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मनाचा प्रोसेसर

वयम् दोस्तांनो,
‘अजिबात ऐकायला नको...’
‘जरा ऐकून घेत नाही...’
अनेकदा पालक मंडळी तुम्हां मुलांबद्दलच्या
अशा तक्रारी सर्रास करत असतात. तुम्हांला
अशावेळी किती वैताग येत असेल, याची कल्पना
आहे आम्हांला!
आम्हांलाही नकोसे वाटतात हे कमेंट्स. एकतर,
असे चित्र सार्वत्रिक नाही, हे आम्हांला ‘बहुरंगी
बहर’चे प्रत्येक पर्व जाणवून देते. आम्ही अभिमानाने
सांगतो की, ‘वयम्’ची मुले वेगळी आहेत!
अलीकडेच ‘बहुरंगी बहर’चे चौथे पर्व झाले.
शहाण्या मुलांची आणखी एक गँग ‘वयम्’च्या
कुटुंबात सामील झाली आहे.
मात्र एकंदरीत मुलांची ऐकण्याची, समजून
घेण्याची क्षमता वाढायला हवी, असे कुठेतरी जाणवू
लागले आहे. अलीकडे ‘बहुरंगी बहर’ स्पर्धेच्या
गटचर्चेच्या वेळी हे प्रकर्षाने जाणवले. काही मुले
दुसऱ्यांना बोलू न देता स्वत:चे घोडे पुढे दामटत
होती. काही जण प्रत्येक शब्द नीट लक्षपूर्वक ऐकून,
त्याचा अर्थ समजून घेण्यात कमी पडत होते. काही
जणांच्या बोलण्यात आत्मविश्वास ठासून भरला
होता, पण मुद्दे किंवा आशय यांची उणीव होती.
काहींना आपले मुद्दे योग्य शब्दांत मांडताना अडचण
येत होती.
गट-चर्चाफेरीत ‘चित्र बघून लेखन’ करताना
फार कमी मुले त्या चित्रावर विचार करून काहीतरी
4
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म्हणणे मांडू शकली. बहुतांश मुले त्या चित्रात
काय काय आहे, याचे वर्णन करण्यात रेंगाळली;
स्वत:च्या कल्पना, भावना, विचार मांडण्यापर्यंत
पोचली नाही. म्हटले तर हा प्रश्न सोपा होता, पण
तोच जमला नाही अनेकांना!
एकीकडे तुम्हां मुलांसमोर मीडिया आहेतो अनेक रूपांत आहे. टीव्ही, कॉम्प्युटर,
स्मार्टफोन, त्यावरील अॅप अशा अनेक माध्यमांतून
जगभरातल्या गोष्टी तुमच्यासमोर सतत येत आहेत.
कितीतरी मजकूर, चित्रे, व्हीडीओ बघणाऱ्या
तुमच्या पिढीला खूप काही माहीत आहे. मग असे
का व्हावे?
मला वाटते याचा संबंध लक्षपूर्वक ऐकणे,
बघणे, वाचणे, ते मनात मुरवणे, त्यावर विचार
करणे या पूर्ण प्रक्रियेशी असावा. लहानपणापासून
गोष्टी, संगीत ऐकणे, सातत्याने वाचनाचा छंद
जोपासणे, दर्जेदार कलाकृती, लघुपट, चित्रपट,
व्हीडिओ पाहणे आणि याबद्दल विचार करणे- ही
सवय भिनवण्यात आपण कमी पडतोय का, हे जरा
स्वत:च्या मनाला विचारून पाहायला हवे.
वयाच्या या टप्प्यावर चांगल्या गोष्टी शांतपणे
ऐकण्याची / बघण्याची कला आत्मसात करणे;
त्यावर आपल्या मनाला काय वाटते याचा विचार
करणे, त्यानंतर स्वत:चे मत, प्रतिसाद देणे- हे
कौशल्य अंगात भिनवायला हवे. कारण याचा संबंध
आपल्या प्रगल्भतेशी आहे. आपण जितका विचार
करायला शिकू, तितके आपण आपली प्रगती योग्य
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दिशेने करू शकू.
तीच गोष्ट वाचनाची. आपले वयम् मासिक,
अन्य चांगली नियतकालिके, वृत्तपत्रातील
महत्त्वाच्या बातम्या, अभ्यासू लेख, पुस्तके वाचणे,
त्यावर विचार करणे, वाचनातून जे जे नवीन
समजले, शिकायला मिळाले, ते मनात जिरवणे...
या सवयी आता जडायला हव्यात. आपण
कितीही बिझी असलो, तरी ऐकणे, पाहणे, वाचणे
आणि त्यावर विचार करणे- ही प्रोसेस स्वत:हून
करण्यासाठी वेळ काढण्याला पर्याय नाही. मोठे
होण्याच्या टप्प्यावर असताना एकाग्रता, तल्लीनता,
संयम, संवेदनशीलता, कल्पकता, विवेकबुद्धी,
प्रगल्भता असे गुण आपल्यात भिनवण्यासाठी फार
आवश्यक गोष्ट आहे ही. आपल्या मेंदूत हे प्रोसेसिंग
करायची सवय लावली ना, की आपलीच समज
(आवाका) वाढेल; आपण बहुअंगांनी बहरू. ही

सवय लावण्याच्या प्रक्रियेत पालकांचा सहभाग
मिळाला तर फारच छान!
यंदाच्या ‘बहुरंगी बहर’ अंतिम- मुलाखत
फेरीत सोनित या लहानग्या जिओलॉजिस्टला जेव्हा
परीक्षकांनी जरा अवघड प्रश्न विचारला, तेव्हा त्याने
दिलेले नम्र उत्तर सर्वांना भावले. आपल्याला अजून
खूप काही शिकायचेय, याची तीव्र जाणीव त्या
उत्तरात होती. श्रीयांसला
डॉ. नाडकर्णी काकांनी स्वत:च्या अनेक कौशल्यांचे
रेटिंग करायला सांगितले, तेव्हा तो ते व्यवस्थित
करू शकला, कारण त्याला स्वत:चा अंदाज बांधणे
जमू लागले आहे. अशी उदाहरणे आपल्यातल्याच
अनेक मुलांची देता येतील; ही दोन फक्त
वानगीदाखल दिली.
स्वत:ला नीट जोखता येणे (जजमेंट),
कोणाच्याही प्रभावाने भारावून जाण्यापूर्वी जरा
थांबून विचार करणे, डोक्यात हवा जाऊ न देता
पाय जमिनीवर घट्ट रोवता येणे- हे या टप्प्यावर
आत्मसात करुया.
लवकरच आपण २०२० या वर्षात पदार्पण
करतोय. ‘आप बढो, देशभी बढेगा’ असा नारा
तरुणाईला देणाऱ्या डॉ. अब्दुल कलाम यांनी
‘२०२०’ साली विकसित भारताचे स्वप्न उराशी
बाळगले होते. आपण आपल्या विकासासाठी
आपल्या मनाच्या प्रोसेसरकडे आवर्जून लक्ष देऊया!
सावनी गोडबोले यांनी रचलेल्या ‘बहुरंगी
बहर’च्या आशयगीतात शेवटी एक ओळ आहे‘आयुष्याची उघडू दारे, अशा विवेकी मंत्रांनी...’
ते विवेकी मंत्र अनुसरण्यासाठी, स्वत:च्या मनाची
मशागत करण्यासाठी आपल्या मनाचे प्रोसेसर स्टाँग
करूया! पटतंय का बघा!
-àæéÖÎæ ¿õ·¤ÚU

cshubhada@gmail.com
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‘बहुरंगी बहर’चौथ्या पर्वातील रंगत!
‘बहुरंगी बहर’ म्हणजे आम्हां सर्व मुलांकरिता असलेला एक जिव्हाळ्याचा
उपक्रम. २०१६ मध्ये झालेल्या ‘बहुरंगी बहर’मध्ये आम्हां सगळ्यांनीÜ निवड झाली,
तेव्हापासून आम्हांला ‘बहुरंगी बहर’ म्हटले की, उत्साह संचारतो. मागच्या तीन
वर्षांत ‘बहुरंगी बहर’ प्रकल्पात निवड झालेले आम्ही सगळेजण यावर्षी स्वयंसेवक
म्हणून मदतीला आलो होतो. आम्हांला दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतानाच
आम्हीही अनेक गोष्टी शिकत होतो. ‘बहुरंगी बहर २०१९’चा हा वृत्तान्त6

Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó çÇUâð´ÕÚUU 2019

‘बहुरंगी बहर’च्या चौथ्या पर्वातील पहिल्या फेरीत

जवळपास ५०० मुलांनी ‘बहुरंगी बहर’ची
प्रश्नावली भरून पाठवली होती. या पहिल्या
फेरीच्या उत्तरपत्रिकांचे परीक्षण केले, लेखक
आणि मानसोपचारतज्ज्ञ यांच्या गटाने- शुभदा
चौकर, अलकनंदा पाध्ये, डॉ. शुभांगी दातार,
वैदेही भिडे, अनिता पाटील, अंजली शेवडे,
स्मिता शेंडे, आकांक्षा सावंत, अर्चना नाईक, क्रांती
गोडबोले-पाटील आणि मृण्मयी ओक यांनी. या

५०० मुलांच्या उत्तरपत्रिकांमधून ६५ मुलांची
निवड करण्यात आली. यांनतर रंगली गटचर्चा.
शनिवारी, २ नोव्हेंबरला ‘वयम्’च्या कॉन्फरन्स
रूममध्ये ही गटचर्चा पार पडली. मुलांनी आपले
विचार बेधडकपणे मांडले. मुंबई, पुणे, नागपूर,
सोलापूर, नांदेड, सातारा अशा महाराष्ट्राच्या
जवळजवळ सगळ्या भागातील निवडक ६५ मुलं
दोन नोव्हेंबरला ठाण्याला आली. ही ६५ मुलं सहा
गटांत विभागली होती.

»ÅU¿¿ðü‘ØæßðÝè ×éÜ´ ¥æÂÜè ×Ì´ ×ô·¤ÝðÂ‡ææÙð ×æ´ÇUÌæÙæ... âãæ »ÅUæ´Ì ¿¿æü ÚU´»Üè.
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गटचर्चेच्या आधी मुलांना उत्स्फूर्त लेखन आणि
चित्रवर्णन करायला दिले होते. त्यानंतर प्रत्येक
गटाला विषय दिले. एका विषयाला २० मिनिटे
आणि असे दोन विषय. विषयदेखील फार वेगळे
होते. ‘मान-अपमान’, ‘प्रवास’, ‘विद्यार्थ्यांच्या
आत्महत्या’, ‘स्वीडनमधील एक मुलगी आणि
जग’, ‘१५० वर्षांचे गांधीजी’ अशा काही विषयांवर
मुलांनी चर्चा केली. काही मुले चर्चेत पुढाकार
घेत होती, काही बुजरी होती, Ìâतर æकाहीÙÙè हळूहळू
खुलत होती. काही धीट मुले बुजऱ्या मुलांना चर्चेत
सामावून घेत होती. काही गटांनी अगदी तावातावाने
चर्चा केली. मुलांचे विचार ऐकून परीक्षक कधी
थक्क झाले, तर कधी हास्याचे फटाके फुटले!
ही सगळी मुलं गेल्या तीन वर्षांचे, मुलाखतींचे
व्हिडिओ पाहून आली होती. पण या वर्षी
मुलाखतींचं स्वरूप बदललं होतं. एका वेळेला दोन
किंवा तीन जणांची मुलाखत, एकत्रित सादरीकरण,
तसेच ‘वयम्’च्या यंदाच्या दिवाळी अंकावरील
काही प्रश्न - हे ते बदल!
दुसऱ्या दिवशी तीन नोव्हेंबरला, मुलाखतीची
फेरी काशिनाथ घाणेकर सभागृहात मोठ्या
दिमाखात पार पडली. अंतिम फेरीची सुरुवात
‘बहर’च्या आशयगीताने झाली. सगळ्या मुलांनी
आपापल्या जिल्ह्याचे बोर्ड घेऊन गाण्यावर ताल
धरला. यानंतर या तिसऱ्या फेरीसाठी दहा स्पर्धक
8
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कसे निवडले आणि गटचर्चेच्या दिवशी मुलांनी
केलेल्या चर्चेबद्दलची निरीक्षणे डॉ. आनंद नाडकर्णी
आणि ‘वयम्’च्या संपादक शुभदा चौकर यांनी
मांडली. मग मुलाखतींना सुरुवात झाली. तिसऱ्या
फेरीचे परीक्षक होते, तंत्रज्ञ व संशोधक अभिषेक
सेन, ज्येष्ठ अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत, MKCLचे
व्यवस्थापकीय संचालक विवेक सावंत, आणि
ज्यूडोपटू व कोच पूर्वा मॅथ्यूज.
डॉ. आनंद नाडकर्णी यांनी मुलांना मस्त प्रश्न
विचारून बोलते केले. पहिली मुलाखत होती
पुण्याची सुमुखी शेजवलकर आणि लातूरचा
श्रीनिवास हुंडेकर यांची. श्रीनिवासची निरागस उत्तरे
आणि सुमुखीचा हजरजबाबीपणा यामुळे मुलाखत
रंजक झाली. श्रीनिवासला आठवड्यातून एकदाच
फोन मिळतो आणि तो सुद्धा फक्त दहा मिनिटे!
ती दहा मिनिटे तो कसा वापरतो, तर त्यातली पाच
मिनिटं खेळ खेळतो आणि पाच मिनिटं google
search करतो. ‘सेल्फीचे मज वेड लागले’ या
विषयावर त्या दोघांनी छोटेसे नाटकुले सादर केले.
सुमुखीला अभिनेत्री व्हावेसे वाटतेय. त्यांनी सादर
केलेल्या छोट्याशा नाटकात तिने केलेल्या कामाला
भरभरून टाळ्या मिळाल्या.
दुसरी मुलाखत तिघाजणांची होती. नाशिकची
प्राची कुलकर्णी, पुण्याची सई जोशी आणि
कणकवलीचा प्रज्वल मंगल. प्रज्वलने त्याच्या

ŸæðØæ Îæ´ÇðU·¤ÚU, ©ˆ·¤áæü ×æÙð ¥æç‡æ âæðçÙÌ çââæðÜð·¤ÚU

शाळेच्या (सेंट उर्सुला) नावामागचा सगळा
इतिहास गोष्टीसारखा सांगितला. सगळ्यांना त्याचे
फार कौतुक वाटले. त्याचे IAS किंवा आमदार
व्हायचे इरादे, त्यामागची कारणे ऐकून सगळ्यांना
गंमत वाटली. प्राची एकत्र कुटुंबात राहते. ती
तिच्या एकत्र कुटुंबावर एवढे प्रेम करते की, तिला
मोठ्या कुटुंबाचे तोटे अजिबात जाणवतच नाहीत.
तिची उत्तरेही प्रांजळ होती. सई जोशी ही CBSC
शाळेत शिकते, तरीही मराठी भाषा अस्खलित
आली पाहिजे, असा आग्रह त्यांच्या शाळेत असतो.
तिच्या मते, खऱ्या अर्थाने जगणे म्हणजे जगण्याचे
समाधान स्वतःला देऊन त्याचा फायदा इतरांना
करून देणे. ãडॉ. अब्दुल कलाम तिचे आदर्श आहेत.
या तिघांच्या वैविध्यपूर्ण मुलाखतीनंतर या त्यांना
‘प्रेमात पडलेला रोबो’ या विषयावर सादरीकरण
करायचे होते. हुबेहूब रोबोसारखी देहबोली आणि
वाक्यफेक यांमुळे त्यांनी स्टेजवर धमाल केली.
पुढची मुलाखत ठाण्याची श्रेया दांडेकर, पुण्याची
उत्कर्षा माने आणि पुण्याचा सोनित सिसोलेकर या
तिघांची झाली. त्यातली उत्कर्षा मूळची साताऱ्याची;
शिक्षणासाठी ती पाचवीला पुण्यात आली. एवढ्या
लहान वयात घरापासून लांब ती पेईंग गेस्ट म्हणून
राहते. बऱ्याच मुलांना हॉस्टेलमध्ये गेल्यावर
स्वतंत्रपणे राहणे आवडते. तिला त्या स्वातंत्र्यापेक्षा
घरातल्यांबरोबर वेळ घालवायला आवडतो. ती

¥Ù‹Øæ ÁÚðU ¥æç‡æ ŸæèØæ´â Ïæ×‡æð

‘भारत-पाक संबंध’ या विषयाचा अभ्यास करतेय.
श्रेयाला कविता करायला आवडते. तिने तिची एक
होळीवर लिहिलेली कविता म्हणून दाखवली. ती
Badminton खेळते, Table-tennis सुद्धा
खेळते. तिसरा सदस्य, सोनित शाळेत जात नाही.
तो Home Schooling करतो, तबला वाजवतो,
Geologyचा अभ्यास करतो. त्याचे Research
Paper प्रसिद्ध झाले आहेत. त्याने पुण्यातल्या
Lava Tubesचा शोध लावलाय. तो अत्यंत हुशार
आणि नम्र होता. त्याला परीक्षकांनी भूशास्त्रविषयक
जे जे प्रश्न विचारले, त्याची उत्तरे त्याने सहजपणे
दिली. विवेक सावंत यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाचे
उत्तर त्याला नक्की माहीत नव्हते, तर तो म्हणाला,
“मी या विषयाचा अभ्यास करतोय, म्हणजे मला
सगळं येतं असं समजू नका!” त्याच्या या उत्तराचे
सगळ्यांना फार कौतुक वाटले. त्या तिघांना नाटक
करायला सांगितले होते. कल्पना अशी होती की,
हे तिघेही तीस वर्षांनंतर भेटणार... त्यावेळचा संवाद
त्यांनी छान सादर केला.
शेवटची जोडी होती मुंबईची अनन्या जरे आणि
ठाण्याचा श्रीयांस धामणे. अनन्याला प्राण्यांबद्दल
माया आहे, निसर्गावर तिचे प्रेम आहे. ती कथ्थक
नृत्य शिकते. तिला गाण्याचीसुद्धा आवड आहे.
ती सध्या शिकत असलेल्या जयजयवंती रागातले
एक गाणे तिने गाऊन दाखवले. श्रीयांससुद्धा गाणे
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तहान

संध्याकाळी खेळून घरी परतल्यावर भांडंभर पाणी
घटाघट पिण्यासारखं सुख नाही. तहान लागलेलीच
असते त्यावेळी! का बरं लागते तहान?
आपल्या शरीरात सत्तर टक्के पाणीच असतं.

शरीरातील एकशेवीस कोटी
पेशी सतत पाण्यात डुंबत
असतात. शरीरातल्या सगळ्या

घडामोडींना, देवाणघेवाणीला
पाण्याची गरज असते. ते
पाणी कमी झालं, तर शरीराचं
कामकाज नीट चालणं कठीण
होईल. उन्हात फिरल्याने, भरपूर
खेळल्यावर किंवा बराच वेळ
पाणी प्यायलं नाही तर रक्तातलं
पाण्याचं प्रमाण घटतं. ते एका टक्क्याने जरी कमी
झालं तरी पेशींभोवतालचं क्षारांचं प्रमाण वाढतं.
त्याची खबर मेंदूच्या देठातल्या खास मज्जाकेंद्रांना
आणि मेंदूच्या बुडाशी असलेल्या पिट्यूटरी ग्रंथीला
पोचते. तिथून मूत्रपिंडांना ‘पाणी वाचवा’ असे
रासायनिक संदेश पोचतात.
उलट्या-जुलाब-रक्तस्राव यामुळे जेव्हा
रक्तवाहिन्यांमधलं पाणी कमी होतं, तेव्हा रक्तदाब
घटतो. मोठ्या रक्तवाहिन्या, हृदय आणि मूत्रपिंड
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यांना ते कळतं. रक्तदाब वाढवायला रक्तवाहिन्या
आकुंचन पावतात. शरीरातलं पाणी वाढवण्यासाठी
मूत्रपिंडांकडून वेगळ्या संदेशांची हाकाटी होते.
पण नुसतं पाणी वाचवून, वाढवून भागत नाही
तेव्हा पाणी प्यायची इच्छा होते. अलीकडच्या नव्या
तंत्रांनी अधिक अभ्यास झाला आहे. तहान लागणं
हे मेंदूच्या गाभ्यातल्या एका करड्या वळकटीचं काम
असावं अशी शास्त्रज्ञांची अटकळ आहे.

पाणी प्यायल्या प्यायल्या ते रक्तात पोचत नाही;
पण घटाघट पाणी पिताना तोंडाच्या, घशाच्या ज्या
हालचाली होतात, तिथल्या भागाला जो गारवा,
ओलावा जाणवतो त्याने मेंदूला पुढच्या परिणामांची
निश्चिंती वाटते आणि तहान शमल्याचं समाधान
तत्काळ लाभतं. खाल्ल्यावर अन्नपचन झालं की,
रक्तातले क्षार वाढतील अशीही मेंदू आधीपासूनच
अपेक्षा करतो. म्हणून जेवायला
सुरुवात केल्याकेल्या पाणी
प्यायची इच्छा होते. ‘नुसतं
पाण्याने पोट भरू नकोस!’ आई
रागावते. पण त्यावेळी पाणी
प्यायलं नाही तर भूक मंदावते.
कुठल्याही चांगल्या
गोष्टीचासुद्धा अतिरेक बरा नाही.
तहान असेल तेवढंच पाणी प्यावं.
उगाच प्रमाणाबाहेर पाणी ढोसलं
तर पाण्याचीही विषबाधा होऊ शकते. पण प्रमाणात
प्यायलं तर पाणी जीवनदायीच आहे. शर्यतीला
जाताना चवीपुरतं मीठ-साखर-लिंबू घातलेलं
पेलाभर पाणी पिऊन गेलं तर अधिक जोमाने धावता
येतं, असंही आता सिद्ध झालं आहे. दुरून, उन्हातून
चालत आलेल्या पाहुण्याला गूळपाणी देण्यामागे
कदाचित तेच तत्त्व असेल.
-डॉ. उज्ज्वला दळवी
ujjwalahd9@gmail.com
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गातो, मार्शल आर्ट्स शिकतो, गोष्टीसुद्धा छान
सांगतो. त्याला परीक्षकांनी अर्धी गोष्ट सांगितली. ती
त्याला पूर्ण करायची होती. पुढची गोष्ट त्याने फार
कल्पकतेने रंगवून सांगितली आणि सगळ्यांची दाद
मिळवली. श्रीयांसचे प्लास्टिकबाबत मत वेगळे
होते. तो म्हणाला, “प्लास्टिक हे आपल्यासाठी
वरदान आहे; मात्र त्याचा सुयोग्य वापर आपण
करायला हवा.” त्या दोघांना आयत्यावेळी एक गाणे
गायचे होते, त्या गाण्यात देशप्रेम, एकटेपणा आणि
डिप्रेशन हे सगळे भाव असले पाहिजेत अशी अट
होती. त्यांनी ‘हीच अमुची प्रार्थना’ हे गाणे गायले
आणि या मुलाखतींचा शेवट झाला.
मुलाखतींनंतर ‘वयम्’चे प्रकाशक श्रीकांत
बापट यांनी पालकांशी आणि मुलांशी संवाद
साधला. त्यांनी ‘वयम्’ सुरू करण्यामागची भूमिका
सांगितली.
मग परीक्षक निकाल घेऊन आले. तिसऱ्या
फेरीतल्या दहा स्पर्धकांपैकी सोनित सिसोलेकर,
सुमुखी शेजवलकर, प्रज्वल मंगल, श्रीयांस धामणे
आणि उत्कर्षा माने हे पाच विजेते आणि श्रीनिवास
हुंडेकर, प्राची कुलकर्णी, श्रेया दांडेकर, सई जोशी
आणि अनन्या जरे हे पाच उपविजेते ठरले. मान्यवर
परीक्षक आणि श्रीकांत बापट यांच्या हस्ते विजेते
आणि उपविजेते यांना बक्षिसे, प्रमाणपत्र आणि

âê˜æÏæÚU, ÂÚUèÿæ·¤- ÇUæò. ¥æÙ´Î ÙæÇU·¤‡æè ¥æç‡æ àæéÖÎæ ¿æñ·¤ÚU

âê˜æâ´¿æÜ·¤- ¥´ÁÜè àæðßÇðU

सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आले. ‘बहुरंगी
बहर’च्या चौथ्या पर्वाचा अंतिम फेरीचा हा सोहळा
आनंद आणि उत्साहात पार पडला.
शब्दांकन : आभा पटवर्धन
patwardhan.aabha@gmail.com
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-¥çÎÌè ÂæŠØð-Îðâæ§ü

aditeepd@gmail.com
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नाताळच्या वातावरणातील
एक मनस्वी गोष्ट!

तापमापक (Thermometer) १०५.५ डिग्री

“चिंता करू नका, त्याला दवाखान्यात घेऊन
फॅरेनाईट ताप दाखवत होता. तापमान (Temper- या. मी त्याला तपासते,” डॉक्टर नीना यांनी
ature) मोजण्यात काही चूक तर झाली नाही ना, फोनवरून जेनेटला धीर दिला. जेनेट आणि
एरिकने अॅलेक्सला तत्काळ दवाखान्यात नेलं.
असं जेनेटला वाटलं. तिने तो तापमापक झटकून
डॉ. नीनाने त्याची छाती तपासली व त्वरित एक्सपुन्हा पारा सेट केला. परत ताप पाहिला, पुन्हा
रे चाचणीसाठी पाठवलं. त्या चाचणीतून निष्कर्ष
तेवढाच ताप! तिचा पाच वर्षांचा मुलगा अॅलेक्स
निघाला- तो न्युमोनियाचा आजार असावा, हे डॉ.
तापाने फणफणला होता. हवामान बदललं की,
नीना यांच्या लक्षात आलं.
त्याला ताप येणं ठरलेलंच होतं. चार-पाच दिवस
“त्याला इस्पितळात ठेवावं लागेल,” त्यांनी
ताप यायचा नि हळूहळू उतरून जायचा. यावेळेस
सुचवलं.
मात्र ताप उतरत नव्हता. जेनेटने अॅलेक्सला
“मॉम, नाताळचा सण तर पाच दिवसांवर येऊन
तापावरची पॅरासिटेमोलची गोळी दिली. त्याला
ठेपलाय. आपण भेटवस्तू कधी खरेदी करणार?
स्पंज-बाथ दिला, परत ताप १०५ डिग्रीच!
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आपण घरी जाऊया का?” अॅलेक्स
थकलेल्या आवाजात आईला विचारत
होता. इस्पितळातील कॉटवर निळ्या
गाऊनमध्ये, तो निपचित पडला
होता. त्याला इंजेक्शनद्वारे औषधं
भरवली जात होती. आपल्या बाळाचं
ते निष्पाप आर्जव ऐकून जेनेटला रडू
कोसळलं.
हळूहळू अॅलेक्सची प्रकृती सुधारू
लागली. ताप उतरू लागला. फुप्फुसं
(Lungs) साफ व्हायला लागली
होती. त्याची प्रगती पाहून, डॉ. नीना
समाधानी होत्या. मात्र, ख्रिस्टमसपूर्वी
घरी जाता येईल का, याची खात्री त्या
अॅलेक्सला देऊ शकत नव्हत्या.
बालरोगतज्ज्ञ असलेल्या आपल्या डॉक्टर
एक जादूगार आहेत व आपल्या शरीरात जादुई
औषधं घुसवून त्या आपल्याला लवकरच बरं
करतील, असं स्वप्न अॅलेक्स बघत होता. सण
साजरा करण्यासाठी आपण घरी परत जाऊ, असं
त्याला वाटत होतं. तो दिवस मोजायचा, तेव्हा
डॉ. नीना बळेबळे स्मित करायच्या आणि त्याला
थोपटायच्या.
ख्रिस्टमस सणाच्या आदल्या संध्याकाळी
अॅलेक्स झोपेत तळमळत होता. तो काही खातपीत नव्हता. तिथे त्याचे मित्र खूप धमाल करीत
असतील आणि तो मात्र इथे बिछान्याला खिळलाय,
म्हणून त्याला फार वाईट वाटत होतं. त्याची ती
तडफड पाहून एरिक नि जेनेटला दुःख होत होतं.
“अॅलेक्स कुठे आहे? आम्ही त्याला शोधत
आहोत.” असा आवाज घुमला. चकित झालेल्या
अॅलेक्सने डोळे चोळून बघितलं. चित्रविचित्र
पोशाखातले चारजण त्याच्या खोलीत घुसले होते.
बघतो तर काय? बाजूच्या टेबलवर एक सुंदर

ç¿˜æ´ Ñ ç¿ÚUæ» ÁæÏß

ख्रिस्टमस-ट्री होतं. रंगीबेरंगी रिबनने खिडक्या
सुशोभित केल्या होत्या. जमिनीवर लाल लाल फुगे
पसरले होते. अन् ती अनाहूत माणसे कोण होती
बरं?.... डॉक्टरबाई आणि तिच्या इस्पितळाच्या
विभागातली मंडळी तर नसावीत?
डॉ. नीना यांनी त्यांच्या साडीवर लाल जॅकेट
घातलं होतं. डोक्यावर सांताची लाल टोपी चढवली
होती. नाकावर झुपकेदार पांढऱ्या मिशा लावल्या
होत्या. त्यांची सांताक्लॉजची भूमिका हुबेहूब वठली
होती. दोन ज्युनियर डॉक्टर्स आणि एका नर्सने
चेहरा लाल रंगाने रंगवला होता. सांताच्या बुटक्यांची
भूमिका करण्याची त्यांची धडपड मजेशीर दिसत
होती. त्यांच्या हातात एका ट्रेमध्ये रंगीबेरंगी कुकीज
होत्या. छान छान सँडविचेस होती. अॅलेक्सने
आनंदाने बेडवर उडीच मारली. तो जाम खूश
झाला. तोच, तिथली एक नर्स, बालविभागातल्या
दोन रुग्ण मुलांना तिथे घेऊन आली. तीही मुलं
इस्पितळाच्या गाऊनमध्ये होती. ख्रिस्टमस पार्टीला
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सुरुवात झाली होती...
सर्व मुलं कुकीज आणि सँडविचेसवर तुटून
पडली. जमिनीवर पसरलेल्या फुग्यांशी खेळू
लागली. अॅलेक्स, एरिक आणि जेनेटने ख्रिस्टमसची
खास कॅरोल्स गायला सुरुवात केली. सगळ्यांनी
मिळून टाळ्या वाजवत त्यांना दाद दिली. त्या
उत्सवात भर घालण्यासाठी एका ज्युनियर डॉक्टरने
रंगीत कागदी तुकड्यांनी ठासून भरलेला बॉम्ब
आणला होता, तो फोडला. सगळ्या मुलांना खूप
मजा वाटली. तो परिसर या मुलांच्या हसण्याबागडण्याने दुमदुमून गेला.
तासाभराच्या त्या सोहळ्यानंतर डॉ. नीना यांनी
आवरतं घेतलं, कारण मुलांना विश्रांतीची
गरज होती.
नंतर मम्मी-पप्पांनी भेट म्हणून दिलेल्या रिमोट
कंट्रोल कारशी खेळत अॅलेक्स बिछान्यावर आडवा
16 Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó çÇUâð´ÕÚUU 2019

झाला. थोड्याच वेळात गाढ झोपी गेला. त्याच्या
चेहऱ्यावर विलसणारं समाधान बघून त्याचे मम्मीपप्पा खूश झाले होते. तो नाताळसण आयुष्यभर
स्मरणात राहणार होता.
अॅलेक्स म्हणायचा तेच खरं होतं!
डॉ. नीना खरोखरच एक जादूगार होत्या. त्या
रुग्णांना फक्त बरे करायच्या नाहीत, तर तिथल्या
दुःखी वातावरणाला कलाटणी देऊन, प्रफुल्लित
करून टाकायच्या!
त्या रात्री डॉ. नीना राउंडला आल्या, तेव्हा
अॅलेक्स व त्याचे ममा-पप्पा नि:शब्द झाले होते.
त्यांच्या डोळ्यांतून कृतज्ञता ओसंडून वाहत होती!
(सौजन्य: चिकन सूप फॉर इंडियन डॉक्टर्स सोल्स)

-जोसेफ तुस्कानो

haiku_joe_123@yahoo.co.in

(çß™ææÙ ß ÜçÜÌ Üð¹·¤)

मुलांनो, दिवाळी नुकतीच आपल्याला टाटा करून गेलीये. दिवाळीत लावलेल्या
मेणबत्त्यांचे रिकामे टिन जर घरात असतील तर त्याचा पुनर्वापर करून या महिन्यात
येणाऱ्या नाताळच्या सणासाठी डेकोरेशन करता येईल.

मेणबत्तीच्या रिकाम्या टिनपासून
ख्रिसमसचे डेकोरेशन
साहित्य- मेणबत्त्यांचे (टी लाइट कँण्डल)
रिकामे टिन, लाटणे, रिकामी रिफिल किंवा
टूथपिक, ग्लू, कार्डबोर्डचा तुकडा, बारीक
दोरा/लोकर,लाल रंगाचे मणी, ग्लास कलर्स/
अॅक्रेलिक कलर्स
कृती- रिकाम्या टिनमधील उरलेले मेण(वॅक्स)
काढून टाकावे. हे टिन बोटांनी दाबून चपटे
करावे आणि त्यावर लाटणे फिरवावे. हा
सपाट झालेला पत्रा फोटोत दाखविल्याप्रमाणे
दिसेल. त्यावर रिफिलने/टूथपिकने थोडा जोर
देऊन पानाच्या रेषा काढून घ्याव्या. आता
फोटोत दाखविले आहे तसे या पानांना बाजूने
कापून आकार द्यावा. यानंतर लहान (त्रिकोणी
आकारात) कार्डबोर्डचे तुकडे कापून घ्यावे.
त्यावर ही तयार केलेली पाने चिकटवावी.
हिरव्या ग्लास कलरने ही पाने रंगवावी. रंग
व्यवस्थित सुकल्यावर त्यावर मधोमध तीन
लाल मणी चिकटवावे. मागील बाजूने दोरा
चिकटवून लूप तयार करावा. असे हे तयार
झालेले पाना-फळांचे डेकोरेशन ख्रिसमस ट्री वर
अडकवता येईल. नक्की बघा करून!
-SßM¤Âæ ß€ÙæÜè
swarupamv@gmail.com
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¥æÂ‡æ ¥Ùð·¤çßÏ ÃØßâæØæ´¿è Ùæß´ °ð·¤Ìô. ˆØæÌèÜ ÃØ€Ìè´Ùæ ÖðÅUÌô.
ˆØæÌÜè ·¤æãè ÿæð˜æ´ ¥æÂËØæÜæ ÖéÚUÝ ÂæÇÌæÌ. Â‡æ ˆØæ ÿæð˜ææÌ Ùð×·´¤ ·¤æØ
·¤æ× ¥âÌ´, ãð Áæ‡æêÙ ƒæð‡ØæâæÆè ãè ×æçÜ·¤æ. Øæ´Ì ¥æÂËØæÜæ ÖðÅUÌèÜ
°·Ô¤·¤ ÃØæßâæçØ·¤, Áð ¥æÂËØæÜæ ˆØæ´‘Øæ ·¤æ×æÕgÜ âæ´»ÌèÜ. ãè ×æçÜ·¤æ
ßæ¿Üè ·¤è, Ìéãæ´Üæ Ìé×‘Øæ ·¤çÚU¥ÚU¿ð ×æ»ü ÆÚUßæØÜæ ×ÎÌ ãô§üÜ. Øæ
Öæ»æÌ ßæ¿æ- ÒS·ý¤èÙÚUæØÅUÚUÓ Ù€·¤è ·¤æØ ·¤æ× ·¤ÚUÌæÌ!
ç×˜ææ´Ùô, ¥æÂ‡æ ÕƒæÌô ·¤è, °¹ælæ çâÙð×æÌèÜ çâÙð×æ¿æ çÎ‚Îàæü·¤, ·ò¤×ðÚUæ×Ù, ×ð·¤¥Â×Ù,

çãÚUô¿ð ÕæÕæ çãÚUô¿æ ãæÌ ÏM¤Ù ˆØæÜæ ƒæÚUæÕæãðÚU
É·¤ÜêÙ ÎðÌæÌ ¥æç‡æ ƒæÚUæ¿´ ÎæÚU ¥æÌêÙ ÜæßêÙ
ƒæðÌæÌ. çãÚUô ÕæãðÚU ÖÚU ÂæßâæÌ çÖÁÌôØ ¥æç‡æ
ÚUÇÌôØ. ˆØæ‘Øæ ¿ðã:ØæßM¤Ù ¥ôƒæÝ‡ææÚU´ Âæßâæ¿´
Âæ‡æè ¥æç‡æ ÇôûØæ´ÌêÙ ßæã‡ææÚUð ¥Ÿæê °·¤×ð·¤æ´Ì
ç×âÝÌæØÌ.
Ìé×‘ØæÂñ·¤è ç·¤Ìè Á‡ææ´Ùæ ×æãèÌ ¥æãð ·¤è,
ãð Áð Ìéãè çâÙð×æÌ ÕƒæÌ ¥âÌæ Ìð âßüÂýÍ×
·é¤‡æèÌÚUè ·é¤ÆðÌÚUè ÂhÌàæèÚUÂ‡æð ·¤æ»ÎæßÚU çÜãêÙ
ÆðßÜðÜ´ ¥âÌ´? Ìð Áð ·¤æãè ·¤æ»ÎæßÚU çÜçãÜ´
ÁæÌ´, ˆØæÜæ çâÙð×æ‘Øæ/ ×æçÜ·Ô¤‘Øæ ÖæáðÌ
°¹ælæ â´çãÌðÌèÜ (Script) ÒÎëàØÓ ã‡æÁð¿
ÒSceneÓ (âèÙ) ¥â´ ã‡æÌæÌ.
¥æç‡æ Ìô ÎëàØ çÜçãÜðÜæ ·¤æ»Î ƒæðª¤Ù¿
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·¤ÜæçÎ‚Îàæü·¤, ŠßçÙÜð¹·¤ ¥æç‡æ ×éØ ã‡æÁð
ÙÅU ¥æÂæÂÜ´ ·¤æ× ·¤æÅUð·¤ôÚUÂ‡æð ·¤ÚUÌ ¥âÌæÌ.
ˆØæ çÜç¹Ì àæŽÎæ´Ùæ ÒÎë·÷¤ŸææÃØÓ ×æŠØ×æÌêÙ ‹ØæØ
(Justify) læØ¿æ ÂýØˆÙ ·¤ÚUÌ ¥âÌæÌ.
çâÙð×æ, ×æçÜ·¤æ ç·´¤ßæ ßðÕçâÚUèÁâæÆè
Òâ´çãÌæÓ (Script) çÜçã‡ææ:Øæ´Ùæ S·ý¤èÙ / çS·ý¤ŒÅ
ÚUæØÅUÚU ¥â´ ã‡æÌæÌ. S·ý¤èÙ ã‡æÁð ÂÇÎæ- ÀôÅUæ,
×ôÆæ, çÍ°ÅUÚU×ÏÜæ, ÅUèÃãè¿æ, ×ôÕæ§Ü¿æ.
â´çãÌð¿ð ×éØÌÑ ¿æÚU Öæ» ÂÇÌæÌÂçãÜæ Öæ» ã‡æÁð ·¤ËÂÙæ. ã‡æÁð¿
¥æØçÇØæ. ·¤‹âðŒÅU. ©Îæ. ×Üæ °·¤ ¥àæè ·¤ËÂÙæ
âé¿ÜèØð ·¤è, ÁÚU °¹ælæ ÂéL¤áæÜæ çS˜æØæ´‘Øæ
×ÙæÌèÜ â»Ý´ °ð·ê¤ Øðª¤ Üæ»Ü´ ÌÚU ·¤æØ ãô§üÜ?
·¤ËÂÙæ ã‡æÁð ¥æÂËØæ ×ÙæÌ Øð‡ææÚUð ¥â´Ø

·¤æËÂçÙ·¤ çß¿æÚU. ¥æÂ‡æ Ìð ÕôÜêÙ Îæ¹ßÌô
ÌðÃãæ ¥æÂÜð ç×˜æ ˆØæßM¤Ù ãâÌæÌ ç·´¤ßæ ¥¿´çÕÌ
ãôÌæÌ. â´çãÌæÜð¹·¤ ˆØæ ·¤ËÂÙæ çÜãêÙ ÆðßÌô.
ˆØæßÚU âßüÕæÁê´Ùè çß¿æÚU ·¤M¤ Üæ»Ìô ¥æç‡æ ˆØæ
·¤ËÂÙðÌ ˆØæÜæ °·¤ ·¤Íæ çÎâê Üæ»Ìð. ·¤ËÂÙæ
âæÏæÚU‡æ ¥ŠØæü ç·´¤ßæ °·¤æ ÂæÙæÌ çÜçãÜè ÁæÌð.
â´çãÌð¿æ ÎéâÚUæ Öæ» ã‡æÁð ·¤Íæ ç·´¤ßæ
·¤ÍæÙ·¤; ’ØæÜæ ¥æÂ‡æ Story ¥â´ ã‡æÌô.
·¤ËÂÙðßM¤Ù ·¤Íæ çÜçã‡ØæâæÆè â´çãÌæÜð¹·¤æÜæ ÕÚUè¿ ×ðãÙÌ ·¤ÚUæßè Üæ»Ìð. ÁÚU
¥æÂ‡æ ßÚUèÜ ÂçãÜð ©ÎæãÚU‡æ ƒæðÌÜð ·¤è ãè ·¤Íæ
Ùð×·¤è ·é¤‡ææ¿è ¥æãð? Ìè ·¤ô‡æ ÃØ€Ìè ¥æãð,
’ØæÜæ çS˜æØæ´‘Øæ ×ÙæÌèÜ °ð·ê¤ ØðÌð? Ìô ·¤âæ
¥æãð? ˆØæ¿æ SßÖæß ·¤âæ ¥æãð? ˆØæ‘Øæ ƒæÚUæÌ
·¤ô‡æ·¤ô‡æ ÚUæãÌ´? ÂýˆØÿæ ˆØæ‘Øæ ƒæÚUæÌ ç·¤Ìè
çS˜æØæ ¥æãðÌ? ˆØæ¿´ L¤ÅUèÙ ·¤æØ ¥æãð? Ìô ·é¤Æð
¥æç‡æ ·¤æØ ·¤æ× ·¤ÚUÌô? ¥â´ ·¤æØ ƒæÇÌ´ ·¤è,
ˆØæÜæ çS˜æØæ´‘Øæ ×ÙæÌèÜ °ð·ê¤ ØðÌ´? ×» ·¤æØ

ãôÌ´? Ìô çS˜æØæ´Ùæ â×Áê Üæ»Ìô ·¤æ? ˆØæ‘Øæ
SßÌÑ‘Øæ SßÖæßæÌ ÕÎÜ ãôÌæÌ ·¤æ? ¥æç‡æ
·¤Íð‘Øæ àæðßÅUè ·¤æØ ãôÌ´? ¥àææ ¥Ùð·¤ ÂýàÙæ´‘Øæ
©žæÚUæ´¿æ àæôÏ ƒæðÌ ·¤Íð‘Øæ âéL¤ßæÌèÂæâêÙ Ìð
àæðßÅUæÂØZÌ¿æ Âýßæâ ÆÚUßÜæ ·¤è ×» Âê‡æü ·¤ÍæÙ·¤
ÌØæÚU ãôÌ´. ·¤ÍæÙ·¤ âæÏæÚU‡æ âãæ Ìð Îãæ ÂæÙæ´Ì
çÜçãÜ´ ÁæÌ´.
·¤ÍðÙ´ÌÚU ÂéÉ¿æ ã‡æÁð çÌâÚUæ Öæ» ØðÌô Ìô
ã‡æÁð ÂÅU·¤Íæ. ã‡æÁð¿ S·ý¤èÙ-ŒÜð. (ScreenPlay). Üð¹·¤æÙð çÜçãÜðÜè ·¤Íæ ÂÇlæßÚU
·¤àæè çÎâæØÜæ ãßè, ·¤àæè °ð·ê¤ ØæØÜæ ãßè,
Ìð çÜçã‡æð ã‡æÁð¿ ÒÂÅU·¤Íæ çÜçã‡æðÓ ãôØ.
ÂçãËØæ ÎëàØæÌ ·¤æØ ¥æç‡æ ·¤âð çÎâðÜ, ·¤æØ
·¤æØ °ð·ê¤ Øð§üÜ §ÍÂæâêÙ Ìð àæðßÅU‘Øæ ÎëàØæÌ
·¤æØ ãô§üÜ ¥æç‡æ ·¤Íæ ÒÂÇlæßÚUÓ Ùð×·¤è ·¤àææ
ÂhÌèÙð â´ÂðÜ; §ÍÂØZÌ â»Ý´¿ ÂÅU·¤Íæ·¤æÚUæÜæ
çÜãæß´ Üæ»Ì´. S·ý¤èÙ-ÚUæØçÅU´» ·¤ÚUÌæÙæ, ÂÅU·¤Íæ
çÜçãÌæÙæ Üð¹·¤æ¿æ â»ûØæÌ ÁæSÌ ·¤â Üæ»Ìô.
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·¤æÚU‡æ §Íð ¥Ùð·¤ ×égKæ´¿æ çß¿æÚU ·¤M¤Ù çÜãæß´
Üæ»Ì´. °·¤ÌÚU ÂÅU·¤Íæ ·¤àæè çÜãæßè Øæ¿´ Ì´˜æ
Ìéãæ´Üæ çàæ·¤æß´ Üæ»Ì´. Ìð ×æãèÌ ¥âæß´ Üæ»Ì´.
°·¤æ çßçàæC ßðÝðÌ â´ÂðÜ ¥â´¿ çÜãæß´ Üæ»Ì´.
çßáØ ¥æç‡æ ·¤ÍðÜæ ‹ØæØ Îð§üÜ ¥æç‡æ Âýðÿæ·¤æ´¿æ
ÚUâ âÌÌ çÅU·ê¤Ù ÚUæãèÜ ¥â´ çÜãæß´ Üæ»Ì´.
¥Ùð·¤ßðÝæ ·¤æãè »ôCè´¿æ çÚUâ¿ü ·¤ÚUæßæ Üæ»Ìô,
ˆØæ çßáØæàæè, ·¤ËÂÙðàæè çÙ»çÇÌ ·¤æãè Á‡ææ´Ùæ
ÖðÅUæß´ Üæ»Ì´, ßæ¿æß´ Üæ»Ì´, Õƒææß´ Üæ»Ì´,
·¤æãè çÆ·¤æ‡æè Áæª¤Ù ˆØæ çÆ·¤æ‡ææ´¿´ çÙÚUèÿæ‡æ
·¤ÚUæß´ Üæ»Ì´. ¥Ùð·¤ ßðÝæ ÂéÙÜðü¹Ù ã‡æÁð¿
çÚU-ÚUæØçÅU´» (Rewriting) ·¤ÚUæß´ Üæ»Ì´, ÌðÃãæ
·é¤Æð ×ÙæâæÚU¹è ÂÅU·¤Íæ çÜçãÜè
ÁæÌð. ÅUèÃãè, çâÙð×æ, ßðÕçâÚUèÁ
ãð Îë·÷¤ŸææÃØ ×æŠØ× ¥âËØæÙð,
·¤æÎ´ÕÚUè ç·´¤ßæ ÙæÅU·¤ çÜãæØÜæ
Áâæ ßðÝ ƒæðÌÜæ ÁæÌô, ÌðßÉæ
ßðÝãè §Íð çÎÜæ ÁæÌ Ùæãè. Øæ¿´
·¤æÚU‡æ ÁÚU Ì´˜æ ×æãèÌ ¥âðÜ ÌÚU
¥×é·¤ °·¤æ ßðÝðÌ ÂÅU·¤Íð¿æ
ç·¤×æÙ ÂçãÜæ ÇþæÅU ÌÚUè Ìéãæ´Üæ
çÜãêÙ ÎðÌæ ØæØÜæ ãßæ; ÙæãèÌÚU Ìé×‘ØæÌ Ìð
·¤õàæËØ ÙâËØæ¿´ â×ôÚU‘ØæÜæ Áæ‡æßÌ´.
ÂÅU·¤ÍðÌ ·¤Íð‘Øæ âéL¤ßæÌèÂæâêÙ Ìð àæðßÅUÂØZÌ
ÎëàØæ´¿è ¥¹´Ç ×æçÜ·¤æ ¥âÌð. ÂýˆØð·¤ ÎëàØæÌ
¥æÂËØæÜæ (ã‡æÁð¿ Âýðÿæ·¤æ´Ùæ) Ùð×·´¤ ·¤æØ
ÂæãæØÜæ ¥æç‡æ °ð·¤æØÜæ ç×Ý‡ææÚU ¥æãð, Ìð
çÜç¹Ì SßM¤ÂæÌ ×æ´ÇÜðÜ´ ¥âÌ´. ¥æÂËØæ
×éÜæÜæ ÖÚU ÂæßâæÌ ƒæÚUæÕæãðÚU ·¤æÉêÙ ÎÚUßæÁæ
ÜæßêÙ ƒæð‡ææ:Øæ ßçÇÜæ´¿´ Áð ÎëàØ ×è âéL¤ßæÌèÜæ
çÎÜ´, Ìð ÂÅU·¤ÍðÌèÜ¿ °·¤ ©ÎæãÚU‡æ ¥æãð.
ÃØç€ÌÚUð¹æ´‘Øæ Ìô´Çè Øð‡ææÚUð â´ßæÎ ÂÅU·¤ÍðÌ
çÜçãÜðÜð ÙâÌæÌ. ·¤ô‡æ ·é¤‡ææÜæ ·¤æØ ã‡æÌ´
¥æç‡æ Ùð×·´¤ ·¤æØ ÕôÜ‡æ´ ãôÌ´ ãð ¥ˆØ´Ì ÍôÇ€UØæÌ
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çÎÜ´ ÁæÌ´. ÂÅU·¤ÍðÌ ƒæÅUÙæ (Situations)
çÜçã‡ØæßÚU Üð¹·¤æ¿æ ÖÚU ¥âÌô.
ØæÙ´ÌÚU ØðÌæÌ Ìð â´ßæÎ. ÂýˆØð·¤ ÎëàØæÌ ˆØæ
ˆØæ ÃØç€ÌÚUð¹ð‘Øæ Ìô´Çè ·¤ô‡æÌè ßæ€UØ´ ØðÌèÜ
Ìð çÜçãÜ´ ÁæÌ´. â´ßæÎ çÜãèÌ ¥âÌæÙæ ˆØæ
ˆØæ ƒæÅUÙð¿æ ¥æç‡æ ˆØæ ƒæÅUÙðÌèÜ Âæ˜ææ´‘Øæ
×ÙôßSÍð¿æ çß¿æÚU Üð¹·¤æÜæ ·¤ÚUæßæ Üæ»Ìô.
ØæçàæßæØ ÃØç€ÌÚUð¹æ ·¤ô‡æ ¥æãð, ·é¤ÆÜè ¥æãð,
ˆØæ¿´ ßØ ·¤æØ, SßÖæß ·¤æØ, §ÌÚU Âæ˜ææ´àæè
ˆØæ¿æ ·¤âæ â´Õ´Ï ¥æãð, ¥æÏè‘Øæ ÎëàØæÌ ·¤æØ
ÛææÜ´Ø ¥àææ ¥Ùð·¤ »ôCè â´ßæÎÜð¹·¤æÜæ ÜÿææÌ
ƒØæÃØæ Üæ»ÌæÌ. ·¤æãè ßðÝæ ˆØæãè ÂéÉð Áæª¤Ù
â´ßæÎ Üô·¤æ´Ùæ ¥æßÇÌèÜ ¥âð
¹éâ¹éàæèÌ çÜãæßð Üæ»ÌæÌ.
¥æÌæ ãð Üð¹·¤ ã‡æÁð Ù€·¤è
·¤ô‡æ ¥âÌæÌ ¥æç‡æ ãð âßü ˆØæ´Ùæ
ØðÌ´ ·é¤ÆêÙ, ¥âæ ÂýàÙ Ìéãæ´Üæ
ÂÇÜæ ¥âðÜ.
ÌÚU, §ÌÚU ·¤ÜæÂý·¤æÚUæ´Âý×æ‡æð¿
ˆØæ´Ùæãè ·é¤‡æèÌÚUè âæ´»Ì´ ·¤è,
ˆØæ´‘ØæÌ ãè ·¤Üæ ¥æãð. ·é¤‡æèÌÚUè
ÜãæÙÂ‡ææÂæâêÙ ßæ¿Ù ¿æ´»Ü´ ·¤ÚUÌ ¥âÌô, çÙÕ´Ï
¿æ´»Üæ çÜãèÌ ¥âÌô, ’Øæ¿è çÙÚUèÿæ‡æàæ€Ìè
¿æ´»Üè ¥âÌð ç·´¤ßæ Áô °¹æÎè ƒæÅUÙæ ÚU´»ßêÙ
âæ´»Ì ¥âðÜ ¥æç‡æ Üô·¤ ˆØæÌ »é´ÌÌ ¥âÌèÜ,
¥âæ ·é¤‡æèÌÚUè Üð¹Ùæ‘Øæ çÎàæðÜæ ßÝÌô.
ØæçàæßæØ ¥Ùð·¤ ¥çÖÙðÌð, Çæò€UÅUâü, âæ×æçÁ·¤
·¤æØü·¤Ìðü, §´çÁçÙ¥âü ãðÎð¹èÜ Âê‡æüßðÝ Üð¹·¤
ã‡æêÙ ·¤æ× ·¤ÚUÌ ¥æãðÌ.
S·ý¤èÙ-ÚUæØçÅU´» ÎôÙ ÂhÌè´Ùè çàæ·¤Ìæ Øðª¤
àæ·¤Ìð. °·¤ ã‡æÁð, °¹ælæ ¥ÙéÖßè Üð¹·¤æ·¤Çð
·¤æãè ßáðü ÒâæãæÄÄØ·¤ Üð¹·¤Ó ã‡æêÙ ·¤æ× ·¤M¤Ù;
¥æç‡æ ÎéâÚU´ ã‡æÁð ˆØæ¿´ àææS˜æàæéh Âýçàæÿæ‡æ
ƒæðª¤Ù. ¥æÂËØæ ÎðàææÌ ¥Ùð·¤ â´SÍæ´×ŠØð ÒçS·ý¤ŒÅ

ÚUæØçÅU´»Ó¿æ ·¤ôâü ·Ô¤Üæ ÁæÌô. Âé‡ØæÌ Ò°È..
ÅUè. ¥æØ. ¥æØ.Ó ç·¤´ßæ ×é´Õ§üÌ ÒçÃãâçÜ´»
ßéÇ÷âÓ ¥àææ â´SÍæ ¥æãðÌ.
§ÌÚU ÃØßâæØæ´Âý×æ‡æð¿ §Íðãè Âý¿´Ç
×ðãÙÌ ·¤ÚUæßè Üæ»Ìð. Ìé×¿´ ßæ¿Ù, çÈ¤ÚU‡æ´,
ßð»ß»ðûØæ Üô·¤æ´Ùæ ÖðÅU‡æ´, Âæã‡æ´, °ð·¤‡æ´,
çÙÚUèÿæ‡æ ·¤ÚU‡æ´ ãð 24 Ìæâ Ìéãæ´Üæ ¿æÜê
Æðßæß´ Üæ»Ì´ ¥æç‡æ âÌÌ çÜçãÌ´ ÚUæãæß´
Üæ»Ì´. ·¤ô‡æÌæãè Üð¹·¤ ÂçãËØæ¿ ÂýØˆÙæÌ
¿æ´»Üè â´çãÌæ çÜãê àæ·¤Ì Ùæãè. ˆØæÜæ
¥Ùð·¤ ÇþæÅU÷â çÜãæßð Üæ»ÌæÌ, ¥æÂËØæ¿
¿é·¤æ àæôÏêÙ ˆØæ âéÏæÚUæÃØæ Üæ»ÌæÌ, ¥Ùð·¤æ´¿´
×æ»üÎàæüÙ ƒæðª¤Ù ˆØæßÚU çß¿æÚU ·¤ÚUæßæ
Üæ»Ìô, ¥Ùð·¤Îæ ÂéÙÜðü¹Ù (Rewriting)
·¤ÚUæß´ Üæ»Ì´, ÌðÃãæ ·é¤Æð Üð¹·¤ È¤æØÙÜ
ÇþæÅUÂØZÌ Âô¿ÌæÌ. ØæâæÆè Âý¿´Ç ç¿·¤æÅUè¿è
¥æßàØ·¤Ìæ ¥âÌð.
§ÌÚU ÃØæßâæçØ·¤æ´Âý×æ‡æð¿ â´çãÌæÜð¹·¤æÜæãè âéL¤ßæÌèÜæ È¤æÚU¿ ·¤×è Âñâð
ç×ÝÌæÌ. ÁâÁâ´ Ùæß ãôÌ Áæ§üÜ Ìâ´
ÁæSÌ ×ðãÙÌæÙæ ç×ÝÌ ÁæÌô. çâÙð×æ‘Øæ
°·¤æ â´çãÌð¿ð ç·¤×æÙ ÎèÇ Üæ¹ Ìð ·¤×æÜ
Âóææâ Üæ¹ Ìð ¥»Îè ·¤ôÅKßÏè L¤ÂØæ´ÂØZÌ
Âñâð ç×ÝÌæÌ. ×æçÜ·¤æ´¿ð Üð¹·¤ ÂýçÌ ×çãÙæ
Âóææâ ãÁæÚU Ìð Îãæ Üæ¹æ´ÂØZÌ ·¤×ßÌæÌ.
ØæçàæßæØ ÁæçãÚUæÌè´¿ð, ßðÕçâÚUèÁ¿ð Üð¹Ù
ØæÌãè S·ý¤èÙ-ÚUæØÅUâü ¿æ´»Üð Âñâð ·¤×æßÌæÌ.
çÜ¹æ‡ææ¿è ¥æßÇ, âÌÌ ÙßèÙ â×ÁêÙ
ƒæð‡Øæ¿è §‘Àæàæ€Ìè, âÚUæß ¥æç‡æ âÕéÚUè- ãð
â»Ý´ ÁÚU Ìé×‘ØæÌ ¥âðÜ ÌÚU Ìéãè Ù€·¤è¿
¿æ´»Üð çS·ý¤ŒÅU-ÚUæØÅUÚU ãôª¤ àæ·¤Ìæ.
-ÁæçÜ´ÎÚU ·é´¤ÖæÚU
mr.jalindar@gmail.com

(çâÙð×æ - ×æçÜ·¤æ çS·ý¤ŒÅ -ÚUæØÅUÚU)

सुट्टीतली अनुभव-शाळा
दीपावलीच्या सुट्टीत मुबं ईत उपनगर शिक्षण
मंडळाच्या ‘श्रीसिद्धिविनायक विद्यानिधी शिशुमदं िर’
प्राथमिक शाळेत खास किल्ला बांधण्यासाठी मुलं
शाळेच्या आवारात एकत्र जमली होती. माती, दगड
वापरून, डोंगराचे रूप देऊन त्यावर डोंगरी किल्ला
कसा बांधता येईल, यावर विद्यार्थ्यांनी
भरपूर चर्चा केली. या निमित्ताने
तटबंदी, महाद्वार, बालेकिल्ला, बुरुज,
माची, दरबार, वाडा, चोरवाटा, भुयार
या शब्दांचे अर्थ मुलांना समजले.
तलवार, ढाल, भाले, चिलखत यांचा
वापर कसा करतात, तेसद्धा
ु कळले.
शिवाजीमहाराजांच्या काळात पायदळ,
घोडदळ यांची भूमिका काय होती,
हेदख
े ील यावेळी विद्यार्थी शिक्षकांकडून
समजून घेत होते. शिक्षक आणि
विद्यार्थी सारे मिळून मातीमध्ये खेळत
एक नवीन शिल्प उभारत आहेत,
म्हणून त्या शैक्षणिक संकुलातील
वरच्या इयत्तांमधील विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक
कुतहू लाने ते पाहायला येत होते.
किल्ला बांधता बांधता शिल्पकला, वास्तुकला
हाही ए·Ù° क वæ गे ळा अनुभव मुलांना मिळाला.
किल्ल्याच्या ध्वजस्तंभावर भगवा झेंडा रोवून
‘शिवाजीमहाराज की जय’, ‘जय भवानी जय
शिवराय’ या घोषणांनी शाळेचा परिसर दुमदुमनू
गेला. शाळेच्या शिक्षिका अरुणा रायकर यांच्या
संकल्पनेतनू किल्ल्याची बांधणी करत करत मुलं
अनेक गोष्टी सहजगत्या शिकली. इतिहासातील
काही संकल्पना, शब्द मुलांना सहज शिकता आले.

-मोहन वाघ
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कंकणाकृती सूर्यग्रहण
नक्की पहा!
डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात आपल्याला

सूर्यग्रहण पाहायला मिळणार आहे. या वर्षी आधी
दोन सूर्यग्रहणे होऊन गेली, परंतु ती भारतातून
दिसणार नव्हती. आता गुरुवार, २६ डिसेंबरला
सकाळी कंकणाकृती सूर्यग्रहण होणार आहे.
कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांच्या काही
भागांतून हे ग्रहण कंकणाकृती स्वरूपात दिसणार
आहे. भारताच्या उरलेल्या भागात हे ग्रहण खंडग्रास
स्वरूपात दिसणार आहे. मुंबई परिसरात सूर्यबिंबाचा
जास्तीत जास्त ७९ टक्के भाग झाकला गेलेला
पाहता येईल. सूर्यग्रहण नुसत्या डोळ्यांनी किंवा
आपण नेहमी वापरतो, त्या गॉगलने अजिबात पाहू
नका. ग्रहण पाहण्यासाठी सौर चष्म्याचा वापर करा.
तो चष्मा निरीक्षणास सुरक्षित आहे ना, याची खात्री
करून घ्या.
सूर्यग्रहण- एक पर्वणी
आपण पृथ्वीवासीय सूर्यग्रहणाच्या दृष्टीने सुदैवी
आहोत. सूर्यबिंब आणि चंद्रबिंब यांचे आकार
जवळ जवळ सारखे आहेत. सूर्यबिंब किंवा चंद्रबिंब
आपल्या डोळ्यांशी सुमारे अर्ध्या अंशाचा कोन
करते, त्यामुळे चंद्रबिंब सूर्यबिंबाला झाकू शकते.
सूर्य आणि चंद्र यांचे पृथ्वीपासूनचे अंतर काही
मर्यादेत बदलत असते; साहजिकच त्यांच्या बिंबांचे
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आकार थोडे कमी-जास्त होतात.
जर चंद्रबिंब सूर्यबिंबाएवढे किंवा त्यापेक्षा
थोडे मोठे असेल तर ‘खग्रास सूर्यग्रहण’ (Total Solar Eclipse) होते. याउलट, चंद्रबिंब
सूर्यबिंबापेक्षा थोडे लहान असेल तर सूर्य आणि
निरीक्षक यांच्या मध्ये येणारे चंद्रबिंब सूर्यबिंबाला
पूर्णपणे झाकू शकत नाही. अशा वेळी सूर्याची
परिघाकडील कड झाकली जात नाही. आणि
आपल्याला सूर्याचे कंकण (Ring) दिसते. अशा
ग्रहणाला ‘कंकणाकृती सूर्यग्रहण’ (Annular
Solar Eclipse) म्हणतात. २६ डिसेंबरला
होणारे सूर्यग्रहण हे कंकणाकृती (Annular)
ग्रहण आहे.
सूर्यग्रहणामागील रहस्य
सूर्यबिंब आणि आपण यांच्या मध्ये चंद्रबिंब
येते. असे असताना हे ग्रहण एकाच वेळी काही
जणांना खग्रास दिसते, तर पृथ्वीवरील काही भागांत
ते खंडग्रास दिसते. तसाच प्रकार कंकणाकृती
सूर्यग्रहणातही होतो. पृथ्वीवरील फारच थोड्या
भागांत ग्रहण कंकणाकृती स्वरूपात दिसते; तर
उर्वरित भागात तेच ग्रहण खंडग्रास स्वरूपात
दिसते. असे का व्हावे?- सूर्यप्रकाशामुळे सूर्य आणि
निरीक्षक यांच्या मध्ये येणाऱ्या चंद्राची सावली

गुरुवारी, २६ डिसेंबरला
सकाळी कंकणाकृती
सूर्यग्रहण (Annular
Solar Eclipse) होणार
आहे. नक्की पाहा ते. आधी
त्याविषयी समजून घेऊयासूर्यग्रहण- गुरुवार २६ डिसेंबर २०१९. V- सूर्यबिंबाचा शीर्षबिंदू
V
स्पर्श

मोक्ष
सूर्यबिंबावर शीर्षबिंदूच्या संदर्भाने स्पर्श आणि मोक्ष कुठे होईल हे दाखविले आहे.

पृथ्वीवर पडते. सावली दोन प्रकारची असते. एक
सावली दाट किंवा गडद असते, तिला दाट छाया
(Umbra) म्हणतात. या दाट छायेच्या बाजूने
विरळ सावली पडते, तिला उपछाया (Penumbra) म्हणतात. पृथ्वीच्या ज्या भागात सूर्यदर्शन
होते (म्हणजे जिथे दिवस असतो असा सुमारे अर्धा
पृष्ठभाग) त्या सर्व भागाला या दोन्ही सावल्या
झाकू शकत नाहीत. जिथे दाट सावली पडते तिथे

खग्रास सूर्यग्रहण दिसते. विरळ छाया त्यामानाने
पृथ्वीपृष्ठाचा बराच भाग व्यापते. तिथे खंडग्रास
सूर्यग्रहण (Partial Eclipse) दिसते. विरळ
सावलीच्या बाहेरील भागात सूर्य नेहमीसारखा
दिसतो (म्हणजे तिथे ग्रहण नसते).
कंकणाकृती सूर्यग्रहण
पृथ्वी - चंद्र व सूर्य एका दिशेत असले म्हणजे
अमावस्या (New Moon) होते. अमावस्येच्या
दिवशी हे तीनही गोल एका रेषेत आले, तरच
चंद्राची सावली पृथ्वीवर पोहोचू शकते. चंद्र
पृथ्वीपासून दूर असला तर चंद्राची दाट सावली
(Umbra) पृथ्वीच्या पृष्ठभागापर्यंत पोहोचू
शकत नाही, परंतु दाट सावलीच्या टोकासमोर
जो भाग येतो तेथील भागातून कंकणाकृती सूर्यग्रहण
दिसते. विरळ सावली जिथे पोहोचू शकते, त्या
भागात खंडग्रास सूर्यग्रहण दिसते. थोडक्यात,
ग्रहणाचे नाटक पृथ्वीच्या फिरत्या रंगमंचावर दिसते,
म्हणून त्या नाटकाला ‘हा खेळ सावल्यांचा’
असे म्हणता येते.
२६ डिसेंबरच्या कंकणाकृती ग्रहणाची
वैशिष्ट्येमार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्येला होणारे हे ग्रहण
पाहण्यास अनुकूलता अशासाठी आहे की,
महाराष्ट्रभर सगळीकडे साधारण सकाळी आठ
वाजता ग्रहणाला सुरुवात होईल. दक्षिण-पूर्व
क्षितिजापासून सुमारे अकरा अंशावर सूर्यबिंब
असेल. ग्रहण-मध्य सकाळी ९.२०च्या सुमारास
होईल, तेव्हा सूर्याचा जास्तीत जास्त म्हणजे
७९ टक्के भाग झाकला गेलेला असेल. सूर्यबिंब
आणखी उंचावर असेल. क्षितिजापासून सुमारे २६
अंशाची उंची सूर्यबिंबाने गाठली असेल. धनू राशीत
असणाऱ्या सूर्याची यानंतर हळूहळू ग्रहणातून सुटका
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होईल. सुमारे अकरा वाजता ग्रहण सुटलेले असेल.
सूर्यबिंब तेव्हा सुमारे अर्ध्या आकाशापर्यंत आलेले
असेल. थोडक्यात, ग्रहण-स्पर्शापासून ते मोक्षापर्यंत
आकाशाच्या दक्षिण-पूर्व भागात ग्रहण व्यवस्थित
पाहता येईल. मोकळे मैदान किंवा गच्चीची निवड
करताना आकाशाचा दक्षिण-पूर्व दिशेकडील भाग
नीट दिसेल, मध्ये कोणताही अडथळा असणार
नाही, याची काळजी घ्या.
तुम्हांला जर कंकणाकृती ग्रहण पाहावयाचे
असेल तर मंगलोर, कोझिकोडे, कोइम्बतूर, मदुराई,
दिंडीगल, उटकमंड, त्रिचनापल्ली, कारीकुड्डी
कारूर यांपैकी एखाद्या ठिकाणी जावे लागेल. या
प्रमुख शहरांखेरीज एखाद्या छोट्या गावाची निवडही
करता येईल. त्यासाठी कंकणाकृती ग्रहणाचा पट्टा
(belt) काळजीपूर्वक पाहावा लागेल. आडगावात

निवांतपणे ग्रहण पाहता येईल. कंकणाकृती
अवस्थेचा जास्तीत जास्त कालावधी भारतात तीन
मिनिटे सतरा सेकंदांच्या आसपास असेल. अर्थात
प्रत्येक गावासाठी तो वेगवेगळा असेल. निरीक्षणस्थळाची निवड करताना याचाही विचार करावा.
ग्रहण नुसत्या डोळ्यांनी पाहू नये, हा इशारा पुन्हा
एकदा द्यावासा वाटतो. डोळ्यांची सुरक्षितता अत्यंत
महत्त्वाची आहे. हे ग्रहण सोलर गॉगलमधून पाहिले
तरी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली पाहावे.
ग्रहण-निरीक्षणासाठी सर्वांना शुभेच्छा! ग्रहणनिरीक्षणात येणारे अनुभव ताबडतोब लिहून
ठेवल्यास ती एक मजेदार आठवण राहील.
-हेमंत मोने
hvmone@gmail.com

(¹»æðÜ-¥Øæâ·¤)

‘वयम्’ची सच्ची प्रसारक

माझे आवडते ‘वयम्’ मासिक इतर विद्यार्थ्यांनीदेखील वाचावे असे
धनश्रीला वाटले आणि तिने चक्क तिच्या शाळेत ‘वयम्’चे दालन
सजवले. धनश्री अमोल शिंदे ही विकास हायस्कूल, शहादा-नंदुरबार
येथील शाळेत सातवीत शिकते. यंदाच्या बहुरंगी बहर स्पर्धेत गटचर्चा
फेरीतून ती शिबिरात दाखल झाली आहे. ‘वयम्’ची volunteer
व्हायची इच्छा तिने तिच्या पालकांकडे व्यक्त केली असता, तिच्या
पालकांनी तिला शाळेपासूनच ‘वयम्’चं प्रतिनिधित्व करण्याचा
सल्ला दिला आणि तिने तो अमलात आणला. तिच्या शाळेत वार्षिक
स्नेहसंमेलनाचा चार दिवसांचा कार्यक्रम नुकताच पार पडला. धनश्रीने
त्या कार्यक्रमात ‘वयम्’चे वाचक वाढवण्यासाठी स्टॉल लावला आणि
तिला छान प्रतिसादही मिळाला. सर्व पालकांना ‘वयम्’बद्दल तिने
भरभरून माहिती दिली आणि ‘वयम्’ वाचण्याने तिच्यात कसा बदल
झाला हेही सांगितले. तिचे ‘वयम्’वरचे प्रेम आणि तिने राबवलेल्या
स्तुत्य उपक्रमाचे ‘वयम्’ टीमकडून खास कौतुक.
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मराठी शाळांच्या पालकांचे संमेलन!
१४ आणि १५ डिसेंबरला आर. एम. भट शाळा, परळ येथे मराठीप्रेमी पालक महासंमल
े न आयोजित करण्यात
आले आहे. ‘मराठी अभ्यास केंद्र’ हे या संमल
े नाचे मुख्य आयोजक आहेत. दोन्ही दिवशी सकाळी १० ते रात्री ९
वाजेपर्यंत शिक्षक आणि पालकांना उपयुक्त अशी विविध सत्रे यात असतील.
शनिवार, १४ डिसेंबर रोजी सकाळी ८ वा. ‘मराठी शाळा जागर फेरी’ आयोजित केली आहे. आर. एम. भट,
शिरोडकर, सोशल सर्विस लीग, नवभारत, शिवाजी विद्यालय या गिरणगावातील अग्रगण्य मराठी शाळांमधील
विद्यार्थी त्यात सहभागी होणार आहेत. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांच्या हस्ते संमल
े नाचे उद्घाटन
होईल. शिवाय चित्रपट दिग्दर्शक नागराज मंजळ
ु े आणि खासदार अरविंद सावंत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित
राहणार आहेत. ‘मराठी शाळांच्या सदिच्छादतू ’ अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत याही उपस्थित राहतील.
काही प्रयोगशील शाळांच्या उपक्रमांचे प्रदर्शन कार्यक्रमस्थळी आयोजित करण्यात आले आहे. या ठिकाणी
ग्रंथप्रदर्शनही असेल. ‘मी माझ्या पाल्याला मराठी शाळेत का घातले?’ (पालकांसाठी) आणि ‘मराठी शाळांचे वैभव
प्रस्थापित करण्यासाठी काय करता येईल?’ (शिक्षकांसाठी) या विषयांवर वक्तृत्व स्पर्धा होणार आहे. तर, ‘मराठी
शाळा टिकविण्यासाठी काय करता येईल?’ (पालकांसाठी), ‘माझी मराठी शाळा आणि माझे नाविन्यपूर्ण उपक्रम’
(शिक्षकांसाठी) या विषयांवर निबंधस्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यानंतर ‘होय, आमच्या मुलांना आम्ही
मराठी शाळेत घातले’ या चर्चासत्रात सुमीत राघवन, चिन्मयी सुर्वे, उदय सबनीस, गणेश विसपुते आणि श्रुती तांबे
सहभागी होणार आहेत.
संमल
े नाच्या दुसऱ्या दिवशी रविवार, १५ डिसेंबर रोजी मराठी माध्यमात शिकून यशवंत झालेल्या मान्यवरांच्या
मुलाखतींचे सत्र होणार आहे. ब्लॉगलेखक श्रुती मधुप्रिय, फॅशन डिझाइनर सोनिया सांची, डॉ. मानसी कदम,
यूपीएससी परीक्षेत देशात प्रथम आलेले मंगळवेढ्याचे हर्षल भोसले, टीआयएफआरमधील संशोधक अनिकेत सुळे
आणि कॅडबरीच्या आयटी विभागाचे व्यवस्थापक मनोज देशमुख ही तरुण मंडळी या सत्रात सहभागी होणार आहेत.
तसेच ‘बाबा म्हणून माझी भूमिका’ हे बाबा-पालकांचे मनोगत मांडणारे सत्र आहे. या सत्रात ऑरगॅनिक शेती
करणारे माधव पंडित, ‘पुनश्च’ या ऑनलाइन मासिकाचे संपादक किरण भिडे, शिक्षक दिलीप पाचांगणे आपली
भूमिका मांडणार आहेत. पत्रकार अनुजा चवाथे त्यांच्याशी संवाद साधतील.
संमल
े नाच्या उत्तरार्धात ‘मराठी शाळांबाबत कोणाचे काय चुकले?’ या सत्रात माजी शिक्षक आमदार संजीवनी
रायकर, लोकमतच्या मुबं ई विभागाचे कार्यकारी संपादक विनायक पात्रुडकर, शिक्षकसेनचे े प्रमुख ज. मो.
अभ्यंकर आणि बेळगावातील मराठी सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नारायण कापोलकर संवाद साधणार आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार व लेखिका प्रतिमा जोशी या सत्राचे अध्यक्षस्थान भूषविणार आहेत.
‘मराठी शाळांसाठी आम्ही काय करणार आहोत?’ या सत्रात काही राजकीय व्यक्तींची संवाद साधतील ‘झी
चोवीस तास’च्या पत्रकार दीपाली जगताप.
तसेच गतवर्षीच्या संमल
े नात झालेल्या विविध सत्रांवर आधारित 'माझी शाळा- माझा विकास' हे डॉ. दीपक
पवार यांनी संपादित केलल
े े पुस्तकही प्रकाशित होणार आहे.
पालक, शिक्षक यांच्याकरिता ५० रु. नोंदणीशुल्क आहे. (विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क नाही.)
नोंदणीसाठी संपर्क - विलास - ८१०४६७३४५३, ऐश्वर्या - ८१०८८६२१४८
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-Juilee Mahimkar | juileemahimkar@gmail.com

Some objects are playing hide and seek on
the page beside. Can you find them all ?

Draw and tell Santaclaus
What would you like to be gifted this
Christmas. Merry Christmas to All!
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Çè. °â. ãæØS·ê¤Ü, âæØÙ¿è ×éÜ´ Òàæ´·¤ÚU ×ãæÎðßÙ ¥ò·¤òÇ×èÓ×ŠØð
â´»èÌ ¥æç‡æ »æØÙ çàæ·¤ÌæÌ. Øæ ×éÜæ´Ùæ Õð´»ÜôÚUÜæ Áæª¤Ù ·¤æØü·ý¤×
âæÎÚU ·¤ÚU‡Øæ¿è â´Ïè ç×ÝæÜè. ×æ˜æ ˆØæ¿ ßðÝðÜæ ¥çÌßëCè×éÝð ÚUðËßð
ßæãÌê·¤ ÆŒÂ ÛææÜè ¥æç‡æ ÚUSˆØæÙð Áæ‡æ´ãè àæ€UØ ÙÃãÌ´. ¥àææßðÝè
ˆØæ´Ùè çß×æÙæÙð Áæß´ ¥àæè ·¤ËÂÙæ ÂéÉð ¥æÜè. ¥æç‡æ ãè ×éÜ´
Õð´»ÜôÚUÜæ çß×æÙæÙð Áæª¤Ù ·¤æØü·ý¤× âæÎÚUâéhæ ·¤M¤Ù ¥æÜè. ˆØæ´¿æ
ãæ ¥ÙéÖß ¥æãè °ð·¤Üæ ¥æç‡æ àæŽÎæ´ç·¤Ì ·Ô¤Üæ.
Çè. °â. ãæØS·ê¤Ü, âæØÙ ãè ×é´Õ§üÌèÜ Ùæ×ß´Ì

àææÝæ. Øæ àææÝðÌ ×æ»‘Øæ ÎôÙ ßáæZÂæâêÙ Òàæ´·¤ÚU
×ãæÎðßÙ ¥ò·¤òÇ×èÓ‘Øæ ×æŠØ×æÌêÙ §‘Àé·¤
çßlæ‰ØæZÙæ »æØÙ, â´»èÌ Øæ¿´ çàæÿæ‡æ çÎÜ´
ÁæÌ´. ÅUæÅUæ ÅþSÅU‘Øæ ¥æçÍü·¤ âã·¤æØæüÙð Ò§‹SÂæØÚU
§´çÇØæÓ ¥´Ì»üÌ ÚUæÕßÜæ Áæ‡ææÚUæ ãæ ©Â·ý¤×
ÎðàæÖÚUæÌèÜ 400 ©‘¿Öýê àææÝæ´×ŠØð ÚUæÕßÜæ
ÁæÌô. ×æ˜æ Øæ×ŠØð Çè. °â. ãæØS·ê¤Ü, âæØÙ
ãè ¥àæè °·¤×ðß àææÝæ ¥æãð, çÁÍð ÕãéÌæ´àæ ×éÜ´
·¤C·¤ÚUè ß»æüÌèÜ ÂæÜ·¤æ´¿è ¥æãðÌ. Òàæ´·¤ÚU
×ãæÎðßÙ ¥ò·¤òÇ×èÓ¿æ Òâ´»× 2019Ó ãæ ßæçáü·¤
â´»èÌ ×ãôˆâß Øæßáèü 9 ß 10 ¥æò»SÅUÜæ
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Õð´»ÜôÚU ØðÍð ãôÌæ. Øæ ×ãôˆâßæÌ Â´çÇÌ ¥ÁØ
¿·ý¤ßÌèü ¥æç‡æ ·¤õçàæ·¤è ¿·ý¤ßÌèü Øæ´‘Øæâ×ôÚU
»æØÙ âæÎÚUè·¤ÚU‡ææâæÆè Çè. °â. ãæØS·ê¤Ü‘Øæ
18 çßlæ‰ØæZ¿è çÙßÇ ÛææÜè ãôÌè. ˆØæ×éÝð
¥æÂÜè ·¤Üæ °ßÉKæ Ùæ×ß´Ì »æØ·¤ ¥æç‡æ
»éM¤´â×ôÚU âæÎÚU ·¤ÚUÌæ Øð‡ææÚU ã‡æêÙ ×éÜ´ ¹êÂ¿
¹êàæ ãôÌè. »æ‡Øæ¿æ çÚUØæÁ, âÚUæß ÚUôÁ âéM¤ ãôÌæ.
Õð´»ÜôÚUÜæ Áæ‡ØæâæÆè Øæ çßlæ‰ØæZ¿è ×é´Õ§ü
Ìð Õð´»ÜôÚU ÚUðËßð Âýßæâæ¿è çÌç·¤Å´Uâéhæ Õé·¤
·Ô¤Üè ãôÌè. Â‡æ ×é´Õ§ü×ŠØð ×éâÝÏæÚU Âæßâæ×éÝð
¥Ùð·¤ çÆ·¤æ‡æè ÂêÚUÂçÚUçSÍÌè çÙ×æü‡æ ÛææÜè.
Øæ×éÝð ÚðUËßðÂýßæâ ÚUg ·¤ÚUæßæ Üæ»‡ææÚU ãôÌæ.

¥çÌÂæßâæ×éÝð ÕâÙð Áæ‡æ´ãè ·¤Æè‡æ ãôÌ´. ÁæØÜæ
ç×Ý‡ææÚU Ùæãè ã‡æêÙ ×éÜ´ çãÚU×éâÜè ãôÌè. ¥æÌæ
·¤æØ ·¤ÚUæØ¿´? çß×æÙæÙð ÁæØ¿´ ãæ °·¤¿ ×æ»ü
ãôÌæ. Â‡æ ãæ ¥æçÍü·¤ ÖæÚU ·¤ô‡æ ©¿Ü‡ææÚU?
ÛææÜ´.. ÒÅUæÅUæ ÅþSÅUÓ ¥æç‡æ Òàæ´·¤ÚU ×ãæÎðßÙ
¥ò·ò¤Ç×èÓ Øæ´Ùè ÆÚUßÜ´ ·¤è, ãð Á×ßæØ¿´. Øæ
18 ×éÜæ´âæÆè ¥æç‡æ ˆØæ´‘ØæÕÚUôÕÚU Áæ‡ææ:Øæ ÌèÙ
çàæÿæ·¤æ´âæÆè ÒÅUæÅUæ ÅþSÅUÓ ¥æç‡æ Òàæ´·¤ÚU ×ãæÎðßÙ
¥ò·¤òÇ×èÓÙð ç×ÝêÙ çß×æÙæ¿è çÌç·¤ÅU´ Õé·¤ ·Ô¤Üè.
·¤Ïè °·¤Îæ àæçÙßæÚU ØðÌô, ¥æãè çß×æÙæÌ
ÕâÌô, ¥â´ ÛææÜ´ Øæ ×éÜæ´Ùæ! àæðßÅUè
çß×æÙÂýßæâæ¿æ çÎßâ ©ÁæÇÜæ. ×éÜæ´¿ð ÂæÜ·¤
×éÜæ´°ßÉð¿ ©ˆâé·¤ ãôÌð. Ìð çß×æÙæÌ ·¤Ïè¿
ÕâÜð ÙÃãÌð, Â‡æ ¥æÂÜè ×éÜ´ ÜãæÙ ßØæÌ
çß×æÙÂýßæâ ·¤ÚU‡ææÚU ã‡æêÙ ˆØæ´‘Øæ ¥æÙ´ÎæÜæ
©Ïæ‡æ ¥æÜ´ ãôÌ´.

Ò·¤â´ ßæÅUÜ´ çß×æÙæÌ ÕâêÙ? çß×æÙÌÝæßÚU
»ðËØæ »ðËØæ ÇæØÚUð€UÅU çß×æÙæÌ ÕâÜæÌ ·¤æ?Ó
¥àæè ¿æßè ×æÚUÌæ¿ ×éÜ´ ƒæÇæƒæÇæ ÕôÜê Üæ»Üè.
Òçß×æÌÝæßÚU ÂýÍ× ¥æãæ´Üæ âéÚUÿææÚUÿæ·¤æ´Ùè
¥æÏæÚU ·¤æÇü ¥æç‡æ ¥æ×¿´ çÌ·¤èÅU ÕƒæêÙ ¥æÌ
âôÇÜ´. ×» çÌÍð ×æ»üÎàæüÙ ·¤ÚU‡ææ:Øæ °·¤æ
·¤æ·¤æ´Ùè ¥æãæ´Üæ §´çÇ»ô Õéç·¤´» ·¤æ©´ÅUÚUßÚU
ÁæØÜæ âæ´ç»ÌÜ´. çÌÍð ×ôÆè Üæ§Ù ãôÌè. ÌðÍèÜ
×òÇ×Ùè ¥æãæ´Üæ °·¤ Âæâ çÎÜæ, ˆØæÜæ ÕôçÇZ»
Âæâ ã‡æÌæÌ. sæ ÂæâßÚU çß×æÙæÌ Õâ‡ØæâæÆè
·¤ô‡æˆØæ »ðÅU×ÏêÙ ÁæØ¿´ ãð çÜçãÜ´ ãôÌ´.
ˆØæ¿ßðÝè ¥æ×‘Øæ Õò»æ ¥æãæ´Üæ °·¤æ ÚUôÜÚUßÚU
ÆðßæØÜæ âæ´ç»ÌËØæ. Ù´ÌÚU ˆØæ Õò»æ´Ùæ ÕæÚU·¤ôÇ
ç¿·¤ÅUßÜð. ¥æç‡æ ˆØæ Õò»æ ˆØæ ÚUôÜÚUßM¤Ù ¥æÌ
»ðËØæ. ×ÙæÌ ¥æ×‘Øæ ÖèÌè ãôÌè ·¤è, ˆØæ Õò»æ
ÂÚUÌ ç×ÝÌèÜ Ùæ Ù€·¤è? ÖÃØçÎÃØ çß×æÙÌÝ
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Õƒæ‡ØæÌ ¥æãè »é´» ÛææÜô ãôÌô. Sß‘ÀÌæ ©žæ×
ãôÌè. ×ôÆ×ôÆð Õý¡Ç ¥âÜðÜè Îé·¤æÙ´ çÌÍð ãôÌè.
çß×æÙÌÝæßÚU çß×æÙ âéÅU‡Øæ‘Øæ ßðÝð¥æÏè ç·¤×æÙ
ÎôÙ Ìæâ ÌÚUè Âôãô¿æß´ Üæ»Ì´, Â‡æ çÌÍÜè
ÖÃØ-çÎÃØÌæ Õƒæ‡ØæÌ ßðÝ ·¤âæ çÙƒæêÙ »ðÜæ
ãð ·¤ÝÜ´¿ Ùæãè. ¥æ×‘Øæ »ðÅU·¤Çð Áæ‡ØæÂêßèü
¥æ×‘ØæÕÚUôÕÚU ¥âÜðËØæ ÀôÅKæ-ÀôÅKæ
âæ×æÙæ¿´, ¥æ×¿´ ¿ðç·¤´» ÛææÜ´. ¿ðç·¤´»‘ØæßðÝè
ÕðËÅU, ßæòÜðÅU, ƒæÇKæÝ, ¿æÁüÚU, ×ôÕæ§Ü Øæ âßü
»ôCè °·¤æ Åþð ×ŠØð ·¤æÉêÙ ÆðßæÃØæ Üæ»ÌæÌ. ˆØæ
ÚUôÜÚU Â^èßM¤Ù ¿ð·¤ ãôª¤Ù ÂéÉð ØðÌæÌ. ¿ðç·´¤»
ÛææÜ´ ·¤è, ÕôçÇZ» ÂæâßÚU Ò¿ð·¤ §ÙÓ¿æ çàæ€·¤æ
×æÚUÌæÌ. ×» ¥æãè ¥æ×‘Øæ »ðÅU·¤Çð Âôãô¿Üô.
¥æÌæ ©ˆâé·¤Ìæ ãôÌè Ìè ÂýˆØÿæ çß×æÙæÌ
Õâ‡Øæ¿è.
»ðÅU·¤Çð ¥æ×¿´ çß×æÙ ¥æËØæ¿´ âæ´ç»ÌÜ´.
¥æãè ÚUæ´»ðÌ ©Öð ÚUæçãÜô. ×» ¥æ×‘Øæ ÕôçÇZ»
ÂæâßÚU¿ð ÕæÚU·¤ôÇ S·¤òÙ ·¤M¤Ù ¥æãæ´Üæ çß×æÙæÌ
ÁæØÜæ âæ´ç»ÌÜ´. ÀæÙ ·¤æÂðüÅUßM¤Ù ¿æÜÌ ¿æÜÌ
¥æãè ÇæØÚUð€UÅU çß×æÙæÌ Âýßðàæ ·Ô¤Üæ. çÌÍð ¥æ×¿´
°¥ÚU ãôSÅUðâÙð Sßæ»Ì ·Ô¤Ü´ ¥æç‡æ Âé‹ãæ ¥æ×¿æ
ÕæÚU·¤ôÇ S·ò¤Ù ·Ô¤Üæ. °ßÉè â»Ýè ×éÜ´ °·¤˜æ
ÕƒæêÙ ˆØæ °¥ÚU ãôSÅUðâÙæ ÍôÇ´ ßð»Ý´ ßæÅUÜ´
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ã‡æêÙ ˆØæ´Ùè ¥æ×‘Øæ·¤Çð ¿õ·¤àæè ·Ô¤Üè. ˆØæßÚU
¥æãè ˆØæ´Ùæ ©žæÚU´ çÎÜè ·¤è, ¥æãè ·¤æ ß ·é¤Æð
ÁæÌôØ Ìð. ¥æç‡æ ¥æ×¿æ ãæ ÂçãÜæ¿ çß×æÙ
Âýßæâ ¥âËØæ¿´ãè âæ´ç»ÌÜ´. °¥ÚU ãæðSÅUðâÙæ
Ò·Ô¤çÕÙ ·ýê¤ SÅUæÈ¤Ó ã‡æÌæÌ. ØæÌ °·¤ ×éØ ¥æç‡æ
Õæ·¤è çÌ‘Øæ âã·¤æÚUè ¥âÌæÌ. çß×æÙæÌ âßü
Âýßæâè Øðª¤Ù ÕâËØæßÚU °¥ÚU ãôSÅUðâÙð ÂæØÜÅU
¥æç‡æ Ò·Ô¤çÕÙ ·ýê¤Ó¿è ¥ôÝ¹ ·¤M¤Ù çÎÜè.
ˆØæ¿ÕÚUôÕÚU ¥æãè ×éÜ´ ÂçãËØæ´Îæ¿ çß×æÙÂýßæâ
·¤M¤Ù Òàæ´·¤ÚU ×ãæÎðßÙ ¥ò·ò¤ÇU×èÓ×ŠØð »æ‡Øæ‘Øæ
·¤æØü·ý¤×æâæÆè Õð´»ÜôÚUÜæ ÁæÌ ¥âËØæ¿´ ˆØæ´Ùè
ÁæãèÚU ·Ô¤Ü´. âßü Âýßæàææ´Ùè ¥æ×‘ØæâæÆè ÅUæûØæ
ßæÁßËØæ. ˆØæßðÝè ¥æãæ´Üæ °·¤Î× âðçÜÕýðÅUè
¥âËØæâæÚU¹´ ßæÅUÜ´. ¥æãè âßü ×éÜ´ °·¤˜æ Ùæãè
ÌÚU ßð»ßð»ûØæ çÆ·¤æ‡æè ÕâÜô ãôÌô. çß×æÙæÌÜð
¥æ×¿ð àæðÁæÚUè Âýßæâè ¥æ×‘Øæàæè È¤æÚU¿
¥æÂéÜ·¤èÙð ßæ»Üð. °¥ÚU ãôSÅUðâÙð ¹é¿èü¿æ Â^æ
·¤âæ Õæ´ÏæØ¿æ, Eæâ ·¤ô´ÇÜæ »ðÜæ ÌÚU ¥æòç€UâÁÙ
×æS·¤ ·¤âæ ¹æÜè ØðÌô, §×Áü‹âè °ç€UÛæÅU ·é¤Æð
¥æãð ¥àææ âßü âê¿Ùæ ãæßÖæßæÌêÙ ·Ô¤ËØæ. ¥æ×¿æ
Âýßæâ 1 Ìæâ 20 ç×çÙÅUæ´¿æ ãôÌæ.
çß×æÙ ¥æÌæ ©Ç‡Øæ‘Øæ ÌØæÚUèÌ ãôÌ´.

¥Ùéc·¤æ ×æ´ÁÚUð·¤ÚU, ÁØ ×Øð·¤ÚU, ·¤õSÌéÖ ·¤æ´ÕÝè, ¥çÂüÌæ ¹´ÎæÚUð, ßðÎæ‹Ì ÖôâÜð, ÂßÙ »æß´Ç, ÚUôàæÙ ×ñ˜æð, ÂæØÜ ¥æ×‡æð, ßñc‡æßè çàæ´Îð,
â´Îðàæ ÖôâÜð, ·Ô¤ÌÙ ÂÚUÕ, Âýæ¿è âæÝé´¹ð, ŸæðØæ ¿õ»éÜð, M¤Â·¤ ×ôÚUðâÚU, Âýç‡æÌæ çàæ´Îð ×òÇU× ¥æç‡æ ßáæü Ÿæë´»æÚUÂéÚðU ×òÇU×

ÏæßÂ^èßM¤Ù çß×æÙ ÏæßæØÜæ âéL¤ßæÌ ÛææÜè.
¥æ×‘ØæÌËØæ ·¤æãè Á‡ææ´Ùæ çß´Çô çâÅU ç×ÝæÜè
ãôÌè. ˆØæ´Ùæ ÕæÁê¿´ »ßÌ ÛæôÂËØæâæÚU¹´ ßæÅUÌ
ãôÌ´, ·¤æÚU‡æ ÕæãðÚU ãßð¿æ °ßÉæ ×ôÆæ ÛæôÌ ãôÌæ
·¤è, Ìð »ßÌ ©Ö´¿ ÚUæãê àæ·¤Ì ÙÃãÌ´. àæðßÅUè
çß×æÙæÙð ÛæðÂ ƒæðÌÜè. ¹æÜ¿è ÀôÅUè ÀôÅUè ƒæÚU´
¥æÌæ ç·¤ÇKæ-×é´‚Øæ´âæÚU¹è çÎâÌ ãôÌè. »é»Ü
×òÂ Áâæ çÎâÌô Ìâ´¿ ßM¤Ù ¹æÜè ÕçƒæÌËØæßÚU
ßæÅUÌ ãôÌ´.
·¤æûØæ-Âæ´É:Øæ É»æ´‘Øæ ·é¤àæèÌêÙ ¥æ×¿´
çß×æÙ ¿æÜÜ´ ãôÌ´. çß×æÙ ©ÇÌðßðÝè ¥æ×‘Øæ
ÂôÅUæÌ »ôÝæ ¥æÜæ ¹ÚUæ, Â‡æ ×» â»Ýè ÖèÌè
Ùæãèàæè ÛææÜè. ·¤æÂêâ çÂ´ÁêÙ ÆðßÜðËØæ É»æÌêÙ
ÂæØÜÅUÜæ ·¤âæ ·¤æØ ÚUSÌæ ·¤ÝÌ ¥âðÜ ãæ
ÂýàÙ ¥æ×‘Øæ ×ÙæÌ ƒæô´»æßÌ ãôÌæ. Øæ ¥Î÷ÖéÌ
Âýßæâæ¿æ ¥æÙ´Î ÜéÅUÌæÙæ ×ŠØð¿ °¥ÚU ãôSÅUðâÙð
âæ´ç»ÌÜ´ ·¤è, Ìé×‘Øæâ×ôÚU °·¤ ×æçâ·¤ ÆðßÜ´
¥æãð, ˆØæÌ ×ð‹Øê ·¤æÇü ¥æãð; ·¤æãè ¹æØÜæ ãß´
¥âðÜ ÌÚU Ìéãè ×æ»ßê àæ·¤Ìæ. ¥æãè Ìð ×æçâ·¤
¿æÝÜ´. ¥æ×‘ØæÌèÜ °·¤æÜæ çß×æÙæÌèÜ ×ò»è

¹æßèàæè ßæÅUÜè. ¥æ×‘Øæ âÚUæ´Ùè ˆØæÜæ Ìè ƒæðª¤Ù
çÎÜè. ¥æãè âßæZÙè àæð¥ÚU ·¤M¤Ù ¹æ„è. °·¤æ
âãÂýßæâè ·¤æ·¤æ´Ùè ¥æãæ´Üæ ·é¤·¤èÁ çÎËØæ.
çß×æÙ Ü¡Ç ãôÌðßðÝè Âé‹ãæ ¥æãè ¹æÜè ÕçƒæÌÜ´,
ÌÚU Õð´»ÜôÚU¿æ »é»Ü ×òÂ ÂæãÌôØ ¥â´ ßæÅUÜ´.
çß×æÙ Ü¡Ç ÛææËØæßÚU ¥æ×‘Øæ Õò»æ ·¤ô‡æˆØæ
Ù´ÕÚU‘Øæ ÚUôÜÚUßÚU ç×ÝÌèÜ ãð °¥ÚU ãôSÅUðâÙð
¥Ùæ©‹â ·Ô¤Ü´. âßü Âýßæâè ©ÌÚUÜð. àæðßÅUè ¥æãè
©ÌÚUÌ ¥âÌæÙæ Ò·¤â´ ßæÅUÜ´ çß×æÙæÌ ÕâêÙ..
¥æßÇÜ´ ·¤æ?Ó ¥â´ çß¿æÚUÌ °¥ÚU ãôSÅUðâÙð
¥æ×‘ØæÕÚUôÕÚU âðËÈ¤è ·¤æÉÜæ.
ˆØæÙ´ÌÚU âôÙð Âð âéãæ»æ ã‡æêÙ ¥æãæ´Üæ
ÂæØÜÅUÙð ·¤æò·¤çÂÅU Îæ¹ßÜ´. ¥ÕÕ... ç·¤Ìè
ÕÅU‡æ´ ¥âÌæÌ ˆØæ´‘Øæ ·¤æò·¤çÂÅU×ŠØð! °ßÉKæ
ÀôÅKæ ·¤æò·¤çÂÅU×ŠØð ÕâêÙ ÂæØÜÅU çß×æÙ
¿æÜßÌô. ¥æÂËØæÜæ ƒæÚUæÌèÜ ÕÅ‡æ´ ÜÿææÌ
ÚUæãæÌ ÙæãèÌ, ×» Øæ´‘Øæ ÜÿææÌ °ßÉè ÕÅU‡æ´
·¤àæè ÚUæãÌæÌ, Øæ¿´ ¥æãæ´Üæ ¥æpØü ßæÅUÜ´.
ˆØæßðÝè ¥æãæ´Üæ, ÂæØÜÅUÜæ É»æ´×ŠØð ÚUSÌæ
·¤âæ ·¤ÝÌô, ãð â×ÁÜ´. ÂæØÜÅUâ×ôÚU ×ôÆæ ÅUòÕ
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¥âÌô ¥æç‡æ ˆØæßÚU çß×æÙ ·é¤ÆêÙ ·¤â´ ‹ØæØ¿´ ãð
·¤ÝÌ´. ¥æãæ´Üæ ¹êÂ¿ ÖæÚUè ßæÅUÌ ãôÌ´. ¥æãè
çß×æÙæÌêÙ ÕæãðÚU ÂÇÜô. çÌÍð §´çÇ»ô¿è Õâ ãôÌè,
ˆØæÌ ¥æãè ¿ÉÜô. çß×æÙ Ü¡Ç ÛææÜ´ çÌÍÂæâêÙ
Øæ ÕâÙð ¥æãæ´Üæ Õð´»ÜôÚU çß×æÙÌÝæßÚU
âôÇÜ´. ¥æÁêÕæÁêÜæ ¥Ùð·¤ çß×æÙ´ ©Öè ãôÌè.
¥æãè Õð´»ÜôÚU çß×æÙÌÝæ×ŠØð çàæM¤Ù ¥æ×‘Øæ
Õò»æ ƒæðÌËØæ ¥æç‡æ ¥æ×‘ØæâæÆè Õé·¤ ·Ô¤ÜðËØæ
ãæòÅUðÜßÚU Âôãô¿Üô.
Îéâ:Øæ çÎßàæè ¥æ×‘Øæ »æ‡Øæ¿æ ·¤æØü·ý¤×
ãôÌæ, çÌÍð Âôãô¿Üô. àæ´·¤ÚU ×ãæÎðßÙ ˆØæ´‘Øæ
Âê‡æü ·é¤ÅUé´ÕæâçãÌ ãÁÚU ãôÌð. ¥æãè ˆØæ´Ùæ ÖðÅUÜô.
ˆØæ´‘ØæÕÚUôÕÚU âðËÈ¤è ·¤æÉÜæ, »ŒÂæ ·Ô¤ËØæ.
ˆØæ´Ùèãè ¥æãæ´Üæ çß×æÙÂýßæâæçßáØè çß¿æÚUÜ´.
ˆØæ´‘Øæ ×éÜæ´Ùè ¥æ×¿è ¥æÂéÜ·¤èÙð çß¿æÚUÂêâ
·Ô¤Üè. çÌÍð ÖæÚUÌ ¥æç‡æ ÖæÚUÌæÕæãðM¤Ù ¥Ùð·¤
àææÝæ ¥æËØæ ãôˆØæ. ¥æãè Ò×æ^èÓ ¥æç‡æ Ò§ÌÙè
àæ€Ìè ã×ð´ Îð Ùæ ÎæÌæ..Ó ãè â×êã»èÌ´ âæÎÚU ·Ô¤Üè.
¥æ×‘ØæâæÆè ãæ ¥çßS×ÚU‡æèØ ¥æç‡æ ¥Î÷ÖéÌÚUØ
¥ÙéÖß ãôÌæ.
·¤æØü·ý¤×æÙ´ÌÚU ¥æãè ×é´Õ§üÜæãè çß×æÙæÙð
¥æÜô. ØðÌðßðÝè ·¤æØ ·¤æØ Âýôâðâ ¥âÌð ãð
¥æãæ´Üæ ×æãèÌ ÛææÜ´ ãôÌ´. ˆØæ×éÝð ÖèÌè¿è,

àæŽÎ¹ðÝ
§´»ýÁè àæŽÎ

×ÚUæÆUè àæŽÎ

·¤è-ÕæðÇUü
È¤æ¡Å÷Uâ
çÇUS·¤
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·¤éÌêãÜæ¿è Áæ»æ ¥æÌæ ¥æˆ×çßEæâæÙð
ƒæðÌÜè ãôÌè. ¥æãæ´Üæ ×ÚUæÆè ß §´»ýÁè Öæáæ
ÕôÜÌæ ØðÌ ¥âËØæ×éÝð âôÂ´ »ðÜ´. ¥æãæ´
ÂýˆØð·¤æ‘Øæ ¿ðã:ØæßÚU ¹êÂ¿ ×ôÆæ ÂéÚUS·¤æÚU
ç×ÝæËØæÙ´ÌÚU Áô ¥æÙ´Î ¥âÌô Ìô ¥ôâ´ÇêÙ
ßæãÌ ãôÌæ. ØðÌðßðÝè ¥æãè ÌðßÉKæ¿ ©ˆâé·¤ÌðÙð
çß×æÙÂýßæâ ·Ô¤Üæ.
×éÜæ´¿æ ãæ çß×æÙÂýßæâ ¥ÙéÖß °ð·¤ËØæÙ´ÌÚU
×Üæãè ¹êÂ ¥æÙ´Î ÛææÜæ. ×éÜæ´‘Øæ ÂÚUÌèÙ´ÌÚU
ÂæÜ·¤æ´‘Øæ ÇôûØæ´Ì ¥æÙ´ÎæŸæê ãôÌð. ÏæÚUæßè,
ÂýÌèÿææ Ù»ÚU, âæØÙ ÂçÚUâÚUæÌèÜ ÀôÅKæàææ ƒæÚUæÌ
ÚUæã‡ææ:Øæ ÂæÜ·¤æ´‘Øæ ×éÜæ´Ùè çß×æÙ Âýßæâæ¿æ
¥ÙéÖß ƒæðÌÜæ, Øæ¿ð ˆØæ´Ùæ ×ôÆð â×æÏæÙ
ßæÅUÜð. Øæ â´SÍð¿ð ÚUæÁð´Îý ÂýÏæÙ Øæ´¿ð ŸæèÙæÍ
Ùæßæ¿ð ç×˜æ ¥æãðÌ. ŸæèÙæÍâÚU àæ´·¤ÚU ×ãæÎðßÙ
âÚUæ´¿ð ç×˜æ ¥âËØæÙð ˆØæ´‘Øæ àææÝðÌ ãæ ©Â·ý¤×
âéM¤ ÛææÜæ. ¥´»æÌ ·¤Üæ ¥âêÙãè ¥æçÍü·¤
ÂçÚUçSÍÌè×éÝð Ìè ÎÇÂÜè Áæª¤ ÙØð, ã‡æêÙ ãæ
©Â·ý¤× âéM¤ ·¤ÚU‡ØæÌ ¥æÜæ. Øæ âßæZ¿ð ¥Í·¤
ÂýØˆÙ ¥æç‡æ ©ÎæÚU ßëžæè×éÝð Øæ ç¿×é·¤ËØæ´‘Øæ
ÁèßÙæÌ ãæ ¥çßS×ÚU‡æèØ ¥ÙéÖß Øðª¤ àæ·¤Üæ.
àæŽÎæ´·¤Ù Ñ ·ý¤æ´Ìè »ôÇÕôÜð-ÂæÅUèÜ

krantigodbole530@gmail.com

¹æÜè çÎÜðËØæ §´»ýÁè àæŽÎæ´¿ð ×ÚUæÆUè àæŽÎ çÜãæ.
©Îæ. §-×ðÜ = â´»‡æ·¤èØ Â˜æ.
§´»ýÁè àæŽÎ
SÅðþU¿ÚU
ÛæðÚUæò€â
çÇUSŒÜð

×ÚUæÆUè àæŽÎ

§´»ýÁè àæŽÎ
×æðÕæ§Ü
ãðÇUÈ¤æðÙ
ÂðÙ ÇþUæ§Ãã

×ÚUæÆUè àæŽÎ

महत्त्व, वैद्यकशास्त्रातल्या
नोबेल पारितोषिकाचं!
मित्रांनो, पृथ्वीवरील सर्व सजीवांच्या जीवनाचा

आधार असलेल्या वायूला 'प्राणवायू' असं नाव
मिळालं, ते १७७७ सालामध्ये. ते नाव दिलं अँटनी
लॅव्होयसिअर (Antoine Lavoisier) यांनी.
अन्नाचं ऊर्जेमध्ये रूपांतर करण्यासाठी सर्वच
सजीवांना प्राणवायूची (Oxygen) आवश्यकता
आहे, ही गोष्ट गेली काही शतकं आपल्याला माहीत
होती; मात्र प्राणवायूचं प्रमाण कमी झालं, तर
शरीरातल्या पेशी त्याच्याशी कसं जुळवून घेतात,
ते आपल्याला माहीत नव्हतं. हे शोधून काढणाऱ्या
तीन संशोधकांना यंदाचं ‘शरीरविज्ञानशास्त्र’ किंवा
‘वैद्यकशास्त्रा’तलं नोबेल पारितोषिक मिळालं आहे.
ते तिघं म्हणजे विल्यम केलिन ज्युनिअर, सर पीटर
रॅक्लीफ आणि ग्रेग सेमेन्झा. (William Kaelin,
Sir Peter Ratcliffe, Gregg Semenza)

२०१६मध्ये या तिघांना ‘लास्कर पारितोषिक’
मिळालं होतं. प्राणवायूचं प्रमाण कमी झालं तर
शरीरातल्या पेशी (Cells) त्याच्याशी कसं जुळवून
घेतात, याबाबत ते गेली वीस वर्षं संशोधन
करत होते.
शरीरातल्या प्रत्येक पेशीत मायटोकाँड्रिआ (Mitochondria) नावाचा एक लहान·¤सा भाग असतो.
हा भाग म्हणजे पेशींचं ·¤ऊर्जा (Energy) तयार
करणारं केंद्र असतं. याच केंद्रामुळे अन्नाचं रूपांतर
ऊर्जेमध्ये होत असतं. प्राणवायूचा पुरवठा कमीजास्त व्हायला लागला तर या कामात अडथळा
येतो. आता प्राणवायूच्या पुरवठ्याच्या प्रमाणात
फरक कधी पडतो? तर ज्यावेळी आपण शारीरिक
व्यायाम करत असतो, समुद्रसपाटीपासून उंच
प्रदेशात असतो किंवा आपल्याला एखादी जखम
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होते, तेव्हा. आपल्याला हवा त्या प्रमाणात प्राणवायू
मिळत नाही, याची जाणीव होऊन शरीरातल्या
यंत्रणेनं तातडीनं पावलं उचलली नाहीत, तर ज्या
पेशींना कमी प्राणवायू मिळत आहे, त्या निकामी
होऊ शकतात. त्याचा परिणाम एकंदर शरीरावर
होऊ शकतो. प्रत्यक्षात पाहिलं तर तसा अनुभव येत
नाही. ज्या क्षणी प्राणवायूचा पुरवठा कमी होतो,
त्याच क्षणी त्यावरची उपाययोजना सुरू होते आणि
पेशी आपलं काम पुन्हा नेहमीसारखं करू लागतात.
विशेष म्हणजे हे काम आपल्या शरीरातलीच यंत्रणा
करते. ती यंत्रणा कोणती, आणि पेशी पुन्हा पूर्ववत
आपलं काम कसं करू लागतात, याचाच शोध या
तीन संशोधकांनी घेतला आहे.
हे कसं घडतं? १९९५मध्ये सेमेन्झा यांनी
एचआयएफ-१ए (Hypoxia inducible factor-1 alpha) या प्रथिनाचा (Protein) शोध
लावला. हे प्रथिनच पेशीतील प्राणवायूची पातळी
किती आहे, ते बघत असतं. यानंतरच्या पुढच्या
संशोधनात सेमेन्झा आणि रॅक्लीफ यांना असं
दिसून आलं की, हे प्रथिन रक्तातल्या लालपेशींचं
उत्पादन वाढवण्यासाठी आवश्यक ती सूचना
संबंधित यंत्रणेला देतं. म्हणजे असं बघा की,
एकाएकी सूर्य ढगांआड गेला, आभाळ दाटून आलं
आणि भरदिवसा घरात अंधार झाला तर आपण
काय करतो? आपल्या घरातल्या दिव्याचं बटण
दाबतो. ज्या क्षणी आपण बटण दाबतो, त्याच क्षणी
वीजप्रवाह सुरू होऊन घरातला दिवा लागतो. घर
प्रकाशाने उजळून जातं. अगदी तसंच.. पेशीतलं
प्राणवायूचं प्रमाण कमी झालं आहे, याची जाणीव
या प्रथिनाला झाली की, तो लालपेशींचं उत्पादन
वाढवण्याची यंत्रणा सुरू करतो. त्यामुळे होतं काय
की, लालपेशींचं रक्तातलं प्रमाण वाढायला लागतं.
प्राणवायू वाहून नेण्याचं काम या लाल रक्तपेशी
करत असतात, हे आपल्याला माहीत आहे. त्यामुळे
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या पेशींचं रक्तातलं प्रमाण वाढलं की, प्राणवायूचा
पुरवठा जास्त व्हायला लागतो. शरीरातल्या पेशींना
आणि त्यांच्यातील ‘मायटोकाँड्रिआ’ या घटकाला
आपलं ऊर्जा निर्माण करण्याचं काम नेहमीसारखं
करता येऊ लागतं. मग पेशींचं आरोग्य एकदम
ठाकठीक होऊन जातं आणि आपल्याला कोणताही
त्रास होत नाही. हे काम करण्यासाठी एचआयएफ१ए हे प्रथिन उपयोग पडतं. हे काम करण्यासाठी या
प्रथिनाची पेशीतील पातळी वाढलेली असते. मात्र
प्राणवायूचं प्रमाण पूर्ववत झालं की, या प्रथिनाची
पातळी एकदम कमी होते. हे कसं काय होतं,
याची उकल होत नव्हती. ती केली विल्यम केलिन
ज्युनिअर यांनी. ते स्वतः कर्करोगावर (Cancer)
संशोधन करत आहेत.
याचाच अर्थ, प्राणवायूचा पुरवठा कमी व्हायला
लागला तर पेशींना त्याची जाणीव कशी होते, ती
झाल्यावर शरीरातली यंत्रणा कशी काम करायला
लागते, त्यामध्ये कोणतं प्रथिन कळीचं काम
करतं, ते करण्यासाठी त्याचं प्रमाण कसं वाढतं
आणि एकदा प्राणवायूचं प्रमाण पूर्ववत झालं की,
त्या प्रथिनाची पातळी झटक्यात खाली कशी येते,
याचा शोध या तीन संशोधकांच्या संशोधनातून
लागला. त्यामुळेच त्यांना यंदाचं नोबेल पारितोषिक
जाहीर झालं आहे. पेशींना प्राणवायूचं प्रमाण कमी
झाल्याची जाणीव होणं, शरीरातल्या प्रतिकार
यंत्रणेच्या दृष्टीनेसुद्धा महत्त्वाचं आहे. इतकंच
नाही तर गर्भाशयामध्ये वाढणाऱ्या गर्भासाठीसुद्धा
ते महत्त्वाचं आहे. पेशींमधलं, म्हणजेच एकंदर
शरीरातलं, प्राणवायूचं प्रमाण कमी झालं की,
वर सांगितलेली यंत्रणा लाल रक्तपेशींचं अधिक
उत्पादन करण्याची आज्ञा देते. जखम झाली
असेल तर नवीन रक्तवाहिन्या तयार करण्याचीही
आज्ञा देते. लाल रक्तपेशींची संख्या वाढली की,
साहजिकच प्राणवायूचा पुरवठा अधिक प्रमाणात

व्हायला लागतो. त्यामुळे होतं काय? तर शरीराला
प्राणवायूचा पुरवठा जास्त व्हायला लागतो.
या संशोधनाचा आपल्याला काय फायदा
होणार, असा प्रश्न पडणं स्वाभाविक आहे. त्याचं
थोडक्यात उत्तर असं की, रक्तातल्या लालपेशींचं
(Red Blood Cells) अधिक उत्पादन करणाऱ्या
यंत्रणेला कामाला लावणारी औषधं विकसित करता
आली तर अॅनिमिया झालेल्यांवर परिणामकारक
उपचार करता येतील. शरीरात ट्युमर झाला तर तो
शरीरातली हीच यंत्रणा वेठीस धरतो आणि स्वतःच्या

वाढीसाठी नवीन रक्तवाहिन्या तयार करतो आणि
मग वाढतो. पण या क्रियेलाच अटकाव करणारी
औषधं विकसित करता आली, तर कर्करोगावरील
तो परिणामकारक उपचार ठरू शकेल. या तिघांच्या
संशोधनातून सर्वांनाच असे फायदे होणार आहेत.
मात्र ते प्रत्यक्षात येण्यासाठी काही काळ जावा
लागेल.
-ŸæèÚUæ× çàæÏØð
shriramshidhaye@gmail.com

(’ØðD Â˜æ·¤æÚU ß çß™ææÙ Üð¹·¤)

किल्ला-स्पर्धेत १०० मुलांचा सहभाग
महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ले आजही
आपल्याला इतिहासाची आठवण करून देतात.
मुलांना किल्यांची माहिती व्हावी आणि आपली
संस्कृती जतन करण्यासाठी ‘किल्लेकर्स’तर्फे
सलग सहाव्या वर्षी वसंत विहार क्लब ग्राउंड,
ठाणे येथे शनिवार, ९ नोव्हेंबरला मातीचे किल्ले
कार्यशाळा आणि स्पर्धा आयोजित करण्यात
आली होती.
ठाणे महानगर परिसरातील १० शाळांमधून
इयत्ता सातवी ते नववीची १०० मुले सहभागी
झाली होती. किल्ले कसे बनवायचे, याची कृती
सगळ्या मुलांना समजावण्यात आली. त्यानंतर
मुलांनी प्रतापगड, मुरुड-जंजिरा, सिंधुदुर्ग,
विजयदुर्ग असे वेगवेगळे किल्ले बनवले. परीक्षक
संदीप दहिसरकर (इतिहासतज्ज्ञ) यांनी किल्ल्यांचे
परीक्षण केले.
या स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक एस. बी. फिरके
विद्यालयाने पटकवला, तर द्वितीय क्रमांक मुंब्रा

येथील ज्ञानदीप विद्यामंदिर आणि तृतीय क्रमांक
श्रीरंग विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी पटकावला.
बक्षीस वितरण सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे
म्हणून रोहितराजे देशमुख पवार, राजकुमार
महाराज, सुरगाणा (नाशिक) यांची उपस्थिती
लाभली. त्याचबरोबरीने व्यासपीठावर ‘कल्पतरू’
समूहाचे अधिकारी उपस्थित होते. सर्व मुलांना
ट्रॉफी व सर्टिफिकेट्स देऊन गौरवण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या अखेरीस ‘किल्लेकर्स’च्या मयुरा
वाघोळकर-पाडळे यांनी सर्वांचे आभार मानले.
Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó çÇUâ´ðÕÚU 2019 35

Ò×Ùô-MoneyÓÑ Öæ» 11

आहे स्मार्ट, तरीही...
संध्याकाळी शाळेनंतर घरी पोहोचताच

वेबसाइट किंवा मोबाइलवरील अॅप्लिकेशनमधून
थालीपिठाचा खमंग वास राधाच्या नाकात शिरला. ऑनलाइन पेमेंट्स करण्याचं प्रमाण खूपच
वाढलंय. टेक्नॅालॉजीचा वापर करत असताना
चक्क बाबांना स्वयंपाकघरात थालीपीठ करताना
आपल्या बँक अकाउंटची माहिती, जर आपण
पाहून राधा चीत्कारली, Òòòòòòüüü“अरे वा, बाबा तुम्ही?
आवश्यक ती काळजी न घेताच, अशी इंटरनेटच्या
भारीच दिसतंय थालीपीठ! मला वाटलं होतं,
माहितीजालावर पसरवली तर तिचा गैरवापर होऊ
आज आई नाही तर आजचं जेवण मॅगीचं नाहीतर
शकतो आणि आपल्या बँक अकॉउंटमधून कोणी
स्वीगीचं!” यावर बाबांनी तिला हसून दाद दिली.
नंतर थालीपिठावर ताव मारता मारता दोघांच्या गप्पा परस्पर काही आर्थिक व्यवहार करू शकतं. अशा
इंटरनेटवरून होणाऱ्या गैरव्यवहारांना म्हणतात,
सुरू झाल्या.
सायबर फ्रॉड! यात आपलं लहान-मोठं आर्थिक
बाबा : म्हणजे राधा, तूसुद्धा आईच्या
मोबाइलवरून उबर इट्स, स्विगी वापरतेस वाटतं? नुकसान होऊ शकतं.
राधा : बापरे, आपलाच पैसा असा इतर
राधा : त्यात काय! कधी कधी आईला
कोणी वापरणं हे तर भयानकच आहे! मग
ऑफिसमधून यायला उशीर झाला की, तिलाही हे
असं आयतं जेवण बरं वाटतं. मलाही ते अॅप वापरणं मोबाइलवरील अॅप्लिकेशनवरून पैशाचे व्यवहार
करूच नयेत का?
जमायला लागलंय.
बाबा : असं अजिबात नाहीये! फक्त आपल्या
बाबा : अरे वा! टेक्नॅालॉजीचा वापर करता
माहितीचा वापर इंटरनेटवर करताना आपण योग्य
आला पाहिजे! फक्त स्मार्टफोन हा स्मार्टपणे
ती काळजी घेतली पाहिजे.
वापरताही यायला हवा बरं का!
राधा : म्हणजे आम्ही मुलांनी काय करायचं ते
राधा : म्हणजे काय हो बाबा? मी तर
सांगा...
चुटकीसरशी हे काम करू शकते, मग झाले की
बाबा : हे बघ, ऑनलाइन पेमेंट करताना,
नाही मी स्मार्ट?
बँक अकाउंटशी निगडित असणाऱ्या मोबाइल
बाबा : अगं हो हो... थांब जरा. तू सायबर
नंबरवर हे पेमेंट तुम्हीच करत आहात ना, हे
फ्रॉडस्-विषयी ऐकलं आहेस का कधी?
तपासण्यासाठी ‘वन टाइम पासवर्ड’ (OTP)चा
राधा : आता हे हो काय नवीन बाबा?
मेसेज येतो. हा पासवर्ड तुम्ही पेमेंट करण्याआधी
बाबा : अगं, इंटरनेटचा वापर करून,
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कोणालाही द्यायचा नसतो किंवा शेअर करायचा
नसतो, हे माहीत असायला हवं. शिवाय कॉम्प्युटर
किंवा मोबाइलवर आपण ‘फ्री वायफाय’चा वापर
करू नये. असं फ्री मिळणारं नेटवर्क कितपत
सुरक्षित आहे, याची आपल्याला खात्री नसते.
अशा असुरक्षित असणाऱ्या नेटवर्कवरून, आपल्या
डिव्हाइसवरच्या फाईल्समधील माहितीवर इतर
कोणाचीही नजर असू शकते, हे लक्षात घ्यायला
हवं. म्हणूनच बँक अकाउंटशी निगडित माहिती
म्हणजे अकाउंट नंबर, पासवर्ड आपल्या
डिव्हाइसवर कधीही सेव्ह करायचा नसतो. तसेच
आर्थिक व्यवहार करताना लागणारे पासवर्ड आपण
नियमितपणे बदलत राहावेत म्हणजे अशा डेटाचोरी
करणाऱ्यांचे काम अवघड होऊन जाते. डिव्हाइसचा
पासवर्ड किंवा अनलॉक पॅटर्न हादेखील जाहीररीत्या
वापरू नये. तसंच आपण केलेल्या सर्व ऑनलाइन
पेमेंटची आपण नोंद केली पाहिजे आणि जेव्हा
आपल्या बँकेचं मासिक स्टेटमेंट येतं तेव्हा त्यात
या नोंदी पडताळून पाहायला हव्यात. त्यात काही
तफावत आढळल्यास त्वरित आपल्या बँकेमध्ये तसं

कळवायलाही हवं.
राधा : बाबा, खरंच किती महत्त्वाचं आहे हे!
आम्हा मुलांच्या हातातही किती वेळा फोन असतो!
ऑनलाइन पेमेंट अॅप्लिकेशनच्या जाहिरातीत लहान
मुलांना काम करताना पाहून आम्हां मुलांना हे सगळं
खूपच सोपं आणि सहज वाटतं. पण आपण कसे
धोक्यात येऊ शकतो, हे आताच समजलं..
बाबा : छान ! टेक्नॅालॉजीचा वापर हा फक्त
स्मार्ट नाही तर सेफ असायला हवा! ह्या गोष्टींची
काळजी नक्की घेत जा आता!
एवढ्यात दारातून आईने घरी आल्याची वर्दी
दिली. तेव्हा आनंदून राधा म्हणाली, “बाबा, आता
पोटासाठी काळ ना मॅगीचा, ना स्वीगीचा... आता
काळ सुगीचा”! तिच्या या हजरजबाबीपणावर
बाबांनी तिला टाळी दिली.
-L¤ÂæÜè ÎèÂ·¤ ·é¤Ü·¤‡æèü

SWS È¤æØÙæç‹àæ¥Ü âôËØéàæ‹â ÂýæØÃãðÅU

çÜç×ÅUðÇ,Ùæçàæ·¤.

rupaliwaje@gmail.com

×æð. ~}ww®®®}}x, ~}wwy®}®~x
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Ò×ñ˜æèÓ SÍæÙ·¤æ×ÏèÜ ÂôÅU×æûØæßÚU °·¤æ ÜãæÙàææ ¹ôÜèÌ ÎðßæÜØ ¥æãð.
çã´Îê, çºSÌè, àæè¹, Õõh, ×éçSÜ× ß»ñÚUð â»ûØæ Ï×æZ¿ð ç×ÝêÙ ãð °·¤¿
ÂýæÍüÙæSÍæÙ ¥æãð. Øæ ÎðßæÜØæÌ âßü Ïæç×ü·¤ »ý´Í ¥»Îè ÕæÁêÕæÁêÜæ
çßÚUæÁ×æÙ ¥æãðÌ! çÌÍð âßü ßælð ÆðßÜðÜè ¥æãðÌ- ãæ×ôüçÙØ×, ÌÕÜæ,
ÕæâÚUè, ×ëÎ´», Ûææ´Áæ, ç»ÅUæÚU ¥æç‡æ ÇÈ¤Üèâéhæ!
âé×æÚUð °·¤ ßáæüâæÆè ¥´ÅUæç€üUÅU·¤æÌèÜ Ò×ñ˜æèÓ

ãð ÖæÚUÌèØ â´àæôÏÙ ·Ô¤´Îý ×æÛæð ƒæÚU ¥æç‡æ ÌðÍèÜ
âÎSØ ×æÛæð ·é¤ÅUé´ÕèØ ÛææÜð ãæðÌð. Ò×ñ˜æèÓ×ÏèÜ
âÎSØæ´×ŠØð àææS˜æ™æ ¥æç‡æ ÜæòçÁSÅUè·¤
âæ´ÖæÝ‡ææ:Øæ (àææS˜æ™ææ´Ùæ ×ÎÌ ß ·ð´¤Îýæ¿è
Îð¹ÖæÜ ·¤ÚU‡ææ:Øæ) ×´ÇÝè´¿æ â×æßðàæ ¥âÌô.
¥´ÅUæç€üUÅU·¤æÌèÜ ˆØæ ÕÈ¤æü‘ÀæçÎÌ çÙÁüÙ Öê×èßÚU
¥æ×¿ð °·¤×ðß àæðÁæÚUè ãôÌð ÚUçàæØÙ â´àæôÏÙ
·ð´¤Îý ÒÙôÃãôÓ ØðÍèÜ Ìèâ âÎSØ! Ò×ñ˜æèÓ×ŠØð
çãßæûØæÌ Â´¿ßèâ âÎSØ ÚUæã‡Øæ¿è âôØ ¥æãð.
ƒæÚUæÂæâêÙ¿ Ùæãè ÌÚU âæ×æçÁ·¤ ÁèßÙæÂæâêÙ
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ÎêÚU çßÁÙßæâæÌ ÚUæãêÙ Ò×ñ˜æèÓßÚU ·¤æ× ·¤ÚUÌæÙæ
¥æãè â‡æ ¥æç‡æ ©ˆâß âæÁÚUð ·¤ÚUæØ¿ô. 13
ÁæÙðßæÚUèÜæ ×è Âôãô¿ËØæßÚU ÛææÜðËØæ ¥æ×‘Øæ
Sßæ»Ì â×æÚU´ÖæÙ´ÌÚU âæÁÚUè ÛææÜè Ìè ×·¤ÚUâ´·ý¤æ´Ì!
çÌÝ»éÝæ¿è Îðßæ‡æƒæðßæ‡æ ·¤M¤Ù °·¤×ð·¤æ´ÕÚUôÕÚU
¥æÂéÜ·¤è¿ð ÙæÌðâ´Õ´Ï ÎëÉ ·¤ÚU‡ææÚUæ ãæ çÎßâ!
Ò×ñ˜æèÓ×ŠØð ÌÚU ×Üæ ˆØæ¿ð ¥æ»Ýð¿ ×ãžß ßæÅUÜð!
ÖæÚUÌæÌèÜ ßð»ßð»ûØæ ÂýÎðàææ´ÌêÙ ¥æÜðÜð ¥æç‡æ
°·¤×ð·¤æ´¿è È¤æÚUàæè ¥ôÝ¹ ÙâÜðÜð â»Ýð âÎSØ
¥æÌæ Á‡æê ×æØð‘Øæ Õ´Ïæ´Ùè ÁôÇÜð »ðÜð!
ãôÝè‘Øæ çÎßàæè ×è âßü Ò×ñ˜æèÓßæçâØæ´âæÆè,

âßü Ï×æZ¿ð ÎðßæÜØ

¥æ×‘Øæ SßØ´Âæ·¤è ç×˜ææ‘Øæ ×ÎÌèÙð ¿€·¤
ÂéÚU‡æÂôûØæ ·Ô¤ËØæ! ·¤æãè Á‡ææ´Ùè ÌÚU ÂýÍ×¿
ÂéÚU‡æÂôÝè ¹æ„è! ¥æÂÜð ãð ¹æâ ×ãæÚUæCþèØÙ
Â`¤æóæ â»ûØæ´Ùæ ¹êÂ¿ ¥æßÇÜð. ¥´ÅUæç€üUÅU·¤æÌ
¥æ» Üæ»‡Øæ¿æ ¹êÂ Ïô·¤æ ¥âÌô. Í´Ç ß
·¤ôÚUÇKæ ãßð×éÝð ¥çÏ·¤ çSÍÚU çßléÌÖæÚU, âÌÌ
ßæã‡ææÚUæ âôâæÅKæ¿æ ß ßð»ßæÙ ßæÚUæ ¥æç‡æ
ßæÌæßÚU‡ææÌ ¥âÜðÜð ¥çÏ·¤ ¥æòç€UâÁÙ¿ð Âý×æ‡æ
Øæ×éÝð çÙÚUæ´ÁÙ, çÎßæ, ©ÎÕžæè ß»ñÚUð Üæß‡æð
Ïô·¤æÎæØ·¤ ¥âÌð, ãôÝè ÂðÅUçß‡æð ÌÚU ¥àæ€UØ¿!
Â‡æ ãôÝè ÙæãèÌÚU ÂôÝè ¹æª¤Ù ¥æãè â‡æ
âæÁÚUæ ·Ô¤Üæ.
Ò×ñ˜æèÓ×ÏèÜ ÎðßæÜØ ¹æâ ¥æãð! ãð âé´ÎÚU
ÎðßæÜØ §Ì·Ô¤ Âýçâh ¥æãð ·¤è, ©‹ãæûØæÌ
Ò×ñ˜æèÓÜæ ÖðÅU Îð‡ææÚUð Á×üÙ, ÙæòßðüçÁØÙ, ÚUçàæØÙ,
ß»ñÚUð ÂÚUÎðàæè Âæãé‡æð ¥æßÁêüÙ ¥æÂËØæ ÎðßæÜØæÜæ
ÖðÅU ÎðÌæÌ! ÎðßæÜØ ã‡æÁð ÂôÅU×æûØæßÚU °·¤æ
ÜãæÙàææ ¹ôÜèÌ çã´Îê, çºSÌè, àæè¹, Õõh,
×éçSÜ× ß»ñÚUð â»ûØæ Ï×æZ¿ð ç×ÝêÙ °·¤¿

ÂýæÍüÙæSÍæÙ ¥æãð. çÌÍð âßü ÎðßæçÎ·¤æ´‘Øæ ×êÌèü
¥æãðÌ. »èÌæ, ÕæØÕÜ, ·é¤ÚUæ‡æ, »éM¤ »ý´ÍâæãðÕ
ß»ñÚUð Âçß˜æ ß Ïæç×ü·¤ »ý´Í §Íð ¥»Îè ÕæÁêÕæÁêÜæ
çßÚUæÁ×æÙ ¥æãðÌ! ¥Ùð·¤ ßælð ÆðßÜðÜè ¥æãðÌ.
ãæ×ôüçÙØ×, ÌÕÜæ, ÕæâÚUè, ×ëÎ´», Ûææ´Áæ, ç»ÅUæÚU
¥æç‡æ ÇÈ¤Üèâéhæ! Òâßü Ï×ü °·¤ ¥æãðÌÓ ãè
×æÙßÌð¿è çàæ·¤ß‡æ Îð‡ææÚUð ãð ÎðßæÜØ ¥æç‡æ
¥æÁêÕæÁêÜæ çÙâ»æüÌ ƒæÇ‡ææÚUæ çßEæ‘Øæ
çÙ×æü‡æ·¤ˆØæü¿æ Òâæÿææˆ·¤æÚUÓ!
¥àææ Øæ ¥æ×‘Øæ ·ð´¤ÎýæÌèÜ ÎðßæÜØæÌ
¥æãè »‡æðàæ¿ÌéÍèüÜæ °·¤æ âéÕ·¤ »‡æðàæ×êÌèü¿è
Âýæ‡æÂýçÌDæ ·Ô¤Üè. Öç€ÌÖæßð ÂêÁæ¥¿üÙæ ¥æç‡æ
¥æÚUˆØæ ·Ô¤ËØæ. Ìâð¿ »‡æÂÌè ¥Íßüàæèáæü¿ð
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ÂÆ‡æ ·Ô¤Üð. ÌðÍð ©ÂÜŽÏ ¥âÜðËØæ âæ×»ýè´ÂæâêÙ
ÕæŒÂæâæÆè ØÍæâæ´» Ùñßðl ·Ô¤Üæ. ×SÌ ÜæÇê ·Ô¤Üð,
Ìðãè âé€UØæ ×ðÃØæ¿ð!
×ãžßæ¿æ ¥âæ °·¤ ¹æâ â‡æ È¤€Ì ØðÍð¿
âæÁÚUæ ·Ô¤Üæ ÁæÌô, Ìô ¥æãð- Òç×Ç çß´ÅUÚU ÇðÓ!
¥´ÅUæç€üUÅU·¤æ×ÏèÜ âßü Îðàææ´‘Øæ

â´àæôÏÙ ·ð´¤Îýæ´Ì ãæ çÎßâ çÎßæÝèâæÚU¹æ âæÁÚUæ
·Ô¤Üæ ÁæÌô. 21 ÁêÙ sæ çÎßàæè ¥æÂËØæ·¤Çð
©žæÚU »ôÜæÏæüÌ â»ûØæÌ ×ôÆæ çÎßâ ¥âÌô,
ÌÚU Îçÿæ‡æ »ôÜæÏæüÌ â»ûØæÌ ×ôÆè ÚUæ˜æ!
¥´ÅUæç€üUÅU·¤æÌ ÏýéßèØ ÚUæ˜æ ¥âÌæÙæ 21 ÁêÙ
ÚUôÁè â»ûØæÌ ×ôÆè ÚUæ˜æ ¥âÌð. 21 ÁêÙÙ´ÌÚU
×æ˜æ ÚUæ˜æè¿æ ·¤æÜæßÏè ·¤×è ãôÌ ÁæÌô ¥æç‡æ
çÎßâæ¿æ ·¤æÝ ßæÉÌ ÁæÌô.
¥æÌæ Üß·¤ÚU¿ ÏýéßèØ ÚUæ˜æ â´ÂêÙ ÂçãËØæ
âêØôüÎØæ¿ð ¥æ»×Ù ãô‡ææÚU, ã‡æêÙ ¥´ÅUæç€üUÅU·¤æÌèÜ
ÂýˆØð·¤ Îðàææ‘Øæ â´àæôÏÙ ·ð´¤ÎýæÌ ãæ çÎßâ ¥çÌàæØ
ãáôüËãæâæÌ âæÁÚUæ ·Ô¤Üæ ÁæÌô. ¥æ×¿ð °·¤×ðß
àæðÁæÚUè ÒÙôÃãôÓ âÎSØæ´â×ßðÌ ¥æãè Ìæð âæÁÚUæ
·Ô¤Üæ. ×ôÆè¿ ×ðÁßæÙè ãôÌè. »æ‡æè, »ŒÂæ,
·¤ÚU×‡æé·¤è¿ð ·¤æØü·ý¤× Øæ´¿è ÙéâÌè ÚUðÜ¿ðÜ ãôÌè.
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ÕñÆKæ ¹ðÝæ´¿è SÂÏæü ÛææÜè. ·ð´¤Îýæ‘Øæ ÕæãðÚU ÏýéßèØ
ÚUæ˜æ, çã×ßæÎÝð ¥æç‡æ ãæÇð »ôÆçß‡ææÚUè ¥ÌôÙæÌ
Í´Çè! ¥àææ ÂçÚUçSÍÌèÌ ·ð´¤Îýæ‘Øæ ¥æÌ¿ °·¤æ
×ôÆKæ çÎßæ‡æ¹æ‹ØæÌ ·ò¤ÚU×, ÅUðÕÜ ÅUðçÙâ¿ð âæ×Ùð
ÛææÜð ¥æç‡æ çßÁðˆØæ´Ùæ Õçÿæâð çÎÜè. ÚUçàæØÙ
âÎSØæ´Ùè °·¤ ç`¤Ûæ SÂÏæü ¥æØôçÁÌ ·Ô¤Üè
ãôÌè- ÚUçàæØæ ¥æç‡æ ÌðÍèÜ Üô·¤ÁèßÙæÕgÜ
ÖæÚUÌèØ âÎSØæ´Ùæ Ìâð¿ ÖæÚUÌ Îðàæ ¥æç‡æ ØðÍèÜ
Üô·¤æ´ÕgÜ ÚUçàæØÙ âÎSØæ´Ùæ ç·¤Ìè ×æçãÌè ¥æãð,
Øæ¿è SÂÏæü! â»ûØæ´Ùæ ¹êÂ¿ ×Áæ ¥æÜè.
Òç×Ç çß´ÅUÚU ÇðÓ‘Øæ çÙç×žææÙð çßçßÏ Îðàææ´‘Øæ
â»ûØæ ¥´ÅUæç€üUÅU·¤ ·ð´¤Îýæ´âæÆè °·¤ SÂÏæü
¥æØôçÁÌ ·¤ÚU‡ØæÌ ¥æÜè- ¥æÂæÂËØæ ·ð´¤ÎýæÌèÜ
ÒçãßæûØæÌèÜ ßæSÌÃØÓ sæ çßáØæßÚU °·¤
ÜãæÙ çÈ¤Ë× ÕÙçß‡Øæ¿è ãè SÂÏæü.. ÌèÙ ©ˆ·ë¤C
çÈ¤ËâÙæ ÂæçÚUÌôçá·¤ Îð‡ØæÌ ¥æÜð.
ÎâÚUæ ãæÎð¹èÜ ØðÍð °·¤ ×ãžßæ¿æ çÎßâ ¥æãð.
Îâ:ØæÜæ â·¤æÝè ¥æãè ×ñ˜æè ß·ü¤àææòÂ×ÏèÜ âßü
ßæãÙæ´¿è, ¥ßÁæÚUæ´¿è, àææS˜æ™ææ´‘Øæ ©Â·¤ÚU‡ææ´¿è,
¥æç‡æ ÁÙÚUðÅUÚU ß ÕæòØÜÚU Øæ´¿è ÂêÁæ ·Ô¤Üè.
Ùñßðl Îæ¹ßÜæ. ¥´ÅUæç€üUÅU·¤ ·ð´¤ÎýæÜæ ª¤Áæü
ÂéÚUçß‡Øæ¿ð ·¤æ× ÁÙÚUðÅUÚU ·¤ÚUÌæÌ. ãð ÌÚU ¥æ×¿ð
¥´ÅUæç€üUÅU·¤æÌèÜ ÁèßÙÚUÿæ·¤¿! ÇôûØæ´Ì ÌðÜ
ƒææÜêÙ ˆØæ´‘Øæ ·¤æ×æßÚU Üÿæ ÆðßÜð ÁæÌð! ˆØæ´¿è
ÙæßðÎð¹èÜ âêØæü‘Øæ ÕæÚUæ â´S·ë¤Ì Ùæßæ´ßM¤Ù ÆðßÜè
¥æãðÌ- ¥æçÎˆØ, âêØü, ÖæS·¤ÚU, ç×˜æ ß»ñÚUð!
Ìâð¿ ÒçßE·¤×æüÓ‘Øæ ×êÌèü¿è ß È¤ôÅUô¿è
ÂêÁæ ·¤ÚU‡ØæÌ ¥æÜè. ÒçßE·¤×æüÓ ãæ âßü Îðßæ´¿æ
¥æç·ü¤ÅUð€UÅU Ìâð¿ ¥çÖØ´Ìæ ×æÙÜæ »ðÜæ ¥æãð.
×æÛØæ ÌðÍèÜ ßæSÌÃØæÌèÜ àæðßÅU¿æ âæÁÚUæ
·Ô¤ÜðÜæ â‡æ ã‡æÁð çÎßæÝè¿æ! ˆØæ ·¤æÝæÌ
çÎßâæ¿ð ÁßÝÂæâ 21 Ìæâ âêØü ¥æ·¤æàææÌ
ÌÝÂÌ ãôÌæ. 15 ÙôÃãð´ÕÚUÜæ âêØü ©»ß‡ææÚU
ãôÌæ, Ìô Ù ×æßÝ‡ØæâæÆè¿! ã‡æÁð¿ 15

ÙôÃãð´ÕÚUÂæâêÙ ÚUôÁ Ò×ñ˜æèÓßæçâØæ´Ùæ ·¤æãè
×çã‹Øæ´âæÆè, ×ŠØÚUæ˜æèâéhæ ¥æ·¤æàææÌ ÌÝÂ‡ææ:Øæ
âêØæü¿ð ÎàæüÙ ãô‡ææÚU ãôÌð!
çÎßæÝè¿è ÌØæÚUè °·¤ ¥æÆßÇæ ¥æÏè¿ âéM¤
ÛææÜè. âßæZÙè ç×ÝêÙ â´Âê‡æü ·ð´¤Îýæ¿è âæÈ¤âÈ¤æ§ü
·Ô¤Üè. ÍôÇè ÚU´»ÚU´»ôÅUèÎð¹èÜ ·Ô¤Üè. ·ð´¤Îýæ¿æ ÎàæüÙè
Öæ» ¥æÌæ Ü¹ çÎâê Üæ»Üæ. ÚU´»èÌ ·¤æ»Îè
Èé¤Üæ´¿è âÁæßÅU ·Ô¤Üè. ÕñÆ·¤è‘Øæ ¹ôÜèÌ ×æÈ¤·¤
ÜæØçÅU´» ·Ô¤Üð. (·ð´¤ÎýæÌ çßÁð¿æ ¥çÏ·¤ Âý×æ‡ææÌ
ßæÂÚU ·Ô¤ËØæâ ÁÙÚUðÅUÚUßÚU ÖæÚU Øðª¤ àæ·¤Ìô.)
©ÂÜŽÏ ¥âÜðËØæ ç·¤ÚUæ‡ææ âæ×æÙæÂæâêÙ ×ôÁ·Ô¤¿
È¤ÚUæÝæ¿ð ÂÎæÍü ÕÙßÜð. ˆØæ´¿è »ôÇè ·¤æãè ¥õÚU¿
ãôÌè. ÙÚU·¤¿ÌéÎüàæè‘Øæ çÎßàæè ÂãæÅUð ©ÆÜô.
ÂãæÅUðâéhæ ¥æ·¤æàææÌ âêØü ¿€·¤ ÌÝÂÌ ãôÌæ.
ÌæÂ×æÙ ×æ˜æ -5 çÇ»ýè âðçËâ¥â! ¹ÇêÙð
ÚUæ´»ôÝè ·¤æÉÜè. Æðß‡æèÌÜð ·¤ÂÇð ƒææÜêÙ

Üÿ×èÂêÁÙæ‘Øæ çÎßàæè â»ûØæ´Ùè ç×ÝêÙ ÂêÁæ
·Ô¤Üè ß ¥æÚUÌè ãÅUÜè. â´ŠØæ·¤æÝè ßælæ´‘Øæ
âæÍèÙð ÎðßæÜØæÌ ÎôÙ Ìæâ â»ûØæ´Ùè ç×ÝêÙ
ÖÁÙæ¿æ ·¤æØü·ý¤× ·Ô¤Üæ.
Ò×ñ˜æèÓ â´àæôÏÙ ·Ô¤´ÎýæÌ ¥ÙéÖßÜðËØæ Øæ
¥æÙ´Îæ‘Øæ çÎßâæ´¿è S×ëÌè ×æÛØæ ×ÙæÌ ·¤æØ×
ÚUæãèÜ. ¥æ×‘Øæ ÅUè×¿ð ØðÍèÜ ¥âÜðÜð ßæSÌÃØ
Á»æÂæâêÙ ÎêÚU; Á‡æê ·¤æãè ÂÚU»ýãæßÚU¿ ãôÌð. Ìðãè
ÌŽÕÜ ßáüÖÚU! ØðÍð ¥æãæ´Üæ ¹ÇÌÚU ¥æÃãæÙæ´Ùæ
âæ×ôÚUð Áæ‡ØæâæÆè Üæ»‡ææÚUè ×æÙçâ·¤ àæ€Ìè
ß â·¤æÚUæˆ×·¤ ª¤Áæü ç×ÝæÜè Ìè °·¤ôŒØæ‘Øæ
ÖæßÙð×éÝð! ¥æç‡æ Âýð×æ¿ð, ¥æÂéÜ·¤è¿ð, ÂÚUSÂÚU
çßEæâæ¿ð, âæ×´ÁSØæ¿ð ßæÌæßÚU‡æ çÙ×æü‡æ ·¤ÚU‡ææÚUæ
¥æÂÜæ âæ´S·ë¤çÌ·¤ Æðßæ ã‡æÁð ¥æÂÜð ãð ©ˆâß!
-Çæò. ×ÏéÕæÜæ ç¿´¿æÝ·¤ÚU
madhubala.chinchalkar@gmail.com

¿´Îý¿ ·¤æ?
Ò¥´ÌÚUæÝ ×ôçã×ðâæÆè ¿´Îý¿ ·¤æ?Ó, ¥âæ ÂýàÙ ©ÂçSÍÌ ·Ô¤Üæ ÁæÌô. ØæÂðÿææ Ò×æÙßæâã ¥´ÌÚUæÝ ×ôçã×ðâæÆè
¿´Îý¿ ·¤æ?Ó, ¥âæ ÂýàÙ ÁæSÌ Øô‚Ø ¥æãð. ·¤æÚU‡æ ¹»ôÜèØ ƒæÅU·¤æ´×ŠØð ×æ‡æâæÙð ¥‹Ø »ýã, ˆØæ´¿ð ©Â»ýã
¥æç‡æ âêØæüÕÚUôÕÚU¿ ¥æ·¤æàæ»´»ðÌèÜ §ÌÚU ÌæÚUð, Ìâð¿ çßEæÌèÜ ¥â´Ø ÌæÚUð, ¥æ·¤æàæ»´»æ´¿æ ßðÏ ƒæðÌÜæ ¥æãð;
ƒæðÌ ¥æãð. ˆØæ×æÙæÙð ¿´Îý ãæ ×æ‡æâæâæÆè ¥çÌàæØ ÁßÝ¿æ ¹»ôÜèØ ƒæÅU·¤ ¥æãð. Ò×æÙßæâã ¿æ´Îý×ôãè×Ó Øæ¿ð
©žæÚU °·¤æ ÂýàÙæÌ ¥æãð. ×ãžßæ¿æ ×égæ ©ÚUÌô, Ìô ×æ‡æâæ‘Øæ ¿´ÎýæßÚUèÜ ßæSÌÃØæ¿æ. çÌÍËØæ ßæÌæßÚU‡ææÌèÜ
Âýæ‡æßæØê Ìâð¿ »éL¤ˆßæ·¤áü‡ææ¿ð ·¤×è Âý×æ‡æ ¥æç‡æ Âæ‡æè Øæ´¿æ çß¿æÚU ·¤ÚUÌæ, ×æ‡æâæÜæ çÌÍð Âë‰ßèÂý×æ‡æð âãÁ
ßæßÚU ·¤ÚU‡æð àæ€UØ Ùæãè. Ìâð¿ Îèƒæü·¤æÜèÙ ßæSÌÃØæâæÆè çÙßæÚUæ ÌØæÚU ·¤ÚU‡æð, ¥óæÂæ‡Øæ¿è ÃØßSÍæ ·¤ÚU‡æð
¥æÃãæÙæˆ×·¤ ¥æãð. ¥ÍæüÌ Õéçh×æÙ ×æ‡æêâ ØæßÚU ×æÌ ·¤ÚUðÜ, ¥âðãè ßæÅUÌð.
×æ‡æâæÜæ ¥læÂ ÌÚUè Øæ çßEæÌ ·é¤‡æèãè Öæª¤Õ´Î, â¹æ, àæðÁæÚUè ¥âËØæ¿ð ÂéÚUæßð ç×ÝæÜðÜð ÙæãèÌ.
âõÚU×æÜð¿è ÃØæ#è ÂæãÌæ, ¿´Îý ãð Âë‰ßè¿ð ¥´»‡æ ¥æãð. ÌðÃãæ âõÚU×æÜðÌ ÎêÚUßÚU ¥ß·¤æàæØæÙð ÂæÆß‡ØæâæÆè
§´ÏÙ ÖÚU‡æð ç·¤´ßæ ¥ß·¤æàæØæÙæ¿è ¥æ‡æ¹è ÌØæÚUè ·¤ÚU‡æð ØæâæÚUØæ ·¤æ×æ´âæÆè ¿´Îý Ò°·¤ Íæ´ÕæÓ (stop)
ã‡æêÙ ©ÂØô»æÌ Øð§üÜ.
-âéÏèÚU È¤æ·¤ÅU·¤ÚU
(âéÏèÚU È¤æ·¤ÅU·¤ÚU, ¹ôÇÎ çÁ. Âé‡æð ØðÍèÜ ×èÅUÚU ÌÚU´»Üæ´Õè‘Øæ ×ãæ·¤æØ ÚUðçÇ¥ô ÎéÕèü‡æ (Áè°×¥æÚUÅUè) §Üð€ÅþUæòçÙ€â Ì´˜æ™æ ã‡æêÙ ·¤æØüÚUÌ
¥æãðÌ. Ùé·¤Ìð¿ ˆØæ´¿ð ÂçãËØæ â×æÙß ¿æ´Îý ×ôçã×ð¿æ ÚU´Á·¤ ßñ™ææçÙ·¤ ßëžææ‹Ì âæ´»‡ææÚUð Ò¥ÂôÜô 11Ó ãð ÂéSÌ·¤ Âýçâh ÛææÜð.)
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ç¿˜æ- Áé§üÜè ×æãè×·¤ÚU

Long ago, there lived an Emperor in

China who did not have an heir. As
this Emperor started aging he be42 Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó çÇUâð´ÕÚUU 2019

came sad and worried. He wanted
to give the throne to its rightful emperor and back in those days only

DajiaHao! (Ìæç¿¥æ ãæß) (Hello everyone). Ms. Panda hopes that
you all like the Chinese fables. Next in the series is a similar exciting story about a 13-year-old Jun (’ØêÙ) whose pot remained
empty and even today in China when something remains empty
people use the phrase “As empty as Jun’s pot”.
boys could rule the land.
The Emperor had been a plant
lover and all his life he would spare
time from his daily routine to plant
and water the plants. One day he
decided that any boy in the kingdom
could become the next Emperor
provided he grows plants and is an
avid plant lover.
An announcement was made in
the kingdom.It was declared that
any boy who wanted to be the King
should come to the palace and collect one royal seed. “The boy who
shows the best results within six
months will win the contest and will
be crowned,” said the public crier.
Imagine the excitement that must
have been felt in the entire kingdom?
Every single boy in the province
fancied and imagined living in the
royal palace. Each one was sure that
he alone would be the winner. The
boys even started walking with pride
as if they had already won the con-

test. Their parents were excited too.
On the decided date, all the boys
came along with their parents to
the palace to collect the seeds.
Each boy returned home with loads
of dreams in their hands. Among
them was 13-year-old Jun (’ØêÙ) who
was quiet. He was good at growing
things. He was also a plant lover and
knew the different types of soil that
would suit different plants.
On reaching home, Jun took a
flowerpot and put a layer of large
stones at the bottom followed by
smaller stones and then filled the
rest of the pot with rich black soil.
Later he made a hole on the top
and pressed the royal seed in it and
again covered it with the soil. With
great care he watered the pot every
single day.
The other boys in the village also
took great care of their respective
pots. Everyone was eagerly waiting
for the first little green leaf to show
up. Jun also watched and waited.
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Within a few days, Chen (ÀUÙ), a
boy from Jun’s neighbourhood announced that a green leaf had come
up and people appreciated him.
Chen announced loudly, “Now I am
sure to be the King!”
Han (ãæÙ), another 12-year-old was
the next to say that a little plant had
sprouted. Then came Wang (ßæ´») and
so on. Jun did not know what was
wrong with his pot. He was famous
for growing plants whereas none
other boys had ever grown any
plants. But still, Jun’s seed did not
grow.
Soon all the other sprouts popped
up all over the village. The boys
started moving their plants out in
the sun so that it could blossom and
grow even bigger. The boys would
also stand out to guard their pots.
But Jun was unable to understand
why every other seed had sprouted
except his.
Jun carefully removed the seed
and planted it in another pot. Now
he put the best and the richest black
soil from his garden in the new pot.
He broke every clump of soil into
tiny bits and with great care pressed
the royal seed on the top. He
watched the pot every single day.
But still, the seed did not grow.
As for the other boys, strong
plants started rising from their pots.
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Jun felt sad and he would walk with
his head down while the other boys
laughed at him. From that time
whenever something remained
empty, people coined the phrase “As
empty as Jun’s pot”.
Once again Jun moved his seed to
the third pot and this time he took
some dried fish and made it into a
powder. He dusted this powder in
the soil as fertilizer, but still Jun’s
seed did not grow.
Six months passed and the day
came when all the boys had to carry
their plants to the palace to be
judged. Chen, Han, Wang and the
other boys cleaned their pots before taking them to the palace. They
wiped each green leaf. They dressed
themselves in their best clothes and
were accompanied by their parents
who walked by the side of their
sons to help keep the plants safe.
Jun was worried as it was now
the time to reach the royal palace.
He did not know what to do. He
looked out of the window and saw
the other boys walking with pride
whereas his pot was empty. “Take
your pot the way it is, my son,” said
Jun’s father. “Father, but my seed
did not grow,” said Jun.
“It’s alright Jun, you did the best
you could,” said Jun’s mother hugging him tightly.

Jun decided to listen to his parents and carried the empty pot to
the palace. At the palace, all the
boys lined up holding their pots in
front of them waiting to be judged.
The Emperor in his royal silk robe
walked slowly observing each and
every plant. When he came to Jun
he frowned and said, “What is this?
You brought an empty pot?”
Jun tried hard to stop his tears.
With his head facing the ground, he
said, “Your Majesty! I tried my best.
I planted the seed in the best soil
and kept it wet and watched it every
day. When it did not grow, I moved
it to a new soil and even repeated
the whole thing for the third time as

àæŽÎ¹ðÝ

well. But it just didn’t grow.” “I am
sorry,” he continued.
Turning around so that everyone
in the courtroom could hear him,
the Emperor said loudly, “Well, I
do not know where all these boys
got their seeds from. There was no
way anything could grow from the
seeds that we gave as they were all
cooked before giving for the contest.
No plant would grow from those
seeds.’
The king looked at Jun and appreciated his honesty. He smiled and
crowned him as his heir.

-Shweta R. Deshmukh (Ms.Panda)
shwetadesh2025@gmail.com

¹æÜè çÎÜðËØæ àæŽÎæ´Ùæ â×æÙæÍèü àæŽÎ çÜãæ. ×æ˜æ ¥ÅU
°ßÉUè¿ ¥æãð ·¤è, ¥ÙéSßæÚU ¥âÜðÜæ¿ àæŽÎ ÂæçãðÁð.

àæŽÎ

â×æÙæÍèü àæŽÎ

àæŽÎ

·¤æÝæð¹
¥æà¿Øü
·¤æÝÁè
Ù×S·¤æÚU
âÌÌ
âæÂÝæ

¥´ÏæÚU

¿ƒæÝ‡æð
¥æ·¤æàæ
»æðáßæÚUæ
ÕðÇêU·¤
·¤æÌÚUßðÝ
¹ðÎ

â×æÙæÍèü àæŽÎ
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-Smriti Mhalagi, Std.-11

Let us look at some
exciting days in December. These are, the International Mountain Day,
International Tea day
and the most special of
all, the National Mathematics Day!

International Tea Day – Dec 15
• There are an estimated 1500 different types of tea in the world.
Every year,over 3 million tons of tea is produced worldwide!
• All tea types are made from the leaves of the same plant Camellia sinensis. The specific types of
tea are made by differently processing the same plant.
• Archeologists have discovered after
10 years of analysis, that people
have been brewing tea for over
6000 years!
• Tea has also been used for cleaning floors, naturally dyeing
cloth, marinating meat and many more things.
• It takes around 2000 tiny leaves to make just one pound of unfinished tea!
46 Ò¥ã×÷ ¥æßæ×÷ ßØ×÷Ó çÇUâð´ÕÚUU 2019

International Moutain Day – Dec 11
•

•
•
•
•

On a list of the ten tallest mountains in the solar system, five are
found on the surface of mars.
The tallest mountain in the solar system is Olympus Mons, on Mars- a
whopping 15.5 miles tall! For comparison, the Everest in only 5.5 miles
tall!
A researcher in the 19th century recorded witnessing nearly 17500
avalanches over the course of just one year in the Swiss Alps!
The Himalayas are a mountain range that was  formed 55 million
years ago when pieces of the earth’s crust crashed against one another.
Before the existence of devices such as GPS, geographers measured
mountain height using a method called triangulation which involved
measuring a mountain peak from a variety of different points!

National Mathematics Day – Dec 22
• The word ‘hundred’ comes from the old Norse term ‘hundrath’
which actually means 120 and not 100!
• From 0 to 1000 the only number that has an ‘a’ in it is one thousand! We have never even thought of
this right!
• Zero is the only number that can’t be
expressed in Roman numerals.
• In a room of just 23 people, there is
50% chance that 2 people share the same
birthday! So next time in a party of 23 friends, look out!
• An icosagon is a shape with 20 sides!
• Its probably crazy, but if you shuffle a deck of cards properly,
its likely that the exact order has never existed in the history of
universe!
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जमिनीखालील पाण्याचा शोध
कसा घेतात?
सुट्टीतील अनुभव स्पर्धेत अनन्या सावंत हिने ‘नारळाने लावला पाण्याचा
शोध’ हा एक अनुभव लिहिला होता आणि काही प्रश्न उपस्थित केले होते.
ते वाचून तिच्या प्रश्नाचे शास्त्रीय उत्तर इस्लामपूरच्या एका प्राध्यापक
वाचकाने स्वतःहून ‘वयम्’कडे पाठवले आहे. त्याबद्दल धन्यवाद सर!
उन्हाळ्याचे

दिवस आपणाला निश्चितपणे
घामेघूम करायला लावतात. केवळ एवढ्यावरच
न थांबता पाणी...पाणी करायलासुद्धा लावतात.
दुष्काळी भागाच्या समस्या अत्यंत उग्र रूप
धारण करतात. जवळपास पाणी मिळाले नाही,
तर त्यासाठी माणसाला दाही दिशा भटकंती
केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. म्हणूनच अती
पुरातन काळापासून मानवी संस्कृती पाण्याच्या
काठाकाठाने फुलल्या आणि बहरल्या. भूपृष्ठावरील
पाणी मिळण्याचे सर्व उपाय खुंटले की, माणूस
भूपृष्ठाखालील पाणी शोधून काढण्याच्या नानाविध
क्लृप्त्या लढवतो. त्यातील काही शास्त्रीय अंदाजावर
आधारित असतात; तर काही निव्वळ मंत्रतंत्रावर,
म्हणजे पाणाड्यावर.
भूपृष्ठाखालील पाण्याचा साठा शोधून
काढण्यासाठी ध्वनिलहरींचा उपयोग करता येतो.
ध्वनीचा हवेतील वेग सेकंदाला ३३० मीटर
आहे. घन किंवा द्रव माध्यमात हा वेग कित्येक
पट जास्त असतो. ध्वनीचा पाण्यामधील वेग
सेकंदाला १४८२ मीटर, तर खडकांमध्ये ६०००
मीटर आहे. ध्वनीचा धातूमधील वेग तर सर्वांत
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जास्त असतो. अॅल्युमिनियममधून ६४२० मीटर
प्रती सेकंद या वेगाने ध्वनी प्रवास करतो. ध्वनीचा
विविध माध्यमांतील वेगवेगळा आहे. त्यामुळे
माहीत नसलेल्या माध्यमातून जर आपण ध्वनी
पाठवला आणि त्या ध्वनीचा वेग मोजला तर त्या
ठिकाणी कोणते माध्यम असेल याची खूणगाठ
बांधता येते. याच तत्त्वाचा उपयोग आपल्याला
भूपृष्ठाखालील थरांचा अभ्यास करण्यासाठी करता
येतो. प्रकाशकिरणांच्या बाबतीत असलेले परावर्तन,
अपवर्तन हे नियम, ध्वनिलहरींना सुद्धा लागू
पडतात. एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात प्रवेश
करताना प्रकाशाप्रमाणेच ध्वनिलहरी परावर्तित व
अपवर्तित होतात.
भूपृष्ठाखालील पाण्याचा स्रोत शोधण्यासाठी
सुरुवातीला ध्वनिलहरी निर्माण करणे महत्त्वाचे
आहे. त्यासाठी स्फोटकांच्या साहाय्याने भूपृष्ठावर
ध्वनिलहरी निर्माण केल्या जातात. त्यातील
काही लहरी भूपृष्ठावरून प्रवास करतात, तर
काही भूपृष्ठामध्ये शिरतात. ध्वनिलहरींची नोंद
करण्यासाठी एक अतिशय संवेदनशील यंत्र
वापरावे लागते. अशी अनेक यंत्रे स्फोटबिंदूपासून

निरनिराळ्या अंतरावर ठेवण्यात येतात. स्फोटामुळे
निर्माण झालेल्या ध्वनिलहरी प्रथमत: मातीच्या
थरातून प्रवास करतात आणि भूपृष्ठाखाली पाण्याचा
किंवा तेलाचा साठा लागला की, तेथून परावर्तित
होतात. मातीच्या थरात आणि त्याखालील माध्यमात
ध्वनीची गती जास्त असल्यामुळे भूपृष्ठावरील
विशिष्ट यंत्रापाशी या लहरी प्रथम येऊन पोहोचतात.
स्फोटबिंदूपासून त्या विशिष्ट यंत्रापर्यंत येण्यासाठी
भूपृष्ठावरील लहरींना अधिकचा वेळ लागतो.
अशा प्रकारे नोंद घेणाऱ्या विशिष्ट यंत्रापर्यंत
पोहोचण्यासाठी भूपृष्ठावरून येणाऱ्या लहरी व
भूपृष्ठाखालून येणाऱ्या लहरी यांच्यामध्ये कालावधी
निर्माण होतो. हा कालावधी अगदी अचूक मोजता
येतो. त्यावरून पाणी, तेल किंवा विशिष्ट माध्यमं
भूपृष्ठाच्या किती खाली आहेत, याचा अंदाज बांधता
येतो. त्यासाठी अर्थातच गणिती सूत्राचा उपयोग
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करावा लागतो .
अनेकजण भूगर्भातील पाण्याचा अंदाज
वर्तवण्यासाठी पाणाड्यांचा वापर करतात. काही
पाणाडी नारळावर बसतात. पाणी असेल तर नारळ
फिरतो, असे अफलातून अनुमान पाणाडी काढतात.
या अंदाजाला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.
काहीजण तार हातात घेऊन फिरतात. हातातील
तार जर फिरली तर पाणी आहे, असं समजलं जातं.
भूगर्भातील पाण्याने हातातील तार अथवा नारळ
फिरण्याची सुतराम शक्यता नाही. ज्याच्या हातात
तार आहे त्याच्याच हातचलाखीने तार फिरू शकेल.
जो नारळावर बसलेला आहे, त्याच्याच पायाच्या
चलाखीने नारळ फिरू शकेल. एवढे तारतम्य
ज्याला कळेल, त्याच्याकडे वैज्ञानिक दृिष्टकोन
आहे हे निर्विवाद.
-नितीन शिंदे
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