नाुंव 
ुऄजून प्रचाराुंत ुअहे. त्याने ह्या बटेाचे कुलाबा, वाळकेश्वर, वरळी, माणहम, णिंवरी, माजगाुंव ुअिण मुुंबई 
(पायाधुणीपािून तों कोटापयंत)ुऄिें ७ भाग [िकत्येकाुंचा ुऄिा िमज ुअहे कीं, धरणीकुं प शकवा दुिऱ्या ुऄशाच काुंही कारणाुंमुळें  

हीं एकाचीं िात बेटें झालीं ुऄिावींत.] केलें  होतें. भीमदेवाच्या पूवी माणहम, मरोळ व मुुंबई हीं बटेें भोंगळी [हे भोंगळ राजे 
जातीचे भुंडारी ुऄिावेंत ुऄिें ुऄनुमान होतें; कारण ह्याि भोंगळ वाजिवण्याचा फार नाद ुऄिें व तीं ते णर्फरुंगी राजाच्या ुऄमदानीत वाजवीत व मुुंबईत 
देखील काहीं िदविाुंपूवी सेिंन बिावयाचे िदवशीं न्यायािधशाची गाडी कोटाचे दरवाज्याजवळ ुअली ह्मणजे िनशाण घेुउन शशग-ुऄथात भोंगळ-

वाजवीत.] राजाच्या हाताखालील िकत्येक िरदाराुंच्या ताब्यात होती. ह्याच्या पूवी ह्मणजे ुआ.ि. ११५० च्या 
िुमाराि सोळुंकी वुंशाुंतील एका राजानें मुुंबईवर चाल केली होती, ुऄिेंही िकत्येक लेखाुंवरून िमजतें. 
  
 भोंगळी राजे. 
 
 ३.ुआ. ि. १२९५ त भीमराजानें मुुंबई बेट ुअपल्या ताब्याुंत करून घेतलें , तेव्हाुंपािून भुंडारी लोक 
येथें येुउन राहूुं लागले. काुंही काळानें चेउलच्या राजाच्या पदरी ुऄिलेल्या िरदाराुंनी भीमराजाि पदच्युत 
करून तें राज्य ुअपल्या स्वाधीन करून घेतलें  ुअिण तेथें ते स्वतुः राज्य करूुं  लागले ; परुंतु, तें त्याुंच्या 
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हातीं फार िदवि रािहलें  नाहीं; कारण मुिलमान लोकाुंनी त्याुंचा पराभव करून तें राज्य ुअपल्या स्वाधीन 
करून घेतलें . पढेु माणहमचे राज्य भोंगळ राजाुंच्या हातीं गेलें  होतें, तेंही पण फार िदवि िटकलें  नाहीं. 
ुआ.ि. १२९२ त त्याुंनी दिॱणेवर स्वारी केली त्या वळेी देवगड (दौलताबाद) येथील रामदेव राणा जाधव 
ह्याि अल् लाउदीनानें शजिकलें . पुढे ुआ.ि. १३१८ त त्याुंनी माणहम, साष्टी, कोंकण ुअिण दुिरी िकत्येक 
िठकाणें ह्याुंजवर ुअपली ित्ा बििवलीं. ह्याच वर्षी पिहला मुबारक बादशहा ह्यानें हरपालदेव ह्याचा 
दौलताबादेजवळ पराभव करून त्याि ठार मािरलें  ुअिण विुइचा कारभार बाहदूरखानाच्या स्वाधीन केला 
व ही त्याची ित्ा ुआ.ि. १३२१ पयंत होती. 
  
 मुुंबईस मुसलमानाुंचे ठाणें. 
 
 ४.ुआ.ि. १४२९ तुं मुिलमान लोकाुंचीं लष्कराुंचीं ठाणीं मुुंबई माणहम ुअिण ठाणें ह्या िठकाणी होती. 
ह्यावरून ह्या वळेी मुिलमानाुंचीही ित्ा ह्या प्रदेशावर बरीच ुऄिावी ुऄिें ुऄनुमान होतें. त्याुंच्या येथील 
िैन्याच्या ुऄिधपतीचें नाुंव कुकुबखान होतें. बहामनी राजाुंचा प्रधान मणलकुलतुजार ह्यानें कुतुबखानाच्या 
मरणानुंतर ह्मणजे, िदहुॳ वर्षीच माणहम व साष्टी ह्या गाुंवाुंवर ुअपला पगडा बििवला. ही बातमी गुजराथचा 
राजा अहमदिंहा ह्याि कळल्यावरून त्यानें झर्फरखान नामक ुअपला मुलगा ुअिण िैन्यािधपित 
मणलकइर्फणतकारखान ह्याुंजबरोबर मोठे ुअरमार देुउन त्याुंि माणहमावर पाठिवले, ह्या ुअरमारानें येुउन 
ठाण्यावर हल् ला करून णमणलकुलतुजार ह्याि तेथून हाुंकून िदलें . पुढें त्याुंच्या ह्याुंच्या एकदोन लटापटी 
होुउन बहामनी राजाचा मोड करून मणलकइर्फणतकारखान ह्यानें माणहम ुअपल्या स्वाधीन करून घेतलें . 
ह्या वळेीं माणहमाि एक शहदु राजा होता. 
 
 बाहामनी राजे. 
 
 ५. ुआ.ि. १४८० मध्यें बहामनी राजानें ुअपल्या ताब्याुंतल्या मुलखाचे ८ िवभाग केले होते; त्याुंपैकीं, 
जुन्नर हा मुख्य भाग केल्यामुळें  उत्रकोंकण व घाट ह्यामध्यें िनकट िुंबुंध होुउन दळणवळण िवशरे्ष वाढलें . 
पुढे ुआ.ि. १४८५ त गोव्याच्या गव्हनॳराचा मुलगा बहादरखान णझलानी ह्यानें दाभोळ ुअिण दिॱण 
कोकणाुंतील काुंहीं प्रदेश घेुउन दयाबार काबीज केला. ुआ.ि. १४८४ त गुजराथ िकनारा शजकून त्यानें 
१४९० त याकूतखानाि माणहमावर चाल करण्याि पाठिवलें . याकूतखानानें गुजराथच्या राजाचे 
ुअरमाराचा मोड करून गुजराथ ुअपल्या स्वाधीन करून घेतली. 
  
 पोटुुणगजाुंनी चेवलास वखार 
 
 ६. ुआ.ि. १५१६ त डामजावडीमनो हा वाुंदऱ्याि येुउन त्यानें माणहमच्या ुऄिधकाऱ्याचा मोड केला. 
ह्याच वर्षी चेवलाि पोटुुगीज लोकाुंची वखार स्थापन झाली. ह्या प्रमाणें चेवलाि वखार स्थापन झाल्यावर 
ुआ.ि. १५२१ त पोटुुगलाहून ुऄिा हुकून ुअला कीं, चेऊल ुअिण दीव येथें िकल् ले बाुंधाव.े पुढे ुआ.ि. १५२६ 
त पोटुुणगजाुंनी वसई येथें ुअपली वखार स्थािपत केली. 
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 पोटुुणगजाुंचा मोड. 
 

 ७. ुआ.ि. १५२७ त हें बटे पोटुुणगजाुंचे स्वाधीन होतें त्या वळेीं मुुंबईि त्याुंचा णलओव्हास णड सुंपायो 
नाुंवाचा गव्हनॳर होता. ह्याच िुमाराि खुंबायतच्या राजानें पोटुुणगजाुंच्या ुअरमाराचा मोट केला. पुढें ते 
चेऊल िोडून दीव येथें जात ुऄिता एकाएकी सुंपायो ह्यानें मुुंबईच्या बुंदरात खुंबायतचे ुअरमार होते 
त्यावर हल् ला करून शत्रूि जहाजावर घेतलें . परुंतु खुंबायतचे ुअरमाराचा मुख्य अलीिंहा ह्यानें माणहमच्या 
रस्त्यानें पळून जावें ह्या हेतूनें तेथून पळ कािढला; पण पोटुुणगजाुंनीं वाुंदऱ्याि गलबतें ठेवलींच होतीं, 
त्यामुळें  त्याला िात जहाजाुंिनशीं जाताुंना पकडलें . तेव्हाुं ुऄथात त्याि बरेच लष्करी लोक, लढाुइचें 
िामान व लूट िमळाली. ह्या जयानुंतर सुंपायो गोंव्याि जातेिमयी त्याने हेटर डा णसलव्हेरा ह्याि 
गुजराथेवर हल् ला करण्याि हुकून केला होता; त्याप्रमाणें णसलव्हेरा ह्यानें काुंही िदवि मुुंबईि राहून पुढें 
गुजराथेवर हल् ला करून तेथील िहा गाुंवें जाळून टािकलीं ुअिण परत येतेिमयीं वसई मुक् कामीं ुअपल्या 
िैन्याचा तळ िदला. त्या वळेीं वसई हा गाुंव, तेथें िकल् ले वगैरे बाुंधलेले ुऄिल्याकारणानें बराच बुंदोबस्तात 
होता. 
  
 ८. याप्रमाणे णसलव्हेराचा वसईि तळ ुऄिता तेथें त्याि अलीिंहा ३,५०० लोकाुंिनशीं ुअडवा 
ुअला. त्याचा पराभव करून त्यानें वसई िोडताुंना ती लुटून िवॳ गाुंव जाळून टािकला. ह्या त्याच्या 
पराक्रमामुळें  ठाण्याचा ुऄिधकारी घाबरून जाुउन णसलव्हेराि खुंडणी देण्याि कबलू झाला व ती त्यानें 
मान्य करून चेवलाि परत गेला. 
  
 ननोडाकुन्हाची मुुंबईवर चाल 
 
 ९. ुआ.ि. १५३१ त ननोडा कुन्हा हा मोठें ुअरमार घेुउन मुुंबईि ुअला होता. येथून पुढें तो ुअपले 
ुअरमारािनशीं दमण (दवण) काबीज करण्याकिरताुं गेला; परुंतु, शहराुंत जाुउन पाहतो तों त्याि ते ुऄगदीं 
ओि िदिलें ; ह्मणून तिाच पुढें ुईत्रेि जाुउन काठेवाडच्या दिॱण बाजूचें ‘णलटलबेट’ घेुउन पुढें दीव 
येथें गेला; परुंतु, तेथें त्याचें काहीं एक न चालता त्याि परत गोंव्याि जावें लागलें . पण जाताुंना त्यानें 
खुंबायतवर हल् ला करण्याि आुंटोणनओ डा णसलव्हाना ह्याि िाुंिगतलें  होतें, त्यावरून िदहुॳ आुंटोणनओ 
ह्यानें बलसाड, तारापुर, केळवें माणहम व आगािंी वगैरे गाुंवाुंचा नाश केला. पढुें ुआ.ि. १५३२ त ननोडा 
कुन्हा ह्यानें डायागो डा णसलव्हेरा ह्याि गुजराथ लुटण्याकिरताुं पाठवनू त्यानें स्वतुः वसईवर चाल केली. 
वसईमध्यें जरी ह्या वळेीं १२०० लोकाुंची पलटण होती तरी, पोटुॳिगजाुंनीं िकल्ल्यावर एकिारखा मार 
करून तो घेतला; त्याची तटबुंदी फोडून टािकली; ठाणें ुअिण वाुंदरें येथील रािाज खुंडणी देण्याि 
लािवलें ; ुअिण पुढल्या वर्षी ह्मणजे ुआ.ि. १५३३ त वसई व ितच्या ुअिपािचा प्रदेश, साष्टी ुअिण मुुंबई हीं 
गाुंव े घेतलीं. त्यावळेीं हा भाग बेदरच्या राजाच्या ुऄमलाखालीं होता. वसई ुअिण ितच्या मधील िवॳ गाुंवें 
जाळून टािकलें  ुअिण दवणचा िकल् ला घेण्यािवर्षयीं देखील त्यानें प्रयत्न केला होता; परुंतु, ह्या प्रयत्नातही 
त्याि यश प्राप् त झालें  नाहीं. ुआ.ि. १५३५ त बहादर यानें पोटुुणगज लोकाुंि दीव येथें िकल् ला बाुंधण्याची 
परवानगी िदली ह्याचीं कारणें ुऄशीं िदितात कीं, ह्या वळेी बहादराचा हुमायनू ह्यानें ुऄगदीं मोड केला होता 
हे एक, ुअिण पोटुॳिगजाुंनीहीं त्याि मदत करण्याचें कबलू केलें  होतें, हें दुिरें. बहादराने तुकुस्थानच्या 
िुलतानाि कुमकेिवर्षयीं िलिहलें  होतें; परुंतु तेथून काुंहीं जबाब न ुअल्याकारणाने त्यानें ही वळे थाुंबण्याची 
नाहीं ुऄिें पाहून, पोटुॳिगजाुंबरोबर तह केला. ह्या तहामुळें वसई ुअिण दीव हीं व्यापाराची मुख्य ठाणीं झालीं 
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ुअिण ह्याचवर्षी वसई व दीव येथें िकल् ले बाुंधले गेले. ह्या वळेी मुुंबईचें ुईत्पन्न िमठागरापािून ३,७०० 
रुपयाुंचें होते ुअिण वस्ती ुऄवघी ५,००० लोकाुंची होती. 
  
 मुुंबईवर वसईची सत्ा. 
 
 १०. ुआिवी िनाच्या िोळाव्या शतकाचे ुईत्राथापयंत म्हणजे ज्यावळेीं पोटुुणगजाुंचे प्राबल्य ह्या 
िकनाऱ्यावर िनर्णवघ्नपणें चाललें  होतें, त्यावळेी हें बेट वसईचा कप् तान जनरल ह्याच्या ुऄमलाखालीं होतें; 
पण, ह्या शतकाचे शवेटीं जेंव्हाुं इुंग्रज लोक व्यापाराच्या िनिमत्ानें येथें ुअलें  ुअिण त्याुंचें लॱ ह्या बटेावर 
लागनू ुआ.ि. १६२५ त कुं पनी सरकाराचे मनाुंत मुुंबई घेण्याचे ुअल्यावरून त्याुंनीं डच लोकाुंचीही मदत 
मािगतली; परुंतु, त्याुंनीं ती नाकािरल्यावरून ुआ.ि. १६४० त सुरतेच्या कौत्न्िलानें शहदुस्थानच्या पिश् चम 
िकनाऱ्यावरील मुुंबई हें बेट राहण्याि ुईत्म स्थळ ुअहे ुऄिें णवलायत िरकारच्या मनाुंत भरवनू िदलें . पुढें 
ुआ.ि. १६५२ त त्याुंनीं पोटुुणगजाुंपािून मुुंबई ुअिण वसई िवकत घेण्याचा िवचार चालिवला, व ुआ.ि. १६५४ 
त ऑणलव्हर क्रॉमवेल ह्याि मानपत्र िमळालें  त्याुंत िुद्धाुं वरील दोन गाुंवें व्यापाराकिरताुं ुईत्म स्थळें ुअहेत 
ुऄिें िुचिवलें  होतें. ुआ.ि. १६५९ त सुरतेच्या कौत्न्िलाने पोटुुगल देशच्या राजापािून पश्  िचम 
िकनाऱ्यावरील काुंहीं जागा दाुंडा, राजापूर, मुुंबई शकवा वरसोवा ुऄिें भाग इुंग्रजाुंस िमळाव ेह्मणून ुऄजॳ 
करून त्याुंत मागणी केली होती. शवेटीं ुआ. ि. १६६१ त िडिेंबर मिहन्याचे ७ व्या तारखेि सुरतेच्या 
कौत्न्िलानें डायरेक्टर लोकाुंि ुऄिें पत्र िलिहले कीं, ुअह्माुंि मुुंबई खेरीज करून ुआतर िठकाणी राहण्याि 
फार त्राि पडतो. कारण दुिऱ्या िठकाणीं राहणें म्हणजे तेथें मोंगल व णिंवाजी ह्याुंचे नेहमीं हल् ले चालूच 
ुऄितात त्याुंत िापडणें होय, एवढेंच नाहीं; तर मुुंबई खेरीज करून ुआतर िठकाणीं रािहल्यानें डच 
लोकाुंपािूनही वारुंवार त्राि पोंहचल्यावाचनू राहणें नाही; िबब, मुुंबई ुअह्माुंि राहण्याि िमळेल ुऄिें 
करावें. इुंग्रजाुंस मुुंबईचा ुआतका लोभ िुटण्याचें मुख्य कारण ितचें ुईत्म बुंदर हेंच होय. 
  
 पोटुुणगजाुंची इुंग्रजाुंस मुुंबई आुंदण णदल्याचा सनदपट्टा 
 
 ११. याप्रमाणें कुं पनीचे ुआकडे मुुंबई घेण्यािवर्षयींचे प्रयत्न चालू ुऄिताुं, ितकडे ह्याच वर्षाच्या जून 
मिहन्याचे २३ तारखेि पोटुुगलच्या राजाची बहीण क्याथाणरना शहचे लग्न इुंग्जलुंदचा राजा दुिरा चाल्सु 
ह्याजबरोबर झालें . त्या वळेीं त्यानें हें बटे ितला ुअुंदण िदलें . ह्या प्रिुंगी पोटुुगलच्या राजाने दुिऱ्या चाल्सु 
राजाि मुुंबईच्या िुंबुंधानें जो दानपटीचा करून िदला ुअहे तो येणेंप्रमाणे :- 

 
ARTICLE XI [Selections from State Papers, Home Series, Vol. I.] 

 
 That for the better improvement of the English Interest and Commerce in the East 
Indies, and that the king of Great Britain may be better enabled to assist, defend, and protect 
the subjects of the the king of Portugal in those parts, from the power and invasion of the 
States of the United Provinces, the King of Portugal, with the assent and advice of his 
Council, gives, transfers, and by these presents, grants and confirms, to the King of Great 
Britain, his heirs and successors, for ever the port and island of Bombay, in the East Indies, 
with all the rights, profits, territories, and appurtenances whatsoever thereunto belonging, 
and, together with the income and revenue , the direct, full, and absolute dominion and 
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sovereignty of the said port, island, and premises, with all their royalties, freely, fully, entirely, 
and absolutely. He also covenants and grants that the quiet and peaceable possession of the 
same shall, with all convenient speed, be freely and effectually delivered to the King of Great 
Britain, or to the persons thereto appointed by the said King of Great Britain, for his use, in 
pursuance of this cession; the inhabitants of the said island (as subjects of the King of Great 
Britain, and under his sovereignty, crown, jurisdiction and Government) being permitted to 
remain there, and to enjoy the free exercise of the Roman Catholic Religion in the same 
manner as they do at present; it being always understood, as it is now declared, once for all, 
that the same Regulations shall be observed for the exercise and preservation of the Roman 
Catholic Religion in Tangier, and all other places which shall be ceded and delivered by the 
King of Portugal into the possession of the King of Great Britain, as were stipulated and 
agreed to on the surrender of Dunkirk into the hands of the English; and when the King of 
Great Britain shall send his fleet to take possession of the said port and island of Bombay, the 
English shall have instructions to treat the subjects of the King of Portugal, throughout the 
East Indies, in the most friendly manner, to help and assist them, and to protect them in their 
trade and navigation there. 
 

वरील दानपत्राुंतील मतलब येणेंप्रमाणें :- 
  
 कलम ११.–पोतुुगल देशच्या राजानें ुअपल्या कौत्न्िलच्या िल्ल्यानें गे्रटणिटन येथील राजाि 
त्याचा ईस्ट इुंडीस येथील व्यापार िुरळीत चालावा ुअिण त्याि येथील पोटुुगीस रयतेचें िुंरॱण नीट 
रीतीनें करताुं यावें, ुअिण मुुंबई बेटाचा वुंशपरुंपरेनें ुईपभोग घेता यावा ह्मणनू हें बेट ुअिण बुंदर, ुअिण 
याुंतील जल, तरु, काष्ठ, पार्षाण, िनिधिनॱेपािद हक् काुंिह ुअिण त्याच्या लगतचा प्रदेश, तेथील ुईत्पन्न व 
िवॳ प्रकारचे हक् क याुंिह ुअिण गे्रटणिटनचा राजा शकवा त्याजकडून नेिमलेले ुऄिधकारी याुंि हें बटे ह्या 
दानपत्राुंने िदलें  ुअहे. याकिरताुं गे्रटणिटनचा राजा शकवा त्याचे ुऄिधकारी याुंच्या स्वाधीन हें बटे िबनतक्रार 
िुंतोर्षानें व िुखानें ुईपभोग घेण्याकिरताुं स्वाधीन करून द्यावें. व हल् ली तेथें ुऄिलेल्या पोटुुगीज रयतेनें 
गे्रटणिटनच्या राजाची रयत िमजून, ुअपल्या क्याथणलक धमॳपन्थान्वयें िबनिदक् कत चालावें. ुअिण ज्या 
वळेी गे्रटणिटनचा राजा ुअपलें  ुअरमार मुुंबईबेट हस्तगत करून घेण्याकिरताुं मुुंबईि पाठवील त्या वळेीं 
त्याुंनीं ईस्ट इुंडीस मधील पोटुुगीस रयतेि मोया िमत्रत्वानें वागवनू त्याुंच्या ुईदीमव्यापाराुंत ुअिण 
जलमागाच्या िफरींत लागेल ती मदत करावी. व हें बेट गे्रटणिटनच्या राजाच्या स्वाधीन करून 
देण्यािवर्षयीं मुुंबई येथील ुऄिधकाऱ्याि िूचना केली जाुइल. 
  
 मुुंबईबरोबर इुंग्रजाुंस णमळालेले इतर हक् क. 
 
 १२. िदहुॳ दानपट्सट्यावरून मुुंबई िुंबुंधीं इुंग्रजाुंि काय काय प्राप् त झालें  व त्या वळेची त्स्थित कशी 
होती ुआत्यािद मािहतीचा ुईतारा खालीं ुआुंग्रजींत डग्लिकृत “बुक ुअफ् बॉम्ब”े नामक पुस्तकाुंतून िदला 
ुअहे:- 
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 1.-A four square house, some part of the walls of which may still exist in the arsenal, 
and which afterwards became our Govt. house. 2.-The garden which surrounded it, verdant 
with slippered pantaloons, fardingales of frowsy women from Europe, and the saries of "the 
pampered jades of Asia". 3.-Four brass guns. 4.-A few houses interspersed among palm 
trees cujaned (i. e. roofed with the leaves of the palmyra palm) where the Fort now is. 5.-A 
population of ten thousand, mostly fugitives and vagabonds. 6.-Renegade Jesuits who 
fomented rebellion and endangered our lives. 7.-A new chapter in the physical history of man 
consequent on the rulers "levelling" down and not "levelling" up. 8.-Half a dozen ricketty 
forts, such as we see to day the remains of on Thana creeck. They crowned the Knolls of 
Mahim, Reeva, Varli, Sion, Sewree and Mazagon. 9.-A co- lonial Government from Europe, 
but without the law the police, or the education of Europe. 10.- Forty thousand acres of the 
best land. Partially submerged by the sea and growing mothing but Samphire. 11.-A few 
fishermen‖ s huts on Dongri Hill, and the villages of Parel, Mahim, Varli and Mazagon. 12.-The 
ruins of an old stone causeway between Parel and Sion, a varitable "Bridge of Sighs,‖ ―built 
as the annalist hath it "out of penances". 13.-A climate of the verulence of which was owing 
to the inability of the settlers themselves to comprehend the first principles of sanitary 
science; a climate which literally devoured every man and woman from England and Sacrified 
some of the noblest lives that ever came to Western India. 14.-A huge quantity of fish and fish 
bones.  

 
ह्ा इुंग्रजी मजकुराचा साधारण मतलब; 

 
 (१) एक िकल् ला. (२) िकल्ल्याच्या िभोंवती ुऄिलेला बाग. (३) चार िपतळी तोफा. (४) बेटाुंत 
ुऄिलेली माडाुंच्या झापाुंचीं घरें. (५) १०,००० पळपटेु व भटके लोकाुंची वस्ती. (६) ुआुंग्रजाुंिवरुद्ध नेहमी 
बुंड करणारे जेिुुइट. (७) ुआुंग्रजाुंच्या राज्यप्राप् तीपािून िुख. (८) मोडकळीि ुअलेले मािहम, िरवें, वरळी, 
शींव, िशवरी, ुअिण माजगाुंव वगैरे िठकाणचे पाुंच िहा िकल् ले. (९) ुआुंग्रजी राज्यपद्धती (१०) चाळीि 
हजार एकर बहुतेक िमुद्राुंत ुऄिलेली जमीन. (११)डोंगरीवर ुऄिलेलीं कोळयाुंचीं झोंपडीं. परळ. वरळी, 
माहीम ुअिण माजगाुंव हीं गाुंवें. (१२) परळ ुअिण शींव ह्याुं मधील मोडकळीि ुअलेला बाुंध. (१३) रोगट 
हवा (१४) मच्छी वगैरे. 

 
 १३. ‘मुंथ्ली णमसलेनी ऑफ् वेस्टनु इुंणदया’ ह्या पुस्तकावरून ह्याच िुंबुंधानें जी िवशरे्ष मािहती 
िमळते ती:- 

 
 मुुंबुइतील िवॳ घरें दारें, जवाहीर, पैिाटक् का ुअिण रोकड ४,८७९ पौंड, ७ िशशलग ६ पेन्ि ुआतकें  
ुआुंग्रजाुंि ुअणखी ज्यास्त िमळालें  

 
 मुुंबई स्वाधीन करून घेण्यास अलु ऑफ् माल्बरोंचे येणें. 
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 १४. पुढें ुआ.ि. १६६२ च्या माचॳ मिहन्याुंत सर आुंदू्र णिंपमन (ुअब्राहाम िशपमन) ह्याि गव्हनॳर 
नेमून त्याच्या स्वाधीन हे बेंट करून देण्याकिरताुं ुऄलॳ  ऑफ् मालुबरो हे पाुंच जहाजाुंचे ुअरमार व ४०० 
लोक बरोबर घेुउन येथें येण्याकिरताुं िनघाले. िदहुॳ ुअरमारापकैीं काुंहीं ुअरमार िप् तेंबर मिहन्याुंत व 
काुंही ुऄक्टोबराुंत येथें येुउन दाखल झालें . त्याुंजबरोबर पोटुुणगजाुंचा ुऄिधकारी व एक मानकरी हे त्या 
राज्याच्या वतीनें ुआकडील त्याुंचा गव्हनॳर याि मुखजबानीनें िाुंगनू हें बटे ुआुंग्रजाुंच्या स्वाधीन करून 
देण्याकिरताुं ुअले होते. परुंतु येथील पोटुुणगजाुंचा गव्हरनॳर डान आुंटोणनओ णडमेलो इ क्यास्रो हें बेट 
त्याुंच्या स्वाधीन किरना. हें बेट ुआुंग्रजाुंच्या स्वाधीन करून देण्यािवर्षयीं त्याुंनी ज्या एक दोन तकरारी 
िाुंिगतल्या त्या ुऄशा–पिहली साष्टी खेरीज करून मुुंबईबेट तुमचे स्वाधीन करूुं ; परुंतु, साष्टीिुद्धाुं मुुंबई 
ुअमचे स्वाधीन करा ुऄिें ुऄलॳ  ऑफ् मालुबरो ह्याुंचे ह्मणणें होतें. दुिरी–ुअमच्या राजानें जी तुम्हाुंि िनद 
करून िदली ुअहे ती िशरस्त्याप्रमाणें नाहीं, म्हणून मुुंबई तुमच्या स्वाधीन करताुं येत नाहीं. ुऄशा जबाबामुळे 
ुऄलॳ  ऑफ् मालुबरो ह्याुंि वरवा करण्यािाठी ुऄथांत दुिरें स्थळ शोधणें प्राप् त झालें . पिहल्याने ुऄलॳ  ऑफ् 
मालुबरो ह्याुंनी सुरतेच्या वखारीचे पे्रििडेंट िर जॉजु आल्क्झडम ह्याुंजकडे सुरतेि िैन्याि 
ुईतरण्याकिरताुं जागा मािगतली. परुंतु ह्माि ुअरॅय िदला ुऄिताुं मोंगलाुंचा ुअपणावर रोर्ष होुइल, म्हणनू 
त्याुंनीं ुऄलॳ  ऑफ् मालुबरो ह्याुंचे म्हणणें नाकािरलें . हें पाहून ुअपल्या ुअरमारावरील लोकाुंचे हाल होुउुं  
नयेत म्हणून त्याि पिहल्यानें तापी नदीच्या काुंठीं ुऄिलेल्या सुवाळी गाुंवाुंत जावें लागलें . नुंतर तेथून त्यानें 
गोव्याुंनिजक सदाणिंवगडाच्या ुऄलीकडे दहा पुंधरा कोिाुंवर आुंजणदवे म्हणून एक लहानिें बटे ुअहे, तेथें 
ुअपली छावणी मारली, ुअिण तेथें काुंहीं िदवि रािहल्यावर सर आुंदू्र णिंपमन याि ठेवनू ठेवनू ुऄलॳ  ऑफ् 
मालुबरो हें िवलायतेि िनघनू गेले. परुंतु हें स्थळही राहण्याि चाुंगलें िें निल्याकारणानें सर आुंदू्र णिंपमन 
व ३०० गोरे थोडक्याच काळाुंत मरण पावलें . ह्या प्रमाणें त्याुंचीं दोन वर्षें ुऄशाच घोटाळयाुंत गेलीं. 
  
 मुुंबई इुंग्रजाुंच्या स्वाधीन झाली. 
 
 १५. सर आुंदू्र णिंपमनच्या मरणाची बातमी िवलायतेि कळल्यावर दुिऱ्या चाल्सु राजाने हुंणि कूक 
याि येथें जें िैन्य रािहलें  होतें तें घेुउन बटे स्वाधीन करून घ्यावें ुऄिा हुकूम देुउन शहदुस्थानाुंत पाठिवलें . 
हा हुकूम िमळाल्यावर ुआ.ि. १६६५ चे फेबु्रवारी मिहन्याुंत ते येथें येुउन दाखल झाले ुअिण पोटुुगीज 
लोकाुंच्या ुऄटी कबूल करून, मुुंबईचा ुऄिधकार ुअपल्या स्वाधीन करून घेतला. ज्या वळेी िदहुॳ कूक 
िाहेब ुअपल्या बरोबर ुअणलेल्या ११९ ुआुंत्ग् लशलोकाुंिनशीं मुुंबईच्या बुंदराुंत ुईतरले, [१ गव्हनॳर, १ एनिाुइन, ४ 

िाजेंट, ६ कारपोरल, १ िजंन, १ िजॳनचा िाथी, २ गनर १ गनरचा िाथी, १ तोफा तयार करणारा, ुअिण ९७ प्रायव्हेट (खािगी).] त्या वळेीं 
मुुंबईची वस्ती १०,००० ुऄिून ुईत्पन्न २८,००० रुपये होतें.  
 
 १६. ुअताुं, मुुंबई व ितच्या ुअिपािचा प्रदेश पोटुुणगजाुंनी इुंग्रजाुंि देण्याुंत त्याुंचा मुख्य ुईदे्दश ुऄिा 
ुऄिावा कीं, ह्या वळेीं जे डच लोक फार माजले होते व ज्याुंपािून पोटुुणगजाुंि वारुंवार त्राि पोहचत ुऄिे, 
त्याुंचे िनवारण व्हावें म्हणून ुआुंग्रजाुंनी ुअपणाुंि मदत करावी व ुअपली ित्ा िनर्णवघ्रपणें चालावी; ह्या हेतूनें 
त्याच्याबरोबर िख्यत्व राखण्याकिरताुंच त्याुंनीं हें बटे इुंग्रजाुंि ुअदुंणरूपानें िदलें . ुऄिें केल्यावाुंचनू त्याुंि 
गत्युंतरच नव्हतें. 
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डच लोकाुंचें प्राबल्य. 
 
 १७. ुआ.ि. १६५६ त डच लोकाुंनी पोटुुणगजाुंस णसलोन (लुं के) मधून हाुंकून लािवलें . बुंटम येथे 
पोटुुगीज िैन्याि व गोवें येथें इुंव्ग्जलिं िैन्याि त्याुंनीं वढेा िदलाच होता. ुअता, डच लोकाुंच्या स्वाधीन गोंवें 
झालें  ुऄितें तर, ुऄथांत दीव येथेंही त्याुंची ित्ा िहज बिली ुऄिती ुअिण एकदाुं काुं त्याुंची ित्ा दीव 
बेटावर बिली ुऄिती, ह्मणजे इुंग्रजकुं पनीला िनुःिुंशय ुअपलें  गवाळें  गुुंडाळणें भाग पडतें. परुंतु वर दर्णशत 
केलेला डच लोकाुंि हाुंकून देण्याचा ुईदे्दश युरोपाुंतील पोटुुगीज व ुआकडील पोटुुगीज ह्याुंच्यामध्ये जो 
परस्पराुंत गरैिमज झाला होता त्या गैर िमजाच्या ुऄिभमानामुळेंच हा त्याुंचा धारलेला हेतु ििद्धीि गेला 
नाहीं. 

 
 १८. याप्रमाणें इुंग्रज ुअिण पोटुुगीज ह्याुंच्यामध्यें परस्पर स्नेहभाव वाढण्याचें तर एकीकडेिच 
रािहलें ; पण, ुईलट फार िदविाुंचें ुऄिलेलें  वैमनस्य मात्र वृशद्धगत होत गेले. बरें, इुंग्रजाुंस तरी मुुंबई व 
ितच्या ुअिपािचा प्रदेश ुअिण तेथील ुईत्पन्न ह्याुंवाचनू हें नुितें बेट िाुंभाळणें ह्मणजे मोठें खचाचेंच काम 
होतें; तरी पण व्यापाराचें स्थान ह्मणूनच हें िाुंभाळाव ेतर, डच लोकाुंबरोबर चाललेल्या भाुंडणाुंत हें बटे 
िाुंभाळण्यापािून ह्मणजे इुंग्रजाुंि काुंहीं बळकटी ुअली ुऄिती ुऄिेंही नाहीं. 

 
 पोटुुणगजाुंनी बसणवलेली जकात. 

 
 १९. याप्रमाणें िदहुॳ कूक ह्यानें मुुंबईचा ुऄिधकार ुअपल्या स्वाधीन करून घेतला खरा तरी पण, 
पोटुुणगजाुंनीं त्याि मदत न किरताुं ुईलट ठाणें ुअशण करुंजें येथून ुआुंग्रजाुंचीं जीं जहाजें जात येत ुऄित 
त्याुंजवर जकात बििवली. बरें एवढें करून तरी ते स्वस्थ बिले ुऄिेंही नाही तर, त्याुंनी णवलायतेस 
जाणाऱ्या येणाऱ्या मालावर दहापािून बारा टक् केपयंत जकात बििवली. ही जकात बुंद करावी ह्मणून िम. 
कूक ह्यानें पुष्कळ प्रयत्न केले; परुंतु, मुुंबई इुंग्रजाुंच्या स्वाधीन नुकतीच झाल्याकारणानें पोटुुणगजाुंचें 
िनवारण करण्याि त्याच्या ुअुंगी हवी तेवढी शत्क् त ुअली नव्हती. 

 
 मुुंबई बेट इस्ट इुंणडया कुं पनीचे स्वाधीन केलें . 

 
 २०. काुंहीं काळानें पुढें वर ह्मटलेल्या हुंणि कूक ह्याजवर िरकारी पैशाची ुऄफरातफर केल्याचा 
ुअरोप ुअल्यावरून त्याि कामावरून दूर करण्याुंत ुअलें , ुअिण त्याच्या जागीं जरव्हीस लूकस ह्याची 
नेमणूक झाली. ुआ.ि. १६६६ त नोव्हेंबर मिहन्याचे ५ व ेतारखेि लूकस ह्यानें ह्या बेटाचा ुऄिधकार ुअपल्या 
स्वाधीन करून घेतला. पण हे िाहेबही फार िदवि रािहले नाहींत. ते ुआकडे ुअल्यावर लागलेच मरण 
पावले. पुढें ुआ.ि. १६६७ च्या मे मिहन्याच्या २१ व ेतारखेि कपतान हेनरी गारी हे मुुंबईच्या गव्हनॳरच्या 
जाग्यावर ुअले. हा िवलायतेतून नेमणकू होुउन ुअलेला शवेटचा गव्हनॳर. ह्या वळेीं मुुंबईच्या ुईत्पन्नाुंतून 
िरकारी खचॳही धड भागत निे, ह्मणनू दुिरा चाल्सु ह्यानें ईस्ट इुंणडया कुं पनीच्या िवनुंतीवरून 
व्यापाराकिरताुं ह्मणनू दुिरा चाल्सु ह्यानें ईस्ट इुंणडया कुं पनीच्या िवनुंतीवरून व्यापाराकिरताुं ह्मणनू 
िािलना १०० रुपये घेण्याचे करारानें ुआ.ि. १६६८ िालीं हें बेट त्याुंच्या स्वाधीन केलें . व ह्याबद्दलचा िनद 

[The treaty of Breda, conclued between England and Holland in 1667 was the occasion of annoyance to the East India Company 
and to pacify this feeling, rather than actuated by any other motive, Charles the second, by letters patent dated 27th March 
1668, conferred upon the Company and in perpetuity the Port and Island of Bombay, "With all the rights, profits and "territories 
thereof, in all full manner as the King himslf pos-" sessed them by virtue of the treaty with the King of Portugal "by which the 
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Island was ceded to his Majesty, to be held by‖ The company of the King in force and common soceage, as of "the Manor of 
East Greenwich, in payment of the annual rent "of £ 10 in gold, on the 30th September in each year."--- The Montly Miscellany 
of Western India.  
  
 भावाथु–ुआ.ि. १६६७ त इुंग्जलुंद व हालुंद ह्याुंमध्यें जो वे्रडा येथें तह झाला तेणेंकरून ईस्ट इुंणदया कुं पनीस बहुत राग ुअला होता; त्याची 

शाुंित करण्याकिरताुंच फक् त हें बटे िवॳ हक् कािुद्धाुं त्याुंच्या स्वाधीन करण्याुंत ुअलें . बाकीचा मजकूर वर ुअलाच ुअहे.] पटीचा घेुउन 
काुंस्टुंणटनोपल नाुंवाची ुअगबोट िप् तेंबराचे १ ल्या तारखेि सुरतेि येुउन दाखल झाली. त्या वळेी सुरत 
येथील वखारीचे पे्रििडेंट िर जॉजु आल्क्झडम ह्याुंनीं हें बेट ताब्याुंत करून घेण्याकशरता मुुंबईि एक 
किमशन पाठिवलें . ह्या किमशनाुंत त्याच्या कौत्न्िलचे मेंबर गुडणलअर, कोडस् ुअिण मास्तर हे होते. व 
कपतान युंग ह्याुंि मुुंबईचे डेप्यूटी गव्हनॳरचा हुद्दा देुउन कपतान गेरीकडून मुुंबई स्वाधीन करून 
घेण्याकिरता पाठिवलें . किमशन त्याच मिहन्याचे २१ व ेतारखेि येथें येुउन दाखल झालें  व त्याुंनी गेरीस 
पत्र िलिहलें  व कपतान गेरीनें २३ व ेतारखेि–ज्या मानमरातबानें इुंग्रजाुंि पोटुुणगजाुंकडून हें बटे िमळालें  
होतें, त्याच थाटानें कुं पनी िरकारच्या स्वाधीन केलें . बेटाबरोबर तेथील िवॳ लष्करी िामान, दारुगोळा, 
ुअिण बेटाच्या िुंरॱणाकिरताुं िजतका राजकीय ुऄिधकार ुऄिणें ुऄवश्य िततका कुं पनीि िमळाला. मुुंबई 
कुं पनी िरकारच्या ताब्याुंत गेल्यािदविापािून ितचें तीन वर्षात ुईत्पन्न ३०,००० रुपयाुंपािून ६५,००० 
रुपयाुंपयंत वाढलें , वर िाुंिगतलेल्या कराराुंपैकीं एका कलमाुंत ुऄिें होतें कीं, कोणत्याही कारणामुळें 
कुं पनीनें ुअपल्या हातून हें बेट जाुउ देुउुं  नये, बटेाच्या िुंरॱणाकिरताुं पक् का बुंदोबस्त ठेवावा, ुअिण ह्या 
बेटाुंत जन्मलेल्या लोकाुंि इुंग्जलदाुंतल्या रयतेप्रमाणें गणलें  जावें. 

  
 कुं पनीसरकारचें ठाणें सुरतेहून मुुंबईस आलें . 
 
 २१. याप्रमाणें हे बटे कुं पनीच्या स्वाधीन झाल्यापािून त्याुंच्याच हुकुमानें मुुंबईि गव्हनॳर येुउुं  
लागले. ुआ.ि. १६८५ पयंत डेप्यूटी गव्हनॳर व ुआतर कामगार ह्याुंच्या नेमणुका सुरतेच्या वखारीच्या 
ुऄिधकाऱ्याकडून होत; परुंतु पुढल्या वर्षी ह्मणजे ुआ.ि. १६८६ त िवॳ ुऄिधकार मुुंबईच्या गव्हनॳराि देुउन 
त्याची नेमणकू णवलायतेहून होुउुं  लागली. हा वळेपयंत सुरतेिच िरकारी ठाणें होतें; परुंतु, ुआ.ि. १६८६ 
त सुरतेि भयुंकर ुअग लागल्यामुळें  कुं पनीि ुअपलें  ठाणें तेथून मुुंबईि ुअणावें लागलें . ह्या वळेीं येथें 
लोकाुंची बरीच वस्ती वाढत चालली ुअहे ुऄिें पाहून, त्याुंनीं मुुंबई हेंच ुअपलें  मुख्य िरकारी ठाणें केलें  व 
शहराुंत ुऄनेक िुधारणा िुरू केल्या. ही िवॳ व्यवस्था नीट चालून खचॳही भागावा ह्मणून शहराुंतील 
दुकानदाराुंवर प्रितवर्षी एक रुपयाचा कर बििवला. िशवाय मच्छीमार लोकाुंवर कर होता तो िनराळाच. 
पुढें ुआ.ि. १६८८ मध्यें शहराुंतील घराुंवर छापा घेण्याची िुरवात केली. ुऄिे हळुहळू नवीन कर बिवनू 
कुं पनीनें शहराचें ुईत्पन्न वाढिवलें . 
 
 मराठ्ाुंचा मुुंबईवर डोळा. 
 
 २२. ुअता, पूवीपािून मुुंबईवर मराठ्ाुंचाही बराच डोळा होता. ुआ.ि. १६६६ त णिंवाजीनें ठाण्याचे 
िकनाऱ्यावरून िवॳ मोंगल लोकाुंि हाुंकून लािवले ुअिण ुआ.ि. १६७० त करनाळे ुअिण माहूली ुआकडचे 
िकल् ले त्याुंजकडून घेतले. ह्याच वर्षी पोटुुणगजाुंनीं णिंवाजीचा जलमागानें पराभव केला; पण, त्याि न 
जुमानताुं तो तिाच पुढे खुष्कीच्या मागानें घोडबुंदर व साष्टी हीं घेत घेत पुढें चालला, त्यामुळें  इुंग्रजाुंनीं 
णिंवाजीकडे तहाचें बोलणें करण्याकिरताुं एक वकील पाठिवला. ह्या वळेीं जो तह झाला त्याुंत णिंवाजीनें 
ुअपण इुंग्रजाुंच्या मुलखावर हल् ला करणार नाहीं ुऄिें कबूल केलें . ुआ.ि. १६७३ त मुुंबईुंत डच लोक ुअले 
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व त्याुंनीं रयतेि ुआतका त्राि िदला कीं, त्याि पोटुुणगजाुंचा ुअरॅय धरुन त्याच्या मुलखाुंत जाुउन राहणें 
भाग पडलें . परुंतु गव्हनॳर आुंणजअर ह्याुंचा कडेकोट बुंदोबस्त ुऄिल्यामुळें  डच लोकाुंचें काुंहीएक न चालताुं 
त्याुंि हा मुलुख िोडून परत जाणें भाग पडलें . 
 
 शिंद्याुंचा मुुंबईवर डोळा. 
 

 २३. मुुंबईला णिंद्धी लोकाुंपािूनही वारुंवार ुऄिाच त्राि पोहचत ुऄिे. ुआ.ि. १६७२–८० च्या 
दरम्यान प्रत्येक वर्षी ते लोक मुुंबईि येत ुऄित. त्याप्रमाणें ुआ.ि. १६७४ त ते मुुंबईवर येुउन िंींवया 
िकल् ल्याुंतून लोकाुंि हाुंकून लािवलें ; परुंतु, ुआतक्याुंत इुंग्रज िैन्यानें त्याुंजवर चाल करून त्याुंजबरोबर 
ुऄिा करार केला कीं, मुुंबईमध्यें कोणत्याही प्रिुंगी ३५० पेॱाुं ुऄिधक णिंद्धी लोकाुंनीं राहूुं नये; ुअिण 
त्याुंजजवळ तरवारी खेरीज दुिरें कोणतेंही हत्यार ुऄिूुं नये. ह्या णिंद्धयाुंच्या येण्यापािून इुंग्रजाुंि मोठें 
िुंकट प्राप् त झालें  होतें; कारण काय कीं, त्याुंनी जर णिंद्धयाुंि मुुंबईि येुउुं  िदलें  ुऄितें तर, णिंवाजीि 
मोठा राग येुउन इुंग्रजािुंबुंधी त्याच्या मनाुंत िुंशय ुईत्पन्न होता; बरें, णिंवाजीच्या म्हणण्याप्रमाणें णिंद्धयाुंि 
मुुंबईुंत येण्याचें बुंद करावें तर ितकडूनही मोंगलाुंची ुआतराजी होुइल ही भीित. ह्याप्रमाणे इुंग्रजाुंि 
ुऄडिकत्याुंत िाुंपडल्याप्रमाणें झालें  होते. 
 
 इ. स. १६७३-७४ तील इुंग्रजसरकारची भयप्रद व्स्थणत. 
 
 २४. ुआ.ि. १६७३ िाली ुआुंग्रज लोकाुंची मुुंबईचे िुंबुंधानें त्स्थित कशी होती ह्यािवर्षयीं डा. िायर 
िाहेब ुऄिें म्हणतो कीं, ―हल् लीं ुअमचा िुंबुंध पोटुुगीज, णिंवाजी ुअिण मोंगल ह्याुंजबरोबर ुऄिल्या 
कारणानें ह्या प्रत्येकाशीं ुअम्हाुंि मोया िौम्य िरतीनें वागलें  पािहजे. हे ितघेही एकमेकाुंिवरूद्ध 
ुऄिल्याकारणानें ुअपुअपिाुंत एकमेकाुंिवर्षयी दे्वर्षभाव व मत्िर दाखिवतात. ुईदाहरणाथॳ–मोंगलाुंनी जर 
काुंही कारणावरून ुअपलें  ुअरमार मुुंबईि ुअणलें  तर णिंवाजीि राग येतो. मोंगलाुंि बुंदरात येुउुं  िदलें  
नाहीं तर, ते िवॳ व्यापार ुईदीम बुंद करून टािकतात ुअिण पोटुुगीज हे ह्या दोघाुंच्याही िवरुद्ध ुऄिल्या 
कारणानें ह्या दोहोंतून एकाच्याही म्हणण्याप्रमाणें ुअम्हीं वागलों तरी पोटुगीजाुंि ुऄिें वाटतें कीं, त्याुंत 
ुअमचे ुऄुंग ुअहे.‖  
 
 २५. ुआ.ि. १६७४ चे एप्रील मिहन्याुंत ―रायगड’ येथे णिंवाजीि राज्यािभरे्षक झाला त्यामुळे मुुंबई 
िरकारानें त्याजकडेि जो वकील पाठिवला होता, त्याचें त्यानें मोया िमत्रत्वानें ुअदराितर्थ्य केलें  ुआतकें च 
नाहीं; तर, इुंग्रजाुंि ुअपल्या ताब्याुंत ुऄिलेल्या िवॳ मुलखाुंत व्यापार करण्याची मोकळीक िदली. परुंतु 
त्याुंत ुआतकी ुऄट ठेिवली होती कीं, ुअयात मालावर २१/२ टक् केप्रमाणें फी घेतल्यावचून माल ुअत येुउ 
द्यावयाचा नाहीं. ुअिण त्याि राजापूर, दाभोळ, चौल ुअिण कल्याण येथें वखारी घालण्याि परवानगी 
िदली. ह्या मोकळीकीपािून इुंग्रजाुंच्या व्यापाराि बरीच तेजी ुअली. 
 
 मान्युअल णड साल्डाना ह्ाची मुुंबईवर चाल. 
 
 २६. ुआ.ि. १६७३–७७ पयंत पोटुुगीज ुअिण इुंग्रज हे एकमेकाुंिवरुद्धच ुऄित. पोटुुगीजाुंचा 
जनरल म्यान्युअल् णड सालडाना ह्याने १२०० लोकाुंिनशीं मुुंबईवर चाल केली. ह्याचें कारण ुऄिें होतें कीं, 
मुुंबईच्या डेप्यूटी गव्हनॳराने मलबार येथील बुंदरात ुऄिलेलें  त्याुंचे एक जहाज पोटुुगीजाुंि देण्याचें 
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नाकािरलें , परुंतु साल्डानाचें काुंहीं एक न चालताुं तो तिाच माघारा गेला. पुढें थोडक्या िदविाुंनी 
पोटुुगीज लोकाुंचे काुंहीं पाद्र्याुंनी इुंग्रजाुंिवरुद्ध ुईठण्याकिरताुं त्याुंि भर िदल्यावरून इुंग्रजाुंनी ुऄिा हुकूम 
फमािवला कीं, मुुंबईुंतील िवॳ पोटुुगीज पाद्र्याुंि हाुंकून द्यावें. हें इुंग्रजाुंचें कृत्य पोटुुगीजाुंि न ुअवडून 
त्याुंनी मुुंबईुंतील लोकाुंि भकुें  मारण्याचा िवचार करून वाुंदे्र येथील ताुंदूळ येण्याचें बुंद केलें  ुआतकें च नाहीं; 
तर, फळफळावळ, भाजीपाला, कोंबडीं, बदकें  वगैरेवर जबरदस्त कर बििवला, ठाणें ुअिण करुंजे येथून 
मुुंबईुंत येणाऱ्या मालावर शकेडा १० टक् के कर बिवावा ुऄिाही त्याुंचा िवचार होता. एवढा जरी 
पोटुुगीजाुंनीं त्याुंि त्राि िदला तरी देखील इुंग्रजाुंनीं त्याुंि जुमािनलें  नाहीं. 
 
 हुंणिकुकबरोबर पोटुुणगजाुंचा तहनामा. 
 
 २७. पढुें पोटुुणगजाुंनीं हुंणि कूकबरोबर तहनामा केला, त्याुंतील कलमें ुऄशीं होतीं कीं, मुुंबईच्या 
बुंदरातून पोटुुगीज व ुआतर लोकाुंच्या व्यापाराि इुंग्रजाुंनी कोणत्याही प्रकारें ुऄडथळा करूुं  नये; 
पोटुुणगजाुंनीं इुंग्रजाुंची परवानगी घेतल्यािशवाय खुशाल ुअपलीं गलबतें मुुंबईच्या बुंदराुंतून ुअणावीं व 
न्यावीं व ुऄिें करण्याचा त्याुंचा ुआतर बुंदराुंप्रमाणें मुुंबईबुंदरावरही हक् क ुअहे. िशवाय मुुंबईच्या रिहवाशाुंनीं 
ुअपला जिमनीवरील खािगी हक् क कोणत्याही कारणावरून घालवूुं नये. 
 
 २८. याप्रमाणें तह झालेला ऐकून दुिऱ्या चाल्सु राजानें पोटुुणगजाुंचा व्हाुइिराय ह्याि गोव्याुंस 
ुआ.ि. १६७६–७७ च्या १० माचॳ रोजीं ुऄिें पत्र िलिहलें  कीं, ुअम्हाुंि जो ग्राुंट (दानपटीचा) तुह्माुंकडून 
देण्याुंत ुअला ुअहे, त्याुऄन्वयें ुअह्माुंि न कळिवताुं तुम्ही हुंणि कूक ह्याजकडून जुलमानें ुऄन्यायाचा लेख 
िलहून घेतला ही तुझीं फार वाुइट गोष् केली. कारण िदहुॳ दानपटीचयाुंत कोणत्याही तऱ्हेचा फेरफार 
करण्याि कोणािही ुऄिधकार नाहीं. ह्या तुमच्या कृत्यापािून ुअमच्या राजकीय पदवीला धक् का पोंहचेल 
एवढेंच नाहीं; तर, तुमच्या राजािही वाुइट वाटल्यािशवाय राहणार नाहीं. ुअह्मीं ुअमच्या लोकाुंि ुऄिा 
कोणत्याही प्रकारचा लेख िलहून न देण्यािवर्षयीं पूवीपािून ताकीद केली ुअहे. व ुअताुं ते तुह्माुंि ठाणें व 
करुंजें ह्ा बुंदराुंतून येणाऱ्या जाणाऱ्या गलबताुंवरील जकात देणार नाहींत; कारण िदहूॳ तहापूवी ुऄिा कर 
ुअह्माुंपािून कधींच घेण्याुंत येत निे. ुअताुं, तुमच्या ताब्याुंतल्या मुलखाुंत व्यापार करणें झाल्याि ुअमचे 
लोक तुमचे वाजवी कर देण्याि कबलू ुअहेत. याप्रमाणें पोटुुगीज लोक वारुंवार नवीन नवीन खटले 
ुईपत्स्थत करून इुंग्रजाुंि त्राि देत. 
 
 डच लोकाुंचे मुुंबईवर येणें. 
 
 २९. ुऄशी जरी इुंग्रजाुंची त्स्थती होित तरी त्याुंनी िजकडे ितकडे िकल् ले बाुंधून थोडथोडें लष्कर 
ठेुउन मुुंबई मोया बुंदोबस्ताुंत ठेिवली होती. तरी पण, ुआ.ि. १६७३ च्या २० व्या फेबु्रवारीि वलुंदाजी 
(डच) लोकाुंचा िेनािधपित णरक्लार्फ व्हानगान हा ६,००० लोकाुंिनशीं ुअरमार घेुउन मुुंबईवर ुअला; 
परुंतु, त्यावळेचे मुुंबईचे गव्हनॳर, जनरल आुंणजअर हे मोठे धूतॳ, चतुर व चौकि ुऄिल्याकारणानें त्याुंनी 
ुअपल्यापाशीं ुऄिलेली फौज िजकडेितकडे नाकेबुंदीनें ठेुउन मोठा कडेकोट बुंदोबस्त केला होता. िैन्याुंत 
काय ते िगळे ३०० गोरे, ४०० णकणरस्ताुंव, ३०० भुंडारी ुअिण ५०० पोटुुगीज व त्याुंजवर एक इुंग्रज िरदार 
ुआतके लोक ुऄिून फति ८ तोफा होत्या. त्या तटावर चढवनू मुुंबईच्या िकल्ल्यावर ५०० लोकाुंची नेमणकू 
केली. हा ुआतका बुंदोबस्त पाहून णरक्लार्फ व्हानगान ह्यानें ुअपल्या ुअरमाराचें िुकाणूुं िफरवनू माणहमच्या 
बाऱ्याुंत वरवा करण्याचा िवचार केला; परुंतु, येथेंही आुंणजअर िाहेबाुंनें माणहमच्या िकल्ल्यावर ३०० भुंडारी 
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लोक ठेवलेच होते. ह्या िशवाय मुुंबईच्या बुंदराुंच्या िुंरॱणाकिरताुं तीि तीि तोफाुंची तीन लढाुउ जहाजें 
व पाुंच िें च (फरािीि) लोकाुंचीं मदतीि ुअलेलीं जहाजें ठेवलीं होतीं. ुऄिा मुुंबईचा बुंदोबस्त पाहून 
णरक्लार्फ व्हानगान ह्याि पळून जावें लागलें . नुंतर ुआ.ि. १६८६ मध्यें पुनुः डच लोकाुंनीं मुुंबईवर ुऄिाच 
एक हल् ला केला होता; परुंतु, तेव्हाुंही पूवीप्रमाणें कडेकोट बुंदोबस्त ुऄिल्याकारणानें त्याुंचें काुंही एक न 
चालताुं ह्या वळेींही त्याुंि ुअपला गाशा गुुंडाळणें भाग पडलें . 
 
 मराठ्ाुंचा मोड. 
 
 ३०. ुआ.ि. १६७८ त मुुंबई बुंदराुंत ुऄिलेल्या मुसलमानाुंच्या बोटी जाळण्याचा िवचार णिंवाजीनें 
केला होता; परुंतु, त्याुंत त्याि जय िमळाला नाहीं, ह्मणनू कल्याणाि परत जाुउन तिाच तो पढुें ठाण्याि 
जाण्याचा प्रयत्न करीत ुअहे ुआतक्याुंत पोटुुणगजाुंनी त्याि हरकत केली. ुआ.ि. १६७९ त मुुंबई बुंदराच्या 
दिॱण िकनाऱ्याचें णिंद्यापािून रॱण करण्याकिरताुं णिंवाजीनें कान्हेरी बेट ुअपल्या स्वाधीन करून घेतलें . 
ह्या बेटावर इुंग्रज व पोटुुगीज हे दोघेही ुअपापला हक् क िाुंगत होते. हें बेट हस्तगत करून घेतल्यावर 
इुंग्रज ुअिण णिंद्दी ह्या दोघाुंनींही णिंवाजीि हाुंकून देण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला इुंग्रजाुंनीं तर मराठ्ाुंचा 
पाडाव करून त्याुंचे पुष्कळ लोक मारून चार गलबतेंही बुडिवलीं, तरी त्यानें ह्या बटेावरील ुअपला हक् क 
िोिडला नाहीं. 
 
 ३१. ुआ.ि. १६८० च्या ५ एिप्रल रोजीं णिंवाजीचें देहाविान झालें . त्याच्यामागून त्याचा मुलगा 
सुंभाजी हा औरुंगझेबाचा बुंडखोर मुलगा सुलतान अकबर ह्याि िामील झाल्याकारणानें त्याजवर 
औरुंगझेबाचा मोठा कोप झाला होता. णिंद्दी ुअिण मराठे ह्याुंजमध्यें वारुंवार लढाया होत ुऄिल्यामुळें 
मुुंबईुंच्या िकनाऱ्यावर नेहमीं हल् ले चालूच ुऄित. तेव्हाुं ुऄथांत मुुंबईतील ुआुंग्रजाुंि ह्याुंची मोठी भीित ुऄिे. 
िशवाय इुंग्रजाुंजवळ फौजफाुंटाही ह्मणण्यािारखा नव्हता म्हणनू कुं पनी िरकाराि ह्या बेटाुंत विाहत 
करिवण्याच्या कामीं पुष्कळ रॅम पडले; कारण सुंभाजीचा मुुंबईवर डोळा होता व म्हणूनच तो पुष्कळ 
िैन्यािनशीं घारापुरी व कान्हेरी, हुनेरी येथें येुउन वारुंवार छावणी देत ुऄिे. 
 
 ३२. ुआ.ि. १६८२ त मोंगलाुंचे िैन्य जुन्नराहून कल्याणाि ुअलें  त्यावळेीं पोटुुणगजाुंची ित्ा 
बेलापुरावरची नाहींशी झाली होती ुअिण णिंद्दी कासीम हाही बेलापुर येथें मराठ्ाुंपासून ुअपलें  िुंरॱण 
व्हावें म्हणून एक िकल् ला बाुंधीत होता. ह्याच वर्षाच्या एिप्रल मिहन्याुंत िदहुॳ णिंद्दी कासीम हा मुुंबईवर 
ुअला तेव्हाुं औरुंगझेब बादशहाची मजी खप्पा न व्हावी ह्मणनू इुंग्रजाुंनी त्याि मुुंबईच्या बुंदराुंत वरवा 
करण्याची मोकळीक िदली. पुढें पाविाळा गेल्यानुंतर मराठे ुअिण णिंद्दी ह्याुंची पनुुः मुुंबईच्या बुंदराुंत 
चकामक झडली तींत सुंभाजीचा पराभव होुउन णिंद्दयानें त्याचीं तारवें लुिटलीं, गाुंवें जािळलीं व िकत्येक 
बायका पळवनू नेुउन महाडपयंत चाल करून सुंभाजीचा जनरल [कुलाबा गझेटीुऄर.] दादाजी रघुनाथ 
देिंपाुंडे ह्याची बायको कैद करून घेुउन गेला. ुऄिें जेव्हाुं झालें  तेव्हाुं सुंभाजीनें घारापुरी येथें िकल् ले 
बाुंधण्याची तयारी करून ुअपल्या दौलतखान नामक िरदाराि मुुंबईि वढेा घालण्याकिरताुं पाठिवलें  व 
त्याि कुमक करण्याकिरताुं मोंगलाुंचे ३,००० लोक माजगाुंव येथें तळ देुउन रािहले होते. ह्या िशवाय 
अणलबागचा आुंग्रया, हपसाणाुंतील णिंद्दी, वाडीचा साुंवुंत, जुंणजऱ्याचे चाुंचे ुआत्यादी िरदाराुंकडून 
मुुंबईुंतील लोकाुंि बराच त्राि पोंहचे. चाुंचे वगैरे लोक मोठमोठीं जहाजें लुटीत, त्याुंतील मालाची नािधूि 
करीत, लोकाुंि कैद करीत ुअिण कधीं कधीं ठारही मारीत. याकूबखान तर ुआ.ि. १६७२ पािून 
माजगाुंवाि येुउन हजारो लोकाुंिनशीं तळ देुउन रहात ुऄिे एवढेंच नाहीं; तर, कधीं कधीं ुअिपािच्या 
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गाुंवाुंत जाुउन तीं लुटीही. याकूबखानाचे व णिंवाजीचे वाकडे होते त्यामुळें  त्याजवर जाण्याच्या िनिमत्ानें 
तो मुुंबईवर येुउन तळ देुइ. पोटुुगीज लोकाुंप्रमाणेंच सुंभाजीनेंही एक दोनदाुं दाणा गल् ला मुुंबईि 
पाठिवण्याचें बुंद केलें  होतें, ह्यामुळे येथील लोकाुंचे बरेच हाल झाले. 
 

 ३३. ुआ.ि. १६८३ िालीं सर जान चाईल्ड याचे कारकीदीत डच लोकाुंनीं बुंटम घेतल्यामुळे 
इुंग्रजाुंनीं मुुंबई ुअपले मुख्य ठाणें करून िैन्य वाढिवलें . वर्षॳुऄखेरीच्या िुमाराि मुुंबई येथील िैन्याचे 
कम्याुंडर कप् तान णरचडु केगणवन–कौत्न्िलचा ितिरा मेंबर–ह्यानें ुअपल्या पगाराच्या व खाण्याच्या 
खचाबद्दलची कोटु ऑफ् डायरेक्टसु ह्याुंनी मुंजुरी न िदल्याकारणानें कुं पनी िरकारािवरूद्ध िैन्य िफतवनू 
बुंड करून डेप्यटूी गव्हनॳर िम. वाडु याि कैद केलें  व त्यानें ह्या बटेाुंतील कारभार २७ िडिेंबर १६८३ पािून 
तो १९ नोव्हेंबर १६८४ पयंत इुंग्जलुंदच्या राजाच्या नाुंवानें चालिवला. सुरत येथील वखारीचे पे्रििडेंट व मुुंबई 
गव्हनॳर िदहुॳ चाईल्ड हे मुुंबईि येुउन त्याुंनी बुंड िमटिवण्यािवर्षयीं पुष्कळ खटपट केली; परुंतु, त्याुंचे 
काुंहीं एक न चालताुं त्याुंि सुरत येथें पुनुः परत जावें लागलें . ह्या प्रिुंगी केगणवन व त्याचा िाथी थॉनुबनु 
ह्या प्रत्येकाि धरून देणाराि ४,००० रुपयाुंचें बॱीि; अुंडरसन व फ्ललेचर ह्या बुंडखोराुंि पकडण्याबद्दल 
प्रत्येकीं २,००० व दुंग्याुंत जे कोणी जखमी वगरेै होतील त्याुंि बॱीिादाखल वाुंटण्याकिरताुं ८,००० रुपये 
कुं पनीसरकारनें काढले होते ुऄिें िाुंगतात. हें बुंड ुआ.ि. १६८४ च्या ुअक्टोबर मिहन्यापयंत चाललें . ह्या 
वळेी णवलायतेहून ुआुंिडयन ुअरमाराचे व्हाुइि ुअडिमरल िर थामस ग्राुंथ्याम हे मुुंबईुंत नोव्हेंबर मिहन्याुंत 
येुउन दाखल झाले; तेव्हाुं कप् तान केगणवन ह्यानें ―ुअपणाुंि ुऄपराध माफ ुऄिल्याि हें बेट तुमच्या स्वाधीन 
करतों‖ ुऄिें िाुंगनू माफी िमळाल्यावर त्याुंच्या स्वाधीन हें बेट केलें . नुंतर त्याि णवलायतेि जाण्याचा हुकूम 
झाला. ुअताुं, जरी केगणवन ह्याुंनें बुंड करून मुुंबई ुअपल्या स्वाधीन करून घेतली होतीं तरी, त्यानें 
िततक्या काळाुंत मुुंबईची राज्यव्यवस्था फार ुईत्मरीतीनें ठेिवली होती ुआतकें च केवळ नव्हे; तर, त्यानें 
सुंभाजीबरोबर मतै्री जोडून इुंव्ग्जलिंाुंि िहतकारक ुऄिा तह करून णिंद्याुंसही मुुंबईत येण्याचें बुंद केलें  होतें. 
िाराुंश, त्यानें ह्या बटेाची राज्यव्यवस्था मोया दॱतेनें चालिवली होती व हीच त्याची दॱता मराठे, मोंगल 
व णिंद्दी ह्याुंच्या तावडींतून हें बेट िोडिवण्याि कारणीभतू झाली ुऄिें म्हणण्याि काुंहीं हरकत नाहीं. 
 
 ३४. ुआ.ि. १६८७ ह्या वर्षी कोटु ऑफ् डायसेक्टसु ह्याुंनीं व्यापाराची वृिद्ध होण्याकिरताुं मुुंबई, 
मद्रास ुअिण णचतागाुंग ुआत्यािद िठकाणीं स्वतुंत्र विाहती करण्याचें मनाुंत ुअिणलें . त्याुंत मुुंबई ही त्याुंनी 
ुअपलें  मुख्य ठाणें केलें  व िर जॉन चाईल्ड याि मुुंबईि मराठे व मोगल याुंजबरोबर िमत्रत्व करण्याि 
पुष्कळ िैन्य व ुअरमार देुउन सुरतेहून मुुंबईि पाठिवलें ; पण, त्याि ह्या कामीं ह्मणण्यािारखे यश न येताुं 
तो ुआ.ि. १६९० त फेबु्रवारीच्या ४ र्थ्या तारखेि मरण पावला. 
 
 शिंद्याुंची मुुंबईवर चाल. 
 
 ३५. ुआ.ि. १६८९ तारीख २२ फेबु्रवारी ह्या िदवशीं जाुंणजऱ्याचा णिंद्दी २५,००० फौज घेुउन मुुंबईवर 
ुअला. पिहल्यानें णिंवरी येथील िकल् ला हस्तगत करून घेुउन दुिऱ्या िदवशी माजगाुंवच्या िकल्लयावर 
चाल केली व तेथें ुऄिलेल्या िुंत्री लोकाुंि हाुंकून देुउन िकल्ल्याुंतील िवॳ दारुगोळा व तोफखाना ुअिण 
नाण्याच्या काुंहीं पेट्या ुअपल्या हस्तगत करून घेतल्या. पुढें माणहमचा िकल्ला स्वाधीन करून घेण्याकिरताुं 
तेथें काुंहीं िैन्याि जाण्याचा हुकूम िदला ुअिण डोंगरी िकल्ल्याुंवर तोफा रचनू इुंग्रजाुंच्या ताब्याुंत 
ुऄिलेला मुुंबईचा मोठा िकल्ला घेण्याची मिलत केली होती. मुुंबईचा बहुतेक भाग त्याच्या स्वाधीन होुउन 
त्याचे लष्कर िुमारें ४५,००० लोकाुंचें झालें . िुमारे एक वर्षॳ येथें राहून शवेटी माजगाुंवचा िकल्ला जाळून 
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ुआ.ि. १६९० त तो परत गेला. ह्या स्वारीनुंतर मुुंबईुंत महामारीचा रोग ुईत्पन्न होुउन पुष्कळ लोक मेले व 
इुंग्रज िैन्यापैकीं काय ते िगळे ३५ गोरे िशपाुइ शहरिुंरॱणाकिरताुं रािहले. 
 
 
 मोंगलाबरोबर झालेला तहनामा. 
 
 ३६. ह्या वळेी जॉन चाईल्ड नाुंवाचा एक ुआुंग्रज व्यापारी ह्या बटेात होता. तो कुं पनीसरकारची 
राज्यित्ा वाढिवण्याच्या कामीं फार झटत ुऄिल्याकारणानें त्याला त्याुंनी ‘ब्यारोनेट’ चा िकताब देुउन 
―आडणमरल’ व मुुंबईच्या फौजेचा ―जनरल‖  [िर जॉन चाईल्ड ह्याच्या मरणापयंत सुरतेच्या वखारीवरील ुऄिधकाऱ्याि ―जनरल’ 
ही पदवी होती; परुंतु, पुढें ही पदवी काढून टाकून ितच्या ऐवजी “पे्रणसडेंट” ही पदवी चालू केली व ह्याच वेळेपािून पायदळाचे कपतान लोक हे 

मुुंबईच्या एत्क्झक्युिटव कीत्न्िलचे मेंबर होुउुं  लागले.] हा हुद्दा देुउन िशवाय मुुंबईचे गव्हनॳराच्या जागेवर नेिमलें  होतें. 
हाच वरील िर जॉन चाईल्ड होय. त्याि हल्लींच्या गव्हनॳर जनरलाुआतका ुऄिधकार होता. पण ह्याचा 
स्वभाव ुईद्धट ुऄिल्याकारणानें ओरुंगझेब बादशहाचा ह्याजवर वक्र डोळा ुऄिे.  
 
 ३७. याप्रमाणे त्स्थित ुऄिल्याकारणानें याकुबखानाचें िनवारण करण्याि त्याि बरेच प्रयाि पडले. 
त्यानें मुुंबुइहून तळ ुईठवनू जावें म्हणून चाईल्ड ह्यानें औरुंगझेबाबरोबर तहाचें बोलणे लावण्याकिरताुं 
णदल् लीि दोन वकील पाठिवले होते. त्याुंनीं औरुंगझेबाच्या िवॳ ुऄटी कबलू करून त्याजबरोबर ुआ.ि. 
१६९० त तह केला त्याुंतील कलमें येणेप्रमाणें:-  
 

 १. िर जॉन चाईल्ड ह्यानें नुउ मिहन्याचे ुअुंत शहदुस्थान िोडून जावें. 
 

 २. मोंगलिरकाराि याकूबखानाचे स्वारीिुंबधीं जो खचॳ झाला ुऄिेल तो भरून काढण्याकिरताुं 
ुआुंग्रजाुंनी ुअपला एक मनुष्य ओलीि द्यावा, 

 
 ३. कुं पनीचे िशपायाुंि रयतेंत न गणताुं त्याुंि गुलामाुंप्रमाणे गणावें. 

 
 ३८. िदहुॳ तहाचा लेख ुअह्मीं मुुंबईच्या वणॳनाुंतून खालीं िदला ुअहे:- तारीख २७ माहे फेबु्रवारी 
िन १६८९–९० मोया कीर्णतमान राज्याच्या तेहितिाव्या वर्षी, “िवॳ ुआुंग्रज लोकाुंनीं मोया नम्रतेने ुऄजॳ 
केला कीं, जे ुअपण ुऄपराध केले त्याुंची ुअपणाि ॱमा ुऄिावी, ुअिण ॱमा झाली हें प्रििद्ध होण्यािाठी 
नवीन फरमान द्यावा ुऄशी िवनुंती केली; ुअिण जगामध्यें जें मोठें प्रतापी स्थळ ुऄत्युत्म राजमुंदीर येथे 
बादशहाची कृपादृष्ी ुऄिावी ह्मणून ुअपले वकील पाठिवले. ुअणखी गुन्हेगारीबद्दल ते ज्याचा 
जामदारखाना मोठा ुअिण िूयािािरखा प्रज्विलत ुअहे ुऄशा महान बादशहाि दीड लॱ रुपये नजराणा 
करतील; ुअिण िावकार लोकाुंचा माल जो त्याुंनीं हरण केला ुअहे, तो त्याुंच्या धन्याुंि परत देतील ुअिण 
मामूल चालीप्रमाणें विहवाट ठेवनू ुआतुःपर याप्रमाणें गरैरीतीची वतॳणूक ठेवणार नाहींत. ुऄिा िुरतेचे 
िुभेदार याुंजकडून ुऄस्मानाएवढा ुऄजॳ या नामाुंिकत दरबाराुंत पोंहचला; िबब जी ुअपली मेहरबानी 
िवॳलोकावर करण्याि योग्य ुअहे, तेणेंकरून दयाळू होुउन त्याुंच्या ुऄपराधाची ॱमा केली ुअहे. ुअिण 
बादशहा लायक मेहरबानगीनें फरमािवतात कीं, नजराणा िुरतेच्या जामदारखान्यात दाखल करण्यात 
यावा, िावकाराुंचा माल परत केला जावा, शहराची ुऄबादानी ुऄिावी, ुअिण त्याुंनीं पूवॳवत व्यापार 
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चालवावा; व िम. चैल्ड ज्यानें ही बेुऄदबीची गोष् केली, त्याि येथून लावनू देण्याुंत यावें. हा हुकूम ुऄिनवतॳ 
ुअहे.‖  
 
 ३९. यावरून पाहताुं एकदरीनें ह्या तहापािून ुआुंग्रजाुंचे बहुत नुकिान होुउन त्याुंि नीचत्व ुअलें  हें 
िागणें नकोच. िशवाय याकुबखानाच्या स्वारीिुंबुंधीं झालेला ४१, ६०, ००० रुपये खचॳ भरून द्यावा 
लागला. ह्याप्रमाणें ुआुंग्रजाुंची लीनता िदिल्यावरून याकुबखानाि औरुंगझेबानें हुकूम पाठिवल्याप्रमाणें 
जातेवळेीं बरीच लुटालूट करून हें बटे ुआुंग्रजाुंच्या स्वाधीन करून तो जुंिजऱ्याि परत गेला. 
 
 ४०. वरील प्रकार बहुतकरून िर जॉन चाईल्ड ह्याच्या हयगयीमुळें  झाला ुऄिें म्हणण्याि काुंहीं 
हरकत नाहीं; कारण ह्याि िरदार नेमलें  होतें तरी, हा फक् त नावाचाचा िरदार होता. ज्या वळेी शत्रु चाल 
करून ुअला त्या वळेीं ह्याला लढण्याचें ॲान निल्याकारणानें इुंग्रजिरकारच्या स्वाधीन थोडाबहुत 
ुऄिलेला मुलुखही ह्यानें घालिवला. ह्याच्या हाताखालीं २,५०० फौज होती एवढेंच केवळ नव्हे; तर, 
त्याच्या स्वाधीन १२ लढाुउ गलबतेंही होती; परुंतु, ह्याची हयगय ह्या पराभवाि कारणीभतू होुउन वरील 
तहाुंप्रमाणें त्याि हा प्राुंत िोडूनही जाणें भाग पडलें  ुऄितें; परुंतु, ही तहाची मुदत िुंपण्यापूवीच िदहुॳ 
चाईल्ड िाहेब मरण पावले. 
 
 इुंग्रजाुंस मोगुंलापासून व्यापार करण्याची मोकळीक. 
 
 ४१. ुआ.ि. १६९० च्या फेबु्रवारी मिहन्याचे २७ व े तारखेि मोंगलाुंनीं इुंग्रजाुंि व्यापार करण्याची 
मोकळीक िदली; परुंतु, ज्या ुऄटीवर ही मोकळीक देण्याुंत ुअली होती, त्या ुऄटी इुंग्रजाुंि फार 
मानहानीकारक होत्या. कारण त्याुंि ुअपला ुऄपराध कबलू करून ॱमा मागावी लागली, पुष्कळ दुंड द्यावा 
लागला, ―ुअह्मी पुनुः ुअमचा व्यापाराचा धुंदा पत्करूुं ‖ ुऄिें कबूल करावें लागलें . ह्या िवॳ िुंकटाचें 
ुअिदकरण जो िर जॉन चाईल्ड ह्याि काढून टाकूुं  ुऄिें कबूल करावें लागलें ; हें वर िाुंिगतलेंच ुअहे. 
ह्यापूवीच (ह्मणजे ुआ.ि. १६८९ त) णिंद्दयाुंच्या िैन्यानें मुुंबईवर चाल करून माणहम, माुंजगाुंव, िंींव, वगरेै 
गाुंवें ुअपल्या हस्तगत करून घेतलीं ुअिण गव्हनॳर व त्याुंचे िैन्य ह्याुंि कैद केलें . हीं गावें इुंग्रजाुंच्या 
हस्तगत २२ जून १६९० पयंत झालीं नव्हतीं; कारण बटेाचे िुंरॱणाकिरताुं बुंदोबस्त ुआतका कमी व िैन्य 
ुआतकें  िनबॳल होतें की, मोंगलाुंचा जनरल मुक त्यारखान ह्याचें ुअिण णिंद्दयाुंचे वाुंकडें नितें तर त्याुंनीं 
मुुंबईबेट कधीच काबीज केलें  ुऄितें. 
 
 शिंद्याुंची मुुंबईवर पुनः चाल. 
 
 ४२. ुआ.ि. १६९२ त मुुंबुइत महामारीच्या िपाट्यानें ुआुंग्रजाुंचे िैन्य बरेंच नाहीिें झालें , ही िुंधी 
पाहून जुंिजऱ्याच्या हपशाने पुनुः मुुंबुइवर चाल केली. ह्या प्रिुंगीं रस्तम दोराब ह्या पारशी गृहस्थानें कोळी 
लोकाुंि िशपाुइ बनवनू ुअिण दुिऱ्या ुऄनेक ुईपायाुंनी ुआुंग्रजाुंि मदत करून ह्या परचक्राचें िनवारण केले. 
ह्या त्याच्या कामिगरीबद्दल िरकारानें त्याि मुुंबुइतील पािटलकीचा ुऄिधकार िदला ुअिण िदहुॳ िकताब 
त्याच्या वुंशपरुंपरेनें चालावा ुऄिा िनदपटीचा करून देुउन कोळी लोकाुंचा मनिुबा करण्याचा ुऄिधकारही 
त्याि िदला व तो ुऄजूनही त्याच्या वशुंजाकडे चालत ुअहे ुऄिें वाटतें. पुढें गव्हनॳर हानॳबी ह्यानें िदहुॳ 
रस्तम दोराब ह्याचा िचरुंजीव काविजी ह्याि वरील िकताब िदला व काविजी पाटलाचें तळे जें मुुंबुइुंत 
प्रििद्ध ुअहे तें ह्याच गृहस्थानें बाुंधले ुअहे. 
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 ४३. ईस्टइुंणदया कुं पनीला ता. ७ ुऄक्टोबर व ११ नोव्हेंबर १६९३ ह्या वर्षी जे दोन चाटुर (िनदा) 
िमळाले त्या योगानें कोटु ऑफ् डायरेक्टसु याुंचे ुऄिधकार िवशरे्ष वाढून दुिरी ईस्टइुंणदया नावाुंची नवीन 
कुं पनी िनघणार होती. ितचाही मोड झाला. ह्याच िुमाराि र्फोटु सेंट जाजु येथील गव्हनॳर िर जान 
गोल्डबरो ह्याुंि िवॳ शहदुस्थानाचे ‘जनरल’ नेमण्याुंत ुअलें  ुअिण िर जान गेयर याुंि ‘लेर्फटेनुंट जनरल’ 
ची पदवी िमळाली. 
   
 कान्होजी आुंगे्र. 
 
 ४४. ुआ.ि. १७१७ [Lows Indian Navy.] त कान्होजी आुंगे्र ह्यानें इुंग्रज िैन्याचा मोड करून णवजयदुगु 
येथील िकल्ल्यावर हल् ला करण्याि त्याुंि ुऄडथळा केला. पढुें ुआ.ि. १७१८ त ुआुंग्रजाुंनीं कान्हेरीवर हल् ला 
केला; परुंतु, त्याुंच्या जवळ भरपूर िैन्य निल्याकारणानें त्या वळेचे गव्हनॳर चाल्सुबून ह्याुंनीं हें कायॳ ुऄन्य 
ुईपायानें िाधून घेण्याचें योिजलें . त्यानें िवाि लालुच दाखवनू ुऄिें प्रििद्ध केलें  कीं, जे कोणी ुअह्माुंि ह्या 
कृत्याुंत मदत करतील त्याुंि मुुंबईस परत ुअल्यावर दरमहा ४० रुपये व ह्या िरकारच्या कामाुंत 
हस्तपादािद ुऄवयवाुंनीं पुंगू होतील त्याुंि िािलना ३०० रुपये देुउन कुं पनीचे नोकर ुऄिे िमजू. याप्रमाणें 
िैन्य वाढवनू त्यानें ुअपलें  कायॳ िाधून घेतलें . 

 
 ४५. ह्या आुंग्रयाच्या स्वारीनुंतर इुंग्रजाुंचे िूत्र काुंहीं वर्ष ेनीट चाललें  होतें ुऄिें िदितें; ुआतक्याुंत पुनुः 
ुआ.ि. १७२० मध्यें पोटुुगीज व इुंग्रज ह्याुंचें वाकडे पडल्यामुळें  त्याुंनीं वाुंदऱ्याचा ुअिण मुुंबईचा िुंबुंध 
तोडला; त्यावळेीं इुंग्रज िरकारानें ुऄशी दवुंडी िपटिवली कीं, २१ िदविाुंचे ुअुंत िवॳ पोटुुगीज लोकाुंनीं 
मुुंबई िोडून माणहमाि िनघनू जावें; पण, पुढे ुअपापिाुंत िमजूत झाल्याकारणानें पोटुुणगजाुंि मुुंबईुंतून 
िनघून जाण्याचा प्रिुंग ुअला नाहीं. पुढें ुआ.ि. १७२७ त पोटुुणगजाुंनीं इुंग्रजाुंकडून मुुंबई िवकत घेण्याचा 
घाट घातला होता पण तिें काुंहीं घडून ुअलें  नाहीं. 
 
 ४६. ुआ.ि. १७३९ त पेशव्याुंनीं पोटुुणगजाुंपािून विुइ घेतल्यानुंतर त्याुंची ित्ा मुुंबई खेरीज करून 
ठाण्याच्या भागावर पिरत चालली होती. आुंग्रयाचा मुलूख तर त्याुंनी पािहजे तेव्हा घेतला ुऄिता. ह्याच 
िुमाराि पोटुुणगजाुंस चौल येथें लावनू िदल्यामुळे मुुंबईुंतील लोक ुऄगदीं हवालदील होुउन गेले होते ुअिण 
मुुंबईची िैन्याचे िुंबुंधानें त्स्थित चाुंगलीशी निल्यामुळें  मुुंबईिरकारानें वसईि एक णचमणाजीआपाकडे; 
ुअिण  एक सातारच्या महाराजाुंकडे; ुऄिे दोन वकील पाठिवले. णचमणाजीआपाकडे गेलेल्या विकलानें 
इुंग्रसाुंस िहतकारक ुऄिा तहनामा करून घेतला व सातारचे महाराजाुंकडे गेलेल्या विकलानें 
महाराजाुंकडून ुऄिें ुअरॄािन िमळिवलें  की, शहदुस्थानाुंतील लोक इुंग्रजाुंच्या व्यापाराचें महत्त्व जाणतात 
म्हणून मुुंबईवर कोणी हल् ला हरकत करणार नाहीं; परुंतु, ह्या ुअरॄािनापािून हवातिा ुईपयोग झाला 
नाहीं; कारण, थोडक्याच िदविाुंनीं इुंग्रज व्यापाऱ्याुंचे जहाज आुंग्रयाुंनी लुिटलें  व त्याुंचे त्याुंनी पुष्कळ 
नुकिान केलें . 
 
 िंहर वाढणवण्याचे णवचार. 
 
 ४७. याप्रमाणे जरी मुुंबईची त्स्थित होती तरी ितचें महत्त्व यत्त्कुं िचतही कमी न होताुं ुईलट 
िदविेंिदवि वाढतच चाललें  होते. ुआ.ि. १७५३ िालीं कुं पनीिरकाराने कोटु ऑफ् डायरेक्टसु ह्याि 
िलिहलें  कीं, ह्या शहराची वस्ती ुईत्रोत्र वाढत चालल्याकारणानें शहर वाढवावें ह्मणून येथील राहणाऱ्या 
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लोकाुंची नेहमी ओरड चालली ुअहे, ुअिण औरुंगाबाद, पुणे व ुआतर िठकाणचे पेढीवाले ह्याुंनीं ुअपलीं 
दुकानें येथे ुईघडलीं ुऄिल्यामुळें  व्यापाराि फार तेजी येत चालली ुअहे. एवढी वस्ती वाढण्याचें कारण 
ुआ.ि. १७४८ त कोटु ऑफ् डायरेक्टसुकडून लोकाुंि येथें विाहत करण्याि ुईते्जन द्याव ेव त्याुंचपािून 
पाुंच वर्षपेयंत कर घेुउुं  नये ह्मणून कुं पनीिरकाराि िलहून ुअलें  होते, हेंच होय, हें मागं िाुंिगतलें च ुअहे. 
शहर स्वच्छ ठेवण्यािवर्षयीं नेहमी प्रयत्न चालूच होते. प्रत्येक धमातील मनुष्याुंि ुअपापल्या धमाप्रमाणे 
वागण्याची पूणॳ मोकळीि ुऄिल्याकारणानें लोकाुंि ती पिुंत पडून मुुंबईुंत वस्तीिशवाय शकिचत् ही जागा 
ुईरली नव्हतीं; एवढेंच केवळ नव्हे तर, हें शहर व्यापाराचे मुख्य स्थान ुऄिून ह्या बुंदराचा व्यापार पिश् चम 
ुअिण ुईत्र शहदुस्थान, मलबारिकनारा, इराणचे ुऄखात ुअिण ताुंबडा समुद्र ह्याुंजबरोबर चालत होता. 
ह्याच कारणास्तव इुंग्रज्याुंच्या शहदुस्थाुंतील ुआतर िवॳ मुलखापेॱाुं मुुंबई शहर हे त्याुंचा ुऄगदीं जीव कीं प्राण 
होुउन गेलें  होतें. 
 
 ४८. पोटुुणगजाुंचें कोंकणाुंत मुख्य ठाणें वसई हें होतें. इुंग्रज-लोक मुुंबईि ुअले त्यापूवी मुुंबईवर 
पोटुुणगजाुंची ित्ा १३० वर्षांहून ुऄिधक होती. ुआतकें ही ुऄिून ुअज पािहलें  तर त्याचें राज्य येथें कधीं होतें 
शक नाहीं, ह्याचा काुंहींच पत्ा लागत नाहीं. कारण त्याुंच्या ुऄमदानींत ह्मणण्यािारखी कोणतीच िुधारणा 
येथें झालेली िदिण्याुंत येत नाहीं; त्याुंनीं केलेलें  कोणतेंही लोकोपयोगी काम ुअढळत नाहीं; परुंतु हें शहर 
इुंग्रजाुंचे स्वाधीन झाल्यािदविापािून ह्याची ुईत्रोत्र भरभराटी होत चालली ुअहे व िजकडेितकडे 
िुधारणाच िुधारणा पाहण्याुंत येत ुअहे. ही फार ुऄिभनुंदनीय गोष् होय. 
 
 ४९. याप्रमाणें ज्या ज्या ऐितहाििक गोष्ींचा मुुंबईशी ुऄगदीं िनकट िुंबुंध होता ुऄिें िदिलें , त्याची 
त्याुंची िुंिॱप् त मािहती ुअह्मीं ुअमच्या वाचकाुंपुढे िादर केली. ुअता मधून मधून इुंग्रजाुंि ुआतर 
राजकीयप्रकरणीं ुऄनेक वळेीं ुऄनेक लढाया करण्याचे प्रिुंग ुअले ुअिण तेणेंकरून वारुंवार िैन्यही 
वाढवावें लागलें ; परुंतु, त्याचा मुुंबईशीं वास्तिवक िुंबुंध नाहीं ुऄिें वाटल्यावरून तत्िुंबुंधी ुअह्मी येथे काुंही 
ुईल् लेख केला नाहीं. कारण ुईगीच खोगीरभरती मािहती देुउन िवनाकारण ग्रुंथ वाढिवणें ुअह्माुंि प्रशस्त 
िदित नाहीं. 
 
 ५०. ुअताुं, खुद मुुंबई शहराुंत ुऄलीकडे फार ुऄवाचीनकाळीं ज्या मुख्यमुख्य ऐितहाििक गोष्ी 
घडून ुअल्या त्याचा गोर्षवारा येथें देुउन हा भाग परुा किरतों. 
 
 मुसलमान लोकाुंचा दुंगा. 
 
 ५१. ुआ.ि. १८५१ िाली ह्या शहराुंत मुसलमान लोकाुंनीं मोठा दुंगा केला होता. ह्या दुंग्याचें कारण 
ुऄिें िमजतें कीं, कोणी एका पारशानें मुसलमानाुंच्या पैगुंबराचें वडेेंवाुंकडें िचत्र काढून त्याचा खोटाच 
वृत्ाुंत िदला होता व तें त्यानें त्याुंच्या मिशदींवर िचकटिवले होतें; त्यामुळें  काुंहीं िदवि येथें मोठा गोंधळ 
ुईडून गेला होता; तेणेंकरून येथील लोकाुंचेंही नुकिान बहुत झालें  ह्मणून िाुंगतात. 
 
 इ. स. १८५७ सालचें बुंड. 
 
 ५२. ुआ.ि. १८५७ िालीं बुंगालच्या पलटणीनें मोठे बुंड केलें  होतें. त्यामुळे शहदुस्थानच्या रयतेची व 
कुं पनीिरकारची फार नुकिानी झाली. हें बुंड मोडण्याि िरकाराि एक कोटी रुपये खचॳ झाला ह्मणनू 
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िाुंगतात. पुढच्या वर्षीं िवॳ बुंडाळी मोडून िजकडे ितकडे शाुंतता झाल्यावर नोव्हेंबराचे पिहल्या तारखेि 
ुअपल्या िप्रय महाराणीने जािहरनामा प्रििद्ध करून व ुअह्माुं शहदुस्थानवािी जनाुंि ुऄभय देुउन 
कुं पनीिरकारचे हातून शहदुस्थानचें राज्यिूत्र ुअपल्या हातीं घेतलें  व त्या िदविापािून त्या हा राज्यशकट 
मोया हुशारीनें व दॱतेनें प्रजेि त्राि न देता हाुंकीत ुअहेत ही मोठी ुऄिभनुंदनीय व ुअमच्या िहताची गोष् 
होय. 
 
 मुसलमान लोकाुंचा दुसरा दुंगा. 
 
 ५३. ुआ.ि. १८७४ िालीं पुनुः मुसलमान लोकाुंनीं पारिंाुंच्या िवरुद्ध बुंड केलें ; त्या वळेी मुुंबईुंतील 
पारिंाुंची पाुंचाुंवर धारण बिली होती. जेथें जेथें पारशी िाुंपडेल तेथें तेथें त्याि धरून ते मारीत, त्याुंचीं घरें 
फोडीत, िाुंपडेल तें लुटीत व त्याुंच्या बायकामुलाुंि त्राि देत. ह्या बुंडाुंत पारिंाुंचे फार नुकिान झालें . 
काुंहीं लोक मारलेही गेले. मुसलमानाुंचेंही थोडें बहुत नुकिान झालें . हें बुंड ुईद भवण्याचें कारण ुऄिे 
िदितें कीं, रस्तमजी हारमसजी नाुंवाच्या एका पारिंी गृहस्थानें गुजराथीभार्षेंत िवॳ देशाुंतील 
भिवष्यवाद्याुंचे चिरत्र ह्मणनू एक पुस्तक िलिहलें  होतें, त्याुंत महुंमदािवर्षयीं फारच वाुइट लेख िलिहला 
होता ुअिण तोच बुंड ुईपत्स्थत होण्याि कारण झाला. हें बुंड बरेच िदवि धुमित होते. पण येथील 
पोलीिानें िैन्याच्या िाह्यानें तें लवकरच िमटिवलें . 
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भाग णतसरा लोकसुंख्या 
 

 लोकवस्तीच्या मानानें पाहूुं गेलें  तर, ुअपल्या ह्या शहदुस्थान देशाुंत मुुंबई शहरायेवढी वस्ती दुिऱ्या 
कोणत्याही शहरीं निेल. ह्या शहराुंत ुऄनेक जातींचे, ुऄनेक धमांचे, ुअिण ुऄनेक पुंथाुंचे लोक ुअहेत; ह्या 
वरून िकत्येक लोक ह्या शहराि ―बकाली शहर‖ , ुऄिें म्हणतात. वस्तींचें मान ह्मटलें  म्हणजे, शुंभरी ७६ 
शहदु, १७ मुिलमान ुअिण ७ बाकीचे ुआतर लोक ुऄिें ुअहे, ुऄिे ुआ.ि. १८८१ चे खानेिुमारीवरून िमजतें. 
शेंकडो पुंथाुंचे व धमांचे लोक ज्या मानानें येथें राहतात, त्याच मानानें पापपुण्याचरणाची व्यवस्था ुऄिणे 
हेंही िाहिजक ुअहे; ह्मणजे जिा धमॳ तिाच ुऄधमॳही त्याचबरोबर,–िकबहुना िवशरे्ष–होतो ुऄिें 
ह्मणण्याि हरकत नाहीं. ह्या िुंबुंधानें येवढेंच ह्मणणें परेु ुअहे; कारण हा िवर्षय स्वतुंत्र ुअहे ह्मणनू ुअह्मींही 
त्यािवर्षयीं येथें काुंहीं िलिहत नाहीं. 
 
 वस्तींचे मान. 
 
 २.धमाच्या िुंबुंधानें पािहलें  तर, एका धमाच्या लोकाुंतही ुऄनेक जाती, व त्याुंतही त्याुंचे ुऄनेक 
ुऄुंतरुंग भेद दृष्ीि पडतात येवढेंच नाहीं; तर, एका जातीच्या लोकाुंचें दुिऱ्या जातीच्या लोकाुंशीं 
रुपिादृश्य बहुधा नितें; ुईदाहरणाथॳ–महुंमदधमानुयायाुंत अर्फगाणी, इराणी, आरब, तुकी, मलाई, णचनी, 
अणबसीणनअन वगैरे जाती मोडतात. रुपिादृश्य नाहीं तें नाहींच, पण, प्रत्येक जातीच्या लोकाुंच्या रीतीभाती 
ुअचारिवचार देखील िवॳ िभन्न ुऄितात. ही िवधमी लोकाुंची गोष् झाली. ुअमच्या लोकाुंचीही त्स्थित 
ुऄशीच. ुईदाहरणाथॳ ब्राह्मणच घ्या–णचत्पावन िनराळें; कऱ्हाडे िनराळें; यजुवेदी िनराळे; गुजुर िनराळे; 
एका जातीच्या मनुष्याचें रूपिादृश्य दुिऱ्या जातीच्या मनुष्याि नाहीं. एकुं दरीत एकमेकाुंपािून िवॳच 
िभन्नता. ह्याप्रमाणें ुआतर िवॳ धमांचे व जातींचे लोकाुंची व्यवस्था िमजावयाची. ह्या िुंबुंधानें शहराच्या 
िनरिनराळया भागाुंत िनरिनराळी वस्ती ुअढळते; तरी पण, शहदुस्थानाुंतील ुआतर शहराप्रमाणें ुऄगदीं 
तुंतोतुंत व्यवस्था येथें दृष्ीि पडावयाची नाहीं. येथें ―ब्राह्मणुअळी‖ िनराळी; ―ताुंबटुअळी‖ िनराळी; ह्मणजे 
ुऄथांत जेथें एका जातीचा भरणा फार तेथें दुिऱ्या जातीची वस्ती होणें नाहीं. मुुंबईमध्यें ही व्यवस्था कशी 
ुअहे ते खालीं ुईदाहरणाथॳ दाखिवतों; तरी पण, ज्या िठकाणीं ज्या लोकाुंची वस्ती ुअहे ह्मणून खालीं 
दाखिवलें  ुअहे, त्या िठकाणीं ह्मणजे तेच लोक राहतात; दुिरे मुळींच राहत नाहींत; ुऄिें मात्र वाचकाुंनीं 
िमजूुं नये. तेथेंही दुिरे लोक राहतात; पण, िवशरे्ष भऱणा त्यात्याुं िवविॱत लोकाुंचा ुऄितो ुऄिें िमजावें. 
खेड्यापाड्याुंत िाधारणतुः ह्या िुंबुंधानें बरी व्यवस्था दृष्ीि पडते; पण तिला प्रकार ुऄगदीं काुंटेतोल 
एवय रा लहानच पण, भरगच् च वस्तीच्या शहरीं राहणें फारच ुऄिुंभवनीय गोष् होय. तरी पण, नेहमी 
िाधारणपणें ुऄिेंच पाहण्याुंत येतें कीं, िाधेल तेथें प्रत्येक धमाचे, धमॳपुंथाचे शकवा जातीचे लोक ुअपापल्या 
धमाचा, धमॳपुंथाचा शकवा जातीचा शजेार पाहून राहतात. हें िाहिजक ुअहे; व तिें राहणेंही ुआष् ुअहे. हें 
ह्मणणें ुअपण ुईदाहरणानें व्यक् त करूुं . पहा–जेथें पारिंाुंची वस्ती फार, तेथें एकाच शहदूचें िबऱ्हाड जाुउन 
रहावयाचें नाहीं; शकवा, जेथें शहदु लोकाुंचा भरणा फार, तेथें एकाच िकिरस्ताुंवाचें िबऱ्हाड येुउन रहावयाचें 
नाहीं. 
 
 णनरणनराळ्या णठकाणची वस्ती. 
 
 ३.धोबीतळें , काळबादेवी, णगरगाुंव, माजगाुंव, परळ, माटुुंगें, वरळी, माणहम ुअिण िंींव येथें 
बहुतकरून दक्षणी लोकाुंची वस्ती फार. गुजराथी लोकाुंची वस्ती ह्मटली ह्मणजे भुलेश्वर, भोयवाडा, 
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मुुंबादेवी, कोट, माुंडवी ुआत्यािद िठकाणीं फार. व्यापारी लोक बहुशुः ज्या िठकाणीं व्यापाराची िोुइ त्याुंि 
जवळ िदिेल, व व्यापारािुंबुंधी घडामोड िुलभरीतीने करताुं येुइल ुऄशा िठकाणीं जाुउन रहातात. चाकरी 
करणारे लोक मुख्यत्वें णगरगाुंव, वाळकेश्वर, महालक्ष्मी ह्या बाजूला राहतात. णगरगाुंव व माणहम ह्या 
िठकाणीं णकरस्ताुंव लोकाुंची वस्ती िवशरे्ष. कोट, णगरगाुंव, परळ, महालक्ष्मी, वाळकेश्वर वगैरे िठकाणीं 
पारिंी लोक फार रहातात. मुसलमान लोकाुंची वस्ती बहुधा पायधुणीपािून तों थेट िगळा भेंडीबाजार, 
चकला, नळबाजारापािून तों थेट माुंडवीपयंत. साहेब लोकाुंची वस्ती फारकरून वाळकेश्वर, महालक्ष्मी, 
गवाळीट्याुंकरोड येथें फार व पुढें भायखळा, कोट वगैरे िठकाणीं तुरळक ुऄशी ुअहे. भाटे, वाणी, पारिंी, 
खोजे, मुसलमान, मेमण, कच्छी ुआत्यािद लोकाुंची वस्ती कोट, मिंीदबुंदर, शचचबुंदर, डोंगरी, मुुंबादेवी 
ुआत्यािद िठकाणीं ुअहे. िेंतवळी, कुुं भारवाडा, डुंकनरोड, नागपाडा ुअिण माटुुंगें येथे बहुत करून पुंचभेळ 
वस्ती ुअहे. महार, माुंग, धेड, चाुंभार वगैरे लोक बहुधा येथेंच रहातात. भुंगी लोकाुंची वस्ती िेंतवळींत 
भुंगीवाडा ह्मणून एक गल् ली ुअहे तेथें फार ुअहे. िवॳ जातीच्या िवरॄयोिर्षताुंचा िुळिुळाट िवॳत्र पाहण्याुंत 
येतो; तरी पण, कुुं भारतुकडा, र्फणसवाडी, खरसेटजी सुक्लाजी स्रीट, भेंडीबाजार वगैरे ह्याुंची राहण्याचीं 
िठकाणें प्रििद्ध ुअहेत. 
 
 इ. स. १७३९ तील इुंग्रजाुंची वस्ती. 
 
 ४. ुआिवी िन १७३९ िाुंत मुुंबई ुआलाख्याुंत ुअठ ुऄिववािहत ुअिण वीि िववािहत इुंग्रसिस्रया, चार 
पाुंच िवधवा, िहा िात मुलें  एवढीच काय ती इुंग्रजबायकाुंची िुंख्या होती. पण ुअताुं िजकडे पहावें ितकडें 
ह्या लोकाुंची कुटुुंबाुंची कुटुुंबें दृष्ीि पडतात. त्याचप्रमाणें ुआ.ि. १७७५ त घरदारवाले व स्थावर िमळकतीचे 
मालक िुमारें ९०० ुआिम होते. त्याुंत िाह्मण १०० होते. 

 
 इ. स. १८००-१० तील पेढ्या. 
 
 ५. ुआ.ि. १८००–१० चे िुमाराि मुुंबईमध्यें ७ युरोणपयन लोकाुंच्या पेय रा ुऄिून ४ कलालाुंचीं 
दुकानें होतीं. पारिंी हे युरोणपअन लोकाुंचे दलाल होते. १६ पारिंाुंची दुकानें ुऄिून पकैीं २ चीनदेशाबरोबर 
व्यापार करीत. डॉकयाडुचा िवॳ मक् ता पारिंाुंनीच घेतला होता. ह्यावळेी िवॳ मुुंबई त्याच लोकाुंची होती 
ुऄिें ह्मटलें  तरी चालेल. ह्या िशवाय पोटुुणगजाुंचीं ३, अमेणरकन लोकाुंचीं ४, शहदुुंचीं १५ ुअिण बोहऱ्याुंचीं ४ 
ुऄशी व्यापाराचीं दुकानें होती. ह्यावरून िुमारे दीडशें पावणदोनशें वर्षांपूवी मुुंबईची वस्ती वगैरेच्या मानानें 
काय त्स्थित होती ह्याुंचें ुऄनुमान ुअमचे वाचक िहज करू शकतील. 
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 मुुंबईुंतील वेळोवेळची लोकसुंख्या. 
  
  ६. िनरिनराळया वळेची लोकिुंख्या.- ह्या शहराुंत िनरिनराळया काळी जी लोकिुंख्या होती ती 

येणेप्रमाणे:- 
 

वर्षॳ    लोकिुंख्या 

ुआ.ि.  १६६२ 
.. .. .. १०,००० 

 १६६७ 
ुआ.ि.  १७१६ िाली .. .. .. १६,००० 

ुआ.ि.  १७५० िाली .. .. .. १,००,००० 

ुआ.ि.  १७७५ िाली .. .. .. १,५०,००० 

ुआ.ि.  १८१६ िाली .. .. .. १,६१,५५० 

ुआ.ि.  १८३३-३४ िाली .. .. .. २,३४,०३२ 

ुआ.ि.  १८४४ िाली .. .. .. ५,२४,१२१ 

ुआ.ि.  १८५१ िाली .. .. .. ५,१४,७१३ 

ुआ.ि.  १८६४ िाली .. .. .. ८,१६,५६२ 

ुआ.ि.  १८७२ िाली .. .. .. ६,४४,४०५ 
 
 ७. ुआ.ि. १८६४ िालापेॱाुं १८७२ त एवढी एकदम लोकिुंख्या कमी होण्याचें कारण अमेणरकेतील 
लढाुइ ुऄिावी ुऄिें िदितें; कारण त्या वळेीं बरेच लोक लढाुइ िुरू झाल्याकारणानें व्यापार धुंद्याकिरताुं 
मुुंबईुंत येुउन रािहले होतें. पढुें १८८१ च्या फेबु्रवारी मिहन्याुंत िरकारानें पुनुः मनुष्यगणती केली, त्या वळेी 
ह्या शहराुंत एकुं दर ७,७३,१९६ मनुष्यें होतीं. ह्याच गणतीवरून ुऄिें िमजतें कीं, ह्यावळेी िवॳ शहदुस्थानाुंत 
२५,३८,९१,८२१ एवढी लोकिुंख्या होती. ह्या खानेिुमारीवरून मुुंबईुंत दर १०० बायकाुंि १५०.६८ पुरुर्ष 
येतात. 
 
 मुुंबईुंतील घराुंची मोजदाद. 
 
 ८. मुुंबईुंत ुआ.ि. १८८१ मध्ये एकुं दर रहातीं घरें २८,३१५ व ओि पडलेलीं १,५०२ होतीं; िशवाय 
१,७२२ िोपे वगरेै होतें. ह्या मानानें प्रत्येक घराुंत २४ मनुष्यें रहात ुऄिावीं ुऄिें त्या वळेचें ुऄनुमान होतें. 
ह्याच खानेिुमारीच्या मानानें पाहता मुुंबईुंत न रहाती घरें शेंकडा ५; चाळी, रहातीं व न राहतीं घरें शेंकडा 
७४; चाळी शेंकडा ४; दुकानें शेंकडा २ ऑिफिाुंच्या ुईपयोगािारखीं घरें शेंकडा ५; व वखारी शेंकडा २ ह्या 
प्रमाणें घराुंची व्यवस्था होतीं. िाधारण वस्तीच्या िठकाणीं प्रत्येक एकरामागें २४ व फार गदीच्या िठकाणीं 
३५ ुऄशीं घरें होतीं. ११,६३५ घरें तळमजल्याुंची, ८,०७७ दुमजली, ५,४०६ तीन मजली, २,८७८ 
चारमजली; १,२९९ पाुंचमजली, ुअिण ४७८ पाुंचाुंपेॱाुं जास्त मजल्याुंची घरें ह्या मनुष्यगणतीच्या वळेीं 
मुुंबुइत होतीं, परुंतु हल् लीं मुुंबई मध्यें िुमारें ३४,००० हून ुऄिधक घरें झालीं ुऄिावीं. तिेंच, प्रत्येक घराुंमध्यें 
२९ मनुष्याुंची वस्ती ुऄिून लोकिुंख्या ८,९०,००० जवळजवळ झाली ुऄिावी; ुऄिें मागील मनुष्यगणतीच्या 
प्रमाणावरून ुऄनुमान करताुं येतें. 



 

अनुक्रमणणका 

 कलकत्ा व मुुंबईुं येथील लोकसुंख्येची तुलना. 
 
 ९. मुुंबईमध्यें कलकत्तयाुंपेंॱाुं लोकवस्ती फार दाट ुअहे. कलकत्तयाुंतील मनुष्यगणतीच्या 
िरपोटावरून ुऄिें ुऄनुमान होतें कीं, जेथें एक एकर जिमनीमागें िरािरी २०८ मनुष्याुंची वस्ती ुअहे, तेथें 
मुुंबईुंत तेवय राच जागेंत ७५९ मनुष्याुंची वस्ती ुअहे. कलकत्तयाुंत ुअिपािची खेडीं धरुन िुद्धाुं प्रत्येक 
एकरामागें ३३ मनुष्यें पडतात; तींच मुुंबईुंत ५२․५२ मनुष्यें पडतात. तेव्हाुं ुऄथांत, ज्या मानानें मुुंबईुंत वस्ती 
ज्यास्त, त्याच मानानें िततक्या लोकाुंि रहाण्याकिरताुं घरें बाुंधण्याची ुअवश्यकताही ज्यास्त. कलकत्तयाुंत 
२३,७५१ ुआमारतींपैकी शेंकडा ६ दुमजली ुअहेत; परुंतु, तेंच मान मुुंबईुंत शेंकडा ३३․५ एवढें ुअहे. 
कलकत्तयाुंत प्रत्येक घरामागें १․७ मनुष्यें पडतात; परुंतु, मुुंबईुंत प्रत्येक घराुंत ५․१ एवढी कुटुुंबे राहतात. 
ह्या ुअुंकड्यावरून मुुंबईुंत लोकवस्ती िकती दाट ुअहे, हे िहज लॱाुंत येुइल. िशवाय, हे ुअुंकडे ुआ.ि. 
१८८१ िालच्या मनुष्यगणतीच्या िरपोटावरून घेतले ुअहेत. तेव्हाुंपािून ुअजिमतीपयंत िात वर्षांत मुुंबईुंत 
िकती लोकवस्ती वाढली ुऄिावी, ह्याचें ुऄनुमान ुअह्मीं वर िदलेंच ुअहे. 
 
 धुंदेवाल्याुंचीं दुकानें. 
 
 १०. मुुंबईमध्यें २० होटेलें , २३ िरफे्रशमेंटरूम्ि, ४९ टॅव्हनॳ, १७४ िरटेलिलकरशॉप् ि (िपठीं), २१६ 
ताडी िवकण्याचीं दुकानें, १० बोिडंग व ८ लॉशजगहौिेि, ४ ुअुइिक्रीम िलून, ३६ कॉफीहौिेि 
(कावखेाने), ९ चुंडोलखानें, ६ िवर्षारी पदाथॳ िवकण्याची दुकानें, ५१ हत्यारें व दारूगोळा वगैरे िवकण्याचीं 
दुकानें, ७ ुऄफू िवकण्याचीं दुकानें व १० मदत िवकण्याची दुकानें ुआ.ि. १८८१ िालीं होतीं. पण हल् ली 
िवलायती दारूची १५९, गाुंवठी दारूचीं ३४७ व ताडी िवकण्याचीं १०० दुकानें ुअहेत. ह्याच मानानें 
बाकीच्या दुकानाुंची व्यवस्था िमजावी. ह्या ुअुंकड्याुंवरून मुुंबईुंत मद्यपानाचा प्रिार िदविेंिदवि िकती 
वाढत चालला ुअहे हें व्यक् त होत ुअहे! 
 
 बणहरे, मुक वगैरे अपाुंगलोकाुंची सुंख्या. 
 
 ११. मुुंबईत १,४०३ मनुष्याुंत १ बिहरा व मुका, १,१६४ त १ वडेा, ४३८ त १ ुअुंधळा, ुअिण १,६९८ 
त १ महारोगी ुअहे ुऄिें ुआ.ि. १८८१ च्या खानेिुमारीवरून ुअुंकडे िमळतात. 
 
 णनरणनराळ्या धमांचे लोक. 
 
 १२. ह्या शहराुंत प्रत्येक धमांचे लोक िकती ुअहेत, ह्याचें वगीकरण िदहुॳ खानेिुमारीच्या 
गणतीवरून िदलें  ुअहे :- 
 

जाती सुंख्या 

जैन ..  .. १७,२१८ 

ब्राह्मण ..  .. ३५,४२८ 

शलगायत ..  .. १,१६७ 

भाटे्य ..  .. ९,४१७ 



 

अनुक्रमणणका 

ुआतर जातींचे शहदु ..  .. ४,०७,७१७ 

हीनजातीचे शहदु ..  .. ४०,१२२ 

मुिलमान ..  .. १,५८,०२४ 

िशद्दी ..  .. ६८९ 

पारशी ..  .. ४८,५९७ 

यहुदी ..  .. ३,३२१ 

िकिरस्ताुंव ..  .. ३०,७०८ 

युरेिशुऄन ..  .. १,१६८ 

युरोिपुऄन ..  .. १०,४५१ 

चीनी ..  .. १६९ 

 एकूण ७,७३,१९६ 

 
 १३. ुआ.ि. १८८१ च्या मनुष्यगणतीच्या िरपोटावरून मुुंबईुंतील मुख्य मुख्य धमाच्या लोकाुंत िकती 
जाती व त्या प्रत्येक जातीचे मुुंबईुंमध्यें लोक िकती ुअहेत ह्याचीं कोष्कें  खालीं िदलीं ुअहेत. ह्या िवॳ 
यादींवरून जरी मुुंबईुंत ुऄिलेल्या जातींपकैीं प्रत्येक जातींतील ुऄुंतरुंग भेद कळणार नाहींत, हें खरें ुअहे; 
तरी, मुुंबईुंतील ठळक ठळक जातींची िुंख्या व नाुंव े तरी िमजण्याि ह्या यादी वाचकाुंि ुऄुंशतुः मदत 
करतील ुऄशी ुअशा ुअहे :- 
 
 शहदूुंतील जाणतदिुंक कोष्टक. 
 

जाती शहदु सुंख्या 

ुअग्री .. .. ६,६२३ 

भाटभुुंजे (वणजारी) .. .. २९६ 

भुंडारी .. .. २७,७२८ 

भुंगिाळी .. .. १,६८६ 

भाटे .. .. ९,४१७ 

भिुारी .. .. १,०४९ 

भाुइ .. .. २,११५ 

ब्राह्मण, गुजराथी .. .. १२,६९२ 

ब्राह्मण, महाराष्र .. .. १२,७९७ 

ब्राह्मण, कानडी ुअिण तेलुं गी .. .. ८४९ 

ब्राह्मण, गौड ुअिण बुंगाली ..  ४,८६१ 



 

अनुक्रमणणका 

ब्रह्मॱित्रय .. .. ५७५ 

बैरागी, गोंिाुंवी, जोगी, ुआत्यादी .. .. १,९४७ 

भुंगी .. .. १,९४४ 

बुरूड .. .. ७१७ 

चॉकिाळी .. .. ८ 

चाुंभार .. .. ६,१८२ 

चत्री .. .. ५२३ 

धेड .. .. ५,३८५ 

चवकळशी .. .. ६८९ 

धोबी .. .. ५,७५५ 

धनगर .. .. १,६९९ 

धुळधोय (झारेकरी) .. .. ६२ 

गौळी (ुऄहीर) .. .. ४,४१८ 

िचतारी .. .. २९८ 

गवुंडी (कड्ये) .. .. ४३२ 

गोल्हुइ .. .. ५१४ 

गुरव .. .. १,७१८ 

घाुंची .. .. .. ५१ 

हजाम .. .. .. ९४६ 

िजनगर .. .. .. २३ 

कच्छी .. .. .. ३८९ 

कामाठी .. .. .. ६,७८४ 

कुं तारी . . .. .. ६६ 

खरडी . . .. .. २२० 

काुंिार . . .. .. ४,१२० 

खत्री . . .. .. ४,८८४ 

खारवी . . .. .. ४,७३३ 

कोळी (घाटी) .. .. ११,००९ 

कोळी (कोंकणी) .. .. १२,७८२ 

कायथ .. .. .. ९४ 

कुुं भार .. .. .. ३,७६९ 



 

अनुक्रमणणका 

कोष्ी . . .. .. ६९५ 

कुणबी (मराठी) .. .. ५६,५९३ 

कुणबी (गुजराथी) .. .. १,०३० 

लाड . . .. .. ७६८ 

शलगाुइतवाणी .. .. १,१६७ 

लोणारी (चुनारा) .. .. ६ 

लोहाणे . . .. .. १३,२८७ 

लोहार . . .. .. ३,९७९ 

माची . . .. .. १,०१९ 

माळी (फुल, हळदी, िजरे ुआत्यादी) . . .. .. ९,४०९ 

माुंगेले . . .. .. २९४ 

महार (परवारी वगरेै) .. .. २७,३२० 

माुंग . . .. .. २,२७० 

िमठाग्री . . .. .. १,७३२ 

मराठे . . .. .. १,२०,१८४ 

मोची . . .. .. ५,७३१ 

मुलतानी (वाणी) .. .. ४८८ 

नायकीण (भावीण, कलावन्तीण) .. .. ५२६ 

न्हावी .. .. .. ५,४७२ 

िनराली .. .. .. ५ 

पाुंचकळशी .. .. २,६९७ 

परीट .. .. .. १,०६७ 

पटवकेरी .. .. .. ४६ 

पाथरवट .. .. .. १५४ 

परभ(ूकायस्थ) .. .. १,४६४ 

परभ ू(पाताणे) .. .. ४,७५६ 

रजपूत .. .. .. ३,५३७ 

रुंगारी .. .. .. १३७ 

रावळ .. .. .. २७८ 

िालत .. .. .. ५८ 

िाळवी .. .. .. ८१६ 



 

अनुक्रमणणका 

िशक्लेगर .. .. १८६ 

शशपी (दरजी) .. .. ८,१९७ 

िोनार . . .. .. ९,७६८ 

िोमवुंशी (ॱित्रय) .. .. ६,००४ 

िुतार .. .. .. ३,६३४ 

तेली . . .. .. ४,४२९ 

ठाकूर . . .. .. ८६८ 

वाग्री .. .. .. २९० 

वणजारी .. .. २,६६० 

वाणी (गुजराथी) .. .. १७,४३९ 

वैश्यवाणी ुअिण दिॱणी .. .. ८,८३० 

ह्यािशवाय ुआतर जाती  .. .. १०,७१२ 

   एकूण ५,०२,८५१ 

 
 मुसलमानाुंतील जाणतदिुंक कोष्टक. 
 
जाती मुसलमान सुंख्या 

ुअरब .. .. .. २,२४५ 

ुअिफ्रकन (ििद्दी वगैरे) .. .. ६७२ 

बोहरी . . .. .. ११,६२५ 

खोजे . . .. .. १०,३३६ 

मेमण . . .. .. १३,४२१ 

ुआराणी (मोंगल) .. .. १,५९० 

पठाण . . .. .. ३,५९० 

कोंकणी मुिलमान .. .. ६,७९२ 

ुआतर जाती .. .. ८६,१५४ 

िैयद .. .. .. ३,७७६ 

शखे .. .. .. १८,४९५ 

एकूण १५,८६,९६९ 

 
 
 



 

अनुक्रमणणका 

 पारिंाुंतील जाणतदिुंक कोष्टक. 
 

 पारिंी  

जाती  सुंख्या 

शाहानशाही .. .. ४३,२९२ 

कदमी .. .. ५,३०५ 

एकूण ४८,५९७ 

 
 णिस्तीलोकाुंतील जाणतदिुंक कोष्टक. 
 

जाती णखस्ती सुंख्या 

ुऄमेिरकन .. .. २४ 

ब्यापिटस्ट .. .. १०४ 

काुंिग्रगेशन्यािलस्ट .. .. ६२ 

एिपस्कोप्यािलुऄन (चचॳ ऑफ् ुआुंग्लुं द)   ४,९४७ 

ग्रीक .. .. .. २० 

लुथेिरुऄन .. .. ६९ 

मेथॉिडस्ट (वसे्टिलुऄन) .. .. .. ४७३ 

पे्रििबटीिरुऄन .. .. १,५९४ 

रोमनक्याथिॅलक .. .. ३२,१३७ 

िीिरुऄन .. .. .. ९२ 

ुआतर जाती .. .. १९ 

प्राटेस्टुंट्, िखस्ती वगैरे .. .. .. २,८३८ 

   एकूण ४२,३३९ 



 

अनुक्रमणणका 

भाग चौथा व्यापार 
 

 जगामध्ये जेवढे देश ह्मणून ुअहेत त्या िवांत शहदुस्थानदेशािारखा िुपीक दुिरा देश िमळणें फार 
िवरळा; नाही ह्मटलें  तरी चालेल. ह्या देशाुंत िवॳप्रकारचे िजन्नि ुईत्पन्न होतात. मनुष्याच्या जीिवताला 
ुअवश्यक ुऄशी िवॳजातींचीं धान्यें, फळफळावळ, िवॳजातींचे मिाले व ुआतर िजन्नि ह्याुंिवर्षयी फार 
प्राचीनकाळापािून शहदुस्थानाची प्रििद्धी ुअहे. िशवाय, ज्या वस्तूुंवाुंचनू मनुष्यमात्राि चालत नाहीं, ुऄिें 
ुऄत्युपयोगी पदाथॳ ह्मणजे कापूि ुअिण रेशीम ह्याुंचा िुद्धाुं िवॳ ुआतर देशाुंत परुवठा ुअमच्या देशानें केला 
ुअहे, व म्हणूनच ह्या देशात कोणत्याही पदाथांकिरताुं दुिरा देशावर ुऄवलुं बून राहण्याची िवशरे्ष गरज 
पडत नाहीं. ह्या देशाचे ―सुवणुभूमी’ हे नाुंव ऐकून एणिंआ खुंडाुंतील आरब, चीनी व पार्णिंयन लोक तर 
काय; युरोपाुंतील इणजपणिंअन, ग्रीक व रोमन लोक ह्या देशाबरोबर व्यापार करीत. पुढें हळुहळू त्या 
लोकाुंच्या ह्या देशावर स्वाऱ्याही होुउुं  लागल्या. ह्या लोकाुंपैकीं बहुतेकाुंचे वुंशजही हल् ली ुईपलब्ध ुअहेत. 
ुऄिे:- इणजव्प्िंअन म्हणजे इस्रायल ज्याुंि ुअपले लोक शनवारी तेली म्हणतात ते व जे ुअपणाि 
बेनीइस्रायल ह्मणिवतात ते. पारिंी, मुसलमान वगैरे. ुऄवाचीनकाळीं डच, पोटुुगीज, िें च ुअिण इुंव्ग्जलिं 
व्यापाऱ्याच्या िोंगानें ह्या देशीं येुउन त्याुंनीं िवॳ देश ुअपलािा करून तें ित्ाधीश बनले हे ुआितहाि 
प्रििद्धच ुअहे. याप्रमाणें ुआतर देशाुंतील लोकाुंच्या स्वाऱ्या ह्या देशावर वारुंवार होुउुं  लागल्या. ह्या देशाचे 
शजेारी आरब हें पिहल्यानें स्वारीं करून ह्या देशाुंशीं व्यापार करूुं  लागलें . त्याुंच्या मागून ुआतर देशातील 
लोकही हळुहळू स्वाऱ्या करून येथें ुअपापलीं ठाणीं बिवूुं लागलें . ह्या वळेीं ह्मणजे िुमारें २,००० वर्षांपूवी 
गुजराथेंत भडोच हें व्यापाराचे मोठें बुंदर होतें, व बहुतेक माल ह्याच बुंदराुंतून जात येत ुऄिें. िशवाय 
उज् जनी, पालीबो्ा (ुऄलाहाबाद) नाणसक व कोंकणाुंत कल्याण, ठाणें पनवेल, चेऊल व मलबार िकनारा 
ुआत्यािद ुऄनेक िठकाणें व्यापाराकिरताुं मोठीं प्रििद्धीि ुअलीं होतीं. आमी िाहेबाुंचें ुऄिें ह्मणणें ुअहे कीं, 
कल्याण हें िोळाव ेशतकापयंत साष्टी, मुुंबई व वसई ह्या प्राुंताुंशी व्यापार करण्याचें मोठें स्थान होतें. ह्या 
वळेीं मुुंबईची त्स्थित फारच गरीब होती, हें मागें िाुंिगतलें च ुअहे. पुढें हें बेट इुंग्रजिरकारचे ताब्याुंत 
ुअल्यािदविापािून त्याुंनी ह्या बेटाची हळुहळू िुधारणा करून व्यापाराच्या िोुइही िवशरे्ष वाढिवल्या. 
मुुंबईुंत जिजशा व्यापाराच्या िोुइ वाढत गेल्या तितशीं ुआतर िवॳ प्राचीन बुंदरें मोडकळीि येुउन ुअज 
शहदुस्थानामध्यें शकबहुना िवॳ, जगाुंमध्यें [The harbour, one of the finest in the world both on account of accommodation 
and beauty and variety of scenery stertches along the eastern face of Bombay, and this part of the Island is therefore the most 
thickly inhabited over its whole extent. - The Indian Railway Travellers‖ Guide. 
 
 भावाथु.- हें बुंदर मुुंबईच्या पूवॳबाजूला ुऄिून, ुअपल्या जागेच्या िोुइमुळें  ुअपल्या िुुंदरपणामुळें ुअिण ुअपल्या चमत्कािरक व 
िचत्रिविचत्र देखाव्यामुळें, िवॳ जगाुंत ुईत्म गणलें  गेलें  ुअहे ुअिण ह्याच कारणामुळें  ह्या बेटाचा येथील िवॳ भाग मनुष्यवस्तीनें ुऄितशियत व्यापून 

टािकला ुअहे.] मुुंबईिंहर पिहल्या प्रतीचें बुंदर होुउन गेलें  ुअहे, एवढेंच नाहीं; तर िदविेंिदवि त्याची 
भरभराटी िवशरे्ष होत चालली ुअहे. 

 
 र्फार प्राचीन काळापासून बाह् देिंाबरोबर मुुंबईचा व्यापार. 
 
 २.फार प्राचीन काळापािून आरब, इणजप णिंअन (िमिरी) पर्णिंअन (ुआराणी), वाणी, वणजारी, 
मलबारी वगैरे जातींचे लोक ह्या देशाुंत व्यापार करीत. त्याुंत आरब व इणजप णिंअन लोकाुंची दयावदीपणा 
व व्यापार ह्या दोन्ही कामाुंत फार प्रिििद्ध ुअहे. ह्या लोकाुंचा शहदुस्थान देशाुंशी ुअजकालचा व्यापार ुअहे 
ुऄिें नाही; तर, िरिसस्तीशकाि ुअरुंभ झाल्यािदविापािून अनणहलवाडा व चुंद्रावती येथील राजाुंची जहाजें 
खुंबायतच्या ुऄखाताुंतून आरबस्थान व दुिरे ुआतर देश येथेंही जात व परदेशाहून येथे येत, ुऄिाही लेख 
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ुअढळतो. ह्याच िुमाराि, शकबहुना त्याच्याही पूवीपािून णमसर देशाुंतील लोक शहदुस्थानाचे पिश् चम 
िकनाऱ्याबरोबर व्यापार करीत ुऄित; पण त्या वळेी बहुधा व्यापार ह्मटला ह्मणजे देशाुंतल्या, देशाुंत, फार 
लाुंब देशाशीं थोडा, ुआतका िुंकुिचत होता. फार लाुंब लाुंब देशाशीं थोडा, ुआतका िुंकुिचत होता. वणजारी 
लोक बैलाुंवर, घोड्याुंवर ुऄगर गलबताुंत माल भरून व्यापार करीत व ही चाल ह्मणणे घोडे शकवा बलै 
ह्याुंवर माल भरून नेण्याची चाल मुुंबईच्या बाहेर ुऄजूनही दृष्ीि पडते. ह्या व्यापाऱ्याुंि वारुंवार त्रािही 
भोगावा लागे, कारण त्याुंच्यावर वारुंवार लुटारू लोकाुंचे हल् ले होत; परुंतु, ुअगगाडी, ुअगबोटी वगरेै 
िुलभ िाधनें िुरू झाल्यािदविापािून वरील िवॳ लोकाुंचा ुऄशा प्रकारचा व्यापार बुंद पडून व्यापारी 
लोकाुंि फारच िुख झालें . पूवीं हवा तो माल हवा त्या वळेीं िमळत निे; ह्यामुळें  माल खरेदी करणाराुंची 
फारच गरै िोुइ होुइ; पण, ती ुअताुं िवॳ दूर झाली ुअहे व व्यापार करण्याला जीं ुऄवश्य िाधने तीं िुलभ 
ुऄशीं नेहमीं होत चाललीं ुअहेत, हें एकापरी देशाचें भाग्यच िमजलें  पािहजे. 
 
 मुुंबई इुंग्रजाुंच्या स्वाधीन झाल्यापासून व्यापाराची भरभराट. 
 
 ३.इुंग्रज लोकाुंचा ुऄम्मल मुुंबईत िुरू झाल्यािदविापािून व्यापाराि िवशरे्ष ुईते्जन येत चाललें  
ुअहे. तत्पूवीं व्यापार ुआतका झपाट्यानें चालत निे. ुआ.ि. १८०२–६ ह्या पाुंच वर्षांत मुुंबई ुअिण सुरत ह्या 
दोन बुंदराुंमध्यें २,४०,००,००० रुपये शकमतीचा माल ुअला व १,९२,८०,००० रुपये शकमतीचा माल बाहेर 
रवाना झाला, ह्मणजे एका वर्षाची िरािरी ९०,००,००० रुपये होते, ुआतका व्यापार चार वर्षांचा. ुआ.ि. 
१७९२–९३ पािून १८०८–९ ुआतक्या काळाुंत ५,३०,४१,२०० रुपये शकमतीचा माल बाहेर रवाना झाला; 
ह्मणजे एका वर्षाि िरािरीच्या मानानें ४८,००,००० रुपये होतात. ह्या िुमाराि चीनदेशाशीं मुुंबईचा 
व्यापार मोया झपाट्यानें चालत ुऄिे. ुआ.ि. १८०५ िालीं मुुंबईहून ६४,७३,६३९ रुपये शकमतीचा कापूि 
चीनदेशीं रवाना झाला व ५,८८,७२५ रुपयाुंचा इुंग्जलुंदाि गेला. ुआ.ि. १७७० पािून शहदुस्थान व चीन 
ह्याुंच्यामध्ये व्यापार िवशरे्ष वाढला. ुआ.ि. १८०५ पयंत इुंग्जलुंदाहून कोणत्याच तऱ्हेचा माल मुुंबईस येत निे, 
ुऄिें िकत्येक ग्रुंथकाराुंचे ह्मणणें ुअहे. णमल् र्फडु िाहेबाुंचें ुऄिें ह्मणणें ुअहे कीं, ह्या वळेीं नानातऱ्हेचें चीट, 
मखमाल व ुआुंग्रजबायकाुंकिरताुं झगे, लोखुंड वगैरे माल इुंग्जलुंदाहून मुुंबईि येत ुऄिे. ुआ.ि. १७५० पयंत 
मुुंबईत व्यापाराच्या घडामोडीची वळे िूयोदयापािून माध्यान्हपयंत ुऄिे, ही गोष् मुुंबईच्या ह्या वळेच्या 
व्यापारािुंबुंधी िवशरे्ष लॱाुंत ठेवण्यािारखी ुअहे. 
 
 कुं पनीसरकारच्या हातून व्यापार गेला. 
 
 ४.ुआ.ि. १८१३ पयंत येथील िवॳ व्यापाराचीं िूत्रें ईस्टइुंणदया कुं पनीच्या हातीं होतीं; परुंतु, 
ह्याचवर्षी लाडु मेल् व्व्हल् िाहेबाुंनीं पालॳमेंटािमोर एक ‘बील’ (कायद्याचा मिुदा) पाि करून ईस्टइुंणदया 
या कुं पनीच्या हातून िवॳ व्यापाराचीं िूत्रें काढून घेतलीं. ह्याचें कारण ुऄिें िदितें कीं, शहदुस्थानाुंतून जो 
कच् चा कापूि इुंग्जलुंदाुंत जात ुऄिे, तो पाठिवण्याचें कुं पनीच्या हाताुंत ुऄिल्यामुळें  हवा तेवढा कापूि जात 
निे; तेव्हाुं ुऄथांत वरील बील काढून ुआतर िवॳ व्यापाऱ्याुंि कापिाचा व्यापार करण्याची मोकळीक िदली; 
त्यामुळें  कापिाची रवानगी इुंग्जलुंदाि बरीच होुउुं  लागली. व तेथील व्यापारीलोकाुंि हवा तेवढा कापूि 
िमळून त्याुंि कपडे तयार करण्याि व शहदुस्थानाुंत पाठिवण्याि चाुंगली िुंिध िमळाली. याप्रमाणें 
िवलायतेहून युंत्रिनर्णमत कापड ुआकडे येुउुं  लागलें  व तें िदिण्याुंत िुरेख ुऄिल्यामुळें  त्याच कापडाचा 
िवशरे्ष खप होुउुं  लागला, ह्मणून ुऄथांत ुअमच्या मागावर काढलेल्या पण िटकाव ू मालाि कोणी 
िवचारीनािें झालें  ! ही एका बाबतीची गोष् झाली. ह्याचप्रमाणें हरएक बाबतींत िमजावें. येणेंकरून झालें  
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काय कीं, ुअमचा व्यापार बिला, कारागीर लोकाुंि धड मूठभर ुऄन्न िमळेनािें झालें  ुअिण प्रितवर्षी 
कोट्यावधी रुपये परद्वीपाि जाुउुं  लागले तेणेंकरून ुअमचा देश िनष्काुंचन होत चालला ुअहे. 
 
 व्यापार करण्याची सवांस मोकळीक. 
 
 ५.ुआ.ि. १८१३ िालापािून १८२० पयंत चीनदेशाबरोबर व्यापार करण्याचा मत्त्का कुं पनीनें घेतला 
होता; पण, ुआ.ि. १८३३ त जो कायदा झाला ह्मणून मागें म्हटलें  ुअहे, त्यानें कुं पनीचा इुंग्जलुंद देशाशींच 
केवळ नव्हे; तर, चीन देशाशीं िुद्धाुं िुंबुंध तोडला. ुअिण िवांि व्यापार करण्याची मोकळीक िमळाली. 
 
 व्यापारसुंबुंधीं रायलेसाहेबाचें ह्मणणें. 
 
 ६.राय ले िाहेब ुऄिें ह्मणतो कीं, ुआ.ि. १७८३ पयंत शहदुस्थानाुंतील कापूि मुुंबईुंतून बाह्यदेशी 
रवाना झाला नाही; पण, ह्याच वर्षी १,१४,१३३ पौंड कापूि ह्या शहराुंतून बाह्यदेशीं पाठिवण्याुंत ुअला. 
ुआ.ि. १७९० िालीं ईस्टइुंणदया कुं पनीचे डायरेक्टर ह्याुंनी ४,२२,२०७ पौंड कापूि येथून िवलायतेि 
पाठिवला होता; परुंतु, ह्या ुईलाढालीपािून कुं पनीि तादृश फायदा झाला नाहीं. पुढें १८१७–१९ ह्या वर्षांत 
व्यापाराि पुनुः ुईते्जन येुउन, ुआ.ि. १८१८ त शहदुस्थानाुंतील ुआतर िठकाणाुंहून ८,६०,००,००० पौंड 
कापूि मुुंबईुंत ुअला. ह्याप्रमाणें मुुंबईच्या व्यापाराुंत ुआ.ि. १८६० पयंत बरीच घडामोड झाली; पण, पढुें 
ुआ.ि. १८६१ पािून १८६५ पयंत कापिाचे व्यापाराि िवशरे्ष तेजी ुअली होती, हें खालील ुअुंकड्यावरून 
वाचकाुंच्या िहज लॱाुंत येुइल. 
 
 इ. स. १८६१-६६ पयंतचा व्यापार. 
 

ुआ.ि. १८६१ - ६२ ह्या िालीं रुपये ९,२६,२८,१७० शकमतीचा माल 
――  १८६२ - ६३ .. ” १४,८३,४६,४०० ” 
――  १८६३ - ६४ .. ” २७,९१,२१,१७० ” 

――  १८६४ - ६५ .. ” ३०,३७,०४,८२० ” 

――  १८६५ - ६६ .. ”  २५,५३,४१,७९० ”  
   एकवर्षाची िरािरी रु. २,१५,८२,८४७ 

 
 याप्रमाणें व्यापार ुईत्रोत्र वाढत गेला. ुअणखी खालील ुअुंकडे पहा :- 
 
 इ. स. १८८१-८२ चे अमदानी व रवानगीचे आुंकडे. 
 

 अमदानी  रवानगी 

ुआ.ि. १८८१ िालीं . . ६२,१०,४९,८४० – ७६, ०२, १०, ४३० 

ुआ.ि. १८८२ . . ६०,४३,६१,५५० – ८३,०६,८१,९८० 
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 ७.ुआ.ि. १८८३–८४ ह्या वर्षीं फति कापूिच िवलायतेि १४,३६,००,००० रुपयाुंचा गेला ुअिण 
२१,०५,००,००० रुपये शकमतीचा कापिाचा माल शहदुस्थानाुंत ुअला. िाधारण मानानें दरिाल िरािरी २ 
ुऄब्ज ४० कोटी रुपयाुंचा माल िवलायतेंतून बाह्यदेशी जातो; त्याुंतला िुमारें ३२ कोटी रुपयाुंचा माल 
शहदुस्थानाुंत येतो. रान सन िाहेबाचें ह्मणणें ुऄिें ुअहे कीं, १८८२–८३ ह्या वर्षीं ल्याुंकिंायर येथून एकुं दर 
कापिाचा माल ७६ कोट रुपयाुंचा बाह्यदेशीं गेला; त्याुंतला फति शहदुस्थानाुंत २५ कोटी रुपयाुंचा ुअला. 
धातूुंचें िामान ६ कोटी रुपयाुंचें ुअलें , युंते्र १ कोटी ७५ लॱ रुपयाुंचीं ुअलीं; ुअगगाडीचें लोखुंडी िामान १ 
कोटी ५० लॱ रुपयाुंचें ुअलें  ुअिण ुआतर लोंकरी िामान १ कोटी २५ लॱ रुपयाुंचें ुअलें !  
  
 ८.वरील १८६१–६६ िालच्या ुअुंकड्यावरून वाचकाुंच्या लॱाुंत येुउन चुकलें च ुऄिेल कीं, हा 
जो एवढा ुऄवाढव्य व्यापार वाढला तो फति कापिाचाच होय. ह्या वळेीं मुुंबईत ुऄगदीं रॅीमुंतापािून तों 
ुऄितगरीबापयंत िवांचें लॱ ह्या व्यापाराकडे लागलें  होते. ह्या िुंधीि मुुंबईुंतील व्यापाऱ्याुंनीं पुष्कळ पैिा 
गोळा केला ुऄिें बाहेरगाुंवच्या व्यापाऱ्याुंनीं बघून, जिा एकादा भकेुला िगधाड ुअपल्या भॱावर झडप 
घालतो, तिे तेही मुुंबईुंत व्यापाराचे िनिमत्ाने येुउुं  लागले, व व्यापाराुंत िमळिवलेल्या पैशाचा ुऄन्य तऱ्हेनें 
ुईपयोग करावा म्हणून युिति योजूुं लागले. व्यापाराची ुईलाढाली ही बहुतकरून स्पशॳजन्य रोगािारखीच 
ुअहे; कारण, एकदाुं ुऄशा व्यापाराुंत कोणाएकाि थोंडेंिे यश िमळालें  ुऄिें िमजलें  म्हणजे, ुऄथांतच 
िचोटीच्या व्यापाराकडे लोकाुंचें दुलॳॱ होुउन ह्या ुऄशा ुईलाढालीच्या व्यापाराुंत लोक ुअपलीं मनें घालूुं  
लागतात, ही गोष् खरी ुअहे; पण, ुऄशा व्यापाराुंत नुकिान मात्र पुष्कळाुंचें होतें, यश थोडक्याुंिच िमळतें. 
ह्या व्यापाराुंत मनुष्य एकदम चढतो खरा; परुंतु, एकदाुंका तो िपाट्याुंत िाुंपडला म्हणजे त्याि बुडण्याि 
काडीचाही वळे लागत नाहीं. िचोटीचा व्यापार थोडा मुंदाुइुंने चालतो खरा; पण त्याुंत व्यापाऱ्याुंि हमी 
लागण्याचीं कारणे फारच थोडीं ुऄितात. ुऄिें ुऄिताुंही ुऄशा िचोटीच्या व्यापाराुंत मन घालण्याकडे 
लोकाुंचें फारिें लॱ नितें. 
 
 िेंरबाजार व ब्याुंकाुंची स्थापना. 
 
 ९.ुआ.ि. १८६३ िालापयंत व्यापाऱ्याुंचें लॱ „जाुइन्ट स्टॉक कुं पनी‖  कडे लागलें  होतें. ―मुक त्यार‖ 
ुऄगर ―ुऄडते‖ ह्याुंच्या पेय राुंमाफॳ त व्यापार चालिवण्याच्या ऐवजीं ब्याुंका िनघनू त्याुंच्या माफॳ त व्यापार होुउुं  
लागला. मुुंबईब्याुंक ुआ.ि. १८४० त स्थापन झाली. ओणरएन्टल ब्याुंशकग कारपोरेिंनची शाखा मुुंबईुंत 
ुआ.ि. १८४४ त िुरू झाली. कमर्णिंअल ब्याुंक, चाटुडु मरकुं टाईल ब्याुंक, आग्रा ुअिण युनायटेड सर्व्व्हस, 
ुअिण चाटुडु ब्याुंक ऑफ् इुंणडया ऑस्रेणलया ुअिण चायना ह्या िवॳ ब्याुंका ुआ.ि. १८६० पूवीच स्थापन 
झाल्या होत्या, ुअिण ह्याच वर्षी सेंरल ब्याुंक ऑफ् वेस्टनु इुंणडया ही स्थापना झाली. जाईन्ट स्टॉक 
(एिशुअिटक), रायल ब्याुंक, ुअिण ब्याुंक ऑफ् इुंणडया ह्या िवॳ ुआ.ि. १८६३ िालीं िुरू झाल्या व 
ह्याचवर्षी बाुंबे णिंशपग ुअिण आयनु णिंशपग ह्या कुं पन्याुंची स्थापना झाली. 
 
 १०.याप्रमाणें व्यापाराकडे िवांचें लॱ लागल्यामुळे ुआ.ि. १८६४ िालीं मुुंबईच्या व्यापाराची िवशरे्ष 
भरभराटी होुउन ितच्या बरोबर मुुंबईचें वैभवही वाढलें ; परुंतु, ह्या वैभवाचा ुऄगदीं कळि झाला. 
अमेणरकें तली लढाुइ लवकर बुंद होत नाही ुऄिें पाहून, जो तो ुअपापलें  घोडें पुढें ढकलूुं  लागला. 
रॅीमुंतापािून तों गरीबापयंत िवांचे डोळयाुंिमोर व्यापार िदिूुं लागला. ब्याुंकाुंचाही िुकाळ झाला एवढेंच 
नाही; तर, णर्फन्याव्न्िंअल असोणिंएिंनिारख्या मुंडळयाही ुऄत्स्तत्वाुंत येुउुं  लागल्या. परुंतु, ही भरभराटी 
फार वळे िटकली नाही. कारण, हल् लीं ब्याकबेवर ज्या िठकाणीं बी.बी. ुअिण िी.ुअय्. रेल्वचे्या गाड्या 
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चालतात तेथपयंत िमुद्र ुऄिल्याकारणानें ती जागा भरून काढण्याची एक नवीनच शक् कल िनघाली. ह्या 
वळेीं जिमनीची शकमत दुप्पट ितप्पट वाढून शहराुंत लोकाुंची वस्तीही फार वाढत चालली होती. जमीन 
ह्मणजे केवळ िोन्याचाच तुकडा होुउन गेला होता. खािगी कुं पनीच्या स्वाधीन एवढी जागा करूुं  नये 
म्हणून बरेच ुऄडथळे ुअले. मुुंबईसरकारच्याही मनाुंत ह्या कुं पनीचे ‘िेंर’ ठेवाव ेुऄिें ुअलें  होतें; परुंतु त्याुंि 
शहदुस्थान िरकारानें तिें न करण्यािवर्षयी िलहून पाठिवलें . नुंतर ह्या कुं पनीच्या िनुःिीम भक् ताुंनीं ुअपापले 
शरे लेलाुंव करून काढून टािकले. दलालाुंनीं तर ४ हजार रुपयाुंच्या शरेाुंची २५ हजार रुपयाुंपयंत शकमत 
वाढिवली ! ह्याप्रमाणें ह्या शरेाुंनीं मुुंबईशहर ुऄगदीं वडेें करून िोडलें  होतें; तें ुआतकें  कीं, शहराुंतील 
बहुतेकाुंि रात्रीची झोंप व िदविा जेवण हीं िुद्धा िुचत नित. रस्त्याुंतून ―काय भाव‖ हा शब्द िवॳतोमुखी 
ुऄिे. ह्या वळेीं मुुंबई शहर केवळ प्रती ―कुबेरनगरी‖ च बनून गेलें  होतें, ुऄिें म्हणण्याि हरकत िदित नाही. 
कारण लोकाुंि पैशाची परवा म्हणून मुळींच निे; त्यामुळे िदडकीच्या मालाची शकमत रुपयापयंत चढली 
होती. भाडोत्री गाड्याघोडेवाल्याुंची तर चुंगळ ुईडून गेली होती. ुअपणाुंजवळ पिैा निला तरी कजॳ 
काढून, ुऄगर घरदार गहाण ठेुउन कुं पनीचे शरे घ्याव,े ह्याुंतच मोठें भरू्षण ुअहे, ुऄिें बहुतेकाुंि वाटूुं 
लागलें ; म्हणून ह्या काळाि ―शरे मनीया‖ (Share Mania म्हणजे शरेाचें खुळच) ह्मणण्याचा प्रघात पडला 
गेला; परुंतु, ह्या िौभाग्याचा लवकरच शवेट झाला. तो ुऄिा की, अमेणरकें त चाललेली लढाुइ बुंद झाली 
ुऄशी तार ह्या शरेाुंत गढून गेलेल्या लोकाुंि िमजली. ही बातमी िमजल्याबरोबर लोक ुऄगदीं हवालदील 
होुउन गेले; कापिाचा भाव एकदम बिला; ुअिण खरें नाणें जाुउन शरे घेतलेल्या कागदाुंच्या तुकड्याुंचेंच 
लोकाुंि दशॳन होुउ लागलें  ! ह्या िपाट्याुंत पूवी मोया भरभराटीि ुअलेल्या ब्याुंका, ल्याुंड कुं पन्या वगरेै 
व्यापारी मुंडळया रिातळाि जाुउन पोहचल्या ुअिण शरेाुंनी लोकाुंि ―शरे‖ ुऄन्न िुद्धाुं िमळण्याची पुंचाुइत 
केली; जो तो ुउर बडवूुं लागला; िकत्येकाुंनी ुऄब्रसू्तव जीव िुद्धाुं िदले ! ह्या िपाट्याुंत ओणरएन्टल ब्याुंक, 

[“ब्याुंक ऑफ् वेस्टनॳ ुआुंिदया” हें िहचें पूवीचें नाुंव होते.] चाटुडु मरकुं टाईल ब्याुंक, चाटुडु ब्याुंक व िें च ब्याुंक एवय राच 
काय त्या ब्याुंका शरे्ष रािहल्या. याप्रमाणे मुुंबई शहराुंतील लोकाुंचे नजरेवर जें शरेुरूपी ुऄुंधकाराचे भरुळ 
ुअलें  होते, ते लढाुइरूपी िदव्याुंजनाने एकदम फाटून गेलें  !! 
 
 दरमाणिंीं कपड्ाचा खप. 
 
 ११. शहदुस्थानाुंत ुअज २५ कोट प्रजा ुऄिून त्याुंत माणशी २ रुपयाुंचे कापड िालीना लागतें, ुऄिें 
िरािरी घेुउन चाललें  तरी, िाुंप्रतकाळीं ुअमच्या देशाुंत एकुं दर ५० कोट रुपयाुंचें कापड दरिाल खपतें, 
ुऄिें ििद्ध होतें. पैकीं िनम्मे ििम्मे देशाुंत होतें. बाकीचा पुरवठा परदेशाहून होतो. परुंतु िवलायती, 
कापडाचा भरणा फार ुऄिून िवॳ कापडाुंना िूत णवलायतच पुरिवते. शहदुस्थानाुंत ुऄवघें २ कोट रुपयाुंचें 
िूत होतें व तेंही ३० नुंबरावर िनघत नाहीं. ुआतर देशाुंकडे परदेशीय माल िकती खपतो हें बिघतलें  तर–खुद्द 
णवलायतेंत दरमाणशीं ६५ रुपयाुंचा परदेशीय माल खपतो; आस्रेणलआ येथें माणशी ११०; कानडा ३०; 
अमेणरका १६; परुंतु शहदुस्थानाुंत केवळ २१/२ रुपयाुंचा परदेशीय माल िालीना खपतो ुऄिे ुअुंकडे 
िमळतात! ह्या ुअुंकड्याुंवरून ुअमच्या देशाच्या िनकृष्ावस्थेचें ुऄनुमान ुअमचे वाचक िहज करूुं  शकतील! 
ुअताुं, ुअमच्या येथें इुंग्जलुंदाहून जें कापड येतें, तें रेशमािही मागें टाकणारे ुऄिून ुआतकें  स्वस्त दराने 
िवकलें  जात ुअहे कीं, त्यामुळें  ुअज शहदुस्थानचा व्यापार ुऄगदी बिून गेला ुअहे; कोष्ट्याुंचे माग फारिे 
कोठें िदितनािे होत चालले ुअहेत; देशी मालाि ुईते्जन निल्याकारणानें धुंदेवाले लोक स्वस्थ बिूुं 
लागले ुअहेत; ुअिण त्यामुळें  लोकाुंत ुअळि िवशरे्ष वाढत ुअहे; व ुअळि वाढल्याच्यायोगानें देश िदविें 
िदवि िभकारी होुउुं  लागला ुअहे! त्याुंतूनही जर कोणी देशाुंत कपडे-कपडेचिे काय पण कोणताही माल-
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तयार करूुं  लागला तर, त्याि ुअमच्या लोकाुंकडून ुईते्जन िमळत नाहीं. ुऄशी ुअज ुअमची त्स्थित 
होुउन गेली ुअहे !! 
 
 व्यापारसुंबुंधीं क्यासलरीग साहेबाचें ह्मणणें. 
 
 १२. ुआ. ि. १८१३ िालीं लॉडॳ क्यास्टल् रीग िाहेब एकदाुं पालॳमेंटमध्यें ुऄिें ह्मणाला की, ―गेल्या 
वीि वर्षांत णवलायतेहून कापिाचें कापड शहदुस्थानाुंत वीि हजार रुपयाुंचें जात होतें, तेंच ुअज 
१०,८०,००० रुपयाुंचे जात ुअहे; ुअिण हा व्यापार िदविें िदवि ुऄिधकािधक वाढतच ुअहे‖ . सुलीवान 
िाहेब एकदाुं ुऄिें ह्मणाला कीं, ―ुआ. ि. १७९२–९६ पयंत िवणलेले कापड जें शहदुस्थानात गेलें  तें िरािरी 
७,३०० रुपयाचें होतें; तेंच ुआ. ि. १८०७–११ ह्या वर्षात ९६,९,८०० रुपयाुंचे झाले.‖ पण ुअज पािहलें  तर 
दरिाल शहदुस्थानात २५ कोटी रुपयाुंचें कापड येतें व शहदुस्थानाुंतून १४ कोट रुपयाुंचा कापूि बाह्य देशीं 
जातो. िशवाय धान्य जातें तें िनराळेंच. एवढें ुअहे तरी, त्याुंच्याकडून येणाऱ्या मालाच्या शकमतीचा माल 
बाह्यदेशीं पाठिवण्याि ुअमच्या देशाि िनदान काुंहीं तपें तर घालवावी लागतील. ुआतका ुअमचा देश ुऄजून 
मागें ुअहे ! 
 
 १३. वर िदलेल्या ुअुंकड्याुंवरून एवढें खचात कळून येते की, ुआ. ि. १८६१–६२ वर्षाची ि. 
१८७४–७५ ह्या वर्षाबरोबर तुलना केली ुऄिताुं, ुआ. ि. १८६१–६२ ह्या वर्षी ३५,००,००० पौंड व १८७४–
७५ िालीं ५०,००,००० पौंड माल रवाना झाला. ह्या मालाची शकमत िरािरीच्या मानानें पाहताुं, ुऄनुक्रमें ९ 
कोट २५ लॱ व १२ कोट ५० लॱ ुऄशी होती. ह्यावरून एकुं दरीनें पाहूुं जाताुं, ुऄिे िदिून येुइल कीं, 
शरेबाजाराचे वळेीं जरी एवढी जबरदस्त ुईलाढाली झाली होती तरी देखील मुुंबईच्या व्यापाराि कोणत्याही 
िरतीनें यत् शकिचतही धक् का पोंहोचला नाहीं. ही गोष् िवशरे्ष लॱाुंत ठेवण्यािारखी ुअहे. ुअताुं तर मुुंबई 
व्यापाराच्या िुंबुंधाने म्याुंचेस्टरची बऱ्याच ुऄुंशी बरोबरी करूुं  पाहत ुअहे, एवढेंच नाहीं; तर, ३० वर्षांपूवी जी 
मुुंबईची व्यापारािुंबुंधी दैन्यावस्था होती, ती जाुउन मुुंबई ुअपल्या येथें माल तयार करून तो ुअज 
बाह्यदेशीं पाठवूुं लागली ुअहे. त्याुंत ुआ. ि. १८७५ िाली ुअमच्या दयाळु िरकारानें रवानगी कर 
(एक्िपोटॳ ड्यटूी) बुंद केल्यापािून ुअमच्या देशाुंतील कारागीर लोकाुंि ुईमेद येुउन व्यापाराि िवशरे्ष 
जोर ुअला; ुअिण त्या योगानें मुुंबईत देशी माल ुईत्पन्न करावा ह्मणनू शटे िावकार लोक नवीन नवीन 
िगरण्या व कारखाने स्थापन करूुं  लागले; व हल् लीं ते ुअपल्या िगरण्याुंतून ुईत्म माल काढीत ुअहेत. ही 
त्याुंची कृित िवशरे्ष ुअदरणीय व प्रशुंिनीय होय. तरी पण, हवा तिा माल-ह्मणजे ुऄथात िवलायती 
मालाची बरोबरी करणारा माल-ुऄजूनही येथें तयार होत नाहीं; पण ुअशा ुअहे कीं, ुऄिाच ितत प्रयत्न 
जारीनें चालू लागला तर काहीं काळानें तरी तिा माल येथेंही िनघूुं शकतो. 
 
 अरू्फ. 
 

 १४. ुऄफू.– कापिाच्या खालोखाल व्यापार ह्मटला ह्मणजे ुऄफूचा होय. कमींतकमीं वर्षाि 
पन्नाि–िाठ लाखाुंची ुऄफू बाह्यदेशीं जाते. फक् त ुऄफूपािून िरकाराि दरिाल दोन ुऄडीच लॱ रुपयाुंचें 
ुईत्पन्न ुअहे. प्रत्येक ुऄफूच्या पेटीची शकमत िुमारें ६०० रुपयाुंपयंत ुऄिते पण, कधीं कधीं ितची शकमत 
बाजारभावाप्रमाणें कमी शकवा ुऄिधकही होते. ुऄफूची लागवड बहुतेक पाटणा व माळवा येथे होते ुअिण 
ितचा खप बहुतकरून चीन, काठेवाड, गुजराथ वगैरे प्राुंतीं फार होतो. ुऄलीकडे इुंग्रजिरकारनें ुऄिा 
ठराव केला ुअहे कीं, माळवा खेरीज करून दुिऱ्या कोणत्याही िठकाणीं ुऄफूची लागवड करूुं  नये. ुऄफूचा 
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व्यापार बहुतकरून मारवाडी लोकच किरतात. हे लोक माळव्याुंतून ुऄफू खरेदी करून ुआतर िठकाणीं 
रवाना किरतात. मुुंबईुंत ह्या व्यापारावर बहुत मारवाडी िधन झाले ुअहेत. 
 
 गहूुं. 
 
 १५. गहूुं–शहदुस्थानचे माजी गव्हनॳर जनरल लॉडु नाथुिूक ह्याुंनीं ुआ. ि. १८७३ िालीं गव्हाुंच्या 
रवानगीच्या व्यापारा (एक्िपोटॳ-रेड) वरून कर माफ केल्या िदविापािून ह्या व्यापाराि िवशरे्ष भरभराटी 
येत चालली ुअहे. गव्हाुंची लागवड मुुंबई ुआलाख्याुंतील काुंहीं काुंहीं भागाुंत होते; पण, नमुदानदीच्या 
काुंठचा प्रदेश व मध्यशहदुस्थान ह्याुंत गहूुं फार होतो. ुऄलीकडे अमेणरकें तही गहूुं फार होुउुं  लागला ुअहे. 
तरी पण, ुऄमेिरकन गहू शहदुस्थानाुंतल्या गव्हापेॱा िनुःित्व ुऄितो. हल् लीं ुआतर देशाुंत शहदुस्थानाुंतून 
बराच गहूुं रवाना होतो. ह्या देशाुंतून ुआ. ि. १८७४ िालीं १ कोट हुंावटे व ुआ.ि. १८८७ िालीं ४९९ लॱ 
रुपयाुंचा गहूुं िवलायतेि रवाना झाला.  
  
 मोत्यें. 
 

 १६. मोत्यें–मोत्याुंचा व्यापार मुुंबईशहराुंत फार होतो. मोत्यें बहुतकरून इराण देशाुंतून फार 
येतात. ुऄलीकडे मोत्यें व िोने ह्याुंचा खप िवलायतेंत फार होुउुं  लागल्याकारणानें, त्याुंची शकमत दुप्पट 
ितप्पट वाढली ुअहे व ह्याुंचा लॱावधी रुपयाुंचा व्यापार चालतो ुअिण ुअमचे लोक दािगने फार घालतात 
म्हणून हुंिणारे िाहेब लोकही िोनें, मोत्यें वगैरेचे दािगने ुअताुं मोया हौिेनें घालूुं  लागले ुअहेत ! 
 
 मुुंबईस एकुं दर माल येतो तो. 
 
 १७. मुुंबुइि एकुं दर माल येतो तो–मद्रासेहून काफी; कच्छ व काठेवाड येथून कच् चा कापूि; 
मद्रास व पोटुुगीज लोकाुंच्या विाहती ुअहेत तेथून नारळ; (कालीकोटी नारळ प्रििद्धच ुअहेत) बुंगाल व 
िह्मदेिंाहून ताुंदूळ; बुंगाल्याुंतून गोणपाट वगैरे; मद्रासे-हून तेल वगरेै; बुंगाल, मद्रास व गोवें येथून िुपारी; 
(मुुंबई ुआलाख्याुंतील ―रॅीवधॳनी पाुंढरी‖ व वसई व चेुउल येथील फुलभरडी िुपारी प्रििद्धच ुअहे) 
मद्रासेहून िुठुं व िमरीं; बनारस (काशी) व बुंगाल येथून िाखर; िह्मदेिंाहून ुआमारतीचें लाुंकूड; काबूल, 
कुं दहार व शसधदेशाुंतून कच् ची लोंकर; काणलकोट, मलबार, गोमाुंतक, मालवण, कनाटक वगैरे 
िठकाणाुंहून कार्थ्याचे दोर व िुुंभ; चीनाहून रेशमी कापड, रेशीम, मातीचीं भाुंडीं, चहा ुअिण फटाके वगरेै 
दारुकाम व ुआतर तरतऱ्हेचे िजन्नि; णवलायतेहून कापिाचें व लोंकरीचें कापड, काुंचेचें िामान, 
नानातऱ्हेची युंते्र, चाकू, कात्रया, िुया, टाुंचण्या, मद्यें-ओर्षधें वगैरे ुऄनेक तऱ्हेचे िजन्नि; िान्स, पोटुुगल 
येथून नानाप्रकारचीं मद्यें; आरबस्थान, पेगू, काठेवाड येथून घोडे; मस्तक येथून डाळींब वगैरे फळफळावळ 
ुअिण जरदाळू, बेदाणा वगैरे मेवा; याप्रमाणे ुऄनेक िठकाणाुंहून ुऄनेक जातींचा मनोवधेक ुऄिा माल मुुंबईि 
येतो. ह्याुंची नामावळी देुउुं  गेलें  तर, एक िनराळा ग्रुंथच होुइल; कारण ुऄिा कोणताच पदाथॳ नाही कीं, तो 
मुुंबईत िमळत नाहीं. 
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 मुुंबईहून एकुं दर माल जातो तो. 
 
 १८. मुुंबुइहून माल जातो तो–कच् चा कापूि बुंगाल्याि; मुुंबईुंतील िगरण्याुंत झालेलें  कच् चे िूत 
चीन देशाि; मद्रास, बुंगाल व शहदुस्थानाुंतील ुआतर िठकाणीं िवणलेलें  िूत; मद्रास, कच्छ व काठेवाड येथे 
ताुंदूळ व ुआतर धान्यें, मद्राि व बुंगाल येथे मीठ; काठेवाड येथें नानातऱ्हेचें बीं; कच्छ व काठेवाड येथें गरम 
मिाला व िाखर; तिेंच ुऄफू, गहूुं, मोत्यें, घोडे, िकनखाप, रेशमी व िुती कापड, िोन्यारुप्याची तार, 
किशदे काढलेलें  कापड, लोंकर, चामडें, मातीचीं भाुंडीं, िोनें, रुपें वगैरे मौल्यवान धातु, िहरे, माणीक 
वगैरे मौल्यवान जवाहीर; ताुंब्यािपतळेची भाुंडीं, हाुंतऱ्या, गाड्या, िवटा, कौलें , घरकामाला लागणारे धोंडे, 
चुना वगैरे; नानातऱ्हेच्या नॱीदार काम केलेल्या पेट्या वगैरे िजन्नि बाह्यप्रदेशीं जातात. एवढा जरी माल 
मुुंबईहून बाह्यदेशीं जातो तरी, िाधारणपणे शकबहुना िवशरे्षतुः िवलायतेहून येथें माल फार येुउन त्याचा 
खपही बराच होतो; तेणेंकरून ुअमच्या देशाचा चोहोंकडून तोटाच ुअहे ! ह्या िवॳ गोष्ी एिककडेि ठेिवल्या 
तरी, ुअज ुअपण फक् त ―ुअग‖ ुअिण ―पाणी‖ ह्या करताुंच िकती बरें पैिा परमुलखीं घालवीत ुअहों ? 
िदडकीला दोन-छे, ुअताुंशा तीनही िमळूुं  लागल्या ुअहेत याप्रमाणें प्रत्येक मनुष्याि दरिाल िकती पेशाुंच्या 
ुअगपेट्या लागत ुऄितील बरें ? तिेंच ―िोडावाटर‖ ―लेमोनेड‖ वगैरे करताुं िकती द्रव्य िवलायतेि जातें ? 
ुऄथात ुअम्ही िवॳस्वीं परावलुं बी होुउन गेलों ुअहोंत ! कारण ुअळिाने ुअम्हाि ुऄगदी जखडून टाकलें  
ुअहे. 
 
 १९. एकुं दरींनें पाहता ह्या देशात युरोणपअन लोकाुंचा प्रवशे झाल्यािदविापािून येथील व्यापार 
मोया झपाट्यानें वाढत चालला ुअहे, हें वरील िवॳ िववचेनावरून वाचकाुंच्या लॱाुंत ुअलेंच ुऄिेल; तरी 
पण, िरािरीनें पाहूुं गेलें  ुऄिताुं, ुऄिे ुऄनुमान िनघतें कीं, एकुं दर देशाुंत जो माल येतो त्याची शकमत बाहेर 
जाणाऱ्या मालाच्या शकमतीपेॱाुं िुमारे २३ कोट रुपये ुऄिधक ुअहे. ुआ.ि. १८८४ त बाहेर गेलेल्या मालाची 
शकमत ६३ कोट व ुअलेल्या मालाची ८९ कोट म्हणजे िनवळ २६ कोट रुपये तोटा ह्या देशाि व्यापाराुंत 
ुअला हें देशाच्या ुऄभ्युद्याला िकती हािनकारक ुअहे हें येथें िाुंगण्याची गरज िदित नाहीं. याप्रमाणें 
स्थूलमानानें ुअम्ही ुअमच्या वाचकाुंपुढें मुुंबुइच्या व्यापाराच्या त्स्थतीचें िुॱं ेपेंकरून िनरूपण केलें . 
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भाग पाुंचवा सरकार आणण उत्पन्न. 
 

 शहदुस्थानचे णवभाग. 
 
 शहदुस्थानाचे णवभाग-शहदुस्थानदेशाचे बुंगाल, मद्रास ुअिण मुुंबई ुऄिे तीन ुआलाखे ुअहेत. त्याुंतही 
बुंगाल, मद्रास, मुुंबई, नॉथुवेस्टनु प्राव्व्हन्सेस (औध िमळून), पुंजाब, मध्यशहदुस्थान (िेंरल प्रात्व्हन्िेि), 
णिणटिंबमा ुअिण आसाम ुऄिे ुअठ पोटभेद ुअहेत. ुआ.ि. १७७३ िालापािून मुुंबई, मद्रास व बुंगाल हे 
ुआलाखे गव्हनॳर जनरलच्या ुऄिधकाराखालीं ुअले ुअहेत. 
 
 मुुंबई सरकारच्या हाताखालचा प्राुंत. 
 
 २. मुुंबुइ िरकारच्या हाताखालचा प्राुंत-मुुंबुइ िरकारच्या हाताखालीं ुईत्र रेखाुंश २८° - ३२‖ 
शसधचे ुईत्र टोंकापािून तों १३° - ५५‖ कानड्ाच्या दिॱण टोंकापयंत, ुअिण पूवॳरेखाुंश ६६° - ४३‖ शसधचे 
पिश् चम टोंकापािून तों ७६° - २०‖ खानदेिंच्या पूवॳ टोंकापयंत ुआतका मुलूख ुअहे. 
 
 मुुंबई इलाख्याची मयांदा. 
 
 ३. मुुंबुइ ुआलाख्याची मयादा–ह्या ुआलाख्याच्या िीमा वायव्येि, ुईत्रेि ुअिण ुइशान्येि– 
बलुणचस्थान, पुंजाब ुअिण राजपुताना; पूवॳ ुअिण ुअग्नेय िदशाुंि–इुंदूर, मध्यप्राुंत, पण चमवऱ्हाड ुअिण 
णनजामाचें राज्य; दिॱणेि–मद्रास ुअिण म्हैसूर ुअिण पिश् चमेि–आरबीिमुद्र ुऄशा ुअहेत. 
  
 मुुंबई इलाख्याुंतील जमीन. 
 
 ४. मुुंबुइ ुआलाख्याुंतील जमीन–मुुंबई ुआलाख्याुंत एकुं दर १,८८,१९५ चौरि मलै जमीन ुअहे. पैकीं 
रेग्जयुलेिंन िडत्स्रक्टमध्यें ७७,७६७; शसधमध्यें ४७,१७५ ुअिण ६३,२५३ चौरि मलै जमीन एतदे्दशीय 
िुंस्थािनकाुंच्या ताब्याुंत ुअहे िगळयाुं शहदुस्थानाुंत इुंग्रजिरकारचा ुऄम्मल ८,८१,८२३ चौरि मलैाुंवर 
ुऄिून त्याुंच्या ताब्याुंत एतदे्दशीय िुंस्थानाचा ुऄम्मल ५,२१,११६ चौरि मलैाुंवर ुअहे. शहदुस्थानाुंत एकुं दर 
४,७९० लॱ एकर जमीन ुअहे; पैकीं राजे, रजवाडे,िुंस्थािनक वगरेै याुंजकडे १,१८० लॱ एकर ुअहे. 
बाकी रािहलेल्या ३,६१० लॱ एकराुंपैकी १,५०० एकर जमीन लागवडीकडे ुअिण ४०० लॱ एकर 
जुंगलाकडे ुअहे. ती वजाकिरताुं ६,६७० लॱ पडीत ुअहे. ह्याुंतून ुऄजून ८०० एकर जमीन लागवड 
होण्यािारखी ुअहे. ह्याुंपैकीं पोटुुणगजाुंचा ुऄम्मल १,०८६ चौरि मलैावर, ुअिण िें चाुंचा १७८ चौरि 
मलैाुंवर ुअहे. 
  
 एतदे्दिंीय सुंस्थानें. 
 
 ५. एतदे्दशीय िुंस्थानें–िवॳ देशभर लहानमोठीं एतदे्दशीय िुंस्थानें १,००० ुअहेत. त्याुंत णनजाम, 
ह्मैसुर, होळकर, शिंदे व गायकवाड ह्याुंचीं िुंस्थानें मोठीं ुअहेत. या िवॳ िुंस्थानाुंचे ुईत्पन्न िुमारें 
१६,००,००,००० रुपयाुंचें ुऄिून ७,२५,००० रुपये खुंडणी जाते. भोपाळचें राज्य तीन िपय रा िस्रयाुंच्या 
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ताब्याुंत ुअहे! मुुंबई ुआलाख्याची मनुष्य गणती २,५६,२४,६९६ ुऄिून १,४१,६०,२०८ रेग्जयुलेिंन 
िडस्रीक्टमध्ये; शसधमध्यें २१,९२,४१५ ुअिण एतदे्दशीय राजाुंच्या िुंस्थानाुंत ९२,७२,०७३ एवढी ुअहे. 
  
 स्वतुंत्र सुंस्थाने. 
 
 ६. स्वतुंत्र िुंस्थानें– मुुंबईुआलाख्याुंत स्वतुंत्र िुंस्थानें काय तीं पोटुुगीज लोकाुंचीं ुअहेत. तीं 
येणेंप्रमाणें:- गोवें, दवण ुअिण दींवह्याुंत मोठें ह्मटलें  ह्मणजे गोवें होय. ह्याचें ॱेत्रफळ २२४ चौरि मलै ुअहे 
व हें ुईत्र रेखाुंश १५° - ४४‖  व पूवॳ ुऄॱाुंश ७३° - ४५‖ रत्नाणगरी व कारवार ह्याुंमध्यें ुअहे. ुईत्र रेखाुंश 
२०° - १८‖ ुअिण पूवॳ ुऄॱाुंश ६०° - ३५‖ ह्याुंमध्यें दवण ुअहे. दवणचें ॱेत्रफळ िरािरी मुुंबईएवढेंच ह्मणजे 
िुमारें २२ चौरि मलै होुइल. दींव हें एक लहानिें बटे ुअहे. ह्याचें ॱेत्रफळ १३/४ चौरि मलै ुऄिून तें 
काठेवाठच्या दिॱण िकनाऱ्यावर ुअहे. 
 
 गव्हनुर. 
 
 ७. गव्हनॳर–मुुंबई ुआलाख्यावर गव्हनॳर–ुआन्-कौत्न्िल याचा ुऄिधकार चालतो. गव्हनॳराची नेमणूक 
िवलायतेहून होते. हे गव्हनॳर दर पाुंच वर्षांनीं बदलतात. ह्याुंि चाकर माणिें, गाडी घोडा, खाणें िपणें वगरेै 
िवॳ ुआतमाम िरकारी खिजन्याुंतून िमळतो. ह्याबद्दल िरकाराि िालीना दहा लॱ तीि हजार रुपये खचॳ 
बितो. गव्हनॳराचा ―पिॳनल स्टाफ्‖ (खािगीकडील माणिें) ह्मटला ह्मणजे एक प्रायव्हेट व एक िमिलटरी 
ुऄिे दोन िेके्रटरी, एक िजॳन व तीन एुंडीक्याुंप ुऄिा ुऄितो. गव्हनॳराचे दोन्ही िेके्रटरी हे त्याच्या 
कामािुंबुंधीं त्याि मदत किरतात. ह्याुंि दरमहा प्रत्येकीं १,२५० रुपये पगार िमळतो. िशवाय एक 
बॉडीगाडॳही ुऄितो. गव्हनॳराच्या गाडीबरोबर नेहमीं दोन स्वार ुऄितात. ‘लेव्ही‖ वगैरे मोठमोया प्रिुंगी 
गव्हनॳर चार घोड्याुंच्या गाडींत बितो, व त्या प्रिुंगी त्याच्या बरोबर ५० िमलीटरी स्वार ुऄितात. प्रत्येक 
िेके्रटरींकडे एक एक िमलीटरी गाडॳ ुऄितो. गव्हनॳराि १९ तोफाुंची िलामी होते. चीफ जस्टीि (मुख्य 
न्यायाधीश) ुअिण कम्याुंडर –ुआन-चीफ (मुख्य िेनािधपित) ह्याुंि प्रत्येकी १७ तोफा, ुअिण हायकोटाचे 
ुआतर न्यायाधीश ुअिण कौत्न्िलचे िित्व्हल मेंबर ह्याुंि प्रत्येकी चौदा चौदा तोफाुंची िलामी झडते, िशवाय 
प्रत्येकाचे बुंगल्यावर नेहमी िुंत्रयाुंचा पहारा ुऄितोच. मुुंबईच्या गव्हनॳराि कम्याुंडर-ुआन-चीफचा हुद्दा 
ुऄितो. गव्हनॳराि प्रत्येक राजकीय बाबतींत गव्हनॳर जनरलची िल् ला घ्यावी लागते. गव्हनॳर जनरल हे 
शहदुस्थानचें मुख्य िरकार होय. त्याुंिही ुऄित मोया महत्त्वाच्या राजकीय बाबतींत वेस्ट णमन्स्टर येथें 
ुऄिलेल्या िेके्रटरी ुअफ्-स्टेट- ुआन-कौत्न्िलच्या िल्ल्याने वागावें लागतें. िेके्रटरी ुअफ्-स्टेट हे िब्रिटश 
क्यािबनेटचे िभािद ुऄिून शहदुस्थानचे प्रितिनिध ुऄितात. त्याुंि शहदुस्थानच्या राज्यकारभारिुंबुंधाने 
पालॳमेंट जबाबदार धिरतें. 
 
 ८. ुआ.ि. १७०८ िालीं ह्मणजे ज्या वळेीं जुनी व नवी कुं पनी मोडून युनायटेड् ईस्ट इुंणडया कुं पनीची 
स्थापना झाली त्या वळेीं मुुंबई –ुआलाखा स्वतुंत्र मानला जात ुऄिे; परुंतु, ुआ.ि. १७७३ िालीं तो शहदुस्थान 
िरकारचे ताब्याुंत गेला, त्यावळेी वारन हेल्स्तग्जस हे णहदुस्थानचे गव्हनॳर जनरल होते. ुआ. ि. १८५८ िालीं 
ईस्ट इुंणडया कुं पनी खालिा झाल्यावर मुुंबईच्या िुंबुंधाचे िवॳ ुऄिधकार िरकारचे ताब्याुंत गेले. 
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 सनदी नोकर. 
 
 ९. िनदी नोंकर–मुुंबई ुआलाख्याचा राज्यकारभार िुरळीतपणें चालावा ह्मणनू िवलायतेहून जे 
कामगार लोक येतात त्याुंि ―णसव्व्हल सव्हुन््स शकवा णसव्हीणलअन’ (िनदी नोकर) म्हणतात. ते येथें 
ुअल्यावर त्याुंि देशी भार्षाुंत परीॱा द्याव्या लागतात. ुआ.ि. १७२० मध्यें मुुंबई ुआलाख्याुंत ४० िनदी 
कामगार होते. व त्याुंि ुआ.ि. १८०४ पयंत व्यापार करण्याि िरकाराुंतून मोकळीक ुऄिे. ुआ.ि. १७३९ त 
कुं पनी िरकारचे नोकराुंनीं त्या वळेेि ुऄिलेले गव्हनॳर ऑनरेबल स्टीर्फन लॉ ह्याुंजकडे ुअपणाुंि पगार 
कमी िमळतो तो पुरत नाहीं, व तो थोडा बहुत तरी वाढवावा ह्या ुऄथाचा ुऄजॳ केला होता, त्याुंत त्याुंच्या 
खचाची िवल्हेवारी िदली ुअहे. कारण त्या वळेीं त्याुंि पगार व खचॳहीं बरोबर होत. तेव्हाुंच्या 
िित्व्हिलुऄनाुंमध्यें ुअिण ुअताुंच्या िित्व्हिलुऄनाुंमध्ये जो पगाराच्या िुंबुंधानें जमीन ुऄस्मानाचा भेद िदिून 
येतो, तो त्या वळेीं मुुंबईचें ुईत्पन्नही फारच थोडें होतें ह्मणनू िदिून येतो, हें वास्तिवकच ुअहे. वर 
ह्मटलेल्या खचाची िवल्हेवारी येणेंप्रमाणें- 
 

Name of Article Rs. Qrs. िजनिाुंची नाुंवे रु. पा. 

1 One fowl per diem at 1 qr 6.P. each 9 3 िदविात एक कोंबडी ९ ३ 

1 Chicken or Fish & rich 14 P. each 5 1 कोंबडी शकवा मच्छी ुअिण ताुंदूळ ५ १ 

Flour, pepper mustard &etc. 0 2 ुअटा, िमरें, मोहऱ्या वगैरे ० २ 

Greens. 0 3 भाजीपाला ० ३ 

3 Rolls per diem 2P. each 2 1 ३ पाुंवे वगैरे २ १ 

Wine & Punch Rupees 2 each 15 0 ुआुंग्रजी दारु ुअिण पुंच नाुंवाची दारु     १५ ० 

Ghee 0 3 तूप ० ३ 

Oil & Candles 4 0 तेल ुअिण मेणबत्त्या ४ ० 

Wood 1,200 billets Rupees 2–2 per mille. 3 0 लाकूड फाुंटे वगैरे  ३ ० 

Tea half cally 1 2 चहा  १ २ 

Sugar & sugarcandy  2 2 िाखर ुअिण खडी िाखर २ २ 

Milk 0 3 दूध ० ३ 

Butter 2 Ibs. Rupee 1 per Ib 2 0 लोणी  २ ० 

Water-bearer 0 2 पाणक्या ० २ 

Rupees 48 2 रुपये ४८ २ 

 
 १०.मुुंबई खेरीज करून सुरत, खुंबायत, अहमदाबाद, पनवेल, टेणलचरी, काणलकोट, ओनोर, 
अुंजनगड, बसोरा, ठठ्ठा, लारी िंाहाबुंदर वगैरे िठकाणी शहदुस्थानाुंत कुं पनी िरकारच्या वखारी होत्या. 
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त्याुंत कुं पनीचे ‘एजुंट’ ुऄिून ते कौत्न्िलचे मेंबर ुऄित. त्या वळेचें कौत्न्िल ह्मटले ह्मणजे गव्हनॳर, 
कमाुंडर–ुआन्-चीफ ुअिण प्रत्येक वखारीचे मुख्य िमळून होत ुऄिे. ह्या वखारींची व्यवस्था िुरळीतपणें 
चालावी म्हणून येथें कोटु ऑफ् डायरेक्टसु दरिाल तरुण मुंडळी पाठवीत ुऄिे. मुुंबई हस्तगत झाल्यानुंतर 
ितच्या िुंरॱणाकिरताुं लष्करी िदवाणी खात्याुंतल्या लोकाुंमध्यें नेहमीं झटापटी चालत; म्हणून ुआ.ि. १६७६ 
िालीं स्थािनक िरकाराि कोटु ऑफ् डायरेक्टसु ह्याुंनी ुऄिें कळिवले कीं, हीं दोन्ही खातीं एकत्र करून 
िदवाणी खात्याचें वचॳस्व राखावें. ह्या िित्व्हल खात्याुंतील नोकराुंचे तीन वगॳ ुऄित. त्याुंि त्याुंची पाुंच 
वर्षांची नोकरी होुइ तोंपयंत ुऄप्रेंिटि (ुईमेदवार) म्हणत; परुंतु त्याुंची तीन वर्षांची नोकरी परुी झाली 
ह्मणजे, त्याुंचा भोजनखचॳ व ुआतर िवॳ लवाजमा खेरीज करून त्याुंि िािलना १० पौंड (१०० रुपये) 
िमळत. नुंतर त्याुंि ―रायटर’ [ुअताुं ह्याि ‘णसव्व्हल सव्हंट’ म्हणतात.] ह्मणत. पुढें त्याुंि ―फ्लयाक्टर’ ची जागा िमळे. 
ह्याप्रमाणें ते हळुहळू ‘मचंट’ ुअिण णसणनअर मचंट ‘ुऄिे पायरी पायरीनें वरच्या दजापयंत जात. ही व्यवस्था 
ुआ.ि. १८४१ पयंत चालली. 

 
 सनदी नोकराुंचे वगु. 
 
 ११. ‘णसलेक्िंन िॉम स्टेट पेपसु ‘होम िीिरज, व्हाल्युम १ ह्या पुस्तकावरून ुऄिें िदितें कीं, 
कुं पनीच्या नोकराुंचे तीन वगॳ होते. मचंटस् फ्लयाक्टसु ुअिण रायटसु. िात वर्षें चाकरी होुइपयंत त्याुंि 
‘अप्रेंणटस’ ह्मणत. ही मुदत भरल्यावर त्याुंनीं जामीन िदला तर, त्याुंि कायमची नोकरी िमळे, नोकरी 
िमळाल्यावर ते रायटर बनत. व त्याुंि हें काम पाुंच वर्षेंपयंत चालवावें लागे. त्याबद्दल त्याुंि दरिाल १० 
पौंड िमळत ुअिण ुअपल्या चाुंगल्या वतॳणकुीच्या जामीनिगरीबद्दल त्याुंि ५०० पौंडाुंचा बा ाँड (हमी) िलहून 
द्यावा लागे. ही चाकरी परुी झाल्यावर त्याुंि फ्लयाक्टर ह्मणत. जागा िमळणें ती ज्याचा हक् क जास्त पोंहचेल 
त्याि िमळे, व त्यािही िािलना २० पौंड पगार िमळून िशवाय एक हजार पौंडाचा बा ाँड जामीनिगरीबद्दल 
िलहून द्यावा लागे; व हा बक ड िलहून िदला ह्मणजे िलहून देणारा िििनुऄर (जुना) फ्लयाक्टर झाला तीन 
वर्षपेयंत फ्याक्टरची नोकरी झाल्यावर त्याि जागा िरकामी होुइल त्याप्रमाणे मचंट करीत व त्याि िािलना 
४० पौंड पगार िमळे. िशवाय घरभाडें, खाणे वगैरेचा खचॳ कुं पनी देुइ. रेििडेंटाचा पगार िािलना ५०० पौंड 
ुऄिे. ह्या पगाराुंतून ुऄधा पगार त्याि येथें िमळून ुऄधा तो िवलायतेि गेल्यावर तेथें िमळे व त्याची गरै 
वतॳणूक वगैरे न व्हावी ह्मणनू त्याजजवळूनही ५,००० पौंडाचा बक ड जामीनिगरीबद्दल घेत. रायटर वगरेै 
लोकाुंचा पगार त्याुंि तेथेंच िमळे. याप्रमाणे पूवी ―िित्व्हिलुऄन‖ ची त्स्थित होती. तेव्हाुंच्या ―रायटराुंत‖ व 
ुअताुंच्या ‘णसव्व्हल सव्हुटाुंत’ िकती ुऄुंतर ुअहे पहा. 
  
 सनदी नोकराुंचा व्यापारात हात. 
 
 १२. िनदी नोकराुंचा व्यापाराुंत हात–व्यापाराच्या िुंबुंधानें पािहलें  तर बहुतकरून युरोणपअन 
लोकाुंच्या कुं पन्याुंतून येथें जेवढे णसव्व्हल सव्हं्स् येत त्याुंचा थोडाबहुत तरी िुंबुंध प्रत्येक व्यापारी 
कुं पनीशीं ुऄिे.  
 
 ह्या िुंबुंधी ुआ.ि. १८०३ िालचें ―एिशुअिटक ुऄन्युुऄल रिजस्टर‖ व्हाल्युम ५, या पसु्तकाुंत जो लेख 
ुअहे तो येणेंप्रमाणें : -  
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 In many of the European houses the civil servants were directly interested as partners; 
but to adopt the views of the contribution named - “the greater number of the members of 
the mercantile houses here have been pursers of Indiamen and captains of ships in the 
country trade; the knowledge they acquired of Indian commerce by frequenting the different 
trading ports, induced them to establish themselves in Bombay as merchants and Agents. 
They first employed Banians (Vanias) and afterwards Parsees (Parsis) as their brokers.”  
 
 भावाथु–येंथें युरोिपुऄन लोकाुंच्या ज्या वखारी होत्या त्याुंत जे ‘णसव्व्हल सव्हंट् र’ ुऄित त्याुंचा 
प्रत्यॱ िुंबुंध ह्या वखारीशीं ुऄिून स्थािनक व्यापाराुंतही बहुतेक णसव्व्हल सव्हंट ुअपला हात घालीत 
ुऄित. कोणी जहाजाुंवर िवॳ िामुग्री परुवीत, शकवा कोणी जहाजाुंवरील कपतान होुउन जात. ुऄिा ते 
तेथील व्यापाराशी ुअपला िुंबुंध ठेवीत. याप्रमाणे िनरिनराळीं बुंदरे िफरून येथील थोडीशी व्यापारिुंबुंधी 
मािहती िमळाली ुऄिे झालें  म्हणजे मुुंबईुंत व्यापारी शकवा ―ुअडते‖ बनून मोठमोठी दुकानें घालून राहण्याचे 
त्याुंि ुईते्जन येुइ. त्याुंनीं पिहल्यानें वाणी लोकाुंि दलालीच्या कामाुंत घेतलें . पुढे पारशी घुिले. 

 
 डाक्तर वगैरे. 

 
 १३. डातिर वगरेै–ुआ.ि. १७२० पािून १७२८ पयंत व त्याच्या पूवी देखील मुुंबईत िरकारी डातिर 
नव्हते; त्यामुळें  लोकाुंि ुअिण मुख्यत्वें युरोिपुऄन लोकाुंि बरोबर और्षधोपचार होत निे, एवढेंच नाहीं; 
तर, शहराची त्स्थतीही फारच घाणेरडी ुऄिे. पढुें हळुहळू डातिर येुउुं  लागले; तेव्हा लोकाुंची 
और्षधपाण्याच्या िुंबुंधानें ओरड़ कमी होत जाुउन शहराचीही ुईत्रोत्र िुधारणा होत गेली. ह्या वळेीं 
िजॳनचा पगार दरमहा ४२ रुपये ुऄिून दुिरे दोन डातिर त्याच्या हाताखालीं ुऄित. त्या प्रत्येकाचा पगार 
िालीना ३५० रुपये होता. धमोपदेशक पाद्रीला िािलना ५०० रुपये िमळून िशवाय िततकेच रुपये 
बॱीिादाखल िमळत. ह्या िुमाराि ह्या बेटाुंत एकच पाद्री होता. लष्करी खात्याुंतील ुऄम्मलदाराुंचा 
पगारही ह्याच मानानें कमी ुऄिे. एकुं दरींत ह्यावळेीं िवॳ िरकारी ुऄम्मलदाराुंचें वतेन हल् लींच्या मानानें 
काुंहींच नव्हतें ुऄिें म्हटलें  तरी चालेल. 
 
 पूवीच्या गव्हनुर व डेप्युटी गव्हनुराुंचा पगार. 
 
 १४. पूवीच्या गव्हनॳर व डेप्युटी गव्हनॳराुंचा पगार–ुआ.ि. १७०४ पयंत मुुंबईत ‘डेप्यटूी गव्हनुर‖ 
ुऄिे. ुआ.ि. १६८२ म्हणजे िर जॉन चाुइल्ड ह्याुंच्या कारकीदीपयंत डेप्यूटी गव्हनॳराचा पगार ह्मटला 
ह्मणजे काय तो िगळा िालीना ८०० रुपये होता. ुआ.ि. १७०० मध्यें कुं पनी िरकारकडून मुुंबुइ टापूबद्दल 
िरकाराि ुईत्पन्न थोडें ुऄिून खचॳ फार होतो, िबब तो कमी करण्याकिरताुं डेप्यटूी गव्हनॳराचा पगार 
दरमहा १०० रुपयाुंवर ुअणनू िवॳ शहराचा वार्णर्षक खचॳ ित्र हजार रुपयाुंच्या ुअुंत ुअटपावा ह्मणून हुकूम 
ुअला होता. वर म्हटलेल्या ित्र हजार रुपयाुंच्या रकमेंत गाुंवखातें, धमॳखातें व लष्करी खातें ह्या िवॳ 
खात्याुंच्या खचाचा िमावशे होत ुऄिे. जकात व जिमनीचा विूल िमळून ह्या वळेीं िरकाराि ९४,२०० 
रुपये वर्षाचें ुईत्पन्न होतें. िदरहुॳ हुकमाप्रमाणे डेप्यटूी गव्हनॳराि िािलना १,००० व गव्हनॳराि ३,००० 
रुपये पगार करून, कौत्न्िलच्या ितिऱ्या हुदे्ददाराचा पगार िािलना ७०० रुपये केला; पण याुंचा ुऄन्नखचॳ व 
दुिरा ुआतमाम दरबारी खचांतून होुइ. त्याि प्रितवर्षी बिॱिें िमळत तीं ुअलािहदाच! 
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 मुुंबईसरकार. 
 
 १५. मुुंबुइ िरकार–मुुंबई िरकार ह्मटलें  म्हणजे गव्हनॳर, कमाुंडर-ुआन-चीफ ुअिण गव्हनॳराच्या 
कौत्न्िलाचे मेंबर ुआतकें च होय. ह्या बड्या हुदे्ददाराुंचे दरमहाचे पगार येणेप्रमाणें :- 
 

  रु. ुअ. पै. 

गव्हनुर   .. १०,६६६-१०-८ 

कमाुंडर-इन-चीर्फ .. ५,८३३-५-४ 
कौव्न्सलचे मेंबर प्रत्येकीं .. ५,३३३-५-४ 

 
  
 गव्हनॳराि त्याच्या ुआतर खचाबद्दल िालीना २५,००० रुपये िमळतात. गव्हनॳराुंि ुआतका मोठा 
पगार माजी गव्हनॳर लाडु एल् णर्फन्स्टन ह्याुंचे कारकीदीपािून िमळूुं  लागला. कमाुंडर-ुआन-चीफ् याुंि 
पगारािशवाय िािलना गव्हनॳराि कौत्न्िलमध्यें मदत करण्याबद्दल ६०,००० व ुआतर खचाबद्दल २,६०० 
रुपये िमळतात. हे चाऱ्ही कामदार राजकीय कारणाकिरताुं एकत्र जमले म्हणजे त्याि कौत्न्िल ह्मणतात. 
परुंतु कमाुंडर-ुआन्-चीफ हे बहुधुः तशाच मोया राजकीय प्रकरणािशवाय कौत्न्िलाुंत हजर नितात. 
वस्तुतुः कमाुंडर-ुआन्-चीफ् ह्याुंचे काम िैन्याची तरतूद ठेवण्याचेंच होय. कौत्न्िलचे मेंबर ह्याुंची नेमणूक 
स्थािनक िरकारच्या िुंमतीनें व बहुताुंशी िवलायत िरकारच्या िशफारशीनें होते. हे लोक एकदम 
गव्हनॳरािारखे िवलायतेहून न येताुं, पूवीपािून िित्व्हिलुऄन ुऄिल्यामुळें  वाढतवाढत ुअपल्या 
हुशारीप्रमाणें त्याुंि ही जागा िमळते. पिहल्या कौत्न्िलची जागा िरकामी झाली तर ती नव्याि न िमळताुं 
त्याच्या खालच्या मेंबराि िमळते. गव्हनॳराची जागा ुआकडे ुऄिलेल्या हुशार िित्व्हिलयनाि क् विचत् िमळते. 
ह्याचें प्रत्यॱ ुऄलीकडील ुईदाहरण िर णरचडु टेंपल ह्याचे होय. हा वाढतवाढत जाुउन मुुंबईचे गव्हनॳर 
झाला. ुअजपयंत जे गव्हनॳर मुुंबुइत झाले त्याुंची यादी खालीं िदली ुअहे :- 
 
 मुुंबईचे गव्हनुर. 
 

मुुंबईचे गव्हनुर. 
मुुंबई बेट इुंग्रजाुंच्या हस्तगत झाल्यापासून आजपयंत जे जे गव्हनुर मुुंबईचा कारभार 

चालणवण्याकणरताुं नेमण्याुंत आले त्याुंची िंकवार यादी:- 

क्रमाुंक नाुंव ुऄिधकारारुढ झाल्याची तारीख शरेा 

   खुद्द राजाकाडून नेमलेले गव्हनुर. 

१ िध ऑनरेबल िर ुऄब्राहम िशप मन. ह्याि ुआ.ि. १६६२ च्या माचॳ मिहन्याचे १९ व ेतारखेि 
जनरल ुअिण गव्हनॳर नेिमलें ; परुंतु, त्याि 
पोटुॳिगजाुंनी मुुंबुइत येण्याचा प्रितबुंध केल्यामुळें  तो 
येथें ुअला नाहीं. हा ुआ.ि. १६६४ च्या ऑक्टोबर 
मिहन्याुंत ुअुंजिदव बेटाुंत मरण पावला. 
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१. ुआ.ि. १६६८ पािून १६८७ पयंत जे गव्हनॳर झाले, ते बहुतकरून िुरतेच्या वखारीच्या पे्रििडेंटच्या 
नात्यानें िुरतेिच राहत ुऄित. त्या वळेी मुुंबुइचा ुऄिधकार डेप्युटी गव्हनॳर चालवीत. पढुें ुआ.ि. १६८७ 
पािून म्हणजे ज्या वळेी मुुंबुइि कुं पनी िरकारचें मुख्य ठाणें ुअलें  त्या वळेेपािून डेप्युटी गव्हनॳराची जागा 
कमी झाली. जरी ही जागा कमी केली तरी बरींच वर्षपेयंत कौत्न्िलच्या दुिऱ्या मेंबराि डेप्यूटी गव्हनॳराचा 
हुद्दा ुऄिे; परुंतु, हा हुद्दा बहुतकरून ुआ.ि. १७२० पािून १७३८ ह्या वर्षाच्या दरम्यान नाहींिा झाला ुऄिावा. 
कुं पनी िरकारचे ुआ.ि. १६६८ पािून १७०४ पयंत मुुंबुइत डेप्यूटी गव्हनॳर ुअले त्याुंची नावें येणेंप्रमाणे:- 
ुआ.ि. १६६८ त कपतान हेनरी युंग; १६७० त मार्थ्यू गे्र ुअिण िफलीप गायफोडॳ; १६७६ त हेनरी ुअत्क्झुंडन, 
१६८२ त चाल्िॳ वॉडॳ; १६८३ त केगिवन; १६८४ त चाल्िॳ िझनझन; १६८६ त िर जॉन वायबोनॳ; १६८८ त 
जॉन व्हो; १६८९ त जॉजॳ कुक; १६९० त जॉजॳ वले्डन; १६९० त िाम्यूुऄल बरिनस्टन ुअिण १७०४ िवल्यम 
एलाबी हे होते. पैकी केगिवन ह्याच्या बुंडाची हकीकत दुिऱ्या भागाुंत येुउन गेलीच ुअहे. 
 

२ िमस्तर हुंफ्री कुक. हा ुऄब्राहम िशपमनचा िेके्रटरी (िचटणीि). ह्याने 
ुआ.ि. १६६५ चे फेबु्रवारी मिहन्याुंत गव्हनॳराचे जागेचा 
ुऄिधकार घेुउन तो त्याने ुआ.ि. १६६६ चे नोव्हेंबर 
मिहन्याचे ५ व ेतारखेपयंत चालिवला. 

३ िध ऑनरेबल िर जरत्व्हि लुकि.  १६६५ नोव्हेंबर ५. हा मुुंबुइत ुआ.ि. १६६६ त 
मे मिहन्याचे २१ व े
तारखेि मरण पावला. 

४ कपतान हेनरी गारी. १६६७ मे २२ हा डेप्यूटी गव्हनॳर ुऄिून 
गव्हनॳराचे काम पाहात 
ुऄिे. 

 कुं पनी सरकाराकडून नेमलेले गव्हनुर. 
५ िर जॉजॳ ऑत्क्झुंडन. १६६८ िप्टेंबर २३. हा बहुतकरून िुरतेि 

राहत ुऄिे. व तेथेंच ता. 
१४ जुलुइ १६६९ त मरण 
पावला. 

६ िमस्तर जेरल्ड ुअुंिजुऄर. १६६९ जुलुइ १४. ुआ.ि. १६७३-७४-७५ ह्या 
वर्षांत ह्याने मुुंबुइत पुष्कळ 
िदवि घालिवले. िुरत 
येथें ुआ.ि. १६७६ त ३० 
जून रोजी मरण पावला. 

७ िमस्तर थामि रोल्ट. १६७७ जून २०.  

८ िर जॉन चाुइल्ड, ब्योरोनेट, १६८१ ुऄक्टोबर २७. मुुंबुइत मरण पावला. 

९ िमस्तर बाथॳलोम्यू ह्यरीि. १६९० फेबु्रवारी ४. िुरत येथें ुआ.ि. १६९४ त 
१० मे रोजी मरण पावला. 

१० िमस्तर डािनुऄल ुअनेत्स्ल. १६९४ मे १०. हा डेप्यूटी गव्हनॳर ुऄिून 



 

अनुक्रमणणका 

गव्हनॳराचें काम पाहत 
ुऄिे. 

११ िर जॉन गेुऄर. १६९४ मे १७. ुआ.ि. १७०१–४ पयंत हा 
िुरत येथे कैदेंत होता. 

१२ िर िनकोलि वटे १७०४ नोव्हेंबर -   ुआ.ि. १६९४ पािून१७७५ 

 पयंत मुुंबुइचे गव्हनॳराि 
जनरलची पदवी ुऄिे. १३ िमस्तर िवल्यम एलाबी १७०८ िप् तेंबर -  

१४ िमस्तर त्स्टफन स्रट. १७१५. हा डेप्यूटी गव्हनॳर ुऄिून 
गव्हनॳराुंचें काम पाहत 
ुऄिे. 

१५ ―― चाल्िॳ बून १७१६.  

१६ ―― िवल्यम िफप्् १७२०.  

१७ ―― रॉबटॳ कोव्हन. १७२८. ह्याला चाकरींतून दूर 
केलें  होते. 

१८ ―― जॉन हॉनॳ. १७३४ िप् तेंबर.  

१९ ―― त्स्टफन लॉ. १७३९ एिप्रल ७.  

२० ―― जॉन गीकी. १७४२ नोव्हेंबर १५. कौत्न्िलचा िीिनुऄर 
मेंबर ुऄिून गव्हनॳराचें 
काम पाहत ुऄिे. 

२१ ―― िवल्यम बेक. १७४२ ―― २६.  

२२ ―― िरचडॳ बोरचर १७५० ―― १७.  

२३ ―― चाल्िॳ क्रोमेिलन. १७६० फेबु्रवारी २८.  

२४ ―― टामि हाजीि. १७६७ जानुुअरी २७. ुआ.ि.१७७१ त फेबु्रवारीचे 
२३ व े तारखेि मरण 
पावला. 

२५ ―― िवल्यम हॉनॳबी. १७७१ फेबु्रवारी २६.  

२६ ―― रॉिन हाटॳ बोय राम. १७८४ जानुुअरी १.  

२७ ―― ऑुंायु रामिे १७८८  ――  ९. कौत्न्िलचा िीिनुऄर 
मेंबर ुऄिून गव्हनॳराचे 
काम पाहत ुऄिे. 

२८ मेजर जनरल िर िवल्यम मेडोि के.बी.  १७८८ िप्टेंबर ६.  



 

अनुक्रमणणका 

२९ मेजर जनरल िर रॉबटॳ ुअबर क्राुंम्बी. 
के.बी. 

१७९० जानुुअरी २१. ुआ.ि. १७९३ त मद्रािेंत 
गेला होता तेथून गव्हनॳर 
जनरलचे कौत्न्िलाुंत 
कमाुंडर-ुआन्-चीफ ुआन 
ुआुंिडया ह्या हुद्दयानें 
कौत्न्िलाुंत रूजू झाला. 

३० िमस्तर जॉजॳ िडक १७९३ नोव्हेंबर १.  
३१ ―― जॉन िग्रिफथ्. १७९५ िप्टेंबर ३.  
३२ िमस्तर जोनाथन डुंकन. १७९५ िडिेंबर २७. ुआ.ि. १८११ त ुअगष् 

मिहन्याचे ११ व े तारखेि 
मुुंबुइत मरण पावला. 

३३ ―― जॉजॳ ब्रौन. १८११ ुअगष् ११. कौत्न्िलचा िीिनुऄर 
मेंबर ुऄिून गव्हनॳराचें 
काम पाहत ुऄिे. 

३४ िर ुआव्हान नेिपुऄन, ब्योरोनेट. १८१२ ुअगष् १२.  
३५ िध ऑनरेबल मानस्टूुऄटॳ एलिफन्स्टन. १८१९ नोव्हेंबर १. हा गव्हनॳर िवद्यावृद्धीकडे 

फार लॱ देुइ व ह्याच्याच 
कारकीदीत बहुतेक शाळा 
स्थापन झाल्या. 

३६ मेजर जनरल िध ऑनरेबल िर जॉन 
मालकम् के.िी.बी. 

१८२७  ”  

३७ लेप् टनेंट जनरल िध ऑनरेबल िर 
टॉमि ििडनी बेकिवथ्. के.िी.बी. 

१८३० िडिेंबर १. ुआ.ि.१८३१ त १५ 
जानुवारी रोजी मरण 
पावला. 

३८ िमस्तर जॉन रोमर. १८३१ जानुुअरी १७. कौत्न्िलचा िीिनुऄर 
मेंबर ुऄिून गव्हनॳराचें 
काम पाहत ुऄिे. 

३९ िध ुऄलॳ  ऑफ् क्लेुऄर राुइट ऑनरेबल 
जॉन बल जॉन िफट्सि िगबन. 

१८३१ माचॳ २१.  

४० िर रॉबटॳ ग्राुंट. जी. िी. एच्. १८३५ माचॳ १७. दापुरी येथें ुआ.ि. १८३८ 
त ९ जुलुइि मरण 
पावला. 

४१ िमस्तर जेम्ि फ्यािरश १८३८ जुलाुइ ११. कौत्न्िलचा िीिनुऄर 
मेंबर ुऄिून गव्हनॳराचे 
काम पाहत ुऄिे. 

४२ िर जे. िरव्हेट कारनाक, बारोनेट, १८३९ मे ३१.  

४३ िर िवल्यम हे माक नाटन, बारोनेट.  ुआ.ि. १८४१ त कोटॳ ऑफ् 
डायरेक्टिॳनी ह्याि 



 

अनुक्रमणणका 

गव्हनॳर नेिमलें  होतें; परुंतु 
हा ुऄिधकार स्वाधीन 
होण्यापूवीच ह्मणजे त्याच 
वर्षाच्या २८ व े िडिेंबराि 
काबलू येथें मारला गेला. 

४४ िर जॉजॳ िवल्यम ुऄुंडरिन. १८४१ एिप्रल २८. कौत्न्िलचा िीिनुऄर 
मेंबर ुऄिून गव्हनॳराचे 
काम पाहत ुऄिे. 

४५ िर जॉजॳ ुअथॳर, बारोनेट, के.िी.एच्. १८४२ जून ९.  

४६ िध ऑनरेबल िम लेस्टॉक ुअर् . रीड. १८४६ ुअगष् ६. कौत्न्िलचा िीिनुऄर 
मेंबर ुऄिून गव्हनॳराचें 
काम पाहत ुऄिे. 

४७ िर जॉजॳ रिेल क्लाकॳ . के. िी. बी. १८४७ जानुुअरी २३.  

४८ व्हायकौंट फॉक लुं ड. १८४८ मे १  

४९ लॉडॳ एलिफन्स्टन जी. िी. एच् १८५३ िडिेंबर २६.  

५० िर जॉजॳ रिेल क्लाकॳ . के. िी. बी. १८६० मे ११.  

५१ िर एच्. बी.ुइ.िफ्रयर. के.िी. बी.जी. 
िी.ए्.ुअय् 

१८६२ एिप्रल २४.  

५२ िर वुल्यम रॉबटॳ ििमोर त्व्हिी िफट-
जेराल्ड, जी.िी.ए्.ुअय् . 

१८६७ माचॳ ६.  

५३ िर िफिलप एडमुंड वुडहौि, 
के.िी.बी.जी.िी.ए्.ुअय. 

१८७२ मे ६.  

५४ िर िरचडॳ टेंपल, बारोनेट, जी.िी. 
ए्.ुअय.िी.ुअय.ुइ. 

१८७७ एिप्रल ३०.  

५५ िर जेम्ि फरग्यिून, बारोनेट, के. िी. 
एम्.जी.िी.ुअय.ुइ. 

१८८० एिप्रल २८.  

५६ िध राुइट ऑनरेबल लॉडॳ रे, एल्. एल्. 
डी.जी.िी.ुअय् ुइ. 

१८८५ माचॳ ३०. हल् लीं गव्हनॳर ुअहेत. 

 
 कौव्न्सलचें काम 
 
 १६. कौत्न्िलचें काम–मुलकी काम िदहुॳ दोन्ही कौत्न्िलवर पाहतात. गव्हनॳर परराष्रिुंबुंधी 
(फॉरीन ुऄफेुऄिॳ) व पत्ब्लकवक्िॳ खात्याचें काम पाहतो. पैकीं पिहला कौत्न्िलर जमाबुंदीचें व दुिरा 



 

अनुक्रमणणका 

राजकीय ुअिण न्यायखात्याचें काम पाहतो. कौत्न्िलर लोक त्याुंच्या त्याुंच्या हाताखालच्या िनयिमत 
खात्याुंतील लहानिहान कामाुंचा िनकाल लािवतात. महत्त्वाचें काम गव्हनॳर पाहतो. गव्हनॳराचा ुअिण 
कौत्न्िलराुंचा कोणत्याही बाबतींत मतभेद पडल्याि भर कौत्न्िलमध्यें त्या गोष्ीचा पुनुः िवचार होतो. 
कमाुंडर-ुआन्-चीफ मुलकी कामाुंि फारिें लॱ देत नाहीं; पण, कधीं कधीं कौत्न्िलमध्यें हजर ुऄितो. 
कौत्न्िलमध्ये दोन्ही बाजूुंच्या मेंबराुंचे िारखें मत न पडलें  तर, गव्हनॳराि ―क्याल्स्टगहोट’ (ज्यास्ती मत) 
देण्याचा ुऄिधकार ुऄिल्यामुळें  त्याुंच्या बाजूचें मत खरें ठरतें. कौत्न्िलचें िवॳ काम लेखी चालतें. 
  
 कायदे करणारी मुंडळी. 
 
 १७. कायदे करणारी मुंडळी–िरकाराि नवीन कायदे करणें झालें  तर, त्या कामािाठीं िनराळीच 
मुंडळी ुऄिते, ितला ―लेणजस्लेणटव्ह कौव्न्सल’ ह्मणतात. ह्या कौत्न्िलाुंत गव्हनॳर-ुआन-कौत्न्िल, कमाुंडर-
ुआन-चीफ व दुिरे १० मेंबर ुऄितात. ह्याुंची िनवडणूक गव्हनॳरादी कौत्न्िलर करतात. हे मेंबर िरकारी 
नोकर निले तरी चालतात. ुऄलीकडे या कौत्न्िलाुंत २–३ नेिटवाुंचा प्रवशे झाला ुअहे ही ुऄिभनुंदनीय 
गोष् होय. कोणताही कायदा करणें झालें  तर, पिहल्यानें त्याुंचीं कारणें दाखवावी लागतात, व तीं िरकारी 
‘गझेटात’ प्रििद्ध होतात. तीं प्रििद्ध झाल्यावर कायदे करणारी मुंडळी त्याुंजवर वादिववाद करून तो 
कायदा पिुंतीकिरताुं विरष्ठ िरकार गव्हनॳर जनरल ह्याुंजकडे जातो. तेथून पूणॳ िुंमती िमळाल्यावर 
िरकारी गझेटाुंत देशी व ुआुंग्रजी भार्षाुंत तीन वळे प्रििद्ध केला जातो. याप्रमाणे गझेटाुंत प्रििद्ध 
झाल्यािदविापािून तीन मिहन्याुंनीं कोणताही कायदा ुऄुंमलात येतो. ह्याची एक प्रत ‘सेके्रटरी ऑर्फ स्टेट’ 
कडे जाते. ुअमचें िरकार प्रत्यहीं नवीन नवीन कायदे करीत ुअहे. पण त्याुंत रयतेच्या िहतािहताकडे 
िकती लक्ष्य परुिवलें  जातें हें िवॳ जाणतच ुअहेत. 
 
 सरकारचीं णनरणनराळीं खातीं. 
 
 १८. िरकारची िनरिनराळीं खातीं–िरकारी काम नीट व्यवस्थेनें चालाव े ह्मणनू िरकारनें 
कामाची िनरिनराळीं खातीं पाडलीं ुअहेत व त्या खात्याुंवर िनरिनराळे कामगार नेमले ुअहेत. रेत्व्हन्यु, 
िफन्यात्न्शुऄल, जनरल ुअिण िेपरेट खात्याुंकडे एक िेके्रटरी, एक ुऄुंडर िेके्रटरी ुअिण एक ुऄििस्टुंट 
िेके्रटरी एवढे ुऄितात. ह्या िवॳ खात्याुंच्या िेके्रटरीि चीफ िेके्रटरी ह्मणतात. रेत्व्हन्यु खात्याुंत जमाबुंदी, 
फॉरेस्ट (जुंगल), मीठ, ुऄपकारी, स्टाुंप, रेिजस्रेशन, पोस्ट, ुऄफू, िव्हे (पाहणी) वगैरे कामाुंचा िवचार 
होतो, िफन्यात्न्शुऄल खात्याुंत िवॳ पैशािुंबुंधी कामाचा िवचार होतो, ुअिण जनरल खात्याुंत हवा, पाणी 
िड् पेन्िरी, डातिर लोकाुंच्या नेमणुका, म्युिनििपािलटी वगैरे कामाुंचा िवचार होतो. पोिलिटकल, 
ज्युिडिशुऄल, एज्युकेशनल ुअिण ििके्रट ह्या खात्याुंकडे वरप्रमाणेंच ुऄिधकारी ुऄितात. व ह्या खात्याुंचा 
ुऄुंडर िेके्रटरी लेिजस्लेिटव्ह कौत्न्िलचा िेके्रटरी ुऄितो. पोिलिटकलखात्याुंत राजकीय प्रकरणी गोष्ींचा 
िवचार होतो. ज्युिडिशुऄल खात्याुंत न्यायिुंबुंधीं ुअिण एज्युकेशनल खात्याुंत िवॳ ुआलाख्याुंतील 
िवद्याखात्यािुंबुंधी िवचार होतो. िेपरेट व ििके्रट हीं खातीं ुआतर बारीकिारीक काम पाहतात. एक 
िेके्रटरी ुअिण एक ुऄििस्टुंट िेके्रटरी-िमिलटरी, मिरन व ुआक्लेिझुअत्स्टकल खातीं ुअिण ुआुंडो युरोिपुऄन 
टेिलग्रािफक िडपाटॳमेंट ह्या खात्याुंकडे ुऄितात. िमलीटरी खात्याुंत िवॳ लष्करी कामािुंबुंधी; मरीनमध्यें 
िरकारी बुंदरािुंबुंधी ुअिण ुआक्लेिझुअत्स्टकल खात्याुंत धमॳिुंबुंधी िवचार होतो पत्ब्लक वक्िॳ ुअिण रेलव े
िडपाटॳमेंटमध्ये एक िेके्रटरी, ३ ुऄुंडर िेके्रटरी ुअिण एक ुऄििस्टुंट िेके्रटरी एवढे कामगार ुऄितात. 
पत्ब्लक वक्िॳ खात्याुंकडे िवॳ िरकारी ुआमारती, रस्ते, बागबगीचे वगरेै िुंबुंधी व्यवस्था ठेवण्याचें काम 
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ुअहे. नवीन रस्ते बाुंधणें, त्याुंच्या खचाचा ुऄुंदाज काढणें, ुआमारतींची दागदुजी करणें, िरकाराि 
िावॳजिनक कृत्याुंकिरताुं जागा घेणें ुऄिल्याि ितच्या शकमतीची ुआयत्ा ठरिवणें, रस्त्याुंची दुरुस्ती करणें 
वगैरे लहान मोठीं कामें ह्या खात्याकडेि ुअहेत. ुआतकी िवॳ व्यवस्था िुयुंत्र चालिवण्याकिरताुं ह्या कामावर 
जो मुख्य ुऄितो त्याि ‘एव्क्झक्युणटव्ह इुंणजणनअर पे्रणसडेव्न्स’ ुऄिें ह्मणतात. ह्याच्या हाताखाली दुिरे बहुत 
ुआुंिजिनुऄर ुऄितात; ते ही िवॳ व्यवस्था ह्याच्या हुकमाप्रमाणे किरतात. रेलवखेात्याुंत मुुंबईुआलाख्याुंत 
ुऄिलेल्या रेलवचेी ह्मणजे ज्याुंि ‘ग्जयारुंटीड रेलवे’ ुऄिें ह्मणतात त्याुंची व्यवस्था पाहण्याचें काम ुऄितें. 
रेलवचेा वळे वगैरे बदलणें झाल्याि ह्या खात्याची परवानगी घ्यावी लागते. ुआिरगेशन िडपाटॳमेंटमध्ये 
कालव े वगैरे िावॳजिनक िहताच्या कामािुंबुंधी िवचार होतो. ह्याप्रमाणें िनिरिनराळया खात्याुंतून 
िनरिनराळया प्रकारानें िरकारची राज्यव्यवस्था िुयुंत्र चालावी ह्मणनू प्रत्येक खात्याच्या मुख्याि त्याच्या 
कामािुंबुंधीं िरकार जबाबदार धिरतें. 
  
 १९. ह्या खात्याुंिशवाय दुिरींही बहुत िरकारी ऑिफिें ुअहेत. त्यापैकी काुंहींची मािहती 
थोडक्याुंत खालीं िदली ुअहे; कारण, तीं खातींही िरकारच्या ुऄुंगभतू ुऄिून िरकारचें काम िुरळीत 
चालिवण्याि कारणीभतू ुअहेत. 
  
 अकौटुंट जनरल.- ह्या ऑिफिाुंत मुुंबई ुआलाख्याचे ुईत्पन्नाचा व खचाचा िहशबे होतो. हें खाते 
शहदुस्थान िरकारचे हाताखालीं ुअहे. ह्याजवर मुुंबईतील गव्हनॳराचा खुद्द हुकूम चालत नाहीं. जमाखचाचा 
खडा पिार करणें अकौटुंट जनरलचे स्वाधीन ुऄितें. 
  
 ओणरएन्टल रान्सलेटर टु गव्हमेंट. - िरकाराि जीं देशी भार्षाुंत कागदपते्र येतात त्याुंचें ुआुंग्रजींत 
भार्षाुंतर ह्या ऑिफिाुंत होतें. िरकारी कायद्याुंचेंही भार्षाुंतर देशीभार्षाुंतून ह्याच ऑिफिाुंत होतें. हा 
ऑिफिर राजे रजवाडे ह्याुंि भेटण्याकिरताुं गव्हनॳर िाहेब गेले शकवा ते गव्हनॳराि भेटण्याि ुअले तर, 
त्याुंजबरोबर ुऄितों. गव्हनॳर िाहेबाुंचे बरोबर महाबळेरॄरीं व पणु्याि देखील हा जातो. मुुंबईत गव्हनॳर 
दरबार शकवा ―लेव्ही’ भरिवतो त्या वळेीं बडे बडे लोकाुंची मुलाकत करून देण्याचें कामही ह्या 
ऑिफिराकडे ुऄितें. 
  
 कलेक्टर.- मुुंबई शहराकिरताुं एक िनराळाच कलेक्टर ुऄितो. त्याचें काम मुुंबईुंतील जिमनीचे 
कर गोळा करण्याचें ुऄितें. िशवाय ह्याि ुऄपकारी खात्याचेंही काम पहावें लागतें. ह्याच्याच हाताखालीं 
कस्टम, स्टाुंप व स्टेशनरी ऑिफि हीं खातीं ुअहेत. स्टाुंप ऑिफिाुंत ुआलाख्याुंतील प्रत्येक िडत्स्रक्ट मध्यें 
स्टाुंप पाठिवण्याचें काम ुऄितें. हे स्टाुंप िवलायतेहून येतात. स्टाुंपाचे ुईत्पन्नाचा व खचाचा िहशबेही येथेंच 
होतो. स्टेशनरी ऑिफिाुंतून प्रत्येक िरकारी खात्याि कागद, पेन, लेखण्या, दौती वगैरे लागणारें िवॳ 
लेखनिािहत्य परुिवलें  जातें. 
 
 कस्टम.- कस्टम ऑिफिाुंत िरकारी व िावकारी माल जातो व येतो त्याच्यावरती जकात गोळा 
करण्याचें काम ुऄितें. येथून माल पिार झाल्यािशवाय तो व्यापारीलोकाुंि बुंदराुंतून नेताुं येत नाहीं. येथील 
मुख्याि ―कलेक्टर ऑफ् कस्टम््‖ ह्मणतात. हल् लीं मुुंबईकलेक्टर ुअिण कस्टमकलेक्टर हीं दोन्हीं खातीं 
िरकारनें एकत्र केलीं ुअहेत. 
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 साणनटरी कणमिंनर.- ह्याुंच्याकडे शहर िुधारण्याचें काम ुऄितें. शहराुंत हवा िबघडली ुऄगर 
दुिऱ्या कोणत्याही तऱ्हेनें शहराुंत हवा पाण्याच्या िुंबुंधानें रोगराुइ ुईत्पन्न झाली; तर, त्याुंचीं कारणें शोधून 
काढून ह्याुंि बुंदोबस्त करावा लागतो. 
 
 रणजस्रेिंन णडपाटुमेंट.- ह्या ऑिफिाुंत िवॳ दस्तऐवज नोंदले जातात. व त्याबद्दल दस्तऐवज 
नोंदिवणाराुंि िनयत फी द्यावी लागते. येथें नोंदलेले दस्तऐवज कायद्याच्या कोटात खरे ठरतात. कोणत्या 
दस्तऐवजाि िकती शकमतीच्या स्टाुंप ुऄिावा वगैरे मािहती रिजस्रेशन ुअिण स्टाुंप ुअक्ट ह्याुंत िदली ुअहे. 
 
 णरपोटुर ऑन णध नेणटव पे्रस.- ह्या कामगार मुुंबई ुआलाख्याुंतील एतदे्दशीय लोकाुंनी काढलेलीं 
वतॳमानपत्रें व माििक पुस्तकें  वाचन त्याुंतून िरकारिुंबुंधी जेवढे लेख येतात, त्याुंतील वेंचे काढून ते दूर 
ुअठवड्याि िरकाराि िादर किरतो. मुुंबई ुआलाख्याुंत छापलेलीं पुस्तकें ही ह्याच ऑिफिाुंत नोंदली 
जातात, व त्याबद्दल िनयिमत फी रुपये २ द्यावी लागते. ह्या कामावरून ह्याि “रेिजस्रार ऑफ् पत्ब्लकेशन” 
ुऄिें ह्मणतात. हें ऑिफि पूवी डायरेक्टर ऑफ् पत्ब्लक ुआन्स्रक्शन ह्याच्या ताब्याुंत होतें; परुंतु हल् लीं 
जनरल िडपाटॳमेंटच्या ताब्याुंत गेलें  ुऄिून तें नव्या िेके्रटरी ऑिफिाुंत ुअहे. 
 
 २०. वर िदलेल्या ऑिफिाुंिशवाय पे्रििडेन्िी पे मास्टरचें ऑिफि, क्वाटॳरमास्तरचें ऑिफि, 
िजॳनजनरलचें ऑिफि, किमिारीएट ऑिफि, ुअडज्युटुंट जनरल ऑफ िध ुअमीचें ऑिफि, 
ुअडिमनीस्रटेर जनरलचें ऑिफि, एजुंट् फॉर रान्स्पोटॳ्, शमट पेपरकरन्िी, कुं रोलर ऑफ् िमिलटरी 
ुऄकौन्टन्िचें ऑिफि, मेिडकल स्टोुऄरिकपरचें ऑिफि पेनशन पे ऑिफि वगैरे दुिरीं लहानमोठीं ऑिफिें 
मुुंबईुंत बरींच ुअहेत. 
 
 सैन्य. 
 
 २१. िैन्य.- ुआ.ि. १६८६ िालीं कोटु ऑफ् डायरेक्टसु ह्याुंनी लष्कराची एक तुकडी येथें पाठिवली 
होती, तींत िकती लोक होते हें बरोबर िमजत नाहीं. पढेु तें िैन्य वाढत वाढत ुआ.िुं. १७७७ मध्यें ६,००० 
पयंत वाढलें . ह्याच वर्षी कुं पनी िरकारानें ुऄिा कायदा केला कीं, िवॳ शहराुंतील शटे-िावकार लोकाुंनी 
कवाुइत िशकून प्रिुंग पडल्याि लढाुइुंत मदत करण्याि तयार ुऄिावें. ुआ.ि. १७९४ त मुुंबई खात्याुंतील 
लष्कर १५,८०१ ुआतकें  वाढलें . पुढें ुआ.ि. १८०७ त २८,४५० ुआतकें  ुअिण ुआ.ि. १८४७ त ७७,०५५ ुआतकें  
झालें . याप्रमाणें ुआ.ि. १६८६ पािून तों ुआ.ि. १८४७ पयंत ुआुंग्रजाुंचें िैन्य किें वाढत गेलें  हें वरील 
ुअुंकड्याुंवरून वाचकाुंचे लॱाुंत िहज येुइल; व त्या वळेेि त्याुंि लढाुइचे प्रिुंगही वारुंवार येत; त्यामुळें 
देशाच्या िुंरॱणाकिरताुं वळेोवळेीं िैन्य वाढिवणें िरकाराि भाग पडलें , हेंही ुईघड ुअहे. पण ुआ.ि. १८६१ 
त ७५,००० ुआतकें  िैन्य कमी झालें . हल् लीं िवॳत्र शाुंतता ुऄिल्याकारणानें िैन्याची फारशी जरुर लागत 
नाहीं, तरी ुअज िमतीला मुुंबई ुआलाख्याुंत ३०,५०० लोकाुंचें िैन्य ुऄिून त्याुंत २१,००० एतदे्दशीय लोकाुंचें 
ुअहे. मुुंबई येथील िैन्य बहुतेक िवॳ पुण्यात ुऄितें. तेथें २,१०० ुआुंग्रज लोकाुंचें पायदळ ुअहे. िवॳ मुुंबई 
ुआलाख्यामध्यें रायल हॉसु आर्णटलरीच्या दोन ‘ब्याटरी’ , दहा ‘णर्फल्ड ब्याटरी’ व िहा ‘ग्जयाणरझन ब्याटरी’ 
िमळून १४ ब्याटरी ुअहेत. िशवाय मुुंबई ‘व्हालुं णटअर कोर’ चे ६०० ुअिण जी. ुअय् . पी. रेलव ेव्हालुं िटुऄर 
कोरचे ८०० लोक ुअहेत. ुआुंग्रजाुंि ुआ.ि. १७९८ त िें चाुंची भीती ुऄिल्याकारणानें कोटु ऑफ् डायरेक्टसु 
ह्याुंनी गव्हनॳर डुंकन िाहेबाि व्हालुं िटुऄर कोरची एक तुकडी तयार करावी ह्मणून हुकूम पाठिवला होता. 
त्या हुकमान्वये त्यानें मुुंबईुंत एक िभा भरवनू तींत तीन लॱ रुपये जमवनू व्हालुं िटुऄर कोरचें काम 
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चालिवलें ; परुंतु, तें ह्मणण्यािारखें ििद्धीि गेलें  नाहीं. पण पुढें ुआ.ि. १८६१ िालीं हें ―कोर‖ पुनुः ुईपत्स्थत 
झालें  तें हा काळ पयंत ुऄत्स्तत्वाुंत ुअहे. ुआ.ि. १८८७ िाल ुऄखेर मुुंबईचें िैन्य ३७,४०८ ुआतकें  होतें त्याि 
२४५१/२ लॱ रुपये खचॳ लागला. 
 
 २२. िवॳ शहदुस्थान देशातील िुंस्थािनकाुंचे िैन्य ३,८१,००० लोकाुंचें ुअहे. िरकाराि 
शहदुस्थानाुंतील िवॳ िेन्याकिरताुं १८ कोट रुपये खचॳ कराव ेलागतात. ुआ.ि. १८५७ िालचे बुंडापूवी काळे 
लोकाुंचे िैन्य पुष्कळ ुअिण गोरे लोकाुंचें कमी होतें; पण तदनुंतर तें मान ुईलट िफरून ुअज जरी िैन्य 
कमी झालें  ुअहे, तरी, खचॳ फार वाढला ुअहे. ह्याचें कारण गोरे लोकाुंचे मोठमोठाले पगार. 
 
 आरमार. 
 
 २३. ुअरमार.- ुआ.ि. १६३६ च्या जून मिहन्याुंत सुरतेच्या वखारीचा पे्रििडेंट िम. मेथोल्ड ह्यानें 
पोटुुणगजाुंच्या व्हाुइिरायाबरोबर व्यापारािुंबुंधी एक करारनामा केला होता, त्याुंत त्यानें ुआुंग्रजाुंि वसईच्या 
बुंदराुंत दोन ुअिण दवणच्या बुंदराुंत दोन, ुऄशी चार जहाजें स्थािनक व्यापाराचे िुंरॱणाकिरताुं ुऄिूुं द्यावीं 
ुऄशीं कलमें घातलीं होतीं. ‘इुंणडयन नेव्ही’ िुरू झाली ती ह्या वळेेपािून. ईस्टइुंणदया कुं पनीच्या स्वाधीन हें 
बेट झाल्यावर त्याच्या िुंरॱणाकिरताुं बुंदराुंत जहाजें ुऄिावीं ुऄिें कुं पनीि वाटल्यावरून, ितने १६७० त 
येथें एक गोदी बाुंिधली. ह्या वळेीं मुुंबईुंचे गव्हनॳर जेरल्ड आुंणजअर हे होते. हल् लीं ुअरमाराचें मुख्य िठकाण 
मुुंबुइ बुंदर ुअहे. एक ‘फ्लल्यागणिंप’ खेरीज करून बाकींचे ुअरमार िनरिनराळया बुंदरीं ुऄितें. जुनी ुआुंिडयन 
नेव्ही ुआ.ि. १८६३ िालीं सर चाल्सु वुडहौस ह्याुंनी काढून टािकली; परुंतु शहदुस्थानिरकारनें तीच 
‘इुंणडयन मरीन’ ह्या नावाुंनें पुनुः चालू केली. ह्या इुंणडअन मरीनचे िुपिरटेंडेंट एक कलकत्तयाि व एक 
मुुंबईि ुऄिे दोन ुऄितात. ह्या कामाुंत लावलेले ुअऱमार बहुतेक इराणचे ुअखाताुंत व शहदुस्थानच्या ुआतर 
बुंदराुंत ुऄितें. 
 
 उत्पन्न. 
 
 २४. ुईत्पन्न.–िरकारच्या ुअयव्ययाची नीट व्यवस्था रहावी ह्मणनू िेके्रटरी ऑफ् स्टेटकडून 
‘र्फायन्यान्स णमणनस्टर’ म्हणून एक कारभारी नेमलेला ुऄितो. हा िमिनस्टर गव्हनॳर जनरलच्या 
कौत्न्िलचा मेंबर ुऄितो. ह्याुंचें काम ुईत्पन्नाच्या िुंबुंधानें िहशबे ठेवण्याचें ुऄितें. ज्या वर्षी कर वगैरे 
वाढिवलेला नितो, शकवा खड्यांत काुंही िवशरे्ष फेरफार करावयाचा नितो, त्या वर्षी जमाखचाचा खडा 
लेिजस्लेिटव्ह कौत्न्िलपढुें न जाताुं, गव्हनॳर जनरल स्वतुःच पाि किरतो, व ह्यामुळे त्यािुंबुंधी वादिववाद 
करण्याची जरुरी राहत नाहीं. याप्रमाणें लेिजस्लेिटव्ह कौत्न्िलच्या पिुंतीने कोणताही िहशबेी खडा पाि 
होतो. ुऄिें ुअहे तरी, वस्तुतुः ुआतर िवॳ गोष्ींप्रमाणे गव्हनॳर जनरल स्वतुःच त्याुंत कमज्यास्त फेरफार 
करतो. बाकी िवॳ िरकारी कामगाराुंकडे गव्हनॳरानें पाि केलेल्या खड्यांि ुअपापली मुंजुरी देण्याचेंच 
काय तें काम राहतें. 
  
 २५. ुआ.ि. १८७१ पािून शहदुस्थान िरकारानें स्थािनक िरकाराुंवर िकत्येक खात्याुंच्या खचांची 
जबाबदारी िोंपवनू त्याुंच्याकडे मुख्यत्वें पत्ब्लक वक्िॳ, पोलीि, िवद्याखातें, तुरुुं ग ुअिण छापखाने हीं 
खातीं देुउन, िरकारी ुईत्पनाुंतून त्याुंचा खचॳ चालिवण्याकिरताुं कायम रकम तोडून िदली ुअहे; परुंतु, ह्या 
व्यवस्थेपािून चाुंगलािा फायदा झालेला िदिून येत नाहीं; कारण, त्या त्या खात्याुंकडे तोडून िदलेल्या 
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रकमाुंत त्याुंचा खचॳ भागत नाहीं. मुुंबई िरकारानें तर ुअपला खचॳ ुआतक्या रकमेंत भागत नाही; शकवा 
तोडून िदलेल्या रकमेंत काहीं कमीही करताुं येत नाहीं, ुऄिेंही ह्मणून दाखिवलें  होतें. हा खचॳ भागवा 
ह्मणून िरकार लोकलफुं ड, लैिन्ि ट्याक्ि, ुआन् कम ट्याक्ि, िारखे नवीन नवीन कर बिवीत ुअहे; पण 
ह्यापािून िरकाराि िवशरे्ष फायदा न होताुं ुईलट लोकाुंवर कराचा बोजा मात्र ुऄिधकािधक पडत चालला 
ुअहे, हें पढुील मािहतीवरून वाचकाुंच्या लॱाुंत येुइुंल. 
  
 २६. ुआ.ि. १८६० मध्यें िरकारानें ुआन् कम्  ट्याक्ि बििवला होता, तो ुऄिा कीं, ज्याचें ुईत्पन्न २०० 
पािून ५०० चे ुअुंत ुऄिेल त्यानें दरशेंकडा २ रुपये कर द्यावा ुअिण ५०० चे वर ुऄिेल त्यानें दरशकेडा ४ 
रुपये द्याव;े परुंतु , हा ट्याक्ि लवकरच बुंद झाला. पढुल्या ह्मणजे ुआ.ि. १८६१ िालीं लैिन्ि ट्याक्ि 
िुरू झाला. हा कर ज्याुंच्यावर ुआन् कम् ट्याक्ि लागू निे त्याुंजलाच लागू होता; परुंतु; हाही कर पुढल्या 
वर्षी बुंद करण्याुंत ुअला. परुंतु, िरकाराि खचॳ फार होतो व वारुंवार देशाुंत दुष्काळ पडतात, त्याुंपािून 
रयतेचें रॱण व्हावें म्हणून ुआ.ि. १८७६ िालीं पुनुः लैिन्ि ट्याक्ि िुरू केला. त्यापािूनही िरकारची 
तुुंबडी भरत नाहीं, हें पाहून ुआ.ि. १८८७ िालच्या एिप्रल मिहन्यापािून ुआन् कम् ट्याक्ि पुनुः ुऄमलाुंत 
ुअला. ह्या ट्याक्िबद्दल ५०० रुपयाुंचे ुअुंत ज्याुंचे िािलना ुईत्पन्न ुऄिेल त्याि दर रुपयाि ४ पै व ५०० 
रुपयाुंच्यावर ुईत्पन्नाि दर रुपयाि ५ पै प्रमाणें कर घेण्याुंत येतो. हा कर ुअताुं िकती िदवि चालून 
िरकारचा िखिा भरणार नकळे ! 
  
 २७. ुआ.ि. १८६० मध्यें ुऄक्टोबर मिहन्याचे पिहले तारखेपािून स्टाुंप ुअक्ट िुरू झाला व ुआ.ि. 
१८७९ िाली िुधारला. कस्टम्् टािरफ ुअक्ट–१८७५ त; ुआुंिडुऄन पोट ॳि ुअक्ट–१८७५ त; िाल्ट 
ुअक्ट–१८७७ त; िी कस्टम्् ुअक्ट–१८७८ त; रेिजस्रेशन ुअक्ट–१८६५ त; ुआुंिडुऄन ुअम्िॳ ुअक्ट–
१८७८ त; ओिपुऄम ुअक्ट–१८७८ त; बाुंबे िाल्ट ुअक्ट १८७८ त; फॉरेस्ट ुअक्ट–१८७८ त; ुऄपकारी 
ुअक्ट–१८७८ त; बाुंबे पोटॳ् ुअक्ट–१८७९ त; ुआत्यािद, ुआत्यािद ुऄनेक कायदे वळेोवळेी िरकारानें 
ुईत्पन्नाच्या बाबी वाढिवण्याकरताुं केले ुअहेत; व करीतही ुअहे; परुंतु ज्या मानानें ुईत्पन्न वाढतें, 
त्याचमानानें खचॳही वाढत जातो, हें तत्व ध्यानाुंत ुअलें  म्हणजे िहज िमजेल कीं, ह्यापािून िरकाराि 
तादृश फायदा न होताुं ुईलट रयतेवर कराुंचा ुऄिधकािधक बोजा मात्र पडत चालला ुअहे; हें ुअम्हीं वर 
िाुंिगतलें च ुअहे. 
  
 २८. शहदुस्थानापािून िरकाराि ७२ कोटी रुपयाुंचे ुईत्पन्न ुऄिून खचॳही प्रायुः तेवढाच होतो. 
ुआ.ि. १८८४ च्या माचॳ मिहन्याच्या ुऄखेरीि शहदुस्थानावर एकुं दर १,६१,३०,०१,२१० रुपयाुंचें कजॳ होतें; 
त्याबद्दल व्याज ४,५६,८१,३२० रुपये द्यावें लागतें ! ुअताुंही शहदुस्थान–िरकारानें तीन कोट रुपयाुंचे लोन 
काढलें  ुअहे ! ह्यावरून वरच्या ह्मणण्याची ित्यता वाचकाुंच्या लॱाुंत ुअल्यावाुंचून राहणार नाहीं. 
  
 उत्पन्नाच्या बाबी. 
 
 २९. ुईत्पन्नाच्या बाबी.- िरकारच्या ुईत्पन्नाच्या मुख्य मुख्य बाबी खालीं िदल्याप्रमाणें ुअहेत:- 
 

जमीन बाब- शेंकडा १७ ४४३ 

औषधें ――  ――  २. ८८ 
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अरू्फ ――  ――  . २७ 

कस्टम ――  ――  ३१.६६६ 
मीठ ――  ――  १०.७१४ 

स्टाुंप ――  ――  ४. ५७१ 
 
 ह्मणजे िरकारी शहदुस्थान िरकाराचें ुईत्पन्न ुअजिमतीला खालीं िदल्याप्रमाणे:- 
 
 जमीन बाब २२१/२ कोटी; ुऄफू १० कोटी; मीठ ६ कोटी; छापी कागद ३३/४ कोटी; ुअिण ुऄपकारी 
२१/२ कोटी; ुआत्यािद ुईत्पन्नाच्या मुख्य मुख्य बाबी ुअहेत. दुिऱ्याही पन्नाि िाठ ुईत्पन्नाच्या बाबी ुअहेत; 
त्याुंपािून बाकीचें ुईत्पन्न होतें ुआ.ि. १८८६–८७ िालीं मीठ िशवाय करून कस्टमचें ुईत्पन्न िरकाराि 
१,२०,५०,००० रुपये झालें  ! 
 
 ३०. ुआ.ि. १८८६–८७ िालीं मुुंबई ुआलाख्याुंत ुआुंपीिरुऄल (राष्रीय) प्रात्व्हत्न्शुऄल (प्राुंितक) ुअिण 
लोकल (स्थािनक) ह्या ितन्ही प्रकारचें िमळून एकुं दर ुईत्पन्न १,२४४ लॱ रुपये झालें  व त्याबद्दल 
िरकाराि खचॳ ८२४ लॱ रुपये झाला. देशी दारूच्या मत्त्क्यापािून ३ लॱ रुपये; िवलायती दारू पािून 
७१ लॱ; प्राप् तीवरील करापािून २५,४८,२८२ रुपये झाले; पैकीं, िरकारी नोकराुंच्या पगारापािून 
२,८१,१६८; कुं पन्याुंच्या नफ्यावर २,६६,४४९ रु; िरकारी नोटा १५, ८५४ व ुआतर ुईत्पन्नापािून २०, ०३, 
५९८ रुपयें ुऄशी ुअमच्या िरकारची ुअयव्ययिुंबुंधानें व्यवस्था ुअहे ! 
 
 कोटु. 
 
 ३१. कोटॳ.- ुआ.ि. १६७०–७१ िालीं सुरतेच्या वखारीचे पे्रििडेंट (मुख्य) सर जेरल्ड आुंणजअर हे 
मुुंबईि ुअले होते, त्यावळेीं त्याुंनीं मुुंबईुंत दोन कोटांची स्थापना केली. पिहल्या कोटात डेप्यटूी गव्हनॳर व 
एत्क्झक्युिटव कौत्न्िलचे मेंबर ह्याुंि खालच्या कोटातील मुलकी व फौजदारी खटले तपािण्याचा 
ुऄिधकार ुऄिे. व ह्याुंच्या िवरुद्ध ―अपील’ करणें झाल्याि त्याुंच्याच मुंजुरीनें ते िवलायत िरकाराकडे करावें 
लागे. दुिऱ्या कोटांत कुं पनी िरकारचा एक ―िित्व्हल‖ कामगार व त्याच्या मदतीकिरताुं काुंहीं एतदे्दशीय 
कामगार मुंडळी ुऄिे. ह्या कोटाकडे १०० िराफीपयंत मुकद्दमे तपािण्याचा ुऄिधकार होता. ही कोटें 
ुअठवड्याुंतून एकदाुं बित. 
 
 ३२. ुआ.ि. १६७६ िालीं मुुंबईच्या लोकाुंनी मुुंबईकिरताुं एक ―जज् ज‖ (न्यायाधीश) ुऄिावा ुऄशी 
िरकाराि िवनुंती केल्यावरून पुढील वर्षी त्याुंनी िम. हेनरी गेरी ह्याुंि ―चीफ जस्टीि‖ च्या हुद्दयावर 
नेिमलें , व त्याि ―एत्क्झक्युिटव कौत्न्िलाुंत‖ बिण्याचा ुऄिधकार िदला. पुढें ुआ. ि. १६८४ त मुुंबईत ―कोटु 
ऑफ् आड् णमराल्टी’ ची स्थापना झाली. ह्या कोटात सेंट जॉन याि िािलना २०० पौंड [ििलेकशन्ि फ्रॉम स्टेट 
पेपिॳ, होम िीरीज, व्हाल्युम १. ह्या पसु्तकावरून ुऄिें िमजतें की, ुआ.ि. १७२० च्या पूवी गव्हनॳराचा पगार िािलना ३०० पौंड; डेप्यटूी गव्हनॳर 
ज्याि ुऄकौटुंटचाही हुद्दा ुऄिून जो कौत्न्िलचा पिहला मेंबर ुऄिे–त्याि १०० पौंड; चीफ जत्स्टि हा कौििलचा दुिरा मेंबर ुऄिून त्याि १०० 
पौंड, ितिऱ्याि ७० पौंड; चौथा व पाुंचवा मेंबर ह्याुंि प्रत्येकी ५० पौंड; िहावा ुअिण िातवा ह्याि प्रत्येकी ४० पौंड; ुअिण िफिझिशुऄन व िजॳन 

ह्याुंि प्रत्येकी ३६ पौंड पगार िमळत ुऄिे. !] (२,००० रुपये) पगार देुउन जज् ज नेिमलें . पगारािशवाय ह्याि खाणेंिपणें 
कुं पनी िरकाराकडून िमळे व त्याच्या मदतीि कुं पनीचे दोन कामगार ुऄित; परुंतु पुढें काुंही कारणामुळें 
सर जॉन चाईल्ड ह्यानें सर जॉन व्हो ह्याची ह्या कामावर नेमणूक करून सेंट जॉन ह्यानें फक् त दयावदी 
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(मरीन) खटल्याुंचा िनकाल करावा ह्मणनू हुकून केला; परुंतु; त्याि हें न ुअवडून त्यानें त्या वळेचे िेके्रटरी 
ऑफ् स्टेट सर णलओलाईन जेनणकन्स् ह्याुंि ुऄिे कळिवलें  की, हल् ली जो मनुष्य ह्या कामावर नेमला ुअहे, 
तो त्या कामाि नालायक ुऄिल्यामुळें  व येथील रिहवाशाुंि ुआुंग्रजी कामाची मािहती निल्याकारणानें तो 
त्याुंि ुअवडत नाहीं. परुंतु, सेंट जॉन ह्याच्या ह्मणण्याकडे लॱ न देताुं कुं पनीिरकारानें त्याि कामावरून 
दूर केलें  व तेव्हाुंपािून कोटु ऑफ् आडणमऱ्याल्टीचाही शवेट झाला. 

 
 ३३. पुढें ुआ.ि. १७२६ त मुुंबुइमध्यें ‘मेयसु कोटु’ ुअिण ‘कोटुस ऑफ् आयर आणण टर्णमनर’ ह्याुंची ३ 
ुआलाख्याुंत स्थापना झाली. मेयसु कोटात िवॳ वयोवृद्ध (एल्डरमेन) व जाणते ुऄिे गृहस्थ ुऄिून एक 
‘रेकाडुर’ ुअिण एक ‘टौन क्लाकु’ ुऄिे कारभारी ुऄिून ते िवॳ खटल्याुंची नोंद ठेुउन वर्षांतून एकदाुं कोटु 
ऑफ् डायरेक्टसुकडे ुअपल्या कामाचा ―िरपोटॳ‖ करीत. न्यायािनावर बिताुंना एल्डरमेन ताुंबडे काळे 
रुंगाचे झगे घालीत ुअिण त्याुंच्या पुढें एक तलवार व एक राजदुंड (मेि) धरीत. ―जज् ज आट् र व्होकेट’ 
ह्याुंच्या पुढें चाुंदीचा राजदुंड धरून एक िशपाुइ चालावा ुऄशी विहवाट होती. 
 
 ३४. ुआ.ि. १८०६ पािून १८३० [१७९८–१८२४ ुऄिा िन ―मुंर्थ्ली िमिलेनी ऑफ् वेस्टनॳ ुआुंिडया‖ ह्याुंत िाुंपडतो ! ] पयंत 
जें न्यायखातें मुुंबईुंत होतें, त्याि ‘रेकॉडुसु कोटु’ हें नाुंव होतें.ह्याुंत एक न्यायाधीश व दुिरे नुउ ुऄिामी 
―पुंच’ िमळून न्याय करीत. िर णवल्यम सायर नाईट हे मुुंबईचे प्रथम ‘रेकॉडुर’ होत. ह्याुंचा पगार ६५० रुपये 
ुऄिून ुऄिधकार ह्मटला तर हल् लीच्या मुनिफा एवढाच ुऄिे. हा रेकॉडॳर िदवाणी ुअिण फौजदारी 
खटल्याुंचा िनकाल करी. ह्याच्य िनकालािवरुद्ध ुऄपील गव्हनॳर व त्याचे कौत्न्िलवर ह्याुंजकडे होत ुऄिे. 
―इन सालव्हुंट’ (नादारी) कोटाची स्थापना १६ माचॳ १८२९ त झाली व िन १८४५ त णरमेिन्सर ऑफ् 
लीगल अरे्फअसुच्या जागेची स्थापना होुउन ह्या जागेवरच पिहल्यानेच एका ब्यािरस्टरची नेमणूक झाली. 
पुढें ुआ.ि. १८३० [१८२४ चा शक ह्याच पुस्तकाुंत िाुंपडतो. ]पािून ‘सुप्रीम’ कोटाची स्थापना झाली. ह्या कोटात ५०० 
रुपयाुंपािून वर रकमाुंच्या िदवाणी व फौजदारी खटल्याुंचे मुकद्दमे तपािले जात. दर ितमाही िेशनाुंत 
फौजदारी मुकद्दम्याुंचे फैिले होत. ह्याुंत दोन न्यायाधीश ुऄित. ‘सदर अदालतींत ‘कौत्न्िलर िुद्धाुं ३ 
न्यायाधीश ुऄित. ह्या ुऄदालतींत मुुंबई ुआलाख्याुंतील व बाहेर िजल्ह्याुंतील न्याय मनिुबे होत. पुढें ुआ.ि. 
१८६२ त िरकारने सदर अदालत व सुप्रीम कोटॳ ह्या दोन्ही कचेऱ्या एकत्र करून त्याुंि ‘हायकोटु’ हें नाुंव 
िदलें . ह्या कोटाच्या एक ―ओिरजनल‖ व एक ―ुऄपेलेट‖ िाुइड ुऄशा दोन शाखा ुअहेत. 

  
 ३५. हायकोटातील न्यायाधीशाुंनी िात वर्षेंपयंत काम कराव ेुऄिे ुअहे. ह्या कोटांत हल् ली १ चीफ 
जस्टीि व दुिरे ७ जज् ज ुअहेत. ह्या जज् जाुंि ५०० रुपयाुंवर फिला चालिवण्याचा ुऄिधकार ुऄितो. 
कोटाचे कामाि िुरूवात होण्यापूवी [िवॳ िित्व्हल बाबतींत ह्या ऑिफिराि ―प्राथोनाटरी‖ व िवॳ ुआक्लेिझुअत्स्टकल बाबतींत 

―रिजस्रार‖ ह्मणतात. ुऄिे दोन्ही हुदे्द एका ुआिमालाच ुऄितात.] ‘रणजस्रार ऑर्फ णध कोटु’ ह्मणनू एक कारभारी ुऄितो. तो 
न्यायाधीशापुढें खटलें  प्रत्येकी ४० पौंड; ुअिण िफिझिशुऄन व दोन िजॳन ह्याुंि प्रत्येकी ३६ पौंड ुऄिा पगार 
िमळत ुऄिे ! माुंडतो. ह्याप्रमाणे जज् जापुढे खटला ुअल्यावर ―क्रायर‖ (पकुारणारा) म्हणून जो ुऄितो तो 
वादी प्रितवादींि तीनदाुं पकुारतो. प्रत्येक बाजूचे लोक ुअपापले वकील, ब्यािरस्टर घेुउन हजर होतात. 
नुंतर पुढे खटला तपािण्याि िुरवात होते. जें कुळ गरीब ुऄिून खटला चालिवण्याि ुऄिमथॳ (नादार) 
ुऄितें. त्यानें कोटाि ुऄजॳ केला ुऄिताुं, व त्याचा ुऄजॳ वास्तिवक ुअहे ुऄिें कोटाच्या नजरेि ुअलें  ुऄिताुं, 
त्याि िरकाराकडून वकील देण्याुंत येतो. ुऄशा खटल्याि ―पापर सूट’ ह्मणतात. हे खटले पिहल्याने बोडॳ 
(लाुंकडी घोडा शकवा फळा) वर लािवतात. कोटांत जो दुभार्षी ुऄितो त्याचें काम जज् ज ुऄगर ब्यािरस्टर 
जें काय ह्मणतील तें िाॱीदार शकवा पॱकार ुआुंग्रजी िमजत नितील तर त्याुंि त्याुंच्या भार्षाुंतून 



 

अनुक्रमणणका 

िमजिवण्याचें ुऄितें. ुअपल्या बाजूला वकील जे िाॱीदाराि प्रश् न िवचारतो त्याि, ‘एक्झाणमनेिंन-इन-
चीर्फ’ (मुख्य जबानी) ह्मणतात व प्रितपॱाच्या विकलाकडून जे िवाल िवचारण्याुंत येतात त्याुंि ―क्रॉस 
एक्झाणमनेिंन’ (ुईलट तपािणी) ह्मणतात. याप्रमाणें खटला चालल्यावर त्या खटल्यािुंबुंधी जे जे शरेे 
जज् जाि योग्य वाटतात त्याुंची त्याुंची तो ुअपल्या नोंदवहीत नोंद करून त्याुंच्या ुअधारें फैिल् ला 
(ज् मेंट) देचो. हायकोटांतील जज् ज, वकील ब्यािरस्टर, हे कोटांत ुऄितात त्यावळेी झगा घालतात. 
कोटांत न्यायाधीश ुअल्यावर त्याि िवांनी ुईठून मान देण्याची विहवाट ुअहे. कोटांत एकदा खटला 
चालिवणें म्हणजे धुळीि िमळण्यािारखें होय. कोटाची फी, स्टाुंप व वकील ब्यािरस्टराुंची फी देताुं देताुं 
जीव बेजार होुउन जातो. हें ज्याुंना ज्याुंना म्हणून कोटॳ लढण्याची पाळी ुअली ुऄिेल, त्याुंना ुअपल्या 
ुऄनुभवावरून िमजलेंच ुऄिेल; तेव्हाुं ह्या िुंबुंधानें येथें ुऄिधक िवस्तार करण्याची ुअवश्यकता नाहीं, 
विकलाि कोटात काम चालिवण्याबद्दल िनद िमळते. िॉिलििटर जे ुऄितात ते िवॳ ―केि‖ (खटला) 
तयार करून ब्यािरस्टर लोकाुंि देतात व त्यावरून ते कोटात खटला चालिवतात. महत्त्वाच्या खटल्याुंचा 
तपाि करण्याकिरताुं वर्षांतून पाुंचवळे िेशन भरतें. िेशन भरतें त्या िदवशी कोटावर िनशाण लािवतात. 
फौजदारी शकवा खुनाचे खटले चालतात त्यावळेी पुंच नेमण्याुंत येतात. त्याि ―जूरी‖ ह्मणतात. ह्या जूरीत 
िवॳ जातींचें १२ ुऄिामी ुऄितात. मुख्य जूरराि ―फोरमन‖ ह्मणतात व हाच िवॳ जूरीचें मत जज् जाि 
कळिवतो. न्याय देण्यापूवी खटल्यािुंबुंधी स्वतुःचे िवॳ िवचार जज् जाने जूरीि कळिवल्यावर जूरी िवॳ 
िाधकबाधक गोष्ींचा िवचार करून कैदी ुऄपराधी (िगल्टी) ुअहे शकवा, िनरपराधी (नॉन िगल्टी) ुअहे 
ह्यािवर्षयीं न्यायािधशाि ुअपलें  मत कळिवते. न्यायाधीश जूरीच्या म्हणण्याचा िवचार करून न्याय देतो. 
जूरींत एक कॉमन (िाधारण) व दुिरा स्पेशल (िनवडक) ुऄिे दोन प्रकार ुऄितात. जुरींत ुऄिणारे लोक 
िरकारी शकवा िावकारी ऑिफिाुंतील गवटमोया पगाराचे कामगार ुऄितात. हायकोटांतील जज् जाुंि 
फाुंशी व जन्मठेपेची िशॱा देण्याचा ुऄिधकार ुऄितो. फाुंशीची िशॱा ुऄमलाुंत ुअणण्यापूवी गव्हनॳराची 
मुंजूरी घ्यावी लागते. 
 

 मुुंबईतील प्राचीन णिंक्षापद्धणत. 
 

 ३६. मुुंबईतील प्राचीन णिंक्षा पद्धणत.- ुआ.ि. १७२६–२७ मध्यें ुऄपराध्याुंि िशॱा देण्याचा मुुंबईुंत 
जो प्रकार होता त्यािवर्षयीं ―ििलेक्शन्ि फ्रॉमस्टेट पेपिॳ‖ ह्या पुस्तकाुंत जी मािहती िमळत ती खाली िदली 
ुअहे.- 
 
 ुआ.ि. १७२६–२७ च्या १ ल्या फेबु्रवारी रोजीं इगनाणिंओ डी लेव्हरे ह्यानें चोरी व कोटांतील 
जज् जाि मारण्याचा प्रयत्न केल्यावरून त्याचा खटला पनुुः ध्यानीं ुअणून गव्हनॳरानें त्याि तीन िदविपयंत 
रोज ३९ फटके मारून, त्याच्या गळयािभोंवती दोरी गुुंडाळून व त्याि वधस्तुंभाशीं बाुंधून, त्याच्या डोकीवर 
त्याच्या गुन्ह्याबद्दलचा कागद लावनू व वाटेल त्या वळेेि त्याि िक् त मजूरीला लावनू त्याच्या गुन्ह्याची 
िवांि मािहती व्हावी एतदथॳ तापलेल्या लोखुंडाचा त्याच्या गालावर डाग द्यावा म्हणनू हुकूम केला होता. 
जोना नामक एका िरिसस्ती बाुइला १५ फटके मारण्याुंत ुअले होते. हे फटके मारण्याचें कारण ुऄिें होतें कीं, 
ह्या बाुइला ितच्या नवऱ्याबरोबर हद्दपार केलें  होतें. वस्तुतुः ह्या बाुइचा मुळीच ुऄपराध नव्हता; फक् त ितनें 
ुअपल्या नवऱ्याच्या गुन्ह्याकडे कानाडोळा केला हाच काय तो ितच्यावर ुअरोप. १५ फटके मारूनही ितला 
ुऄशी िक् त ताकीद िदली होती कीं, ितनें पनुुः मुुंबुइि येुउ नये ुअिण जर ती परत ुअली तर ितचा एक कान 
कापावा ! एवढेंही करून जर ती ुअणखी पुनुः ुअली तर, ितचा दुिराही कान कापावा ! ह्या वळेी िवॳ 
बदफैली िस्रयाुंि एकदा हद्दपार करून पनुुः त्या मुुंबुइि ुअल्या तर, हीच िशॱा होत ुऄिे. ुऄशीच एक दुिरी 
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गुंगा नावाची स्री िजला ुअपल्या नवऱ्याचा खून झाला त्यात मदत केली ह्या ुअरोपाबद्दल जुरीनें ुऄपराधी 
ठरिवली होती, ितला जाळून टाकण्याचा हुकूम करण्याुंत ुअला होता. 
 
 काळेंपाणी. 
 
 ३७. काळेंपाणी रेकाडॳिॳ कोटॳ–स्थापन होण्यापूवी कोणाि शािन करावयाचें ुऄिल्याि शहराुंत 
दवुंडी िपटवनू त्याि तरीपार करीत; म्हणजे त्याि उरण, आणलबाग वगैरे िठकाणीं नेुउन िोडीत व त्याि 
पुनुः शहराुंत येण्याचा प्रितबुंध करीत. हेच त्यावळेचें काळे पाणी. परुंतु हल् लीं शसगापूर आुंदमान वगैरे बटेाुंत 
नेुउन टािकले म्हणजे त्याि काळें पाणी ह्मणतात. 
 
 िेंणरर्फ. 
 
 ३८. शिेरफ–हायकोटांत शिेरफाचें खातें ुअहे. िवॳ िदवाणी व फौजदारी कैदी ह्याच्या स्वाधीन 
ुऄितात. कैद्याुंि कोटांतून िशॱा िमळाल्यावर त्याुंची व्यवस्था शिेरफ लावतो. ह्याच्या हाताखाली जो एक 
दुयमयम शिेरफ ुऄितो, त्याची नेमणूक कायम ुऄिून त्याि दरमहा ३०० रुपये पगार िमळतो. मुख्य शिेरफाची 
नेमणूक प्रितवर्षी जानेवारी मिहन्याचे पिहल्या तारखेि िरकारमाफॳ त होते. शिेरफ होणारा गृहस्थ चाुंगला 
िवद्वान, लौिककवान व धिनक ुऄिावा लागतो. ुऄलीकडे ही जागा नेिटवाुंिही िमळूुं  लागली ुअहे ही 
ुअनुंदाची गोष् होय. शिेरफाि पूवी शेंकडा ५ रुपये फी िमळत ुऄिे; परुंतु िर अर्व्स्कन पेरी ह्याुंनीं ुआ.ि. 
१८५० त स्मालकाज कोटांत जी पूवी शुंभर रुपये पयंत िफयाद चालत ुऄिे, ती ५०० रुपयाुंपयंत वाढिवली; 
तेव्हाुंपािून शिेरफाि िदवाणी खटल्याुंत शेंकडा २१/२ रुपये प्रमाणें फी िमळूुं  लागली. शिेरफाि िेशनाचे वळेीं 
व काुंहीं महत्त्वाुंचें काम ुऄिेल त्या प्रिुंगी कोटांत हजर व्हाुंवें लागते. 
 
 स्मालकाज कोटु. 
 
 ३९. स्मॉलकाज कोटॳ–ह्या कोटाची ुईत्पित् प्रथम कोटु ऑर्फ णरक् वेस्ट ह्या कोटापािून िनघाली 
ुऄिावी व त्यािही ८० रुपयाुंपयंतच्या िफयादीचा न्याय करण्याचा ुऄिधकार होता ुऄिें िकत्येकाुंचें ह्मणणे 
ुअहे. हल् लीं ह्या कोटांत ५०० रुपयाुंपयंत खटल्याचा िनकाल होतो. येथें फक् त िदवाणी काम चालतें. ह्या 
कोटांत चार जज् ज ुऄितात, त्यातील मुख्याि फस्टॳ जज् ज ह्मणतात. प्रत्येक जज् जाि एक दुभार्षी ुऄितो. 
ह्या कोटांतही मुकद्दमे चालिवण्याचा प्रकार हायकोटाप्रमाणेंच ुऄितो. पूवी स्मालकाज कोटांत दर शेंकडा 
१२ रुपये फी घेत; परुंतु ती ुआ.ि. १८६१ िालापािून बुंद झाली. ह्या कोटांि लहान िहान मुकद्दम्याुंचा 
िनकाली होत ुऄिल्या कारणानें, मारवाडी, भाटे, वाणी वगैरे िावकार लोकाुंची बरीच गदी नेहमी दृष्ीि 
पडते. कजॳदार लोकाुंि ―िमन्ि‖ लावण्याकिरता ―बेिलफ‖ ुऄितात ते जज् जाची िही िमन्िवर घेुउन 
कजॳदार लोकाुंि कोटांत हजर होण्यािाठीं तीं लावतात. त्याप्रमाणें ते कोटांत हजर राहून पैिा देण्याि 
िमथॳ ुऄिल्याि, पैशाची फेड करून टाकतात ुअिण ुऄिमथॳ ुऄिल्याि कोटॳ हप् ते माुंडून देतें. हप्त्याुंचा 
पैिा वळेेवर न पोहचल्याि िावकार ―टाुंच‖ काढून कजॳदाराुंची मालमत्ा जप् त करतो व ती कोटांत नेुउन 
तेथे प्रत्येक शिनवार व बुधवार या िदवशी कोटांत याप्रमाणें ुअलेल्या मालाचें कोटॳ जािहर लेलाुंव करतें, 
त्याुंत िावकार ुअपला पैिा ताजा किरतो. टाचाुंतही त्याच्या हाताि काुंहीं लागलें  नाहीं तर, त्याजवर 
―केिा‖ काढून त्याि िावकारी तुरुुं गाुंत घालतो. मात्र िावकारानें त्याि त्याच्या पोटगीबद्दल जे दररोज ४ 
ुअणे द्याव ेलागतात ते कोटांत नेुउन भरले पािहजेत. हे पैिे एका ुअठवड्याचे केिा काढते वळेीच घेतात. 
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याप्रामाणें िावकाराच्या मनाुंत कजॳदाराि जास्त त्राि द्यावयाचा ुऄिल्याि, िात िदविाुंचा ―भत्ा‖ पुरा 
झाल्यावर तो ुअणखी पिेै नेुउन भरतो. बरें, कजॳदार नोकरीवाला ुऄिला तर, िावकार त्याच्या पगाराचा 
िदवि पाहून त्याच्या पगारावर टाुंच लावनू ुऄधा पगार पटकािवतो. िावकार पुष्कळ ुऄिले तर ते त्याचा 
ुऄधा पगार ुअपापिाुंत िहस्िेरशीनें वाुंटून घेतात. 
 
 म्याणजस्रेटचें कोटु. 
 
 ४०. म्यािजस्रटेचें कोटॳ–ुआ.ि. १७९० त मुुंबईुंत तीन मािजस्रटे ुऄित एक माजगाुंवास एक 
माणहमास ुअिण एक णकल्ल्याुंत. पुढें ुआ.ि. १८३४ त माणहमचे मािजस्रटेाची जागा कमी करण्याुंत ुअली 
ुअिण ६ नोव्हेंबर १८४३ पािून तों २० नोव्हेंबर १८४५ पयंत माजगाुंवचें मािजस्रटे कोटॳ बुंद करून कोट व 
माजगाुंव येथील दोन्ही मािजस्रटे िकल्ल्याुंत बिू लागले. पुढें ुआ.ि. १८४५ त पुनुः माजगाुंव येथील 
ऑिफि ुईघडून ुआ.ि. १८४८ त पुनुः ितिऱ्या मािजस्रेटाची नेमणूक झाली. हल् ली िगळया शहराुंकिरताुं २ 
कोटाुंत व १ णगरगाुंवाुंत ुऄिे तीन मािजस्रेट ुअहेत. त्याुंतील मुख्याि ―चीफ पे्रििडेन्िी म्यािजस्रटे‖ 
ह्मणतात. हे मािजस्रेट शहराुंतील िवॳ लहानिहान फौजदारी खटल्याुंचा िनकाल किरतात. मािजस्रेटाुंचे 
ुऄिधकाराबाहेर ुऄिलेले खटले हायकोटांत (िेशनाुंत) पाठिवण्याुंत येतात. हायकोटॳ व स्मालकाज ह्या 
कोटांप्रमाणें प्रत्येक मािजस्रटेाजवळ एक एक दुभार्षी ुऄितो. 
 
 जव्स्टस ऑफ्  णध पीस. 
 
 ४१. जत्स्टम ऑफ् िध पीि–ुआ.ि. १७०४ िालीं सर णनकोलस वेट, त्या वळेचे गव्हनॳर, ह्याुंनीं णम. 
एलाबी ह्याि जत्स्टि ऑफ् िध पीि नेिमलें  होतें व हेच गृहस्थ पिहले जत्स्टम ऑफ िध पीि होत. हल् लीं 
मुुंबईुंत नेिटव ुअिण युरोिपयन िमळून एकुं दर ४५३ जत्स्टम ऑफ् िध पीि ुअहेत. हा हुद्दा रॅीमान व ुऄब्रदूार 
ुऄशा गृहस्थाि िरकाराुंतून देण्याुंत येतो. शहराची नीट व्यवस्था ठेवणें; शहराच्या व्यवस्थेिाठीं 
िरकाराुंतून जें द्रव्य जातें त्याचा व्यय नीट होतो शकवा नाहीं, हें पाहणें व रयतेच्या िुखदुुःखाकडे लॱ देणें 
हें ह्याुंचें काम. ह्या पदवीप्रमाणें जरी त्याुंजकडे थोडाबहुत मािजस्रटेचें काम चालिवण्याचा ुऄिधकारी ुऄितो 
तरी, ह्याुंतून कोणी वर िाुंिगतलेल्या कामाुंपकैीं एकादें तरी काम बजावीत ुऄिेल कीं नाही, ह्याची शुंकाच 
ुअहे. 
 
 पोलीस. 
 
 ४२. पोलीि.–हे खातें प्रथम जेरल्ड आुंणजअर ह्याुंच्या कारकीदीत िुरू झाले. हल् लीं मुुंबई 
शहराचा बुंदोबस्त करण्यािाठीं जें पोलीि खातें ुअहे, त्या खात्याच्या मुख्याि ―पोिलि किमश्नर‖ ुऄिें 
म्हणतात. ह्याचा हुकूम फक् त मुुंबई पोिलिवर चालतो. ह्याच्या हाताखालीं एक डेप्यूटी किमशनर, ६ 
िुपशरटेंडेंट, २५ ुआन् स्पेक्टर ुअिण २२ कॉनस्टेबल िमळून एकुं दर ५४ युरोिपुऄन ऑिफििॳ ुअहेत. िशवाय 
―िडटेत्क्टव्ह‖ ब्राुंच चा िुपशरटेंडेंट ुऄितो तो िनराळाच. हा िुपशरटेंडेंट बहुधुः नेिटवच ुऄितो. हल् लीचें 
िडटेत्क्टव्ह िुपशरटेंडेंट खान बहादुर मीर अबदुल अल् ली हे ुअहेत. शहर िुंरॱणाकिरताुं ३३ घोडेस्वार 
(मौन्टेड पोलीि), जमादार, हवालदार व िशपाुइ िमळून जवळ जवळ १,६०० पोलीि ुअहे. िशवाय रॅीमान 
लोकाुंकडे पाहरेकरी ुऄितात, त्याुंची नेमणूक पोलीि खात्याकडून होते. ह्याि ‘रामोिंी’ म्हणतात. ह्याुंचा 
पगार ज्या धन्याकडेि ते चाकरीि ुऄितात त्याुंजकडून घेण्यात येतो. शहराुंत एकुं दर पोिलिचे 
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व्यवस्थेकिरताुं, ए,बी,िी,डी,ुइ,एफ् व जी ुअिण डब्ल्यू (हॉरबर शकवा वॉटर पोलीि) ुऄिे ुअठ भाग केले 
ुअहेत. णप्रन्सेस डाक हा भाग िनराळा, ह्या प्रत्येक ―णडव्व्हजनाुंत’ नोकरी करणाऱ्या िशपायाि त्या त्या 
िडत्व्हजनचें दशॳक ुऄिें िपतळेचें ुऄॱर व नुंबर िमळतात, ते तो ुअपल्या छातीवर लावतो. वाटर पोिलि 
खेरीज करून प्रत्येक िडत्व्हजनचे ‘सेक्िंन’ ुऄिे पोटिवभाग केले ुअहेत व त्यातही ―बीट‖ म्हणून प्रित 
पोटिवभाग ुअहेत. म्युिनििपालटीनें शहराच्या व्यवस्थेकिरताुं जे मुुंबईचे भाग केले ुअहेत त्याि वाडु 
म्हणतात व ते पोिलिच्या िडत्व्हजनाुंप्रमाणें ुऄनुक्रमें ए.बी.िी. ुऄिेच ुऄितात व त्याुंच्या िीमाही बहुधा 
पोलीि िारख्याच ुअहेत. ह्या पोिलिापैकीं ―णरझवु’ (राखलेलें ) पोलीि ुऄितें त्याुंचा जरुरीच्या वळेीं मात्र 
ुईपयोग किरतात. ह्या िवॳ पोिलि खात्याकडेि िरकाराि िािलना िुमारें चार पाुंच लाख रुपये खचॳ 
होतो. पोिलि किमशनरच्या खात्याुंत शहराुंतील ुऄनेक तऱ्हेचीं कामें ुऄितात. ुअमॳ् ुअिण ुअम्युिनशन 
लायिेत्न्िुंग िडपाटॳमेंट (हत्यारें वगैरे बाळगणारे व िवकणारे ह्याुंि परवाना देणें) म्युिझक लायन्िेि [मुुंबईत 
प्रििद्ध रस्त्याुंवरून वाद्यें वाजवीत नेणें झाल्याि पोलीि किमश्नरची परवानगी घ्यावी लागते. ही परवानगी घेणाराि एका िदविाुंचे पाुंच रुपये फी 
द्यावी लागते. एकादा मोठा मेळा (प्रोिेशन) वगैरे काढावयाचा ुअहे तर, त्याि किमशनरकडे तो कोणकोणत्या रस्त्याने जाणार वगैरेची मािहती 
लेखात िदली म्हणजे ―प्रोसेिंन पास’ िमळतो. ह्या पािाबद्दल काुंहीं फी पडत नाहीं. देवािदकाुंची पालखी वगैरे धमॳ िुंबुंधाच्या कामीं हा ‘पास‖ फुकट 
िमळतो. वाद्यें वाजिवण्याचा पाि पाुंच रुपये देुउन घेतला तरी म्हणजे रात्री ुऄकरा वाजल्यानुंतर रस्त्याुंवरून वाद्यें वाजवीत जाण्याि िमळतें ुऄिें 
मुळींच होत नाहीं. ुअिण त्यातूनही िवॳच प्रििद्ध रस्त्याुंवरून वाजवूुं देतात ुऄिेंही नाहीं. काुंहीं काुंहीं रस्त्याुंवरून वाजिवण्याची मुळींच बुंदी ुअहे.] 
िडपाटॳमेंट (रस्त्यावरून वाद्य वाजिवण्याबद्दल परवाना देणें); ुऄपकारी िडपाटॳमेंट पत्ब्लक ल्याुंड 
कनव्हेयन्ि िडपाटॳमेंट (भाडोत्री गाड्याुंि छापे वगैरे देणें) वटे्  [ दुकानवाले वगैरे लोकाुंचीं मापें, वजनें वगैरे पोिलि 
किमशनरच्या ऑिफिातून वर्षांतून एकदाुं छापवनू घ्यावीं लागतात. ह्या ुअिफिातुं ―स्टाुंडडॳ वेट् ुऄँड मेझिॳ‖ ुऄितात, त्याुंजबरोबर व्यापाऱ्याुंचीं 
वजनें वगैरे ताडून कम-ज्यास्त ुऄिलीं तर तीं स्टँडडॳ बरोबर करून देतात ह्याबद्दल दर नगामागें एक ुअणा फी घेण्याुंत येते. िरकाराकडून एवढा 

बुंदोबस्त ुअहे तरी, खोटी वजनें, मापें वापरणारे लबाड लोक ह्या मुुंबईुंत थोडे ुअहेत ुऄिें नाहीं !] ुअन्ड मेझिॳ स्टाुंशपग िडपाटॳमेंट 
(वजनें वगैरेवर छाप देणें) वगैरे िटरफटर खातीं किमशनरच्या ताब्याुंत ुअहेत. िशवाय िरफे्रशमेंट रुम, 
कावखेाने, हॉटेल, वगैरेि परवाने देण्याची वगरेै ुऄशी बहुत कामें पोिलिाुंि पहावीं लागतात. पोिलिाुंचें 
मुख्य काम ह्मटलें  म्हणजे शहराुंत शाुंतता राखणें, दुंगेधोपे न होुउुं  देणें ुअिण रयतेचें व ितच्या मालमते्चें 
िुंरॱण करणें हें होय. त्यात ह्या मुुंबईिारख्या शहराची व्यवस्था ठेवणें हें काम फार जोखमाचें ुअहे. 
शहदुस्थानाुंतील ुआतर िवॳ शहरच्या पोिलिाुंपेॱाुं मुुंबईशहराुंतल्या पोिलिाुंचा खून, चोरी वगरेै मोठ मोठे 
गुन्हे पकडण्याच्या कामाुंत हातखुंडा ुअहे. ह्या कामाुंत मुुंबई णडटेव्क्टव पोिलिची तािरफच करावी लागते. 
 

 ४३. शहराुंत नेहमीं जागोजाग तुंटे, माऱ्यामाऱ्या चालूच ुऄितात. गुन्हेगाराुंि पकडून कॉन्स्टेबल 
पुढें ुईभें करून चौकींत टाकण्याचें काम पोिलिचेच लोक किरतात. शहराुंत बुंदोबस्ताकिरताुं पोलीि 
कान्स्टेबल िफरत ुऄितात. रात्रीचे प्रहरीं प्रत्येक नाक्यावर पोिलिचा पाहरा ुऄितो. िुमारें ितिरा िहिा 
पोिलि रात्रीं कामावर ुऄितें. पोिलिची खरी चाकरी काय ती मोहरम् मध्यें दृष्ीि पडते. ताबुताि 
(डोल्याुंि) िुरवात झाल्या िदविापािून तों तीं दहाव ेिदवशीं थुंड होत तोंपयंत पोिलिाुंि रात्रुंिदवि खडा 
पाहरा करावा लागतो. त्याुंत कत्लच्या रात्रीं तर िजकडे ितकडे पोिलिचे िशपाुइ, कॉन्स्टेबल, घोडेस्वार 
हे ुऄगदीं तयार ुऄितात; कारण कोठें दुंगा होुइल व केव्हाुं हुकूम येुइल ह्याचा िनयम नितो. 
 
 ४४. पोिलि किमशनराि ‘सुपशरटेंडेंट ऑफ् कानव्व्हक्टस्’ हा हुद्दा ुऄिून िशवाय मुुंबईुंतील तुरुुं ग 
ुअिण ल्युनायिटक ुऄिायलम् (भ्राुंतचेतिालय) हें पाहण्याचें काम ह्या ऑिफिराकडेि ुऄितें. 
किमशनरच्या हाताखालीं जे िुपशरटेंडेंट ुऄितात त्याुंचा पगार २५० पािून ४५० रुपये पयंत ुऄितो व 
कॉनस्टेबलाि १०० रुपये िमळतात. खुद्द किमशनरापािून तों १० रुपयाुंच्या िशपायापयंत िवांि घरभाडें 
िरकाराकडून िमळतें.  
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 ४५. मुुंबई पोिलिचा िवॳ पोशाग काळा ुऄितो, ुअिण पगडी िपवळी ुऄिून कोटाि शपवळी फीत 
ुऄिते. दरमहा दहा रुपये पगार ुऄिणाऱ्या िशपायाचे हातावर फीत निते, पण पुढें ११-१२-१३ रुपयाुंपयंत 
एक एक फीत वाढत जाते. तेरा रुपये पगार होुइ तोंपयंत िशपाुइ ही िुंॲा ुऄिते. ह्या दरज्यापुढें हवालदार 
–ह्याचा पगार िोळा, वीि, पुंचिवि रुपये पयंत ुऄितो. िशपायाप्रमाणे ह्याचा पगाराच्यामानानें एक दोन 
तीन ुऄशा ह्याि िफती िमळतात; पण, भेद ुआतकाच कीं, ह्याच्या िफती दुंडावर ुऄितात व िशपायाुंच्या 
मणगटाच्या वर ुऄितात.पुढचा दरजा जमादाराचा–त्याुंतही तीन वगॳ ुअहेत. ३०-५०- ७०. ह्याुंचें ‘बकल’ 
चाुंदीचें ुऄितें. पगाराखेरीज दहा रुपयाुंपािून तों तेरा रुपयाुंपयंतच्या िशपायाुंि १ रुपया घर भाडें िमळतें. 
व हवालदारापािून जमादारापयंत प्रत्येकीं दोन रुपये घर भाडें िमळते. िशपायाुंच्या छातीवर त्याुंच्या 
िडव्हीजनचें दशॳक िपतळी ुऄॱर व नुंबर हीं ुऄितात. िशपायापािून जमादारापयंत प्रत्येकाजवळ एक िोटा 
व एक शीळ ुऄिते. पोशागाच्या िारखेपणािवर्षयीं, नीटनेटकेपणािवर्षयीं ुअिण व्यवस्थेिवर्षयीं मुुंबई 
पोिलिची जेवढी वाहवा करावी तेवढी थोडीच ुअहे. 
 
 ४६. पोिलििुंबुंधाचे जे ुअकडे प्रििद्ध झाले ुअहेत, त्यावरून ुऄिें िदितें की, कलकत्तयाची 
लोकिुंख्या ६,८४,६५८ ुऄिून तेथें ३,०१० पोलीि ुअहे; मुुंबईची लोकिुंख्या ७,७३,१९६ एवढी ुऄिून 
पोलीि १,४८६ ुअहे; मद्रासची लोकिुंख्या ४,०५,८४८ ुऄिून पोलीि ९८० ुअहे. ह्मणजे कलकत्तयास २२१ 
मनुष्याुंि १ पोलीि-; मद्रासेंत ४१४ ि १ व मुुंबईि ५२० मनुष्याुंि १ पोलीि लागतें. ह्यावरून पाहताुं 
मुुंबईचे लोक बरेच शाुंत ुऄिून, शहराकिरताुं पोिलि फारच कमी ुअहे, हे ुईघड िदितें. ुआतक्या थोड्या 
पोिलिानें ुआतक्या ुऄवाढव्य वस्तीच्या व ुऄशा बकाली शहराचा बुंदोबस्त ठेवण्याचें काम-ुअिण तेंही 
िबनहत्यारी-ह्मणजे फार जोखमाुंचे व चातुयाचें ुअहे हें िाुंगणें नको ! 
 
 तुरुुं ग. 
 
 ४७. तुरुुं ग–मुुंबईत एकुं दर ३ तुरुुं ग ुअहेत. ह्या तुरुुं गात कोटाकडून ज्या कैद्याुंि िशॱा िमळते 
त्याुंि ठेवण्याुंत येतें. उमरखाडीच्या तुरुुं गाि “हर म्याजेस्टीज हौस ऑफ् करेक्िंन” म्हणतात. हा तुरुुं ग 
जोनाथन डुंकन ह्याुंच्या कारकीदीत ुआ.ि. १८०२ िालीं बाुंधला ुऄिें त्या तुरुुं गाच्या पिश् चमबाजूच्या 
शभतीवर जो लेख ुअहे त्यावरून िमजतें. डोंगरीवर एक तुरुुं ग ुअहे त्याचे दोन भाग केले ुअहेत. एका 
भागाुंत िरकारी कैदी व दुिऱ्या भागाुंत िावकारी कैदी ठेवतात. िावकारी तुरुुं गाि ‘डेटसु जेल’ (कजॳदार 
लोकाुंचे) व िरकारी तुरुुं गाि ―कामन जेल’ ह्मणतात. उमरखाडीवरच्या तुरुुं गाुंत मोया गुन्ह्याचे व ज्यास्त 
िशॱेचे कैदी ठेवतात व डोंगरीवरच्या तुरुुं गात लहान गुन्ह्याचे व थोडक्या िशॱेचे लोक ुऄितात. िावकारी 
तुरुुं गात ुऄिलेल्या लोकाुंि त्याुंि तुरुुं गात घालणारा जोपयंत त्याुंच्या पोटापाण्याचे पैिे देुइल तोंपयंत 
ठेवतात. पैिा येण्याचें बुंद झालें  कीं, त्याुंि िोडून देतात. पूवी उमरखाडी येथें ुऄिलेल्या चौकींत कैद्याुंि 
फार वाुइट रीतीनें वागवीत ह्मणून िाुंगतात. ुऄजूनही ―फार गडबड करूुं  नको, नाहीं तर, ुईमरखाडीची 
चौकी दाखवीन‖ म्हणून िाधारणतुः कोणाि धमकी देणें ुऄिल्याि लोकाुंत ुऄिें ह्मणण्याची विहवाट िुरू 
ुअहे. तुरुुं गावरील मुख्याि ―जेलर’ ही िुंॲा ुऄिते. जेलर तुरुुं गाुंतील कैद्याुंिवर्षयीं िवॳ बाबतींत जबाबदार 
राहतो. तुरुुं गातील कैद्याुंची, और्षधपाण्याची व पोटाची व्यवस्था िरकार ठेवतें. कैद्याुंि तपािण्याकिरताुं 
―पे्रििडेन्िी िजॳन‖ प्रितिदवशीं तुरुुं गाुंत जातो. ुअजारी कैद्याुंि काम करण्याि लावीत नितात. कैद्याुंचा 
पोशाग िनराळा ुऄितो. तो कैदी तुरुुं गाुंत गेला म्हणजे त्याि देतात. त्याुंि खावयाि ुऄन्न िनयिमत िमळतें. 
कैदी तुरुुं गात जाण्यापूवी त्याचे शेंडीचे कें ि कापतात व गळयाुंत यॲोपवीत ुऄिलें  तर तेंही काढून घेतात 
ह्मणून िाुंगतात! िावकारी तुरुुं गाुंत कैद्याुंि काम नितें. ते फक् त दोनवळे खाुउन पडून ुऄितात. त्याुंि 
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िावकराकडून पोटगीबद्दल रोज चार ुअणे िमळतात हें मागें िाुंिगतलेच ुअहे. िावकारी तुरुुं गातील लोक 
बहुधुः िशक् त होुउन बाहेर पडतात व त्याुंची तेंथे मोठी मजा ुऄिते. दहा पाुंच एकत्र जमून गप्पागोष्ी 
करून शकवा, नानातऱ्हेचे खेळ खेळून ते ुअपला वळे गमतींत घालिवतात. िावकारी तुरुुं गाुंत िकाळचे 
पाुंचपािून िुंध्याकाळचे पाुंच वाजत तोपयंत कैद्याुंि भेटण्याि जाण्याची बाहेरच्या लोकाुंि परवानगी 
ुऄिते. येथील िरकारी तुरुुं गाुंत कैद्याुंि जागा निली तर, त्याुंि ठाणें ुऄगर येरवडें येथील तुरुुं गाुंत नेुउन 
ठेिवतात. कैदी तुरुुं गाुंत गेला म्हणजे त्याि प्रथमतुः ―तरळाुंत‖ (Trail yard) नेतात तेथून पुढें त्याि 
―जेलक्लाकॳ ‖ च्या ऑिफिाुंत नेलें  ह्मणजे तेथें त्याचें वजन किरतात; शरीराची ुईुंची, डोक्याचा परीघ, 
पायाुंची लाुंबी व ुऄुंगावरील ठळक ठळक खुणा िटपून घेतात. नुंतर पुढें नेिटव मेिडकल ऑिफिर ह्मणनू 
ुऄितो तो कैद्याि काुंही रोग ुअहे काय ह्मणून तपाि करतो. तेथून पुढे कैद्याि ―हाटली‖ वर (Hard labour 
yard) नेतात व तेथें त्याि काम करावयाि लावतात. जेवणािाठी एक लोखुंडी कढुइच्या ुअकाराचें टकोरें 
कैद्याि देतात. िनजण्याच्या खोलींत लघवीि व शौचाि जाण्यािाठीं एकएक लोखुंडी पात्र ठेिवलें  ुऄितें. 
बायकाुंि तुरुुं गाुंत नेतात तेव्हाुं त्याुंि लहान मुलें  ुऄिलीं तर त्याुंचीही तेथें िोुइ किरतात. तुरुुं गाुंत ुअलेल्या 
बायकोचे कें ि कापून ितचीं काुंकणेंही िपचिवतात ! ुअिण त्याुंि नेिण्याि काळया खादीचें पातळ व त्याच 
कपड्याची चोळी देतात. 
 
 ४८. फाुंशी देण्याची जागा पूवी कापावर जें तळें होतें त्याच्या शजेारीं होती म्हणनू ह्या तळयाि 
―फाुंशीतळे‖ हें नाुंव पडलें  होतें; पण हल् लीं फाुंशी देण्याची जागा डोंगरीवर ुऄिलेल्या तुरुुं गाुंत ुअहे. 
फाुंशीची िशॱा झालेला कैदी ुअजारी ुऄिला तर, तो िरकारी डातिराच्या और्षधोपचारानें बरा होुइतोंपयंत 
त्याि फाुंिावर देत नाहींत. फाुंिावर चढिवण्यापूवी कैद्याि ―तुझी काुंही ुआच्छा ुअहे काय‖ ह्मणनू 
िवचारतात, व ती योग्य ुऄिल्याि परुिवतात. परुंतु हल् लीं हा प्रकार मुळींच नाहीं ह्मणून िाुंगतात. पूवी 
फाुंिावर देतेवळेीं दैववशात् कैद्याचा फाुंि तुटला शकवा, तेथून गव्हनॳराची शकवा एकाद्या बारोनेट िारख्या 
कीर्णतमान पुरुर्षाची गाडी गेली तर, कैद्याि िोडून देत ह्मणून िाुंगतात; परुंतु, तिला प्रकार ुअमच्या 
पाहण्याुंत ुअला नाहीं. ुऄिेंही ह्मणतात कीं, वारुंवार ुऄिे कैदी िुटूुं लागल्यामुळें, न्यायाधीश िशॱा देते 
वळेीं “तुझा जीव जाुइपयंत तुला फाुंिावर िदलें  जाुइल” ह्मणून कैद्याुंि िाुंगतात. 
 
 कारोनर. 
 
 ४९. कारोनर–िवॳ शहराकिरताुं कारोनर व डेप्यूटी कारोनर ुऄिे दोन कामगार ुअहेत. 
कारोनरचें काम शहराुंत जेथें–जेथें ुअकत्स्मक मृत्यू होतात तेथें तेथें जाुउन जुरी भरून मृत्यूच्या कारणाुंची 
पुंचाुंमाफॳ त चौकशी करण्याचें होय. 
 
 म्युणनणसपाणलटी. 
 
 ५०. म्युिनििपािलटी–मुुंबईुंत म्युिनििपािलटी ुऄिावी ुऄिा बूट िनघनू ितच्या िुंबुंधानें मुुंबईच्या 
लेणजस्लेणटव्ह कौत्न्िलपुढें “म्युिनििपल बील” नाुंवाचें बील वाचण्याुंत ुअले व त्याि शहदुस्थान िरकारानें 
ुअपलें  ुऄनुमोदन ुआ.ि. १८७२ िालीं िदलें . ह्यापूवी म्युिनििपािलटीचें काम किमशनर ुअिण जज् ज लोक 
िमळून पाहत; परुंतु, किमशनरचा ुऄिधकार ुआतका व्यापक होता कीं, कामकाजाच्या िुंबुंधानें िवॳ गोष्ींत तो 
ुअपलें  ुअुंग काढून घेुउुं  लागला; कारण त्याच्यानें तें िवॳ काम झेपेना. ह्या वळेीं म्युिनििपल किमशनर 
प्रख्यात क्रार्फडु िाहेब व त्याुंि मदतगार माजी यिंवुंत बळवुंत हे होते. ह्याुंनी मुुंबईची पुष्कळ ुऄुंशीं िुधारणा 
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केली खरी; तरी पण, रयतेचा पैिा मनमानेल तिा खचॳ केला. म्युिनििपािलिटमध्यें ुऄशी ुऄुंदाधुुंदी चालली 
ुअहे, ुऄिें पाहून ुआ.ि. १८७१ िालीं मुुंबईुंत मोठी गडबड होुउन िरकाराि नवीन म्युिनििपािलटीची 
स्थापना करणें भाग पडलें . ह्याप्रमाणें नवीन स्थािपत म्युिनििपािलटीमध्यें रयतेनें पिुंत केलेल्या 
मुख त्याराुंि बोलण्याची परवानगी िमळाली. रयतेच्या तफे मुख त्यार प्रथमच मुुंबईमध्यें ुआ.ि. १८७३ िालीं 
नेमण्याुंत ुअले. 
 
 कारपोरेिंन. 
 
 ५१. कारपोरेशन–मुुंबईच्या म्युिनििपल कारपोरेशनच्या िभेंत ६४ मेंबर ुऄितात. हे िवॳ िभािद 
कर देणाराुंपैकीं ुऄिून मुुंबईचे रिहवाशी ुऄितात. मेंबराचें वय २५ वर्षांहून ुऄिधक ुऄिावें लागतें; पण तो 
घरपटीची पोलीिपटीची वगैरे कर िमळून वर्षांतून ५० रुपयाुंपेॱाुं कमी कर देणारा निला पािहजे. ह्याुंत मुुंबईच्या 
युणनव्हर्णसटीचे ―फेलोज‖ ही नेमण्याुंत येतात; पण, म्युिनििपल कायद्याचे िनयम जिे ुआतर मेंबराुंि लाग ू
ुऄितात, तिें ह्याुंि नितात. ह्या ६४ िभािदाुंपकैीं १६ ची नेमणूक िरकार तफे; १६ ची मुुंबईुंत राहणाऱ्या 
―जस्टीि ुअफ् िध पीि‖ ह्याुंजकडूनुं, ुअिण बाकी रािहलेल्या ३२ मेंबराुंची नेमणूक कर देणाऱ्या रयतेकडून 
होते. ह्या िवॳ िभािदाुंची नेमणूक फक् त दोन वर्षेंपयंत चालते. ―कारपोरेशन‖ चा चेरमन (ुऄध्यॱ) 
िभािदाुंकडून िनवडला जातो व त्याची नेमणूक एक वर्षॳपयंत चालते. िभािदाुंि वाटल्याि त्याची 
नेमणूक दुिऱ्या वर्षाकिरताुंही कायम किरतात. ह्या कारपोरेशनच्या िाप् तािहक िभा खेरीजकरून वर्षांतून 
चार ितमाही िभा होतात. 
 
 टौन कौव्न्सल. 
 
 ५२. टौन कौत्न्िल–ह्या कौत्न्िलाुंत १२ िभािद ुऄितात. व त्याुंची नेमणूक दोन वर्षेंपयंत 
चालते. कौत्न्िलाकिरताुं चेरमन नेमणें तो िरकारमाफॳ त नेमला जातो. बाराुंपकैीं ुअठ िभािदाुंची नेमणकू 
कारपोरेशन ुअिण बाकी रािहलेल्या चौघाुंची नेमणकू िरकार करतें. टौन कौत्ल्िलच्या स्वाधीन 
कारपोरेशनचें कॉमन िील (िशक् कामोतॳब) ुऄितें. कौत्न्िल ुअठवड्याुंतून एकदाुं जमून महत्त्वाच्या 
कामाकिरताुं िब कमेट्या नेमतें, चेकाुंवर िह्या करतें ुअिण वर्षाचा बजेट (जमाखचाचा खडा) पिार 
किरतें. िशवाय िाधारणपणें म्युिनििपािलटीच्या िाधारण कामाची व्यवस्था राखून ुआ.ि. १८७२ चे 
कायद्यान्वयें म्युिनििपािलटीचें काम बरोबर चालतें शकवा नाहीं हें पाहतें. ुआत्यािद कामें टौन कौत्न्िलच्या 
ुऄिधकाराुंत ुऄितात. कौत्न्िलचे प्रत्येक िभेच्या वळेीं दर िभािदाि ३० रुपये फी िमळते; पण, 
ुअठवड्याुंतून एकापेॱाुं ुऄिधक िभा झाल्याि त्याुंि काुंही ज्यास्त फी िमळत नाहीं टौन कौत्न्िलचा 
िेके्रटरी कायम पगारावर ुऄितो व त्याि ―क्लाकॳ  ुअफ् िध कारपोरेशन‖ ह्मणतात. 
 
 म्युणनणसपाणलटीचें काम. 
  
 ५३. म्युिनििपािलटीचें काम–म्युिनििपािलटीचा मुख्य कामदार ह्मटला म्हणजे ―म्युिनििपल 
किमशनर‖ हा होय. ह्याची नेमणूक िरकाराुंतून होते व तीन वर्षेंपयंत चालते. किमशनराची गैर वतॳणूक 
िरकारचे नजरेि ुअल्याि तें त्याि दूर करूुं  शकतें; ुऄगर कारपोरेशनच्या िनयिमत कामाकिरताुं 
जमलेल्या िभेंत ४० पेॱाुं ुऄिधक िभािदाुंच्या लेखी शऱे्यावरूनही तो कमी केला जातो. ह्याचा पगार 
२,००० पािून २,५०० रुपयाुंपयंत ुऄितो. म्युिनििपािलटीच्या एत्क्झक्युिटव्ह ुआुंिजिनुऄरची नेमणकू 
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कारपोरेशन किरतें; पण, त्याि ुअधीं िरकारची मुंजूरी लागते. ह्याच्यावर म्युिनििपल किमशनरचा 
ुऄिधकार चालतो. ह्याची नेमणूक ५ वर्षपेयंत ुऄिते. स्पेशल जनरल िमटींगमध्यें हजर ुऄिलेल्या 
िभािदाुंपैकी ⅔ िभािदाुंचें मत ह्याच्या िवरुद्ध पडलें  तर हा काढून टाकला जातो. ह्याचा पगार १,२०० 
पािून १,५०० रुपये पयंत ुऄितो. एत्क्झक्युिटव्ह ―हेल्थ ऑिफिर‖ ह्याची नेमणकू करणें, पगार देणें, शकवा 
काढून टाकणें ुआत्यािद ुऄिधकार कारपोरेशनच्या स्वाधीन ुऄितात. िवशरे्ष एवढेंच कीं, हा कामदार डातिर 
ुऄिला पािहजे. ह्या िवॳ मोया कामदाराुंची चाकरीची मुदत पुरी झाल्यावर िवांि पिुंत पडल्याि त्याुंि 
पुनुः ठेवतात. वर िाुंिगतलेले कामगार खेरीजकरून बाकीचे िवॳ कामगार म्युिनििपल किमशनर नेमतों. 
टौन कौत्न्िलचा िेके्रटरी ुअिण कारपोरेशनचा क्लाकॳ  ह्याुंची नेमणकू टौन कौत्न्िल करतें. ज्या 
कामगाराचा पगार ३०० रुपयाुंवर ुऄितो त्याि टौन कौत्न्िलच्या मुंजूरीवाुंचून म्युिनििपल किमशनर ह्याि 
त्या कामदाराि काढताुं येत नाहीं. तिेंच कारपोरेशनच्या मुंजूरीवाचनू ३०० रुपयाुंपेॱा ुऄिधक पगाराची 
जागा म्युिनििपल किमशनर ह्याि नवीन काढताुं येत नाहीं. ह्या म्युिनििपािलटीच्या कामािुंबुंधीं नवीन 
कायदा िनघून त्याुंत पुष्कळ बाबतींत फेरफार करण्याचें घाटत ुअहे. 
 
 ५४. प्रत्येक वर्षाच्या ुऄक्टोबर मिहन्याचे पिहले तारखेि म्युिनििपल किमशनरनें पुढच्या वर्षात 
खचॳ कोणत्या तऱ्हेनें करावयाचा व त्याची वजावट कोणकोणत्या बाबींत करावयाची ह्याचा खडा टौन 
कौत्न्िलपढुें ठेवलाच पािहजे. व त्या खड्याचा िवचार म्युिनििपल किमशनरच्या िल्ल्याने बजेट तयार 
करून टौन कौत्न्िलचा चेरमन कारपोरेशनच्या स्पेशल जनरल िमटींगपुढे नोव्हेंबर मिहन्याचे दहाव े
तारखेि माुंडतो. नुंतर कारपोरेशन त्या बजेटचा िवचार करून ज्या बाबी नापिुंत होतील त्याुंबद्दलचे 
ुअुंकडे काढून टाकण्याि िाुंगतें. ह्याप्रमाणें म्युिनििपािलटीच्या कामाची िाधारण मािहती िदली. ुअताुं 
ितच्या ुईत्पन्नािवर्षयीं दोन शब्द िलहून हा भाग परुा करूुं . 
 
 म्युणनणसपाणलटीचें उत्पन्न आणण खचु 
 
 ५५. म्युिनििपािलटीचें ुईत्पन्न ुअिण खचॳ–म्युिनििपािलटीच्या मुख्य, मुख्य ुईत्पन्नाच्या बाबी 
ह्मटल्या म्हणजे लोकल ट्याक्िीि, हौिरेट, लायशटग रेट, पोलीि रेट, व्हील ट्याक्ि, वाटर रेट, 
हलालखोर िेि, टौनड्यूटी वगैरे ुअहेत. ह्याुंची िवगतवार मािहती खालीं थोडक्याुंत िदली ुअहे:- 
  
 लोकल ट्यात्क्िि–शेंकडा      ८ टक् केप्रमाणें. 
 हौि रेट [घराचे एकुं दर वर्षांचे ुईत्पन्न ठरवनू त्यावर वरील कर घेतात.] (घरपटीची)  ४ टक् केप्रमाणें. 
 लायशटग रेट (िदवाबत्ी)       २ टक् केप्रमाणें.  
 पोलीि रेट       २ टक् केप्रमाणें.  

हॉिॳ ुअिण त्व्हल ट्याक्ि    ची िवगत येणेंप्रमाणें. 
 (घोडा गाडी) - 
 चार चाकाुंच्या गाडीला प्रत्येक ितमाहीला–   ६ रुपये. 
 दोन चाकाुंच्या गाडीला      ४ रुपये. 
 रेकला (बैलाुंच्या गाड्या)     ७ १/२ रुपये. 
 खटारे वगरेै (” )       ४ १/२ रुपये. 
 १२ ―हात‖ वर ुईुंचीच्या प्रत्येक घोड्याि, 
 तटीचाि ुऄगर खेंचराि       ७ १/२ रुपये. 
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 वरील ुईुंचीच्या ुअुंतील प्रत्येक     ३ ३/४ रुपये. 
   जनावराि 
  
 ५६. वाटर रेट (पाणी पट्टी)–जेथें िमटर (पाणी मापक युंत्र) ुऄितें तेथें दर १,००० ग्यालनाला १२ 
ुअणेप्रमाणें कर घेतात; परुंतु, जी धमादाय कामें ुऄितात तेथें ३ ुअणे प्रमाणें १,००० ग्यालनाि कर घेतात. 
घराचें जें ुईत्पन्न ठरिवलें  ुऄिेल, त्याच्या पिहल्या शेंकड्याि ३ १/२, दुिऱ्या शेंकड्याि २ व ितिऱ्या व 
त्याच्या पुढील प्रत्येक शेंकड्याि १ १/२ प्रमाणें कर घेतात; परुंतु, प्रत्येक मिहन्याि १२ ुअणे कराखालीं 
पाणी देत नाहीत. तिेच– 
 

हलालखोर िेि      
घराच्या ुईत्पन्नावर शेंकडा ३ टक् के. 

(भुंगी पटीची) 
 
   

टौन ड्ुटी - 

 रु. ुअ. पै. 

िवॳ प्रकारचे धान्य प्रत्येक खुंडीि ० ४ ० 

लाुंकूड फाुंटे  ―― ――  ० २ ० 
दारू वगैरे       दर ग्यालनाि  ० ४ ० 

िबयर नाुंवाची दारू    ――  ० ० ६ 

िाखर, काकवी ुअिण गूळ-शेंकडा १ ८ ० 
तूप-दरमणीं  ――  ० ६ ० 

ुआमारती लाुंकूड  ――  २ ८ ० 
 
 
 ५७. याप्रमाणे मुुंबई म्युिनििपािलटीचें िदहुॳ बाबींपािून ि. १८८५- ८६ िालाुंत िाधारण ुईत्पन्न 
४० लॱ ३१ हजार चारशें पस्तीि रुपये झालें  होतें. १८८६ - ८७ िालाुंत ४५,९१,७५९ ुआतकें  ुईत्पन्न झालें  व 
खचॳ ४१,७५,००० रुपये झाला; तरी पण, मुुंबई म्युिनििपािलटीि वर्षॳ ुऄखेर १६७ लाख रुपये देणें ुअहे 
ह्मणून िमजतें ! 
 
 पोटु रस्ट. 
 
 ५८. पोटॳ रस्ट–म्हणजे मुुंबुइच्या िवॳ बुंदराची व्यवस्था पाहण्याकिरताुं नेमलेली कामगार मुंडळी 
होय. ह्याुंची नेमणूक िरकार व ―चेंम्बर ऑफ् कामिॳ‖ मुंडळीकडून होते. मुुंबईच्या िवॳ िकनाऱ्यावरील 
िमळकत िरकारानें िवकत घेुउन येथील पोटुरस्टच्या स्वाधीन केली ुअहे. िमुद्राुंतून येणाऱ्या जाणाऱ्या 
िवॳ मालाुंची जकात घेणें न घेणें वगैरे व्यवस्था ही मुंडळी पाहते, ह्मणजे एका प्रकारें िरकारानें व्यापाराचा 
मतिा काुंही ुऄुंशी ुअपल्या स्वाधीन करून घेतला ुअहे ुऄिें म्हटलें  पािहजे. पोटुरस्टचें िािलना िरािरी 
ुईत्पन्न ३९ २/३ लॱ रुपये ुअहे. 
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 ५९. याप्रमाणें, िरकारानें राज्याचें काम िुरळीत व िुयुंत्र चालावें म्हणून िनरिनराळीं ऑिफिें व 
िनरिनराळे कामदार नेमून व त्याुंच्या िशरावर त्या त्या खात्याुंचे जोखीम ठेवनू राज्यव्यवस्था चालिवली 
ुअहे. 
 
 ६०. मुुंबईुंत हल् ली ज्या बऱ्याच मुंडळया स्थापना झाल्या ुअहेत व ज्याुंचा िुंबुंध ुऄिधकुईण्या मानानें 
िरकाराशीं ुऄितो ुऄिें वाटल्यावरून त्यापैंकी काुंहीची मािहती थोडक्याुंत खालीं नमूद केली ुअहे. 
 
 चेम्बर ऑर्फ कॉमसु. 
 
 ६१. चेम्बर ऑफ् कॉमिॳ–व्यापारी लोकाुंि त्याुंच्या व्यापाराुंत ुईते्जन देत जावें, व्यापाराच्या 
िुंबुंधानें िवांची एकी करून ुईत्म रीतीनें व िचोटीनें व्यापार चालवावा, व्यापारािुंबुंधीं िठकिठकाणची 
मािहती िमळवनू ितचा ुईपयोग िवांि िारखा करून द्यावा, कदािचत्  एकादा व्यापारी िुंकटाुंत ुअला तर 
त्याि हरतऱ्हेनें मदत करावी, एवय रा ह्या मुंडळीचा मुख्य ुईदे्दश ुअहे. ही मुंडळी ुआ.ि. १८३६ च्या 
िप् तेंबरच्या २२ व ेतारखेि एतदे्दशीय व युरोिपुऄन व्यापारी दलाल वगैरे लोकाुंनीं िमळून स्थापन केली व ह्या 
कामाुंत त्याुंि त्या वळेचे गव्हनॳर िर राबटु ग्राुंट ह्याुंनी फार ुईते्जन िदले. ह्या चेंम्बरचे िभािद बहुतकरून 
व्यापारी कुं पन्याुंचे मुख्य िाहेब व एतदे्दशीय लोक ुऄितात. मेंबराि दरमहा १५ रुपये वगॳणी द्यावी लागत 
ुऄिून िशवाय चेम्बरकडून िनघणाऱ्या वतॳमानपत्राबद्दलही १५ रुपये वगॳणी भरावी लागते. ह्या चेम्बरचे एक 
चेरमन (ुऄध्यॱ), एक डेप्युटी चेरमन (ुईपाध्यॱ), ुऄिे दोन मुख्य ुऄिधकारी व एक िेके्रटरी ुऄितो. 
िभेच्या फुं डाची तरतूद चेरमन, डेप्यूटी चेरमन व दुिरे पाुंच मेंबर एकूण ७ ुऄिामी ठेवतात. व्यापाराुंत 
ुऄिधक कळकळ दाखिवणारे व लोकिहताच्या कामाकिरताुं झटणारे ुऄशा गृहस्थाुंि ऑनररी मेंबर 
(िन्माननीय िभािद) किरतात. ह्याुंि कोणत्याही प्रकारची वगॳणी द्यावी लागत नाहीं. ह्याुंची जनरल 
मीशटग (िभा) ३ मिहन्याुंनी भरून वार्णर्षक िभा जानेवारीचे पिहल्या तारखेि बहुधुः भरते त्या वळेीं 
व्यापारािुंबुंधीं बरीच वाटाघाट होते. 
 
 णध सोसायटी र्फॉर णध णप्रव्हेंिंन ऑफ्  क्र्युएल्टी टु आणनमल्स. 
 
 ६२.िध िोिायटी फॉर िध िप्रव्हेंशन ऑफ् कु्रएल्टी टु ुअ िनमल्–(मूक प्राणी दया िविशष् 
मुंडळी). ह्या मुंडळीचा ुईदे्दश जनावराुंि जो त्याुंच्या धन्याुंपािून ुऄगर ुआतराुंपािून त्राि पोंहचतो तो न 
पोंहचावा व मुक्या जनावराुंचें िुंरॱण व्हावें हाच होय. ह्या मुंडळीचे ुआन्स्पेक्टर हे शहराुंत रस्तोरस्तीं िफरून 
जनावराुंि त्राि देणाऱ्या ुआिमाि म्यािजस्रेट िमोर ुईभे करून िशॱा देविवतात. 
 
 णध बा ाँबे पे्रणसडेन्सी असोणिंएिंन. 
 
 ६३. िध बाुंबे पे्रििडेंत्न्ि ुऄिोिशएशन–ह्या ुऄिोिशएशनचा मुख्य ुईदे्दश रयतेचें गाऱ्हाणें 
िरकारापाशीं नेुउन त्याुंि िरकाराकडून त्याुंचे जे काुंही वाजवी हक् क ुऄितील ते देववाव े व प्रजेि 
जेणेंकरून िुख होुइल ुऄिे ुईपाय योजाव ेहाच होय. 



 

अनुक्रमणणका 

भाग सहावा िंहराचें वणुन 
 

 िंहराचा साधारण देखावा. 
 
 युरोणपअन लोकाुंि शहदुस्थानाुंतून स्वदेशीं परत जाताुंना शकवा, स्वदेशाहून शहदुस्थानाुंत येताुंना 
मुुंबई बुंदर हें फार नजीक व िोयस्कर ुऄिल्यामुळें  मुुंबईि ुअल्यावाुंचनू त्याुंची िुटकाच नाहीं. कोणताही 
नवखा मनुष्य मुुंबईच्या बुंदराुंत ुईतरला ुअिण तो ह्मणजे गाुंवाुंत िफरून तेथील थोडी बहुत तरी ुऄवणॳनीय 
शोभा पािहल्यावाुंचनू रािहला ुअहे, ुऄिें कधींही होणें नाहीं. खुद्द शहराची िवॳ शोभा पाहून झाल्यावर 
घारापुरीिारखा मुुंबईच्या ुअिपािचा प्रदेश पाहण्याची िजॲािा त्याि िाहिजकच ुईत्पन्न होते. तिेंच, 
कािंीची शोभा, आग्रयाचा ताजमहाल णदल् ली, लखनौ वगैरे शहराुंचा ऐितहाििक मोठेपणा, ुआत्यािद गोष्ी 
पाहण्यािवर्षयीं त्याचें मन ुऄगदीं ुईतावीळ होुउन जातें खरे; तरी पण, ह्या िवॳ गोष्ी मुुंबई पाहून 
झाल्यानुंतरच्या. हें शहर केवळ त्याच्या ुईत्म व िोुइच्या बुंदराकिरताुंच प्रििद्ध ुअहे ुऄिें नाहीं; तर, 
दुिऱ्या ुऄनेक कारणाुंनीं ुअज हें शहरुं ुआतक्या प्रििद्धीि येुउन पोंहचलें  ुअहे एवढेंच केवळ नव्हे; तर, 
त्याची ुईत्रोत्र चढतीच कमान ुअहे. पािश् चमात्य देखील ुऄिें ह्मणतात कीं, िवॳ शहदुस्थानाुंत मुुंबईिारखें 
दुिरें शहर नाहीं ुअिण हें त्याुंचें ह्मणणेंही काुंहीं खोटें नाहीं. पहा कीं, ह्या शहराुंत जरी मनोवधेक ुऄिे 
बाजार नाहींत; शकवा येथील घराुंची बाुंधणी िरकारी ुआमारतींपेॱा िवशरे्ष चाुंगलीशी नाहीं; शकवा, हे शहर 
ऐितहाििक ुऄगर पौरािणक गोष्ींिवर्षयीं प्रििद्ध ुअहे, ुऄिेंही नाहीं; तरी देखील ह्या शहराुंतील ुऄठरापगड 
जातींच्या लोकाुंचा िचत्रिविचत्र देखावा; त्याुंची एकमेकाुंपािून िभन्न-िभन्न वतॳणकू; त्याुंचे िनरिनराळे 
ुअचारिवचार; त्याुंचे िनरिनराळे धमॳ व धमॳपुंथ; त्याुंच्या िनरिनराळया चाली रीित; त्याुंचे िनरिनराळे पोर्षाग 
ुआत्यािद गोष्ी पाहणाराुंचे मन ुअधींच वधूेन टािकतात. कलकत्ा, आग्रा, णदल् ली, लखनौ, पुंजाब वगैरे 
शहदुस्थानाुंतील शतशुः शहरें ुअपापलें  प्राचीन ऐितहाििक वैभव तेथील भव्य, टोलेजुंग व मनोवधेक मनोरे, 
ुआमारती याुंहींकरून दाखवीत ुअहेत ही गोष् िनर्णववाद ुअहे; तरी पण, िवद्या, व्यापार ुअिण तदुंगभतू 
िुंपित् ुआत्यािद गोष्ींत ुअपली बरोबरी करणारें शहर िगळया शहदुस्थानाुंत, शकबहुना, दुिऱ्या कोठेंही नाहीं 
हें दाखवनू त्याच्याच बरोबर ुअपलें  नूतन वैभव, ुअपली भरभराटी व ुआतर िव ंशहाराुंपेॱाुं ुअपला मोठेपणा 
ुआत्यािद गोष्ी मुुंबई शहर ुअज ुअपणाुंि प्रत्यॱ दाखवीत ुअहे हें कोणीही कबलू करील. 
 
 २. मुुंबईुंतील लोकाुंचा िचत्रिविचत्र पेहराव, त्याुंचे रीतिरवाज, व्यापारधुंद्याुंत त्याुंचें िाहि व 
पुढारीपणा ुअिण िावॳजिनक कृत्याुंत मोया ुअस्थेनें व कळकळीनें वाटाघाट करून पढुें पाुउल 
टाकण्याच्या कामीं त्याुंचें ुऄगे्रिरत्व ुआत्यािद गोष्ींवरून हे लोक चुंचल, दॱ व ुईद्योगी ुअहेत ुऄिा ग्रह 
मनुष्याच्या मनावर िाहिजकच ुईत्पन्न होतो. ह्याुंची कारणें पाहूुं गेलें  ुऄिताुं, ुईत्र शहदुस्थानाुंतील लोक 
मुसलमानाुंच्या व ुआतर परकीयाुंच्या वारुंवार स्वाऱ्याुंनीं ुऄगदीं जजॳर होुउन गेले होते ुअिण वळेोवळेीं त्याुंि 
ुऄनेक िुंकटें भोगावीं लागत; शकबहुना, त्याुंि ुअपल्या जीिवताचीही शारॄित निे, तिा प्रिुंग ह्या पिश् चम 
िहदुस्थानाुंतील लोकाुंि मुळींच ुअला नाहीं हे एक- ुअिण हें शहर ुअपल्या दयाळु इुंग्रज िरकारच्या 
ुऄमलाुंत ुअल्यािदविापािून िजकडे ितकडे शाुंतता होत जाुउन ुईत्रोत्र भरभराटीि येत चाललें  ुअहे, - 
हें दुिरें. ुअमच्या मतें हे दुिरें कारण िबळ होय. ुअज पाहूुं गेलें  तर, मुुंबई ही ुऄगदी इुंग्रजमय बनून गेली 
ुअहे ुऄिें िदिून येतें; कारण, शहदुस्थानाुंतील ुआतर शहराुंपेॱाुं ह्या शहराुंत इुंग्रज लोक फार राहतात हेंच 
नव्हे; तर, बहुतेक िवॳ लोक ुअुंग्लभौमीय िवदे्यनें िवभिूर्षत झाले ुअहेत हें होय. ुआुंग्लुंद वगैरे िठकाणी जशा 
िावॳजिनक िभा त्या लोकाुंच्या ुअुंगवळणी पडून गेल्या ुअहेत, तशा ह्याही शहराुंतील लोकाुंच्या त्या 
नेहमींच्या झाल्या ुअहेत. ुअमच्या लोकाुंचा लेखणीबहादरपणा ुअिण त्याुंची ुईत्म वक् ते बनण्याची ुआच्छा 
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देखील प्रशुंिनीय होत चालली ुअहे. ह्यापािून कधीकधीं हास्यास्पद ुऄिे पिरणाम होतात हें खरें ुअहे; 
तरी िाधारण मानानें पाहूुं गेलें  तर, त्यापािून तोट्यापेॱाुं फायदेच फार िदिून येतील. किे ते पहा–
एकाद्या ुआुंग्रजी ुऄगर एतदे्दशीय वतॳमानापत्राुंत काुंहीं मजकूर ुअला कीं, लागलीच त्या लेखाच्या 
खरेखोटेपणावर चचा िुरू झालीच ! दोन्ही पॱकार ुअपापली िाधकबाधक प्रमाणें जगापुढें ुअिणतात 
ुअिण ुऄशा रीतीनें त्या िवर्षयाचा बराच पिरस्फोट होुउन तत्िुंबुंधीं लोकाुंची मतें काय ुअहेत हें व्यक् त होतें, 
ुअिण त्याबरोबर भारे्षचीही िुधारणा िहज होत जाते एवढेंच नव्हें; तर, त्यापािून खरें मत कोणते व खोटें 
कोणतें ह्याचा िवचार करण्याि लोकाुंि बरीच जागा िमळते. हा काुंहीं लहानिहान फायदा नव्हे. ुऄशा ह्या 
िवद्यािवभिूर्षत शहराुंतील लोकाुंिवर्षयी ुआतर देशाुंतील लोकाुंचें मन िुप्रिन्न होुउन त्याुंना ह्याच्यािवर्षयीं 
पूज्यबिुद्ध ुईत्पन्न होणें ही गोष् काुंहीं िाधारण नव्हे. ह्या शहरािवर्षयी ग्राुंटडर्फ िाहेबाुंचे ुऄिें ह्मणणें ुअहे 
कीं, ―िखस्ती शकाच्या ुअरुंभी जिें आलेक्झाुंणड्रआ हे ुईत्म शहर मानलें  जात होतें, तिें हल् ली एणिंआ 
खुंडाुंत मुुंबई हें शहर मानलें  जात ुअहे; ुअिण वर दशॳिवलेली िचन्हें जिजशी बळावत जात ुअहेत तितिें 
हें शहर एक मोठें रमणीय व मनोवधेक स्थळ बनत ुअहे.‖ ही गोष् ुऄॱरशुः खरी ुअहे. ग्राुंटडर्फ िाहेबािच 
काय परुंतु, त्याच्यापेॱा कमी िवचाराचाही काुं कोणी मनुष्य ुऄिेना ! तो देखील ह्या शहराचा भपका 
पािहल्याबरोबर ुअश् चयॳ चिकत होुउन जावयाचाच ! रस्त्यानें जाताुंनाच लोकाुंची गदी पाहून पाहणाराुंचे 
मन ुऄगदी दुंग होुउन जातें. मनुष्य घराबाहेर िनघाला नाहीं तोंच, त्याच्या दृष्ीि एकिारखी िहरव्या, 
िपवळया, िनळया, ताुंबड्या ुऄशा ुऄनेक रुंगाुंचीं भव्य देवळें व ुआमारती दृष्ीि पडतात. देवळात 
िशरण्याबरोबर भक् तजनाुंचा घुंटा वाजिवण्याचा िपाटा–कीं ते जणूुं काय घुंटारवानें देवाला ुअपल्या 
प्राथॳनेकडे कान देण्याि िवनवीत ुअहेत–कोणी ―शुंभो हर हर महादेव‖ ह्मणून ओरडत ुअहेत; कोणी 
देवापुढें िाष्ाुंग नमस्कार घालण्याुंत िनमग्न झाले ुअहेत; ुअिण कोणी एकिारखी मन लावनू ुइरॄरप्राथॳना 
करीत ुअहेत. ुऄिे नानािवध चमत्कार पाहून तो तेथून पुढें जातो तोंच मुसलमानाुंची मशीद त्याच्या दृष्ीि 
पडते. मशीदींत िशरण्याबरोबर शेंकडो मुिलमान लोक–कोणी ―िकबला‖ पिरून ―िनमाज‖ पडत ुअहेत; 
कोणी तळयात पाय धुत ुअहेत; कोणी ―तिबी‖ (माळ) िफरवीत ुअहेत; कोणी ―या ुऄल् ला‖ म्हणून ―बाुंग‖ 
पुकारीत ुअहेत; कोणी ध्यान धरून बिले ुअहेत; ुअिण कोणी कुराण वाचीत ुअहेत. ुआत्यािद चमत्कार 
पाहून तेथून पुढें जातो तोच त्याच्या दृष्ीि पारयाुंची ुऄग्यारी (ुऄत्ग्नगृह) पडते. तेथें िकत्येक पारिंी 
ुअपुअपलीं धमॳपसु्तके घेुउन वाचीत बिले ुअहेत; कोणी िूयॳस्तुित करीत ुअहेत; कोणी िमुद्राचें पाणी 
ुअुंगावर शिचन करून घेत ुअहेत, ुअिण कोणी ―कस्ती‖ करीत ुअहेत. वगरेै ुऄभ्दुत चमत्कार पाहून 
पाहणाराि ुअश् चयॳ वाटून ुअनुंदही पण तिाच होत ुऄिेल हें िाुंगणें नको. 
 
 ३. िुंध्याकाळचे प्रहरी मदैानाुंत िफरावयाि िनघाले म्हणजे, एका बाजूि पािहले तर, मुसलमान 
लोक ुअपला ―िकबला‖ पिरून कुराणातील ―कलमे‖ पढत ुअहेत; दुिऱ्या बाजूि, िूयॳ ुऄस्ताचलाि 
जाण्यापूवी पारिंी लोक कोणाि न िशवताुं एकाबाजूि ुईभे राहून ुअपली धमॳपुस्तकें  वाचीत ुअहेत; ुअिण 
ितिरीकडे पािहलें  तर, लहान लहान मुले चेंडूफळी (िक्रकेट) खेळत ुअहेत; िाहेब लोक घोड्यावर बिून 
चेंडू फें कीत भोंवऱ्यािारखे गरगराुं िफरत ुअहेत ुअिण त्याुंची मजा शेंकडो मडमा ुअिण ुआतर पौरजन 
िमुदाय गाड्या बाजूला ुईभ्या करून पाहत ुअहेत. त्याचप्रमाणें िभोवार रस्त्यानें येणाऱ्या जाणाऱ्या 
लोकाुंची ुऄितशियत गदी जमली ुअहे व त्याुंि पोिलिचे िशपाुइ बाजूि करीतच ुअहेत. िाहेब व मडमा 
ह्याुंचाही खेळ चालला ुअहे. कोणी नेम धरून बाण मारीत ुअहेत; व्हालुं टीुऄर कोरची ―परेड‖ (कवाुइत) 
चालली ुअहे ुअिण त्याुंच्या बुंदुकाुंचा ुअवाज ऐकूुं  येत ुअहे, त्यामुळें  गाड्यात बिून जाणारे लोकाुंचे घोडे 
बुजून वाकडे ितकडे धाुंवा घेत ुअहेत व त्याुंि िाुंवरण्याकिरताुं घोडेवाल्याुंची व ुआतर लोकाुंची एकच 
धाुंदल ुईडून गेली ुअहे. िकत्येक लोक ऑिफिाुंतून िुटून ुअपापल्या िुखदुुःखाच्या गोष्ी बोलत चालले 
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ुअहेत; िकत्येक बाया िगरण्याुंतून िुटून मोया ताुंतडीनें घरीं जाताुंना ―ुअज पैिे िकती िमळाले व त्याुंचा 
व्यय किा करावयाचा‖ ुआत्यािद गोष्ी बोलत चालल्या ुअहेत; ुअिण िकत्येक रस्त्यानें गाणीं गात चालले 
ुअहेत. लष्करी लोकाुंची ुअपापल्या पाहऱ्यावर जाण्याि ुईशीर झाल्याकारणानें खाुंद्यावर बुंदूक टाकून 
जाण्याची एकच धाुंदल ुईडून गेली ुअहे; िकत्येक चैनी लोक िायुंकाळचा ―ब्याुंड‖ [हें स्थळ नव्या िेके्रटरी 
ऑिफिाच्या जवळ ुअहे ही जागा चोहो बाजूुंनीं ुईघडी ुऄिून ब्याुंडमास्तर व त्याचीं मनुष्यें ह्याुंचा िमावशे होुइल एवढीच काय ती 
ुअहे. तेथें त्याुंची वाद्यें ठेवण्यािाठीं ुईत्म िोुइची जागा केली ुअहे. लोकाुंि बिावयािाठीं ब्याुंडािभोंवार बाुंक माुंडलेले ुऄितात. 
ही वाद्य वाजिवणारी मुंडळी गव्हनॳराचे चाकरींत ुऄिणाऱ्या व त्याुंच्या घरीं ब्याुंड वाजिवणाऱ्या मुंडळापैकीं ुऄिते ह्मणनू, ह्याि 
गव्हनॳराचा ब्याुंड ुऄिें ह्मणतात. हीं वाद्यें ुअठवड्याुंतून तीनदा पौरजनमनोरुंजनाकिरताुं वाजिवतात, त्याुंत शुक्रवारचा िदवि मुख्य 
ुऄितो. त्या िदवशी स्विचत्रुंजनाथॳ बहुत लोकाुंची गदी जमते. शोकी लोकाुंच्या दुंपत्याुंचीं दुंपत्यें बाहेर िफरावयाि िनघालीं ह्मणजे 
िहज ितकडे जातात. ब्याुंडाचा शवेट ―गॉड िेव्ह िध क् वीन‖ ह्या गीतानें होतो. एकुं दरीत िुंिाराच्या नानािवध व्यािुंगानें त्रस्त 
झालेल्या मनुष्याि िुंध्याकाळी कमॳणूक होुउन त्याच्या मनाि ॱणभर िमाधान व्हावे, ुऄिें हें स्थळ ुअहे.] ऐकण्याकिरताुं 
ह्मणून गाड्याुंत बिून घोडे भरधाुंव फेकीत नेत ुअहेत ुअिण िकत्येक पायाुंनीही जात ुअहेत. तिेच पारिंी 
व साहेब लोकाुंच्या तरुण मुली हातात हात घालून ब्याुंडाच्या िभोवार िफरत ुअहेत ुअिण कोणी 
गप् पाझोंकीत ुअहेत. ब्याुंडाच्या िभोंवार शेंकडो गाड्या ुईभ्या ुअहेत त्याुंतूनच िकत्येक लोक ब्याुंडाचा 
िुस्वर ध्विन ऐकत ुअहेत; मदैानाुंत दुतफा झाडाच्या राुंगा लागनू गेल्यामुळे रमणीय शोभा िदित ुअहे; 
ुऄशी मजा पाहत पाहत िमुद्रिकनाऱ्यावरून ब्याकबेवर जाुउुं  लागलें  ह्मणजे, िुंध्याकाळचे प्रहरीं शहराुंतील 
हजारो परुूर्ष, बायका व मुलें  हवा खाण्याि ुअलेलीं दृष्ीि पडतात. त्या वळेीं पारिंी लोकाुंच्या बायका 
ुऄनेक रुंगाच्या रेशमी िाड्या नेिून िफरत ुअहेत ुअिण मडमा ुअपल्या िप्रय भत्यांिहवतॳमान हाताुंत हात 
घालून जात ुअहेत. याप्रमाणें िनरिनराळया तऱ्हेचीं पागोटीं, िनरिनराळया तऱ्हेचे पेहराव व िनरिनराळया 
जातीचे लोक तेथे पाहण्यात येत ुअहेत. ुऄशा वळेीं तेथें हजारो लोक जमत ुऄिल्याकारणानें एकादी जत्रा 
भरली ुअहे कीं काय? ुऄिा भाि ुईत्पन्न होतो. एकीकडे पारिंी लोक ुअपली धमॳपुस्तकें  वाचून झाल्यावर 
िमुद्राचें तीथॳ घेण्याि ह्मणून धक्याच्या खाली जात ुअहेत; एकीकडे शहदुलोक िूयॳस्तुित करण्याुंत व िमुद्र 
दशॳन घेण्याुंत गढून गेले ुअहेत, व त्याुंि तेथें ुऄिलेल्या गुजराथी भटाुंची पूजा िाुंगण्याची व दिॱणा 
घेण्याची एकच धाुंदल ुईडून गेली ुअहे; िकत्येक भट परडींत फुलें  व गुंध घेुउन ―चाुंदला करो महाराज‖ 
ह्मणून जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकाुंच्या कपाळी गुंधितलक करण्याि जात ुअहेत तोंच त्याि ते िझटकारीत 
ुअहेत. भरतीच्या वळेीं िमुद्राच्या लाटा धक्यावर ुअपटत ुअहेत व त्यायोगें ुअुंगावर पाण्याचे तुर्षार ुईडत 
ुअहेत ही मजा पाहण्याुंत िकत्येक गढून गेले ुअहेत; ओहोटीच्या वळेीं िमुद्राचें पाणी कमी झाल्याकारणानें 
मुंदमुंद लाटाुंची िकत्येक गुंमत पाहत ुअहेत; ुअिण कोणी धक्यावरच्या दगडी बाकाुंवर शकवा नुित्या 
धोंड्याुंवर बिून स्वच्छ हवा खात ुअहेत. िकत्येक िाहेब घोड्याुंवर बिून ुआकडून ितकडे ुअपले घोडे 
धाुंववीत ुअहेत ुअिण िकत्येक ुअपल्या नवयुवतींिह तेथें िफरत ुअहेत. िमुद्रिकनारीं जणूुं काय 
गािलच्याच पिरला ुअहे ुऄिा भाि ुईत्पन्न करणाऱ्या िहरव्या गार गवतावर बिून नाना प्रकारचे खेळ 
खेळून गप्पा गोष्ी करण्याुंत िकत्येक ुअपला वळे घालवनू िमाधान मानून घेत ुअहेत; िकत्येक बागेंत 
बाुंकावर बिले ुअहेत; िकत्येक िफरत ुअहेत ुअिण िकत्येक झाडाुंखालीं बिले ुअहेत. माळी लोकाुंनींही 
बाग िाफिुफ करून ठेिवली ुऄिल्याकारणानें ह्या वळेीं ती फार रमणीय िदित ुअहे, ह्मणनू तेथें बिून 
कोणी ुईपाहार करीत ुअहेत; कोणी खेळत बिले ुअहेत; िकत्येक ुईगीच ुआकडच्या ितकडच्या गप्पा 
झोंकीत ुअहेत ुअिण िकत्येक िवद्याथी ुअपापले धडे वाचीत ुअहेत. मधून-मधून ―चणा ले रे गरमागरम‖, 
―ताज्या भज्या‖, ―गुंडेरी ले रे गुंडेरी‖, ―िोडा वॉटर‖, ―ुअुइिक्रीम‖, ुऄिे फेरीवाले लोक तोंडानें चमत्कािरक 
स्वर काढून िफरत ुअहेत; ुईन्हाळया रात्रीं हजारो लोक ुऄधॳरात्रपयंत तेथें िफरत ुअहेत ुअिण चाुंदण्यारात्रीं 
युरोणपअन व पारिंी लोकाुंची जोडपीं वारुंवार पाहण्याुंत येत ुअहेत. जरा रात्र पडली म्हणजे कुलाबचे 
दाुंडीचा िदवा िफरत ुऄितो त्याची चमक पाण्यावर पडून पाहणाराि िमुद्राुंत हजारो िदव ेलावले ुअहेत 
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कीं काय? ुऄिा भाि ुईत्पन्न करणाऱ्या िदव्याची िकत्येक मजा पाहत ुअहेत : त्याचप्रमाणें वाळकेश्वराचे 
डोंगरापािून कुलाबचे दाुंडीपयंत धनुष्याकार िदव्याुंच्या राुंगा, मधून-मधून रेलव े स्टेशनावरील िदव े व 
त्याुंतून जाणाऱ्या येणाऱ्या ुअगगाड्याुंचे कुं दील व गाड्याुंचा घडघडाट, चौपाटी बुंदराुंतील तारवें वगरेै 
मजा पाहून पाहणाराचें मन ुऄगदी थक् क होुउन जातें, व त्याि ुऄिें वाटते की, मी हें पाहतों काय, ुअिण हा 
िवॳ चमत्कार ुअहे काय? पाहणाऱ्याुंची ुऄशी त्स्थित होणें हे िाहिजकच ुअहे : परुंतु, मुुंबईत ही जागा 
खरोखर घटकाभर िजवाि ुअराम ुअिण मनाि िमाधान देणारी ुअहे ह्याुंत काुंही िुंशय नाहीं. 
 
 ४. मलबारणहलवरून मुुंबईचा देखावा बिघतला ुऄिताुं एका बाजूला िहरवीगार माडाुंची व दुिरीं 
ुआतर झाडें; मध्येंमध्यें ुईुंच नीच व डौलदार घरें; दुिऱ्या बाजूला लाुंबलाुंब रस्ते; एका बाजूला िमुद्र; िमोर 
कोटाकडील भव्य ुआमारतींचा देखावा व राजाबाई टॉवरवरील घड्याळ, सेंट थामसचचु, िगरण्याुंचे बुंब, 
कुलाब्याचे देवळाचें टोंक, ुअगगाडीचा नागमोडीिारखा रस्ता, बुंदरें, ुअगबोटी, वगैरे मोठा मनोवधेक, 
िचत्ाि ुअराम देणारा व घटकाभर तहान भकू हरिवणारा ुऄिा िदितो. ुऄिाच देखावा माजगाुंव येथील 
भुंडारवाडा िरझरव्हायरवरून पािहला ुऄिताुं िदितो. हें स्थळही फार मनोवधेक ुअहे. 
 
 ५. मुुंबईुंत िहज रस्त्यावर िफरावयाि िनघालें  ह्मणजे कोठें दुकानदार ुअपापलीं दुकानें माुंडीत 
ुअहेत; कोणी िगऱ्हाुइकाुंि माल देण्याुंत गुुंतले ुअहेत; कोणी पिेै घेत ुअहेत; कोणी पैिे बरोबर न 
पोंहचल्याकारणानें िगऱ्हाुआकाुंबरोबर हर्षामर्षॳ करीत ुअहेत; िकत्येक गुलहौशी लोक रस्त्याुंतून गाणीं गात 
चालले ुअहेत; कोणी मारामारी, तुंटाभाुंडणें करीत ुअहेत ुअिण त्याुंि िशपाुइ पकडून नेत ुअहेत व ती 
मजा पाहण्याि लोकाुंची एकच गदी झाली ुअहे; िकत्येक मुलें  त्याुंची हुयो करीत ुअहेत; कोणी नाटकाच्या 
वगैरे जािहराती वाुंटीत ुअहेत ुअिण कोणी ुअपापिाुंत िवनोदपर भार्षणें करीत चालले ुअहेत. कोठें 
गारोडी चव्हायावर तमाशा करीत बिला ुअहे, ुअिण त्याच्या िभोंवतीं शेंकडो मुंडळी जमली ुअहे; कोणी 
ताुंबोळयाचे दुकानीं पानिुपारी खात ुअहेत ुअिण कोणी रस्त्यानें िवड्या ओढीत चालले ुअहेत. याप्रमाणें 
कोणी काय, कोणी काय ुऄिे हजारो लोक नानाप्रकारे रुंग करीत चालले ुअहेत. ुऄिे नानािवध मनोवधेक 
देखाव ेरस्त्याुंत िफरावयाि िनघालें  म्हणजे पाहण्याुंत येतात. हें पाहून एकादा नवखा मनुष्य ुऄगदीं दुंग 
होुउन जाुइल ह्याुंत नवल तें कोणतें !  
 
 ६. ह्या शहराुंत िावधिगरीिशवाय रस्त्यावरून जाणें ह्मणजे मोठें धोक्याचें काम ुअहे; कारण 
चोहोंकडून गाड्या िफरतात, त्याुंच्या िपाट्याुंत िापडून बरींच माणिें वारुंवार दगावतात. फार गदीच्या 
िठकाणीं तर घोडेवाल्याुंची ――पैि, पैि” ――बाजू, बाुंजू” ह्मणताुंना पुरे परेु होुउन जाते. रात्रीि गाडीच्या 
दोन्ही बाजूुंला कुं दील लावलेले ुऄितात ह्मणून काुंही बरें. नाहीं तर, मुुंबुइुंत रात्रीि रस्त्यावरून पायीं 
जाणाराुंची मोठीच पुंचाुइत व्हावयाची. रात्रीि गल्ल्या कुच्याुंतून ुईजेड बरोबर निल्या कारणानें तेथें लबाड 
लोकाुंचे बरेंच फावतें, एवढेंच नाहीं, तर, त्याुंपािून लोकाुंिही वळेोवळेीं बराच त्राि िोिावा लागतो. 
 
 ७. रस्त्यानें जाताुंना िहज एकाद्या घराकडे नजर फें कली तरी मनुष्य ुऄगदीं ुअरृयॳचिकत होुउन 
जातो ुअिण त्याच्या मनाुंत ुऄिा िवचार ुईत्पन्न होतो कीं, ुऄिलीं भव्य, िुुंदर व टोलेजुंग घरें कधीं व कोणी 
बाुंधली ुऄिावींत व हीं बाुंधण्याि पैशाचा खचॳ तरी िकती ुऄतोनात केला ुऄिावा ! एकेक घर ह्मटलें  ह्मणजे 
कोणाचें िात मजली, कोणाचें िहा मजली, कोणाचें पाुंच मजली, ुऄशीं एकाहून एक िुुंदर ुऄशा शकेडोंश े
घराुंची गदी पाहणाराुंच्या नजरेि पडते. िहज एकाद्याच्या मनाुंत ुअलें  कीं, एकादी ुआमारत खालपािून 
वरपयंत नीट न्यहाळून पहावी; तर, त्याला ुअपल्या डोकींतील पागोंटे िाुंवरल्यावाुंचून ती पाहताुं येणारच 
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नाही. ुआतक्या येथील एकेक ुआमारती ुईुंच ुऄितात, मधून मधून दुमजली, कोठें बैठीं, कोठें तीन मजली, 
कोठें चार मजली ुऄशीं घरें व चाळी एकाहून एक िुुंदर िवॳत्र पाहण्याुंत येतात. माुंडवी, चकला वगरेै 
िठकाणीं तर चारमजल्याखालीं फारच थोडीं घरें ुऄितील. ुऄशी ―डोल्याुं‖ िारखी ुईुंच घरें बहुधुः वाणी, 
भाटे, पारशी वगैरे लोकाुंचीं ुऄितात. िगरगाुंवाुंत लहानच पण टुमदार घरें दृष्ीि पडतात. कोणाच्या 
घरापढुें लहान लहान बाग ुऄितात, त्याुंतून कोणी झाडाुंना पाणी घालीत ुअहेत कोणी बाग झाडून स्वच्छ 
करवीत ुअहेत; कोणी ुअपल्या घराच्या िमोरच ―थुुइ थुुइ‖ ुईडणाऱ्या कारुंज्याचें पाणी िभोंवार गरगर 
िफरत ुअहे, तें पाहण्याुंतच गुुंग होुउन गेले ुअहेत कोणी ुअपल्या घरापढुें िुुंदर िुुंदर पक्ष्याुंचे शपजरे टाुंगनू 
ठेिवले ुअहेत; ुअिण गडी माणिें ते िाफ करून पक्ष्याुंि चारा पाणी घालण्याुंत गढून गेले ुअहेत, ुऄिा 
चमत्कार पाहणाराि िदितो. 
 
 मुुंबईतील जमीन आणण तेथील उत्पन्न. 
 
 ८. मुुंबुइुंतील जमीन ुअिण तेथील ुईत्पन्न–मुुंबईची जमीन बहुतकरून काळी पाुंढरी ुऄशी ुअहे. 
शहर ुऄगदीं दाट वस्तीनें भरून गेलें  ुऄिल्यामुळें  धान्य वगैरे ुईत्पन्न करण्याि जागा मुळींच िशल् लक नाहीं; 
तरी, वरळी, माणहम, परळ, महालक्ष्मी वगैरे ुअिपािच्या गाुंवाुंतून थोडी शतेजमीन ुअहे, तेथें भात 
िपकिवतात. माणहम येथें वाड्याुंतून लोक भाजीपाला करून िवकतात. तेथें नारळीचेंही ुईत्पन्न फार होतें. 
वाळकेश्वर, बाबूलनाथ येथें बरिातींत काुंकड्या , भेंडे वगैरे फळभाजी लािवतात. येथील काुंकड्या व 
मक्याुंची बोंडें फार स्वािदष् ुऄितात. त्याुंि बाहेरगाुंवचे मालापेॱाुं शकमतही फार पडते. येथें ुअुंबेही ुईत्म 
होतात. िवॳ शहराला भाजीपाला व फळफळावळ ह्याुंचा पुरवठा बाहेरगाुंवाहूनच होतो. शहराुंत ुअज ८ 
लॱाुंजवळ–जवळ वस्ती ुअहे व ह्या िवांि भाजीपाला व फळफळावळ ह्याुंचा िकती खप होत ुऄिेल ह्याचा 
ुऄुंदाज करण्याचें काम ुअम्हीं ुअमच्या वाचकाुंवरच िोपिवतों. िगरगाुंव लत्त्याखेरीज बहुतकरून दुिरीकडे 
कोठेंच फारशी झाडें िदित नाहींत. त्याुंत बहुतेक िवॳ माडच ुऄितात. ह्या िशवाय दुिरीं झाडें म्हणजे 
काुंहीं वाखाणण्यािारखीं ुऄितात ुऄिें मुळींच नाहीं. कोणी कोणी ुअपल्या घरापढुें शकवा क् विचत कोठें 
कोठें लहानशा एखाद्या वाडींत नानातऱ्हेंची झाडें लािवतात, त्याुंत िकत्येक िवलायती झाडें फार िुुंदर 
ुऄिून पहाण्यािारखीं ुऄितात. मुुंबुइुंत मुळीं वस्ती ुआतकी दाट ुअहे कीं, घरें कशीं गच्च एकमेकाुंि िभडून 
गेली ुअहेत. ुअजूबाजूला ―ऐिपिै‖ जागा, शकवा पढुें पाठीमागें िुटी जागा ुअहे ुऄशी घरें फारच थोडी, 
म्हणजे शेंकडा एक-दोन िनघतील कीं नाहींत याची मुळीं शुंकाच. तेव्हाुं ुऄशा िठकाणीं झाडें पानें लावण्याि 
मोकळी जागा िमळालीच तर फार थोडी िमळतें; हें ुईघड ुअहे. ुआतकें  ुअहे तरी शोकी लोक कोंड्याुंत वगरेै 
झाडें लावनू ुअपली हौि कशी तरी परुवनू घेतात. 
 
 मुुंबईतील रस्ते. 
 
 ९. मुुंबुइुंतील रस्ते.–ह्या शहराुंतील रस्ते बहुतकरून स्वच्छ व िुरेख ुऄिे ुअहेत. शहराची 
हवापाण्याच्या िुंबुंधानें व्यवस्था लावण्याकिरताुं व रस्त्याुंच्या दुरुस्ती करण्याचे कामावर शहर 
म्युिनििपािलटीकडून िनरिनराळे युरोिपुऄन व एतदे्दशीय कामगार नेमलेले ुऄितात. हे लोक ुअपापली 
कामें वळेच्यावळेी बजावतात; पण, नेिटव लोकाुंची वस्ती जेथें िवशरे्ष ुऄिते, तेथें बहुधुः स्वच्छता ठेवण्याच्या 
कामीं हे लोक ुऄुंमळ िनष्काळजीपणानें वागतात; पण, युरोिपुऄन लोकाुंच्या वस्तीच्या िठकाणीं मात्र त्याुंि 
िवशरे्ष काळजी ठेवावी लागते. शहराचे मोया रहदारीचे रस्ते फार िवस्तीणॳ व रुुं द ुऄिे ुऄितात; तरी पण, 
बहुतेक िठकाणीं लहान िहान गल्ल्याही बऱ्याच ुअहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूनें शहराुंतील िवॳ घाण वाहून 
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नेण्याकिरताुं गटार ुऄितात. हे गटार िाफ करण्याकिरताुं झाडूवाले ुऄितात ते गटार िाफ करून रस्तेही 
झाडण्याचें काम किरतात. रस्त्यावर खडी वगैरे पडलेली ुऄिल्याि म्युिनििपािलटीचे लोक ती गोळा 
करून रस्ते िाफ ठेिवतात. रस्त्याची दागदुजी करताुंना खडी दाबणें झाल्याि रुळाची योजना किरतात. 
हा रूळ लहान ुऄिल्याि माणिें ुअिण मोठा ुऄिल्याि ८–१० बैल जोडून त्याुंजकडून तो ओढवनू खडी 
दाबिवण्याचें काम किरतात. िशवाय वाफेनें चालणारे रूळ ुऄितात ते मोठे व रूुं द रस्त्याुंवरून चालिवतात. 
रस्त्याुंतून चालताुंना ुऄुंगावर धूळ ुईडूुं नये शकवा, ितचे कण डोळयाुंत िशरूुं  नयेत म्हणनू, िकाळ िुंध्याकाळ 
म्युिनििपािलटीच्या रस्ते शशपण्याच्या गाड्या िफरतात. ुऄिे रस्ते शशपण्याच्या गाड्या ुअज मुुंबईुंत १,२०० 
वर ुअहेत. ह्या गाड्याुंत पाणी भरून तें पाणी गाडीि जोडलेल्या एका नळीच्या द्वारें िुमारें चार फुटीची 
दुिरी एक लाुंब नळी ुऄिते त्या नळींत िोडून ितच्या िछद्राुंतून तें रस्त्यावर शशपडतात. रस्ते शशपण्याच्या 
कामीं व्यहाड व तुळिंी ह्या दोन्ही तलावाुंतून िमळून ३ लॱ ग्यालन पाणी ह्या कामीं िरतें; िशवाय 
शहराुंतील िावॳजिनक तळीं व िवहीरी ह्याुंचे पाणी रहाटानें ओढून ह्या कामीं लावतात तें िनराळेंच. ुऄितशय 
गदीच्या िठकाणीं िभस्ती लोकाुंकडून हें काम करिवण्याुंत येतें. फार मोया व िोुइच्या रस्त्यावर दुतफा 
बहुधुः ―फूटपाथ‖ (पायरस्ते) केलेले ुऄितात. हे रस्ते बहुतकरून खडी, तार शकवा डामर याुंचे करतात. 
ुऄिे रस्ते वारुंवार दुरुस्त कराव ेलागतात ह्मणनू ुऄलीकडे जेवढे पायरस्ते होतात तेवढे फरिबुंदी करतात. 
 
 िंहराुंतील णदवे. 
 
 १०. शहराुंतील िदव.े- मोया िावॳजिनक रस्त्यावर काुंहीं िनयिमत ुऄुंतरानें दुतफा ग्यािच्या 
िदव्याुंचे खाुंब पुरलेले ुऄितात. ग्यािचे िदव े मुुंबुइुंत एकुं दर ुअजिमितला ३,२८२ पेॱाुं ुऄिधक ुऄिून 
िाधारण रस्ते व गल्ल्या ह्याुंजवर केरोििन तेलाचे िदव ेलावतात ते िनराळेच. ह्याुंची िुंख्या १,२५७ पेॱाुं 
ज्यास्त ुअहे. िदव ेलावण्याकिरताुं म्युिनििपािलटीकडून नोकर लोक नेमलेले ुऄितात, ते िदविा कुं दील 
िाफिूफ करून िुंध्याकाळीं काळोख पडताुंच एका काठींत बििवलेल्या िदव्याच्या योगानें रस्त्यानें 
एकिारखे िदव े लावीत जातात. मध्यें ह्या ग्यािच्या िदव्याुंि रजा देुउन त्याुंच्या ऐवजी िवजेचे िदव े
लावण्याचा िवचार घाटत होता, व काुंहीं काुंहीं रस्त्याुंवर त्याुंचा ुईपयोग िुद्धाुं केला होता; परुंतु हे िदव े
राहून राहून मध्येंच नाहींिे होत; ह्यामुळे एकदम ुऄुंधार पडे, ुऄिें जेव्हाुं होुउ लागलें  तेव्हाुं ते मुळींच काढून 
टाकून ग्यािचेच िदव ेहल् लीं ुईपयोगाुंत ुअणतात. 
 
 िंौचकूप. 
 
 ११. शौचकूप–शौचकूप िाफ करण्यात भुंगी ुऄितात. हे लोक पहाुंटे चार वाजल्यापािून तों 
िकाळीं दहावाजत तोपयंत ुअपलें  काम किरतात. ज्या िठकाणीं शौचकुपाचे पाणी रस्त्यावरील मोया 
गटाराि िमळिवण्याची िोुइ निते. त्या िठकाणीं जिमनीत टाुंकीं केलेलीं ुऄितात. तेथें तें पाणी 
िाुंठिवतात. टाुंकी रात्री १२ नुंतर शकवा िकाळीं ८ वाजता तो भुंगी लोक िाफ करून टािकतात. हें 
टाुंक्याुंचें पाणी नेण्याच्या गाड्या ुऄिताता. ुऄलीकडे िमुद्राचें पाणी शहराुंत ुअणून तेणेंकरून शहराुंतील 
िवॳ शौचकूप व गटार िाफ करवनू ती घाण िमुद्राि िमळवावी ह्या ुआराद्याने लॱाविध रुपये खचूॳन मोठमोठे 
गटार खणण्याचें काम नेहमी चाललें  ुअहे. हा बेंत ििद्धीि जाुइल तेव्हाुं खरा !  
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 भाडोत्री व घरगुती गाड्ा. 
 

 १२. भाडोत्री व घरगुती गाड्या–ह्या शहराुंत गाडींत बिणें झाल्याि शहराुंतील प्रििद्ध िठकाणीं 
त्व्हक्टोिरयावाले, िशग्रामवाले, रेकलेवाले वगैरे ुअपापली स्थलवाहनें घेुउन तयार ुऄितात. पािहजे त्या 
वळेीं हीं स्थलवाहने पािहजे त्याि भाड्यानें िमळूुं  शकतात. ह्याुंच्या भाड्याचें मान िाधारणपणें त्व्हक्टोिरया 
गाडीि दर मलैामागें ४ ुअणे व रेकल्याि ३ ुअणेप्रमाणें ुऄितें. पालखीत बिणें झाल्याि त्याही िमळूुं  
शकतात. ह्या गाडीवाल्याुंि शहराुंत मोठा िमारुंभ ुऄगर जत्रावगरेै काुंही मोठें कृत्य ुऄिल्याि िनत्यापेॱाुं 
बरीच ज्यास्त पैदाि होते. कारण ते ुऄशा प्रिुंगी भाडें ुऄगदीं चापून घेतात. हे लोक बरिातींतही ुऄडवनू 
ज्यास्त भाडें घेतात. िकत्येंक प्रिुंगी भाडोत्री गाडीवाल्याुंचें वतॳन फार गरै ुऄितें. एकादा नवखा शकवा 
भोळिर मनुष्य ुऄिल्याि गालीप्रदानाचीही वळे कधीं कधीं येते. शहराुंत एकीकडून दुिरीकडे ओझ्याचें 
िामान नेणें झाल्याि ―खटारे‖ ुऄितात. ज्या कोणाि मुदतीनें १ घोड्याची शकवा २ दोन घोड्याुंची गाडी 
पािहजे ुऄिल्याि शहराुंत भाड्यानें गाड्या देणाराुंचे मोठमोठे कारखाने ुअहेत त्याुंत िमळूुं  शकते. ुऄशा 
गाड्याुंि फार पैिा पडतो. मुुंबईुंत राम गाड्याुंची मोठी िोुइ ुअहे. एक घोड्याच्या राम गाडींत िाधारणपणें 
२४ माणिें बिण्याची िोुइ केलेली ुऄिते. दोन घोड्याुंच्या गाडींत ४८–५० पयंत मनुष्यें बिूुं शकतात. ह्या 
गाड्या चालत ुऄिताुंना एकाएकीं थाुंबिवता येतात. गाडी हाुंकणारा ुईभाच ुऄितो. गाडींत बिणाराुंपािून 
पैिा घेण्याकिरताुं जो मनुष्य मागें ुईभा ुऄितो त्याि ―कुं डक्टर‖ ह्मणतात. तो पैिा घेुउन त्याच्याबद्दल ज्या 
जागीं ुईतरायाचें ुऄिेल त्या जागेचें िटिकट देतो. हीं िटिकटें तपािण्याकिरताुं ुआन्िपेक्टर ुऄितात ते 
िदविभर एका गाडींतून दुिऱ्या गाडींत, दुिरींतून ितिरींत याप्रमाणें िटिकटें तपािीत िफरत ुऄितात. ह्या 
िटिकटाुंि ―बॱीििचठी‖ ह्मणतात. बॱीििचठी ह्मणण्याचें कारण ुआतकें च कीं, प्रत्येक मिहन्याचे शवेटी 
िटिकटाुंच्या नुंबराुंची िोडत काढतात व तींत ज्याचा नुंबर येुइल त्याि दहा व शुंभर रुपयाुंचीं बॱीिें 
लावलेलीं ुऄितात त्याुंतून ज्याच्या नुंबराि जें येुइल तें त्याि िमळतें. प्रत्येक गाडी ुऄमुक िठकाणाहून 
ुऄमुक िठकाणीं जाणार ुऄिें लोकाुंि िमजावें म्हणून गाड्याुंवर पाट्या लावतात. रात्रीं ुऄुंधाराुंत पाट्याुंचा 
ुईपयोग होत नाहीं म्हणून त्याुंच्या ऐवजीं ताुंबडे, िहरव,े शपवळे ुऄशा रुंगाुंचीं शभगे फाणिाि बििवलेलीं 
ुऄितात. ह्या िवॳ गाड्या लोखुंडी रुळाुंवर चालतात. ुऄिे रस्ते रामव ेकुं पनीनें िवॳ शहरभर केले ुअहेत. हे 
रस्ते ुऄडचणीच्या िठकाणीं एकच गाडी जाण्यापरुते ुऄिून मोया रस्त्यावर दोन गाड्याुंच्या िोुइचे ुअहेत. 
वाुंदरे, माणहम, दादर वगैरे िठकाणीं जाणें झाल्याि ुअगगाडींतून जावें यावें लागतें. पूवॳ बाजूि जी. ुअय. 
पी. रेलव ेुअिण पिश् चम बाजूि बी.बी ुअिण िी. ुअय. रेलव ेुऄशा दोन रेल्व ेुअहेत. ह्या रेल्वचे्या गाड्या 
प्रत्येक ुऄध्या तािाि ुऄनुक्रमें कल्याण व वाुंदरें येथें जाणाऱ्या येणाऱ्या ुऄितात. ह्या गाड्याुंतून पुष्कळ 
लोक ―पाि‖ काढून ऑिफिाुंत जातात. पािीचा दर फार थोडा ुअहे. ह्या पािी ितमाही काढाव्या लागतात. 
िहामाही ुऄगर जशी ज्याि िोुइ ुऄिेल तशीही काढणारे लोक पुष्कळ ुअहेत. याप्रमाणें शहराुंत िहज 
िफरणें ुऄगर धुंद्यारोजगाराि जाणें झाल्याि गाड्याुंची िोुइ ुऄिते; पण, ह्या िवॳ िोुइ ज्याच्या िखशाुंत दोन 
पैिे ुऄितील त्याच्याकिरताुं. 
 
 १३. गव्हनॳर िाहेब नेहमीं दोन घोड्याुंच्या गाडींत बितात; परुंतु, त्याुंि ―लेव्ही‖ शकवा दुिरा 
एकादा राजकारणी िदवि ुऄिल्याि चार घोड्याुंची गाडी ुऄिते. राजेरजवाडे शहराुंत ुअले तर 
बहुतकरून दोन घोड्याुंच्या गाडींत बितात. ह्याुंच्या गाडीमागें त्याुंचे स्वार ुऄितात. गव्हनॳर िाहेबाुंच्या 
गाडीमागें नेहमी दोन स्वार ुऄिून मोया िमारुंभाचे िदवशीं िुमारें चाळीि घोडेस्वार ुऄितात. चार 
घोड्याुंची गाडी ुऄिली तर, घोड्याुंच्या पाठीवर एक हाुंकणारा बितो. िशवाय मुख्य गाडी हाुंकणारा 
ुऄितो तो िनराळाच. शहराुंतील रॅीमान लोक ुअपापल्या योग्यतेप्रमाणें १ शकवा २ घोड्याुंच्या गाड्या 
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ठेवतात. ुऄशा गाड्याुंची िुंख्या िुमारें १०–१२ हजाराुंवर होुइल. िकत्येक लोक गाड्याुंिशवाय 
बिण्याकिरताुं घोडे ठेवतात. हे घोडे अरबस्थान, इराण, पेगू, काठेवाड वगैरे िठकाणाुंहून येतात. ह्या 
घोड्याुंखेरीज गाुंवठी वगैरे बहुत जातींची दुिरी घोडीं मुुंबईुंत पहाण्याुंत येतात. िकाळ िुंध्याकाळ िाहेब व 
मडमा घोड्यावर बिून िफरताुंना दृष्ीि पडतात. मडमाुंची घोड्यावर बिण्याची रीित पुरुर्षाुंप्रमाणें निून, 
त्या घोड्याच्या एकाच बाजूला ुअपले दोन्ही पाय टाकून बितात. ह्मणजे घोड्याचें तोंड पूवेि तर ह्याुंच् चें 
दिॱणेि ुऄगर ुईत्रेि. ह्याुंि बिण्याकिरताुं जीं िजनें केलेली ुऄितात, त्याुंची ुऄशी काुंहीं योजना केलेली 
ुऄिते कीं, घोडा िकतीही भरधाुंव फें कला तरी त्याुंि पडण्याची मुळींच भीित निते. िकत्येक शोकी लोक 
लोखुंडी गाड्याुंवर बिून िफरतात. ह्या गाड्या पाुंच िहा प्रकारच्या मुुंबईुंत ुअज िमतीला पहाण्याुंत येतात. 
एक चाकापािून ते ४ चाकाुंपयंत. ह्या गाड्याुंचा वगे घोड्याुंच्या धाुंवबेरोबर ुअहे, शकबहुना, ज्यास्त ह्मटला 
तरी चालेल. ह्या गाड्या बिणारानें पायानें चालिवण्याुंच्या ुऄितात म्हणून गाडीवर बिणारानें ुअपल्या 
ुअुंगाचा िवॳ तोल िारखा धरुन पाय न चकुिवताुं गाडी चालिवली पािहजे. भरधाुंव जात ुऄिताुं ह्या गाड्या 
पािहजे ितकडे वळताुं येतात. एकदाुं का पाय चुकला कीं एक चाकी गाडीवर बिणारा मनुष्य पडलाच 
िमजावयाचा. दोन चाकाुंपािून ुऄिधक चाकाुंच्या गाड्या काुंही बऱ्या. चार चाकी गाड्या पायाुंच्या योगानें 
मागें बिण्याकिरताुं केलेल्या जागेंत बिून चालिवतात ह्या गाड्याुंि घोड्याुंच्या गाड्याुंप्रमाणें कुं दील 
ुऄितात. काुंही वर्षांपूवी मुुंबईुंत ―ुअमिनबि‖ नावाुंची एक कुं पनी िनघाली होती ितच्या गाड्या भाड्यानें 
िमळत.ह्या गाड्याुंि घोडे जोडीत. ह्या गाडींत बिणें मोठें जोखमाचें ुऄिे. कारण गाडींत काुंहीं माणिें बिून 
गाडीवरही काुंहीं बित, तेणेंकरून वर ुऄिलेल्याुंि पडण्याची भीित िवशरे्ष. ह्या गाड्याुंि ―जनरथ‖ म्हणत. 
ह्या गाड्या व मुुंबईुंतील बगीवाले, िशग्रामवाले, रेकलेवाले वगैरे लोकाुंचें तपेलें  रामचे िुरू झाल्यापािून 
बुडालें . हल् लीं शहराुंतील भाडोत्री गाड्याुंत रामगाडींिारखें ुईत्पन्न दुिऱ्या कोणत्याच गाड्याुंि होत नाहीं. 
 
 १४. भाडोत्री गाड्याुंि छाप ुऄितो. त्यावर गाडीचा नुंबर ुऄिून गाडी हाुंकणाराचे गळयाुंतही एक 
िबल् ला ुऄितो. त्यावर त्याच गाडीचा नुंबर ुऄिून तो नुंबर त्या गाडीचा हाुंकणारा ुऄिें व्यति किरतो. 
त्व्हक्टोिरयावाले जे ुऄितात त्याुंि मालकाचा लायिन्ि घ्यावा लागतो ुअिण त्व्हक्टोिरया हाुंकणाराुंिही 
िनराळा लायिन्ि िमळतो. त्याजवर हाुंकणाराचा चेहरा (फोटोग्राफ) लावतात. िशवाय त्याजजवळ एक 
―िनरखा‖ चें बुक (फेर बुक) देतात. ह्या बुकाुंत ुऄमुक िठकाणाुंहून ुऄमुक िठकाणीं गाडी नेली ुऄिताुं िकती 
पैिा द्यावा वगरेै मािहती ुऄिते. ुऄलीकडे त्व्हक्टोिरयावाल्याुंि कमरपटेीच देतात. परवाने द्यावयाचे ते 
दरिाल जानुुअरी मिहन्याुंत शकवा कोणतेही वळेीं देण्याुंत येतात. हे पटेीच बदलण्याबद्दल िरकाराुंत फी 
भरावी लागते ती येणेंप्रमाणें :- 
 

 रु. ुअ. पै. 
त्व्हक्टोिरया दर वर्षाि ३- २- ० 

रेकले १- १०- ० 

खटारे १- ६- ० 
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 पालख्या. 
 
 १५. पालखीि िरकारानें ठरिवलेले भाडें ुऄिें ुअहे :- चार हमालाुंची पालखी–कोणताही टप्पा ४ 
मलैाुंचे वर निल्याि त्व्हक्टोिरयाप्रमाणें भाडे पडतें. व खोटी केल्याि दर कलाकाि चार ुअणे. 
िूयोदयापािून िूयास्तापयंत िगळे िदविाि रु. २ ।।. 
 
 सहा हमालाुंची पालखी–कोणताही टप्पा ४ मलैाुंचे वर ुऄिल्याि क्याब नाुंवाचे गाडीप्रमाणें. खोटी 
केल्याि दर कलाकाि ६ ुअणे. िगळे िदविाि रु. ३ ।। 
 
 १६. कोणताही भाडेत्री घेुउन जाण्याकिरताुं ुऄड्डयाुंवरून शकवा काुंहीं ुऄुंतरावरून जर भाड्याचें 
स्थलवाहन बोलावनू ुअणलें  ुऄिेल तर, त्या वाहनाचे हाुंकणाराि ठरिवलेले जागेचें वाजवी भाडें देुउन 
जेथून तें वाहन ुअणलें  ुऄिेल, त्या ुऄुंतराचें जें भाडें होुइल त्याचे िनम्मे ुअणखी ज्यास्ती भाडें द्यावें लागतें. 
 
 धुंदेवाले लोके 
 
 १७. धुंदेवाले लोके–ह्या शहराुंत घड्याळें नीट करणारे व घड्याळें िवकणारे ह्याुंचीं दुकानें 
जागोजाग द्दषृ्ीि पडतात. मुुंबईमध्यें जवळ घड्याळ नाहीं ुऄिे लोके फारच थोडे ुऄितील. ुऄलीकडे 
घड्याळें ुआतकीं स्वस्त होुउन गेलीं ुअहेत कीं, ८ रुपयाुंि देखील तीं िमळूुं  शकतात ! पानवाल्याुंचीं दुकानें, 
पगडबुंदाुंचीं दुकानें, डातिर व वैद्य लोकाुंचे दवाखाने, िोनाराुंचीं दुकानें, मारवाड्याुंचीं दुकानें, दारूची 
िपठीं, िकराणामाल िवकणाराुंचीं दुकानें, वगैरे नानातऱ्हेचा धुंदा करणाऱ्या लोकाुंची दुकानें जागोजाग 
ुअहेत. रस्त्यावर एकादें दुकानत नाहीं ुऄिा रस्ता मुुंबईुंत िमळावयाचाच नाही ! ताुंबोळी लोक पान 
िवकण्याचा धुंदा किरतात. पगडबुंद ुअपली दुकानें एकाद्याच्या ओटीवर, कोणाच्या तरी दुकानाुंत ुऄगर 
एकादी लहानशी कोठडी भाड्यानें घेुउन तेथें घालतात. ह्याुंजकडे नेहमीं पागोट्याुंचा ढीग पडलेला दृष्ीि 
पडतो. ही पागोटीं कोणी पायाुंवर व कोणी बाुंधण्यािाठीं मुद्दाम ठोकळे केले ुऄितात त्याुंजवर बाुंधतात. 
गुजराथी लोकाुंच्या ुअिण पारशी लोकाच्या पगड्या ह्या नेहमीं ठोकळयावरच बाुंधतात. िोनार लोकाुंचींही 
दुकानें पगडबुंदाुंिारखींच कोणाच्या तरी ओटीवर ुऄितात. दॱणी लोकाुंि ुऄलीकडे पुण्याच्या पगड्या 
फार पिुंत पडूुं लागल्या ुअहेत. डातिराुंचे दवाखाने लहानशी कोठडी भाड्यानें घेुउन त्याुंत घालतात. 
िाधारण दवाखान्याचा थाट–एक कुं पौंडर (और्षधें देणारा) एक टेबल, खुची व एक दोन बाटल्याुंनी 
भरलेलीं कपाटें एवढा ुऄितो. वैद्य लोकाुंच्या दुकानीं एकाद दुिरें कपाट व एकादी चटुइ हाच काय तो 
िरुंजाम. मारवाडी तर ह्या शहराुंतल्या प्रत्येक गल् ली कुच् चीत ुऄिायचाच. हे लोक मारवाडाुंतून येतात त्या 
वळेी त्याुंजजवळ एकादी तपेली, फाटकें  पागोटें, व ुअुंगाुंत खादीची बुंडी एवढी काय ती िुंपित् ुऄिते. पण 
तेच मुुंबुइुंत ुअले म्हणजे, ुअपल्या एकाद्या स्वजातीयाच्या दुकानाुंत चाकरींने राहून पुढें हळुहळू दुकानाुंत 
िदडकी पािून भाग ठेवनू वाढत वाढत बरीचशी रक् कम हाताुंत खेळूुं  लागली म्हणजे स्वतुः दुकान 
काढतात. ह्या लोकाुंचा ुआतर लोकाुंि फिुंिवण्याच्या कामीं हातखुंडा ुऄितो. १०० रुपये देुउन १२५ िलहून 
घ्यावयाचे व त्या रुपयाुंचें व्याज पैिे देण्यापूवीच कापून घ्यावयाचें, ुऄिा ह्याुंचा धुंदा ुऄितो. पुढें 
िरणकोजवळून व्याज, चक्रवाढव्याजानें पैिा घेुउन शवेटीं न िदल्याि कोटांत िफयादी करून पैिा ुईगवनू 
घेतात. ह्या लोकाुंची कोटाचे बेिलफाचे दारीं िकाळचे प्रहरीं बरीच गदी दृष्ीि पडते. हे लोक जरी ुऄशा 
जुलमानें पैिा घेतात, तरी हे लोक ुअहेत ह्मणूनच मुुंबुइुंतील गरीब लोकाुंची ुऄब्र ू ुअहे ुऄिें ह्मणण्याि 
काुंहीं हरकत नाही. कारण कोणी किाही मनुष्य येवो त्याि हे लोक पिैा देण्याि तयार. त्यानें िाधारण 
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ुअपली ओळख िदली म्हणजे पुरे. ुऄिें केल्यानें त्याुंचा काुंहीं पैिा बुडतो खरा, तथािप बुडिवणाराुंची िुंख्या 
फार थोडी ुऄिते. िकत्येक मारवाडी मोठमोठे व्यापारी ुऄिून त्याुंचा नेहमीं लाखो रुपयाुंचा व्यापार चालतो. 
ह्या लोकाुंचा एकच धुंदा ुऄितो ुऄिें नाहीं. कोणी दािगने करून िवकतो; कोणी दुकानदारी करतो; कोणी 
भाुंड्याुंचा व्यापार करतो; कोणी तेल िवकतो; ुऄिे ुऄनेक धुंदे हे लोक किरतात. ह्या लोकाुंचे न्हावीही 
त्याुंच्याच जातीचे ुऄितात व ह्या लोकाुंची ुऄशी काुंहीं खुबी ुअहे कीं, ते ुअपल्या जातींच्या हजामािशवाय 
ुआतराुंजवळ कधींच हजामत करवीत नाहींत. मारवाड्याुंत र्फत्पुेरी, अजणमरी वगैरे ज्या दुिऱ्या जाती 
ुअहेत त्याुंतील िकत्येक मोठमोठे व्यापारी ुऄिून त्याुंचा िट्याुंचा वगैरे मोठा व्यापार चालतो. ुऄिफणीचाही 
व्यापार बहुधाुः हेच लोक किरतात. मुुंबादेवीच्या देवळामागें ह्या लोकाुंची शालींचीं वगैरे मोठमोठीं दुकानें 
ुअहेत. ह्याच िठकाणीं मोतीवाले, िोनें, रुपें िवकणाराुंची दुकानें ुअहेत. भाुंडींवाले, मेवािमठाुइ िवकणारे, 
कापडवाले, कलालाुंची दुकानें, नानातऱ्हेचा िकरकोळ माल िवकणाराुंचीं दुकाने हीं तर प्रत्येक रस्त्यावर व 
गल् लोगल् लींत ुअहेत. ुआुंग्रजी दारूचीं दुकानें ुऄलीकडे फारच वाढत चाललीं ुअहेत. कावसजी पाटलाचे 
तळयापािून तों थेट क्रार्फडु मार्णकटापयंत हजारो तऱ्हेच्या मालाच्या दुकानाुंच्या राुंगाुंच्या राुंगा दुतफा 
दृष्ीि पडतात. तिेंच पुढें माुंडवीच्या बाजूला जाुउुं  लागलें  ह्मणजे हजारो मजूर खपत ुअहेत ुअिण ते 
ुअपल्या रॅमाचा पिरहार व्हावा ह्मणनू ुईच् च स्वराुंवर गाणीं गात ुअहेत ुऄिें दृष्ीि पडतें.  
 
[ुआ.ि. १६१७ पयंत ुआुंग्रजी दारू शहदुस्थानाुंत येत निे. ह्या वळेीं येथे पुंच नाुंवाची दारू वापरीत ुऄित. ह्या ―पुंच‖ दारूिवर्षयी “बुक ुअफ् बक ब”े ह्या 
पुस्तकाुंत ुऄिें िलिहलें  ुअहे:- 
 
 Punch and Toddy are both inventions of Western India. Punch means five, the ingredients being lime-juice, rose-
water, sugar, arrack and water. Tom coriyat writing in India before A.D. 1617 says that he is drinking his friends‖ health in toddy. 
 
 भावाथु–पुंच ुअिण ताडी हे पिश् चम शहदुस्थानाुंतील नवीन शोध होत. पुंच म्हणजे पाुंच–िलबाुंचा रि, गुलाब पाणी, िाखर, मद्याकॳ  
ुअिण पाणी ुआतके पदाथॳ एकत्र केले म्हणजे पुंच होतो. ुआ.ि. १६१७ पूवी टाम काणरएट नामक गृहस्थानें ुअपल्या िमत्राि ुऄिें िलहून कळिवले ुअहे 
की, ―मी ुअपल्या िमत्राच्या ॱेमकुशलतेबद्दल ताडी पीत ुअहे.‖ ] 

 
कोटाुंतील माुंडवीवरही ुऄशाच तऱ्हेची मजा पाहण्यात येते. दिॱण बाजूि पािहलें  तर ुऄफाट िमुद्र दृष्ीि 
पडतो व त्याुंत ुअगबोटी, ितकॳ टी तारवें, बतेले, ज्यालीबोटी, तराफे, बगले, फते्माऱ्या, मचव ेव लहान 
लहान होड्या ह्याुंची एकच मजा दृष्ीि पडते. लहान लहान होड्याुंतून मचववेाले ुआकडून ितकडे माल नेता 
ुअणताुंना त्याुंची धाुंदल ुईडालेली पाहून हें बुंदर केवळ नाचतच ुअहे कीं काय, ुऄिा पाहणाराि भाि 
ुईत्पन्न होतो. धक् क्यावर पािहलें  तर कोठें घोडे ुईतरत ुअहेत; कोठें नानातऱ्हेचें लोखुंडी व पोलादी िामान 
ुईतरत ुअहे; कोठें कापडाचे गठेलभ पडले ुअहेत; कोठें यारीच्या योगानें जहाजाुंतून ुऄगर बोटींतून मोया 
झपाट्यानें मालाचे गठेलभच्या गठेलभ धक्क्यावर येुउन पडत ुअहेत; तिेंच धक्क्यावरील मालाचे गठेलभच्या गठेलभ 
बोटीत जाुउन पडत ुअहेत; कोठें कामगार लोक माल तपािीत ुअहेत; िकत्येक खटारेवाल्याुंची माल 
गाडीत भरण्याची एकच धाुंदल ुईडाली ुअहे ुअिण िकत्येंक ुअणलेला माल बोटीत भरीत ुअहेत. ुऄिे 
नानातऱ्हेचे चमत्कार पाहणाराचें मन थक् क करून टािकतात. 
 
 १८. मुुंबुइुंत धुंदा नाही ुऄिे लोक फार थोडे िाुंपडतील. प्रत्येकाि काुंहींना काुंहीं तरी धुंदा ुअहेच. 
रस्त्यावरून मोलकरी ज्याुंि ―हेलपाटीवाले‖ ह्मणतात ते नेहमीं ुअपणाुंि कोणी हेल देुइल शकवा कोणी 
हाक मारील म्हणून वाट पहात बितात. हे लोक बहुधाुः बाणकोटी शकवा घाटी ुऄितात. ुअुंधळे लोक 
रस्त्यावर मोयानें ओरडत िफरताुंना शकवा मुख्य रहदारीच्या रस्त्यावर दुगाणी मागण्याकिरताुं बिलेले 
पहाण्यात येतात. क्रार्फडु माकेटापािून तों थेट कोटाच्या दरवाज्यापयंत गुजराथी भट ुअपापली पुंचागें 
काढून लोकाुंचे हात व ग्रह पाहत बिलेले िदितात. िभकारी लोक िभॱावृत्ीचा धुंदा करून पोट भरतात व 
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पोटाला खाुउन दाणा ुईरेल तो िभकार बाजाराुंत नेुउन िवकतात. नवीन नवीन कारखाने रोज िनघत 
ुऄिल्याकारणानें िुतार, गवुंडी मजूर वगरेै नानातऱ्हेचे धुंदे करणारे लोक ुअपापलीं पोटें भरतात. ुऄिे 
लोक दोन टाुंकीवर रोज िकाळचे दहा वाजत तोंपयेंत बिलेले दृष्ीि पडतात. लोकाुंच्या घरीं चाकरी 
करण्याचें काम बाणकोटी लोक करतात. पारशी, िाहेब यवनािदक ुऄशवद जातींकडे चाकरी करणारे 
िकिरस्ताुंव, व िुती धेडी ुऄितात. शहराुंत रस्तोरस्तीं, मुख्य मुख्य बाजाराुंच्या िठकाणीं व रेलव ेस्टेशनावर 
हेलकरी लोक ुऄितात; त्यामुळें  कोणाचें िामान िुमान नेणें ुअणणें झाल्याि फारिे प्रयाि पडत नाहींत. 
पाुंढरपेश ेलोक चाकरी धुंदा किरतात. ुआतर यवनािद जातींचेही लोकही िशकलेले ुऄिल्याि चाकरी धुंदा 
किरतात. िाहेब लोक हे िकत्येक मोठमोठे कामदार ुऄितात, िकत्येक व्यापार किरतात, व िकत्येक 
दलालीचा धुंदा किरतात. वाणी, भाटे, पारशी, खोजे मुिलमान हे लोक व्यापार ुईदीम करतात. ह्याप्रमाणें 
कोणी काुंहीं कोणी काुंहीं ुऄिे नानाप्रकारचे धुंदे करून ुअपापला ुईदरिनवाह किरतात. घाटी, मुिलमान 
वगैरे लोकाुंतील िकत्येक बायकापोरें िुद्धाुं िगरण्या वखारी वगैरे कारखान्याुंत नोकरी करून पैिा 
िमळिवतात. िाराुंश ह्या शहराुंमध्यें िनरूद्योगी लोक फारच थोडे िाुंपडतील. िाधारण लोकाुंत ुऄशी एक 
ह्मण ुअहे कीं ―मुुंबई िवांचे माय पोट ुअहे.‖ कोणी किाही मनुष्य येथें ुअला तरी त्याि त्याच्या 
योग्यतेनुरूप काुंहींना काुंहीं तरी धुंदा िमळतोच. कारण येथें शेंण, माती ह्याुंना देखील पैिा पडतो ! ुऄशी 
त्स्थित ुऄिताुं िनरुद्योगी मनुष्याि मुुंबुइुंत एक िदविही काढणें िकती कठीण ुअहे हें येथें िनराळें  िाुंिगतलें  
पािहजे ुऄिें नाही. 
 
 आगबोट. 
 
 १९. ुअगबोट–बुंदराुंत गेलें  ह्मणजे तेथें ुऄिलेल्या ुअगबोटी वगैरे पहाव्या ुऄशी मनुष्याि 
िाहिजक िजॲािा ुईत्पन्न होते. तर ुअताुं ुअपण ुऄुंमळ पाण्याुंत जाुउन एखाद्या ुअगबोटीची मजा पाहू या. 
 
 २०. प्रथमतुः ुअगबोट पाहणें झाल्याि त्या ुअगबोटीवरील लहानशी िशडी चढून जावयाचें. ती 
िशडी चढून गेलें  ह्मणजे मनुष्य ुऄगदीं ुअगबोटीच्या वरच्या भागावर जातें. त्या िठकाणीं ुऄिलेल्या लहान 
िहान होड्या, वाफेचीं युंत्रें, वरून खालीं व खालून वर िामान घेण्याची िठकाणें, होकायुंत्राची खोली, 
ुअगबोट बुडावयाची ुऄगर ुअग लागली ुअहे हें ुईतारू लोकाुंि िुचिवण्याची जागा, तोफा, व ुआतर 
नेहमीचें िामान वगैरे पाहून झाल्यावर, मनुष्य तेथें ुऄिलेल्या दरवाजाुंतून खालच्या मजल्यावर जातें. 
ुअगबोटींत गम्मत ही ुऄिते कीं, मजा पाहणें ती वरून खालीं पाहत ुईतरावयाचें. तीच ुअपणाि एखादी 
ुआमारत पहावयाची ुऄिली तर खालून वर जावें लागतें. तशी गोष् ुअगबोटीची नाहीं. तर, ुअपणाुंि वरून 
खालीं जावें लागतें. खालच्या मजल्यावर गेलें  ह्मणजे पिहला, दुिरा, ुऄिे वगॳ लागतात. पिहल्या वगाच्या 
लोकाुंि िुख व्हावें ह्मणनू फारच नामी िोुइ केलेली ुऄिते. त्याुंच्या जेवणाची िोुइ ुईत्म मेजाुंनी व रेशमी 
खुच्यांनीं केलेली ुऄिते. ह्या खुच्यां हव्या तशा त्याुंि खालचे पावके न हालिवताुं िफरिवताुं येतात. शजेारीं 
स्वयुंपाकाची जागा ुऄिते. िनजावयाला, पोर्षाग करावयाला व जरूरीचें िामान ठेवावयाला लहान लहान 
व िुुंदर ुऄशा खोल्या ुऄितात. ह्याुंि ―केिबन‖ ह्मणतात. दरएक केिबनीमध्यें बहुतकरून तीन ुईतारूुं चा 
िमावशे होतो. एकेका केिबनींत ुईुंच फळया बिवनू त्याुंवर िबछाने घातलेले ुऄितात. ह्या िनजण्याच्या 
जागेि ―बथॳ‖ ुऄिें ह्मणतात. एकेका बथावर िुुंदर पडदे टाुंगलेले ुऄिून ते वर शकवा खालीं िोडताुं येतात. 
ह्या योगानें प्रत्येका केिबनींतल्या ुईतारूुं ि एकमेकाुंची मयादा राखताुं येते. दर केिबनींत तोंड धुण्याकिरताुं 
―वॉशशग टेबल‖ ुऄितें व ुअरिे फण्या वगैरे ुईतारूुं च्या िोुइकिरताुं ठेवतात. ह्या केिबनी चाकर माणिें िनत्य 
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झाडून धुुउन िाफ करतात. िबछाने करण्याचें व त्याजवरील चादर ुअठाठा िदविाुंनी बदलण्याचें, 
खोलींत रोज िायुंकाळी िदवाबत्ी करण्याचें, व बटू पुिून िाफ करण्याचें काम चाकराचें ुऄितें. 
 
 २१. जेवणाचे िोुइकिरताुं िनराळी जागा ुऄिते त्या जागेवर मोठें टेबल ुऄिून त्यावर वारा 
घालण्याकिरताुं पुंखे टाुंगलेले ुऄितात. जेवण झाल्यावर ुइरॄरप्राथॳनािद िविध ुअटोपून ुईतारू लोक 
कमॳणुकीकिरताुं िस्रया व पुरुर्ष एकत्र जमून वाद्यें वाजिवतात. पिहल्या वगाच्या ुईतारूुं ि शहडण्यािफरण्याची 
मोठी िोुइ केलेली ुऄिते. स्नान करण्याच्या िनराळयाच खोल्या ुऄितात. स्नानाि ुईन्ह शकवा थुंड जिें 
पाणी हवें ुऄिेल तिें िमळतें. प्रत्येक न्हाण्याच्या खोलींत एक मोठें टाुंकीिारखे भाुंडे ुऄितें त्याुंत िपशले 
पडून ुअुंग चोळताुं येतें. व त्याि ुऄिलेली कळ िफरिवली म्हणजे िमुद्राचें ताजे पाणी ुअुंत येुउन पडतें. 
तशीच त्याि ुऄिलेली गुडदी काढली म्हणजे तेंच पाणी पुनुः िमुद्राुंत जातें. शौचाि जाण्याची जी खोली 
ुऄिते तीि ―क्लॉिेट‖ ह्मणतात. िकाळी ुईठताुंच प्रत्येक ुईतारूुं ि चहा येतो. िाडेुअठ नुउ वाजताुं 
न्यहारीची वळे, ुअिण दोनप्रहरीं िटफीणीची वळे होते. िुंध्याकाळी चार वाजताुं जेवण तयार होतें. 
भोजनोत्र फळफळावळ खावयाि िमळते ुअिण पनुुः िुंध्याकाळी िाडेिहा वाजताुं काफी शकवा चहा येतो. 
 
 २२. ही िवॳ गोष् पिहल्या प्रतींतील शकवा केिबनींत ुऄिणाऱ्या ुईतारूुं ची. दुिऱ्या प्रतीचे ुईतारू 
ुअगबोटीच्या परृात् भागीं मागाहून जेवतात. ुअगबोटींत ुऄन्नपाण्याचा मोठा िुंग्रह करून ठेवलेला ुऄितो. 
ुअगबोटीचा कप् तान ुअगबोटीवरील िवॳ ुऄिधकाऱ्याुंत मुख्य ुऄितो. त्याच्या हाताखालीं मालीम, 
ुआुंिजिनुऄर, कोठारी, डातिर, कू्र (खलाशी) वगरेै िवॳ मुंडळी ुऄिते. कप् तानाि ुअगबोट चालिवण्याच्या 
कामीं मदत करणें, ुअगबोट कोणत्या िठकाणीं ुअली ुअहे शकवा कोणत्या िठकाणीं खडक वगैरे ुअहे याची 
चौकशी करणें, िुकाण्याला हुकूम करणें, िनयिमत वळेाुंत ुअगबोट िकती मलै चालली ह्याचें टाुंचण ठेवणें, 
वाऱ्याच्या िदशपे्रमाणें ुअगबोटीचीं िशडें चढिवणें शकवा ुईतरिवणें वगैरे कामें मािलमाचीं होत. ुआुंिजिनुऄराचें 
काम युंत्राुंची खबरदारी ठेवावी एवढेंच. कोठारी िवांि धान्य पुरिवतो; ह्याि ―पिॳर‖ ह्मणतात. डातिराचें 
काम ुईतारूुं ि और्षधोपचार करण्याचें ुऄितें. िारािदवि ुअिण िारी रात्र ुअगबोट चालत ुऄिते व त्यामुळें 
―धब धब धब‖ ुऄिा ितचा मोठा ुअवाज होत ुऄितो. 
 
 २३. मुख्य जेवणाची जागा एकाद्या मोया िदवाणखान्याप्रमाणें ुऄिून बाकीची जागा मध्यें लहानिा 
रस्ता ठेवनू दोन्ही बाजूुंनी खोल्याुंनीं भरून काढलेली ुऄिते. तेथें जाुउन बिलें  ुऄिताुं पहाणाराि मी 
ुअगबोटींत ुअहें ुऄिें वाटावयाचें नाहीं. पण जर तो वर येुउन पाहील तर मात्र त्याि तिें वाटेल. ते लहान 
लहान दरवाजे, ते िचमुकले िजने, ते ुऄरुुं द रस्ते, त्या िवॳ प्रकारच्या िोुइ ुअिण त्या ुऄशी ुअगबोट 
बाुंधणाऱ्या िशल्पकाराुंची कुशलता पाहून मनाि एक प्रकाराचा ुअनुंद झाल्यावाुंचनू कधींच रहात नाहीं. ज्या 
वळेेि ुअगबोटींतून िामान काढतात त्या वळेेि एका प्रकारची िवलॱण मौज दृष्ीि पडते. २५–२५, ३०–
३० गठेलभ बाुंधतात केव्हाुं, ुअगबोटींत िोडतात केव्हाुं, ुअिण हें िगळें काम ुऄवधीं दोन मनुष्यें करतात कशीं 
? ुआत्यािद चमत्कार पाहून एकादा नवीन पाहणारा तर ुऄगदीं भाुंबावनू जावयाचाच ! 
 
 २४. िप. ुअिण ओ. कुं पनीच्या ुअगबोटी प्रििद्ध ुअहेत. ही कुं पनी नवीन ुअगबोटी वारुंवार तयार 
करिवते. हीच कुं पनी दर शुक्रवारीं िरकारी टपाल (मेल) िवलायतेि नेते. ह्या कुं पनीची ―त्व्हक्टोिरया‖ 
नाुंवाची ुअगबोट नुकतीच मुुंबईस ुअणली होती, ती पाहण्याि लोकाुंचे थव्याुंचे थव ेलोटत ुऄित, त्या वळेीं 
बुंदराुंतील ुआतर लहान ज्याली बोटवाल्याुंची पोळी िपकली होती. ही ुअगबोट एडनहून ४ िदवि, ११ ताि 
व २५ िमिनटाुंत मुुंबईस ुअली. ह्या पूवी एवय रा थोड्या ुऄवकाशाुंत कोणतीच ुअगबोट ुअलेली नव्हती. 
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मुुंबई बुंदराुंत नेहमीं ुऄिल्या ुअगबोटी, िचखल काढणाऱ्या ुअगबोटी, ितकॳ टी तारवें, बतेले व ुआतर लहान 
िहान होड्या ुआकडून ितकडे जाताुं येताुंना बुंदर ुऄगदीं फुलून गेलेलें  िदितें. ही िवलॱण शोभा पाहून 
पाहणाराचे मनाि घटकाभर ुअनुंद होणार नाहीं ुऄिा मनुष्यच िाुंपडणे कठीण ! 
 
 सकाळ सुंध्याकाळची रस्त्यावरील िंोभा. 
 
 २५. ह्या शहराुंत ुऄगदीं पहाटे ह्मणजे ४ पािून ६ चे ुअुंत “िमठो िनरो” शकवा “िनरो िमठो” ह्मणनू 
एका प्रकारचें मद्य घेुउन काुंही लोक पारशी वगैरे लोकाुंच्या वस्तींतून िफरत ुऄितात. पुढें िकाळीं 
िहापािून तों िुमारें ुऄकरा वाजत तोंपयंत भाजी, मीठ, नारळ, ताुंदूळ, तेल, तूप वगैरे नाना तऱ्हेचे िजन्नि 
िवकणारे लोक ुअपापल्या मालाुंची नाुंव ेघेुउन मुखानें चमत्कािरक स्वर काढीत दारोदार िफरत ुऄितात. 
िुमारें नुउ वाजल्यापािून तों ुऄकरा वाजेपयंत ऑिफिाुंत जाणाऱ्या मुंडळीची, ुअिण त्याचप्रमाणें व्यापारी 
लोकाुंची ुईद्योगधुंद्याला जाण्याची एकच घाुइ ुईडून गेलेली द्दष्ीि पडते. जे ते ुअपापल्या ऐपतीप्रमाणें 
कोणी रेकल्याुंत, कोणी त्व्हक्टोिरयाुंत, कोणी स्वतुःच्या गाडींत, कोणी पायीं, कोणी ुअगगाडींत, कोणी 
रामवेंत बिून दोन घाि खा खा करून धाुंवपळ करीत ुअपल्या ुईद्योगधुंद्यावर ―टाुआम‖ मध्ये जाताुं यावें 
म्हणून धापा टाकीत चालले ुअहेत. याप्रमाणें दोन ुऄडीच ताि रस्ता किा ुऄगदीं गजबजून जातो. दोन 
प्रहराच्या िमयाि गाुंवाुंतील ुऄधी ुऄिधक मुंडळी गाुंवाुंत निते ुऄिें ह्मटलें  तरी चालेल. कारण जो तो 
ुअपापल्या कामधुंद्यावर जात ुऄितो. ुऄशा िमयीं काुंिार, कापडवाले, भाुंडी पातेलींवाले, 
खारािपस्तावाले, चरुमुरेवाले, चाुंदले पोतवाले, िहराशहगवाले, मेवािमठाुइवाले, वगैरे फेरीवाले लोक 
ुअपापला िजन्नि घेुउन रस्त्याुंतून िफरत ुऄितात. पढुें चार वाजल्यापािून दीपदशॳनापयंत ग्याि तेल 
िवकणारे, ुअगीच्या पेट्या िवकणारे वगैरे लोक ुअपापला माल घेुउन ओरडत िफरत ुऄितात. पाुंच 
वाजल्यापािून ऑिफिाुंतील लोक िुटून त्याुंची कोणी गाडींत, कोणी पायीं ुऄशी ताुंतडीनें घरीं येण्याची 
िुरुवात होते. पायीं चालणाराुंचा रात्रीचे िात वाजत तोंपयंत राणीचे पुतळयापािून तों मणनस्कुलापयंत 
एकिारखा थव्याचा थवा चाललेला ुऄितो. त्या वळेीं त्या दुतफा झाडाुंच्या राुंगातून ुऄनेक जातींचे 
पोर्षागाुंचा पागोट्याुंचा व जो काुंही चमत्कािरक देखावा िदितो तो ुऄवणॳनीय होय. येथून पुढें कोणी 
माकेटाकडे जातो, कोणी थेट ुअपल्या घरचा रस्ता धरतो शकवा कोणी काुंही दुिऱ्या ुईद्योगाला जातो. 
ुईन्हाळया रात्रीं बफॳ  िवकणारे, कशलगड िवकणारे, गुंडेरी िवकणारे, िोडावाटर िवकणारे वगैरे लोक िफरत 
ुऄितात. मुिलमान फकीर ―दोहरे‖ ―िवाल‖ वगैरे ह्मणत व ुआतर िभॱेकरी लोक हाताुंत टाळिवणा घेुउन 
देवािदकाुंचीं पदे वगैरे गात दारोदार िफरतात. रस्त्यावर पहावें तें कोणी नाटक पाहण्याि चालले ुअहेत; 
कोणी काहीं ुईद्योगाला जात ुअहेत; कोणी ुअपापल्या माडीवर गाणें बजावणें करीत बिले ुअहेत; कोणी 
रस्त्यानें चालताुंना हळूच वाुंकडी नजर करून वशे्याजनिमूहाकडे पाहत ुअहेत; कोणी देवळाुंत देवदशॳन 
घेत ुअहेत; कोणी कथापुराणें ऐकत बिले ुअहेत; कोणी पोथी वाचीत ुअहेत ुअिण िवद्याथी ुअपापले 
ुऄभ्याि करण्याुंत गुुंग होुउन गेले ुअहेत. ुऄशी नानाप्रकारची गम्मत िुमारें रात्रीचे नुउ दहा वाजत तोपयंत 
एकिारखी ज्यारीने चाललेली पाहण्यात येते. दहा पढुें हळुहळू जेथें तेथें िामिूम होत जाुउन बाराुंचे 
िुमाराि फारच शाुंतता होते. ुऄशावळेी पोिलिचे िशपाुइ पाहरा करीत िफरत ुऄितात व त्यावळेी जर 
एकादा भलताच मनुष्य भेटला तर त्याची चौकशी किरतात. 
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 ठकबाजी. 
 
 २६. ठकबाजी–ह्या शहराुंत जिे चाुंगले लोक ुअहेत तिेच लबाड, ठकबाज, भोंदू, भामटे, 
जुगारी वगरेै बदमार्ष लोकाुंचाही भरणा ुअहे. हे लोक रस्त्याने जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकाुंवर केव्हा कोणता 
प्रिुंग ुअिणतील, ह्याचा मुळींच नेम नितो. कोणी वैद्याचें िोंग घेतात; कोणी लोकाुंचे िखिे कातिरतात; 
कोणी लहान मुलाुंच्या ुअुंगाुंवरील दािगने लाुंबिवतात; कोणी नानातऱ्हेचीं िोंगें घेुउन लोकाुंपािून पैिा 
ुईपिटतात; कोणी िकमया करण्याची ुअशा दाखवनू लोकाुंि फििवतात. ुऄिे ुऄनेक लोक ुऄनेक िोंगें 
ढोंगे करून गरीब व भोळे लोकाुंि किे नािडतात ह्याचें वणॳन करणें फारच दुरापस्त गोश्ट होय. तरी पण, 
ह्या लोकाुंचा दुष् हेतु ििद्धीि नेण्याच्या कशा िफाुइदार युत्क् त ुऄितात व तेणेंकरून ते बोल बोलताुं 
लोकाुंच्या डोळयाुंत कशी धूळ टािकतात ुआत्यादी गोष्ींची वाचकाुंि थोडक्याुंत ओळख करून देणें ुआष् ुअहे; 
कारण, ह्या शहराुंत ुऄपिरिचत ुऄिे शतशुः लोक िनरुंतर येतात, त्याुंि ही मािहती ुऄिल्यानें ते मोया 
िावधिगरीनें राहतील हे जाणून ह्या ठकबाजीचीं काही ुईदाहरणें खालीं िदलीं ुअहेत. 
 
 २७. पिहल्यानें भोंदू वैद्यच घ्या. हे लोक मुिलमान ुऄिून नेहमीं रस्त्याुंतून िफरत ुऄितात ुअिण 
कोणी एकादा भोळिर मनुष्य पािहला की, त्याच्याशीं कोणत्या तरी िमर्षानें प्रथम बोलण्याि िुरुवात 
किरतात. व त्याजबरोबर तो परका गृहस्थ बोलूुं  लागला कीं, मध्येच ुअरृयानें त्याि “क्यौंजी, ुअपका 
ुअवाज तो बहोत बठै गया है; ुअपको िनहायत जबर िबमारी पैदा हुवीहै;” ुआत्यादी प्रश्न किरतो. व 
त्याजिवर्षयी बहुत कळवळाही दाखिवतो. मग िाहिजकच तो िबचारा त्याि ुअपली िगळी हकीकत 
िाुंगण्याि िुरुवात किरतो. ह्याप्रमाणें तो ुअपल्या िखशाुंत पक् का ुईतरला ुऄिें पाहून, मधून मधून त्याच्या 
वयाच्या मानानें एक दोन ुऄुंतस्थ गोष्ी िवचािरतो. त्या एकताुंच त्याि वाटतें कीं, हा कोणी तरी चाुंगलाच 
―हकीम‖ ुऄिावा; कारण, ह्यानें ुअपणाुंि पूवी कधी न पाहताुं फक् त ुअपल्या शब्दावरून ुअपल्या रोगाची 
परीॱा केली. मग ुऄथांत तो गृहस्थ ह्या हकीमाची लबाडी न िमजताुं, और्षधाकिरताुं त्याच्या मागे लागतो. 
पिहल्यानें तर हकीम िाहेब ुईडवाुईडवीच्याच गोष्ी िाुंगून ुऄगदी िनरपेॱ बुद्धी दाखिवतो. ुऄिें झालें  
ह्मणजे, त्याच्या मनात हिकमािवर्षयी पूणॳ िवरॄाि बितो. हकीमही ुअपण याि जें िाुंगूुं तें ुअताुं हा करील 
हें पाहून, त्याि एकाद्या गाुंधीच्या दुकानीं घेुउन जातो. येथें एवढें पक् के ध्यानाुंत ठेिवले पािहजे कीं, ह्या 
दुकानदाराुंबरोबर ुऄिल्या लोकाुंचा पूवीच हात बाुंधलेला ुऄितो. ह्या मनुष्याि दुकानीं नेल्यावर तेथें काुंहीं 
तरी दहा पाुंच युनानी और्षधाुंचीं नाुंवें िाुंगून ुअठ चार ुअण्याचा माल ह्या मनुष्याच्या पदराुंत टाकिवतो 
ुअिण त्याच्या जवळून दहा पाुंच रुपये ुईपटून त्याि वाटेि लािवतो. 
 
 शरग ड्रापसु. 
 
 २८. ―शरग ाापिॳ‖ ह्मणनू जे लोक ुऄितात ते रस्त्यानें जाताुं जाताुं एकाद्या िपतळी ुअुंगठीि 
िाधारण िोन्याचा मुलामा देुउन ती एकाद्या भोळया मनुष्याच्या पढुें त्याि मुळींच न िमजता मोया 
िशताफीनें टािकतात; व तो मनुष्य एक दोन पावलें  पुढें जातो न जातो तोंच, त्याि ती िदिते. ती तो ुईचलून 
घेतो. ुआतक्याुंत तो लबाड मनुष्य पुढें येुउन त्याि प्रश्न किरतो कीं, काय हो महाराज, ुअपणाुंि िाुंपडले हें 
काय? ुअपणाुंि दुिऱ्या मनुष्यानें पािहलें  ुऄिें िमजून तो भीतभीत त्याि ती दाखिवतो. ह्याच्या हाताुंत ती 
ुअुंगठी ुअल्यावर तो त्या गृहस्थाि ह्मणतो कीं, ही ुअपणाुंि ुईभयताुंि िापडली ुऄिल्यामुळे मलाही ुऄधा 
भाग िमळाला पािहजे. ुऄधा भाग देण्याि हा गृहस्थ काुंकूुं  करूुं  लागला तर, त्याि ुऄुंमळ पोिलिाची भीित 
घातली म्हणजे तो िहज कबूल होतो. मग ुअपिाुंत त्या मालाची शकमत ठरवनू, कबूल केले ुऄितील 
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तेवढे रुपये त्याच्या पदराुंत टािकतो. रुपये पदरात पडल्याबरोबर हा ठाक तेथे ुईभा राहतो कशाला ! 
ुअुंगठी घेणारा गृहस्थ मोया ुअशनेें घरी जातो व पाहतो तों हाताुंत िपतळ ! ही धाुंदल बहुधा हे लोक बत्ी 
लागण्याच्या िमयीं किरतात. 
 
 पावसाचा सट्टा. 
 
 २९. पायधुणीच्या ुऄुंमळ पुढें ह्मणजे मुुंबादेवीच्या तलावाच्या पाठीमागें पाविाि िुरूवात 
झाल्यािदविापािून तों पाुउि ुऄखेरपयंत ह्मणजे ुऄथांत ुऄवघा चातुॳमास्य एक माठा िवलॱण तऱ्हेचा 
व्यापार चालतो. ह्याि ुअपले लोक ―पावसाचा सट्टा’ ुअिण मारवाडी वगैरे लोक ‘बरसातका सट्टा’ 
म्हणतात. हा व्यापार चालण्याकिरताुं तेथें एक मोठी ुआमारत बाुंिधली ुअहे. ह्या ुआमारतीचे मालकाि फक् त 
चार मिहन्याुंचेंच पाुंच िहा हजार रुपये भाडें येतें ! ह्याुंत वीि पुंचवीि पेढीवाले पेय रा घालून बितात. ते 
ुअपापिाुंत नफ्यावर काुंहीं िनयिमत टक् के प्रमाणें पैिा जमवनू भाड्याची फेड किरतात. पायधुणीवर तीन 
मोठीं ुईुंच घरें ुअहेत. त्या घराुंच्या ुअगाशीवर पेढीवाल्याुंपैकीं काुंहीं लोक ुईभे राहून पाुउि येण्याचीं िचन्हें 
नेहमीं पाहत ुऄितात. व तेथूनच कोणत्या िदशनेे ढगें येत ुअहेत शकवा जात ुअहेत, ह्मणजे पाुउि ुअताुं 
ुआतक्याुंत पडेल कीं नाहीं ह्मणून, त्याुंच्या काुंहीं ठरलेल्या खुणा ुऄितात त्याुंच्या योगें ते पेढीवाल्याुंि 
िुचिवतात. िटीचयाचा भाव चढणें शकवा ुईतरणें हे ह्याुंच्या िाुंगण्यावर बहुधुः ुऄवलुंबून ुऄितें. ह्या िटीचयाचे 
दोन प्रकार ुअहेत. एक ―कलकत्ा मोरी’ व दुिरा ―लकडी सट्टा.’ कलकत्ा मोरी ुऄल्प ुऄशा पाविानें होते; 
पण, लकडीला बराच पाुउि पडावा लागतो. कलकत्ा मोरी ह्मणजे एका प्रकारची चतुष्कोणाकृित पेटी 
ुऄिून ितला एक नळी ुऄिते. ितचें मूख बाहेर ुअलेलें  ुऄितें. ुअुंत रेती भरतात. नळीच्या मुखाजवळच्या 
जाग्याुंत मात्र रेती निते. पाुउि पडून त्या नळींतून िनयिमत वळेाुंत पाणी बाहेर ुअलें  कीं िटीचा लावणारा 
शजकतो. ुअिण नळींतून पाणी बाहेर न ुअलें  तर तो हरतो. लकडी म्हणजे एकाद्या घराच्या पन्हळाि 
िाधारण रुुं दीची एक लाुंकडाची पटीची ुअडवी लािवतात ह्मणजे ुऄथात त्याुंतून छपऱ्याचे पाणी खालीं जाुउुं  
नये ुऄशी योजना केलेली ुऄिते. पाुउि बराच मोठा पडला ह्मणजे तेथें पाणी िाुंचनू खाली वाहूुं लागलें  
ह्मणजे लकडी िटीचा होतो. लकडी िटीचा हा बहुधुः िाधण्याि कठीण ुऄितो म्हणून लोकाुंचा िवशरे्ष िमुदाय 
कलकत्ा मोरीकडेिच ुऄितो. हा िवलॱण व्यापार िकाळीं िहापािून तों रात्रीं बारावाजेपयंत चालतो. 
त्याुंतून िहा ते नुउ, नुउ ते बारा, बारा ते िहा, िहा ते नुउ ुअिण नुउ ते बारा, ह्याप्रमाणें िटीचयाची वळे 
बाुंधलेली ुऄिते. िमजुतीकरताुं घटकाभर ुऄशी कल्पना करा कीं, कोणा एकानें िकाळीं िहा ते नुउ 
पयंतचा िटीचा मािरला तर, िततक्या ुऄवकाशाुंत पाुउि पडून िटीचा मारला ुऄिेल त्याप्रमाणे कलकत्ा मोरी 
शकवा लकडी ह्याुंतून वर ह्मटल्याप्रमाणें पाणी पडलें  तर, िटीचा मारणारा शजकतो; तिे न झालें  तर म्हणजे 
हरला तर, जेवढे पिेै लावले ुऄितील तेवढे भरून द्याव े लागतात. ुअताुं ह्या िटीचयाचा भाव चार 
ुअण्यापािून तो हजार रुपयाुंपयंत ुऄितो ुअिण िटीचयाची वळे जिजशी जवळ येत जाते तितिा िटीचयाचा 
भावही पेढीवाले वाढवीत जातात. िटीचयाची वळे िजतकी लाुंब िततका भावही कमी होतो. म्हणजे वरच्या 
ुईदाहरणात िहा ते नुउपयंत िटीचा मारणारापेॱाुं िहा ते बारापयंत लावणाराि काुंहीं पैिे कमीप्रमाणें भाव 
िमळतो. शजकणाराि पैिे िमळणें ते रात्रीचा िटीचा शजकला ुऄिेल तर दुिरें िदवशी िकळी ९ वाजताुं व 
िदविा शजकला ुऄिेल तर रात्री ९ वाजताुं पेढीवाल्याुंकडून िमळतो. ुअताुं येथें एवढें लॱाुंत ठेवले पािहजे 
कीं, यद्यिप हा एक प्रकारचा िभ्य रीतीचा जुगार ुअहे व ह्याच्यामुळें  शेंकडो लोक िधन होतात व शेंकडो 
ुऄगदी धुळीत िमळून जातात ुऄिें ुअहे तरी, पेढीवाले लोक शजकणाराि त्याचे पैिे देण्याुंत लुचे्चिगरी करीत 
नाहींत ुऄिें ऐकतों. एरव्हीं पाहूुं गेलें  तर, ह्या व्यापारािारखी िभ्यरीतीची ठकबाजी दुिरी कोठें चालत 
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ुऄिेल ुऄिें ुअह्माुंि वाटत नाहीं. ही ठकबाजी बुंद करावी म्हणून मुुंबुइ पोलीिानें ह्या धुंद्यातील मुख्याुंि 
ताकीद िदली ुअहे. फार चाुंगली गोष् ! 
 
 धुतारू, ठकबाज, जुगारी वगैरे. 
 
 ३०. िकत्येक धुतारु लोक मोया दॱतेनें पिहल्यानें एखाद्या घरच्या मालकाचें नाुंव गाव 
शजेाऱ्याुंकडून िवचारून घेुउन त्याच्या चाकरी धुंद्याची चौकशी किरतात व त्याच्या घरी त्याची बायको व 
ुऄॲान मुलें  ुअहेत व दुिरा पोक् त पुरुर्ष कोणींच नाहीं, ुऄशी िुंिध िाधून त्याच्या बायकोि ितच्या नवऱ्याचें 
नाव गाुंव िाुंगून ितच्या नवऱ्यावर काुंही िुंकट ुअलें  ुअहे ह्मणून काुंहीं तरी बतावणी करून त्याुंनीं मला 
पाुंच शकवा दहा म्हणजे, त्या बाुइचे जेवढे पैिे देण्याचे िामर्थ्यॳ ुऄिेल त्याप्रमाणे रक् कम िाुंगून ितजजवळ 
पैश्याचें मागणें किरतात, एवढेंच नाहीं, तर लौकर देण्यािवर्षयीं तगादा लािवतात. बाुइ िबचारी भोळी 
ुऄिल्याि नवऱ्यानें पैिे मािगतले ुअहेत व त्याच्या िाुंगण्याप्रमाणें ुअपला पित िुंकटाुंत ुअहे ुऄिें िमजून 
किें करून तरी त्याच्या स्वाधीन पैिे करते. पैिे हातीं पडताुंच हा ुअपला रस्ता धिरतो. िुंध्याकाळीं पित 
घरीं ुअल्यावर त्या िबचारे िाध्वीि तोंडघशीं पडल्यािारखें होतें. ुऄशा ुऄनेक तऱ्हेनें ुऄनेक भोळया िस्रया-
िस्रयाच कशाला-पुरुर्षही नाडले जातात! 
 
 ३१. िकत्येक ठकबाज ुअपल्या बरोबर दोन चार पोटभरू िशष्य घेुउन त्याुंि बरोबर शहडिवतात. 
शहडताुं शहडता गुरूजी एकादें िधन व भोंळें  कूळ पाहून त्याच्या येथें ओटीवर जाुउन बितात. बिल्यावर 
घरधनी काय पािहजे ुआत्यादी प्रश्न किरतो. हा प्रश्न ऐकल्याबरोबर गुरूजी त्याि ुआकडच्या ितकडच्या गोष्ी 
िाुंगून ुअपल्या नादाि लावतो. ुअिण मग हळूच त्या गृहस्थाच्या कानाुंत ―दािरद्रयदान‖ करण्यािवर्षयीं 
िाुंगतो. दािरद्रयदान करण्याचें ऐकताुंच त्या गृहस्थाि ुऄिें वाटतें की, हा एवढा िशष्यजनाुंचा पिरवार 
घेुउन शहडतो तेव्हा, ह्याच्या जवळ काुंहीं तरी दािरद्रयभुंजन करण्याची िवद्या ुऄिली पािहजे. ह्याच्या 
िाथीदाराुंच्या ििद्धिाधकपणाच्या गोष्ीनें तर तो ुऄगदीं भलूुन जातो ुअिण त्याच्या ह्मणण्याि रुकार देतो. 
ुआकडे यजमानाची परवानगी िमळताुंच गुरुजी िशष्याि पोत्याुंतून काुंहीं िामान काढण्याि िाुंगतात व 
यजमानाि काुंहीं ताुंदूळ, डाळ, तूप, कापड, व पैिे ुअणण्याि िाुंगतो. ह्या िवॳ खटल्याुंत केरिुणी 
ुअवश्य लागते ! यजमानानें िाुंिगतलेलें  िामान ुअणनू िदल्यावर गुरुजी िकती िपय राुंचें दािरद्रय दान 
करावयाचें ुअहे म्हणून प्रश्न किरतो. मग जेवय रा िपय राुंचें िाुंगेल तेवढे पट दुिरें िामान द्यावें लागतें; 
परुंतु, हा िवॳ खटला गपचपू चालतो. कारण यजमानाि ुऄिें वाटतें कीं, हा प्रकार जर ुआतराुंि िमजला 
तर तेही दािरद्रयदान करून ुअपल्याप्रमाणेंच रॅीमुंत होतील व तेणेंकरून ुअपला मोठेपणा रहाणार नाही. 
ह्या िवचाराि ुऄनुिरून यजमान त्या ढोंगी गुरूि तो मागेल तें देतो. ुआकडे गुरुमहाराज नगदी माल व 
कपडा लत्ा ुअपल्या पोत्याुंत टाकवनू घराुंतील केर काढला ुऄिेल तो तीनदाुं त्या घरावरून ओवाळून 
घेुउन ुअपल्या िशष्याुंच्या स्वाधीन किरतो. तो स्वाधीन किरताुंना मुखाने ुऄिें म्हणतों:- ―ुअजपािून ह्या 
घरची ुआडािपडा टळो, दािरद्रय जावो, व हें घर रॅीमुंत होवो.‖ ुऄिे म्हणून पैिे ुईपटून गुरु-िशष्य पळून 
जातात! ुऄशीं ुईदाहरणे क् विचत होतात. 
 
 ३२. िकत्येक चामड्याच्या वादीनें जुगार खेळतात, िकत्येक पैशानें खेळतात, िकत्येक पत्त्यानें 
खेळतात, िकत्येक फाुंशानें खेळतात. चामड्याचे वादींने जुगार खेळण्याची ुऄशी रीत ुअहे कीं- चारपाुंच 
जणाुंची एक टोळी ुऄिते, त्याुंतून एकजण पिहल्यानें ुअपल्या जवळ तीन चार रुपयाुंचें नाणें ठेवनू 
मदैानािारख्या प्रििद्ध व िवशरे्ष रहदारीच्या रस्त्यावर बितो, तेथें बिल्यावर पिहल्यानें पोलीि वगरेै कोणी 
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नाहीं ुऄिें पाहून मोया िावधिगरीनें ुअपल्या जवळची चामड्याची वादी काढून ितची चमत्कािरक रीतीनें 
गुुंडाळी करून िुमारें एक फूट लाुंबीची जवळ ुऄिलेली काठी त्या गुुंडाळींत ुअपल्या िाथीदाराुंपैकीं 
एकाद्याि घालावयाि िाुंगते. त्यानें ती काठी घातली ह्मणजे, ुईगीच मोयानें ―हारला हारला,‖ ―शजकला 
शजकला‖ ुऄशी बोंब मारतात. ुऄिा प्रकार दोन तीनदाुं होतो. ही बोंब ऐकताुंच रस्त्यावरील मुंडळी तेथें जमूुं 
लागते. ुअधींच मुुंबुइचे लोक ह्मणजे िविचत्र. कोणी िहज एकाद्या वस्तुकडे पाहूुं लागला ह्मणजे, काय 
ुअहे, काय ुअहे ? ह्मणून िवचारीत िहज पाुंच पन्नाि मुंडळी तेथें जमते; परुंतु, काय ुअहे ुअिण काय 
नाहीं, ह्याचा कोणािच पत्ा नितो. तेव्हाुं ुऄथांतच वरील ओरडाओरड ऐकून जनिमुदाय तेथें बराच 
जमतो. जनिमुदाय जमला ह्मणजे वरील िाथीदाराुंपकैी एकजण त्या गुुंडाळींत काठी घालून मुद्दाम 
शजकतो. मग दुिरा, मग ितिरा, याप्रमाणें त्याचे िाथीदार शजकतात. वादी गुुंडाळण्याुंत खुबी ुऄशी ुअहे 
कीं काठी वादींत ुऄडकून रािहली तर ती काठी घालणारा ुआिम शजकतो व जर ती काठी गुुंडाळीपािून 
ुऄलग रािहली तर ती घालणारा हरतो-ह्याप्रमाणें शजकलेल्या मनुष्याि जेवढी कबलूायत केली ुऄिेल 
िततके पैिे िमळतात. हारला तर िततके द्याव ेलागतात. ह्याप्रमाणें भोंवती जमलेला जनिमुदाय ुअशाबद्ध 
होुउन ुअपणही शजकूुं  ुऄशा ुअशनेें पैिे लावतात. पण त्याुंच्या चलाखीमुळें  कोणीही शजकत नाहीं. मात्र 
िवनाकारण पैशाि खार लावनू डोकें  खाजवीत जावें लागतें ! पत्त्याचा जुगारही ुऄशाच लुच् चेिगरीचा ! 
―िबिलुऄडॳ‖ खेळही ह्याच मािल्याचा !  
 
 ३३. याप्रमाणें मुुंबईुंत ुऄनेक लोक कोणी तेली राजा, कोणी गोंिावी, कोणी तुमडी बाबा, कोणी 
पाुउड, कोणी पाुंगूळ, कोणी वािुदेव, कोणी जादूगार, कोणी पुंचाॱरी, कोणी काय, कोणी काय, ुऄशी 
नानाप्रकारचीं िोंगें ढोंगें करून लोकाुंपािून पैिा ुईपिटतात. ुऄशी मुुंबईुंतील ठकबाजी कोठवर िलहावी ! 
किरताुं ुऄशा लोकाुंपािून लोकाुंनी िावध रहावें हें फार चाुंगलें . 
 
 मुुंबई पाहण्याकरताुं देिंोदेिंच्या लोकाुंचे येणे. 
 
 ३४. मुुंबुइ पाहण्याकिरताुं देशोदेशच्या लोकाुंचे येणें–मुुंबुइ शहराची कीर्णत व वैभव ऐकून पृर्थ्वीच्या 
िवॳ भागावरील हजारो लोक हें शहर पाहण्याच्या ुईदे्दशानें िनत्यशुः येत ुऄितात. प्रिुंगिवशरे्षीं राजेरजवाडे 
वगैरे बडेबडे लोकही येथें येतात. ुऄशाप्रिुंगीं ज्याची जशी योग्यता ुऄिेल त्याप्रमाणें ुअमचें िरकार त्याचा 
मानमरातब ठेवतें. व त्याि त्याच्या योग्यतेच्या मानानें जेवय रा तोफाुंचा मान ुऄिेल तेवय राुंची िरबत्ी 
होते. हे लोक मुुंबईस प्रथमच ुअले ुऄिताुं त्याि प्रजाजन मानपत्र देतात व शहराुंत रोर्षनाुइ किरतात. 
ुअपल्या िप्रय महाराणीचे िचरुंजीव ड्ूक ऑफ् एणडन बरो हे मुुंबईस ुआ.ि. १८७० त ुअले होते त्या वळेीं 
त्याुंि रुंजिवण्याकिरताुं िवॳ शहरभर रोर्षनाुइ करण्याुंत ुअली होती. दारूकामही बरेंच िुटलें  होतें. ुआ.ि. 
१८७२ िालीं मुुंबईुंत लाडॳ नाथुिूक, माजी गव्हनॳर जनरल, ह्याुंच्या िन्मानाथॳ ह्या शहराुंत बडा दरबार 
भरला होता. ुआ.ि. १८७५ िालीं युवराज णप्रन्स ऑफ् वेल्स हे ुअले होते. त्या वळेींही हाच थाट, पढुें ड्कू 
ऑफ् कनाट हे ुअले होते. त्याुंिही ुऄिाच मान देुउन त्याुंच्या िन्मानाथॳ मुुंबुइुंत एक बाजार भरला होता. 
पुढें ुआ.ि. १८८४ िालीं िडिेंबर मिहन्याुंत माजी लोकिप्रय गव्हनॳर जनरल लाडॳ िरपन हे स्वदेशीं प्रयाण 
करण्याकिरताुं ह्या शहराुंत ुअले, त्या वळेीं िवॳ शहर ुअनुंदानें गजबजून गेलें  होतें. जे ते ुअपापलीं मानपत्रें 
घेुउन त्याुंि नजर करण्याकिरताुं पुढें ब्याुंड लावनू शहराुंतून वाजत गाजत टौनहालाकडे लोटत. ह्या वळेीं 
रोर्षनाुइचा ुआतका काुंहीं कळि झाला होता कीं, लोकाुंनीं ुअपापल्या घराुंतील हाुंड्याझुुंबरें काढून रस्त्यावर 
लािवलीं होतीं व प्रििद्ध प्रििद्ध दुकानदाराुंनीं ुअनुंद प्रदर्णशत करण्याकिरताुं ुअपापला माल दुकानािमोर 
लािवला होता. ज्या िदवशीं णरपन िाहेब बोटीवर जाणार होते त्या िदवशीं तर परळच्या िरकारी 



 

अनुक्रमणणका 

बुंगल्यापािून तों थेट अपालो बुंदरापयंत जी त्याुंच्यावर एकिारखी पुष्पवृिष् चालली होती, ती ुआतकी कीं, 
फुलें  गाडींतून काढून बाहेर टाकून देताुं पुरे परेु होुउन गेलें . मुख्य मुख्य रस्त्याुंवर फुलाुंचे डबे करून ते 
णरपन िाहेबाुंची गाडी जातेवळेीं िोडीत, त्यामुळें  फुलाुंनीं गाडी एकदम भरून जाुइ. ह्याप्रमाणें ुऄिा 
ुऄिद्वतीय मान ुअजपयंत कोणत्याच गव्हनॳराि िमळाला नव्हता व यापुढें िमळेल शकवा नाहीं ह्याची वानवाच 
ुअहे. एकुं दरींत हा प्रिुंग मुुंबईमध्यें मोठा िवलॱण व ुआितहािाुंत नमूद करण्यािारखा झाला होता याुंत 
िुंशय नाहीं. ुऄिे ुऄनेक ुईत्िव मुुंबईमध्यें वळेोवळेीं होतात. 
 
 ज्युणबली. 
 
 ३५. ज्युिबली.- ुआ.ि. १८८७ हें वर्षॳ मुुंबईच्या–शकबहुना शहदुस्थानच्या ुआितहािाुंत मोठें महत्त्वाचें 
ुअहे. ह्या वर्षी ुअपल्या महाराणी िाहेब ह्याुंचा राज्यपुंचाशत् वार्णर्षकोत्िव झाला. ह्याुंि गे्रट णिटन ुअिण 
आयलंड ह्या िुंयुक् त राज्याच्या गादीवर ुअरूढ होुउन ह्या िालीं पुरीं पन्नाि वर्षें झाली. हा ुईत्िव िवॳ 
शहदुस्थान भर झाला; पण त्याुंत ह्या महाराणीच्या शहदुस्थानाुंतील राज्याचें पिरृमद्वार ज्याला ह्मणतात त्या 
ह्या मुुंबुइ शहराुंत हा ुईत्िव फारच ुईत्म रीतीनें झाला. ुअमच्या मुुंबापुरवासी जनाुंि ह्या कृत्याबद्दल 
शाबािकीच िदली पािहजे ! ह्या ुईत्िवप्रीत्यथॳ ता. १६ ुअिण १७ फेबु्रवारी, १८८७ हे दोन िदवि नेिमले 
होते. ह्या दोन्ही िदवशीं िरकारी व िावकारी ऑिफिें, शाळा, कारखाने वगैरे चटिारे बुंद करण्याुंत ुअले 
होते. १६ व्या तारखेि िकाळीं िहा िात वाजण्याच्या ुअुंत मदैानाुंत रेिजमेंटचे लोक जमून त्याुंची कवायत 
करण्याची एकच धाुंदल ुईडून गेली होती. मधून मधून ब्याुंड वाजत होता; िनशाणें फडकत होती; ुअिण ही 
मजा पाहण्याि शहरवािी जनाुंचे थव्याुंचे थव ेपहाटीं ५ वाजल्यापािून ुईुंची पोर्षाग करून मोया घाुइनें 
पुढें जागा िमळावी म्हणून कोटाकडे लोटतच होते. िुमारें िव्वािाताुंची वळे झाली ुऄिावी, ुऄशा िमयाि 
लष्करी लोकाुंची जी मानप्रदशॳक िरबत्ी िुरू झाली तेणेंकरून िवॳ शहर दणाणनू गेलें  होतें. मधून ―ुइरॄरा 
राणीचें रॱण कर‖ म्हणून िरकारी ब्याुंडाुंतून मधुर ध्विनयुक् त ―न्याशनल ुअन्थेम‖ ऐकूुं  येत होतें. राजाबाई 
टावरवरील घड्याळाच्या घुंटाचा घणघणाट, व गाडीघोड्याुंचा दणदणाट िुरू होुउन िवॳ पे्रॱक 
िमुदायाचीं ुऄुंतुःकरणें िप्रय राॲीि िचरायुष्यत्व ुआत्च्छण्याुंत व ुअपली िनमॳळ राजभत्क् त दाखिवण्याुंत गढून 
गेलीं होती. रेिजमेंटचे लोक ुअपापल्या िनरिनराळया टोळया करून टौनहालापयंत दुतफा एकिारखे राुंगेनें 
ुईभे रािहल्यावर मुुंबईचे गव्हनॳर लॉडु रे ह्याुंची स्वारी कौत्न्िलर, िनरिनराळया खात्याुंचे िेके्रटरी व 
मोठमोया नागिरक जनिमुदायािहवतॳमान मोया राजकीय थाटानें चार घोड्याुंच्या गाडींतून 
वाळकेश्वराहून िनघनू एल् णर्फन्स्टन सकुलच्या दरवाजावर येुउन दाखल झाली. येथें िवॳ मुंडळी गाडींतून 
ुईतरल्यावर त्या िठकाणीं म्युिनििपल कापोरेशनचे िभािद व ुआतर बडेबडे लोक त्याुंि िामोरे ुअले होते, 
त्याुंिहवतॳमान टौनहालच्या पायऱ्याुंवर दरबाराकिरताुं जी जागा तयार केली होती, त्या जागेवर 
िवराजमान होण्यापूवी राजकीय तऱ्हेचें स्वागत झाल्यावर वाद्याुंचा गजर होुउन नामदार गव्हनॳर िाहेबाची 
स्वारी गादी (State chair) वर िवराजमान झाली. 
 
 ३६. गव्हनॳर िाहेब ुअिनरूढ झाल्यावर त्याुंि शहराुंतील बडेबडे लोकाुंकडून व ुआतर िठकाणच्या 
लोकाुंकडून ुअलेलीं मानपत्रें देण्याुंत ुअलीं. ह्या मानपत्राुंि ुईत्र देताुंना त्याुंनी राणी िरकारच्या 
कारकीदीतील ह्या देशािुंबुंधी व मुख्यत्वेंकरून मुुंबुइ ुआलाख्यािुंबुंधी ुअज पन्नाि वर्षांत ज्या ठळक ठळक 
गोष्ी घडल्या त्याुंचें थोडक्याुंत व चटकदार भारे्षनें िनरूपण करून शवेटीं ते म्हणाले:- “राणी िरकारच्या 
राज्याुंतील दुिऱ्या कोणच्याही भागाुंत जुणबलीचा ुईत्िव मुुंबईशहरापेॱाुं मोया कळकळीनें, व ुअस्थापूवॳक 
झाला निेल.”  
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 ३७. याप्रमाणें मानपत्राचें ुईत्र िमाप् त होताुंच टौनहालावरील मुद्दाम लािवलेलें  िनशाण मोकळें 
िोडताुंच ब्याुंडाि िुरुवात होुउन १०१ तोफाुंची िरबत्ी झाली. त्या वळेीं जो पौरजनाुंच्या टाळयाुंचा गजर 
झाला तेणेंकरून िवॳ शहर दुमदुमून गेलें . एवढें झाल्यावर तेथून गव्हनॳरािद बडी मुंडळी क्याथीड्रल 
चचॳपयंत पादचारी होुउन देवळाुंत गेली. तेथें प्राथॳनािद िविध ुअटोपल्यावर मुंडळी मजा पाहत पाहत 
ुअपापल्या घरीं चालती झाली. प्रत्येक धमाच्या लोकाुंनींही ुअपापल्या प्राथॳनामुंिदराुंत हिरकीतॳनािद करून 
हा ुईत्िव िाजरा केला. 
 
 ३८. ह्या वळेीं व्क् वन्स रस्त्यावरून तों थेट टौनहालापयंत िनरिनराळया िचत्रिविचत्र पेहरावाचे 
लोकाुंची जी मजा िदिें ती काुंही ुऄलौिककच होती. एल् णर्फन्स्टन िकॳ ल मधील िवॳ ुआमारती ुआतक्या काुंही 
पे्रॱक िमुदायानें भरून गेल्या होत्या कीं, जणूुं काय एकावर एक ुऄशीं मनुष्येंच ुईभीं रािहलीं ुअहेत ुऄिा 
भाि ुईत्पन्न करीत. टौनहालाि तर एकाप्रकारची िवलॱण शोभा ुअली होती. 
 
 ३९. चचुगेट स्रीटमध्यें िवॳ रस्ताभर जी काुंही शोभा ुअिणली होती ती ुऄवणॳनीय होय. मध्यें मध्यें 
िमाुंतर रेरे्षनें दुतफा कमानी लािवल्या होत्या; त्या िवावर हाुंड्या, झुुंबरे, ग्लािें ुआत्यािद लटकावनू िदलीं 
होतीं. जागोजाग िचत्रिविचत्र िनशाणें लािवलीं होतीं, व त्याुंजवर ―गॉड िेव्ह िद त्क् वन‖ व ुऄशाच ुऄथांची 
नाना तऱ्हेचीं िुवणॳमय ुऄॱरें िलिहलीं होती. ह्या रोर्षनाुइमुळें  त्या ुऄॱराुंवर जो प्रकाश पुंडे तो परावतॳन 
पावनू पे्रॱक िमुदायाचे नेत्र ुऄगदीं दीपवनू टाकी. वाऱ्याच्या झुळकेबरोबर िनशाणें फडफड वाजत 
तेणेंकरून पे्रॱक जनाुंि ुऄिा भाि ुईत्पन्न होुइ कीं, जणूुं काय तीं ुअपल्या पॱाुंनीं ुअपणाि बोलावीतच 
ुअहेत ! ग्रीन चौकाुंतील कारुंजें मोया िपाट्यानें वर ुईडत होतें; त्याजवर बालाकाचीं मुंदमुंद िकरणें 
पडल्याकारणानें रौप्यवणाची लकेर मारीत होती; व बागेंतील झाडें, हळुहळू डोलून ुअपला ुअनुंद दशॳवीत 
होतीं ुअिण प्रॱेक िमुदायाुंचा रॅमापािून पिरहार व्हावा म्हणून गार हवा व िुगुंधयुक् त पिरमळ देुउन त्याुंि 
ुअनुंदवीत होतीं. 
 
 ४०. ह्या ुईस्तवाच्या वळेीं मुख्य मुख्य राजरस्त्याुंवरील िरकारी व िावकारी ुआमारती ुईजाळल्या 
होत्या. हा रोर्षनाुइचा प्रकार एकिारखा दोन िदवि चालला. ह्या वळेी काुंपाच्या मदैानाुंत एक मोठा बाजार 
भरला होता. त्याुंत ब्याुंडाकिरताुं एक जागा तयार केली होती ती पहाण्यािारखी होती. िशवाय दोन लहान 
लहान कारुंजी केलीं होतीं. ह्या बाजाराुंत ुऄनेक लोकाुंचीं दुकानें ुअलीं होती; ुअिण िवरॄयोिर्षता, मुरळया 
तमािगीर वगरेै लोकाुंच्या बैठकी, नाच, तमाश े ुऄिे ुऄनेक खेळ चाललेच होते. िाराशुं ह्या बाजाराुंत 
एकदाुं मनुष्य गेला कीं तो ुऄगदीं गोंधळून जाुउन त्याि ुऄिें वाटे कीं, ुअपण ुअलों कोणत्या रस्त्यानें ुअिण 
ुअताुं बाहेर पडावें कोणत्या रस्त्यानें ! कारण जावें तेथें िवॳ िारखी रचना. ुईजेडही चोहोंकडे िारखा. 
ुऄशी मोठी िवलॱण ुअिण मनोवधेक रचना ह्या बाजाराची केली होती. याप्रमाणें एकिारखा ुअठ 
िदविपयंत िमारुंभ चालला. ह्या बाजाराुंत नानातऱ्हेचीं गाणीं, बॉल वगैरे चालूच होते. ह्या १६ व १७ व्या 
तारखाुंि मुुंबईुंत जी बाहेर गाुंवाहून ुअलेल्याुंची व शहराुंतील लोकाुंची गदी ुईडाली होती ती पुिूुंच नका. 
ह्याप्रमाणें ह्या प्रिुंगीं ुअपल्या महाराॲीच्या राजिनष्ठ प्रजेनें ुअपली राजिनष्ठा प्रदशॳक जीं जीं कृत्यें केली ती 
ुऄवणॳनीय होत, ुऄिें म्हटल्यावाुंचनू राहवत नाही. ुअपली राजिनष्ठा प्रकट करणें हा प्रजेचा धमॳच ुअहे. 
 
 ४१. ह्याच िदवशीं महाराॲीकडून गव्हनॳर िाहेबाुंि तारायुंत्रद्वारें जबाब ुअला कीं, ―माझे िवॳ 
एतदे्दशीय राजे रजवाडे व शहदुस्थानाुंतील िवॳ प्रजा ह्याुंनीं जो माझ्या ुईत्िविुंबुंधी ुअपला ुअनुंद प्रदर्णशत 
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केला त्याबद्दल मी त्या िवांची फार फार ुअभारी ुअहें‖ तो जबाब हा–‘I thank you all, the native 
princes and my loyal Indian subjects, for kind congratulations.’  
 
 ४२. ह्या जुिबली ुईत्िवाचे पिरिमाप् तीनुंतर ुअमच्या ुआकडील िकत्येक रॅीमुंत व िवद्वान लोकाुंि 
राणीिरकाराकडून ह्या ुईत्िवाची लोकाुंि स्मिृत रहावी म्हणून पदव्या देण्याुंत ुअल्या. िोळाव्या तारखेि 
येथील तुरुुं गाुंतील काुंही िदवाणी व फौजदारी कैद्याुंिही बुंदमुक् त करण्याुंत ुअले ! 
 
 फ्लयान्सी बाजार. 
 
 ४३. फ्यान्िीबाजार–नव्या िेके्रटरी ऑिफिाच्या पिरृम ुऄुंगाला तारीख ९–१०–११ फेबु्रवारी, 
१८८८ रोजीं एक मोठा ―फ्यान्िी‖ (चमत्कािरक वस्तूुंनीं भरलेला) बाजार भरला होता. ुअपल्या िप्रय राॲी 
िाहेब मिलकामा ुअझमा व्व्हक्टोणरया व त्याुंची स्नुर्षा डचेस ऑफ् कनाट व पुत्र ड्यूक ऑफ कनाट ह्याुंच्या 
िुंमतीनें हा बाजार पेस्तनजी कामा हॉत्स्पटलाि द्रव्यद्वारें मदत करावी ह्या ुईदे्दशानें भरिवण्याुंत ुअला 
होता. ह्या हात्स्पटलािुंबुंधी िम. कामा ह्याुंनीं १५,००० रुपये िदले होते; परुंतु, तें काम तेवय रा रकमेंत 
होणार नाहीं; त्याि २५,००० रुपये ज्यास्त लागतील ुऄिें ुऄनुमान िनघाल्यावरून ती रक् कम भरून काढावी 
एतदथॳ एवढी िगळी खटपट ! ह्या बाजाराच्या कामाकिरताुं मुख्य लेडी रे वगैरे नामाुंिकत ुआुंग्रज व पारशी 
िस्रयाुंनीं पुष्कळ मेहनत घेुउन ह्या बाजाराुंत त्या स्वतुः दुकानदार बनल्या होत्या. ह्याुंत पारीस वगरेै 
नामाुंिकत िठकाणाुंहून नानाप्रकारचा िचत्वधेक खेळ, बाहुल्या वगरेै िजन्नि ुअणिवले होते. बाजाराच्या 
मध्यभागीं एक मोठी दरबारािारखी जागा केली होती त्यािठकाणीं डचेि ऑफ कनाट व लेडी रे ह्याुंची 
दुकानें होती. ह्या बाजाराुंत जाणारानें मालाची शकमत न किरताुं िाुंिगतलेल्या शकमतीि माल घ्यावा ुऄशी 
ह्या बाजाराुंत गम्मत होती. एकुं दर बाजाराुंत दुकानावर येथून तेथून िगळया िस्रयाच बिल्या होत्या. ही ह्या 
बाजारािुंबुंधी मोठीच पाहण्यािारखी गम्मत होती ! मध्यें मध्यें िगऱ्हाुआकाुंि िुख व्हावें ह्मणनू जागजागीं 
िवरॅाुंितस्थळें (िरफे्रश् मेंट रूम् ि) करून ठेिवलीं होतीं. प्रत्येक िदवशीं िुंध्याकाळी नाच तमाशा होत ुऄिे. 
गव्हनॳरचा ब्याुंडही हजर ुऄिे. बाजाराुंत िवजेचे िदव ेघेतले होते. मधून मधून िहरव्या, ताुंबड्या व पाुंढऱ्या 
शभगाुंचे कुं दीलही टाुंगले होते. नाटकशाळा तयार करून तेथें रात्रीचें नाटकही होुइ. िमलीटरी लोक 
कवाुइत करून जनमनिुंतोर्षदायक ुऄिा ब्याुंडही वाजवीत. येथें बाजार ुऄिेपयंत िनत्य जाणाराि एकुं दर 
५ रुपये व एकदाुंच जाणाराि १ रु. फी ठेिवली होती िशवाय, नाटकें , तमाश ेवगरेै पाहणाराि िनराळी फी 
द्यावी लागे. ह्या ितन्ही िदविाुंच्या बाजाराच्या िवक्रीपािून ३२,००० रुपयाुंवर रकम ुईत्पन्न झाली. व पुढें 
दोन िदवि ुऄिधक बाजार चालू ठेवला होता त्याचें ुईत्पन्न धरून खचॳवेंच वजा जाताुं एकुं दर िवॳ ुईत्पन्न 
४३,०८५–३–५ रुपये झालें  ! तेथें जाणाराची ुआतकी गदी होत ुऄिे कीं, एके िदवशीं एक दोन बायाुंि मूच्छा 
येुउन त्या खालीं पडल्या. ुऄशा प्रकारचा ुऄपूवॳ बाजार मुुंबईुंत कधींच भरला निेल. येथील व्यवस्थेच्या, 
मेहनतीच्या बुंदोबस्ताच्या, ठाकिठकपणाच्या व मोहकतेच्या मानानें पािहलें  ुऄिताुं ह्या बाजाराच्या 
ुईत्पादकाुंची धन्यता वणॳन करावी तेवढी थोडीच! 
 
 घरेंदारें. 
 
 ४४. घरें दारें–ह्या शहराुंतील घरें बहुधुः एकमजल्यापयंत दगड व पुढें िवटा ह्याुंनीं बाुंधलेलीं 
ुऄितात व त्याुंि चुना लावतात. िरकारी ऑिफिें व िावजंिनक गृहें हीं बहुत करून खालपािून वरपयंत 
दगडाुंनींच बाुंधलेलीं ुऄितात. घराुंवर गाुंवठी ुऄगर िवलायती कौलें  घालतात. कोठें कोठें  ―िटन‖ (जस्ता) 
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चे पते्रही ुअढळतात. हीं घरें िवॳच िोुइचीं ुऄितात ुऄिें नाहीं; तर, तीं जशी जागा िाुंपडेल त्याप्रमाणें 
बाुंधलेली ुऄितात. त्यामुळें  पुंचवीि पुंचवीि घराुंमध्ये हवा येण्याि मुळींच जागा निून ती जणूुं काय एकच 
ुअहेत ुऄशीं िदितात. ह्मणजे ुऄथांत ुअमच्या प्राचीन िशल्पशास्राप्रमाणें फार थोडीं घरें मुुंबईुंत िाुंपडतील. 
ुऄशीं गदीची घरें माुंडवी वगैरे िठकाणी दृष्ीि पडतात. िकत्येक घरें केवळ बाुंधायची म्हणून बाुंधलेलीं 
ुऄितात एवढेंच काय तें; परुंतु, मुख्य खाुंब जर बिघतला तर त्याची जाडी ुऄधॳफूट ! ुऄशीं घरें लोक फक् त 
भाड्याच्या ुअशनेें बाुंधतात; परुंतु, घरधनी जेवढें भाडें खातात तेवढेंच भाडें िव्याज, शकबहुना, ज्यास्तही 
त्याुंि घराुंच्या दुरुस्तीकिरताुं खचावें लागते. व कधीं कधीं हीं घरे पडतातही. ह्याप्रमाणे त्याुंि घरापािून 
िुख िमळतें ! ुअताुंशा जीं घरें बाुंधली जातात ती म्युिनििपालटीच्या काुंहीं ुऄटी ुऄितात त्याप्रमाणे िोुइ 
करून बाुंधावीं लागतात. लाुंबच्यालाुंब पाुंच पुंचवीि िबऱ्हाडें राहण्याची िोुइ ुऄिली तर त्या घराि ―चाळ‖ 
ह्मणतात. ुऄशा चाळी चार मजल्यापयंत ुऄितात व त्या मानाप्रमाणें त्याुंत िबऱ्हाडेंही १५० २०० पयंत 
राहतात. मुुंबईुंत राहणाऱ्या लोकाुंि घरभाडें फार द्यावें लागतें. ह्या शहरािारखी जागेची दुर्णमळता व 
घरभाडें शहदुस्थानाुंत दुिऱ्या कोणत्याही शहरीं निेल. शहदुलोकाुंची राहण्याची रीित फार िाधी ुऄिते. 
―पाढुंर पेश‖े लोक ज्या िठकाणीं राहतात त्या िठकाणीं बहुतकरून स्वच्छता ुऄिते. पारिंी लोकाुंची घरें 
बाहेरून मात्र चाुंगली झक् क पक् क पाहून घ्यावीं. ―ुअुंगणावरून घराची परीॱा‖ ह्या ह्मणीप्रमाणें ुअुंगणाुंत 
कोठें कोंबड्याुंची िवष्ठा पडली ुअहे; कोठें कुत्रीं ओकलीं ुअहेत; कोठे मुलाुंचे मलमूत्र पडलें  ुअहे ुअिण 
कोठें माशाुंची हाडें पडलीं ुअहेत. ुऄशी त्स्थित जेथें ुऄिते तेथें घराुंत िकती स्वच्छता राहत ुऄिेल ह्याची 
कल्पना वाचकाुंनींच करावी ! पारिंी लोकाुंच्या दारावरून जाणें ह्मणजे फार जपून जावें लागते; कारण, 
केव्हाुं ुअुंगावर काय पडेल ह्याचा नेम नितो. ुअताुं, ुऄशी त्स्थित म्हणजे िवॳच िठकाणी ुऄिते ुऄिें नाहीं; 
तरी, बहुतेक िठकाणीं ुऄिते ुऄिें ह्मणण्याि हरकत नाहीं. ुऄिें ुअहे तरी हे लोक रोज िकाळीं ुअपल्या 
ओटीवर ुअिण पुढें जागा ुऄिल्याि ती स्वच्छ करून तेथें, राुंगोळी घालतात व िुंध्याकाळीं चुंदनाचा चरुा 
िवस्तवावर ठेुउन त्याचा िवॳ घरभर धूप देतात. ही गोष् मात्र िवांनी ुऄनुकरण करण्यािारखी हे लोक 
किरतात याुंत काुंहीं िुंशय नाहीं. िाहेब लोकाुंची राहण्याची रीित फार चाुंगली ुऄिून त्याुंच्या राहण्याच्या 
िठकाणी स्वच्छताही िवशरे्ष दृष्ीि पडते. पण ुऄुंमल भटारखान्याकडे दृिष् फें कली तर, ुऄमाुंिहारी मनुष्य 
ओकल्यावाचून राहवयाचाच नाहीं. ुऄशी त्याुंच्या पाकशाळेंत दुगंिध िुटलेली ुऄिते । तरी एकुं दरींने पािहलें  
तर ह्या लोकाुंि स्वभावतुः स्वच्छता िवशरे्ष ुअवडते. त्याुंि दारापढुें झाडें लावण्याची िोुइ निली तरी 
देखील दहापाुंच कुुं ड्या तरी ठेवतील. ह्याुंच्या घराुंतील जमीन फारच स्वच्छ ुऄिते. एखाद्या िाहेबाच्या 
बुंगल्याुंत गेलें  तर तेथें िाधारण राजाच्या राजमहालाप्रमाणे शोभा दृष्ीि पडते. हे लोक जरी लहानशा 
झोंपडीत राहत ुऄिले तरी ती रमणीय िदिावी म्हणनू फारच प्रयत्न किरतात. एतदे्दशीय रॅीमुंत लोकाुंच्या 
घरी हुंड्या, झुुंबरें, कोचा, टेबलें , खुचा वगरेै युरोिपयन तऱ्हेचें िामान ुऄिून िशवाय िदवाणखान्याुंत एकेक 
पुरुर्ष ुईुंचीचे ुअरिे लावलेले ुऄितात. िकत्येकाुंि तर िवॳ िदवाणखानाभर ुअरिे लावण्याची मजा वाटते. 
िदवाणखान्याुंत बहुशुः ―ििलींग‖ फारच ुईत्म केलेलें  ुऄितें. माटुुंग्जयास णजवनजी महाराजाचा ―ुअरिे 
महाल‖ ुअहे त्या िठकाणीं जाुउन ुईभें रािहलें  तर चोहोंकडून पाहणाराि ुअपलें  रूप िदिते. पारिंी 
लोकाुंकडे शहदु लोकाुंप्रमाणेंच व्यवस्था ुऄिून खुच्या व टेबलें  ह्याुंचा िवशरे्ष भरणा ुऄितो. कारण ते 
जेवताुंना ुअपल्या लोकाुंप्रमाणें जिमनीवर पाट माुंडून न बिता खुचीवर बिून टेबलावर भोजनपात्र (बशी 
शकवा िरकाबी) ठेुउन जेवतात. नानाप्रकारचे चेहरे व ुअरिेही त्याुंच्या ―िदरेंत‖ (िदवाणखान्याुंत) ठेवतात. 
िाहेब लोकाुंकडेि भाुंड्याुंच्या ऐवजी काुंचपात्रें िवशरे्ष ुऄितात. मुसलमान ुअिण पारिंी लोक ुअपल्या 
भाुंड्याुंि ुअुंतून बाहेरून कल्हुइ लावतात. िाहेब लोकाुंकडे भाुंडीं ुऄिलींच तर त्याुंि ते शहदु लोकाुंप्रमाणे 
बाहेरून कल्हुइ लावीत नाहीत. प्रत्येक पारिंाकडे कुत्रें ुऄिावयाचेंच. िकत्येक िाहेब व शहदुही ुअपल्या 
घरीं मोठमोठी शकमत देुउन कुते्र ठेवतात. 
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 पोषाख, दाणगने वगैरे. 
 
 ४५. पोर्षाख, दािगने वगैरे–मुुंबई शहराुंत नानातऱ्हेचे पोर्षाख दृष्ीि पडतात. पागोटींच पाहूुं गेलें  
तर ब्राह्मणी, परभी, गुजराथी, बडोदेशाही, मारवाडी, मराठेशाही ुऄशीं िुमारे ५०–६० तऱ्हाुंचीं एका 
शहदुलोकाुंचींच पाहण्याुंत येतात. िशवाय पारिंी, मुसलमान वगैरे लोकाची िनराळींच. िाहेब व िकिरस्ताुंव 
ह्याुंच्या टोप्या तरी ुऄनेक तऱ्हेच्या दृष्ीि पडतात. िनरिनराळया लोकाुंची िनरिनराळीं पागोटी. ुऄितात 
ह्मणून िाुंिगतलें  त्याुंतही एका जातीच्या लोकाुंच्या पागोट्याुंशी दुिऱ्या जातीच्या लोकाुंच्या पागोट्याुंचा 
कधींच िारखेपणा नितो. थोडाबहुत फरक ुऄितोच. प्रत्येकाची तऱ्हा िनराळीच. तैलुंगण व कानडा वगैरे 
िठकाणचे लोक ुईघड्या डोक्यानेंच िफरतात. णचनी लोकाुंत डोकीि एक टोपी ुऄिते व त्याुंचे डोकीवरील 
कें ि पायापयंत वणेी घालून बाुंधलेले ुऄितात. शहदु लोकाुंप्रमाणें णचनी लोक हजामत करिवतात. ब्राह्मण व 
ुआतर जाती डोकीि रुमाल बाुंधतात. पागोटींही ुअपापल्या तऱ्हेची घालतात. 
 
 ४६. शहदु लोकाुंचा पोर्षाख ह्मटला ह्मणजे िाधारणतुः [ लग्नकायॳ ुऄगर एकाद्या िवशरे्ष प्रिुंगीं वाणी, भाटे, परभ ूव 
पारशी हे लोक पायापयंत घोळत ुऄिलेला झगा घालतात त्याि ―जामा‖ ह्मणतात. त्याजवर कुं बरे िभोंवती शलेा ुऄगर दुिरें एकादें शुभ्र वस्र 

गुुंडळतात. ही पोर्षाखाची तऱ्हा तरी हळु हळू कमीच होत चालली ुअहे.] डोकीि पागोटें, नेिण्याि धोतर, ुअुंगाुंत बुंडी ुअिण 
ुअुंगरखा ुऄिा ुऄितो. ब्राह्मण ुऄिला तर त्याच्या ुअुंगावर ुईपवस्र ुअिण पायाुंत जोडा ुऄितो. िुमारें 
२५–३० वर्षांपूवी मुुंबईुंत फारच मोठीं पागोटीं पहाण्याुंत येत; परुंतु हल् लीं तीं जाुउन त्याुंच्या जागीं ुऄगदींच 
लहान पागोटीं वापरण्याुंत येतात. ुऄलीकडे पुण्याच्या ―पगड्या‖ िनघाल्या ुअहेत, त्या फार हलक्या ुऄिून 
त्याुंपािून डोकीिही फार कमी भार होतो. त्याुंि वर्षांतून एकदाुं बाुंधिवण्याची शकवा रुंगिवण्याची काय ती 
खटपट. ुऄशा पगड्या वापरणाराुंि लोक पूवी हुंित; परुंतु, त्याच हल् ली बडेबडे लोकही वापरूुं  लागले 
ुअहेत. ―बुंदरी‖ व ―िशटी‖ पागोटीं काुंही काुंही जुन्या परभ ूगृहस्थाुंिशवाय कोणाच्याच डोकीि ुऄलीकडेच 
दृष्ीि पडत नाहींत पारिंी व मुसलमान ह्याुंचा पोर्षाख ह्मटला ह्मणजे डोकीि खोकें , ुअुंगाुंत बुंडी व 
ुअुंगरखा, नेिण्याि िवजार ुअिण स्टाशकग व बूट हा होय. िकत्येक मुसलमान धोतर नेिून जोडे घातलेले 
दृष्ीि पडतात. तिाच िाहेब लोकाुंचा पोर्षाख डोकीि टोपी, ुअगाुंत खमीि, हाफ् ज्याकेट ुअिण 
कमरेपयंत कोट, नेिण्याि िवजार ुअिण पायाुंत स्टाशकग ुअिण बूट ुऄिा ुऄितो. पोर्षाखाच्या िुंबुंधानें हा 
जरी िामान्य तऱ्हेचा पोर्षाख त्या त्या लोकाुंचा िदला ुअहे, तरी एवढें ध्यानाुंत ठेिवलें  पािहजे कीं ुऄलीकडे 
िवॳ जातींच्या लोकाुंि ुआुंग्रजी तऱ्हेचा पोर्षाख घालणें ह्याुंत मोठें भरू्षण ुअहे ुऄिें वाटूुं लागल्यामुळें  हळुहळू 
ुआुंग्रजी िरवाजाचा पोर्षाख िवॳत्र पाहण्याुंत येतो. ुऄिें ुअहे तरी हेंही िविरता कामा नये कीं, मुुंबईुंत कोणा 
एका िवविॱत जातीचा ुऄमुक एका प्रकारचा ठरींव पोर्षाख ुअहे ुऄिें मुळींच नाही; कारण, मुुंबईुंत 
कोणत्याच प्रकारचा धरबुंद निल्यामुळें  ज्याच्या मनाि वाटेल तिें तो ुअपले वतॳन ठेिवतो. 
 

 ४७. शहदु लोकाुंचे िस्रयाुंचा पोर्षाख ह्मटला ह्मणजे लुगडें ुअिण चोळी हा होय. गुजराथी, मारवाडी 
वगैरे लोकाुंच्या बायकाुंचा पोर्षाख दिॱणी लोकाुंच्या बायकाुंच्या पोर्षाखाहून फार िभन्न ुऄितो. त्याुंच्या 
िस्रया िाधारणतुः एक मोठा परकर नेिून त्याच्या िभोंवार एक लहानिा लुगड्याचा तुकडा गुुंडाळून 
त्याचा डोकीवरून पदर घेतात व चोळी दिॱणी लोकाुंचे बायकाुंप्रमाणें न घालताुं ुईलट घालतात; ह्मणजे 
चोळीची गाुंठ ुउरस्तनभागीं न बाुंधताुं ती पाठीवर मारतात. ह्या जातींच्या बायका कच्छहीन ुऄितात. 
ब्राह्मण लोकाुंच्या बायकाुंचा व ुआतर जातींच्या बायकाुंचा लुगडें नेिण्याचा प्रकार काुंहींिा िभन्न ुऄितो. 
मािे मारणारे कोळी वगैरे लोकाुंच्या बायका गुडघ्यापयंत लुगडें नेिून काुंि मारतात. शहदु लोकाुंच्या 
बायका िधवा ुऄिल्या तर कपाळाुंत कुुं कू लावतात. कारणपरत्वें रस्त्याुंतून जाणें झालें  तर डोकीवरून 
पदर घेतात. व लग्नकायॳ प्रयोजनीं ुअुंगावर शालू ुऄगर शाल घेतात. याप्रमाणें पोर्षाख करणें तो ज्याुंचे ते 
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ुअपल्या ऐपतीप्रमाणें किरतात. पण हेंही मान ह्या मुुंबईुंत फार कमी प्रमाणानें िाुंपडेल. घराुंत एकवार 
खावयाि निलें  तरी परुवले; पण, बाहेर पडलें  ह्मणजे ―खडेघाट‖ थाटानें िनघावयाचे. ुऄिे लोक येथें फार. 
 
 ४८. ुअमच्या शहदु लोकाुंच्या बायकाुंि दािगने घालण्याची मोठी हौि. िकत्येक पुरुर्षाुंमध्येंही काुंहीं 
वर्षांमागें ुऄशीच हौि दृष्ीि पडे. पण हल् लीं ती क् विचत दृष्ीि पडते; तरी पण, मुलगा िुमारे १५–२० 
वर्षांचा होुइ तोंपयंत त्याि दािगने घालण्याची ुऄजून चाल ुअहे. ब्राह्मण, िोनार, परभ ू वगैरे लोकाुंच्या 
िस्रयाुंच्या ुअुंगावरील दािगने बहुत करून िारखेच ुऄितात; परुंतु त्याुंत ही थोडथोडा फरक ुऄितो. ह्या 
जातींच्या बायकाुंचे दािगने गुजराथी वगैरे लोकाुंच्या बायकाुंच्या दािगन्यापेॱाुं फारच चाुंगले, िुबग व 
िुशोिभत ुऄिे ुऄितात. दािगनें घालनें ते ज्याचा तो ुअपल्या ऐपतीप्रमाणें घालतो. गरीबाुंि चाुंदीवरच 
ुअपली हौि पुरी करून घ्यावी लागते. मग िोनें, मोतीं, िहरे, माणकें  ह्याुंची गोष् कशाला पािहजे ? पण 
शहदु िस्रयाुंच्या दािगन्याुंत नथ ुऄवश्य लागते. मग ती पाुंच रुपयाुंची काुं ुऄिेना. ुआतर दुिरे दािगने काुंहीं 
निले तरी चालतील. ुआतकी नथीची हौि ुअमच्या बायकाुंि ुऄिते. भाटे, वाणी, कच्छी, मुिलमान 
ुआत्यािद लोकाुंच्या िस्रयाुंचे दािगने काुंहींिे ुअबड धोबड ुऄितात. िोन्याचे पते्र मारलेलीं व िाधीं हत्स्तदुंती 
कुं कणें कोपरापयंत वाणी, भाटे्य वगैरे लोकाुंच्या बायका घालतात. नाकाुंत नथ घािलतात. शहदुस्थानाुंतील 
परदेशी वगरेै जातीचे लोकाुंतील िस्रया नथ घालतात ितचा घेर िाधारण पाुउण फूट ुआतका होुइल ! ुऄिे 
ुऄवजड दािगने ुआतर लोकाुंत फार घािलतात. 
 
 ४९. पारिंी लोकाुंच्या बायका िणावारी ुऄगर कायॳप्रयोजनी कपाळीं कुुं कुमाचा िटळक लािवतात. 
त्याुंचा पोर्षाख ह्मटला ह्मणजे ुअुंगाुंत बुंडी, डोकीि पाुंढरा शुभ्र फडका व नेिायला िवजार, पायाुंत 
स्टाशकग बटू शकवा िपातें होय. पारिंी िस्रया बाहेर जातेिमयी ुआजारी वरून रेशमी िाडी नेिून ितचा पदर 
डोकीवरून घेतात. ह्या लोकाुंच्या बायका ुअमच्या लोकाुंचे बायकाुंप्रमाणें बाुंगड्या घालतात. ुऄलीकडे 
िोन्यारुप्याचे दािगनेही घालूुं  लागल्या ुअहेत. िाडीवाुंचून कोणतीही पारिंीण बाहेर पडावयाची नाहीं, 
पारिंी िस्रया घराुंत ुऄितात तेव्हाुं नेिण्याि तुमान, ुअुंगाुंत जाळीदार िदरा व वरून बुंडी ुऄिा त्याुंचा 
पोर्षाख ुऄितो. वृद्ध वृद्ध बायका तर नुिता िदराच घालून ुऄितात. ुऄलीकडे ह्याुंचा डोकीवरचा फडका 
मागें िरत जाुउन ुआुंग्रजी तऱ्हेचा थाट ह्या बायकाुंत िवशरे्ष िशरत चालला ुअहे. 
 
 ५०. साहेबलोकाुंच्या बायकाुंचा पोर्षाख गवन, स्टाशकग बूट, िवजार व डोकीि टोपी हा ुऄितो. 
लग्न झालेल्या बायाुंचा झगा पायाुंपयंत ुऄिून कुमािरकाुंचा पोर्षाख गुढघ्यापयंतच ुऄितो. हे झगे (गवन) 
ुआतके लाुंब, घेरदार व पायघोळ ुऄितात कीं, एकादी मडम रस्त्यानें चालूुं  लागली तर ती ुअपल्या गवनानें 
रस्ता िाफ करीत जाते ुऄिें ह्मणण्याि हरकत नाहीं. ह्या लोकाुंच्या बायकाुंचे पोर्षाख नेहमीं बदलत 
जाुउन त्याुंच्या तऱ्हाही चमत्कािरक ुऄितात. पूवीं ह्या लोकाुंच्या िस्रया िोन्यारुप्याचे दािगने न घालताुं 
कपड्याुंतच ुअपला पैिा खचॳ करीत; पण, ुऄलीकडे त्याही दािगने घालूुं  लागल्या ुअहेत. ुअपल्या लोकाुंत 
दािगन्यावाुंचनू एकादी स्री ुऄिली तर ितला ुईकी ुऄगर ुईघडी ुऄिें िमजतात. तिें ह्या लोकाुंत नाही. 
ह्याुंचे िवॳ लॱ पोर्षाखाकडे ुऄिते. गृहस्थाच्या स्रीि िनरिनराळया प्रिुंगीं िनरिनराळे पोर्षाख लागतात. 
िकाळीं घराुंत घालून बिावयाचा एक; बाहेर पायीं चालत जाताुंना करावयाचा एक; गाडींतून जाताुंना 
करावयाचा एक; घोड्यावर बिून जावयाचा एक; कोठें ―खाणा‖ ुऄिेल तेथें जावयाचें ुऄिल्याि एक; 
नाचाि जावयाचा एक; नाटकाि जावयाचा एक; दरबाराुंत जावयाचा एक; ुऄिे िभन्न िभन्न स्थळीं ुअिण 
िभन्न िभन्न प्रिुंगीं करावयाि त्याुंि ुऄनेक िभन्न िभन्न पोर्षाख लागतात. ह्याुंच्या झग्यामध्यें ―िक्रनोिलन‖ 
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घालतात तेणेंकरून त्याुंच्या शरीराचा कमरेखालील भाग मोठा फुगलेला िदितो. ह्या बायकाुंचा शृुंगार 
करण्याुंतच बहुतेक वळे जातो. 
 
 ५१. गोव्याचे िकिरस्ताुंव वगैरे लोकाुंच्या बायका लुगडें नेिून ुअुंगाुंत बुंडी ुअिण पायाुंत िपातें 
घालतात. ह्या बायकाुंची कें ि बाुंधण्याची तऱ्हा मोठी चमत्कािरक ुऄिते. त्या ुअपले कें ि डाव्या कानावर 
बाुंधून त्याुंत फणी खोंवतात. ह्या लोकाुंच्या िस्रया दािगने घालतात. ह्याुंच्याुंतही ुअताुं लुगडें क् विचत जुन्या 
िस्रयाुंत मात्र पाहण्याुंत येतें. 
 
 ५२. याप्रमाणें मुख्य मुख्य जातींच्या स्रीपुरुर्षाुंच्या पोर्षाख, दािगने वगरेैच्या िुंबुंधी ठळक ठळक 
गोष्ींची मािहती वाचकाुंि करून िदली. तिेंच मुसलमान लोकाुंच्या िुंबुंधीही काहीं िलिहणे ुआष् होतें. 
परुंतु, त्याुंच्याुंत स्रीपुरुर्षाुंच्या पोर्षाखाची व ुऄलुं कार भरू्षणािद घालण्याची एकच तऱ्हा निते. म्हणजे पहा, 
िकत्येक बायका शहदु िस्रयाप्रमाणें पोर्षाख किरतात; िकत्येक डोकीपािून पायाुंपयंत बुरखा[बुरखा म्हणजे 
डोकीवरून तो पायाुंपयंत जो कपडा मुिलमान लोकाुंच्या िस्रया घालतात तो. ह्याि तोंडािमोर रॄािोच्छािाकिरताुं व िदिण्याकिरताुं एक 

लहानशी जाळी ुऄिते.] घेतात; िकत्येकाुंचा शहदुमुिलमान ुऄिा िवजातीय पोर्षाख ुऄितो ! यहुदी लोकाुंचे 
बायकाुंचा पोर्षाख ह्मटला ह्मणजे िकत्येकाुंचा शहदुलोकाुंच्या बायकाुंप्रमाणें, ुअिण िकत्येकाुंचा 
िाहेबलोकाुंच्या मडमाुंप्रमाणें. मोंगल लोकाुंचा पोर्षाख नेिण्याि ुआजार, ुअगाुंत  पायघोळ ुअुंगरखा व 
त्याि पाुउण हात रुुं दीच्या ुऄस्तन्या ुऄिा ुऄितो. ह्याप्रमाणें ुऄनेक जातीचे स्रीपुरुर्षाुंच्या पोर्षाख व ुऄलुं कार 
भरू्षणें घालण्याच्या तऱ्हा िभन्न िभन्न ुऄिल्याकारणानें प्रत्येकाचे पृथक वणॳन करूुं  जाणें ह्मणजे ह्यािुंबुंधी एक 
िनराळा ग्रुंथच िलहावा लागेल. तशाुंत ह्या मुुंबई शहराुंत ―ुऄठरापकड‖ जाती भरल्या ुअहेत. तेव्हाुं त्या 
प्रत्येक जातींतील िनरिनराळे ुऄलुं कार भरू्षणें व पोर्षाख ह्यािुंबुंधी बारीक बारीक भेदाुंचें कुं टाळवाणें वणॳन 
देुउन वाचकाुंि िवनाकारण त्राििवणें ुअम्हाुंि प्रशस्त िदित नाहीं. 

 
 लोकाुंची रीतभात, धमु, लोकाचार वगैरे. 
 
 ५३. लोकाुंची रीतभात, धमॳ, लोकाचार वगैरे–ुअमचा ुअयॳलोकाुंचा मूळ वैिदक धमॳ. प्राचीन 
ग्रुंथाुंत ब्राह्मण, ॱित्रय ुअिण वैश्य ह्या तीन वणाि [ ―ुअयॳ‖ शब्दाचा ुऄथॳ पूज्य, ुईत्म, रॅेष्ठ, िुिशिॱत, िुधारलेले ुऄिा होतो. 

िुधारलेले ह्या शब्दाचा ुऄथॳ ुऄलीकडे जो लोक–प्रचाराुंत तो मात्र येथें घेताुं कामा नये.] ुअयॳ ुऄशी िुंॲा ुअहे. ुअयांवाुंचून बाकीचे 
िवॳ लोक ुऄनायॳ. ह्यावरून जेवढे म्हणून शहदु ुअहेत तेवय राुंि ुअयॳ ह्मणतात व त्याुंचा जो देश तो 
ुअयावतॳ. ुअरुंभीं जेव्हाुं हे ुअयॳ ुईत्र खुंडाुंत राहत होते, तेव्हाुं िदरील ितन्हीं वणांचा परस्पराुंशीं 
िववाहिुंबुंध व भोजनव्यवहार होत ुऄिे. ुअयॳलोकाुंची िवॳ भरतखुंडाुंत वस्ती होुउन ब्राह्मण लोकाुंत 
मोठमोठे िवद्वान ुऊर्षी, ुअिण ॱित्रयाुंत पराक्रमी राजे झाले; वैश्याुंनीं कृिर्षकमाची व पशुपालनाची वृिद्ध 
करून ह्या देशाुंत िनवाहाच्या पदाथाचा पुरवठा केला; ुअिण शूद्राुंनीं त्याुंि ुअुंगमेहनतीने िहायमय केलें . 
ह्याप्रमाणें ुअमच्या देशाुंत चतुवॳणात्मक प्रजेचा िवस्तार झाला. मूळ ुअयॳ हे मोठे पराक्रमी, िवद्याशोधक व 
एक मतानें वागणारे ुऄिे ुऄिल्यामुळें, त्याुंनीं नानािवध िवर्षयाुंवर बहुत ग्रुंथ केले व ुऄनेक कलाकौशल्याुंत 
प्रावीण्य िमळिवलें ; हें ुआितहाि प्रििद्ध ुअहेच. ह्या वळेीं ुआतर देशचे लोक ुऄगदीं रानटी ुऄिल्याकारणानें 
त्याुंनी त्याुंि ―ुऄनायॳ‖, ―म्लें च्छ‖, ―िनर्षाद‖, ―दस्युुः‖ ुऄशीं ुऄनेक शनदास्पद नावें िदलीं. पुढें हळुहळू ―ुअयावतॳ 
स्वणॳभुूः‖ हें नाुंव ऐकून ुअमच्या देशावर वारुंवार परकीयाुंच्या स्वाऱ्या होुउुं  लागल्या व त्यामुळें  वरील 
वणॳव्यवस्थेि धक् का पोंहचत जाुउन िदरील चार जातींच्या ुऄनेक जाती झाल्या. त्या ुआतक्या कीं, फक् त 
ब्राह्मणाुंतच शपेन्नाि जाती होुउन ॱित्रय, वैश्य व शूद्र ह्याुंत िनदान िवाशें िदडशें जाती झाल्या ुअहेत. बरें, 
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िनरिनराळया जाती होुउनच मूळ धमॳ रािहला ुअहे ुऄिेंही नाहीं; तर, त्याुंतही ुऄनेक मतें व ुऄनेक पुंथ 
िनघनू ुअमच्या देशाुंत जाती धमॳ ह्याुंचा िगळा गोंधळ होुउन गेला ुअहे. ह्याप्रमाणें िाुंप्रत जाती ह्मणनू जो 
प्रकार ुअमच्या लोकाुंत दृष्ीि पडतो, त्याचें यथायोग्य स्वरूपवणॳन करीत बिणें म्हणजे िवनाकारण जागा 
ुऄडिवणें ह्यािारखें होय व तो िवर्षयही प्रकृत पुस्तकाचा नाहीं. ुआतका ह्या जातींचा व्याप फार िूक्ष्म रीतीनें 
िभन्न िभन्न प्रदेशीं िभन्निभन्न जातींमध्ये िभन्न िभन्न प्रकारानें झाला ुअहे. तरी पण, ह्या शहराुंत ज्या ठळक 
ठळक गोष्ी जाितभेंदाुंत दृष्ीि पडतात त्याुंची थोडक्याुंत मािहती देुउन हा िवर्षय परुा करूुं . 

 
 ५४. ुअत ह्या मुुंबईुंत शेंकडो जाती ुऄिून त्याुंच्यामध्यें ुऄनेक प्रकारच्या रूढी चालू ुअहेत. कोणी 
एका ताटाुंत जेवीत नाहींत; कोणी एका पुंक् तीि बित नाहींत; कोणा एका जातीि दुिऱ्या जातीची भाुंडीं 
ुईपयोगीं पडत नाहीं; कोणी दुिऱ्याचे हातचें पाणी घेत नाहींत; कोणाि दुिऱ्यानें िशजिवलेलें  ुऄन्न चालत 
नाहीं, कोणाि पाण्यानें िशजिवलेलें  ुऄन्न चालत नाहीं. पण दुधाुंत िशजिवलेलें  ुऄगर तळलेलें  ुऄिलें  तर 
चालतें; कोणाकोणाचा ुऄन्नव्यवहार होतो; पण, बेटीव्यवहार होत नाहीं; िकत्येक दिॱणी ब्राह्मण गुजराथी 
ब्राह्मणाुंच्या हातचें ुऄन्न खात नाहींत; पण, िकत्येक गुजराथी ब्राह्मण दिॱणी ब्राह्मणाकडे ुऄन्न व्यवहार 
किरतात; िहन्दुस्तानी ब्राह्मण ुआतराुंनीं िशजिवलेलें  ुऄन्न खात नाहींत एवढेंच नाहीं; तर, दरएक मनुष्य 
वगेळी चूल करून ुअपलें  ुऄन्न िशजवनू खातो. कदािचत् ुअपल्या स्वयुंपाक घराुंत ुऄगर चुलीच्या चौकाुंत 
कोणी चुकून गेलाच तर, ुऄन्न िवटाळलें  ुऄिें ते मानतात; परुंतु चौकाच्या बाहेरून त्याुंि कुणब्यानें शकवा 
दुिऱ्या एकाद्या जातीच्या मनुष्यानें पाणी िदलें  िकवा, भाकरीचें पीठ मळून त्याच्या भाकरी वळून िदल्या तरी 
चालतात. ुऄिा प्रकार दुिऱ्या ब्राह्मणाुंत चालत नाहीं. िकत्येक गुजराथी ब्राह्मणाुंत कुणब्यानें पाणी ुअणून 
त्याि ―बामणया पाणी‖ ह्मणनू त्याुंि िदलें  तर ते िपतात. लुं बोरी जातीचे मलबारी ब्राह्मण कोणाि न िशवताुं 
मुिलमान भटाऱ्याकडील भाकरी घेुउन खातात. िशजलेलें  ुऄन्न मुिलमानानें स्पशॳ न किरताुंएका काठीच्या 
शवेटाि बाुंधून ुअणलें  तर तें नेपाळी लोक िनदोर्ष मानून खातात. गुजराथी ब्राह्मणाुंत िोवळयाओुंवळयाचा 
िवटाळ नाहीं; परुंतु, दिॱणी लोकाुंत एकदाुं िोंवळें नेिलें  म्हणजे त्याि स्वजातीचे लोक जरी ओुंवळयानें 
िशवले तरी िवटाळ मािनतात. िकत्येक गुजराथी, शिधी वगैरे ब्राह्मण चामड्याच्या पखालींतून ुअणलेलें  
पाणी िपतात. शहदुस्थानी ब्राह्मण शूद्राच्या घरचें तळलेलें  ुऄन्न खातात. पुंजाब, शसध व बुंगाल येथील 
ब्राह्मणाुंि मच्छमाुंिािद चालतें. मद्यही िपतात ! देशावरील िकत्येक ब्राह्मण चाुंभाराुंचीं लग्नें लावतात; 
परुंतु, कोंकणाुंतील ब्राह्मण चाुंभाराची िाुंवली देखील घेत नाहींत. रजपूत मुिलमानाच्या मुली किरतात; 
पण, ुअपल्या मुली मात्र त्याुंि देत नाहींत. ुऄिे ुऄनेक प्रकार ुऄनेक जातीच्या लोकाुंच्या रीतीभातींत िदिून 
येतात. जो तो ुअपणाि ुईुंच मािनतो. चाुंभार देखील बुरूड, माुंग ह्या जातींपेॱाुं ुअपण ुईुंच ुअहोंत ुऄिें 
मानतात. भुंगी म्हणतात ुअम्ही महार, माुंग चाुंभार ह्या जातींपेॱा ुईुंच, ुऄिे प्रत्येक जातीचे लोक ुअपण 
ुईुंच ुअहोंत ुऄिें मानतात व ुअपल्या जातीचा व विहवाटीचा प्रत्येकाि ुआतका ुऄिभमान ुऄितो कीं, ुअपलें  
िवॳस्व गेलें  तरी हरकत नाहीं; पण, चालत ुऄिलेल्या विहवाटींत एवढें देखील न्यनू पडताुं ुईपयोगी नाहीं. 
पण ही िवॳ बुंधनें मुुंबईमध्यें हळुहळू िशिथल होत चाललीं ुअहेत. 
 
 ५५. ुअताुं ुअमच्या लोकाुंच्या रीतीभाती रॅुितस्मृित पुराणाधारें चालतात हें िाुंिगतलें  पािहजे ुऄिें 
नाही. ह्या चालू रीतीभातींत कोणत्याही प्रकारें फेरबदल करणें म्हणजे ुअमच्या लोकाुंच्या िजवावर येतें. 
ुआतक्या त्या ुअमच्या ुअुंगीं ुऄगदीं िखळून गेल्या ुअहेत. ुअमचे ुअधुिनक िुधारक ह्या िरतीभातीत वतॳमान 
काळाला ुऄनुिरून फेरबदल करण्यािाठीं ुअपणाकडून होुइल तो प्रयत्न करीत ुअहेत; परुंतु, ह्या त्याुंच्या 
कृत्याि ुअजच यश येुइल ुऄिें िनदान ुअम्हाुंि िदित नाहीं. ुअमच्याुंतील जुन्या लोकाुंि पिहल्यानें 
िोंवळेंओुंवळें फार. त्याुंत जुन्या चालत ुअलेल्या रीतीभातींि, ुअचारिवचाराुंि–मग ते किेही काुं 
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ुऄिेनात–त्याुंि एकदम फाुंटा देणें हें त्याुंि ुऄगदीं रुचत नाहीं. ुअिण ुअमचे ुअधुिनक िुधारक लोक तर 
होुइल तें करून िाधेल तेवढा फेरबदल करण्याि झटत ुऄितात. येथेंच मतभेद होतो. किा तो पहा–
जुन्या लोकाुंचा िोंवळया ओुंवळयाकडे िवशरे्ष कटाॱ ुऄिल्या करणानें ुअगगाडींत बिून प्रवाि करूुं  नये 
िकवा “नवदेद्यावनी भार्षाुं प्राणैुः कुं ठगतैरिपुः” ह्याप्रमाणें त्याुंचें मत; पण, ुअमचे ुअुंग्लभौमिवद्यािवभिूर्षत 
िवद्वानाुंचें मत ह्या िवरुद्ध; तेव्हाुं ुऄथांत वर ह्मटल्याप्रमाणें नव्या जुन्या लोकाुंत मतैक्य ुऄिणें फार कठीण. 
पण हळुहळू यावनी भार्षा िशकल्यापािून लाभ ुअहेत ुअिण ुअगगाडींतून जाणेंयेणें िुलभ व ुऄल्पकाळाुंत 
होतें, हें जुन्या लोकाुंि जिजिें िमजूुं लागलें , तितिें त्याुंच्याही िमजाुंत थोडाथोडा फरक पडत 
चालला ुअहे. हें बुंड मोडताुं मोडताुं ते ुअताुं ुअपल्या मुलाुंि ुआुंग्रजी िशकण्याि पाठवूुं लागले ुअहेत. 
ह्याप्रमाणें देशकालानुरोधानें ुअिण ―यथा राजा तथा प्रजा‖ ह्या न्यायानें िदविेंिदवि िुधारणुकेचें पाुउल 
पुढेंच पडत जावयाचें !  
 
 लोकमत. 
 
 ५६. लोकमत–िाुंप्रतकाळी ुअमचे िुधारक लोक कोणकोणत्या ठळक ठळक बाबतींत िुधारणा 
करणें ुआष् ुअहे ह्मणून ह्मणतात, त्याुंचें थोडेिें िदग् दशॳन करून हा िवर्षय परुा करूुं . 
 
 ५७. िस्रयाुंि िशॱण देणें ुऄवश्य ुअहे ुऄिें प्रितपादन करणाराुंचें ह्मणणें ुऄिें ुअहे कीं, िस्रया 
िुिशिॱत ुऄिल्या तर पुरुर्षाुंि त्याुंच्या व्यािुंगाुंत फारिा त्राि पडत नाहीं, गृहकृत्यें िुरळीत चालतात 
ुअिण परस्पराुंमध्यें पे्रमािधक्य िवशरे्ष राहतें; पण, तीच स्री ुऄिशिॱत ुऄिली तर, प्रजाही मूखॳ होण्याचा 
बराच िुंभव ुऄितो. कारण ुअुइचा ुअिण बालकाचा ुऄितिनकट िुंबुंध ुऄिावयाचा. िवरुद्ध पॱाचे मत ुऄिें 
ुअहें कीं, ुअमच्या लोकाुंच्या िस्रयाुंि िशॱण हें मुळींच निावें व िकत्येकाुंचे मत ुऄिें ुअहे कीं, िस्रयाुंि 
िशॱण देणें तें हल् ली जिें हायस्कुलािद शाळा काढून त्याुंि देण्याुंत येतें त्याप्रकारचें न देताुं, त्याुंि िाधारण 
िलिहण्यावाचण्याि ुअलें  म्हणजे परेु ुअहे. काुंहीं तर ुऄिेंही प्रिदपादन करतात कीं, िस्रयाुंि ुआुंग्रज 
लोकाुंच्या बायकाुंप्रमाणें स्वातुंत्रय ुऄिावें; त्याुंि घरच्या दािीप्रमाणे न वागिवताुं त्याुंि त्याुंचे पूणॳ हक् क 
द्याव;े त्याुंनीं पुरुर्षाुंबरोबर िफरण्याि जावें वगैरे–िकत्येक ह्मणतात कीं त्याुंि ुआतकें  स्वातुंत्रय देताुं काुंहीं 
कामा नये; तरी पण, त्याुंि काुंहीं िनयिमत गोष्ींत थोडेंबहुत तरी स्वातुंत्रय देणें ुआष् ुअहे. दुिरा िवर्षय 
बालिववाहिनरे्षध व िवधवािववाहप्रितपादन हा होय. िुधारक लोकाुंचें म्हणणें ुऄिें ुअहे कीं, बालिववाह 
मुळींच निावा; मुलीचे लग्न बारा वर्षांवर व १६ वर्षांच्या ुअुंत व मुलाचे लग्न वीि वर्षांपािून पुढें करावें. 
ुऄिें केल्यानें प्रजोत्पित् दुबॳळ न होताुं चाुंगली िनपजते. ह्या ह्मणण्याच्या िमथॳनाि ते वैद्यशास्राुंची प्रमाणें 
देतात. काुंहीं ह्मणतात मुलींचे लग्न ―रजोदशॳनात्प्राक‖ होणें ुआष् ुअहे; िकत्येक तर ुऄिेंही ह्मणतात कीं, हें 
काुंही ुईपयोगाुंचें नाहीं. िस्रया चाुंगल्या प्रौढ झाल्या ह्मणजे त्याुंि पिुंत पडेल त्याजबरोबर त्याुंनीं ुअपला 
िववाह करावा. दुिरे ुऄिेंही ह्मणतात कीं, त्याि रजोदशॳन झालें  तरी देखील हरकत नाहीं. त्यािही काुंहीं 
प्रायिश् चत केलें  म्हणजे शास्राची मोकळीक ुअहे. ―ुऄष्वर्षा भवदे्रौरी ०–―ुऄिेंही म्हणणारे ुअमचे जुने लोक 
त्याुंच्या िवरुद्ध ुअहेतच. िवधवािववाहाच्या िुंबुंधानें िकत्येक ुऄिें म्हणतात कीं, ज्या ुऄबला तरुणपणी 
गतधवा होतात त्याुंचें लग्न ―नष्े मृते ०-‖ या शास्राधारें पनुुः करावें व ुऄिा पिरपाठ ुअपल्या ुअयॳ लोकाुंमध्यें 
पूवी होताही. ह्या मताि िवरुद्ध पॱही बराच िबळ ुअहे. धमॳिुंबुंधाच्या बाबतींतही िभन्निभन्न मतें प्रचिलत 
ुअहेत. कोणी म्हणतात–कोणी एक जो िनराकार परमेरॄर ुअहे त्याचें स्तवन करून मूर्णतपूजािदकाुंचा त्याग 
करावा; जाितभेद मुळींच बाळगूुं नये; ुअपण िवॳ एका ुइरॄराची लेकरें; ुइरॄरदत् िकवा ुइरॄरपे्रिरत ुऄिें 
कोणतेच धमॳपुस्तक नाहीं; िवॳ धमांचीं मलूतत्त्वें िारखींच; नीतीनें वागणें, ित्य बोलणें, परोपकार करणें, 
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कोणाचें वाुइट न करणें, हाच धमॳ. नैरॄरवादीही बरेच ुअहेत. ुअमच्या मतें िवॳ ुअयॳजनाुंनीं ुअपला जो 
िनातन वैिदकधमॳ त्याि धरून चाललें  ुऄिताुं फार चाुंगली गोष् ुअहे. त्याुंतच िहत ुअहे ुअिण त्याुंतच 
ुअपलें  ुअयॳत्व कायम राहणार ुअहे. ुआत्यािद ुऄनेक बाबतींत नेहमीं वाटाघाट चालूच ुऄिते. 
वतॳमानपत्राुंतून व माििकपसु्तकाुंतून जुने व नव े मताचे लोक एकमेकाुंिवरुद्ध लेख िलहून शकवा प्रििद्ध 
िभा भरवनू तेथें एकामेकाुंचा पाडाव करण्यािवर्षयीं प्रत्येक पॱ झटत ुऄितो. िवरुद्धपॱाचे लोक त्याुंचे 
मुंडण करण्याचे िामर्थ्यॳ ुअपल्या ुअुंगीं निल्याकारणानें िरकाराकडून कायदेही मागतात. िस्रयाुंि 
स्वातुंत्रय ुऄिावें म्हणून एखाद्या स्रीि ुईते्जन देुउन िोडिचठीचाही प्रकार कोटांत चाललेला दृष्ीि 
पडतो. ुऄिा नेहमीं घोटाळा िुधारक व दुधारक (जुने व नव)े ह्याुंत चालू ुऄितो. ुअमच्या मतें दोन्हीं 
पॱकाराुंनीं एक िवचारानें वागून चाललें  ुऄिताुं फार चाुंगलें  होुइल. 
 
 ५८. राज्य प्रकरणींही नेहमीं ―भवित न भवित‖ चाललीच ुऄिते. कोणी िरकारच्या िवचारािवरुद्ध 
िलिहतो ुअिण कोणी िरकारच्या तफेनें िलिहतो; पण, िवर्षय प्रकृत पुस्तकाचा निल्यामुळें  त्यावर लेखणी 
धरण्याि ुअम्ही ुआत्च्छत नाहीं. 
 
 लग्जनकाये. 
 
 ५९. लग्नकायें–ुअमच्या लोकाुंि लग्निुंबुंधाच्या बाबतींत िवशरे्ष खचॳ होतो. गुजराथी, वाणी, भाटे 
वगैरे लोकाुंत तर लग्नकायांत पाण्यािारखा पैिा ुईधळण्याुंत येतो. ह्या जातींत ुऄिेही लोक पाहण्याुंत 
येतात कीं, एकाद्याकडेि त्याच्या मुलाुंचे शकवा मुलीचें लग्न ुअहे ुअिण तो फार िधन ुअहे तर, ुअपल्या 
दारापुढें मुंडपाकिरताुं जागा निल्याि, एकाद्याचें घर मोडून त्याि त्याची शकमत देुउन त्या जागेवर दहा 
पाुंच हजार रुपयाुंपयंत खचॳ करून मुंडप ुईभािरतो व त्याुंत हजारो ग्लािें, हुुंड्या व झुुंबरें लावनू तो एकाद्या 
राजमहालाप्रमाणें तयार करतो. ुआतका पैिा व्यथॳ गेला नाहीं ुऄिें कोण ह्मणेल? तिाच हा लोकाुंत 
जेवणावळीचा िमारुंभ मिहना मिहना चालतो. ुऄशा ह्या जेवणावळी घरीं न होताुं त्या लोकाुंच्या 
‘महाजनवाड्ा’ ह्मणून जागा ुअहेत, त्याुंत होतात. मुुंबईुंतील बहुतेक िवॳ लोकाुंत लग्निमारुंभाच्या वळेीं 
िवरॄयोिर्षता तर ुऄवश्य ुऄिलीच पािहजे. िकत्येक वळेाुं एकाद्यानें ुऄशा प्रिुंगीं नायकीण न ुअणली तर 
मोठेमोठे कलहही होतात. फक् त एकादी वरात िनघाली तर, रस्त्याुंतून दारूकामाचा, िहलालाुंचा, 
वाजुंत्रयाुंचा व गाडीघोड्याुंचा जो िमारुंभ िनघतो तो िुमारें मलै ुऄधॳमलैपयंत चालतो. ुऄशी एकादी 
रस्त्याुंतून वरात िनघाली ुऄिताुं ितजबरोबर जर नायकीण ुअिण बेंडबाजा हे निले तर ती वरातच नाहीं 
ुऄिें ुआकडील लोक िमजतात. जिे नायिकणीच्या बाबतींत कलह होतात ह्मणून वर ह्मटलें  ुअहे, तिेंच 
ह्या बेंडबाजाच्या बाबतींतही ुऄशा िववाहाच्या िुंबुंधानें ुऄित िनकट झालेल्या ुआष्िमत्राुंत ुअिण िुह्रत्िुंबुंध्याुंत 
कलह होतात. याप्रमाणें िववाहिुंबुंधी जो मुुंबईुंत लोक ुऄतोनात द्रव्यव्यय किरतात तो फुकट जातो व 
त्यापािून देशाचें काडीमात्र देखील िहत होत नाहीं, हें ह्मणणें िवॳ कबूल करतील! ह्मणनू या बाबतींत 
हळुहळू काुं होुइना, पण िुधारणा होणें ुआष् ुअहे ुऄिें ुअह्माुंि वाटतें. 
 
 ६०. पारशी लोकाुंच्या लग्नें लावण्याच्या िनराळयाच जागा ुऄितात. ह्याुंच्याुंत लग्न िमारुंभ एकच 
िदवि ुऄितो. त्या िदवशीं िनयिमत जागीं जाुउन त्याुंच्या धमॳपुंथाप्रमाणें लग्नकायॳ ुईरकून घेतात. 
िववाहिुंबुंधीं ह्या लोकाुंत िवशरे्ष ुईधळेपणा पाहण्याुंत येत नाहीं. ुअमच्या लोकाुंप्रमाणें ह्याुंच्याुंतही ब्याुंड 
वगैरे वाद्यें लागतात. रोर्षनाुइचाही थाट मोठा ुऄितो. ह्याुंच्या लग्नाुंत िुंस्कृत मुंत्र ह्मणतात ह्मणून 
िाुंगतात! हीं लग्नें त्याुंचे ―ुऄुंधारु‖ (धमोपाध्ये) लावतात. 
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 ६१. ुआुंग्रज लोकाुंची लग्न लावण्याची रीित िनराळीच. त्याुंचीं लग्नें ुअमच्या लोकाुंप्रमाणें घरीं 
लागत निून देवळाुंत लागतात. ह्याुंच्या लग्नाचा प्रकार काुंहींिा ुअमच्या लोकाुंच्या फार प्राचीनकाळच्या 
स्वयुंवरािारखा ुअहे. देवळाुंत गेल्यावर पाद्री वधुवराुंचें पािणग्रहण करिवतो त्यावळेीं नवरा ुईजवीकडे 
ुअिण नवरी डावीकडे ुऄशीं ुईभीं राहतात. नुंतर ―एकमेकाुंच्या िल्यानें चालूुं , त्याुंत ुऄुंतर करणार नाहीं.‖ 
ुऄशा परस्पर शपथा घेतात; व नवरा ुअपल्या बरोबर ुअणलेल्या दोन ुअुंगयाुंपैकीं एक वधूच्या हाताुंत व 
एक ुअपल्या हाताुंत घालतो. एवढें झालें  म्हणजे लग्निमारुंभ ुअटपला. नुंतर तीं ुईभयताुं घरीं ुअल्यावर 
ुआष्िमत्राुंिहवतॳमान भोजनिमारुंभ करतात. लग्नाुंचत ―वशेडग केक‖ (लग्नाचे पक् वान्न) नाुंवाचें पक् वान्न 
किरतात. नुंतर ती वधुवरें लागलीच ―हनी मून‖ (नूतन वधुिुंगमिुख) भोगण्यािाठीं कोठें तरी बाहेरगाुंवीं 
िनघून जातात. ह्यावळेीं ह्या वधूवराुंच्या गाडीवर मागून जुने ―बूट‖ ुईडिवणें हा मोठा शुभ शकून िमजतात ! 
बडेबडे लोक लग्निमारुंभ ुअटपल्यानुंतर रात्रीं ुअपल्या िोयऱ्याधायऱ्याुंि व ुआष्िमत्राुंि [बॉल देण्याची तऱ्हा 
ुऄशी ुअहे कीं, यजमान ुअपल्या ुआष्िमत्राुंि िहकुटुुंब ुअमत्रुंण िचया पाठवून िनयिमतवळेीं येण्याची िवनुंती किरतो. ुऄशा प्रिुंगी बहुधा 
ुऄिववािहताुंि ुअमुंत्रण निते. ह्याप्रमाणें िनमुंित्रत जोडपीं ुअल्यावर त्याुंि मेजवानीचा थाट ुईडतो. पुढें ह्या खेळाि ुअरुंभ होण्यापूवी बॉलम्यानेजर 
(व्यवस्था पहाणारा) ह्याि जो तो ुअपापली ुआच्छा प्रदर्णशत किरतो. त्याप्रमाणें प्रत्येकाि िूचना झाल्यावर जी बाुइ ज्यानें पिुंत केली ुऄिेल 
ितजबरोबर नाचण्याि तो ुईठतो. व ती बाुइही िुंकेताप्रमाणें त्याजबरोबर नाचण्याि तयार होते. ुअताुं येथें हेंही िाुंिगतले पािहजे कीं, िजची शकवा 
ज्याची ितजबरोबर शकवा त्याजबरोबर नाचण्याची ुआच्छा निेल त्याप्रमाणें िदहुॳ बॉल म्यानेजराि िुचना होते. नाचणारा परुुर्ष बाुइच्या 
कमरेिभोंवती हात घालून ुईभा राहतो, त्याप्रमाणेंच बाुइही त्या पुरुर्षाच्या स्कुं धावरून हात टाकून ुईभी राहते. ह्याप्रमाणें िवॳ जोडपीं तयार 
झाल्यावर ब्याुंडाि िुरवात होते ुअिण मग हीं स्रीपरुुर्षयुग्में पूवीच मद्यमाुंिािद ुअहारानें तपृ् त झालेलीं ुऄितात. त्या ुअनुंदाभराुंत नृत्याि ुअरुंभ 
किरतात. ह्याप्रमाणें िुमारें दहा िमिनटेंपयंत एक नाच चालतो. पुढें काुंहीं वेळ पुनुः ुअहारािद होुउन पुनुः पूवॳवत् नाचाि िुरवात होते. ुऄिें एका 

रात्रींतून दहा पाुंच वळे झालें  म्हणजे नाच पुरा होतो. हा नाच ुअमच्याुंतील पूवीच्या रािक्रीडेचेंच ुऄुंशतुः ुऄनुकरण ुअहे ुऄिें वाटतें !] बॉल 
देतात. बॉल हा एक प्रकारचा वाद्यनृत्ययुक् त स्रीपुरुर्षाुंनीं नाचण्याचा खेळ ुअहे. ुऄशा प्रकारचे नाच 
ुअनुंदोत्िवाथॳ ुआतर वळेींही देण्याुंत येतात. वधूवरें वधूच्या घरून देवळाि जाण्याि िनघतात तेव्हाुं वधू 
पाुंढरा शुभ्र पोर्षाख करून तोंडावर पाुंढराच जाळीचा बुरखा टािकते. वराचा पोर्षाख ुऄस्मानी रुंगाचा ुऄिून 
ुअुंतली बुंडी पाुंढऱ्या िाटणीची ुऄिते. 
 

 ६२. पोटुॳगीज लोकाुंतही लग्नाचा प्रकार फार करून िाहेबलोकाुंिारखाच ुऄितो. तरी शकिचत् 
थोडा फरक ुऄितो. ज्याप्रमाणें िाहेब लोकाुंत िोळाव्या वर्षांच्या ुअुंत मुलीचें लग्न ुअिण २५ वर्षांच्या ुअुंत 
मुलाचें लग्न होत नाहीं ुऄिा िवॳ िाधारण िनयम ुअहे, तिाच प्रकार पोटुॳगीज लोकाुंतही ुअहे. फरक 
एवढाच कीं, पोटुॳगीज लोकाुंत ुअमच्या लोकाुंप्रमाणें वधूवराुंचें लग्न काुंहीं ुऄुंशीं त्याुंच्या मातािपतराुंच्या 
ुआच्छेवर ुऄवलुं बनू ुऄितें. ज्याप्रमाणें ुअमच्या लोकाुंच्या बायकाुंि दािगन्याुंची हौि ुऄिते त्याप्रमाणें िाहेब 
व पोटुॳगीज लोकाुंत त्याुंच्या बायकाुंि कपडालत्ा, गाडीघोडा,चाकरनोकर ुआत्यािदकाुंकिरताुं लग्न 
झाल्यानुंतर पैिा खचॳ करण्याची हौि ुऄिते. पण ुआकडील पोटुॳगीज लोकाुंत थोड्या बहुत शहदु लोकाुंच्या 
चाली िशरल्या ुअहेत. 
 
 ६३. मुिलमान लोकाुंत लग्निमारुंभ काुंहींिा शहदु लोकाुंिारखा थाटमाटाचा ुऄितो; तरी पण, 
ुअमच्या लोकाुंिारखा ते ह्या कामीं िवनाकारण पैशाचा व्यय करीत नाहींत. ह्या लोकाुंची लग्नें काजी 
लावतो. हे लोक िववाहाि ―शादी‖ व पुनलॳ ग्नाि ―िनक् का‖ ुऄिें ह्मणतात. 
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स्रीस्वातुंत्र्य. 
 

 ६४. स्रीस्वातुंत्रय–ुअमच्या लोकाुंतील िस्रयाुंि ―स्वातुंत्रयुं न क् विचत्त्स्रयाुः‖ ुऄशी त्स्थित ुऄिल्या 
कारणानें त्याुंि स्वातुंत्रय निल्यामुळें  ुईुंच जातींतील कुलीन िस्रया एकट्या कधींही कारणावाुंचून बाहेर 
जावयाच्या नाहींत. िाधारण िस्रया ह्याुंि देखील भीड मयादा िवशरे्ष ुऄिते. ही गोष् फार चाुंगली ुअहे; 
परुंतु, त्याुंि िवनाकारण ुऄगदीं कोंडवाड्याुंत ठेुउन यत् शकिचतही कोणत्याच बाबतींत स्वातुंत्रय न देणें हें 
ुअमच्या मतें चाुंगलें  नाहीं. मुिलमान लोकाुंत बायकाुंि नेहमीं झनान्याुंत ठेवतात व त्याुंच्या िस्रया बाहेर 
पडणें झाल्याि तोंडावरून ―बुरखा‖ घेतात. ही गोष् कुलीन व रॅीमान गृहस्थाुंची ुअहे. िाधारण प्रतीच्या 
िस्रया रस्त्यानें शहडताुंना दृष्ीि पडतात. िस्रयाुंि ुऄगदीं ‘गोषाुंत’ ठेवण्याची चाल ुअमच्या लोकाुंनीं 
मुिलमानाुंपािूनच घेतली ुऄिावी ुऄिें िदितें. पारशाुंच्या िस्रया ह्या एकट्या बाहेर िफरावयाि जातात. 
ह्याुंच्याुंत िाहेब लोकाुंप्रमाणें िस्रयाुंि ुऄलीकडे िवशरे्ष स्वातुंत्रय देण्याुंत ुअलेलें  पाहण्याुंत येतें. िाहेब 
लोकाुंत तर िस्रयाुंि फारच मान देण्याुंत येतो व त्या मानानें त्याुंि िवॳ बाबतींत पूणॳ स्वातुंत्र ुऄितें. िस्रयाुंि 
ते ुआतका मान देतात कीं, िाधारण गाडींत बिणें ुऄगर गाडींतून ुईतरणें झालें  तरी, पिहल्यानें मडम िाहेब 
बिावयाची ुअिण तीही नवरा ुऄगर कोणी ुआष्िमत्र ुऄिेल त्यानें ितचा हात धरून बिवावें ुऄगर ुईतरवावें 
लागतें. एकाद्या िमाजाुंत स्री गेली तर-मग ती ुअपल्यापेॱाुं शकिचत् हलक्या दज्याची ुऄिली तरी-दुिरी 
खुची िरकामी निल्याि पुरुर्ष मुंडळीपैकीं कोणीही ुईठून ितला जागा देतो. ुआतका ते लोक िस्रयाुंचा मान 
राखतात. ुअपली िहचािरणी या नात्यानें िस्रयाुंि योग्य तो मान देणें ुआष् ुअहे; पण, िाहेब लोकाुंप्रमाणें 
बेहद्द तऱ्हेची मोकिळक देणें ुअम्हाुंि तरी पिुंत नाहीं. 
 
 भोजनप्रकार. 
 
 ६५. भोजनप्रकार–ुअमच्या लोकाुंची जेवणाखाण्याची रीत िाहेब, पारशी, मुिलमान वगैरे 
लोकाुंिारखी निून ताुंब्या, िोवळें, ताट, पाट, पळी, पुंचपात्री, वगैरे बरीच खटपट ुऄिते.एकुं दरींत 
पािहलें  तर ुआतर बाबतींप्रमाणें जेवणाच्या प्रिुंगींही ुअमच्या लोकाुंचा शुिचभूॳतपणा िवशरे्ष ुऄितो ही गोष् 
फार ुऄिभनुंदनीय होय. ुअमचे िकत्येक होतकरू िवद्वान ह्या बाबतींतही िाहेब लोकाुंचें ुऄनुकरण करण्याि 
पहात ुअहेत हें फार वाुइट ! िाहेब, पारशी वगैरे लोकाुंि टेबल, खुची ुऄिली ह्मणजे पुरे होतें. ते कधीं 
जेवणाच्या जागीं शणे लावीत नितात. मुिलमान लोकाुंत चारपाुंच जण एकत्र िमळून ―िबििमल् ला‖ होतो. 
ह्याुंतही िुिशिॱत लोक िाहेब लोकाुंचें ुऄनुकरण करीत ुअहेत. मुिलमान, पाशी, ुआुंग्रज वगरेै लोकाुंत 
पाणी िपणें झाल्याि एकाच भाुंड्यानें पाुंचपुंचवीि ुऄिामी पाणी घेुउन िपतात. ुऄिला घाणेरडा प्रकार 
ुअमच्या लोकाुंि मुळींच खपत नाहीं. िाहेब लोकाुंत घराुंतील िवॳ माणिें एका मेजावर बरोबर जेवावयाि 
बितात. जेवणाचें मेज मोठें लाुंब ुऄितें त्यावर एक धुतलेलें  शुभ्र वस्र घािलतात. यजमान शकवा घराुंतील 
मुख्य पुरुर्ष ुऄितो तो मध्यें ह्मणजे मेजाच्या दोन लहान बाजू ुऄितात त्याुंतून एका बाजूवर मधल्या खुचीत 
बितो. नुंतर वाढपी एकेकाच्या पयु राुंत एक एक िरकामी बशी ुअणनू माुंिडतो प्रत्येक बशीवर धुवट रुमाल, 
िुरी, काुंटा ुअिण चमचा ुआतकें  िािहत्य ुऄितें. नुंतर वाढपी एका मोया भाुंड्याुंत पदाथॳ घालून झाुंकून 
ुअणून यजमानापुढें ठेिवतो, नुंतर तो त्या मोया भाुंड्याुंतून एकाएका बशींत थोडथोडें ुऄन्न घालून ती 
वाढण्याजवळ देतो ुअिण वाढपी ती प्रत्येकाचे पुढें नेुउन ठेिवतो. याप्रमाणें िवांि वाढून झाल्यावर यजमान 
ुअपण जेुउुं  लागतो. हा पिहला पदाथॳ खाुउन झाल्यावर वाढपी िवांच्या पुढच्या जुन्या बशा घेुउन जातो 
ुअिण नव्या ुअणून ठेिवतो. याप्रमाणें एकामागून एक पदाथॳ जेवण होुइतोंपयंत वाढले जातात. 
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 धमाची अनास्था. 
 
 ६६. धमाची ुऄनास्था–ुअज ुअमचा लोकाुंत धमाच्या बाबतींत जुन्या धमॳपुंथािवरुद्ध बरीच चळवळ 
दृष्ीि पडते. कोणी म्हणतो देव एक ुअहे; कोणी म्हणतो ुऄनेक ुअहेत; कोणी म्हणतो शीव रॅेष्ठ, कोणी 
ह्मणतो िवष्णु रॅेष्ठ, ुअिण कोणी ह्मणतो गणपती रॅेष्ठ, ुऄिे ुऄनेक दैवताुंवर भरुंविा ठेवणारे लोक पुष्कळ 
ुअहेत. देव मुळींच नाहीं ुऄिेंही ह्मणणारे ुअढळतात ! कोणी नानकपुंथी; कोणी वल् लभपुंथी; कोणी 
कबीरपुंथी; कोणी रामानुजपुंथी ुऄिे ुऄनेक पुंथाुंचे ुऄनेक लोक ह्या शहरीं ुअहेत. िशवाय ुअज कोठें 
ब्रह्मिमाज; कोठें प्राथॳनािमाज; कोठे िोहुंिमाज; कोठें ुअयॳिमाज ुऄिे नवीन नवीन िमाजही िनघत 
ुअहेत. परुंतु एकाचा मेळ दुिऱ्याि नाहीं. ुऄशी ुअमच्या जुन्या वैिदक धमाची पायमल् ली होुउन िनरिनराळे 
पुंथ ुअिण िनरिनराळया जाती ुईत्पन्न झाल्या. ह्या जाितभेदाुंचें खुळ ुअज ुआतकें  माजलें  ुअहे कीं, 
ुअपल्यापेॱाुं हलक्या जातीकडे ब्राह्मण जेवावयाि जावयाचा नाहीं ुआतकें च नाहीं; तर ब्राह्मणेतराकडून 
पाणीही घ्यावयाचा नाहीं; तरी पण, ुऄलीकडे हें बुंड िुधारक लोकाुंत बरेंच कमी मानानें दृष्ीि पडतें. 
िाहेब, मुिलमान, पारशी, वगैरे लोकाुंतही ुऄशा प्रकारचा भेद मानण्याुंत येतो; परुंतु, तो काुंहीं िनराळया 
तऱ्हेचा ुऄिून त्याुंत धमॳिुंबुंध मुळींच नितो. ह्या जाितभेदामुळें  ुअज ुअमच्याुंत बहुत ुऄनथॳ होत ुअहेत. 
ुऄशी धमॳिुंबुंधी ुअमच्या लोकाुंची त्स्थित ुअहे. ुअमच्या धमाचा मातेरा िवशेर्ष ह्या पाद्रीमुंडळानें केला ुअहे. 
ह्या लोकाुंकडून ुअमच्या ुअयॳधमािवरुद्ध िनत्यशुः शकेडोशें पुस्तकें  िनघत ुअहेत. एवढेंच करून ते स्वस्थ 
राहतात ुऄिें नाहीं; तर, त्याुंचे धमोपदेशक रस्तोरस्तीं ुअपल्या धमांत लोकाुंि ओढण्याकिरताुं प्रयत्न 
करीत ुऄितात. ह्याप्रमाणें त्याुंनीं ुअपल्या कळपाुंत ुअजपयंत बरेच लोकाुंि ओढून नेलें . परुंतु हल् ली त्याुंि 
हवेंतिें यश िमळत नाहीं. कै. णवष्णुबुवा ब्रह्मचारी ुअिण श्रीमद्दयानुंद सरस्वती िारख्या िवद्वान गृहस्थाुंनीं 
ुअपल्या ुईपदेशानें वैिदक धमाचें खरें तत्व लोकाुंि िमजावनू देुउन त्याुंि धमांतर करण्यापािून 
िोडिवलें . ह्या वरील दोन्ही गृहस्थाुंनीं पाुंद्याुंच्या िवरुद्ध िभा भरवनू त्याुंच्याच धमांतील चुका त्याुंि 
दाखिवल्या. ह्या पाद्रीधमोपदेशकाुंचें शहदुधमािविरद्ध बरेंच खुळ कमी होत चाललें  ुअहे, नाहीं ुआतक्याुंत 
िाता िमुद्रापलीकडून शहदुस्थानाुंतील ―पापी‖ लोकाुंि तारण्याकिरताुं ुइरॄरानें ज्याुंि पितताुंचा 
ुईद्धारकरण्याचा जणुुं काय िशक् काच िदला ुअहे ुऄिें एकदम एक मोठें ―िैन्य‖ चार पाच वर्षांपूवी मुुंबईुंत 
येुउन दाखल झालें . व त्या िैन्याुंनेंही ुअपली धमोपदेशरूप तरवार गाजिवण्याचा प्रकार चालिवला ुअहे. 
ह्या िैन्याि ―मुत्क् तफौज‖ ह्मणतात. ह्या मुत्क् तफौजेंतील लोक ुअुंगाुंत कफनी, नेिण्याि लुं गोटा, कपडे 
भगव,े हाताुंत कमुंडलू, ुऄनवाणी चालणें वगरेै पोर्षाखकरून ुअमच्याुंतील िुंन्याशाुंचें हुबेहुब िोंग 
ुअिणतात. िुंन्याशाुंत व ह्याुंच्याुंत फरक ुआतकाच कीं, िुंन्याशी िवद्वान ुऄिून िकत्येकाुंि थोडें बहुत 
वदेाध्ययन तरी ुऄितें व ह्याुंचें त्यािुंबुंधानें ुअुंवळया एवढें पूज्य. तरी ह्याुंची डोकीं केवळ िुंन्याशाुंचे 
ुऄिोल्या गोट्याप्रमाणें नितात ! ह्या लोकाुंचा ुईद्योग शहराुंत िफरून कोणी तावडींत िाुंपडल्याि ुअपल्या 
फौजेंत ओढावा. हे लोक रोज िाुंजिकाळ स्वतुः किरताुं घेतलेल्या जागेंत ुईपदेश करीत ुऄितात. 
ुअमच्या लोकाुंत जशा िुंितणी ुऄितात तशा ह्याुंच्याुंतही िकत्येक िस्रया धमॳपुंथ वाढिवण्याच्या कामीं 
लागल्या ुअहेत. ह्याही शहदुलोकाुंच्या िस्रयाुंप्रमाणें पोर्षाख किरतात. पाद्रीलोक, शहदु-पारशी वगैरे ुआतर 
धमाची शनदा किरतात; पण मुिलमानी धमाची शनदा करणें झाल्याि मात्र फार जपून किरतात. ह्याप्रमाणें 
धमाची ुऄनास्था ह्या शहरीं ुअहे; पण प्रत्येकाने हें पक् कें  लॱाुंत वागिवलें  पािहजे कीं, धमॳरॅद्धा व िदाचार 
हीं ुअपल्या धमाची व देशाची िुधारणा करण्याि काुंही ुऄुंशी कारणीभतू ुऄशी िाधनें ुअहेत. व ह्या दोन्हीं 
गोष्ी ुअपणाि प्राप् त झाल्या ह्मणजे स्वदेशाचा ुऄिभमान िाहिजकच मनाुंत येुउन ुअपल्या देशाुंतील लोक 
िुखी होतील. हें बीज नेहमीं मनुष्यानें लॱात धरून ―स्वधमे िनधन रॅेयुः‖ या भगवदुक् तीप्रमाणे िवांनीं 
वागण्याचा प्रयत्न केला ुऄिताुं िवांचें िहत होुइल ुऄशी ुअशा ुअहे. 
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 णवद्याव्यासुंग. 
 
 ६७. िवद्याव्यािुंग–ुअमच्या लोकाुंि ुऄलीकडे िवदे्यचें मोल काय ुअहे हें थोडें बहुत िमजूुं लागलें  
ुअहे; तरी पण, िवदे्यचें मोल जाणणारे शेंकडा दहा िमळतील कीं नाहीं ह्याचा िुंशय ुअहे. इुंग्जलुंद देशाुंत तर 
शतेकरी, हेलकरी वगरेै ुऄगदीं किनष्ठ प्रतीचे लोकही थोडी बहुत तरी िवद्या िुंपादन किरतात. िाधारण 
तेथें एकाद्या काफी पैिाुंतही पुष्कळ लोक वतॳमानपत्रें वाचण्याुंत व नानािवध िवर्षयाुंवर िुंभार्षणें करण्याुंत 
गढून गेलेले ुऄितात. तशी त्स्थित ुऄजून ुअमच्या लोकाुंची झाली नाहीं, ही मोठी शोचनीय गोष् होय. 
िवदे्यची ुऄिभरुची ुऄलीकडे लोकाुंि ुईत्पन्न होत चालली ुअहे खरी; तरी पण, िवद्या िुंपादन करण्याि 
ुऄवश्य ुऄिें जें द्रव्य त्याची ुअमच्या लोकाुंत फार कमतरता ुऄिल्याकारणानें ज्याुंि ुअपल्या मुलाुंि िवद्या 
िशकवावी ुऄशी ुईत्कट ुआच्छा ुऄिते, त्याुंच्याजवळ िवद्या िशॱणाि लागणारा पिैा निल्या कारणानें 
त्याुंजकडून हवें तेवढें िशॱण ुअपल्या मुलाुंि देताुं येत नाहीं. तेव्हाुं ुऄथांतच गरीब लोकाुंचा वगॳ ह्या कामीं 
मागिला जातो; ुअिण िशकण्याची ुऄिभरुिच ह्मटली ह्मणजे गरीबाुंिच िवशरे्ष ुऄिते. िधन लोक 
ितजिवर्षयीं बहुधुः िनष्काळजीपणा दाखिवतात. िदविेंिदवि ुअमचें िरकारही िशॱण महाग करीत चाललें  
ुअहे, त्यामुळें  ुऄथातच ुअमच्या येथें िवदे्यचा प्रिार कमी होतो हें िनराळें  िाुंगणें नलगे. 
 
 ६८. ुअताुं युरोप खुंडाुंतील देशाुंची ुअिण ुअमच्या देशाची िवदे्यच्या िुंबुंधानें तुलना केली तर, 
त्याुंच्याुंत व ुअमच्याुंत जमीन ुऄस्मानाचा फरक िदिून येतो. इुंग्जलुंद, िान्स, व्स्वत्झरलुंद, जमुनी, इताली, 
ऑव्स्रया ुआत्यादी देशाुंत मुलाुंि िक् तीनें िवद्या िशकवनू गरीबाुंच्या मुलाुंि फुकट िशकिवतात. बेलजम व 
शहदुस्थान ह्या दोन देशाुंत मुलाुंवर िशकण्याची िक् ती नाहीं. बलेजम देशाुंत गरीब मुलाुंि िशॱण फुकट 
देतात ुअिण ुअमच्या येथें तर, पैिा निला ह्मणजे िशकण्याची िोय मुळींच होत नाही ! ुऄशी ुअमच्या 
देशाची िवदे्यच्या िुंबुंधानें शोचनीय त्स्थती ुअहे. हें ुअमचें ह्मणणे खालील ुअुंकड्याुंवरून वाचकाुंच्या िहज 
लॱाुंत येुइल. 
 
 ६९. गे्रटणबटुनाुंत एकुं दर २,९७,१०,०१५ एवढी लोकिुंख्या ुऄिून तेथे २१,८६२ ुआतक्या शाळा 
ुअहेत. ुअिण ह्या शाळाुंतून जाणाऱ्या मुलाुंची िुंख्या ३७,२१,३६६ ुआतकी ुअहे. ुअमच्या देशाुंत 
२५,३९,८२,५९५ ुआतकी लोकिुंख्या ुऄिून १,३२,८०५ ुआतक्या शाळा ुअहेत व त्या शाळाुंतून जाणाऱ्या 
मुलाुंची िुंख्या ३२,२५,७१८ एवढी ुअहे. ह्या ुअुंकड्याुंवरून वाचकाुंच्या लॱाुंत िहज येुइल कीं, 
गे्रटणिटनापेॱाुं शहदुस्थानाुंत लोकिुंख्या ज्यास्त ुऄिूनही त्याुंत िशकणाऱ्या िवद्यार्थ्यांची िुंख्या फार थोडी 
ुअहे. ह्याचें कारण वर िदलें च ुअहे. एकट्या मुुंबई ुआलाख्याुंत ुअज पन्नाि िाठ हजार मुलें  िशकणारीं 
िनघतील; पण, त्याुंजकडे िशकण्याचें िाधन नाहीं. ुआतका ुअमचा देश ुईत्रेत्र कुं गाल होत चालला ुअहे!  
  
 देिंसुधारणेच्छा. 
 
 ७०. देशिुधारणेच्छा–देश िुधारणेच्या िुंबुंधाने ुअमच्या ुऄलीकडील िवद्वानाुंचे ुऄनेक तकॳ  ुअहेत. 
कोणी ह्मणतो ुअपणाुंि पिहल्यानें कलाशास्र िशकलें  पािहजे; कोणी ह्मणतो शतेकीची िुधारणा केली 
पािहजे; कोणी ह्मणतो देशाटण करून व्यापार ुईदीम वाढिवला पािहजे; कोणी ह्मणतो िशल्पकला िशकली 
पािहजे; कोणी ह्मणतो ुअज जी ुअमच्या शहदुस्थान देशाुंत प्रितवर्षी लॱाविध गाुइुंची शहिा होत ुअहे व 
िजच्या योगानें देश िभकार होुउन प्रजेचा ुईत्रोत्र तोटा होत चालला ुअहे, तर ुऄिली शहिा प्रथमतुः बुंद 
केली पािहजे; कोणी ह्मणतो पार्णलमेंटाुंत शहदुस्थान तफे िभािुंद ुऄिले पािहजेत; कारण, णवलायतेंतील 
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ुआुंग्रज लोकाुंि ुअपलीं िुखदुुःखे कोणकोणतीं ुअहेत, ुअपले हक् क काय ुअहेत, हें िमजले ह्मणजे त्याुंि 
ुअपला द्रव येुउन ते ुअपल्या िहतािवर्षयीं िवचार करून ुअमचे हक् क ुअह्माुंि देतील. ह्याप्रमाणें कोणी ह्या 
िवर्षयाुंत, कोणी त्या िवर्षयाुंत ुऄिे ज्याि जो िवर्षय बरा वाटेल त्याचा स्वीकार करून ुअपापला पॱ िबल 
करण्याि प्रयत्न करून थोडेिें तरी देशाचें िहत व्हावें ह्मणून झटतात ही फार चाुंगली गोष् ुअहे. मात्र काुंहीं 
काुंहीं प्रिुंगी ुअमचे देशिुधारणेच्छु फाजीलपणाचे ुऄवलुंबन करतात, तें जर न करतील तर, ह्या त्याुंच्या 
प्रयत्नाि कालें करून थोडें बहुत यश िमळण्याचा िुंभव ुअहे. 
 
 व्यापाराची हालचाल. 
 
 ७१. व्यापारीची हालचाल–ुअमच्या दॱणी लोकाुंत व्यापार करणारी मुंडळी फार थोडी. जरी 
कोणी केला तरी त्याि िमळावा िततका ुअरॅय िमळत नाहीं. ही फार दुुःखाची गोष् होय. िवॳ लोक 
िवलायतेकडील मालावर फार भलूुन जातात. मुुंबई शहराुंत स्वदेशी कपडा वापरणारे शेंकडा [ह्या िुंबुंधी 
शहदुस्थानाचे ―िरपे्रझेंटेटीव्ह‖ (मुख्यत्यार) म्हणून दोन चार गृहस्थ िवलायतेत गेले होते; परुंतु ुअमच्या देशाच्या दुदैवामुळे त्याुंचा पार्णलमेंटात 
िशरकाव झाला नाही. ऑनरेबल िम. दादाभाई नवरोजीं हे ह्याच खटपटीकिरताुं हल् ली िवलायतेि गेले ुअहेत. ह्यािुंबुंधी वाटाघाट करण्याकिरताुं 
िकत्येक िभा स्थापन झाल्या ुअहेत ुअिण वतॳमानपत्राुंतूनही लेख येत ुअहेत. ―बाुंबे पे्रििडेत्न्ि ुऄिोिशएशन‖ ुअिण पुण्याुंतील ―िावॳजिनक िभा‖ 
ह्या कामीं कमी खटपट करीत ुअहेत ुऄिें नाहीं. िशवाय ―न्याशनल काुंगे्रि‖ (राष्रीय िभा) म्हणून शहदुस्थानाुंतील िवॳ जातीतील िुंभािवत व थोर 

गृहस्थाुंची िभा देशिहताच्या ुईदे्दशानें प्रितवर्षी िठकिठकाणीं भरते.] िमळाला तर िमळेल. बहुधुः नाहीं ह्मटला तरी चालेल. 
ुअमच्याकडील व्यापारी व कारागीर लोकाुंि ुईते्जन िमळत निल्यामुळें, ुअजिमतीि ते ुऄिून नाहीतिे 
झाले ुअहेत व जरी एकादा माल त्याुंनी तयार केला तरी िवलायती मालाचा दोन िदविाुंचा भपका पाहून 
त्याजकडून स्वदेशी माल कोणी घेत नाहीत. हल् लीं ुअमच्या येथें मुख्य व्यापारी ह्मटले वाणी, भाटे, 
मुिलमान, पारशी, खोजे, मेमण वैगरे लोक होते. ुआुंग्रज लोक तर व्यापारावरच ित्ाधीश बनले ुअहेत ! 
 

 ७२. ुअताुं, हे व्यापारी जरी ुअहेत तरी िवांपेॱाुं ुआुंग्रज लोकाुंची व्यापार करण्याची खुबी काुंहीं 
िनराळीच ुअहे. दुकानाुंत किाही माल ुऄिला तरी त्याुंि चालतो; पण त्याुंच्या दुकानाचा भपका 
पािहल्याबरोबरच िगऱ्हाुइकाुंि ुऄिें वाटतें कीं, ह्या दुकानाुंत काय काय माल ुऄिेल कोण जाणे ! 
िाधारणपणें त्याुंचा नीटनेटकेपणा पाहूनच त्याुंच्या दुकानाुंतील माल घेण्याि िगऱ्हाुइकाुंचे मन धाुंवतें. िवॳ 
दुकानाचा भपका व खचॳ चालावा म्हणून िाधारण मालाची िद्धाुं ते दुप् पट ितप् पट शकमत िाुंगतात. व 
िगऱ्हाुइकाुंि ुऄिें वाटतें की, ुअज हा एवढा मोठा िाहेब ुअपणाि भलतीच शकमत िाुंगणार नाहीं. हें पाहून 
िबनतक्रार शकमत देतात. ुऄशी गोष् ुअमच्या दुकानदाराुंची निते, कारण, ुअधीच त्याुंची दुकानें घाणेरडी, 
व त्यात खरोखर चाुंगला माल ुऄिला तरी त्याजवर िगऱ्हाुइकाुंचा िवरॄाि बित नाही. िाहेब लोकाुंच्या 
दुकानाचा भपका ुअिण शोभा नीट पहावयाची ुऄिली तर गाडींत बिून जाण्यापेॱाुं पायीं चालत जावें हें 
चाुंगले. दुकानाुंत िजन्नि ुऄशा िरतीनें माुंडले ुऄितात कीं, त्याुंजकडे पाहणाऱ्याचें मन गेल्यावाुंचून राहातच 
नाहीं व चालण्याचे रॅमही होत नाहीत. दुकानदार ुअपली नाुंवें पाट्याुंवर िलहून त्या दुकानाुंबाहेर 
लािवतात. ह्या पाट्याुंवर बहुधा ुअपल्या दुकानाुंत कोणत्या जातीचा माल िवकला जातो ह्याचेंही िचन्ह 
दाखिवलें  ुऄिते. मुुंबईुंतील िकत्येक दुकानदार बहुधा फार मगरूर ुऄितात. त्याि िगऱ्हाुइकाुंची मुळींच 
परवा निते. कदािचत् त्याुंजबरोबर ुऄिधकुईणें बोलणें झालें  तर, मारामारीपयंत िद्धाुं मजल ुअणण्याि ते 
चुकत नाहींत. पण हळुहळू िकत्येक दिॱणी लोकाुंची दुकानें िनघाल्या पािून वरील प्रकार फार कमी 
नजरेि पडूुं लागला ुअहे. 
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 ७३. णहदुस्थानाखेरीज ुऄन्य मुलखाबरोबर म्हणजे इुंग्जलुंदाणद परकीय देशाुंबरोबर व्यापार करणें 
झाल्याि कायकाय व्यवस्था ठेवावी लागते वगरेै िुंबुंधाची मािहती वाचकाुंकिरताुं खालीं थोडक्याुंत िदली 
ुअहे. 
 
 ७४. ―िनगॳत‖ (एक्िपोटॳ) शकवा ―ुअयात‖ (ुआम्पोटॳ) मालाचा व्यापार करणें झालें  तर, त्या िुंबुंधानें 
िनरिनराळी व्यवस्था ठेवावी लागते. ुअयात ह्मणजे बुंदराुंत माल येतो तो ुअिण िनगॳत म्हणजे बुंदराुंतून 
दुिऱ्या देशीं माल जातो तो. ुअताुं, ज्याि ुअयात मालाचा व्यापार करणें ुऄिेल, त्यानें प्रथमतुः िजतका 
कालपयंत त्याची व्यापाराुंत पक् की िाख बिे िततका काळपयंत कोणा एकाद्या ुआुंग्रज व्यापाऱ्याकडेि, 
ह्मणजे ज्याच्या माफॳ त तो व्यापार करूुं  ुआत्च्छतो त्याजकडे त्याि काुंहीं रक् कम ुऄनामत ठेिवली पािहजे. 
कमींत कमी तो जेवढा माल ुअणिवणार ुऄिेल त्याच्या चतुथांशाएवढी रक् कम तरी िनदान ुऄनामत ठेंवावा 
लागते. त्यावाुंचनू व्यापार चालणेंच नाहीं. ही गोष् ुऄगदीं नवीन व्यापाऱ्याची झाली. पण एकदाुं व्यापाराुंत 
िाख बिून त्याुंत त्याि दोन पैिे िमळतात. शकवा, तो पैशाची फेड वळेच्यावळेीं करतो, ुऄशी व्यापाऱ्याि 
त्याची पक् की खात्री पटली ह्मणजे, वरील रक् कम ुऄनामत न ठेिवली तरी चालते. ह्याप्रमाणें ुऄनामत रक् कम 
हातात ुअल्यावर तो ुआुंग्रज व्यापारी त्याजकडून ििहिनशीं ―ुआन्डेंट‖ िलहून घेतो. ुआन्डेंट ह्मणजे ुअपणाि जो 
माल ुअणिवणे ुऄिेल त्याबद्दलच्या िवॳ हिककतीचा दस्तैवज. ह्या ुआन्डेन्टाुंत मालाची िवॳ िवगत व शती 
पिरस्फोट िलहाव्या लागतात. तिेच ुऄमुक िदविाुंत तो माल ुअणनू िदलाच पािहजे ुऄिेंही त्याुंत िलहावें 
लागतें. हल् लीं िवशरे्ष ुऄिा प्रघात पडला ुअहे कीं, ुआन्डेन्टें तारमाफॳ तही णवलायतेस पाठिवण्याुंत येतात. 
िकत्येक शती ुऄशा ुऄितात कीं, बुंदराुंत प्रथम ुअगबोट ुअल्याबरोबर मालाच्या शकमतीच्या पैशाची भरपाुइ 
करावी लागते. ुऄशाही काुंहीं शती ुअहेत कीं, माल वखारींत येुउन दाखल झाल्याबरोबर पैशाची फेड 
करून मग ुआन्डन्टुंरानें तो माल नेला पािहजे. क् विचत् ुऄशाही शती ुऄितात कीं, िवलायतेंतील ज्या 
बुंदराुंतून माल यावयाचा ुऄिेल, त्या बुंदराुंत माल ुअगबोटीवर चढला ह्मणजे, येथें त्या मालाच्या 
शकमतीची भरपाुइ करावी. ुऄशी जेथें कबलुायत ुऄिेल, तेथें माल चढिवलेल्या िदविापािून त्याची हुुंडी 
ुआकडून िवलायतेि जाुउन पोंहचेल िततक्या िदविाुंचें व्याज त्याि िदलें  पािहजे. वखारींतून माल नेण्याचें 
ुआन्डेन्ट चलनी रुपयाुंत ुऄितें. बाकी स्टिलंग पौंड ह्मणजे िवलायती नाण्याचें ुऄितें. हुुंडी भरणें ती 
व्यापाऱ्याच्या ऑिफिाुंत ुऄगर ज्या ब्याुंकेच्या माफॳ त ―िशशपग डाक्युमेंटि‖ (िवलायतेहून ज्या ुअगबोटींतून 
माल रवाना होतो त्याबद्दलच्या िवॳ िवगतीचे दस्तैवज) ुअले ुऄितील, त्या ब्याकें त वटावािुद्धाुं रोख 
पैशाची भरपाुइ केली पािहजे. ह्या हुुंड्याि ुआुंग्रजीत ―िबल्ि ऑफ एक्िचेंज‖ ह्मणतात. ह्या हुुंड्या प्रथम, 
िद्वतीय ुअिण तृतीय ुऄशा शतीच्या ुऄितात. प्रथम हुुंडी न भरण्यात ुअली तर दुिरीचा ुईपयोग करावा, 
दुिरीही न भरली तर, ितिरीचा ुईपयोग करावा. ह्याप्रमाणें ुअयात मालाची व्यवस्था झाली. 
 
 ७५. ुअताुं, िनगॳत माल पाठिवणें झाल्याि प्रथम एकाद्या ुआुंग्रज व्यापाऱ्याकडेि जाुउन 
त्याजबरोबर ज्या िरतीने जो माल पाठिवणें ुऄिेल, त्याच्या शकमती वगरेै िुंबुंधीं ठराव केला पािहजे. हा 
ठराव झाल्यावर माल व्यापाऱ्याि दाखिवला जातो. माल पाहून झाल्यावर व्यापारी मालाच्या धन्याि जी 
शकमत ठरिवली ुऄिेल, ितच्या िनम्मे ुऄगर पाुउणपट नाणें देतो. नुंतर त्या मालाचे ―ुआन् व्हॉुइि‖ 
(िनगॳतपत्र) करून माल चढिवणारा त्याजवर ुअपली िही करून त्या ुआुंग्रज व्यापाऱ्यापाशीं देतो. ुआतकें  
झालें  ह्मणजे, ज्या ुअगबोटीतून तो माल ज्या बुंदराुंत पाठिवणें ुऄिेल, त्या ुअगबोटीच्या मालकाबरोबर तो 
ुआुंग्रज ुअिण माल चढिवणारा (मग जिा ठराव केला ुऄिेल त्याप्रमाणें) त्या मालाबद्दल ―नोर‖ ठरवनू 
मालाचा िवमा वगैरे ुईतरुन त्या मालािुंबुंधी िवॳ कागदपत्रें तो व्यापारी नेमलेल्या ब्याुंकेत पाठिवतो ुअिण 
तो माल ुअगबोटींतून रवाना झाला ह्मणजे, माल चढिवणाराि त्या ब्याुंकेतून तो ुआुंग्रज व्यापारी 
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ठरावाप्रमाणें मालाच्या धन्याि पैिे भरतो. तो माल िवलायतेि गेल्यावर त्याची िवक्री कमी दरानें झाली 
तर, जी नुकिानी होुइल त्या नुकिानीचे पिैें माल चढिवणाराि त्या ुआुंग्रज व्यापाऱ्याि द्याव ेलागतात. व 
ह्या िवर्षयीं दशॳनी शकवा पुंधरवडा ुऄथवा मिहन्याचे मुदतीचे ―रीााफ्टि‖ (नुकिानीची परत हुुंडी) 
िवलायतेहून येतात. ती त्या मालाच्या धन्याि भरलीच पािहजे. जर किरताुं, ही हुुंडी भरण्याि तो व्यापारी 
ुऄिमथॳ ुऄिला तर, खाुंका वर करून िदवाळें  काढतो ! ुऄशा व्यापारात शेंकडो लोक िधन होतात. 
धुळीिही शेंकडो िमळतात. एतावता ुअमच्या लोकाुंचीं व्यापाराचीं िवॳ िूत्रें ुआुंग्रजाुंच्या हातीं. ते तीं 
हालिवतील तिें ुअह्माुंि नाचलें  पािहजे. ुअमच्या हाताुंत काुंहीं नाहीं. 
 
 महगुता. 
 
 ७६. महगता–मुुंबईुंत िदविेंिदवि लोकवस्ती वाढत चालल्याकारणानें महागाुइ बरीच होत 
चालली ुअहे. कोणताही माल घ्या त्याची ुअपली शकमत दुप् पट झालीच ुअहे व िवशरे्षतुः महागाुइचें दुिरें 
कारण िरकारी एक्् चेंज रेट (हुुंडीचा भाव) वारुंवार बदलतो हें होय. ुऄशीच त्स्थित काुंहीं काळ चालली 
तर, काुंहीं वर्षांनीं लुंदन शहरािारखी मुुंबईची त्स्थित होणार ुऄिा रुंग िदितो. मुुंबईुंत मातीलाही पैिा 
पडतो. पैशावाुंचून ह्या शहराुंत एक िदविही राहण्याची िोुइ नाहीं. िवॳ िजनिा िवकत घ्यावयाच्या. ुऄशा 
ह्या शहराुंत थोडक्या पैक्यानें राहणें म्हणजे मोठें फिजतीचें काम ुअहे. एक परुता पिेैवाला बरा शकवा एक 
पुरा िभकारी बरा. मध्य त्स्थतींतल्या मनुष्याची फारच ताराुंबळ ुईडते. हें ह्मणणें ुअपण एका ुईदाहरणानें 
व्यक् त करूुं . एका मनुष्याि िाधारण दरमहा पुंधरा रुपये पगार िमळतो ुऄशी कल्पना केली तर, त्याि 
ुअपल्या पगाराुंतून दरमहा घरभाडें िनदान तीन रुपये द्यावें लागतें. तीन रुपयाुंची जागा म्हणजे एकादी 
लहानशी खोली िमळणार. ती चाुंगली ुऄिली तर बरें. नाहीं तर, तेथूनही हालच. पोटाि ताुंदूळ रुपये 
चार, दाळ ४ ुअणे, फाटें िाधारण १ ।। रुपया, १ रुपया तूप, ८ ुअणे न्हावी, धोबी, भाजीपाला, तेल, मीठ 
मिाला वगैरे, १ रुपया िकरकोळ वगैरे खचॳ लागतो. िशवाय, कपडालत्ा, पैपाहुणा, और्षधपाणी वगरेै 
पाठीमागें ुअहेच. शवेटीं त्याच्या पगाराुंतून त्याि काुंहीएक न ुईरताुं ुईलट मिहन्याकाुंठीं एक दोन रुपये 
कजीं काढाव ेलागतात. हेच जर पुंधरा रुपये दुिऱ्या एकाद्या िठकाणीं िमळाले तर, मिहन्याचा खचॳ वेंच 
जाुउन िनदान पाुंच रुपये तरी िशलकें त पडण्याि काुंहीच हरकत नाहीं. मुुंबई शहर हें रॅीमुंताचें ुअहे. 
गरीबाुंि मुळींच ुईपयोगी नाहीं. तशाुंत िरकार नेहमीं नवीन नवीन कर बििवतें, त्या कराुंचें ओझें 
ुअमच्यावर ुऄप्रत्यॱ रीतीनें पडून ुअह्मा गरीब लोकाुंि ुअपला ुईदरिनवाह करणें फारच जड जातें. 
व्यापारी लोकाुंवर कर बििवला तर ते मालाची शकमत वाढवनू कराचा पिैा गरीबगुरीब लोकाुंपािून ुईत्पन्न 
करून घेतात व ुअह्माुंि वाटतें ुअमच्यावर कोठे िरकारानें कर बििवला ुअहे ? व्यापारी वगैरे लोकाुंवर 
बििवला तर ते भरतील; पण, वस्तुतुः कर ुअह्मी देतों, व्यापारी लोक मुळींच देत नाहींत. तरी पण, 
ुऄप्रत्यॱरीतीनें मुुंबईुंत प्रत्येक माणशीं िािलना चार पाुंच रुपये कर ुऄवश्य पडत ुऄिेल. याप्रमाणें कर 
वाढणें हेंहीपण एक महगॳतेंचें कारण ुअहे ुऄिें िदिून येुइल. 
 
 सरकारचे कर. 
 
 ७७. िरकारचे कर–याप्रमाणें मुुंबईुंत राहणाऱ्या लोकाुंच्या िाधारण त्स्थतीचें िदग्दशॳन केलें . 
ुअताुं, करािुंबुंधाने ुअपल्या देशाची काय त्स्थित ुअहे ती पाहूुं- शहदुस्थानाुंत दरमाणशीं िरकार देणें िुमारें 
ुऄडीच रुपये पडतें व प्रात्प् त िरािरीं दर ुईद्योगी माणिाि ुऄठरा रुपये ुऄिते; ह्मणजे िरकारी जिमनीचें 
एकुं दर ुईत्पन्न वीि कोिट व देवस्थानें, ुआनाम वगैरे ह्याुंजवरील दहा कोिट; एकूण िवॳ ुईत्पन्न ३० कोिट 
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रुपये िराकाराि होतें. ऐन ुईत्पन्नाचा र्षष्ठाुंश िरकार घेतें. ह्यावरून एकुं दर शहदुस्थानाुंतील ुईत्पन्न १८० 
कोटींचे ुअहे ुऄिें होते. ुअताुं, शहदुस्थानाुंतील २५ कोिट प्रजेपैकीं दहा कोिट काय ते मेहनती लोक ुअहेत 
ुऄिे ुअुंकडे िनघतील. ह्यावरून पाहताुं, प्रत्येक ुईद्योगी माणिाि िनव् वळ १८ रुपयेच ुईत्पन्न पडतें. त्याुंत 
बायका, मुलें , ुऄशक् त, दुखणाुइत, एक वर्षांचे ुऄन्न, लताकपडा, िरकार देणें, कायॳ प्रयोजन वगैरे िवॳ 
कामें ुईरकावयाचीं ! ह्यावरून हा देश िकती धनिुंपन्न ुऄिावा ह्याची वाचकाुंनीच कल्पना करावी ! 
 
 ७८. कराच्या योगानें ुअमच्या देशाची िकती दुुःखद त्स्थित ुअहे, ह्याचें ुऄनुमान ममॳॲ वाचकाुंि 
यथाथॳ किरताुं यावें म्हणून हा खालील चटकार िुंवाद त्याुंच्याकिरताुं ुअम्ही जशाचा तिाच िदला ुअहे :- 
 
 Norman Macleod‖ s conversation on the Tree Tax,on the morning after his arrival in 
India, was, as nearly as I can remember, “What sort of a tree is that?”  A Palm tree. “Yes, I 
know it‖ s a palm tree, but what kind of palm tree.” A Toddy palm tree. “Yes, I think l‖ ve 
heard the name before; and what are these letters printed white Upon it?” For taxation. “You 
don‖ t mean to say the trees in india are taxed?” Yes, “Oh india the very hairs of your head 
are numbered.” -Round about Bombay. 
 
 भावाथु–नामुन म्याव्क्लअड हे शहदुस्थानाुंत ुअल्यावर दुिऱ्या िदवशीं ह्याुंचा ―झाडावरील कर‖ ह्या 
िुंबुंधी जो िुंवाद झाला ुअहे तो येणें प्रमाणे :- “हें झाड कशाचें ुअहे ?” ताडाचें. “होय, ताडाचें ुअहे हें मीं 
जाणतों; परुंतु, कोणत्या जातीचा ताड ?”  ज्यापािून ताडी काढतात तो. “होय, मला वाटतें हें नाुंव मी पूवी 
ऐकलें  ुअहे; पण, ह्याजवर जीं पाुंढरीं ुऄॱरें िलिहलीं ुअहेत हें नाुंव मी पूवी ऐकलें  ुअहे; पण, ह्याजवर जीं 
पाुंढरीं ुऄॱरें िलिहली ुअहेत तीं कशाकिरताुं ?”  कर घेण्याकिरताुं. “तुमच्या ह्मणण्याचा ुऄथॳ ुऄिा नाहीं 
काय कीं, शहदुस्थानाुंतील झाडाुंवरही कर ुअहे?”  होय, तिाच. “हे हतभाग्या शहदुस्थाना ! तुझ्या 
डोुइवरील एक एक कें ि शकरे मोजला जात ुअहे !”   

 
घरदारवाले. 
 

 ७९. घरदारवाले–मुुंबईुंत घरवाले लोकही ुआतराुंि वाटतात तेवढे िुखी ुऄितात ुऄिें नाहीं; 
त्याुंच्याही मागें ुऄन्यरूपानें भाडें देण्याचा तगादा ुऄितोच. त्याुंि, भुंगीपटीची, िदवापटीची, रस्तापटीची, 
जमीनपटीची, पाणीपटीची वगरेै िनरिनराळया पटीचयाुंनीं ुऄगदीं जखडून टाकलें  ुऄितेंच. जमीन फिजनदारी 
ुऄिली तर त्याुंचेंही फजनाचें िबल चुकवावें लागतें. िशवाय घराची दागदुजी ुअहेच. गाडीघोडा ुऄिल्याि 
त्याबद्दल कर द्यावा लागतो तो िनराळाच. ह्या कराुंिशवाय ुआनकम् ट्याक्ि द्यावा लागतो तो लागतोच. 
ह्याप्रमाणें जिजिे नवीन कर बितात तितिे बाजारभावाुंतही फेरबदल होत ुऄितात. व ते ुअम्हाुंि िकती 
नडतात हें मागें िाुंिगतलें च ुअहे. 
 
 मुुंबई िंहराुंतील णनरणनराळी जमीन. 
 
 ८०. मुुंबुइ शहराुंतील िनरिनराळी जमीन–मुुंबई शहराुंत काुंही जमीन फिजनदारी ुऄिते व काुंहीं 
िरकारी ुऄिते. फिजनदार लोकाुंि जमीनभाड्याबद्दल काुंहीं िनयिमत रक् कम त्याुंच्या जागेंत ज्याुंचें घर 
ुऄिेल त्याजकडून िमळते. व ते लोक िरकाराि भाडें देतात. िरकारी जिमनीवर जीं घरें ुऄितात त्याुंचें 
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भाडें िरकार घेतें. मुुंबईुंत िकती प्रकारची जमीन ुअहे, ितचे िनरिनराळे किकिे िवभाग केले ुअहेत व ती 
एकुं दर िकती ुअहे हें खालीं िदलेल्या ुआ.ि. १८८१ िालच्या मनुष्यगणतीच्या िरपोटावरून वाचकाुंच्या 
िहज लॱाुंत येुइल. 
 

क्रमाुंक 

(१) 

जागा 

(२) 

ॱेत्रफळ 

(३) 

शरेा 

(४) 

१ पेनशन ुअिण ट्याक्ि वार 

१,४०,७०,३३८ 

ह्याुंत मुुंबुइ, मािहम ुअिण वरळी हीं गाुंव े
मोडतात. 

२ त्क् वट ुअिण जमीन भाडें १३,१७,८६० ह्याुंत िकल् ला, जुनें शहर, कुलाबा 
माुंजगाव, मलबारिहल् ुअिण मािहम ही 
गाुंव ेमोडतात. 

३ गव्हमेट िरझमू्डल्यान्ड 
(िरकारी राखलेली 
जमीन) 

६,९३,०५८ ह्याुंत नवें शहर. 

४ (लीिहोल्डल्यान्ड) 
फिजनदारी. 

३२,५२,३६९ ह्याुंत मुुंबुइ ुअिण मािहम ही गाुंव ेयेतात. 

५ िफरन्िलीि. ६,१८,२३० िकत्ा. 

६ िरकारी व फराि 
ठोक्याची जमीन. 

६८,१८,०७१ ह्याुंत मािहम मोडतें. 

७ नव ेुअिण जुने िमठागर 
शकवा फोराि जमीन. 

१,२६,६८,६७५ ह्याुंत मुुंबुइ ुअिण मािहम ही गाुंव ेमोडतात. 

८ िनरिनराळया खात्याुंकडे 
ुऄिलेली िरकारी 
जमीन. 

४८,९८,५१९ ह्याुंत बाम्बे पोटॳरस्ट ुअिण 
म्युिनििपािलटीला िदलेली जमीन. 
ुआमारतींनी व्यापलेली जमीन, माकेट, 
पोलीि चौक्या, िावॳजिनक बाग वगैरे 
मोडतात. 

९ ुआनाम जमीन. २०,७२,०२२ मािहम. 

१० िरकारी पिडत जमीन. ९३,०१,४८८ ह्याुंत मोकळी, िचखलट, टेंकड्या मदैानें 
वगैरे मोडतात. 

११ धमादाय.  ८,८०,३१३ ह्याुंत मशीदी, कब्रस्थानें, दग,े देवळें, 
चचीि, ुऄग्याऱ्या, धमॳशाळा, शाळा वगैरे 
मोडतात. 
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१२ रेलव े २१,४६,५५९ ह्याुंत जी. ुअय्. पी. रेलव ेव बी. बी. िी. 
ुअय्. रेलवचे्या लैनी, िामानाच्या वखारी, 
कारखाने, वखारी वगैरेंनीं व्यापलेली 
जमीन मोडते. 

१३ खािगी िमठागर. ३२,३८,४२० ह्याुंत माटुुंगें व शींव येथील िमठागर 
येतात. 

१४ िरकारी िमठागर. २,७२,९८२ िकत्ा. 

१५ िकरकोळ. ४४,८२,४९७ ह्याुंत रस्तें, तळीं, िवहीरी, िरकारी रस्ते, 
घरबुंध, खाणी, खळगे वगैरे. 

१६ िमुद्राुंतून घेतलेली 
जमीन. 

२,१८,९६७ ह्याुंत िप्रन्िेि डाक वगरेै. 

 एकूण . . ६,८९,५०,३६८ चौरि याडॳ जमीन. 

 
 
 िंयुती, पैजा वगैरे. 
 
 ८१. शयॳती, पजैा वगैरे–मुुंबईत ज्या ुअुंगबळाच्या मोया पैजा होतात, त्या बहुतकरून युरोणपयन 
लोकाुंच्या ुऄितात. ह्या पजैाुंत धावण्याच्या पोहण्याच्या, बार मारण्याच्या, चेंडूफळीच्या, घोड्यावरच्या, 
होड्याुंच्या वगैरे मुख्य होत. ह्याुंत मोठमोठे कामगार लोक ुऄितात. प्रितवर्षी फेबु्रुअरी मिहन्याुंत महालक्ष्मी 
येथील रेल्व े स्टेशनानिजक घोड्याुंच्या पैजा होतात; त्या वळेीं तेथें त्या पाहण्याि लोकाुंचे थवचे्या थव े
जातात. ह्या पैजाुंि ―हॉ्ॳ रेशिग‖ ुऄिें ह्मणतात. ज्याुंि धक्याबुक्या खाणें ुअवडत निेल, ह्मणजे ुऄथात 
ज्याुंच्या जवळ दोन पैिे ुऄितील, त्याुंच्या िाठीं एक ुईुंच िठकाण केलें  ुअहे तेथें फी घेुउन त्याुंि जाुउुं  
देतात. िनयिमत वळेीं घोडे बाहेर िनघाले ह्मणजे बहुतेक लोक ुअपापल्या िामर्थ्याप्रमाणें पजैा मारुुं  
लागतात. ह्या पजैा मध्यें काुंही िदवि जाुउन पुनुः ुऄशा तीनचारदाुं होतात. त्याबद्दल पूवी पैजाुंचा ―प्रोग्राम‖ 
(हकीकतपत्रक) काढतात व वतॳमानपत्रद्वारेंही लोकाुंि जाहीर करतात. ह्या पत्रकाुंत प्रत्येक शयॳतीचे 
िकती घोडे ुऄितात, ती कोणत्या वळेी िुटणार, ती िकती वळेाुंत पुरी झाली पािहजे, तींत धावणारे 
घोड्याुंचीं नाुंवें काय ुअहेत वगैरे िवॳ मािहती ुऄिते. घोडे िुटताुंना िवॳ एकदम न िुटताुं काुंहीं मागें पढुें 
झाले ह्मणजे, त्याि ―फॉल्ि स्टाटॳ‖ ह्मणतात. याप्रमाणें फॉल्ि स्टाटॳ झाला ह्मणजे, िवॳ घोडे थाुंबतात 
ुअिण पुनुः नव्यानें िवॳ घोड्याुंचा एकदम स्टाटॳ होतो. हे पैजेचे घोडे २, ३, ४, ५ शकवा ६ एकदम िुटलेले 
पािहलें  ुऄिताुं मोठा चमत्कार वाटतो. प्रत्येक पजेैच्या वळेीं घोडे िुटताुंना टाुइम (वळे) धरतात व िवॳ ―रेि 
कोिॳ‖ ची (शयॳतीची मुद्दाम वतुॳळाकार केलेली जागा) िवॳ राुउुं ड (चक् कर) एक शकवा दोन िमिनटाुंच्या 
िनयिमत वळेाुंत व्हावी लागते. ह्याप्रमाणें जो शजकतो त्याि बराच लाभ होतो. ुअताुं, वर बिलेला ―ज्याकी‖ 
(घोड्यावर स्वार होणारा) जो ुऄितो त्याचा ुऄगदीं दमदम िनघून जातो व िततका वळेपयंत त्याचे 
जीिवतही धोक्यात ुऄिते हें खरें ुअहे. हे शयॳतीचे घोडे मोया शकमतीचे ुऄिून ज्या वळेीं पैज िुटते त्या 
वळेीं िनयिमत वळेाुंत तीन मलैाुंचा फेरा िफरून यावयाचे ह्मणून त्याुंि पूवी मद्य पाजतात. ुऄशा िपाट्यात 
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ज्याकी कदािचत वाऱ्याच्या जोराबरोबर ुईडून जाुइल या भीतीनें त्याच्या ुअुंगाि वजन बाुंधतात. 
घोड्याुंवरही बरेंच वजन लादतात. 
 
 हवापाणी. 
 
 ८२. हवापाणी–मुुंबई शहराची हवा बहुधुः काुंही िदवि खेरीज करून िाधारणपणें ुईष्णच ुऄिते; 
म्हणजे िरािरीने ६०° पािून ९०° ुऄुंशपयंत नेहमी ुईष्णतामापक (फ्यारनहीट) युंत्राुंत पारा ुऄितो. त्याच 
मानानें पाविाची िरािरी काढली तर एका वर्षात िाधारणपणे ९० ुआुंचपयंत पडतो ुऄशी िनघेल. ह्यावरून 
पाहताुं मुुंबईची हवा बरीच ुअरोग्यकारक ुअहे ुऄिें म्हणण्याि हरकत नाहीं. त्याुंत िवशरे्षतुः 
शहदुस्थानाुंतील ुआतर शहराुंपेॱा मुुंबईची हवा युरोिपयन लोकाुंि फारच पिुंत पडते. जे नेहमी मुुंबईुंत मृत्य ू
होतात त्याुंची िरािरी काढली तर दरमलैाि २५.८ एवढी पडते. 
 
 ८३. ुआ.ि. १७५६ िाली डातिर थॉमस ह्यानें पाणीमापक युंत्र मुुंबईुंत िुरू केलें . त्या िालीं ११० ुआुंच 
३ दोकडे पाुउि पडला होता ुऄिें िमजतें. पढुें िुमारें ७५ वर्षेंपयंत ह्यािुंबुंधीं काुंहीं मािहती िमळत नाहीं. 
पण ुआ.ि. १८१७ मध्यें िम. बेंजाणमन नॉटन, त्या वळेचे मुुंबईचे कॉरोनर, ह्याुंनीं हें युंत्र मुुंबईुंत पुनुः िुरू केलें  
ते ुऄद्यािप चालू ुअहे. िदहुॳ वर्षी १०३ ुआुंच पाुउि पडला होता. 
 
 ८४. वर िदलेल्या पाविाच्या िरािरीच्या मानापेॱाुं ुआ.ि. १८२५ पािून ज्यािालीं १०० ुआुंचाुंवर 
पाुउि पडला त्याची नोंद खालीं िदली ुअहे :- 
 

              ुआुंच    दोकडे.                ुआुंच   दोकडे. 
ुआ. ि.  १८२८–१२१–९८  ुआ. ि. १८६१–१०६–८ 

――     १८३१–१०१–८३  ――    १८६९–११५–३९ 

――     १८४९–११८–८८  ――    १८७८–१२३–२० 
――      १८५१–१०६–१४  ――      १८८३–१००–५३ 

  
 ुआ. ि. १८८६ च्या जून मिहन्याचे १८ व ेतारखेि एका िदविाुंत १६ ुआुंच पाुउि पडला होता !  
  
 ८५. पाविाळयाि बहुतकरून जून मिहन्याचे १० व ेतारखेपािून िुरुवात होते व तो िप् तेंबर ुऄखेर 
नाहींिा होतो. पाविाळा िुरू होण्यापूवी मे व जून ह्या दोन मिहन्याुंत ुऄित ुईष्मा होतो. ह्या िदविाुंत जरा 
कोठें बाहेर जाुउन ुअलें  शकवा जरा ज्यास्त काम केलें  ह्मणजे कपडे किे घामाने िभजून िचम्म् होुउन 
जातात. ुअक्टोबर मिहन्याुंतही येथें कमी ुईष्मा होतो ुऄिें नाही. काुंही िदविपयंत एकिारखा पाुउि पडून 
हवेंत थुंडपणा ुअला ह्मणजे जरा िजवाि चैन पडतें. ुऄशा िदविाुंत मुुंबईचे गव्हनॳर व त्याुंचे िेके्रटरी हे 
महाबळे वरीं जातात पण पाविाळयाुंत पुण्याि राहतात. शहवाळा नोव्हेंबरपािून माचॳ ुऄखेरपयंत ुऄितो. 
ह्या िदविाुंत येथील हवा फार चाुंगली ुऄिते. पाविाळयाुंत हवा िदॳ होत ुऄिल्या कारणानें ती पिहल्यानें 
लोकाुंि बरीच जाचते. घाटाुंवरील लोक मुुंबईची हवा खराब मानतात; परुंतु, वास्तिवक ही त्याुंची गैर 
िमजूत ुअहे; कारण, पाविाळयात येथें पुष्कळ पाुउि पडतो तरी, तो जरा थाुंबला कीं रस्ते वाळून जाुउन 
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पुनुः हवेंत िमशीतोष्णपणा येतो. िहवाळयात ह्मणण्यािारखी थुंडी निते. ुईन्हाळयाुंतही िवशरे्ष ुईष्णता 
वाटते तरी, िमुद्र जवळ ुऄिल्याकारणानें ितजपािून फारिा त्राि होत नाहीं. 
 
 ८६. ुआ.ि. १७६३ िालीं न्यबूहर िाहेब मुुंबुइि ुअला होता, त्यावळेीं त्यानें ुआकडील हवचे्या 
िुंबुंधाने ुऄिें िलिहलें  ुअहे कीं, “िमुद्राची हवा ुअिण पजॳन्य ह्याुंच्या योगानें हवमेध्यें थुंडपणा येत ुऄिल्या 
कारणानें वातावरण थुंड होुउन ह्या बटेाची हवा नेहमीं िमशीतोष्ण ुऄिते.” हें त्याुंचें १२५ वर्षांपूवींचें ह्मणणें 
ुअज ह्या शहराुंत वस्ती फार वाढली ुअहे तरी ुऄुंशतुः खरें ठरतें. 
 
 पाणी, तळीं, णवणहरी वगैरे. 
 
 ८७. पाणी, तळीं, िविहरी वगैरे.- पाणी हें मनुष्याच्या जीिवताि िकती ुअवश्यक ुअहे हें येथें 
िाुंगण्याची ुअवश्यकता िदित नाही. पूवी मुुंबुइमध्यें पाण्याची फारच गरैिोुइ ुऄिे. ज्या थोड्या बहुत येथें 
िविहरी होत्या त्याही म्हणजे ुईत्म पाण्याचे झरेच होते ुऄिें मुळींच नव्हतें. लोकाुंि पाण्यामुळें  मुुंबईत फार 
हाल काढाव ेलागत. फार लाुंबची गोष् कशाला. कालपरवाुं नळ येण्याचे पूवी ज्या िकत्येक बाया व पुरुर्ष 
हाताडोुइवर भाुंडीं घेुउन पाण्याकिरताुं िफरत व त्याुंि िकती त्राि िोिावा लागे हें त्या वळेची ज्यानें ती 
त्स्थित बिघतली ुऄिेल, त्याि हल् लींच्या व पूवींच्या राहण्याच्या त्स्थतींत िकती महदुंतर पडलें  ुअहे हें 
लागलें च कळून येुइल. ुऄशी ज्या शहराची त्स्थित तेथें ुअवर्षॳण पडलें  ुऄिताुं लोकाुंचे काय हाल होत 
ुऄितील–ुइरॄर करो ुअिण तिा प्रिुंग कोणत्याही देशावर न येवो–ह्याुंचें वणॳन करणें तर तें तिा प्रिुंग 
ज्यानें स्वतुः ुऄनुभिवला ुअहे ुऄशाच मनुष्याकडून झालें  तर होुइल. 
 
 ८८. मुुंबईनेंही बऱ्याच वळेी ुऄिे प्रिुंग ुऄनुभिवले ुअहेत. ुआ.ि. १८२२ त ुअवर्षॳण पडलें  होतें. त्या 
वळेीं रॅावण मिहन्याुंत िविहरींत िगळें हात दोन हात देखील पाणी नव्हतें ह्मणनू िाुंगतात ! ह्यावरून चैत्र 
वैशाखीं ह्मणजे, ऐन पाण्याचे जरुरीच्या वेळीं, पाण्याकिरताुं लोकाुंचे िकती हाल झाले ुऄितील हें िाुंगणें 
नकोच ! लोकाुंत मोठा हाहाकार ुईडाला; तळीं, िविहरी कोरड्या ठणठणीत झाल्या; ुअिण िस्रया डोुइवर 
पाण्याचे हाुंडे घेुउन गल् लोगल् लीं व रस्तोरस्तीं पाणी पाणी करीत शहडूुं लागल्या. शहराुंत पाणी नाहीं म्हणून 
मुुंबईुंतील िवॳ गाुइ ह्मशी वगैरे जनावरें बाहेर गाुंवी नेुउन ठेवावी म्हणून िरकारचा हुकूम झाला. िकत्येक 
बाया काुंपाच्या मदैानाुंत मध्यरात्रपयंत बिून मोया ुअयािानें थोडें पाणी ुअणीत; िकत्येक तर िविहरींत 
ुअुंत ुईतरून वाट्यावाट्याुंनीं पाणी भरीत. ुऄिा ह्या वळेीं मुुंबुइत एकच ुऄनथॳ ुईडून गेला होता. ुआ.ि. 
१८५६ त ही ुऄिेंच एक ुअवर्षॳण पडलें  होतें. ह्या वळेींही पाण्याच्या िुंबुंधानें बरीच टुंचाुइ पडली होती, तरी, 
िरकार ुअगगाडींतून शपपाुंतून बाहेरगाुंवाुंहून पाणी ुअणवनू िविहरींत ओतवी; तरी देखील, ह्मणण्यािारखें 
पाणी लोकाुंि परुलें  नाही. 
 
 ८९. याप्रमाणें मुुंबईत पाण्याची तुंगी ुऄिल्यामुळें  येथील हवा फार रोगट, वस्ती िवरळ, राहण्याच्या 
जागा कमी, ुऄशी येथें राहण्याची फारच गैर िोय ुऄिे; तेणेंकरून मनुष्याुंच्या प्रकृतीि वारुंवार िवकार 
ुईत्पन्न होुउन लोक फार व्यािधग्रस्त होत. ुऄशा वळेीं मुुंबईस येणें ह्मटलें  ह्मणजे केवळ ―काळेंपाणी‖ च 
भोगण्याि जाणें ुऄिें लोक िमजत. शहराुंत िजकडे ितकडे घाण फार ुऄिे ह्मणनू महामारीचाही ुईपद्रव 
वारुंवार ुईत्पन्न होुइ. ुअज ुअमची म्युिनििपािलटी ुआतकी स्वच्छता ठेवीत ुअहे, तरी देखील, ह्या बाुइनें 
ुअपलें  ठाणें येथून िमूळ ुईठिवलें  ुअहे ुऄिें नाहीं. िपण्याचें पाणी तर काुंपाच्या मदैानाुंतून ुअणावें लागे. 
ुऄशीं ुऄनेक िुंकटें येथें राहणाराुंि िोिावीं लागत. 
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 ९०. मुुंबईुंतील िधन लोकाुंनींही वळेोवळेीं हस्तें परहस्तें ही ुईणीव दूर करावी ह्मणनू बरेच ुईपाय 
योिजलेले पाहण्याुंत येतात. ुआ.ि. १८२२ त धोबीतळें  ुऄगदी खडखडीत ुअटून गेलें  होतें ह्मणून त्याुंत दोन 
िविहरी खणण्याुंत ुअल्या. त्या िविहरींि गाुंवाुंतील ुआतर िविहरींपेॱाुं ुऄुंमळ गोडें पाणी लागल्यावरून त्या 
तळयाि ―िाखरतळें‖ ुऄिें लोक ह्मणूुं लागले. ुआ.ि. १८५६ िाली काुंपावर मारुतीच्या देवळािमोर 
नाखोदा महुंमह रोगे ह्या ुईदार गृहस्थानें ५०,००० रुपये खचॳ करून एक मोठा तलाव बाुंिधला. ह्या तळयाि 
―नाखोदाचा तलाव‖ ह्मणतात. हा तलाव ुऄष्कोनी ुऄिून दगडाुंनीं बाुंिधला ुअहे. ह्याच्या प्रत्येक कोनाि 
एकएक ुऄिे ८ िोपे बाुंिधले ुअहेत. कावसजी पाटलाुंचे [ह्यावरील लेख येणेप्रमाणे :-THIS TANK WAS BUILT FOR 

PUBLIC USE BY COWASJI RUSTOMJI PATEL 1775.] तळें हें मुुंबईत प्रििद्ध ुअहे. हें तळें ुआ.ि. १७७५ त कावसजी 
रस्तमजी पाटेल नामक पारशी गृहस्थानें बाुंिधलें . हल् लीं हें तळें म्युिनििपािलटीनें ुऄधें बजूुन टाकलें  ुअहे. 
गवाळी तळें, साुंखळी तळें, नबाबाचे तळे, बाबुल्याुंचें तळें वगैरे तळीं व िविहरी जागोजागी लोकाुंनीं 
बाुंिधल्या. त्याुंत वाळके वर, महालक्ष्मी, बाबुलनाथ, णगरगाुंव, वगैरे िठकाणीं मात्र िाधारण गोडें पाणी 
ुऄिे. हल् लीं बाबुलनाथ येथील िविहरींचें पाणी ुअजारी मनुष्याि हलकें  म्हणनू प्यावयाि देतात. 
 

 ९१. िरकारानेंही ह्या कामीं ुअपलेकडून काुंहीं ुअळि केला ुअहे ुऄिें िदित नाहीं. कारण ही 
ओरड त्याच्याही कानीं वळेोवळेीं जात ुऄिे. कोटॳ ऑफ् डायरेक्टिॳ ह्याुंनीं ही त्या कामीं काुंहीं खटपट 
चालिवली होती; पण, त्याुंत त्याुंि काुंहीं यश ुअलें  नाहीं. कुं पनी िरकार तर पुष्कळ वर्षपेयंत ुऄनेक ुईपाय 
योजीत होतें. त्याुंनीं ुआ.ि. १८४५ त ह्मणजे िर जॉजॳ ुअथॳर ह्या गव्हनॳराचे कारकीदीत डातिर लीथ व 
डातिर गे्रहाम ह्या दोन गृहस्थाुंि मुुंबुइत पाणी कोठें, िकती व कोणत्या प्रकारचे ुअहे, ह्याचा तपाि करून 
िरपोटॳ करावा ह्मणनू नेमलें  होतें. त्यावरून त्याुंनीं ुअपलें  मत िरकाराि कळिवलें ; पण, तें त्याुंि पिुंत 
पडलें  नाहीं. पुढे ही ुऄडचण कोणत्या तऱ्हेनें दूर होुइल, ह्याि काय युत्क् त योजावी, पाणी कोठून ुअणावें, 
ह्या िवचाराुंतच काुंहीं वर्षें गेलीं. त्याुंत ुऄनेकाुंचें ुऄनेक तकॳ  िनघाले. कोणी ह्मणत वाळके वराचे डोंगराुंत 
एक तलाव खणनू त्याुंतून पाणी ुअणावें, ुअिण कोणी ह्मणत माुंजगावचे डोंगराुंत िाुंठवनू तेथून शहराुंत 
ुअणावें. ुऄशा ुऄनेकाुंनीं ुऄनेक िूचना केल्या; पण, ह्याुंपकैी कोणतीच िूचना ुऄमलाुंत ुअली नाहीं. 
 
 ९२. याप्रमाणें पाण्याची टुंचाुइ चालली ुऄिताुं लेफ् टनेंट कनॳल क्रॉर्फडु, ुअर, ुइ. ह्याुंनीं 
साष्टीतील, मुुंबईपािून ७ ।। कोि ुऄिलेल्या व्यहाड नामक तलवाचें पाणी ुअणावें ुऄशी युत्क् त ुआ.ि. १८५३ 
त योिजली. ही युत्क् त पिुंत पडून त्या कामाि ुआ. ि. १८५७ त िुरूवात झाली. व्यहाडचे डोंगराुंत एक 
मोठा तलाव बाुंधून त्याुंत पाणी िाुंठवनू तेथपािून नळ बाुंधून त्याुंतून मुुंबईि पाणी ुअणलें . ह्या तळयाची 
रचना व बाुंधणी मोठी िवलॱण ुअहे. प्रथमच ुआ.ि. १८६० िालीं मुुंबईुंत नळाचें पाणी ुअलें . ह्या तळयाुंत 
साष्टीतील गोपूर नदीचें पाणी घेतले ुअहे. तळयाुंचें ॱेत्रफळ एकुं दर १,४०० एकर ुऄिून िभोंवर ३ मोठमोठे 
बाुंध (धक् के) बाुंिधले ुअहेत. ह्या तळयाुंतून दररोज ८० लॱ ग्यालन पाणी शहराुंत येतें. ुऄिाही ुऄुंदाज 
काढला ुअहे कीं, मुुंबुइुंतील प्रत्येक मनुष्याि दररोज १२–१३ ग्यालन पाणी हे तळें पुरिवतें. तळयाच्या 
ुअिपाि कोणाि शतेी वगैरे काुंही करूुं  देत नाहींत. तळयावर मोठा बुंदोबस्त ुऄितो व ह्या 
बुंदोबुंस्ताकिरताुं तेथें म्युिनििपािलटीचे कामगार ुऄितात. काुंहीं वर्षेंपयंत ह्या तळयाचें पाणी स्वच्छ होतें; 
पण, ुऄिलकडे त्याुंत झाडेंझुडपें वाढल्यामुळें  पाणी फार खराब झालें  ुअहे; परुंतु, हें तळें िरकामें करण्याि 
ुऄगर पाणी गाळून स्वच्छ करण्याि चाुंगलें िें िाधन नाहीं. हें तळें एक लहानिा ुईपिागरच ुअहे ुऄिें 
िदितें. िकत्येक गुलहौिी लोक जलकेली करण्याच्या िनिमत्ानें तेथें जाुउन ुअुंत होड्या टाकून खुशाल 
िफरत ुऄितात. ुआतकें  हें पात्र िवस्तीणॳ ुअहे. हें तळे बाुंधण्याि एकुं दर ३७,३६,५०० रुपये खचॳ झाला ुअहे. 
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 ९३. ह्या तलावाचें काम करण्याचे कुं त्राट मेििॳ िेसन ुअिण कुं पनी ह्याुंि िदलें  होतें. ुआ.ि. १८६७ 
िालीं हें तळें ुऄगदी पाण्यानें भरून वाहून गेलें . तळें बाुंधून िुमारें दोन तीन वर्षें गेलीं नाहीत तोंच, त्याुंतून 
पाणी पाझरून जातें म्हणून िमजलें . ुआ.ि. १८६९ िालीं िम. रसेल एट् र णकन, त्या वळेचा एत्क्झक्युिटव्ह 
एुंिजिनुऄर, ह्यानें त्या वळेीं हें पाणी बुंद करण्याचा प्रयत्न केला; परुंतु, त्यापािूनही ह्मणण्यािारख्या पाणी 
जाण्याि प्रितबुंध झाला ुअहे ुऄिें नाहीं. ुआ.ि. १८८१ िालीं तुळिंी तळयाचा बाुंध फुटून िवॳ तळें वाहून 
जाण्याची भीित ुईत्पन्न झाली होती; कारण जर काुं तुळिंी तळयाचा बाुंध फुटला ुऄिता तर, त्याचें पाणी 
व्यहाडचे तळयाुंत जाुउन त्याही तळयाचा बाुंध फुटून गेला ुऄिता; तरी पण, ुअजिमतीपयंत ह्या तळयाुंतून 
पाझरानें पाणी जातें तें जातेंच. पण त्याचा ुअजिदविपयंत बुंदोबस्त झाला नाहीं. 
 
 ९४. ुआ.ि. १८७२ िालीं ह्या तळयाुंचें पाणी शहराि पुरत नाहीं ुऄशी ओरड झाल्यामुळें  ३३ लॱ 
रुपये खचॳ करून त्याच्याच शजेारीं तुळिंीचें तळें बाुंधून व्यहाडच्या तळयाुंत त्या पाण्याचा पुरवठा केला. 
ुआ.ि. १८७५ त ह्याच तळयाुंतून नळानें पाणी ुअणून ते मलबारणहल् वर िोडावें ुऄिा म्युिनििपािलटीनें 
िवचार करून ुआ. ि. १८८० मध्यें मलबारणहल् वर ४० लॱ रुपये खचूॳन एक मोठा िरझरव्हॉयर बाुंधून त्याुंत 
पाणी िोडलें . येणेंकरून दर मनुष्याि िहा ग्यालन पाणी ज्याि िमळू लागलें . ुऄिें झालें  तरी, पाण्याची 
ओरड ुअहे ती ुअहेच. म्हणनू तान्सा येथून पाणी ुअणण्याची तजवीज चालली ुअहे व कामही िुरू झालें  
ुअहे. माजगाुंवास भुंडारा िरझरव्हॉयर ह्मणून एक डोंगरावर तलाव बाुंधला ुअहे. ह्याजवर युंते्र वगैरे ुऄिून 
तळयावर बागबगीचा केला ुअहे. व बागाखाली जागा बाुंधून काढून पाण्याकिरताुं खोल्या केल्या ुअहेत. 
वरून पािहलें  तर तलाव ुअहे ुऄिें कोणाि भािणार देखील नाहीं. वरील दोन्हीं िरझरव्हॉयरमधून 
ुऄलीकडे बरेंच पाणी पाझरून जात ुअहे तें एवढें कीं, मलबारणहल् िरझरव्हॉयरमधून दर २४ तािाुंत 
१,३२,००० ग्यालन व भुंडारवाडा िरझरव्हॉयरमधून िततक्याच वळेाुंत १,२४,००० ग्यालन पाणी जातें 
ुऄजमाि काढला ुअहे. ह्या प्रत्येक िरझरव्हॉयरि नीट करण्याि ुऄनुक्रमें ६०,००० व ८०,००० रुपये खचॳ 
बिेल ुऄिें ुऄनुमान ुअहे !  
 
 ९५. मुुंबुंईत वीि पुंचवीि हात जमीन खणली ह्मणजे पाणी लागतें; परुंतु गोडें पाणी मात्र िवॳत्र 
लागत नाही. बहुतेक िठकाणी खारें पाणी ुऄितें. मिंीदबुंदर, डोंगरी, भेंडीबजार, शचचबुंदर येथें मात्र फार 
पाणी नितें. परुंतु, पाुउि चाुंगला पडला ुऄिताुं पाण्याचा तोटा येत नाहीं. लोकाुंच्या घरोघर िविहरी 
होत्या. ुऄजूनही बऱ्याच ुअहेत तरी, िकत्येक ुऄॲानी लोकाुंनीं नळ ुअल्यापािून ुअपल्या दारच्या िविहरी 
बुजवनू टाकल्या. माणहम, िंींव, वरळी, माजगाुंव, परळ ुअिण मुुंबई िमळून लहान मोठे ८०–९० तलाव 
ुअहेत व ुऄलीकडे पूवीं जो पाण्याच्या िुंबुंधानें त्राि होता ते जाुउन लोकाुंि बरेंच िुख झालें  ुअहे. 
 
 भाषा. 
 
 ९६. भार्षा–ुअज पृर्थ्वीवर ज्या भार्षा चालत ुअहेत, त्याुंपैकीं बहुतेकाुंची बरीच मािहती झाली ुअहे. 
पण आणिकेच्या मध्यभागाुंतील भार्षाुंिवर्षयी ुऄजून चाुंगली मािहती िमळत नाही. अमेणरकें त युरोिपुऄन 
लोकाुंच्या विाहती झाल्यामुळें  त्याुंच्या भार्षा चालू होुउन मूळ भार्षाुंचा ऱ्हाि होत चालला. पृर्थ्वीवरील 
िुमारे ८–९०० शें भार्षाुंिवर्षयीं ुअज थोडीबहुत मािहती िमळते. ह्या िवॳ भार्षाुंि मलूभतू ुऄशा तीन भार्षा 
ुअहेत, त्या ह्या :- (१) आयनु, (२) सेणमणटक व (३) तुरेणनअन. 
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 १. आयनु भार्षेंत मुख्यत्वें - (१) िुंस्कृत (मराठी, गुजराथी, शहदी, बुंगाली, वगैरे शहदुस्थानाुंतील 
िवॳ भार्षा), (२) ुआराणी (झेंद ुअिण हल् लींची फारशी िमळून), (३) ग्रीक (ितचे िभन्न िभन्न भेद) (४) 
ुआतािलक ुअिण लाितन (ुआतािलुऄन, स्प्यािनश, पोतुॳगीज, फ्रें च वगैरे), (५) त्यूतािनक, (गॉिथक, 
ऑुंग्लोिाक्िन, ुआुंत्ग्लश, जमॳन, दच, डािनश वगरेै), (६) लेतो िलथुुअिनुऄन; (७) स्लेव्होिनुऄन 
(रिशयन, पॉिलश, िरिबुऄन वगैरे); (८) िेल् ितक (गॉिलक, ऐिरश, वले्श) ुआत्यािद भार्षा येतात. 
  
 २. सेणमणतक भारे्षत–(१) कालदी, (२) िीिरयाक (िुिरयानी), (३) ुऄरेिबक (ुअरबी), (४) िहब्र ू
(ुआब्रानी), (५) िामािरतन, (६) ुआिथओिपक, (७) जुनी िफिनिशुऄन वगैरे भार्षा मोडतात. 
  
 ३. तुरेणनअन भार्षेंत–(१) तुकी, (२) िायबिेरुऄन, (३) िफनलुं दाची, (४) िचनी, (५) तामलू 
शकवा तामील (द्रिवडी). (६) मलयालम, (७) कानडी, तैलुं गी वगैरे भार्षा मोडतात. 
  
 ९७. िुंस्कृत भार्षा ुऄडाणी लोक जेव्हाुं प्रथम बोलूुं  लागले, तेव्हाुं त्याुंनीं ितचे शब्द बहुत बदलले. 
ुऄशा ह्या िवकृत भारे्षि प्राकृत शकवा बालभार्षा ह्मणतात. पुढें िुंस्कृत भारे्षचा पुनुः ुईत्कर्षॳ होुउन प्राकृत 
भार्षेंत खरे िुंस्कृत शब्द येुउुं  लागले. ह्या रीतीनें फेरफार होताुंहोताुं प्राकृत भारे्षची मराठी भार्षा झाली. 
राज्याच्या ुऄदलाबदलीमुळें  मराठी भार्षेंत ुअरबी, फाशी, ुआुंग्रजी वगैरे शब्द ुअले ुअहेत. मुिलमान लोक 
ह्या देशाुंत ुअले तेव्हाुं त्याुंची मूळची शहदवी शकवा ब्रीज भार्षा बदलून ितची ुईडदु शकवा ुईदुॳ (बाजारी भार्षा) 
झाली. पढुें ितला रूपाुंतर होुउन ितची शहदुस्थानी झाली. ह्या भार्षेंत ुअरबी व फाशी शब्द फार ुअहेत. 
मराठी भार्षेंत िुंस्कृत शब्दाुंचा ुआतका भरणा ुऄिण्याचें कारण ुऄिें िदितें कीं, ह्या देशाुंत जे जे शहदु राजे 
होुउन गेले, ते ते िुंस्कृत भारे्षि ुईते्जन देत गेले. ुआ.ि. १२९३ त देवगड येथील शवेटचा राजा 
रामदेवराव जाधव ह्याचा मुिलमानाुंनीं पराभव केला. तेव्हाुंपािून शहदुस्थानाुंत मुसलमानाुंचा पाय िशरून 
त्याुंनीं िनरिनराळीं राज्यें स्थापन केलीं, ह्यामुळें  मराठींत फाशी व ुअरबी शब्द ुअले. ती राज्यें फार िदवि 
चालतीं तर मराठी भार्षा िमूळ नाहींशी झाली ुऄिती ! पण पुढे णिंवाजी महाराजाुंच्या वळेेि पुनुः िहचा 
ुईत्कर्षॳ होुउ लागला. तेथपािून तों ुआ.ि. १८१८ पयंत मराठी राज्य ुऄिल्यामुळें  मराठी भार्षेंत ुआतर 
भार्षाुंतील शब्द फारकरून ुअले नाहींत परुंतु, ह्या िालापािून ुआुंग्रजी झाल्याकारणानें मराठींत ुआुंग्रजी 
शब्दाुंचा भरणा बराच होत चालला ुअहे. ुऄिो. ुअताुं ह्या एकट्या मुुंबुइ शहराुंत ज्या पृर्थ्वीवरील ुऄनेक 
भार्षा चालतात त्याुंची मािहती खाली थोडक्याुंत िदली ुअहे. 
 
 ९८. मराठी, गुजराथी, शहदुस्थानी (मुिलमानी शकवा ुईदुॳ), कानडी, कोंकणी (ुआडो पोटुॳगीज), 
कच्छी, शिधी, बुंगाली, तेलुंगी, तामील, मारवाडी, पुस्तु (ुऄफगानी), ुअरबी, फाशी, तुकी, िचनी, िहबु्र, 
िोमाली, ुआुंत्ग्लश, जमॳन, फ्रें च, ुआतािलुऄन, रिशयन, स्प्यािनश, ग्रीक, पोटुॳगीज, व प्रत्येक भारे्षचे पोटभेद 
वगैरे. ुऄलीकडे िुंस्कृत भारे्षचे पिरशीलन करून त्या भारे्षत बोलण्याचा प्रयत्न ुअमच्याुंतील िकत्येक 
िवद्वान गृहस्थ करीत ुअहेत ही फारच ुऄिभनुंदनीय गोष् होय. ुऄिाच क्रम काुंहीं काळ पुढें चालला तर, 
ुअमच्या िुंस्कृत भारे्षचें ुऄमोिलक िवद्याभाुंडार खुल् ले होुउन तेणेकरून, ुअयावतींचे बहुत िहत होण्याचा 
िुंभव ुअहे. 
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 णवद्याखातें. 
 
 ९९. िवद्याखातें–िवॳ धनापेॱाुं िवद्याधनाची योग्यता मोठी ुअहे. िवद्या ुअपणाुंि नको ुऄिे ह्मणणारे 
लोक काुंही ुऄिलेच तरी ते फारच थोडे ुऄितील. माजी गव्हनॳर लाडॳ मानस्टुुऄटॳ एल् िफन्स्टन ह्याुंनीं 
ुआ.ि. १८१९ पािून ह्या ुआलाख्याुंत गाुंवोंगाुंवी िवद्यालयें स्थापन करून येथील लोकाुंि िवद्यामृत पाजण्याचें 
मनावर घेतलें . ुआतक्या थोड्या काळाुंत ुअज जो हा िवदे्यचा प्रिार झाला ुअहे, त्याबद्दल िदहुॳ गव्हनॳराचे 
ुअभार मानणें हे प्रत्येक मनुष्याुंचें कतॳव्य कमॳ ुअहे; कारण ुअज त्याुंच्या कृतीची फळें ुअपण चाखीत ुअहों. 
ुआतक्या ुऄल्प काळाुंत मुुंबुइ ुआलाख्यात १ युिनव्हर्णिटी, १० कालेजें, ६६ हायकुलें  ुअिण ३,५९८ ुआतर शाळा 
ुआतकी िवद्यालयें झालीं ुऄिून त्याुंत िुमारें २ लॱाुं जवळजवळ मुलें  िशकत ुअहेत. 
 
 १००. िवॳ ुआलाख्याुंतील शाळाुंची व्यवस्था पाहण्याकिरताुं िवद्यागुरू ुऄितो, त्याि ―डायरेक्टर 
ऑफ् पत्ब्लक ुआन्स्रकशन्‖ ह्मणतात. ह्याच्या हाताखालीं ुआन्स्पेक्टर ुऄितात, ते प्रितवर्षी िवॳ शाळा िफरून 
िवद्यार्थ्यांची परीॱा घेतात. िजतकी मुलें  पिर ेॱंत पिार होतील, त्यामानानें खािगी शाळाुंि िरकाराुंतून 
मदत िमळते ितला ―ग्राुंट्-ुआन्-एड्‖ ह्मणतात. मुुंबुइतील शाळाुंचा वळे िकाळी १०–१० ।। शकवा ११ पािून 
तो िुंध्याकाळी ४1/2 िकवा ५ वाजेपयंत ुऄितों. मधल्या वळेीं ताि ुऄधा ताि मुलाुंि िुटी िमळते. गरमीच्या 
िदविाुंत िकत्येक शाळाुंि मिहना व िकत्येकाुंि दीड मिहना िुटी िमळते. शाळाुंतून म्यािरक्यलेूशनच्या 
परीॱेपयंत ुऄभ्याि होतो. शाळेचा ुऄभ्याि परुा झाला ह्मणजे युिनव्हर्णिटी िवद्यार्थ्यांची परीॱा घेते. 
युिनव्हर्णिटीकडे ुईमेदवाराुंची परीॱा घेुउन त्याुंि पदव्या देण्याुंचे काम ुऄितें, येवढेंच नाही; तर, शाळाुंतून 
व कॉलेजाुंतून कोणतीं पुस्तकें  चालवावयाचीं व ुऄभ्यािाुंचें वगीकरण किें करावयाचें वगैरे िवॳ व्यवस्था 
डायरेक्टर ऑफ् पत्ब्लक ुआन्स्रकशन किरतो. ुऄलीकडे ―फायनल स्कूलएक्झािमनेशन‖ ह्मणून नवीनच एक 
परीॱा िनघाली ुअहे. ह्या पिर ेॱंत पिार झाला म्हणजें िाधारणपणें िवद्याथी िरकारी नोकरीला योग्य 
होतो. पण ही परीॱा ुऄजून ुऄमलाुंत ुअली नाहीं. केव्हाुं येुइल ती येवो ! कॉलेजाुंत पीुइ, बीए, एम्ए, पयंत 
ुऄभ्याि होतो, िकत्येक ुआुंिजिनुऄशरगचा ुऄभ्याि किरतात; िकत्येक मेिडकल कॉलेजाुंत जाुउन वैद्यकाचा 
ुऄभ्याि किरतात; कोणी लॉक्लािाुंत जाुउन एल्-एल्. बीचा ुऄभ्याि किरतात. 
 
 १०१. या प्रमाणें िदरील कोणत्याही परी ेॱंत ुईमेदवार पिार झाले ह्मणजे त्याुंि िडग्री (पदवी) 
िमळते. हा पदवी देण्याचा िमारुंभ प्रितवर्षी फेबु्रवारी मिहन्याुंत युिनव्हर्णिटी हॉलमध्यें होतो. ह्या िमारुंभाि 
―कान् व्होकेशन‖ ह्मणतात. हा पदवी देण्याचा िमारुंभ खुद्द गव्हनॳर िाहेब युिनव्हर्णिटीचा ―चान्िलर‖ ह्या 
नात्यानें किरतो. गव्हनॳर िवद्यमान निल्याि ―व्हाुइि चान्िलर‖ हा िमारुंभ िाजरा किरतो. ुईमेदवाराुंि 
पदवी देणें, पाि शकवा नापाि ुआत्यािद बाबतींचा िवचार ―ििनेट‖ किरतें. जो ुईमेदवार ज्या िवर्षयाुंत पिार 
होुउन पिहला येुइल, त्याि ुईदार व िधन गृहस्थानीं युिनव्हर्णिटीि काुंही [या िुंबुंधी िवशरे्ष मािहती पिरिशष्ाुंत पहा.] 

देणग्या िदल्या ुअहेत, त्याुंतून बिॱिें िमळतात. ज्या परीॱेकिरताुं ुईमेदवाराुंि बिावयाचें ुऄिेल, त्या 
परीॱेिुंबुंधीं त्याजपािून १०-२०-३० शकवा ४० ह्या प्रमाणें जी फी त्या परीॱेकिरताुं िनयत केली ुऄिेल ती 
फी युिनव्हर्णिटी त्याजपािून घेते. 

 
 १०२. ुऄलीकडे िशल्पशास्र िशकिवण्याकडे िरकारचें लॱ लागलें  ुअहे व ह्या िुंबुंधी हालचाल 
बरीच चालली ुअहे. ह्या िुंबुंधानें चालू वर्षाच्या िप् तेंबर मिहन्याच्या पिहल्या तारखेपािून एव्ल्र्फन्स्टन 
कॉलेजाुंत एक नवीन क्लाि काढला ुअहे. ही ुआमारत देखील टेत्क् नकल ुआत्न्स्टटू्यटच्या कामाकिरताुं 
िदली ुअहे. 



 

अनुक्रमणणका 

 १०३. मुलाुंच्या शाळाुंप्रमाणें मुलींच्याही शाळा मुुंबईुंत बऱ्याच ुअहेत. ह्या शाळाुंत ुआुंग्रजी िशकवनू 
गायन, वाद्यकला, िशवणकाम वगैरे िवर्षयही त्याुंि िशकिवले जातात. 
 
 १०४. शाळाुंतून मुलाुंि नीितिशॱण द्यावें ह्मणनू ुऄलीकडे िरकारचे ठराव प्रििद्ध झाले ुअहेत. 
वतॳमानपत्राुंनींही ह्या िवर्षयाुंच्या िुंबुंधानें बरीच ―भवित न भवित‖ केली ुअहे. ुऄजून शाळाुंतून कोणतीं 
पुस्तकें  चालावीं वगरेै काुंहींच ठरलें  नाहीं; शकवा, िरकारच्या ठरावाप्रमाणें नीितिशॱणाचा क्रमही शाळाुंतून 
िुरू झाला नाहीं. पुढें काय होुइल ते पाहणें ुअहे. 
 
 १०५. ििनेट वर्षांतून एकदाुं िमळते; परुंतु, व्हाुइि चान्िलर ह्याच्या मनाुंत ुअल्याि तो ह्या ििनेट 
िभेि मध्युंतरींही जमण्याि िाुंगतो. ही िभा भरण्याि िनदान िहा िभािदाुंची मुंजूरी िमळाली पािहजे. 
िभेि िहा ुऄिामी जमले ुऄिताुं कोरम होतो. व तेथें हजर ुऄिलेल्या िभािदाुंपकैीं जी गोष् बहुमतानें 
पिुंत ठरेल ती पिार होते. जेव्हाुं दोन्ही पॱाुंकडे िभािदाुंची िमान मतें पडतात. तेव्हाुं ुऄध्यॱ ज्या 
बाजूला ुअपलें  मत देुइल तो पॱ िबळ होतो. (१) ुअतॳ, (२) लॉ, (३) मेिडििन ुअिण(४) िित्व्हल 
ुआुंिजिनुऄरींग ुऄशा चार पदव्या (फ्याकल्टीज) ुअहेत. ह्या फ्याकल्टीची नेमणकू ििनेट ुअपल्या वार्णर्षक 
िभेंत किरतें. ह्या ििनेटचा िभािद होण्याि मनुष्य या चार पदव्याुंपैकीं िनदान एक तरी पदवी धारण 
करणारा ुऄिला पािहजे. युिनव्हर्णिटीची िवॳ व्यवस्था शििडकेट पाहते. शििडकेटमध्यें व्हाुइि चान्िलर व 
दुिरे युिनव्हर्णिटीचे ुअठ फेलो ुऄितात. ह्याुंची नेमणूक एक वर्षॳपयंत चालते व ती वर ह्मटलेल्या 
ििनेटकडून होते. 
 
 व्व्हक्टौणरआ आणण आल्बटु म्यणूझअम व बाग (राणीचा बाग). 
 
 १०६. त्व्हक्टोिरुअ ुअिण ुअल्बटॳ म्यूिझुऄम व बाग–परळच्या रस्त्यानें यहुदी लोकाुंचें देुउळ 
टाकून गेलें  ह्मणजे पुढें व्व्हक्टोणरया गाडुन व म्युणझयम ही बाग दृष्ीि पडते. ह्या बागेच्या पुढेंच एक मनोरा 
ुऄिून त्यावर मोठे घड्याळ लािवलें  ुअहे. हा मनोरा डेव्व्हड ससून नामक प्रख्यात यहुदी गृहस्थानें बाुंधला 
ुअहे. ुअुंत मोठी िुुंदर, िचत्रिविचत्र व िुभोिभत ुआमारत ुअहे, ―ितला पदाथॳ िुंग्रहालय‖ (म्यूिझुऄम्) ुऄिें 
ह्मणतात. पिश् चम शहदुस्थानाुंतील िवॳ पशुपक्ष्यािदकाुंचा व धान्यािदकाुंचा िुंग्रह एका िठकाणीं ुऄिावा 
म्हणून माजी गव्हनॳर लॉडॳ एल् णर्फन्स्टन ह्याुंनीं ह्या िुंग्रहालयाची स्थापना केली; त्या वळेीं त्याला ―गव्हमेंट 
िेंरल म्यूिझुऄम्‖ हें नाुंव िदलें  होतें. ह्या वेंळी ह्या िुंग्रहालयाुंत डातिर िूइस्ट एल्.एल्.डी.एफ्.ुअर.ए्. 
ह्याुंि पिहल्यानेंच नेमण्याुंत ुअले होते. त्याुंच्यामागून रेवरेंड डातिर िेसर एल्.एल.्डी हे क्यरेूटर नेमले 
गेले. ह्या दोन्हीं िाहोबाुंनीं जो िुंग्रह केला होता, तो ह्या शहरच्या बराकींत ठेिवला होता; परुंतु, ुआ. ि. 
१८५७ िालच्या बलव्यामध्यें त्या िवॳ िुंग्रहाचा नाश झाला. कारण, मुुंबईच्या पलटणींतील ुऄिधकाऱ्यानें तें 
फें कून देण्याचा हुकूम करून त्याचा नाश केला. त्याच वर्षी एल् िफन्स्टन िाहेबानें डातिर बडॳवडू ह्याुंि 
क्यूरेटर नेिमलें . िदहुॳ गहृस्थानें कै. डातिर भाऊदाजी ह्याुंच्या िाह्यानें त्या िठकाणीं एक ुआमारत ुईभारावी 
म्हणून वगॳणी गोळा करून ुअिग्रहार्णटकल् चरच्या बागेमध्यें ही ुआमारत ुईभारली. ह्याप्रमाणें त्व्हक्टोिरया व 
ुअल्बटॳ “िवॳिुंग्रहोपवनालय”  दहा लॱ रूपये खचॳ करून तयार केलें . ुआ.ि. १८६२ िालीं ह्याच्या पायाचा 
दगड िर बाटुल णियर ह्याुंनीं बििवला. [“जो दगड ह्या ुआमारतीच्या मुख्य दरवाज्याुंत गव्हनॳर िाहेबाुंचे हातानें बििवला ुअहे, त्या 
खाली एक मजबूत ताुंब्याची पेटी घातली ुअहे. तींत त्या िदविाच्या प्रत्येक वतॳमानपत्राची प्रत; मुुंबुइतील चालू नाणें; हे िुंग्रहालय ुईपत्स्थत 
करण्याची बते झाला होता त्या िुंबुंधी िवॳ कागदपत्रें; व ज्याुंनीं ह्ास मदत णदली त्याुंचीं नाुंवें िलहून घातली ुअहेत. ुअणखी त्या पेटीच्या 
ढाुंकणावर असा लेख कोरला ुअहे :- 
िन १८६२ नवेंबर १९ बुधवार 
महाप्रतापी राणी त्व्हक्टोिरया िहच्या राज्याच्या २५ व्या वर्षी 
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िहज एक्िेलन्िी िध रैट ऑनरबल ्
िधुऄलॳ  ुअव्ह एलिजन् ुअिण शककरडैन के. टी.जी.जी.िी. बी. के ए्. ऐ. 
हे भरतखुंडाचे व्हैिराय ुअिण गव्हनॳर जनरल ुऄिून िह् 
एक् िलेन्िी िर हेनरी बाटॳल ्
एडवडॳ िफ्रयर के.िी.बी. 
मुुंबुइचे गव्हनॳर याुंनी 
त्व्हक्टोिरया ुअिण ुअलबटॳ पदाथॳिुंग्रहाल 
याच्या पायाचा दगड बििवला. 
िन १८५८ नवेंबर १ या िदवशीं महाराणीनें भरतखुंडाचें 
राज्य ुअपल्या स्वाधीन करून घेतलें  ुऄिा जाहीरनामा लावला 
होता त्या िदविाच्या स्मरणाथॳ ुअिण ुअपल्या राजिनष्ठाप्रदशॳनाथॳ 
मुुंबपुरस्थ लोक हे बाुंधीत ुअहेत. 
िध ुअनरेबल ्जगन्नाथ शुंकरशटे, 
िवॳपदाथॳिुंग्रहालय व ुईपवनालय याुंच्या व्यवस्थापक मुंडळीचे ुऄध्यॱ 
भाुउदाजी ुआस्क् वायर, जी.जी.एम्.िी. 
ुअिण जी.िी.एम्. बडॳवडू ुआस् क् वायर एम्.डी; 
काम चालताुं चालकाुं ुआ.ि. १८६५ त पशैाच्या कमतरतेमुळें तें बुंद ठेवावें लागलें ; परुंतु, िरकारानें पुनुः ुआ.ि. १८६८ िालीं तें पुरें करण्याचें मनावर 
घेतलें . हें नवें ुईपवनालय ुआ.ि. १८७१–७२ िालीं ुईघडलें . त्यावेंळीं ऑनरेबल् जगन्नाथ िंुंकर िेंट हे ह्या कामाुंत पढुारी होते; येवढेंच नाहीं तर, 
त्याुंनीं ह्या कामीं ५,००० रूपये वगॳणी देखील िदली होती.]  
 
 १०७. ह्या ुआमारतीची लाुंबी १८० व रुुं दी ८० फूट ुअहे. ह्या म्यूिझुऄमाुंत नोबलकृत िप्रन्ि कॉन सटु 
याुंचा पतुळा ुअहे. ही ुआमारत एक मजली ुअहे. ुअुंत िवॳ प्रकारचे पदाथॳ ठेिवले ुअहेत. मधून मधून 
ुआमारतीच्या खाुंबाुंि िोनेरी मुलामा िदला ुअहे तेणें करून ते फार िुशोिभत िदितात. जिमनीचें एकुं दर 
ॱेत्रफळ ३४ एकर ुअहे; ह्यापैकीं २ एकर जमीन म्यिूझुऄमच्या ुअिपािची कायती िरकारची ुअहे. 
बाकीची िवॳ जमीन म्युिनििपािलटीची ुअहे. बाग व म्युिझुऄम िमळून िवॳ व्यवस्था म्युिनििपािलटीच्याच 
ताब्याुंत ुअहे. िवॳ बागेिभोवती ितन्हीं बाजूनीं चनु्याच्या शभती ुअहेत. पिश् चम बाजूला ह्मणजे मुख्य 
रस्त्याला लोखुंडी कठडा ुऄिून भव्य ुऄिे लोखुंडी दरवाजे ुअहेत. बागेंत िफरण्याकिरताुं रुुं द रुुं द रस्ते 
ुऄिून मधून बाजूचे रस्ते ुअहेत. मध्यें मध्यें गल्ल्या ुऄिून झाडाुंखालीं बाुंका टाकल्या ुअहेत. मध्यभागीं एक 
िुुंदर तलाव ुऄिून त्यात कारुंजे ुअहे. बागेंत िवॳ प्रकारचीं झाडें व वनस्पती लावलीं ुअहेत. एक लहानच 
पण िुुंदर नदीचा देखावा दाखिवला ुअहे व त्या नदीवरून जाण्यायेण्यािाठी लहान लहान लाकडी पूल 
बाुंधून ुऄरण्याचा देखावा दाखिवला ुअहे. बागेंतून जाताुंना ुऄनेक तऱ्हेच्या पुष्पाुंचा िुवाि येुउन मनाि 
ुऄत्यानुंद होतो. बागेंत िशरताुंना ुईजव्या बाजूि ुआुंग्रजी तऱ्हेची बागाची रचना केली ुअहे, ती ुऄितशियत 
िचत्वधेक ुअहे. मधून मधून ुईुंचवटे ुऄिल्यामुळें  डोंगराचा देखावा िदितो. वाुंकडे 
 
[हे ुअनररी जाुआुंट िेके्रटरी होते. 
िविलयम लौडन ुआस्क्वा 
यर, मुुंबुइचे शिेरफ. 
िविलयम रेिी; 

िशल्पशास्री. 
ह्या दगडावर पुढील लेख िलिहला ुअहे. 
हा 
त्व्हक्टोिरया ुअिण ुअलबटॳ िुंग्रहालयाच्या पायाचा मुख्य दगड 
तारीख १९ नवेंबर िन १८६२ रोजी 
मेहरबान िर एच्, बी. ुइ. िफ्रयर के. िी. बी., 
मुुंबुइचे गव्हनॳर, ह्याुंनीं घातला ुअहे.–मुुंबुइचें वणॳन.] 
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ितकडे रस्ते बाुंिधल्यामुळें  रस्ता नागमोडी िारखा िदिून िवलॱण देखावा दृष्ीि पडतो. पूवॳ बाजूि शिहाचा 
शपजरा, वाघाचा शपजरा, ुऄस्वलींना राहण्यािारखी िवहीर, माकडाुंचे शपजरे, िचते्, कोल्हे, हरणें, िाुंबरें, 
वनगाुइ, वगैरे ुऄनेक जातीचीं रॄापदें दृष्ीि पडतात. जरा पुढें गेलें  ह्मणजे, नानातऱ्हेच्या पक्ष्याुंचे शपजरे 
दृष्ीि पडतात. त्याुंत नानातऱ्हेचे देशोदेशचे पॱी ठेिवलेले पाहण्याुंत येतात. पूवॳ बाजूला ब्याुंडस्ट्याुंड ुअहे 
तेथें ुअठवड्याुंतून २-३ िदवि िुंध्याकाळी िरकारी ब्याुंडवाले ब्याुंड वाजिवतात. ब्याुंडस्ट्याुंड ुअिण 
म्यूिझुऄम ह्याच्याुंमध्ये एक मनोरा बाुंिधला ुअहे. मध्येंच गाड्या वगैरे िोडण्याि मोकळी जागा ठेिवली ुअहे. 
म्यूिझुऄममध्यें नाना तऱ्हेची धान्यें, तिेंच नाना तऱ्हेंचें पदाथॳ, पशु पॱी, िपॳ, िचत्रें, वगैरे िजनिा ठेिवल्या 
ुऄिून प्रििद्ध प्रििद्ध िठकाणेंही िचत्ररूपानें दाखिवलीं ुअहेत. ुऄिे ुऄनेक पदाथॳ येथें पाहण्याि िमळतात. 
एकुं दरींत हें स्थळ मोठें रमणीय व िचत्ाि घटकाभर ुअराम देणारें ुऄिें ुअहे ह्याुंत िुंशय नाहीं. ुऄशा 
स्थळाुंचें नुिते वणॳन वाचून तेथील िवॳ शोभा चटकन् हुबेहुब डोळयाुंिमोर ुईभी राहील ुऄिें नाहीं; तर ुऄशी 
स्थळें स्वतुः एकवार जाुउन पािहलीच पािहजेत. 
 
 १०८. ह्या बागेप्रीत्यथॳ िालीना दहाहजार रुपयाुंचा खचॳ ुअहे. ही रक् कम मुुंबुइ म्युिनििपल 
कापोरेशन पत्ब्लक फुं डापैकीं िमळते. बाग व म्यूिझुऄम झाडूनझुडून िाफिुफ ठेवण्याकिरताुं िनरुंतर ५–२५ 
माणिें खपतात. 
 
 १०९. ह्यािशवाय मुुंबुइमध्ये ुअणखी लहान िहान जे बाग ुअहेत ते येणेप्रमाणें:- रॉटनरोराुआड, 
युिनव्हर्णिटी गाडॳन, एलिफन्स्टनिकॳ ल गाडॳन (ह्याुंत दोन ुईत्म [मार्णक्वि कॉनुवालीस ुअिण मार्णक्वि वेलस्ली. पैकी 
दुिऱ्या पुतळयाि ५,००० िगनी खचॳ झाला ुअहे. वेलस्लीिाहेबाचा जो पुतळा ुअहे त्याजवर पुढील लेख िलिहला ुअहे:- In honour of Marquis 
Wellesly Governor General of India. हा पुतळा एका चौथऱ्यावर बििवला ुअहे व त्याच्या डाव्या हाताुंत मोठें पुस्तक ुऄिून ुईजव्या हाताुंत एका 
पेहलवानाि देण्याकिरताुं तोडा ुअहे. हा पेहलवान ुईजव्या बाजूला ुऄिून डाव्या बाजूला एक मडम ुअहे. पेहलवानाजवळ ढाल, तरवार ुऄिून 
त्याची नजर गव्हनॳरजनरलाकडे ुअहे व मडम हाताुंत लेखणी घेुउन “Wisdom, Energy, Integrity” (चातुयॳ, शौयॳ, प्रामािणकपणा) ुऄशीं ुऄॱरें 
िलिहत ुअहे ुऄिें दाखिवलें  ुअहे. ह्याच्या म्हणजे चौथऱ्याच्या मागच्या भागाला वाघ व शिह ह्याुंचे पुतळे ुअहेत; ह्या पेहेलवानानें वाघ व शिह िजवुंत 
धरून ुअणले होते म्हणून िदहुॳ िाहेबानें खुशी होुउन त्याि एक तोडा बॱीि िदला होता ह्मणून िाुंगतात. ही मडम त्याची मुलगी ुअहे म्हणून 
बोलवा ुअहे. हा पुतळा मुुंबईुंतील व्यापारी लोकाुंनी ुईभारला ुअहे. चौथऱ्याच्या पायर्थ्याशीं मुुंबईतील व्यापारीलोकाुंचीं वगैरे िचत्रें दाखिवली ुअहेत 

व आसईची लढाुइ कोरली ुअहे. हा ुआ.ि. १८१४ त स्थािपला.] पुतळें पहाण्यािारखे ुऄिून मध्यें िुुंदर कारुंजें ुअहे. ही बाग 
ुअपल्या िप्रयमहाराणी िाहेबाुंचे िद्वतीय िचरुंजीव ड्कू ऑर्फ एणडन बरो हे मुुंबईस येणार ह्मणून ३१ 
िदविाुंत मोया खटपटीनें पुरी केली;) हानॳबीरोगाडॳन, क्रॉफडॳ माकेट बाग, नाथुिूकगाडुन, 
फॉक लुं डरोडगाडॳन, ब्याकबगेाडॳन, मलबारिहल् गाडॳन, वगैरे बरेच पाहण्यािारखे लहानमोठे बाग मुुंबईुंत 
ुअहेत. 
 
 ११०. िशवरीि एकमोठी िरकारी बाग ुअहे, ती ुआ.ि. १८३० त बाुंधली ुअहे. ह्या बागेंत 
देशोदेशचीं फळें व फुलझाडें ुअिण वनस्पती ह्या ुअणून लावल्या ुअहेत. माजगाुंवास सरजमिेंटजी 
जीजीभाई याुंची एक ुऄत्युत्म बाग व बुंगला ुअहे. ह्याि ―माझगाव क्यािल‖ ह्मणतात.  
 
 व्स्वशमग बाथ. 
  
 १११. त्स्वशमग बाथ (जलिवहार स्थान)–पुष्कळ वर्ष ेपयंत मुुंबईमध्यें ह्या प्रकारचीं जलिवहारस्थानें 
नव्हतीं; परुंतु, ही ुईणीव काुंहीं युरोिपुऄन लोकाुंनीं दूर केली. त्याुंनी ुअपिाुंत वगॳणी गोळा करून 
णिचक्याुंडीच्या वाडुनरोडवर एक िवहारस्थान बाुंधलें  ुअहे; परुंतु, त्याुंत एतदे्दशीय लोकाुंि मुळींच घेत 
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नाहींत, ही मोठी दुुःखाची गोष् होय. पुष्कळ वर्षपेयंत िवलायतेंतून ज्या आगबोटी िनघत त्या एडन पयंत 
येत ुऄित व पुढें तेथून दुिऱ्या ुअगबोटीनें ुईतारू मुुंबईस येत. 
 
 एडन येथें ुईतरणाऱ्या िाहेबलोकाुंि िोुइवार ुऄिा एक बुंगला बाुंधावा व एडनहून येणाऱ्या 
लोकाुंि मुुंबईुंत िोुइ व्हावी व त्याुंि राहण्याि स्थान ुऄिावें ह्मणून एक बुंगला मुुंबईुंतही बाुंधावा एतदथॳ 
िकत्येक मुलकी कामगार व ुआतर िाहेब लोक ह्याुंनीं फुं ड ुईभारला. पण पुढें काुंहीं काळानें ुअगबोटी एडन 
येथें न थाुंबताुं थेट मुुंबुइि येुउुं  लागल्या. तेव्हाुं तो फुं डाचा पैिा मुुंबईुंतील म्युिनििपल किमशनर िमस्तर 
पेडर ह्याुंचे स्वाधीन केला. त्या पैशाुंतून हे वरील जलिवहारस्थान बाुंधण्याुंत ुअलें  ुअहे. हे लाुंबीनें ६० फूट 
ुऄिून रुदींनें ३० फूट ुअहे. ह्या जलिवहाराची जमीन मींटनच्या कौलाुंनीं बाुंधली ुऄिून त्याुंच्या बाजू 
ििमीट लावनू पाुंढऱ्या रुंगिवल्या ुअहेत. ह्याुंत २० खोल्या ुअहेत त्याुंत िाहेब लोक ुअपले कपडे किरतात. 
येथें दोन [झारीिारख्या भाुंड्याुंतून पाविाच्या िरीप्रमाणें त्या झारीला ुऄिलेल्या िछद्राुंतून पाणी पडतें व त्याखाली ुऄुंघोळ करणे त्याला 

शावरबाथ ह्मणतात.] शावरबाथ ुअहेत. 

 
 ११२. येथें थोडा पिैा िदला ह्मणजे चहा काफी व ििगारेट (िवड्या) िमळतात. येथें जाुउन 
जलिवहारात क्रीडा करण्याबद्दल पुरुर्षाुंि दरमहा चार रुपये; िस्रयाुंि २ रुपयें; व जे मेंबर नितात त्याुंि 
प्रत्येकवळेीं चार ुअणे ुऄशी फी पडते, वगॳणीदार पुरुर्षाुंची वळे बहुधुः िकाळीं व बायकाुंची दोनप्रहरीं ुऄिते. 
बाकीच्या वळेी जे नेहमींचे मेंबर नितील त्याुंनीं तेथें जाुउन जलकेली करावी. ह्या बाथमध्यें थोडी ज्यास्त 
फी िदली ह्मणजे स्नानाचीं वस्रें व रुमाल वगैरे िवॳ िजनिा िमळतात. प्रत्येक वर्षी जानेवारी मिहन्याुंत जी 
वगॳणीदाराुंची िभा होते, त्या वळेी जे कोणी कामगार नेिमले जातात ते ह्या बाथची व्यवस्था पाहतात. 
ुऄशीच एक बाथ िकल्ल्याुंत केनेडीसीरे्फसवर काढण्याुंत ुअली ुअहे. तशीच फक् त िस्रयाुंकिरताुं 
जनरलम्यजूजवळ दुिरी एक बाथ बाुंधण्याुंत ुअली ुअहे. ह्याचप्रमाणें पालवरोडवर नामदार जगन्नाथ 
िंुंकरिेंट ह्याुंच्या घराच्या मागें पारिंी व शहदूलोकाुंची त्स्वमींग बाथची जागा ुअहे व ुऄशाच दुिऱ्या एक 
दोन िठकाणीं ुअहेत. प्रत्येक जलिवहारात पोहण्याुंि वगैरे िशकिवतात. 
 
 बमनजी हॉरमसजी कारुंजें. 
 
 ११३. बमनजी हॉरमिजी कारुंजे.- हे कारुंजें टौन हॉलानजीक बाजारगेटस्रीमध्यें ुअहे. हे कारुंजे 
वरील गृहस्थाुंच्या स्मारकाप्रीत्यथॳ वगॳणी गोळा करून बाुंधण्यात ुअले ुअहे. मध्यें एक मोठा दगडी खाुंब 
ुऄिून चार बाजूला चार िज् जे ुअहेत. प्रत्येक िज् जाला पऱ्या ुअहेत. त्याुंना वरच्या भागाला मनुष्याुंची तोंडे 
ुऄिून खालच्या भागाला जनावराुंचा ुअकार ुअहे व वर िोनेरी ―ुअति‖ ुअहे. खालीं मोठें घड्याळ ुअहे. हें 
कारुंजें ुऄगदीं भरवस्तीत ुऄिल्याकारणानें ुअिण ुअुंत पाण्याचे नळ घेतल्याकारणानें तेथें पाणी भरणाऱ्या 
लोकाुंची नेहमी गदी ुऄिते. ह्याजवर एक गुजराथी व एक ुआुंग्रजी ुऄिे दोन लेख ुअहे; पैकीं ुअमच्या 
वाचकाुंकिरताुं ुआुंग्रजी लेख खालीं देतो:- 
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 णियर र्फौंटन. 
 
 ११४. िफ्रुऄर फाुईुंटन–हे कारुंजें रामपाटुरो रस्त्यावर पोस्टऑिफिाच्या नजीक ुअहे. हें कारुंजें 
ऑिग्रहार्णटकल्चरल िोिैटीनें २७,००० पयंत रुपये खचूॳन व्व्हक्टोणरया गाडॳनमध्यें ठेवण्याकिरताुं केलें  होते; 
ुआ.ि. १८६५ िालच्या शुेऄरबाजारामुळें  ह्या िोिैंटीचें िदवाळें  िनघालें  ुअिण ह्याि ९०,००० रुपये खचॳ 
लागेल ुऄिा ुऄुंदाज झाला म्हणून त्याुंच्याकडून हें काम पुरें झालें  नाहीं. ह्याच िमयाि िम. क्राफडॳ िाहेब 
ह्या िोिैंटीचे पे्रििडेंट ुअिण ―एिप्लेनेड फीफुं ड‖ किमटीचे मेंबर ुऄिल्यामुळें  त्याुंनीं ह्या किमटीकडून 
बाकीचे पिेै घेुउन हल् लींच्या िठकाणीं हे कारुंजें बाुंधिवलें  ुअहे. ह्या कारुंज्यावर एक युरोिपुऄन बाुइ ुईभी 
केली ुऄिून चारबाजूला मुक् तस्तन पुतळया ुअहेत. मध्यें पोकळ जागा ुऄिून तेथें चार पुतळयाुंच्या डोुइवर 
नळया ुअहेत; त्याुंतून पाणी ुईडत ुऄितें. हे कारुंजें पहाण्यािारखें ुअहे. ुऄशींच दोन कारुंजीं ग्राुंटरोड 
रस्त्यावर एका गुजराती गृहस्थानें बाुंधली ुअहेत. मुुंबईत िठकिठकाणीं लहान मोठीं बरींच कारुंजी ुअहेत. 
पण त्या िवांचें वणॳन देुउन ुईगीच जागा ुऄडिवण्याुंत काही ुऄथॳ ुअहे, ुऄिें ुअह्माुंि वाटत नाहीं. 
 
 णगरण्या, कारखाने वगैरे. 
 
 १५५. िगरण्या, कारखाने वगैरे–िगरणी ह्मणजे िूत काढण्याचें व कापड िवणण्याचें युंत्र, िगरणींत 
ुऄनेक प्रकारचीं युंत्रें ुऄितात. िवॳ युंत्राचें काम एका वाफेच्या युंत्राच्या योगानें चालतें ! मुुंबुइुंत िगरण्या 
िनघण्यापूवी रेशमाचे कपडे वगैरे करण्याचे काम खत्रीलोक करीत. ह्या लोकाुंि िरकार बाहेरगावाुंहून 
मुद्दाम ुअणून व ुईते्जन देुउन त्याुंजकडून कारखाने चालवीत ुऄिे ; हे लोक िशवणकामही करीत ुऄित, 
ुआत्यािद हकीकत मागें येुउन गेलीच ुअहे. ह्या शहराुंत कापिाचा व्यापार बराच चालतो. ह्या व्यापाराि 
ुआ.ि. १७५० िाली िुरवात झाली. मुुंबुइुंत िवॳप्रकारचे िमळून ुअज िुमारें दोन चारशें कारखाने ुऄितील. 
मुुंबईुंत ुअज नुित्या कापिाच्या िगरण्याच ५२ ुअहेत. पाुंचिहा िगरण्या तर एकट्या िर णदनिंा माणकजी 
पेटीट ह्याुंच्याच ुअहेत. एकुं दर िगरण्याुंचें भाुंडवल ४,७३,००,८४५ रुपये ुअहे. फक् त िर िदनशा ह्याच्या 
िहा िगरण्याुंचे भाुंडवल ८१ लॱ ७४ हजार ुआतकें  ुअहे. एकुं दर िगरण्याुंतील वाफेच्या चक्त्याुंची शकमत १३ 
लॱ रुपये ुअहे. िर णदनिंा ह्याुंच्या िगरण्याुंत २,४६,१९२ रुपयाुंच्या चक्त्या ुअहेत. तिेंच गतवर्षी एकुं दर 
िगरण्या िमळून िुमारें १,९५,५७७ खुंडी कापूि लागला. फक् त णदनिंाुंच्या िगरण्याुंत ३६,७८९ खुंडी 
लागला. िवॳ िगरण्या िमळून ४४,१११ माणिें खपत ुअहेत. एकट्या िर णदनिंाच्या िगरण्याुंत ९,३५३ 
माणिें नोकरीि ुअहेत. िवॳ िगरण्याुंत लाख िव्वालाख चक्त्या व ुऄकरा बारा हजार माग नेहमीं चालू 
ुऄितात. ह्यावरून ह्या मुुंबई शहराुंत िवॳ प्रकारच्या कारखान्याुंवर िकती माणिें ुअपलें  पोट भरीत ुऄितील 
ह्याुंचें ुऄनुमान ुअमचे वाचक िहज करूुं  शकतील. 
 
 ११६. हे िवॳ कारखाने णवलायतेवर ुऄवलुं बनू ुऄितात हें िनराळें  िाुंिगतलें  पािहजें ुऄिें नाहीं. तेथून 
जेव्हाुं युंत्रें येतींल तेव्हाुं कोठें येथें ुअमच्या िगरण्याुंचें काम चालणार ! पूवी जो ुअमच्या एका कारािगराि 
एक िाधारण कपडा तयार करण्याि वळे लागत ुऄिे, िततक्याच वळेाुंत िगरणीच्या योगानें ुअम्ही िहज 
त्याच्या पन्नाि शकबहुना ज्यास्त पटीचीनें कपडा काढूुं शकतों. ुअता, ज्या िगरणीच्या योगानें ुअह्माि एवढा 
फायदा होत ुअहे तर, ुऄशा एकाद्या िगरणींत जाुउन तेथें िूत काढण्याची व कपडा तयार करण्याची 
िाधारणतुः काय कृित ुऄिते, ती पाहून ितचा यत्त्कुं िचत् पिरचय वाचकाुंि, कीं ज्याुंनीं िगरणी मुळींच 
पािहली नाहीं त्याुंि करून देुउुं . 
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 १७७. प्रथम एकाद्या िगरणींत गेलें  ह्मणजे, ुऄनेंक तऱ्हेचे चमत्कार दृष्ीि पडतात. त्याुंत प्रथमच 
तेथें चालणाऱ्या युंत्राुंचा जो घडघडाट व फडफडाट होतो तेणेंकरून तर ुअधीं कानटाळीं बिून जातात. 
रस्त्यावर मनुष्य ुअहे तोंच काही ुऄुंतरावरून एक मोठी िचमणी काळा धूर बाहेर टाकीत ुअहे ुऄिें त्याच्या 
दृष्ीि पडते. ही िचमणी िुमारें दीड ताड ुईुंच ुऄितें. िचमणी टाकून पहात पहात ुऄुंमळ पुढें जावें तोंच, 
वाफेच्या एुंिजनाि जोडलेलें  एक मोठें भलें  भक् कम चक्र दृष्ीि पडतें. ह्याचा व्याि िुमारें २५–३० फूट 
ुऄितो. ह्या मोया युंत्राच्या शजेारीं दुिरें िुमारें १०–१५ फूट व्यािाचें एक लहान युंत्र ुऄितें. ह्या 
युंत्रापािून बाकीचीं दुिरीं लहान युंत्रें दाुंत्याुंच्या योगानें ुऄथवा चामड्याुंचे लाुंबलाुंब पटेीच ुऄितात त्याुंच्या 
योगानें चालतात. एकदाुं एुंिजनाजवळच्या युंत्राि चालण्याची गित प्राप् त झाली ह्मणजे ुआतर िवॳ लहान 
थोर युंत्राुंि चालण्याची गित िदली पािहजे. मोया चक्राजवळ ुईष्णतामापक युंत्र ुऄितें. ह्या युंत्रावरून 
ुईष्णता ज्यास्त शकवा कमी झाली ुअहे हें िमजते. ज्यास्त झाल्याि वाफ िोडून देतात व कमी ुऄिल्याि 
लागणारी तयार करून घेतात. िवॳ युंते्र चालण्याि बहुताुंशीं ुईष्णतामापक युंत्रच कारणीभतू ुअहे. हें पाहून 
झाल्यावर जरा पुढें जावें तोंच शेंकडो मनुष्यें ुअपापल्या कामाुंत दुंग होुउन गेलेलीं िदितात. ह्या लोकाुंची 
ुअपापलें  काम मोया कुशलतेनें व दॱतेने करण्याची चलाखी पाहून मनुष्य किें ुऄगदीं दुंग होुउन जातों. 
येथें कोणापािून ुअपल्या कामाुंत ुऄुंमळ िदरुंगाुइ शकवा दुलॳॱ झालें  तर एकाद्या युंत्रात हस्तपादािद िाुंपडून 
त्याचा चुराडा होुउन जाण्याची भीित ुऄिते. िगरण्याुंतून काम करणारीं लहान लहान मुलें  व बायकाही 
बहुत ुऄितात. कोठें कापूि िाफ होत ुअहे; कोठें तो शपजला जात ुअहे, कोठें त्याचें जाड िूत तयार झालें  
ुअहे; कोठें नुकतेच िूताचे तुंतु तयार होत ुअहेत; कोठें बारीक िूत िनघत ुअहे; कोठे त्याच्या गुुंड्या होत 
ुअहेत; कोठें िुताि पीळ देण्याचें काम चाललें  ुअहे; कोठें पीळ िदलेलें  िूत मागावर घालून त्याचा कपडा 
तयार करण्याचें काम चाललें  ुअहे ुअिण त्यातून जर एकादा लहानिा िुताचा तुंतू तुटला तर, त्या मागाुंचे 
युंत्र किें एकाएकी बुंद पडतें व तोच जडून िदला ह्मणजे तें पुनुः किें चालू लागतें हे िवॳ चमत्कार पािहलें  
ुऄिताुं घटकाभर तहान भकू नाहींशी होुउन जाते. िगरणींतील िवॳ प्रकारचें िाद्युंत ुअिण यथातर्थ्य वणॳन 
करणें ुऄुंमळ ुऄशक्य. ुऄशी कामें तेथें एकबार जाुउन नेत्रानेंच पािहली पािहजेत, तेव्हाुं कोठें वाचलेले वणॳन 
काुंहीिें ध्यानाुंत भरलें  तर भरेल. 
 
 ११८. एका खोलींत फ्लाय मशीन म्हणून एक कापूि िाफ करण्याची मोठी पेटी ुऄिते, ितच्या 
एका बाजूि गठलभयाुंतील कापूि घातला ह्मणजे त्याुंतील केरकचरा िवॳ िनघून जाुउन त्याची गादी होुउन 
ती एका लोखुंडी दाुंड्यािभोंवती गुुंडाळली जाते. याप्रमाणें एक दाुंडा भरला कीं, त्या िठकाणीं दुिरा 
घालतात. ुऄशी िदविाुंतून शेंकडो कापिाची गुुंडाळी तयार होतात. हीं गुुंडाळी तयार झालीं ह्मणजे, 
त्याुंतला कापूि हळुहळू एका पेटींत जाुउन त्याुंत बारीक शपजून दुिरें बाजूनें बाहेर िनघून त्याची िुमारें 
ुऄुंगया एवढी जाड वात होते ुअिण एका लोखुंडी नळकुं ड्याुंत जाुउन पडते. एका नळकुं ड्याुंत िुमारें 
िाठित्र हात लाुंबीची वात राहूुं शकते, एवढीं तीं मोठीं ुऄितात. एक भरून झालें  ह्मणजे दुिरें ुऄिें 
एकामागून एक ुऄिें चालते. ज्याुंत िूत शपजले जातें त्याि कािडंग मशीन म्हणतात. ुऄशा प्रकारें तयार 
झालेल्या वाती ―ााुइुंग मशीन‖ मध्यें घालून लाुंब वाढिवल्या जातात. कािडंग मशीन मधून िनघालेली वात 
िारख्या जाडीची निते, ती ह्या युंत्राुंत घातली ुऄिताुं िारखी होते. पढुें ह्या वातीि ―रोशवग मशीन‖ (पीळ  
देण्याचें युंत्र) च्या योगानें पीळ देण्याुंत येतो. ुऄशा िरतींने पीळ िदलेली वात िुमारें िुतळी येवढी जाड 
ुऄिते. पुढें ही वात ह्याच युंत्रानें एका चातीवर गुुंडाळली जाते. ुऄशी तयार झालेली गुुंडाळीं बारीक िूत 
काढण्याचे युंत्राकडेि नेतात.ह्या युंत्राुंत ही वात एका बाजूनें ुअुंत येुउन ितचें लाुंब बारीक िूत होतें ुअिण 
तें एका दुिऱ्या चातीिभोंवती गुुंडाळलें  जातें. तेथून काढून पीळ पडण्यािाठीं रहाट ुऄितो, तेथें माुंडतात. 
रहाट िफरिवला ह्मणजे िूत चात्याुंवरून ुईलगडून रहाटािभोंवती गुुंडाळलें  जातें. ुऄिे झालें  ह्मणजे तें 
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िवकण्याच्या ुईपयोगाचे होतें. ह्याप्रमाणें िुताि पूणॳ िपळ येुउन तें कपड्याच्या ुईपयोगाचें झाले ह्मणजें मग 
मागावर नेतात. तेथें चात्याि तें लावनू िदलें  ह्मणजे, फणीच्या ुअकाराचें युंत्र ुऄितें ते प्रत्येक धागा िनराळा 
ठेवनू ुअडव ेव ुईभे धागे एकमेकाुंि िारखे बिुउन टािकतें. ुऄिे ुऄनेक धागे एकत्र झाले ह्मणजे कपडा 
तयार होतो. एका बाजूि कपडा तयार झाला ह्मणजे, दुिऱ्या बाजूि त्याजवर खळ देण्याचें काम चालतें. 
तेथून तो ितिऱ्या युंत्रावर नेला ह्मणजे तेथें वाळून तयार होतो. पुढें ुअणखी एका युंत्रावर कपडा नेला 
ह्मणजे त्याच्या घड्या पडतात. त्या दाबण्याच्या युंत्रानें दाबून पेट्याुंत घालून ठेिवतात. ुआ.ि. १६८४ िाली 
कुं पनी िरकारनें कॉटन स्कू्र (कापूि दाबण्याचें युंत्र) मुुंबईुंत ुअणला होता; पण, त्यापािून काहीच फायदा 
झाला नाहीं. 
 
 १९९. िाधारण मानानें पाहूुं गेलें  तर, एका चातीपािून एका तािाुंत िुमारें १,५०० फूट लाुंबीचें िूत 
िनघतें. ुअताुं, चाुंगला िूत काढणारा ुऄिला तर, पराकाष्ठनेें दररोज ५०० हात िूत काढूुं शकेल. 
ह्याजवरून पािहलें  ुऄिताुं, युंत्राच्या योगानें फार रॅमावाुंचून कामही जास्त होतें, तरी, ुऄशा तऱ्हेनें तयार 
झालेल्या िुताचा कपडा फार िदवि िटकत नाहीं हें ुअपण ुऄनुभवावरून जाणतच ुअहों. कारण, नागपुरी 
धोतरजोडा जेवढा काळ िटकेल तेवढा काळ िवलायती कपडा िटकणार नाहीं. कारण हातानें काढलेलें  िूत 
िगरणीच्या िुताप्रमाणें कच् चें व िनकि नितें. हे िवॳ िुताचे कारखाने मुुंबईुंत ुआ. ि. १७९२ पािून िुरू 
झाले. 
 
 १२०. िगरगाुंवाुंत कागद करण्याची एक िगरणी ुअहे, तींत हलक्या जातीचे कागद होतात; हे 
कागद िाधारण जमाखचाच्या कामीं लागतात. शहदुस्थानाुंत कागद करण्याचे कारखाने िदविेंिदवि वाढत 
चालले ुअहेत ही ुअनुंदाची गोष् ुअहे. हल् लीं या देशाुंत ९ कागद करण्याचे कारखाने ुअहेत; त्याुंपकैीं ५ 
मुुंबई ुआलाख्याुंत, २ बुंगाल्याुंत, १ लखनौ व १ ग्जवाल्हेर येथें ुअहेत. व या िवॳ िगरण्याुंतून गेले िालपयंत ८ 
लॱ रुपयाुंचे कागद तयार झाले ुऄिें िमजतें. पुण्यास हल् लीं एक कागदाुंची िगरणी तयार झाली ुअहे. 
पूवी ुआ.ि. १७२५ त चचुगेट जवळ एक मोठा रहाट बाुंधून त्याि तारवािारखीं बाहेरून िशडें वगैरे लावनू 
वाऱ्याच्या योगानें गहू दळण्याचा कारखाना होता. तो काुंहीं वर्षांमागें काढून टाकण्याुंत ुअला. त्याि 
पवनचक् की ह्मणत. परुंतु, हल् लीं ितच्या ऐवजीं पीठ दळण्याच्या बऱ्याच िगरण्या मुुंबईुंत िनघाल्या ुअहेत. 
त्याुंत हजारो खुंडी गहूुं दळले जातात. 
 
 १२१. बफॳ  तयार करण्याकिरताुं पूवी एक मोठी िगरणी िगरगावाुंत ह्मणजे हल् ली जेथें प्राथॳना 
िमाज मुंदीर ुअहे त्याच्याजवळ होती. पण ुऄलीकडे िजकडे ितकडे मुुंबुइुंत बफाच्या िगरण्या बऱ्याच 
झाल्या ुअहे. ह्यापूवी बफॳ  अमेणरकें तून येत ुऄिे. 
 
 ग्जयासचा कारखाना. 
 
 १२२. ग्यािचाकारखाना–शचचपुगळी जवळ ग्यािचा जबरदस्त कारखाना ुअहे. तेथून तो नळीनें 
रस्त्याुंवर व ुआतर िठकाणीं खेळिवला ुअहे. हा ग्याि रोज िकती िरला हें मोजण्याचें एक युंत्र ुऄितें. हा 
ग्याि दगडी कोळशापािून किरतात. ह्या कारखान्याुंत मोठमोया भाुंड्याुंत कोळिे घालून ते तापिवतात. 
याप्रमाणें कोळिे तापले ह्मणजे त्याुंतून धूर िनघूुं लागतो. त्याि ग्याि ह्मणतात. नुंतर तो चुन्याच्या 
पाण्याुंतून ुऄगर दुिऱ्या काहीं पदाथांतून जाुउुं  देुउन स्वच्छ किरतात. या प्रमाणें ग्याि स्वच्छ केला नाहीं 
तर त्याचा प्रकाश कमी व लाल ुऄिा पडतो; पण, तोच चुन्याच्या पाण्याुंतून काढला तर प्रकाश िवशरे्ष 
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स्वच्छ पडतो. ग्याि स्वच्छ झाला ह्मणजे मग पाण्यानें भरलेल्या एका मोया हौदाुंत एक भलें  मोठें ुईघडें 
घातलेलें  पात्र ुऄितें त्याुंत तो िोडतात. जिजिा ग्याि त्याुंत जास्त भरत जातो तितिें तें भाुंडें वर चढत 
जाते; व ुअुंत ुऄिलेल्या ग्यािावर भाुंड्याुंचें वजन पडून तो दाबला जातो. ुआतकी कृित झाली ह्मणजे ग्याि 
कामाुंत ुअणण्यािारखा होतो. ुऄिा ग्याि एका िठकाणीं भाुंड्याुंत दाबून रािहला ह्मणजे, त्या भाड्याुंत 
मोठमोठे नळ िोडून ुअिण त्या नळाुंि लहान लहान नळया लावनू मग त्या नळयाुंच्याद्वारें िवॳ शहरभर 
नेतात. हा ग्याि दगडी कोळशाुंचाच होतो ुऄिें केवळ नव्हे; तर लाुंकूड, तेल वगैरे पदाथांपािूनही किरताुं 
येतो. हा कारखाना िवस्तीणॳ ुऄिून मोठा पाहण्यािारखा ुअहे. या कृितजन्य ग्यािाप्रमाणें स्वाभािवक ग्याि 
रणिंयाुंत भगूभी िाुंपडतो. जिमनींत काुंहीं खोल खणलें  कीं ग्याि ुअपोुअप वर येतो ! ुऄमेिरकें तही ह्या 
ग्यािाच्या िवहीरी िाुंपडल्या ुअहेत ह्मणून कळतें!  
 
 आगगाडी. 
 
 १२३. ुअगगाडी–ुअपल्या देशाुंत ुअगगाडी िुरू झाल्यािदविापािून व्यापाराची िवशरे्ष भरभराटी 
होत चालली ुअहें, हें ुअताुं कोणाि िाुंगावयाि पािहजे ुऄिें ुअह्माुंि वाटत नाहीं. ुअगगाडीपािून काय 
फायदे ुअहेत हें एकाद्या लहान मुलाि िवचारलें  तरी तें देखील िाुंगूुं शकेल. पूवी प्रवाि करण्याि िकती 
िुंकटें भोगावी लागत पहा–एकाद्या मनुष्याि िाधारण मुुंबईहून पुण्यास जाणें झालें  तर, त्याि ुऄनेक 
िुंकटें भोगावी लागत; ुऄनेकाुंचे ुअजॳव कराव ेलागत; मोठमोठे घाुंट चढाव ेलागत; येवढेहीं करून लवकर 
पोंचलाच तरी िाधारण ३ िदवि लागत. तोच मनुष्य ुअताुं ुअगगाडीच्या योगानें ६ तािाुंत पुण्याि जाुउन 
पोंहचतों ! तेव्हाुं िकती वळेाचा फायदा झाला ? चोरािचलटाुंचाही त्राि चकुला हें िवशरे्ष िाुंिगतलें  पािहजे 
ुऄिें नाही. ुअगगाडीची प्रथम युत्क् त िवलायतेि िनघाली व ितचा लाभ ितकडील लोक घेुउुं  लागले; तेव्हाुं 
तिाच लाभ ुआकडील लोकाुंि करून द्यावा म्हणनू ुआ.ि. १८४३ िालीं िकत्येक िरकारी कामदार व 
िावकार एकत्र जमून ह्यािवर्षयीं िवचार करीत ुअहेत व ती चालू करण्याच्या ुऄनेक युिति योजीत ुअहेत, 
ुआतक्याुंत लोकाुंत ुऄिा गवगवा झाला कीं, ुआुंग्रज लोक ुअमच्या देशाुंत येुउन ुअह्माुंि फिवनू ुऄनेक 
तऱ्हेनें पैिा नेण्याच्या तजिवजींत ुअहेत. ुअजपयंत वाफेनें चालणारी गाडी कोणी काढलीही नाहीं व 
कोणाच्यानें काढवणारही नाहीं. ुअमचे महापराक्रमी, बिुद्धमान व िवद्वत्च्छरोमणी ुऊर्षीलोक काय िवॳ मखूॳ 
होते ? ुऄशी वाफेनें गाडी चालत ुऄिती तर त्याुंनीं ती केव्हाुंच चालिवली ुऄिती. कोणी ह्मणत छेुः हो, ुऄिें 
कधींच होणें नाही. हे ुआुंग्रजलोक काय एवढे मोठे ुअमच्या लोकाुंपेॱाुं शहाणे ुअले ुअहेत. काुंहीं तरी िबब 
िाुंगून पैिा गोळा करून पळून जाण्याचा रुंग िदित ुअहे. त्याुंना लागलें  ुअहे वडे ! त्याुंच्या नादीं लागनू 
ुअह्मीं एक फुटकी कवडी िुद्धाुं देणार नाहीं. ुअमचा व्यापार बुडून जाुइल. गाडी-घोडेवाले ुईपाशी 
मरतील. एकदाुं काुं हा ुऄत्ग्नरथ चालू झाला कीं, मग ह्या िबचाऱ्या लोकाुंि कोण िवचारतो ! हें िरकारचें 
करणें ुअह्माुंि मुळींच पिुंत नाहीं. ुऄशा प्रकारें ुऄनेकाुंचे ुऄनेक कुतकॳ  पुढें ुअल्यामुळें  ह्या बाबतींत काुंही 
एक न होताुं वर्षॳ िहा मिहने तिेच लोटले. पण लागलेंच ुआ.ि. १८४४ िालीं िरकारानें या कामावर िम. 
चापमन याि नेिमलें  व त्यानें हजारो रुपये खचूॳन िठकिठकाणीं जािहराती लावनू िरकारचे िवचार लोकाुंि 
कळिवले व ुऄिेंहीं कळिवले कीं, येणेंकरून रयतेचें कोणत्याच प्रकारें नुकिान होणार नाहीं; ुईलट त्याुंि 
फायदाच होुइल; व्यापाराुंच्या िोुइ होुउन तो जास्त भरभराटीि येुइल व प्रवाि करण्याचे मागॳ खुले 
होतील. तरी लोकाुंचे मनाुंत जें वडे भरलें  होतें तें यत् शकिचतही कमी न होताुं िदविेंिदवि ज्यास्त वृशद्धगत 
होुउन ह्या कृत्याि जेवढी मदत व वगॳणी जमेल ुऄिें वाटलें  होतें ितचा चतुथांश िुद्धाुं जमा झाली नाहीं. 
ुऄिें जेव्हाुं िरकारचे नजरेि ुअलें  तेव्हाुं, त्याुंनी स्वतुः ही गोष् मनावर घेुउन ुअपली ―मोिबेदारी‖ कबूल 
केली; तेव्हाुं थोडथोडा लोकाुंि िवरॄाि पटून मुंडळीचें भाुंडवल १,५०,००,००० रुपयाुं जवळजवळ जमलें . 
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ह्याप्रमाणें भाुंडवल जमून िडका बाधुंण्याि िुरवात झाली; तेव्हाुं तर, ुऄॲानी लोकाुंनी पूवीपेॱाुंही 
चमत्कािरक ुअफवा ुईठिवण्याुंत ुअळि केला नाहीं. िकत्येकाुंनीं तर, िडकेखालीं मनुष्याचे बळी द्याव े
लागतात; लहान मुलाुंि िडकेखालीं गाडावें लागतें; िाहेब लोक जो कोणी िाुंपडेल त्याि धरून नेतात; 
वगैरे ुऄनेक प्रकारच्या िविॱप् त कल्पना काढून लोकाुंची मनें िवरि केलीं. एवढें झालें  तरी, िरकारानें न 
डगमगताुं ुअपला ुईद्योग ुऄव्याहत चालू ठेिवलाच होता. 
 
 १२४. पुढें ुआ.ि. १८५३ िालीं एिप्रल मिहन्याचे १६ व ेतारखेि िायुंकाळीं पाुंच वाजताुं ुअगगाडी 
चालूुं  लागेल ुऄशी वुंदता लोकाुंत पिरल्या बरोबर ती मजा पाहण्याकिरताुं हजारो कोिाुंवरून शेंकडों 
िठकाणचे लोक मुुंबईुंत येुउन दाखल झाले. ह्यािदवशीं ही मजा पाहण्याकिरताुं िवॳ िरकारी व िावकारी 
ऑिफिाुंत िुटी देण्याुंत ुअली होती. बोरीबुंदरापािून तो थेट परळापयंत दुतफा लोकिमुदाय जमला 
होता. ह्या गाडीि तीन ुआुंिजनें (वाफेची युंत्रें) लावनू वीि मोठमोठे डबे जोिडले होते. पाुंच वाजण्याचा 
िुमार होण्याबरोबर मुुंबईचे गव्हनॳर व दुिरे मोठमोठे शटे िावकार गाडीत बिल्यावर गाडी चालू झाली, 
ती बरोबर िहा वाजता ठाण्याि जाुउन पोंहचली व तेथून पुनुः ुअठ वाजताुं मुुंबुइि येुउन दाखल झाली. 
 
 गे्रट इुंणडअन पेणनन िुंला रेलवे. 
 
 १२५. गे्रटुआुंिडयन पेिननिुला रेलव–ेही कुं पनी शहदुस्थानाुंत ुआ.ि. १८५० त येुउन गाडीचें काम 
ुआ.ि. १८५३ त िुरू झालें . ह्या वळेीं मुुंबईचे गव्हनॳर लॉडु एलणर्फन्स्टन हे होते. ह्या लैनची तेव्हाुं पािून तों 
ुआ.ि. १८८५ ुऄखेरपयंत १,४५० मलै पयंत रेल पिरली ुअहे. शहदुस्थानाुंत रेलव ेस्थापन करावी ह्मणनू 
इुंग्जलुंदमध्ये ुआ.ि. १८४४त ह्या कुं पनीचा िवचार ठरून पिहल्यानेंच िमस्तर णवलबी िाहेब ुअले होते. ह्या 
रेलविे बोरघाट व थलघाट ुऄिे दोन घाुंट लागतात. त्या घाटाुंवरून हळुहळू चढणीनें गाडी नेली ुअहे. 
घाुंटावर गाडी चढताुंना िनराळी ुआुंजनें लावतात. बोरघाट ुआ.ि. १८६३ िालीं बाुंधला. ह्या रेलवचेी मुुंबईुंत 
एकुं दर िंींवापयंत ७ स्टेशनें ुअहेत. पैकीं त्व्हक्टोिरुअटर्णमनि स्टेशनाचें वणॳन पढुील भागात िनराळें  िदलें च 
ुअहे. 
 
 बा ाँबे बरोडा आणण सेंरल इुंणडआ रेलवे. 
 
 १२६. बाुंबे बरोडा ुअिण िेंरल ुआुंिडया रेल्वे–ही लैन पिहल्याने ुआ.ि. १८६० मध्यें अमरेळीपािून 
अुंकलेश्वरापयंत िुरू झाली. पुढल्या वर्षी भडोच पािून बडोद्या पयंत गेली व ुआ.ि. १८६३ िालीं बडोद्या 
पािून अमदाबादपयंत पोंचली. तेथून ुआ.ि. १८६४ िाली दिॱणेकडे मुुंबईपयंत येुउन थडकली. हल् लीं 
कािंीपयंत जाुउन पोंहचली ुअहे. ह्या रेलवचेी कुलाबा, चचुगेट, मणरनलाईन्स, चरनीरोड, ग्राुंटरोड, 
महालक्ष्मी, परळ, एलणर्फन्स्टन रोड, दादर व माणहम ुऄशीं मुुंबईच्या टाुंपूुंतलीं स्टेशनें ुअहेत. ह्या िवॳ 
स्टेशनाुंत ग्राुंटरोड स्टेशन जुनें व मोठें ुअहे. ह्या रेल्वचेे मुुंबईमध्यें दोन रस्ते ुअहेत. एक गाडी 
जाण्याकिरताुं व दुिरा गाडी येण्याकिरताुं. दोन्ही बाजूला िनरिनराळीं स्टेशनें ुअहेत. ह्या िवॳ स्टेशनाुंत 
ग्राुंटरोड खेरीजकरून िवॳ स्टेशनें नवीं बाुंधलीं ुअहेत. ही रेलव े व जी. ुअय.पी. रेलव े ह्या दोन्ही लैनी 
दादर येथें जोडल्या ुअहेत. ह्याि दादर जुंक िंन ह्मणतात. ह्या रेलवचे्या गाड्या बिण्याि िोुइच्या ुऄिून 
जी. ुअय. पी. रेलवचे्या गाड्यापेॱाुं ुईत्म ुअहेत. ह्या रेलवचे्या गाड्या ुऄध्या ुऄध्या तािाने बाुंदे्र व कुलावा 
ह्याच्या दरम्यान िफरत ुऄितात व जी. ुअय. पी. रेलवचे्या गाड्या व्व्हक्टोणरयाटर्णमनस पािून तो 
कल्याणापयंत वारुंवार जातात. ह्या दोन्ही रेलवचे्या गाड्याुंचे ३ वगॳ ुअहेत. पिहला, दुिरा व ितिरा. 
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―िलुन‖ ह्मणनू जो वगॳ ुअहे तो प्रिुंगिवशरे्षीं जोडण्याुंत येतो व ―स्टेट क्यािरएज‖ ह्मणनू जी गाडी ुऄिते ती 
राजे व गव्हनॳरा िारखे थोर लोक जाणारे ुऄिले तरच जोडतात. 
 
 णवमान. 
 
 १२७. िवमान–हल् लीं जिें प्रवाि वगैरे करणें झाल्याि ुअगगाडीची योजना झाली ुअहे, तशी पूवी 
ह्मणजे फार प्राचीन काळीं िवमानद्वारें प्रवाि करण्याची कला लोकाुंि मािहत होती ुऄिें पुराणािद 
ग्रुंथाुंवरून िमजतें; परुंतु, ितचा ुईत्रोत्र ऱ्हाि होत जाुउन ती कला जगाुंतून नाहींशीच झाली होती; पण, 
ह्य कलेचा ुईदय िान्स देशीं झाला. िान्स देशात माुंट गोल र्फीर नावाुंचे दोन कागदाचे कारखानदार होते. 
त्याुंनी एकदा ुआ.ि. १७८२ मध्यें ुअपल्या कारखान्याुंत काुंहीं कारणािाठीं एका थैलींत ुईष्ण हवा भरली 
होती; पण झालें  काय कीं, ती थैली त्या हवचे्या योगानें तेथील ुअय राि जाुउन लटकली. हे पाहून त्याुंि 
मोठें ुअश् चयॳ वाटलें . प्रयत्न तिाच पढुें चालिवताुं चालिवताुं त्याुंच्या मनाुंत िवमानािवर्षयीं िवचार येुउन 
त्याुंनीं ुआ.ि. १७७३ िालीं एक मोठें िवमान तयार केलें . त्याुंत हवा भरून तें हजारो लोकाुंिमॱ ुअत देंन 
बदकें  बिवनू ुअकाशमागे ुईडिवलें . तें िुमारें १,७०० फूट ुईुंच जाुउन २७ िमिनटें वर ुऄुंतिरॱाुंत भ्रमण 
करीत होतें. पुढें ह्या कामात चाुंगले यश येतें ुऄिें पाहून, त्याुंनीं वारुंवार िवमानें ुईडवनू पािहलीं. ुआ.ि. 
१८५३ िालीं मुुंबईत कोणी कैट नाुंवाचा एक गृहस्थ ुअला होता, त्यानें एक िवमान ुईडिवलें  होतें. पुढें ुआ.ि. 
१८७३–७४ तही ुऄिेंच एक िवमान परळाि लालबागेंत ुईडिवण्याुंत ुअलें  होतें. तें बरेंच ुईुंच जाुउन त्याची 
शबदुमय ुअकृित जनाुंच्या नेत्राुंि फारच ुअनुंदवीत होती. िवमान रेशमाचें किरतात. ह्याचा ुअकार बहुधा 
लुं बमौत्क् तकािारखा ुऄितो. ुअुंतील ग्याि िुरिॱत रहावा ह्मणून त्याि वारनीि लावतात. िवमान 
जाळयाुंनी ुअच्छादून त्याचे िवॳ बुंद खालीं लावलेल्या कड्याुंि ुऄडकिवतात. ह्या कड्याुंिच झोळीच्या 
ुअकाराची दोन तीन मनुष्याुंि बिण्यािारखी जागा होुइल ुऄशी एक टोपली बाुंधतात. ही टोपली वरील 
जाळयाच्या कड्याुंि ुऄडकिवलेली ुऄिल्यामुळें  ितचे वजन िवमानावर िारखे पडतें. वजन िारखें 
पडल्याच्या योगानें िवमान फाटण्याची ुऄगर एकारण्याची िवशरे्ष भीित निते. िवमान ुईडिवण्याच्या कामी 
―हैद्रोजन‖ ह्या वायूची योजना किरतात. हा वायू फार हलका ुऄिल्यामुळें  िवमान िहज वर ुईडतें. ग्याि 
भरतेवळेीं तें ुईडून जाुउुं  नये ह्मणनू, त्याि दोऱ्याुंनीं घटीच बाुंधतात. ग्याि ुअुंत जिजिा भरूुं  लागतो, 
तितिें हें वर ुईडण्याि जोर करूुं  लागतें व िुंपूणॳ िवमान ग्यािानें भरून गेलें  ह्मणजे दोऱ्या ताणल्या 
जातात. िवमानाुंत बिून जाणारे मोया खबरदारीने बितात. ताणलेल्या दोऱ्या तोडल्या ह्मणजे तें 
लागलें च वर जाुउुं  लागतें. िवमान खालीं ुईतरिवणें ुऄिल्याि त्याि ुऄिलेल्या िखडक्याुंपैकीं एक िखडकी 
खुली केली ह्मणजे, तींतून हैद्रोजन ग्याि बाहेर जाुउन ुअत जड हवचेा प्रवशे होुउ लागतो ुअिण मग ते 
हळुहळू खालीं येुउुं  लागतें. खालीं न ुईतरता वरच जाणें ुअहे तर, टोपलीत ुऄिलेलें  वजन खालीं टाकलें  
ह्मणजे तें पुनुः वर चढू लागतें. ही युत्क् त शोधून काढली त्याुंची धन्य होय. पण ही युत्क् त ुऄजून 
ुअगगाडीिारखी ुऄगदी हाताुंत ुअली नाहीं. कालें करून ुऄशा िाहिी लोकाुंच्या प्रयत्नाि यश येुइल ुऄिें 
वाटतें. पण ुअगगाडीपेॱाुं त्याुंत मनुष्याच्या िजवाि िवशरे्ष धोका पोंहचण्याचा िुंभव ुअहे. 
 
 टपाल. 
 
 १२८. टपाल–पूवी पत्रें पाठिवण्याची काुंहींच िोुइ नव्हती. कोणाि पत्र पाठिवणें झालेंच तर मुद्दाम 
एकादा मनुष्य पाठवावा लागे. मराठी राजाच्या कारकीदीत देखील टपालिुंबुंधीं ह्मणण्यािारखी काुंहींच 
व्यवस्था नव्हती. पुढे मुुंबईबटे जेव्हाुं ुआुंग्रज लोकाुंच्या स्वाधीन झाले तेव्हाुं, कुं पनी िरकारानें टपाल िवॳत्र 
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िुरू केलें . याप्रमाणें मुुंबईुंत िुमारे ुआ.ि. १६९४ त टपालाची स्थापना झाली. पुढें ुआ.ि. १८१८ पािून 
त्याच्या शाखा गाुंवोगाुंवी व शहरोशहरी पिरल्या. बहुतवर्षपेयंत णवलायतेतून ुअगबोटी येत; पण त्या एडन 
पयंत मात्र येत ुऄिून थेट मुुंबईपयंत येत नित; पण, ुआ.ि. १८२८ पािून मुुंबईुंत ुअगबोटी येुउुं  लागल्या. 
ह्याप्रमाणें ुआ.ि. १८३१ त शलडसे नाुंवाच्या ुअगबोटींतून ुअलेले मुुंबईचे गव्हनॳर अलु ऑर्फ क् लेर हे पिहलेच 
होत. ुआ.ि. १८२५ पािून पालुमेंटमध्ये शहदुस्थानािंीं पत्रव्यवहार ठेवावा ह्या िुंबुंधानें वाटाघाट चालली 
होती. तींत ह्यािुंबुंधी १२ लॱ रुपये खचॳ होुइल ह्मणून ुऄजमािही काढला होता. पण हें काम तिेच तहकूब 
रािहलें . पुढें ुआि. ि. १८३७ त शलडसे ुअगबोट २८ एिप्रल रोजी ३,४६३ लखोटे व वतॳमानपत्रें घेुउन 
मुुंबईस ुअली. ही ुअगबोट एक मिहन्याुंत इुंग्जलुंदाहून मुुंबईस येुउन पोंहचली. ितकॳ टी तारवाुंि िहा िहा 
मिहने लागत ुअताुं तर इुंग्जलुंदच्या ुअगबोटी मिहन्याुंतून चार वळे येतात व जातात. हल् लीं िवलायतेहून 
मुुंबईस ुअगबोट ुऄवघी २० िदविाुंत येतें! ुअगबोट मुुंबईच्या बुंदरात ुअली ह्मणजे व्यापारी वगैरे लोकाुंि 
िूचना देण्याकिरताुं दोन तोफा होतात. ुआ.ि. १८६२ िालच्या ुअगस्ट मिहन्याुंत एक ुअगबोट णवलायतेहून 
मुुंबईस १९ िदविाुंत ुअली होती ! िप. ुअिण ओ. कुं पनीची त्व्हक्टोिरया नाुंवाची ुअगबोट मुुंबुइि एडनाहून 
ुऄवधीं ४ िदवि ११ ताि व २५ िमिनटाुंत ुअली होती हे मागें िाुंिगतलेंच ुअहे. 
 
 १२९. ुआ.ि. १८३८ िालपयंत मुुंबईहून थेट इुंग्जलुंदाि दरमहा जाणारी येणारी डाुंक नव्हती. 
त्याच्यापूवी ती सुएज येथून जात ुऄिे. पुढें िन १८३८ पािून ुआ.ि. १८४० पयंत इराणचे ुऄखातावरून 
डाुंकेची ुअगबोट जाुउुं  येुउुं  लागली. ुआ.ि. १८५५ िाली िप. ुअिण ओ. कुं पनीनें हें काम ुअपल्या हातीं 
घेतलें . पुढें ुआ.ि. १८६८ मध्यें दर ुअठवड्याि मेल ुअगबोट येथून जाुउुं  लागली. ुआ.ि. १८६९ िालीं 
सुएजचे कालव्याुंतून ुअगबोटी जाुउुं  येुउुं  लागल्या. ह्या िवॳ मेल ुअगबोटी मुुंबईहून िनघाव्या ुऄिें ुआ.ि. 
१८६८ िालीं ठरलें . ुअठ मिहने मेल ुअगबोट शुक्रवारीं जाते व पाविाळयाुंत मुंगळवारीं िनघते.  
 
 १३०. हें खातें ुआतकें  वाढलें  ुअहे कीं, गेल्या १५ वर्षांमागें २,२०० [India in 1880 by Sir Richard Temple, 

Bert.] पोस्टऑिफिे होती तीच ुअज ५,५०० वर होुउन गेलीं ुअहेत. ुआतक्या काळाुंत ह्या खात्याचा १०,०००  
मलै ज्यास्त िवस्तार झाला ुअहे. जे पूवी एका वर्षाचें ४,०१,००० पौंड ुईत्पन्न होतें, तेंच ुअज ६,६०,००० 
पौंडाहून ुऄिधक होुउन गेलें  ुअहे. िरकारी पत्रव्यवहार होतो तो िनराळाच. त्याचा िहशबे याुंत नाही. 
दरिाल १३,१०,००० ुआतकीं तर नुस्तीं पत्रेंच टपालाुंत पडतात ! 
 
 १३१. मुुंबईमध्यें िदविाुंतून पाुंचवळे टपाल फुटतें–१ लें  १० वाजताुं; २रे ११ १/२ वाजता; ३ रें १२ १/२ 
वाजताुं; ४ थें २ १ /२ वाजताुं ुअिण ५ वें िुंध्याकाळीं ५ वाजताुं. णवलायतेि जाणाऱ्या मेल किरताुं ब्राुंच पोस्ट 
ऑिफिाुंत पत्रें वगैरे ुऄितात तीं मेलच्या िदवशीं िुंध्याकाळीं ४ वाजताुं जनरल पोस्टऑिफिाुंत रवाना 
होतात; परुंतु तेथें ४ १/४ वाजल्यानुंतर घेत नाहींत. वतॳमानपत्रें, पुस्तकें  वगैरे १ १/२ वाजेपयंतच घेतात. ह्या 
वळेानुंतर जीं पत्रें वगैरे जातील ती जनरल पोस्टऑिफिमध्यें ४ १/४ वाजेपयंत ज्यास्त फी घेुउन घेतात. पण 
ुअगबोटीवर िुंध्याकाळचे ५ वाजेपयंतही घेतात; त्याि ४ ुअणे ज्यास्त फी द्यावी लागते. 
 
 पते्र. 
 
 १३२. पत्रें–ुऄधा तोळा वजनापयंत पत्राि ुऄधा ुअणा. एक तोळयापयंत वजनाि १ ुअणा; १ 
तोळयाच्यावर व २ तोळे वजनापयंत २ ुअणे; पुढें प्रत्येक ज्यास्त तोळयाि १ ुअणा फी द्यावी लागते. ही फी 
िटकीट रूपाने ुऄिते. 
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 पोस्टकाडु. 
 
 १३३. पोस्टकाडॳ–प्रत्येक पोस्ट काडाची शकमत पाव ुअणा. पोस्ट काडाचे ज्या बाजूवर ुअुंगचेच 
िटकीट ुऄिते त्याबाजूवर फक् त पत्ा िलिहला जातो. ुअणखी काुंहीं िलिहल्याि काडॳ घेणाराि ुऄधा ुअणा 
ुऄिधक द्यावा लागतो. पोस्ट काडाि जोडलेला ―िरप्लायकाडॳ‖ ुऄितो तो व पोस्टकाडॳ िमळून ुऄधा ुअणा 
पडतो. िरप्लाय काडावर ुअपलें  नाुंव िलहून काडािोबत कोणाि पाठिवल्याि त्याचें हुंशील पडत नाहीं. 
ितकीट न लावलें  तर पत्राि दुप्पट हुंशील पडतें व पत्र घेणाराचा मुळींच थाुंग न लागल्याि ―डेड लेटर‖ 
ऑिफिमध्यें जातें तेथें तें फोडतात. 
 
 वतुमानपत्रें व पुस्तकें  
 
 १३४. वतॳमानपते्र व पुस्तकें –प्रत्येक १० तोळयाि अधा ुअणा; दहा तोळयाुंपेॱा वजन शकिचत् 
ज्यास्त ुऄिल्याि दुिरें ुऄधा ुअण्याचें ितकीट लावावें लागतें. वतॳमानपत्रें पाठिवण्याची िवशरे्ष व्यवस्था 
पोस्ट ऑिफिाबरोबर पूवीच करून पैिा भरतात; त्यामुळें  त्याुंच्या पत्राचें ज्यास्त वजन झाल्याि त्याि 
ज्यास्त पैिे द्याव ेलागत नाहीं. प्रत्येक वळेीं ितकीटही लावावें लागत नाहीं. 
 
 बुंगी पासुलें . 
 
 १३५. बुंगी पािॳले–२० तोळयाुंचे वजनाि चार ुअणे; ४० तोळयाुंचे वजनाि ८ ुअणे ; पुढे प्रत्येक 
ज्यास्त ४० तोळयाि ४ ुअणे द्याव ेलागतात. पुरें हुंशील भरलें  निल्याि, बाकीचें हुंशील पािॳल घेणाराि 
द्यावें लागतें. परुी ितकीटें न लावल्याि पत्राि शकवा पुस्तकाि कमती ुअलेल्या हुंशींलाच्या दुप्पट हुंशील 
पडतें; पण पािॳलाि मात्र कमती ितकीटें लावलीं ुऄिल्याि तेवढी भरपाुइ करावी लागते. 
 
 नोंदलेलीं (रणजस्टडु) पत्रें. 
 
 १३६. नोंदलेली (रिजस्टडॳ) पत्रें–ुअपणाि कोणतेंही महत्त्वाचे कागदपत्र पाठिवणें ुऄिल्याि 
त्याि दोन ुअण्याचें ितकीट व दुिरें ुऄध्या ुअण्याचे िटकीट लावनू पोस्ट ऑिफिाुंत नोंदवाव.े तें पोंहोचलें  
शकवा नाही ह्याचा जबाब पािहजे ुऄिल्याि ुअणखी एक ुअणा ज्यास्त द्यावा लागतो. 
 
 णवमा उतरणवलेलीं पत्रें. 
 
 १३७. िवमा ुईतरिवलेलीं पत्रें–िोनें, रूपें, िहरे वगैरे मौल्यवान पदाथॳ िवमा ुईतरवनू पाठवावीं 
लागतात व ती तशीं पाठवावीं हें बरें. िवमा ुईतरिवला निला तर तो माल गहाळ झाल्याि पोस्टऑिफि 
मालाची शकमत भरून देत नाहीं. 
 
 मनीऑडुर. 
 
 १३८. मनी ुअडॳर–ह्मणजे पोस्ट ऑिफिाुंत पैिे भरून दुिऱ्याकडे पाठिवणें. १० रुपयाुंपयंत २ 
ुअणे ; २५ रुपयाुंपेॱाुं वर निेल तर ४ ुअणे व पुढे प्रत्येक २५ रुपयाुंवर ४ ुअणे याप्रमाणें पैिे पडतात. मनी 



 

अनुक्रमणणका 

ुअडॳर १५० रुपयाुंवर घेत नाहींत. ज्यास्त पैिा पाठिवणें ुऄिेल तर िततक्या िनराळया मनी ुअडॳरी कराव्या 
लागतात. 
 
 व्हाल्यपेूएबल पाकीट. 
 
 १३९. व्ह्याल्यपेूएबल पाकीट–ह्मणजे पोस्टऑिफिद्वारे ुअपल्या मालाची शकमत ुअणिवणें. 
मालाची शकमत १० रुपयाुंहून ुऄिधक निेल तर २ ुअणे; २५ रुपयाुंहून ुऄिधक निेल तर ४ ुअणे; व पुढें 
प्रत्येक २५ रुपयाुंि चार ुअणे याप्रमाणें पैिे द्याव ेलागतात.  
 
 टेलीग्रार्फ. 
 
 १४०. टेलीग्राफ (तारायुंत्र.)–हा शब्द दोन ग्रीक शब्दाुंपािून िनघाला ुअहे. “टेली”ह्मणजे दूर 
ुअिण “ग्राफो” ह्मणजे मी िलिहतों. ुआ.ि. १८५२ िालीं तारायुंत्राची युत्क् त िनघाली. तारायुंत्रिुंबुंधीं काुंही 
मािहती वदेामध्येंही ुअहे ह्मणून िाुंगतात ! हें खरें ुऄिेल तर ुअमच्या देशात ही युत्क् त नामशरे्षही रािहली 
नाहीं हें किें तें कळत नाहीं. तार करण्याची िरती ुऄशी ुअहे कीं, एक लाकडाचा लहान घड्याळािारखा 
तुकडा ुऄितो, त्या तुकड्यावर दोन लहान लहान काुंटे ुऄितात व खालीं एक खुुंटा ुऄितो तो ज्या 
स्टेशनाि तार पाठवावयाची ुऄिेल त्या स्टेशनला िूचना करण्यािवर्षयीं हालिवला जातो. तो हालिवला 
ह्मणजे बातमी घेणारा िावध ुऄिण्याची पुनुःिूचना किरतो, मग बातमी पाठिवणारा पनुुः खुुंटा हालिवतो तो 
हालिवला ह्मणजे िवजेच्या योगाने बातमी चट िदशी िवविॱत िठकाणीं जाते. ुआ.ि. १८५५ पािून तारायुंत्राचें 
काम ुऄमलाुंत ुअलें . ुआ.ि.१८७० िालीं मुुंबईपािून सुएझपयंत तारायुंत्र िुरू झालें . 
 
 १४१. तार पाठिवण्याचे तीन प्रकार ुअहेत. जरुरीची (ुऄजंट), िाधारण (ुअर्णडनरी) व िावकाश 
(िडफडॳ). जरुरीची बातमी लागलीच एकदम पाठवनू ज्याची त्याि पोंहचिवण्याुंत येते. िाधारण बातमी 
जरुरीच्या बातम्या िुंपल्यावर क्रमाक्रमानें पाठवावयाची व क्रमाक्रमानें पोहचवावयाची, िावकाश ह्मणजे 
वरील दोन्ही प्रकारच्या बातम्या गेल्यावर िवडीप्रमाणें बहुतेककरून पोस्टमाफॳ त पोहचवावयाची. ह्या 
बातम्या पाठिवण्याचे दर ुऄिे ुअहेत: -  
 

 
 
दर, 

बातमी जरुरीची िाधारण िावकाश 

 रु.   ुअ. रु.    ुअ. रु.  ुअ. 

ुअठ शब्दाुंि, २     ० १     ० ०    ८ 

ुअठ शब्दाुंपुढें दर शब्दाि ०     ४ ०      २ ०     १ 
 
ज्याला बातमी पाठवावयाची त्याचें नाव व पत्ा ुअिण पाठिवणाराचें नाुंव याबद्दल पैिे पडत नाहींत. 
बातमीची भार्षा कोणतीही ुऄिली तरी चालतें; परुंतु, ुऄॱरें व ुअुंकडे मात्र ुआुंग्रजी ुऄिले पािहजेत. 
पाठवावयाचे बातमीचें ुआुंग्रजीत भार्षाुंतर करण्याि व ुअलेल्या बातमीचें भार्षाुंतर देशभारे्षत करण्याि 
तारायुंत्राुंतील व पोस्टातील मनुष्याुंि मदत करावी लागते. हा िनयम पे्रििडेत्न्ि टौन्ि ह्मणजे मुुंबुइ, मद्राि 
व कलकत्ा ह्या शहराुंि लागू नाहीं. ही गोष् फक् त देशाुंतल्या देशात तार पाठिवण्याची झाली. परुंतु, 
परराष्राुंत तार पाठिवणें ुअहे तर त्याचे दर ज्यास्त ुऄिून नाुंवाबद्दलही पिैा घेतात. तारायुंत्रापािून िकती 
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फायदे ुअहेत व त्यापािून देशाुंचे िकती िहत होत ुअहे, हें येथे िनराळें  िाुंगण्याची काुंहीं ुअवश्यकता िदित 
नाहीं. ही गोष् ुअबालवृद्धाुंि मािहत होुउन गेली ुअहे. 
 
 १४२. लाडु डालहौसी िाहेबानें ुअपल्या कारकीदीत शहदुस्थानाुंत तारायुंत्र ुऄिावें ह्मणनू 
िेके्रटरी–ऑफ् –स्टेटकडे िलहून पाठिवलें  होतें ितकडून मुंजूरी िमळाल्यावर हें काम वरील वर्षी िुरू 
केलें . ह्याि एकुं दर खचॳ ३,१५,००,००० रुपये झाला ुअहे. ुऄनुभवाुऄुंतीं ुऄिें कळून ुअलें  ुअहे कीं, एका 
िेकुं दात १८,७०० मलै पयंत दूर बातमी जाते. 
 
 समुद्राुंतील तारायुंत्र. 
 
 १४३. िमुद्राुंतील तारायुंत्र–िवॳ पृर्थ्वीवर िमुद्राुंत १,०७,००० मलै तारायुंत्र पिरलें  ुअहे. ह्या 
कामाि एकुं दर १८,५०,००,००० रुपये खचॳ लागला ुअहे ुऄिें िमजतें. ह्यापकैीं काय तें िात हजार मलै 
खेरीजकरून बाकी १ लॱ मलै तारायुंत्र िब्रिटश राज्याच्या ताब्यातील ुअहे. 
 
 टेलीर्फोन. 
 
 १४४. टेलीफोन (दूरध्विनयुंत्र)–टेलीफोन हा शब्दही टेलीग्राफ शब्दाप्रमाणे दोन ग्रीक शब्द िमळून 
झाला ुअहे. “टेली” ह्मणजे दूर व “फोनो” ह्मणजे मी ध्विन करतों, ुऄथात बोलतो ुऄिा ुऄथॳ. ही युत्क् त 
फारच ुऄलीकडची ुअहे. प्रथमतुः ही युत्क् त अमेणरकें त िनघाली. तेथून ती थोडक्याच काळाुंत शहदुस्थानाुंत 
ुअलीं. कलकत्ा, मद्राि व मुुंबुइ ह्या शहरीं िहची िुरुवात ुआ.ि. १८८२ िालीं झाली. मुुंबुइुंत टेलीफोन 
भाुंवाची कुं पन ुअहे. ती ह्याची व्यवस्था पाहते. ह्या कुं पनीचें मुख्य ऑिफि कोटाुंत ुअहे. ह्या टेलीफोनच्या 
योगानें एका लाुंबच्या मनुष्याबरोबर िहज बोलताुं येतें. टेलीफोनच्या तारा टेलीग्राफच्या ताराुंप्रमाणें 
शहराुंत रस्तोरस्ती खाुंबाला लावलेल्या ुऄितात. ुअपणाुंि दुिऱ्याबरोबर बोलणें ुअहे तर, टेलीफोनची 
लहानशी पेटी ुऄिते त्या पेटीला िकल् ली ुऄिते ती िकल् ली िफरिवली ह्मणजे मोयानें घुंटानाद होतो. 
ुअवाज झाला ह्मणजे दुिऱ्या िठकाणचा बोलणारा त्या पेटीजवळ येतो व युंत्राच्या तारेच्या शवेटाि 
ुऄिलेली नळी कानाजवळ नेुउन दुिऱ्याचें बोलणें ऐकतो व ुईत्र द्यावयाचें ुऄिल्याि पेटीला एक 
लहानिें भोंक ुऄितें, त्याजवळ तोंड नेुउन िदहूॳ नळी कानाि लावनू तो बोलतो. या भोकाुंत पारदशॳक 
शभग बििवलें  ुऄितें. टेलीफोनचा ुईपयोग व्यापारी लोकाुंि फार होतो. शहराुंतल्या शहराुंत दूरदूरच्या 
िठकाणीं दुिऱ्याबरोबर, त्याुंच्याशीं प्रत्यॱ भेट न होताुं बोलणें ही काुंहीं लहानिहान युत्क् त नाहीं. ह्या 
युत्क् तच्या योगानें काळ व रॅम िकती वाचतात हें िाुंगणें नको ! 
 
 १४५. ह्या टेलीफोन युंत्रापेॱाुंही अमेणरकें त एक नवीनच युंत्र िनघालें  ुअहे ह्मणनू वाचण्याुंत ुअलें  
ुअहे. ह्या युंत्राच्या योगानें ुअपण जें येथें िलहावें तें ज्या मनुष्याकिरताुं िलिहलें  ुऄिेल त्याच्या येथें, तो 
िकतीही ुऄुंतरावर ुऄिला तरी, तीं ुऄॱरें जशींच्यातशीं कागदावर ुईमटतात. कृित फार िाधी ुअहे. ह्या 
युंत्राि एकघुंटा ुऄिते ती प्रथमतुः वाजिवली ह्मणजे, ज्या मनुष्याकिरताुं ुअपण िलिहतों त्याच्या येथें 
ुऄिलेल्या युंत्राुंत प्रितध्विन होतो. मग हा गृहस्थ बातमी घेण्याि युंत्राजवळ येुउन ुईभा राहतो. मग 
िलिहणारा तेथें ुऄिलेल्या पेनिशलीनें त्याि जें िलिहणें ुऄिेल तें िलिहतो व तींच ुऄॱरें त्या दुिऱ्या 
गृहस्थाकडेि कागदावर ुईमटतात ! ह्या युंत्रानें फक् त िलिहलें  जातें एवढेंच केवळ नव्हें; तर, िचत्रें देखील 
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काढलीं जातात ! टेलीफोन युंत्राच्यायोगानें बरोबर ऐकूुं  न ुअलें  तर गरैिमज होण्याचा िुंभव ुऄितो, तो 
ह्या युंत्राच्या योगानें बऱ्याच ुऄुंशी दूर होुइल ुऄिें वाटतें. मनुष्याची कल्पनाशत्क् त ुऄचाट ुअहे ! 
 
 केनेडी लैट हौस. 
  
 १४६. केनेडी लैट हौि–हें मुुंबईच्या दिॱणेि िुमारें १२ कोिाुंच्या ुऄुंतरावर एका लहानशा बेटाुंत 
ह्मणजे जेथें पूवी मराठे लोकाुंनीं तटबुंदी केली होती तेथें ुअहे. क्यापटन बाकुर नावाुंच्या इुंणडअन नेव्हीच्या 
एका ुऄम्मलदारानें येथें लैटहौि बाुंधण्यािवर्षयीं िरकाराि िूचना केली होती ती पिुंत होुउन हें लैट हौि 
बाुंधण्याच्या कामाि ुआ.ि. १८६६ च्या ुऄक्टोबर मिहन्याचे २७ वे तारखेि िुरवात होुउन पुढल्या वर्षाच्या 
जानेवारी मिहन्याच्या १९ व े तारखेि ह्या ुआमारतीचा कोपऱ्याुंतील मुख्य दगड िर बाटॳल शफ्रयर ह्याुंनीं 
बििवला. ह्याच वर्षाच्या जून मिहन्याचे १ ल्या तारखेि तेथें िदवा लािवला. हा िदवा पाण्याच्या 
िपाटीपािून १६१ फूट ुईुंचीवर बििवला ुअहे. ह्याचा मनोरा जिमनीच्या िपाटीपािून ५० फूट ुईुंच 
ुऄिल्यामुळें  पिश् चमेकडून येणाऱ्या गलबताुंचा खडकापािून बचाव होतो. हें लैटहौि बाुंधण्याि एकुं दर 
१,९८,८४१–३–९ रुपये खचॳ लागला ुअहे. ह्या िठकाणीं २ मोया ३२ पौंडर तोफा लोखुंडी गाड्यावर 
घालून ठेिवला ुअहेत; िनशाणें ठेिवलीं ुअहेत; तेणेंकरून धोक्याुंपािून गलबताुंचा बचाव करताुं येतो. ह्या 
दाुंडीच्या खुणेवरून गलबतें बुंदराुंत येतात. ह्या लैटहौिचे काम पाहण्यािारखें ुअहे. 
 
 कुलाबची दाुंडी. 
 
 १४७. कुलाबची दाुंडी (कुलाबा लैट हौि)– ुआ.ि. १७७५ मध्यें हीं दाुंडी बाुंधली. ही दाुंडी 
िमुद्राच्या िपाटीपेॱाुं ७० फूट ुईुंच ुऄिून िदवा ८९ फूट ुईुंचीवर लागतो. िहच्या पायर्थ्याचा घेर िुमारें १०५ 
फूट ुअहे. पूवी ह्याुंत एकच कुं दील होता; परुंतु ुआ.ि. १८४७ पािून त्याुंत कळिूत्र िुरू केलें  ुअहे. ह्या 
युत्क् तपािून ुऄिें होतें कीं, िदव ेलावले ह्मणजे िवॳ कुं दील एकिारखे िफरत राहून त्याुंचा प्रकाश चौफेर 
िारखा फाुंकतो. ह्याुंि दररोज िुमारें दीड मण तेल लागत ुऄिे ुऄिें िाुंगतात. १२ कोिाुंच्या ुऄुंतरावरून 
ही दाुंडी िदिते ुआतकी ती ुईुंच बाुंिधली ुअहे. प्राुंग्िलैट हौि बाुंधून परुें झाल्यावर ह्मणजे ुआ.ि. १८७४ 
िालीं ही दाुंडी बुंद झाली. 
  
 प्राुंग्जस लैट हौस. 
 
 १४८. प्राुंग्ि लैट हौि–हें लैट हौि पाण्याच्या िपाटीपािून ुऄठरा फूट ुईुंच ुअहे ुऄिें गलबतात 
बिलेल्या लोकाुंि ुऄठरा मलैाुंवरून दृष्ीि पडते. ह्या लैट हौिचा मनोरा काळा, पाुंढरा, ताुंबडा ुअिण 
पाुंढरा ुऄिा रुंगिवलेला ुअहे. काळा पटीचा ुऄगदीं तळाला ुअहे; तेणेंकरून बरिातींत ुऄगर िकाळींच जेव्हाुं 
पाण्यावर फार धुकें  पडलेलें  ुऄितें तेव्हाुं हा मनोरा स्पष्पणें िदितो. हे लैट हौि ―प्राुंग्ि‖ नामक खडकाच्या 
पायर्थ्याशीं बाुंधलें  ुअहे, ह्मणून ह्याि प्राुंग्ि लैट हौि ह्मणतात. ह्याच्या ुअिपाि मलै िव्वा मलै जमीन 
ुऄगदीं खडकाळ ुअहे. ह्या लैटहौिमध्यें ुअठ कोठड्या ुअहेत. िकत्येकाुंत िामान ठेिवतात व िकत्येकाुंत 
मनुष्यें राहतात. ह्या कामावर एक िाहेब व ५ नेटीव कामदार ुअहेत. ुअुंत जो कुं दील ुअहे, त्याच्यापािून 
प्रत्येक दहा िेकुं दाुंनीं िफेत ुईजेड िदितो. हा कुं दील काुंचेचा केलेला ुऄिून त्याला ुअठ बाजू ुअहेत. 
िवॳ कुं िदलाची ८० िेकुं दाुंत एक प्रदिॱणा होते ह्मणजे ुऄथांत प्रत्येक दहा िेकुं दाुंनीं ुईजेडाची चमक 
िदिते. ह्याची चौकट ताुंबें ुअिण तोफेची धातू िमळून केलेली ुअहे. ितच्यावर ित्रकोणाकृित काुंचेचें तावदान 
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ुऄिल्यामुळें  त्याि िवशरे्ष चकाकी मारते. िवॳजगाुंत हें लैट हौि मोठें ुअहे. ह्याचें एकुं दर वजन १०, १६५ 
टन ुअहे ुऄिें ुऄनुमान ुअहे ! व ह्या लैटहौिला एकुं दर खचॳ ६,२०,२५५ रुपये झाला ुअहे. ह्याचें काम 
ुआ.ि. १८७४ त माचॳचे १३ तारखेि पुरें होुउन १ ल्या नवबेराि ुअुंत िदवा लािवला. 
 
 १४९. दयावदी लोकाुंकिरताुं ुऄशा िोुइ ुऄिणें फार ुईपयोगाचें ुअहे. ुऄशीं लैटहौिें बाुंधण्याचीं 
कारणें ुईघड ुअहेत. कारण, नावाडी लोकाुंि त्याुंचा िकती ुईपयोग होतो हें िाुंगणें नको. पहाना शत्रूचीं 
जहाजें ुअलीं तर, ती फार लाुंबून िदितात व तीं िदिलीं ह्मणजे िावधिगरी व तयारी ठेवण्याि काुंहीं 
ुऄवकाश िमळतो; रात्रीं येणाऱ्या जहाजाुंि बुंदराुंत िशरण्याचा मागॳ िदितो; व ुऄशा िरतीनें खडकाुंपािून 
त्याुंचा बचाव होतो. हे काय लहानिहान फायदे ुअहेत? 
 
 पाुंजरापोळ. 
  
 १५०. पाुंजरपोळ–मनुष्याुंमात्राुंमध्यें दया ुऄिणें ही गोष् फार ुऄगत्याची ुअहे. ज्या मनुष्याच्या 
ुअुंगी यत् शकिचत् ही भतूदया नाहीं, त्याला ―मनुष्य‖ ह्मणणे िाजेल कीं नाहीं, ह्याचा ुअह्माुंि िुंशय वाटतो. 
मनुष्याच्या ुअुंगी दया ुऄिणें हे एक धार्णमकपणाचें लॱण ुअहे. ह्या िुंबधानें तुळिंीदासानेंही एका िठकाणीं 
ुऄिें ह्मटलें  ुअहे :- 
 
 दया धरमका मूल है । पापमूल अणभमान ।। 
 तुलसी दया न छाुंणडये । जबलगघटमे प्रान ।। 
 
मनुष्यानें मनुष्यावर दया करणें हें िाहिजकच ुअहे व ती प्रिुंगिवशरे्षीं एकमेकानें एकमेकावर करणे हा 
मनुष्यमात्राचा धमॳच होय. धमांचीं जीं दहा लॱणें िाुंिगतलीं ुअहेत त्याुंतही ―दया‖ या लॱणाचा िमावशे 
केला ुअहे. िवॳ भतूमात्राुंवर दया करणें हाही पण एक मनुष्याचा धमॳ ुअहे हें िाुंिगतलें  पािहजे ुऄिें नाहीं. 
त्याुंतून गाुइ, ह्मशी ुअिदकरून परोपकारी व मूक जनावराुंवर दया करणें ह्यात िवशरे्ष पुण्य मािनलें  ुअहे. 
त्याुंजवर दया करणें ह्मटलें  ह्मणजे, ुअह्मीं केवळ त्याुंचें काुंही िवशरे्ष िाह्य करतों ुऄिें नाहीं; तर, ुअह्मीं 
ुअमचा धमॳच बजािवतो ुऄिें ुअहे. व त्याजवर दया करणें ह्मणजे त्याुंचा शहिेपािून बचाव करणेंच होय. 
“ुऄशहिा परमोधमॳुः” ह्मणून वदेवाणीही ुअहे. तेव्हा ुऄथांत गाुइिारख्या परोपकारी, िनरुपद्रवी व ुऄत्युंत 
ुईपयोगी प्राण्यावर दया करणें हें प्रत्येक मनुष्याि ुईिचत ुअहे. ुअताुं, ह्या प्राण्यापािून मनुष्यमात्राुंि िुख 
िमळतें ह्मणनू, त्याुंजवर दया करावी व ुआतर प्राण्यावर करूुं  नये, ुऄिें कोणी मुळींच िमजता कामा नये. 
ुअपल्या ुऄॲानामुळें  मात्र ुअपणाुंि त्याजपािून काय काय फायदे ुअहेत हें कळत नाही. एवढेंच कायतें. 
बाकी ज्या जगिन्नयुंत्या परमेरॄरानें त्याुंि ुईत्पन्न केलें  ुअहे, त्यानें त्याुंचा काुंहीं तरी ुईपयोग ुऄिेल म्हणनूच 
ुईत्पन्न केलें  ुअहे. ुऄिो. 
 
 १५१. मनुष्याुंि दुखणेंबाणे झालें  ुऄिता त्याुंची व्याधीपािून मुक् तता व्हावी ह्मणनू ज्याप्रमाणें 
जागोजाग और्षधालयें (हॉत्स्पटलें) स्थािपलीं ुअहेत, त्याप्रमाणेंच ुऄशा ह्या मूक प्राण्याुंि काुंही रोग वगरेै 
झाल्याि शकवा तीं जराग्रस्त झालीं ुऄिताुं त्याुंचे रॱण व्हावें म्हणून ुऄशाच तऱ्हेचें एकादें स्थान ुऄिावें, हा 
िवचार मनाुंत ुअणून ुआ.ि. १८३४ िालीं मुुंबुइ मध्यें पशुपक्ष्यािद मूकजनावराुंकिरताुं एक स्थान बाुंधण्याुंत 
ुअलें . एवढें हें धमाचें कृत्य रॅावक धमांतील शटे मोतीचुंद अमीचुंद नाुंवाचा एक प्रख्यात व िधन व्यापारी 
होुउन गेला त्याचें ुअहे, त्यानें कावसजी पाटलाचे तळयाजवळ एक मोठी जागा िवकत घेुउन तींत एक 
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मोठा वाडा बाुंिधला ुअिण त्याि ―पाुंजरपोळ‖ हें नाव िदलें . ह्या पाुंजरपोळाुंत रोगी व ुऄशति चतुष्पाद प्राणी 
तिेच नानातऱ्हेचे पॱी वगैरे ुअणून िोिडले जातात. तेथें त्याुंची ुईत्म प्रकारें िुरॅूर्षा ठेिवली जाते. पक्ष्याुंि 
ठेवण्याकिरताुं शपजरे िनराळे, जागा िनराळी; गाुइ, ह्मशी घोडे ुआत्यािद जनावराुंकिरताुं गोठे िनराळे; तबलेे 
िनराळे; कुते्र माकडें वगैरे ुऄुंमळ कू्रर जनावराुंकिरताुं िनराळी िठकाणें व िनराळे शपजरें; काुंिवािद 
जलचराुंकिरताुं िविहरी; वगैरे नानािवध प्राण्याकिरताुं िनरिनराळया िोुइ ह्या िठकाणीं केल्या ुअहेत. त्याुंि 
दाणापाणी देण्याकिरताुं व जागा वगरेै स्वच्छ ठेवण्याकिरताुं बहुत नोकर ठेिवले ुअहेत. एकुं दरींत हल् लीं 
ह्या पाुंजरापोळाची व्यवस्था फार चाुंगल्या तऱ्हेची ुअहे ुऄिें िदितें. िदहुॳ पाुंजरापोळाुंचा खचॳ चालावा 
म्हणून िेंट मोतीचुंद ह्याुंनीं ३०,००० रुपये ुऄमानत काढून ठेिवले ुअहेत, त्याुंच्या व्याजाुंतून ही िवॳ 
व्यवस्था होते. िशवाय व्यापारी लोकाुंि व्यापाराुंत जो नफा होतो, त्यातून रुपयामागें एक ुअणा धमादाय 
कािढला पािहजे, ुऄिा येथील वाणी, भाटे वगरेै व्यापाऱ्याुंचा एक िनयम ुअहे. ह्या एक ुअण्याुंपैकी काुंहीं 
भाग पाुंजरापोळाकडे जातो व काुंहीं ुआतर धमॳकृत्याुंकडे लागतो. िकत्येक धार्णमक लोक ह्या कामीं वळेोवळेीं 
पैशाच्या देणग्याही देतात. ह्याच िठकाणीं पाुंजरपोळिुंबुंधीं नीट व्यवस्था लावण्याकिरताुं व जमाखचािद 
िहशबे ठेवण्याकिरताुं एक ऑिफि ुअहे. 
 
 १५२. कोणा एकाद्या िद गहृस्थाि गाुइ, ह्मौि शकवा घोडा पािहजे ुऄिेल तर तें जनावर ―मी 
िवकणार नाहीं ुअिण त्याचा यथायोग्य प्रितपाळ करीन‖ ुऄशी तेथील व्यवस्थापकाची खात्री करून िदली 
तर, त्याि तें जनावर िमळतें. तिेंच ज्या कोणाि ुअपल्या येथें ुऄिलेल्या जनावराुंि पाळण्याचें िामर्थ्यॳ 
निेल त्यानें तें ह्मा पाुंजरापोळाुंत नेुईन िोिडल्याि घेतात. 
 
 नवें पाुंजरापोळ. 
 
 १५३. नव ेपाुंजरापोळ–हें िठकाण णगरगावाुंत नामदार जगन्नाथ िंुंकरिेंटच्या पूवीच्या शाळेजवळ 
ुअहे. सरजेमिेंटजी जीजीभाई ह्याुंनीं ही जागा गुराुंि चरण्याकिरताुं धमाथॳ ठेिवली ुअहे. ह्याि कोणी 
‘गायवाडी’ देखील ह्मणतात. येथें गुराुंि पाणी िपण्याची मात्र िोुइ ुअहे. पूवी ुआ.ि. १८३८ िालपयंत 
शहरवािी लोकाुंच्या गाुइ, ह्मशी वगैरे जनावरें काुंपाच्या मदैानाुंत चारावयाि नेत. तेथें जागोजाग 
धोबीलोक वस्रें धूत, मदैानही खुल् लें  होतें. त्यामुळें  गुराुंि थोडाबहुत चारा िमळून पाण्याचीही चाुंगली िोुइ 
होत ुऄिे. गुराुंि पाणी िमळावें म्हणून काुंहीं गृहस्थाुंनीं मदैानाुंत मुद्दाम टाुंकी बाुंधली होतीं. ुऄिें चाललें  
ुऄिताुं िरकारानें ह्यािठकाणीं गुरें चारण्याबद्दल दरह्मशीि ३ प;ै गाुइि २ पै व शळेीि १ प ै ुऄिा कर 
बििवला. पढुें काुंहीं िदविाुंनीं तर तीं चारण्याचीही बुंदी केली; त्यामुळें  गुराखी लोक जनावराुंि िमुद्र 
िकनाऱ्यावर वाळवुंटाुंत नेुउन िोडीत. हल् ली मदैानाुंत गुराुंि चारण्याकिरताुं मुुंबईचे एत्क्झक्युिटव 
ुआुंिजिनुऄर ह्याुंचे ऑिफिाुंतून गवळी वगैरे लोकाुंि पाि िदले जातात. हे पाि िपतळेचे ुऄिून जनावराुंच्या 
गळयाुंत बाुंधतात. 
 
 मुुंबईुंतील मार्णकटें. 
 
 १५४. मुुंबुइतील मार्णकटें–मुुंबई िारख्या शहराुंत बाजार ुऄिणें हें ुऄित महत्त्वाचें ुअहे; कारण, ह्या 
शहराुंत लोक वस्तीच्या मानानें जी िनत्यशुः ुईलाढाल होते व जो लाखो रुपयाुंचा व्यापार चालतो, त्या 
मानानें बाजाराुंची िुंख्या व व्यापाराचे ुऄडे्डही ज्यास्त ुऄिले पािहजेत हें िनराळे िाुंगणें नलगे. ह्या शहराुंत 
एकुं दर २३ प्रििद्ध ुऄशीं बाजाराुंची िठकाणें ुअहेत. त्याुंत १८ बाजार खािगी ुऄिून बाकी ५ 
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म्युिनििपालटीचे ुअहेत. बाजार बाुंधण्याि म्युिनििपािलटीि एकुं दर खचॳ १४,५७,०५९ रुपयाुंवर झाला 
ुअहे ह्मणून िमजतें. बाजाराुंची व्यवस्था पाहण्याि म्युिनििपािलटीच्या तफे एक किमटी ुअहे. ह्या 
बाजाराुंपािून म्युिनििपािलटीि िवॳ खचॳ वेंच जाुउन िुमारें ७५,००० रुपये ुईत्पन्न होतात. ह्या बाजारातून 
एकुं दर प्रितिदवशीं िुमारें दीडलॱाुंवर मनुष्याुंची रहदारी ुअहे. खािगी बाजाराुंपािून किमटीि २१,४६२ 
रुपयाुंचे ुईत्पन्न होते. ुऄलीकडे म्युिनििपािलटीच्या मनाुंत हे खाजगी बाजार मोडून िुमारें ३ ।। लाख रुपये 
खचॳ करून मोठा एक नवीन बाजार बाुंधावा ुऄिें ुअहे. ह्याुंचे कारण खाजगी बाजाराुंत व्यवस्था बरोबर 
निते हें होय. ह्या िशवाय लहान लहान बाजार व दुकानें तर गल् लोगल् लीला दृष्ीि पडतात. मनुष्य पािहजे 
त्या रस्त्यावरून जाुउुं  लागल्याि तेथें त्याच्या दृष्ीि काुंहीं तरी दुकानें पडावयाचींच. 
 
 १५५. पूवी मुुंबईुंत वस्ती थोडी व व्यापारही तादृश कमी ुऄिल्यामुळें  ह्मणण्यािारखी बाजाराची नीट 
ुऄशी व्यवस्था नव्हती; िबब, माल िवकणारे लोक त्याुंि जागा िाुंपडेल तेथें बिून ुअपला माल िवकीत. 
पण पुढें काुंही काळानें एका वाणी गृहस्थानें शहराच्या मध्यभागीं ह्मणजे हल् लीं ुऄिलेल्या जुमामशीदी 
िमोरील दिॱणुअुंगची जागा बाजाराकिरताुं बॱीि िदली. ह्याप्रमाणें काुंहीं वर्षपेयंत लोक त्या जाग्याुंत 
बिून ुअपापला माल िवकीत; पण, पुढें ुआ.ि. १८०९ ह्या वर्षी डुंकन िाहेबाच्या कारकीदीत येथें िरकारानें 
िोुइवार ुआमला बाुंधून लोकाुंि बिवण्यािाठीं जागा केली. त्या वळेीं ुऄशी विहवाट होती कीं, जो प्रथम 
येुउन ज्या जाग्याुंत बिेल ती त्याची जागा. ुऄिें प्रत्यहीं िकाळीं होत ुऄिे. तेथें पाविाळयाुंत िचखल होत 
ुऄिे त्यामुळें  माल िवकणाराुंची व बाजाराुंत जाणारे येणाराुंची बरीच गैििोुइ होुइ. पुढें ुआ.ि. १८३८ त 
िरकारानें हे मार्णकट पनुुः नवें बाुंिधलें . त्याुंत माल िवकणाराकिरताुं बिण्याची िोुइ केली होती, तरी तेथें 
बिून माल िवकण्याबद्दल िरकाराि काुंही द्यावें लागत निे. ह्या बाजाराुंत मािळी वगैरे िवकण्याचा ुऄगदीं 
प्रितबुंध होता. 
 
 १५६. भुलेश्वर मार्णकटाुंतून क्रार्फडु मार्णकटाकडे जो रस्ता जातो त्या रस्त्यानें जाुउ लागले ह्मणजे, 
डाव्या हातावर पायधुणीकडे जाताुंना ताुंबटाुंचे दुकानाुंची एकिारखी राुंग दृष्ीि पडते. तेथें हजारो तऱ्हेचीं 
ताुंब्यािपतळेचीं भाुंडीं िवकण्याकिरताुं माुंडलेलीं ुऄितात. हीं दुकानें एक लाुंबच्या लाुंब चाळ ुअहे तींत 
ुअहेत. नळबाजाराजवळ मातीचीं भाुंडी िवकतात. तिेंच भुलेश्वरावरून क्रार्फडु मार्णकटाकडे जाताुंना 
मारवाडी बाजार लागतो ह्या िठकाणी एकेक रॅीमुंत मारवाडी कापडाचे गठेलभचे गठेलभ ठेुउन तक्याला टेंकून 
बिलेले दृष्ीि पडतात. ह्याुंच्या दुकाुंनी ुईुंची शलेे, शालू, शाली, िाड्या, पीताुंबर, पागोटीं, ितरुंज्या 
वगैरे कापड िमळतें. ह्या बाजाराुंतून नेहमीं मारवाडी लोकाुंचे िटेीच चाललेले दृष्ीि पडतात. त्याच्यापुढें गेलें  
ह्मणजे, मोतीवाले लोक पुढें पेट्या ठेवनू बिलेले दृष्ीि पडतात. येथें मोंती, िहरे वगैरे जवािहर िवकलें  
जातें. चार पावलें  पढेु गेलें  नाहीं तोंच िोन्या रूप्याचे व्यापारी िोन्याच्या लगड्या ठेवनू बिलेले ुअहेत ुऄिें 
नजरेि पडतें. ह्याुंच्या पुढें बोहरी लोकाुंची चोपड्या वगैरे िवकण्याची दुकानें; जरीच्या टोप्या िवकणाराुंची 
दुकानें; िकराणा माल िवकणाराुंची दुकानें, ुऄशी शकेडों दुकानें ुऄिून तेथें लाखों रुपयाुंची घडामोड 
चाललेली पाहून व लोकाुंची चळवळ व माल िवकत घेणाराुंची धाुंवाधाुंव पाहून मनुष्य ुअश् चयॳ भिरत होुउन 
जातो. ह्याच्याच पढुें कापड बाजार लागतो. क्रार्फडु मार्णकटापािून मारवाडी बाजाराुंपयंत कापडाचे तीन 
बाजार ुअहेत. त्याुंत जुना व प्रििद्ध ुऄिा सर मुंगळदास नथुभाई ह्याुंचा बाजार ुअहे. हा बाजार मनस्वी 
िवस्तीणॳ ुअहे. नाक्यावरील दुकानाुंि भाडें फार पडतें; परुंतु, ुअुंतील दुकानाुंि िततकें  पडत नाहीं. ह्या 
दुकानाुंत बहुतेक िवॳ माल िवलायती ुऄितो. काुंहीं काुंहीं दुकानाुंवर स्वदेशी माल ुऄितो खरा; परुंतु, तो 
फारच थोडा ुऄितो. स्वदेशी मालाचा व्यापार करणाऱ्या मुंडळीचीं मुुंबईुंत ुऄवघीं २–३ दुकानें ुअहेत; पैकीं 
मोठें दुकान रामवाडींत राममुंिदराच्या दरवाज्या जवळ ुअहे. ह्या दुकानाला ुअमच्या लोकाुंि िवलायती 
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माल वापरण्याची गोडी लागल्यामुळें  फारिा नफा होत निेल. तरी िकत्येक स्वदेशािभमानी ुअहेत ते देशी 
कपड्यावाुंचनू ुआतर िठकाणचा कपडा वापरीत नाहींत. नळबाजाराुंतही कापड िवकण्याची दुकानें बहुत 
ुअहे. क्रार्फडुमार्णकटाच्या शजेारींच लोहारचाळीचे गल् लींत िखळे, स्कू्र, वगैरे लोखुंडी िामान िवकणाराुंची 
दुकानें ुअहेत. येथेंच एक चोर बाजार ुअहे तेथें जुने कपडे िमळतात. ह्याच गल् लीचे िमोर िबल् लोरीिामान 
िवकणाराुंची दुकानें ुअहेत. चकल्याुंत कपाटें, खुच्या, टेबलें , पेट्या वगरेै लाकडीिामान (नवें व जुनें) 
तयार करून िवकण्याची बहुत दुकानें ुअहेत. काुंचेचे िामान िवकणाराुंची दुकानेंही येथें थोडीं ुअहेत ुऄिें 
नाहीं. 
 
 क्रार्फडु मार्णकट. 
 
 १५७. क्राफडॳ मार्णकटच्या ुईत्र बाजूला बटुाुंची दुकानें ुअहेत तेथें ुआुंग्रजी बूट िवकतात. मदैानाुंत 
पोलीि चौकीच्या शजेारी मोकळी जागा ुअहे तेथें गाुंवठी बूट व ब्राह्मणीजोडे िवकत िमळतात. येथे मोची 
िुंध्याकाळचे ४ वाजल्यापािून तों ७ वाजेपयंत बितात. काुंही जोडे िवकणारे मोचीलोक भुलेश्वराजवळ 
रामवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर बिलेले ुअढळतात. ह्या माकेटच्या शजेारीं एक लहानशी गल् ली ुअहे तेथें 
िबछानें, ुईशा, पािोड्या वगैरे िमळतात. जुमामिशदीच्या बाजूनें जो रस्ता जातो त्या रस्त्यावर बोहरी 
लोकाुंची दुकानें ुऄिून िकराणा माल िवकणाराुंचीही दुकानें ुअहेत. त्याच्यापुढें गेलें  ह्मणजे छत्रया िवकणारे 
लोकाुंची दुकानें िदितात; ह्या दुकानाुंत बहुतकरून िवॳ िवलायतीि माल ुऄितो. जरा पुढें गेले ह्मणजे, 
लोखुंडीिामानाचीं दुकानें लागतात व तेथून बरण्या, पेले वगैरे िचनाुइ मातीच्या भाुंड्याुंचीं दुकानें लागतात. 
कापड मार्णकटाचे शजेारी ह्मणजे हल् लीं जेथें िमरच्या, बटाटे, काुंदे, िुपारी वगैरे िजन्नि िवकण्याचीं दुकानें 
ुअहेत तें जुनें मार्णकट होय. कुुं भारतुकड्याच्या नाक्यापािून तें थेट भुलेश्वर, मुुंबादेवी पयंत मेवा िमठाुइची 
दुकानें लागनू गेलीं ुअहेत. त्याुंत प्रििद्ध ुऄशीं ुअज िमतीला दोनच ुअहेत. एक गोपाळदासचें व दुिरें 
अमीचुंद ह्याचे हलव्याचें दुकान. गोपाळदासचें दुकान कुुं भारतुकडीच्या नाक्यावर ुअिण 
कापडबाजाराजवळ अमीचुंदचें ुअहे. वर जीं प्रििद्ध व नामाुंिकत दुकानें िाुंिगतली त्याुंत त्या त्या दुकानाुंचे 
ुईत्पादक िजवुंत होते तो पयंतच ुऄित ुईत्म माल िमळत ुऄिे; तरी पण, ुऄजूनही त्या दुकानाुंवर ुआतर 
दुकानाुंवर जो माल िमळतो त्यापेॱा चाुंगलाच िमळतो. िकराणा माल व और्षधीही प्रत्येक गल् लीला 
िमळतात. नारळ वगरेै िवकण्याच्या वखारी ुअहेत. लाकूडफाटे िवकण्याच्या वखारी गल् लोगल् लीला झाल्या 
ुअहेत. दारूची िपठीं व िवलायती दारूचीं दुकानेंही नाहींत ुऄशी मुुंबईुंत जागाच नाहीं. पानवाले 
गल् लोगल् लीला ुअहेत. ुऄशा शहराच्या बाजाराुंची िुंख्या देणें शकवा वणॳन करु जाणें ह्मणजे जरा 
धाडिाचेंच काम ुअहे. 
 
 १५८. क्रार्फडुमार्णकट.- मुुंबईुंत राहणाऱ्या लोकाुंि क्रार्फडुिाहेबाचें नाुंव मािहत नाहीं, ुऄिा एकही 
मनुष्य िमळणें कठीण; कारण, िदरहू िाहेबानें ह्या शहराुंत ज्या िुधारणा केल्या ुअहेत त्या िवॳ ह्या 
शहराच्या रिहवाशाुंच्या िुखाथॳच केल्या ुअहेत, ुऄिें ह्मणण्याि हरकत नाहीं. पूवी कोंटाुंतून गाुंवाुंत येणें 
झालें  ह्मणजे ुईन्हाचा ुऄितशियत त्राि होत ुऄिे; परुंतु, ह्या िाहेबानें कापावर दुतफा झाडें 
लािवल्याकारणानें जाणारा येणाराि ुअज बरेंच िुख होत ुअहे. ुऄशा ह्या िाहेबाुंच्या कृित ुऄनेक ुअहेत. 
त्याुंपैकींच वरील मार्णकट होय. हें मार्णकट कापाच्या मदैानाुंत ुइशान्य िदशिे कारन्याक बुंदराशजेारीं ुअहे. 
ुआ.ि. १८६५ पािून ुआ.ि. १८७१ पयंत मिंारणनल्हे िाहेब मुुंबईचे म्युिनििपल किमशनर होते. त्या वळेीं 
त्याुंनीं हें मार्णकट बाुंिधले. हे िाहेब जेव्हाुं म्युिनििपल किमशनर झाले तेव्हाुं मार्णकटाुंच्या शजेारींच 
“किाुइवाडें” ुऄित. त्यामुळें माुंिाहारी नव्हत ुऄशा लोकाुंि ह्या बाजारात जाणें ह्मणजे मोठें िजवावर येुइ. 
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हें पाहून ह्या िाहेबानें िवॳ किाुइलोक तेथून हाुंकून िदले व मुुंबईपािून दहा मलैाुंवर ह्मणजे वाुंदरे येथे 
किाुइवाडे बाुंिधले. किाुइवाड्याुंत जाण्यापूवी प्रत्येक जनावर तपािलें  जातें. ह्याप्रमाणें त्याुंचा तेथें वध 
झाल्यावर त्याुंचें माुंि ुअणण्याच्या िनराळयाच रेल्वचे्या गाड्या (मीट व्ह्यान्ि) ुअहेत त्याुंतून मुुंबईतल्या 
बाजाराुंत नेतात. ह्या गाड्या बहुतकरून पहाटीं येत ुऄितात. ह्या क्रार्फडुमार्णकटाची जागा एकदुंर ७२,००० 
चौरियाडॳ ुअहे. ह्या मार्णकटाुंत िशरतानाुंच पिश् चमबाजूला एक मोठा दरवाजा ुअहे. त्या दरवाजाच्या 
वरच्या शभतीवर वाणीलोकाुंच्या बायका डोकीवर पाण्याचे घडे घेुउन चालल्या ुअहेत. कोणी शटेिावकार 
ुआकडून ितकडे िफरत ुअहेत; ुऄिा मजेचा देखावा दाखिवला ुअहे. ुअुंत िशरताुंच िमोर एक कारुंजें ुअहे. 
हे कारुंजे िर कावसजी जहाुंगीर ह्याुंनी बाुंिधलें  ुअहे. त्याजवर नानाप्रकारचीं िचनाुइ मातीची भाुंडी ठेवनू 
दुकानदार बिलाच ुऄितो. ुईजव्या हाताकडे बिघतलें  ह्मणजे फळफळावळ िवकणाऱ्या लोकाुंच्या 
दुकानाुंच्या राुंगा नानाप्रकारच्या फळ फळावळीनें िुशोिभत ुऄशा दृष्ीि पडतात. त्याच्याच बाजूला 
फूलमाळयाुंची हार, तुरे, गजरे करण्याची एकच घाुइ ुईडून गेली ुअहेिें िदितें. पुढें ताुंबोळी िवड्याच्या 
पानाुंची दुकानें माुंडून बितात. तेथून िनघून पुढें गेलें  ह्मणजे एकिारखा नाना तऱ्हेचा भाजीपाला दृष्ीि 
पडतो. दुकानाुंवर पािहजे तेव्हाुं जा तेथें एकिारखी गदी ुअहेच ुअहे. पढुें तुंबाकु िवकणाराुंच्या गाद्या 
ुअहेत, तेथून जरा ुईत्र बाजूला गेलें  ह्मणजे, बोहऱ्याुंची दुकानें एका राुंगेनें लागून गेलेलीं दृष्ीि पडतात. 
तेथें िवॳ प्रकारची िमठाुइ िमळते. तेथून परत पिश् चम बाजूला ुअलें  ह्मणजे, दवाखान्याचा थाट दृष्ीि 
पडतो. त्याुंत हजारो बाटल्या दृष्ीि पडतात. खालीं जिमनीकडे पािहलें  तर पाुंढऱ्या शुभ्र दगडाुंनीं 
िपटल्यामुळें  जणूुं काय एक शुभ्र गालीचाच पििरला ुअहे ह्मणनू भाि होतो. त्याजवर पडलेला केर कचरा 
हमाल लोक केरिुणीनें एक िारखा झाडीत ुऄितात. वर पहावें तों िवॳ लोखुंडी काम दृष्ीि पडतें. मधून 
मधून ते लोखुंडी गज पाहून मनुष्य ुऄगदी दुंग होुउन जातो. ह्या बाजाराुंत ुईत्म तऱ्हेची फळफळावळ 
िमळते. ह्याुंत बहुतकरून िाहेब लोक फार जात ुऄितात. येथें केव्हाुंही गेलें  तरी, त्याुंचीं जोडपीं िफरताुंना 
पाहण्यात येतात. ह्या मार्णकटाुंत िजन्नि बहुधा महाग िमळतो ुऄशी िवॳ िाधारण िमजूत ुअहे. व ती काुंही 
ुऄुंशी खरी ुअहे. रात्री ग्यािचे िदव े पेटत ुऄितात. ुईत्र बाजूच्या बाहेरच्या भागाला एकीकडे काुंिार , 
एकीकडे काुंचेचें िामान िवकणारे ुअिण दुिरीकडे बूट िवकणारे, ुऄिा ुऄनेक तरतऱ्हेचा माल िवकणाराुंचीं 
दुकानें ुअहेत. तेथून दिॱण ुअुंगाला गेलें  ह्मणजे एक रमणीय बाग दृष्ीि पडतो; त्याुंि बिण्याकिरताुं 
जागजागीं बाुंका ठेिवल्या ुऄिून, त्याुंजवर बिणाराुंि छाया व्हावी म्हणून ुअचीि (लतामुंडप) केले ुअहेत. 
त्याुंच्यापुढें पाुंखरें िवकणाराुंचीं दुकानें लागतात. त्याुंच्या दुकानाुंत हजारो िठकाणचे हजारो जातीचे पॱी 
ुऄितात. ते पॱी घेणाराुंची गदी दृष्ीि पडते. िकत्येक पॱी फार मोलवान ुऄितात. त्याच्यापुढें ह्मणजे 
पॱीबाजाराच्या शजेारीं जी घाुउक माल िवकण्याकिरताुं पडवी केली ुअहे तीत, भाजीपाला, फळफळावळ 
िवकत घेणाराुंची एकच घाुइ ुईडलेली दृष्ीि पडते. ही फळें व भाजीपाला बाहेर गाुंवाहून येतात. एवढे 
पाहून झालें  ह्मणजे, माुंिभॱक लोक मािळी बाजाराकडे जातात. येथील वणॳन ुअह्मीं देण्याि ुआत्च्छत 
नाहीं. िुंध्याकाळीं चाकरमाणिें िवॳ बाजार पाण्यानें धुवनू िाफिुफ करून टािकतात. 
 
 १५९. ह्या मार्णकटाला मुख्य तीन दरवाजे ुऄिून मध्यें एक हॉल ुअहे. ह्या बाजाराचें काम िवॳ िफेत 
पोरबुंदरी व विुइचा लाल दगड ह्याुंचें िमरॅण करून केलें  ुअहे. ह्याच मार्णकटाुंत “िुपिरटेन्डेंट ऑफ् 
मार्णकट्” राहतो व तो ह्या मार्णकटाची िवॳ व्यवस्था पाहतो. ह्या मार्णकटावर १८० फूट ुईुंचीवर घड्याळ 
बििवलें  ुअहे, तें मोठें ुऄिून फार लाुंबून िदितें. रात्रीच्या प्रहरीं पाहणाराुंि वळे िदिावा म्हणनू ह्याुंत 
ग्यािच्या िदव्याची योजना केली ुअहे. 
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 १६०. ह्या बाजाराच्या वर िाुंिगतलेल्या फळफळावळीच्या बाजूच्या भागाचें ॱेत्रफळ १५,००० चौरि 
फूट ुअहे; व मिाले, भाजी वगैरे िवकण्याकिरताुं जी जागा ुअहे ितचें ॱेत्रफळ ३५,००० चौरि फूट ुअहे. 
शभती िगळया ३० फूट ुईुंचीच्या ुअहेत व तेथून वर पत्रें लािवलेलें  ुअहेत. छपऱ्यापयंत एकुं दर ुईुंची ५१ ।। 
फूट ुअहे. एकुं दरीनें ह्या मार्णकटाची रचना फार िवलॱण ुअहे. ह्या बाजारािवर्षयीं म्याक् लीन िाहेबाुंचें ुऄिें 
म्हणणें ुअहे:- 
 
 A very handsome building which in general appearance in the convenience and cleanliness of 
all its internal arrangements, is not surpassed by any market in the world. 
 
 भावाथु–ह्या बाजाराची ुआमारत ुआतकी िुुंदर व मनोवधक ुअहे कीं ितचा िवॳ िाधारण बाह्य देखावा, ितच्याुंत 
केलेल्या िोुइ, ितचा ुअुंतींल नीटनेटकेपणा ुअिण स्वच्छता ुआत्यािद गोष्ींत ितची बरोबरी करणारी दुिरी बाजाराची 
ुआमारत ह्या जगाुंत नाहीं !  
 
 १६१. मािळी बाजाराच्या शजेारीं बटलिॳ ―कॉफी शाप‖ ुअहेत. तेथें हजारो िाहेब लोकाुंचे बटुलेर 
बे्रक फास्ट (न्याहारी) ुअणण्याकिरताुं जातात. त्याच्याच शजेारीं पोल्री मार्णकट (बदकें  वगैरे िवकण्याचा 
बाजार) ुअहे. तेथें कोंबडीं बदकें  वगैरे शेंकडों प्राणी िनत्यशुः िवकले जातात.  
 
 १६२. हें मार्णकट बाुंधण्याला एकुं दर खचॳ ११,१८, ५०० रुपये झाला ुअहे. मुुंबई शहराुंतील 
िरािरीनें १।३ लोक ह्या मार्णकटाुंत जातात. एकुं दर िवॳ मार्णकटाुंचा खचॳ म्युिनििपािलटीि ८०,००० रुपये 
होतो व ुईत्पन्न २,१२,००० रुपये होतें. 
 
 नळबाजार. 
 
 १६३. नळ बाजार हा बाजार डुंकन रोडच्या बाजूला ुअहे. तेथेंही थोडी बहुत क्रार्फडु मार्णकटाप्रमाणें 
व्यवस्था ुऄिून ह्याच्या शजेारींच मािळी बाजार बाुंधला ुअहे. ह्या मार्णकटाि एकुं दर खचॳ १,३७,००० झाला 
ुऄिून ३८,००० रुपये वर्षांचें ुईत्पन्न होतें. ह्या बाजाराचें काम िवॳ लोखुंडी ुअहे. िकाळ िुंध्याकाळ ह्या 
बाजाराुंत ुआतकी गदी होते कीं, हा बाजार मुुंबई शहरातील ुऄध्या लोकस्तीला भाजीपाला व ुआतर 
फळफळावळ पुरिवतो ुऄिें ह्मणण्याि हरकत नाहीं. पण बहुधा ह्या बाजाराुंत जाणारे लोक िाधारण 
वगांतील ुऄितात. ह्याच बाजाराच्या शजेारी परुंतु जरा लाुंब चोरबाजार ुअहे, तेथें जुनेपाने नाना तऱ्हेचे 
पदाथॳ िवकण्याि ुऄितात व त्याुंत कपड्याुंची िुंख्या फार ुऄिते. ुऄिाच दुिरा चोरबाजार लोहारचाळींत 
ुअहे. तेथें जुनेपाने कपडे िशवाय फाटके तुटके जोडे िुद्धाुं िवकतात. नळ बाजाराशजेारींच िभकार बाजार 
ुअहे, तेथें िभकारी लोक िुंध्याकाळी िगळा िदवि िभॱा मागून दाणादुणा िमळेल तो िवकतात. 
 
 भुलेश्वर बाजार. 
 
 १६४. भलेुरॄर बाजार.–हा बाजार भुलेश्वराच्या देवळानजीक व जुन्या मुुंबादेवी पोलीि चौकीच्या 
िमोर ुअहे. त्याुंत फक् त भाजीपालाच िमळतों. ुआतर माकेटाुंप्रमाणे ह्याुंत मािळी िवकीत नाहींत. ह्या 
बाजाराुंत बहुतकरून वाणी, भाटे, ब्राह्मण, रॅावक वैगरे िनवृत्माुंि लोकाुंची गदी दृष्ीि पडते. येथे मालही 
चाुंगला िमळतो. येथें मच्छी बाजार नाहीं ही व्यवस्था फार ुईत्म ुअहे. 
 



 

अनुक्रमणणका 

 आदमजी पीरभाई मार्णकट. 
  
 १६५. ुअदमजी पीरभाुइ मार्णकट.–हें मार्णकट िदरील नाुंवाच्या एका िधन बोहरी गृहस्थानें 
बाुंिधलें  ुअहे. ह्या मार्णकटाच्या जागेवर पूवी िरिनटी च्यापेल होतें. हें मार्णकट ुआ.ि. १८८७ च्या नोव्हेंबर 
मिहन्याच्या ुऄखेरीि ुईघडलें . धोबीतळ्यावर व ुअजूबाजूि राहणाऱ्या लोकाुंि जी पूवी गरैिोुइ होती ती 
दूर व्हावी ह्या ुईदे्दशानें हें मार्णकट बाुंधण्याुंत ुअलें  ुअहे. येथे बहुधुः क्रार्फडु मार्णकटाप्रमाणें व्यवस्था केली 
ुअहे. येथें मालही ुईत्म प्रकारचा िवकण्याि ठेिवला जातो. हें मार्णकट मरीनलाईन्स स्टेशनानजीक 
ुऄिल्यामुळें  कुलाब्यापािून तों वाुंदऱ्यापयंत व वाळकेश्वर, चौपाटी ुआत्यािद रेल्वचे्या ुअजूबाजूच्या िठकाणीं 
राहणाऱ्या लोकाुंि हें फार िोुइवार होुइल. हा बाजार िकाळीं ५ पािून रात्रौ ९ वाजेपयंत ुईघडा ुऄितो. 
प्रत्येक िदवशीं लागणाऱ्या िवॳ िजनिाुंचीं दुकानें ह्या मार्णकटाुंत बििवलीं ुअहेत. 
 
 पेडर मार्णकट. 
 
 १६६. पेडर मार्णकट.- हें मार्णकट माझगाुंव येथें ुअहे. तेथील लोकाुंनीं म्युिनििपािलटीि ुऄजॳ 
केल्यावरून हें मािकंट बाुंधण्याुंत ुअले. ह्याचें काम िाधेंच ुअहे. त्याच्या मोया दरवाज्याजवळ जो बाजार 
ुअहे तेथें फळाफळावळ व भाजीपाला िवकतात व त्याच्या दुिऱ्या बाजूला मच्छीबाजार ुअहे. हें मार्णकट 
एकदुंर बाुंधण्याचा खचॳ ३७,००० रुपये झाला ुअहे. हें मार्णकट बाुंधलें  त्या वळेीं मुुंबईचे 
म्युिनििपलकिमशनर िम. पेडर िाहेब हे होते.व त्याुंच्या कारकीदींत हें बाुंधलें  गेलें  म्हणून त्याुंचेंच नाुंव ह्या 
बाजाराि देण्याुंत ुअलें . कारण त्याुंच्या खटपटीमुळें  हें मार्णकट तयार झालें . 
 
 १६७. भायखळ्यावर जो दररोज पहाुंटेि बाजार भरतो, त्या वळेीं तेथें िंींव, कुरलें , माटुुंगें, 
माजगाुंव, वाुंदरें, परळ, वरळी, माणहम वगरेै िठकाणाुंहून माळी लोक ुऄनेक जातीचा भाजीपाला, 
फळफळावळ वगैरे िजन्नि घेुउन येतात. हा बाजार पहाटें िुमारें चार वाजल्यापािून िहा वाजत तोंपयंत 
ुऄितों. तेथें ह्या शहराुंतील भाजी िवकणारे लोक जाुउन माल खरेदी करून तो गावाुंत ुअणनू िवकतात. 
 
 १६८. वर िदलेल्या मुख्य व प्रििद्ध बाजाराुंिशवाय मुुंबईुंत ुअणखी दुिरे बाजार ुअहेत ते 
येणेंप्रमाणे:-  
 
 णचऱ्याचा बाजार (धोबीतलाव बाजार), माुंडवी बाजार, मारवाडी बाजार, बाुंगडी बाजार, चोर 
बाजार, क्याटल मार्णकट (दावण), डोंगरी बाजार, इुंग्रज बाजार, गोणपाट बाजार, जुना बाजार, खाुंड 
बाजार, मच्छी बाजार, मेमण बाजार, मोती बाजार, सट्टा बाजार, पारिंी बाजार, रुंग बाजार, णिंवणी 
बाजार, िेंर बाजार, बोरा बाजार, तेली बाजार वगरेै, वगैरे बहुत बाजार ुअहेत. ह्या बाजाराुंपकैीं ―बाजार‖ 
शकवा ―मार्णकट‖ ही िुंॲा देताुं येुइल ुऄिे फारच थोडे बाजार ुअहेत. तेथें त्या त्या नावाुंप्रमाणे ―िनत्यशुः‖ 
शेंकडो रुपयाुंच्या ुईलाढाली मात्र होतात. 
 
 कॉटन ग्रीन. 
 
 १६९. िध कॉटन ग्रीन.- कापिाच्या व्यापाराच्या िुंबुंधानें मुुंबईची तुलना न्यआूर्णलयन्स बरोबर केली 
ुऄिताुं शकबहुना मुुंबई ितच्या खालोखाल ुअहे ुऄिें ह्मटलें  तरी चालेल. न्यआूर्णलयन्स शहराप्रमाणें दुिरें 
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शहर कापिाच्या व्यापाराच्या िुंबुंधानें जगाुंत नाहीं. कोटापािून िुमारें ुऄधॳमलैावर कुलाब्याि जें कापिाचें 
मार्णकट ुअहे; त्यािच “कॉटन ग्रीन” ुऄिें ह्मणतात. येथें न्यआूर्णलयन्सप्रमाणें कापिाच्या व्यापाराची 
घडामोड चालते. कुलाबा कॉजवचे्या दोन्हीं बाजू िमळून िुमारें १ ! चौरिमलै जमीन ह्या ग्रीननें व्यािपली 
ुअहे. प्रत्येक व्यापारी ुअपापल्या धुंद्याच्या मानाप्रमाणें येथें जागा भाड्यानें घेतो व ह्या त्याुंच्या जागेि 
―जथ्था’ ुऄिें ह्मणतात. व्यापारी लोक माल देणें शकवा घेणें ह्या िुंबुंधानें कुलाब्याि ज्या िठकाणीं हल् लीं 
रामवचेा रस्ता िुंपतों त्या िठकाणीं जमतात. ुआकडे ुआुंग्रज व्यापारी कापिाचा भाव ठरवनू मग जर्थ्र्थ्याकडे 
जातो व तेथें गेल्यावर पडलेल्या गठ्ठयाुंतून कापिाचे काही गठेलभ पिुंत करून त्याुंजवर ुअपली िनशाणी 
किरतो. नुंतर कापूि तोलून पे्रि हौि (कापूि दाबण्याच्या युंत्रालया) मध्यें पाठिवतो. तेथें हे गठेलभ िोडून 
त्याचे प्रत्येक गठ्ठयाुंत ३ १/२ हुंावटे ह्याप्रमाणे १० घन फुटाुंचा एक एक गठलभा बाुंधून तयार किरतात. ह्या 
एका गठ्ठयाुंतला कापूि िुटा करून पिरला तर १५० घनफूट; त्याचे दोकडे तर ८३ घनफूट ुअिण ुऄधॳ 
दाबलेला गठलभा (हाफ् पे्रस्ड) ५० घनफूट जागा व्यापील. ुऄिे दाबलेले गठेलभ १३ लाखाुंवर दरिाल येथून 
बाह्यप्रदेशीं जातात. पूवीं ह्याप्रमाणें दाबलेला कापूि मुुंबईि येत निे. कापिाचा हुंगाम िदपवाळीपािून िुरु 
होतो तो ज्येष्ठ ुऄखेरपयंत मोया िपाट्यानें चालतो. त्याुंत माचॳ, एिप्रल व जून ह्या तीन मिहन्याुंत तर हा 
व्यापार जारीनें चालतो. कामाचा वळे िकाळीं ८ पािून १० पयंत व िुंध्याकाळीं ३ पािून ५ पयंत ुऄितो. 
 
 क् लब्स. 
 
 १७०. कल्ब््.-मुुंबईमध्यें िाहेबलोकाुंि ुईत्म तऱ्हेनें राहण्याचीं स्थळें ह्मटलीं ह्मणजे बाुंबे व 
भायखळा कल्ब हीं होत. कारण ुऄशा क्लबामध्यें राहणाराुंि बोलण्याचालण्याि, ख्यालीखुशाली करण्याि 
व भोजनोत्र गप्पा मारण्याि बरीच मुंडळी ुऄिते. पूवीं भायखळाक्लबमध्यें फक् त खेळण्याकिरताुं मुंडळी 
जमत ुऄिे; परुंतु हल् लीं त्याुंत बहुतेक मुलकी व लष्करी खात्याुंतील ुऄम्मलदार, व्यापारी, वकील, वगरेै 
बरेच लोक जाुउन राहतात. क्लबचा मेंबर होुउ ुआत्च्छणाराि ―न्यालट‖ नें घेतात. त्या वळेीं प्रवशे फी २०० 
ुअिण दरमहा िहा रुपये वगॳणी द्यावी लागते. येथें िुमारें ५० मेंबराि िनजण्याकिरताुं खोल्या ुअहेत. 
ुईन्हाळयाुंत कुं पौंडाुंत जागोजाग तुंबू मारतात. काुंहीं खोल्या एक मिहन्याच्या मुदतीनेंच भाड्यानें देतात व 
काुंहीं दोन वर्षांच्या मुदतीनें देतात. ह्या खोल्याुंि ―चेंबर‖ म्हणतात. चेंबराची मागणी फार ुऄिते, कधीं कधीं 
तर ुऄिें होतें कीं मेंबर लोकाुंि एक एक दोनदोन वर्षांपयंत िुद्धाुं चेंबर िमळत नितें. येथें राहणाऱ्या मेंबराि 
दरमाहा ३५० रु पयंत खचॳ येतो. गाडीघोड्याचा खचॳ ज्याच्या त्याच्या िशरावर. बुंगाल व मद्राि येथील 
क्लबच्या मेंबराुंि ह्या क्लबमध्यें ब्यालटवाुंचून मेंबर किरतात. तिेंच येथील क्लबच्या मेंबराि तेथें 
ब्यालटवाुंचून घेतात. 
 
 १७१. बाुंबे क्लबमध्येंही मुलकी व लष्करीखात्याुंतील मेंबर ुऄितात. ह्या क्लबमध्यें ुआतर 
गृहस्थाुंिही घेतलें  जातें. प्रत्येक मेंबराि १०० रुपये प्रवशे फी खेरीज करून दरमहा िहा रुपये वगॳणी द्यावी 
लागते. ―ऑनररी मेंबर‖ लोकाुंना प्रवशे फी पडत नाहीं. ह्याुंि ब्यालटवाुंचून किमटी घेुउुं  शकते. हा क्लब 
रामपाटुरोवर णरचर कुं पनीच्या शजेारच्या ुआमारतींत ुअहे. ह्याुंत राहण्याची िोुइ ुईत्म ुअहे. हल् लीं चचुगेट 
स्टेशनानजीक ह्या क्लबकिरताुं एक िुुंदर ुआमारत बाुंधण्याचा िवचार घाुंटत ुअहे. 
 
 १७२. पारिंी लोकाुंनीं ुआ.ि. १८८४ च्या जुलै मिहन्याुंत ुआुंग्रजी नमुन्यावर ुऄशाच तऱ्हेचा एक नवीन 
क्लब काढला ुअहे. त्याि ―िरपन क्लब‖ ह्मणतात, ह्याुंत २०० वर मेंबर ुऄिून ते िवॳ पारशी ुअहेत. ह्या 
क्लबची प्रवशे फी १०० रुपये व दरमहाची वगॳणी ५ रुपये ुअहे. हा क्लब हॉनुबीरोडवर िमुद्राच्या तोंडाशीं 
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ुअहे. ही ुआमारत फार िुुंदर ुअहे. ह्याुंत िवॳ शहदुस्थानाुंतील व लुंडन येथील वतॳमानपत्रें मेंबर लोकाुंच्या 
ुईपयाुंगाकिरताुं घेतात. एका खोलींमध्ये दोन ―िबिलयडॳ‖ टेबलें  ुऄितात. हल् लींची ुआमारत भाड्यानें घेतली 
ुअहे; परुंतु, ुईत्पादकाुंच्या मनाुंत क्लबकिरताुं स्वतुःची ुआमारत बाुंधावी ुऄिें ुअहे. मेंबरलोकाुंि ब्यालटनें 
घेतात. ह्या क्लबचे ुऄध्यॱ सर जमिेंटजी जीजीभाई, ब्यारोनेट, हे ुअहेत. 
 
 हॉटेलें , खाणावळी, भटारखाने भोजनगृहें वगैरे 
 
 १७३. हॉटेलें , खाणावळी, भटारखाने, भोजनगृहें वगैरें.- ुअज िमतीला मुुंबुइुंत हॉटेलाुंची िुंख्या 
फार ुअहे. त्याुंत एस्प्लेनेड हॉटेल, पालनजीचें हॉटेल (ऑडेलफी हॉटेल भायखळ्यावर व त्व्हक्टोिरया 
हॉटेल मदैानाुंत) व गे्रट वसे्टनु हॉटेल हीं हॉटेलें  ुईत्माुंपैकीं गणलीं ुअहेत. गे्रट वसे्टनॳ हॉटेल हें 
ुऄलीकडेिच ुईघडलें  ुऄिून त्याुंत ुईत्म हवाशीर ुऄशा खोल्या ुअहेत. ह्या हॉटेलाुंिशवाय िमिेि टेलरचें व 
वेव्हलीहॉटेल हीं रामपाटुरो रस्त्यावर ुअहेत. ह्ाणमल्टन हॉटेल भायखळ्यावर ुअहे. फ्लयाणमली हॉटेल 
कुं बाला िहल् वर ुअहे. ह्याुंत पिहल्या नुंबराला िहा रुपये फी पडते. ह्या हॉटेलाुंत एक गोष् िवशरे्ष लॱाुंत 
ठेवण्याजोगी ही ुअहे कीं त्याुंत जाणाराि दारू िमळत नाहीं ! मारु्षक व तरुण जोडण्याुंकिरताुं अपॉलो 
बुंदरावर िरिफ्रशमेंट रूम्ि ुअहेत; तेथें चहा, कॉफी व फराळाचे पदाथॳ िमळतात. तशीच रामपाटुरोवर 
टेंपलबार नाुंवाची एक प्रख्यात िरिफ्रशमेंट रूम ुअहे. 
 
 १७४. ुऄशा हॉटेलमध्यें एका मनुष्याि दरमहा काय खचॳ बितो, त्याुंचे ुऄनुमान खालीं िदलें  ुअहे:- 
 

जागा. दररोज एक 
मनुष्याि एक 

खोली. 

दररोज दोन 
मनुष्याुंि एक 

खोली. 

दरमहा एक 
मनुष्याुंि एक 

खोली. 

दरमहा दोन 
मनुष्यक ि एक 

खोली 

ुऄगदीं वरचा 
मजला. 

रुपये. 
४ 

रुपये. 
८ 

रुपये. 
११० 

रुपये. 
२२० 

ितिरा. ५ ९ १४० २६० 

दुिरा. ६ १० १७० २९० 

पिहला. ७ १२ २०० ३५० 
  
 १७५. हे दर एस्प्लेनेड हॉटेलचे ुअहेत. ुआतक्या पशैाुंत िनजण्याि खोली, जेवणखाण, तैनातीि 
एक मनुष्य, स्नानाि ुईदक, बफॳ , ुअुइिक्रीम, िदवाबत्ी वगैरेची ुईत्म िोुइ ुऄिते. राहणाराि काुंहींएक 
पहावें लागत नाहीं. एकदाुं पैिा फेकून िदला कीं िवॳ तयारी. तीन वर्षांच्या ुअुंतील मुलाि दररोज एक 
रुपया; तीनापािून बारा वर्षांच्या ुअुंतील मुलाि ज्या मजल्यावर तें राहत ुऄिेल त्याच्या िनम्मे दर ुअिण 
बारावर्षांवर पुरुर्षाप्रमाणें दराची ुअकारणी होते. प्रत्येक हॉटेलामध्यें दराुंत थोडा बहुत फरक ुऄितो. 
 
 १७६. या शहराुंत परमुलूखातून िनत्यशुः ुअगबोटी येतात, त्याुंवरील खलाशी वगैरे बहुतेक ुआुंग्रजच 
ुऄितात. हे लोक जात्या ुऄिशिॱत व ुईद्धट ुऄिल्याकारणानें शहराुंत ुअले म्हणजे फार दुंगाधोपा करीत 
ुऄित; कधीं कधीं बायकाुंवरही चाल करीत; पण, ते गौरकाय ुऄिल्यामुळें  पोिलिचे नेिटव िशपाुइ त्याुंि 
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धरण्याि धजत नित. ह्यामुळें  लोकाुंि त्याुंची फारच भीित वाटे. हे लोक एकदाुंका शहराुंतुअले ह्मणजे 
काय ुऄनथॳ किरतील ुअिण काय नाहीं ह्याचा मुळींच नेम निे. ुऄशा ह्या लोकाुंपािून शहराुंतील रचनेि 
कमी त्राि व्हावा म्हणून येथील पुष्कळ ुआुंग्रज व्यापारी िमळून व िरकारची मदत घेुउन त्याुंनी काुंपावरील 
मारुतीच्या देवळानजीक िुमारें एक लॱ रुपये खचूॳन ―िेलिॳ होम‖ ह्मणून एक मोठी ुआमारत बाुंिधली ुअहे. 
तेथें ह्या लोकाुंि ुईत्म बुंदोबस्ताुंत ठेवनू शधगामस्ती वगैरे काुंही करूुं  देत नाहीत. पूवीं ह्या लोकाुंकिरताुं 
डुंकनरोडवर एक जागा िदली होती. धोबीतळें , काळबादेवी, कोलभाट, भेंडीबाजार, हनुमानगल् ली वगैरे 
िठकाणीं ह्या लोकाुंच्या काहीं खाणावळी होत्या. हल् लीं सेलसु होम व सीमेन्सरेस्टिारखीं गृहें तयार झालीं 
ुअहेत ह्मणून, ह्या लोकाुंपािून पोंहचावा िततका त्राि शहरवािी जनाुंि पोंहचत नाहीं. 
 
 १७७. मुिलमान लोकाुंचे भटारखाने भेंडीबाजार, डोंगरी, मार्णकट वगैरे िठकाणीं ुअहेत. ह्या 
लोकाुंच्या भटारखान्याुंत िवॳ प्रकारचे ुऄन्न िमळतें. मुिलमान लोकाुंत फकीर, कुं गाल त्स्थतींतील लोक, 
ुअरब, मोंगल, मुशाफर वगैरे किनष्ठ त्स्थतींतील लोक बहुधुः ुऄशा भटारखान्याुंतल्या जेवणावरच िदवि 
लोटतात. िाधारण ुईत्म, व मध्यम प्रतीच्या लोकाुंखेरीज घरी स्वयुंपाक करण्याची बहुधुः कोणी खटपट 
करीत नाहींत. फकीर वगैरे लोक िभॱावृित् करून मिशदींत जाुउन पडतात. 
 
 १७८. येथपयंत मुुंबुइतील िवधमी लोकाुंच्या खाण्यािपण्याच्या िोुइच्या िुंबुंधानें थोडीशी मािहती 
िदली. ुअताुं ुअपल्या लोकाुंकिरताुं ह्यािुंबुंधीं काय काय िोुइ ुअहेत त्याुंचा िवचार करूुं . ुअज जर परकीय 
गाुंवाहून ह्मणजे ज्या गृहस्थाि मुुंबईची काुंहीच मािहती नाहीं ुऄिा गृहस्थ येथें ुअला तर, त्याि ुऄचानक 
ुआुंग्रज लोकाुंच्या हॉटेलाुंप्रमाणें ुऄमुकच िठकाणीं खाणावळ ुअहे ुअिण तेथें जाुउन तों ुअपली तहान भकू 
भागवील ुऄिें एकही स्थळ िमळणें नाहीं–नाहीं ह्मणायला उमरखाडीवर भोजन व विितगृह नामक एक 
खाणावळ काुंहीं िदविाुंपूवी रा. नारायण हरी या नाुंवाच्या गृहस्थानें स्थािपली ुअहे. तेथेंही ब्राह्मणाकिरताुं 
काय िोुइ केल्या ुअहेत हें ुअह्माुंि िनश् चयानें िाुंगवत नाही–मग त्या परकीय गृहस्थाि रस्त्यानें जाताुं 
जाताुं जो कोणी भेटेल त्याि येथें कोठें खाणावळ ुअहे कायहो? ह्मणून िवचारण्याचा प्रिुंग येतो. एकाद्याि 
बरोबर मािहती ुऄिली तर तो ुऄमुक ुऄमुक िठकाणीं एक खाणावळ ुअहे ह्मणनू िाुंगतो. िदहूॳ खाणावळीचें 
िठकाण हुडकून काढताुं काढताुं तो गृहस्थ–ुअधींच प्रवािानें ुऄगदी थकला भागलेला–बेजार होुउन 
जातो, शवेटीं त्या िठकाणाचा शोध लावल्यावर तेथें खानावळ नाहीं म्हणनू त्याि िमजताुंच त्याच्या मनाची 
त्स्थित काय होत ुऄिेल ितचें वणॳन करणें ुअमच्या लेखणीच्या शक् तीपलीकडे ुअहे. ज्याुंच्याज्याुंच्यावर 
म्हणून ुऄिा प्रिुंग ुअला ुऄिेल त्याुंिच ुऄशा प्रिुंगीं त्याुंच्या मनाची त्स्थित कशी होते हें बरें िाुंगता येुइल; 
व ुऄिे प्रिुंग मुुंबईुंत वारुंवार घडून येतात. शवेटीं ुऄिे धक् के खाुउन त्याि एकाद्या चाळींत एकादी 
खाणावळ िाुंपडते. तेथें तो जाुउन ुअपलें  िबऱ्हाड लािवतो. नुंतर जेवणाची तयारी ुऄिल्याि हातपाय 
धुवनू जेवावयाि जातो तोंच तेथील िोंवळया ओुंवळयाचा प्रकार त्याच्या दृष्ीि पडतो. जेवावयाि जाणारा 
खाणावळीण बाुइच्या जातीचा ुऄिल्याि ठीकच, पण जर काुं तो परक्या जातीचा ुऄिला तर, त्याच्या 
ताुंब्याची, ताटाची, व िोवळयाची जी काुंही गम्मत ुईडते व बाुइ व ितच्या हाताखालील बाुइची त्याच्या 
पानाबद्दल ुअपुअपिात कुजबूज िुरू होतें ितचे यथाथॳ वणॳन करणें ुऄशक्य होय. प्रत्यॱ तेथें जाुउन 
तिला प्रिुंग ुऄनुभिवल्यावाुंचून वाचकाुंची नीट खातरी होणार नाहीं. एवढेंही होुउन एकदाुं जेवणाि पान 
माुंडले ह्मणजे त्यावर चटणी, एकादी पातळ भाजी, भात, ुऄधी पळी वरण व ुआवलेंिें तूप वाढून झालें  कीं 
ुअटपलें , कढी तर ुऄपूवॳ तऱ्हेची, पाुंढरी िदिते व शकिचत् ुअुंबट लागते ह्मणूनच ताक ुअहे ुऄिें खाणाराि 
वाटतें. त्या जलरूप ताकाची चव ुअम्हीं येथें काय िाुंगावी ? शकबहुना िाधारण चाुंगलें  िुग्राि ुऄन्न 
खाणाराि तर घाुंि तोंडाुंत गेल्याबरोबर ओकारीच यावयाची ! फार काय िाुंगाव े? जेवणारा जर नेहमी 
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ुऄिेंच किनष्ठ प्रतींचे जेवण जेिवत ुऄिला तर ठीकच; पण तिद्वरुद्ध ुऄिेल तर, त्याि ुऄिें होुउन जातें की, 
ुअपण एक वळे ुईपाशीं राहून नुिते दाळचरुमुरे फाुंकले ुऄिते तरी परुवतें, पण हें जेवण नको !  
 
 १७९. या मािल्याच्या ुअमच्या लोकाुंच्या खाणावळी व तेथील भोजन प्रकार ुऄिल्याकरणानें 
कोणीही िुंभािवत गृहस्थ तेथे जाणें प्रशस्त मानीत नाहीं. घरी नुिता भात खाणें परुवतें, पण खाणावळींतील 
पुंचपक् वानीं जेवण नको ुऄिें ह्मणणारे व बहुताुंशी या त्रािामुळेंच ुऄडाप्रिुंगाला स्वतुः हातानें देखील घरीं 
स्वयुंपाक करून जेवणारे बहुत लोक ुअहेत. तरी िकत्येत िबचारे न चालत्याला ुऄशा खाणावळींत जाुउन 
किे तरी ुअपले िदवि कािढतात. पण स्विुंतोर्षानें तेथे जाुउन जेवणारे ुऄिे फारच थोडे, ुअताुं, िवॳच 
खाणावळींत ुऄशा प्रकारची व्यवस्था ुऄिेल ुऄिें ह्मणण्याचें िाहि ुअमच्यानें एकाएकीं करवत नाहीं. तरी 
ुऄिा प्रकार मुुंबईतील बहुत खाणावळींत ुऄितो ह्याुंत काुंहीं िुंशय नाहीं. खाणावळ ह्मटली ह्मणजे तींत 
एकािद िवधवा बाुइ तर ुऄवश्य ुऄिावयाचीच ! तेव्हाुं जेवणाराि बहुताुंशीं िवॳ गोष्ी बाुइच्या कलावर 
घेतल्या पािहजेत. 
 
 १८०. प्रत्येक जेवणाि दररोज दोन ुअण्याुंपािून तों ुअठ ुअणेपयंत द्याव ेलागतात. जेवणाचे तीन 
प्रकार ुऄितात. ुईत्म, मध्यम ुअिण किनष्ठ, ज्यास्त पैिे देणाराि ुअुंघोळीि ुउन्ह पाणी, धोत्र धुण्याि 
गडी, जेवावयाि तूपभात, गव्हाुंची चपाती, ुअिण एकाद दुिरी भाजी एवढी िामुग्री ुऄिते. मध्यम प्रतीच्या 
जेवणाि वरण भात, एक किली तरी भाजी, तूप व गव्हाुंची चपाती. किनष्ठ प्रतीचें जेवण किें ुऄितें त्याुंचे 
वणॳन वर एकदाुं येुउन गेलेंच ुअहे. 
 
 १८१. मुुंबईुंत वाणी, भाटे वगैरे गुजराथी लोकाुंत जो जेवणाचा थाट ुईडतो तो मोठा िवलॱण 
ुऄितो. हे लोक लग्न ुऄथवा दुिरें काुंहीं हव्य कव्यािद कायॳ झालें  तर मोठमोठाल्या जेवणावळी घालतात. 
ह्या जेवणावळी घालण्यािाठीं ह्या लोकाुंच्या नेमलेल्या महाजनवाड्या ुऄितात, ह्या महाजनवाड्या 
िकत्येक रॅीमुंत वाणी, भाटे वगैरे लोकाुंनीं ुअपल्या जातीच्या ुईपयोगाकिरताुं बाुंधलेल्या ुऄितात व प्रत्येक 
महाजनवाडीि स्वयुंपाकाचें िवॳ िािहत्य व बिावयाचे पाट, भाुंडीं वगरेै त्या लोकाुंचे महाजनाुंकडून 
िदलेलीं ुऄितात. स्वयुंपाकाचीं भाुंडीं ुआतकीं मोठीं ुऄितात कीं त्याुंत फक् त भाजीच केली तर िनदान पाुंचशें 
मनुष्याुंची बेगमी होुइल. ह्या लोकाुंत कोणाि व्यापाराुंत नफा झाला ुऄगर िपतृितिथ ुअली तर, ‘चौऱ्यािंी’ 
ह्मणनू चौऱ्याशी जातींचे ब्राह्मणाुंि भोजनें घालण्याची चाल ुअहे. ह्या वळेीं ते लोक ब्राह्मणाुंि यथाशत्क् त 
दॱणा व ताुंब्या िपतळेचीं भाुंडीं वाटतात. ह्या चौऱ्याशींत गुजॳर ब्राह्मण व दिॱणात्याुंपकैीं फक् त ुआकडील 
स्थाियक यजुवेदी ब्राह्मण ुऄितात. 
 
 १८२. ह्या लोकाुंत िोंवळया ओुंवळयाच्या िुंबुंधानें फारिा प्रितबुंध नितो. हे लोक िोंवळे नेिून 
गळयाभोंवतीं रेशमी रुमाल लटकावून व हाताुंत एक पेला घेुउन पािहजे त्याि रस्त्यानें िबनिदकत धक्या 
देत जाताुंना दृष्ीि पडतात ! ज्या िदवशीं ही जेवणावळ ुऄिेल त्या िदवशीं भलेुरॄराचे रस्त्यानें ह्या 
लोकाुंच्या बायकापुरुर्षाुंची एवढी गदी होते कीं, त्या वळेीं तेथून जाणाराि बराच वळेपयंत मागॳ िमळत 
नितो; पण त्याि कामाची फारच घाुइ ुऄिली तर, तो तिाच त्या गदीतून धक्या बुक्या देत किातरी 
एकदाुं िनिटून बाहेर पडतो. ह्या लोकाुंत बायकाुंनीं प्रथम जेवनू मग पुरुर्षाुंनीं जेवावें ुऄशी िवलॱण चाल 
ुअहे. ह्या जेवणाच्या वळेीं वाढण्याची व जेवणाराुंची एकच ओरड ऐकूुं  येते. हे लोक ुऄनेक प्रकारचीं पक् वान्नें 
करतात. त्याुंत तुपाचा मारा फार ुऄितो, गुजॳर लोक भाजी फार थोडी खातात, व त्याुंि ुईत्च्छष्ाचा 
फारिा प्रितबुंध नितो. गुजॳर लोकाुंचीं पक् वान्नें करण्याच्या कामी मोठी ख्याित ुअहे. ह्याुंची जेवणाची तऱ्हा 
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मोठी िवलॱण ुअहे. पात्रें वाढण्याि िुरुवात खोटी कीं, जो पदाथॳ येुइल तो झालाच गटीच ! िवॳ वाढप 
होुइपयंत धीर धरतो कोण ? ुअमच्या दॱणी लोकाुंत ुऄिें कदािप होत नाहीं. 
 
 सण वार वगैरे 
 
 १८३. िण, वार, वगरेै.–ह्या शहराुंत काुंहींना काुंहींतरी िनत्यशुः ुअनुंदोत्िव होतच ुऄितात. शनू्य 
ुऄिा िदवि बहुधुः जात नाहीं. कोणाकडे काुंहीं कारणािनिमत्, व कोणाकडे काुंहीं कारणािनिमत् चौघडा 
झडत ुऄिावयाचाच ! तिेंच मुुंबईुंत शेंकडो जाती ुऄिल्यामुळें  ुअठ पुंधरा िदविाुंनीं एक तरी िण ुअहेच. 
ुअज कोठें पारिंाुंचे िण; ुअज कोठें इुंग्रज लोकाुंचे िण; ुअज कोठें मुिलमानाुंचे िण; ुअज कोठें शहदूुंचे 
िण; ुअज कोठें परव; ुअज कोठें गवार; ुअज कोठें पजुिण; ुअज कोठें वलाुंडन; ुअज कोठें िशराळशटे; 
ुअज कोठें तेवार; ुअज कोठें ुअजे पाडवा; ुअज कोठें गवाळी ुऄग्यारि, ुअज कोठें ढोिले; ुअज कोठें 
मुका पाडवा; ुअज कोठें ुआुंत्रूज; ुअज कोठें पोळा, ुअज कोठें कोजागरी; ुअज कोठें गोकुळाष्मी; ुअज 
कोठें रथिप् तमी; ुअज कोठें िशमगा; ुअज कोठें नाताळ; ुअज कोठें ुइस्टर हॉिलडे; ुअज कोठें ुऄिेन्शन डे; 
ुअज कोठें रामनवमी; ुअज कोठें िशतळािप् तमी; ुअज कोठें राुंधणिट; ुअज कोठें नवरोज; ुअज कोठें 
ुऄनन्तचतुदॳशी, ुअज कोठें गौरी; ुअज कोठें गणपती ुऄिे ुऄनेक लोकाुंचे ुऄनेक िण मुुंबईुंत हरहम्मेश 
पाहण्याुंत येतात. 
 
 १८४. प्रत्येक धमाचे लोक ुअपापल्या िणाच्या िदवशीं ुअपापल्या िजवाच्या कमॳणुकीकिरताुं 
शक्यनुिार नानाप्रकारचे खेळ खेळून ुअपापला वळे ुअनुंदात घालिवतात. िाहेब लोकाुंचे िण मुख्य 
कायते दोनच ुअहेत. एक नाताळ ुअिण दुिरा गुडिायडे. मुसलमान लोकाुंत मोहरमिारखा दुिरा मोठा 
िण नाहीं. त्याुंच्यात दुिरेही िण ुअहेत, तरी मोहरम हा त्या िवात मोठा. पारिंी लोकाुंचा मुख्य िण 
पपेटी हा होय. नाताळ िरला कीं िाहेब लोकाुंचे नवें वर्षॳ लागतें. तिेंच मोहरम हा मुिलमानाुंचा िण 
त्याुंच्या वर्षॳप्रितपदेपािून िुरू होतो. ुअमच्या लोकाुंच्या मुख्य मुख्य िणाुंच्या प्रिुंगी मुुंबईि किा थाट 
ुईडतो त्याुंचे िदग्दशॳन खालीं थोडक्याुंत केलें  ुअहे. 
 
 १८५. ुअमच्या लोकाुंत िणवार ुऄिला ह्मणजे ुईुंची पोर्षाख करून व ुऄुंगावर मोलवान दािगने 
घालून ुअपला ुअनुंद प्रदर्णशत करण्याची चाल ुअहे. प्रथम वषपु्रणतपदा येते. ह्या िदवशीं घरोघर बली 
काढून गुय रा तोरणें हारोहारींने ुईभारतात. पढेु चैत्र शद्ध ९ मीि रामनवमी येते. ह्या िणाचा ुअरुंभ चतै्रशुद्ध 
प्रितपदेपािून होतो तो नवमीपयंत एकिारखा चालतो. ह्या नुउ िदविाुंत रामाचे देवळाुंत कीतॳने, कथा, 
पुराणें, भजनें, गाणीं वगैरेचा थाट एकिारखा चालतो. दहाव्या िदवशीं पालखी िनघते. नवव े िदवशी िवॳ 
राम मुंिदराुंत दहा वाजल्यापािून एकिारखी भक् तजनाुंची गदी होुउुं  लागते. ठाकुरद्वार, रामवाडी वगरेै 
प्रििद्ध देवळाुंतून तर रामदशॳनाथॳ ुआतकी गदी होते कीं, मनुष्याि ुआकडचे ितकडे िफरण्याि िुद्धाुं जागा 
िमळणें मुश्कील पडतें. दहा वाजल्यापािून दुपारीं एक दीड वाजेंपयंत रस्त्याुंत पािहलें  तर तो ुईुंच ुईुंच 
पोर्षाक केलेल्या स्रीपुरुर्षाुंनी ुऄगदीं किा गजबजून गेलेला िदितो. ुऄिा थाटाचा ुईत्िव ुआतर िठकाणी 
क् विचत् होत ुऄिेल ! पालखीच्या बरोबर हजारो लोकाुंची गदी ुऄिून भजनी लोक ुऄितात. या प्रिुंगीं 
लोक नाना तऱ्हेची देवािदकाुंची िोंगें घेतात. पुढें वटसाणवत्री व गैरे िस्रयाुंचे िण येतात; त्या वळेीं त्या 
ुअपल्या ुअुंगावर ुईत्म प्रकारचे दािगने घालून व ुईुंची वस्रें लेुउन पूजेकिरताुं जेथें जेथें वटवृॱाुंचे पार 
ुऄितात तेथें तेथें जातात; शकवा कोणी घरीं पूजा किरतात. ुऄशा प्रिुंगीं भटाुंची ताराुंबळ जी ुईडते ती पिूुुंच 
नका ! नागपुंचमीच्या िदवशीं नाग घेुउन िफरणारे लोक दारोद्धार शहडतात. नारळी पोर्णणमेच्या िदवशी 
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रॅावणी घेणारे लोक मोया िपाट्यानें हाताुंत पूजेचें िािहत्य घेुउन एकाद्या प्रििद्ध िठकाणीं जाताुंना दृष्ीि 
पडतात. त्याुंत तैलुंगी ब्राह्मणाुंची जानवीं िवकण्याची बरीच धाुंदल ुईडते. िुंध्याकाळीं ब्याकबे वगरेै 
िमुद्रिकनारीं ुऄनेक जातींचे हजारो लोक जातात. िमुद्रदशॳन घेुउन त्याि नारळ [णमस मेणरया गे्रहाम िहनें ुअपल्या 
जनॳल ऑफ् ए रेििडन्ि ुआन् ुआुंिडया नामक पुस्तकाुंत ुऄिें िलिहलें  ुअहे :- 
  
 “At sunset, one of the chief Brahmins advanced towards the sea, and going out a little way upon a ledge of rock, he 
launched a guilt cocoa-nut in token that the sea now become nevigable; immediately thousands of cocoa-nuts were seen 
swimming in the bay; for every priest and every master of a family was eager to make his offering.”  

 
भावाथु :- िूयास्ताबरोबर (मुुंबईतील) एका मुख्य ब्राह्मणानें िमुद्राुंत बरेंच पढेु जाुउन एका खडकावर ुईभें राहून िमुद्र ुअजपािून 

िफर करण्याि योग्य झाला तिन्निमत् त्याुंत एक िुवणाच्छािदत नारळ फें कला. नुंतर हजारो नारळ िमुद्राुंत पडताुंना िदिले; कारण प्रत्येक 
ुईपाध्याय व प्रत्येक गृहपित ुअपापले नारळ टाकण्याि ुऄगदीं ुईत्िुक होते. 
  
 ह्या गोष्ीवरून एवढें ुऄनुमान करता येुइल कीं पूवी (ुआ.ि. १८११–१२ ; कारण ह्या मडमेचा ह्याच िुमाराचा लेख ुअहे.) येथें मुुंबईुंत ह्या 
िदवशीं िमुद्राुंत नारळ टाकणें तो प्रथम येथील मळू ग्रामोपाध्याय शकवा ग्राम जोशी यानेंच टाकला पािहजे होता. ह्यावरून त्या काळीं येथील 

ग्रामोपाध्ये व ग्राम जोशी मुुंबईुंतील स्थाियक वृत्युंशी ब्राह्मणच होते हें येथे िाुंिगतलें  पािहजें ुऄिें नाहीं.] िुपारी ुऄपॳण किरतात. त्या 
वळेीं िमुद्रावर जी गदी होते व जी मजा दृष्ीि पडते ती ुऄवणॳनीय होय. गणपतीच्या िणाुंत रॅीमुंतलोक 
ुअपापल्या घरीं ुईत्म ुईत्म गणपती माुंडून मोठी रोर्षनाुइ किरतात. मुुंबईुंत गणपतीचें काम फार नामी 
करतात, भजनें, ुअरत्या हिरिकतॳनें, वशे्याुंची गाणीं ह्याुंची तर घरोघरी गदी ुईडून जाते ! ुअरत्या चालतात 
त्या वळेीं ुअिण मुंत्रपुष्पाुंजळीचे वळेीं जो दीघॳस्वर होतो व जी ओरड होते ती जर िवॳ मुुंबुइुंतील 
एकिमयावच्छेदेंकरून होुइल तर, ती ओरड व तो नाद ब्रह्माुंडी िुद्धाुं ऐकूुं  जाुइल ुऄिें ह्मटल्याि वावगें 
होणार नाहीं ! ुऄिा ुअरत्याुंचा थाट एकिारखा १० -१२ िदवि चालतो. ह्याच िणाुंत गौरीचा िण येतो. 
त्या वळेीं बाणकोटी लोकाुंची नाचण्याची, गाणी ह्मणण्याची ुअिण पोराुंि बायकाुंचीं िोंगें देुउन त्याुंच्या 
िभोंवतीं िमळून ुअपापल्या धन्याकडे ―पोस्ता‖ करताुं जाुउन नाचण्याची बरीच गुंमत पाहण्याुंत येते. एकदा 
रॅावण मिहन्याि ुअरुंभ झाला कीं ह्या लोकाुंचा रात्रीं दहा वाजल्यानुंतर एकाद्या िठकाणीं ५–२५ एकत्र 
जमून ढोल कुटीत मध्यरात्रपयंत ―ऐलेनमन पैलेनमन गनेिादेवा‖ वगैरे गाणीं ह्मणण्याचा िपाटा चालतो, 
तो एकदाुं गौरी थुंड झाल्या कीं पुरा होतो ! गणपती जातेवळेीं रॅीमुंत लोकाुंची तािे, चौघडे, बेंडबाजे वगरेै 
वाद्यें लावनू िमुद्राकडे जाण्याची एकच गदी ुईडते. गणपती बिल्यापािून कोणाचे दुिरे िदवशीं, कोणाचे 
५ व े िदवशीं, कोणाचे ७ व े िदवशीं व कोणाचे दहाविेदवशीं जातात. िकत्येकाुंचे तर मिहना मिहना िुद्धाुं 
राहतात ! मुुंबईुंत गणेिंचतुथींच्या ुअदल्या िदविापािून गणपती करणाराुंचे दुकानीं बरीच गदी दृष्ीि 
पडते. त्याुंत गुलालवाडीिारख्या गणपती िवकण्याच्या प्रििद्ध िठकाणीं तर ुआकडून ितकडे फरकण्याि 
िुद्धाुं वाव नितो ! गणपती ुअणताुंना कोणी डोुइवर, कोणी हाताुंत कोणी पालखींत बिवनू ुअिणतात. 
तािें, बेंडबाजे वगैरे वाद्याुंचा कडकडाट तर िवॳ शहर दुमदुमून टािकतो. मुुंबईुंत बहुधुः गणपती जातात 
त्या िदवशीं एका ुअळींतील शकवा वाडींतील दहापाुंच जणाुंचे गणपती एका वळेीं िमळून कािढतात. त्या 
वळेीं तो बेंडबाजाुंचा, ताशाुंचा व चौघड्याुंचा कडकडाट, ते िुशोिभत गणपती , ते गाडी घोडे, ते मल् ल, ते 
लेजीमवाले, त्या पालख्या व त्या पे्रॱकजनाच्या झुुंडीच्या झुुंडी वगरेै थाट पाहून मुुंबईुंतील लोकाुंच्या 
डामडौलाची धन्यता वाटल्यावाुंचून राहणें नाहीं. एकुं दरीत ुऄिा थाट ुआतरत्र क् विचत होत ुऄिेल! 
गणेिंचतुथींच्या िदवशी चुंद्रदशॳन वज्यॳ ुअहे हें िुप्रििद्ध ुअहे, ह्या गोष्ीचा फायदा घेुउन चुंद्रदशॳनाचा ुअळ 
ुअपणाुंवरून दूर व्हावा ह्मणून िकत्येक बदमार्ष लोक काुंहीं वर्षांपूवी लोकाुंच्या घरावर दगड मारीत व 
रस्त्यानें जाणाराुं येणाराुंि लुटीत. म्हणून पारिंी वगैरे लोक ह्या िणाि थटेीचनें ―ढगळाचोथ‖ ह्मणत. हे बुंड 
िरकारनें बुंदोबस्त करून मुळींच बुंद करून टाकलें . नुंतर पढुें णपतृपक्ष येतो. िपतृपॱाुंत रॅाद्धाुंची दिॱणा 
घेताुं घेताुं व जेवणे खाताुं खाताुं भटाुंची बरीच पोळी िपकते ! ह्या १५ िदविाुंत दूध, बफी, बािुुंदी, क् विचत् 
रॅीखुंड वगैरे िजन्नि बरेच महाग होतात. िपतृपॱ जात नाहीं तोंच नवरात्र येुउन ठेपतात, ह्या नुउ िदविाुंत 



 

अनुक्रमणणका 

देवीचे घटाुंचा थाट बराच ुईडतो. ुअिरॄन शुद्ध ८ चे िदवशीं प्रत्येक देवीच्या देवळािमोर मोठा होम होतो. 
ह्या िदविाुंत मुुंबादेवी, महालक्ष्मी वगैरे िठकाणीं नुउ िदविपयंत जत्रा भरते. ह्या दोन्ही देवळाुंत मुख्यत्वें 
शुक्रवार व मुंगळवार ह्या िदवशीं देव्युपािकाुंची मनस्वी गदी होते. 
 

 १८६. ह्या िदविाुंत वाणी व ुआतर गुजराथी लोकाुंच्या िस्रया ―गभ‖े कुटीत ुऄितात. एकाद्या रॅीमुंत 
गृहस्थाि ुअपल्या घरी गभा कुटिवण्याची ुआच्छा झाल्याि, तो ुअपल्या स्नेह्याुंकडे ुअमुंत्रण किरतो. मग 
िनमुंित्रत िस्रया िुमारें रात्रीि ुअठ नुउ वाजताुं त्याच्या येथें जमतात. त्या जमल्यावर ुईभ्या राहून टाळया 
िपटीत व तोंडानें गभा ह्मणत वतुॳळाकार िफरतात. ह्याुंत बहुधुः नवयुवतीच ुऄितात. मग ुऄशा नवयुवती 
वस्रालुंकारािदकें करून युक् त होत्िात्या ुअनुंदाच्या भराुंत नृत्यगीतािदकें करून कोणाि मोह ुईत्पन्न करणार 
नाहीत? हा त्याुंचा थाट िुमारें ुऄकरा वाजेपयंत चालतो. मग यजमान ुअपल्या िामर्थ्यानुरूप प्रत्येक बाुइि 
पातळ, लुगडें, ताुंब,े पाट, पराती, िाड्या ह्याुंपैकीं जें त्याि ुऄनुकूल ुऄिेल तें देतो. 
 
 १८७. वरील लोकाुंच्या बायकाुंप्रमाणेंच खारवी, कोळी, गुजराथी घोडेवाले वगरेै नीच जातीच्या 
बायकाही गभ े कुटीत ुऄितात. ह्याुंचा गभ े कुटण्याचा प्रकार वाणी लोकाुंच्या बायकाुंपेॱा काुंहींिा िभन्न 
ुऄितो. तो ुऄिाुः–एका टोपलींत मातीचा ―करा‖ ठेिवतात; वर नारळ ठेवनू फुलें  घालतात, व ुअुंत िदवा 
लािवतात. मग पाुंच पुंचवीि बायका एकत्र जमनू वाणी शकवा पारिंी लोकाुंचे घरोघर तो करा घेुउन 
िफरतात. टोपली िुंभोंवती टाळया िपटून वतुॳळाकार नाचतात व मुखानें गाणीं ह्मणतात. हा ुईत्िाह िुमारे 
पुंधरा िदविपयंत चालतो. ह्या लोकाुंच्या बायकाुंि गभा कुटून झाल्यावर ज्याुंजकडे गभा कुटण्याकरताुं 
त्या गेल्या ुऄितील त्या घरचा मालक ुऄधेली, पावली, चवली ुऄिा काुंहीं तरी ―पोस्त‖ देतो. दसऱ्याच्या 
िदवशी िवॳ नागिरकजन िोनें, रुपें घेण्याि जातात. ह्याि िीमोल् लुं घन ह्मणतात. शमीची पूजा करून 
देवदशॳन घेुउन ुअपापल्या िमत्राुंकडेि िोनें, रुपें देुउन लोक ुअपापल्या घरी जातात. आयणुमत्रवळेा 
ह्मणून एक मुंडळी ुऄलीकडे ५/७ वर्षांपािून िनघाली ुअहे. ते िवॳ माधवबागेंत एकत्र िमळून 
िीमोल् लुं घनाकिरताुं वाजत गाजत िनघतात. हेतू फार स्तुत्य ुअहे. हा िदवि कोणत्याही कायॳरुंभाला ुईत्म 
धरला जातो. णदपवाळी [ह्या िणाुंत गुजराथी घोडेवाले तऱ्हेवाुइक पोर्षाख करून कमरेंत घागऱ्या शकवा मोठे घुुंगुर व चाळ बाुंधून दोन्ही 
हाताुंत दोन मोया काया घेुउन ुअपापल्या शटेकडे शकवा ुअपापल्या ओळखीच्या एखाद्या बड्या गृहस्थाकडे जाुउन नाचत ुऄितात. व गुजराथी 
तऱ्हेची चमत्कािरक गाणीं ह्मणतात. िकत्येक कोळी लोक ―तारपी‖ घेुउन व चार पाुंचजण हाताुंत हात घालून त्या ताराच्या िुरावर नाचत ुऄितात. 
नाचताुं नाचताुं तोंडानें ―भरुॳर‖ ुऄिा शब्द किरतात. वणजारीलोक िटपऱ्याुंनीं खेळतात व नाचतात देखील. बलीप्रणतपदेचे िदवशीं गवळीलोक गवत 
पेटवनू त्याुंजवरून ुअपल्या गाुइ, ह्मशी व बैल ह्याुंि ुईडिवतात. नुंतर त्याुंच्या शशगाि ताुंबडी गेरू लावनू त्याुंच्या गळयाुंत पुष्पमाला घालून व 
कपाळावर मोठमोठीं बाशशगें लावनू वाजतगाजत शहराुंत िफरिवतात. ज्या जनावराजवळून ुअपण ितत एक वर्षॳभर चाकरी घेतो, त्याि ुऄशाप्रकारे 

एक िदवि िवरॅाुंती देुउन त्याुंचे गौरव करणें ह्या कृत्याि वावगें कोण म्हणेल ?] हा िवात मोठा िण. ुअिरॄन वद्य १४ शीच्या 
िदवशीं मुंगलस्नान करून ुअुंगावर वस्रालुंकार चढवनू ुऄुंगाि ुईत्म िुगुंधी तेलें  लावनू फराळ वगैरे 
ुअटपून प्रत्येक जण कमॳणकूीकिरताुं काुंहींना काुंहीं तरी खेळ खेळत ुऄितो. कोणी िोंगट्या, कोणी 
गुंिजफा, कोणी पते्, कोणी बुिद्धबळें, कोणी काुंहीं, कोणी काुंहीं ुऄिे खेळत ुऄितात. ुऄिा एकिारखा तीन 
िदवि िपाटा चालतो. ह्या िणाुंत िाधारणतुः कोणी िभकार कपड्याुंनी कधींही िफरावयाचा नाहीं. ह्या 
िदविाुंत िुगुंधी तेलें  फारच महाग िमळतात. रात्रीच्या प्रहरीं दीपोत्िव होतो. त्या वळेीं िवॳ शहरभर जे िदव े
जळतात त्याुंची तर गणतीच नाहीं. कोणी ग्याि, कोणी ग्लािें, कोणी झुुंबरें ह्याप्रमाणें ज्याची जशी शत्क् त 
ुऄिेल तिा खचॳ करून िदव ेलावतो. पारशी, मुिलमान व ुआतर लोक िुद्धाुं ुअपापल्या दुकानाुंतून रोर्षनाुइ 
किरतात. बणलप्रणतपदेचे िदवशींही ुऄिाच प्रकार होतो. ह्या िदवशीं शहदु मात्र दारापुढें बली काढतात. 
भाुउबीजेच्या िदवशीं बिहणी ुअपापल्या भावाुंि ुअरती ओुंवाळतात. बायकाुंनीं ुअपल्या पतींिही ुअरती 
करावी ुऄिें ुअहे. नवयुवित ुअपल्या पतीि ुअरती करीत ुऄिताुं िानुंदाश् चयॳयुक् त त्स्मतहास्य करून 
िलज् ज होत्िात्या ुअपणाि ुअपले पित ुअरतींत काय घालतील ह्या िवचाराुंत िनमग्न ुऄिताुंना त्याुंची जी 



 

अनुक्रमणणका 

िवलॱण मुखरॅी दृष्ीि पडते ती खरोखरच मनाि ुअनुंददाियनी ुअहे. ुऄिा कोण पार्षाणह्रदयी ुअहे कीं, 
त्याचें मन ुऄिा मोहक देखावा पाहून िवतळणार नाहीं ? ुऄिा हा ुअनुंदाचा िण गोडगोड पक् वान्नें खाुउन व 
नानातऱ्हेचे खेळ खेळून िनघून जातो तेव्हाुं शौकी जनाुंि खरोखरीं वाुइट वाटल्यावाुंचनू रहात निेल ! ह्या 
िणाुंत दारूकाम म्हणजे फटाके, फुलबाज्या, नळे वगैरेचा खप बराच होतो. कायद्यािवरुद्ध दारूकाम 
िोडल्याबद्दल िकत्येकाुंि िरकारदुंडही भरावा लागतो ! काुंहीं िदविाुंनीं पढुें वृुंदािववाह िुरू होतात. ते 
घरोघर होतात. ह्या िणाि देवणदवाळी ह्मणतात. बाणकोटी वगैरे लोकाुंची थोरली िदवाळी ती हीच. 
तुळशींचें लग्न झाल्यािदविापािून ुअमच्या लोकाुंत मुंगलकायांना िुरुवात होते. तुळशीचें लग्न हें 
त्याबद्दलचें िूचक िचन्ह होय. पढेु मकरसुंक्राुंत येते. ह्या िणाुंत तीळगुळाचें मोठें माहात्म्य. नुंतर 
महाणिंवरात्र, ह्या िदवशीं िवॳ िदविभर ुईपोर्षण करून ुअपला वळे ुइरॄर भजनाुंत घालवावा ुऄशी कथा 
ुअहे. पण िनष्ठापूवॳक तिे करणारे िवरळा ! िवॳ बाह्यात्कारीं लोकाुंि दाखिवण्यापरुतें करणारे फार. 
शहराुंतील िनरिनराळया िशवालयाुंत भक् तजनाुंची बरीच गदी जमते. देवळाुंत कोणी एकादशण्या करीत 
बिला ुअहे; कोणी लघुरुद्र करीत बिला ुअहे; कोणी ―ुऄष्ोप्रहर िुंततधारा‖ धरून बिला ुअहे; कोणी 
ब्राह्मणद्वारा पूजा करीत ुअहे; ुऄशी नानाप्रकारें महादेवाची पूजा ुऄचा करून कैलािभवुन िमळिवण्याची 
ुआच्छा धरून भजनपूजन करण्याुंत जे ते गढून गेले ुअहेत ुऄिें पाहून कोणाचें मन तेथें रमणार नाहीं ? पण 
त्याुंत खरे भािवक ुऄिे फारच थोडे िाुंपडतील. ही पूजा रात्रीची मुख्य धिरली ुअहे. प्रत्येक प्रहराला एक 
ह्याप्रमाणें एका रात्रींत चार पूजा होतात. ुअर्षाढी व कार्णतकी एकादशीि िवठोबाच्या देवळाुंत पुष्कळ गदी 
ुईडते. माटुुंग्जयाि तर लॱाविध लोक जातात. बहुतेक ुअबालवृद्ध ह्या एकादशी किरतात. पुढें फाल्गुन 
मिहन्याच्या प्रितपदेपािून तों पौर्णणमेंपयंत पुंधरा िदवि होळीचा िण ुऄितो, त्याुंत पौर्णणमेचा िदवि मुख्य. 
ह्या िणाुंत लहान मुलें  तेरा िदवि होळी पेटिवतात व तािे व ुआतर वाद्यें वाजवनू तोंडानें नानाप्रकारचे 
बीभत्ि शब्द ुईच् चारून बोंबा मािरतात ! चौदाव ेव पौर्णणमेच्या िदवशीं वृद्ध वृद्ध परुूर्ष िुद्धाुं होळीवर जातात. 
होळीच्या िदवशी नाटकें , तमाशें, झगडे, छGडी ह्याुंची बरीच गदी ुईडून जाते. ब्याकबेवर ुअट्यापाट्या व 
खो-खो वगैरे खेळ खेळण्याि हजारो लोक जमतात. त्याुंत कोणी गाणें, कोणी बजावणें करून वळे 
घालिवतात. ह्या िदवशीं िकाळीं परभ ुलोकाुंचे ―वरघोडे‖ िनघत ुऄितें; त्या वळेीं त्याुंत नानातऱ्हेचीं िोंगें 
घेुउन ते लोक िनघतात. पूवी ह्या वरघोड्याची बरीच गम्मत ुऄिे. ुऄलीकडे ह्या वरघोड्याचें मान फार कमी 
होत चाललें  ुअहे. ह्या िणाुंत मुुंबईुंत ―रुंग‖ व ―ुऄबीर‖ घेण्याचा िरवाज ुअहे. लहान लहान झबलीं, टोप्या, 
ुआजारी वगैरे रुंगवनू मुलाुंि घालावयाि देतात. िाकरेचे गाुंठेही त्याुंच्या गळयाुंत घालतात. पूवी हा िण 
येथें फार गाजत ुऄिे, पण पोिलिाच्या धाकानें हें बुंड ुअताुं फार कमी झालें  ुअहे. 
 

 १८८. ह्याप्रमाणें ुअमच्या लोकाुंच्या मुख्य मुख्य िणाुंिवर्षयीं मािहती ुऄित िुंॱेपानें ुअमच्या 
वाचकाुंपुढें ठेिवली. ह्यापेॱाुं ुऄिधक िलहून िवनाकारण काळाचा ुअिण स्थळाचा व्यय करणें ुअह्माुंि प्रशस्त 
िदित नाहीं. 
 
 जत्रा. 
 
 १८९. जत्रा.–कोणत्याही एकाद्या तीथाि जाुउन ॱौर करणें, त्या त्या तीथांत स्नान करणें, 
देवदशॳन घेणें, ब्राह्मणिुंतपॳण करणें, िपत्रुदे्दशानें रॅाद्ध करणें वगैरे जीं धमॳकृत्यें त्याला ―यात्रा करणें‖ 
ह्मणतात. प्रत्येक देवाच्या िनयिमत िदवशीं त्या देवाचे भक् त िमळून त्याचें ते दशॳन घेतात, त्याच्या प्रीत्यथॳ 
जी कथाकीतॳनें करतात, जो गोंधळ वगैरे घालतात व जो मोठा थाटमाट करून िमारुंभ किरतात, त्याला 
जत्रा ह्मणतात. जते्रलाही यात्रा ह्मणतात; पण तीथॳयाते्रला जत्रा ह्मणण्याचा िाुंप्रदाय नाहीं. जत्रा 
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िाधारणपणें कशा भरतात वगैरेची लोकाुंि मािहती ुऄिल्यामुळें  त्याजिवर्षयीं येथें िवशरे्ष िवस्तार करण्याचें 
प्रयोजन िदित नाहीं. िकत्येक जत्रा वर्षातून एकदाुं, िकत्येक दोनदाुं ुअिण िकत्येक तीनदाुंही भरतात. 
मुुंबईुंत दरिाल िकती जत्रा भरतात, कोठे भरतात, कोणत्या देवाच्या प्रीत्यथॳ भरतात वगरेैची मािहती 
पिरिशष्ाुंत िदली ुअहे. जते्रच्या िदवशीं दुकानदार ुअपापला ुऄनेक तऱ्हेचा मेवािमठाुइ, फळफळावळ, 
मुलाुंचा खेळ ुऄिे नानािवध िचत्वधेक पदाथॳ िवकावयाि ुअणून देवळाच्या ुअिपाि दुतफा दुकानें माुंडून 
बितात. देवळाुंत मोठी ुअराि केलेली ुऄिते. देवाचें िजतकें  जवािहर ुऄितें िततके िवॳ जते्रच्या िदवशीं 
देवाच्या ुअुंगावर चढतें. देवळािमोर दारूकामही िोडण्याुंत येतें. मुुंबईुंत जते्रच्या िदवशीं जो थाट ुईडतो 
तो प्रत्यॱ जाुउनच पािहला पािहजे. 
 
 १९०. वाळकेश्वरीं रॅावणी ुऄमावस्येि व कार्णतकी पौर्णणमेि ुऄशा वर्षांतून दोन जत्रा भरतात. पूवी 
ह्या जत्राुंत जुगाराचा ुऄड्डा फार ुऄिे; परुंतु, िरकारनें जुगाराची मनाुइ केल्या िदविापािून तो बुंद पडला 
ुअहे. िुमारे ३० -४० वर्षांपूवी ह्या जत्राुंत पारिंीलोक मनस्वी जात ुऄित व डोंगरावर जागोजागीं तुंब ू
मारून राहत. ह्या पारशाुंच्या बरोबर नकले, थटेीचबाज, ढोंगी व जुगारी पारशी जाुउन शधगामस्ती करीत व 
जत्रेंत िस्रयाुंमध्यें िशरून थटीचामस्करी चालवीत, हें पाहून महाजनाुंनीं ही गोष् िरकाराि कळवनू 
वाळकेश्वराच्या िुंस्थानािभोंवतीं शभत बाुंधून िरकारच्या हुकुमानें पारिंीलोकाुंि शभतीच्या ुअुंत जाण्याची 
मनाुइ केली. महालक्ष्मीिही वर्षांतून दोन जत्रा भरतात. महालक्ष्मीची चैत्र शुद्ध १५ मेि व धाकजीच्या 
देवळाची वैशाख शुद्ध १५ मेि िमळून दोन. नवेवाडीची जत्रा कार्णतक वद्य ुऄमावस्येि भरते. ही जत्रा ुअठ 
िदवि ुऄिते. जते्रच्या िदवशीं परभ ूलोक दारूकाम वगैरे िोडतात. काणलकादेवीची जत्रा मागॳशीर्षॳ वद्य 
ुऄमावस्येि भरते. ह्या िदवशीं रामवाडीच्या नाक्यापािून तों जुने हनुमान गल् लीच्या नाक्यापयंत एकिारखीं 
दुतफा दुकानें लागनू जातात. ही जत्रा िुमारे पहाुंटे १–२ वाजततोंपयंत राहते. 
 
 १९१. ह्या िशवाय परभादेवी, गाुंवदेवी, शशपीुअळींतली, जगन्नाथ िंुंकरशटेचें देुउळ, माणकेश्वर, 
भुलेश्वर, मुुंबादेवी, सदानुंद शचतामण जोिंी भानुिें ह्याचें देुउळ वगैरे देवळाुंच्या जत्रा िनरिनराळया िमयीं 
भरत ुऄितात. िशवरात्रीि घारापुरीि जत्रा भरते. तेथें पुष्कळ लोक जातात. कार्णतक वद्य ६ ि कोटाुंतील 
रथ िनघतो. हे िुंस्थान शणेवी गृहस्थाुंचें ुअहे. तेथें जत्रा भरते व ब्राह्मणभोजन होतें. रॅावण वद्य ११ दशीि 
गुजराथीलोक गोवाळी ुऄरयारि ह्मणतात. ह्या िदवशीं पाुंच िहा वर्षांच्या मुलाुंि गोपाळाुंचा वशे देुउन 
त्याुंच्या ुअुंगावर बहुत जवाहीर घालतात. ुऄिे बटु गोपाळ ह्या िदवशीं कोटाुंतील ठाकुरद्वाराुंत शें दीडशें 
जमतात. ह्याुंचा डोकींत बायकाुंिारखी फुलें  माळतात. देवदशॳन झाल्यानुंतर मुलें  स्नेह्याुंच्या घरीं 
दाखवायाि िफरिवतात. मुलें  ज्याच्या घरीं जातील त्या गृहस्थाि त्याुंि रुपया दोन रुपये द्याव ेलागतात. 
कोणी कोणी तर त्याुंि खाुउही देतात. िकत्येक दिॱणी लोकही कधीं कधीं ुअपल्या मुलाुंि ुऄिेंच 
रॅृुंगािरतात. 
 
 देवी काढणें. 
 
 १९२. देवी काढणें–मनुष्याि देवी येणें ह्मणजे त्याच्या ुअयुष्यापैकीं एका रोगाची त्याजवर धाड 
येण्यािारखें होय. देवी ुअुंगच्या येतात तेव्हाुं मुलाुंि फार त्राि होतो. त्या नीट रीतीनें गेल्या तर बरें; नाहीं 
तर, प्राण्याचे जे हाल होतात ते काुंहीं पिूुुंच नका ! िकत्येकाुंचे तोंडावर वण राहतात, िकत्येकाुंचे डोळे 
जातात, िकत्येक तर प्राणािही मुकतात, ुऄशा या भयुंकर रोगापािून जीवाुंचें रॱण िुलभ रीतीनें करताुं 
येुइल कीं नाहीं ह्मणनू िवचॱण लोक नानाप्रकारच्या युत्क् त योजूुं लागले. ुअमच्या लोकाुंत पूवीं देवी 
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काढिवणें ह्मणजे देवींच्या मजीिवरुद्ध काम करण्यािारखें होय ुऄशी िमजूत होती; तरी मधून मधून कोणी 
मराठी लोकाुंकडून देवी काढवीत. त्या लोकाुंची देवी काढण्याची कृित मोठी भयुंकर होती. ती ुऄशी कीं, 
मनगटापािून एका िवतीच्या ुऄुंतरावर एकाद्या शस्रानें शकवा वस्तऱ्यानें फाुंिण्या घालीत ुअिण त्याुंवर देवी 
ुअलेल्या मनुष्याच्या ुअुंगावरील झडलेल्या खपल्याुंची बुकणी टाकून वर घटीच पटीचा बाुंधीत. पोह्याुंत गूळ 
घालून खावयािही देत. व त्यावर वातूळ पदाथॳ खावयाि िाुंगत. ुआतकें  झाल्यावर मग त्या मनुष्याि एक 
दोन िदवि ज्वर येुउन िवॳ ुअुंगभर देवी येत. ह्यापािून रोग्याुंि ुऄत्युंत दुुःख भोगावें लागे. देवी 
काढणाऱ्याि देवीचे भक् त िमजून त्याुंि बॱीि वगरेै देुउन देवभोळे लोक त्याुंजकडून देवीचें भक् त िमजून 
त्याुंि बॱीि वगैरे देुउन देवभाळे लोक त्याुंजकडून देवीचे वारेंही करवीत. याप्रमाणें चाललें  ुऄिताुं ुआ.ि. 
१८१६–१७ च्या िुमाराि कुं पनीिरकारानें येथें देवी काढण्याचें एक ऑिफि घातलें . पण बरींच वर्षपेयंत 
लोक त्या ऑिफिाुंत जाुउन देवी काढिवण्याचें मनावर घेत ना. पुढें हळूहळू िरकारनें ुऄशा लोकाुंि काुंहीं 
बॱीि वगरेै देण्याची लालुच दाखवनू ुअपलें  काम िाधण्याचें िुरू केलें . ही देवी काढण्याची युत्क् त 
पिहल्यानें इुंग्जलुंदाुंत ुआ.ि. १७९६ िालीं एडवडु जेनर ह्यानें कािढली. हा गृहस्थ डातिरिगरीचें काम िशकत 
ुऄिताुं एके िमयीं त्याच्या िशॱकाकडे एक बाुइ ुअली. त्या वळेी ह्या दोघाुं गुरुिशष्याुंचें देवीिवर्षयीं बोलणें 
चाललें  होतें तें एकून ती बाुइ ह्मणाली–मला कधीं देवी येणार नाहींत कारण मला गाुइच्या देवी ुअल्या 
ुअहेत. ह्या भार्षणावरून एडवडु जेनर ह्या गोष्ीचा शोध करूुं  लागला. त्याला वाटलें  कीं, गाुइचें दूध 
काढताुंना वगैरे देवींची लि लागून त्या देवी मनुष्याि येतात. ही कल्पना त्यानें लोकाुंि कळिवली. तेव्हाुं 
बरेच लोक त्याचा ुईपहाि करूुं  लागले. एवढें झालें  तरी, त्याच्या मनाची खातरी ुऄिल्यामुळें  तशा 
प्रकारचा प्रयोग करून पाहण्याचा त्याचा िनश् चय झाला; व त्याप्रमाणें त्यानें गाुइच्या देवीपािून लि घेुउन 
एका मनुष्याि देवी कािढल्या. तेव्हाुं त्या मनुष्याच्या ुअुंगावर देवी ुईगवल्या. हा प्रकार पाहून त्याुंचे मन 
ुअनुंदानें ि {दीत झालें . पढुें त्यानें ुऄिे प्रयोग वारुंवार करून पाहून ही देवी काढण्याची युत्क् त ठरिवली. व 
ही युत्क् त ुऄलीकडे बरीच प्रििद्ध झाली ुऄिून बहुतेक िठकाणीं ुऄशाच प्रकारें देवी कािढतात व त्यामुळें 
हजारो लें कराुंच्या प्राणाुंचें रॱण झालें  ुअहे. 
 
 १९३. िाधारपणें मलू िनरोगी ुऄिलें  तर त्याच्या जन्मिदविापािून िहा मिहन्याुंचे ुअुंतच देवी 
काढवाव्या ुऄिा िरकारचा ठराव ुअहे. देवी काढणाऱ्या डातिराुंचीं िठकाणें मुुंबईुंत िठकिठकाणीं ुअहेत. 
देवी काढण्याचे िदवि मुंगळवार व शुक्रवार हे ुअहेत. त्या िदवशीं मुलाुंि तेथें घेुउन जावें, ह्मणजे देवी 
काढतात. ितिरे िदवशीं पनुुः जाुउन देवी ुअल्या ुअहेत ुऄिें दाखिवलें  ह्मणजे िर्णटिफकेट िमळतें. मुुंबईत 
ह्या कामावर जो डातिर ुऄितो त्याला ―िुपशरटेंडुंट ऑफ व्ह्यात्क्िनेशन‖ ुऄिें ह्मणतात. ह्याच्या हाताखालीं 
बरेच व्ह्यात्क्िनेटर ुऄितात. 
 
 १९४. एकदाुं मुलें  छापवनू त्याुंचे ुअुंगावर ―ुईगवण‖ िदिूुं लागलें  ह्मणजे, मुुंबईुंत पुष्कळ लोकाुंत 
―घट‖ माुंडून त्याि ुउद दाखवनू त्याची पूजा करण्याची चाल ुअहे. घराुंत चोपाळा निला तर मुद्दाम िवकत 
ुअणून ुऄगर, कोणाचा मागून ुअणनू त्याला शलबाचे टहाळ बाुंधून त्याजवर देवी ुअलेल्या बालकाि घेुउन 
घराुंतील बायका गाणीं ह्मणण्याचा िपाटा लािवतात. हीं गाणीं िुंिाराुंतील काुंहीं गोष्ी घेुउन बायकाुंनींच 
कशीं तरी रचलेलीं ुऄितात. ह्याप्रमाणे नुउ िदविपयंत गाण्याचा िपाटा चालून त्या िदवशीं घटाजवळ 
―रॱा‖ होते. त्या वळेी नानाप्रकारचीं फळें, मेवािमठाुइ ुअणून देवीि नैवदे्य दाखवावा लागतो. िनमुंित्रत 
िोयरेधायरेही त्या िदवशीं तेथें िरक् तपाणी न जाताुं देवीि काहीं तरी मेवािमठाुइ घेुउन जातात. घराुंत देवी 
ुऄिताुं बाहेंरून येणारानें ुअपल्या पायाुंवर गोमतू्र टाकल्यावाुंचून ुअुंत येुउुं  नये ुऄशी विहवाट मुुंबईुंत 
पुष्कळाुंकडे ुअहे. रॱा झाल्यावर ज्याुंि जशी फुरिुद िमळेल त्याप्रमाणें देवीचा ―नवि‖ होतो. त्या िदवशीं 
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मोया थाटानें भुलेश्वरीं िंीतलादेवीच्या देवळाुंत जाुउन वाजतगाजत देवीची पूजा करून व िुवािशणी 
पूजून ुअलें  ह्मणजे हा िवॳ िविध ुअटपतो. घरीं ुअल्यावर ुईत्म भोजन करून िोयरे धायरे ुअपापल्या घरीं 
जातात. िकत्येक बाया ुअपलीं लें करें िुखरूपपणें देवींतून पार पडावीं ह्मणून देवीि नानातऱ्हेचे नवि 
घेतात व ते त्याुंि मागाहून फेडाव ेलागतात. 
 
 नाणें. 
 
 १९५. नाणें.–स्याक्िन लोकाुंनीं णिटनमध्यें पाुउल टाकण्यापूवी देखील शहदुस्थानाुंत हुुंड्या 
चालत होत्या. िोन्यारुप्याचीं नाणींही चालू होतीं. नोटी ह्या महुंमद तघलख (ुआ.ि. १३२१–५२) ह्यानें 
चालू केल्या ुऄिाही लेख िमळतो. वेनीस आम्स्टेडाम येथें ब्याुंका िुरू होण्याच्या ुऄगोदरपािून देखील 
चीनाुंत ब्याुंकनोटी िनुःिुंशय होत्या. तशाच शहदुस्थानाुंत त्या ुऄिण्याचा बराच िुंभव ुअहे. कारण, 
शहदुस्थानाुंत ुआुंग्रजाुंचा पाय पडण्यापूवीच मद्रास ुअिण मुुंबई येथें ताुंब्याुंची नाणीं चालू होतीं. रुपयाचें नाणें 
मात्र ुऄलीकडचें. ुऄिें ुअहे तरी फार प्राचीनकाळी देखील परुाणािद ग्रुंथाुंतून रुपयािारखें काुंहीं नाणें 
ुऄिल्याचे लेख वाचण्याुंत येतात. हें नाणें कोणतें ुऄिेल हें मात्र िनरृयात्मक िाुंगताुं येत नाहीं; तरी पण, 
रुपया ुअिण मोहर हीं मुिलमानी नाणीं िदितात. कारण ुआ.ि. १५४२ त णदल् लीचा बादशाह िंीरिंहा ह्यानें 
हीं नाणीं पिहल्यानेंच पािडलीं. ुअताुं हें खरें ुअहे कीं, ुआ.ि. १७९७ व त्याच्याही पूवी मुुंबईुंत रुप्याचें नाणें 
मुळींच नव्हतें, त्या वळेचीं नाणीं ह्मटली ह्मणजे, प्यागोडा, शाही ुअिण िराफी हींच होत. ह्याुंची ुआुंग्रजी 
नाण्याबरोबर शकमत ुऄनुक्रमें ९ िशशलग, ४ िशशलग ुअिण १ िशशलग ८ पेन्ि होती. प्यागोडा हें मुळचें 
शहदुस्थानचें नाणें ―प्यागोडा‖ हें नाुंव ह्या नाण्याि पोटुुणगजाुंनीं िदलें  ुऄिावें, कारण ह्या नाण्याच्या एका 
बाजूवर प्यागोडा (देवळा) िारखी ुअकृित काढलेली ुऄिे. ही ुअकृित ह्या नाण्यावरून पुढें काढूनही 
टािकली, तरी त्याचें नाुंव कायम रािहलें . प्यागोडाचा ुअकार िाधारण बटनाएवढा ुऄिे. होन नाणें हेंच 
ुऄिावें. कारण जुन्या कनाटकी भार्षेंत िोन्याि ―होन‖ ह्मणतात. ―हुुंडी‖ हा शब्द ह्या शब्दापािूनच िनघाला 
ुऄिावा ुऄिाही िकत्येक तकॳ  किरतात. प्यागोडा हें नाणें रुपया शकवा मोहर ह्या नाण्याहून फार प्राचीन 
ुअहे. िदडकी शकवा पैिा हें नाणें ुअद्यस्मिृतकार मनू ह्याच्या वळेेि देखील होतें ुआतकें  तें प्राचीन ुअहे! 
―कीर्षॳ‖ हा शब्द मुळीं िुंस्कृत. ह्याचा ुईल् लेख मनुस्मृतींत िाुंपडतो. ह्याच कीर्षॳ शब्दाचा िचनी लोकाुंच्या 
―क्याश‖ ह्या शब्दाशीं काुंहीं िुंबुंध ुऄिावा ुऄिें िकत्येक तत्त्ववते्त्याुंचे ह्मणणें ुअहे! ुआुंग्रजी ―क्याश‖ (रोकड) 
हा शब्दही णचनाुंतूनच इुंग्जलुंदाुंत गेला ुऄिावा ुऄिाही िकत्येकाुंचा िमज ुअहे. 
 
 १९६. शहदुस्थानाुंत जेव्हाुं ुआुंग्रज ुअले तेव्हाुं येथें िनरिनराळीं नाणीं चालत होतीं; पण, त्याुंत िवांची 
ुअकृित, ुअिण वजन हीं एकमेकाुंपािून बरींच िभन्न ुऄित. िवॳत्र एका तऱ्हेंचे नाणें चालावें ह्या ुईदे्दशानें 
प्रथमतुः लॉडॳ कानुवॉणलस ुअिण िर जॉन िंोअर ह्याुंनी ुऄगदीं िझजून गेलेलीं व खराब झालेली ुऄशीं 
नाणीं, त्याुंि िाुंपडली तेवय राुंची, शकमत देुउन घेतलीं ुअिण ुआ.ि. १७९५ त ुऄिा ठराव केला कीं, 
िशक् का रुपया घेतल्यावाुंचनू जे दस्तऐवज करण्याुंत येतील ते खरें ुअहेत ुऄिें िमजलें  जाणार नाहीं; पण, 
पुढें ुआ.ि. १८३५ त हाही रुपया जाुउन त्याच्याबद्दल ईस्ट इुंणदया कुं पनीचा रुपया िुरू झाला व तेंच नाणें 
हल् ली चालू ुअहे. मोंगल बादशहा िंहाआलम ह्यानें (ुआ.ि. १७५९–८६) मुर्णिंदाबाद येथें ुअपल्या 
राज्याच्या १९ व्या वर्षी रुपये पाडले होते. ुआुंग्रज लोकाुंनींही त्याचेंच ुऄनुकरण करून कलकत्ा येथें िशक् का 
रुपयाुंचे नाणें पाडलें . तरी महुंमद तुघलख ह्यानेंही ुअपल्या नाण्यावर स्वतुःचें नाुंव न घालता णमसर दे 
खणलकाचें नाुंव घातलें  होतें. ुआुंग्रजाुंच्या नाण्यावरही काुंहीं वर्षें पयंत मुर्णशदाबादी नाण्याप्रमाणेंच लेख 
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[“Coined at Morsidabad in the nineteenth year of Shah Alum his fortune reign.”–Round about Bombay. भावाथॳ वर ुअलाच ुअहे.] 

होता. 
 

 १९७. हल् लीचा चलन या ुआुंग्रजी फ्लोरीन (दोन िशशलग) बरोबर ुअहे; परुंतु, त्याची शकमत नेहमीं 
बाजारभावावर ुऄवलुं बून ुऄिते. एका रुपयाचे ुअणे १६, एका िशशलगाबरोबर ुऄधा रुपया, ६ पेन्िबरोबर १ 
पावला ुअिण ३ पेन्िाुंबरोबर एक चवली. ताुंब्याचें नाणें ह्मटलें  ह्मणजे िदडक्या होत. १२ पै शकवा १ ।। पेन्ि 
ह्मणजे एक ुअणा. ुऄधा ुअणा शकवा ढबू हा ३/४ पेन्ि शकवा िहा पै बरोबर ुअहे, ुअिण पाव ुअणा ३/८ पेनी 
शकवा ३ पै बरोबर ुअहे. ३ दमड्या ह्मणजे ुऄधा पैिा. येथील नाण्याची शकमत नेहमीं बाजारभावाप्रमाणें 
ह्मणजे ुऄथात् ुआुंग्रजी नाण्याच्या भावाप्रमाणें कमज्यास्त होत ुऄिते. 
 
 १९८. मुुंबई िंहराुंत ुआ.ि. १८६२ पािून नोटींचें नाणें चालू झालें . नोटा ५, १०, २०, ५०, १००, 
५००, १०००, ुअिण १०,००० रुपयाुंच्या ुऄितात. ह्याुंची शकमत ज्या भागाच्या त्या ुऄितील त्या भागामध्यें 
मात्र िारखी ुऄिते, तीच नोट दुिऱ्या भागात नेली तर, वटाव पडतो. मुुंबईमध्यें ुआुंग्रजी िाव्हिरन नाणें, 
तशींच ुआतर राष्राुंतील नाणीं बाजारभावाप्रमाणें ुऄिधकुईण्या शकमतीनें िमळूुं  शकतात. िशवाय प्रािमिरी 
नोटा िरकाराुंतून िवकत घेुउन रॅीमानलोक ब्याुंकें त ठेिवतात त्याुंपािून त्याुंि व्याज िमळतें.िावकारी 
हुुंड्या ुऄगर िरकारी चेक ि ह्याुंच्या योगानेंही व्यापाराुंत बरीच देवघेव होत ुऄिते. मराठी पैिे ुऄगर 
णिंवाजीमहाराज ह्याुंचा िशवराुइ मुुंबईुंत चालत नाहीं. तरी पण, तो बहुतेक महाराष्र देशाुंत म्हणजे पुणें, 
सातारा, व केळवें माणहम वगैरे ठाणें िजल्ह्याुंतील काुंही िठकाणीं चालतो. व्याजाचा भाव नेहमीं बदलत 
ुऄितो. प्रािमिरी नोट चाुंगला भाव ुअल्याि िवकून टाकतात. िरकाराि खचॳ फार ुअिण ुईत्पन्न कमी 
झाल्यामुळें  रयतेकडून ४ शकवा ५ टक्क्याचे व्याजानें द्रव्य घेुउन िरकारी खिजन्याुंत दाखल करून गव्हनॳर 
जनरल ह्याुंच्या िहीची िचठी िरकाराुंत पिेै भरणाराि देुउन त्याि त्याबद्दल ६–६ मिहन्याचे व्याज देत 
जावें, ुऄिा मुख्य ुआुंग्रजिरकाराकडून ुआ.ि. १७२० त .... िमळाला. तेव्हाुंपािून िरकारी चार व पाुंच 
टक्क्याुंच्या ित .... नोटी िुरू झाल्या. ुआ.ि. १६१६ मध्यें टॉम काणरयट् र न.... युरोिपयन् गृहस्थानें एका 
रुपयाची शकमत २ िशशलग ६ पेन्ि केली होती, व ुआ.ि. १६६४ त बिनयडॳ यानें २९ पेन्ि (२ िशशलग, . . 
.पेन्ि) केली होती. तिेंच ुआ.ि. १७६४ त २ िशशलग ६ पेन्ि एक रुपयाची शकमत झाली होती. कुं पनीच्या 
रुपयापेॱाुं िशक् कारुपयामध्यें [―रौंड ुऄबौट बाम्ब‖े ह्या पुस्तकावरून ुऄिें िदितें कीं, िशक् का रुपया कुं पनी रुपयाुंपेॱाुं शेंकडा ८ रुपयेभर 

वजनानें जास्त होता.]१५ टक् के चाुंदी जास्त होती. ुआ.ि. १८३५ पयंत हा िशक् का रुपया चालला. ुआ.ि. १६८० व 
त्याच्या पूवी जे िहरे णवलायतेि जात ते शेंकडा ७ टक् के नफ्यानें तेथें िवकले जात. व त्या नफ्याुंपैकीं ुऄधा 
कुं पनीचा व ुऄधा पे्रििडेंट, एजुंट व क्रौत्न्िल ह्याुंचा ुऄिे. हल् लीं ुआ.ि. १८८२ पािून िरकारानें पोष्ल 
ब्याुंका काढल्या ुअहेत. त्याुंतही लोक ुअपला पैिा ठेिवतात. ुअज ह्या पोस्टल ब्याुंका िवॳ िडत्स्रक्ट 
मधील िुद्धाुं िमळून एकुं दर ४९,६०६ ुअहेत. 

 
 राणीचा पुतळा. 
 
 १९९. राणीचा पतुळा.–कोटाच्या ुअिण टेलीग्राफ ऑिफिाच्या नजीकच हा पतुळा ुअहे. हा पुतळा 
प्रख्यात ुअुंग्लभौम िशल्पशास्री नोबल ह्यानें घडला ुअहे. हा शुभ्र स्फिटकाचा केलेला ुअहे. ह्याि एकुं दर 
खचॳ एक लॱ ऐुंशी हजार रुपये झाला ुअहे. माजी रॅीमुंत खुंडेराव गायकवाड ह्याुंनीं ह्या पुतळयाचा िवॳ 
खचॳ िदला ुअहे. हा िवॳ मुुंबईमध्यें ुईत्म पुतळा ुअहे. ुआ.ि. १८७२ िालीं गव्हनॳर लाडॳ नाथुिुक हे लाडॳ 
मेयो ह्याुंच्या मरणोत्र ह्या देशाुंत ुअले, त्या वळेीं त्याुंनीं हा पुतळा ुईघडण्याचा िमारुंभ ुअपल्या हातानें 
केला. पिहल्यानें हा पुतळा व्व्हक्टोणरआ म्युिझुऄममध्यें ुअपले राॲीचे पित कान्सटु आलबटु ह्याुंच्या 



 

अनुक्रमणणका 

पुतळयानजीक बिवावा ुऄिें ठरले होतें; परुंतु रॅीमुंत गायकवाड ह्याुंच्या ुअग्रहावरून हल् लींच्या िठकाणीं 
बििवण्याुंत ुअला. पिहल्यानें ुअपल्या राॲीचा नुिता पुतळाच ुऄिावा ुऄिा बेत होंता; पण पाठीमागनू 
हल् लीं जें मखर ुअहे तें बििवण्याुंत ुअलें . ह्या पुतळयाचा दगड िुंगमवरी ुऄिून काम मोठे िुुंदर केलेलें  
ुअहे. मखराची ुईुंची एकुं दर ४२ फूट ुअहे. ज्या शिहािनावर राणीचा पुतळा बििवला ुअहे त्याची ुईुंची ७ 
फूट १० ुआुंच ुऄिून त्याला पायऱ्या ुअहेत. खुद्द पुतळयाची ुईुंची ८ फूट ुअहे. ह्याुंचें जें कारािगरपणाचें काम 
केलें  ुअहे त्याचें वणॳन करणें फारच दुरापस्त ुअहे. राणीच्या पोर्षाखाचें काम ुऄिें ुअहे कीं, हा केवळ 
कपडाच ुअहे ुऄिा भाि होतो. ज्या खुचीत हा पुतळा बििवला ुअहे ितच्या पाठीमागें तक् के िदलेले ुअहेत 
व वर राजिचन्हाुंिकत मखर ुअहे. पुतळयाच्या ुईजव्या हाताुंत राजदुंड ुऄिून डाव्या हाताुंत कमलपुष्प 
ुअहे. प्यानेलवर चार भार्षाुंत लेख िलिहले ुअहेत, त्याुंत हा पुतळा माजी गायकवाडिरकार ह्याुंनीं बाुंधला 
ुअहे ुऄिा मजकूर ुअहे. ह्या पुतळयाच्या िभोंवार एक लोखुंडी कठडा बाुंधला ुअहे. ह्या कठड्यात ७ हजार 
रुपये खचॳ झाला हा पुतळा पाहणाराि िवॳ राजकीय िचन्हें पाहण्याि िाुंपडतात. एकुं दरींत पतुळयाचें काम 
फारच पाहण्यािारखें ुअहे. 
 
 युवराज णप्रन्स ऑफ् वेल्स याुंचा पुतळा. 
 
 २००. युवराज िप्रन्ि ऑफ् वले्िचा पतुळा.–हा पुतळा मेक्यािनक ुआत्न्स्टटू्यट व फाबॳि स्रीट 
याुंच्यामध्यें ुऄगदीं रस्त्यावर ुऄिून ुआ.ि. १८७५–७६ िालीं युवराज मुुंबईि ुअले होते त्याुंच्या स्मरणाथॳ 
िर आल्बटु ससून ह्याुंनीं बििवला ुअहे. ुआ.ि. १८७९ त जून मिहन्याच्या २६ व्या तारखेि माजी गव्हनॳर 
िर णरचडु टेंपल ह्याुंनीं हा पतुळा ुईघडण्याचा िमारुंभ केला. पायापािून मस्तकापयंत पुतळयाची ुईुंची १२ 
फूट ९ ुआुंच ुअहे. त्याुंच्या ुअिनाची ुईुंची जिमनीपािून १४ ।। फूट ुअहे. ुअुंगात फील्ड माशॳलचा पोर्षाख 
घातला ुअहे. गळयाुंत ―ऑडॳर ऑफ िध बाथ‖ ुअहे. ुईजव्या हाताुंत टोपी ुअहे. हा पतुळा ुऄगदीं िप्रन्ि ऑफ् 
वले्िची प्रितमाच ुअहे. ुअिनाच्या दोन बाजूुंला ओतीव कामाुंत दोन देखाव ेफार ुईत्म दाखिवले ुअहेत. 
गोदींतून युवराज बाहेर ुअले तो व मदैानाुंत लहान मुलाुंि मेजवानी झाली त्या वळेीं पारशी िस्रयाुंनीं 
त्याुंजवर जी पुष्पवृिष् केली तो ह्या दोन्ही प्रिुंगाचा देखावा दाखिवला ुअहे. गोदींतून बाहेर येण्याचा 
देखावा पिश् चमेचे बाजूला ह्मणजे म्युिनििपल ऑिफिाच्या िमोर ुअहे. ह्याुंत माजी गव्हनॳर जनरल लॉडु 
नाथुिुक ह्याुंनी एतदे्दशीय िुंस्थािनकाुंबरोबर मुलाकत करून िदली हा देखावा ुअहे. कामाच्या िफाुइमुळें 
बहुतेक िवॳ काढलेले चेहरे ओळखण्याुंत येतात. युवराजाुंच्या बाजूला लाडॳ नाथु िुक ह्याुंचा चेहरा ुअहे, व 
त्याुंच्याच पाठीमागें िर णर्फणलप वुडहौि ुअिण िर वाटुल णिअर याुंचे ुअहेत. शकिचत् ुऄुंतरानें ऑनरेबल 
डोसाभाय िामजी, िर मुंगळदास नथुभाई, िमस्तर म्याव्क्लन, िमस्तर एडवडु ससून ुअिण िमस्तर गबे हे 
ुईभे ुअहेत. युवराजाचे िमोर राजेरजवाड्याुंपकैीं बडोद्याचे तरुण गायकवाड, ह्मैसूरचे महाराज, 
कोल्हापूरचे राजे, कच्छचे राव, व िनझाम िरकारचे प्रििद्ध िदवाण िर सालरजुंग हे ुअहेत. पूवॳबाजूला 
पारशी िस्रया ुअपल्या हाताुंत फुलाुंच्या माळा घेुउन युवराजाच्या गळयाुंत घालण्याकिरताुं येत ुअहेत ुऄिें 
दाखिवलें  ुअहे; व त्याुंच्याबरोबर ुआतर शहदू, मुिलमान, पारशी लोकाुंचे चेहरे ुअहेत. ुअिनाच्या एका 
बाजूला णप्रन्स ऑफ् वेल्स याुंचा फोटो ुअहे व दुिऱ्या बाजूला खालीं िदलेला लेख ुअहे. ह्या पुतळयाि 
एकुं दर खचॳ १,२५,००० रुपये झाला. हा पतुळा एका ुईमद्या घोड्यावर बििवला ुअहे. युवराजाजवळ 
तरवार वगैरे िदली ुअहे, तेणेंकरून पतुळा फारच मनोहर िदितो. 
 

“ALBERT EDWARD 
PRINCE OF WALES 
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K. C. G. C. S.I. 
In commemoration of the visit of 

HIS ROYAL HIGHNESS 
To India in 1875–76 

SIR ALBERT SASSON C. S. I. KT. 
Presented this statue to his fellow Townsmen 

OF THE 
Loyal city of 
BOMBAY.”  

 
 सर णरचडु टेंपलचा पुतळा. 

 
 २०१. िर िरचडॳ टेंपलिाहेबाचा पुतळा.–हा पुतळा चचॳगेट स्टेशननजीक एस्प्लेनेडवर एका 
कोंपऱ्याुंत ुअहे. हे िाहेब मुुंबईचे गव्हनॳर होते. हा पुतळा ुआ.ि. १८८७ त माचॳ मिहन्याच्या ३१ व्या तारखेि 
लाडु रे, मुुंबईचे गव्हनॳर, ह्याुंच्या हातून ुईघडण्याचा िमारुंभ झाला. ह्या पुतळयाुंचे काम िवलायतेंतील 
कारागीर िमस्तर बी. िा ाँक ह्याुंनीं केलें  ुअहे. हा पतुळा बिवावा ह्मणनू ुआ.ि. १८८० च्या माचॳ मिहन्याच्या 
१२ व ेतारखेि टौनहालाुंत एक जुंगी िभा भरली होती. त्या वळेीं िकत्येक पारशी व युरोिपुऄन लोकाुंनीं 
िुमारें २०,००० रुपये वगॳणी भरली. हा पतुळा शुभ्र िुंगमरवरी दगडाचा चौथरा करून त्यावर ुईभा केला 
ुअहे. 
 
 रामवे कुं पनीचे तबेले. 
 

 २०२. रामव ेकुं पनीचे तबेले.–रामवकेुं पनीचे तबलेे कॉटनग्रीनच्या शजेारी ुऄिून फारच िुुंदर व 
पाहण्यािारखें ुअहेत. ह्या तबेल्याुंत ४७५ पेॱाुं जास्त घोडे राहण्याची िोय केली ुअहे. ह्याखेरीज तेथें 
कारखाना काढून िखळे वगरेै लोखुंडी िामान व गाड्या वगैरे कुं पनीच तयार करिवते. ह्या कारखान्याुंत एक 
एुंिजन ुअहे. तें दहा घोड्याच्या शक् तीचें काम किरतें. त्याचा ुईपयोग दुिरी एुंिजनें चालिवण्याकडे होुउन 
त्याच्या योगानें गवत ुअिण घोड्याचें वैरण िाफ होतें. घोड्याुंची ुईत्म तऱ्हेनें व्यवस्था ह्या तबेल्याुंत राहते. 
ुऄिाच जबरदस्त कारखाना व्व्हक्टोणरयागाडॳन जवळ बाुंधला ुअहे. मुुंबईुंत ह्या कुं पनीचें बरेंच िपकलें  ुअहे. 
ह्या तबेल्याुंत घोड्याच्या दाण्यापाण्याची ुईत्म व्यवस्था ठेवनू त्याुंि खाणेंही िनयिमत वळेीं देतात. घोडे 
बाुंधण्याच्या एकिारख्या लाुंबच्या लाुंब जागा ुऄिून त्याुंत त्याुंनीं एकमेकाुंि ुआजा देुउुं  नये म्हणनू मधून 
मधून लाुंकडाचे तुकडे बाुंिधले ुअहेत. एक मोठें लाुंकडाचें पात्र करून ठेिवलें  ुऄितें त्याुंत दाणा िशजवनू 
भरून ठेिवतात. घोड्याि दाणा देण्याची वळे झाल्याबरोबर घुंटा वाजते. ती वाजली कीं प्रत्येक घोडेवाला 
ुअपापलीं दाण्याची भाुंडी घेुउन त्या दाण्याच्या पात्राजवळ हजर राहतो. मग तेथें मुकादम ुऄितो तो 
प्रत्येकाचे भाुंड्याुंत दाणा मापून टािकतो. ह्याप्रमाणें प्रत्येक कामािुंबुंधीं वळे बाुंिधले ुअहेत. घोड्याुंला 
िबछाना (शजे) घालणे, त्याुंची चाकरी करणें, व त्याुंि िचलटाुंपािून त्राि न होुउुं  देणे ह्या िवॳ गोष्ीिवर्षयीं 
िवशरे्ष खबरदारी ठेिवली जाते. िवशरे्ष चमत्कार ुऄिा ुअहे कीं, येथें एवढे जरी घोडे ुअहेत तरी कोठें घाण 
म्हणून मुळींच नाहीं. घोड्याि धुण्याच्या वगैरे नळ घेुउन ुईत्म िोुइ केल्या ुअहेत. 
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 २०३. ुआ.ि. १८६४ िालीं मुुंबईमध्ये रामव ेुऄिावी ुऄिा िवचार मेििॳ स्टनुस ुअिण केणरज िाहेब 
ह्याुंनीं कािढला व ुआ.ि. १८६५ िाली फेबु्रवारी मिहन्याुंत मुुंबई म्युिनििपािलटीबरोबर करारनामा केला; 
परुंतु पैशाच्या टुंचाुइमुळे तो बेत तिाच पडून रािहला होता. पुढें ुआ.ि. १८७० िालीं मेििॳ स्टनुस होबाटु 
ुअिण कुं पनी ह्याुंनीं टामवलेा घोडे जोडून ुअपण हें काम स्वतुः चालिवतों ह्मणून म्युिनििपािलटीि 
कळिवलें ; पण, त्या वळेच्या म्युिनििपल किमशनरानें हे प्रकरण बेंच ऑफ जत्स्टि पढुें माुंडलें . बेंच ऑफ् 
जत्स्टिचा ुऄिा िवचार झाला कीं हें काम म्युिनििपािलटीनें स्वतुः चालवावें. मेििॳ लारेन्स ुअिण कुं पनी 
ुअिण दुिरे काुंहीं गृहस्थ ह्याुंनीं रामवचेे रस्ते बाुंधून देतो म्हणून िाुंिगतलें . परुंतु ुआ. ि. १८७२ िालच्या 
म्युिनििपल कॉरपोरेशनच्या िभेंत ुऄिें ठरलें  कीं, एतदे्दशीय व लुंडन येथील वतॳमानपत्राुंतून जािहराती 
देुउन ह्या कामाकिरताुं टेंडरें मागवावीं. ुऄिें होताुं होताुं शवेटीं मेििॳ स्टनुस व केणरज ह्याुंचे टेन्डर कबलु 
झालें ; व ुआ.ि. १८७३ िालीं ह्या कुं पनीबरोबर करारनामा होुउन त्याुंि काम चालिवण्याचा हुकूम झाला. 
ह्या कराराुंतील कलमें येणेंप्रमाणें; - तारीख १२ माचॳ १८७३ पािून वीि वर्षपेयंत हा करार ुऄमलाुंत 
राहील, त्यानुंतर म्युिनििपािलटीि ही कुं पनी िवकत घेण्याचा ुऄिधकार ुअहे. हल् लीं कुं पनीला 
म्युिनििपािलटीि दोन गाड्याुंचे रस्त्याुंबद्दल दरमहा एक मलैाि ३,००० रुपये व एक गाडीच्या रस्त्याबद्दल 
दरमहा २,००० रुपये द्याव ेलागतात. हल् लीं रामवचेी डबल लाुइन िाडेिात मलै व शिगल लाुइन ३ मलै 
एवढी ुअहे व त्याबद्दल त्याुंि म्युिनििपािलटीि दरमहा २८,००० रुपये द्याव े लागतात. ह्या कुं पनीच्या 
घोड्याुंवर गाड्याुंवर कर नाहीं. ह्या गाड्याुंचा कुलाब्यापािून तों एकिारखा िरळ रस्ता परळपयंत गेला 
ुअहे व त्याुंि शहराुंत पुष्कळ फाुंटे फुटले ुअहेत. 
 
 णद बा ाँबे ब्रयाुंच ऑफ् णद रॉयल एणिंआणटक सोसाएटीची लायिरी. 
 
 २०४. िध बाुंबे ब्रयाुंच ऑफ िध रायल एिशुअिटक िोिाएटीची लायब्ररी.- हें नाुंव बाुंबे िलटररी 
िोिाएटीच्या लायब्ररीला िदलें  ुअहे. ही लायब्ररी टौनहालाच्या दुिऱ्या मजल्यावर ुअहे. ही शाखा ुआ.ि. 
१८०४ त तर जेम्स माणकन टािं, मुुंबईचे रेकाडॳर, ह्याुंनीं स्थापन केली. ह्याच लायब्ररीला बाुंब े
िजऑग्रािफकल िोिाएटी जोडली ुअहे. िहची स्थापना ुआ.ि. १८३१ त झाली होतीं. ह्या िभेचे िभािद 
ब्यालट (लेखी िुंमती) नें पिुंत किरतात. प्रत्येक िभािदाि वर्षाची ५० रुपये वगॳणी द्यावी लागते. ह्या 
पुस्तकालयाुंत ुऄनेक भार्षेंत नानातऱ्हेचे िवर्षयाुंवर िलिहलेले ग्रुंथाुंचा िुंग्रह बराच ुअहे. येथें ग्रुंथ ुअहेत 
एवढेंच केवळ नाहीं तर, एणिंयाखुंडाच्या प्रत्येक भागाुंतील परुातन िशलालेख, ताम्रपट व जें जें 
पुरातनकाळाुंतील कलाकौशल्यािुंबुंधीं िाुंपडलें  त्याुंचा िुंग्रह केला ुअहे. त्याचप्रमाणें पुरातनकाळीं ह्या 
ुअपल्या भरतखुंडाुंत जे जे शककतें व दुिरे राजे होुउन गेले त्याुंचा शोध लावण्याप्रीत्यथॳ शकेडों 
वर्षामागील नाणें, िशक् के, मुद्रा जमा करून ठेवल्या ुअहेत. परुातन िलपींचा शोध लावनू त्या ुऄथािुद्धाुं 
िभेच्या वार्णर्षकुआितहािाुंत छापून प्रििद्ध किरतात. मुुंबईच्या बाहेर राहणाऱ्या वगॳणीदाराुंि दर वर्षाि पुंधरा 
रुपये वगॳणी द्यावी लागते. जे जे गव्हनॳर मुुंबईुआलाख्यावर येतात ते ते ह्या िभेचे ुअरॅयदाते ुऄितात. ह्या 
लायब्ररींत णिंवाजीमहाराजाुंचे िचलखत व त्याुंची भवानी नाुंवाची तलवार ह्याुंचा िुंग्रह करून ठेिवला ुअहे. 
 
 नेटीव जनरल लायिरी. 
 
 २०५. नेटीव जनरल लायब्ररी.- ही लायब्ररी ुआ.ि. १८४५ त स्थापन झाली. ह्या लायब्ररीचे मूळ 
ुईत्पादक रा. ब. राघोबा जनादुन हे ुऄिून िशवाय त्या वळेचे बरेच एतदे्दशीय व ुआुंग्रज त्याुंि िाह्यकते होते, 
हें पुस्तकालय हल् लीं धोबीतळयावर फ्रामजी काविजी ुआत्न्स्टटू्यटमध्यें ुअहे. ह्या पुस्तकालयाुंत ुऄनेक 
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तऱ्हेचे ुऄनेक भार्षेंत ग्रुंथ ुअहेत. ही लायब्ररी स्थापण्याचा मूळ ुईदे्दश गरीबलोकाुंि िवदे्यची ुऄिभरुिच 
लागावी हा होय. वगॳणीदाराुंचे तीन वगॳ ुअहेत. पिहल्या वगाच्या वगॳणीदाराुंत काुंहीं िनयिमत काळपयंत 
पुस्तकें  घरी नेण्याि िमळतात. कोटॳ ऑफ् डायरेक्टिॳ ह्याुंनीं ह्या पुस्तकालयाि १,००० रुपये पुस्तकें  
घेण्याि िदले होते. ुअमच्या िकत्येक राजेलोकाुंनीं ह्या पुस्तकालयाुंि बरीच मदत केली होती. ह्या 
लायब्ररींत डाक् तर हाकुनेस ह्याुंचा पुतळा ुअहे. ुऄशी पुस्तकालयें या शहराुंत लहानमोठीं बरींच ुअहेत. 
 
 गव्हमेंट सेंरल बुक णडपो. 
 
 २०६.गव्हन्मेंट िेंरल बकुिडपो हें हल् लीं काळबादेवीच्या रस्त्यावर ुअहे. ह्याुंत िरकारी 
शालोपयोगी व दुिरी ुऄनेक भार्षेंतील पुस्तकें  व ुईत्म तऱ्हेचे नकाश े येथें िवकत िमळतात. त्याचप्रमाणें 
खािगी पसु्तकें  िवकण्याची दुकानें बरींच ुअहेत. 
 
 वतुमानपत्रें. 
 
 २०७. वतॳमानपत्रें.- गव्हन्मेंट िेंरलपे्रिाुंत प्रत्येक गुरुवारी िरकारचें गव्हन्मेंट गझेॅट नामक 
िाप् तािहक वतॳमानपत्र िनघतें. ह्या पत्राची िुरुवात ुआ.ि. १८३४ पािून झाली. त्याच्या पूवी िरकार ुअपले 
काम बाुंबे कूिरुऄर नामक वतॳमानपत्राुंत छापिवत ुऄिे. ह्या कामाकिरताुं िरकार त्या पत्राच्या मालकाि 
िािलना िुमारें दहा हजार रुपये देत ुऄिे. ह्याच गझेटपत्राुंत िवॳ िरकारी िुंबुंधाची मािहती येते. 
कामदाराुंच्या नेमणकुा, िरकारी जािहरनामे, कायदे वगैरे छापून प्रििद्ध होतात. ह्याुंचे िनरिनराळे भाग 
ुअहेत. एका भागाुंत िरकारी कामदाराुंच्या नेमणुका वगैरे, एकाुंत बाजारभाव वगरेै, एकाुंत कायदेकानू 
वगैरे ुऄिे िनरिनराळया भागाुंत िनरिनराळे िवर्षय येतात. 
 
 २०८. मुुंबईुंत ुऄगदीं जुनीं वतॳमानपत्रें ह्मटलीं ह्मणजे, बाुंबेग्याझेट ुअिण कुिरुऄर हीं होत. 
बाुंबेग्याझेटची िुरुवात िम. डग्जलस णनकलसन ह्याुंनीं ुआ.ि. १७९० त केली ुअिण कुिरुऄर पत्राची िुरुवात 
िम. णवणलयम आिंबनुर ह्याुंनीं िुमारें ुआ.ि. १७९२ त केली. पढुें ुआ.ि. १८४३ त हीं दोन्हीं पत्रें एकत्र होुउन 
रोज िनघण्याचीं बुंद होुउन ुअठवड्याुंतून दोनदाुं िनघूुं लागलीं. ुऄिें काुंही िदविपयंत चाललें . पण पढुें 
ग्याझेटपत्राच्या मालकानें कुिरुऄरपत्राचा िुंबुंध िोडून िदला व हल् लींच्या ह्मणजे ग्याझेट ह्या नाुंवानेंच हे 
पत्र ुआ.ि. १८४९ च्या नवेंबर मिहन्यापािून पनुुः दररोज िनघूुं लागलें . ह्या पत्राचें पूवीचें नाुंव “िब्रिटश 
ुआुंिडयन जन्टलमन् ग्याझेट” हें होतें. कुिरुऄर हें पत्र टेलीग्राफ नामक वतॳमानपत्रकत्यानें िवकत 
घेतल्यामुळें  ते त्याुंत िािमल झालें  व ुआ. ि. १८४७–४८ पािून टेिलग्राफ पत्र “टेलीग्राफ ुअिण कुिरुऄर” या 
िुंयुक् त नाुंवानें चालूुं  झालें . 

 
 २०९. िध बाुंबे टाुइम्ि हें पत्र पिहल्यानें मुुंबुइतील िकत्येक व्यापारी लोकाुंनी शरे काढून िुरू केलें  
होते. ८०० रुपयाुंचा एक ुऄिे १६ शरे होते. ह्या पत्राि पूवी बाुंबे टाुइम्ि ुअिण जनॳल ऑफ् कॉमिॳ ुऄिें नाुंव 
होतें. ुआ.ि. १८३७ त हें पत्र िुरू झालें  तेव्हा तें ुअठवड्याुंतून दोनदाुं िनघे. ुआ. ि. १८५० त िप्टेंबर 
मिहन्याच्या २ ऱ्या तारखेपािून हें पत्र दररोज िनघूुं लागलें . ुआ.ि. १८६० त स्टाुंडडॳ ह्या वतॳमानपत्र ह्याुंत 
िामील केल्यापािून हें पत्र “बाुंबे टाुइम्ि ुअिण स्टाुंडडॳ” नवानें प्रििद्ध होुउुं  लागलें  व त्याुंचीं चार पृष्ठें िनघूुं 
लागलीं. पण ुआ.ि. १८६१ पािून हल् लींच्या नाुंवानें प्रििद्ध होुउुं  लागलें . ुआ.ि. १८८१ िालापािून ह्याचीं 
ुअठ पृष्ठें पुढें िनघूुं लागलीं. ुआ.ि. १८३८ पािून “ओव्हरलुं ड िमरी” िुरू झाली. बाहेरगाुंवच्या 
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लोकाुंकिरता “बायिवकली” ुआ.ि. १८३९ त काढली व “िवकली” ुआ.ि. १८८१ िालापािून िनघूुं लागलीं. 
बाुंबे एक्िचेंज प्राुइि करन्ट, ुअिण मनी माकेट िरपोटॳ ुआ.ि. १८५९ पािून िुरू झाले. “बाुंबे ुअलमान्याक 
ुअिण डायरेक्टरी” ुआ.ि. १८४० पािून िुरू झाली. पढुें तींत बदल होताुं होताुं ुआ.ि. १८६३ त “टाुइम्ि 
ऑफ् ुआुंिडया क्यालें डर ुअिण डायरेक्टरी” ह्या नाुंवानें मोठें ुईपयुक् त ुऄिें ुअलमान्याक िनघूुं लागलें . 
 
 २१०. ुआ.ि. १७७७ त रस्तमजी केरसासजी नाुंवाच्या पारशी गृहस्थानें मुुंबईुंत प्रथमच छापखाना 
ुअिणला व ह्या छापखान्याुंत पिहलें  छापून िनघालेलें  काम ुआ. ि. १७८० चें ुआुंग्रजी पुंचाुंग हें होय. ुआ.ि. 
१७९० मध्ये ग्याझेट छापखाना व त्याच नाुंवाचें पत्र चालू झालें . ुऄमेिरकन िमशननें ुआ.ि. १८१३ त 
छापखाना घातला. ुआ.ि. १८४० च्या िुमाराि गणपत कृष्णाजी ह्याुंनीं प्रथम िशळा छाप घातला. व ुआ.ि. 
१८४३–४४ त टाुइपाचा छापखाना काढला. हा गृहस्थ मोठा कुशळ व बुिद्धमान होता, ह्यानें लाुंकडी 
छापखाना स्वतुः तयार केला होता ह्मणनू िाुंगतात ! पुढें हळू हळू दुिरे बरेच छापखाने झाले. 
 
 २११. गेल्या चाळीि वर्षांत युरोिपुऄन लोकाुंची वस्ती वाढल्यामुळे ुआुंग्रजी वतॳमानपत्राचेंही मान 
वाढत चाललें  ुअहे; मराठी व गुजराथी भार्षाुंतही ुऄलीकडे बरींच वतॳमानपत्रें व माििक पुस्तकें  झळकूुं  
लागली ुअहेत. ुअजिमतीला बुंगाल्याुंत ३८, मद्रासेंत २२, मुुंबईुंत ७८ ुअिण ुईत्र व मध्य शहदुस्थानाुंत ६५ 
वतॳमानपत्रें िनघत ुअहेत. ह्याुंचा खप बुंगाल्यात १९,३६०, मद्रासेंत ५,७५०; मुुंबईुंत १५,५८७ व ुईत्र व 
मध्य शहदुस्थानाुंत १५,६०८ एवढा होत ुअहे. फक् त मुुंबई ुआलाख्याुंत १०० पेॱाुं जास्त वतॳमानपत्रें 
नेिटवाुंकडून काढलीं जात ुअहेत. ही गोष् काुंही ुऄुंशीं देशाच्या ुईत्कर्षाि कारणीभतू ुअहे हें ुअताुं कोणाि 
िाुंिगतलें  पािहजे ुऄिें नाहीं. जेवढी ज्याि वतॳमानपत्रें व माििक पुस्तकें  ुअमच्या येथें िनघतील तेवढीं तीं 
ह्या कामाि िवशरे्ष बळकटी ुअणतील. एकुं दर जगाुंत ३४,००० वतॳमानपत्रें हल्  ली चालू ुअहेत; त्यापकैीं 
१६,५०० ुआुंग्रजीत, ७,८०० जमॳन भार्षेंत; ५,८५० फ्रें च भार्षेंत व १,००० स्प्यािनश भार्षेंत ुअहेत. 
 
 वेधिंाळा. 
 

 २१२. वधेशाळा (कुलाबा ऑब् झरव्हेटरी)–मुुंबईमध्ये ह्या वधेशाळेची स्थापना ुआ.ि. १८२६ त 
झाली. ह्या वळेीं ह्या वधेशाळेंत जीं िवॳ युंत्रें होती; तीं खगोलिवदे्यिुंबुंधी ह्मणजे ुऄथांत ज्योितर्ष शास्रिुंबुंधीं 
होतीं; ह्मणनू, पिहल्याुंनें ह्या वधेशाळेत ―ुऄस्रॉनॉिमकल ऑब् झरव्हेटरी‖ हें नाुंव देण्याुंत ुअलें  होतें; पण, पुढें 
ुआ.ि. १८४० त हीं िवॳ खगोलिुंबुंधीं युंत्रें िवलायतेि रवाना झालीं व त्याुंच्या ऐवजीं चुुंबकाकर्षॳण युंत्राुंचा 
ह्या वधेशाळेंत भरणा झाला. तींच ुऄजून चालत ुअहेत; ह्मणून, हल् लींच्या वधेशाळेचे नाुंव ―म्याग्नािटकल 
ुअिण िमिटऑरॉलािजकल ऑब् झरव्हेटरी‖ हें ुअहे. हल् लीं ह्या ऑब् झरव्हेटरींत खालीं िदलेलीं मुख्य युंत्रें 
ुअहेत :- 
 
 १. एिनमॉिमटर      (एिनमोग्राफ्)    वायुिदग्दशॳकयुंत्र. 
 २. ब्यारोिमटर       (ब्यारोग्राफ् )      प्रभुंजनतुलनादशॳकयुंत्र. 
 ३. थरमॉिमटर       (थमोग्राफ्)        शीतोष्णमापकयुंत्र. 
 ४. प्ल्यूत्व्हओिमटर  (प्ल्यूत्व्हओग्राफ्)पजॳन्यमापकयुंत्र. 
 ५. हायग्रॉिमटर     (हायग्रोग्राफ्)     वायमवाद्रॳतादशॳकयुंत्र. 
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िशवाय येथें एक लहानशी दुर्णबण ुअहे ितच्या योगानें ―िायडेिरुऄल क्लॉक‖ (िूयाच्या ुऄस्तोदय गतीवरून 
वळेा दशॳिवणारे घड्याळ) बरोबर ठेिवलें  जातें. ह्याच घड्याळावरून मुुंबईत जीि ―बाुंबे मीन टाुइम‖ 
ह्मणतात ती वळे बरोबर ठेिवली जाते. ुआतकाच ह्या दुर्णबणीचा ुईपयोग. तशीच जिमनींत भयुाराप्रमाणें एक 
१४ हात लाुंबरुुं द खाडा ह्मणून एक मोठी खोली तयार करून व तींत हवचेा मुळींच प्रवशे होुउुं  नयें ह्मणनू 
मोठीच िवलॱण योजना केली ुअहे. मनुष्य ुअुंत िशरताुंच ुअपोुअप दरवाजा बुंद होतो. हा दरवाजा 
ुईघडताुंना जी हवा ुअुंत येते ितचा िुंबुंध ह्या खोलींतील युंत्राुंशीं ुऄगदीं ुऄिूुं नयें ह्मणनू ुअुंत मोठा गोमुखी 
िारखा रस्ता केला ुअहे. ह्या खोलींत हॉिरझाुंटल फोिॳ, ब्यारोग्राफ्, व्हर्णटकल फोिॳ ुअिण िडत्क्लिनयेशन 
नामक युंत्र हीं युंत्रें ठेिवली ुऄिून त्या प्रत्येक युंत्रामध्यें एकेक म्याग्नेट (लोहचुुंबक) ठेिवला ुअहे. पृर्थ्वी ही 
एक म्याग्नेट ुऄिल्याकारणानें ितच्यामध्यें िनरुंतर काय काय फेरफार होतात व ितची गित िकती ुअहे, ती 
ह्या युंत्राुंत ुऄिलेल्या म्याग्नेटाबरोबर ताडून पहावी, एवढाच ह्या युंत्राुंत म्याग्नेट ठेवण्याचा ुईदे्दश. ह्या 
युंत्राुंत म्याग्नेट ुऄिल्याकारणानें तेथें लोखुंडाचा मुळींच िाुंिगॳ ठेवीत नाहींत. ह्या म्याग्नेटाच्या योगानें 
पृर्थ्वीच्या चलनाच्या गतीचा नकाशा तेथें ठेिवलेल्या फोटोग्रािफक कागदावर ुईमटला जातो. 
 
 २१३. वर िदलेल्या पुंच युंत्राुंची मािहती थोडक्याुंत खाली िदली ुअहे :- 
 
 (१) एणनमॉणमटर.- हें युंत्र हेकले नाुंवाच्या एका िाहेबानें तयार केले ुअहे. ह्या युंत्राची रचना ुऄशी 
ुअहे–एका िछद्रयुक् त चक्राुंत (Pivot) बििवलेल्या लोखुंडी दाुंड्यावर एक चौकट बििवलेली ुअहे. ह्या 
चौकटीच्या प्रत्येक पटीचीच्या टोंकाि िमतोल व िमवतुॳळ ुऄशा चार वाट्याुंच्या ुअकाराचीं पात्रें बििवलीं 
ुअहेत. ह्या रचनेच्या योगानें त्याुंि वायूचा ुऄुंमळ स्पशॳ झाला कीं िहज त्या वतुॳळाकार िफरतात. ह्या 
िफरल्या ह्मणजे िहजच ज्या दाुंड्याच्या ुअधारावर त्या ुऄवलुं बून ुऄितात तो दाुंडाही िफरूुं  लागतो. तो 
िफरताुंच त्याच्याशीं िुंबुंध ुऄिणारी ुआतर िवॳ युंत्रें देखील िफरूुं  लागतात ही युंत्रें िफरूुं  लागलीं की मुद्दाम 
युंत्राुंवर ठेवलेला कागद ुऄितो तो िफरूुं  लागून त्याजवर पेनििलीच्या रेघा ुईमटतात. ह्या रेघाुंच्या 
कमीज्यास्त प्रमाणावरून वायू कोणत्या िदशनेें व िकती त्वरेनें वाहत ुअहे हें िमजतें. 
 
 (२) ब्यारोणमटर.- हें युंत्र हवमेध्यें दाब िकती ुअहे हें दाखिवतें; ह्मणजे हवा पातळ ुअहे शकवा घन 
ुअहे हें दाखिवतें. ही दाखिवण्याची कृित वर िलिहल्याप्रमाणें कागदावर स्पष् िलिहली जाते. ह्या युंत्राच्या 
योगानें वादळें केव्हाुं होतील, पाुउि केव्हाुं पडेल वगरेै ुऄनुमानें करताुं येतात. 
 
 (३) थरमॉणमटर .- ह्या युंत्राच्या योगानें हवेंत िरदी िकती ुअहे शकवा ुईष्णता िकती ुअहे हें 
िमजतें. कृित िदहुॳप्रमाणें. 
 
 (४) प्ल्यवू्व्हओणमटर.- ह्या युंत्राच्या योगानें िनयिमत वळेाुंत िकती पाुउि पडला हें िमजतें. हीं 
युंत्रें तीन िनरिनराळया प्रकारचीं ुअहेत. (१) एका चतुष्कोणाकृित पार्षाणावर एक लोखुंडी नळकुं डें ठेवनू 
त्यामध्यें काुंहीं पाणी भरतात. त्यात एक कृितजन्य पोकळ गोळा ुऄितो, त्या गोळयाुंतून एक िरळ 
लोखुंडाचा गज िदहुॳ लोखुंडी नळकुं ड्याच्या वरच्या तोंडावर ुअणनू ठेिवलेला ुऄितो. ह्या गजावर ुआुंच व 
दोकडे ह्याुंचे दशॳक ुअुंकडे व रेघा माुंडलेल्या ुऄितात. ुअताुं, हे मात्र येथें िाुंिगतलें  पािहजे कीं, िदहुॳ 
गजावर शून्य ुऄुंश (िझरोपॉुआुंट) दशॳक जें िचन्ह ुऄितें तें ह्या नळकुं ड्याच्या तोंडाबरोबर लावतात. 
येणेंकरून िकतीही थोडा पाुउि पडला तरी देखील तो गोळा वर चढूुं लागतो–ह्या योगानें गजावरील रेघा 
वर चढून िकती पाुउि पडला हें िमजतें. (२) वर िाुंिगतलेल्या नळकुं ड्याुंत एक बाटली ठेवलेली ुऄिते 
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व त्या बाटलीच्या तोंडात एक गळणी (फनेल) बििवलेली ुऄिते. ही गळणी ह्मणजे िाधारण 
ुऄिभरे्षकपात्रच ह्मटलें  तरी चालेल. ह्या पात्राुंत पाुउि पडला ह्मणजे ुऄथांत तो गळणींतून बाटलींत जातो. 
नुंतर ती बाटली काढून त्या गळणीच्या पिरघाचें व ज्या ग्लािाुंत त्या बाटलींतलें  पाणी मोजावयाचे त्या 
ग्लािाच्या पिरघाचें गिणत करून िकती पाुउि पडला ह्याचें ुऄनुमान कािढतात. (३) िुमारें १५ फूटीच्या 
ुईुंचीवर वर िाुंिगतल्याप्रमाणें एक गळणी ठेवलेली ुऄिते, तींतून जो पाुउि पडतो तो एका काुंचेच्या 
नळींतून एका पाण्यानें भरलेल्या िवस्तीणॳ पात्राुंत (िरझरव्हॉयर) जातो. येथें ुऄशी काुंहीं योजना केलेली 
ुऄिते कीं, िदहुॳ काुंचेच्या नळींतून पाणी िरझरव्हॉयरमध्यें पडताुंना तें पडण्याच्या गतीवरून त्याचा नकाशा 
कागदावर ुईमटतो ! ह्या नकाशावरून िकती पाुउि पडला हें िमजतें. 
 
 (५) हायग्रॉणमटर.- हें युंत्र एका प्रकारचा थरमॉिमटरच ुअहे. िवशरे्ष ुआतकें च कीं, ह्या युंत्राच्या 
बोंडाि नेहमीं ओलावा राहण्याकिरताुं ओली शचधी गुुंडाळतात; तेणेंकरून हवेंत ओलावा िकती ुअहे हें 
िमजतें. 
 
 २१४. ह्यावरील पाुंच युंत्राुंिशवाय ―ग्राुईुंड थरमॉिमटर‖ ह्मणून ुअणखीं पाुंच युंत्रें ुअहेत. त्याुंच्या 
योगानें भगूभी ुईष्णता िकती ुअहे हें िमजतें. ग्राुउुं ड थरमॉिमटरची बोंडें जिमनींत पुरलेलीं ुऄितात. 
ुअणखीं दुिरीं ―िनरेिडएशन थरमॉिमटर‖ (िूयॳरिश्म ुईष्णतादशॳक युंत्र) ग्रािरेिडयेशन थरमॉिमटर 
(रात्रीि थुंडी िकती पडते हें ह्या युंत्राच्या योगानें िमजतें) ुऄशीं युंत्रें ुअहेत. तशींच म्यात्क्िमम व िमिनमम 
थरमॉिमटर ुऄशीं दुिरीं दोन युंत्रें ुअहेत. म्यात्क्िमम थरमॉिमटरच्या योगानें हवेंत िकती मानानें ुईष्णता 
ज्यास्त ुअहे व िमिनमम थरमॉिमटरच्या योगानें िकती मानानें कमी ुअहे हें िमजतें. तिेंच येथें 
ुऄिरथमॉिमटर ह्मणून एक युंत्र ुअहे; तेणेंकरून एकपािून दशकोटीपयंत ह्मणजे ुऄथांत नुउ ुअुंकड्याुंच्या 
कोणत्याही दोन रकमाुंचा गुणाकार शकवा भागाकार होतो !  
 
 २१५. काुंही िदविाुंपूवी येथें ―टाुइडगॉज‖ ह्मणून एक युंत्र होतें. ह्या युंत्राच्या योगानें िमुद्राच्या 
भरतीओहटीचें मान िमजतें; पण, हीं युंत्रें ुऄलीकडे ुईपयोगाुंत ुअणीत नाहींत. 
 
 ल्युनायणटक असाएलम. 
 
 २१६. ल्युनािटक ुऄिायलम् (भ्राुंतचेतिालय)–हें वडेे लोकाुंि ठेवण्याचें हॉत्स्पटल 
ऑब् झरव्हेटरीच्या नजीक ुअहे. हे मोया कुशळतनें बाुंधण्याुंत ुअलें  ुअहे; तरी पण, येथें पाठिवलेल्या 
लोकाुंि फार िुखानें रहाण्यािारखी जागेची िोय केलेली नाहीं ुऄिें ह्मणतात. ह्या हॉत्स्पटलची व तेथें 
ुऄिलेल्या वडे्या लोकाुंची व्यवस्था पहाण्याकिरताुं एक िजॳन ुऄितो, तो नेहमीं तेथेंच राहतो. ुआ.ि. 
१८८७ च्या खानेिुमारीच्या वळेीं ४९९ पुरुर्ष व १६५ बायका िमळून ६६४ वडेेलोक मुुंबईुंत होते; पैकीं ह्या 
हॉत्स्पटलामध्यें २६६ पुरुर्ष व ५६ बायका होत्या. 
 
 २१७. रस्त्याुंत जे वडेे भटकत िफरतात व ज्याुंच्याकडून लोकाुंि ुआजा पोहचण्याचा िुंभव ुऄितो, 
ुऄशा लोकाुंि पोिलिचे िशपाुइ पोिलिच्या डाक् तरच्या िर्णटिफकीटावरून ह्या हॉत्स्पटलमध्यें नेुउन 
घालतात. येथें ुऄिलेल्या वडे्याुंि ते चाुंगले बरे झाले ह्मणजे िोडून देतात. ुअपला कोणी मनुष्य वडेा 
झाला ुऄिून तो बाळगण्याि ुऄगदीं ुऄनावर होुउन गेला ुअहे तर, त्याि ह्या हॉत्स्पटलमध्यें नेुउन टाकताुं 
येतें. त्याच्या ुऄन्नखचाबद्दल वगैरे पैिे िदले ह्मणजे झालें . ज्या कोणाि ुअपला मनुष्य हॉत्स्पटलामधून 
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काढून ुअणणें ुअहे तर त्याि िरकारची परवानगी िमळवावी लागते व ुऄशी हमी भरावी लागते कीं, 
ह्याजपािून मी कोणािही ुआजा होुउुं  देणार नाहीं. पोिलिचे माफॳ त टाकलेल्या लोकाुंि काढून ुअणणें 
झाल्याि वरीलप्रमाणेंच लेख िलहून द्यावा लागतो. 
 
 घारापुरी. 
 
 २१८. घारापरुी.- मुुंबईप्रमाणेंच घारापुरी हेंही पण ितच्या पूवेि एक लहानिें पाुंच िहा मलैाुंवर 
िुुंदर बेट ुअहे. ह्या बेटाचा एकुं दर पिरघ चार िहा मलैाुंच्या ुअुंतच होुइल. ुआुंग्रजींत ह्या बटेाि ―एिलफन्टा‖ 
व तेथील लेण्याि ―एिलफन्टा केव्ह्‖ ुऄिें ह्मणतात. एिलफन्टा हें नाुंव ह्या बेटाि प्रथम पोटुॳिगजाुंनीं िदलें  
ुऄिावें ुऄिें िकत्येक ग्रुंथकाराुंचे म्हणणें ुअहे. िकत्येक ुऄिें ह्मणतात कीं ुआुंग्रज लोकाुंनीं हें नाुंव िदलें  
ुऄिावें. काुंहींही ुऄिो, पण, एवढें खचीत ुअहे कीं, तेथें काुंही काळापूवी जो हत्ी होता त्यावरून हें नाुंव 
पडलें  ुऄिावें. हा हत्ी िुमारें २०० वर्षापूवी ह्या बटेाच्या दिॱणबाजूला जेथें ुअगबोटींतून ुईतारू लोक 
ुईतरण्याि जागा होती तेथें होता. हा हत्ी मोठा ुऄगडबुंब ुऄिून काळया पार्षाणाचा केलेला होता. 
ह्ाणमलटन िाहेब ह्मणतो कीं, हा हत्ी ७ फूट ुईुंच ुऄिून िुमारें २०० याडांच्या ुऄुंतरावरून पािहलें  ुऄिताुं 
जणु काय हा िजवुंतच ुअहे ुऄिा भाि होुइ. ुआ.ि. १७१२ त पाईक नामक एक मुशाफर ुऄिें ह्मणतो कीं, ह्या 
हत्ीवर दुिरा एक लहानिा हत्ी होता. ुआ.ि. १७६० त एनकवेटील नामक मुशाफरही िदहुॳप्रमाणेंच 
िलिहतो; पण ुआ.ि. १७६४ त नेबूर िाहेब ुऄिें ह्मणतो कीं, ह्या हत्ीच्या पाठीवर दुिरा हत्ी निून त्याच्या 
पाठीवर फक् त एक दगडाचा गोळाच होता ! ब्याणसलहॉल िाहेब ह्मणतो कीं, ह्या हत्ीवर वरील दोन्ही 
निून फक् त एक वाघ होता. ुआ.ि. १८१४ त ह्या हत्ीची मान तुटून पडली ुऄिें िाुंगतात; पुढें हळू हळू 
त्याचा एकेक भाग पडत जाुउन शवेटीं त्याचीं िवॳ शकलें  हल् ली त्व्हक्टोिरया गाडॳनमध्यें येुउन पडलीं 
ुअहेत. 
 
 २१९. आमचे लोकाुंनीं जें ह्या बटेाि घारापुरी हें नाुंव िदलें  ुअहे तें किें िनघालें  ुऄिेल ह्याचा 
बरोबर शोध लागत नाहीं; तरी पण, हीं िवॳ लेणीं गुहेंत कोरलीं ुऄिल्या कारणानें ―गुहापरुी‖ ―शकवा गृहापरुी‖ 
ह्या शब्दावरून घारापुरी हें नाुंव िनघालें  ुऄिावें ुऄिें ुअह्माि वाटतें; पण, पढुें हळू हळु त्या नाुंवाचा ुऄपभ्रुंश 
होुउन िाुंप्रतचें नाुंव प्रचाराुंत ुअलें  ुऄिावें.  
 
 २२०. वर िाुंिगतलेल्या हत्ीच्या शजेारीं काुंहीं ुऄुंतरावर एक पार्षाणाचा घोडा होता तो ुऄधा 
जिमनींत गेलेला ुआ.ि. १७६३ त र्फाईअर िाहेबानें पािहला होता. ह्या त्स्थतींत तो ुआ.ि. १७८२ पयंत होता 
ह्मणून िाुंगतात; परुंतु, तो ुआ.ि. १७८४ त कोठे जिमनींत गडप झाला शकवा कोणी फोडून नेला शकवा त्याचें 
काय झाले हें काुंहीच िनश् चयात्मक कळत नाहीं. ह्या घोड्याच्या िुंबुंधानें म्याणकल्न िाहेबाचें ह्मणणें ुऄिें 
ुअहे कीं, तो तेथें २०० वर्षांपूवी होता; परुंतु, ुअह्माुंि तर ुऄिें वाटतें कीं, ज्या वळेेि पोटुॳिगजाुंनीं घारापरुी 
स्वाधीन करून घेतली त्या वळेीं ह्या शहदूलोकाुंच्या मरू्णत ुऄिाव्यात ुऄशा िमजानें िदहुॳ हत्ी व घोडा हीं 
त्याुंनीं फोडून टािकली ुऄिावींत. हीं दोन्ही पार्षाणमय िवशाळ िचत्रें खोदण्याच्या कामीं त्याुंच्या कारािगरानें 
ुअपलें  पूणॳ कौशल्य खर्णचलें  होते ुआतकीं हीं िचत्रें िुबग होतीं ुऄिे लेख िमळतात. 
 
 २२१. अपालोबुंदरावर शकवा माजगाुंवच्या बुंदरावरून बोटींत बिून घारापुरी पाहण्याि िनघालें  
तर, िुमारें ुऄडीच तािाुंत मनुष्य तेथें जाुउन िहज पोंहचतें. जाताुंना मध्ये णदवणदवें (बचुिॳुअयलुं ड) 
लागतें. हेंही पण एक लहानिें बेट ुअहे. ओहटीच्या वळेीं घारापुरी हें बेट फारच िवस्तीणॳ िदितें. ह्या 
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बेटावर नानाप्रकारचीं झाडें ुऄिून तें एका लहानशा शखडीनें दुभागलें  गेलें  ुअहे. बोटींतून ुईतरलें  ह्मणजे 
गुहेकडे जाण्याचा मागॳ िकनाऱ्याच्या पिश् चमबाजूनें ुअहे. घारापरुी येथील लेणीं डोंगराुंत कोरलीं ुअहेत हें 
येथें िाुंिगतलें  पािहजे ुऄिें नाहीं. गुहेकडे जाण्याि पार्षाणाच्या पायऱ्या बाुंिधल्या ुअहेत. खालच्या पायऱ्या 
जरा रुुं द ुऄिल्याकारणानें चढण्याि काुंही बऱ्या ुअहेत ; परुंतु, जिजिें वर जावें तितशा पढुच्या पायऱ्या 
ुअुंखूड व लाुंब होत गेल्या ुअहेत तेणेंकरून वर चढताुंना मनुष्याि परेुपरेु होुउन जातें. पायऱ्या चढून 
झाल्या ह्मणजे मनुष्य ुऄगदीं गुहेच्या तोंडाशीं जातें. गुहेचें तोंड ५५ फूट रुुं द व १८ फूट ुईुंच ुअहे. लाुंबी 
िाधारण रुुं दी बरोबरच ुअहे. येथून िुमारें ३० याडांवर गुहेच्या बाहेरील देखावा दृष्ीि पडतो. ुऄुंमळ पुढें 
गेलें  ह्मणजे गुहेंतील काुंहीं भाग िदिूुं लागतो. गुहेंत िनरुंतर काळोख ुऄिल्याकारणानें ुअुंत गेल्यावाुंचनू 
तेथील देखावा स्पष्पणें िदित नाहीं. गुहेच्या तोंडाशीं दोन मोया व दोन लहान ुऄशा खाुंबाच्या राुंगा 
ुअहेत व ह्याुंच्या ुअधारावर डोंगर ुअहे. हे खाुंब फार नकशीदार ुऄिून त्याुंजवर नानातऱ्हेचे मोठमोठाले 
पुतळे कोरले ुअहेत. काुंहीं काुंहीं तर िात िात ुअठ ुअठ फूट ुईुंचीला भरतील ुऄिे ुअहेत. येथून पुढें गेलें  
ह्मणजे मुख्य देवालय लागतें. देवळाचा ुअकार िाधारण स्वत्स्तकाप्रमाणें ुअहे. येथें ुऄवाढव्य खाुंबाुंच्या 
चार राुंगा लागतात. हे िवॳ खाुंब िारखे िमाुंतर रेर्षेंत ुअहेत. ह्मणजे मुख्य दरवाजापािून तों देवळापयंत 
एकिारखे तीन मुंडपच पिरून िदले ुअहेत कीं काय ुऄिा भाि होतो. हें देवालय १२० फूट लाुंब व 
िततकें च रुुं द ुअहे. ह्याुंत देवालयाच्या बाहेरील दोन्ही बाजूच्या देवड्या वगैरे व बाहेरील खोल्या धरल्या 
नाहींत. ुअताुं बहुतेक खाुंबाुंचे तळवट व बराच वरचा भाग पाण्यानें धुपून गेला ुअहे. फक् त मधून मधून 
खाुंबाचे तीर व मथाळे वगैरे काुंहीं भाग डोंगराच्या ुअधारानें ुअहेत ते ुअहेत. मुख्य मूर्णत व ह्या देवळाच्या 
शभतींत कोरलेलीं बहुतेक िचत्रें हीं ुऄगदीं मोडकळीि ुअलीं ुअहेत. गुहेंत जे खाुंब कोरले ुअहेत ते 
िमप्रमाणाुंत निून त्याुंच्या जाडींत व ुईुंचींतही फरक ुअहे. िकत्येकाुंचे तळवट ३ फूट व िकत्येकाुंचे ३ १/२ 
फूट जाड ुअहेत. िकत्येक िाधारण १३ फूट व िकत्येक िाधारण १६ १ /२ फूट ुऄिे एकमेकाुंपािून दूर 
ुअहेत. िदहूॳप्रमाणेंच गुहा देखील िकत्येक िठकाणीं १५–१६ व िकत्येक िठकाणी १७–१७ १/२ फूट ुईुंच 
ुअहे. देवळाच्या िमोरािमोर दोन लहान लहान ुऄुंधारमय कोठड्या ुअहेत. तेथें िदविाि देखील ुआतका 
ुऄुंधार ुऄितो कीं िदव्याच्या ुईजेडावाुंचून काुंहीच िदित नाहीं. देवळाच्या पुढें जी ित्रमूर्णत ुअहे ती १९ फूट 
ुईुंच ुअहे. येथें एक मोठा स्रीचा पुतळा ुअहे तो बहुतकरून पावुतीचाच ुऄिावा ुऄिा ुअमच्या लोकाुंचा 
िमज ुअहे. हा पुतळा एकस्तनी ुअहे. नेबूरिाहेब ह्या पुतळयाला ―ुअमेझान‖ ुऄिें ह्मणतो. देवळाच्या 
ुईजव्या ुअुंगाला एका ुअुंत खोदलेल्या लहानशा देवळींत िशवशलग ुअहे. ह्याच्याच जवळ योनी ुअहे. ह्या 
देवळीि चार बाजूला चार दरवाजे ुअहेत. ह्या गुहेच्या शभतीत ुऄनेक िचत्रें कोरलीं ुअहेत; परुंतु, त्याुंतील 
बहुतेक ुअताुं िछन्निभन्न होुउन गेलीं ुअहेत. 
 
 २२२. घारापुरी.- येथील लेणीं कधीं व कोणी कोरली ुऄिावींत ह्यािवर्षयी खात्रीलायक काुंहींच 
शोध लागत नाहीं. िकत्येक ह्मणतात हीं १२ व्या व १३ व्या शतकाुंत कोरलीं ुऄिावींत म्याणकल्न िाहेब 
त्याुंि १० व्या शतकाुंत नेुउन टाकतात. िकत्येक ह्मणतात कीं, हीं लेणीं ८ पािून १२ व्या शतकाच्या 
दरम्यान कोरलीं ुऄिावींत; गार्णिंआ डी ओटा (ुआ.ि. १५५०) शलकाटन (ुआ.ि. १५८३) हे दोन्ही गृहस्थ 
ुऄिें ह्मणतात कीं, हीं कृत्यें णचनी लोकाुंची ुऄिावींत. िकत्येक ह्मणतात, तीं पाुंडवाुंची ुऄिावींत; व िकत्येक 
ह्मणतात जैनाुंचीं ुऄिावींत. शकाच्या िुंबुंधानें पाहूुं गेलें  तर ही कृत्यें िनदान चार हजार वर्षांपिलकडचीं 
ुऄिावींत ुऄिा तकॳ  बाुंधण्याि काुंहींच हरकत िदित नाहीं; कारण, हीं लेणीं पाुंडवाुंच्या हातचींच ुऄिावींत 
ुऄिा ुअमच्या लोकाुंचा िमज ुअहे, तेव्हाुं ुऄथांत जेवढीं वर्ष ेुअज पाुंडवाुंि होुउन गेलीं ुऄितील तेवढीं 
वर्ष े तरी िनदान ह्या लेण्याुंि ुऄिलीं पािहजेत. हा िमज खरा ुऄिल्याि हीं लेणी जैनाुंची नव्हेत शकवा 
णचनी लोकाुंची नव्हेत तर, ुअह्मा शहदुलोकाुंचींच ुअहेत हें ििद्ध होतें. िशवाय मूतीची ढब, देवळाुंची वगरेै 
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बाुंधण्याची तऱ्हा, मूतीवरील दािगने, पोर्षाख वगरेै पािहले ह्मणजे हीं कृत्यें शहदूुंचींच ुअहेत ुऄिें 
ह्मटल्यावाुंचून राहवतच नाहीं. ुअताुं, येथें ुऄिलेली लेखिशला कीं िजच्यावर हीं लेणीं कोणी खोदली व 
कधीं बाुंिधलीं वगैरे मजकूर होता ह्मणनू िाुंगतात व जी पोटुॳिगजाुंनी णलसबन येथें नेुउन टािकली ुअहे 
ह्मणून ऐकण्याुंत येतें ती िशला ुअज ुऄिती तर, वर जे ुऄनेकाुंचे ुऄनेक तकॳ  ह्मणून िदले ुअहेत त्याुंतून 
खरा कोणता व खोटा कोणता हे जाणण्याि मोठेंच िाधन होतें. 
 
 बुंदरें. 
 

 २२३. बुंदरें–कोणत्याही शहराच्या ुईत्कर्षाचे व व्यापाराच्या भरभराटींचे मूळ कारण म्हटलें  म्हणजे 
बुंदरें हींच होत. तेव्हाुं ुऄथात बुंदराुंचा जेवढा ज्यास्त बुंदोबस्त व त्याुंची जेवढी ज्यास्त िुधारणा करावी, 
तेवढी व्यापारीलोकाुंत ज्यास्त िोयकर होुउन व्यापाराची िमिृद्ध िुगम होत जाते, हें िनराळें  िाुंगणें नको. 
ुआ.ि. १७२४ िालीं पाविाळयाुंत बुंदराची जागा ठाण्याजवळ होती ुऄिें िमजतें. तिेंच हल् लींची बुंदराची 
जागा िकल्ल्यापािून बऱ्याच ुऄुंतरावर होती. हल् लीं मुुंबई शहराप्रमाणें दुिऱ्या कोठेंही ुऄशी बुंदराुंची िोुइ 
निेल ुऄिें ुअह्माुंि वाटतें. मुुंबई शहर जें ुअज व्यापाराच्या िोुइ करताुं ुआतकें  प्रिििद्धि ुअले ुअहे तें 
केवळ त्याच्या ुईत्म बुंदराुंच्या योगानेंच ुअलें  ुअहे हें म्हणणें केवळ धाडिाचें होुइल ुऄिें ुअह्माुंि वाटत 
नाहीं. 
 
 २२४. ुआ.ि. १८८१ त १७ मे व ७ िडिेंबरच्या िरकारी जािहरनाम्याुंन्वये कोणत्या बुंदरीं कोणता 
माल चढवावा शकवा ुईतरवावा यािवर्षयीं जो िरकाराचा ठराव झाला ुअहे, त्याचा तपशील येणेंप्रमाणें :- 
 
 पायलट बुंदर.- फक् त कोळिे. 
 
 टॉड बुंदर.- गवत, फाुंटें, िपॳण, चनुा वगरेै. 
 
 ससून डॉक.- कापूि, ुऄळशी वगैरे. 
 
 व्व्हक्टोणरया बुंदर.- कापूि, लोंकर, िवॳ शहदुस्थानाुंतील बीं, गवत, िपॳण, मच्छी, कोळिा, िवटा, 
कौलें , चनुा, रेती, दगड, शशगे, एरुंडेल तेल, लोखुंड, ताग, शचध्या वगैरे. 
 
 गनक्याणरएज बुंदर .- िकरकोळ माल, बी. बी. ुअिण िी. ुअय्. व जी. ुअय् . पी. रेलवचेें िवॳ 
िामान व कोळिा, गनक्यािरएजचें लाकूड व कोळिा, मच्छी व रेलवचेें िवॳ िामान. 
 
 जमिेंटजी बुंदर .- कापूि, लोंकर, कोळिा, ताग वगैरे. 
 
 आथुर बुंदर .- कापूि, लोंकर, ुआतर जकात रिहत माल वगैरे. 
 
 गव्हमेंटकोल णडपो.–फक् त िरकारी कोळिा. 
 
 अपालो बे णरक्लेमेिंन.- कापूि, लोंकर, कोळिा, गवत, पेंढा, िपॳण वगैरे. 
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 अपालो बुंदर.- फळफळावळ, बफॳ , ितजोरी, िमिलटरी, िामान ुअिण िरकारी घोडे. 
 
 गव्हमेंट डॉकयाडु.- फक् त िरकारी माल. 
 
 टौन बुंदर.- िवॳ जकाुंतरिहत माल, िवॳ परकीय देशाुंतून ुअलेला बोटींवरील व गलबताुंवरील 
माल, गवत, पेंढा, िपॳण, लाुंकूड (िवॳ प्रकारचें), बाुंबू, िवलायती कोळिा, झाुंप, धान्य (िवॳ प्रकारचें) 
ुआमारती दगड, िरकामीं शपपें, नाुंगर, ताग, कच् चा कापूि, लोखुंडी व लाुंकडी टाुंक्या, िवटा, कौलें , मच्छी 
मारण्याचीं जाळीं, भाजीपाला व ुआतर फळफळावळ, बुंदुकीची दारु, तार, डामर, केरोििन तेल, व 
िवॳप्रकारची ज्वालाग्राही तेलें , व ुअििदें, तरपेंटाुइन, कातडीं, खडू, डाुंबर, गोणपाट, रेड्याुंची शशगें, 
लोखुंडी काुंबी, पते्र, बायलिॳ, चुनखडी, ुअगकाड्याुंच्या पेट्या, िवॳप्रकारची युंत्रें वगैरे वगैरे. 
 
 आसेनलव्हारु्फ.–लष्करी िामान. 
 
 मोदी बे.- चुना, रेती, िवटा, दगड, गवत, फळफळावळ, कोळिा वगैरे. 
 
 बोरी बुंदर.- जकातरिहत माल, भाजीपाला, फळफळावळ, चुना, गवत, पेंढा वगैरे. 
 
 पावडरवक्सु बुंदर .- ुऄफू, दारु, तुंबाकू, मीठ, वाललेले मािे खेरीज करून िवॳप्रकाराचा 
एतदे्दशीय माल. 
 
 टाुंक बुंदर.- ुआमारती लाुंकूड. 
 
 णिअरल्याुंड ुअिण पायर कुं पनीचें बुंदर .- गवत, िपॳण, कोळिा, चनुा, कौलें , दगड, हाडें, 
िवटा, ुआमारती, रेती, कातडीं, शशगें, मातीचीं भाुंडीं वगरेै. 
 
 काुंडली ब्याटरी.- िपॳण, गवत, तटीचया वगरेै. 
 
 पोटु रस्ट पावडर म्यागणझन, णिंवरी.- बुुंदुकीची दारु व बुंदुकीचें ुआतर िामान. 
 
 हाजी इसा र्फडलाचें बुंदर.- मािळी, कातडीं, हाडें, रेती, दगड, कोळिे वगैरे. 
 
 णिंवरी बुंदर.- िपॳण, गवत, तटीचया, मडकीं वगैरे 
 
 गव्हमेंट पावडर म्यागणझन, णिंवरी.- बुंदुकीची दारु. 
 
 िंींव बुंदर.- िपॳण, गवत, मडकीं, िुके मािे, कौलें  वगरेै. 
 
 माणहम बुंदर.–िबनजकाती माल. 
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 वरळी बुंदर.- ताजे मािे, जाळीं, िपॳण, चाबकु, चनुा, गवत कौलें  वगरेै. 
 
 चौपाटी बुंदर .- िपॳण, कौलें , चनुा, ताजे मािे, दगड वगैरे. 
 
 मुडी बुंदर.- िवॳप्रकारचा जकातरिहत माल, लोखुंडी युंत्रें, कापूि, लोंकर, कोळिा वगैरे, 
 
 कारन्याक बुंदर.- (िनकल बिीनिुद्धाुं) एतदे्दशीय व्यापाऱ्याुंनीं तयार केलेला माल, कस्टमचा 
माल वगैरे. 
 
 मिंीद बुंदर.- एतदे्दशीय व्यापाऱ्याुंनीं तयार केलेला माल. ह्या बुंदराुंतून ुऄफू, मीठ, दारु, मिाळी, 
रेती, िवटा, कौलें , शचध्या व बाुंबू पाठिवण्याची व ुअणण्याची मनाुइ ुअहे. 
 
 णप्रन्सेस डॉक–बुंदुकीच्या दारुिशवाय ुआतर िवॳ िबनजकाती माल. 
 
 म्यालेट बुंदर–मीठ, दारु, तुंबाकू व एतदे्दशीय माल खेरीज करून कोळिे व ुआतर िवॳ िबनजकाती 
माल. 
 
 णिअर बसीन बुंदर–जी.ुअय्.पी. रेलवचेें िवॳ िामान. 
 
 क्लाकु बुंदर–परवानगीनें ुअणलेला कोळिा. 
 
 बी. आय. एस्. एन. कुं पनीची डॉकयाडु–ह्या कुं पनीचाच माल. 
 
 कासारा बुंदर–ुआमारतीचीं लाुंकडें. 
 
 माजगाुंव बुंदर–ितजोऱ्या, मािळी व िपॳण वगैरे. येथील गोदीमाजी ुअगा महमद रहीम िशराजी 
ह्याुंनीं बाुंिधली. पूवी येथें िकल् ला होता. ह्या गोदींत हल् लीं पी. ुअिण ओ. कुं पनीच्या ुअगबोटी ुऄितात. 
 
 पी. ुअिण ओ. कुं पनीची डॉकयाडु–फक् त ह्या कुं पनीचाच माल. 
 
 २२५. गनक्याणरएज बुंदर–हें बुंदर िरकारानें बी. बी. ुअिण िी. ुअय्. रेलव े कुं पनीचें स्वाधीन 
केलें . व त्याुंनी तेथें मुुंबईचें शवेचें स्टेशन कुलाबा हें बाुंिधले ुअहे. येथेंच ुआ.ि. १८२३ िालीं गनक्यािरएज 
ऑिफिाचा कारखाना िुरू झाला. ह्या कारखान्याुंत तोफा, गोळे, तोफाुंचे गाडे व ुऄनेक तऱ्हेंचें लोखुंडी व 
िपतळी ओतींव काम किरतात. िबडाचे नळ व लोखुंडी कामही येथें तयार होते. 
 
 २२६. अपालों बुंदर–ह्या बुंदराुंतून ुईतारू वगैरे ुआ.ि. १८१९ पयंत जात नित; परुंतु िरकारानें 
४,५०,००० रुपये खचॳ करून ही जागा वाढवनू धक् के वगैरे बाुंधून ुईतारू लोकाुंची ुईत्मप्रकारे िोुइ 
केल्यामुळें  बाह्य देशीं जाणारे लोक ह्याच बुंदराुंतून जातात. ह्या िठकाणी ुआुंग्रजाुंकिरताुं एक ुईपहारगहृ 
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बाुंिधलें  ुअहे. ह्याच बुंदराुंत िरकारी “मेल” ुईभी रहाते. ुऄपालो िरक् लेमेशन ह्मणून ह्याच्याच शजेाुंरी दुिरें 
एक बुंदर ुअहे. 
 
 २२७. बोरी बुंदर–हें बुंदर िकल्ल्याच्या तटाच्या बाजूि ुअहे. पूवी येथे होडींतून ुईतारू ुईतरत 
ुऄित; परुंतु तेथें खडक फार ुऄिल्याकारणानें त्याुंि फार त्राि पडे; तशीच गाडी येण्याची ुऄगर माल 
ुईतरण्याची मोठी पुंचाुइत पडे; कारण एका बाजूला एक लहानशी टेंकडी व ुअिपाि मोठमोठाले खडक 
होते. पण ुआ.ि. १८५२ च्या िुमाराि येथील टेंकडी खडक फोडून टाकून धक् का बाुंधला, तेणेंकरून हल् ली 
मोठमोठालीं जहाजें येथे येुउुं  लागलीं ुअिण बहुत व्यापार िुरू झाला. 
 
 २२८. बोरी बुंदरावरून माजगाुंवास जाताुंना हीं बुंदरे थोड्याथोड्या ुऄुंतरावर लागतात. [ ह्याच बुंदराचे 
शजेारीं काुंहीं वर्षांपूवी एक गुराुंचा कोंडवाडा होता. ुऄिाच कोंडवाडा िगरगावाुंत ुअहे. ह्या कोंडवाड्याि ुआुंगजींत (Pound) पौंड ह्मणतात. 
मराठींत ह्या शब्दाचा ुऄपभ्रुंश करून ह्याि ―पवन‖ ह्मणतात. ह्या पौंडात शहरात भटकत िफरणारीं ुऄगर कोणाचीं चुकून गेलेली गाुइ, ह्मशी, शळेया 
वगैरे जनावरें नेुउन कोंडतात. ह्या पौंडातून मालकाि ुअपलें  जनावर िोडवनू ुअणणें झाल्याि िजतके िदवि तें जनावर तेथें ुऄिेल, िततके 
िदविाुंचा त्याच्या दाण्यापाण्याबद्दल िदविाि ुऄमुक पैिे याप्रमाणें िजतके पैिे होतील िततके मालकाकडून घेतात. एक दोन िदविाुंवर 
कोंडवाड्याुंत जनावर रािहलें  तर पोलीि किमशनरच्या ऑिफिाुंत नेुउन तेथें त्याुंचे जािहर लेलाुंव पुकारलें  जातें. ह्या पौंडावर जो मुख्य ऑिफिर 

ुऄितो त्याि ―पौड कीपर‖ ही िुंॲा ुअहे. हा ऑिफिर युरोिपयन ुऄितो. ह्याच्यावर मुुंबुइ पोिलि किमशनरचा हुकूम चालतो.] कारन्याक 
बुंदर क्लेर बुंदर मशीद बुंदर एल् िफस्टन बुंदर. वाडी बुंदर. म्यालेट बुंदर कारन्याक व क् लेर हीं दोन्ही बुंदरे 
मयत हणरचुंद्र लक्ष्मणजी ुउफॳ  भाऊ रसूल ह्या नाुंवाच्या एका प्रििद्ध परभ ूगृहस्थानें बाुंधली ुअहेत. हीं बुंदरें 
―भाुउचा धक् का‖ ह्या नाुंवानें प्रििद्ध ुअहेत. ुऄिे िाुंगतात कीं, हे दोन धक् के बाुंधण्याि ८–९ लाख रुपये 
खचॳ झाला ुअहे. क्लेर बुंदर हे माजी गव्हनॳर अलु ऑफ् क्लेर ह्याुंच्या कारकीदीत बाुंधले गेले; ह्मणून ह्याि 
त्याचें नाुंव देण्याुंत ुअलें  ुअहे. तिेंच सर जेम्स णरव्हेट कारन्याक ह्या गव्हनॳराच्या कारकीदीत कारनाक 
बुंदर बाुंधलें  गेलें  ह्मणनू, त्याि त्याचेंच नाुंव िदलें  ुअहे. मशीदीच्या खाली बुंदर ुअहे ह्मणून त्या बुंदराि 
मशीद बुंदर ह्मणतात. क्लेर बुंदरापुढें नवरोजी िहल्  ुउफॳ  डोंगरी ुअहे. ितच्याच खालीं एल् िफस्टन बुंदर 
ुअहे. येथें पूवी नुिती खाडी होती ती भरून काढण्यािच १,६७,००० रुपये खचॳ झाला ुअहे. हें बुंदर लॉडु 
एल् णर्फस्टन याुंचे कारकीदीत ह्मणजे १८५८ त बाुंधलें  गेलें  ह्मणून ह्या बुंदराि त्याुंचे नाुंव िदले ुअहे. हें बुंदर 
तिेंच वर िदलेले भाुउचे धक् के हे शहराुंतील केरकचरा टाकून भरले गेले ुअहेत. 
 
 आयस्टर रॉक आणण बुंदराुंचें सुंरक्षण. 
 
 २२९. ुअयस्टररॉक ुअिण बुंदराचें िुंरॱण–सेंट जा ाँनचचुच्या नजीक ुअयस्टर रॉक ुअहे. हें 
िठकाण मुुंबई बुंदराच्या बचावाकरताुं तयार करण्याुंत पुष्कळ रुपयाुंचा खचॳ झाला ुअहे. दहाबारावर्षांपूवी 
ह्या ―हाबॳरिडफेन्ि‖ किरताुं िहा िनरिनराळीं कामें करण्याचें िरकारानें योिजले होतें; पैकीं मुख्य ह्मटले 
ह्मणजे, िकनाऱ्यापािून १,८०० याडांवर मध्य िठकाणीं एक मोठा िकल् ला बाुंधण्याचें काम हें होय. ह्या 
िकल्ल्यावर बारा तीनशें पौंडर व दोन िहाशें पौंडर ुऄशा दोन तोफा ठेवण्याचें योिजलें  होतें. ह्याकिरताुं 
पायाही भरतीच्या पाण्यापेॱाुं काुंहीं ुआुंच ुऄिधक ुईुंच ुऄिा बाुंधून तयार झाला ुअहे. दुिरा िकल् ला 
िकनाऱ्यापािून १,००० याडॳ ुऄुंतरावर बाुंधावयाचा िवचार होता. ह्याचाही पाया बाुंधून तयार झाला ुअहे व 
ह्यावर १० ुअिण १९ ुआुंच तोफाुंची ब्याटरी ुअहे. ितिरें काम क्रॉसआयलुंडवर िकनाऱ्यापािून १,००० याडॳ 
ुअिण मध्यापािून ४,००० याडॳ ुऄुंतरावर एक ब्याटरी बाुंधावयाची होती. ह्या ब्याटरीवर ७ तीनशें पौंडर 
तोफा ठेवण्याचा िवचार होता. ह्या लहानशा बेटाचें टोकुं  तोडल्यामुळें  जी िपाटी झाली त्या िपाटीवर िहा 
तोफाुंची ब्याटरी ठेिवली ुअहे. ―व्टेल्व्ह फूट प्याच टावर‖ वर मध्यजिमनीपािून ४,००० याडांवर दोन ६०० 
पौंडर तोफा ठेवाव्या ुऄिा िवचार ुअहे. मलबारपॉुइुंटवर पाुंच ७ ुआुंच गन्ि “एन् बारबाटे” नाुंवाची ब्याटरी 
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ुअहे. त्या िठकाणीं एक टॉवर ुईभारण्याचा बेत ुऄिून त्यावर दोन ३०० पौंडर तोफा राहतील ुऄिा मनोरा 
करून ब्याकबेचा बचाव करण्याचा िवचार ुअहे. कुलाबापॉुइुंटवर चार ६८ पौंडरच्या “एनब्यारबाटे” ुअिण ४ 
तेरा ुआुंच ―ल्यान्डिर्णहिमॉटॳिॳ‖ नाुंवाच्या तोफा ुअहेत. दोन लोखुंडी मुख्य तोफा “ुअिबिीिनुअ” व 
―मागडाला‖ मुुंबईबुंदराच्या बचावाकिरताुं ह्मणनू ुआ.ि. १८७१ िालीं ुअणल्या ुअहेत. ह्या हाबॳरिडफेन्िबद्दल 
कनुल जरव्हाईस ह्यानें िरकाराि ुआ.ि. १८७२ िालीं िरपोटॳ केला होता. त्याुंत त्यानें ुऄिें दाखिवलें  ुअहे 
कीं, दयामध्यें िफरणाऱ्या ुअरमाराुंच्या नानािवध कामाुंमुळें  बुंदराच्या िुंरॱणाकिरताुं फक् त त्याुंवर ुऄवलुं बून 
राहणें फार धोक्याचें काम होय. ह्मणून ुअरमारावर ुऄवलुंबून न राहताुं बुंदरें व कोळिे ठेवण्याचीं ठाणीं हीं 
फार िुरिॱत ठेिवलीं पािहजेत. िमुद्राुंत िफरणाऱ्या ब्याटरी जरी पुष्कळ ुऄुंशी बुंदराुंच्या िुंरॱणािाठीं 
ुईपयोगी पडतात, तरी त्याुंजवरच ुऄवलुं बनू रहाणें हे चाुंगलें  नाहीं. ह्याप्रमाणें बुंदराच्या िुंरॱणाकडे ुऄनेक 
वळेीं ुऄनेक युत्क् तप्रयुक् ती करून लॱाविध रुपयाुंचा खचॳ करून शहराुंचें िुंरॱण ुअमचें िरकार करीत 
ुअहे. शहराच्या िुंरॱणाच्या िुंबुंधानें कनुल जरव्हाईस ह्याचें ुअणखी ुऄिें ह्मणणें होतें की, 
ुअयस्टररॉकपािून ६,००० याडॳवरून तिाच मध्यभमूीपािून ४,००० याडॳवरून ुअिण तिेंच ५,२०० याडॳ 
ुअय् टररॉकवरून व्टेल्व्हफूटप्याचवरून शहराुंत शत्रू येुउुं  शकेल; ह्मणून बुंदरिकनाऱ्याच्या तोंडावरच दोन 
वतुॳळाकार िकल् ले बाुंधाव;े एक कुलाबापाुइुंटपािून ३,९०० याडांवर ३३ फूट पाण्याच्या खोलींत व दुिरा 
१० फूट प्याचवर करुंजापािून ४,००० याडांवर ुअिण प्रत्येकावर १८–२५ टनाच्या तोफा ठेवाव्या, ह्मणजे हे 
दोन्ही िकल् ले एकमेकाुंपािून ५,४०० याडाच्या ुऄुंतरावर ुऄिाव.े ितिरा–कुलाबापॉुइुंटवर, ुऄिे तीन 
िकल् ले बाुंिधले ह्मणजे शहराचें िुंरॱण चाुंगल्या तऱ्हेने होुइल. येवढा बुंदोबस्त ुऄिताुंही कदािचत शत्र ु
ुअले तरी ह्या दोन्ही िकल्ल्याुंवरून त्याुंचा नाश होण्याचा िुंभव ुअहे. िशवाय दोन ब्याटरी ुअिण तीन 
गनबोटी बुंदरात िफरत्या ठेवाव्या ह्मणजे शहर व बुंदर ह्याुंच्या बुंदोबस्ताकडे पहावयाि नको. ुआतक्या िवॳ 
कृत्याला–९३, २५, ००० रुपयें खचॳ होुइल ुऄिा ुऄदमाि होता. ह्या गोष्ींचा िवचार करण्यािाठीं ुऄजून 
एक किमशन बिलें  ुअहे ुऄिें ह्मणतात. ह्या शहराच्या िुंरॱणाकरताुं मुख्य दोन गोष्ी केल्या पािहजेत. त्या 
ह्या–पिहली, दारूगोळयाचा ुईत्म पुरवठा व दुिरी, बुंदराचें मजबतू िुंरॱण. 
 
 डॉकयाडु व डॉक्स 
 
 २३०. डॉकयाडॳ व डॉक्ि (गोदी)–पिहल्यानें गोदी बाुंधण्याचें काम जेरल्ड आुंणजअर ह्याुंच्या 
कारकीदीत िुरू झालें . हल् लीं ुऄपालों बुंदर ुअिण कस्टम हौि ह्याुंमध्ये एकुं दर ५ गोदी ुअहेत, पकैीं दोन 
मोया ुअहेत, त्या जवळ जवळ ुऄिून बाजूला त्स्टम फ्याक्टरी ुअहे. स्टीम फ्याक्टरीपािून ज्या तीन गोदी 
ुअहेत त्या फार परुातन ुअहेत. त्याुंि ओल्ड बाुंबे डॉक (मुुंबुइची जुनी गोदी) िमडल ओल्ड बाुंबे डॉक 
(मधली जुनी मुुंबुइची गोदी) ुअिण लोुऄर ओल्ड बाुंबे डॉक (खालची जुनी मुुंबुइची गोदी) ुऄिें ह्मणतात. 
ह्या ुआ.ि. १७३६ त बाुंधल्या ुअहेत. वरची गोदी (ुऄपर डॉक) ही २०९ फूट लाुंब व ४७ फूट ७ ुआुंच रुुं द; 
िमडल डॉक १८३ फूट लाुंब व ५१ फूट १० ुआुंच रुुं द; लोुऄर डॉक २५६ फूट लाुंब व ५१ फूट १० ुआुंच रुुं द 
ुऄिा त्याुंचा िवस्तार ुअहे. वर िाुंिगतलेल्या दुिऱ्या दोन गोदी ुअहेत त्याुंि डुंकन गोदी ह्मणतात. ह्या 
ुआ.ि. १८१० त बाुंधल्या ुअहेत. वरची डुंकन डॉक २८६ फूट लाुंब ुअिण ६३ फूट १० ुआुंच रुुं द ुअहे. 
पिहल्यानें िहची लाुंबी २१६ फूट होती; परुंतु ुआ.ि. १८४५ त ३० फूट ुअिण ुआ.ि. १८४९ त ४० फूट 
वाढिवली. लोुऄर डुंकन डॉक २४६ फूट लाुंब ुअिण ६३ फूट १० ुआुंच रुुं द ुअहे. येथे १७ फूट खोल पाणी 
ुअहे. गोदीच्या तोंडाशींच िचखल बितो तो काढावा म्हणून िचखल ुईपिण्याच्या बोटी नेहमीं बुंदराुंत 
िफरत्या ुऄितात. ह्या मोया पाहण्यािारख्या ुऄितात. एकदाुं जहाज गोदींत िशरलें  म्हणजें तें १८ फूट 
पाण्यावर तरुंगत ुऄितें. एकाद्या बोटीि ज्यास्त खोलींचें पाणी लागत ुऄिलें  तर भरतीच्या वळेीं पाणी ुईुंच 
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झाल्याकारणानें ितला गोदींत िहज नेताुं येतें. ुआ.ि. १७३६ चे पूवी हल् ली जेथें ुऄपर ओल्ड बाुंबेडॉक ुअहे, 
तेथें मातीचें डबकें  होतें; परुंतु त्याुंत भरतीच्या वळेीं लाटाुंचे पाणी येत ुऄिे. चाुंचे लोकाुंच्या त्रािानें ुइस्ट 
ुआुंिडया कुं पनीनें ुआ.ि. १६७३ िालीं लढाुउ गलबतें बाुंधलीं. ुआ.ि. १७३५ चे पूवीं कुं पनीचें मुख्य ठाणें सुरत 
येथें ुऄिल्यामुळें  त्याुंनी तेथें वखारी वगैरे बाुंधल्या होत्या; परुंतु मुुंबई बुंदराुंत पाणी िवपुल ुऄिून गोदी 
बाुंधण्याची ुईत्म िोुइ ुअहे ुऄिें पाहून त्याुंनी ुअपलें  ठाणें तेथून मुुंबईस ुअिणलें . हल् लीं जेथें डॉक् ुअहेत 
ती जागा कुं पनीिरकारनें ुआ.ि. १७३५ िालीं पिुंत केली. ुआ.ि. १७६७ िालीं ही गोदी वाढिवली पण, पढुें 
ुआ.ि. १८०५ िालीं तर फारच िवस्तीणॳ केली. ही डॉकयाडॳ िुरू झाल्यापािून येथें मोठमोठालीं लढाुउ 
गलबतें बाुंधलीं जातात. ुअजपयंत रॉयल नेव्हीकिरताुं १९ लढाुउ गलबतें बाुंधलीं गेलीं. िशवाय 
लहानिहान बरीच बाुंधलीं ुअहेत. २९ तर ुइस्ट ुआुंिडया कुं पनीकिरताुं, १७ ुआुंिडयन नेव्हींकिरताुं व ६६ 
व्यापारी लोकाुंकिरताुं. ुआ.ि. १८४० पािून ुअगबोटी, पायलटबोट् वगैरे बरींच बाुंधण्यात ुअलीं. ुआ.ि. 
१८५४, ―ुअिुइ‖ व ―पुंजाब‖ नाुंवाच्या दोन मोया ुअगबोटी बाुंधल्या गेल्या; परुंतु पुढें ुऄिलीं मोठमोठालीं 
जहाजें िवलयतेंत तयार होुउुं  लागलीं तेव्हा जहाजाि लोखुंडाचा ुईपयोग करू लागले. हल् लीं िाधारण 
बोटी येथें बाुंधल्या जातात. 
 
 २३१. ुआ.ि. १७३६ त जेव्हाुं पिहल्यानें ुइस्ट ुआुंिडया कुं पनीनें मुुंबईुंत गोदी बाुंधल्या त्यावळेीं जहाज 
बाुंधण्याकरताुं येथें कारागीर निल्याकारणानें लवजी नसरवानजी नाुंवाचा एक पारशी गृहस्थ सुरत येथें 
कुं पनीचीं जहाजें बाुंधण्याच्या कामावर होता त्याि तेथून मुुंबईि ुअिणलें . लवजी हा ह्या कामाुंत हुशार, 
दॱ व िनपुण ुऄिा होता. त्यानें मास्टरिबल्डर (मुख्य गलबतें बाुंधणारा) चें काम ३८ वर्षपेयंत केलें  व 
तेव्हाुंपािून ुअजपयंत त्याचे वुंशज तेंच काम करीत ुअहेत. ह्या प्रििद्ध गृहस्थाच्या कुळाचें नाुंव वाडीया 
ुअहे वाडीया म्हणजे जहाजें बाुंधणारा. ह्याुंच्या घराण्याुंतील पुरुर्षाुंि मोठमोया िाहेबलोकाुंकडून मानपत्रें 
व िनदा िमळाल्या ुअहेत. डॉकयाडॳ शकवा मरीनयाडॳ ही गोदी हल् लीं ुअहे तेथेंच पूवींपािून होती. 
ुऄलीकडे ितच्या ुअिपाि ज्या ुआमारती बाुंधण्याुंत ुअल्या ुअहेत व जी दाट वस्ती होत चालली ुअहे, तशी 
पूवीं तेथें मुळींच नव्हती. पूवीची ाायडॉकही ुऄजून तशीच ुअहे. िेलर होमच्या जवळची गोदी िहची बरोबरी 
करूुं  शकत नाहीं. 
 
 २३२. कलकत्ाच्या िकडरपोर डॉकयाडॳपेॱाुं मुुंबईची डॉकयाडॳ िहा पटीनें मोठी ुअहे. ह्या 
डॉकयाडॳनें पूवी ६,००,००० चौरियाडॳ जमीन व्यािपली होती; परुंतु िेलिॳहोम बाुंधलें  तेव्हाुं १,५०,००० 
चौरियाडॳ जमीन त्या ुआमारतीकिरताुं घेतली. 
 
 णप्रन्सेस डॉक. 
 
 २३३. िप्रन्िेिडॉक– ता. ११ नोव्हेंबर १८७५ ुआिवी रोजीं ह्या गोदीच्या पायाचा दगड युवराज 
णप्रन्स ऑफ् वेल्स ह्याुंनीं बििवला. ही ुआ.ि. १८७९ िालीं बाुंधून परुी झाली व त्याच वर्षाच्या एिप्रल 
मिहन्याचे १० व ेतारखेि सर णरचडु टेंपल ह्याुंनीं ही गोदी ुईघडून मोया िमारुंभानें पाणी ुअुंत घेतलें . िवॳ 
एणिंयाखुंडामध्यें हीच डॉक मोठी ुऄिून फार िोुइवार ुअहे. िहची लाुंबी १,४६० फूट ुऄिून रुुं दी १,००० 
फूट ुअहे. ुअुंत पाणी घेतलेली जागा ३० एकर ुऄिून तेथें मोठमोठे धक् के बाुंधले ुअहेत. ुअुंत मोठमोठीं ३० 
जहाजें येुउुं  शकतात. ह्या गोदीि एकुं दर खचॳ ६७,४३,३९७ रुपये झाला ुअहे. िहला ६० फूट रुुं दीचे दोन 
दरवाजे ुअहेत. ह्या गोदीच्या जिमनीपैकी एलिफन्स्टन कुं पनीनें ३८६ एकर जमीन ुअधींच भरून काढली 
होती. ितचा तपशील येणें प्रमाणें :- 
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जमीन बाुंधून काढली ती -                    २७६ एकर 

धक् के बाुंधले -                             ६५ एकर 
जुनीं बुंदरें ह्याुंत िमळिवली ती -                 ४५ एकर 

 ३८६                                   
 
 पैकीं िरकाराि ८६ एकर जमीन फुकट िमळाली. तिाच िुमारें एक मलैपयंत धक् का बाुंधलेला 
िमळाला. ह्याप्रमाणें फक् त कायती ६ एकर जमीन िरकाराि बाुंधण्याचा खचॳ बिला; पैकीं जी. ुअय्. पी. 
रेलवलेा काुंहीं भाग कुं पनीचे गुड् िस्टेशन बाुंधण्याकिरताुं िदला त्याच्याकिरताुं एल् िफन्स्टन कुं पनीला ६५ 
लॱ रुपये खचॳ झाला. येथें लाुंकडाच्या, चनु्याच्या व गवताच्या पुष्कळ वखारी ुअहेत. व ुऄलीकडे 
ताुंदळाचा व्यापारही बराच होतो. व्यापारी लोकाुंि त्याुंच्या वखारी बाुंधण्याकिरताुं २ एकर जमीन िदली 
ुअहे. 
 
 २३४. या गोदींत गेलें  ह्मणजे ुऄपूवॳ देखावा दृष्ीि पडतो. कोठें ुअगबोट गोदींत येत ुअहे; कोठें 
ुअुंत ुअलेल्या बोटीतून िामान िुमान काढण्याुंत लोक गुुंतले ुअहेत; कोठें बोटी धुुउन स्वच्छ करण्याुंत 
बोटीवरील लोक गुुंतले ुअहेत; कोठें बोटींची दागदुजी चालली ुअहे; कोठें ुअुंत िामान िुमानाच्या गाड्या 
(खटारे) ुअुंत येत ुअहेत, कोठें गोदींतून माल बाहेर नेत ुअहेत ुऄशी एकच गडबड चाललेली पाहून 
नवखा मनुष्य तर ुऄगदीं चकीत होुउन जावयाचा ! बोटी ुअुंत येण्याकिरताुं जों ―फ्लाुआुंग िब्रज‖  (पािहजे 
त्या वळेीं काढताुं शकवा घालताुं येणारा) ह्मणनू जो पूल केला ुअहे तो िहज एक दोन मनुष्यें कळिूत्र 
िफरवनू किा ओढून घेतात व पुन: पूवॳवत जशाचातिा किा िोडून देतात वगैरे चमत्कार तर फारच ुऄपूवॳ 
ुऄिून घटकाभर मनुष्याि ुऄचुंब्याुंत पाडण्यािारखे ुअहेत ! ही कृित पािहली म्हणजे ितच्या कत्याि 
त्याच्या कतॳबगारीबद्दल धन्यवादच द्यावा लागतों. ुऄिो. िाधेल त्यानें ुऄिलीं कामें ुऄवश्य पहावीं. 
 
 व्व्हक्टोणरआ डॉक. 
 
 २३५. त्व्हक्टोिरया डॉक–ही गोदी णप्रन्सेस डॉकच्या शजेारीं बाुंधली ुअहे. िहची रचना बहुतेक 
णप्रन्सेसडॉक प्रमाणेंच ुअहे. ह्या गोदींत पाणी येण्याचा िमारुंभ लेडी रे ह्याुंनीं गव्हनॳर िाहेब व ुआतर बडेबडे 
नागिरक लोक याुंच्या िमॱ ता. २२ फेबु्रवारी १८८८ रोजीं केला. पुढें एिप्रल मिहन्याच्या ितिऱ्या 
तारखेपािून जहाजें ुअुंत येुउ लागलीं. ह्या गोदींत १६- २० पयंत जहाजें राहण्याची िोुइ केली ुअहे. ह्या 
गोदीकिरताुं २५ एकर जमीन पाण्यानें भरून काढली ुअहे ती व णप्रन्सेसडॉकची ३० एकर जागा धरली 
ुऄिताुं एकुं दर ५५ एकर जिमनीवर कृित्रम बुंदर केलें  ुअहे, ुऄिें ह्मणण्याि हरकत नाहीं. ह्या त्व्हक्टोिरया 
डॉकमध्यें यारी ुअदीकरून िवॳ युंत्रें पाहण्याि िमळतात. ही गोदी ३ वर्षांत बाुंधून तयार झाली व हीि 
एकुं दर ३० लाखाुंवर खचॳ झाला ुअहे. िप्रन्िेिडॉक प्रमाणें ही गोदीही पहाण्यालायक ुअहे. 
 
 ससून डॉक. 
 
 २३६. ििून डॉक–मधल्या कुलाब्याजवळ ििूनडॉक ुअहे. ह्या गोदींत नेहमीं ुअगबोटी व जहाजें 
येतात व जातात. त्याुंतून लाखो खुंडींचा माल शहराुंत येतो व बाहेर गाुंवीं जातो. येथें िनत्य हजारो 
मनुष्याुंची गडबड दृष्ीि पडते तेनेकरून नवख्या मनुष्याच्या ुऄुंतुःकरणाुंत िानुंदारृयॳ ुईत्पन्न होतें. येथील 
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बुंदरिकनारा खडकाळ ुऄिल्यामुळें  जहाजें व ुअगबोटी ुअुंत येण्याची मोठी पुंचाुइत पडे ती दूर व्हावी 
म्हणून डेव्व्हड ससून कुं पनीनें ब्याकबे कुं पनीि बराच पिैा देुउन जागा िवकत घेतली व तेथें धक् का व गोदी 
बाुंधली. ही गोदी काुंहीं वर्षांमागें पोटु रस्ट किरताुं िरकारानें त्याुंच्याकडून िवकत घेतली. ह्या बुंदराची 
जागा िमुद्राुंतून घेतली ुअहे व खडक फोडून गोदी बाुंधली ुअहे. येथें १८ फूट खोल पाणी ुअहे. बुंदरावर 
मेििॳ गे्रहाम ुअिण कुं पनीकिरताुं वखारी बाुंधल्या ुअहेत. येथेंच कॉटनपे्रि कुं पनी ुअहे. ह्या गोदीचीही 
व्यवस्था फार चाुंगली ुअहे. 
 
 हॉग आयलुंड येथील हैडणलक णलफ्लट डॉक. 
 
 २३७. हॉग ुअयलुं ड येथील हैडॉिलक  िलफ्ट डॉक–िमुद्राुंतून मोठमोठीं जहाजें वर ुईचलताुं यावीं 
येवढाच कायतो ह्या ुआतक्या मोया युंत्राचा ुईपयोग. हें युंत्र २५,००० टनचें जहाज िहज वर ुईचलूुं  शकतें. 
इमरसन कुं पनीनें हें णवलायतेंतून ुअणिवलें . ुआ.ि. १८७२ च्या िप् तेंबर मिहन्याचे १६ व ेतारखेि मागडाला 
नाुंवाची ुअगबोट ुईचलून पहावी ुऄिा िवचार होता परुंतु, ह्या ुअगबोटीि काुंहीं धक् का पोहचूुं नये ुऄशा 
िवर्षयीं कुं पनीनें हमी भरली पािहजे ुऄिें िरकारानें कळिवल्यावरून तो बेत तिाच रािहला. पुढें एक 
लहानिें जहाज ुअुंत पुष्कळ वजन भरून ३२ फूट पाण्याुंत बुडवनू ह्या युंत्राच्या योगानें वर ुईचललें . 
ुअुंतील मालािुद्धाुं मागडाला ुअगबोटीपेॱा ह्या जहाजाचें वजन चौपट होतें, तरी ते काुंही िायाि न पडताुं 
िहज ह्या युंत्रानें ुईचललें  गेलें . हें युंत्र (िलफ्ट) डॉकयाडॳपािून बरेंच ुऄुंतरावर ुऄिल्याकारणानें, ह्याचा 
तादृश ुईपयोग होत नाहीं. ह्या िलफ्टचा खचॳ ३५ लॱ रुपयाुंवर झाला ुअहे. पुढें तें त्याच वर्षी मुुंबई 
िरकारच्या स्वाधीन केलें . एवढा खचॳ करून शवेटीं व्यथॳच गेला ह्मणावयाचा ! 
 
 मोदीबुंदर णरक्लेमेिंन. 
 
 २३८. मोदीबुंदर िरक्लेमेशन–िुमारें ३० वर्षांपूवी िरकारानें किमिरी िडपाटॳमेंटकिरताुं हें बुंदर 
बाुंधण्याचें काम िुरू केलें . हें कारन्याक बुंदरापािून टुंकिाळीपयंत ुअहे. परुंतु हें किमिरी 
िडपाटॳमेंटकिरताुं कधींच ुईपयोगाुंत ुअलें  नाहीं. बहुतेक लोकाुंचे ह्मणणें ुऄिें ुअहे कीं, ह्या िठकाणीं गोदी 
ुईत्म िनघतील. ह्याच्या मधून ८० फूट रुुं दीचा िफ्रुऄर रस्ता गेला ुअहे त्यामुळें  त्याचे दोन भाग झाले 
ुअहेत. बुंदराजवळचा रस्ता पोटॳरस्टच्या स्वाधीन ुअहे. व पिश् चमबाजूचा रस्ता िरकारच्या स्वाधीन ुअहे. 
एकुं दर पाण्याुंतून घेतलेली जमीन ८४ एकर ुअहे व खचॳ ३० लाख रुपये झाला ुअहे. व्यापाराच्या 
िोुइकिरताुं ह्या बुंदरािारखें िोुइवार बुंदर दुिरें नाहीं; पण ुईतारू व माल वगरेै ुईतरिवण्याकिरताुं धक् के 
वगैरे बाुंधले निल्याकारणानें ह्या बुंदराचा हवा तिा ुईपयोग होत नाही. मोदीबेवर बक ब े ुअुइि 
म्यान्युफ्याक्चशरग कुं पनी िलिमटेड व णम. एफ् ई. क् लर ह्याुंनी दोन मोया बफांच्या िगरण्या बाुंधल्या 
ुअहेत. कट् र लरची िगरणी ुअुइि म्यान्युफ्याक्चशरग कुं पनीनें थोडे िदविाुंवर िवकत घेतली ुअहे. 
 
 एल् णर्फन्स्टन इस्टे्स. 
 
 २३९. एल् िफन्स्टन ुआस्टेट्- एल् णर्फन्स्टन इस्टेटनें शहर व माजगाुंव िमळून एक मलै लाुंब व ुऄधा 
मलै रुुं द जागा व्यािपली ुअहे. ह्या कुं पनीनें जमीन भरतीचें काम ुआ.ि. १८५८ िालीं िुरू करून ुआ.ि. 
१८७१ त पुरें केलें , ुआतक्या काळाुंत त्याुंनीं ७० लॱाुंहून ुऄिधक घनफूट भरती घातली; १०० एकर 
जिमनीवर ुआमारती व वखारी वगैरे बाुंधल्या; ४० पािून ८० फूट रुुं दीचे नुउ मलै रस्ते बाुंधले; दहा मलै 
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गटार बाुंधले; डॉककिरताुं ७१ एकर जिमनीवर धक् के व गोडौन (वखारी) बाुंधल्या; दहा एकर धक्क्याच्या 
जिमनीवर खडी घातली; िहा एकर जिमनीवर वखारी बाुंधल्या; दोन धक् के िमळून दोन मलैपयंत बुंदरावर 
शभती बाुंधल्या; व एक बुंदर बाुंधलें . एणलणर्फन्स्टन इस्टेटवर जाताुंना जी. ुअय्. पी. रेलवनेें ३ पूल बाुंधले 
ुअहेत, त्याुंपकैीं ५० फूट रुुं दीचे दोन व एक ६० फूट रुुं दीचा ुअहे; मोदीबे वरून जाताुंना जो िफ्रुऄर रस्ता 
लागतो त्याची रुुं दी ८० फूट ुअहे. 
 
 सोनापूर. 
 
 २४०. िोनापूर–शहराच्या पिश् चमेि िमुद्र िकनारीं मरीन लाुइन्ि स्टेशनानजीक शहदू व मुसलमान 
लोकाुंच्या स्मशानभिूमका ुअहेत. येथील शहदूुंच्या स्मशानभिूमकेि िोनापूर ुऄिें ह्मणतात. हें िोनापूर ुआ.ि. 
१७६० पािून िुरू झालें . िोनापरुाुंत शहदुलोकाुंिाठी िवॳ तयारी करून ठेवलेली ुऄिते. एकदाुं जाुउन वदी 
िदली कीं िरण िुद्धाुं रचून तयार िमळतें. तेथें एक पाण्याचें टाुंकें  नेहमीं भरलेले ुऄितें. त्याुंत नळ िोडला 
ुअहे. पे्रतदहनाि लागणारें िवॳ ुअवश्यक िामानिचमटे, पावडीं, घागरी वगैरे येथें तयार िमळतें. ुईुंच 
वणाच्या लोकाुंकिरताुं िनराळी जागा ुऄिते. शूद्राुंकिरताुंही िनराळी जागा ुअहे. जो तो ुअपापल्या जागीं 
पे्रतिुंस्कार किरतो. लाुंकडाची वखार तर नेहमीं भरलेलीच ुऄिते. िोनापूर गल् लींतून पे्रत िोनापरुाुंत 
नेताुंना मुसलमान लोकाुंच्या थडग्याुंतून ुअबड धोबड व ुऄित िुंकुिचत ुऄशा रस्त्यानें जावें लागतें एवढीच 
कायती ह्या स्मशानाच्या िुंबुंधानें गैरिोुइ ुअहे. स्मशानाच्या तोंडाशींच एक लहानिा बुंगला बाुंधला ुऄिून 
त्याुंत म्युिनििपािलटीचा एक कारकून व एक पोिलिचा िशपाुइ ुऄिे ुऄितात. ह्या कारकुनाचें काम 
स्मशनाुंत जें पे्रत येुइल त्या पे्रताची चौकशी करून तो मनुष्य कोणत्या रोगानें मेला, िकती िदवि ुअजारी 
होता, और्षधोपचार कोण करीत ुऄिे वगरेै िवॳ मािहती एका मुद्दाम तयार केलेल्या तक्त्यावर िलहून घेुउन 
ही मािहती खरी िदली ह्मणनू त्याजवर मािहती देणाराची िही घेतो. हें त्याुंि जन्ममृत्युच्या रिजस्टरािाठी 
घ्यावें लागतें. मुुंबईुंत कोणता रोग िकती मानानें वाढला शकवा कमी झाला हें ह्यापािून िमजतें. ह्या 
धमॳशाळेच्या पुढें एक लहानिा बाग ुऄिून रस्त्यावरच्या शभतीच्या बाजूला पडव्या काढल्या ुअहेत त्याुंत 
बिण्याि ुईत्म िोुइ केली ुअहे. िकत्येक धार्णमक लोकाुंनीं बाुंका व लोडें हीं िोनपरुाकरताुं बॱीि िदलीं 
ुअहेत. याप्रमाणें बाुंका व तक् के हीं िवरॅाुंितिाधनें ुऄितात, त्यामुळें  तेथें जाणाराुंिमोर पे्रत जळतें ह्मणनूच 
कायते ुअपण स्मशानाुंत ुअलों ुअहोंत ुऄिा भाि होतो; एरव्हीं तेथें िवॳ घरािारखी िोुइ ुऄिते. तेथें 
जाणाऱ्याुंचा पानतुंबाकु खाण्याचा व िवड्या ओढण्याचा िपाटा चालतो. बागाुंत एका लहानशा देवळीमध्यें 
देव ुअहे. िभोंवतीं तुळशीचीं झाडें ुअहेत. ह्या स्मशानाच्या ुईत्र ुऄुंगाला शहदूुंचीं लहान मुलें  परुण्याची 
जागा ुअहे. ुअठ ुअणे िदले कीं खाडा तयार होतो. हा खाडा स्मशानाुंतील चाकरलोक खणतात. िशवाय 
धमाथॳ ह्मणून एक चवली द्यावी लागते. मुसलमान लोकाुंच्या कबरी ह्याच्याच शजेारीं ुअहेत. ुऄलीकडे 
िरकारानें त्क् वन्िरोडवरून िुंध्याकाळचे ४ पािून तों रात्रीचे ८ वाजेपयंत वळे खेरीज करून पािहजे तेव्हाुं 
पे्रतें न्यावीं ुऄिा ठराव केला ुअहे. येथें पूवी लाुंकडे िवकणारे लोक लबाडी करीत; परुंतु रा. घुमरे ह्याुंनीं 
त्याुंचीं लबाडी बाहेर काढली, येथें लाुंकडाुंि गाुंवातल्या पेॱाुं दरखुंडीि एक रुपया फाजील पडतो. 
 
 २४१. हें िोनापूर ुआकडून काढून टाकण्यािवर्षयीं िरकारनें हुकूम केला होता; परुंतु माजी नामदार 
जगन्नाथ िंुंकरिेंट ह्याुंनीं ह्या कामीं िरकारपयंत बरीच खटपट करून ही जागा ठेववून घेतली. ुआ.ि. 
१८७० त म्युिनििपािलटीनें ह्या स्मशानािभोंवती शभत बाुंधली ुअहे. 
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 २४२. ह्या जागेिशवाय वाळकेरॄरीं राहणारे लोक तेथेंच िमुद्र िकनारीं पे्रतें दहन करतात. ुऄनाथ 
पे्रतें णिंवरीि परुण्याि नेतात. पण ह्या िोनापरुाची व्यवस्था पाहणारी मुंडळी ुअहे त्यापैकीं कोणाएकाची 
िचठी नेली तर शवदहनापरुतीं लाुंकडें फुकट िमळतात. काुंहीं िदविामागें हीं पे्रतें िरण रचून जाळण्यापेॱाुं 
एकदम भटीचींत घालून जाळून टाकावीं ह्मणनू मुुंबई म्युिनििपािलटीनें िवचार काढला होता; परुंतु, ही िरती 
शहदु धमाच्या िवरुद्ध ुअहे व ुऄिें केल्यानें लोकाुंची मनें िबथरून जातील, ह्मणून तो िवचार तिाच एकीकडे 
ठेवण्याुंत ुअला. तरी िकत्येक ुअमचे िुधारक मुंडळीचे मनाुंत वरील िरती िुरू करावी ुऄिें फार ुअलें  
होतें; परुंतु जुन्या मताच्या लोकिमुदायापुढें त्याुंचें काय चालणार ? िोनापरुाुंत जाणाऱ्या लोकाुंि कमॳणकू 
व्हावी ह्मणून िकत्येक ुईदार गृहस्थाुंनीं पुस्तकें  बॱीि देुउन तेथें एक लायब्ररी काढली ुअहे. ही लायब्ररी 
वर िाुंिगतलेल्या बुंगल्यात ुअहे. ह्या लायब्ररीची व िोनापरुाची व्यवस्था “िध बाुंबे बिनंग ुअिण बिेरएल 
ग्राुउुं ड् किमटी” नाुंवाची मुंडळी पाहते. व ही मुंडळी ुअपल्या कामाचा दरवर्षी िरपोटॳ प्रििद्ध किरते. ह्या 
मुंडळीच्या हाताुंत ुआ.ि. १८८७ वर्षॳ ुऄखेर एकुं दर २३,५९३ रुपये १ ुअणा व ५ पै िशल् लक होती. 
 
 २४३. िोनापरुालगतच ुआुंग्रज लोकाुंची िमशानभिूम होती ती बरेच वर्षांपािून बुंद करण्याुंत ुअली 
ुअहे. ुअताुं ुआुंग्रजाुंचीं पे्रतें णिंवरीस नेतात. ही स्माशानभिूम पिहल्यानें ुआ.ि. १७६३ िालीं ुईघडली. ह्यापूवी 
िाहेब लोकाुंचीं पे्रतें मेंय राम् [ह्याि मेंढ्याम्स पॉुइुंट ह्मणण्याचें कारण ुऄिें ुअहें की, थामस मेंढ्याम ह्मणून कोणी एक ुआुंग्रज 

पिहल्यानेंच मुुंबईत मेला व त्याि ह्या जाग्याुंत परुलें  होतें म्हणून ह्या जागेि वरील नाुंव प्राप् त झालें  ुअहे ुऄिें ह्मणतात.] पॉुइुंटवर ह्मणजे 
हल् लींच्या िेलर होमच्या ुअिपाि पुरीत. ुऄिें ह्मणतात की तेथें मुुंबईचे गव्हनॳर, डेप् युटी गव्हनॳर, 
कौत्न्िलर वगैरे थोर थोर ुआुंग्रज पुरले गेले ुअहेत. ुअताुं तेथील िवॳ कबरी वगैरे फोडून टाकल्या ुआ.ि. 
१८६३ िालीं मुुंबई गव्हनॳरचे कौत्न्िलामध्यें पे्रतें पुरण्याच्या शहराुंतील िवॳ जागा काढून टाकण्याची 
वाटाघाट चालली होती. पढुें ुआ.ि. १८६७ िाली िोनापूर येथील िाहेबलोकाुंचीं पे्रतें पुरण्याची जागा बुंद 
करून णिंवरी येथें नेली. ह्या जागेचा िवस्तार िुमारें ुऄधॳ मलै होुइल. ही जागा परळास गव्हनॳर िाहेबाच्या 
बुंगल्यापलीकडे िमुद्र िकनाऱ्यावर ुअहे. ह्यािठकाणीं पे्रतें पुरण्याच्या तीन प्रती ुअहेत. पिहल्या प्रतीि रु. 
७, दुिरीि ३ व ितिरीि १ रुपया ुऄशी फी पडते. िेलर, िोलजर, व गरीब गुरीब लोकाुंकिरताुं खाडा 
खणण्याची फी पडत नाहीं. वर थडगें शकवा कबर बाुंधण्याबद्दल ठरीव भाव ुअहेत. ुऄशींच दुिरीं पे्रतें 
पुरण्याची जागा माटुुंग्जयास ुअहे, तेथें िवॳ गोंवकेरी लोक पुरले जातात. ज्या धमॳपुंथाुंतील मयत मनुष्य 
ुऄिेल त्या धमॳपुंथाच्या पाद्रयाि “ुऄन्डरटेकर” (कबरीचे कोरींव दगड तयार करणारे) कडून मयत 
झाल्याची िूचना जाते. ुऄलीकडे कुलाबा व सोनापूर येथील पे्रसबेटेणरअन लोकाुंची पे्रतें पुरण्याची जागा व 
माटुुंगें येथील जुनी िाहेब लोकाुंची जागा ह्या हल् लीं बुंद केल्या ुअहेत. िकत्येक रॅीमुंत लोकाुंचीं पे्रतें ह्या 
लोकाुंच्या देवळाुंत गाडली ुऄिून त्याुंवर मोठमोया त्याुंच्या वणॳनाच्या िशळा कोरल्या ुअहेत. 
 
 २४४. ह्या लोकाुंच्या पे्रत नेण्याच्या गाड्या काळया रुंगाच्या ुऄिून त्याुंवर चार बाजूनें चार काळे गोंडे 
लावतात. घोडाही काळा ुऄिून घोडेवाल्याचा पोशागही काळाच ुऄितो. मयताबरोबर जाणाऱ्या लोकाुंचाही 
पोशाग काळाच. ज्या पेटींत मुडदा िनजिवतात ितला ―कॉिफन‖ ह्मणतात. व ज्या गाडींत मुडदा नेतात ितला 
―िहुऄिॳ‖ ह्मणतात. मुडद्याि ुईत्म पोशाग चढिवतात. मुसलमान लोकाुंच्या िोनापरु खेरीज करून 
कामाठीपुरा वगैरे िठकाणीं काुंही स्मशानभिूमका ुअहेत. 
 
 २४५. ुआ.ि. १८५५ िालच्या ुऄक्टोबर मिहन्याुंत ब्याकबेवर वाळूुंत पे्रतें परुण्याची मनाुइ झाली. पढुें 
ुआ.ि. १८६३ िालीं िरकाराने “बेरीयल” किमशन नेिमले. किमशननें ुअपला िरपोटॳ ुआ.ि. १८६५ िालीं 
केला. त्याुंत त्याुंनीं ुअपला ुऄिभप्राय ुऄिा दशॳिवला होता कीं, माटुुंग्जयास २५२ एकर जमीन पे्रतें परुण्याच्या 
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कामीं लावली तर ह्या कृत्याि ११,८९,३५० रुपये खचॳ होुइल. हें काम फार खचाचें ुऄिल्यामुळें  िरकाराि 
तो िवचार पिुंत पडला नाहीं ह्मणून त्याुंनीं ुआ.ि. १८६८ िालीं िशवरीि ह्मणजे जेथें पूवी हार्णटकल् चरल 
बाग होता तेथें पे्रतें परुण्याि जागा िदली. पुढें िोनापूर, मरीन लाुइन्ि व िगरगाुंव येथील पे्रतें परुण्याच्या 
जागा बुंद करण्याुंत ुअल्या. िचनी लोक व ुअमेिनुऄन पुंथानुयायी लोकाुंची पे्रतें णिंवरीसच परुतात. 
िोनापूर येथील शहदूचेंही स्मशान काढून त्याुंनी ुअपलीं पे्रतें ुअगगाडींत घालून णिंवरीि वगैरे नेुउन 
जाळावीं ह्मणून डाक् तर लीथ ह्याुंनीं िवचार काढला होता, परुंतु तो िवचार िवांि ुअवडला नाहीं ह्मणून 
तिाच पडून रािहला. 
 
 २४६. मुुंबईुंत एकुं दर १९ पे्रतें जाळण्याच्या व ४० पे्रतें परुण्याच्या जागा ुअहेत. मदैानाुंत हल् लीं जेथें 
ब्याुंडस्ट्याुंड ुअहे तेथें पूवी ुआुंग्रज लोकाुंची पे्रतें गाडण्याची जागा होती तेथपयंत िमुद्राचें पाणी येत ुऄिे; 
परुंतु, जेव्हाुं कुलाब्यापयंत रस्ता झाला व ब्याकबे भरून काढण्याुंत ुअली तेव्हाुं ुऄथांत ती जागा बुंद 
जाहली हें बरेच लोकाुंि मािहत ुऄिेल. 
 
 टॉवर ऑफ्  सायलेन्स. 
 
 २४७. टावर ऑफ िायलेन्ि (दोखमा)–पारशी लोकाुंच्या पे्रतें टाकण्याच्या िविहरी (दोखमे) 
बाबलूनाथाच्या शजेारीं डोंगरावर ह्मणजे मलबारिहल िरझरव्हायरच्या ुऄलीकडे ुअहेत. पूवी येथें जाण्याला 
णगरगाुंवातून डोंगरावरून ुऄरुुं द रस्त्यानें जाण्याचा मागॳ होता; परुंतु, िुमारें २० -२२ वर्षांपूवीं िब्रचक्याुंडी 
रस्त्यावरून डोंगराच्या दुिऱ्या बाजूनें जाताुं यावें ह्मणनू माजी रस्तमजी जमिेंटजी जीजीभाई ह्याुंनीं 
पुष्कळ पैिा खचॳ करून दुिरा रस्ता केला. ह्या डोंगरावर ८० हजार चौरि याडॳ जागेंत पारशी लोकाुंचे ५ 
दोखमे बाुंधले ुअहेत. ह्या जागेिभोंवार तटबुंदी केली ुअहे. पे्रताबरोबर जाणाऱ्या लोकाुंि प्राथॳना 
करण्याकिरताुं तेथें एक घर, एक ुऄग्यारी, ुअिण िुुंदरच पण लहान व छुबकेदार बाग ुअहे. पे्रताि ते 
ुआतराुंि िशवूुं देत नाहींत. त्याुंच्याुंत “मुडदे फराि” ह्मणून ुऄितात तेच पे्रताि िशवतात व तेच तीं नेतात. 
पे्रत एका लोखुंडी तकटीवर पाुंढऱ्या वस्राुंनीं गुुंडाळतात. पे्रतवाहक हेही नखिशखाुंत पाुंढरा पोशाक 
किरतात. पे्रताबरोबर जाणारी मुंडळीही शुभ्र पोशाक करून रुमालाचें एक शवेट एकाच्या व दुिरें 
दुिऱ्याच्या हाताुंत घेुउन ुऄशा थाटानें पे्रतामागनू चालतात. िवरॅाुंितगृहाुंत थोडा वळे प्राथॳना वगरेै 
झाल्यावर पे्रताि िविहरीकडे नेतात. ह्या िविहरी वाटोळया, िदिण्याुंत बोजड पण चनु्याचा िगलावा केलेल्या 
ुऄितात. त्याुंतील मोया िविहरीचा पिरघ २७६ फूट ुअहे ुअिण शभतीची ुईुंची ३५ फूट ुअहे. जिमनीपािून 
३ फूट ुईुंचीवर शभतींत एक दरवाजा ुऄितो त्याुंतून पे्रतवाहक पे्रताि ुअुंत जाुउन ठेिवतात. जिमनीपािून 
३५ फूट ुईुंचीवर िविहरीचें तोंड बुंद केलें  ुऄितें, ह्याुंत पुरुर्षाुंि, बायकाुंि व मुलाुंि ठेवण्याच्या ुऄशा ३ 
जागा ुअहेत. पे्रत जेथल्या तेथें ठेवल्यानुंतर वाहक बाहेर येतात न येतात तोंच ५–२५ िगधाड ुअत 
िशरतात. ुअिण लागलाच हाुं हाुं म्हणताुं पे्रताचा फड्या ुईडवतात ! काुंही िदविाुंनीं वाहक तेथें पुनुः जाुउन 
ुऄस्थी िुंचय करून मध्यभागच्या िविहरींत टाकतात. ही िवहीर ४५ फूट रुुं द ुअहे. हे लोक दुिऱ्या 
जातीच्या लोकाुंि ितकडे जाुउुं  देत नाहींत. ुऄिा पारशी लोकाुंचा पे्रतािवर्षयीं प्रितबुंध ुअहे. रस्त्याुंतून पे्रत 
नेत ुऄिताुंही एक ुऄुंधारु रस्त्यावरून जाणाऱ्या येणाऱ्या लोकाुंि ुअपल्या रुमालानें पैि पैि करीतच पढुें 
चालत ुऄितो !  
 
 २४८. मुुंबईमध्यें पूवी ह्मणजे ुआ.ि. १७६४ त कायतें एकच टावर ऑफ् िायलेन्ि होतें ुऄिें न्यबूहर 
िाहेबाचें ह्मणणें ुअहे. ुआ.ि. १७६५ त िायर िाहेब मुुंबईि ुअला होता, त्यावळेींही त्यानें ुऄिेंच म्हटले 
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ुअहे. ुआ.ि. १७५० तही एकच होतें ह्मणून ग्रोस िाहेब ह्मणतो. मोडी गाुंधी टॉवर ऑफ िायलेन्ि 
बाुंधण्यािवर्षयीं जेव्हाुं ुआ.ि. १६६९ त त्या वळेच्या गव्हनॳराि पारिंी लोकाुंकडून ुऄजॳ करण्याुंत ुअला होता 
त्यावळेी मुुंबईत कायते िगळे १२ पाशी होते ुऄिें ―राुउुं ड ुऄबौट बाुंब‖े ह्या पुस्तकावरून िमजतें. 
 
 पाहण्यालायक स्थळे व इमारती. 
 
 २४९. मुुंबईमध्यें पाहण्यालायक स्थळें  व ुआमारती ुअहेत त्याुंची नाुंव े येणेंप्रमाणे :- टौनहॉल; 
टुंकिाळ; िेंट थॉमि क्याथेाल; िनरिनराळया गोदी; पत्ब्लक वक्िॳ ऑिफि; टेिलग्राफ ऑिफि; नवें 
िेके्रटरी ऑिफि; हायकोटॳ; पोस्ट ऑिफि; एलिफन्स्टन िकॳ ल गाडॳन; ुअथॳर क्राफडॳ मार्णकट; ििून 
मेक्यािनक ुआत्न्स्टटू्यट; ग्राुंट मेिडकल कॉलेज; िर जमशटेजी जीजी भाुइ हॉत्स्पटल; त्व्हक्टोिरया गाडॳन 
व ुअलबटॳ म्युिझुऄम (राणीचा बाग); कुलाबा मेमोिरुऄल चचॳ; डेिवडििूनचें स्कूल ुअफ् ुआन्डस्री; 
ताडदेव; परळ; िगरगाुंव येथील िुताच्या िगरण्या व ुआतर कारखाने; फ्रामजी काविजी ुआत्न्स्टटू्यट; 
पाुंजरापोळ; राणीची पतुळा; िप्रन्ि ुअफ् वले्िचा पतुळा; नाथॳब्रकू गाडॳन; युिनव्हर्णिटी हॉल व लायब्ररी; 
राजाबाुइ टॉवर; त्व्हक्टोिरया टरिमनि स्टेशन; ग्राुंटरोड स्टेशन; ल्युनािटक ुऄिायलम; िर िरचडॳ 
टेंपलचा पतुळा; माधवबाग; कृष्णबाग; वशेलगटन फाुउन्टन; भलेुरॄरमाकेट; नळाचा बाजार; बाबुलनाथ; 
वाळकेरॄर; महालक्ष्मी; मलबार िहल् गाडॳन; मलबार िहल् िरझरव्हायर; भुंडारवाडा िरझरव्हायर; 
रामवाडीचे देुउळ; ठाकुरद्वाराचें देुउळ; मुुंबादेवी; काळबादेवी; कुलाबा ुअबझरव्हेटरी; गाुंवदेवीचें देुउळ; 
मुुंबुइतील िनरिनराळे पूल; रामवचेे तबलेे; जैन लोकाुंची मुंिदरें; पोटुॳगीज व युरोिपुऄन लोकाुंचीं चर्णचि; 
मिशदी; िोनापरु ुआत्यािद; ुआत्यािद ुऄनेक स्थळें व ुआमारती मुुंबईुंत पाहण्यालायक ुअहेत. त्याुंची नुिती 
यादीच करूुं  ह्मटलें  तरी एक िनराळाच ग्रुंथ िलहावा लागेल. तरी पण, वरील मुख्य ुआमारती वगैरेची िुंिॱप् त 
मािहती पुढील भागाुंत िदली ुअहे. 
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भाग सातवा प्रणसद्ध इमारती वगैरे 
 

 मागल्या भागाुंत शहराचें वणॳन थोडक्याुंत वाचकाुंपढुें ठेिवलें . ुअताुं, या भागाुंत मुुंबईतील प्रििद्ध 
प्रििद्ध ुआमारती, देवालयें, चर्णच्, मिशदी वगैरे वगैरेच्या िुंबुंधानेंही त्याुंच्या पढुें थोडथोडी मािहती ठेुउुं . 
 
 टौन हॉल. 
 
 २. टौनहॉल–एल् णर्फन्स्टन िकॳ लच्या पूवॳ बाजूला ही प्रििद्ध ुआमारत ुअहे. ह्या शहराुंत एकादी 
िावॳजिनक जागा ुऄिावी ुऄिा िवचार ुआ.ि. १८११ [Its erection was first mooted by hjgh-spirited Public servant of 
Government by name Hanshaw, so early as 1793 and he proposed to effect this object by means of the surplus proceeds of a 
lottery for the especial purpose of raising suitable public buildings at the Presidency. x x x The questions was again mooted in 18 
l8 and 2 years afterwards by means of Government and private subscription a sum was raised sufficiently large for the purpose of 
erecting an edifice so large and suitable as to meet municipal purpose and to prove the arena of certain Government purposes. 
— The Monthly Miscellany of Western India.]  
  
 भावाथु :- ुआ.ि. १७९३ िाली मुुंबईमध्ये एकादें स्वतुंत्र स्थान ुऄिावें ह्मणनू हेनिंा नामक गृहस्थानें बटू कािढला. व ही ुआमारत 
िोडतीच्या पैशाुंतून ुईभारावी ुऄिा बते झाला X X X पुढें ुआ.ि. १८१८ त हा िवचार पुनुः िुरु होुउन ह्या ुआमारतींत म्युिनििपािलटीचें काम 

चालिवण्याि व काही िरकारी कामाि िोुइ ुऄिावी ुऄिें ठरले. िाली झाला. ह्यावळेी िर जेम्स म्याणकनटॉिं हे िलटररी 
िोिायटी नामक िभेचे ुऄध्यॱ होते. एकादी िावॳजिनक िहताकिरताुं िभा भरिवणें झाल्याि, ुऄगर 
कोणाला प्रििद्धपणें िन्मान देणें ुऄिल्याि, ुऄगर प्रििद्ध पुरुर्षाुंचे पतुळे वगैरे बििवणें झाल्याि, त्याि 
जागा ुऄिावी वगैरे लोकिहताच्या कामाुंकिरताुं एकादी प्रििद्ध ुआमारत ुऄिावी हा हें टौनहॉल बाुंधण्याचा 
मुख्य ुईदे्दश. ुऄशा ुआमारतीि पैिा बराच पािहजे तो िमळवावा म्हणून, िोडत काढण्याचा िवचार मुुंबईच्या 
गव्हनॳरच्या िुंमतीनें ठरला. ुआ.ि. १८१२ त याप्रमाणें िोडत काढून तन्द्वारा एक लॱ रुपये जमिवण्यात 
ुअले; परुंतु, हें ुईत्पन्न परेु होणार नाहीं म्हणून, दुिऱ्या खेपेि िोडत कािढली; पण, ह्या वळेीं ुअपिाुंत 
वैमनस्य ुईत्पन्न झाल्यामुळें  िगळे तीि हजाराुंचेच ुईत्पन्न झालें . हें प्रकरणही पुढें बुंद पडले. पण पुढें झाले 
िततक्याच ुईत्पन्नाुंत ही ुआमारत बाुंधून काढावी या ुईदे्दशानें मेजर हॉणकन्स, ुआुंिजिनुऄर, ह्याुंि त्या कामाची 
देखरेख करण्याि िरकाराने नेिमलें . िदहुॳ हॉणकन्स यानें हल् लीं ज्या िठकाणीं ही ुआमारत ुअहे, ती जागा 
पिुंत करून ती ह्या ुआमारतीकिरताुं िमळावी म्हणनू ुआ.ि. १८१७ त ईस्ट इुंणडआुं कुं पनीचे बोडु आफ् 
डायरेक्टसु ह्याुंच्याकडे ुऄजॳ केला. परुंतु िरकाराकडून ुआ.ि. १८२१ पयंत मुंजुरी िमळाली नाहीं; परुंतु 
दिॱण बाजूच्या शभतींतल्या ढेलजाुंत बििवलेल्या दगडावर जो लेख ुअहे त्यावरून ुऄिें िदिते कीं, ह्या 
ुआमारतीचें काम किें ुऄिावें यािवर्षयीं कनॳल कौपर िाहेबाुंनीं नकाशा कािढला व ुआ.ि. १८२१ च्या िप्टेंबर 
मिहन्यात कामाि िुरवात होुउन तें ुआ.ि. १८३३ िालीं पुरें झालें . याप्रमाणें िोडतीपािून ुईत्पन्न झालेले 
रुपये व िरकारानें िदलेले दहा हजार रुपये िशवाय, वगॳणी गोळा करून िमळिवलेला पैिा ुआतकी रकम 
हाताुंत घेुउन कामाि िुरवात झाली. पण ुआ.ि. १८२३ िालीं ह्या मुंडळीची खची खुटली ह्मणनू पुनुः 
िोडतीचें बुंड िनघाले. हा वळेपयंत ह्या कामाि जरी २ लॱ रुपये खचॳ होुउन गेला होता, तरी ुअणखी ३ 
लॱ रुपये लागतील ुऄिा ुऄुंदाज होता. पुढें वरील िोडतीपािून २९,००० रुपये ुईत्पन्न झालें ; परुंतु, ुऄशानें 
हें काम तडीि जाणार नाहीं ह्मणनू, िरकारानें ुअपण होुउन तें हातीं घेतलें . त्याप्रमाणें ुआ.ि. १८२६ त 
ुइस्ट ुआुंिडुअ कुं पनीचे बोडॳ ऑफ् डायरेक्टिॳ ह्याुंनी हें काम ुअम्ही परुें करतों ह्मणून कबूल केलें . त्याुंनीं ज्या 
ुऄटीवर हें काम हातीं घेतलें , त्या ुऄटी ुऄशा होत्या कीं–ुअुंतील काम िाधें ुऄिावें, ुईपगृहामध्यें णलटररी 
सोसायटीचें म्युिझुऄम ुअिण पुस्तकालय ुऄिावें व काुंहीं िरकारी ऑिफिाुंकिरताुंही तेथें जागा ुऄिावी. 
येणेप्रमाणें ुऄटी पिुंत झाल्यावर ुआ.ि. १८२९ त तीन लॱ रुपयाुंची त्याुंच्याकडून मुंजुरी िमळाली. परुंतु, 
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ुआ.ि. १८३३ पयंत हें काम पुरें झालें  नाही; पाुंच लॱ रुपये खचॳ होुउन गेला; ुआमारत बाुंधण्याि बारा वर्ष े
लागली व मूळच्या नकाशाुंतून पुष्कळ गोंष्ींकडे दुलॳॱ झाले.एवढी ह्या ुआमारतीच्या िुंबुंधानें हयगुइ झाली 
तरी देखील मुुंबईमध्यें टौनहालाप्रमाणें भव्य व िुुंदर दुिरी ुआमारत नाहीं. 

 
 ३. याप्रमाणें ही ुआमारत एकदाची ुईभारली. ही ुआमारत २६० फूट लाुंब व १०० फूट रुुं द ुऄिून 
दुमजली ुअहे. खाली तळमजल्यावर ुईत्र बाजूला क् वाटुर मास्तर जनरलचें ऑणर्फस ुऄिून दिॱण 
बाजूला िुपशरटेंडेंट ऑफ् स्टेिंनरीचें ऑिफि व मुुंबईचें बेंच ऑफ् णध जव्स्टसीस ह्याुंचें ऑिफि ुअहे ुअिण 
वरच्या मजल्यावर ुईत्र बाजूला बाम्बे ब्रयाुंच आफ् णध रॉयल एणिंआणटक सोसायटी ऑफ गे्रट िब्रटन ुअिण 
ुअयलंड ह्या मुंडळीची लायब्ररी ुअिण िरशडग रूम ुऄिून दिॱण बाजूला सजुन जनरलचें ऑिफि ुअहे. ह्या 
ुआमारतींतच पूवी एलणर्फन्स्टन कॉलेज होतें. तिेच पदाथॳिुंग्रहालयही या ुआमारतींत होते; पण तें ुअताुं 
व्व्हक्टोणरआ गाडॳनमध्ये नेलें  ुअहे. मध्यभागीं एक मोठा हॉल (िदवाणखाना) ुअहे. ह्या हॉलाुंत िावॳजिनक 
कामाचा ुउहापोह करण्याकिरताुं मोठमोया िभा होतात. म्यािरक्युलेशन वगैरे परीॱाुंकिरताुंही ह्या 
हॉलाचा ुईपयोग केला जातो. ह्याच हॉलाुंत मोठा बाजा ुअहे. हा बाजा ुआ.ि. १८७२ िालीं मुुंबुइतील प्रििद्ध 
गृहस्थ ए. डी. ििून ह्याुंनीं बॱीि िदला ुअहे. ह्याची शकमत िुमारें ३०,००० रुपये होुइल. ह्यावर लेख ुअहे 
तो खाली िटपेंत िदला ुअहे दिॱण बाजूच्या एका मोया हॉलमध्ये हल् लीचे नवें िेके्रटरी ऑिफि होण्यापूवी 
कायदे कौत्न्िलच्या िभा भरत व गव्हनॳर िाहेबाुंची लेव्हीही तेथेंच भरत ुऄिे. तेव्हाुं ह्या हॉलाि 
―दरबाररूम‖ ुऄिें ह्मणत. दिॱण बाजूला माजी गव्हनॳर मॉन्स्टुअटु एल् णर्फन्स्टन 
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(१८१९–२७) ह्याुंचा पुतळा ुअहे. ह्याच गव्हनॳरानें िवदे्यची ुऄिभरुची मुुंबुइच्या लोकाुंि लावनू देुउन ुअपलें  
नाुंव िचरकाळ ठेिवलें , व ह्याच्याच नाुंवानें “एल् िफन्स्टन हायस्कूल” नाुंवाची शाळा प्रििद्ध ुअहे ितची 
स्थापना झाली. दिॱणेच्या ुईपभागाला सरचालुस र्फॉबुस ह्याुंचा पतुळा ुअहे. हा पतुळा ुआ.ि. १८४१ त 
बििवण्याुंत ुअला. 
 

उत्रेच्या भागाुंत ६ पुतळे आहेत ते येणेंप्रमाणें : - 
िमस्तर स्टीर्फन ब्याशबगटन, िदर िदवाणी ुऄदालतीचे माजी 

जज् ज–ुआ. ि. १८२२. 
िर जॉन मालकम, मुुंबईचे माजी गव्हनॳर 

ुआ.ि. १८२७–३० 
िमस्तर, सी. नॉणरस, माजी चीफ् िेके्रटरी, िनिबत िरकार, 

मुुंबई. ुआ.ि. १८४२ 
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जॉन लॉडॳ एल् णर्फन्स्टन, मुुंबईचे माजी गव्हनॳर. 
ुआ.ि. १८५३–६० 

िर जमिेंटजी जीजीभाई, बारोनेट. 
ुआ.ि. १८५७. 

तळमजल्यावर उत्र बाजूच्या उपगृहामध्यें : - 
नामदार जगन्नाथ िंुंकरिेंट. 

ुआ.ि. १८६४ 
िर बाटुल णिअर, मुुंबईचे माजी गव्हनॳर, 

ुआ.ि. १८६२–६७ 
  

Member of the Legislative Council of Bombay 
 

ह्या भव्य ुआमारतीि ८ खाुंब ुऄिून ३० पायऱ्या ुअहेत. ह्याुंत जुने िशलालेख, ताम्रलेख व बौद्धािदकाुंच्या 
मूर्णत, चमत्कािरक लेणीं वगैरेचा बराच िुंग्रह ुअहे तो मोठा पे्रॱणीय ुअहे. 
 
 टुंकसाळ. 
 
 ४. टुंकिाळ.– ुआ.ि. १६८१ [ ुआ.ि. १६८१ त िमस्तर व्स्मथ हे शमट मास्तर होते व त्याि िालीना ६० पौंड िमळत.] िाली 
कुं पनी िरकाराि ुअपल्या नाुंवानें नाणें पाडण्याची मुख्य िरकाराकडून िनद िमळाल्यावर त्याुंनीं 
िकल्ल्याुंत नाणें पाडण्याची टुंकिाळ बाुंिधली; ुअिण तेथें मोहोरा, पुतळया, रुपये, ुऄधेल्या, पावल्या, 
चवल्या, ताुंब्याचे पिेै वगैरे नाणीं पाडूुं लागले, पण पूवीपािून ह्मणजे ुआ.ि. १६७० त [ In 1670 was established a 

mint in Bombay, which was confirmed by letters patent in 1676. Book of Bombay.] जेराल्ड आुंणजअर ह्या गव्हनॳराच्या 
कारकीदीत कुं पनी िरकारानें हें काम चालिवलें च होतें. पण तीं नाणीं कुं पनी िरकारच्या नाुंवानें न छापताुं 
िदल् लीच्या बादशहाच्या नाुंवानें [ ििलेक्शन फ्राम स्टेट पेपिॳ ह्या पसु्तकावरून ुऄिें िदितें की ुआ.ि. १७७६ िालीं जें नाणें पाडलें  जात 

ुऄिे त्यावर ―पाक्ि देव‖ ुऄिा लेख ुऄिे.] छापलीं जात. ह्या नाण्याुंवर फाशी ुऄॱराुंचा छाप ुऄिे. पुढें मोगल दरबाराुंत 
काुंही तक्रार ुईपत्स्थत झाल्यामुळें  त्याुंि िनद िमळिवणें भाग पडलें . ही िनद िमळाल्यानुंतर कुं पनी 
िरकार हें काम स्वतुः चालवूुं लागलें . ह्यामुळें  त्याुंचीच ख्याती होुउन शहराचें ुईत्पन्न व वैभव वाढण्याि 
िुरुवात झाली. ह्यावळेीं नाणें पाडण्याचें काम शेंकडों िोनार, काुंिार व ुआतर कारागीर लोक करीत ुऄित. 
ुअताुं तेंच काम वाफेचें युंत्र करीत ुअहे. 
 
 ५. टुंकिाळेची पूवीची ुआमारत िकल्याजवळ होती. ही ुआमारत बाहेरून चतुुःकोणाकृित ुअिण ुअुंतून 
गोल ुऄशी ितची काुंहीं िवलॱण रचना होती. ह्या नव्या ुआमारतींत ुआ.ि. १८६४ िालीं बराच फेरफार 
करण्याुंत ुअला. ह्या ुआमारतीची लाुंबी ३०० फूट ुअहे. िहच्या पायाचा दगड ुआ.ि. १८२५ त जानेवारीचे 
पिहल्या तारखेि बििवण्याुंत ुअला. पुढें ुआ.ि. १८२७ च्या िडिेंबरमध्यें िवॳ युंत्रें चालू केली; पण, नाणें 
पाडण्याची िुरुवात ुआ.ि. १८३० पािून झाली. ह्या टुंकिाळींत मुख्य तीन युंत्रें ुअहेत. त्या प्रत्येकाची 
शत्क् त ुऄनुक्रमें ४०, २४ ुअिण १० घोड्याुंची (हॉिॳ पावर) ुअहे. हल् लीं हींत रोज १,५०,००० रुपयाुंचें नाणें 
पाडलें  जातें. ुआ.ि. १८६४ िालीं हींत युंत्राचा दुप्पट भरणा केला, तेव्हाुंपािून धातूचा रि तयार करणें, 
ितच्या लगड्या पाडणें, पते्र घडून त्याुंच्या चकत्या पाडून त्याजवर छाप मारणें ुआत्यािद कामाुंकिरता एक 
स्वतुंत्र खोली तयार केली, तेणें करून हल् लींची मुुंबईची टुंकिाळ ह्मटली ह्मणजे, ितच्याुंत लुं डन येथील 
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राजकीय टुंकिाळेपेॱा जवळ जवळ दुप्पट नाणें पाडण्याची शत्क् त ुअली ुअहे. एकदाुं तर २४ तािाुंत ७ 
लॱ रुपयाुंचे नाणें पािडलें  होतें ह्मणून िाुंगतात. दर िालची िरािरी काढली तर, ३ कोटी फक् त 
रुपयाुंचीच नाणीं पडतात. ुऄधेल्या, पावल्या, चवल्या, िदडक्या व ुऄध्या वगैरे दुिरीं नाणीं पडतात तीं 
िनराळींच. हीं िवॳ नाणीं पाडण्याची कृित कशी ुऄिते ती ुअपण पाहूुं या. 
 
 ६. प्रथमतुः टुंकिाळ पाहणें झाल्याि शमटमास्तरची परवानगी घेण्याकिरताुं ुऄजॳ करावा लागतो व 
त्या ुऄजािोबत ुईत्राकिरताुं ुऄध्या ुअण्याची िटकीट पाठवावी लागते. ुऄजॳ केल्यािदविापािून एक दोन 
िदविाुंनी ―परवानगी पाि‖ येतो. त्या पािावर ुऄजॳ करणारा व दुिरे ३ ुआिम येवय राुंनीच टुंकिाळ 
पाहण्याि यावें म्हणून िलिहलेलें  ुऄितें. हा ुऄजॳ िोमवारीं ुऄगर मुंगळवारीं केला ुऄिताुं शुक्रवारच्या बेतानें 
पाि येतो; कारण टुंकिाळ पाहण्याकिरताुं बहुधा शुक्रवारीं परवानगी िमळते. पाि घेुउन गेलें  ह्मणजे 
दरवाजावर िशपाुइ ुऄितो तो पूवीच दुिरी मुंडळी ुअुंत गेली ुऄिल्याि ती बाहेर येुइपयंत पाठीमागनू 
जाणाराुंि तेथें ुईभें राहण्याि िाुंगतो. ुऄशा मुंडळीि बिताुं यावें ह्मणून दरवाजावर एक लहानशी चौकी 
बाुंधली ुअहे. ुअुंत गेलेली मुंडळी बाहेर ुअली ह्मणजे, बाहेरच्या मुंडळीि टुंकिाळ दाखिवण्याकिरताुं एक 
िशपाुइ येतो. त्याचबरोबर ुअुंत गेलें  कीं ुअुंगावरील ुईपवस्र, छत्री, िस्रयाुंच्या ुअुंगावरील शाल वगैरे काढून 
ठेवावीं लागतात. ही ुआमारत दशॳनी बिघतली ुऄिताुं मोठी िवशाळ िदिते; परुंतु ुअुंत गेल्यावर ितची रचना 
काुंही चमत्कािरक तऱ्हेची दृष्ीि पडते. चौफेर ुआमारतीचा भाग ुऄिून मध्यें मध्यें मोकळी मोठमोठी दालनें 
ुअहेत. येणेंकरून स्वच्छ हवा व ुईजेड याुंची मुळींच ुईणीव पडत नाहीं. चौकाुंत एक मोठें कारुंजे ुअहे. 
ुईत्र बाजूच्या खोलीत प्रथमतुः िशपाुइ ुअपणाुंि घेुउन जातो. तेथें गेलें  ह्मणजे िुमारें चार बोटें रुुं दीचे, 
ुऄधा ुआुंच ुईुंचीचे व ुअठ नुउ हात लाुंबीचे चाुंदीचे पते्र दाखिवतो. हे तुकडे येथे परीॱेकिरताुं ुअणलेले 
ुऄितात. तेथें त्याुंची परीॱा करून ते भटीचीकडे पाठिवले जातात. तेथें त्याुंचा रि होुउन ते िजतक्या 
जाडीचे, िजतक्या रुुं दीचे व िजतक्या लाुंबीचे पािहजेत ुऄितील तिे तयार होतात. याप्रमाणें भटीचींतून 
ओतून तयार केलेले पते्र वजन करण्याकिरताुं काुंट्यावर येतात. हे पते्र रुपयाच्या जाडीचे ुऄिून त्याुंपािून 
रुपये पाडले ुऄिताुं िाधारणपणें वजनाुंत बरोबर ुईतरतील शकवा नाहींत ह्मणनू तोडतात. कमीं शकवा 
ज्यास्त ुऄिल्याि पुनुः ओतण्याकिरताुं परत पाठिवतात. हें तोलण्याचें युंत्र हजारो पत्रयाुंचे वजन एका 
तािात करीत ुऄिेल ुआतकें  ह्याुंचे काम झपाट्यानें चालतें. बरोबर ुईतरलेल्या पत्रयाचे रुपयाच्या ुअकाराचे 
वतुॳळ तुकडे पडतात. हे तुकडे िाफ व्हाव ेह्मणून कानशीवर नेतात, तेथें हे तुकडे शृुंगाकृित एक िपतळेची 
नळी ुऄिते त्या नळीवर रचून ठेिवले कीं िुमारें पाुंच िमिनटाुंत पाुंचिहाश े रुपये घाुंिून िाफ होतात. 
घरटाुंत भात घालून दळताुंना जिा तूि बाजूला ुईडून ताुंदूळ तेवढा जोरानें लाुंब पडतो, तिे ते तुकडे 
कीि बाजूला पडून एका भाुंड्याुंत पडत ुऄितात, त्यावळेीं पाहणाराि मोठी मजा वाटते. ह्याप्रमाणें घाुंिून 
िनघालेले तुकडे िाफ व चकचकीत करण्याकिरताुं भटीचींत घालतात. तेथून ते तापवनू काढले ह्मणजे त्याुंि 
ओप देुउन वाळिवतात. वाळून तयार झाले ह्मणजे त्याुंत काुंट्यावर नेतात. तेथें नेल्यावर त्याुंि एका 
शृुंगाकृित नळींत एकावर एक ुऄिे रचनू ठेिवतात. ुऄिे हे रचून ठेवलेले तुकडे एक एक त्या काुंट्यावर 
पडून काुंट्याखालीं ुऄिलेल्या िनरिनराळया पेटींत पडतात. बरोबर वजनाच्या व ुईत्म ुअवाजाच्या 
तुकड्याि काुंटा एका पेटींत टाकतो; कमी ुऄिल्याि दुिऱ्या पेटींत टाकतो, बदड ुऄिल्याि ितिऱ्या 
पेटींत टाकतो. ह्याप्रमाणें प्रत्येक बरोबर, कमी व बदड रुपयाुंची वजावाट काुंटा ुअपण िुंथपणें काम करून 
लावतों. ही कृित घटकाभर पाहण्यािारखी ुअहे. काुंट्याुंतून जे तुकडे खरे ठरून पेटींत पडतात त्याुंि 
छापण्याकिरताुं घेुउन जातात. हेंही युंत्र मोठें पाहण्यािारखें ुअहे. एका िमिनटाुंत थोडक्याुंत थोडके दीड 
दोनशें शकबहुना ज्यास्तही रुपये छापून िनघत ुऄितील. प्रथम हे तुकडे एका शृुंगाकृित ुअकाराच्या नळींत 
रचून ठेिवले ह्मणजे एकामागून एक ुऄिे त्या नळींतील तुकडे छापावर जाुउन पडले ह्मणजे त्याुंजवर 
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खालून वरून छाप ुईमटतो. एवढी कृित झाली ह्मणजे तुकड्याि रुपयाची िुंॲा प्राप् त होते. ुआतर िवॳ 
रुप्याचीं व ताुंब्याची नाणीं ुऄशाच कृतीनें पाडलीं जातात. याप्रमाणें रुपये, ुऄधेल्या, पावल्या, चवल्या, 
िदडक्या, ुऄध्या वगैरे रुप्याताुंब्याचे नाण्याचे रोज िढगच्या िढग तयार होतात. येथें ुआतके पैिे पडलेले 
ुऄितात कीं, टुंकिाळ पहावयाि जाणाराुंपकैी कोणी देवभोळा मनुष्य तेथें पडलेल्या नाण्याुंवर लक्ष्मी 
म्हणून पाय देणार नाहीं ुऄिें मनाुंत ुअणील तर, त्याि टुंकिाळ पहावयाि िमळणेंच नाही; कारण, 
रुप्याताुंब्याचे पते्र व नाणीं वगैरे िजकडें ितकडे पडलेलींच ुऄितात. 
 
 ७. याप्रमाणें ुअम्ही ुअमच्या वाचकाुंि टुंकिाळेच्या िुंबुंधानें थोडीशी मािहती करून िदली व शवेटीं 
त्याुंि ुअमची ुऄशी िशफारि ुअहे कीं, िाधेल त्यानें टुंकिाळ पािहल्यावाुंचून राहूुं नये; कारण, ती प्रत्यॱ 
जाुउन पािहल्यावाुंचून नुित्या वणॳनाुंने िजॲािूुंची िजॲािा तृप् त होुइल ुऄिें िनदान ुअह्माुंि तरी वाटत 
नाहीं. 
 
 कस्टम हौस. 
 
 ८. कस्टमहौि.- डॉकयाडॳ जवळच कस्टमहौि ुअहे. हें ऑिफि फार परुातन ुअहे. ुआ.ि. १६६५ 
िालीं जेव्हाुं पोटुुगीज लोकाुंनीं मुुंबई बुंदर ुअिण िकल् ला ुआुंग्रजलोकाुंच्या स्वाधीन केला त्यावळेीं 
पोटुुणगजाुंचे िशपाुइ राहण्याकिरताुं हें हौि बराकी ह्मणनू वापरीत ुऄित. परुंतु ह्या बराकी जेव्हाुं ुआुंग्रजाुंच्या 
ताब्याुंत ुअल्या, तेव्हाुं “रायटिॳ” ज्याुंना हल् लीं ििव्हील िव्हंट् ह्मणतात, त्याुंना राहण्यािाठीं ही जागा 
िदली, व त्याुंनीं त्या बराकींत िदविाुंतून िनयिमत काळपयंतच रहावें ुऄिा हुकूम केला. ह्यावळेी िकल् ला 
पाहण्याि जाणें मोठें धोक्याचें काम ुऄिे. गावाुंत जाणें तर णिंद्दी लोकाुंच्या तावडींत िाुंपडावें ुऄिें होतें. 
कारण णिंद्दी लोक िजवावर ुईदार होुउन गाुंवाुंत भटकत व जो कोणी परद्वीपस्थ िाुंपडेल त्याचा नाश 
करीत. हल् लींच्या कस्टमहौिाचा ुईपयोग ुआ.ि. १८०२ पयंत हल् लींप्रमाणें करीत नित. मुख्य माल ह्या 
हौिच्या बुंदरिकनारीं ुईतरतो. ुआ.ि. १७७८ च्या मुुंबई बुंदराच्या जुन्या चाटॳ (गलबताुंतून जी िमुद्राची कड 
िदिते ितचा नकाशा) मध्यें बुंदरावरचा धक् का व मोठा दरवाजा हीं हल् लींच्या कस्टमहौिाला लागनू ुअहेत 
ुऄिें दाखिवलें  ुअहे. िमस्तर र्फॉब्सु ुअपल्या बखरींत एका िठकणीं ुऄिें िलिहतो कीं, ुआ.ि. १७७० िालीं 
ह्मणजे, ज्यावळेी मी “रायटर” होतों त्यावळेी मला मेणबत्ी घेण्याचें िामर्थ्यॳ निल्याकारणानें मी रायट्ॳ 
िबत्ल्डुंगच्या शजेारीं चाुंदण्याुंत शके त्स्पुऄर वाचीत ुऄिे‖ ! मुख्य दरवाजाच्या ढेलजावर एक दगड बििवला 
ुअहे व त्यावर कोट ऑफ ुअम्िॳ (राजिचन्हाुंिकत पदक) कोरला ुऄिून त्याच्या खालीं “The Hon. W. 
Ainslabie.” (िध ऑनरेबल डब्ल्यु ुअन्िलेबी) िलिहलें  ुअहे. ह्याच्या पढुें एक शब्द ुअहे परुंतु तो लागत 
नाहीं. परुंतु त्याचा िन १७१४ ुअहे. ह्याजवरून ुऄिें ुऄनुमान किरताुं येुइल कीं, तो भाग १७१४ िालीं 
बाुंधला ुऄिावा. आन्सलेबी हे ुआ.ि. १७०९ पािून १७१४ पयंत मुुंबईचे गव्हनॳर होते ुअिण हा कोट ऑफ् 
ुअम्िॳ ईस्ट इुंणदया कुं पनीचा ुअहे. ह्याजवरून ुऄिें ििद्ध होतें कीं, हा भाग ुआ.ि. १७१४ िालीं बाुंधून 
पोटुुगीज लोकाुंचे बराकीला िमळिवला ुऄिावा. ही ुआमारत पहाताुंच ितचा जुनेपणा िदिून येतो. ुअुंतील 
िजनें वगरेै िवॳ रचना जुन्या तऱ्हेची ुअहे. हल् लीं ह्या ुआमारतींत कस्टम ऑिफि व बाम्बे कलेक्टरचें ऑिफि 
ुऄशा दोन्ही कचेऱ्या ुऄितात. 
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 ससून णबल्ल्डग्जस आणण एलणर्फन्स्टन सकुल. 
 
 ९. ििून िबत्ल्डुंग्् ुअिण एल् िफन्स्टन िकॳ ल.– ज्याुंनी पूवी ग्रीनचौक किा व कोठें होता हें 
पािहलें  ुअहे, त्याुंि हें िकॳ ल पािहल्यावर ुअश् चयॳ वाटल्यावाुंचनू राहणार नाहीं, ुआतका तेथें ुअताुं फेरबदल 
होुउन गेला ुअहे. ही जागा पूवी ुऄगदी खुल् ली ुऄिून िजकडे ितकडे घाण ुऄिे. तेथेंच एक लहानिें देुउळ 
ुऄिे. ही जागा स्वच्छ करून तेथें ुईत्म तऱ्हेच्या ुआमारती ुईभाराव्या म्हणनू मुुंबईचे माजी पोलीि किमशनर 
िमस्तर र्फॉजेट ह्याुंनी िरकाराि ुऄशी िूचना केली होती कीं, ह्या जागेंत एक बाह्यगोल ुआमारत ुऄिावी व 
ह्या त्याुंच्या िूचनेि त्या वळेचे गव्हनॳर लॉडु एल् णर्फन्स्टन व सर बाटुल णिअर ह्याुंनीं ुऄनुमोदनही िदलें . 
नुंतर मुुंबईच्या म्युिनििपािलटीनें ही िवॳ जागी िवकत घेुउन दुिऱ्या लोकाुंि नफ्यानें पुनुः लहान लहान 
तुकडे करून िवकली. पुढें मुुंबईचे प्रििद्ध रॅीमान यहुदी गृहस्थ डेणवड ससून ह्याुंनीं त्या जिमनीवर ुआमारती 
ुईभारल्या. िवॳ ुआमारती तयार झाल्यावर ज्याुंची चाुंगली शकमत ुअली त्या िवकूनही टािकल्या. ह्या 
ुआमारतींचा नकाशा िम. रेंझी वॉल्टन ह्याुंनीं काढला होता व ह्या ुआमारती ुआ.ि. १८७३ िालीं बाुंधून पऱु्या 
झाल्या. डेणवड ससून ह्याुंनीं ह्या बाुंिधल्या म्हणनू ह्याुंि ―ििून िबत्ल्डुंग््‖ व लाडु एल् णर्फन्स्टन ह्यानीं 
बाुंधण्याि ुऄनुमोदन िदलें  म्हणून त्याुंचेच नाुंव ह्या िकॳ लाि िदलें  ुअहे. 
 
 १०. ह्याच िकॳ लाुंत एक चौथरा वटवृॱाखालीं बाुंधलेला ुअहे, तेथें घोडे, बैल वगैरे जनावराुंि 
पाणी िपण्याकिरताुं मोठी टाुंकी बाुंिधली ुअहे. ह्या वृॱाखालीं एक मोठी भुयारािारखी िवहीर ुअहे, ितचें 
पाणी िपण्याि फार ुईत्म ुऄिून ितला ुअुंत ुईतरण्याि पायऱ्या ुअहेत. पण ितच्या तोंडावर नेहमीं लोखुंडी 
झाुंकण बििवलेलें  ुऄितें. ह्या िविहरींचें पाणी पुंपाने काढून तें तेथें ुऄिलेल्या टाुंक्याुंत गुराुंि पाजण्याकरताुं 
घालतात. एका गुजॳर महाजनानें एक पगारदार गुजराथी ब्राह्मण येथें ठेिवला ुअहे, तो जाुइल त्याि पाणी 
पाजतो. ह्या िठकाणीं पाणी िपणारे लोक ुअपली तहान भागवनू ुऄुंमळ वटवृॱाखाली बिून ुअराम पावतात. 
ुऄशा कृत्याि धमॳकृत्य नव्हे ुऄिें कोण म्हणूुं शकेल ? ह्याच झाडाखालीं एक कारुंजे ुअहे त्याजवर तीन 
भार्षाुंत लेख ुअहेत त्याुंपैकीं मराठींतला लेख वाचकाुंकिरताुं खालीं िदला ुअहे :- 
 
 “हें कारुंजे बाुइ माणकुवर बाुइ गुंगादाि िवजभकुणदाि याुंची िवधवा स्री िहणें लोकोपयोगाथॳ 
बाुंिधलें . शके १७९५ िुंवत १९३०.”  
 
 नवें सेके्रटरी ऑणर्फस. 
 
 ११. नवें िेके्रटरी ऑिफि.- हें ऑिफि ुआ.ि. १८६७ िालीं बाुंधण्याि िुरवात होुउन ुआ.ि. १८७४ 
िालीं परुें झालें . हें ऑिफि बाुंधण्याचें मुख्य कारण ुऄिें ुअहे कीं, मागें जुनें िेके्रटरीएट ह्मणजे ज्याुंत 
गव्हन्मेंट िेंरल पे्रि होता तेथें िवॳ िेके्रटरींचीं ऑिफिें राहण्याि फार गैर िोुइ होुउुं  लागली. ही ुऄडचण 
दूर करावी ह्या ुईदे्दशानें वरील ुआमारत बाुंधण्याुंत ुअली. हें ऑिफि १/२ रॉटन रो व ब्याकबे ह्या दोन 
रस्त्याुंवर ुअहे. ह्या ऑिफिापुढें ४४३ फूट जागा मोकळी ुअहे व पाठीमागें ह्मणजे पूवेच्या बाजूला दोन 
ुईपगृहें (wings) ुअहेत. ही ुआमारत बाुंधण्याि एकुं दर खचं १२,६०,८४४ रुपये झाला ुअहे. वर जाताुंना 
दगडावर जो ुआुंग्रजी लेख ुअहे तो खालीं जशाचा तिा िदला ुअहे. ह्या ुआमारतींि मुख्य िजना दगडाचा 
ुऄिून तो फक् त एका बाजूि शभतीच्या ुअधारावर ुअहे. ह्या ुआमारतींत गव्हनॳर िाहेबाचें बिण्याचें िठकाण 
ुअहे, त्याि कौव्न्सलहॉल ह्मणतात. वर्षांतून एक दोन वळेाुं ह्या िठकाणीं गव्हनॳर िाहेबाुंची ―लेव्ही‖ भरत 
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ुऄिते. गव्हनॳर िाहेब ह्या ुआमारतींत ुऄितात िततका काळपयंत टावरच्या शेंड्याि िनशाण फडकत ुऄितें. 
ह्या ुआमारतींत एकुं दर ऑिफिें ुअहेत ती येणेंप्रमाणें :- 
 
 १ स्टाम्प ऑिफि; २ ुऄकौंटुंट जनरलचें ऑिफि; ३ कौत्न्िल हॉल; ४ रेत्व्हन्य,ू िफन्यात्न्शुऄल 
ुअिण जनरल िडपाटॳमेंट्; ५ स्यािनटरी किमशनरचें ऑिफि; ६िमलीटरी मिरन ुअिण ुआक्लेिझुअत्स्टकल 
िडपाटॳमेंट्; ७ गव्हन्मेंटिेंरलपे्रिची शाखा; ८ िरपोटॳर ऑन् िध नेिटव पे्रिचें ऑिफि; ९ पोिलिटकल, 
ज्युिडिशुऄल, एज्युकेशनल, ििके्रट ुअिण लेिजस्लेिटव्ह िडपाटॳमेंट्; १० ओिरएन्टल रान्िलेटर डु 
गव्हन्मेंटचें ऑिफि; ११ ुआन् कम ट्याक्ि कलेक्टरचें ऑिफि; १२ रेकॉडॳरूम वगरेै वगैरे. 
 
 १२. ही ुआमारत बहुतेक िवॳ लोखुंडी ुअहे. ह्या ुआमारतींत कामगार लोकाुंकिरताुं वर नळ व मोऱ्या 
केल्या ुअहेत. जमीन िचत्र िविचत्र दगडाुंच्या तुकड्याुंची केली ुअहे. तेणेंकरून तेथें गािलचाच पिरला 
ुअहे कीं काय ुऄिा भाि होतो. एकुं दरींत ही ुआमारत फारच िुुंदर ुअहे. 

 
 This building for the offices of the Government of Bombay was erected from the 
designs submitted on the 29th September 1865 by Colonel (then captain) H. St. Clair Wilkins, 
R. E., A.D.C. to the Queen to H. E. the Hon‖ ble Sir Bartle Frere, G.C.S.I., K.C.B., 
Governor and President in the Council, and sanctioned by thy Right Hon‖ ble Sir Charles 
Wood, Bart G.C.B., Her Majesty‖ s Secretary of State in Council, on the 16th June 1866. The 
work was commenced on the 16th ApriI1867, H. E. the Right Hon‖ ble Sir William Robert 
Seymour Vesey Fitz-Gerald,G.C.S.l., Governor and President in Council, and was 
completed on the 20th March 1874, H. E. the Hon‖ ble Sir Philips Edmond Wodehouse, 
K.C.B. Governor and President in Council The work was carried out under the immediate 
orders of Captain C. W. Finch, R. E. from April 1867 to November 1867; Lt.col. J. A. Fuller, 
R.E. from November 1867 to May 1871. J. H. E. Hart, M. Inst. C. E., from May 1871 to 
November 1872; Col: J. A. Fuller, R. E. from November 1872 to March, 1874. Mr. Wasudeo 
Bapuji Kanitkar, Assistant Engineer, being in charge. 

 
 Estimate as sanctioned Rs. 12, 80,721; actual cost Rs.12, 60, 844 

  
Col. M. K. KENNEDY, R. E.  

Secretary to Government in the P. W. D. 
 
 ही ुआमारत बाुंधण्याि िुरुवात कधीं झालीं; ती बाुंधून परुी कधीं झाली; ितचा मूळ नकाशा कोणी 
काढला; काम पाहण्याि ुआुंिजिनुऄर कोण कोण होते व एकुं दर खचॳ िकती झाला वगैरे मािहती ह्या ुआुंग्रजी 
लेखाुंत ुअहे. 
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जुनें सेके्रटरी ऑणर्फस. 
 
 १३. जुनें सेके्रटरी ऑणर्फस.- ही ुआमारत फार प्राचीन ुअहे. मुुंबईचे गव्हनॳर एल् णर्फन्स्टन िाहेब 
ह्याुंचे कारकीदीपयंतचे िवॳ गव्हनॳर येथेंच राहत ुऄित. मूळ पािहलें  तर ही ुआमारत ुअगत्स्टिनुऄन 
पुंथानुयायाुंच्या कालेजाकिरताुं बाुंिधली होती. िकत्येक ुऄिें ह्मणतात कीं हें कॉलेज निून च्यापेल (देुउळ) 
होतें. ह्या ुआमारतींत िेके्रटरीच्या ऑिफिाकिरताुं जी जागा होती तेथें ुआ.ि. १७६४ पूवीं एक मोठा तलाव 
होता; परुंतु ही िवॳ जागा कोणी व्हाईटहाल नामक गहृस्थानें िवकत घेुउन िवॳ तलाव भरून काढला व 
हल् लींची ुआमारत नीट बाुंिधली. ुआ.ि. १८७४ िालीं जेव्हाुं नवें िेके्रटरी ऑिफि बाुंिधलें  तेव्हाुं ही ुआमारत 
गव्हन्मेट िेंरल पे्रिाकिरताुं िदली. पुढें ही ुआमारत ुआ.ि. १८८६–८७ िालीं िरकारानें िवकल्यामुळें हल् लीं 
तेथें छापखाना नाहीं. ुआ.ि. १८२५ त ह्या ुआमारतीिवर्षयीं िबशप णहबर िाहेबाचें ुऄिें ह्मणणें ुअहे कीं, जरी 
ही ुआमारत िवस्तीणॳ व िोयस्कर ुऄशी ुअहे तरी िहचा कौत्न्िल भरणें व िरकारी काम चालिवणें या िशवाय 
दुिरा ुईपयोग नाहीं. 
 
 युणनव्हर्णसटी णसनट हॉल. 
 
 १४. युिनव्हर्णिटी ििनेट  हॉल.- ह्या ुआमारतीचें काम फ्रें च लोकाुंच्या फार प्राचीन काळच्या 
बाुंधणीच्या धतीवर बाुंधलें  ुअहे. िहची रुुं दी ४४ फूट, लाुंबी १०४ फूट व ुईुंची िशशलगपयंत ६३ फूट ुअहे. 
हॉल खेरीज करून शवेटच्या दोन ुईुंच टोकाुंचा व्याि ३८ फूट ुऄिून पुढें िुुंदर ुऄशी कमान ुअहे ितनें ७ 
फूट जागा व्यािपली ुअहे. पढुील गच् ची ११ फूट ुअिण बाजूच्या गच्च्या ८ फूट रुुं दीच्या ुअहेत. हॉलच्या 
बाजूला िभोंवार ८ फूटींची गच् ची (ग्यालरी) ुअहे; व ितला नकशीदार ुऄशी लोखुंडी ित्रकोणाकृित टोंकें  
ुअहेत. ुअुंत िशरताुंना दोन्हीं बाजूुंनीं िजने ुऄिून त्याुंजवर ुऄष्कोणाकृित मनोरे ुअहेत. ह्या ुआमारतीचे 
दगड बहुतकरून िवॳ पोरबुंदरी ुअहेत. जमीन नानाप्रकारच्या रुंगी बेरुंगी दगडाुंची केलेली ुऄिून मुख्य 
दरवाज्यापढुची जमीन िुंगमरवरी दगडाची ुअहे. ही ुआमारत बाुंधण्याि मुुंबई िरकारची मुंजुरी ुआ.ि. 
१८६९ िालीं िमळाली. त्यावरून त्याच वर्षाचे माचॳ मिहन्याच्या १ ल्या तारखेि कामाि िुरवात झाली व ुआ. 
ि. १८७४ च्या ३१ िडिेंबर रोजीं िवॳ ुआमारत बाुंधून पुरी झाली. ह्या ुआमारतीिाठीं सर कावसजी जहाुंगीर 
नैट. िी. ए्. ुअय्. ह्याुंनीं एक लॱ रुपये िदले ह्मणनू िहला ―िर काविजी जहाुंगीर युिनव्हर्णिटीहॉल‖ 
ुऄिेंही ह्मणतात. ह्या ुआमारतींत ुआ.ि. १८७६ िालीं िदहुॳ गृहस्थाचा पुतळा बििवला ुअहे. ही ुआमारत 
लहानशीच, पण मोठी टुमदार ुऄशी ुऄिून िहचा देखावा दोन प्रहराुंपूवी फारच ुईत्म िदितो. येथेंच 
प्रितवर्षी िनरिनराळया परीॱाुंत ुईतरलेल्या ुईमेदवाराुंि चान्िलर पदवीदान किरतात, त्यावळेीं िवॳ 
ग्राजुएट लोक हजर ुऄितात. ह्या ुआमारतीच्या िखडक्या फारच ुईत्म केल्या ुअहेत. एकुं दरींत ुआमारतीचा 
देखावा थुंडवळेीं बराच मनोवधेक िदितो. 
 
 युणनव्हर्णसटी लायिरी व राजाबाई टॉवर. 
 
 १५. युिनव्हर्णिटी लायब्ररी व राजाबाुइ टॉवर.–युिनव्हर्णिटी लायब्ररी व क्लॉक टॉवर ह्याुंचा प्लान 
िमस्तर िगल्बटॳ स्कॉट िाहेबाच्या हातचा ुअहे. ह्या ुआमारतीि खालीं दोन मोठे हॉल ुअहेत. मुख्य िजना २८ 
चौरि फूट ुऄिून पाठीमागच्या भागाला ुऄष्कोणाकृित शचचोळा भाग ुअहे. पिश् चम बाजूला मनोरा ुअहे व 
द्वारमुंडप २६ चौरि फूट ुअहे. शभतीही ५ फूट जाडीच्या ुअहेत. एकुं दर ुआमारतीची लाुंबी १५२ फूट ुअहे. 
पिश् चम बाजूला दोन्हीं ुऄुंगाुंनीं वतुॳळाकार िजने ुअहेत. शभतीपािून पुढें थोिडशी मोकळी जागा ुअहे. वरच्या 
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मजल्यावर लायब्ररी व िरशडग रूम ुअहे. व तीं दोन्हीं एकाच हॉलमध्यें ुअहेत. ह्याच ुआमारतींत ―लॉ 
लेकचिॳ‖ होत ुऄितात व येथेंच युिनव्हर्णिटी ऑिफि ुअहे. िखडक्याुंि लावलेलीं तावदानें फारच ुईत्म 
ुऄिून त्याुंचा देखावाही ुऄित मनोहर िदितो. 
 
 १६. राजाबाुइ टॉवर युिनव्हर्णिटी लायब्ररीला लागूनच पिश् चम बाजूला ुऄिून २८० फूट ुईुंच ुअहे. 
वर चढताुंना पिहल्यानेंच एक हॉल लागतो त्याची ुईुंची ६८ फूट ुअहे. ह्या हालपयंत चतुष्कोणाकृित िरून 
पुढें ुऄष्कोणाकृित रचना लागते. दुिरा हॉल ११८ फूट ुईुंचीवर ुअहे. ितिरा ह्मणजे शवेटचा दुिऱ्यापािून 
९४ फूट ुईुंच ुअहे ह्मणजे एकुं दर २८० फूट होतात. ज्या जागीं घड्याळ बििवलें  ुअहे. त्या जागेचा व्याि 
ुअुंतून १२‖ -६” व बाहेरून १६‖ -६” िमळून १६७” ुआतका ुअहे. रात्रीच्या वळेीं लोकाुंि वळे िमजावा ह्मणनू 
काुंही िदविाुंपूवी ुअुंत िवजेचा िदवा लावीत. तो िगळी रात्रभर जळत ुऄिे व पािहजेल त्यावळेीं युंत्राच्या 
योगानें िफरिवताुं येुइ. ितिऱ्या हॉलपािून घड्याळाला िुरवात होते ती थेट शवेटपयंत जाुउन पोंचली 
ुअहे. ह्या घड्याळाि मोया जबरदस्त घुंटा ुअहेत. त्या प्रत्येक १५ िमनटानीं वाजतात व ताि झाला 
ह्मणजे टोले पडतात. कधीं कधीं बाजाही वाजत ुऄितो. हें घड्याळ मेििॳ ब्लॉकली ुअिण लुंड ह्या कुं पनीनें 
तयार केलें  ुअहे. वर ुऄिताुं घुंटा वाजली ह्मणजे ुऄशी भीित वाटते कीं जणूुं काय ुअताुं हा टॉवर कोिळून 
खालीं पडेल कीं काय न कळे ! घड्याळाचीं युंत्रें ुऄशीं काुंहीं बििवलीं ुअहेत की, तीं पाहण्याबरोबर मनुष्य 
ुऄगदीं थक् क होुउन जातो ! वर जाण्याि एकुं दर २८२ पायऱ्या ुअहेत व ुअुंत ुईजेड पडावा ह्मणून मधून 
मधून शभतींतून िखडक्या ठेिवल्या ुअहेत. तरी एक दोन िठकाणीं बराच ुऄुंधार पडतो. पायऱ्या फारच ुऄरुुं द 
ुऄिून वर जाण्याची जागाही ुअुंखूड ुअहे, त्यामुळें  चढताुंना जीव किा ुऄगदीं थकून जातो. जिमनीपािून 
१०९ पायऱ्यावर चढून गेलें  ह्मणजे एक टप् पा पुरा होतो. त्याच्यावर ४७ पायऱ्या गेलें  ह्मणजे दुिरा. तेथून २४ 
पायऱ्या ुअणखीं वर गेलें  ह्मणजे ितिरा टप् पा परुा होतो. येथून घड्याळ लागतें. ुअणखीं ५० पायऱ्या वर 
गेलें  म्हणजे घड्याळयाचीं युंत्रें िदितात. त्याच्यावर ५२ पायऱ्या गेलें  ह्मणजे वर जाण्याि एक लहानिा 
काुंचेचा दरवाजा लागतो त्यावर चढून जायचें ुऄितें व येथूनच घुंटा वगैरे िवॳ घड्याळाचें काम िाफ 
िदितें. वरून पािहलें  ह्मणजे, िवॳ शहराचा देखावा िाफ िदितो. रस्त्याचा, ुअगगाडीचा, घोड्याुंच्या 
गाड्याुंचा, बाग वगरेैचा देखावा फारच मनोवधेक िदितो. िमुद्र तर िकत्येक कोिपयंत िदितो. वर घुमट 
ुऄिून त्याच्या िभोंवती िुमारें तीन फूट रुुं दीची जागा चालण्याि ुअहे. वर शहदु, मुिलमान, पारशी वगरेै 
लोकाुंचे पतुळे ुअहेत. ह्या घड्याळाि एकुं दर ३०,००० रुपये खचॳ झाला ुअहे. युंत्राच्या योगानें घुंटा 
वाजतात. घुमटाची ुईुंची ५२ फूट ुअहे. त्याच्या टोंकावर एक वाटोळा दगड बििवला ुअहे. पूवीं ही ुआमारत 
लोखुंडी बाुंधावी ुऄिा िवचार होता; पण तो रिहत झाला. मनोऱ्याच्या टोंकापािून तों खालपयंत 
िवदु्यत् वाहक ताुंब्याची एक नळी ुअहे. ितचा व्याि २ १/२ फूट ुअहे. ही नळी बाजूला ६० फूट वळली ुऄिून 
जिमनींत पाणी लागे तोंपयंत पुरली ुअहे. ुअज एवढें मोठें ुऄवाढव्य काम केलें  तरी एकही मनुष्याचे िजवाि 
धक् का पोंहचला नाहीं ही मोठी ुअश् चयाची गोष् होय. लायब्ररीकिरताुं २,८०,७४८ व टॉवरकिरताुं 
२,१७,३४५ रुपये िरकारानें मुंजूर केले होते; परुंतु ह्याुंि खचॳ ५,४७,७०३ रुपये जास्त लागला. शटे 
पे्रमचुंद रायचुंद ह्याुंनीं चार लॱ रुपये ुअपल्या राजाबाई नामक ुअुइच्या स्मरणाथॳ टॉवर बाुंधण्याकिरताुं 
ुआ.ि. १८६४–६५ िालीं िदले व त्याचे व्याजही ह्याच कामाि लावावें ुऄशी योजना त्यानें करून ठेिवली 
ुअहे. ह्या टॉवरखालीं ुईभें राहून पाहणें ुअहे तर वर मान करून पागेंटे ुऄगर जें काुंही डोकींत ुऄिेल त्याला 
हात धरल्यावाुंचून पहावत नाहीं. वर जाुउन खाली पािहलें  तर मोठमोठीं घरेंही कशीं िचमुकलीं िदितात. 
ुआतका हा टॉवर ुईुंच ुअहे. 
  



 

अनुक्रमणणका 

हायकोटु. 
 
 १७. हायकोटॳ.- ह्या ुआमारतीचा मूळ नकाशा कनॳल रु्फलर िाहेबानें काढला होता. िहची लाुंबी ५६२ 
फूट ुऄिून रुुं दी १८७ फूट ुअहे. ुअय रापयंत िहची ुईुंची ९० फूट ुऄिून ही ुआमारत मध्यभागापािून १७ फूट 
ुईुंच ुअहे. जज् ज लोकाुंि जाण्याकिरताुं प्रत्येक बाजूला एक एक ुऄिे दोहों बाजूला खािगी िजने ुअहेत. 
खालीं तळाला मुख्य िजन्याजवळ दोन मोठाले हॉल ुअहेत. ह्याुंची लाुंबी रुुं दी ४९ X २२ ुऄशी ुअहे. एका 
हॉलमध्यें गुन्हेगार कैदी ठेवतात व दुिऱ्यामध्यें कोटाचा छापखाना ुअहे. ह्या ुआमारतीच्या पूवॳबाजूला प्रत्येक 
टोंकाला एक एक िजना ुअहे. हे िजने फार ुऄरुुं द ुअहेत. ह्यावरून गेलें  ह्मणजे मनुष्य कोटांत जातें. 
खालतीं ह्मणजे तळ जिमनीवर स्मालकॉजकोटॳ ुअणावें ुऄिा ुआरादा होता; पण, हल् लीं येथें मुुंबईच्या 
शिेरफचें ऑिफि, ुआनिालव्हेंट डेटिॳ कोटाचे क् लाकांचे ऑिफि, ऑिफिशुऄरल ुऄिायनीचें ऑिफि, 
क् लाकॳ ऑफ् िध क्रौनचें ऑिफि, कोटाचा छापखाना, रिजस्रार जनरलचें ऑिफि, जॉुइुंटस्टॉक कुं पनीचें 
रिजस्टरचें ऑिफि, ुआत्यािद ऑिफिें ुऄिून िकत्येक दालनें ब्यािरस्टर लोकाुंि भाड्यानें िदलीं ुअहेत. 
हायकोटाचीं ऑिफिें पिहल्या व ितिऱ्या मजल्यावर ुअहेत. दुिऱ्या मजल्यावर न्यायकोटे भरतात. एकुं दर 
िहा कोटे ुअहेत. ३ ुऄिपलेट िाुइडचीं व ३ ओिरजनल िाुइडचीं, चवर्थ्या मजल्यावर रेकॉडॳ रूम ुअहे, तेथें 
िवॳ महत्त्वाचीं कागदपते्र ुऄितात. रेकॉडॳ रूम ५० X ६० फूट ुअहे. कोटाच्या व ग्यालरीच्या जिमनीवर एक 
प्रकारच्या कौलाुंची फरिबुंदी केली ुअहे. व बाकीच्या खोल्याुंत इटाली दगडाुंची फरिबुंदी केली ुअहे. 
मुुंबईमध्यें ही फार मोठी ुआमारत ुअहे. ह्या ुआमारतीचा बाह्य देखावा मोठा भपकेदार ुअहे; पण ुअुंत ुईजेडाची 
मोठीच ुईणीव ुअहे येवढेंच नाहीं; तर, तेथें िोुइ ुऄिाव्या तशा नाहींत, ह्यामुळें  जज् ज व ब्यािरस्टर लोक 
ह्यािवर्षयीं बरीच कुरकुर करतात व हें त्याुंचे कुरकुरणें बहुताुंशी खरेंही ुऄिेल. ही ुआमारत ुईभारण्याि 
एकुं दर १६,४४,५२८ रुपये खचॳ झाला ुअहे. ह्या ुआमारतीवर लेख ुअहे तो येणेंप्रमाणें :- 
 
 The Law courts were erected from designs by Lieut Colonel J. A. Fuller, R.E., and 
sanctioned by the Government of Bombay. The work was commenced on the 1st April 1871, 
His Excellency the Right Hon‖ ble Sir Seymour Vesey Fitz-gerald G.C. S.I., Governor and 
President in Council; and the building was completed in November 1878. His Excellency the 
Hon‖ ble Sir Richard Temple, BART, G.C.S.I., Governor and President in Council. The Hon‖ 
ble Sir Michael Roberts Westropp, B.A., Knight, Chief Justice of H. M.‖ s. High Court of 
Judicature. The work was carried out under the immediate orders of Lieut-Colonel J.A Fuller, 
R.E., from April 1871 to May 1871. J.H.E. Hart, M. Inst., C.E., from May 1871 to November 
1872; Colonel J. A. Fuller, R.E., from November 1872 to November 1878. Rao Bahadur 
Muckoond Ramchandra being Assistant Engineer in charge. Estimate as sanctioned Rs. 16, 
01, 321. Actual cost Rs. 1 6, 44, 528. Lieut.-General Sir Michael Kennedy, K.C.S.I., R.E.. 
Secretary to Government, Public Works Department. 

 
 ह्या लेखाुंतील भावाथॳ िेके्रटरीएटच्या मजकुराप्रमाणेंच ुअहे. नाुंवें, शक व खचॳ ह्याुंत कायतो 
फरक. 
  



 

अनुक्रमणणका 

पव्ब्लक वक्सु ऑणर्फस. 
 

 १८. पत्ब् लक वक्िॳ ऑिफि.- हायकोटाच्या नजीकच िदहुॳ ऑिफि ुअहे. ह्या ुआमारतीचा नकाशा 
कनॳल एच. िेंट क् लेअर णवलणकन्स ुअर. ुआ; ए.डी.िी. टु िध त्क् वन ह्याुंनीं काढला होता. ुआ.ि. १८६९ च्या 
मे मिहन्याचें चवर्थ्या तारखेि शहदुस्थानिरकाराकडून ही ुआमारत बाुंधण्याची मुंजूरी िमळाली. त्यावळेेि सर 
णसमोर णर्फट् र जेराल्ड हे गव्हनॳर होते. ुआमारतीच्या कामाि ुआ.ि. १८६९ च्या मे मिहन्याच्या २१ तारखेला 
प्रारुंभ होुउन ती ुआ.ि. १८७२ त एिप्रल मिहन्याचे पिहल्या तारखेि बाुंधून तयार झाली. िरकारानें ही 
ुआमारत ४,३८,९३७ रुपयाुंत बाुंधून परुी करावी म्हणून मुंजुरी िदली; परुंतु एकुं दर खचॳ ४,१४,४८४ रुपये 
झाला. ह्या ुआमारतींत ऑिफिें ुअहेत तीं येणेंप्रमाणें :- १ िुपशरटेत्न्डुंग ुआुंिजिनुऄर एट िध पे्रििडेन्िी, २ 
ुअर्णकटेकचरल् एत्क्झक्युिटव्ह ुआुंिजिनुऄर ुअिण िव्हेुऄरचें ऑिफि व ३ एत्क्झक्युिटव्ह ुआुंिजिनुऄर एट िध 
पे्रििडेंत्न्िुंचें ऑिफि. हीं तळमजल्यावर ुअहेत. ४ एक्झािमनर ऑफ् िध पत्ब्लक वक्िॳ ुऄकौन्ट् हें ऑिफि 
पिहल्यामजल्यावर; ५ िेके्रटरी टु गव्हन्मेंट पत्ब्लक वक्िॳ ुअिण रेलव ेिडपाटॳमेंटचें ऑिफि; ६ कन्ित्ल्टुंग 
ुआुंिजिनुऄर फार िध रेलवजे; ७ एक्झािमनर ऑफ् रेलव ेुऄकौंन्ट् हीं दुिऱ्या मजल्यावर ुअहेत. ही ुआमारत 
२८८ १/२ फूट लाुंब ुऄिून रुुं द ५० १/२ फूट ुअहे. जिमनीपािून ुअय रापयंत ५४ फूट ुईुंची ुअहे. व िहचें जें 
ुऄगदी ुईुंच टोंक ुअहे त्याची ुईुंची ११६ फूट ुअहे. ह्या ुआमारतीची जमीन िचत्रिविचत्र दगडाुंची केलेली 
ुअहे. ह्या ुआमारतीिही ज्याि फक् त एकाच बाजूचा ुअधार ुऄिा मोठा िजना ुअहे. ह्या ुआमारतीच्या पढुें 
द्वारमुंडप ुअहे. ह्या ुआमारतीच्यापढुें ुईत्रबाजूि िमुद्रापािून जिमनीची ुईुंची दाखिवण्याचा दगड बििवला 
ुअहे व त्यावर चार िदशाुंि चार लेख ुअहेत, ते येणेप्रमाणें :- 

 
पूवु 

  The top surface of this stone 
  Is 19.773 feet above the mean level of the sea 
  As determined by- 
  Major A. W. Baired, R.E., 
  In charge Tidal and leveling operation surface of India 
  From observations with a self Registering tide guage 
  At Appollo Bunder 
  Extending from January 1878 to January 1885 
  During this period 
  The highest Recorded High water was 13. 71 feet 
  And the lowest recorded low water was 29.39 feet 
  Below the top surface of this stone 

 
पण चम 

 
   The top surface of this stone 
   Is 100 feet above the plane of 
   Reference hitherto known as 
   Town Hall datum. 



 

अनुक्रमणणका 

दणक्षण 
 
  The top surface of this stone 
  Is 19.773 feet above the mean level of the sea 
  As marked on the Granite stone 
  Let into the south side of the 
  North entrance to the Prince‖ s Dock 
 

उत्र 
 

  Standard Bench mark for Bombay, 
  Erected 1885. 

   
 जनरल पोस्ट ऑणर्फस. 
 
 १९. जनरल पोस्ट ऑिफि.- कस्टम ऑिफिजवळ पूवी पोस्ट ऑिफि होतें; परुंतु तें जळून 
गेल्यामुळें  हल् लींचें पोस्ट ऑिफि बाुंधण्याुंत ुअलें . हें ऑिफि िरकारचे िशल्पशास्री रबिंा ुअिण डब्ल्य ू
पाणरस ए. ुअर. ुअय. बी. ए. ह्याुंच्या नकाशाप्रमाणें बाुंधलें  ुअहे. ही ुआमारत बाुंधण्याची मुंजुरी ता.१ 
फेबु्रवारी १८७० ुआिवी ह्या िदवशीं शहदुस्थान िरकारानें िदली. पण बाुंधण्याचें काम ुऄगोदरच ह्मणजे ता. 
११ एिप्रल १८६९ ह्या िदवशींच िुरू केलें  होतें. िवॳ ुआमारत ता. १ िडिेंबर १८७२ ुआिवी रोजीं बाुंधून तयार 
झाली. शहदुस्थान िरकारनें मुंजुरी देताुंना ह्या ुआमारतीि ५,९९,९९२ रुपयाुंवर खचॳ करूुं  नये ह्मणनू 
िाुंिगतलें  होतें; ह्या ुआमारतीि एकुं दर ५,९४,२०० रुपये खचॳ झाला ुअहे. ही ुआमारत बाुंधण्याचें कारण 
कोणाि िाुंिगतलें  पािहजे ुऄिें नाहीं. ह्या पोस्टखात्यापािून काय फायदे ुअहेत ते एकाद्या पाुंच वर्षांच्या 
मुलाि िवचारलें  तरी देखील तो िाुंगू शकेल. एवढा ह्याचा मोठा ुईपयोग ुअहे. 
 
 २०. ही ुआमारत फारच िुुंदर बाुंिधली ुअहे. तळमजल्यावर पत्रें रिजस्टर करण्याचीं, पत्रें देण्याचीं, 
घेण्याचीं वगैरे ऑिफिें ुअहेत. द्वीपाुंतरीं जाणाऱ्या लखोट्याुंच्या व बुक पोस्टच्या पेट्या िनराळया ुऄिून 
फक् त शहदुस्थानाुंतल्या शहदुस्थानाुंत जाणाऱ्या पत्राुंच्या व बुक पोस्टच्या पेट्या िनराळया ुअहेत. प्रत्येक 
पेटीवर िपतळेच्या पत्रयाुंवर ुऄॱरें कोरून ते पते्र मारलेले ुअहेत. बाह्यदेशीं रिजस्टर ुऄगर दुिऱ्या 
कोणत्याही तऱ्हेनें पत्रें ुऄगर दुिरा कोणताही माल पोस्टमागें जात ुऄिल्याि तें खातें िनराळें, व देशाुंतल्या 
देशाुंत जाणाऱ्या येणाऱ्याुंबद्दलचीं खातीं िनराळीं ुअहेत. येथे एक स्टाुंप व्हेंडर म्हणून िरकारी मनुष्य बितो, 
तो ज्याि पािहजे ुऄितील त्याि पैिे घेुउन स्ट्याुंप परुिवतो. ुअपल्या देशाुंत ज्या िदडकीच्या काडाचा 
ुअपण ुईपयोग किरतों त्यापेॱाुं िवलायती काडॳ िनराळया रुंगाचें ुऄिून त्याची प्रत्येकीं शकमत २ पेन्ि पडते; 
हे काडॳ येथेंच िमळतात. णवलायतेि ुअगबोट जाते त्या िदवशीं ुऄगर णवलायतेहून येते त्या िदवशीं ह्या 
ऑिफिाुंत बरीच धाुंदल ुईडते. ुअगबोट िवलायतेहून ुअल्याच्या तोफा झाल्याबरोबर पोस्ट ऑिफिाुंतील 
लोकाुंची बरीच धाुंवाधाुंव होुउन जाते, ती ुआतकी कीं, बुंदराुंत बोट घेुउन ुईभी राहण्याच्या पूवीच पोस्टाचे 
िशपाुइ बुंदरावर हजर. पत्राुंच्या मोठमोया िपशव्याुंचे ढीगच्या ढीग ुअगबोट ुअली ह्मणजे पोस्ट ऑिफिाुंत 
येुउन पडतात. ज्याुंि ुअपलीं पत्रें लौकर पािहजे ुऄितील त्याुंनी पोस्टाुंतून िदलेला पाि तेथें जाुउन 
तेथील कारभाऱ्याि दाखिवला ह्मणजे, त्याि त्याुंचीं पत्रें लागलींच िदलीं जातात. ह्याि ―शवडो िडिलव्हरी‖ 
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ह्मणतात. ज्या ऑिफिाुंतून ुऄशीं शवडो िडिलव्हरीची ―ुअडॳर‖ घेुउन िशपाुइ ुऄगर जो कोणी येुइल त्याि 
ुईशीर होुउुं  नये ह्मणून पोस्ट ऑिफिाुंत िनरिनराळे खण करून त्याुंजवर कुं पन्याुंचीं नावें िलिहलीं ुऄितात, 
तेणेंकरून त्या खणाुंत टाकलेलीं पत्रें त्याुंि ताबडतोब देण्याुंत येतात. पिहल्या मजल्यावर डेड लेटर 
ऑिफि ुअहे. पोस्टाुंतील लोकाुंि पाठिवलेल्या पत्रावर िलिहलेला पत्ा िमळेनािा झाला शकवा, कव्हरावर 
पाठिवणाराचें नाुंव गाुंव निलें  तर, ह्या डेड लेटर ुअिफिाुंत तें पत्र फोडलें  जातें. ुअुंत पत्र पाठिवणाराची 
फक् त िहीच ुअहे व पत्ा मुळींच नाहीं ुऄिें ुऄिलें  तर, तें पत्र काुंही मुदतपयंत त्या ऑिफिाुंत ठेुउन मग 
त्याची वजावाट लािवतात. पण त्याची नोंद ठेिवतात. जर पत्राुंत पत्र पाठिवणाराचा पत्ा ुऄिेल तर तें पत्र 
त्याि पुनुः पोहचतें केलें  जातें. पुढें दुिऱ्या खोलींत मनीुअडॳर व पोस्टल ब्याुंक हीं ऑिफिें ुअहेत, व 
दुिऱ्यामजल्यावर पोस्टमास्तर जनरलचें ऑिफि ुअहे. ह्याच ऑिफिाुंतून िवॳ ब्राुंच पोस्ट खात्याि हुकूम 
िुटतात. एकदाुं ―पोस्टल ब्याग्ि‖ ह्या ऑिफिाुंत येुउन पडल्या कीं, त्या त्या ब्राुंच पोस्ट ऑिफिाुंत हाुं हाुं 
ह्मणताुं वाटल्या जातात. पत्रें पोंहचिवणाऱ्या ―पोस्टल व्ह्यान्ि‖ १ (पोस्टाच्या गाड्या) एक शकवा दोन 
घोड्याुंच्या ुऄितात. शहराुंत किाही िमारुंभ ुऄिला व रस्त्यावर िकतीही गदी ुऄिली तरी ह्या गाड्याुंि 
जाण्यायेण्याि मुळींच प्रितबुंध करूुं  नये ुऄिा िरकारचा ठराव ुअहे. गदीच्यावळेीं पोस्टल व्ह्यानवरील 
गाडीवान लोकाुंनीं बाजूला व्हावें ह्मणून ―िबगूल‖ फुुं कतो. ह्या ऑिफिाची ुआमारत िदिण्याुंत मोठी िुुंदर 
ुऄिून पोस्टाच्या िुंबुंधी िजकडच्या ितकडे िोुइ केल्यामुळें  व येथील जागा हायकोटॳ व नव े िेके्रटरीएट 
प्रमाणें हवाशीर ुऄिल्याकारणानें भर चैत्र वैशाखािारख्या ुईन्हाळयािदविाुंत िुद्धाुं पुंख्याची जरुरी लागत 
नाहीं. 
 
 टेलीग्रार्फ, ऑणर्फस. 
 
 २१. टेलीग्राफ (तारायुंत्राचें) ऑिफि.- हें ऑिफि मदैानाुंतून पढेु ुअलें  ह्मणजे जेथें दोन रस्ते 
फुटतात तेथेंच मुख्य रस्त्यावर पोस्ट ऑिफिाच्या ह्मणजे राणीच्या पुतळयामागें ुअहे. हें ऑिफि पाणरस 
नामक िशल्पशास्राच्या नकाशावरून बाुंधले ुअहे. पोस्ट ऑिफिािुंबधी ह्या शास्त्रयाचें नाुंव एकवार येुउन 
गेलें च ुअहे. हें टेलीग्रार्फ ऑिफि बाुंधण्याि शहदुस्थान िरकारची मुंजुरी ता. २२ िप् टेंबर १८७१ इ. रोजीं 
िमळाली, ुअिण पुढें नोव्हेंबर मिहन्याच्या दुिऱ्या तारखेि कामाि िुरवात झाली. ता. २० एिप्रल १८७४ 
ुआिवी ह्या िदवशीं िवॳ ुआमारत बाुंधून तयार झाली. ह्या ुआमारतीि २,४४,६९७ रुपये खचॳ लागला ुअहे. 
पोस्ट ऑिफि ुअिण हें टेलीग्राफ ऑिफि हीं मोया चातुयांनें बाुंधलीं ुअहेत. ह्या दोन्हीं ुआमारतींची 
बाुंधण्याची शलैी बहुतेक िवॳ एकिारखी ुअहे. त्याुंत ह्या ऑिफिाची बाह्य शोभा तर फारच चाुंगली िाधली 
ुअहे. पुढल्या बाजूला िोनेरी वलेबटुी काढली ुऄिल्यामुळें  ुआमारतीचा तेवढा भाग बहुत िुुंदर िदितो. ह्या 
ऑिफिाची हल् लीं जागा पुरत निल्याकारणानें दिॱणाुंगाला बराच नवीन भाग वाढिवला ुअहे. तळ 
मजल्यावर तारी (टेलीग्राम) घेण्याचें ऑिफि ुअहे व वरच्या मजल्यावर दुिरीं िनरिनराळी ऑिफिें ुअहेत. 
 
 एस्प्लेनेड हॉटेल. 
 
 २२. ए् प्लेनेड हॉटेल.- हें हॉटेल म्युिनििपल ऑिफि व िेके्रटारी ह्या दोन ुआमारतींच्या नजीक 
ुअहे. ही ुआमारत बाुंधण्याि खचॳ फार लागला ुअहे. ह्या ुआमारतींचें काम लोखुंड व िवटा ह्याुंनीं केलें  ुअहे. 
पण लाुंकडी िामान मुळींच वापरलें  नाहीं. मुुंबईुंत हें हॉटेल नामाुंिकत ुऄिून िवात मोठें ुअहे. ह्याुंत िुमारे 
१३० खोल्या ुऄिून त्याुंत युरोिपुऄन प्रवाशाुंि ुईतरण्याची मोठी िोय केली ुअहे. त्याुंत त्याुंचा 
खाण्यािपण्यापािून तों िनजण्याुईठण्यापयंत िवॳ बुंदोबस्त ुऄितो. ुईत्र बाजूला एक मोठी ग्यालरी ुऄिून 
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एकीच्या बाजूला एक ुऄशा लहान लहान दुिऱ्या ग्यालऱ्या ुअहेत. ही ुआमारत पाुंच मजली ुऄिून ह्या 
शहराुंतल्या ुआतर ुआमारतींप्रमाणें छपऱ्याि कौलें  शकवा पते्र निून अहमदनगर वगरेै िठकाणीं ज्याप्रमाणें 
ुअगाशा ुऄितात त्याप्रमाणें मोठी ुअगाशी ुअहे. ह्या हॉटेलच्या स्वतुःच्या गाड्या ुऄिून त्या ुअगबोटीवर, 
रेलवसे्टेशनाुंवर वगैरे ज्या ज्या िठकाणीं ुईतारू लोक येण्याचा िुंभव ुऄितो त्या त्या िठकाुंणीं त्याुंि 
हॉटेलाुंत ुअणण्याकिरताुं ठेिवतात. 
 
 याच कल्ब. 
 
 २३. याच कल् ब.- बॉम्ब े याच कल्ब ह्या मुंडळीनें हा बुंगला ुअपल्या स्वतुःकिरता बाुंिधला ुअहे. 
याचा प्लान ुऄत्क्टुंग ुअर्णकटेक चरल एत्क्झक्युिटव्ह ुआुंिजिनुऄर िम. ुअडाम्् ह्याुंनीं काढला होता. ही 
ुआमारत बाुंधण्याि एकुं दर खचॳ ३६,००० रुपये झाला ुअहे. खालीं [ िबलीयाडॳ हा एका प्रकारचा खेळ ुअहे. हा खेळ एका 
चौकोनी मोया टेबलावर हत्स्तदुंती गोयाुंनी खेळतात. खेळण्याि मोठमोया लाुंब काया लागतात. गोया एकमेकाुंवर येथून तेथें टेबलावर 

काठीच्या योगानें नेम धरून मारतात.] िबलीयडॳ रूम ुअहे. वर जाण्याकिरताुं दोन िजने ुअहेत. एक मेंबर 
लोकाुंकिरताुं व एक नोकर लोकाुंकिरताुं. जेवणाची खोली ५५ फूट लाुंब ुऄिून ३० फूट रुुं द ुअहे. ह्या 
रूमिशवाय क्लोक रूम, ाेशिग रूम, ुअुइि रूम ुअिण चार बाथ रूम् ुअहेत. िशवाय एक िरडींग रूम 
ुअहे. ही ुआमारत िुुंदर व रमणीय ुअहे. 
 

 िामजी कावसजी इव्न्स्टट्यूट. 
 

 २४. फ्रामजी काविजी ुआत्न्स्टटू्यट.- ुआ.ि. १८२२ त मुुंबईमध्यें जेव्हाुं ुऄवर्षॳण पडलें  त्या वळेीं 
धोबीतळयाचें पाणी ुअटून खडखडीत झालें  ह्मणनू त्याुंत दोन मोया िवहीरी खणल्या. त्याुंत गोडें पाणी 
लागल्यामुळें  त्या तळयाि िाकरतळें हें नाुंव पडलें . हें मागें िहाव्या भागाुंत िाुंिगतलेंच ुअहे. पुढें १८३१ त 
हें तळें शटे िामजी कावसजी ह्याुंनीं २०–२५ हजार रुपये खचॳ करून बाुंिधलें ; ह्मणून िरकारानें ह्या 
तळयाि त्या ुईदार गृहस्थाुंचें नाुंव िदलें . परुंतु, धोबीतळें हे नाुंव पूवीपािून विहवाटींत ुऄिल्याकारणानें 
त्याि कोणी िाकरतळे ुऄगर िामजी कावसजी तळें ुऄिें न ह्मणता धोबीतळेंच ह्मणतात. पुढें काुंही 
िदविानीं हे पारशी गृहस्थ िनवॳतले, त्यावळेी ह्याुंचें काहीं स्मारक ुऄिावें ह्मणनू ―फ्रामजी काविजी 
ुआत्न्स्टटू्यट‖ नाुंवाची ुआमारत ह्या तळयाच्या शजेारीं काुंही शहदू व पारशी गृहस्थाुंनीं तीि चाळीि हजार 
रुपये वगॳणी गोळा करून बाुंधली. ह्या ुआमारतीचा पाया ुआ.ि. १८६२ च्या जानेवारी मिहन्याुंत माजी नामदार 
जगन्नाथ िंुंकर िेंट ह्यानीं बििवला. ह्या ुआमारतींत प्रििद्ध व्याख्यानें वगरेै होतात. येथेंच तळमजल्यावर 
नेटीव जनरल लायब्ररी ुअहे. हॉलाुंत वक्त्याुंि बोलण्याि ुईभें राहण्याकिरताुं ुईुंच जागा तयार केली ुऄिून 
िुमारें हजार मनुष्यें िहज बिूुं शकतील एवढी खोलीं िारखी जागा ुअहे. दिॱणाुंगाला ह्या ुआमारतीचें तोंड 
ुऄिून ुअुंत दोन बाजूला दोन बाुंकडे िजने ुअहेत, त्याुंवरून हॉलाुंत जाताुं येतें. हॉलाुंतून ग्यालरींत 
जाण्याकिरताुं दोन बाजूला दोन वाटोळे िजने ुऄिून त्याुंजवर ग्यािचे िदव े ुअहेत. हॉलच्या मध्यभागी 
ग्यािचा मोठा झुुंबर ुअहे व चोहोंकडे बत्ीचे िदव े ुअहेत. काुंहीं िावॳजिनक कामाकिरताुं िभा भरिवणें 
झाल्याि बहुतकरून हीच जागा ुईपयोगी पडते. हवा येण्याकिरताुं मोठमोया िखडक्या व दारें ठेिवलीं 
ुअहेत. दिॱणाुंगाला ुअगाशी ुअहे. ह्या ुआमारतीच्या पूवॳ व ुईत्र ुअुंगाच्या शभतीि तळयाचें पाणी लागलें  
ुअहे त्यामुळें  ुऄिें वाटतें कीं, जणूुं काय ही ुआमारत तळयाुंतूनच बाुंधून कािढली ुअहे. 
  



 

अनुक्रमणणका 

णजमखाना. 
 
 २५. िजमखाना (किरतशाळा.)– कापाच्या मदैानाुंत ुआ.ि. १८६२ िालीं ही किरतशाळा स्थापन 
झाली. ह्या शाळेिाठीं िरकारानें ही जागा बॱीि िदली ुअहे व िरकारचा ुअरॅयही हीि ुअहे. िजमखाना 
क्लब ह्मणजे शरीर िुदृढ करण्याची व ुअुंगाुंत ुऄनेक प्रकारचें िामर्थ्यं ुअणण्याि िशकण्याची शाळा. ह्याच 
प्रमाणें कोटाुंत राणीच्या पतुळयाजवळ मुंडळी ुअहे. हा िजमखाना ुआ.ि. १८७६ िालीं स्थापन झाला. 
चमत्कार हा ुअहे कीं ही ुआमारत ित्रकोणाकार बाुंधली ुअहे. िहला बाुंबे णजमखाना ह्मणतात. ह्या 
िजमखान्याला िरकारचा ुअरॅय ुऄिून ही जागा िरकारानें ह्या कामाकिरताुं िदली ुअहे. क्यापटन मेणरएट 
ह्याुंनीं ही जागा िमळिवण्याच्या कामीं बरेच पिररॅम केले. ह्या ुआमारतीि १९,००० रुपये खचॳ झाला ुअहे. 
वरील रकमेपैकीं िर कावसजी जहाुंगीर ह्याुंनीं ५,००० रुपये िदले. ुअुंत ब्याडशमटन कोटॳ व िरफे्रशमेंटबार 
ुऄशा दोन जागा ुअहेत. बाकीची जागा किरत करण्याकिरताुं व बागाकिरताुं. ही मुंडळी िक्रकेट खेळणें, 
घोड्यावरून पजैा मारणें, धाुंवनू नेमलेल्या िठकाणीं पुढें जाणें, ुईुंच िठकाणावरून ुईड्या मारणें ुऄिे ुऄनेक 
प्रकारचे शरीराची हुशारी व चपळता दाखिवण्याचे खेळ किरते. ह्याुंत ुईत्म ठरेल त्याि बिॱि िमळतें. 
िबलीयडॳ ह्मणून एक ुआुंग्रज लोकाुंचा खेळ ुअहे तोही येथें खेळतात. ह्या िजमखान्याचे मोठ मोठे ुआुंग्रजलोक 
मेंबर ुअहेत. ह्याच प्रकारचा एक तालीमखाना मलबारिहल् वर ििडी रोडवर ुअहे. 
 
 २६. शहदू, मुिलमान, बेनीुआस्राएल व पारशी लोकाुंचे तालीमखाने िजकडे ितकडे पूवीपािून 
ुअहेत; परुंतु त्याुंत व्यवस्था निते व दाुंडगाुइ फार होत ुऄिल्यामुळें  त्याुंत फारकरून चाुंगले लोक जात 
नाहींत. परस्पर तालीमवाले लोकाुंत वारुंवार तुंटे होुउुं  लागल्याकारणानें िरकारानें िकत्येक तालीमखाने 
बुंदही केले. 
 
 २७. धोबीतळयावर किरत िशकिवण्याकिरताुं पारशी लोकाुंनीं एक किरतशाळा घातली ुअहे. 
ह्याुंत िवॳ प्रकारचें किरतीि लागणारें िामान ठेिवलें  ुअहे. तशीच काुंपाच्या मदैानाुंत गोकुळदास तेजपाळ 
ह्याुंच्या हॉत्स्पटलानजीक दुिरी एक किरतशाळा ुअहे. ही ुआ.ि. १८६२ त स्थापन झाली. ह्या कामािाठीं 
िरकारानें जागाही फुकट िदली ुअहे. ुऄशीच एक किरतशाळा कोटाुंत ुअहे. 
 
 सेलसु होम. 
 

 २८. िेलिॳ होम.–ह्या िेलिॳ होमच्या पायाचा दगड पिहल्यानें ड्यकू ऑफ् एणडन बरो ह्याुंच्या 
हातानें हानॳबी रोडवर बििवला गेला होता; परुंतु, हल् लीं तो तेथून काढून हल् लींच्या जागीं बििवण्याुंत 
ुअला ुअहे. ह्या ुआमारतीचें काम २८ फेबु्रवारी ुआ.ि. १८७२ रोजीं िुरू करून ुआ.ि. १८७६ च्या फेबु्रवारी 
मिहन्याच्या २९ तारखेि परुें झालें . ज्या वळेीं माजी रॅीमुंत खुंडेराव गायकवाड ह्याुंनीं मुुंबईि ुअपल्या 
राॲीचे िद्वतीय िचरुंजीव ड्कू आफ् एणडन बरो हे येथें ुअले होते तेव्हाुं त्याचें स्मारक काुंहीं ुऄिावें ह्मणून 
ह्या कृत्याि २ लॱ रुपये िदले होते. ह्या ुआमारतीि एकुं दर खचॳ ३,६६,६२९ रुपये लागला ुअहे. वरील २ 
लॱ रुपयाुंिशवाय बाकीचा खचॳ िरकारानें िदला. ुआ.ि. १८७६ िालीं नामदार लाडु णलटन, माजी गव्हनॳर 
जनरल, ह्याुंनीं हें िेलिॳ होम ुईघिडलें . पी. ुअिण ओ. कुं पनीचे माजी िुपशरटेंडेंट क्यापटन हेनरी ह्याुंच्या 
स्मारकाकिरताुं वगॳणीनें जमा केलेली ६,००० रुपयाुंची रकम ह्या ुआमारतीकिरताुं बॱीि िदली व ितच्या 
व्याजाुंतून पुस्तकें , वतॳमानपत्रें ह्या होम किरताुं घ्यावीं ुऄिें ठरलें . 
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 व्व्हक्टोणरया टर्णमनस. 
 
 २९. त्व्हक्टोिरुअ टर्णमनि (बोरीबुंदर स्टेशन).– मुुंबईमध्यें जी. ुअय् . पी. रेल्वचेें हें शवेटचें स्टेशन 
होय. मुुंबईुंतील िवॳ स्टेशनाुंमध्ये हें ुईत्म ुअहे. ह्या स्टेशनाुंत कुं पनीचीं मुुंबई येथील िवॳ ऑिफिें 
राहण्याची िोय केली ुअहे. ही ुआमारत म्युिनििपािलटीच्या बागापािून तों थेट क्रार्फडु माकेटानजीक 
ह्मणजे िुमारें १,५०० फूट लाुंब गेली ुअहे. ुआ.ि. १८८२ च्या जानेवारी मिहन्यापािून ह्या स्टेशनाुंतून 
गाड्या जाुउुं  येुउुं  लागल्या. मुुंबईहून बाहेरगाुंवी जाणारे ुईतारू पिश् चमेकडील मुख्य दरवाजाुंतून ुअिण 
बाहेरगाुंवाहून येणारे ुईतारू पूवॳबाजूच्या दरवाज्याुंतून जातात. ह्या स्टेशनाि मोठे िुुंदर प्ल्याटफॉमॳ ुअहेत 
व रेली ुअठ ुअहेत. स्टेशनाची लाुंबी ६०० फूट ुअहे. मुख्य प्ल्याटफॉमॳ २३२ फूट लाुंब व ८० फूट रुुं द 
ुऄिून ह्याि लोखुंडी खाुंब देुउन त्याुंवर पते्र बििवले ुऄिून ते मुख्य ुआमारतीला जोडले ुअहेत. एका 
प्ल्याटफॉमॳवरून दुिऱ्या प्ल्याटफॉमॳवर जाणें झालें  तर मोठमोठे िजने ुऄिून वर गलेऱ्या ुअहेत त्याुंतून 
जाण्याची िोुइ केली ुअहे. स्टेिंनाच्या ुईत्रभागाला ितिऱ्या व चवर्थ्या वगाच्या ुईतारू लोकाुंि ितकीट 
देण्याचें िनराळेंच ऑिफि ुअहे, व तेथेंच त्याुंच्याकिरताुं िवरॅाुंतीच्या खोल्या ुअहेत. ुईतारू लोकाुंि वळे 
िमजावा ह्मणून प्ल्याटफॉमॳवर दोन मोठीं िवशाळ घड्याळें बििवलीं ुअहेत. रािफक म्यानेजरचें ऑिफि 
ुईत्रबाजूच्या कोपऱ्याुंत ुअहे व तेथेंही ुईतारू लोकाुंचे िोुइकिरताुं काुंही जागा ठेिवली ुअहे. ९० फूट लाुंब, 
८० फूट रुुं द व ४४ फूट ुईुंच ुऄिा पिहल्या व दुिऱ्या वगाचे ुईतारूुं किरताुं एक मोठा िदवाणखाना ुअहे. ह्या 
िदवाणखान्याचे खाुंब िुंगमरवरी दगडाचे ुऄिून वर िुुंदर ुऄशा ग्यालऱ्या ुअहेत. पिहल्या व दुिऱ्या वगाचे 
ुईतारूुं किरताुं ह्या हॉलच्या शजेारींच ितकीट ऑिफिें, वशेटग (िवरॅाुंतीच्या खोल्या) रूम् व िरफे्रशमेंट 
रूम् (ुईपहार गृहें) ुअहेत. ह्या िरफे्रशमेंट रूमच्या शजेारीं मडमाकिरताुं मोया ुईुंची िामान भरलेल्या व 
िुुंदर ुऄशा वशेटग रूम् ुअहेत. ह्याुंची जमीन ुईत्म दगडाुंची ुऄिून िाफ धुतल्यावर गालीच्या िारखी 
िदिते. ुआमारतीचा बहुतेक िवॳ मध्यभाग एजुंट, चीफ् ुआुंिजिनुऄर व चीफ् ुऄकौटुंट याुंच्या ऑिफिाुंकिरताुं 
ुअहे. नैुऊत्य िदशकेडील भाग िरकारी मेल पोस्ट ऑिफिें ह्याकिरताुं ठेिवली ुअहे. ऑिफिाकिरताुं 
ुआमारतीचे तीन मजले ुअहेत, व मध्यभागीं ुईत्म व िुशोिभत घुमट ुअहे, त्याचें वजन ९ टन ुऄिून पिरघ 
८५ फूट ुअहे, व त्याच्या मध्यभागावर मोठें घड्याळ बििवलें  ुअहे. ह्याच्याच खाली राणीचा पुतळा ुईभा 
केला ुअहे. ह्याची ुईुंची ७ १/२ फूट ुऄिून वजन ४/५ टन होुइल. पुतळयाचें काम िुरेख ुअहे. ह्या 
ुआमारतीच्या पुढल्या जागेंत ह्मणजे ुआमारतीच्या दोन्ही िरुंजामामध्यें कारुंजाििहत एक बाग केला ुअहे. व 
दिॱणबाजूला मोठा टॉवर ुऄिून त्यावर एक पुतळी ुईभी केली ुअहे. शभतीवर पिश् चम ुअुंगाला मोर व ुआतर 
पॱी, व तिेंच िनरिनराळया जातींचे पुरुर्षाुंचे पुतळे कोरले ुअहेत. पाणी जाण्याकिरताुं मोऱ्या ुअहेत त्याुंच्या 
तोंडाशीं माकडें, कुतरे व बाजूला वाघ, शिह वगैरे जनावरें वगैरेचे पुतळे बििवले ुअहेत. मुख्य दरवाजावर 
एका बाजूि शिह व दुिऱ्या बाजूि वाघ ुऄिे पुतळे बििवले ुऄिून दरवाजामध्येंच कमानीवर मोठा कुं दील 
ुअहे. ह्या स्टेशनाि त्व्हक्टोरीुअ टरिमनि हें नाुंव महाराणी व्व्हक्टोणरआ याुंच्या तािरख १६ फेबु्रवारीच्या 
ज्युिबली ुईत्िवाच्या िदवशीं िदलें  ुअहे. एकुं दरींत ह्या स्टेशनािारखें स्टेशन िवॳ शहदुस्थानाुंत शकबहुना 
जगाुंतही निेल ुऄिें ह्मणतात. ह्या स्टेशनाि एकुं दर २७ लॱ रुपयाुंवर खचॳ होुइल ुऄिा ुऄजमाि केला 
ुअहे. 
 
 गेईटी णथएटर. 
 
 ३०. गेुआटी िथएटर.– हें नाटकगृह त्व्हक्टोिरया टर्णमनि रेलव े स्टेशनाजवळ ुअहे. हें िमस्तर 
नाझर नामक पारशी गृहस्थानें बाुंधलें  ुअहे. ह्या नाटकगृहाची रुंगभमूी ७० फूट रुुं द ुऄिून पडद्याचे जागेची 
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३१ फूट रुुं दी ुअहे व रुंगभमूीपािून पडदे २२ फूट ुईुंच ुअहेत. बिण्याचे जागेच्या ―ुअचेस्रा स्टॉल्ि‖ 
―स्टॉल्ि‖ ुअिण पीट ुऄशा तीन प्रित ुअहेत. िशवाय ुअचेस्राबाक्िवर ग्यालरी ुअहे तेथें ४ मनुष्याुंि 
बिण्याची िोुइ ुअहे. ह्याप्रमाणें बिण्याच्या जागा ुअहेत. खालची जागा िवाि एकिारखें िदिावें ह्मणून 
रुंगभमूीपयंत ुईतरती केली ुअहे. वरच्या ग्यालरीची रचना ुऄधॳचुंद्रकार ुऄिल्यामुळें  दोन्ही कोपऱ्याुंत 
बिणारे लोकाुंि रुंगभमूीवर काय चालतें ते बरोबर िदित नाहीं, ही मोठी ुईणीव ह्या नाटकगृहाुंत ुअहे. 
हीच ुईणीव मुुंबईुंतील बहुतेक िवॳ नाटकगृहाुंत ुऄिधक ुईण्या मानानें पाहण्याुंत येतें. ह्या िथएटराुंत ग्यािचे 
िदव ेघेतले ुअहेत. रुंगभमूींवर िोंगें घेणाराुंिाठी िनराळया खोल्या ुऄिून तेथें पाण्याचे नळ घेतले ुअहेत. 
ह्याच्याच शजेारीं नॉव्हेल्टी िथएटर ुअिण आल् िेड िथएटर हीं नाटकगृहें ुअहेत. न्यािंनल िथएटर 
गुलालवाडींत ुअहे. ग्राुंटरोड रस्त्यावर व्व्हक्टोणरया िथएटर, आल् िेड शहदी िथएटर, णरपन िथएटर 
ुआत्यािद नाटकगृहें मुुंबईुंत ुअहेत. येथेंच ग्राुंटरोड िथएटर ह्मणनू नामाुंिकत व जुनें नाटकगृह होतें. परुंतु तें 
मोडून हल् लीं त्या िठकाणी िगरणी बाुंधण्याुंत ुअली ुअहे. मुुंबईतील नाटकगृहाुंत शनवारीं व बुधवारीं खेळ 
होतात. मध्यें मध्यें ुअडवारींही नाटकीलोक खेळ किरतात. वर्षाुऊतूुंत खेळ फार कमी होतात. 
 
 ३१. नाटक ह्या िवर्षयािुंबुंधीं येथें दोन शब्द िलहाव े ुऄिें ुअमच्या मनाुंत होतें. पण तिें करून 
िवनाकारण ग्रुंथ िवस्तार करण्याुंत काुंहीं हुंशील िदित नाहीं. कारण ह्या िुंबुंधानें वतॳमानपत्रािदकाुंतून 
वळेोवळेीं िाधक बाधक लेख येत ुऄितात. तरी पण, येवढें मात्र येथें िोिगतल्यावाुंचून ुअमच्यानें राहवत 
नाहीं कीं, नाटकाच्या िुंबुंधानें ुअमच्या मुुंबईकराुंमध्यें ुऄलीकडे ुआतका काुंहीं गुलहौशीपणा वाढत चालला 
ुअहे कीं, ते ह्या कामाुंत ुअमच्या पुणेकर बुंधूुंिही घटकाभर खालीं पहावयाि लावतील ! पण िवांत मोठी 
दुुःखाचीं गोष् ही ुअहे कीं, पे्रॱकिमुदायाुंपैकीं शेंकडा एक ुआिम तरी, नाटक ह्मणजे काय, तें ुऄिावें किें, 
त्याुंतील पात्रें कशीं ुऄिावींत, त्याुंच्या भार्षणाुंत कोणकोणते गुण ुऄवश्य ुऄिाव ेलागतात, नाटकाचा मळू 
ुईदे्दश काय वगैरे गोष्ींकडे लॱ देत ुऄिेल काय ? पे्रॱक तर राहूुंद्याच; पण, ुअमच्या नाटककाराुंपैकीं 
केवय रानीं या िवर्षयािुंबुंधीं पुरी मािहती करून घेुउन मग ुअपले ग्रुंथ िलिहले ुऄितील हें जी ुअज 
नाटकाुंचीं पसु्तकें  बाहेर पडत ुअहेत त्याुंच्या पयॳवलोकनानें वाचकाुंि िहज ुऄनुमान करताुं येुइल. 
 
 णध स्टीम फ्लयाक्टरी. 
 
 ३२. िध स्टीम फ्याक्टरी.–डॉकच्या बाजूला ही स्टीम फ्याक्टरी ुअहे. ही ुआमारत ४०० फूट लाुंब, 
४८ फूट रुुं द व ४२ फूट ुईुंच ुअहे. ह्या फ्याक्टरीमध्यें बॉयलर (बुंब) करण्याचीं िवॳ युंत्रें व मरीन 
स्टीमुआुंिजन करण्याचें िवॳ िामान ुअहे. वरच्या मजल्यावर हलक्या प्रतींची युंत्रें ुऄिल्याकारणानें तेथें 
िाधारण िामान तयार होतें ुअिण तळमजल्यावर मोठीं युंत्रें ुअहेत तेथें मोठमोठालीं कामें होतात. 
तळमजल्याच्या शवेटच्या भागाला एक फौंडरी ुअहे. ह्या ुआमारतींत भोंक पाडण्याचीं, रोल तयार 
करण्याचीं, कळािी करण्याचीं, कूि काढण्याचीं वगैरे ुऄनेक जातींचीं युंत्रें ुअहेत. हीं िवॳ युंत्रें दोन 
ुआुंिजनाुंवर चालतात. ह्या फ्याक्टरींत पूवी ुआुंिडयन नेव्हींचें काम होतें तेव्हाुं तेथें पुष्कळ मोठमोठी युंत्रें तयार 
होत होतीं; परुंतु, िरकारानें तें काम बुंद केल्यािदविापािून मोठी युंत्रें होण्याुंचें काम बुंद पडून हल् लीं तेथें 
बारीक िारीक युंत्रें तयार होतात. हा कारखाना एकवार जाुउन पहाण्यािारखा ुअहे. 
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णध पेस्तनजी हॉमुसजी कामा हॉव्स्पटल. 
 
 ३३. िध पेस्तमजी हॉमॳिजी कामा हॉत्स्पटल.–हें हॉत्स्पटल. नव्या एलिफन्स्टन हायस्कुलाच्या 
शजेारीं कु्रकशाुंक रस्त्यावर ुअहे. ह्याुंत फक् त रोगी िस्रया व मुलें  ह्याुंि और्षधोपचार करण्यात येतो. ह्या 
हात्स्पटलाच्या पायाचा दगड बििवण्याचा िभारुंभ ुआ.ि. १८८३ च्या नोव्हेंबर मिहन्याचे २२ व े तारखेि 
ड्ूक आफ् कनाट ह्यानीं केला. ह्या हॉत्स्पटलाप्रीत्यथॳ णम. कामा ह्याुंनीं १,६४,३११ रुपये िदले ुअहेत. ह्या 
हॉत्स्पटलाची जागा १९००० चौरि याडॳ ुऄिून िरकारानें मोफत िदली ुअहे. ज्या गृहस्थानें ुईदार होुउन 
ुआतकी रकम िदली त्याच्याच नाुंवानें ह्मणजे पेस्तनजी हामॳिजी कामा ह्या नाुंवानें हें हॉत्स्पटल प्रििद्ध ुअहे. 
हें ितत चालावें ह्मणनू िरकारानें मदत करण्याचें ुऄिभवचन िदलें  ुअहे. येथें डॉक् तर मडम ुऄिते. हें 
१८८६ िालीं ुईघडलें . 
 
 ३४. िदहुॳ कामा ह्याने ुआतकी जी रकम ह्या कामीं खर्णचली त्याुंत त्याचा मुख्य ुईदे्दश ुऄिा होता कीं, 
स्वजातीय (पारशी) िस्रयाुंि येथें ुईत्म िोुइ व्हावी; पण जेव्हाुं पारशी लोकाुंनीं ुऄिें पािहलें  कीं, हा त्याुंचा 
ुईदे्दश ििद्धीि जात नाहीं, तेव्हाुं त्याुंनीं ―पारशी ओरतने माटे िुवावडखानुुं‖ नामक िूितकागृह मरीनलैन 
स्टेशनानजीक काढलें  ुअहे. 
 
 ३५. ह्या हॉत्स्पटलाि एक ―रेिनग स्कूल फॉर नििंग ुअिण िमडवाुइफरी‖ किरताुं जोिडलें  ुअहे. 
ह्याुंत बालरोग िचिकत्िेिुंबुंधी व िुुइण कामिुंबुंधीं िशॱण िदलें  जातें. हॉत्स्पटल ुअिण लेक् चर रूम िमळून 
२२ प्युिपल निीि राहण्याची जागा ुअहे. रॅीमुंत गायकवाड िरकार प्युिपलनर्णििचा खचॳ चालिवतें. 
 
 ३६. ुआ.ि. १८८३ िालीं मुुंबईुंत िस्रया व मुलें  ह्याुंि और्षधोपचार करण्याकिरताुं डाक् तर िस्रया 
ुऄिाव्या ुऄिा जेव्हाुं बटू िनघाला त्या वळेीं ह्या िुंबुंधी चचा चालू ुअहे ुआतक्याुंत िम. कामा ह्याुंनी वरील 
रकम िदली. ह्या पैशानें हें हॉत्स्पटल बाुंधून त्याुंत ५२ रोग्याुंि व िोप्याुंत २ रोग्याुंि िनजण्याची िोुइ केली 
ुअहे. जी बाुइ परी ेॱंत पुष्कळ गुण िमळवनू ुईत्म िरतीनें पिार होुइल ितला िोन्याचें पदक बॱीि 
देण्याकिरताुं व स्कॉलरिशपकिरताुं २५ हजार रुपये िनराळे ठेिवले ुअहेत. ह्या हॉत्स्पटलाि एक लेक् चर 
हॉल व नििंग रूम जोडावी ह्मणून त्याचा खचॳ भागण्याकिरताुं लेडी रे ह्याुंनी नवें िेके्रटरी ऑिफिच्या 
िमोर एक बाजार भरिवला होता व त्याच्या ुईत्पन्नानें वरील होणारा खचॳ भरून काढला. ह्यािवर्षयीं 
हिककत ुअम्हीं मागें िदलीच ुअहे. 
 
 गोकुळदास तेजपाळ हॉव्स्पटल. 
 
 ३७. गोकुळदाि तेजपाळ हॉत्स्पटल.– हें हॉत्स्पटल मौदानाुंत ुअहे. ुआ.ि. १८६५ िालीं मुुंबुइमध्यें 
दुिरें एकादें हॉत्स्पटल ुऄिावें ुऄशी वाटाघाट िुरू झाली, तेव्हा िमस्तर रस्तमजी जमिेंटजी जीजीभाई 
ह्याुंनी िरकारानें १,००,००० रुपये िदल्याि व हॉत्स्पटल चालिवण्याचा िवॳ खचॳ म्युिनििपािलटीनें 
पत्किरल्याि मीं ह्या कृत्याि १,५०,००० रुपये देुइन ुऄिें कबलू केलें . ह्या प्रमाणें िवॳ तयारी होत ुअहे. 
ुआतक्याुंत िर जेमशटेजी ह्याच्या िचरुंजीवाि पैशाची ओढ ुअल्याकारणानें हा िवॳ बेत रिहत झाला. एके 
िदवशी माजी िेंट गोकुळदास तेजपाळ हे ुऄत्यावस्थ ुऄिताुं, त्या वळेचे प्रख्यात म्युिनििपल किमशनर 
िमस्तर क्रार्फडु, हे त्याुंचे येथें जाुउन त्याुंि हा हॉत्स्पटलाचे प्लान वगरेै दाखवनू त्याुंजपािून १,५०,००० 
रुपयाुंचा ―चेक‖ िलहून घेतला. ह्याप्रमाणें चेक ुअपल्या हाताुंत ुअल्यावर, वर िाुंिगतलेल्या व्यवस्थेप्रमाणें 
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िवॳ योजना करण्याचें िरकार व म्युिनििपािलटी ह्याुंि िदहुॳ क्रार्फडु िाहेबानें भाग पाडलें . ह्या 
ुआमारतीच्या कामाि ुआ.ि. १८७० च्या में मिहन्याच्या १० तारखेि िुरुवात झाली. त्या वळेीं िर णसमोर 
णर्फट् र जेराल्ड हे मुुंबईचे गव्हनॳर होते. ुआ.ि. १८७४ िालच्या एिप्रल मिहन्याच्या ८ व्या तारखेि िवॳ ुआमारत 
बाुंधून पुरी झाली, त्या वळेीं मुुंबईचे गव्हनॳर वुडहौस हे होते. ह्या ुआमारतीि ३,६७,४६५ रुपये खचॳ झाला. 
ह्याुंत १२० रोग्याुंि िनजण्याची िोुइ केली ुअहे. ह्या हॉत्स्पटलाुंत ुऄिणाऱ्या रोग्याुंि भेटण्याची ज्याुंची 
ुआच्छा ुऄिेल त्याुंि िदविाि मात्र भेटूुं देतात. 
 
 सर कावसजी जहाुंगीर अप थालणमक हॉव्स्पटल. 
 
 ३८. िर काविजी जहाुंगीर ुऄपथालिमक हॉत्स्पटल.– हें हॉत्स्पटल सर कावसजी जहाुंगीर 
रेडीमनी ह्याुंनीं बाबुलातळयाजवळ भायखळ्याच्या रस्त्यावर बाुंिधले ुअहे. ह्याुंत िवॳ प्रकारचे डोळयाुंचे 
रोगाुंवर और्षधें िदलीं जातात. ह्याुंत िरकारी िजॳन येुउन और्षधोपचार किरतो. ह्याुंत रोग्याि 
िनजण्यािाठीं खाटा ठेिवल्या ुऄिून त्याुंची िवॳ प्रकारें िोुइ केलेली ुऄिते. बाकीची िोुइ व व्यवस्था बहुधा 
वरच्या हॉत्स्पटला िारखीच. डोळयाुंतील मोतशबदु रोग्याि न िमजताुं फारच चलाखीनें व चातुयानें 
डाक् तर लोक काढतात. ही ुआमारत फार िवस्तीणॳ ुऄिून पहाण्यालायक ुअहे. 
 
 युरोणपअन जनरल हॉव्स्पटल. 

 
 ३९. युरोिपुऄन जनरल हॉत्स्पटल.– हें युरोिपुऄन पेनशनर व िवधवा ह्याुंच्याकिरताुं बाुंिधलें  ुअहे. 
हें ुआ.ि. १८४९ त स्थापन झालें . ह्याुंत १४० िबछानें ुअहेत. ह्याुंत स्पशॳजन्यरोगाकिरताुं िनराळया खोल्या 
ुऄिून बायकाुंकिरताुंही िनराळया खोल्या ुअहेत. ह्याुंत िवॳ युरोिपुऄन नावाडी, िरकारचे कामगार, 
व्यापारीलोकाुंचे नावाडी वगैरे लोकाुंि घेतलें  जातें. तिेंच मुलकी खात्याुंतील वारुंट ुअिण नॉन किमशुंड 
ग्यािरझन्ड ऑिफिर, युरोिपुऄन पेनशनर, गव्हनॳरचे ब्याुंड मधलीं मनुष्यें, पोलीिचे कॉन्स्टेबल ुअिण 
िरकारी ऑिफिाुंतील नोकर व त्याुंची कुटुुंबे ह्याुं िवांि येथें और्षधोपचार करण्याुंत येतो. ह्यािशवाय ह्या 
हॉत्स्पटलाुंत एक िूितकागहृही ुअहे. पािहजे त्या वळेीं गेलें  तरीही येथें रोग्याुंि और्षधोपचार करण्याुंत 
येतो. िुंध्याकाळीं ५ पािून ६ वाजेपयंत रोगीं लोकाुंचे ुअप् तवगॳ व ुआष्िमत्र ह्याुंि भेटण्याची मोकळीक 
देण्याुंत येते. ुआ.ि. १६७६ पूवी मुुंबईुंत गोरे िशपाुइुं व ुआुंग्रज कामगार लोकाुंकिरता िोुइवार हॉत्स्पटल 
बाुंधावें ह्मणनू सुरतेंतील वखारीचे मुख्यानें मुुंबईतील गव्हनॳराि हुकूम पाठिवला होता. त्याुंत ह्या 
हॉत्स्पटलाुंत ७० रोग्याुंचा िमावशे होुइल ुआतकीं िोुइ ुऄिावी ुऄिेंही िलिहलें  होतें. याप्रमाणें ुआ.ि. १६७७ त 
हॉत्स्पटल बाुंधून तयार झालें . 

 
 सर जमिेंटजी जीजीभाई हॉव्स्पटल. 

 
 ४०. िर जमशटेजी जीजीभाुइ हॉत्स्पटल.–हें हॉत्स्पटल माजी िर जमिेंटजी जीजीभाई 
ब्यारोनेट व ईस्ट इुंणडया कुं पनी ह्याुंनीं ुअपल्या खचानें बाुंधलें  ुअहे. हें ुआ.ि. १८४५ त मे मिहन्याुंत 
ुईघडण्याुंत ुअलें . येथें िवॳ जातीचे रोग्याुंि घेतात. ह्याुंत एकुं दर ुअजारी लोकाुंकिरताुं ५३५ िबछाने 
ुअहेत. ह्या हॉत्स्पटलाुंत गरीब लोकाुंची ुईत्म तऱ्हेनें िोुइ ठेिवली जाुउन त्याुंि और्षधोपचारही वळेच्या 
वळेीं होतो. ह्या ुआमारतीचें काम मजबूत ुऄिून ितचा देखावा देखील फार मनोवधेक ुअहे. िरकारानें 
ुअजारी लोकाुंि और्षधपाणी वळेेवर िमळावें ह्मणनू चाकर माणिें ठेिवलीं ुऄिून त्याुंजवर एक 
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िुपशरटेन्डेंटही ठेिवला ुअहे. रोज िकाळीं िित्व्हल िजॳन येुउन रोग्याची परीॱा करून और्षधपाणी देुउन 
जातो. येथें ितत राहणारा डाक् तर ुऄितो त्याि ―हौि िजॳन‖ ह्मणतात. हॉत्स्पटलाच्याच शजेारी ुऄिाध्य व 
महाव्यािधग्रस्त (Incurables) रोग्याुंकिरताुं हॉत्स्पटल ुअहे. ह्याुंत ४० पयंत रोगी ुऄितात. गरीब 
िस्रयाुंकिरता एक िूितकागहृ ुअहे तें बाुंधण्याकिरताुं लोकाुंनीं ३१,३८५ रुपये िदलें . पैकीं सर जमिेंटजी 
जीजीभाई ह्याुंनीं १५ हजार रुपये व जागा िदली. ह्मणनू त्याुंचेच नाुंव ह्याि िदलें  ुअहे. ह्या रकमेंतून बारा 
हजार रुपये िशल् लक ुअहेत त्याुंचे व्याजाुंतून दाुइ वगैरेचा खचॳ चालतो. तेथें गरीब लोकाुंच्या बायकाुंचीं 
बाळुंतपणें होतात. िुुइणीची, कपड्याची, खाण्यािपण्याची वगैरे िवॳ िोुइ िरकारमाफॳ त होते. येथें गेल्यावर 
रोग्याि कोणत्याच प्रकारची काळजी निते. बाळुंितणीकिरताुं ३० पलुं ग ुअहेत. हे पलुं ग लोखुंडी ुऄिून 
त्याुंना नवार गुुंडाळून त्याुंजवर िबछाना व चादर, ुअुंगावर घेण्याि पािोडी, दोन ुईशा ुआतकी िनजण्याची 
िोुइ ुऄिते. मलमतू्र िविजॳन करण्याची पात्रेंही तयारच ुऄितात. रात्रीच्याप्रहरीं ुईजेड ुऄिावा म्हणनू 
ग्यािचे िदव े लावतात. ह्याचप्रमाणे बायका, मुलें  व पुरुर्ष ह्याुंकिरताुं दवाखाने ुअहेत. ते रिववार 
खेरीजकरून प्रत्यहीं िकाळीं ७ पािून ९ वाजत तोंपयंत ुईघडे ुऄितात. ह्या हॉत्स्पटलाुंत ुअजारी 
लोकाुंवर शस्रिक्रयेचा प्रयोग (ऑपरेशन) केला तर त्याुंच्याकिरताुं त्याुंि वर जाण्याचे रॅम पडूुं नयेत म्हणून 
पाळणें केले ुअहेत. ह्याुंि ―हैाािलक िलफ्ट‖ ह्मणतात. त्याुंि िनजवनू कपीच्या योगानें रोग्याुंि वर ओढत 
घेतात व तिेंच त्याुंला खाटेवर िनजवनू त्याुंच्या पलुं गावर नेतात. ुऄशा तऱ्हेने रोग्याुंची जोपािना येथें ुईत्म 
तऱ्हेनें होते. येथें िवद्यार्थ्यांि ुऄनुभिवक ॲान िशकिवतात. येथें तयार झाल्यावर ते युिनव्हर्णिटीपरीॱा देुउन 
पदव्या धारण किरतात. शवेटची पदवी एम्.डी. ची ुअहे. ही परीॱा पाि झाली कीं ―तो धन्वुंतरी‖ बनला ! 
ह्याुंत ुऄिणाऱ्या रोग्याुंि भेटण्याची ुआच्छा ुऄिल्याि िदविा ुअुंत जाुउुं  देतात. 
 
 ४१. ह्या हॉत्स्पटलकिरताुं िर जमिेंटजी जीजीभाई ह्याुंनीं िदलेले १,७०,००० रुपये व ३०,००० 
िरकाराुंने िदलेले िमळून ह्या हॉत्स्पटलाि २ लॱ रुपये खचॳ झाला ुअहे. ह्या खात्याचा खचॳ िरािरीनें 
३३,००० रुपये होतो; पैकीं, िर जमिेंटजी ह्याुंनीं याप्रीत्यथॳ िरकाराुंत ठेवलेल्या पैशापािून ४,००० रुपये 
व्याज येतें त्याुंतून होतो. बाकीचा खचॳ िरकारच्या िशरावर पडतो. परुंतु ह्याुंत जागा पुरत नाहीं ही ुईणीव 
दूर व्हावी म्हणनू, बाई मोटलीबाई जहाुंगीर वाणडया ह्या िधन पारिशणीनें ह्याच हॉत्स्पटलाच्या शजेारी 
२०,००० वार जमीन िदली व तेथें एक िूितकागृह बाुंधावें ह्या ुईदे्दशानें ुअणखी १,५०,००० रुपये िरकारच्या 
स्वाधीन केले व हें जें िूितकागृह बाुंधले जाुइल त्याि ―बाुइ मोटलीबाुइ ुअब्िटेिरक हॉत्स्पटल‖ हे नाुंव द्यावें 
ुऄिा ुअपला हेतु ितनें िरकाराि कळिवला ुअहे. हें हॉत्स्पटल बाुंधून तयार झाल्यावर हल् लींच्या 
हॉत्स्पटलाि रजा देण्याुंत येणार ुअहे. तिेंच सर णदनिंा माणकजी पेटीट ह्याुंनीं िस्रया व मुलें  ह्याुंि 
और्षधोपचार ुईत्म िरतीनें होुउन त्याुंची तेथें नीट व्यवस्था राहून जोपािना व्हावी ह्या ुईदे्दशानें एक 
हॉत्स्पटल बाुंधण्याकिरताुं १,२५,००० रुपये िरकारच्या स्वाधीन केले ुअहेत. 
 
 गव्हमेंट हौस-मलबार पाईुंट. 
 
 ४२. गव्हमेंट हौि, मलबारपाुंुइुंट.- हें गव्हनॳरचें राहण्याचें िठकाण मलबारणहलचें जें टोंक िमुद्राुंत 
गेलें  ुअहे त्यावर ुअहे. ह्या िठकाणाकडे जाुउुं  लागलें  ुऄिताुं प्रथम दोन चौक्या लागतात. येथें नेहमीं 
िुंत्रयाुंचा पहारा ुऄितो. ुअुंत रस्त्यावर दुतफा झाडी ुअहे. हें गव्हमेंट हौि पुष्कळ लहान लहान बुंगलें  
िमळून झालेलें  ुअहे. िुमारें ुआ.ि. १८०० पयंत मुुंबईचे गव्हनॳर ओल्ड िेके्रटरीएटमध्ये रहात ुऄित. मुुंबईुंत 
ुऄित थुंड, हवाशीर व रमणीय ुऄशी हीच जागा ुअहे. पाविाळयाुंत येथें वारा मनस्वी ुऄिल्याकारणानें कोणी 
रहात नाहीं. परुंतु ही जागा थुंडी व ुईन्हाळा ह्या िदविाुंत राहण्याि फार िुखकारक ुअहे. माजी गव्हनॳर 
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मॉनस्टुअटु एल् णर्फन्स्टन ह्याच्यावळेीं येथें लहानिा बुंगला होता. ुऄलीकडे बॉलरूमकिरताुं िनराळाच 
बुंगला बाुंधण्यात ुअला ुअहे. बहुतेक गव्हनॳर परळच्या बुंगल्याुंत राहण्याकिरताुं न जाताुं हीच जागा पिुंत 
किरतात.येथें कोणाि परवानगीवाुंचनू जाुउुं  देत नाहींत. येथें गव्हनॳर िाहेब ुऄितात त्यावळेीं ह्या 
बुंगल्यावर िनशाण फडफडत ुऄितें. व िुंध्याकाळच्या प्रहरीं ब्याकबेवर गेलें  ह्मणजे ह्या बुंगल्याुंतील 
िदव्याुंची, मोठी गम्मत िदिते. ही ुआमारत भव्य ुऄिून ुऄित रमणीय ुअहे. ुआमारतीची ुअुंतील रचना फारच 
मनोवधेक व राजकीय थाटाची ुअहे. 
 
 गव्हमेंट हौस-परळ. 
 
 ४३. गव्हमेंट हौि, परळ– पूवीं हें परळ येथील गव्हमेंट हौि जेिुुइट (िरिसस्तानुयायी) लोकाुंचे 
एक देुउळ होतें. त्या काळीं येथें ह्या जेिुुइट लोकाुंचा ुआतका दरारा ुऄिे कीं, त्याुंचे हुकूम येथें िबनिदक् कत 
चालत ुऄित. मुुंबई शहर ुआुंग्रजाुंच्या हातीं ुअल्यावर ह्या लोकाुंनीं पुष्कळ जिमनी व हक् क मािगतले. परुंतु, 
ते त्याुंि न िमळाल्यामुळें  त्याुंनीं बुंड ुईपत्स्थत करून िशद्याुंि िहायमय करून ुआ.ि. १६८९–९० त 
त्याुंजकडून हें शहर घेविवलें  पण, पढुें ुआ.ि. १७२० मध्यें जेिुुइट लोकाुंि ुआकडून हाुंकून िदले. िबशप हेबर 
ह्मणतो कीं, ह्या वळेीं ही ुआमारत एका पारशानें घेतली होती; परुंतु ुआ.ि. १७६५ त ती त्याजकडून िरकारानें 
िवकत घेतली. ह्या ुआमारतीचा खालचा मजला मात्र ुऄद्यािप तिाच ुअहे. ही ुआमारत िरकारच्या ताब्याुंत 
ुअल्यानुंतर वरचा मजला बाुंधण्याुंत ुअला. ह्या ुआमारतीचा बाह्य देखावा फार िाधा ुअहे; परुंतु ुअुंतली 
व्यवस्था ुऄत्युत्म ुअहे. डायशनगरूम व ाॉुइुंगरूम हा प्रत्येक ८० फूट लाुंब ुऄिून त्याच मानानें ुऄरुुं द 
ुअहेत. माजी गव्हनॳर वुडहौस ह्याुंनीं ह्या बुंगल्याुंत ुईत्म प्रकारची व्यवस्था ठेिवली होती; परुंतु, 
टेंपलिाहेब ह्याुंनीं तेथील राहणेंच िोडून िदले ! बुंगल्याच्या पाठीमागें एक बाग ुअहे, त्याुंत मोठमोठीं झाडें 
ुअहेत. ह्या बुंगल्याुंत माजी गव्हनॳर हॉनॳबी हे ुआ.ि. १७७६ त पिहल्यानेंच रािहले होते. मूळ ुआमारतींत 
पुष्कळ िुधारणा एल् णर्फन्स्टन िाहेबाुंनीं केली. बुंगल्याुंत गव्हनॳर ुऄितो त्या वळेीं त्यावर िनशान फडकत 
ुऄितें. येथें कोणाि ुअुंत जाुउ देत नाहींत. ुआ.ि. १८१० त डुंकन िाहेबानें ह्या ुआमारतीची दागदुजी केली 
होती. ुआ.ि. १८०२ त इराणचा वकील ह्याुंत रहात होता तो तेथेंच त्याि कोणी िवर्षप्रयोग केल्यावरून मेला 
ुऄिें िाुंगतात. 
 
 एल् णर्फन्स्टन कॉलेज. 
 
 ४४. एल् िफन्स्टन कॉलेज.–माजी गव्हनॳर नामदार मॉनस्टुअटु एल् णर्फन्स्टन हे ुअपल्या कामाचा 
राजीनामा देुउन गेले, त्या वळेीं त्याुंचे काहीं तरी स्मारक ुऄिावें म्हणनू ता. २२ ुअगष् ुआ.ि. १८२७ त बाुंब े
नेिटव्ह एज्युकेशन िोिाएटीची एक िभा झाली. त्या वळेीं ह्या िवद्यापीठा (कॉलेजा) िवर्षयीं वाटाघाट िुरू 
झाली व ुआुंग्रजी भारे्षचे िशॱक (प्रोफेिर) तयार करण्याकिरताुं एक फुं ड ुईभारला व त्याुंत एकुं दर 
२,२९,६५६ रुपये जमा झालें . ह्याुंत युरोपाुंतील कला व शास्र िशकिवणारे प्रोफेिर ुऄिावें ुऄिें ठरले, व 
त्याि एल् िफन्स्टन प्रोफेिर िशप ि हें नाुंव िदलें . ही वगॳणी पढुें ४,४३,९०१ रुपयेपयंत वाढली. िशवाय 
िरकारानें िालीना २२,००० रुपये देुउुं  केले. पिहले एल् िफन्स्टन प्रोफेिर ुआ.ि. १८३५ त येथें ुअले. 
पिहल्यानें त्याुंनी ुअपलें  काम टौनहालाुंत िुरू केलें . पण त्याुंि ह्मणण्यािारखें ह्या कामाुंत यश ुअलें  नाही. 
पुढें एक दोन वर्षांनीं काुंपाच्या नाक्यावर नेिटव एज्युकेशनची शाळा होती ितचा ुअिण ह्या कॉलेजचा 
िमलाफ करून तीि एल् िफन्स्टन ुआुंत्स्टटू्यट ुऄिें नाुंव िदलें . ह्या ुआुंत्स्टटू्यटच्या पिहला िरपोटॳ ुआ. ि. 
१८४० त बाहेर पडला. पढुें ुआ.ि. १८५६ त ह्या ुआुंत्स्टटू्यटचें कॉलेज व स्कूल ुऄशा दोन शाखा केल्या. 
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स्कुलाि एल् िफन्स्टन हैस्कूल हें नाुंव िदलें . हें कॉलेज काुंही िदवि भायखळयावर होतें. पुढें काुंहीं िदवि 
बाजूला ट्याुंक रस्त्यावर गेलें . ुआ.ि. १८७१ च्या फेबु्रवारी मिहन्याच्या २० व्या तारखेि परळ रोडवर म्हणजे 
राणीच्या बागािमोर कावसजी जहाुंगीर णबल्ल्डग्जस मध्यें नेलें . ह्या ुआमारतीि एकुं दर २,००,००० रुपये खचॳ 
झाला; पैकीं ुऄधा खचॳ माजी शटे िर कावसजी जहाुंगीर ह्याुंनीं केला. ह्या िवॳ ुआमारतीची व पैशाची 
व्यवस्था लावण्याचें काम एल् िफन्स्टन फुं डरस्ट किमटीच्या स्वाधीन ुअहे. ह्या कॉलेजच्या िुंबुंधानें ज्या 
स्कालरिशपा (पािरतोर्षकें ) देण्याुंत येतात, त्याुंची याद युिनव्हर्णिटी क्यालें डरमध्यें प्रितवर्षी छापली जाते. 
बाुंबे स्कूल ऑफ् ुअतॳचे िमस्तर णग्रणर्फथ्स याुंनीं िर कावसजी याुंना चेहरा तयार करून रुंगवून हालाुंत 
लािवला ुअहे. ही ुआमारत मोठी िुुंदर ुऄिून भव्य ुअहे. ह्याुंत म्यािरक्यलेूशन (प्रवशे) परीॱा झाल्यानुंतर 
ुईमेदवार घेतात. नुंतर बी. ए., एम. ए., पयंत येथें ुऄभ्याि होतो. ह्या कॉलेजाि पुढील देणग्या िदल्या 
ुअहेत:- 
 
 िध वसे्ट स्कॉलरिशप फुं ड; हा फुं ड ुआ.ि. १८२८ त ुईभारला. क्लेुऄर स्कॉलरिशप फुं ड; िध 
गायकवाड स्कॉलरिशप; बेल प्राुइझ फुं ड; िध िुुंदरजी िजवाजी प्राुइझ फुं ड; धार (चे राजाचा) प्राुइि फुं ड; 
गणपतराव िवठलभल प्राुइझ फुं ड; िध नवाब व ििचन प्राुइि फुं ड; याप्रमाणें देणग्या िदल्या ुअहेत. 
 
 ४५. हल् लीं हें कॉलेज ह्या ुआमारतीतून काढून नव्या िेके्रटरी ऑिफिाजवळ गव्हमेंट िेंरल 
पे्रिकिरताुं जी ुआमारत बाुंिधली होती तेथें नेलें  व ही ुआमारत टेत्क् नकल ुआत्न्स्टटू्यटचे ुईपयोगाकिरताुं 
िरकारानें िदली ुअहे. 
 
 ग्राुंट मेणडकल कॉलेज. 
 
 ४६. ग्राुंट मेिडकल कॉलेज.- हें कॉलेज परळ रोडवर बाबुला तळयाच्या कोपऱ्यावर ुअहे; हें 
कॉलेज मुुंबईचे गव्हनॳर िर रॉबटॳ ग्राुंट िज. िी. एच्. ह्याुंच्या स्मरणाथॳ ुआ.ि. १८४५ त स्थापन झालें . हे 
स्थापन करण्याचा मुख्य ुईदे्दश शहदुस्थानाुंतील लोकाुंि शास्रीय तऱ्हेनें वैद्यकाचा लाभ व्हावा हा होय. ह्या 
कॉलेजाि ुऄधा खचॳ ग्राुंट िाहेबाुंचे िमत्रमुंडळीचा व ुऄधा िरकारचा िमळून एकुं दर ९०,००० रुपये खचॳ 
झाला ुअहे. ह्या कॉलेजाची व्यवस्था िरकार पाहून तत्िुंबुंधी लागणारा खचॳही िरकारचाच ुअहे. बाम्ब े
युिनव्हर्णिटी क्यालें डरवरून ुऄिें िमजतें की, १,१६,८०० रुपये लोकाुंनीं धमॳदाय िदले. हे कॉलेज 
युिनव्हर्णिटीला ुआ.ि. १८६० त िमळिवलें . ह्याुंतून प्रितवर्षी बरेच ुईमेदवार पिार होुउन ुआुंग्रजी वैद्य झाले 
ुअहेत. ह्या कॉलेजाुंत शस्रिक्रयेिुंबुंधी िवद्यार्थ्यांि ुईत्म तऱ्हेचें िशॱण िमळाल्याकारणानें ुअज ुअमच्याुंत 
बरींच रत्नें झळकूुं  लागलीं ुअहेत. ह्या कॉलेजात िवद्यार्थ्यांि पे्रतें िचरून दाखिवल्याकारणाुंनें त्याुंि 
शारीिरक रचनेची बरीच मािहती िमळते, येणेंकरून ते शस्रिक्रयािवशारद होतात. ही ुआमारत मोठी भव्य 
िदिते. ह्या ुआमारतीचा नकाशा मेजर गुड् रे्फलो ह्याुंनीं काढला होता. मुुंबईुंत टौनहॉलाच्या खालोखाल ही 
ुआमारत ुअहे. िहच्याच नजीक िर जमिेंटजी जीजीभाई ह्याुंचे हॉत्स्पटल ुअहे. पूवी ह्या कॉलेजातून जे 
ुईमेदवार पिार होत त्याुंि जी. जी. एम. िी. हा िकताब िमळत ुऄिे; परुंतु युिनव्हर्णिटी ुआ.ि. १८५७ िालीं 
स्थापन झाल्यापािून वरील चाल मोडली. ुअताुं एल्. एम्. ुअिण ए्. ही पदवी देतात. ह्या कॉलेजािुंबुंधीं 
ुऄितरॅेष्ठ पदवी ह्मटली म्हणजे एम्. डी. ही होय. 
 
 ४७. ह्या कॉलेजाचे िमोर ुआ.ि. १८६२ त िर जमिेंटजी जीजीभाई ह्याुंचा पुतळा त्याुंचा िचरुंजीव 
व पत्नी रतनबाई ह्या ुईभयताुंनीं बििवला ुअहे. 
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 णध गव्हमेंट व्हेटेणरनरी कॉलेज व हॉव्स्पटल. 
 
 ४८. िध गव्हमेंट व्हेटेिरनरी कॉलेज व हॉत्स्पटल .- हें कॉलेज सर णदनिंा माणेकजी पेटीट ह्याुंनी 
परळ येथें िदलेल्या जागेवर बाुंिधलें  ुअहे. हें कॉलेज स्थापण्याचा ुईदे्दश िरकारच्या देखरेखीखाली 
ुऄरॄिवद्येंत िवद्यार्थ्यांि पारुंगत करण्याचा होय. ह्या कॉलेजाच्या पिर ेॱंत पाि होणाऱ्या िवद्यार्थ्यांि 
―ग्राज्युएट ऑफ् िध बाुंबे व्हेटेिरनरी कॉलेज‖ हा िकताब िमळतो. हें कॉलेज ुआ.ि. १८८६ िालीं स्थापन झालें  
ुअहे. हॉत्स्पटल स्थापण्याचा मुख्य ुईदे्दश घोडे वगैरे जनावराुंि जे नानातऱ्हेचे रोग होतात त्याुंची परीॱा 
करून त्याुंि और्षधोपचार करावा हा होय. ह्या हॉत्स्पटलावरील िजॳनाि “िुपशरटेन्डेंट ह्मणतात” . ह्याुंचें 
काम मुुंबई ुआलाख्याुंत कोठें रोगाची िात ुअली तर तेथें जाुउन नीट रीतीनें बुंदोबस्त करावा हें होय. 
ह्यािशवाय ह्याि एक कॉलेज जोडलें  ुअहे त्याुंि जाुउन िवद्यार्थ्यांि िशकण्याची िुपिरटेंडुंटाि परवानगी 
ुअहे. 
 
 सेंट झेव्हीअर कॉलेज व स्कूल. 
 
 ४९. िेंट झेव्हीुऄर कॉलेज व स्कूल.–गोकुळदास तेजपाळ हॉत्स्पटलानजीकच हें कॉलेज ुअहे. 
मुुंबईुआलाख्याुंत ुऄशा प्रकारचें रोमनक्याथोिलक कॉलेज ह्यािारखें दुिरें मुळींच नाहीं. ही ुआमारत 
िदिण्याुंत मोठी भव्य ुऄिून केवळ राजवाड्यािारखी िदिते. िहच्या िवॳ शभती दगडाच्या ुऄिून ुअुंत 
शाळेकरताुं ुअिण कॉलेजाकिरताुं ुईत्म िोुइ केल्या ुअहेत. ह्या कॉलेजाुंतील िशॱक लोकाुंि “फादर” ही 
िुंॲा ुअहे. ह्याुंत मूळाॱरापािून तों ― एम्. ए.” पयंत िशकिवतात. ह्या कॉलेजाुंत व स्कुलाुंत बहुतकरून 
िकिरस्ताुंव लोकाुंची मुलें  फार जातात. ह्या ुआमारतीचा पाया ुआ.ि. १८६८ िालीं घालून ुआ.ि. १८७३ िालीं 
ती बाुंधून पुरी झाली. ुआमारतीि एकुं दर खचॳ २,६२,१९४ रुपये झाला ुअहे; पैकीं ुआ.ि. १८७१ िालीं 
िरकारानें ६१,३६८ रुपये िदले. बाकीचे पाद्री व ुआतर रोमन क्याथोिलक लोकाुंनीं वगॳणीनें गोळा करून हे 
काम परुें केले. ह्या कॉलेजात बोडॳ्ॳ ुऄितात. बोडॳर म्हणजे शाळेंत राहून िवद्याभ्याि करणारा िवद्याथी. 
बोडॳराुंची येथें जेवणाखाण्याची, िनजण्याुईठण्याची व ुऄभ्यािाची ुईत्म योजना केलेली ुऄिते. मुलाुंच्या 
बापापािून शकवा पालकाुंपािून त्याुंच्या ुऄभ्यािाबद्दल व जोपािनेबद्दल व िनयिमत पिैा घेतला जातो. 
 
 एल् णर्फन्स्टन हायस्कूल. 
 
 ५०. एल् िफन्स्टन हायस्कूल–ए् प्लेनेड रोडवर ही शाळा ुअहे. ही शाळा िेंट झेत्व्हुऄर 
कॉलेजच्या नजीक ुऄिल्यामुळें  त्या कॉलेजचा पिश् चम भाग झाुंकून गेला ुअहे. ही शाळा बाुंधण्याकिरताुं िर 
आल् बटु ससून ह्या गृहस्थानें १,५०,००० रुपये िदले. ही ुआमारत बाुंधण्याि एकुं दर खचॳ ५,५९,७७३ रुपये 
झाला ुअहे. िहची लाुंबी ४५२ फूट ुअहे. ३० फूट लाुंब व २५ फूट रुुं द ुऄिे िाधारण मानाचे ३० वगॳ केले 
ुअहेत. तशाच २० फूट लाुंब व २५ फूट रुुं द मास्तरलोकाुंकिरताुं चार खोल्या ुअहेत. िदवाणखान्याची लाुंबी 
६२ फूट व रुुं दी ३५ फूट ुअहे. िभोंवार एक गच् ची ुअहे. िदवाणखान्यावर ५३ फूट लाुंब व २३ फूट रुुं दीची 
लायब्ररीकिरताुं जागा ुअहे. ही ुआमारत बाुंधण्याुंत कारािगरानें मोठीच कुशळता खर्णचली ुअहे. ुआमारतीच्या 
खालीं मुलाुंि खेळण्याकिरताुं मोकळी जागा रेती टाकून केली ुऄिून वर िदवाणखान्याुंत जाण्याकिरता 
बाहेरून एक मोठा दगडी िजना केला ुअहे. ह्या ुआमारतीच्या पायाचा दगड गाड्या जाण्याकिरताुं जी देवडी 
ुअहे तेथें ुईजव्या बाजूला दरवाज्यािमोर बििवला ुअहे. डाव्या बाजूच्या दगडावर जो लेख ुअहे तो खाली 
िदला ुअहे. ह्या शाळेंचें पिहलें  नाुंव नेिटव्ह एज्युकेशन िोिायटीचें स्कूल हें होतें. व ितची स्थापना ुआ.ि. 
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१८२२ त झाली होती. पुढें काुंही वर्षांनीं ती एल् िफन्स्टन कॉलेजाि िमळिवल्या कारणानें हीि एल् िफन्स्टन 
ुआनत्स्टटू्यशन ुऄिें ह्मणत; परुंतु ुआ.ि. १८५६ िालीं जेव्हाुं ती िनराळीं झाली तेव्हाुंपािून ितला एल् िफन्स्टन 
हायस्कूल ह्मणूुं लागलें . ही शाळा पूवी हल् ली जेथें स्मालकाज कोटॳ ुअहे त्याच्या शजेारीं होती; परुंतु 
िवद्यार्थ्यांची िुंख्या ुईत्रोत्र वाढत गेल्यामुळें  तेथें जागा पुरेनाशी होुउन ुऄडचण पडूुं लागली ह्मणून ही 
हल् लीची शाळा बाुंधण्यात ुअली ुअहे. ह्या शाळेचा ऐशी हजार रुपयाुंचा फुं ड ुअहे. िशवाय िालीना 
िरकाराुंतून २०,००० रुपये िमळतात. ह्या शाळेंत मुलाुंि चवर्थ्या ुआयते्पािून येतात. ह्या शाळेवर एक 
“िप्रत्न्िपाल” ुऄितो तो िवॳ शाळेची व्यवस्था पाहतों. ह्या शाळेंत िवॳ जातींची मुलें  घेतली जातात. 
शाळामास्तर शहदु व पारशी ुअहेत. मराठी िाुइड व गुजराथी िाुइड ुऄशा ह्या शाळेच्या दोन शाखा ुअहेत. 
ह्या शाळेंत म्यािरक्युलेशनपयंत मुलाुंचा ुऄभ्याि होतों. ह्या शाळेचा देखावा िुुंदर ुऄिून जागाही चाुंगली 
हवाशीर ुअहे. ह्या शाळेत ुआुंग्रजी, शहदुस्थानी, मराठी, गुजराथी, िुंस्कृत, लातीन, फाशी, िहब्र ूवगैरे भार्षा 
िशकिवतात. िशवाय िचत्रकला, पदाथॳिवॲानशास्र वगैरे ुईपयुक् त िवर्षयाुंचे ॲानही येथें देण्याुंत येते. िशवाय 
ुऄलीकडें ह्या शाळेत किरत शाळाही जोडण्याुंत ुअली ुअहे. ह्या शाळेंत एक िप्रत्न्िपाल, १ व्हाुआि 
िप्रत्न्िपाल, ३० मास्तर, ३ िुंस्कृत मास्तर, ४ फाशी मास्तर, व १ ााुआुंग मास्तर ुआतके िशॱक ुअहेत. 
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५१. ही [The occasion brought together a large collection of natives, and thousands of rupees were subscribed 
towards the promotion of this purpose. The natives appeared warmly interested in behalf of the cause; and their donations were, 
to avail ourselves of the expression of a native friend. ―as large as their wishes.‖ ---- The Monthly miscellany of Western India--]  

 
भावाथु–ह्या प्रिुंगी नेिटव्ह लोकाुंचा बहुत िमुदाय जमला ुऄिून ह्या िवद्यावदृ्धीच्या कामाकिरताुं वगॳणी त्या िठकाणीं जमा झाली. 

नेिटव्ह लोकाुंनीं ह्या कामाि मनापािून मदत केली. शाळा पूवी स्थापन झाली तेव्हाुं त्या शाळेंत कोणीही ुअपली मुलें  
पाठिवत नित. ह्मणून िरकारानें प्रत्येक वर्षाच्या ुऄुंती कोणाि शलेा, कोणाि पागोटें, हा लेख वरच्या 
लेखाि ुऄमळ िवरोधपर ुऄिा ुअहे. कोणाि पुस्तकें  व कोणाि रुपये वगैरे बॱीि देुउन शाळेंत येण्याि 
लावावें. त्याच शाळेंत हल् ली चार चार पाुंच पाुंच रुपये फी द्यावी लागते व िरकाराि हजारों रुपयाुंचें फीचें 
ुईत्पन्न होतें. !  
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 जॉन कानन हायस्कूल. 
 
 ५२. जॉन कॉनन हायस्कूल.–महाराणीच्या पतुळयाच्या पूवॳ बाजूला ही शाळा ुअहे. ही शाळा 
८७,५५५ रुपये खचूॳन बाुंधली ुअहे. ही शाळा िरकार स्कूल फुं डाचे रस्टी ह्याुंनीं बाुंधली. ह्या शाळेचा 
नकाशा िमस्तर जे. आडम्स ह्याुंनीं काढला होता. तळमजल्यावर मुलाुंकिरताुं दोन मोठाल्या खोल्या ुअहेत. 
त्याुंची लाुंबी रुुं दी प्रत्येकी ४३ X २५ व १९ X २५ फूट ुअहे. पाठीमागें ुईत्र बाजूला २२ फूट चौरि ुऄशी एक 
जेवणाची खोली ुअहे. मुलींची शाळा, िवरॅाुंती घेण्याची खोली ुअिण ुऄििस्टुंट मास्तर लोकाुंकिरताुं 
केलेल्या खोल्या पिहल्या मजल्यावर ुअहेत. ह्या मजल्यावर खुली गच् ची ुअहे. मागच्या बाजूची गच् ची ुऄधी 
खुली व ुऄधी बुंद ुअहे. ह्याुंतच बाथरूम (स्नानागार) ुअहे. ह्या शाळेला एक मुलाुंकिरताुं, एक मुलींकिरताुं 
व एक चाकर लोकाुंकिरताुं ुऄिे ३ िजने ुअहेत. ह्या शाळेला माजी पे्रििडेन्िी मािजस्रेट जॉन कॉनन ह्याुंचे 
नाुंव िदलें  ुअहे. ही शाळा ुआ.ि. १८६७ िालीं स्थापन झाली. 
 
 ५३. ह्याच शाळेप्रमाणें िध स्कॉिटश एज्युकेशन िोिायटीची शाळा भायखळा येथें रेलव ेपुलाजवळ 
ुअहे; ह्याुंत यरूोिपुऄन व युरेिजुऄन लोकाुंचीं मुलें  घेतात. ही शाळा ुआ.ि. १८७९ िालीं स्थापन झाली. 
 
 राबटु मनी इव्न्स्टट्यूिंन. 
 
 ५४. रॉबटॳ मनी ुआत्न्स्टटू्यशन.– ही शाळा रॉबटु कॉटन मनी ह्याुंनीं व त्याुंच्या िमत्राुंनीं ुईभारली 
ुअहे. हे िाहेब िरिसस्ती शास्राचे मोठे भक् त ुऄिल्याकारणानें येथील लोकाुंत त्या शास्राचा प्रिार करावा हा 
ही शाळा स्थापन करण्याुंत त्याुंचा मुख्य ुईदे्दश होता, व ह्मणूनच त्याुंनीं ही शाळा चचॳ िमशनरी िोिाएटीचे 
स्वाधीन केली. िहची िवॳ व्यवस्था तेच लोक पाहतात. ह्या शाळेची ुआ.ि. १८५८ च्या माचॳ मिहन्याचे ११ व े
तारखेि स्थापना झाली. ह्या शाळेंत मूळाॱरापािून तों मािरक्युलेशनचे परीॱेपयंत मुलाुंि िशकिवलें  जातें. 
ह्या शाळेचा मुख्य ुईदे्दश िरिसस्ती शास्राुंचा प्रिार करण्याचा ुऄिल्यामुळें  िनदान िदविाुंतून एक ताि तरी 
―बायबल‖ िशकिवलें  जातें. ह्या शाळेचा देखावा कोटाच्या बाजूनें येताुंना बिघतला ुऄिताुं मोठाच भव्य 
िदितो. ह्या शाळेच्या िमोर एका चौथऱ्यावर एका ुईुंच खाुंबावर एक ग्यािचा िदवा ुअहे त्या िदव्याुंत एक 
मनुष्य बिूुं शकेल एवढा तो मोठा ुअहे; परुंतु, तो कधींच लावीत नाहींत. 
 
 सर जमिेंटजी जीजीभाई स्कूल ऑर्फ आतु. 
 
 ५५. िर जमशटेजी जीजीभाुइ स्कूल ऑफ ुअतॳ–क्राफडॳ माकेट टाकून ुऄमळ पुढें गेलें  ह्मणजे हें 
स्कूल लागतें. ह्या ुआमारतीची एकुं दर लाुंबी २७५ फूट ुअहे. िवद्यार्थ्यांि िशकण्याकिरताुं ४ मोठाले हॉल 
ुअहेत. मास्तर लोकाुंकिरताुंही चार िनरिनराळया खोल्या ुअहेत. ह्याखेरीज चार मोया व चार लहान 
खोल्या ुअहेत; त्याुंत िमान िुमान ठेवतात. ह्या ुआमारतीि चार िजने ुअहेत. दोन खािगी व दोन 
िवांकिरताुं. वर एक िप्रत्न्िपालकरताुं २३ X २५ फूट लाुंबीरुुं दीचा हॉल ुअहे. खालीं एक मोठें हॉल ुअहे तें 
५५ X ३० फूट ुअहे. ह्याच्यावर पदाथॳिुंग्रहालय व लायब्ररी ुअहे. ही ुआमारत फार िाधी ुऄिून बहुत िुुंदर 
ुअहे. फार नकशी काम केलेलें  नाहीं. ह्याच्या नाुंवावरून हें कोणी बाुंधले ुऄिावें ह्याची कल्पना वाचकाुंि 
िहज करताुं येुइल. हें स्कूल ुआ.ि. १८५७ च्या िप् तेंबर मिहन्याुंत ुईघडलें . ह्या स्कुलाुंत लाकडी खोदीव 
काम, नकशीदार मातीचें काम, िचत्रकला वगरेै ुईत्म ुईत्म कला िशकिवतात. ह्या शाळेंत िकाळीं ७ 
पािून नुउ वाजेंपयंत िचत्रें व दुिऱ्या कला िशकिवतात. ुअिण दुपारीं १०–४ ुअिण १२–४ ुऄिा ुऄभ्याि 
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चालतो. ह्या शाळेकिरताुं िर जमिेंटजी जीजीभाई ह्याुंनीं २५ हजार रुपये िदले. ही शाळा एल् िफन्स्टन 
िवद्यालयाची एक शाखा ुअहे. 
 
 णध क्याथीड्रल हायस्कूल. 
 
 ५६. धी क्याथीाल हायस्कूल.–हें शाळागृह एस्प्लेनेड मेन रोड व हॉनॳबीरो ह्याुंच्यामध्यें ुऄिून 
िफ्रुऄर फौंटनच्या नजीक ुअहे. हें गृह पुंचकोणाकृित बाुंधलें  ुऄिून बाजूला िमकोणाकृित ुईपगृहें ुअहेत. हें 
गृह शाळेच्या रस्टी लोकाुंच्या पैशानें व काुंहीं िरकारच्या पैशानें बाुंधलें  ुअहे. तळ मजल्यावर लेक् चर रूम 
(व्याख्यानशाला) ुअहे. ही ुआमारत बाुंधण्याि एकुं दर खचॳ १,९८,८०६ रुपये झाला ुअहे. 
 
 िी जनरल असेंब्लीज इव्न्स्टट्यूिंन. 
  
 ५७. फ्री जनरल ुऄिेम्ब्ली् ुआत्न्स्टटू्यशन.– ही शाळा व कॉलेज िगरगाुंव ब्याक रोडवर 
खेतवाडीच्या नाक्यावर ुअहे. हल् लींची शाळा ुआ.ि. १८५५ िालीं बाुंिधली ुअहे. ही शाळा पूवी दुिरीकडे 
ुऄिून नेिटव्ह लोकाुंकिरताुं प्रििद्ध डाक् तर णवलसन ह्याुंनीं ुआ.ि. १८३२ त स्थािपली. त्या वळेीं ही शाळा 
लोकारॅयावर चालत ुऄिे. पण ुआ.ि. १८४३ त िीचचु ऑर्फ स्कॉटलुंड कडून ुअरॅय िमळाला. ह्या शाळेंत 
मूळाॱरापािून तों मािरक्युलेशनचे पिरॱेपयंत ुऄभ्याि होतो. ह्याुंत कॉलेजही ुअहे. हें कॉलेज ुआ.ि. १८६१ 
िालीं ह्या शाळेि जोडलें . ह्या कॉलेजाुंत ४ प्रोफेिर ुअहेत. ह्या कॉलेजाकिरताुं िरकारानें चौपाटीवर 
जागा फुकट िदली ुऄिून त्याच्या पायाचा दगड माजी गव्हनॳर िर जेम्स र्फरग्जयुसन ह्याुंच्या हातून 
बििवण्याुंतही ुअला ुअहे. काम ुऄजून चाललें च ुअहे, पण बहुतेक िवॳ िुंपले.  
 
 जनरल असेंब्लीज इव्न्स्टट्यूिंन. 
 
 ५८. जनरल ुऄिेम्ब्लीज ुआुंत्स्टटू्यशन (जाडे खाुंबाची शाळा.)– ही शाळा ुआ.ि. १८३५ िालीं 
स्थापन झाली. िहचा िुंबुंध चचॳ ऑफ् स्कॉटलुंडच्या ुआुंिडयािमशनच्या बरोबर ुअहे. िहला िरकारी ग्राुंट ुआन 
एड िमळतें. ह्या शाळेची गणना हायस्कूलाुंत ुअहे. हींत मािरक्युलेशन पयंत ुऄभ्याि चालतो. ह्या शाळेंत ३ 
फ्यािरश व ५ स्टीव्हन् िन्ि स्कॉलरिशपा ुअहेत त्या िवद्यार्थ्यांि िमळतात. ह्या ुआमारतीचे दशॳनी जे खाुंब 
ुअहेत ते फार जाड व ुईुंच ुऄिल्यामुळे ह्या शाळेंि लोक व्यवहाराुंत जाडे खाुंबाची शाळा ुऄिें ह्मणतात. ही 
ुआमारत दुमजली ुऄिून बाहेरून पािहली ुऄिताुं भव्य िदिते. 
 
 एज्युकेिंन सोसाएटीची िंाळा. 
 
 ५९. एज्युकेशन िोिाएटीची शाळा.– ही शाळा भायखळ्यावर ुअहे. ह्या शाळेि िरकाराकडून 
५,२८० रुपये िमळून िशवाय लोकाुंकडून खुशीनें पैिा िमळतो तो मुलाुंची फी व हीि ुआ.ि. १८४८ पािून 
जोडलेला छापखाना ुअहे ह्याचे ुईत्पन्न ह्या िवांच्या ुअरॅयावर हीं शाळा चालली ुअहे. युरोिपुऄन लोकाुंचे 
मुलगे व मुली ह्याुंि ह्या शाळेंत घेतात व त्याुंत मुख्यत्वेंकरून िनरािरॅत मुलाुंि पिहल्यानें ुअरॅय देतात. 
ुआ.ि. १८७८ च्या ुऄखेरीि ह्या शाळेंत एकुं दर २९६ बोडॳिॳ होते. ह्या शाळेि एकुं दर देणग्या ६५,००० 
रुपयाुंच्या ुअहेत. त्याुंच्या व्याजावर शाळा मास्तराुंचे पगार ुअिण मुलाुंचा खचॳ चालतो. प्रॉटेस्टुंट धमांत 
ुऄिून ुआुंत्ग् लशाुंिच झालेल्या मुलाुंच्या िवद्याभ्यािाकिरताुं िमिेि एणलनार बॉईड िहनें ुअपली दौलत ह्या 
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शाळेच्या स्वाधीन केली. ह्या शाळेंतील मुलाुंि व मुलींि देवळाुंत जाताुं यावें ह्मणून १०,००० रुपये 
एज्युकेशन िोिाएटीनें देुउन क्राुइस्टचचॳ ह्याच शाळेच्या शजेारीं बाुंिधलें  ुअहे. ुआ.ि. १८२५ िालीं ही शाळा 
िकल्याुंतून भायखळयावर नेली. ही शाळा बाुंधण्याकिरताुं िरकारानें फुकट जागा देुउन त्याजवर जी 
ुआमारत बाुंिधली ितला एकुं दर १,७१,२३८ रुपये खचॳ झाला ुअहे. हींत एकुं दर १५० मुली व १५० मुलगे 
राहण्याची जागा ुअहे. ुआ.ि. १८४८ िालीं ह्या िोिाएटीनें िरकारापािून छापखाना िवकत घेुउन िवॳ 
िरकारी काम पाुंच वर्षपेयंत छापण्याचा मक् ता घेतला होता त्याप्रमाणें िोिाएटीनें तें काम चालिवलें ; परुंतु 
ुअताुं तें काम िरकार ुअपल्या िेंरल पे्रि छापखान्याुंत किरतें. ह्या छापखान्याचा खचॳ वेंच जाुउन जो 
नफा होुइल तो ह्या शाळेकडे लािवतात. 
 
 ६०. बाुंबे एज्युकेशन िोिाएटीची स्थापना ुआ.ि. १८१५ च्या २९ व्या जानेवारीि णम. एल् णर्फन्स्टन 
मुुंबईचे गव्हनॳर ह्याुंच्या कारकीदीत मुुंबईचे च्यापलेन रेवरेंड णनकोलस वेट ह्यानें केली. 
 
 सेंट मेरी इव्न्स्टट्यूिंन. 
 
 ६१. िेंट मेरी ुआत्न्स्टटू्यशन.–ही शाळा नेििबट रोडवर ुअहे. ुआ.ि. १८६३ िालच्या ुऄखेरीि 
मुुंबईमध्ये घराुंचे भाडें फार वाढत चाललें  होतें ह्मणून भायखळयावर क्याथािलक ुअरफनेजचें भाडें देण्याचें 
फार कठीण पडूुं लागलें , ह्मणून त्या वळेचे िबशप स्टेनस् ह्याुंनें िवनुंती पत्र काढून नवीन ुअरफनेज गृह 
बाुंधण्याकिरताुं वगॳणी गोळा करण्याचें काम िुरू केलें . त्या वळेचे गव्हनॳर िरबाटुल णिअर ह्याुंनीं िन 
१८६४ चे जानेवारी मिहन्याचे पिहल्या तारखेपयंत ह्या कामाकिरताुं िजतकी वगॳणी गोळा होुइल िततके 
रुपये ुअपण देुउुं  ुऄिें ुऄिभवचन िदलें  होतें. एकुं दर वगॳणी ९२,००० रुपये जमा झाली. ह्या रकमेंतून पुणें 
येथें मुलींकिरताुं ऑरफनेज बाुंधण्याि जें कजॳ झालें  होतें तें भरून काढून बाकी रािहलेल्या पैशानें िेंट मेरी 
ुआत्न्स्टटू्यशन शाळा बाुंधण्याुंत ुअली. ही ुआमारत ुआ.ि. १८६७ िालीं बाुंधून परुी झाली. हींत िकाळचे वगॳ 
खेरीज करून दोन बोडॳरचे वगॳ ुअहेत. बोडॳरची पिहल्या प्रतीची फी दर ितमाहीि ९६ रुपये ुऄिून दुिऱ्या 
प्रतीची ६० रुपये ुअहे. 
 
 सर जमिेंदजी जीजीभाई पारिंी बेणनव्होलेंट इव्न्स्टट्यूिंन. 
 
 ६२. िर जमशटेजी जीजीभाुइ पारशी बेिनव्होलें ट ुआत्न्स्टटू्यशन.– ही शाळा िर जमिेंटजी 
जीजीभाई बारोनेट ह्याुंनीं स्थािपली. ह्या कृत्याकिरताुं त्याुंनीं व त्याुंची बायको ह्याुंनीं ३ लॱ रुपये काढले 
होते. येथें मुलाुंि व मुलींि िशॱण िमळतें. ह्या शाळेच्या शहराुंत व बाहेर गाुंवीं शाखा ुअहेत. मुलाुंची शाळा 
ुआ.ि. १८४९ त ुईघडून ुआ.ि. १८५० िालीं मुलींकिरताुं शाळा ुईघडली गेली. ह्या शाळेचे रस्टी गव्हमेंट 
ऑफ ुआुंिडया ुअहे. ३ लॱ रुपयाुंचे ६ टक् के प्रमाणें व्याज ह्या शाळेिनिमत् िरकार देतें. ह्या ुआमारतीच्या 
पायाचा दगड ुआ.ि. १८७१ च्या २१ फेबु्रवारी रोजीं माजी गव्हनॳर िर णसमोर णर्फट् र झेराल्ड ह्याुंनीं बििवला. 
 
 णध णिअर फ्ललेचर स्कूल. 
 
 ६३. िध िफ्रुऄर फ्लेचर स्कूल.–जॉन कॉनन हायस्कूल टोंकल ह्मणजे ही शाळा लागते. पूवी ह्या 
शाळेि पे्रिकॉट ि फोटॳ िरिसिश् चयन स्कूल ुऄिें ह्मणत ुऄित; कारण पे्रसकॉट् र नामक बाुइच्या मेहनतींचें व 
ुईद्यागाचें हें फळ ुअहे. ितच्या काुंही िमत्राुंनीं माजी गव्हनॳर िर बाटुलणिअर ह्याुंि िवनुंती केल्यावरून 
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त्याुंनीं ह्या शाळेि जागा फुकट िदली. शटे पे्रमचुंद रायचुंद ह्याुंच्या काुंही पैशानें व काुंहीं िमि पे्रसकाटनें 
वगॳणी गोळा करून पैिे िमळिवले त्याुंनीं ही शाळा बाुंधली गेली. ह्या शाळेचा पाया ुआ.ि. १८७१ िालीं 
घातला. ह्या ुआमारतीि ३ मजले ुअहेत. खालची जागा शाळेकिरताुं ुअहे व वर लेडी सुपशरटेन्डेंट राहते. 
येथेंच एक हॉत्स्पटल रूम ुअहे. दुिरे मजल्यावर मेरन (मुख्य बाुइ) ची खोली ुअहे. ह्या ुआमारतीि एकुं दर 
खचॳ ७६,४९० रुपये झाला. पैंकी िरकारानें दहा हजार रुपये िदले. 
 
 आलेक्झाुंड्रा नेटीव गलुस् इुंव्ग्जलिं इव्न्स्टट्यूिंन. 
 
 ६४. ुअलेक्झाुंाा नेिटव गलॳ् ुआुंत्ग् लश ुआत्न्स्टटू्यशन.–पूवी ही शाळा हॉनॳबी रोडवर एका घराुंत 
होती. ही शाळा माजी मुुंबई स्मालकाज कोटाचे जज् ज िम. माणकजी खरिेंटजी ह्याुंच्या पिररॅमानें 
ुईपत्स्थत झाली. ुआ.ि. १८६३ त ही शाळा स्थापन झाली. युवराज णप्रन्स ऑर्फ वेल्स ह्याुंचे डेनमाकु येथील 
िप्रन्िेि आलेक्झाुंड्रा िहच्या बरोबर जो िववाह झाला त्याच्या स्मरणाथॳ ह्या शाळेि तें नाुंव िदलें . ह्या शाळेंत 
मुली २३–२४ वर्षांच्या वयाच्या होत तोंपयंत ुऄभ्याि किरतात हें लॱात ठेवण्यािारखें ुअहे. ह्याुंत मुलींि 
ुआुंग्रजी िशॱण िमळून िशवाय वाद्य, गान, िचत्रकला व िशवणकाम वगैरे िशकिवतात. ुआ.ि. १८७२ िालीं 
मुुंबईतील िफमेल नामॳल स्कूल हेंही ह्या शाळेि जोडलें  गेलें , व त्या स्कुलचा तेथें िुंबुंध होता तोंपयंत 
िरकार माफॳ त िालींना ३,१२० रुपये िमळत ुऄित. हल् लीं ही शाळा िजमखान्याजवळच्या रस्त्यावर ुअहे. 
व िहचें काम खान बहादुर मुंचरजी कावसजी मझुबान ह्याुंच्या देखरेखीखालीं झालें . ह्या ुआमारतीि एकुं दर 
खचॳ ५५,५०० रुपये झाला. ह्यापैकीं ुऄधे रुपये िरकारानें िदले. िहची एकुं दर लाुंबी ८१ फूट, रुुं दी ५९ फूट 
व ुईुंची ४५ फूट ुअहे. ह्या ुआमारतीच्या पायाच्या दगडावर जो लेख ुअहे तो येणेंप्रमाणे :- 
 
 “The foundation stone of the Albert Hall for the accommodation and use of the 
Alexandra Native Girl‖ s English Institution was laid by His Excellency Sir Richard Temple, 
Bart, G.C.S.I., Governor of Bombay, on the 23rd day of April 1878 in the reign of Her Most 
Gracious and Imperial Majesty Victoria, Queen of Great Britain and Ireland and Empress of 
India, His Excellency Lord Lytton, G.C.B.G.M.S.I., being Viceroy.”  
 
 गव्हमेंट लॉ स्कूल. 
 
 ६५. गव्हमेंट लक  स्कूल.– हें स्कूल हायकोटाचे माजी चीफ् जत्स्टि िर अर्व्स्कन पेरी ह्याुंच्या 
स्मारकाकिरताुं ज्युिरिपु्रडन्िमध्यें प्रोफेिरिशप काढण्याच्या ुईदे्दशानें मुुंबईुंतील रिहवाशाुंच्या पैक्याच्या 
मदतीनें ुआ.ि. १८५२ त स्थापन केलें  व तें युिनव्हर्णिटीनें ुआ.ि. १८६० त कबूल केलें  जी रकम ुऄनामत 
ठेवण्याुंत ुअली ुअहे, ितजपािून दरमहा १६९ रुपये व्याजापोटीं येतात, व त्याुंच्या भरीि िरकाराकडून 
१०० रुपये िमळतात. ही रकम पेरी प्रोफेिर ऑफ् ज्युिरिप्रूडन्ि ह्याुंि देण्याुंत येते. िशवाय िरकार दरमहा 
६०० रुपये कायदे िशकिवणाऱ्या प्रोफेिराुंि पगारादाखल देतें. ह्या स्कुलाचा वळे िुंध्याकाळीं ५ पािून ६ 
१/२–७ वाजेपयंत ुऄितो. त्या वळेी िवद्यार्थ्याि कायद्याुंचें िशॱण िदलें  जातें. हा क्लाि युिनव्हर्णिटी 
लायब्ररीच्या ुआमारतींत भरतो. 
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उद्योग िंाळा. 
 
 ६६. ुईद्योग शाळा.– ही शाळा पूवी णिंवरी येथें होती ती ितकडून काढून हल् लीं िर मुंगळदास 
नथुभाई ह्याुंच्या बुंगल्याच्या पिश् चमबाजूचा ग्राुंटरोड स्टेशनाकडे जो रस्ता जातो त्या रस्त्यावर नेली ुअहे. 
ही शाळा ुआ.ि. १८३५ िाली स्थापन झाली, हीि स्कूल ऑफ् ुआुंडस्री (ुईद्योगशाळा) हें नाुंव िदलें  ुअहे. ह्या 
शाळेंत ुऄल्पवयस्क मुलाुंनीं ुऄपराध केला तर त्याुंि म्यािजस्रटेकडून िशॱा होुउन त्या मुलाुंि ह्या शाळेंत 
पाठिवतात. ुऄशीं मुलें  ुआकडे पाठिवण्याचें कारण ुआतकें च की, त्याुंच्या ुऄुंगी ुऄिलेला वाुइट गुण जाुउन 
त्याुंनी शहाणें व ुईद्योगी व्हावें. ज्या मुलाि िजतकीं वर्ष ेठेप ुऄिेल िततकीं वर्ष ेत्यानें तेथें राहून िततक्या 
काळाुंत त्याि ुअवडेल तो धुंदा त्याि िशकण्याची मोकळीक ुअहे. व तो त्याि ुअस्थापूवॳक िशकिवला 
जातो. ठेप िरली ह्मणजे त्याि शाळेंतून घालवनू देतात. ह्या मुलाुंची तेथें राहण्याची मोठी िोुइ केली ुअहे, 
व त्याुंच्या पोटाि तेथूनच िमळते. त्याुंि ुईद्योगशाळेंतले कपडे वापरण्याि देतात; व त्या कपड्याुंवर त्या 
शाळेचा छाप ुऄितो. िदविा ह्याुंि दोन िशपाुइ बरोबर देुउन धुंदा िशकिवण्याि बाहेर कािढतात व पुनुः 
िुंध्याकाळी शाळेंत िोडतात. ह्या शाळेकिरताुं मेहरबान डेव्व्हड ससून याुंनीं ३०,००० व िर मुंगळदास 
नथुभाई ह्याुंनीं २०,००० रुपये िरकाराुंत भरले ुअहेत. ह्या शाळेची व्यवस्था िरकार माफॳ त होते. 
 
 डेव्व्हड ससून मेक्याणनक इव्न्स्टट्यूिंन. 
 
 ६७. डेत्व्हड ििूनचे मेक्यािनक ुआत्न्स्टटू्यट.–ही लहानच पण िुुंदर ुआमारत माजी प्रख्यात व 
ुईदार यहुदी गृहस्थ डेव्व्हड ससून व त्याुंचे िचरुंजीव िर ऑलबटु ससून ह्या िपतापुत्राुंची एकुं दर 
१,२७,७०० रुपये खचॳ करून बाुंिधली ुअहे. ह्या ुआमारतीचा नकाशा स्कॉट म्याक क्लीलुं ड ुअिण कुं पनी 
िहनें काढला होता. ह्या ुआमारतीच्या तळमजल्याची लाुंबी ६४ फूट व रुुं दी ३० फूट ुअहे. ह्या िठकाणीं 
पिहल्यानें पदाथॳिुंग्रहालय (म्यूिझुऄम) करण्याचा िवचार होता. वर जाण्याि दगडी िजना ुअहे. ह्याच्या 
मध्यभागाि लायबे्रिरुऄनचें ऑिफि ुअहे. मध्य भागावर ितिरा मजला ुऄिून त्याच्यावर ुईुंच मनोरा ुअहे. 
ह्या मनोऱ्यावर घड्याळ बििवलें  ुअहे. वर लायब्ररी ुअहे तेथे पसु्तकाुंचा िुंग्रह चाुंगला ुअहे. ह्या 
लायब्ररीची फी दर ितमाहीि ६ रुपये ुअहे. ुअुंत िशरताुंच डेव्व्हड ससून ह्याुंचा भव्य ुअिण िुुंदर पुतळा 
बििवला ुअहे. 
 
 ६८. मेक्यािनक्ि ुआन् त्स्टटू्यशन नाुंवाची एक िवद्वज् जनमुंडळी येथें ुअहे. ितचा ुईदे्दश िशल्पशास्र, 
कलाकौशल्य, रिायनशास्र, पदाथॳ िवॲानशास्र व ुआुंग्रजी भारे्षचें ुईत्म ॲान ुआत्यािद िवर्षयाुंत लोकाुंनीं 
प्रवीण होुउन तेणेंकरून देशाुंत ॲानाची व िुखाची वृिद्ध व्हावी ुऄिा ुअहे. िहचे िभािद िरकारी कामगार 
व दुिरे गृहस्थ ुअहेत. मुंडळीचे िभािद पाळीपाळीनें वारुंवार ुऄनेक िवर्षयाुंवर व्याख्यानें देतात. 
व्याख्यानाि पािहजे त्याि जाण्याची मोकळीक ुऄिते. दर ुअठवड्यात िभािदाुंच्या िभेंत जेव्हाुं िनबुंध 
वाचतात, त्या वळेीं फक् त िनमुंित्रत गृहस्थाुंि जाण्याची परवानगी ुऄिते. ह्या मुंडळीच्या िभा टौन हालाुंत 
भरत ुऄितात. ह्या िभेचे िभािद एतदे्दशीय िवद्वान लोक बरेच ुअहेत. ह्या िभेंत जे ुआुंग्रजी भार्षेंत ुईत्म 
प्रकारचें व्याख्यान देतील शकवा िनबुंध िलिहतील त्याुंि ही िभा शें दोनशें रुपये बॱीि देते. एकादेिमयीं 
योग्यतेनुरूप िोन्यारुप्याचीं पदकें ही देते. 
  



 

अनुक्रमणणका 

देवालयें. 
 
 ६९. देवालयें.– मुुंबईमध्ये प्रििद्ध देवालयें ह्मटली ह्मणजे वालुकेश्वर, महालक्ष्मी, बाबूलनाथ, 
मुुंबादेवी, काळबादेवी, गाुंवदेवी, माणकेश्वर, परभादेवी, भुलेश्वर, ठाकूरवार, माधवबाग, कृष्णबाग, 
रामवाडींतील देवालय, णवठ्ठलवाडी वगैरे होत. ह्याुंपकैीं बहुतेक ुऄलीकडचींच ुअहेत. प्राचीन देवालयें 
ह्मटली ह्मणजे वालुकेश्वर, महालक्ष्मी, मुुंबादेवी, बाबूलनाथ, नागदेवी ुअिण श्रीव्युंटकेिं ह्याुंची होत. ही 
देवळें येथें २०० वर्षांपूवी ह्मणजे जेव्हाुं शहदु लोकाुंच्या ुऄनेक जातींची िवशरे्ष विाहत झाली त्यापूवीचीं 
ुअहेत. पुढें जिजशी वस्ती वाढत चालली तितशी देवालयाुंची िुंख्याही वाढत गेली. िुमारें ८०–८५ 
वर्षांमागें मुुंबईुंतील िकत्येंक भाटे व वाणी महाजन ह्याुंनी वल् लभाचायॳ पुंथाचें एक मुंिदर बाुंधलें  ह्या पुंथाचें 
मुुंबईमध्ये हेंच पिहले मुंदीर होय. ह्याि जीवनलालजी महाराजाचें मुंदीर ह्मणतात. ह्या िुंबुंधानें प्रत्येक 
मनुष्याचें व्यापारामध्यें वर्षाला िजतकें  भाुंडवल होुइल त्याच्यावर शेंकडा ुऄमुक टक् के ह्याप्रमाणें मुुंबईुंतील 
वैष्णव पुंथाच्या िवॳ व्यापाऱ्याुंनीं धमाथॳ पैिा जमा केला होता व ुऄजूनही जमा किरतात. ुऄशा रीतीनें जमा 
केलेल्या पैशाि ―लागा‖ ह्मणतात. ुअताुं ह्या पुंथाचीं दुिरीं मुंिदरें चार पाुंच झालीं ुअहेत. तिेंच मारवाडी 
वगैरे जैन पुंथाच्या लोकाुंनीं बाळाजी ुअिण जगन्नाथ ह्याुंचीं मुंिदरें बाुंिधलीं ुअहेत. स्वामी नारायण पुंथाचें 
एक भोईवाड्ाुंत व एक काुंदेवाडींत ुऄशीं दोन मुंिदरें ुअहेत. िशवाय मुुंबईमध्ये गुरुगोशवद पुंथीं, नानक 
पुंथी, कबीर पुंथी, राधावल् लभी, रामानुज, प्राथुनासमाज, आयसुमाज, िह्मोसमाज वगैरे पुंथानुयायी 
लोकाुंची ुअपापल्या पुंथाुंचीं मुंिदरें व देवळें ुअहेत. मुुंबईमध्यें एकुं दर ुआ.ि. १८८१ मध्यें २०९ देवालयें होती. 
 
 ७०. मुुंबईमध्यें प्रत्येक देवळाशजेारीं बहुतकरून धमॳशाळा बाुंधलेल्या ुऄितात. मुुंबईुंत हजारो िाधू 
िुंत नेहमीं नानातऱ्हेचीं ढोंगें करून िफरतच ुऄितात. स्वामी महारा तर नेहमीं नारायण नामाचा गजर 
करून कोठें पुडी िमळेल ह्मणून शोधाुंत ुऄितात. कोठेंच पुडी न िमळाल्याि िभॱा मागून ुईदरिनवाह 
चालिवतात. िाधुिुंताुंि राहण्याकिरताुं भलेुरॄर, वालुकेरॄर, महालक्ष्मी, बाबलूनाथ वगैरे िठकाणीं 
देवळापाठीमागें व पढुें धमॳशाळा ुअहोत. त्याुंत ते िशष्यवगािह राहतात. मुुंबईत िकत्येक बरैागी त्या 
धमॳशाळेंत बिलेले ुऄिले ह्मणजे त्याुंत कोणी ध्यान धरून बिलेला दृष्ीि पडतों, कोणी गाुंजा चोळतो, 
कोणी ―बुंब भोळा महादेव‖ ह्मणून िचलमीला लुगडें नेिवनू भरुके मारतो, कोणी िवॳ ुअुंगाला राख फाुंिून 
शेंडी व जटा वाढवनू त्याचा बुचडा बाुंधून व लुं गोटा मारून हाताुंत ित्रशूल घेुउन भवित िभॱाुं देिह ह्मणत 
िभॱा मागतो. ुऄशीं ुऄनेक प्रकारचीं ढोंगें करून त्याुंवर ुईदरिनवाह करून ुअपला काळ घालिवतात. 
वाळुके वर व बाबूलनाथ येथें ुऄशा लोकाुंची िुंख्या फार ुअहे. रोज िकाळीं प्रत्येक महाराजाुंचे 
मुंदीरािमोर हजारों वाणी व भाटे लोकाुंची ुअपल्या बायकामुलाुंिह महाराजाचे दशॳनाकिरताुं तोंडानें 
―जयजय‖ शब्दाुंचा ुईच् चार करून धाुंवत जाताुंना बरीच गदी दृष्ीि पडते. ह्याप्रमाणे दशॳन घेण्याच्या मुख्य 
दोन वळेा ुअहेत. एक िकाळीं व एक िुंध्याकाळीं ४ वाजताुं. ुईपािक ुऄगर रॅावक ह्मणजे जैनपुंथानुयायी 
लोकाुंचे तीथंकार ुअचायॳ वगैरे तोंडाि फडकीं बाुंधून व हाताुंत मोराुंचे िपिाुंचा कुुं चा घेुउन “ुऄहॳत्” 
नाुंवाचा ुईच् चार करून धमोपदेश करीत ुऄितात. “जोग” ुअिण “वैखानि” व्रताची दीॱा घेुउन ुईपदेश 
घेण्याकिरताुं रॅावक लोकाुंच्या मुली ुअचायांची िेवा करतात. ुऄशा ुऄनेक प्रकारचे भक् तीमागानें जो तो 
ुअपापला काळ ुअनुंदानें व िुखानें घालवनू ुइरॄरचरणीं जागा िमळावी ह्मणून ुअपापल्या िाुंप्रदायानुरूप 
भजनपूजनािद नानािवध ुईपाय योिजत ुऄितात. िुंध्याकाळी देवळोदेवळीं हरीकीतॳनें व पुराणें चालतात. 
तेथें स्री-पुरुर्ष भक् तमुंडळीची नेहमीं गदी ुऄितेच. 
  



 

अनुक्रमणणका 

वालुकेश्वर. 
 
 ७१. वालुकेरॄर.–मुुंबई बेटाच्या नैुऊत्य िदशिे जी डोंगरी ुअहे ितला ुअमचे लोक वालुकेश्वरचा 
डोंगर व िाहेब लोक मलबारणहल् ुऄिें ह्मणतात, परुंतु त्या डोंगरीवर ुऄिणाऱ्या देवळाि वालुकेरॄराचें [The 
remains at Walkeshwar consist of about 60 richly carved stones, pillar-capitals, statues and other temple remains one of them 
about 6 X 3, apparently of the tenth century, which lie near the present Walkeshwar temple on Malabar Point, ---Bombay 
Gazeteer, Thana ] [भावाथु–जुन्या वालुकेरॄरच्या देवळाुंपैकीं हल् लीं ुऄविशष् रािहलेले ुईत्म खोदीव काम केलेले दगड, खाुंब, पुतळे वगैरे 

ुऄिून वालुकेरॄर येथें पाहण्याुंत येतात. त्याुंपैकी एक दहाव्या शतकाुंतील ुअहे. ] देवालय ह्मणतात. पूवी हें देवालय, 
वालुकेश्वरची दाुंडी शकवा मलबार पॉुइन्ट ह्याच्याजवळ ुऄगदीं शवेटाि होतें. ह्या िठकाणी हल् लीं गव्हनॳर 
िाहेबाचा बुंगला ुअहे. हा डोंगर पूवी मुख्य गाुंवापािून िनराळा होता व ह्याजवर गुरें चरत ुऄित. पूवी ही 
जागा एवढी रानवट होती कीं, िदविा िुद्धाुं येथें जाणें मोठें धोक्याचें ुऄिे. पण हल् लीं ज्या जागेवर हवाशीर 
बुंगले व बाग ुईठिवले ुअहे. येथील हवा गाुंवाुंतील हवपेेॱाुं मोठी ुअरोग्यकारक ुअहे. ह्या टेंकडीवर रॅीमुंत 
लोक व िाहेब हे राहतात. जो डोंगर पूवी कुं गाल लोकाुंि राहण्याकरताुं ुऄिे तो हल् लीं रॅीमान लोकाुंिच 
ुअुंदण िदल्यािारखा झाला ुअहे. हें देवालय फार जुनें ुअहे. ह्यािवर्षयीं ुऄशी मािहती िमळते कीं, िुमारें 
६०० वर्षांपूवी कोणी केवाजीराणा नाुंवाचा एक मराठा िरदार होता, त्याने पूवीचें (ह्मणजे हल् लीं जेथें 
गव्हनॳर िाहेबाचा बुंगला ुअहे तेथें) देवालय बाुंिधलें  ुऄिें ह्मणतात. परुंतु िनश् चयात्मक काुंही िाुंगताुं येत 
नाहीं. हा िरदार भीमराजाच्या िरदाराुंपकैी ुऄिावा ुऄिेंही िकत्येकाुंचें ह्मणणें ुअहे. िकत्येक वर्षांपूवी ह्या 
देवळाचा पाया िदित होता. पण हल् लीं त्याजवर बुरूज बाुंधला ुअहे. दाुंडीच्या ुअिपाि जी िुमारें २०० 
फूट जागा ुअहे, तेथें िध्याुंचे वालुकेरॄर व दुिरीं देवालयें ुअहेत. बाजूला बऱ्याच धमॳशाळाही ुअहेत. मध्यें 
मोठें तळें ुअहे. ह्याि बाणगुंगा ह्मणतात. मुुंबईतील महाजन लोकाुंनीं वगॳणी गोळा करून हें तळें बाुंिधलें  
ुअहे. ६–७ वर्षांपूवी हें तळें ुईपिून ह्याुंतील िचखल वगरेै काढून त्याुंत स्वच्छ व गोड व्यहाडच्या पाण्याचा 
नळ िोिडला ुअहे. ुआ.ि. १८२५ च्या िुमाराि व त्याच्याही पूवी ह्या तळयाच्या काुंठीं मोठमोठी झाडें ुऄिून 
ब्राह्मण लोकाुंची वस्ती ुऄिे, त्या वळेीं हे स्थान एक तपोवनच बनून गेलें  होतें ! पण, हळु हळु वस्ती वाढून 
हल् लीं िवॳ नवीन व्यवस्था झाली ुअहे. 
 

 ७२. वालुकेरॄर ह्या शब्दाचा ुऄथॳ ुऄगदीं स्पष् ुअहे. वालुकेरॄर ह्मणजे वाळूनें केलेला ुइरॄर. हे शलग 
श्रीरामचुंद्रानें स्थािपत केलें  ुअहे ुऄिें ह्मणतात. वालुकेरॄरमाहात्म्याुंत ुऄशी कथा ुअहे कीं, राम व लक्ष्मण 
अयोध्येहून लुंकेि जाण्याकिरताुं िनघाले ुऄिताुं ह्या डोंगरीवर िमुद्र काुंठीं ुअले. रामाचा ुऄिा िनयम होता 
कीं दररोज लक्ष्मणाकडून कािंींतून एक शलग ुअणनू त्याची पूजा करावी. पण त्या िदवशीं लक्ष्मणाि 
येण्याि ुईशीर लागल्यामुळें  रामानें तेथील वाळूचें शलग करून पूिजलें  ुअिण तेथेंच त्याची स्थापना केली. 
ुआतक्याुंत लक्ष्मणही ुअला. तेव्हाुं त्यानें ुअणलेलें  शलगही काुंही ुऄुंतरावर तेथेंच स्थािपलें . हल् लीं ज्याि 
वालुकेरॄर ह्मणतात तो वस्तुतुः लक्ष्मणेरॄर ुअहे. रामानें स्थापलेलें  शलग कोठें ुअढळत नाहीं. ुऄिें ह्मणतात 
कीं, यवन लोकाुंचे राज्याि कुं टाळून तें गुप् त झालें  व िकत्येक ुऄिेंही ह्मणतात कीं तें िफरुंग्याुंनीं फोडून 
टाकलें . 
 
 ७३. िध्याचें वालुकेरॄराचें देवालय ुआ.ि. १७२४ त रामाजी कामत नाुंवाच्या शणेवी (िारस्वत 
ब्राह्मण) गृहस्थानें बाुंिधलें . ह्या देवालयाचीं जागा िरकाराुंतून ह्या गृहस्थाि मोफत िमळाली होती. हे 
गृहस्थ त्यावळेीं मोठे प्रख्यात व वजनदार ुऄिून एतदे्दशीय लष्करावरील मुख्य होते. ुऄिें ऐकण्याुंत येतें. 
हल् लींही ह्या देवळाची व्यवस्था हेच लोक पहातात. 
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 ७४. बाणगुंगेिवर्षयीं ुऄशी कथा ुअहे कीं, वरील देवालय स्थापन केल्यावर श्रीरामचुंद्राि तहान 
लागली. पण पाणी कोठें िमळेना ह्मणून त्यानें एक बाणमारून त्या िठकाणीं पाणी काढलें  ह्मणनू ह्या तळयाि 
बाणगुंगा ह्मणतात. िहलाच बाणगुंगा बाणतीथॳ व पाताळगुंगा ुऄिेंही ह्मणतात. पाताळगुंगा ह्मणण्याचें कारण 
रामाने पाताळाुंतून बाणानें भोगावती वर ुअिणली हें होय. 
 
 ७५. येथील देवळाुंच्या शजेारीं बऱ्याच धमॳशाळा ुअहेत परुंतु त्या मालकाुंच्या ुऄगर रॅीमुंत 
लोकाुंच्या ुईपयोगाकिरताुं ुअहेत. त्याुंत गरीब गुरीब लोकाुंि क् विचत् िमळतात. कोणाि धमॳशाळा पािहजे 
ुऄिली तर त्यािुं मालकाुंची परवानगी घ्यावी लागते. 
  
 ७६. येथें दुिरीं शुंकराचीं देवालयें ुऄिून िनराळेंच ुऄिें रॅीगणपतीचें देवालय ुअहे. हीं देवालयें 
बहुतकरून िवॳ गुंगेच्या काुंठावर ुअहेत. मुख्य देवळाुंतील शलग वाळूच्या राशीप्रमाणें िदितें. वालुकेरॄर 
नाुंव पडण्याचें हेंही एक कारण ुऄिावें ुऄिें ुअह्माुंि वाटतें. मोठ मोठे वाणी, भाटे वगैरे लोक तेथें जाुउन 
नेहमीं दान धमॳ किरत ुऄितात. िकत्येकाुंनीं तर ुऄन्नित्रेंही ुअहेत. येथें वर्षांतून दोनदाुं जत्रा भरत ुऄिते. 
जते्रच्या िदवशीं शलगावर शुंकराचा मुकुट वगैरे बिवनू ुईत्म कपडे घालून शलग िुशोिभत किरतात. नेहमीं 
पेॱाुं िोमवार, िशवरात्र व जत्रा ुआत्यािद प्रिुंगीं वालुकेरॄरीं बहुत लोक जातात. 
 
 ७७. वाळकेरॄरच्या डोंगरावर पूवी िमुद्र ुअिण वाळकेरॄराचें तळें ह्याुंच्या दरम्यान जो एक खडक 
होता त्यामध्यें जी एक मोठी चीर पडली होती त्याि योनी ह्मणत ह्या योनीिुंबुंधानें ―मूिॳ ओिरएुंटल प्रयाग 
मेंटि‖ ह्या पुस्तकाुंत ुऄशी मािहती िमळते कीं, राघोबादादा पेशव े ह्याुंनीं िवलायतेि दोन ब्राह्मण वकील 
पाठिवले होते ते परत ुअल्यावर त्याुंि ह्या योनींतून िनघनू पिवत्र व्हावें लागलें . ही मािहती ुआुंग्रजींत खालीं 
िदली ुअहे :-  
 
 The famous Brahmin Raghoba, the father of the last of the Maratha Peishwas when at 
Bombay passed through it (Joni-yoni ?) frequentIy and it is said, that the gteat Shivaji 
jeopardized his liberty and life for the advantages of such regeneration. The said Raghoba 
sent two Brahmin ambassadors to England. On their return they required purification from 
having passed through, and lived in debasing countries. They were regenerated by a transit 
through a golden yoni, made expressly for the purpose and of course with other presents to 
an immense amount given to the Brahmans.  
 
 भावाथॳ वर येुउन गेलाच ुअहे. 

 
 ७८. ह्या िुंबुंधानें ुआुंग्लुं डचा प्रवाि ह्या पुस्तकाुंत मािहती िमळते ती :– ुआिवी िन १७८१ च्या 
ुअरुंभीं रघुनाथराव पेशव्यानें ुअपल्या राज्याि मदत िमळिवण्यािाठीं हणमुंतराव नामक ुअपला एक 
कारभारी ुआुंग्लुं डाि पाठिवला होता, ुअिण मिणयार नाुंवाचा कोणी पारशी त्याबरोबर गेला होता. रघुनाथ 
रावाच्या कारकीदींत ही एक मोठी ुऄगत्याची गोष् घडून ुअली. नामदार एडमन्ड बकॳ  याचा वृत्ाुंत या 
नाुंवाच्या ुआुंग्रजी ग्रुंथाच्या ितिऱ्या पसु्तकाुंक ४६ व्या पुष्ठीं एडमन्ड बकॳ  याणें रघुनाथराव याि पत्र िलिहलें  
त्याचा ुईतारा केला ुअहे तो येणेंप्रमाणें : – 
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 “You set too much value on the few and slight services, that I have been able to 
perform for your agent Hanumant Rao, and his assistant Maniar Parsi. It was nothing more 
than a duty one man owed to another, Hanumant Rao has done me the honour of being my 
guest for a very short time, and I endeavoured to make my place, as convenient as any of us 
are able to do, for a person so strictly observant as he was, of all the rules and ceremonies of 
the religion, to which he was born, and to which he strictly conformed, often at the manifest 
hazard of his life. To This I have been witness. We have however, Sir derived one benefit from 
the instruction he has given us, relative to your ways of living; that whenever it shall be 
throught necessary to send Gentoos of a high caste to transact any business in this kingdom, 
on giving proper notice, and on obtaining proper licence from authority for their coming, we 
shall be enabled to provide for them in such a manner as greatly to lessen the difficulties in 
our intercourse and to render as tolerable as possible to them a country, where there are 
scarcely six good months in the year. The suffering these gentlemen underwent at first was 
owing to the ignorance, not unkindness of this nation. 
 
 "I am sorry, Sir to inform you that I can give you no sort of hope of your ever obtaining 
the assistance of the troops you require. It is best at once to speak plainly when it is not in our 
power to act. 
 
 "Hanumant Rao is a faithful and an able servant of yours and Maniar Parsi used every 
exertion to second him. If your affairs have not succeeded to your wishes, it is not fault of 
theirs." 
 
 To the preceding letter the following is a foot note.---- 
 
 "The object of this letter is incomplete, and one that of Ragunath Rao to which it is in 
reply, has not been found amongst Mr. Burke‖ s papers. The origin of the correspondence 
appears to be this : early in 1781 Hanumanth Rao, a Brahman of high caste, and Maniar Parsi 
arrived in England as agents of Ragunath Rao, who had some business to transact with East 
India Directors and British Government. They were found by Mr. Burke under very unpleasant 
circumstances, occasioned by their peculiar modes of life, and the obligations of their 
religion. With the attention to strangers for which Mr. Burke was so remarkable, he took them 
down to Beaconsfield and it being summer, gave them up large green-house for their 
separate use where they prepared their food according to the rules of their Caste, performed 
their ablutions, and dis-charged such other duties as rites of their religion and their customs 
required, and as circumstances permitted. They found great pleasure in Mr. and Mrs. Burke‖ 
s society and where they were visited by many distinguished people whilst they sojourned at 
Beaconsfield. In autumn they set out on their return to India, and on their arrival there, 
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Ragunath Rao wrote to thank Mr. Burke for his kindness to his agents. The fragment of 
Bruke‖ s reply which is here given was written probably at the end of the year 1782.” – 
Burke‖ s life; 5o/3rd p. 46. 

 
(याचा ुऄथॳ.) 

 
 “ुअपला कारभारी हणमुंतराव ुअिण त्याच्या हाताखालचा मिणयार पारशी याुंच्या मी थोडािा 
ुईपयोगी पडलों ती मोठीच गोष् ुऄिें ुअपण िमजताुं. परुंतु एकानें दुिऱ्याच्या ुईपयोगी पडावें हा मनुष्याचा 
धमॳच ुअहे ुअिण मी काुंहीं याहून ुऄिधक केलें  नाहीं. हणमुंतराव याणें थोडे िदवि ुअमच्या एथें राहून 
ुअह्माि मोठा मान िदला. तो ुअपला ुअचारिवचार ुअिण धमॳकमॳ याुंिवर्षयीं फार जपत ुऄिे, ुअिण वळेीं 
िजवाला त्यापािून काुंहीं झालें  तरी पवा करीत निे. ुऄशा पुरुर्षाि ुअमच्या घरीं जागेची िजतकी िोय 
ुअमच्यानें करवली िततकी ुअह्मी केली. हणमुंतरावाच्या ह्या जाितधमािवर्षयीं िनष्ठचेा प्रकार मी ुअपल्या 
डोळयाुंनीं पािहला. परुंतु, महाराज, यापािून ुअह्माि एक मोठा लाभ झाला तो हा कीं त्यापािून ुअह्माि 
ुअपल्या राहण्याच्या रीतीची मािहती झाली, ुअिण यापढुें कोणा ुईुंच वणाच्या िहदूुंि या देशीं पाठिवण्याचें 
ुऄगत्य पडल्याि, त्याची ुअह्माि पूवी िूचना झाली ुअिण िरकाराुंतून त्याला येण्याि परवाना िमळाला 
ुऄिला ह्मणजे ुऄह्माि एथें त्याची योग्य ततूॳद ठेवताुं येुइल; ुअिण जेथें वर्षांतून िाहा मिहने देखील चाुंगली 
हवा निते ुऄिा जो हा ुअमचा देश ह्याुंत तुमच्या लोकाुंि िजतकें  होुइल िततकें  िुखानें राहताुं यावें ुअिण 
तुमच्या ुअमच्या व्यवहाराुंत एरव्हीं ज्या ुअडचणी येतात त्या होतील िततक्या दूर व्हाव्या ुऄशी तजवीज 
ुअह्मी करूुं . ह्या गृहस्थाुंि जी ुअपदा पिहल्यानें भोगावी लागली ती ह्या देशाुंतील लोकाुंि तुमच्या 
रीितभाती माहीत नाहींत यामुळेंच, त्याुंणीं त्याुंचा बराबर िमाचार घेतला नाहीं ह्मणून, ुऄिें नव्हे, महाराज, 
मला िलिहण्याि फार वाुइट वाटतें कीं िशपायाुंची कुमक तुह्माि पािहजे ती ुअपणाि कधीं तरी िमळेल 
ुऄशी काुंही ुअशा िदित नाहीं. ुअपल्या हातीं कोणतें काम करणें निलें  तर तिें स्पष् िाुंगावें हें ुईत्म. 
हणमुंतराव हा ुअपला िवरॄािू व हुशार िेवक ुअहे ुअिण मिणयार पारशी याणें कोणत्या प्रकारें त्याि मदत 
करण्याुंत किर केली नाहीं. ुअपल्या ुआच्छेप्रमाणें ुअपलें  काम झालें  नाहीं तर ह्याुंत त्याुंचा काुंहीं वाुंक 
नाहीं.”  
 
 ग्रुंथकत्यांनें ह्या पत्राि खालीं िलिहल्याप्रमाणें टीप िलिहली ुअहे : – 
 
 “ह्या पत्राचा ुईदे्दश बरोबर िमजत नाहीं ुअिण रघुनाथ रावाच्या ज्या पत्राचें हें ुईत्र ुअहे तें पत्र 
िमस्तर बकॳ  याच्या कागदपत्राुंत िाुंपडत नाहीं. हा पत्रव्यवहार चालू झाला तो मुळीं ुऄशा कारणावरून कीं 
िन १७८१ च्या ुअरुंभींच हणमुंतराव ह्मणून एक ुईुंच वणाचा ब्राह्मण ुअिण मिणयार पारशी ुऄिे रघुनाथ 
रावाकडून ुइस्त ुआत्न्डया डरेक्टर ुअिण ुआुंग्रज िरकार याुंकडेि काुंहीं काम होतें त्यािाठीं ुआुंग्लुं डाुंत ुअले. 
त्याुंची राहण्याची िवलॱण रीित ुअिण ुअचारिवचार याुंमुळें  ते फारच दुुःख भोगीत ुअहेत ुऄिें िमस्तर बकं 
याि ुअढळलें . परदेशीयाुंचा िमाचार घेण्यािवर्षयीं िमस्तर बकॳ  प्रििद्धच होता तो त्याुंि एकदम 
बीकन्िफील्ड एथें घेुउन गेला, ुअिण ते ुईन्हाळयाचे िदवि होते ह्मणून त्याणें बागाुंत एक मोठा बुंगला 
त्याुंच्या स्वाधीन केला, तेथें ते ुअपल्या जातीच्या चालीप्रमाणें स्वयुंपाक व िनत्याचें स्नानािदक कमॳ करीत, 
ुअिण ुअपल्या धमाप्रमाणें व चालींप्रमाणें दुिरीं िवॳ कमें त्या िठकाणीं होत त्याप्रमाणें करीत ुऄित. िमस्तर 
बकॳ  ुअिण त्याची पत्नी याुंच्या िमागमानें त्याुंला फार िुंतोर्ष होत ुऄिे, ुअिण ते बीकन्िफील्ड एथें होते 
तोंपयंत पुष्कळ नामाुंिकत परुुर्ष त्याुंि भेटावयाि येत ुऄित. पाविाळयाुंत ते परत शहदुस्थानाुंत जावयाि 
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िनघाले. ुअिण ते तेथें जाुउन पोंचल्यावर, रघुनाथ रावानें िमस्तर बकॳ  याि पत्र िलिहलें , ुअिण त्याणें 
ुअपल्या करभाऱ्याुंची बरदास्त ठेिवली ह्मणनू त्याचे ुअभार मानले. िमस्तर बकॳ  याणें बहुतकरून हें ुईत्र 
िन १७८२ च्या ुऄखेरीि िलिहलें  ुऄिावें.”  
 
 महालक्ष्मी. 
 
 ७९. महालक्ष्मी.– मुुंबुइच्या पिश् चम बाजूला कोटापािून िुमारें दोन कोिाुंच्या ुऄुंतरावर िमुद्राच्या 
काुंठी टेंकडीवर महालक्ष्मीचें देवालय ुअहे. ह्या देवळाच्या िभोंवतीं पुष्कळ धमॳशाळा ुअहेत. देवळाची 
रचना फार िाधी ुअहे. ुअुंत लहानिा गाभारा ुअहे. गाभाऱ्याुंत देवीच्या ३ मूर्णत ुअहेत. त्याुंत मुख्य मूर्णत 
रॅीमहालक्ष्मीची ुअहे. देवीिमोर िभामुंडपाुंत वाघ बििवला ुऄिून बाहेरच्या शभतींत एका बाजूला 
रॅीगणपती व दुिऱ्या बाजूला देवीची मरू्णत ुअहे. ह्या देवीची पूजा ुऄच्या ुऄष्ौप्रहर चाललीच ुऄिते. देवळाुंत 
एक मोठी तुपानें भरलेली िमुइ (नुंदादीप) ुऄहोरात्र जळत ुऄिते. गाभाऱ्याुंतील जमीन पाुंढऱ्या िुंगमरवरी 
दगडाची केलेली ुअहे. वरच्या बाजूला काुंचा लावल्या ुअहेत. मरू्णत िुंगमरवरी दगडाच्या चौथऱ्यावर 
बििवल्या ुअहेत. देवळाबाहेर गरीब लोक िभॱा मागण्याकिरताुं बिलेले ुऄितात. देवीचे दशॳनाि जाणारे 
लोक फार ुऄिल्यामुळें  कोणी ुऄधी कोणी िदडकी देत गेल्यानें िभकाऱ्याुंि रोज कमींतकमी ुअठ चार 
ुअण्याुंचा तरी खुदा िमळतो ! देवळाच्या बाजूला मोकळी जागा ुऄिून ती काळया दगडाुंनीं िपटली ुअहे व 
देवळािमोर तशाच दगडाच्या दोन िदपमाळी ुअहेत. देवीि प्रदिॱणा घालताुं यावी ह्मणून देवळा िभोंवतीं 
मोकळी जागा ुअहे. देवळाच्या पाठीमागें व पढुें ही बिण्याि जागा ुअहे. महालक्ष्मी येथील हवा 
महाबलेरॄराच्या हवेिारखी ुअहे. ुअजारीलोक नेहमीं तेथें हवा पाणी बदलण्याकिरताुं जातात. 
देवळापािून काुंहीं ुऄुंतरावर एक तळें ुअहे. तें िन १८२४ त ४०,००० रुपये खचूॳन तुळिंीदास गोपाळदास 
नामें भुंगिाळयानें हें बाुंिधलें  ुअहे. याची ुअकृित जहाजािारखी ुअहे. येथें नवरात्राुंत मोठी जत्रा भरतें 
ुअिरॄन शुद्ध ८ च्या िदवशीं मोठा होम होत ुऄितो, त्या वळेीं मुुंबईुंतील शेंकडो महाजन व ुआतर धार्णमक 
लोक होमकुुं डाुंत तुपाची बधुलीं ओतीत ुऄितात ! हा होम मोठा जबरदस्त होतो. तळयाच्या िभोंवती ुईत्म 
काळया दगडाुंची बैठक ुऄिून पिश् चम बाजूला एक देुउळ ुअहे त्याुंत शुंकर व रणछोडजी याुंच्या मूर्णत 
ुअहेत. व पुढें ह्मणजे नुंदीच्या शजेारीं मारुती व देवी ह्याुंच्या मूर्णत ुअहेत. ह्या देवळाच्या शभतीवर ुईत्म 
तऱ्हेंची िचत्रें काढलीं ुअहेत. हें देुउळ व तळें िमळून िुमारें १,१५,००० रुपये खचॳ झाला ुअहे. 
 
 ८०. महालक्ष्मीच्या देवळाची प्रितष्ठा िंामाचाय ुनामक ुआकडील स्थाियक यजुवेदी ब्राह्मणानें केली 
ुअहे. हे [हा देश पोटुॳिगजाुंच्या हाती गेल्यावर त्याुंनी शहदूुंच्या देवालयाुंचा िवध्वुंि केला व कोणतेहीं धमॳकृत्य होुउुं  िदलें  नाही. पढेु पोतुॳिगजाुंि 
हाुंकून लािवल्यावर हा देश िब्रिटशाुंच्या हातीं ुअला. नेटीवाुंवर (एतदे्दशीयाुंवर) जी त्याुंची िनरुंतर दया ुऄिते त्या ुऄन्वयें त्याुंि (वरील यजुवेद्याुंि) 
ुअपल्या धमाप्रमाणें चालण्याची परवानगी िदली. ही परवानगी िमळाल्यावरून ह्या यजुवेद्याुंपैकी मल्हार नाुइक नामक ब्राह्मणानें रॅीभलुरॄराचे शलग 
(कोणीस्थान भ्रष् करून छपवनू ठेवलेलें ) काढून त्याची प्रितष्ठा केली. X X X भलेुरॄराची प्रितष्ठा झाल्यानुंतर महालक्ष्मी (िब्रचक्याुंडी) येथील 
देवीची प्रितष्ठा शामाचायाने (ज्याि िब्रटीश िरकारचें पेटेन्ट ुअहे त्यानें) केली ुअिण ुअज िमतीपयंत िवॳ शहदुलोक त्या देवीची पूजा किरत ुअहेत. 
X X X”  

 ुईत्र को ॰. प्रा ॰. गुं ॰. शु ॰. य ॰. ब्राह्मण ह्याुंची खरी मािहती.] िंामाचाय ु मुुंबई प्राुंताुंतील वृत्युंशी ुऄिून त्याुंि 
िरकाराुंतून एक पेटेन्ट िमळाले होतें तें हल् लीं त्याुंच्या वुंशजाुंजवळ ुअहे. ह्याच देवळानजीक धाकजी 
दादाजी नामक एका परभ ुगहृस्थाचें देवालय ुअहे, त्याुंतील िवॳ देवाुंि त्याुंनीं ुअपल्या मुलाुंचीं नाुंव ेिदलीं 
ुऄिून मुख्य शुंकराचे शलगाि “धाकलेरॄर” म्हणून ुअपलें च नाुंव िदलें  ुअहे ह्मणनू त्या देवाुंच्या दशॳनाि 
कोणी फारिे जात नाहींत. ह्या देवालयापुढें मोठें पटाुंगण ुअहे. पटाुंगणाुंत िशरताुंच दोन्हीं बाजूला दोन 
मोया  
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िदपमाळी ुअहेत. एकुं दरींत ह्या देवळाचें काम फारच िुुंदर केलें  ुअहे. ह्याि एकुं दर ८०,००० रुपये खचॳ 
झाला ुअहे. हें २५ कोिाुंवरून िमुद्राुंतून िदितें हीं एकमेकाला लागलेलीं ५ देवळें ुअहेत. त्याुंची नाुंवें 
मयूरेरॄर, रमेरॄर, रॅीधाकलेरॄर, हरीनारायण व िवनायकािदत्य. ह्या देवळाि ुआ.ि. १८३० च्या फेबु्रवारी 
मिहन्याुंत बाुंधण्याि ुअरुंभ होुउन तें िन १८३२ त पुरें झालें  महालक्ष्मीच्या देवळािुंबुंधानें मुुंबुइचे वणॳनाुंत 
जो एका बखरींतून ुईतारा घेतला ुअहे तो येणेंप्रमाणें :-  
 
 “कोणे एकेिमयीं ुआुंग्रज िरकार कुं पनी बाहादुर ह्याुंचे मनाुंत ुअलें  कीं, वरळीगाुंव व मुुंबुइची 
दरम्यान खाडी ती बाुंध बाुंधून गाडीवाट करावी; परुंतु िमुद्राचे पाण्याचा जोर फार होता तेव्हाुं फार िायाि 
पडले, तथािप बाुंध बाुंधून खाडींतली जागा काढून शतेें केलीं व बहुतेक जागा तेणेंकरून िनघाली ुअिण 
रयतेि िुख जहालें  व गाडीवाट व पायवाट जहाली. हा एक धमॳच ुअहे. कोणी लोकाुंि त्या रस्त्यावरून 
येण्याि काुंहीं मनाुइ जोरजुलूम करीत नाहींत. तर धमाची रीत ुऄशीच ुअहे. तरी म्लें छ याुंत ुऄिून फार 
िुॲ धमाची वृद्धी किरतात. परुंतु शहदुलोक दे्वर्ष करून धमाचा लोप किरतात, तेणेंकरून ॱयातें पावतात. 
हा िवचार कोणीच पहात नाहीत. हें कलींचे माहात्म्य ुअहे. 
 
 जे िमयीं वरळींचा बाुंध बाुंधावा ुऄिें ुआुंग्रज िरकाराच्या मनाुंत ुअल्यावरून िरकारानें फार मेहनत 
केली. दगडाुंच्या राशी जहाजें भरून तेथें िमुद्राुंत दगड टाकले परुंतु रस्ता काुंहीं ििद्धीि न जाय. 
याप्रमाणें िकत्येक िदवि मेहनत केली तेव्हाुं रॅीमहालक्ष्मी, महाकाळी, महािरस्वती, याुंचे मनाुंत ुअलें  कीं, 
ॱीर िागराुंतून बाहेर िनघावें ुअिण मुुंबुइ नगराुंत प्रििद्ध व्हावें, भतिजन तरायािाठी; कारण त्या रस्त्याचे 
जागेंत त्याुंचा वाि होता. तेणेंकरून बाुंधाची बाुंधणी ििद्धीि जात नव्हती; त्यािाठीं रॅीमहालक्ष्मी, 
महाकाळी, महािरस्वतीनें ते िमयीं रामजी िशवजी परभ ूिरकारचे ुआुंजनेर होते, त्याुंि दृष्ाुंत िदला कीं, 
ुअह्मी ॱीरिागराुंत ुअहों तर ुअह्माुंि तेथून काढून बाहेर ज्या िठकाणीं िद्युः ुअहेत ते टेंकडीवर देवालय 
बाुंधून स्थापना करावी. तर ुअह्मी िुंतुष् होुउन बाुंध बाुंधायाि ुऄनुकूल होुउन तुझ्या हातीं बाुंध बाुंधवूुं. बाुंध 
ििद्धीि गेला तर तूुं िरकाराुंत हमी भरावी कीं मजला िरकारानें हुकूम केला ुऄिताुं बाुंध बाुंधून देुइन. 
नुंतर त्या िमुद्राचे खाडींत जाळें  घाल. ह्मणजे ुअह्मी जाळयामधून िमुद्राुंतून बाहेर िनघून येुउुं . या प्रमाणें 
देवीचा दृष्ाुंत झाला. 
 
 रामजी िशवजीनें देवीचे ुअॲेवरून िरकाराुंत हमी भरली कीं, िरकार जर मला हुकुम करील तर 
मी बाुंध बाुंधून देतों. नुंतर िरकारानें रामजी िशवजीि हुकूम िदला कीं, तुह्मी बाुंध बाुंधावा; तो बाुंधला ुऄिे. 
परुंतु हुकूम झाल्यावर रामजी िशवजीची खात्री होण्याि देवीचे ुअॲेप्रमाणें जाळें  दयांत घातलें . तेव्हाुं त्या 
तीन मूर्णत पार्षाणी महाकाली, महालक्ष्मी, महािरस्वती त्या जाळयाुंत ुअल्या. पहा ! देवींचे ित्व किें ुअहे ! 
जाळें तें काय, िकती बारीक िुतळीचें त्या मरू्णत पार्षाणी भारी तळाि बिलेल्या त्या जाळयाुंत कशा ुअपोुअप 
बिून जाळें भारानें न तुटलें  ुऄिताुं ुअल्या. नुंतर त्या मूर्णत ह्या ज्या टेंकडीवर ुअहेत त्याच टेंकडीवर 
ठेिवल्या. नुंतर ती टेंकडी व जागा िरकाराकडून बॱीि मागून त्या टेंकडीवर देुउळ बाुंधून स्थापना केली. 
त्या िदविापािून तों ुअज िदवि पावतेों ुऄचल ुअहेत. तर ती टेंकडी देवीची ुऄिे. त्या टेंकडीवर व 
जाग्यावर देवीिशवाय कोणाची ित्ा नाहीं त्या टेंकडीची हद्द टेंकडी व डेंगरी िारी दयािकनारा वरळीचे 
बाजूचा तेथपयंत ती काळीकेचे देवळापयंत देवीचें देुउळ बाुंिधले तेथपयंत ुऄिे. नुंतर गोशवदजी मुग्यानें 
धमॳशाळा बाुंिधली. िोनारशटे्यानें धमॳशाळा बाुंिधली. व माणकी कोळणीनें बाुंिधली.”  
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 बाबुलनाथ. 
 
 ८१. बाबलूनाथ.– चौपाटीच्या पुढें डाव्या बाजूि जी एक टेंकडी ुअहे तीि बाबूलनाथ ह्मणतात. 
ही डोंगरी वाळकेरॄराच्या डोंगरीचा भाग ुअहे. येथें एक महादेवाचें देवालय ुअहे, ते कोणी पाुंडुशटे या 
नाुंवाच्या िोनार गृहस्थानें बाुंधलें  होतें ुऄिे ऐकतों. हें देुउळ लहानच ुऄिून तेथें ुअताुं नवीन िभामुंडप 
बाुंधला ुअहे. हें केव्हा बाुंधलें  ह्याचा बरोबर पत्ा लागत नाहीं. येथील शलग स्वयुंभ ूुअहे ह्मणून िाुंगतात. 
येथील पाणी चाुंगले ुअहे. मुुंबईुंत पूवी नळ नव्हते त्यावळेीं गुजराथी ब्राह्मणाकडून बहुतकरून ह्याच 
िठकाणचें पाणी नेववनू येथील लोक पीत ुऄित. हें स्थान एकाुंतीं टेंकडीवर ुऄिल्यामुळें  फार रम्य िदितें. 
येथून मुुंबईचा देखावाही फार मनोवधेक िदितो. बाबूलनाथ हें नाुंव ह्या देवाि किें पडलें  ुऄिावें ह्याची 
काुंही व्युत्पित् िाधार िमळत नाहीं. तरी हा डोंगर ुऄिल्यामुळे येथें बाभळीचीं झाडें ुऄिण्याचा िुंभव ुअहे. 
व ुऄशा बाभळीच्या झाडाुंमध्यें जागा करून येथें हें देवालय बाुंधलें  ुऄिल्याकारणानें ह्याि बाभळनाथ हें नाुंव 
िहज पडलें  ुऄिावें. तेव्हाुं ुऄथांत बाभळूनाथ ुऄथवा बाभळनाथ ुऄिा कठोर ुईच् चार न किरताुं बाबलूनाथ 
ह्मणू लागले ुऄिाव ेुऄिें ुअह्माुंि वाटतें; पण खरें काय ुऄिेल तें ुइरॄर जाणे ! 
 
 गाुंव देवीचें देवालय. 
 
 ८२. गाुंव (ग्राम) देवीचें देवालय.–हें देवालय िगरगाुंवात चौपाटी बुंदराच्या नजीक ुऄिून त्याच्या 
शजेारीं रॅीशुंकराचें देवालय ुअहे. व जवळच पुष्करणी ुअहे. ह्या देवळाचा िभामुंडप मोठा ुऄिून बाजूला 
जागाही पुष्कळ ुअहे. ह्या देवीच्या िवर्षयीं ुऄशी कथा िाुंगतात कीं ही देवी परुातन ुअहे. िहचें पूवीचें नाुंव 
लीलावती ुऄिें होतें. ुअणखी ुऄिें िाुंगतात कीं, ही देवी दोनशें वर्षापूवी वाळकेश्वराचे डोंगराुंत होती. पण 
एके िदवशी रा. बाबाजी ह्माते्र िोमवुंशी ॱत्रीय पाठारे ह्याुंच्या स्वप्नाुंत येुउन ितणें त्याुंि ुऄिें िाुंिगतलें  कीं, 
मला गाुंवाुंत घेुउन जा. तेव्हाुं िदहुॳ ह्माते्र व िगरगाुंव येथील िवॳ मुंडळी िमळून ितला गाुंवाुंत ुअणनू ितची 
ुईघड्या जागेवर स्थापना केली, व तेथें एक वडाुंचें झाड लािवलें . तें ुऄद्यािप ुअहे. काुंही वर्षांमागें मोठें 
तुफान झालें  त्याुंत तो वटवृॱ मोडून पडल्यामुळें  देवी ुऄगदीं ुईघडी पडली. तेव्हाुं [मुुंबुइचें वणॳन.] शके १७२८ 
मध्यें रा. बाळाजी णभकाजी ॱत्री िोमवुंशी पाठारे याुंनीं देवीचें देवालय बाुंिधलें . ह्या देवीची जत्रा 
मागॳशीर्षॳशुद्ध पौर्णणमेि भरते. नवरात्राचे व रामनवमीचे ही ुईत्िाह होतात. देवीच्या िुंबुंधाचा िवॳ खचॳ 
िोमवुंशी ॱत्रीय हेच लोक किरतात. देवीचें नाुंव लीलावती ुऄिताुं ितला गाुंवदेवी ुऄिेंच ह्मणतात. ह्याचे 
कारण ितला गाुंवाुंत ुअणनू ितची प्रितष्ठा केली ह्मणूनच हें नाुंव प्राप् त झालें  ुऄिावें ुऄिें वाटतें. ही नाुंव 
बदलण्याची कल्पना ियुत्क् तक िदिते. 

 
 माधवबाग. 
 
 ८३. माधवबाग.– माधवबाग हा काविजी पाटलाचे तळयानजीक नळबाजाराकडे जाणाऱ्या 
रस्त्यावर ुअहे. ह्या बागाुंत लहानिेंच पण टुमदार रॅीलक्ष्मीनारायणाचे देुउळ ुऄिून देवळाच्या िभोंवार 
धमॳशाळा ुअहेत. त्याुंपैकीं ुईत्र ुअुंगची धमॳशाळा ही वास्तिवक धमॳशाळा निून लहानिा टुमदार बुंगला 
ुअहे. हा बुंगला बहुतकरून मालकाच्या स्वाधीन ुऄितो. ह्या धमॳशाळा मोया िुुंदर ुऄिून बहुतकरून 
िावॳजिनक कामाकिरताुं ुईपयोगी पडतात. बागाच्या मुख्य दरवाज्याजवळ एक लहानशी जागा 
चौघड्याकिरताुं तयार केली ुअहे व दरवाज्याजवळच एक तीन भार्षेंत िशलालेख ुअहे. त्याजवरचा 
मराठीतला ुईतारा खाली िदला ुअहे :- 
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रॅी. 
हा 

माधवबाग 
मुुंबुइ येथील राहाणारे कपोळवाणी स्वगॳवािी शठे माधवदाि 

रणछोडदाि याुंचे िचरुंजीव 
नरोत्मदाि व वरजीवनदाि 

याणीं ुअपले तीथॳरूपाचे स्मरणाथॳ बाुंधिवला ुअहे. 
शके १७९६ िुंवत १९३० िन १८७४. 

 
 ८४. देुउळ पूवािभमुख ुऄिून त्याची रचना िाधारण फारच नामी ुअहे. व जागोजाग कोरींव काम 
केलें  ुऄिून िाधुिुंत व देवािदकाुंचे पुतळे घुमटाच्या खालच्या भागाला कोरले ुअहेत. घुमटावर िोन्याचा 
कळि बििवला ुऄिून नेहमीं िनशाण फडकत ुऄितें. िभामुंडप हा लहानिाच ुऄिून जमीन फरिबुंदी 
दगडाची केलेली ुअहे. व देवािमोर एक कारुंजा ुअहे त्याजवर नेहमीं लाुंकडी झाुंकण ुऄितें. देवळाच्या 
गाभाऱ्याुंत जाण्याि एक लहानिा दरवाजा ुअहे त्याचें काम फारच नकशीचें ुऄिून त्याजवर रुपेरी पत्रा 
बििवला ुअहे. देवळाुंत मूर्णत रॅीलक्ष्मीनारायणाच्या ुअहेत. ह्या मूर्णत एका फरिबुंदी चौथऱ्यावर ुईभ्या 
केल्या ुऄिून. शुभ्र स्फिटकाच्या ुअहेत. ह्या देवळाुंतील मूतीिारख्या मूर्णत फारच थोड्या िठकाणीं 
पाहण्याि िमळतील. नारायणाची मूर्णत जणूुंकाय भक् तजनाुंबरोबर हुंितेच ुअहे व लक्ष्मी ुअपल्या िव्य 
हस्तानें भतिजनाुंि घाबरूुं  नका, मी तुमचें रॱण करीन ह्मणून ुअरॄािन देत ुअहे कीं काय ुऄिा भाि 
ुईत्पन्न करणाऱ्या ुअहेत. नारायणाचे चाऱ्ही हाताुंत प्रत्येकीं शुंख, गदा व पद म ुऄशीं ुअयुधें ुअहेत व लक्ष्मीचे 
डाव े हाताुंत िुवणाचा पेला ुअहे. ह्या मूतीचा प्रत्येक िदवशींचा पोर्षाख िनरिनराळा ुऄितो. नारायणाि 
नेहमीं मुंदील बाुंधतात. मूतीचे ुअुंगावर नेहमीं िोन्याचे, मोत्याुंचे व िहऱ्याुंचे दािगने ुऄितात. ह्या मूर्णत 
एकवळे ुऄवश्य पाहण्यािारख्या ुअहेत. येथील पूजा ित्रकाळ होत ुऄिते. ह्या देवळाुंतील दशॳनाचा वगैरे 
थाट वल् लभी पुंथाप्रमाणेंच ुऄितो ह्मणजे िदािवॳकाळ दशॳन खुलें  नितें. दशॳनाच्या िनयिमत वळेा ुअहेत. 
 
 कृष्णबाग. 
 
 ८५. कृष्णबाग.– हा बाग काविजी पटेलच्या तळयानिजक ुऄिून काुंदेवाडीच्या नाक्यावर लोहाणे 
जातीचे गृहस्थ वैकुुं ठवािी धनाजी उकरडा काुंदेवाला ह्याुंची स्री कानबाई िहनें िुमारें लाख िवालाख 
रुपये खचॳ करून एक भव्य देवालय व हा बाग बाुंधला. ह्या देवळाुंत शके १८०७ पार्णथवनाम िुंवत्िरे 
फाल्गुन शु. २ रवौ ह्या िदवशीं मोया िमारुंभानें रॅीमुरलीधराची स्थापना केली. ह्या प्रिादप्रितष्ठेंत ुआकडील 
स्थािनक यजुवेदी व गुजॳर हे होते. ह्या देवळाुंतील मूर्णत िुमारें िात ुअठवर्षींच्या मुलाुआतक्या ुईुंच ुऄिून 
त्याुंच्या मागें प्रभावळ ुअहे. मुरलीधराचे हाताुंत मुरली ुऄिून तो ती वाजवीत ुअहे व बाजूला लक्ष्मीची मरू्णत 
ुअहे, ितच्या डाव्या हाताुंत िुवणॳमय पेला ुऄिून ुईजवा हात मोकळाच ुअहे. ह्या मरू्णत शुभ्र स्फिटकाच्या 
ुऄिून एका फरिबुंदी चौथऱ्यावर ुईभ्या केल्या ुअहेत. ह्या मरू्णतही माधवबागेंतील मूर्णतप्रमाणेंच 
पाहण्यािारख्या ुऄिून पूजािदकाुंचा थाट माधवबागेंतील व्यवस्थेप्रमाणेंच िमजावा. ह्या मूितंच्या 
खालोखाल मूर्णत झावबाच्या देवालयाुंतील ुअहेत. ह्या देवळाुंतील गाभाऱ्याचा दरवाजा िाधाच ुऄिून 
शभतीचें कोरींव काम फारच ुईत्म केलें  ुअहे. िभामुंडप लहानच ुऄिून ुअुंत कारुंजा ुअहे. ह्या देवळाच्या 
घुमटाचा कळि िोनेरी पत्रयाचा ुऄिून त्याजवर नेहमीं िनशाण फडकत ुऄितें. व िभामुंडपावर जो 
िाधारण घुमटाचा ुअकार देुउन जे ुअुंत पुतळे कोरले ुअहेत व तिेंच बागाुंत िशरण्याच्या मुख्य 
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दरवाज्यापािून तों थेट देवळाच्या मुख्य घुमटापयंत कोरींव काम केलें  ुअहे व त्या कामाुंत जे एक एक 
ुऄत्युत्म पुतळे कोरले ुअहेत त्याुंचे वणॳन करणें ह्मणजे लेखणीच्या शत्क् तपलीकडे ुअहे. ह्मणजे तें ुआतकें  
बारीक व ुईत्म ुअहे कीं तें काम चार घटका डोळे भरून पािहल्याखेरीज िमजावयाचें नाही. िभामुंडपाची 
जमीन फरिबुंदी ुअहे. ह्या मूतीच्या िमोरच एका लहानशा देवळाुंत हात जोडून िपावर बिलेला ुऄिा 
गरुड ुअहे. देवळाच्या बाजूला लहानिा बाग ुऄिून तेथेंच एका चाळींत िदावतॳ ुअहे. 
 
 ठाकुरवार. 
 
 ८६. ठाकूरद्वार.–पालवाच्या रस्त्यावर आत्माराम बावा ह्याुंचे देवालय ुअहे त्याि ठाकूरद्वार ुऄिें 
ह्मणतात. हें बाुंधण्याि िुमारें तीि चाळीि हजार रुपये खचॳ झाला ुअहे. ह्या देवळाुंत राम, लक्ष्मण व िीता 
ह्याुंच्या मूर्णत ुअहेत. हें देुउळ दगडी बाुंधलेलें  ुऄिून जुन्या धतींचे ुअहे. रामाच्या मतूीिमोर िभामुंडपाुंत 
ुअत्माराम बावाची िमाधी ुअहे. मूतींच्या िमोरािमोर एका चौथऱ्यावर मारुती ुऄिून त्याच्याच पढुें 
िशवशलग ुअहे. पूवॳ बाजूला लहानशा देवळींत िवठलभलाचें, गणपतीचें, दत्ात्रयाच्या पादुका-, ुऄक् कलकोट 
येथील स्वामीचें व िशवशलग वगैरे देवाुंच्या मूर्णत ुअहेत. ह्याच देवळाच्या शजेारीं दुिऱ्या देवालयाुंत िवष्णूची, 
मारुतीची, दत्ात्रयाची व िशवशलग ुऄशा मूर्णत ुअहेत. ह्या देवळाच्या पाठीमागें ढुि वाडींत हरीभाुउचें 
ठाकूरद्वार ुअहे तेथेंही रामाच्याच मूर्णत ुअहेत. ह्या दोन्ही देवळाुंच्या नजीक झावबाचें देवालय ुअहे ह्याुंतही 
राम, लक्ष्मण व िीता ह्याुंच्या मूर्णत ुऄिून ह्या मूर्णत पाुंढऱ्या स्फिटकाच्या ुअहेत. येथें एक ुऄन्नित्र ुअहे. ह्या 
देवळाुंत ग्याि घेतला ुऄिून देवालयाचें काम मोठें िुरेख केलें  ुअहे. पुढें काुंहीं ुऄुंतरावर शणेव्याुंचे 
ठाकूरद्वार ुअहे. येथें िशवशलग, राममूर्णत वगरेै दुिऱ्या मूर्णत ुअहेत. वरील िवॳ देवळाुंत रामनवमीच्या 
िदवशी मोठा ुईत्िव होतो. १० मीच्या िदवशीं देवाची पालखी िनघते. 
 
 भुलेश्वर. 
 
 ८७. भलेुरॄर.– हें देुउळ कावजी पाटलाच्या तळयावरून भारवाडी बाजाराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर 
ुअहे. ह्या देवळाुंतील महादेवाची प्रितष्ठा मुुंबईुंतील स्थािनक यजुवेदी ब्राह्मणाुंपकैीं [३४८ पृष्ठावरील टीप पहा.] 

मल्हार नाईक नामक ब्राह्मणानें केली. हें देुउळ मोठें ुऄिून बाहेर नुंदी ुअहे. ुअुंत नेहमीं भक् तजनाुंची गदी 
ुईडलेली दृष्ीि पडते. िुंततधारा देवावर नेहमीं चालूच ुऄितात. िभामुंडपाुंत शीतळा देवीची मरू्णत ुअहे. 
बाजूला ह्मणजे दिॱण ुअुंगाि रॅीगणपतीचें देवालय ुअहे. हें देवालय ुआ.ि. १७०८ ह्या वर्षी कोणी दादाजी 
लक्षाजीराव नामक रॅीमुंत परभ ूगृहस्थानें बािधलें  ुअहे. हे बाुंधण्याचें कारण त्याच्या पोटीं िुंतान नव्हतें हे 
होय ुऄिें िाुंगतात. ुईत्र ुअुंगाि रॅीबालाजींचे देवालय ुऄिून त्याच्याच बाजूला मारुतीचें देवालय ुअहे. 
गणपतीच्या देवालयाचे बाजूि दुिरें एक मोठें रॅीरामेरॄराचें देवालय ुअहे तें ुअत्माराम शशप्यानें बाुंिधलें  
ुअहे. व त्याच्या पुढें ह्मणजे तळयाचे दिॱण ुअुंगाला दगडाुंनीं बाुंधलेलें  रॅीशुंकराचें व रॅीगणपतीचें ुऄशीं 
दोन देवालयें ुअहेत. ह्या देवळािमोर एक लहानशी िवहीर ुअहे. ह्याच देवळाचे शजेारीं एक काळभरैवाचें 
देुउळ ुअहे. भलेुरॄराचे देवळािमोर कथा परुाणें होण्याकिरताुं िभामुंडप ुअहे, तेथें नेहमीं कथा परुाणें चालू 
ुऄितात. भलेुरॄर देवळािमोर एक िवस्तीणॳ तळें ुऄिून त्याच्या मध्यभागीं एक खाुंब पुरलेला ुअहे. ह्या 
तळयाचें पाणी स्वच्छ नितें. ह्या तळयाच्या काुंठीं पुस्तकें  िवकणारे लोकाुंचीं दुकानें ुऄितात. व बैरागी लोक 
येथें नेहमी गाुंजा भाुंग िपुउन व नानातऱ्हेचीं िोंगें करून पडलेले ुऄितात. देवळाुंत िशरताुंनाच पायरीवर 
ुऄिलेले गुजराथी ब्राह्मण बेल फुलें  घेुउन तयार ुऄितात. त्याुंजपािून बले फुलें  घेुउन देवदशॳन 
झाल्यावर त्याुंि दॱणा द्यावी लागते. ह्या लोकाुंि येथे बिण्याबद्दल भाडें द्यावें लागतें ुऄिें ऐिकवाुंत ुअहे. 
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िभामुंडपाच्या शजेारी एक वट व ुऄरॄत्थ याुंचा पार ुअहे. त्याच्या खालीं नेहमीं गाुइ बितात. ह्या गाुइुंि 
चारा पाणी, भाटे लोकाुंकडून धमाथॳ िदला जातो. यॲोपवीतें िवकणाराुंची दुकानें येथेंच ुऄितात. व ह्याच 
वृॱाखालीं काुंहीं मरू्णत व शलगें ुअहेत. भलेुरॄराच्या देवळािनिमत् एक चौघडा ुअहे तो बारमाि झडत 
ुऄितो. चौघड्याकिरताुं मुख्य दरवाज्यावर एक जागा तयार केली ुअहे. बाहेरच्या ुअुंगाि फुलमाळयाुंची 
दुकानें ुअहेत.तेथें िवॳ प्रकारचीं फुलें  िमळतात. या देवळाुंत दर िोमवारीं व त्याुंत मुख्यत्वेंकरून रॅावण 
िोमवार, महािशवरात्र व प्रदोर्ष ह्या िदवशीं तर भक् तजनाुंची ुआतकी गदी होुउन जाते कीं, ुअुंत िशरण्याची 
िुद्धाुं मोठी मुष्कील पडते. रात्रौ ुअतीचा जो थाट ुईडतो तो काुंही ुऄलौिककच ह्मटला तरी चालेल. िवॳ 
रस्ता लोकाुंनीं भरून जातो. ुअुंधळे व ुआतर िभकारी ुऄधी दुगाणी मागण्याकिरताुं दरवाज्याच्या तोंडाशींच 
ुईभे ुऄितात. ह्या देवळाुंतील थाट व देखावा त्याुंत ुऄशा िवशरे्ष प्रिुंगाचा–प्रत्यॱ पािहल्यावाचनू लॱाुंत 
येणें कठीण. शहदुस्थानाुंत ुऄनेक महान महान तीथें व ॱेत्रें ुअहेत तरी तेथें भलेुरॄराएवढी ितत गदी व ह्या 
देवळािारखें ुईत्पन्न दुिऱ्या कोणत्याही देवळाचें निेल ुऄिें ुअह्माुंि वाटतें. 
 

 ८८. भलेुरॄर देवळाच्या ुईत्र ुअुंगाला पुंचमुखी मारुतीचें देवालय ुअहे. ह्या मारुतीि पुंचमुखी 
ह्मणयाचें कारण ह्याि पाुंच मुखें ुअहेत. रॅावणाुंतील शनवारीं येथे मोठी गदी ुऄिते. ह्या मूतीच्या िमोर 
दुिरी एक शनीची मरू्णत ुअहे. व पिश् चम बाजूला िवठलभल रखुमाुइ व राधाकृष्ण ह्याुंच्या मूर्णत ुऄिून तेथेंच 
रणछोडजीची मूर्णत ुअहे. दिॱण बाजूि महादेवाचीं िनरिनराळीं शलगें ुअहेत. मोठें शलग ज्या िठकाणीं ुअहे 
तेथे नेहमीं काळोख ुऄितो. लहान शलग ुअहे तेथें मात्र ुईजेड ुऄितो. शभतींत पावॳती, गणपती व मारुती 
ह्याुंच्या मूर्णत ुअहेत. हीं देवालयें कधी व कोणी बाुंधलीं ह्यािवर्षयीं काुंहींच मािहती िमळत नाहीं ! 
 
 हाटकेश्वर. 
 
 ८९. हाटकेरॄर.– हें देवालय भलेुशवरानिजक ुअहे. ह्या देवालयाुंत िशवशलग ुअहे. ह्या 
देवालयाच्या स्थापनेिवर्षयीं ुऄशी दुंतकथा िाुंगतात कीं, हल् लीं ज्या िठकाणीं हें शलग ुअहे त्या िठकाणीं 
कोणी एक कपोळ जातीचा वाणी राहत ुऄिे. एके िदवशीं त्या वाण्यानें त्या घराुंत भाड्यानें राहत ुऄिलेल्या 
एका ब्राह्मणाि घर िोडून जाण्याि िाुंिगतलें , जेव्हा तो त्या गोष्ीि नाकबलू झाला. पढुें मालकाचें व 
त्याचें बरेंच भाुंडण झालें ; तेव्हाुं त्यानें जाताुंना एके िदवशीं रात्रीि हल् लींच्या जागेवर शलग ुअहे त्या जागेवर 
िशवशलगाची स्थापना केली, दुिरे िदवशीं िकाळीं मालक येुउन पाहता तों घराुंत िशवशलगाची स्थापना 
झाली ुअहे. तेव्हाुं ुऄथांत हे िशवस्व झाल्याकारणानें त्याचा नाुआलाज झाला. ुऄजूनही ह्या देवळाच्या वरचा 
भाग घराचा िदितो. हटीचाने स्थापन केला ह्मणनू ह्या देवाि हाटकेरॄर शकवा ―हटेीचरॄर‖ हे नाुंव पडलें . 
 
 मुुंबादेवी. 
 
 ९०. मुुंबादेवी.– ह्या देवीचें देवालय पूवी मदैानाुंत फाुंशीतळयाजवळ होते. पण िरकाराि 
काुंपाच्या मदैानाुंत जागा हवी होती ह्मणनू देवळाची शकमत देुउन त्याुंनी तें ुआ.ि. १८०३ त मोडून टाकिवलें  
व हल् लींच्या जागेवर नेण्याची परवानगी िदली. त्यावळेीं या देवळाचा िवॳ कारभार [म्यात्ल्कन िाहेब ह्या गृहस्थाि 

शवेगी म्हणतात.] पाुंडुिेंट सोनार याजकडे होता. हल् लींचें देुउळ कोणी व कधीं बाुंिधलें  ह्यािवर्षयीं िवरॄिनीय 
मािहती िमळत नाही. ह्यादेवीची स्थापना िुमारें ५०० वर्षांपूवी झाली ुअहे ुऄिें िमजतें. िहची स्थापना 
कोणी कोळयानें केली होती ुऄिें बहुतेकाुंचे ह्मणणें पडतें. हें ह्मणणें िुंभवनीय िदितें, कारण येथील मुळचे 
राहणारे कोळीच होत. मुुंबादेवी ही त्याुंची कुळदेवता. कोळयाुंत िस्रयाुंचीं नाुंवें मुुंगा, िशमगी, मौना, मोंगु 
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ुऄशी ुऄझनू ुअढळतात. ह्यावरून ुऄिें ुऄनुमान होतें की, ही देवी कोणी कोळणींने स्थापून ितला ुअपलें  नाुंव 
ठेिवलें  ुऄिावें. पुढें हळुहळू ――गा” चा ――बा” होुउन मुुंबा शब्द लोकव्यवहाराुंत ुअला. तेव्हाुं ुऄथात मुुंबादेवीचे 
मुुंबादेवी हेंच नाुंव प्रििद्ध झालें . हल् लीं परळाि माणकेरॄर, महालक्ष्मी येथे धाकलेरॄर वगैरे स्थापकाुंची नाुंवें 
जशीं देवाुंच्या कपाळी ुअली ुअहेत, तिलाच प्रकार मुुंबादेवीच्या िुंबुंधानें होुउन कोणी मुुंगा नामक 
कोळणीनें देवीि ुअपलें  नाुंव िदलें  ुऄिल्याचा बराच िुंभव ुअहे. पाुंडुशटे हे गृहस्थ पूवी मुुंबईुंत मोठे 
वजनदार होते. त्याुंनीं हें देुउळ बाुंधलें  व त्याची व्यवस्था ुअपण स्वतुः पाहू लागले. हल् लीं देखील त्याुंच्या 
घराण्याकडेिच हें काम ुअहे ुऄिें ऐिकवाुंत ुअहे. ह्या देवळाची जागा मारवाडी बाजाराच्या एकाटोंकापािून 
दुिऱ्याटोंकापयंत ुअहे. ह्याला तीन दरवाजे ुअहेत. शचचबुंदराकडे जो रस्ता जातो तेथें मुख्य दरवाजा 
ुअहे. दुिरा दरवाजा मारवाडी बाजाराकडे ुअहे. व ितिरा मोठे रस्त्यावर ताुंबटाुंच्या चाळीिमोर ह्मणजे 
पायधुणी व भायखळा येथें जो रस्ता जातो त्या रस्त्यावर ुअहे. ह्याच देवळाुंत गणपती, मारुती, िशव ुअिण 
ुआुंद्रायणी ह्याुंची देवळें ुअहेत. ह्या देवळािमोर दुिरें लक्ष्मीनारायणाचें एक देुउळ ुअहे, तें माजी जगन्नाथ 
िंुंकरिेंट ह्याुंनी बाुंिधलें  ुअहे. मुुंबादेवीच्या तळयाकडे जाुउुं  लागलें  ह्मणजे जगन्नाथजी व बलदेवजी ह्याुंची 
लहान देवळें लागतात. दुिऱ्या दरवाज्याशजेारी व तलावाचे िमोर गणपती, लक्ष्मीनारायण, मारुती ुअिण 
पुंचमुखीमहादेव ह्या देवाुंच्या मूर्णत ुअहेत. ह्या देवाुंच्या मागें शमीचा एक मोठा वृॱ ुअहे. दिऱ्याच्या िदवशीं 
ह्या वृॱाची पूजा किरतात. येथें नवरात्राुंत ९ िदविपयंत दररोज हजारों भािवकजनाुंची दशॳनाकिरताुं गदी 
जमत ुऄिते. 
 

 ९१. हें देुउळ बठैें ुऄिून मूर्णत दगडाच्या ुअहेत. देवीची पूजाुऄचा नेहमीं मोया थाटानें होत ुऄिते. 
देवीच्या पुढें एक वाघ बििवला ुअहे. नवरात्राुंत येथें मोठा होम होत ुऄितो. त्यावळेी धार्णमक लोक बराच 
धमॳ करून मणोगणती तूप यॲनारायणापॳण किरतात. ुऄिाच यॲ बेचरादेवीच्या पुढें नवरात्राुंत होत 
ुऄितो. ही देवी भलेुरॄरानजीक ुअहे. ह्या देवीची मूर्णत ुईग्र ुअहे. मुुंबादेवीचें तळें िेंट नागरदास नवलाख्या 
याुंनी बाुंिधलें  ुअहे. ह्या तळयावर बिण्याकिरताुं फरिबुंदी चौथरे िभोंवार केले ुअहेत. तळयात एक स्तुंभ 
ुईभा केला ुअहे. ह्या तळयाचें पाणी स्वच्छ नितें. लक्ष्मीनारायणाचे देवळािमोर वाणी वगैरे लोक कबुतराुंि 
दाणा घालतात. ुऄिा धमॳ बहुधुः रॅावक वाण्याुंत फार होत ुऄितो. झाडाुंच्या बुडाुंशीं, घराुंच्या शभतींच्या 
कोपऱ्याुंत ुऄगर मुुंग्याुंच्या वारुळावर हे लोक िाखर टािकतात. िुंस्कृत भार्षेंत मुुंबादेवीचें एक माहात्म्य 
ुअहे. त्याुंत ुऄशी कथा वाचण्याुंत येते कीं, ह्या बेटाुंत पूवी मुबारक नाुंवाचा कोणी एक बलाय र दैत्य होता. 
त्यानें ुअपल्या तपोबलानें ब्रह्मदेवापािून ुऄिा वर मागनू घेतला होता कीं, ुअपणाि कोणापािूनही मृत्य ू
निावा व ुअपण नेहमीं िवजयी व्हावें. ह्याप्रमाणें वर िमळाल्यावर तो दैत्य ब्राह्मणाुंि पीडा देुउुं  लागला. 
त्याचा िुंहार व्हावा ह्मणनू िवॳ देव िमळून िवष्णिू शरण गेले. तेव्हाुं िवष्णु, िशव ुअिदकरून िवॳ देवाुंनीं 
ुअपापलें  तेज काढून त्या दैत्याि मारण्याकिरताुं देवी ुईत्पन्न केली. देवीनें मुबारकाि हतवीयॳ केले. तेव्हा 
तो देवीि शरण गेला व ितजपािून ुऄिा वर मािगतला कीं, माझें नाुंव तुझ्या नाुंवाुंत िमळवनू तें तुझ्या 
नाुंवापूवी यावें ुअिण िवॳकाळ ह्या जगाुंत प्रििद्ध ुऄिावें. ह्यावरून देवीने ुअपलें  नाुंव मुुंबादेवी ठेिवलें . ह्या 
देवळाच्या शजेारीं कािार लोकाुंचें एक देुउळ ुअहे. हें देवालय देवीचें ुअहे. 
 
 रामवाडीत श्रीरामचुंद्राचें देऊळ. 
 
 ९२. रामवाडींतील रॅीरामचुंद्राचें देुउळ.–हें देुउळ फार पुरातन ुअहे ुऄिें िदितें. हें प्रथम 
काशीनाथ िोकाजी या नाुंवाच्या परभ ू गृहस्थानें बाुंधलें  होतें. िुमारें ९०–९५ वर्षांपूवी िवठोबा कानोजी 
नामक परभ ू गृहस्थानें ह्या देवळाचा जीणोद्धार केला ुऄिें िाुंगतात. तेव्हाुंपािून ह्या देवळाची विहवाट 
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त्याुंच्याच वुंशजाकडे ुअहे. येथें रामाचें देुउळ ुऄिल्याकारणानें ुअिमुंतात भागाला रामवाडी हें नाुंव पडलें  
ुअहे. 
 
 ९३. मुख्य देुउळ रॅीरामचुंद्राचें ुऄिून त्याुंत राम, लक्ष्मण ुअिण िीता ह्याुंच्या मूर्णत ुअहेत. मुख्य 
देवळाि चाुंदीचा देव्हारा ुअहे. या मूतीच्या ुईत्र बाजूला रॅीमारुती व गणपित याुंची लहान लहान देवळें 
ुअहेत. तिेंच दिॱणाुंगाि, गरुड ुअिण रॅीलक्ष्मीनारायणाचें ुऄशी देवळें ुअहेत. ह्या िवॳ मूर्णत पृथक पृथक 
लहान मखराुंत शकवा देव्हाऱ्याुंत ुईत्म िुंगमरवरी दगडाच्या चौथऱ्यावर बििवल्या ुअहेत. िवॳ मूर्णत िफेत 
स्फिटकाच्या ुअहेत. बाहेर एक मारुतीचें लहानिें देवालय ुऄिून त्याच्या बाजूला दगडी दीपमाळी ुअहेत. 
हें देवालय लहानच ुऄिून ह्याि देवळाचा ुअकार मुळींच नाहीं. एकाद्या घरािारखी ह्या देवळाची रचना 
ुऄिून तेंही मोडकळीि ुअलें  ुअहे. 
 
 सुुंदरबाग. 
 
 ९४. िुुंदरबाग.–(रॅीद्वारकानाथजीचें देवालय.)–हें देवालय रामवाडी व िवठलभलवाडी ह्याुंच्या 
जवळ ुऄिून काळकादेवीच्या रस्त्यावर ुअहे. हें देुउळ सुुंदरदास नामक वाणी गृहस्थानें बाुंिधलें  ुअहे. 
ह्मणून ह्याि ―िुुंदरबाग‖ ुऄिें ह्मणतात. मुख्य दरवाज्यावर लेख ुअहे तो येणेंप्रमाणे :- 
 
 ुऄशा रॅीद्वारकानाथजीनु मुंदीर ठक् कर मुलजीजेठा िुत िुुंदरदािे बुंधाव्यु छे. तेनी प्रितष्ठा िुंवत् 
१९३१ ना जेष्ठ शु. ८ ने शुक्रवारे करी छे. 
 
 This temple is built by Sunderdass son of Thakar Mulji Jetha and dedicated to God 
Dwarkanathji in the year of Samvat 1931 Jestha Sudh 8th Friday the I I th June 1875. 
 
 ९५. ह्या देवळाुंत जाण्याि मुख्य दोन दरवाजे ुअहेत. एक पिश् चमबाजूि व दुिरा ुईत्र बाजूि. 
पिश् चम बाजूच्या दरवाज्यावर िरद्धीििद्धीििहत गणपती कोरला ुऄिून वर मोठें घड्याळ ुअहे. व बाहेरच्या 
ुईत्र व पिश् चम बाजूि ुऊर्षी, गोंिावी, गवळणी, माकडें वगैरे नानातऱ्हेचीं िचत्रें कोरलीं ुअहेत. कोणी 
जपमाळ घेुउन बिला ुअहे, कोणी पोथीवाचीत ुअहे, कोणाच्या जटा वाढल्या ुअहेत त्या तो नीट करीत 
ुअहे, कोठें माकडें नानातऱ्हेचें खेळ करीत ुअहेत, ुऄिें ुऄनेक जातीचें कोरींव काम मोठें िुुंदर केलें  ुअहे. 
ुअुंत िशरताुंच मोठा भव्य व िवशाळ ुऄिा िभामुंडप दृष्ीि पडतो. ह्या िभामुंडपाची जमीन िुंगमरवरी 
दगडाुंनीं िपटलेली ुअहे. िभामुंडपाच्याखालीं भक् तजनाुंि जोडेवगैरे ठेवण्याकिरताुं जागा केली ुअहे. 
िभामुंडपाुंत एका कोपऱ्याि लहानशी िवहीर ुअहे त्या िवहीरीवर नेहमीं झाुंकण ुऄितें. िभामुंडपावर तीन 
बाजूुंनीं ग्यालरी ुअहे व ह्या ग्यालरीचें काम व खाुंबाुंचे काम मोठें नकशीदार केलें  ुअहे. द्वारकानाथजीच्या 
मूतीच्या िमोर लहानिा कारुंजा ुअहे, तो नेहमी बुंद ुऄितो. कारणपरत्वें त्याचा ुईपयोग किरतात. 
गाभाऱ्याुंत जाण्याचा दरवाजा रूपेरी मुलाम्याचा ुअहे. ह्या दरवाज्यावर रॅीकृष्ण ुऄिून त्याजवर दोन 
मनुष्याुंनीं छत्र धरलेलें  ुअहे ुऄिा देखावा दाखिवला ुअहे. दरवाज्याच्या बाजूला जयिवजय हे बििवले 
ुऄिून त्याुंच्याच दोनीं बाजूुंला कोनाड्यािारखा ुअकार दाखून तेथें गोपी हाताुंत हात घालून फुगड्या 
घालीत ुअहेत ुऄिें दाखवनू त्याुंच्याखाली गाुइचीं िचत्रें कोरलीं ुअहेत व त्याुंच्याच बाजूला एका बाजूि 
िारुंगीवाला िारुंगी व दुिऱ्या बाजूला तबलजी तबला वाजवीत ुअहेत ुऄिें दाखिवलें  ुऄिून त्याुंच्याहीवर 
ुऄशींच तबलजी व िारुंगीवाल्याुंचीं िचत्रें ुअहेत. रॅीद्वारकानाथजीची मूती काळया स्फिटकाची ुऄिून एका 
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चौरुंगािारख्या ुईुंच चौथऱ्यावर बििवली ुअहे व त्या मूतीपुढें िनरिनराळया जनावराुंचीं िचत्रें ठेिवतात. 
बैठकीवर नेहमीं रेशमीकपडा ुऄितो. मूतीच्या चाऱ्ही हाताुंत शुंख, चक्र, गदा व पद्म हीं ुअयुधें ुअहेत. हीं 
िवॳ रुप्याचीं ुअहेत. ह्या मूतीच्या बाजूला लहान लहान तक् के ठेवलेले ुऄितात. मूतीचा पोशाग नेहमीं 
िकनखापी ुऄिून पागोटें वल् लभपुंथानुयायी महाराजाुं प्रमाणें ुऄितें. ह्या देवाचें दशॳन िकाळीं ६–७–९ 
वाजताुं व िुंध्याकाळीं ४–५–६–वाजताुं ुऄिें िगळें िहावळे ―खुलें ‖ होतें. बाकीच्या वळेीं दरवाजा बुंद 
ुऄितो. दशॳन िगळें ५–१० िमनटें खुलें  ुऄितें. ह्या देवळाुंत वाणी, भाटे ह्याुंची व त्याुंच्या बायकाुंची गदी 
बहुतकरून फार ुऄिते. एकुं दरींत ह्या देवळाचें काम फारच चाुंगले केलें  ुऄिून पाहण्यालायक ुअहे. 
 
 काळबादेवी. 
 
 ९६. काळबादेवी. –रामवाडीच्या नाक्यावरून काुंपाच्या मदैानाुंत जाुउुं  लागलें  ह्मणजे हें देुउळ 
लागतें. हल् ली ह्या देवळाची विहवाट ुआकडील यजुवेदी वृत्त्युंशी याुंजकडे ुअहे. ज्या वळेीं काळबादेवीचा 
रस्ता िरकारानें वाढिवला त्यावळेीं त्याुंनी जुनें देुउळ मोडण्याचा हुकूम करून देवीची पनु्हाुं स्थापना 
करण्याचा खचॳ देुउन हल् लीचें देुउळ बाुंधिवलें . याची िवॳ विहवाट कै. रघुनाथ कृष्ण जोिंी ह्याुंजकडे 
िोंिपली होती. हें देुउळ लहानच ुऄिून टुमदार ुअहे व घुमटाच्या बाजूला चार कोपऱ्याुंवर चार ब्राह्मण 
बििवले ुअहेत. दरवाज्याुंत दोन िदपमाळी ुअहेत. ह्या देवळाची वर्षांतून एकदाुं मागॳशीर्षॳ वद्य ३० स्येि 
जत्रा भरते. ह्या देवीची प्रितष्ठा िुमारें ुआ.ि. १७८४ त ुआकडील वृत्त्युंशी यजुवेद्याुंनीं केली ुअहे व देुउळही 
त्याुंचेच ुऄिून ुऄजूनही ह्या देवळाची विहवाट िदहूॳ रघुनाथ कृष्ण जोिंी ह्याुंच्या वुंशजाुंकडेि ुअहे. ह्या 
देवीि कािलका देवी ुऄिेंही ह्मणतात. 
 
 साधारण देवालयें. 
 
 ९७. िाधारण देवालयें– णिंवरीस वागेरॄरीचें देवालय ुअहे. परळास माणकेश्वराचें देवालय ुऄिून 
दुिरीं लहान मोठीं बरींच देवालयें ुअहेत. माणकेरॄराचें देवालय रा. रा. णवठोबा माणकोजी ह्याुंनी बाुंिधलें  
ुअहे. तिेंच, माजगाुंवाुंसही माणकेरॄराचें एक देवालय ुअहे. हें िुमारें १९० वर्षांवर कोणी वरळीकर 
िोमवुंशीॱत्रीय याुंनीं बाुंिधलें  ुअहे. याचा जीणोद्धार रा. रा. पुरुषोत्म रामचुंद्रजी ह्याुंनीं केला ुअहे ुऄिें 
िाुंगतात. माणकेरॄराच्या देवळाुंजवळ धमॳशाळेिमोर एक लहानिें देुउळ ुअहे. त्याुंत िशळेवर एक 
िपाकृित कोरलेली ुऄिून, बाजूि ३ फूट ुईुंच व दीड फूट रुुं द ुऄिा दगड ुअहे. त्याच्या वरच्या बाजूि चुंद्र 
िूयॳ कोरले ुअहेत. खालीं महादेवाची शपडी ुअिण नुंदी ुऄिे काढले ुअहेत; ुअिण त्याच्या खालीं कानडी 
ुअिण बालबोध िलपींत काुंहीं लेख ुअहेत. हा दगड अवरुंगजेब बादशहाच्या पदरच्या एका कानडी 
गृहस्थानें बििवला ुअहे ुऄिें िाुंगतात. 
 
 ९८. शुंभमुहादेवाचें देवालय वरळीि ुअहे. माटुुंग्जयाि मारुतीचें देवालय फार प्रििद्ध ुअहे व तेथेंच 
दुिरीं काुंहीं देवालयें ुअहेत. त्याुंत िवठोबाचें देवालय मोठें ुऄिून ुअर्षाढीकार्णतकीि मोठी जत्रा भरते. 
मािहमाि खोकलादेवी ुअहे. ितची खोकला बुंद करण्यािवर्षयीं मोठी प्रिििद्ध ुअहे. ग्राुंटरोड स्टेशनानजीक 
महालक्ष्मीच्या रस्त्यावर जगन्नाथ िंुंकर िेंट ुउफॳ  नाना िंुंकर िेंट ह्याुंचें भवानीशुंकराचें देवालय ुअहे. 
बाजूि धमॳशाळा ुऄिून ितच्याच लगत त्याुंचा धमाथॳ दवाखाना ुअहे. ह्या देवळाच्या बाजूला त्याुंचा वाडा 
ुऄिून त्याच्या पढुें िुुंदर बाग ुअहे. 
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 ९९. तिेंच मुुंबईकर शशदे शरे्षवुंशी भुंडारी जातीचें रॅीहरेरॄराचें देवालय कै. लाडकुबाई गोपाळ 
णभकाजी ह्माते्र याुंची िवधवा िहनें ुअपल्या मतृ्युपत्राुंत िलिहल्याप्रमाणें ितच्या जातीच्या लोकाुंनीं वैशाख शुद्ध 
५ मुंगळ, शके १७७३ ता. ८ मे, िन १८५१ रोजीं बाुंधून त्याुंत रॅीहरेरॄराची स्थापना केली. ह्याच देवालयाि 
मागचे बाजूि रामचुंद्र पाुंडुरुंग राऊत ह्याुंनीं ुआ.ि. १८७४ िालीं रॅीराममुंदीर जोडलें  ुअहे. 
 
 १००. माणहमाि परभा देवीचें देवालय ुअहे. हें फार प्राचीन ुअहे. ह्या देवीची स्थापना शबब 
राजाच्या कारकीदीत कोणी एका िरदारानें केली ुअहे ुऄिें तेथील लोकाुंच्या िाुंगण्यावरून िमजतें. 
―परभादेवी‖ ह्या नाुंवावरून हें देुउळ बाुंधणारा ुआिम शबबराजाबरोबर ुअलेल्या िरदाराुंपैकी कोणी परभ ू
गृहस्थ ुऄिावा ुऄिा तकॳ  करण्याि जागा िमळते. पुढें ह्या देवळाचा जीणोद्धार मुुंबईुंतील परभ ूगृहस्थाुंनी 
केला ुअहे हें खालील लेखावरून वाचकाुंच्या लॱाुंत येुइलच. शबब राजानें माणहम विवनू तेथें ुअपली 
राजधानी केल्यामुळें  त्याि माणहम, मणहकावती, प्रभावती व भीमस्थान (शबबस्थान) ुऄशीं नाुंव ेपडलीं होतीं 
वगैरे मािहती ुअम्ही मागें दुिऱ्या भागाुंत िदलीच ुअहे. ह्या देवीि ―प्रभावती‖ ुऄिें ही ह्मणतात. ुअताुं 
प्रभावती हें नाुंव पडण्याि एक तर ती परभ ू गृहस्थानें स्थापीत केली व दुिरें माणहमच्या प्रभावती 
नाुंवावरूनही त्या देवीि हें नाुंव िमळालें  ुऄिावें ुऄिा ुअमचा तकॳ  ुअहे. वर ह्मटलेला लेख येणेंप्रमाणें :- 
 

।। रॅी ।। 
――रॅी माता प्रभावतीचें देवालय बाुंधलें  । 
िमस्त प्रभकुुल पाठारे ॲाती िमळोन ।। 
वैशाख शुद्ध ११ येका. िुंवत् १७७१ । 

िवक्रमादी. ।।”  
 

 घोडपदेव. 
 
 १०१. घोडपदेव.– माजगाुंवच्या शवेटाि ―मोटेचें माुंजगाुंव‖ ह्मणतात. ह्याच्याच शजेारीं एक 
लहानशी डोंगरी ुअहे, तीि व ितच्या ुअिपािच्या जागेि ―घोडपदेव‖ ह्मणतात. ह्या जागेि घोडपदेव 
ह्मणण्याचे कारण ुऄिें िदिते कीं, पाहण्याबरोबर ह्या डोंगरीची ुअकृती घोड्याच्या ुअकारािारखी िदिते. 
ुऄिें िकत्येक ह्मणतात; पण, वास्तिवक येथें मोठा खडक मात्र ुअहे, तेव्हा ुऄथांत ह्याि ―खडकदेव‖ हें नाुंव 
चाुंगलें  शोभेल ! येथें एका घोड्याि शेंदूर चोपडून देव बनिवला ुअहे. हें स्थान फार पुरातन ुअहे. िस्रयाुंि 
मुलें  देण्यािवर्षयीं ह्याची फार प्रख्याती ुअहे ! ह्याि भोळया बाया िुपारीचा कौल लावनू मुलें  मागतात व 
ज्याि ह्या देवाच्या प्रिादानें मुलें  होतात त्या तेथें पाळणें व झोळया नेुउन ह्या देवाच्या दारीं बाुंधतात. 
 
 कान्होबा. 
 
 १०२. कान्होबा.–ुअमच्या लोकाुंकिरता ुअज तेहतीि कोटी देव ुअहेत तरी त्याुंि ते पुरे न पडून 
नवीन नवीन धमॳपुंथ व मतें िनघत ुअहेत. कान्होबा हाही त्याुंतलाच एक देव ुअहे. िकत्येकाुंचे ुऄिें म्हणणें 
ुअहे कीं, कान्होबा ह्याि शहदु व मुिलमान भजतात; पण, िकत्येक ह्मणतात मुिलमानाुंचा कान्होबाशीं 
काहींच िुंबुंध नाहीं. पिहल्या मताचे लोक ुऄिें म्हणतात की, िुमारें १,२०० वर्षांपूवी कोणी सय्यद सादत 
नाुंवाचा एक फकीर पैठण मुक् कामीं मोठा िवष्णुभक् त होुउन गेला, त्याुंने ज्या वळेीं ुअमच्या देशावर 
मुिलमान लोकाुंनीं स्वाऱ्या करून मुिलमानी धमाचा प्रिार करण्याचा िपाटा चालिवला होता, त्यावळेी 
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ह्या लोकाुंपािून शहदूुंचें रॱण व्हाव ेह्मणून हा पुंथ ुईपत्स्थत केला. ह्यामुळें  ह्या पुंथाुंत शहदु तर िशरलेच पण 
मुिलमानही बहुत िशरले. कान्होबाचीं देवळें नितात. त्याुंचे मठ ुऄितात ते िाधारण राहतीं घरें, चाळी 
शकवा एखादी लहानशी कोठडी ह्याुंत ुऄितात. मठात एक बाळकृष्णाची मरू्णत ुऄिते. क् विचत एकादा 
िपराचा पुंजाही पाहण्यात येतो. कान्होबाच्या पजुाऱ्याि ―भगत‖ ह्मणतात. हे भगत ुअपल्या ुअुंगाुंत वारें 
ुअणतात. त्याि कान्होबाचें वारे ुऄिे म्हणतात. कान्होबाचे पजेुच्या वळेी ―याुऄल् ला िबििमल् ला‖ वगैरे 
यावनी शब्दाुंचा ुईपयोग करून त्याच्या पुढे ुउद जािळतात; फुलें  न वाहता िबजा वाहतात; िजकडे ितकडे 
ुऄबीर फें कतात, व काुंहीं मुिलमानी कलमेही पढतात. िवशरे्ष चमत्कार हा ुअहे की, कान्होबाची पजुा 
करण्याि फकीर लागतो ! कान्होबाचे भक् त ुऄिेंही ह्मणतात कीं, राम ुअिण रहीम हे दोघे बुंधु ुऄिून रहीम 
वडील व राम धाकटा होता !! दुिऱ्या मताचे लोक ुऄिें ह्मणतात कीं, कान्होबा हा कृष्णाचा ुऄवतार ुऄिून 
कान्होबा हें नाुंवही पण कृष्णाचेच ुअहे; िकत्येक तर ुऄिें ह्मणतात कीं, कान्होबा ुअिण कृष्ण हे दोन्ही 
एकच; िकत्येक ह्मणतात कृष्णाचा िोबती जो पेंद्या तोच हा कान्होबा ुऄिावा; कारण त्याि कृष्णानें तू 
किलयुगात कान्होबा ह्या नाुंवाने प्रििद्ध होशील ह्मणून वर िदला होता. कान्होबाचा ुईत्िव जन्माष्मी व 
गोकुळष्मी ह्या िदवशीं होतो. हें मोठें प्रखर दैवत ुअहे ुऄिें त्याचे भक  त िाुंगतात व वारें येतें त्या िदवशीं 
वारेकरी ुअपल्या ुअुंगावर भल्या जाड िोडग्याुंनीं मारून घेतात. कान्होबा बायाुंि मुलें  देतो ुऄिेंही 
ऐकण्याुंत येतें ! कान्होबाचे मठ बहुतेक िोनार, शशपी, भुंडारी वगैरे लोकाुंचे ुऄितात. ब्राह्मण लोकाुंचे मठ 
कोठें पाहण्याुंत येत नाहीत. जन्माष्मीिारख्या पिवत्र िदवशी मुिलमान फकीर बोलावनू त्याजकडून 
बाळकृष्णाची पूजा करिवणें हें मोठें लाुंछनास्पद होय. 
 
 डेरे. 
 
 १०३. डेरे.–मुुंबई शहराुंत मारवाडी, व रॅावक वाणी वगैरे लोकाुंचीं देवालये ुअहेत त्याुंि डेरे 
ह्मणतात. हे डेरे नेहमीं खुले ुऄितात. वल् लभपुंथी मुंिदराुंप्रमाणें देवाुंचें दशॳन िनयमीत वळेींच होतें ुऄिें 
नाहीं. देवाच्या मुख्य दरवाज्यावर पारिनाथाची मूर्णत ुऄिते. हे डेरे बाुंधण्याची तऱ्हा ुअमच्या देवळापेॱाुं 
िनराळी ुऄिते. प्रथमारुंभी ुअुंत िशरण्याबरोबर एका बाजूि त्याुंचे जती बिण्याच्या जागा ुऄितात, तेथें 
त्याुंच्याजवळ मयरूिपच्छाुंचा कुुं चा ुऄितो. हे जती ुअपल्या तोंडात ॱदु्र प्राण्याुंचा प्रवशे होुउ नये ह्मणनू तें 
नेहमी वस्राच्छादीत करीतात. तिेंच चालताुंना देखील िूक्ष्म प्राण्याुंची शहिा घडू नये ह्मणून कुुं चानें जमीन 
झाडून मग पढुें पाुउल टाकतात. ―ुऄशहिा परमो धमॳुः‖ हे त्याुंच्या धमाचें मुख्य तत्व ुअहे. ह्या लोकाुंच्या 
डेऱ्याुंचे तक् तपोशीि ुअरिे, शभतीि ुअरिे, दरवाज्याला ुअरिे ुऄिे ुऄनेक िठकाणीं ुअबडधोबड ुअरिे 
बिवनू त्यात पारिनाथ व ुआतर मूतींची िचत्रें बििवलीं ुऄितात. हे डेरे मुुंबईुंत एकुं दर ुअठ नुउ ुअहेत. 
ह्यात पायधुणीवर ुऄिलेला डेरा िवांत मोठा. हा मोठा पाहण्यालायक ुअहे. मुख्य पारिनाथाची मरू्णत 
पिहल्या मजल्यावर ुअहे, तेथें जाण्याि एक दगडी िजना लागतो तो चढून गेलें  ह्मणजे प्रथमच एक भल्या 
लाुंब व रुुं द ुऄशा िहाणी दृष्ीि पडतात. िहाणेच्याच मानानें चुंदनाचीं खोडेंही मोठमोठीं ुऄितात. 
पारिनाथाच्या मतूीिमोर नेहमीं ुऄगरबत्त्याुंचा धूप चालू ुऄितो. ह्या मूतीि घोरजीनाथ हें नाुंव ुअहे. 
मूतीचा पोशाग िवॳ जडावाचा व मौल्यवान मखमाल, िकनखापािद जरतारीचा ुऄितो. ह्या पोर्षाखावर िहरे 
व माणकें  बििवलीं ुऄितात त्यामुळें  िदव्याच्या ुईजेडानें ते फारच चमकतात. ते ुआतके कीं जणूुं काय 
ुअकाशाुंत चाुंदण्याच चमकत ुअहेत ुऄिा भाि ुईत्पन्न किरतात. ह्या घोरजीनाथाची ―ुअुंगी‖ दीड दोन 
लाखाुंची ुअहे ह्मणून िाुंगतात. एकुं दर डेऱ्याचें भाुंडवल पुंधरा वीिलॱाुंचे ुअहे. ुअुंगी ह्मणजे मूतीवर 
पोर्षाख चढिवणें होय. ही ुअुंगी चढिवण्याची गम्मत पाहाण्याची िुंिध रॅावण मिहन्याुंत मारवाड्याुंचे पजुिण 
येतात त्यावळेीं ुऄिते. ह्या िणाच्या िदविाुंत ते लोक डेऱ्याुंत मोठी रोर्षनाुइ किरतात. प्रथम पुजारी ुईभा 
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राहून ह्मणतो की, ―पन्नाशटेनी ुअुंगी बे मण‖ , ुआतक्याुंत दुिरा येुउन ह्मणतो ―मारी चार मण‖ ितिरा ह्मणतो 
―मारी ुअठ मण‖ ह्याप्रमाणें वाढत वाढत जाुउन पुंचवीि तीि मणाुंपयंत धाुंव जाते. कधीं कधीं ह्याही पेॱाुं 
ज्यास्त मण वाढत जातात. तो जास्त मण बोलेल त्याच्या नाुंवाची ुअुंगी त्या िदवशीं मूतीवर चढिवतात. मग 
ज्याच्या नाुंवाची ुअुंगी चढली ुऄिेल त्याच्या जवळून तो जेवढे मण बोलला ुऄिेल तेवढे मण तुपाचे पिेै 
त्याजजवळून घेतात. प्रत्येक मण २ ।। रुपयाुंप्रमाुंणे धरला जातो. मग तूप १० रुपये ुऄगर २० रुपये मण काुं 
ुऄिेना. पण जो एकदाुं २ ।। रुपयाुंचा भाव बििवला ुअहे त्याच दरानें पिेै घ्यावयाचे. ह्या लोकाुंच्या 
भक् तीचा प्रकार शहदूहून िनराळा ुअहे. हे लोक डेऱ्याि रुंग देतात तो ताुंबडा व शपवळा ुऄितो. मुुंबईुंतील 
िवॳ मारवाड्याुंचे दुकानाुंि ह्मणा, घराुंि ह्मणा शकवा घराुंतील पेट्याुंि ह्मणा ुऄिाच रुंग ुऄिावयाचा. हा 
रुंग देण्याचे तऱ्हेि मारवाडी तऱ्हा ह्मणतात. हे लोक मतूीवर दररोज िनरिनराळे पोर्षाख घालतात. एक 
िदवि मोत्याुंचा, एक िदवि पाचूुंचा, एक िदवि माणकाुंचा ुऄिा रोज िनराळा पोर्षाग व रोज िनराळे दािगने 
। मारवाडी व रॅावक लोक रॅावण मिहन्याुंत ुईपोर्षण किरतात. िकत्येक लोक त्याुंि पैिे देुउन त्याुंची 
ुईपोर्षणें िवकत घेतात. हे लोक धार्णमक ुऄिल्याकारणानें धमाकडेि फार पिैा खचॳ किरतात. 
 
 रावळें. 
 

 १०४. रावळें.–कामाठी पुऱ्याुंत कामायाुंचीं रावळें ुअहेत. ह्या देवळाुंत बहुतेक िवठोबा व मारुती 
हीं दैवतें ुऄितात. ह्या देवाुंिशवाय त्याुंच्यामध्यें जाखाुइ, जोखाुइ, पुतळाुइ, एल् लमा ुऄशा ुऄनेक देवी 
ुअहेत! हे लोक मद्रास ुआलाख्याुंतून िुमारें शें दीडशें वर्षोपूवी येथें ुअले ुऄिाव े व तेव्हाुंपािून त्याुंनीं हीं 
रावळे बाुंिधलीं ुऄिावींत. ह्या रावळाुंपैकीं एक दोन रावळें फार चाुंगलीं ुअहेत. कामाठी लोक फार ुईद्योगी 
ुअहेत. ह्याुंच्या िस्रयाुंही काुंहीं बिून खात नाहींत. कोणी िवड्या करतात ुअिण कोणी मजूरी करतात ुऄिे 
ुऄनेक धुंदे करून त्या ुअपलें  पोट ुअपल्या नवऱ्याुंवर पडूुं देत नाहींत. ह्याुंच्याुंत बरेच लोक ुअज िधन 
झाले ुअहेत. 
 
 आयुसमाज. 
 
 १०५. ुअयॳिमाज.–हा िमाज ुआ.ि. १८७५ िालीं एिप्रल मिहन्याचे ५ व ेतारखेि रॅीमत् स्वामी 
दयानुंदसरस्वती ह्याुंनीं स्थािपला. ह्या िमाजाचा मुख्य ुईदे्दश वदेाुंचे तत्व लोकाुंि कळून त्याुंनी प्राचीन 
ुअयांच्या िरतीभाती प्रचाराुंत ुअणून त्याप्रमाणें चालावें हा ुअहे. ह्या िमाजाचे ुऄनुयायी परुाणाि मान देत 
नाहींत. ुअिण मूतीिही मानीत नाहींत. ह्या िमाजाच्या मुंिदराचें काम चाललें  ुअहे. हें िगरगाुंव पोिलि 
कोटामागें ुअहे. येथें दर रिववारीं ुइरॄरोपािना होुउन एकाद्या िवर्षयावर व्याख्यान होतें. ह्याचा वार्णर्षकोत्िव 
चैत्र शु. १ देि होतो. ुआ.ि. १८८५ त ११ नवेंबर रोजीं ह्या िमाजाि कै. स्वामी दयानुंदसरस्वती ह्याुंच्या 
स्मरणाथॳ ――दयानुंदपुस्तकालय” जोडलें  ुअहे. 
 
 प्राथुनासमाज. 
 
 १०६. प्राथॳनािमाज मुंदीर.–हें मुंदीर ुआ.ि. १८६७ िालीं स्थापन झालें . ह्या िमाजाचा मुख्य ुईदे्दश 
हा ुअहे कीं, ुइरॄर एक ुऄिून िनराकार ुअहे. मनुष्यानें त्याचीच भत्क् त करावी. ुआतर देवदेवताुंि हे 
िमािजस्त मानीत नाहींत ुआतकें च नव्हे; तर, ुइरॄरप्रणीत शकवा ुइरॄरदत् ुऄिे कोणतेंच धमॳपसु्तक ते कबलू 
करीत नाहींत. िमािजस्त ुईपािनेकिरताुं प्रत्येक रिववारीं िायुंकाळीं एकत्र जमतात. ह्या िमाजाचा 
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वार्णर्षक ुईत्िव एक ुअठवडा चालतो त्या वळेीं व्याख्यान, हिरकीतॳन व परुाण हीं होत ुऄितात. मुंिदराची 
बाुंधणी ुआुंग्रजी धतीवर ुऄिून त्याचा बाह्य देखावाही काुंहींिा ुआुंग्रजी तऱ्हेचा िदितो. खालीं मोठें हॉल ुऄिून 
ुअुंत व्यािपीठ ुअहे. व्याख्यानेंही त्या पीठावरूनच देतात. वर ग्यालरी ुअहे तेथें दुतफा लोक बिण्याि 
जागा ुअहे. एकुं दरींत ह्या मुंिदराचा ुअुंतील देखावा मोठा िचत्वधेक ुअहे । या िमाजािवर्षयीं ही एक गोष् 
लॱाुंत ठेवण्यािारखी ुअहे कीं, बहुतेक शहदुधमानुयायी लोकाुंनीं हें मुंदीर बाुंधण्याच्या कामीं वगॳणी भरली 
ुअहे. केवळ तत्पुंथानुयायाुंनींच भरली ुअहे ुऄिें नाही. ह्या मुंिदराला लागूनच एक मुखशाळा ुअहे तींत 
प्रत्येक बधुवारीं व्याख्यान होत ुऄितें. 
 
 क्याणथड्रल. 
 
 १०७. क्याथीाल.–िुमारे १७० वर्षांमागें ह्मणजे ुआ.ि. १७१८ त िेंट थामिचचॳ ह्मणजे ज्याि 
हल् लीं क्याथीाल हम्णतात तें त्या वर्षाच्या [येश ूिरिसस्ताचा जन्म िदवि. ह्याि ुअपले लोक ―नाताळ‖ ुऄिें ह्मणतात. ह्या शब्दाची 

व्युत्पत्ी काुंहीं कळत नाहीं ! मुख्य िदवि िदिेंबर मिहन्याची २५ तािरख हा होय. पण हा िण ८ िदविपयंत पािळला जातो.] िरिसस्तमिच्या 
िदवशीं ुईघडलें . ह्यापूवी पुष्कळ वर्षेंपयंत जे ुआुंग्रज लोक मुुंबईस येत ते िकल्ल्याुंत एक खोली होती ितला 
देुउळ िमजून प्राथॳना करण्याि जात ुऄित. ह्यापूवी ह्मणजे ुआ.ि. १६६५ िालीं कोटॳ ऑफ् डायरेक्टिॳ 
ह्याुंनीं एक िुुंदर िोुइवार चचॳ (पाद्री लोकाुंचे देुउळ) बाुंधण्यािवर्षयी िूचना केली होती व त्या चचॳमध्ये 
केवळ युरोिपुऄन लोकाुंिच घेण्याचा िवचार निून एतदे्दशीयाुंपैकीं जे कोणी िरिसस्ती होतील त्याुंिही ुअुंत 
घेण्याचा िवचार होता. ह्या िूचनेवरून िर जॉजु आक्झेंडन, लोकल कौत्न्िलचे पे्रििडेंट ह्याुंनीं ुअपले 
वजन खचूॳन ५०,००० रुपयाुंवर रक  कम जमवनू ह्या चचॳमध्यें १,००० हजार मनुष्यें बितील एवढें मोठें 
देवालय बाुंधावें ुऄिें ठरवनू हल् लीं हें ज्या जाग्यावर ुअहे त्याच जाग्यावर हें बाुंधण्याचें काम िुरु केलें . परुंतु 
शभतींचें काम थोडें बहुत चाललें  ुअहे ुआतक्याुंतच तें बुंद पडलें . ह्ाणमल् टन िाहेब ुऄिें ह्मणतो कीं, िन 
१६८० मध्यें जॉन चाईल्ड यानें त्या कामाचे पे्रििडेंटच्या कामाचा चाजॳ घेुउन िशल् लक रािहलेला पिैा 
ुअपल्या घशाुंत ुईतरिवला. परुंतु ुआ.ि. १७१४ िालीं रेवरेंड णरचडु कॉब नाुंवाचा गृहस्थ ह्या वळेीं मुुंबुइचा 
चापलेन होता, त्याने हें काम ुअपल्या हातीं घेतलें  व त्याच्या प्रयत्नाि त्यावळेचे मुुंबईचे गव्हनॳर ऑनरेबल 
डब्ल्य ूएलाबी व ुआतर युरोिपुऄन रिहवाशी ह्याुंनी ुअस्थापूवॳक मदत केली. त्याुंनीं ४०,००० रुपयाुंवर ह्या 
कामािाठी रक् कम जमा केली व ुइस्ट ुआुंिडया कुं पनीनें ह्या कामािाठीं १०,००० रुपये बॱीि िदलें . 
ह्याप्रमाणें पिैा जमल्यावर ुआ.ि. १७१५ त नवेंबर मिहन्याचे १८ व ेतारखेि ह्या क्याथीालचे पायाचा दगड 
डेप्युटी गव्हनॳर व्स्टर्फन स्रट [ह्या चचॳच्या पायाचा दगड रामाजी कामत नाुंवाच्या गृहस्थानें बििवला ुअहे ुऄिें ―राुउुं ट ुऄबाुउट बाुंब‖े 

ह्या पुस्तकावरून िमजतें.] ह्याुंनीं पूवीच्या मोडक्या चचॳच्या जागीं बििवला. हे चचॳचें काम एकिारखें ३ वर्षपेयंत 
चाललें  होतें व वर ह्मटल्याप्रमाणें ुआ.ि. १७१८ िालीं नाताळच्या िणाुंत ुईघडलें . त्यावळेीं गव्हनॳर 
िाहेबाुंनीं िवॳ िरिसस्ती लोकाुंि बडा खाना िदला; व तोफाुंि िरबत्ी िदली. त्या वळेेपािून ह्या चचॳची 
दागदुजी व ुआतर खचॳ चालावा ह्मणून बुंदराुंत येणाऱ्या मालावर शेंकडा ुऄधा टक् काप्रमाणें कर बििवला. 
ह्या देवळाि सेंट थॉमस चचु ह्मणण्याचें कारण ुऄिें ुअहे कीं, युरोप खुंडातून सेंट थॉमस ह्यानें पिहल्यानेंच 
शहदुस्थानाुंत गॉस्पेल (धमॳ पुस्तक) ुअिणलें  ह्मणनू त्याुंचेंच नाुंव ह्या देवळाि िदलें . ह्या चचॳवरील घुमट 
मोडून हल् लीं जो मनोरा बाुंधला ुअहे तो ुआ.ि. १८३८ िालीं १६,००० रुपये खचूॳन बाुंधला. त्याच्यावर 
ुऄिणाऱ्या घड्याळाची शकमत ५०० िगनी ुअहे. ह्याुंत ताि, ुऄधा ताि, पाव ताि ुऄशीं वाजतात. चमत्कार 
हा ुअहे कीं ह्या कामाकिरताुं पुष्कळ शहदु लोकाुंनीं वगॳणी िदली ुअहे ुऄिें कळतें. ुआ.ि. १८६५ िालीं ह्याुंत 
बराच फेरफार करण्याुंत ुअला. ह्याुंत जो बाजा ुअहे त्याि १५,००० रुपये खचॳ झाला ुअहे. ुआ.ि. १८१९ 
िालापािून ह्या चचाि घुंटा ुअहे ती गव्हनॳर िम.बून ह्याुंनीं िदली व ितजवर त्याुंचे नाुंव व शक िलिहला 
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ुअहे. ह्या चचॳच्या िमोर जें कारुंजे ुअहे तें बाुंधण्याकिरताुं िर कावसजी जहाुंगीर ह्याुंनीं िात हजार रुपये 
खचॳ केला ुअहे. ह्या देवळाच्या बाहेरील खुल्या जाग्याुंत मोठमोठे प्रििद्ध पुरुर्ष पुरले ुअहेत. हें चचॳ मुुंबईुंत 
िवॳ चचांमध्ये मोठें ुऄिून ह्याुंत नेहमीं प्राथॳना होत ुऄिते. ुअुंत बिणाराुंि ुईष्णतेपािून त्राि पोहचूुं नये 
ह्मणून पुंखे लावले ुअहेत. देवळाच्या ुअुंत शभतींत मोठमोठी िचत्रें कोरलीं ुअहेत. ह्या व ुआतर देवळाुंत 
िाहेब लोकाुंची लग् नें होतात व ती पाद्री लावतो; व बात्प् तस्मा देणें तोही देवळाुंतच होतो. िरिसस्ती लोकाुंत 
मूल िमजुतींत ुअलें  ह्मणजे बात्प् तस्मा देत ुऄितात. बात्प् तस्मा देणें ह्मणजे िरिसस्ती शास्राचा िुंस्कार करणे 
होय. 
 

 सेंट अुंडू्र्यज ककु. 
 

 १०८. िेंट ुऄुंायुज ककॳ  (िेंट ुऄुंायचूें देुउळ).–हें पे्रििबिटिरुऄन मताचें देुउळ ुआ.ि. १८१६ त 
बाुंधण्याि िुरवात केली. हे बाुंधण्याकिरताुं िरकारानें ५०,००० रुपये िदले होते. हें चचॳ ुआ.ि. १८१८ त 
बाुंधून तयार झालें . ुआ.ि. १८२६ त ह्या देवळाचें िशखर िवजेच्या तडाक्याुंत िाुंपडून पडलें . हल् लींचें िशखर 
जॉन क्याणलकाट, एफ.ुअर.ए्. याुंनीं बाुंिधलें  ुअहे. ुआ.ि. १८२५ त िमस्तर क्लो ह्या गृहस्थाच्या 
िशफारशीवरून ह्या देवळाुंत एक लहानिा बाजा ुअणनू ठेिवला होता; परुंतु त्याच्या जागीं हल् लीं 
त्याच्यापेॱाुं मोठा ुअणून ठेिवला ुअहे. ुआ.ि. १८३३ पयंत ह्या देवळाुंत ुअिदतवारीं एकदाुंच प्राथॳना होत 
ुऄिे. पण तेव्हाुंपािून िाुंजिकाळ होुउुं  लागली. 
 
 सेंट जॉन चचु. 
 
 १०९. िेंट जॉन चचॳ.–ुआ.ि. १८४७ त िर जॉजु क्लॉकु, मुुंबईचे माजी गव्हनॳर, ह्याुंनीं ह्या 
ुआमारतीच्या पायाचा दगड त्याच वर्षाच्या िडिेंबर मिहन्याच्या ४र्थ्या तारखेि बििवला. ुआुंग्रज िैन्याुंतील जे 
लोक अफ् गाणणस्थानाुंतील लढाुइमध्यें पडले गेले त्याुंच्या स्मारकाकिरताुं हें चचॳ बाुंधण्याुंत ुअलें  ुअहे. हें 
चचॳ बाुंधण्याची कल्पना रेवरेंड जी. णपगट ह्याुंनीं काढली; परुंतु हें चचॳ परुें होण्याच्या ुऄगोदरच ते िनवतॳले. 
ुआ.ि. १८५८ िालीं ह्याुंची प्रािादप्रितष्ठा झाली, त्या वळेीं भटीचाचायॳ िबशप हाणडंग हे होते. ह्यावळेी िवॳ चचॳ 
पुरे झालें  नव्हतें. ह्याचा खचॳ एकुं दर १,२७,००० रुपये झाला, पैकी िरकारानें ६८,६४४ रुपये िदले होते. 
घुमटाला ५६,५०० रुपये खचॳ लागला ुअहे. िवॳ चचॳ ुआ.ि. १८६५ िालीं बाुंधून परुें झालें . रेवरेंड डब्ल्य ू
मोल ह्याुंनीं मोठी मेहनत करून घुमट बाुंधण्याकिरताुं वगॳणी गोळा केली. िर कावसजी जहाुंगीर ह्याुंनीं 
७,५०० रुपये ह्या टॉवरवर घड्याळ बििवण्याकिरताुं िदले होते ते त्याुंच्या मुंजूरीने घुमटाच्या कामीं लावले. 
ह्या चचॳची बाुंधणी ुआुंग्रजी तऱ्हेची ुअहे. पाद्रीची बिण्याची जागा ५० फूट लाुंब ुऄिून २७ फूट रुुं द ुअहे. 
टॉवर व घुमट १९८ फूट ुईुंच ुअहे. ह्याुंत मोया िखडकीमध्यें िरिसस्ती लोकाुंतील पुरातन िाधुिुंत ह्याुंचीं 
िचत्रें काढलीं ुअहेत.जुन्या कराराुंतील गोष्ींचीं जागोजाग दाखिवलीं ुअहेत. ह्या चचॳवर लेख ुअहे तो 
येणेंप्रमाणें :- 
 
 ――This church was built in memory of the officers, whose names are written above, and 
of the non-commissioned officers and private soldiers, too many to be so recorded, who fell, 
mindful of their duty, by sickness, or by the sword, in the campaigns of Scinde and 
Afghanistan, A. D. 1838–43.”  
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 एकुं दरींत ह्या चचॳचें कारािगरीचें काम वगरेै ुईत्म ुअहे एवढेंच नाहीं तर, शहदुस्थानाुंतील िवॳ 
चचॳमध्ये हें ुईत्माुंपकैीं मानलें  ुअहे. 
 
 होली णरणनटी चचु. 
 
 ११०. होली िरिनटी चचॳ.–हें धोबीतळयाजवळ नव्या सोनापुरगल् लींत ुअहे. ह्या चचॳचा एकुं दर 
खचॳ १३,००० रुपये ऑनरेबल जेम्स फ्लयाणरिं माजी ुऄत्क्टुंग गव्हनॳर, ह्याुंनीं केला व ुआ.ि. १८४० त ुईघडून 
प्रािादप्रितष्ठा िन १८४२ त झाली. त्याुंत ुऄडीचशें मनुष्यें बितील एवढी जागा ुअहे. ह्या मध्येंच ुआ.ि. 
१८३८ िालीं स्थापन झालेली ुआुंडो िब्रटीश ुआुंत्स्ट्ययूशनची शाळा ुअहे. 
 
 खाइस्ट चचु. 
 
 १११. िाईस्ट चचु.– हें भायखळयावर भायखळा एज्युकेशन िोिायटीच्या शाळेजवळ ुअहे. ुआ.ि. 
१७१८–१९ िालपयंत िेंट थॉमि चचॳच्या िुंबुंधानें प्राटेस्टुंट मुलाुंकिरताुं च्यािरटी स्कूल ह्मणून िकल्ल्याुंत 
एक शाळा होती; परुंतु ुआ.ि. १८२५ िालीं िरकारच्या हुकमावरून ती शाळा हल् लींच्या ुआमारतींत 
भायखळयावर ुअणली. ह्या चचाि एकुं दर १,७१,२८८ रुपये लागले. ुआ.ि. १८३१ िालीं ह्या शाळेच्या 
ुअिपाि एक चचॳ बाुंधण्याचा ुईद्योग िुरू झाला. ह्या कृत्याि िरकारानें १०,००० रुपये िदले व दुिरे दहा 
हजार रुपये एज्युकेशन िोिायटीनें वगॳणी गोळा करून जमिवले. ह्या चचाि जे हल् लीं लोखुंडी खाुंब 
ुअहेत ते पूवी टौन हॉलाकिरताुं ुअणले होते. ह्या चचॳमध्यें ५०० मनुष्यें बिण्याची जागा ुअहे. 
 
 सेंट णपटसु चचु. 
 
 ११२. िेंट िपट्ॳ  चचॳ.–हें चचॳ माजगाुंव येथें ुऄिून ुआ.ि. १८५९ िालीं ुईघडलें . ह्या कृत्याि िम. 
िेंर्फडु नामक गृहस्थानें ुअपल्या मरणिमयीं बरीच रक् कम िदली. तिेंच त्यानें शफेडॳि ुअम् हौिनामक 
धमॳशाळा ही ुअपल्या खचानें बाुंधली. ही भायखळ्यावर तुरुुं गाच्या िमोर ुअहे. ह्याुंत िवधवा, पोरकी मुलें  व 
ुअुंधळे ह्याुंि ुअरॅय िमळतो. ह्या चचॳमध्यें २५० मनुष्यें बिण्याची िोुइ केली ुअहे. 
 
 ११३. ह्या देवळाुंिशवाय रोमन क्याथिलक लोकाुंची देवळें ुअहेत त्याुंि ुआगजा ह्मणतात. ह्या िशवाय 
जागोजाग त्या लोकाुंचे खुरूि ुअहेत. ते चुने गच् ची चौथऱ्यावर ुईभे केलेले ुऄितात. प्रत्येक खुरिावर 
I.N.R.I ुऄशीं ुऄॱरें ुऄितात. खुरूि हा शब्द ुआुंग्रजी cross (क्रॉि) ह्या शब्दाचा मराठींत ुऄपभ्रुंश झाला 
ुअहे. हे खुरूि पोटुॳगीज लोकाुंचा ुऄुंमल होता त्यावळेीं स्थापलेले ुऄिाव े ुऄिें वाटतें. िकत्येकाुंचा 
जीणोद्धार केला ुअहे. िकिरस्ताुंव लोक ह्या खुरुिािमोर खुरमाुंड्या घालून हात जोडून प्राथॳना किरतात. 
हे खुरूि पोटुॳगीज लोकाुंचीं दैवतें ुऄिून त्याुंच्या कारकीदीच्या खुणा ुअहेत. मरीन पलटणीजवळ जो 
खुरूि ुअहे तो िवांत मोठा ुअहे. त्याि पुष्कळ िकिरस्ताुंव भजतात. त्यािमोर खुरमाुंड्या घालून प्राथॳना 
किरतात. िुंध्याकाळीं तर बरेच िकिरस्ताुंव प्राथॳना किरताुंना दृष्ीि पडतात. ह्या खुरिाि िकत्येक नवि 
घेतात व तो नविाि पावतो ुऄिेंही ऐिकवाुंत ुअहे. हा खुरूि जें जें कोणी मागेल तें तें त्याुंि देतो ुऄिें 
िाुंगतात ! ह्या खुरिाजवळ नेहमीं पणत्या लावतात. ह्या खुरिाि शहदु व पारशी लोकही भजतात व नवि 
घेतात ुऄिें ऐकण्याुंत येतें ! पोटुॳगीज लोकाुंच्या देवळाुंत भलेुरॄराच्या पाठीमागच्या रस्त्यावर ――नोिाशियोरा 
डी एत्स्पराुंि” ह्मणून जी ुआगजॳ ुअहे ती िवांत मोठी ुअहे. िहच्या ुअिपाि पुष्कळ जागा ुअहे. देवळाुंत 
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पुष्कळ िामान ुऄिून त्याुंच्या िाधूच्या मूर्णत ुअहेत. रोमनक्याथिलक लोक मूतीची पूजा किरतात. हें देुउळ 
पूवी काुंपाच्या मदैानाुंत जेथें मोठा खुरूि ुअहे त्याच्या जवळ होतें. ह्याचा जीणोद्धार ुआ.ि. १८३३ त झाला. 
प्राथॳनेच्या वळेीं िवांि बोलावण्याची घुंटा ुऄिते ती वाजिवली ह्मणजे िवॳ जमतात. माजगाुंवास ुऄिेंच 
देुउळ फार परुातन ुअहे. हें कोळी लोकाुंनीं बाुंधलें  ुअहे ुऄिें ऐिकवाुंत ुअहे. िकाळच्या प्रहरीं व त्याुंत 
िवशरे्षेंकरून रिववारीं िकाळीं व िुंध्याकाळीं िकिरस्ताुंव व िकिरस्तािवणी डोकीवरून पाुंढरा कपडा घेुउन 
व िकत्येक तर मडमाुंिारखा पोर्षाख करून प्राथॳनेला देवळाुंत जाताुंना दृष्ीि पडतात. ह्या लोकाुंचें 
धमॳपुस्तक बायबल ुअहे. 
 
 मणिंदी. 
 

 ११४. मिशदी.–मुिलमान लोकाुंच्या मिशदी कुलाब्यापािून तों माणहमापयंत एकुं दर ८९ ुअहेत. 
ह्याुंपैकी बहुतकरून सुनी पुंथाचे मुिलमानाुंच्याच फार ुअहेत. पैकीं बोहोऱ्याुंच्या ुअठ, खोज्याुंच्या दोन 
ुअिण मोंगलाुंची एक ुऄशा ुअहेत; िशवाय िपराुंच्या कबरी व पुंजे पजुण्याचीं िठकाणें शें पन्नाि ुअहेत. 
मिशदी व पुंजे पुजण्याुंची िठकाणें बहुतकरून पायधुणीपािून तों थेट काुंपाच्या मदैानापयंत ज्या ज्या 
िठकाणीं मुिलमान लोकाुंची वस्ती ुअहे त्या त्या िठकाणीं ुअहेत. ह्याुंच्या मिशदीजवळ तळें ुऄिायचेंच. 
मिशदींत िनमाजाकरताुं जाणारानें प्रथमतुः तळयाुंत पाय धुवनू चूळ भरून नुंतर ुअुंत गेलें  पािहजे. ुअुंत 
गेल्यावर पिश् चमबाजूला तोंड करून ुऄल् लाची प्राथॳना मुखानें ह्मणून कानाडोळयाुंला हात लावनू पुढें एक 
िकबला पिरून गुडधे टेंकून जिमनीला नाक घाुंिून पुनुः ुईभें राहून पुनुः पिहल्याप्रमाणेंच करून ुऄल् लाची 
प्राथॳना किरतात. ह्याुंच्या मिशदींत िवांि जाण्याची परवानगी ुऄिते. मक् कें त ममदाचा जन्म झाला हें 
पिश् चमेकडे तोंडकरून प्राथॳना करण्याचें कारण िाुंगतात. ह्याुंच्या मिशदीची रचना ह्मटली ह्मणजे चार 
बाजूला चार लहान घुमटें दाखवनू मध्यें मुख्य व ुईुंच घुमट, त्या घुमटावर मत्स्याकृित िचन्ह ुऄशी ुऄिते. 
ह्या लोकाुंत मोहरमचा िण मोठा ुऄितो. मोहरम हें त्याुंच्या मिहन्याचें नाुंव ुअहे. ह्या मिहन्याुंत हिन व 
हुिन ह्याुंच्या स्मरणाथॳ ताबूत शकवा डोले कािढतात व एकिारखे नुउ िदविपयंत ताबतुाुंपुढें ुउद 
जाळतात. नवव ेिदविाची रात्र ह्मणजे कत्लची रात्र होय. रात्रीं ताबुतें िमरिवण्यािाठीं बाहेर कािढतात. व 
तीं एकदाुं बाहेर पडलीं ह्मणजे दुंग्याला जी िुरवात होते ती पुिताुं िोुइच नाहीं. हे डोल्याचे िदवि ुअले 
ह्मणजे मुुंबईचें पोलीि जजॳर होुउन जातें । नुंतर दहाव्या िदवशीं तीं भेंडी बाजाराुंत एकत्र जमवनू िमुद्राुंत 
थुंड करण्याकिरताुं नेतात. हे डोले मोठमोया शकमतीचे ुऄिून िकत्येक पऱ्या, पेहलवान, हुंि, हत्ी, ुईुंट 
वगैरे नानातऱ्हेच्या िचत्राुंवर बििवले ुऄितात. डोल्याुंचें कामही मोठें पाहण्यािारखें ुऄितें. मुिलमान, 
शहदु वगैरे हाताुंत नाडे बाुंधून फकीरी मागत िफरतात. ह्या िणाुंत फारच बीभत्ि िोंगे दृष्ीि पडतात. 
मुुंबईुंत दरिाल िुमारें लहान मोठीं िमळून दोनशें-िव्वा दोनशें ताबतुें व पुंजे हजार-बाराशें होतात. हीं 
ताबुतें करायची ह्मणजे त्याुंि प्रथम िरकारची परवानगी िमळवनू दुंगाधोपा न होण्याबद्दल जामीन द्यावा 
लागतो. 
 
 ११५. पूवी कत्लच्या रात्रीि मोंगल लोकाुंचा घोडा िनघत ुऄिे. हे लोक ताबतू करीत नाहींत. ह्या 
घोड्याच्या िवांगाला नागव्या तरवारी बाुंधीत. हा घोडा िवॳ शहरभर िफरे. एकदाुं का हा घोडा व ताबतू हीं 
िमोरािमोर ुअलीं कीं रक् तस्राव व्हावयाचाच. ुऄिें वळेोवळेीं होुउुं  लागल्या कारणाुंनें िरकारनें हा घोडा 
काढण्याची मनाुइ केली ुअहे. ह्मणून मोंगल लोक त्याि त्याुंच्या मिशदीच्या वाड्याुंतच िफरिवतात. 
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 जुमा मणिंद. 
 
 ११६. मुिलमान लोकाुंच्या मिशदींपकैीं मुख्य जुमामिशद होय. जुमा ह्मणजे शुक्रवार–हा त्याुंचा 
पिवत्र िदवि ुअहे. ही मिशद पूवी काुंपाच्या मदैानात होती; परुंतु, तेथून हल् लीं जुन्या कापडबाजारानजीक 
मोया तळयाच्या काुंठी बाुंधली ुअहे, ही फार परुातन ुऄिून ुआ.ि. १८३६ िालीं माजी महुंमदअल् ली रोगे 
(हल् लींचे महुंमदअल् ली रोगे ह्याुंचे ुअजे) ह्याुंनीं एक लाख रुपये खचूॳन बाुंधली ुअहे. ह्या जुमामिशदीच्या 
ुआस्टेटीपािून िालीना ३०,००० रुपये ुईत्पन्न होतें. ह्या मिशदीची व्यवस्था पाहण्याचें काम िरकाच्या 
मुंजुरीनें १२ ुआिमाुंकडे िोंपिवलें  ुअहे. त्याुंि मुशािबर ह्मणतात. ह्या बारा ुऄिामींत काजी व नाझर हे 
ुऄितात. ह्या मिशदींत एक मुख्य धमॳगुरु ुऄितो. ह्याुंचें काम जुम्याच्या िदवशीं ह्मणजे शुक्रवारीं व वर्षांतून 
मुख्य दोन ुआदी ह्या िदवशी कलमा पढण्याचें ुअहे. एक मुल् ला नेहमींचा िनमाज पढण्याकिरताुं ुऄितो. एक 
बाुंगी ुऄितो त्याचें काम बाुंग पुकारण्याचें ुऄितें व काुंहीं नोकर ुऄितात. 
 
 ११७. ह्या मिशदींत िवांि पाहण्याकिरताुं जाण्याची बहुधा मोकळीक ुऄिते परुंतु, ुअुंत जाण्यापूवी 
िवांनीं ुअपले जोडे बाहेर काढून ठेवाव ेुऄिा िाधारण िनयम ुअहे. १२ पािून तों एक वाजेपयंत िनमाज 
पढण्याची वळे ुऄिते. ह्या मिशदीच्या िुंबुंधानें एक शाळा ुअहे तींत ुअरबी, फारशी व ुईदूॳ भार्षा िशकिवल्या 
जातात. िहचा खचॳ महुंमदअल् ली रोगे ह्याुंनीं ह्याच कामाकिरताुं िनराळे तोडून िदलेल्या पैशाुंतून किरतात. 
 
 सातताड मणिंद. 
 
 ११८. िातताड मिशद.–ही मिशदबुंदराजवळ ुअहे. िहचें िालीना ११,००० रुपयाुंचे ुईत्पन्न ुअहे. 
िहची व्यवस्था पाहण्याकिरताुं चार व्यवस्थापक ुअहेत. 
 
 जकणरया मणिंद. 
 
 ११९. जकिरया मिशद.–ही माुंडवीजवळ खडकावर ुअहे, िहचें ुईत्पन्न िालीना ५,००० रुपये 
होतें. 
 
 हाजी इस्माइल हबीबची मणिंद. 
 
 १२०. हाजी ुआस्मायल हबीबची मिशद.–ही मिशद िदहुॳ नाुंवाच्या गृहस्थानें बाुंिधली ुऄिल्यामुळें 
ितला हेंच नाुंव चालू झालें . ही मिशद मेमणवाड्याुंत ुअहे. िहचें िालीना ुईत्पन्न िाडेचारहजार रुपये ुअहे. 
 
 मोगल मिंीद. 
 
 १२१. मोंगल मिशद.– ही मिशद हाजी महुंमदहुसेन णिंराजी ह्याुंनीं बाुंधली ुऄिून तुरुुं गाच्या 
रस्त्यावरून बाबलूा तळयावर ुअहे. िहचें काम फारच िुरेख ुऄिून दरवाज्याचें काम तर िचत्वधेक ुअहे. 
 
 १२२. येणेंप्रमाणें मुुंबुइतील मुख्य मिशदींचे थोडक्याुंत वणॳन झालें ; परुंतु मुिलमान लोकाुंची जेथें 
वस्ती ुअहे तेथें प्रत्येक गल् लींत एक तरी मिशद ुऄिावयाचीच. ुऄशा मिशदीची व्यवस्था चालण्याकिरताुं 
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प्रत्येक मुिलमानाि िालीना एक रुपया द्यावा लागतो ुऄिें ऐकतों. ज्या मिशदीचें ुईत्पन्न फारच कमी 
ुऄितें तेथील ुआमामाकिरताुं व ुआतर मनुष्याुंकिरताुं िदविाुंतून दोनदाुं लोकाुंकडून िशजिवलेलें  ुऄन्न 
मागतात. रमझान ुआदीच्या िदवशीं मिशदीच्या ुआमामाि लोक पैिे व कपडे देतात. 
 
 समाज जाती. 
 
 १२३. मामाहजानी.–वरळीच्या बाुंधाच्या शवेटी पिश् चमेि जी एक लहान टेंकडी ुअहे ितच्या 
नजीकच्या शें-दोनशें हात जिमनीि मामाहजानी ुऄिें ह्मणतात. हें दैवत नविाि पावतें ुऄिा भोळे लोकाुंचा 
िमज ुअहे. ह्या िपराची प्रख्याित होण्याचें व ह्या स्थळाि मामाहजानी ह्मणण्याचें कारण ुऄिें िाुंगतात कीं, 
पूवी येथें हाजी अल् ली ुउफॳ  मामा नामक एक िधन मुिलमान राहत होता. त्याि एक बिहण होती. हीं 
बिहणभावुंडे मोठीं देवभक् त ुऄिून एकमेकाुंवर प्रीित करणारी होती. त्याुंनीं ुअपली िवॳ िुंपित् गरीब 
लोंकाुंि खैरात करून तीं ुईभयताुं मक् केि गेलीं. पुढें ―हज‖ करून ुअल्यावर हाजीुऄल् ली हा फकीर बनून 
िदहुॳ िठकाणी रािहला. बिहणीिही ह्याप्रमाणें ुईपदेश केला. जो पुरुर्ष मक् केची यात्रा करून येतो त्याि 
हाजी ह्मणतात व जी स्री मक् केत जाुउन येते ितला हाजीुअनी ह्मणतात. हाजीुअनी ह्या शब्दाचा ुऄपभ्रुंश 
हजानी ुऄिा होुउन ――मामा हजानी” हा शब्द प्रचाराुंत ुअला. नुंतर काुंहीं काळानें हीं भावुंडें िनवतॳलीं. पढुें 
त्याुंचे ुअॲेवरून मामाची कबर िमुद्राुंत व हाजीुअनीची खडकावर ुऄशा कबरी बाुंधल्या गेल्या. येथें 
िाॱात्कार होतो ह्मणून िाुंगतात ! ह्या िाॱात्कारािवर्षयीं ुअणखी ुऄिें ऐकण्याुंत येतें कीं, िमुद्राि िकतीही 
भरती ुअली तरी त्याचें पाणी कधींही कबरीि स्पशॳ करीत नाहीं; कबरीच्या पायर्थ्याशीं ुअलें  ह्मणजे कमी 
पडतें ! हीं दोघें बहीण भावुंडे येथें केव्हाुं येुउन रािहलीं ह्यािवर्षयीं काुंहीच खात्रीलायक मािहती िमळत 
नाहीं. ह्या बावाच्या नाुंवानें मुुंबुइुंत बरेचिभकारी िभॱा मागत िफरतात. या कबरीजवळचें पाणी गोड ुअहे 
ुऄिेंही ह्मणतात ! मािहमाि मखदुमबावा व त्याची ुअुइ ह्या दोघाुंच्या एकमेकाुंशजेारी कबरी ुअहेत. ह्याचा 
ुईरूि भरतो तो ुअठ िदवि चालतो. ह्यािच मािहमचा ुईरूि ह्मणतात. ह्या वळेी तेथे लोकाुंची मनस्वी 
गदी होते. काही वर्षांमागे माणहमास एक मुिलमान राहत ुऄिे. त्याि मखदुम या नावाचा एक मुलगा होता. 
त्याचा बाप लहानपणीच मरण पावल्यामुळे त्याची ुअुइ िजकडून ितकडून ुअपला व ुअपल्या मुलाचा 
ुईदरिनवाह करी. एके िदवशी मध्यरात्रीच्या िुमाराि त्याची ुअुइ िनद्रावश ुऄिता ितने मखदुमा मला पाणी 
पाज ह्मणनू हाुंक मािरली, ती ऐकताुंच तो पाणी घेुउन ुअुइच्या ुईशागती जाुउन ुईभा रािहला. पण ती 
िनिद्रस्त होती. ती िकाळी जागी झाली ुअिण पाहते तो ुअपला मुलगा पाणी घेुउन ुईभा ुअहे ! ही त्याची 
मातृभत्क् त पाहून ुअुइ गिहवरली. ही मायलेकरें ुइरॄरभत्क् तपरायण ुऄिल्यामुळें  मखदुमाची मोठी प्रख्याती 
झाली. मखदुम रोज मक् केि जात ुऄिे येवढेंच नव्हे; तर तो ुऄनेक लोकोत्र चमत्कारही करीत ुऄिे ह्मणनू 
ऐकण्याुंत येतें ! हा मखदुमबावा केव्हाुं होुउन गेला ह्याची मुळींच मािहती िमळत नाहीं. ह्याचे नाव 
र्फणकरअल् ली मखदुम िाहेब हे होते. हपिाणाुंतील हपशी हल् लीं िुद्धाुं ुईरिाचे िदवशीं याि वसे्र पाठिवतो 
व पूवी स्वतुः येत ुऄिे, ुऄिें ऐकण्याुंत ुअहे. 
 
 र्फायर टेम्पल्स. 
 
 १२४. फायर टेप्मल्् (ुऄग्यारी).– मुुंबईमध्यें पारशी लोकाच्या ुऄग्यारी िुमारे ३३ वर ुअहेत. 
ह्यािशवाय बडेबडे लोकाुंच्या घराण्यात ज्या नुउ ुऄग्यारी ुअहेत त्या खेरीजच. ह्याुंत ुअदरयान, ुअति 
बेहराम, ुऄग्यारी ुअिण ुअति दडगा ुऄिे प्रकार ुअहेत. ुऄग्यारी ह्मणजे ुऄत्ग्नस्थान, ुअदयान हे िाधारण 
ुऄत्ग्नस्थान ुऄिून त्यात ५०-६० प्रकारच्या ुऄत्ग्नची िुंस्कारपूवॳक स्थापना केलेली ुऄिते. ुअति 
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बेहराममध्यें १,००१ प्रकारच्या ुऄग्नींची स्थापना किरतात. मुुंबुइुंत प्रथमतुः ुआ.ि. १७८० त दादी शटे 
नावाच्या पारशी गृहस्थानें ुअति बेहरामची स्थापना केली. ही ुऄग्यारी नववेाडीजनजीक ुअहे. येथें 
ुऄग्यारी ुअहे ह्मणून त्या रस्त्याि ुऄग्यारीचा रस्ता ह्मणतात. 
 
 १२५. ुऄग्यारीच्या तीन प्रती ुअहेत. पिहली चरनीरोडवर करेल वाडीत ुऄिलेली ुआ.ि. १८४४ त 
स्थािपलेली कावसजी बैरामजी बनाजी ह्याची, दुिरी िब्रच क्याुंडीरोड येथें धोबीतळयावर ुआ.ि. १८३० त 
२५,००० रुपये खचूॳन बाुंिधलेली हारमसजी बमनजी वािडया ह्याुंची, ुअिण ितिरी फणिवाडीजवळ 
ुऄिलेली दादी नसरवानजी िेंट ह्याुंची. ही फार पुरातन ुअहे. दुिऱ्या प्रतीच्या ुऄग्यारी िवॳ शहरभर ३१ 
ुअहेत; पैकीं दोन–एक बनाजी णलमजीची व दुिरी माणकजी नवरोजी सेटना ह्याुंची. ह्या दोन्ही िकल्याुंत 
ुऄिून िुमारे २०० वर्षापूवीच्या ुअहेत ुऄिें िाुंगतात. पारशी लोक स्वजातीयाुंिशवाय ुआतराि ुऄग्यारीत 
जाुउुं  देत नाहींत. प्रत्येक ुऄग्यारीत ुऄत्ग्नस्थानाची जागा िुमारें १४ फूट औरि चौरि ुऄिते. प्रत्येक 
ुऄग्यारीवर एक ुऄुंधारु ुऄितो. ह्याचें काम धमॳपुस्तक पढण्याचें ुऄिून ुऄग्नीि नेहमीं चुंदनािद द्रव्यानें 
प्रज्विलत ठेवण्याचें ुऄितें. पारशी लोक िूयॳ, चुंद्र, तारे व िमुद्र ह्याुंची पूजा किरतात, गाुइिही भजतात व 
गोमूत्र पिवत्र िमजतात. िमुद्रावर जाुउन त्याुंतील पाण्याचें वुंदन करून हातात धमॳपुस्तक घेुउन वाचीत 
ुऄिलेले पुष्कळ पारशी दृष्ीि पडतात. िद्वतीयेचा चुंद्र पाहण्याकिरताुं पारिशणी व पारशी ह्याुंची िमुद्रावर 
गदी दृष्ीि पडते. पारशीलोक ुअपले धमॳ पुस्तक वाचीत ुऄिताुं, व कस्ती किरत ुऄिताुं कोणाि िशवत 
नाहींत िकवा कोणाि िशवूुंही देत नाहींत. शकवा कोणाबरोबर बोलत नाहीत. ुऄुंधारु लोक नेहमीं पाुंढऱ्या 
पोर्षाखानें व पागोट्याुंनीं ुऄितात. त्याुंचा धमॳ झोरािरयन ुअहे. ुआ.ि. १८६२ िालीं पारशी लोकाुंनीं ुऄिा 
ठराव केला ुअहे कीं, त्याुंच्या शास्राप्रमाणें ुऄुंधारु व दस्तूर ह्याुंचें काम चालिवण्याि त्याुंचें शास्र पढून िनपणु 
झालेल्यािच धमॳकृत्य चालिवण्याचा ुऄिधकार द्यावा, शास्र पढिवण्यािाठीं एक शाळा घालावी ुअिण तींत 
मुलें  िशकून हुशार झाल्यानुंतर त्याि दस्तुरची दीॱा द्यावी, ह्या कृत्याि िर जमिेंटजी जीजीभाई ह्याुंच्या 
पत्नीनें ३७,००० रुपये िदले ुअहेत. 
 
 णसनेगॉग. 
  
 १२६. ििनेगॉग. (यहुद्याुंचे देुउळ)– बेनी ुआस्रायल लोकाुंच्या दोन व यहुदी लोकाुंची एक ुऄशा 
तीन ििनेगाग मुुंबईुंत ुअहेत. ह्याुंच्या ििनेगागात मूर्णत नितात. मूर्णतपूजनाचा याुंच्या शास्रात फार िनरे्षध 
ुअहे. मिशदींत पुरातन यहुदी भारे्षत िलिहलेले धमॳशास्र ुअहे. तें प्रत्येक शनवारी जमात भरते त्या वळेीं 
वाचतात. व देवाची प्राथॳना किरतात. दर शनवारी हे मुंडळीगृहात जमतात. शनवार हा त्याुंचा िाबाथ 
(िवरॅामवार) ुअहे. ह्या िदवशी ुइरॄर प्राथॳनेिशवाय दुिरें काम करु नये ुऄिें त्याुंचें शास्र ुअहे. ह्या लोकाुंच्या 
देवळाि ििनेगाग ह्मणतात. 
 
 १२७. ह्या लोकाुंची परुातन मिशद माुंडवीवर ुआस्रायल मोहल्यात ुअहे. ही ुआ.ि. १७९६ त मयत 
अजम सामाजी हासाजी णदवेकर ह्यानें बाुंिधली. ही बाुंधण्याचें कारण ुऄिें िाुंगतात कीं, हे िटप ु
िुलतानाबरोबर ुआुंग्रजाुंच्या वतीने लढत ुऄिताुं, त्याुंि कैद करून नेलें  ह्मणनू त्याुंनीं नवि केला कीं, जर 
मी ह्याुंच्या हाताुंतून िुटून मुुंबईि परत गेलो तर मिशद बाुंधीन, व त्याप्रमाणें त्यानें ही बाुंिधली. हीवर लेख 
ुअहे तो येणेप्रमाणे- 
 



 

अनुक्रमणणका 

 ――ही मिशद पिहल्यानें ुऄज् जम िामाजी हािाजी िदवकेर याुंहीं १७१८ या वर्षी बाुंिधली. परुंतु मशीद 
लहान होती ह्मणून मिशदीचे पैक्याुंतून पनुुः बाुंधून ितचा िुंस्कार चैत्र शुद्ध २ शके १७८२ शनवार रोजी 
झाला.”  
 
 

 
 
 
 

समाप् त. 
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पणरणिंष्ट. 
युणनव्हर्णसटी एन डौमेंटस् (देणग्जया) 

 

 युिनव्हर्णिटीतून जे ुईमेदवार िनरिनराळया िवर्षयाुंत ुईत्म तऱ्हेनें पिार होतात, त्याुंि िनरिनराळया 
थोर व ुईदार गृहस्थाुंकडून ुईते्जनाथॳ िनयिमत काळपयंत स्कालरिशपा (पािरतोर्षकें ) शकवा एकदाच 
एकादी देणगी िमळावी ह्मणून युिनव्हर्णिटीकडे िदलेल्या रकमेच्या व्याजातून जी पािरतोर्षकें  िमळतात 
त्याुंची िुंिॱप् त मािहती वाचकाुंकिरताुं खालीं िदली ुअहे :- 
 
 १. मुंगळदास नथुभाईज राव्हेशलग रे्फलोणिंप.– युिनव्हर्णिटीतून जो शहदु ग्राजुएट पिार होुउन 
िवलायतेि ुऄभ्यािाकिरताुं जाुइल त्याच्या खचाकिरताुं दरमहा २५० रुपये िमळाव े ह्मणून ुआ.ि. १८६२ 
िालीं २० हजार रुपये िदहुॳ गृहस्थानें युिनव्हर्णिटीच्या स्वाधीन केले. 
  
 २. माणकजी णलमजी गोल्डमेडल.– युिनव्हर्णिटींत पिार झालेल्याुंत ज्यानें नेमलेल्या िवर्षयाुंत 
ुईत्म िनबुंध िलिहला ुऄिेल त्याि, हें िोन्याचें पदक देण्याुंत येतें. ह्या कृत्याकिरताुं िदहुॳ गृहस्थाच्या 
दोघा िचरुंिजवाुंनीं िमळून ुआ.ि. १८६३ िालीं ५,००० रुपये युिनव्हर्णिटीि िदले. 
  
 ३.भगवानदास पुरुषोत्मदास सुंस्कृत स्कॉलरणिंप.– ुआ.ि. १८६३ त ह्या गृहस्थानें युिनव्हर्णिटीनें 
िुंस्कृत िवदे्यि िवशरे्ष ुईते्जन द्यावें ह्या ुईदे्दशानें १०,००० रुपये िदले. 
  
 ४.होमजी करसेटजी प्राईझ.–युिनव्हर्णिटीच्या िवद्यार्थ्यांपैकी जो कोणी ुआुंग्रजीत ुईत्म किवता 
करील त्याि बॱीि देण्याकिरताुं ुआ.ि. १८६३ िाली िदहुॳ गृहस्थानें ५,००० रुपये िदले. 
  
 ५. जगन्नाथ िंुंकरिेंट सुंस्कृत स्कॉलरणिंप.– िदहुॳ गृहस्थाचे िचरुंजीव णवनायकराव ह्याुंनीं 
ुअपल्या िपत्याच्या स्मरणाथॳ िहा स्कॉलरिशपा ठेिवल्या. त्या ुऄशा :- दरमहा रुपये २५ च्या तीन व दरमहा 
रुपये २० च्या तीन, ह्या स्कॉलरिशपा जे ुईमेदवार म्यािरक्युलेशनमध्यें पिार होुउन कॉलेजाुंत जातील 
त्याुंि तीन वर्षपेयंत िमळाव्या ुऄशी योजना करून ठेिवली ुअहे. 
  
 ६. जाम श्री णवभाजी स्कॉलरणिंप.– िदहुॳ नवानगरचे जामिाहेब ह्यानीं काठेवाडाुंत ुआुंग्रजी 
िवदे्यचा प्रिार व्हावा एतदथॳ जो काठेवाडाुंत राहणारा िवद्याथी म्यािरक्युलेशन पिार होुउन कॉलेजाुंत 
जाुइल त्याि दोन वर्षपेयंत स्कॉलरिशप िमळावी ह्मणून ुआ.ि. १८६६ िालीं ४,५०० रुपये युिनव्हर्णिटीच्या 
हवालीं केले. 
  
 ७. कावसजी जहागीर ल्याणटन स्कॉलरणिंप.–ह्या गृहस्थानें ुआ.ि. १८६८ िालीं म्यािरक्युलेशन 
पिरॱेमध्यें जो िवद्याथी ल्याटीन भार्षेंत ुईत्म रीतीनें पिार होुइल, त्याि स्कॉलरिशप देण्याकिरताुं ५,००० 
रुपये िदले. 
  
 ८. णकनलॉक र्फॉब्सु गोल्डमेडल.–िकनलॉक मेमोिरयल फुं डाच्या रस्टीलोकाुंनीं ुआ.ि. १८६८ 
िालीं ज्युिरिपु्रडन्ि ुअिण रोमन िित्व्हल लॉ यामध्यें जो िवद्याथी ुईत्म रीतीनें ुईतरेल त्याि िोन्याचें 
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पदक बॱीि देण्याकिरताुं ५,००० रुपये युिनव्हर्णिटीि िदले. हें पदक देुउन काुंहीं पैिा रािहल्याि त्याची 
त्या िवद्यार्थ्याि कायद्याचीं पसु्तकें  देतात. 
 
 ९. डेव्व्हड ससून णहिु स्कॉलरणिंप.– ुअपल्या बापाचें स्मरण राहाव े ह्मणून ऑनरेबल ए.डी. 
ससून िी.ए्.ुअय्., ह्याुंनीं ुआ.ि. १८६९ त िािलना २५० रुपयाुंची स्कॉलरिशप िहबु्र भारे्षत जो िवद्याथी 
ुईत्म रीतीने पिार होुइल त्याि कॉलेजाुंत ती दोन वर्षपेयंत चालावी ह्मणून ५,००० रुपये िदले. 
 
 १०. जेम्स बकुली गोल्डमेडल.– जी. ुअय्. पी. रेलवचेे चीफ ुआुंिजिनुऄर िमस्तर आर.एस. िेरेटन 
ह्याुंनीं ुआ.ि. १८६९ िालीं िित्व्हल ुआुंिजिनुऄशरगमध्यें जो ुईमेदवार पिार होुइल, त्याि एक २५० रुपयाुंचे 
गोल्डमेडल व पुस्तकें  घेुउन देण्याकिरताुं ८,००० रुपये िदले. 
 
 ११. एणलस प्राईझ.–म्यािरक्युलेशन पिर ेॱंत जो िवद्याथी देशी भार्षेंत (ओिरएन्टल ल्याुंग्वजेीि) 
ुईत्म रीतीनें पिार होुइल त्याि ६० रुपये िकमुंतीचीं पसु्तकें  देण्याकिरताुं १,५०० रुपये िदहुॳ गृहस्थानें 
िदले. 
 
 १२. हबुटु ुअिण ला टटूची स्कॉलरणिंप.–हे गृहस्थ ुआ.ि. १८६७ िालीं टोबर िहल् वर वाधीर 
लोकाुंबरोबर लढताुंना पडले ह्मणून, त्याुंच्या स्मरणाथॳ जुनागड व नवानगर येथील राजाुंनीं (चीफ्) 
दरमहाची २० रुपयाुंची एक स्कॉलरिशप स्थापण्याकिरताुं युिनव्हर्णिटीि ५,००० रुपये िदले. 
 
 १३. णवलसन र्फायलालॉणजकल् लेक् चरणिंप.–िवलिन टेत्स्टमोिनुऄल फुं ड किमटीच्या 
िेके्रटरीनें ुआ.ि. १८७० िालीं ह्या गृहस्थाच्या स्मरणाथॳ युिनव्हर्णिटीला २३,५०० रुपये िदले. ुईदे्दश हाच कीं 
युिनव्हर्णिटीनें दरिाल पिुंत केलेल्या िवर्षयाुंत जो युरोिपुऄन ुऄगर शहदु िवद्याथी िुंस्कृत, मराठी, िहबु्र, 
ल्याटीन, ग्रीक, ुआुंग् लीश, वगैरे भार्षाुंत व तदुंतगॳत भार्षाुंत व्याख्यान देुइल त्याि वरील रकमेच्या 
व्याजापकैी पिैा िदला जावा. 
 
 १४. एणलस स्कॉलरणिंप.– िध. ऑनरेबल बी. एच्. एिलि ह्या गसृ्थाच्या स्मारकाकिरताुं एिलि 
टेत्स्टमोिनुऄल किमटीच्या ुऄध्यॱानें ७,२०६ रुपये ुआ.ि. १८७० िालीं युिनव्हर्णिटीि िदले. ह्यातून बी. ए. 
पिरॱेचे वळेीं जो ुईमेदवार ुआुंग्रजी भारे्षत ुईत्म व्याख्यान देुइल, त्याि दरमहा २५ रुपये ह्या रकमेच्या 
व्याजाुंतून बॱीि िमळतात. 
 
 १५. चान्सलसु मेडल.– ुआ.ि. १८६९ िालीं कॉनव्होकेशनचे वळेीं ऑनरेबल सर णसमोर णर्फट् र 
जेराल्ड मुुंबईचे गव्हनॳर व युिनव्हर्णिटीचे चान्िलर ह्याुंनीं एक िोन्याचें पदक युिनव्हििटीचे पिर ेॱंत जो 
पिहला येुइल त्याि िमळाव ेह्मणून काुंहीं रकम िदली. 
 
 १६. अरनॉल्ड स्कॉलरणिंप.– मुुंबई हायकोटाचे जज् ज िर जोसेर्फ अरनॉल्ड, नाुइट, ह्याुंच्या 
स्मरणाथॳ ुऄरनॉल्ड टेत्स्टमोिनुऄल फुं डाच्या ुऄध्यॱानें ६,००० रुपये िदले. त्याच्या व्याजाुंतून एल्.एल्. बी. 
पिरॱेचे वळेीं शहदु व मुिलमानी कायद्याुंत जो िवद्याथी ुईत्म रीतीनें पिार होुइल, त्याि दरमहा २५ रुपये 
िमळाव ेह्मणनू ही व्यवस्था केली. 
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 १७. ड्ुक ऑफ् एणडन्बरो रे्फलोणिंप.– ुआ.ि. १८७१ िालीं िरदार व राजे लोक ह्याुंनीं मुुंबईस 
ड्ूक ऑफ् एणडन्बरो ुअल्याचें स्मरण राहावें ह्मणनू युिनव्हर्णिटीला १०,००० रुपये िदले. ह्या रकमेच्या 
व्याजातून बी. ए. च्या पिर ेॱंत जो ुईमेदवार ुईत्म तऱ्हेने पिार होुउन पुढे एम. ए. परीॱा देुइन ुऄशी ुऄट 
कबूल करील, त्याि दोन वर्षपेयेत ह्या रकमेचे व्याज दहमहा िमळते. 
 
 १८. बाई माणकबाई िामजी जीजीभाई प्राईझ.– ुआ.ि. १८७१ िालीं ऑनरेबल बैरामजी 
जीजीभाुइ ह्याुंनीं २,००० रुपये युिनव्हर्णिटीि बॱीि िदले. ििनेट ज्या िवद्यार्थ्याि ुईत्म ठरवील त्याि 
वरील रकमेच्या व्याजाचा पिैा िमळतो. 
 
 १९. राव सर प्रागमलजी स्कॉलरणिंप.–ुआ.ि. १८७० िालीं ड्ुक ऑफ् एणडन्बरो मुुंबईस ुअले, 
त्या वळेीं राव सर प्रागमलजी हेही त्याुंि भेटण्याि ुअले होते. ह्या गोष्ीचें स्मरण राहावें ह्मणून, मुुंबईुंतील 
कच्छी लोकाुंनीं २०,००० व खुद्द रावाुंनीं २५,००० रुपये युिनव्हर्णिटीि िदले. व जो कच्छी िवद्याथी 
युिनव्हर्णिटीच्या परीॱा देुइल त्याि त्याच्या खचाकिरताुं िदहुॳ रकमेच्या व्याजापकैीं पिैा द्यावा, ुऄशा 
ुईदे्दशानें ही रकम देण्याुंत ुअली. 
 
 २०. सर जसवुंतशसगजी स्कॉलरणिंप.– ड्ूक ऑफ् एणडन्बरो मुुंबईि ुअले होते ह्या गोष्ीचें 
स्मरण राहावें ह्मणून, िहज हाय् नेि सर जसवुंतशसग के. िी. ए्. ुअय्. ह्याुंनीं २५,००० रुपये िदले. 
भावनगर हायस्कुलात दोन वर्ष े िशकून म्यािरक्युलेशन पिर ेॱंत पिार होतील त्याुंि कॉलेजाुंत ुऄभ्याि 
करण्यािाठीं एक रुपये १५ ची व दुिरी रुपये १२ ची ुऄशा दोन स्कालरिशपा ठेिवल्या. 
 
 २१. करसनदास मूळजी प्राईझ.– करिनदाि मूळजी मेमोिरुऄल फुं डाचे ऑनररी िेके्रटरी िम. 
िोराबजी शापूरजी बुंगाली ह्याुंनीं ुआ.ि. १८७३ िालीं ुआुंग्रजींत जो ुईत्म िनबुंध िलहील त्याि १०० रुपये 
बॱीि देण्याकिरता ३,००० रुपये िदले. 
 
 २२. डोसाभाय हॉरमसजी कामा प्राईझ.– ग्राुंट मेिडकल कॉलेजाुंतून पिार झालेल्या 
िवद्यार्थ्यांपैकी जो कोणी वैद्यशास्रावर ुईत्म िनबुंध िलहील, त्याि २०० रुपयाुंची पसु्तकें  बॱीि 
देण्याकिरताुं िम. खरिेंटजी रस्तमजी कामा ह्याुंनीं युिनव्हर्णिटीि ५,००० रुपये िदले. 
 
 २३. हु्जशलग्जस प्राईझ.– ुआुंग्रजीमध्यें हुशार ुऄिून ―ुअटॳ‖ च्या पिर ेॱंत जो ुईत्म रीतीनें पिार 
होुइल त्याि १०० रुपयाुंची पुस्तकें  बॱीि देण्याकिरताुं हु्यजशलग टेत्स्टमोिनुऄल किमटीच्या िेके्रटरीनें 
२,५०० रुपये िदले. 
 
 २४. जेम्ि टेलर प्राुइझ.– िदहूॳप्रमाणें.  
 
 २५. भाऊदाजी प्राईझ.– ुआ.ि. १८७६ त ५,००० रुपये िदले. बी. ए. पिर ेॱंत िुंस्कृताुंत पिार 
होुइल त्याि २०० रुपयाुंचीं पुस्तकें  बॱीि देतात. 
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 २६. णवनायकराव जगन्नाथ िंुंकरिेंट प्राईझ.– बी. ए. पिर ेॱंत िुंस्कृताुंत जो ुईत्म तऱ्हेनें पिार 
होुइल, त्याुंि १८० रुपयाुंचीं पुस्तकें  बॱीि देण्याकिरताुं णवनायकराव ज. िं. मेमोिरयल फुं डाचे िेके्रटरी 
िम. नानाभाुइ बरैामजी ह्याुंनीं ुआ.ि. १८७६ िालीं ४,५०० रुपये िदले. 
 
 २७. मेरवानजी िामजी पुंडे स्कॉलरणिंप.– एल्. िि. ुइ. पिर ेॱंत मेक्यािनकल ुआुंिजिनुऄरींगमध्ये 
जो ुईमेदवार पिार होुइल त्याि २० रुपये बॱीिादाखल देण्याकिरताुं ओिरएन्टल त्स्पशनग ुऄँड िवत्व्हुंग 
कुं पनीचे वतींने मेरवानजी माणकजी िपटीट ह्याुंनीं ६,००० रुपये ुआ.ि. १८७६ त िदले. 
 
 २८. कहानदास मुंछाराम स्कॉलरणिंप.– िदहुॳ गृहस्थाच्या िवधवनेें जो ुईमेदवार शहदु (गुजराथी) 
ुऄिून म्यािरक्युलेशन पिर ेॱंत ुईत्म तऱ्हेंने पिार होुउन पुढेंही स्कॉलरिशप िमळे तो पयंत ुआुंिजिनुऄशरग 
कॉलेजमध्यें िवद्याभ्याि करीन ुऄशी ुऄट कबलू करील त्याि दरमहा २० रुपये बॱीिादाखल ह्मणनू 
६,००० रुपये िदले. 
 
 २९. णधरजलाल मथुरादास स्कालरणिंप.– िदहुॳ गृहस्थाच्या िवधवनेें जो ुईमेदवार शहदु 
(गुजराथी) ुऄिून बी. ए. च्या पिर ेॱंत पिार होुउन पुढें लॉ क्लािाुंत जाुइन ुऄशी ुऄट कबलू करील त्याि 
बॱीि देण्याकिरताुं ६,००० रुपये िदले. 
 
 ३०. शसक् लेअर प्राईस.– हे गृहस्थ पिहलेच डायरेक्टर ऑफ पत्ब्लक ुआुंस्रक शन होते. जो 
ुईमेदवार िुंस्कृत व फारशी भार्षेंत म्यािरक्युलेशल पिर ेॱंमध्यें ुईत्म तऱ्हेनें पिार होुइल त्याि ुआ.ि. १८७८ 
िालीं ििक् लेकर मेमोिरुऄल फुं डाच्या िेके्रटरीनें िदलेल्या १,५०० रुपयाुंच्या व्याजाचा पैिा देतात. 
 
 ३१. णगब्ज् प्राईझ.– जहाुंगीर काविजी जहाुंगीर रेडीमनी ह्यानें ुआ.ि. १८७८ िालीं ऑनरेबल 
िगब्् ह्याुंच्या स्मरणाथॳ १,००० रुपये युिनव्हर्णिटीि िदले. ह्याच्या व्याजाुंतून ुअटॳ पिर ेॱंत िृिष्ॲान ह्या 
िवर्षयाुंत जो ुईत्म तऱ्हेनें पिार होुइल त्याि ८० रुपयाुंची पुस्तकें  िमळतात. 
 
 ३२. नारायण वासुदेव स्कॉलरणिंप.- िदहुॳ गृहस्थाच्या स्मारक फुं ड मुंडळीच्या वत्ींनें िम. 
नानाभाुइ बैरामजी ह्याुंनीं युिनव्हर्णिटीि ५,००० रुपये बी. ए. पिर ेॱंत जो ुईमेदवार िृिष्ॲान ह्या िवर्षयाुंत 
ुईत्म तऱ्हेनें पिार होुइल त्याि २०० रुपयाुंचें बॱीि देण्याकिरताुं िदले. 
 
 ३३. कॉब डनक्लब मेडल.– बी. ए. परी ेॱंत ुऄथॳशास्राुंत जो पिार होुइल त्याि चाुंदीचें पदक 
देंण्याचें कॉब् डन क्लबनें ुआ.ि. १८७९ त कबलू केलें . हें पदक कानव्होकेशनच्या वळेीं िमळतें. 
 
 ३४. सर जॉजु ली ग्राुंट जेकब स्कॉलरणिंप.–कोल्हापूर, काठेवाड, िावुंतवाडी व कच्छ येथील 
िवद्यार्थ्यांपैकीं जो िवद्याथी म्यािरक्युलेशन पिर ेॱंत पिार होुइल त्याि िािलना १२० रुपये िमळाव ेुआतकी 
रकम िदली. 
 
 ३५. सर जॉजु ली ग्राुंट जेकब प्राईझ.–ुआ.ि. १८७९ मध्यें िदहुॳ गृहस्थानें १,००० पौंडचा रस्ट व 
१०० पौंडाचा ―िडबेंचर बाुंड‖ युिनव्हर्णिटीचे स्वाधीन केले व ह्या रकमेच्या ुईत्पन्नाुंतून जो िवद्याथी िब्रटीश 
राज्यापािून शहदुस्थानाि लाभ या िवर्षयावर ुईत्म िनबुंध िलहील त्याि बॱीि देण्याकिरताुं िदले. 



 

अनुक्रमणणका 

 ३६. जयराजभाई पीरभाई स्कॉलरणिंप.–ुआ.ि. १८८१ मध्यें िदहुॳ गृहस्थानें जो मुिलमान 
िवद्याथी म्यािरक्युलेशन पिर ेॱंत पिार होुउन कॉलेजाुंत जाुइल ुऄगर िवलायतेि परीॱा देण्याकिरताुं 
जाुइल त्याि बॱीि देण्याकिरताुं ५,००० रुपये युिनव्हर्णिटीि िदले. 
 
 ३७. वरजीवनदास माधवदास सुंस्कृत स्कॉलरणिंप.–या गृहस्थाच्या कुटुुंबाुंतील मनुष्याुंनीं ुआ.ि. 
१८८२ िालीं पिहल्या बी. ए. च्या पिर ेॱंत प्रितवर्षी जो ुईमेदवार िुंस्कृतामध्यें पिार होुइल त्याि बॱीि 
देण्याकिरताुं युिनव्हर्णिटीि ५,००० रुपये िदले. 
 
 ३८. जमिेंटजी दोराबजी नायगामवाला प्राईझ.– एल्. िी. ुइ. पिर ेॱंत जो ुईत्म तऱ्हेनें पिार 
होुइल त्याि िािलना १२० रुपये बॱीि देण्याकिरताुं ुआ.ि. १८८२ िालीं दादाभाुइ जमशटेजी ुअिण 
काविजी दादाभाुइ नायगामवाला ह्याुंनीं युिनव्हर्णिटीि ३,००० रुपये िदले.  
 
 ३९. मेलव्व्हल् मेमोणरअल स्कॉलरणिंप.–खानबहादूर पेस्तनजी जहाुंगीर ह्याुंनीं वरील िाहेबाचे 
स्मरणाथॳ गायकवाड िरकारच्या राज्याुंतील कोणत्याही शाळेंतून जो कोणी िप्रत्व्हुऄि पिर ेॱंत पिार 
होुउन पढुें ुऄभ्याि चालवील त्याि दोन वर्षेंपयंत दरमहा २० रुपयाुंचें बॱीि िमळावें म्हणून ुआ.ि. १८८३ 
िालीं ६,००० रुपये िदले. 
 
 ४०. सर फ्लयाुंक सूटर स्कॉलरणिंप.–जे मुिलमान ुईमेदवार म्यािरक्युलेशन, िप्रत्व्हुऄि व फस्टॳ 
बी. ए. ह्या परीॱा पिार होुउन पुढें ुऄभ्याि चालिवतील त्याुंि दरमहा १५ रुपयाुंच्या तीन स्कॉलरिशपा 
द्याव्या ह्मणून ुआ.ि. १८८३ िालीं बाुंबे महामेडन न्याशनल ुऄिोििएशनचे पे्रििडेंट व िेके्रटरी ह्याुंनीं 
१३,६३० रुपये युिनव्हर्णिटीच्या स्वाधीन केले. 
 
 ४१. चाल्सु मोरहेड प्राईझ.– एल,्एम्, ुअिण ए्, पिर ेॱंत जो ुईमेदवार ुईत्म तऱ्हेंनें पिार होुइल 
त्याि वरील गृहस्थाच्या नाुंवानें २०० रुपये बॱीि देण्याकिरताुं मोरहेड मेमोिरुऄल किमटीनें ५,००० रुपये 
िदले.  
 
 ४२. बालकृष्ण सुदामजी प्राईझ.–एल,् एम्, ुअिण ए्, पिर ेॱंत पिार होुउन िुुइण कामाचे 
िवर्षयाुंत जो पुष्कळ गुण िमळवील त्याि दरवर्षी रोकड ुऄगर पुस्तकरूपानें २०० रुपये बॱीि देण्याकिरताुं 
वरील गृहस्थाुंची िवधवा स्री िहणें ५,००० रुपये िदले. 
 
 ४३. भगवुंत शसगजी कलेक्िंन ऑफ् सुंस्कृत म्यानव्स्क्रप्ट.–गोंडलचे ठाकूर िाहेब ह्याुंनीं ुआ.ि. 
१८८५ िालीं युिनव्हर्णिटीला िुंस्कृत पसु्तकें  घेण्याकिरताुं ६,००० रुपये िदले. 
 
 ४४. मुजुमदार मणीिंुंकर णककाजी सुंस्कृत स्कॉलरणिंप .– ुआ.ि. १८८५ िालीं िमस्तर िी. 
म्याकनॉटन–िप्रत्न्िपाल राजकुमार कॉलेज, ह्याुंनीं काठेवाडींतील िवद्यार्थ्यांि िुंस्कृत िशकण्याि ुईते्जन 
यावें ह्मणून युिनव्हर्णिटीि ३,००० रुपये िदले. 
 



 

अनुक्रमणणका 

 ४५. भावनगर पर्णसव्हल स्कॉलरणिंप.–िप्रत्व्हुऄि पिर ेॱंत िामलदाि कॉलेजाुंतून पुष्कळ गुण 
िमळवनू पिार होुइल त्याि पुढें ुऄभ्याि करण्याि ुईते्जन यावें ह्मणनू स्कॉलरिशप देण्याकिरताुं हरीदाि 
वहेारीदाि देिाुइ ह्याुंनीं ३,६०० रुपये िदले. 
 
 ४६. भाऊसाहेब देसाई स्कॉलरणिंप.– जे कोणी दोन ुईमेदवार निडयाद हायस्कुलाुंतून 
म्यािरक्युलेशनमध्यें पिार होुउन गुजराथ कालेजाुंत ुऄभ्याि करतील त्याुंि िारख्या रकमेच्या वरील 
नाुंवाुंच्या दोन स्कॉलरिशपा देण्याकिरताुं हिरदाि वहेारीदाि ह्याुंनीं युिनव्हर्णिटीि ७,२०० रुपये िदले. 
 
 ४७. आिंबनुर प्राईझ.–शहदुस्थानाुंतील कलाकौशल्य, कारािगरी, शतेी वगरेै िुंबुंधी जो ुईत्म 
िनबुंध िलहील त्याि १२० रुपयाुंचें बॱीि िमळण्याकिरताुं ३,००० रुपये ऑनरेबल एल्. ुअर. ुअशबनॳर, 
माजी मुुंबुइ कौत्न्िलचे मेंबर, ह्याुंच्या स्मारकाकिरताुं ुआ.ि. १८८६ त िदले. 
 
 ४८. कच्छी णदवाण बहादुर मणीभाई प्राईझ.–िदहुॳ कच्छचे िदवाण िाहेब ह्याुंनीं म्यािरक्युलेशन 
पिर ेॱंत जो कत्च्छ ुईमेदवार पिार होुइल त्याि १०० रुपये िमळाव ेह्मणून २,५०० रुपये िदले. 
 
 ४९. जेम्स ग्रीव्हस् स्कॉलरणिंप. –िदहुॳ िाहेबाच्या स्मारक किमटींनें भडोच हायस्कूल ुऄगर 
भडोच िुंस्थानाुंतील कोणत्याही शाळेंतील जो मुलगा ुईत्म रीतीनें पिार होुउन पुढें कालेजाुंत जाुइन ुऄिें 
कबूल करील त्याि दरमहा पुंधरा रुपये देण्याकिरताुं ४,५०० रुपये िदले. 
 
 ५०. कनुल प्याणरक िें च स्कॉलरणिंप.–कनॳल पी. एफ्. फ्रें च, बी. बी. ुअिण िी. ुअय् रेलव े
कुं पनीचे माजी चेुऄरमन ह्याुंचे स्मारक रहावें ह्मणनू िदहुॳ कुं पनीच्या नोकराुंनीं वगॳणी गोळा करून ४,००० 
रुपये युिनव्हर्णिटीि िदले. याच्या व्याजाुंतून २०० रुपये एल.िी.ुइ पिर ेॱंत पिार होुउन पुढें िित्व्हल 
ुआुंिजिनयशरग कॉलेजाुंत ुऄभ्याि करील त्याि देण्याकिरताुं िदले. 
 
 ५१. णदवाण बहादुर लक्ष्मण जगन्नाथ वैद्य स्कॉलरणिंप.– कायस्थ प्रभ ू एज्युकेशनल फुं ड 
किमटीनें ५,००० रुपये िदहुॳ नाुंवाची स्कॉलरिशप काढण्याकिरताुं युिनव्हर्णिटीि िदले. याच्या व्याजाुंतून 
कायस्थ प्रभ ूजातीचा जो ुईमेदवार म्यािरक्युलेशन पिर ेॱंत ुईत्म तऱ्हेनें पिार होुउन पुढें ुअतॳ कालेजाुंत 
ुऄभ्याि करील त्याि स्कॉलरिशप िदली जावी ुऄशा ुईदे्दशानें िदरील रकम देण्याुंत ुअली ुअहे. 

 
णवमान (बलून) 

 
 िवमानािवर्षयीं ुअह्मीं िहाव्या भागाुंत पृष्ठ २२४ वर थोडीशी मािहती िदलीच ुअहे. त्याप्रमाणें 
मुुंबईमध्यें तारीख २६ माहे जानेवारी १८८९ रोजीं िायुंकाळीं पावणेपाुंच वाजताुं िमस्तर िपर्णिव्हल स्पेन्िर 
नामक गृहस्थानें गव्हमेटहौि परळ येथें िवमान ुईडवनू दाखिवलें . ह्याप्रकारचें िवमान मुुंबुइत पिहल्यानेंच 
ुईडिवण्याुंत ुअलें . िदविा बारा वाजल्यापािून परळाकडेि लोकाुंचे थव्याचेथव ेलोटत होते. शहराुंतील 
तीन चतुथांश तरी लोक तेथें गेले ुऄितील ुऄिें वाटतें. गाड्याघोड्याुंची तर मनस्वीच गदी झाली होती. 
रामवचे्या गाड्या तर एकामागून एक भरभरून जात होत्या; व त्या गाड्याुंच्या मागे पुढें To Balloon (टु 
बलून, बलूनकडे नेणारी गाडी) ुऄशीं ुऄॱरें िलिहलीं होतीं. त्याचप्रमाणें परळच्या रस्त्यावर शभतींवरही This 
way to balloon (िधि व े टू बलून, ह्या रस्त्यानें बलून पाहण्याि जा) ह्मणनू कागद िचकटिवले होते. 



 

अनुक्रमणणका 

बलून पाहण्याि जाण्याकिरताुं काुंहीं िरकारी व िावकारी ऑिफिें दोन वाजल्यावर बुंद करण्याुंत ुअलीं 
होतीं. गव्हमैंटहौि परळ ह्याुंच्या बक बे गेटवर िटिकटें िवकणारी मुंडळी बिली होती. िटिकटाुंचे तीन वगॳ 
होते–१ रुपया, २ रुपये व ३ रुपये. 
 
 मागच्या वणॳनाुंत िदलेल्या बलुनाुंत व ह्या बलुनाुंत फरक एवढाच होता कीं, ह्याुंचें खालील तोंड 
मोकळें होतें. बलुनाि एक छत्री लावली होती, त्या छत्रींत बिून िमस्तर स्पेन्िर गव्हमेंटहौि परळच्या 
काुंहीं ुऄुंतरावर ुईतरला. बलुन वर ुईडताुंना तो बलुनाि लावलेलें  एक वतुॳळाकार कडें होतें त्याुंत बिला 
व बलुनाच्या दोऱ्या िोडताुंच तें वर जाुउुं  लागलें . १,७६० फूट वर गेल्यावर िमस्तर स्पेन्सर ह्यानें िवमानाचा 
िुंबुंध िोडून वर ह्मटलेल्या छत्रीचा ुअधार करून तींत बिून खालीं ुईतरूुं  लागला व िवमान वर जाुउुं  
लागलें . हा िवॳ प्रकार ुऄवघ्या तीन चार िमिनटाुंचे ुअुंतच ुअटपला. िवमानाुंतील ग्याि िुंपल्यामुळें  तेंही 
तिेंच खाली ुईतरूुं  लागलें  तें थोडक्याच वळेाुंत जिमनीवर ुअलें . ह्याचप्रमाणें तारीख ९ फेबु्रवारी रोजीं पुनुः 
दुिरें िवमान ुईडिवण्याुंत ुअलें . िमस्तर स्पेन्सर ह्या गृहस्थानें ुअजपयंत इुंग्जलुंदाणद देशाुंत बरींच िवमानें 
ुईडिवलीं ुअहेत व त्याुंचा हा िपढीजाद धुंदा ुअहे ह्मणून त्याुंनीं िाुंिगतलें . धन्य ुअहे ुऄिल्या धाडिी 
मनुष्याची ! ! ! 
 

कॉलेणजस 
 

१ एल् िफस्टन कॉलेज.   ४ िेंटझेिवुऄर कॉलेज. 

२ ग्राुंट मेिडकल कॉलेज. ५ फ्री जनरल ुऄिेम्लीज कॉलेज. 

३ िेंटमेरीज कॉलेज.   
 

हायस्कूल् स् 
 
 
 
 
 
 

 
स्कूल् स् 

 
१. बक बे एज्युकेशन िोिायटीचें स्कूल. 
२. बक बे स्कॉिटश एज्युकेशन िोिायटीचें स्कूल. 
३. डेत्व्हड ििून ुआुंडत्स्रुऄल िरफॉमेटरी. 
४. फ्री जनरल ुऄिेम्लीज ुआत्न्स्टटु्यशन (डातिर िवलिनची शाळा.) 
५. जनरल ुऄिेम्लीज ुआत्न्स्टटु्यशन (जाडेखाुंबाुंची िवलिनची शाळा) 
६. िफ्रुऄर फ्लेचर स्कूल. 
७. बक बे प्रोप्रायटरी स्कूल. 

१ एल् िफस्टन हायस्कूल.   ५ बक बे हायस्कूल. 

२ जॉन कॉनन हायस्कूल.   ६ फोटॳ हायस्कूल.      

३ क्याथीाल हायस्कूल. ७ िशवाजी  हायस्कूल. 
४ चुंदनवाडी हायस्कूल.   



 

अनुक्रमणणका 

८. ुआुंडो िब्रटीश ुआत्न्स्टटू्यशन. 
९. राबटॳ मनी ुआत्न्स्टटू्यशन. (मनीस्कूल.) 
१०. िर जमशटेजी जीजीभाुइ पारशी बिेनव्होलें ट ुआत्न्स्टटू्यशन. 
११. िर जमशटेजी जीजीभाुइ स्कूल ऑफ् ुअटॳ ुअिण ुआुंडस्री. 
१२. बक बे डायओिििन बोडॳ ऑफ् एज्युकेशन. 
१३. स्कॉिटश ुअफॳ नेज. 
१४. िध ऑनरेबल जगन्नाथ शुंकरशटे फस्टॳगे्रड ुऄुंग्लोव्हरन्याक्युलर स्कूल. 
१५. िर जमशटेजी जीजीभाुइ झुरतास्ती मद्रिा. 
१६. ुऄमरचुंदवाडी शाळा. 
१७. न्यू ुआुंत्ग्लश स्कूल. 
१८. फ्रामजी निरवानजी ुऄुंग्लोव्हरन्याक्युलर स्कूल. 
१९. बक बे प्रायव्हेट ुआुंत्ग्लश स्कूल (गोशवद िवष्णूची शाळा.) 
२०. प्रभिेूिमनरी. 
२१. मुल् ला फरोझ मद्रिा. 
२२. िगरगाुंव प्रायव्हेट स्कूल (पोतदाराुंची शाळा) 
२३. मजलि–ुआ–वायि ुआिलाम. 
२४. ुअुंजुमन–ुआ–ुऄखबाब. 
२५. िथुआत्स्टक ुऄिोििएशनची रात्रीची शाळा. 
२६. ुआुंडो िब्रटीश ुआत्न्स्टटू्यशन फॉर बॉय् ुअिण गल्िॳ. 

 
कन्या िंाळा 

 
१. ुऄलेक्झाुंाा नेिटव्ह गल्िॳ स्कूल. 
२. भाुउ दाजी गल्िॳ स्कूल. 
३. भगवानदाि पुरुर्षोत्मदाि गल्िॳ स्कूल. 
४. गोकुळदाि तेजपाळ गल्िॳ स्कूल. 
५. िर जमशटेजी जीजीभाुइ गल्िॳ स्कूल. 
६. स्टूडुंटुं् िलटररी ुअिण िायुंिटिफक िोिायटी् गल्िॳ स्कूल. 
७. जैराजभाुइ पीरभाुइ गल्िॳ स्कूल. 
८. जीवराज बाळू गल्िॳ स्कूल. 
९. जगन्नाथ शुंकरशटे गल्िॳ स्कूल. 
१०. खोजा िाजनभाुइ मीरुऄल् ली गल्िॳ स्कूल. 
११. महमदन गल्िॳ स्कूल. 
१२. मेहरवानजी माणकजी शटे गल्िॳ स्कूल. 
१३. मुंगळदाि नथुभाुइ गल्िॳ स्कूल. 
१४. ुऄमरोळी िमशन गल्िॳ स्कूल. 
१५. पारशी गल्िॳ स्कूल ुऄिोिशएशन. 

 
 



 

अनुक्रमणणका 

मुख्य व प्रणसद्ध रस्त्याुंची नाुंवें-कोट 
 

 १. ुऄपालो बुंदर रस्ता. २. ुऄपालो रस्ता. ३. ुअशलेन. ४. ऑमेिनुऄनलेन. ५. बेक हौि लेन. ६. 
बझारगेट स्रीट. ७. बेल लेन. ८. ब्रिू लेन. ९. चचॳगेट स्रीट. १०. कस्टम हौि रस्ता. ११. दलाल स्रीट. 
१२. डीन लेन. १३. एल्डन रस्ता. १४. एल् िफस्टन िकॳ ल. १५. एस्प्लेनेड रस्ता. १६. फॉब्िॳ स्रीट. १७. 
ग्रीन स्रीट. १८. होमजी स्रीट. १९. हानॳबी रस्ता.२०. हमम स्रीट. २१. ुआम्पीिरुऄल हॉटेल लेन. २२. 
मरीन स्रीट. २३. मेयो रस्ता. २४. मेडोज स्रीट. २५. िमलीटरी स्क् वुेऄर. २६. ओक लेन. २७. पारिी 
बझार स्रीट. २८. पटेल स्रीट. २९. १रामपाटॳ रो. ३०. टाटामिरन्ड लेन. ३१. न्यू बझार गेट स्रीट. ३२. 
कू्रकशाुंक रोड.  

 
िंहर 

 
 १. काळकादेवीचा रस्ता. २. परेल रस्ता. ३ भलेुरॄर रस्ता. ४. पालव रस्ता. ५ कावजीपटेल ट्याुंक 
रस्ता. ६ िगरगाुंव ब्याक रोड. ७ ुऄस्कीन रोड ुऄथवा नळबजार रस्ता. ८ डुंकन रोड. ९ माजगाुंव रस्ता. १० 
भायखळा रस्ता. ११ क्राफडॳमारकेट रस्ता. १२ कारनाक बुंदर रस्ता. १३ चचॳगेट रस्ता. १४ िक्वन्ि रोड. 
१५ ग्राुंट रोड (हा १८३५ त ग्राुंटिाहेबाुंनें बाुंधला) १६ महालक्ष्मी रस्ता. १७ वालुकेरॄर रस्ता. १८ ििडी 
रस्ता. १९ बाबलुाट्याुंक रोड. २० फाकलुं ड रस्ता. २१ पायधुणी रस्ता. २२ भेंडीबाजार रस्ता. २३ ब्रीच 
क्याुंडी रोड. २४ मिरन लाुइन्ि. २५ खेतवाडी रस्ता. २६ गवाळीतळें रस्ता. २७ गाुंवदेवी रस्ता. २८ 
मलबारिहल् रोड. २९ पेडर रोड खुंभाळािहल्. ३० बले्याििि रोड. (िुरतेंत दुष्काळ पडला होता त्यावळेीं 
जनरल बेल्याििि ह्याुंनी ितकडून पळून ुअलेल्या लोकाुंकडून बाुंधिवला). ३१ ुअलबटॳ रोड. ३२ वाडॳन 
रोड. ३३ ुऄमरचुंदवाडीला रस्ता. ३४ ुऄमरोळी लेन. ३५ ुऄनुंतरुर्षीची वाडी. ३६ ुऄुंजीर वाडी. ३७ ुअनेस्ली 
रोड. ३८ ुअनेस्टी रोड. ३९ ुअगाुइल रोड. ४० ुअथॳर रोड. ४१ ुऄतारी मोहोला. ४२ बाबाढबचूा रस्ता. ४३ 
बाळूिारुंग स्रीट. ४४ बुंगाली मोहोला. ४५ बापुहजामचा मोहोला. ४६ बापजुोशाची वाडी. ४७ बारभाुइ 
मोहोला. ४८ बाटलीवाला मोहोला. ४९ भाजीपाला रोड. ५० भावनगरी मोहोला. ५१ िभस्ती मोहोला. ५२ 
भोुइ वाडा. ५३ भिुारी मोहोला. ५४ गायवाडी रस्ता. ५५ करिेटजी िुकलाजी स्रीट ुईफॳ  िफेद गल् ली. 
५६ चुंदन वाडी रस्ता. ५७ चटनी मोहोला. ५८ छत्रीिारुंग मोहोला. ५९ चौकी मोहोला. ६० चौपाटी रोड. 
६१ िुपारीबाग रोड. ६२. चौल वाडी. ६३. चनुाभटीची रस्ता. 
 
 टीप १. ह्याि पूवी रोप वॉक ह्मणत कारण कुं पनीचा ह्या िठकाणीं कार्थ्याचे दोर करण्याचा कारखाना होता. 

 
६४ दखनी मोहोला. ६५ डोंगर वाडी. ६६ दोनताड रस्ता. ६७ फणिवाडी लेन. ६८ फोराि रोड. ६९ िरपन 
रोड, िफ्रुऄर रोड. ७० घोघारी मोहोला. ७१ िगब्ि रोड. ७२ हेन्ि रोड. ७३ जकिरया मोहोला. ७४ जेल 
रोड. ७५ कामाठी परुा. ७६ काुंडी मोहोला. ७७ खेतवाडीमेन रोड. ७८ लव्ह लेन. ७९ महालक्ष्मी रोड. ८०. 
मौंन्ट रोड. ८१ टाुंकबुंदर रोड. ८२ ताडदेव टेमकर मोहोला. ८३ ठाकूरद्वार रोड. ८४ तीन दरवाजे रस्ता. 
८५ नेिपुऄर रोड. ८६ त्व्हक्टोिरया रोड. ८७ वाडवी रोड. 
 

 
 
 



 

अनुक्रमणणका 

भाड्ाच्या गाड्ा उर्भ्या राहण्याचीं णठकाणें 
 

 १ मोठा कुलाबा. २ धाकटा कुलाबा. ३ ुऄपालोबुंदर. ४ ुऄपालोबुंदर व मरीन स्रीट. ५ टुंकिाळीचे 
िमोर. ६ िफ्रुऄर फौंटनजवळ. ७ म्युिनििपल ऑिफिाजवळ. ८ मदैानाुंत बजारस्रीटजवळ. ९ त्व्हक्टोिरया 
टरिमनि स्टेशनाजवळ. १० धोबीतळें. ११ मेमण स्रीटजवळ १२ पायधुणी. १३ िर जमशदेजी जीजीभाुइ 
पुतळयाजवळ. १४ एल् िफन्स्टन बुंदर. १५ दोनटाुंकी. १६ भायखळा रेलव ेस्टेशनाजवळ. १७ त्व्हक्टोिरया 
रोड. १८ िगरगाुंव पोटुॳगीज चचॳजवळ. १९ ग्राुंटरोड स्टेशनाजवळ. २० माजगाुंव बुंदर. २१ ताडदेवाच्या 
चौकीजवळ. २२ मलबारिहल् चोकीजवळ. २३ िब्रचक्याुंडी चौकीजवळ. २४ लालबागाजवळ. २५ िगरगाुंव 
पोिलिकोटॳजवळ. २६ काविजी पटेलच्या तळयाजवळ. २७ नळबाजाराचे नाक्यावर. 
 

परराज्याुंतील प्रणतणनणध (कौंणसल्सु). 
 

मुुंबई िंहराुंत राज्य व्यवहारासुंबुंधी परकीय राजाुंकडून 
जे त्याुंच्या तरे्फ प्रणतणनणध (कौन्सलसु्) असतात 

त्याुंची यादी येणेंप्रमाणें :- 

१ ुऄमेिरका–बी. एफ्. फनॳह्याम. ८ नेदरलुं ड–ए् त्स्टनर. 
२ ुअस्रो हुंगेिरुऄन–फ्राुंझ 

स्टाुंिकजर. 
९ पर्णशुअ–हाजीहिन कुलीखान 

मुस्तिभदडलत्व्हझारे. 
३ बेलजम–पेटझ् िड थॉयी. १० पोटुॳगल–एफ्. िी. एफ्. डी. मेनेझीि. 

४ डेनमाकॳ –हेरोल्डकरेल. ११ ियाम–ए. िी. एच्. बी. फाब्िॳ. 

५ फ्रान्ि–माुंिशुऄर कालेट १२ स्पेन–ए. ब्ल्याश्ॴचेक. 

६ जमॳनी–एच् बाटेल्. १३ त्स्वदन ुअिण नॉवे–जे. जानी. 
७ ुआताली–एफ्. बी. बझोनी. १४ टकी–धालीत बे. 

 
पूल 

 
िें चपूल– हा ुआ. ि. १८६६ त बक बे बरोडा ुअिण िेंरल ुआुंिडया रेलव ेकुं पनीनें बाुंधला. 
केनेडीपूल.-  हाही िदहुॳ कुं पनींने बाुंधला. 
कुलाबापूल– िकत्ा. 
ग्राुंटरोडपूल– ३ ――  
दादरपूल -      ――  
नेसणवटपूल– गे्रटुआुंिडयन पेिननिुला रेलवनेें बाुंधला. 
आणलव्हुंटपूल–  ――  
हानकाुंक–        ――  ुआ. ि. १८७९ त बाुंधला. 
णिअर  –    ――  
मसजीद–          ――  
कारन्याक–        ――      ुआ. ि. १८६८ त बाुंधला. 



 

अनुक्रमणणका 

प्रणसद्ध नेटीव कुं पन्या 
 

१ ुअदमजी पीरभाुइ ुअिण कुं .    ११ मोदी ुअिण कुं . 

२ ुअदेिर फ्रामजी मिू कुं .        १२ मुळजी जेठा ुअिण कुं . 

३ भास्कर वािुदेव पाठक कुं .      १३ नानाभाुइ बरैामजी जीजीभाुइ ुअिण कुं . 

४ िड. ुअर. दादी कुं .        १४ करानी ुअिण कुं . 

५ जी. मोटी. ुअिण कुं पनी.      १५ तापीदाि वजॳदाि ुअिण कुं . 

६ हिरवल्लभदाि कल्याण कुं . १६ थारीया टोपन ुअिण कुं . 

७ वािडया ुअिण िन्ि.         १७ वीिराम ुआब्राुइम ुअिण कुं . 

८ जमशदेजी निरवानजी टाटा   १८ युलानशचन ुअिण कुं . 

९ जयराजभाुइ पीरभाुइ ुअिण कुं . १९ कामत ुअिण कुं . 

१० जीवराज माधवजी.   

 
प्रणसद्ध युरोणपअन कुं पन्या 

 

१ ुअलकाक ुअशडौन ुअिण वथॳ.                     २७ िगिी ुअिण त्क्लजुंग. 

२ ुअत्स्क्वत्थ लॉडॳ ुअिण त्व्हटमोर    २८ कें प ुअिण कुं . 

३ बाडाम पाुइल ुअिण कुं .         २९ िकिलक िनक्िन ुअिण कुं  

४ वॉल्टन ुअिण कुं .                 ३० शकग शकग ुअिण कुं .   

५ बाप् टी ब्रदिॳ.                 ३१ ल्याुंग मॉयर ुअिण कुं .           

६ एडवडॳ बेट्सि ुअिण कुं .        ३२ ल्याथाम ुअिण कुं .      

७ िविलयम बले ुअिण कुं .  ३३ ल्याथम ुअबरक्राुंबी ुअिण कुं .         

८ बेन ुअशली ुअिण कुं .  ३४ लुं ड ुअिण ब्लाकली. 

९ बेन ुअिण बेकर ुअिण कुं .  ३५ लायन ुअिण कुं .  

१० बक बे कुं पनी.                 ३६ म्यािकनान मेकें झी ुअिण कुं .     

११ जॉन क्याुंबले ुअिण कुं .  ३७ माक्िॳ ुअिण कुं .   

१२ िक्रस्टल ुअिण कुं .  ३८ ओवने ुअिण ओकेल. 



 

अनुक्रमणणका 

१३ कोटॳ ुअिण कुं .  ३९ िफिलप्ि ुअिण कुं . 

१४ कटलर पामर ुअिण कुं .  ४० पनेट ुअिण कुं .            

१५ ुआवटॳ ल्यार्थ्याम ुअिण कुं .  ४१ राली ब्रदिॳ. 

१६ फेव्हर ल्युबा ुअिण कुं .     ४२ िी. जोस्ट ुअिण कुं .  

१७ िफनले म्यरू ुअिण कुं .    ४३ िरचडॳिन ुअिण कू्रडाि. 

१८ एफ्. िफचेर ुअिण कुं .    ४४ िरची स्टुुऄटॳ. 

१९  फ्लेशमग      ४५ राजिॳ ुअिण कुं . 

२०  िी. एच्. बी. फाब्िॳ          ४६ डेिवड ििून ुअिण कुं .     

२१  िर चाल्िॳ     ――         ४७ िाुउन्डी ुअिण कुं .            

२२  गाडम बायथेल  ――        ४८ िरचर ुअिण कुं .              

२३  ग्लेड ुअिण कुं .             ४९ व्हॉलकटॳ ब्रदिॳ. 

२४  गे्रहाम         ५० वालेि ुअिण कुं . 

२५  िग्रव्हज कॉटन   ५१ वाल्श लव्हेट ुअिण कुं .  

२६  िग्रन्डले ग्रूम             ५२ वॉटिन ुअिण कुं .    

  ५३ िविलयम ग्रािमन 

 
ब्याुंका 

 
१. ुअग्राब्याुंक िलिमटेड.  
२. ब्याुंक ऑफ् बेंगाल. 
३. ब्याुंक ऑफ् बक बे. 
४. चाटॳडॳ ब्याुंक ऑफ् ुआुंिडया ऑस्रेिलया ुअिण चायना. 
५. चाटॳडॳ ब्याुंक मकंटाुइल ब्याुंक ऑफ् ुआुंिडया लुं डन ुअिण चायना. 
६. काम्पाटायर िड ए् कामटे िड प्यािरि. 
७. गव्हनॳमेंट िेत्व्हुंग्् ब्याुंक. 
८. हाुंगकाुंग ुऄ ॅन्ड शाुंघाय ब्याुंशकग कॉरपोरेशन. 
९. न्याशनल ब्याुंक ऑफ् ुआुंिडया. 
१०. न्यू ओिरएन्टल ब्याुंशकग कॉरपोरेशन. 

 
  



 

अनुक्रमणणका 

असोणिंएिंन (मुंडळ्या) 
 

१ बक बे ब्रयाुंच ऑफ् िध ुइस्ट ुआुंिडया ुऄिोिशएशन. 
२ बक बे ब्रयाुंच ऑफ िध न्याशनल ुआुंिडयन ुऄिोिशएशन. 
३ बक बे पे्रििडेन्िी ुऄिोिशएशन. 
४ बक बे ग्र्याज्युएट् ुऄिोिशएशन. 
५ बक बे वुुआमेन्ि ुऄिोिशएशन. 
६ बक बे युंग वुुआमेन्ि िक्रत्स्तुऄन ुऄिोिशएशन. 
७ बक बे युंग मेन्ि िक्रत्स्तुऄन ुऄिोिशएशन. 
८ बक बे िथुआत्स्टक ुऄिोिशएशन. 
९ वसे्टनॳ ुआुंिडया व्हॉलुं िटुऄर ुऄथलेिटक ुऄिोिशएशन. 
१० युरेिजुऄन ुअिण ुअुंग्लो ुआुंिडयन ुऄिोिशएशन ऑफ् वसे्टनॳ ुआुंिडया. 

 
मकंटाईल असोणिंएिंन स 

 
१. बक बे ुऄिोिशएशन ऑफ् फायर 
२. ुआन् शूरन्ि. 
३. चेंम्बर ऑफ् कॉमिॳ. 
४. कॉटन रेडिॳ ुऄिोिशएशन 
५. िमल् ओनिॳ ुऄिोििएशन 
६. नेिटव्ह मचंट् ुऄिोिशएशन. 
७. रेडिॳ ुऄिोिशएशन. 
८. ुऄुंडर रायटिॳ ुऄिोिशएशन. 
९. बक बे बायबल वुुआमेन्ि ुऄिोिशएशन.  
१०. बक बे न्याशनल महामेदन ुऄिोिशएशन. 

 
     

सोसाएटी 
 

१. बक बे न्याचरल िहस्टरी िोिाएटी. 
२. स्टूडन्ि िलटररी ुअिण िायुंिटिफक िोिाएटी. 
३. स्रेंजिॳ फ्रें ड िोिाएटी. 
४. म्यूचुुऄल प्रात्व्हडेंट िोिाएटी िलिमटेड. 
५. ुअुंथ्रोपोलािजकल िोिाएटी ऑफ् बक बे 
६. चचॳ िमशनरी िोिाएटी. 
७. बक बे ुअक्झीलरी बायबल िोिाएटी. 
८. बक बे रयाक्ट ुअिण बकु िोिाएटी. 
९. बक बे डायओिििन ुअिडशनल क्लरजी िोिाएटी. 
१०. िोिाएटी फॉर प्रमोशटग िरिसत्स्तुऄन नॉलेज. 



 

अनुक्रमणणका 

११. बुिद्धवधॳक शहदु िोिाएटी. 
१२. मराठी ॲानप्रिारक िोिाएटी. 
१३. ओिरएन्टल िडबेशटग िोिाएटी. 

 
 

मुंडळ्या व सभा 
 

नीितप्रिारक मुंडळी.        
ुअयॳिुधमोदय िभा.         
फाब्िॳ गुजराथी िभा.         

गुजराथी ॲानवधॳक मुंडळी. 
ुअयॳॲानवधॳक िभा. 

 
 

बेणनव्होलेंट इुंव्स्टट्यूिंन्स (धमाथॳ गृहें) 
   
   बोिडंग स्कूल 
               िुंस्कृत िेिमनरी 
               िेिमनरी 
गोकुळदाि तेजपाळ   लॉ ुअिण मेिडकल फुं ड 
                   गलॳि स्कूल (कन्याशाळा) 
                   भािटया डेत्स्टटू्यट िरिलफ ुआत्न्स्टटू्यशन. 
 रॉयल ुअलफे्रड िेलिॳ होम. 
 शफेडॳि ुअम हौि–भायखळा. 
 बक बे ुआत्न्स्टटू्यशन ऑफ् डेफ ुअिण म्यूट्सि 
 चारीटेबल िोिाएटी ऑफ् िेंट त्व्हन्िेट डी पॉल 
 बक बे िडत्स्रक्ट बिेनव्होलें ट िोिाएटी 
 पाुंडेची धमॳशाळा. 
 होम फार पुुऄर पारशीज. 
 युरोिपुऄन पेन्शनिॳ ुअिण िवडोज होम. 
 एम्. एफ्. पाुंडे स्यािनटेिरएम. (मेहरबान बाग) 
 ुअदमजी पीरभाुइ स्यािनटेिरएम. 
 बक बे िोिाएटी फॉर िध िप्रव्हेन्शन ऑफ् क्र्युएल्टी टु ुअिनमल्ि. 

 
व्स्पशनग आणण णवव्हींग कुं पन्या 

 
१. ुअग्रा त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं पनी िलिमटेड. 
२. ुऄकबर म्यानुफ्याकचशरग ुअिण पे्रि कुं पनी िलिमटेड. 
३. ुऄलायन्ि कॉटन म्यानुफ्याकचशरग कुं . िलिमटेड. 
४. ुअुंग्लो ुआुंिदयन त्स्पशनग ुअिण म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
५. बेलारी पे्रि कुं . िल. 
६. भावनगर ििटी पे्रि ुअिण म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 



 

अनुक्रमणणका 

७. बक बे कॉटन पे्रि कुं . िल. 
८. बक बे कॉटन म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
९. बक बे न्याशनल म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
१०. बक बे युनायटेड त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 
११. ििटी ऑफ् बक बे म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
१२. कुलाबा ल्याुंड ुअिण िमल कुं . िल. 
१३. कुलाबा ल्याुंड पे्रि कुं . िल. 
१४. कनाट िमल्ि कुं . िल. 
१५. कुला त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 
१६. धन िमल्ि कुं . िल. 
१७. एम्पे्रि त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 
१८. फोटॳ पे्रि कुं . िल. 
१९. फ्रामजी पेटीट् त्स्पशनग ुअिण म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
२०. गाडॳन्ि - ――        ――        ――    ――          ――  
२१. हारव्हे ुअिण िबापती कुं . 
२२. शहदुस्तान त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग िमल्ि कुं . िल 
२३. हावडॳ ुअिण बलो िमल्ि कुं . िल. 
२४. ुआुंपीिरयल कॉटन िमल्ि कुं . िल. 
२५. ुआुंिडयन म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
२६. जाधवजी राघवजी िमल्ि िल. 
२७. जाफरुऄली त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 
२८. जेम्ि िग्रव्ह् िमल्ि कुं . िल. 
२९. जमशदे म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
३०. जीवराज बाळू त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल 
३१. जुिबली म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
३२. खटाव त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 
३३. लखमीदाि िखमजी त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 
३४. माणकजी पेटीट म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
३५. माजगाुंव त्स्पशनग ुअिण म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
३६. मोफ्युिल कुं . िल. 
३७. मुरारजी गोकुळदाि त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 
३८. नायगाुंव कॉटन त्क्लुं शनग ुअिण म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
३९. न्याशनल त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं पनी ऑफ ुआुंिदया िल. 
४०. न्यू ुऄपालो पे्रि कुं पनी िलिमटेड. 
४१. न्यू बझार कुं पनी िलिमटेड. 
४२. न्यू ुइस्ट ुआुंिदया पे्रि कुं . िल. 
४३. न्यू गे्रट ुइस्टनॳ त्स्प. ुअिण िव. कुं . िल. 
४४. िध िप्रन्ि ऑफ् वले्ि त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 
४५. ओिरएन्टल त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 



 

अनुक्रमणणका 

४६. पीपल ऑफ् ुआुंिदया त्स्पशनग ुअिण म्यानुफ्याकचशरग कुं . 
४७. िध न्यू िप्रन्ि ऑफ् वले्ि पे्रि कुं . िल. 
४८. त्क् वन त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 
४९. िरपन म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
५०. ििून त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग कुं . िल. 
५१. शके ुआिुफभाुइ खिलफा िमल्ि कुं . िल. 
५२. िुुंदरदाि त्स्पशनग ुअिण िवव्हींग िमल्ि कुं . िल. 
५३. स्टार ऑफ् ुआुंिदया िमल्ि िल. 
५४. स्वदेशी िमल्ि कुं . िल. 
५५. त्व्हक्टोिरया म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
५६. वसे्टनॳ ुआुंिदया त्स्पशनग म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 

 
फ्ललोअर आणण ऑईल् णमल्स कुं पन्या 

 
१. बक बे फ्लोुऄर िमल्ि कुं . िल. 
२. ब्याप्टी ब्रदिॳ कुं . िल. 
३. कॉलेट फ्लोुऄर ुअिण ऑुइल िमल्ि कुं . िल. 
४. एम्पे्रि रोलर फ्लोुऄर िमल्ि कुं . िल. 
५. ुआुंिडयन फ्लोुऄर िमल्ि ुअिण म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
६. ुआुंिडयन ऑुइल िमल् ुअिण म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
७. मास्तर फ्लोुऄर िमल्ि म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
८. ओिरएन्टल ऑुइल ुअिण फ्लोुऄर म्यानुफ्याकचशरग कुं . िल. 
९. परिित्व्हुऄरन्ि फ्लोुऄर िमल्ि ुअिण ुअयनॳ फाुईन्डरी िल. 
१०. रायल फ्लोुऄर िमल्ि कुं . िल. 
११. वसे्टनॳ ुआुंिडया रॉयल फ्लोुऄर िमल्ि कुं . िल. 

 
णकरकोळ कुं पन्या वगैरे 

 
 गोल्ड मायशनग कुं . 
 केिरी शहद गोल्ड मायशनग कुं . िल. 
 ुअुइि कुं पनी. 
 बक बे ुअुइि म्यानुफ्याकचशरग कुं पनी. 
 डेकन ुअुइि कुं पनी िलिमटेड. 
 महाराणी ुअुइि कुं पनी िलिमटेड. 
 ग्याि कुं पनी. 
 लाुइफ ुआन्शुुऄरन्ि कुं पनी. 
 बक बे म्यचूुुऄल लाुइफ ुऄशुुऄरन्ि कुं पनी. 
 ुआुंिडया ग्यारन्टी ुअिण शुुऄरटीिशप ुऄिोिशएशन िलिमटेड. 
 ओिरएन्टल लाुइफ ुऄशुुऄरन्ि कुं पनी िलिमटेड. 



 

अनुक्रमणणका 

 ओिरएन्टल लोन ुऄशुुऄरन्ि कुं पनी िलिमटेड. 
 स्टाुंडडॳ लाुइफ ुऄशुुऄरन्ि कुं पनी िलिमटेड. 
 फायर ुआन्शुुऄरन्ि कुं पनी. 
 बक बे फायर ुआन्शुुऄरन्ि कुं पनी िलिमटेड. 
 ुआुंिडयन फायर ुआन्शुुऄरन्ि कुं पनी िलिमटेड. 
 एम्पायर फायर ुआन्शुुऄरन्ि कुं पनी िलिमटेड. 
 स्टीम न्यात्व्हगेशन कुं पनी. 
 िप. ुअिण ओ.      ――  
 ुअस्रो हुंगेिरयन लॉुइड् स्टीम न्यात्व्हगेशन कुं पनी. 
 िब्रटीश ुआुंिडया स्टीम न्यात्व्हगेशन     ――  
 फ्लोिरओ ुअिण रुब्यािटनो युनायटेड   ――  

 बक बे ल्याुंड ुअिण िबल्डींग कुं पनी. 
 बक बे टेिलफोन          ――  
 कोुअपरेिटव्ह स्टोुऄिॳ    ――  
 नेिपुऄर हाटेल कुं पनी िलिमटेड. 
 िपुऄिॳ ुअिण          ――   ――  
 पोटॳ क्याशनग ुअिण ल्याुंड ुआम्पु्रत्व्हुंग कुं पनी. 
 िरपन प्ल्याुंशटग कुं . िल. 
 टेलीफोन        ――      ――  

 
पोस्ट ऑणर्फसें 

 
जनरल पोस्ट ऑिफि.       
िमडल कुलाबा.             
मलबारिहल्.               
त्व्हक्टोिरया टरिमनि.        
काळबादेवी रोड.            
भायखळा.                 
िगरगाुंव                  
ुईमरखाडी.      

माजगाुंव. 
माुंडवी. 
ताडदेव 
दादर. 
मािहम. 
िप्रन्िेिडाक. 
परळ. 
िशवाय रस्तोरस्तीं खाुंब ुअहेत ते िनराळेच. 

  
टेलीग्रार्फ ऑणर्फसें 

 
जनरल टेलीग्राफ ऑिफि.      
त्व्हक्टोिरया टरिमनि.         
िमडल कुलाबा.              
मुुंबादेवी.                   

मलबारिहल्. 
भायखळा. 
िगरगाुंव. 
मशीदबुंदर. 

 
केणमस्ट आणण ड्रणगस्ट 



 

अनुक्रमणणका 

 

कुपर मादन ुअिण कुं पनी.       
फरन्याुंडीज ुअिण कुं पनी.     
िफिलप्ि ुअिण कुं पनी      

कें प ुअिण कुं पनी. 
थामिन ुअिण कुं पनी. 
रेचर ुअिण कुं पनी. 

 
डेंणटस्ट (दुंतवैद्य) 

 

एफ. बी. ििरव्हुइ;             
एन. पी. िधस्टा 

वॉल्टन ुअिण ब्राुंम्बी. 
 

 

र्फोटोग्रार्फसु 
 

बक बफेोटोग्रािफक कुं पनी               
बोनॳ ुअिण शफेडॳ.                    

व्ह्यािीनो (पी) ुअिण कुं पनी. 
एफ्. ुअशले ुअिण कुं पनी. 

    
बुकसेलसु 

 
गव्हनॳमेंट िेंरल बकु िडपो. 
थाकर ुअिण कुं पनी. 
रयाक्ट ुअिण बकु िोिायटी. 
गोपाळ नारायण ुअिण कुं पनी. 
बी. एक्ि. फरटाडो ुअिण ब्रदिॳ. 
कुपर मादन ुअिण कुं पनी. 
बायबल िोिायटी. 
राधाबाुइ ुअत्माराम िगुण ुअिण कुं पनी. 
जनादॳन महादेव गुजॳर. 
ुआरकशा करानी ुअिण कुं पनी. 
हामॳिजी िोराबजी ुअिण कुं पनी. 
जहाुंगीर बेझनजी करानी ुअिण कुं पनी. 
एम्. िमस्री ुअिण कुं पनी. 
िुुंदर पाुंडुरुंग ुअिण कुं पनी. 
ज्येष्ठाराम मुकुुं दजी. 
गणपत कृष्णाजी. 
गुंगािवष्णु रॅीकृष्णदाि. 
िोिायटी फॉर प्रमोशटग िक्रस्तीयन नॉलेज. 
हरीप्रिाद भगीरथ. 

 
    

  



 

अनुक्रमणणका 

पुस्तकालयें (लायिऱ्या) 
 
१ बक बे बिेनव्होलेंट लायब्ररी. 
२ क्याथिलक लायब्ररी ुअिण िरडींग रूम. 
३ काविजी िदनशा िरडींग रूम ुअिण लायब्ररी. 
४ धनजीभाुइ फ्रामजी लायब्ररी. 
५ फोटॳ िरडींग रूम ुअिण लायब्ररी. 
६ शहदु ॲानवधॳक लायब्ररी. 
७ खोजा नूरमहुंमद जनरल िरडींग रूम ुअिण लायब्ररी. 
८ लॉ लायब्ररी. 
९ परेल मेक्यािनक्ि ुआुंत्स्टटु्यशन. 
१० लुिो ुआुंिदयानो लायब्ररी ुअिण िरडींग रूम. 
११ ििून मेक्यािनक्ि ुआुंत्स्टटु्यशन. 
१२ माझगाुंव िरडींग ुअिण िरक्रीएशन रूम. 
१३ युंग मेन्ि िक्रस्तीयन ुऄिोििएशन. 
१४ नेटीव जनरल लायब्ररी. 
१५ पारोिचुऄल लायब्ररी. 
१६ भलेुरॄर लायब्ररी. 
१७ िथुअिॉिफकल िोिायटीची लायब्ररी. 
१८ ुअुंजुमन ुआिलाम लायब्ररी. 
१९ िगरगाुंव लायब्ररी. 
२० दयानुंद पसु्तकालय. 
२१ बक बे िरक्युलेशटग लायब्ररी. 
२२ बाहेरकोट ुआम्पु्रव्हमेंट लायब्ररी. 
२३ िदनशा पेिटट काुंडा ुअिण भरोचा मोहोला लायब्ररी. 
२४ माुउुं ट रोड लायब्ररी. 
२५ फ्रयाटरनल ुऄिोिशएशन लेडीज एण्ड जन्टलमेन्ि िरक्युलेशटग 

लायब्ररी. 
२६ मुलजी जीवराज खोजा जनरल िरडींग रूम ुअिण लायब्ररी. 
२७ िध रायल एिशुअिटक िोिायटीची लायब्ररी. 
२८ दैवॲ िरक्युलेशटग लायब्ररी. 
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वतुमानपत्रें आणण माणसक पुस्तकें  
इुंग्रजी 

दररोज णनघणारीं 
 

टाुइम्ि ऑफ ुआुंिदया. 
बाुंबे ग्याझेट. 
ुअडव्होकेट ऑफ् ुआुंिदया 

                  
कॉमर्णिंअल (व्यापारिुंबुंधीं) 
डेली मचटं ि कुं प्यािनुऄन. 
डेली कॉमर्णशुऄल िेल्ि िरपोटॳ. 
िध चेम्बर ऑफ् कॉमिॳ डेली रेड िरटन्िॳ 
 
बायणवकली (ुअठवड्यातून दोनदाुं िनघणारीं) 
टाुइम्ि ऑफ् ुआुंिदया बायिवकली एिडशन. 
िध ुअमी जनरल ऑडॳिॳ. 
 
णवकली (िाप् तािहक) 
टाुइम्ि ऑफ् ुआुंिदया िवकली एिडशन. 
टाुइम्ि ऑफ् ुआुंिदया ओव्हरलुं ड िमरी. 
िध बक बे एक्िचेंज प्राुइि करन्ट. 
िध बक बे ग्याझेट ओव्हरलुं ड िमरी. 
िध बक बे प्राुइि करन्ट. 
िध ओव्हरलुं ड कॉमर्णशुऄल ग्याझेट. 
िध बक बे गव्हमेंट ग्याझेट. 
िध बक बे गाडीयन. 
िध बक बे क्याथािलक एक्झािमनर. 
िध ुआुंत्ग्लश मेल. 
िध ुआुंिदयन स्पेक्टेटर. 
 
माणसक 
िध व्हाुइि ऑफ ुआुंिदया. 
िध टीचर. 
िध ुअमी िलस्ट. 
िध ुआुंिदयन ुअुंिटके्वरी. 
िध बक बे एज्युकेशनल रेकाडॳ. 
िध ुआुंिदयन ए. बी. िी. रेलव ेगाुइड. 
िध जी. ुअय्. पी. रेलव ेगाुइड. 
िध ुआुंिदयन राव्हेलिॳ गाुइड. 
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णतमाही 
िध िित्व्हल िलस्ट. 
ित्रमाििक टीकाकार (गुजराथी) 
 
वार्णषक 
िध टाुइम्ि ऑफ् ुआुंिदया क्यालें डर ुअिण डायरेक्टरी. 
म्यात्क्लन्ि गाुइड टु बक बे. 
 
णध आुंग्जलो पोटुुगीज 
ओ ुअुंग्लो ल्युििट्यानो (िाप् तािहक). 
 
इुंव्ग्ज लिं आणण मराठी (दररोज). 
प्रभाकर. 
 
बाय णवकली. 
नेटीव ओिपिनुऄन. 
 
साप् ताणहक 
िुबोधपित्रका.               तेलगूिमत्र. 
दीनबुंधु.                    वाताहर. 
ॲानोदय.                   ुआुंदुप्रकाश. 
तेलगूपुंच. 
इुंव्ग्जलिं आणण गुजराथी (माििक) 
िपशकग्ि फ्रॉम िध पारशी पुंच 
 
गुजराथी (दररोज) 
मुुंबुइ िमाचार                 
जामेजमशदे. 
ुऄखबार - ुआ - िौदागर. 
 
साप् ताणहक 
रास्तगोफ् तार तथा ित्यप्रकाश.               
ित्यिमत्र.                               
केिर- ुआ- शहद.                         
पारिी पुंच                              
एिदनपारस्त. 
लोकिमत्र. 
गुजराथी. 
ित्यवक् ता. 
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आठवड्ाुंतून तीनदाुं णनघणारीं 
मुुंबुइ काशीद. 
 
पाणक्षक 
पुंधरवड्याुंनी मजा.                    
गपिप. 
 
माणसक 
(गुजराथी).             (मराठी). 
स्रीबोध.                वात्ग्वलाि. 
नुरेएलम.               िविवधॲानिवस्तार. 
फुरिुद.                गृिहणी. 
ुअयॳधमॳप्रकाश.           बालबोध. 
ॲानवधॳक.              चुंद्रकाुंत. 
िवद्यािमत्र.               काव्यमाला. 
ुअयॳप्रकाश.              स्वदेशवत्िल. 
गुलुऄफ् शान             काव्यमाला (िुंस्कृत.) 
मधुरवचन.              िावॳजिनक 
ित्च् चदानुंद. 
 
शहदूस्थानी (िाप् तािहक) 
काशपलु ुऄखबार. 
शौकत–ुआ–शहद.                     
 
आुंग्जलो कानडी (िाप् तािहक) 
हव्यक िुबोक.                     
कानडी िुवाता. 
 
आरबी (िाप् तािहक) 
नखमात एल् ुऄखबार. 
 
इुंग्रजी मराठी व उदुू 
पुंिडत. 
 
णरिेिंमेंट रूम्स् (ुईपहार गहृें) 
१. ुऄपालो िरफे्रशमेंट रूम्ि - ुऄपालोबुंदर. 
२. बािलंगटन ――         - मेडोस्रीट. 
३. िक्रटेिरयन ――        - एस्प्लेनेड रोड. 
४. एम्पे्रि ऑफ् ुआुंिदया    - मरीन स्रीट. 
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हॉटेलस् (खाणावळी) 
 

१. ुअडेलफी फ्यािमली हॉटेल–क्ले रोड भायखळा. 
२. ुअडेलफी हॉटेल–क्ले रोड भायखळा. 
३. ुऄपोलोबुंदर हॉटेल–ुऄपालोबुंदर. 
४. भायखळा हॉटेल–भायखळा. 
५. बक बे हॉटेल–ट्यामिरन्ड लेन. 
६. कुलाबा हॉटेल–कुलाबा. 
७. कुं बाला फ्यािमली हॉटेल–कुं बाला िहल.् 
८. ुआुंत्ग्लश हॉटेल–हानॳबीरोड. 
९. िफट झेरल्ड हॉटेल–परेल रोड, भायखळा. 
१०. एस्प्लेनेड हॉटेल–एस्प्लेनेड रोड. 
११. ग्राुंटरोड हॉटेल–ग्राुंटरोड. 
१२. लुं डन हॉटेल–ग्राुंटरोड. 
१३. गे्रट वसे्टनॳ हॉटेल–ुऄपालो रोड. 
१४. ह्यािमल् टन हॉटेल व िजमखाना–माजगाुंव. 
१५. टेंपलबार हॉटेल–मेडोस्रीट व एस्प्लेनेड रोड. 
१६. ुआुंम्पीिरयल हॉटेल–दलाल स्रीट. 
१७. िप्रन्ि ुअफ् वले्ि हॉटेल–मिरन स्रीट. 
१८. टेलिॳ हॉटेल–मेडो स्रीट. 
१९. त्व्हक्टोिरया हॉटेल–परळरोड ुअिण एस्प्लेनेड. 
२०. ववे्हलरी हॉटेल–फोटॳ. 
२१. वशेलगटन हॉटेल–फॉब्िॳ स्रीट. 
२२. नारायण भोजन व वस्ती गृह (नेिटवाुंकिरताुं)–ुईमरखाडी व ठाकूरद्वार. 

 
 

क्लब्स् (मुंडळ्या) 
 

१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
६ 
७ 

बक बे क्लब.                   
बक बे िजमखाना क्लब.           
भायखळा क्लब.               
रायल बक बे याच्ट क्लब.          
कालंटन क्लब.                
िरपन क्लब                   
ुअयॳ ब्रह्म िुंिद.               

८ 
९ 

१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 

व्हॉलुं िटुऄर क्लब. 
क्लब ऑफ् वसे्टनॳ ुआुंिदया. 
शहदु युिनयन क्लब. 
वसे्टनॳ ुआुंिदया टफॳ  क्लब. 
क्यानरा क्लब. 
ब्राह्मण क्लब. 
िारस्वत िमूह. 

  



 

अनुक्रमणणका 

हॉव्स्पटलस् 
 

१. काबिजी जहाुंगीर ुऄपथॉलािमक ुआत्न्स्टटू्यशन–भायखळा. 
२. युरोिपुऄन जनरल हॉत्स्पटल–फोटॳ. 
३. िेंट जोिेफ्ि फौन्डशलग हॉत्स्पटल–त्व्हक्टोिरया क्रॉिरोड. 
४. गोकुळदाि तेजपाळ हॉत्स्पटल–कारन्याकरोड. 
५. हॉत्स्पटल फॉर लेपिॳ ुअिण ुआनक्यूरेबल् ि–भायखळा. 
६. िर जमशटेजी जीजीभाुइ हॉत्स्पटल–भायखळा. 
७. कामा हॉत्स्पटल–त्क् वन्िरोड. 
८. ुअय् ुअिण ुआयर ुआन्फमॳरी–िगरगाुंव. 
९. पारिी ओरतने माटे िुवावडखानुुं–मिरन लाुइन्ि. 
१०. भाुइ िकवारबाुइ िदन्नशा पेिटट हॉत्स्पटल फॉर ुअिनमल्–परळ. 

 
णडस्पेन्सऱ्या (दवाखाने) 

 
१. बक बे नेटीव िडस्पेन्िरी–चुंदनवाडी 
२. फोटॳ ग्याचुुआटि िडस्पेन्िरी–ओल्ड बराक लेन. 
३. जहाुंगीर निरवानजी वािडया िडस्पेन्िरी–मािहम. 
४. जगन्नाथ शुंकरशटे िडस्पेन्िरी–ताडदेव. 
५. खेतवाडी नेटीव िडस्पेन्िरी–खेतवाडी. 
६. खोजा िाजनभाय मीरुऄली िडस्पेन्िरी - शामजी हिाजी स्रीट. 
७. लवजी वािडया िडस्पेन्िरी–परळ. 
८. होिमओप्यािथक िडस्पेन्िरी–काळबादेवी व फोटॳ. 
९. िथुअिािफकल िोिायटीची होिमओप्यािथक िडस्पेन्िरी. 
११ जाफर िुलेमानची िडस्पेन्िरी–मदैान. 
१२ निवानजी माणकजी पेटीट िडस्पेन्िरी. 
१३ कमू िुलेमानची िडस्पेन्िरी–बोरीबुंदर. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनुक्रमणणका 

वेळादिुंक कोष्टक 
 

ग्रीणनच येथील घड्याळाुंत दुपारी १२ वाजले ुऄशी कल्पना केली ुऄिताुं त्याच वळेीं पृर्थ्वीवरील 
ुआतर मुख्य मुख्य शहरीं िकती वाजले िमजताुं याव ेह्मणनू खालील कोष्क वाचकाुं. 

 

िंहराचे नाुंव वेळ िंहराचें नाुंव वेळ 

 सकाळीं  ता.िम. 

(A.M.) 

 रात्रौ   ता.िम. 

(P.M.) 

(१) (२) (३) (४) 

बोस्टन.- ――  0७–१८ केप टौन. ――  0१–0१  

डत्ब्लन.-  ――  ११–३५ कॉन्स्ट्याुंिट -  ――    

एिडनबरो.-  ――  ११–४७ नोपल ――  0१–५६  

ग्लािगो.-  ――  ११–४३ कोपन हेगन. ――   १२–५०  

िलस्बन.- ――  ११–४३ फ्लॉरेन्ि. ――   १२–४५  

म्यािाड.-  ――  ११–४५ यरूलिेम ――  0२–२१  

न्यू यॉकॳ .-  ――  0७–१४ मद्राि ――  0५–२१  

पेनझ्यान्ि.- ――  ११–३८ माल्टा ――  १२–५८  

िफलाडेत्ल्फया.- ――  0६–५९ मेलबोनॳ, ऑस्रेिलया. ――  0९–४0  

क्यूबेक.- ――  0७–१५  ――   

 (P. M.)  ――   

एिडलेड, ऑस्रेिलया रात्रौ 0९–११ मास्को. ――  0२–३०  

ुअम् स्टडॳम.-  ――   १२–१९ म्यूिनच. ――   १२–४६  

ुअथेन्ि.- ――   0१–३५ प्यािरि. ――  १२–0९  

बर्णलन .-  ――  १२–५४ पेिकन. ――  0७–४६  

बेनॳ.- ――   १२–३० पे्रग्यु. ――   १२–५८  

मुुंबुइ -  ――   0४–५२ रोम (रूमशाम) ――  १२–५0  

बु्रिेल्ि.-  ――   १२–१७ रॉटरडम ――  १२–१८  



 

अनुक्रमणणका 

कलकत्ा.- ――   -५४ िेंटिपटिॳबगॳ. ――  0२–0१  

िुएझ.-  ――  0२–१0    

ििड् नी, ुअस्रेिलया-  ――  १0–0५     

स्टॉकहोम.-  ――  0१–१२     

स्रटगाटॳ.-  ――  १२–३७   

 ――  0१–00   

 
मुुंबईतील जत्रा 

 
जत्रा भरण्याची  

(१) 
जागा. 

 
कारण. 

(२) 
िदवि. 

(३) 
महालक्ष्मी खेडें  .. चैत्र पौर्णणमा.   .. ४ 
महालक्ष्मी खेडें   .. धाकलेरॄर     .. २ 
महालक्ष्मी खेडें   .. दिरा        .. ३ 
ताडदेव रोड    .. रघुवीर       .. ४ 
ग्राुंट रोड     .. चरणदाि ुईदािीचे देवळाची. ५ 
माुंगेल वाडी     .. पीरशाह नवाज   .. २ 
मुुंबादेवी  .. दिरा      .. ३ 
वाळुकेरॄर रोड     .. िपठोरी ुऄमावस्या  .. ४ 
घोडपदेव रोड  .. ििदे्धरॄर देवालय  .. ३ 
गनापौडर रोड  .. माणकेरॄर देवालयाची  .. ३ 
गनापौडर रोड  .. माणकेरॄर देवालयाची  .. ३ 
परल रोड     .. माणकेरॄर देवालयाची  .. ३ 
बेलािीि रोड  .. नागपुंचमी    .. १ 
माुउुं ट रोड  .. ुअगाखान    .. ३ 
दादर  .. पीर फत्ा ुऄल् ली  .. १ 
महालक्ष्मी  .. रेिीि (घोड्याुंच्या शयॳती) ७ 
परळ  .. वागेरॄर   .. ४ 
धारावी  .. िैयद पीर कादरी .. १ 
माटुुंगा  .. िवठोबाचें देवालय  .. १ 
महालक्ष्मी       .. बािी ुइद        .. १ 
मामाहजानी     .. बकरी ुइद   ..    १ 
माटुुंगें    .. शके िमिरी   .. १ 
ुऄपर मािहम   .. हिन पीर        .. १ 
ुऄपर मािहम   .. पीर मगखदुम िाब १२ 
धाकटें मािहम      .. परभादेवी        .. १ 



 

अनुक्रमणणका 

मदैान  .. नारळी पौर्णणमा        .. १ 
चौपाटी     .. नारळी पौर्णणमा        १ 
ुऄपर कुलाबा रोड  .. शके हिन गजा ुऄल् ली १ 
ुऄपर कुलाबा रोड  .. गीुअबानशा वली  .. १ 
लोुऄर कुलाबा रोड .. शकेुआस्मायल गजाुऄल् ली १ 
बोरा बाजार स्रीट  .. भीमनाथदेवालय  .. १ 
मदैान  .. पारशी जत्रा      .. १ 
मदैान           .. पारशी जत्रा          .. १ 
ताुंडेल स्रीट      .. महुंमदशा शाहीद  .. ५ 
नवा बुंगालीपरुा क्राि लेन .. बावा गोर        .. १ 
जुना मेमण वाडा स्रीट .. पीर बडा िमया    .. ५ 
डोंगरी स्रीट        .. ुअकशा  ..      .. १ 
बाळाजी शामशटे स्रीट .. मुद्रादेवी  ..      .. ३ 
पायधुणी रोड         .. कािलकादेवी      .. ३ 
चुंपा गल् ली           .. चुंपादेवी  ..       .. १ 
काळबादेवी रोड       .. काळबादेवी        .. १ 
जुनी िोनापूर स्रीट .. ियद ुऄल्वी        .. १ 
करल वाडी        .. हिनशा कादरी     .. ३ 
करल वाडी                 .. ियद गुलाबशहा     .. १ 
नव ेवाडी          .. महेरॄरी ..         .. ५ 
बापू खोत स्रीट     .. ियद ुआस्माुइलशहा १ 
दुिरा भोयवाडा    .. रामदेव ..        .. २ 
कीका स्रीट       .. रामदेव ..        .. १ 
भलेुरॄर रोड      .. रणछोड ..        .. १ 
खोजा स्रीट  .. महादेवी ..        ..  १ 
ुऄत्स्कॳ न रोड      .. मदारशहा        .. १ 
पिहली भुंडार गल् ली .. जुमाशहा         .. १ 
नवी हनुमान लेन       .. हनुमान           .. १ 
वाळकेरॄर रोड        .. ुअर्षाढी एकादशी    ..  १ 
वाळकेरॄर रोड        .. कार्णतकी एकादशी ४ 
वाळकेरॄर रोड        .. ित्रपरुी पौर्णणमा       .. ५ 
वाळकेरॄर रोड        .. महा िशवरात्र        .. १ 

 
 

 



 

अनुक्रमणणका 

छापखाने 
 

जामेजमिेट पे्रि रायशझग स्टार िप्रशटग पे्रि 

ुऄलायन्ि ――  रायल .. ――  

पे्रििडेन्िी शप्रटींग  गणपत कृष्णाजी .. ――  

ड्युक ऑफ कनॉट ――  गोशवदजी शामजी .. ――  

केिर-ुआ-शहद ――  ुअुंग्लो जुुइश .. ――  

क्याक्स्टन शप्रशटग ――  कािीद .. ――  

टाुइम्ि ऑफ ुआुंिडया ――  ज्यॉुआन्ट स्टॉक .. ――  

फोटॳ शप्रशटग ――  फतेुईल करीम .. ――  

ुआुंडत्स्रयल ――  दत्प्रिाद .. ――  

ओिरएन्टल ――  गुलाम हुिेन .. ――  

गव्हमेन्ट िेन्रल ――  रघुनाथ कृष्णाजी .. ――  

ुअडव्होकेट ऑफ ुआुंिडया ――  नारायण िभकाजी .. ――  

ुआक्झािमनर ――  ग्रुंथप्रकाश .. ――  

व्हाुइि ऑफ ुआुंिडया ――  बापू हरशटे .. ――  

दफतर ुअशकारा ――  बापू िदािशव .. ――  

स्टॉडडॳ शप्रशटग ――  पारशी शप्रशटग .. ――  

न्याशनल शप्रशटग ――  ॲानदपॳण .. ――  

  रॅीव्युंकटेश   

िरपोटॳ ――  ुअयॳन् राक्ट ुअिण बकूिडपो  ――  

कामर्णशुऄल ――  बॉम्बे वत्ॳमान .. ――  

ुऄखबारे िौदागर ――  यूिनयन् .. ――  

ित्यवक् ता ――  भारती .. ――  

मुुंबुइिमाचार ――  कल्पतरु .. ――  

ुआुंत्ग्लश व गुजराथी  फ्यािमली .. ――  



 

अनुक्रमणणका 

जॉब शप्रशटग पे्रि गोपाळ नारायण .. पे्रि 

बॉम्बे मचटं ――  िरपन शप्रशटग .. ――  

झोऱ्यात्स्रयन शप्रशटग ――  िनणॳयिागर .. ――  

गुजराथी शप्रशटग ――  ऑग्लोल्युििटानो .. ――  

हायकोटॳ ――  कनाटक िप्रशटग .. ――  

िालव्हेशन ुअमी ――  ुअडवर टायझर .. ――  

िनकोलि शप्रशटग ――  जगदीरॄर .. ――  

ॲानिागर ――  ुअयॳिेवक .. ――  

रॅीनारायण ――  स्वदेशिमत्र .. ――  

गुजराथ शप्रशटग ――  गौरीप्रिाद .. ――  

मुतबुइ हुिेन ――  माजगाुंव शप्रशटग .. ――  

ुआुंदुप्रकाश ――  ऑग्लोव्हन्याक्यलूर .. ――  

भानुप्रकाश ――  मुतबे महमदी .. ――  

मुकदमी ――  िुफदारी .. ――  

ॲानिमत्र ――  चक्रवर्णत्नी .. ――  

मदभाुइ हुिेन ――  दीनबुंधू .. ――  

िुबोधप्रकाश ――  एज्युकेशनल िोिायटी शप्रशटग  ――  

नेटीव ओिपिनयन ――  रॅीकृष्णभरू्षण .. ――  

बक बे ििटी ――  बक म्बे गाझीट .. ――  

न्यायानुंद ――  शहदुस्थान शप्रशटग .. ――  

ुआुंिडयन शप्रशटग ――  ववे्हारे शप्रशटग .. ――  

 



 

अनुक्रमणणका 

मुुंबईतील रस्त्याुंची बदललेली नावे 
 

जुने नाव नवीन नाव 

ुऄपोलो पीयर रोड छत्रपती िशवाजी महाराज मागॳ 

ुऄिॳिकन रोड िब्रगेिडयर ुईस्मान मागॳ 

ुऄल्बटॳ रोड ते रे रोड वीर तानाजी मालुिरे पथ 

ुऄल्टामाुईुंट रोड िालेभाुइ करीमजी बरोडावाला मागॳ 

ुऄ शॅ लेन (दादर) डी. ए्. बाबे्रकर मागॳ 

ुऄ शॅ लेन (गोखले रोड ते बोले रोड) ॲानमुंिदर रोड 

ुअिग्रपाडा चाळ स्रीट माधवराव गाुंगण पथ 

ुअचायॳ दोंदे मागॳ ते महाजनी मागॳ  प्रबोधनकार ठाकरे िक्रडाुंगण मागॳ 

ुअर्णगल रोड (कार् नॅक िब्रज जवळ िुरू) िुंत तुकाराम रोड 

ुअचॳ बुंगलो मागॳ केशवराव बोरकर मागॳ 

ुअर्णजणल रोड नुंदलाल जैन रोड 

ुअथॳर रोड (जेकब िकॳ ल ते िडलाुआल रोड) िाने गुरुजी रोड 

ुअथॳर बुंदर रोड पािून िुरू िमनू देिाुइ मागॳ 

................................. ुआब्रािहम रिहमतुल् ला स्रीट 

ुइस्ट ुऄ ॅव्हेन्यू रोड शररृुंद्र चटजी मागॳ 

ुईमरखाडी रोड (बाबुला टँक ते जेल रोड) भाुउिाहेब िुवे मागॳ 

ुईमरखाडी रोड १ व २ बालु चुंगु पािटल मागॳ 

एन्. एम्. जोशी मागावरील चौक तात्यािाहेब घोडके चौक 

एत्ल्फन्स्टन रोड जगन्नाथराव भाटनकर मागॳ 

एस्प्लनेड रोड महात्मा गाुंधी मागॳ 

ऑपेरा हाुईि िवष्णु िदगुंबर पलुस्कर चौक 

ओल्ड िटीचा गल्ली कवी िनरज गल् ली 

औटरॅम रोड पुरुर्षोत्मदाि ठाकूरदाि मागॳ 



 

अनुक्रमणणका 

क्लाुआव्ह रोड िललाधर लखमिी शाहा मागॳ 

क् वीन्् रोड महर्षी कवे रोड 

कबूतरखाना डॉ. यॲेरॄर िवठलभल परुुंदरे चौक 

कॅनॉट रोड (त्व्हक्टोिरुअ गाडॳन जवळ) ुआब्रािहम पाटनवाला रोड 

करी रोड महादेव पालव मागॳ 

करोल रोड बालशटे मादूरकर मागॳ 

क् लब बॅक रोड वाय्.एम्.िी.ए.रोड 

क्लेुऄर रोड िमझा गािलब मागॳ 

के्रिुंट रोड जीवन भीम मागॳ 

काुंदेवाडी लेन खािडलकर रोड 

काुंदेवाडीतील गल् ली डॉ.एन्.ए.देशमुख पथ 

कानेजी रोड नाथीबाुइ ठाकरिी रोड 

कार् नॅक बुंदर (धोिबतलाव-भगतशिग मागॳ) लो. िटळक मागॳ 

कार् नॅक बुंदर रोड बाबरूाव बोधे मागॳ 

कारमायकेल रोड एम्.एल्.डहाणुकर मागॳ 

क्लाकॳ  रोड केशवराव खाड्ये मागॳ 

काुई लेन (िगरगाव) बुंडु गोखले पथ 

काळबादेवी रोड (गाुंधी मागॳ-शमा स्रीट) रॅी वधॳमान चौक 

काळबादेवी रोड चौक िवजय वल् लभ चौक 

काळा घोडा नेताजी िुभार्षचुंद्र बोि चौक 

काळा चौकी रोड दत्ाराम लाड पथ 

कॉलेज रोड एम्.ुअर.महाजनी मागॳ 

क्रॉि रोड डॉ. गजानन परुुंदरे मागॳ 

क्लीव्ह लॅण्ड रोड िस्मीश मागॳ 

िकका स्रीट िवजय वल् लभ मागॳ 



 

अनुक्रमणणका 

शकग एडवडॳ रोड ुअचायॳ दोन्दे मागॳ 

िकित्रग रोड रामभाुउ िाळगावकर मागॳ 

कुुं भार तुकडा कृष्णलाल जव्हेरी रोड 

कुुं भार वाडा स्रीट िुंत िेना महाराज मागॳ 

केळेवाडी डॉ. भालेराव मागॳ 

कोलभाट स्रीट डॉ. बी. एम्. वलेकर स्रीट 

कोलभाट लेन (पिहली) िद गुरु कदम बाबा मागॳ 

कोळीवाडा (स्टेशनािून िुरू होणारा मुकुुं दराव ुअुंबेडकर रोड 

कोिहनूर–लखमिी नप्पुशठे - ुअुंबेडकर रोड स्वामी ग्यान जीवनजी मागॳ 

कोिहनूर मागॳ स्वामी ग्यान जीवनजी मागॳ 

खार् फस्टॳ रोड िचत्रकार धुरुंधर मागॳ 

खत्र गल् ली नाथ माधव पथ 

खत्र गल् ली क्रॉि लेन नाथ माधव क्रॉि पथ 

खेतवाडी मेन रोड (भाग) नानुभाुइ देिाुइ रोड 

खेतवाडी मेन रोड (भाग) पदमिी रोड 

खेड गल् ली काशीनाथ गाडगीळ मागॳ 

गनबो स्रीट रूस्तुम ििध्वा मागॳ 

गव्हनॳमेंट गेट रोड डॉ. ए्. ए्. राव रोड 

ग्रँट रोड क्रॉि लेन फुलाजी बुवा नगरे लेन 

ग्रँट रोड (जे. जे. हॉत्स्पटल ते नाना चौक) मौलाना शोकत ुऄल् ली रोड 

गॅ्रहॅम रोड जे. एन्. हेरोिडया रोड 

ुऄलेक्झाुंाा रोड, गावदेवी डॉ. काशीबाुइ नवरुंगे मागॳ 

िगरगाव बँक रोड िवठलभलभाुइ पटेल रोड 

िगरगाव रोड जगन्नाथ शुंकरशटे रोड 

गोखले रोडला जोडणारा रस्ता शप्र. रा. िा. एन्.एम्.काळे मागॳ 



 

अनुक्रमणणका 

गोखले रोड (हिर िनवाि िमोरील चौक) राजा बढे चौक 

गोखले रोड िाुईथ (दिॱण) ते रानडे रोड पी. एल्. काळे गुरूजी मागॳ 

गोवािलया टँक मदैान ऑगस्ट क्राुंती मदैान 

गोलनजी िहल रोड िखाराम लाुंजेकर पथ 

गोवािलया चाळ लेन शुंकरराव नरम पथ 

घोडबुंदर रोड स्वामी िववकेानुंद रोड 

घोडपदेव रोड रामभाुउ भोगले मागॳ 

चचॳगेट चौक देवी ुऄिहल्याबाुइ होळकर चौक 

चचॳगेट स्रीट वीर निरमन रोड 

चाुंभार लेन, भायखळा नामदेव ुईमाजी भाशलगे स्रीट 

पोकळी रोड तुकाराम िभकाजी कदम मागॳ 

िचचबुंदर रोड (भाग) डॉ. पी. मशैरेी मागॳ 

शचचबुंदर रोड (भाग) केशवजी नाुइक रोड 

चौपाटी बँड स्टँड चौक किववयॳ भा. रा. ताुंबे चौक 

चौपाटी लेन कुलपती के. एम्. मुनशी मागॳ 

छकटे वाडी तुळशी वाडी 

डॉ. छोटीराम िगडवाुइ रोड .................... 

िजमखाना रोड प्रो. यू. यू. भट मागॳ 

जुनी हनुमान लेन िधरूभाुइ पारीख मागॳ 

प्रभादेवीपािून िमुद्रापयंत पी. बाळू मागॳ 

जुने नागपाडा रोड महमुंद ुआब्रािहम िारुंग मागॳ 

जुने िशव ुइस्ट िहल गाडॳन जवाहरलाल नेहरू ुईद्यान 

जमशदे रोड ते फाुआव गाडॳन खुशालदाि पारेख मागॳ 

जेल रोड नॉथॳ लक्ष्मण नारायण जाधव मागॳ 

टुंडल स्रीट िाुईथ एम्. ए. िारुंग मागॳ 



 

अनुक्रमणणका 

ठाकुरदाि रस्ता (माधवबाग ते क् वीन्् रोड) डॉ. बाबािाहेब जयकर मागॳ 

डॉक्टर स्रीट िैफी ज्यूिबली स्रीट 

िडलाुआल रोड क्रॉि लेन क्र. १ व २ एन्. एम्. जोशी क्रॉि मागॳ 

िडिूझा स्रीट (मििजद बुंदर ते िमॅ्युुऄल स्रीट) वीर िवठलभलदाि चुंदर स्रीट 

डुुअटॳ ओुअटॳ िाुइ धाम वाडी 

डुकरवाडी िवजय वाडी 

डोगरी स्रीट शयदा मागॳ 

ित्रभवुन रोड ित्रभवुन रोड 

ताडदेव रोड (नाना चौक ते ताडदेव नाका) जावजी दादाजी रोड 

ताडदेव रोड –खाड्येमागॳ –लजपत-राम मागॳ वत्िलाबाुइ देिाुइ चौक 

तुळशी पाुआप रोड िेनापती बापट मागॳ 

तुळशीराम पाडा स्रीट ुऄनुंत मालवणकर पथ 

तेली गल् ली क्राुंितरत्न िवष्णु गणेश शपगळे मागॳ 

टॉमि स्रीट लाला िनगम रोड 

दादर रोड क्र. १६ िेंट पॉल स्रीट 

ले. गुप् ते मागॳ ते लेडी जमशटेजी रोड पुं. जगन्नाथ बुवा परुोिहत मागॳ 

दौगल रोड नरोत्म मुरारजी मागॳ 

धारावी क्रॉि रोड जवळ िम्राट ुऄशोक मागॳ 

धोबी तलाव चौक क्राुंत्न्तवीर वािुदेव बळवुंत फडके चौक 

नवी भटवाडी ुऄवुंितकाबाुइ गोखले रोड 

नरिी नाथा स्रीट ......................... 

न्यू त्क् वन्् रोड (मरॅ्थ्यू रोड ते ऑपरा हाुउि) मामा परमानुंद मागॳ 

न्यू नागपाडा त्व्हक्टोिरया गाडॳन रोड िोिफया झुबरे रोड 

न्यू मरीन लाुआन्ि स्रीट िर िवठलभलदाि ठाकरिी मागॳ 

न्यू लोहार स्रीट काुंितलाल शमा स्रीट 



 

अनुक्रमणणका 

न्यू िाखळी स्रीट िौतेर स्रीट 

नानाजी जेल रोड िामुंतभाुइ नानाजी मागॳ 

नायगाव ३रा रस्ता ज्योितबा फुले रोड 

नायगाव १२वा रस्ता मोरबाग रोड 

नायगाव १३वा रस्ता डॉ. बी. जे. देवरूखकर स्रीट 

नायगाव १५वा रस्ता गोशवदजी केणी रोड 

नायगाव १७वा रस्ता िेंट झेिवयर स्रीट 

िनकद वरी लेन ए्. व्ही. िावुंत पथ 

नेिपयन रोड एल्. जी. रूपारेल मागॳ 

नेस्बीट रोड िरदार बलवुंत शिग धोडी मागॳ 

परेल चौक पािून त्व्हन् िेंट रोड डॉ. बाबािाहेब ुअुंबेडकर मागॳ 

परेल टँक रोड जी. डी. ुअम्बकेर मागॳ 

पॅराडाुआि ििनेमा लेन भागोजी कीर मागॳ 

प्लॅनेट िमल लेन दाजी तुकाराम राुउत मागॳ 

पुंिडता रमाबाुइ मागॳ जुंक्शन पाठारे ॱित्रय वक् तृत्वोते्जक िमाज चौक 

प्रॉक्टर रोड वािडलाल पटेल मागॳ 

पायधुणी रोड ुआब्रािहम मचटं रोड 

पाशी कॉलनी रोड क्र. १२ िोराब पालम कोटे रोड 

पाशी वाडा ितिरी गल् ली डॉ. िवल्िन स्रीट 

िपकेट क्रॉि रोड रतनिी चामिी पथ 

पेडर रोड (केम्प फ्लाय ओव्हर पािून) डॉ. गोपाळराव देशमुख मागॳ 

पोतुॳगीज चचॳ (िगरगाव) चौक ुऄनुंत हिर गदे्र चौक 

पोतुॳगीज चचॳ (दादर) चौक प्रबोधनकार ठाकरे चौक 

पोतुॳगीज चचॳ स्रीट रा. ब. ए्. के. बोले रोड 

फणिवाडी स्रीट (दुिरी) दादािाहेब परूळेकर मागॳ 



 

अनुक्रमणणका 

फणि वाडी स्रीट ििताराम पोद्दार रोड 

फग्यूॳिन रोड गणपतराव कदम मागॳ 

फोर शोुऄर रोड जनरल जगन्नाथराव भोिले मागॳ 

फॉक्लुं ड रोड पठ ठे बापूराव मागॳ 

िफ्रयर रोड (फोटॳ स्टेशन ते ििून डॉक) शहीद भगतशिग रोड 

िफ्रयर रोड (फोटॳ स्रीट ते रे रोड) िडमेलो रोड 

फ्रें च रोड (िवल्िन कॉलेज जवळ) डॉ. ुअत्माराम रामचुंद्र राुंगणेकर मागॳ 

फोराि रोड (भाग) लॅशमटन क्रॉि रोड 

फोराि रोड (फॉकलुं ड रोड पािून) ुअर्. ए्. िनमकर मागॳ 

फोबॳि स्रीट मा. गाुं. रो. ते ुऄपोलो स्रीट डॉ. व्ही. बी. गाुंधी मागॳ 

फोजेट िहल क्राुंितवीर विुंतराव नारायण नाुइक मागॳ 

फणिवाडी स्रीट (दुिरी) दादािाहेब परूळेकर मागॳ 

बदक चाळ लेन िमथॳ हनुमान मागॳ 

बनाम हॉल लेन डॉ. डी. डी. िाठे मागॳ 

बिनयन रोड ुऄलारखा ुआब्रािहम पटेल मागॳ 

बॅस्टीयन रोड ुऄमृत केशव नाुइक मागॳ 

जुना घोडबुंदर रोड बझार रोड पयंत जैन मुंिदर रोड 

बझार गेट स्रीट पेरीन नरीमन स्रीट 

बझार रोड नारायण दायाभाुइ मागॳ 

बरोज लेन (ठाकुरद्वार) जगन्नाथ शुंकरशटे मागॳ 

ब्राह्मण वाडा रोड के. ड. िुब्रमन्यम रोड 

बाबलुा टॅक रोड रामचुंद्र भट मागॳ 

बाल िुंभाजी िजम्नॅिशयम िमोरील रस्ता व्ही. एल्. पेडणेकर भाग 

बेलािि् रोड जहाुंिगर बोमन बेहराम मागॳ 

बेलािि् रोड भाग िडम् िटम् कर रोड 



 

अनुक्रमणणका 

बेल् वडेर रोड दत्ाराम भाुउ कायुंदे मागॳ 

वले् वडेर िहल रोड हुिेन पटेल मागॳ 

ब्रोच स्रीट देवजी रतनिी मागॳ 

बोरा क्रॉि लेन ुआन्दु िाक्रीकर पथ 

बोरा स्रीट पुंढरीनाथ लक्ष्मण पाटील मागॳ 

बोरी बुंदर चौक नगर चौक 

भुंडारवाडा रोड ते बाबरेकर रोड िभकोबा वामन पाठारे रोड 

भुंडारी स्रीट (म् िजद बुंदर जवळ) नारायणराव कोळी मागॳ 

भवानी शुंकर रोड ते िेनापती बापट मागॳ डॉ. एम्.िी. जावळे मागॳ 

भाुंडार गल् ली ले. प्रकाश नारायण कोटणीि पथ 

भािटया हॉत्स्पटल िमोरील रस्ता िदनानाथ मुंगेशकर मागॳ 

भायखळा स्टेशन रोड गणेश हिर पुरुुं डेकर मागॳ 

भलुाभाुइ देिाुइ रोड /डॉ. देशमुख मागॳ डॉ. एम्. ए्. प्रभ ूचौक 

भेंडी बझार चौक जोहार चौक 

भोुइवाडा जुंक्शन माने मास्तर चौक 

मरीन ााुआव्ह नेताजी िुभार्ष मागॳ 

मरीन लाुआन्ि फ्लायओव्हर भाुउ िाहेब बाुंदोडकर मागॳ 

मरीन लाुआन्् स्रीट िर िदनशा मुल् ला रोड 

महात्मा गाुंधी रोड/भाुउराव पाटील मागॳ चाफेकर बुंधू चौक 

माुईुंटप्लेझुंट रोड भाुउिाहेब िहरे मागॳ 

माुईुंट रोड डॉ. मस्करनेि रोड 

माटुुंगा स्टेशन रोड भवानजी ुऄजुॳन िखमजी मागॳ 

माटुुंगा रोड नुं. १ डी. व्ही. प्रधान रोड 

िमल्क स्रीट महमद िििद्दक ुऄन्िारी मागॳ 

मुुंबुइ िकाळ पे्रि ते दत् मुंिदर डॉ. एन्. बी. परूळेकर मागॳ 



 

अनुक्रमणणका 

मेडोज स्रीट नगीनदाि मास्तर रोड 

मेयो रोड कमॳवीर भाुउराव पाटील रोड 

मेयोरोड फोरशोुऄर रोडचा भाग मडॅम कामा रोड 

मोगल लेन पुंिडत िातवळेकर मागॳ 

मोरलॅण्ड रोड ुऄब्दुल हमीद ुऄन्िारी मागॳ 

मोरी रोड डॉ. गजानन धमाजी दाुंडेकर मागॳ 

मोहामेडन स्रीट महमद ुईमर रजब रोड 

मोरबाग रोड ए्. ए्. वाघ मागॳ 

मौलाना शोकत ुऄल् ली रोड /फॉकलुं ड रोड डॉ. िमटाििन मािहतुरा स्रीट 

मौ. ुअझाद रोड/िी. पी. टँक िकका स्रीट जी. ए्. यािॲक चौक 

रथवाडी ते िावरकर मागॳ डॉ. विुंत जे. रथ मागॳ 

(डॉ.) राव रोड ते जी.डी. ुअुंबेकर मागॳ  रॅी िाुइबाबा मागॳ 

रॅम्पाटॳ रोड कैकारॅु दुबाश मागॳ 

रानडे रोड–कॅडल रोड ते िमुद्र ॲानेश् वर मुंिदर रोड 

िरपन रोड मौलाना ुअझाद िहावी क्रॉि लेन 

िरज रोड, िगब्् रोड बाळ गुंगाधर खेर मागॳ 

रीगल टॉकीज िमोरचा चौक डॉ. शामा प्रिाद मुकजी चौक 

रे रोड (वाडीबुंदर ते दत्ारामलाड मागॳ) बॅ. नाथ पै रोड 

रेनाुंल्ड् रोड डॉ. लीला मेलिवल मागॳ 

रेत्व्हल कॅम्प गाडॳन रमाबाुइ ुअुंबेडकर ुईद्यान 

लव्ह ग्रोव्ह रोड डॉ. ुऄ ॅिन बेझुंट रोड 

लव्ह लेन (भायखळा ते माुईुंट रोड) मोितशहा रोड 

लॅशमटन रोड (मुुंबुइ िेंरल पयंत) डॉ. दादािाहेब भडकमकर मागॳ 

लॅशमटन रोड (ुईत्र) डॉ. ुअनुंदराव नायर रोड 

लॅशमटन रोड क्रॉि रोड ुऄिलभाुइ पे्रमजी मागॳ 



 

अनुक्रमणणका 

लूप रोड, शीव गुलमोहर रोड 

लेडी जमशटेजी रोड (भाग) न. शच. केळकर रोड 

लोहार स्रीट डॉ. काविजी होरमिजी स्रीट 

वरळी रोड नुं. १० डॉ. ुअर्. जी. थडाणी रोड 

वरळी िहल रोड ुअचायॳ ुऄते्र रोड 

वाल पाखाडी रोड मावजी राठोड रोड 

वॉडवी रोड िहराचुंद िोमाणी मागॳ 

िवल्डर नेि रोड मानव मुंिदर रोड 

िवजय वाडी, िगरगाव डॉ. नगीनदाि शहा मागॳ 

शवटर रोड, मलबार िहल रितलाल ुअर्. ठक् कर मागॳ 

वलेजी लड्डा रोड /िवठलभलभाुइ पटेल रोड शटे मोित पाचन राष्रीय शाळा मागॳ 

त्व्हक्टोिरया बुंदर रोड एन.ए. िावुंत मागॳ 

त्व्हक्टोिरया रोड िुंत िाुंवता मागॳ 

त्व्हटेट रोड (बलॅाडॳरोडला िमळणारा) वालचुंद िहराचुंद मागॳ 

शाहूनगर ४४ वा रस्ता िुंत वात्ल्मकी मुंिदर मागॳ 

िशवडी–वडाळा स्कीम ५७ (५० वा रस्ता) डी. जी. महाजनी पथ 

िशवडी–वडाळा स्कीम ५७ (२३ वा रस्ता) िटळक रोड एक्स्टेंशन 

िशवाजी पाकॳ  रोड नुं. १–२  डॉ. मधुकर बी. राुउत रोड 

िशवाजी पाकॳ  रोड नुं. ५ पाुंडुरुंग नाुइक मागॳ 

िशवाजी पाकॳ  िमोरील चौक राम गणेश गडकरी चौक 

िशवडी रोड हडकर मागॳ 

ुअचायॳ दोन्दे मागॳ क्रॉि ुअुंबकेर मागॳ िुंत गोरा कुुं भार चौक 

िन िमल रोड ििताराम जाधव मागॳ 

िन िमल क्रॉि लेन ििताराम जाधव क्रॉि लेन 

ियानी रोड–खेडगल् ली िहरव ेगुरुजी पथ 



 

अनुक्रमणणका 

ियानी रोड िे. बा. मागॳ ते िावरकर मागॳ पी. बाळू मागॳ 

ििेक्ि रोड दादाजी कोंडदेव मागॳ 

ििून डॉक रोड, दुिरा वमून गॅ्रज्युएट्स् रोड 

िाुंकली स्रीट शखे हिफझुिद्दन मागॳ 

िाखळी स्रीट ४ थी गल् ली बदलू रुंगारी स्रीट 

िाने गुरुजी मागॳ / बा.िा. ुअुंबेडकर मागॳ िुंताजी महाराज जगनाडे चौक 

िायन िकॳ ल महाराणी लक्ष्मीबाुइ चौक 

िावता मागॳ /मस्कारनेि रोड िावळया ताुंडेल चौक 

िॉल्ट पॅन रोड बकॳ त ुऄल् ली दगा मागॳ 

मोरी रोड ते छोटानी रोड िुनवाला ुऄग्यारी मागॳ 

िूयॳवुंशी हॉल ते िशवाजी रामकृष्ण महाराज जाुंभेकर पथ 

पाकॳ  स्मशान  

िेंच्यरूी बझार चौक बाबािाहेब वरळीकर चौक 

िेंट मायकेल चचॳ चौक, माहीम दामुुऄण्णा मालवणकर चौक 

िेंच्यरूी बझार जवळील चौक खाुंिाहेब ुऄब्दुल करीम खान चौक 

िैतान चौकी गोपीनाथ चव्हाण चौक 

िोनापूर लेन  रॅीकाुंत पालेकर मागॳ 

िोनापूर लेन िूयॳवुंशी ॱत्रीय िभागृह मागॳ 

िौटर स्ॴटीट मेघराज शठेी मागॳ 

स्प्रोट रोड िशविागर रामगुलाम मागॳ 

स्रॅण्ड रोड पे्रमशिग जेटशिग रामचुंद्रानी मागॳ 

स्लेटर रोड नौशरे भरूचा रोड 

हमाम स्रीट ुऄुंबालाल दोशी मागॳ 

हाथीबाग लेन, माझगाव डॉ. एन्. शिग रोड 

हनिाळी टँक रोड राजाराम केशव वैद्य मागॳ 



 

अनुक्रमणणका 

हाकॳ नेि रोड जमनादाि मेहता रोड 

हावे रोड पुंिडता रमाबाुइ रोड 

हॉन्बी रोड डॉ. दादादभाुइ नवरोजी रोड 

हॉन्बी वलेाडॳ लाला लजपतराय मागॳ 

हॉत्स्पटल ुऄ वॅ्हेन्य ू डॉ. ुऄनेस्ट बोजेि मागॳ 

ह्यिूज् रोड न्यायमूती िीताराम पाटकर रोड 

हे स्टॉक रोड पाुंडुरुंग बधुकर मागॳ 

हेन्् रोड भायखळा पूल ते महालक्ष्मी रेल्व ेस्टेशन कॉ. बाबरुाव जगताप मागॳ 

हेन्् रोड (महालक्ष्मी रे. स्टें. ते वरळी नाका) डॉ. ुआ. मोझेि रोड 

होम स्रीट चरनजीत राय मागॳ 

ए् ब्रीज भायखळा पी. ए्. मुंडिलक ब्रीज 

रॅी ििनेमावरून जाणारा रस्ता ले. िदलीप गुप् ते मागॳ 

वाय् रोड दिॱण दादर बाुइ पद् माबाुइ ठक् कर रोड 

जे. व्ही. पी. डी. स्कीम रोड नुं. २ पेल्टोफु्रम रोड 

ुऄन्धेरी फ्लाय ओव्हर िब्रज गोपाल कृष्ण गोखले िब्रज 

ुऄन्धरी–विोवा रोड जयप्रकाश रोड 

ुअग्रा रोडचा भाग ए. एन्. वािडया मागॳ 

ुअग्रा रोड (कुल्यापािून) िवेरॄर मुंिदर रोड 

ुअझाद रोड िवलेपाले (पूवॳ) वीर मकरुंद घाणेकर मागॳ 

ओल्ड पोस्ट ऑिफि रोड िवठलभलभाुइ पटेल रोड 

कमला हायस्कूल (खार िमोर) रॅी. िनमॳलदाि गभॳलक्ष्मी मागॳ 

क् वरेी रोड मालाड. राणी िती मागॳ 

काटॳर रोड नुं. ३ (बोिरवली) महादेवी देिाुइ रोड 

बैल बझार रोड, (कुला-ुऄुंधेरी) काळे मागॳ 

कुला–ुऄुंधेरी रोड िर मथुरादाि वािनजी रोड 



 

अनुक्रमणणका 

कोल डोंगरी रोड नुं. ३ माधवराव पेशव ेमागॳ 

कोल डोंगरी रोड नुं. २ दयािारुंग कान्होजी ुअुंगे्र मागॳ 

कोल डोंगरी रोड नुं. ४ मुरार बाजी देशपाुंडे मागॳ 

खार पाली रोड पे्रमचुंद्र दीपचुंद्र िहनुजा मागॳ 

गझदर स्रीट, िाुंताकू्रझ िरोिजनी नायडू मागॳ 

गोराुइ रोड लोकमान्य िटळक रोड 

गोवुंडी स्टेशन रोड (चेंबरू) भक् त किव िशवाजी भाुइ देवशी मागॳ 

गोरेगाव (पिश् चम) िमतलनगर रॅीरुंग िाबडे मागॳ 

घाटकोपर (पूवॳ) िफफ्टी फीट रोड रामनारायण मागॳ 

घाटकोपर महुल रोड रामकृष्ण चेंबरूकर मागॳ 

घािटया रोड (बान्द्रा) नागोजी िभकु मागॳ 

घोडबुंदर रोड (भाग) स्वामी िववकेानुंद रोड 

घोडबुंदर रोड वरील चौक माुंडके बुवा चौक 

चमारबाग रोड (परेल) परमार गुरूजी रोड 

िचराग नगर मागॳ (घाटकोपर) धमॳवीर िुंभाजी पथ 

चेंबूर गोवुंडी रोड नारायण गजानन ुअचायॳ मागॳ 

चेंबूर रेल्व ेस्टेशन ते देवनार परेश लहानू लोखुंडे मागॳ 

चेंबूर ििन्धी िोिायटी रोड रा. ब. शवेाराम देवमल रोड 

झुलेलाल मुंिदर (मुलुुं ड) झुलेलाल मुंिदर मागॳ 

जुंगल मुंगल रोड (भाुंडुप) िरदार प्रतापशिग मागॳ 

जुहू लेन (ुऄुंधेरी) चुिनलाल बर्णफवाला मागॳ 

टनॳर रोड (बान्द्रा) गुरू नानक रोड 

टनॳर रोड लेन (जुहू) बैराज िहानी मागॳ 

टागोर नगर (िवक्रोळी) रमाकाुंत देशमुख मागॳ 

िटळक रोड ते ुऄतुबी मेहता मागॳ रॅीकाुंत राजचुंद्र मागॳ 



 

अनुक्रमणणका 

डहाणुकर वाडी (२७२ रोड) पाुंडुरुंग िाळुुंके रोड 

डुशपग मागॳ (मुलुुं ड) पुंिडत िदनदयाळ ुईपाध्याय मागॳ 

 दत्ाते्रय कृष्णा शारदा मागॳ 

तानिा पाुआप लाुआन ते िवनोबा ुअचायॳ िवनोबा भाव ेमागॳ 

नगर ब्राह्मण वाडी  

दिहिर घाट गणेश घाट 

दुगाबाुइ बझार रोड महादेव बावा मागॳ 

देवनार िफफ्टी फीट रोड वामन तुकाराम पाटील मागॳ 

देवनार म्युिनििपल कॉलनी कमॳवीर दादािाहेब गायकवाड चौक 

नवलकर लेन, कुला ुअझाद रोड 

नॅशनल बटन फॅक्टरी जवळील रस्ता गुंगाराम बुवा ुआुंदुलकर मागॳ 

नारी िेवािदन (घाटकोपर) नेताजी पालकर मागॳ 

न्यू गुरूद्वार (मुलुुं ड) न्यू गुरूद्वार मागॳ 

पवुइ रोड (मलबार िहल) ुऄलेक्झाुंडर गॅ्रहॅम बले रोड 

पाुआप रोड (कुला) मोरेरॄर नारायण पाटणकर मागॳ 

ुअरे रोड (गोरेगाुंव) रॅीकृष्ण िरस्वती दत् मागॳ 

पाली दाुंडा रोड डॉ. ुअुंबेडकर रोड 

पाली िहल ऑग्झीिलयरी कॉन् व्हेंट रोड 

पाशी पुंचायत एक्स्टेन्शन रोड (ुऄुंधेरी) िजजामाता रोड 

फॅक्टरी लेन (बोिरवली) गोवधॳनदाि ढाकरिी लेन 

बाबू गेनू ते काजूपाडा, भटवाडी रामचुंद्र बजाजी राव कदम क्रॉि रोड 

(घाटकोपर) बापूभाुइ वािी रोड 

बोिरवली रोड नुं. १ रॅी. ुअप्पा िाहेब ििद्धये रोड 

भवानी शुंकर व्होरा रोड गोशाला रोड 

भानुशाली लेन घाटकोपर वलेजी नरिी भानुशाली मागॳ 



 

अनुक्रमणणका 

भीमनगर (घाटकोपर) िुभेदार रामजी ुअुंबेडकर मागॳ 

भोुइवाडा रोड (वाुंद्रा) नॅशनल लायब्ररी रोड 

मुलुुं ड िामळदाि स्कीम ित्यधमॳ िवद्यापीठ मागॳ 

मुंग्लोिरयन गाडॳन रोड, िवलेपाले वीर बाजी प्रभ ूदेशपाुंडे मागॳ 

मट टेंपल ते भाव ेमागॳ भास्कर भोपी मागॳ 

मुंडपेश् वर रोड ुऄुंधेरी िरदार वल् लभभाुइ पटेल रोड 

मलबार िहल रोड (मुलुुं ड) रॅी गुरू ुऄजुॳन देव रोड 

मचॅ फॅक्टरी लेन हुतात्मा प्रभाकर केळुिकर मागॳ 

मामलतदार वाडी मेन रोड स्वतुंत्र मागॳ 

मालाड गावठाण रोड पन्नालाल घोर्ष रोड 

मावे रोड मालाड चुिनलाल िगरधरलाल मागॳ 

माहुल त्व्हलेज रस्ता मािणक पाुंडुरुंग पाटणकर मागॳ 

िमलीटरी रोड जवाहरलाल नेहरू रोड 

िमलीटरी रोड (जुहू रोड पयंत) ए.बी. नायर मागॳ 

मुुंबुइ–ुअग्रा रोड (िायन ते मुलुुं ड) लाल बहाद दूर शास्री मागॳ 

मुलुुं ड बॅरॅक १ ते ८  झुलेलाल मुंिदर क्रॉि रोड 

मुलुुं ड कॉलनी मेन रोड गुरू गोशवद शिग मागॳ 

मुरार रोड ते म. गाुंधी रोड महाकिव कािलदाि मागॳ 

मेन ुऄ वॅ्हेन्यू रोड खार बुंिकमचुंद्र चतजी मागॳ 

राजेंद्र प्रिाद रोड ते म. गाुंधी रोड शिहद मुंगल पाुंडे मागॳ 

राममुंिदर खेरवाडी (वाुंद्रा) रॅी राममुंिदर पथ 

लायब्ररी गाडॳन चौक (मालाड पिश् चम) नाना शुंकरशटे चौक 

वढवली त्व्हलेज रोड ुऄ लॅोयिियि िोुअरे् मागॳ 

वरिेकर रोड ते बाुंद्रा स्टेशन धोंडोपुंत रामजी वरिेकर मागॳ 

विोवा मेन रोड पाुंडुरुंग रानडे मागॳ 
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वॉटरफील्ड रोड (वाुंद्रा) रामकृष्ण कृष्णाजी पाटकर मागॳ 

िवक्रोळी स्टेशन ते कन्नमवार नगर फेरोजशा गोदे्रज मागॳ 

िवक्रोळी स्टेशन ते टागोर नगर परेश पारकर मागॳ 

िवश् वकमा नगर ते नेहरू नगर िवश् वकमा मागॳ 

िवष्णु स्रीट (िवलेपालें) नुंदा पातकर स्रीट 

शान्तीलाल मोदी क्रॉि लेन १ बािलका िवद्यालय मागॳ 

डहाणुकर वाडी ५०० वा रस्ता िमीर चुंदावरकर रोड 

स्टेशन रोड (गोरेगाव) केशव (बुंडू) गोरे मागॳ 

स्टेशन रोड (माला पिश् चम) ुइश् वरलाल पारेख मागॳ 

िावी िवहार रोड बाजी पािलकर मागॳ 

ििमेरी रोड वाुंद्रा रॅी कडेश् वरी मुंिदर मागॳ 

स्टेबल स्रीट चुंद्रमणी बदु्ध िवहार मागॳ 

िाुंताकु्रझ–गझदर रोड जवळचा रस्ता रॅी िदािशव गणेश जोशी मागॳ 

स्टेशन रोड (कुला) माधवदाि ुऄमरिी रोड 

िोनारी रोड िुभार्ष बोि रोड 

हॉशूॳ व्हली म्युिनििपल कॉलनी  ि. गो. बवे नगर 

िहल रोड ते नॅशनल लायब्ररी रोड राम मुंिदर रस्ता 

हे स्टॅक रोड भानजी भाुइ राठोड मागॳ 

लक्ष्मणजी रोड, मालाड नानाभाुइ पलेश् वर रोड 

िहल रोड (वाुंद्रा) रॅीकृष्ण चुंद्र मागॳ 

एुऄरपोटॳ रस्ता जरी मरी देवी मागॳ 

ुइस्ट वसे्ट रोड (१०० वा रस्ता) वैकुुं ठ मेहता मागॳ 
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