
दादरा नगर हवेल� 
 
मुंबईबाहेर दोन �दवस जायच ंम्हटलं तर दादरा नगर हवेल� हे �ठकाण उत्तम आहे. मंुबईपासून 
�सल्वास १८० �क.मी. एवढ्या अतंरावर आहे आ�ण वापी �कंवा �भलाड रेल्वे स्टेशन पय�त टे्रनने जावून 
पुढे जाण्यासाठ� �र�ाचा वापर करता येतो. वापी शहर आ�ण औद्यो�गक भाग मागे पडल्यावर सुरू 
होणार� गावं आपल्याला सहल�ला आल्याचा आनंद द्यायला लागतात. एक सुंदरशी कमान ओलांडून 
आपण दादरा नगर हवेल�त प्रवेश करतो आ�ण पुढे दमणगंगा नद� आपल्याला दशर्न देते. आता 
आम्ह� गेलो तेव्हा ए�प्रल म�हना असूनह� नद�ला बरय्ापैक� पाणी होतं. वाटेत त ेपाणी अडवणारा 
बंधारा लागला तर� पुढे नद�पात्रात पाण्याचा सुकाळ होता. अख्या दादरा नगर हवेल�त ह� दमणगंगा 
वाहत जाते. गुजरात राज्याच्या सीमेलगत दधुनी येथे प्रवेश केल्यानंतर समुद्राला लागेपय�त अनेक 
�ठकाणी या नद�वर बंधारे बांधले आहेत. 
 
�सल्वास हे दादरा नगर हवेल�च ंप्रशासक�य मुख्यालय नेटकं आहे. क� द्रशासीत प्रदेश असल्याने 
राजक�य बजबजपुर�चा अभाव असल्याने असेल रस्ते, नद� नाले, झाकलेल� गटारं, बगीचा सगळीकड े
प्रशासनाचा दरारा �दसत होता. महाराष्ट्रातल्या शहरात असतात तस ेगल्ल�तले दादा-भाई आ�ण 
त्यांचा रस्त्यावर उतू जाणारा उपद्रव इथे पहायला �मळाला नाह� आ�ण एका समंजस समाजात आपण 
वावरत आहोत अस ंप्रथमच वाटलं. बाहेरून आला आहे म्हणून लुटा अशी शहर� अरेरावी नाह� आ�ण 
फसवणं तर नाह�च नाह�. इथल� माणसं ‘माणसं’ वाटल�. 
 

 



 
आमच्या वास्तव्याच्या �ठकाणापासून जवळच असलेलं स्वामीनारायण मंद�र आ�ण त्याचा प�रसर 
मनाला आल्हाद देणारा होता. या �दवसात नकोशी करणार� गम� नव्हती आ�ण पहाटेच्या गार 
वारय्ासोबत पूव�ला उगवणारा सूयर्नारायण आ�ण समोर मनोहार� �दसणारं स्वामीनारायण मं�दर या 
मुळे इथे आल्याचं साथर्क झाल.ं मं�दराच्या �हरवळीवर गडबड करणारे प�ी, �चमण्या आपल्या 
अल्लड चाळ्यांनी ल� वेधून घेत होत्या. मं�दर आहे म्हणून भल्या पहाटे ब�बलणारा कणार् इथे नव्हता 
पण आपल� �नत्यनेमाची कामं सुरू करण्याआधी सेवा करणारे सेवेकर� मात्र इथे �दसत होत.े मं�दराचा 
पर�सर तेच तर झाडून स्वचछ् कर�त होते. रेखीव न�ीकाम असणारं हे मं�दर पयर्टकांचं आकषर्ण 
ठरलं आहे. पोशाखी �दखावा नसला तर� इथल्या व्यवस्थापनात एक अगंभूत �शस्त �दसत होती.  
 

 
 

�सल्वासहून दधुनीकडे जाणारा रस्ता बहुतांश आ�दवासी पाड्यांमधनू जातो. उत्तम िस्थतीत 
असलेल्या या रस्त्यावरून प्रवास करायला मजा येत.े �सल्वासहून जवळच असलेल्या �डअर पाकर्  
मध्ये हरणांनी चागलं दशर्न �दलं. दोन वेळा नीलगायह� �दसल�. पानझडीच्या या जंगलात झाड ंउघडी 
बोडक� असल� तर� त्याला एक स्वत:चं असं सौदयर् होत.ं जवळच्याच लायन सफार�तह� एकच �सहं 
आहे. या दोन्ह� �ठकाणी जंगलातून फेरफटका मारण्याचा आनंद �मळतो. पावसाळ्याच्या �दवसात 
�तथे गेल्यास �हरवंगार जंगल आ�ण झुळझुळणारं पाणी पहायला नक्क�च मजा येईल. पुढे मधबुन 
धरणाचा फुगवटा लागतो. एका बाजूला जंगल, टेकड्या आ�ण दसुर�कडे नीळंशार पाणी बघत प्रवास 



करता करता अचानक मोहाची बर�च झाड ंपहायला �मळाल�. मोहाची फुलं बहराला येण्याचा हा हंगाम 
होता आ�ण �ठक�ठकाणी आद�वासी लोक ती वेचताना �दसत होत.े बहराला आलेले हे व�ृ खलुून 
�दसत होत.े दधुनी जलाशयाजवळ दादरा नगर हवेल� पयर्टन खात्याचं �रसॉटर् आहे. 
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