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ि�यांनी काय िलहावं, 
काय िल� नये याचे अ�� 
िनयम पु�षी व�ेने घालून 
िदले आहेत. या अ�� 
बंधनांचा �भाव इतका आह े
की ब�तांश वेळा ि�या ती 
बंधने �तःवरती लादून घेतात 
आिण मोकळेपणाने � 
होत नाहीत. पु�षी व�ेने 
घालून िदलेली ही बंधने 
ि�यांनी तोडून िलहायला 
स� झाल पािहजे असं मत 
�िस� किविय¡ी अंजली 
कुलकण¢ यांनी � केले. 

डॉ. सािरका िशंदे िलिखत 

िलिहणा�या ि�यानंी समाजाचे अ�� बंध तोडावे

स�, व�िुन�ता आिण समतोल

काय�माला उपि�त  िकरण मोघे, अिजत अ�ंकर, �ीपाल सबनीस 
आिण किवय�ी सािरका िशदें.

प¡कािरते¦ा §¡ेातील 
उ©ृ« काया¬साठी महारा«̄ 
शासना¦ावतीने िदला जाणारा 
२०१६ आिण २०१७ साठीचा 
लोकमा± िटळक 
ज ी व न ग ौ र व 
प¡कािरता पुरµार 
हा अनु�मे 
दैिनक िहतवादचे 
संपादक िवजय 
फणशीकर   आिण 
सा¸ािहक िववेकचे 
संपादक रमेश पतंगे यानंा जाहीर 
झा¹ाची घोषणा मुºमं¡ी देव»¼ 
फडणवीस यानंी मुं बईत केली. 
रा¾ शासना¦ावतीने   

िवकास वाता¿कनासाठी 
प¡कारानंा िद¹ा जाणाÀया 
पुरµाराचंीही घोषणा 
मुºमंÁानंी यावेळी केली. 
िवकास वाता¿कनासाठी २०१६ 
साठीचा रा¾Ãरीय बाळशा�ी 
जाभेंकर पुरµार हा रÄािगरीचे 
राजशे जोÆे (दै. पुढारी) यानंा 
तर २०१७ साठीचा हा पुरµार 
कोÈापूर चे बातमीदार लुमाकातं 
नलवडे, (दै. सकाळ,)  यानंा 
जाहीर करÉात आला. मुं बईत 
लवकरच होणाÀया काय¬�मात 

मुºमंÁा¦ंा हÃ े ह े पुरµार 
�दान करÉात येणार आहते.

१ लाख �पये आिण 
सÊानिचÌ असे लोकमा± 
िटळक जीवनगौरव प¡कािरता 
पुरµाराचे ��प आहे. तर 

५१ हजार �पये, 
�माणप¡ आिण 
सÊानिचÌ असे इतर 
सव¬ पुरµाराचें ��प 
आह.े २०१६ व २०१७ 
¦ा पुरµारासंाठी 
मािहती व जनसंपक¬  
म ह ा सं च ा ल न ा ल य ा चे 

महासंचालक िÎजशे िसहं या¦ंा 
अÏ§तखेालील पुरµार िनवड 
सिमती गठीत करÉात आली 
होती.

िनवड सिमतीत २०१६ साठी 
प¡कार राजीव कुलकण¢, �वीण 
मुÐ,े पाडुंरंग मµे, राजकुमार 
िसगं, िनलेश खरे, रमाकातं दाणी, 
रा�ल पाडें, बबन वाळके, िनतीन 
तोटेवार याचंा तर  २०१७ ¦ा 
िनवड सिमतीत प¡कार िवजय 
िसहं, Ñॅरा लुईस, िस�ेÓर 
डुकरे, उमेश कुमावत, भालचं¼ 
िपपंळवाडकर, शैल»¼ तनपुरे, 
सÔिजत जोशी, िवलास तोकले, 
कृÖा शेवडीकर याचंा समावेश 
होता.

एसटीचा �वास 
महागला

मुं बई : वाढत े िडझलेचे दर, 
खाजगी वाहतकू दाराशी ती× 
Øधा¬, कम¬चाÀयाचंी  पगार वाढ या 
सव¬ अडचणीमुळे एसटीने पुढील 
मिह±ात िदवाळी दरÚान िद.1 त े
20 नोÛ»बर या कालावधीत 10 टÜे 
भाडेवाढ करÉाचा कठोर िनण¬य 
घेतला आहे, यामुळे सणासुदी¦ा 
काळात �वाशानंा जादा दराने पैसे 
देऊन �वास करावा लागणार आह,े 
गत वष¢ही अशाच �कारे एसटीने 
भाडेवाढ केलेली होती.

मेहता नवे 
महा�ायवादी

नवी िद�ी (पीटीआय) 
: मागील 11 मिह±ापासून 
िर� असले¹ा भारता¦ा 
महा±ायवादी पदी गुजरातचे 
¾Æे िवधीतÞ तषुार मेहता याचंी 
िनय�ुी झाली असून कॅिबनेट¦ा 
िनय�ुी सिमतीने Ôा¦ंा  नावावर 
िशÜामोत¬ब केले  Ôानंी सरकारचे 
अनेक संवदेनशील खटले हाताळले 
असून त ेगेली चार वष¬ अितिर� 
महा±ायवादी ßणनू काय¬रत होत.े

मन ुभाकरचा 
सुवण�वेध 

अज�िटना, 
(पीटीआय) : 
भारताची १६ 
वष¢य नेमबाज 
मनू भाकरने 

यवुा ऑिलिáकमÏ े १० मीटर 
एअर िपâल �कारात सुवण¬पदक 
िजकूंन इितहास रचला आह.े मनूने 
२३६.५ अकंाचंी कमाई करत 
सुवण¬पदकाला गवसणी घातली. 
भारताला यवुा ऑिलिáकमÏ े
नेमबाजीत िमळालेले ह े
पिहलेविहले सुवण¬पदक आह.े 

मनू भाकरने याआधी 
वä¬कप आिण रा«̄कुल �ीडा 
Øधåत सुवण¬वधे घतेला होता. 
यंदाचं मनूचं िविवध Øधा¿मधील 
हे चौथं सुवण¬पदक ठरलं आह.े

बंगाल¦ा उपसागरात कमी 
दाबा¦ा पçामुळे िनमा¬ण झालेले 
शि�शाली ‘िततली’ च�ीवादळ 
ओिडशा पाठोपाठ आìं �देश 
व प. बंगाल मÏहेी धडकले 
आह.े  या वादळामुळे आìं 
�देश¦ा íीकाकुलम िजÈयात 
आतापय¿त आठ जणाचंा 
मृÔू झाला आह.े ओिडशाचे 

मुºमं¡ी नवीनपटनायक यानंी 
पिरि�तीची 

मािहती घेतली असून 
Ôानंी गंजम, पुरी, खुदा¬, 
क» ¼पाडा आिण जगतिसहंपूर 
या िजîातील कले�रानंा 
तटवत¢ भागात राहणाÀया 
नागिरकाचंी घरं तातडीने िरकामी 
करÉाचे आÛान केले आह.े 
तसेच नागिरकानंा सुरि§त�ळी 

हलिवÉासाठी िनवारागृह े
उभारÉास सागंÉात आले आह े
‘िततली’ ह े च�ीवादळ भयंकर 
असून बंगाल¦ा खाडीतील 
दि§ण आिण पिïम मÏ 
§¡ेाला या वादळाचा फटका 
बसला आह.े गोावरही या 
च�ीवादळाचा पिरणाम होÉाची 
शðता वत¬वÉात येत आह.े 

१२ ऑ�ोबरपय¿त 

रा¾ात अनेक िठकाणी पाऊस 
कोसळÉाची शðता हवामान 
खाÔाने � केली आहे.
दसुÀया बाजूने अरबी समु¼ात 
उठले¹ा लुबान च�ीवादळाची 
गतीही आता वाढून ताशी 
११० िकलोमीटरवर गे¹ामुळे 
Ôाची ती×ता वाढली आह.े 
परंत ु त े येमेन¦ा िदशेने सरकले 
अस¹ामुळे ल§òीप वगळता 

भारतावर फारसा पिरणाम होणार 
नाही. 

गोात काही िठकाणी  
रिववारी व सोमवारी पाऊस 
पडला होता. मंगळवारीही काही 
�माणात पाऊस कोसळला. 
लुबान च�ीवादळ भारतीय 
उपखंडापासून दूर जात आह.े तर 
िततली बंगाल¦ा उपसागरातनू 
भारतीय भूभागात िशरले आह.े

भारताने रिशयाबरोबर 
केले¹ा एस-४०० एअर 
िडफेô िमसाइल िसिâम¦ा 
खरेदी करारावर  अमेिरकेने 
आपली भूिमका  जाहीर केली 
असून रा«̄ाÏ§ डोनाä टá̄ 
यानंी रिशयाबरोबर केले¹ा या 
कराराबöल भारतावर कारवाई 
करÉाचे संकेत िदले आहते.

रिशयाचे रा«̄ाÏ§ 
÷ािदमीर पुितन माग¦ा 
आठवडयात भारत दौÀयावर 

भारत-रिशया करारावर ट�� संत�

अिभने¡ी तनुíी दøाने 
लùिगक शोषणाची लेखी 
त�ार के¹ानंतर ओिशवरा 
पोिलसानंी बधुवारी रा¡ी 
अिभनेता नाना पाटेकर या¦ंा 
िवरोधात गुÌा दाखल केला. 

भादिव ३५४ (िवनयभंग) 
आिण ५०९ (अûील 
हावभाव) या अüये हा गुÌा 
दाखल करÉात आला आह.े 

तनुíी¦ा त�ारीनुसार या 
गुýामÏ े नृÔ �िश§क 
गणशे आचाय¬, ‘हॉन¬ ओके 
िÿज’चे िनमा¬त े सामी 
िसöीकी, िद}श¬क राकेश 
सारंग याचंाही आरोपी ßणनू 
समावेश करÉात आला 
अस¹ाची मािहती ओिशवरा 
पोिलसानंी िदली. 

अिभने¡ी तनुíी दøाने 
झमू टीÛी ला मुलाखत देताना 

नाना पाटेकर यानंी ‘हॉन¬ 
ओके िÿज’ या िच¡पटा¦ा 
सेटवर 2008 मÏ े लùिगक 
छळ के¹ाचा आरोप केला 
होता . या �करणाबाबत 
ितने ‘मी टू’  मोिहमेअतंग¬त 
सोशल मीिडयावर आवाज 
उठिव¹ाने चागंलीच खळबळ 
माजली . 

पोिलसानंी जबाब नोदंवनू 
घेतला नाही तर ±ायालयात 

जाÉाचा इशारा ित¦ा 
विकलानंी िदला होता.  

अखेर या त�ारीची दखल 
घेत ओिशवरा पोिलसानंी 
ितला जबाब नोदंिवÉासाठी 
बोलवनू गुÌा दाखल केला 
.या �करणात अ{ाप 
कोणालाही अटक केली 
नसून चौकशी क[न पुढील 
कारवाई करÉात येईल असे 
पोिलसानंी सािंगतले.

नाना पाटेकरािंवरोधात िवनयभंगाचा गु�ा दाखल

पीटीआय, वॉिश�ंटन  : 
एस-४०० कराराव[न अमेिरकेचे कारवाईचे संकेत

आले होत.े Ôावेळी दोÌी 
देशामंÏ े एस-४०० करार 
झाला. अमेिरकेने सीएएटीएसए 
काय{ातंग¬त रिशयाकडून 
श�ा� िवकत घेÉावर बंदी 
घातली आह.े  

काल ÛाईटहाऊसमÏ े
प¡काराशंी संवाद साधताना 

टá̄ यानंी लवकरच भारतावर 
काय कारवाई होत े त े तुßी 
लवकरच पहाल  असे सािंगतले. 
Ôामुळे भारतावर अमेिरकेकडून 
िनब¿ध घातले जाÉाची 
शðता आह.े 

यापूव¢ अमेिरकेने 
रिशयाकडून श�ा� िवकत 
घेतले ßणनू चीनवर अशा 
�कारची कारवाई केली आह.े

एस-४०० ही जगातील 
सवा¬त अÔाधिुनक एअर 
िडफेô िसिâम आह.े

पीटीआय, अमरावती  :  

मयरू डुमण,े पुण े:

मागेल Ôा िव{ा\ा¬ला कमवा 
व िशका योजनेचा लाभ िमळावा 
व पदिवका अ]ास�मासाठी 
�वेश घेतले¹ा िव{ा\ा¿ना 
जयकर ^ंथालयाचे सभासद 
िमळावे या मागÉासंाठी गे¹ा 
तीन िदवसापंासून िव{ापीठातील 
िव{ा\ा¿चे उपोषण सु[ होत.े
मा¡ काल रा¡ी उपोषणकÔा¬  
िव{ा\ा¿ची त_ेत खालाव¹ाने 
तीन िव{ा\ा¿ना ससून �`ालयात 
दाखल करÉात आले होत.े 

या पाÓ¬भूमीवर बधुवारी 
संÏाकाळी िव{ापीठ �शासनाने 
िव{ा\ा¿¦ा मागÉाचंी दखल 
घेत या मागÉा मा± करÉाचे 
आÓासन िदले व दसुÀयादंा 
एमए करणाÀया िव{ा\ा¿ना 
कमवा-िशका योजना देÉासाठी 
िव{ापीठातील िसनेट सद@ाचंी 
ि¡Ãरीय सिमती नेमली असून 
Ôाòारे ¾ा िव{ा\ा¿ना ितसर् या 
वषा¬त कमवा िशका हवी अस¹ास 
Ôाचंा केस टू केस अ]ास क[न 
Ôानंा �वेश देऊ,  तसेच जयकर 
^ंथालयाचे सभास> देÉात 

येईल असे आÓासन िदले.
ßणनू िव{ापीठातील िव{ा\ा¿नी 
बधुवारी अखेर संÏाकाळी आपले 
उपोषण मागे घेतले, या उपोषणास 
िवकास खंडागळे, �ताप हरकळ, 
हनुमंत कुसंगे, िवजय तळेगावकर 
आदी िव{ाथ¢ बसले होत.े 

यावेळी व�ापन पिरषद 
सद@ �सेन जीत फडणवीस, 
�ाचाय¬ डॉ. संजय चाकण,े 
डॉ.सोमनाथ पाटील, िसनेट सद@ 
भा=íी मंठाळकर िव{ाथ¢ 
िवकास मंडळाचे संचालक डॉ. 
�भाकर देसाई उपि�त होते.

िव�ापीठातील िव�ा�ा�चे उपोषण मागे 

सागर रौदंळ , पुण े: 

मंुबई

िततली  वादळाने जनजीवन िव�ळीत   

देशा¦ा सुर§चेा �< 
िजकरीचा झाला असताना क» ¼ 
सरकारने आता भारताचे रा«̄ीय 
सुर§ा स;ागार अिजत डोवाल 
या¦ंावर आता नवी जबाबदारी 
िदली आह.े डोवाल ह े आता 
âटे̄िजक पॉिलसी ^ुपचे कॅिबनेट 
सिचव रािहले नसून आता त े
एसपीजीचे अÏ§ झाले आहते.

याआधी एसपीजीचे अÏ§पद 
समुहा¦ा कॅिबनेट सिचवाकंडे 
असायचे,ज े �शासनामधील 
सवा¬त विरÆ अिधकारी भूषवत. 
परंत ू मोदी सरकारकडून या 
संबंिधत स/»बर मिह±ात 
अिधसूचना जारी केली होती, 
Ôानुसार आता एसपीजी¦ा 
अÏ§पदी देशाचे रा«̄ीय 
सुर§ा स;ागार अिजत डोवाल 
असणार आहे

डोवाल या¦ंाकडे आता 
ही नवी जबाबदारी आ¹ाने त े
आता गे¹ा 20 वषा¬तील सवा¬त 
श�ीशाली सरकारी अिधकारी 
असतील. आता त े एसपीजी¦ा 
सव¬ बठैकाचें नेत>ृ करतील. 
Ôाबरोबरच एसपीजी¦ा 
कॅिबनेट सिचवानंी घेतले¹ा 
िनण¬या¦ा अंमलबजावणीिवषयी 
मं¡ालये आिण Ôाचे िवभाग 
या¦ंातील समüय राखतील.

डोवाल â¯ॅ टेिजक पॉिलसी ^ूप¦ा अÏ§पदी 
नवी िद;ी  : 

लोकमा� िटळक जीवनगौरव 
प�कािरता पुर�ार  जाहीर

थंडीची चा�ल Ôात रोषणाईने 
ल+ झालेला �काश अशा 
उ*ाही वातावरणात चतíुु¿गी 
देवीचा नवरा¡ उ*व गजबजलेला 
होता, नवरा¡ी¦ा दसुर् या माळेला 
भािवकाचंी गद¢ पाहायला िमळत 
होती तरी दसुÀया िदवशीचा रंग 
हा िपवळा होता. Ôामुळे मंिदर 
पिरसरात मंिदर पिरसरातील 
सव¬ ि�याचंी वेशभूषा  िपवÐा  

रंगाची होती नऊ रंगा¦ंापैकी एक 
असलेला िपवळा रंग आज दसुÀया 
िदवशी होता यामुळे मंिदर पिरसर 
मिहला वगा¬¦ा िपवÐा साडी¦ा 
पेहरावण े  व  िपवÐा रंगा¦ा 
फुलानंी Ìा�न िनघाला होता. Ôात 
भािवकानंी खरेदीसाठी केलेली गद¢ 
दकुानदारासंाठीै ल'ी चा िदवस 
ठरला. 

दसुरीकडे  मंिदर 
व�ापनाची चोख व�ा होती. 
भािवकानंा िपÉा¦ा पाÉाची 

सोय, कचरा व�ापन, आिण 
िवषेश ßणजे यावेळी मिहलासंाठी 
Ãनपान क§ आह,े असे मंिदर 
व�ा पणाचे काय¬कारी िवÓÃ 
िदलीप अनगळ  यानंी सािंगतले. 

[`वािहका आिण 
अि&शामक दल याचंी व�ाही 
पुण े  महानगरपािलकेतफå  केली 
आह.े Ôाच�माण े दसÀया¦ा 
िदवशी साडेपाच वाजता देवीची जी  
पालखी िनघत े Ôावर हिेलकॉ/र 
मधनू पु%व«ृी करÉात येणार 

आह.े    पालखीसोबत पारंपिरक 
लेझीम पथके, ढोल ताशा आिण 
बँडचीही व�ा करÉात 
आली आह.े असेही मंिदर 
व�ापणाकडून सागंÉात आले 
आह.े दरवष¢�माण े या वष¢ही 
दहा  त ेबारा लाख भािवक देवी¦ा 
दश¬नासाठी येतील असे मंिदर 
व�ापनाने सािंगतले चतःु#ंगी 
मंिदराचे वैिश" ßणज े पाचा 
िदवशी खणा नारळाने ओटी 
भरÉाची परंपरा आह.े  

अिनल माने, पुण े : 

शारदीय नवरा� उ�वािनिम�ाने चतुः�ंगी मंदीर पिरसरात 
सं�ाकाळ�ा वेळी झालेली गद�.

मंुबई  : 

मी टू मोिहमेअतंग¬त समोर 
येणाÀया �करणा¦ंा चौकशीसाठी 
चार सद@ीय सिमती �ापन 
करÉात येणार अस¹ाची 
घोषणा मनेका गाधंी यानंी केली.

ही सिमती ‘मी टू’ मोिहमेतनू 
समोर येणाÀया घटनाचंा तसेच 
दाखल झाले¹ा गुýाचंा सखोल 
अ]ास करेल .मिहला¦ंा 
सुर§सेाठी काय{ाची चौकट 
अिधक बळकट करÉासाठी 
क» ¼ीय मिहला व बालक¹ाण 
मं¡ालयाने पुढाकार घेतला आहे 

‘मी-टू’साठी सिमती
नवी िद�ी : 

 वृ¥ वेध
सं��प्त

द§ुाळी ढगाªंा छायेत महारा¬� 
पान २ 

अ¯लेख : ल°िगक शोषणािवरोधातील 
‘मी-टू’मोहीम 

 ±ामी सानंद 
याचें  िनधन  

ऋिषकेश : गंगा नदी 
�!त¦ेा मागणीसाठी बमुेदत 
उपोषणाला बसलेले पया¬वरणवादी 
काय¬कतå डी. जी. अ^वाल 
उफ¬  �ामी सानंद (८६) याचें 
उपोषणादरÚान 3दयिवकारा¦ा 
झटðाने िनधन झाले. गंगा 
नदीशेजारील जलिव{ुत �क4ाचें 
बाधंकाम व खनन करÉावर 
बंदी आणावी तसेच गंगा 
शु�ीकरणासाठी �तं¡ कायदा 
िनमा¬ण करÉात यावा, इÔादी 
मागÉा �ामी सानंद  यानंी 
सरकारकडे के¹ा होÔा. 

‘िततली’ चे थैमान, आठ जणाचंा मµृू

आयु5 या कासं^हा¦ा 
�काशना¦ा काय¬�मात 
Ôा बोलत होÔा .कÚुिनâ 
प§ाचे नेते अिजत अ]ंकर 

सामािजक काय¬कÔा¬ िकरण 
मोघे आिण काय¬�माचे अÏ§ 
,¾ेÆ सािहिÔक íीपाल 
सबनीस या �संगी उपि�त 

होते. आप¹ा समाजामÏ े
लेखकांवरती अिभ�ीची 
बंधनं ही कायमच आली आहेत.

लेखक,कवी , िवचार वंत , 
काय¬कतå यां¦ासाठी 
आताचा जो काळ आहे तो 
अÔंत िनराशाजनक आिण 
भयभीत करणारा आहे आिण 
िदवस»िदवस ही पिरि�ती 
आप¹ाला ती× होताना िदसत े
आहे. लेखक कवी¦ंा �तं¡ 
वृøीवर घाला घातला जात 
अस¹ाचे मत देखील अंजली 
कुलकण¢ यांनी � केले 
.समकालीन सांµृितक व 
सािहिÔक चळवळी समोरील 

आÛाने;या िवषयावर बोलताना 
काय¬�माचे अÏ§ íीपाल 
सबनीस ßणाले की भारतीय 
लोकशाही मÏे लोकशाही 
मागा¬ने िनवडून आलेली 
कÚुिनâ सरकारे संपत चालली 
आहेत ,संत आिण �ांितकारक 
यांमÏे भेदरेषा आखली जात 
आहे, फुले आिण आंबेडकर 
संतांपासून वेगळी मानली जात 
आहेत आßी आंबेडकर, फुले 
�ीकारतो पण ÞानेÓर त े
संत तुकाराम ,शेख महंमद ही 
आपली परंपरा आपण �ीकारत 
नाही ही आप¹ा �बोधना¦ा 
चळवळीतील उणीव आहे. 

 चतुः�ंगी देवी�ा दशनासाठी भािवकाचंी गद�



� : १० ऑ¹ोबर हा िदवस 
जागितक आरोº िदन »णनू 
साजरा कर¼ा मागची भिूमका 
काय आहे ?

उ¥र : शरीर आिण मन 
ही मानवी जीवनाची दोÌी अगें 
वि�त असतील तर �ी 
वि�त काम क[ शकत.े घरात, 
�वासात, आ¸े«ामंÏ ेवावरताना ती 
आ9िवÓासाने वाव� शकत.े मा¡ 
यापैकी एखा{ा िठकाणीही अडथळा 
येत असेल तर Ôाचा मनःि�तीवर 
आिण मग पया¬याने वत¬नावर आिण 
एकूणच कामावर, नातसंेबंधावंर 
पिरणाम िदसून येतात. सामा±पण े
कोणालाही िवचारलं तर माणसू 
अगोदर शारीिरक ाधीचंाच िवचार 
करतो. मानिसक आजाराचंा िवचार 
आज कोणी करत नाही, �ी 
शारीिरक झालेली ाधी सहज पण े
सागंत े पण मला मानिसक ताण 
आह े ह े मोकळे पणाने सागंत नाही 
िकंवा ह े�ीकारत नाही. सगळीकडे 
हीच पिरि�ती होती, ती ल§ात 

घऊेन आपण मानिसक आरो= 
िदन साजरा करायला सुरवात 
केली.Ôानंतर जागितक मानिसक 
आरो=ावर बोलÉास सुरवात झाली 
यामुळे जाग[कता वाढेल, लोकानंा 
बोलÉाचा संकोच आह े तो कमी 
होईल. जस आपण इतर आजारानंा 
सहज �ीकारतो तस मानिसक 
आजारानंाही �ीकाराव े अशी या 
मागील भूिमका आह.े
�: मानिसक आरोº 
िबघड¼ामागील कारणे काय असू 
शकतात ?

उ : या मागे काही �माणात 
अनुवािंशक कारण,े घरघतुी 
अडचणीमुळे, बालपण कसे 
गेले आह े मुलानंा कस ठेवलंय. 
मानिसक धÜा बस¹ाने, जवळपास 
वातावरण कस आह ेअशी खूप काही 
कारण ेअसू शकतात.

� : सÀा Áदयिवकाराचे �माण 
खपू वाढले आहे. याचा संबंध 
मानिसक आरोºाशी आहे का?

उ : मानिसक ताण आिण 
3दयिवकार याचंा खूप जवळचा 
संबंध आह.े ह े सवå§णातून िस� 
झालेले आह.ेअित ताण असेल 
तÛेा 3दयिवकाराचा झटका 
येईलच असे नाही पण कुठे ना कुठे 
याचा िवपरीत पिरणाम 3दया¦ा 
आरो=ावर होताना िदसून येतोय.
� :  भारत हा तÂणाचंा देश 
आहे असं »ंटल जात, पण याच 
तÂणामंÀे आज नैरा�ाचे �माण 
जाÃ िदसून येतंय µा मागचं 
कारणे  काय?

उ : खूप-खूप मोAा अपे§ा 
त�ण वग¬ बाळगतो आिण Ôा 
पूण¬ झा¹ा नाही तर Ôा¦ंा 
मानिसकतवेर ताण वाढत जातो.

Øधा¬ परी§ते यश िमळाले 
नाही ßणज े सगळे संपले, 
अशी मानिसकता सामा±पण े
त�णामंÏ े तयार होते, यामुळे 
नैरा� वाढते, यासाठी आनंददायी 
जीवन जगण े , आपले छंद 
जोपासण ेहा Ôामागील उपाय असू 
शकतो.
� : जागितक मानिसक आरोº 
िदनाबÄल जनजागृतीसाठी काय 
करणे आव�क आहे?

उ: यासाठी िव{ापीठ 
Ãरापासून खेBापय¿त जनजागृती 
होण े आव�क आह.े दोन 
िदवस आम¦ा िवभागाने अनेक 
िठकाणी जाऊन या संबंधी 
मािहती िदली. वेगवेगळे ाºात े
बोलून माग¬दश¬न केले. यामुळे 
नागिरकामंÏ े Ôाबöल जाणीव 
िनमा¬ण होईल .

सागर जाधव

मानिसक आरोºाचे वाढते महÅसंपादकीय
ल��गक शोषणा�वरोधातील ‘मी-टू’ मोह�म 

गे¹ावष¢ , ऑµर िवजेते, िनमा¬ते हावå वाइनCीन यां¦ावर हॉिलवूडमधील वीस पे§ा जाÃ अिभने¡ीनंी 
लùिगक शोषण करत अस¹ाचा आरोप केला . या लùिगक शोषणािव�� आवाज उठिवÉासाठी िपडीत 
मिहलांनी हॅशटॅग ‘मी टू’ ही मोहीम सोशल मीडीया ¦ा माÏमातून सु[ केली . या मोिहमेमुळे जगभरातील 
मिहला, मुली Ôां¦ावर होणाÀया िकंवा झाले¹ा लùिगक अÔाचारांिव�� बोलत आहेत हे या मोिहमेचे मोठं 
यश मानावे लागेल . लùिगक अÔाचार होऊन देखील सामािजक दबावामुळे अनेक मिहला , मुली या लùिगक 
शोषणािव�� मु�पणे बोलताना िदसून येत नाहीत . हॉिलवूड मÏे चालू झालेली ही लùिगक शोषणािव��ची 
चळवळ आता बॉिलवूड, प¡कािरता तसेच पुÉातील िसDायोिसस कॉलेज पय¿त येऊन पोहोचली आहे . 
िसDायोिसस महािव{ालया¦ा आजी माजी िव{ाEथनीनंी Ôां¦ा बाबतीत घडले¹ा लùिगक शोषणा¦ा 
िवरोधात समाजमाÏमातून आवाज उठवला आहे .िव{ापीठ अनुदान आयोगा¦ा िनदåशानुसार �ापन 
करÉात आले¹ा त�ार सिमतीòारे या लùिगक अÔाचाराची दखल घेऊन कारवाई करÉात येईल असं 
आÓासन िसDायोिसस महािव{ालया¦ा �शासनाला {ावं लागलं आहे . प¡कार आिण क» ¼ीय रा¾मं¡ी 
एम.जे अकबर यां¦ावर देखील सहा मिहला प¡कारांनी लùिगक छळाचा आरोप केला आहे . अकबर यां¦ावर 
करÉात आले¹ा या गंभीर आरोपांवर मोदी सरकारने मा¡ मौन बाळगले आहे .या �करणाबाबत प¡कारांनी 
िवचारले¹ा �<ाला उøर न देताच पररा«¯ मं¡ी सुषमा �राज िनघून गे¹ा .बेटी बचाव, बेटी पढाव असा नारा 
देणारं सरकार मिहलांवर होणाÀया अ±ायािव�� संवेदनशील अस¹ाचं मा¡ िदसून येत नाही.

काही िदवसांपूव¢च एका फोटो प¡काराने या मोिहमेअंतग¬त लùिगक अÔाचाराचे आरोप के¹ामुळे 
गायक कैलास खेरला माफी मागावी लागली हे या मोहीमेच यशच ßणावं लागेल. अिभने¡ी तनुíी दøाने 
नाना पाटेकर यां¦ावर केलेला लùिगक अÔाचाराचा आरोप ,िद}Fशका िविनता नंदा यांनी ¾ेÆ अिभनेत े
आलोकनाथ यां¦ावर केलेला बला©ाराचा आरोप या सव¬ आरोपांची चौकशी होणं गरजेचं आहे . आरोप 
करणाÀया मिहलांनी हे आरोप ±ायालयीन पातळीवर िस� करÉाची जबाबदारी देखील �ीकारली पािहज े
,नाही तर हे आरोप िबनबुडाचे होते असा Ôाचा अथ¬ काढला जाईल. या मोिहमेचा आधार घेऊन एखा{ा 
�ीला िवनाकारण बदनाम करणं देखील चुकीचं आहे . पु�ष�धान संµृतीत जगणाÀया मिहलांना कधी 
ना कधी तरी पु�षांकडून होणाÀया लùिगक अÔाचाराचा सामना करावाच लागतो . इतके िदवस मूग िगळून हा 
अÔाचार सहन करणाÀया मिहला या अÔाचारािव�� आवाज उठवत आहे ही �ागताह¬ बाब आहे . जु±ा 
िपढीतील मिहलांनी हा अ±ाय सामािजक दबावापोटी ,बदनामी¦ा भीतीने िनमूटपणे सहन केला मा¡ ना 
िपढीतील मिहला हा अ±ाय शांत बसून सहन करणार नाहीत असा संदेश ही मोहीम देत आहे .मिहलांवर 
होणाÀया अÔाचारािव�� आवाज उठिवणाÀया या मोहीमेने अ�Ô§िरÔा पु�षी मानिसकतेिव�� लढा उभा 
केला आहे .हा लढा अिधक ापक होऊन मिहलांवर होणाÀया लùिगक अÔाचारांिव�� जनजागृती होणं 
गरजेचं आहे .

�वचारमंथन १२ ऑ¹ोबर २०१८

लोकशाहीचा आ9ा 
असणाÀया अिभ�ी 
�ातंÁाची गळचेपी कशा�कारे 
होत आह े ह े माडंÉाचा �यÄ  
प¡कार रिवशकुमार यानंी 
या पुÃकातनू केला आह े
.नजीक¦ा काळात घडणाÀया 
घटनाचंा संदभ¬ देत Ôानंी 
अिभ�ी �ातंÁाचा होणारा 
Àहास या पुÃकात माडंला आह े
.सरकारिव�� बोलणाÀया , 
�< िवचारणाÀया प¡कारानंा 
देश¼ोही ठरवÉात येऊन Ôानंा 
धमðा िद¹ा जात आहते , 
Ûाटस् अप ¦ा माÏमातनू 
अफवा पसरवनू प¡काराचें 
चािरÁहनन करÉाचा �यÄ 
केला जातोय , सरकारिवरोधी 
आवाज उठिवणाÀया प¡कारावंर 
झुं डी माफ¬ त ह;ा केला जात 
अस¹ाची था लेखक 
पुÃकातनू िविवध उदाहरण े
देऊन सागंतोय .जनतचेी 
मत े सरकार¦ा बाजनेू 
�भािवत करÉासाठी तसेच 
सरकारिवरोधी बोलणाÀया 

�ीनंा बदनाम करÉासाठी 
फेक ±जु पसरव¹ा जात आहते 
सामा± जनतलेा वाÃवापासून 
दूर नेÉासाठी फेक ±जू चा 
आधार घतेला जाऊन जनतचेी 
िदशाभूल केली जात अस¹ाच 
मत पुÃकात � करÉात 
आलं आह े . प¡कार बिसत 
मिलकला िद;ी मÏ े झालेली 
मारहाण आिण प¡कार गौरी 
लंकेश याचंी झालेली हÔा या 

दोन घटना प¡कारानंी आता 
शातं रहावं नाही तर बिसत 
मिलक , गौरी लंकेश सारखी 
तमुचीही अव�ा क[ असा 
संदेश देऊन गे¹ा .एकंदरीतच 
सÔाची कास ध[न िनभ¢डपण े
प¡कािरता करणाÀया प¡काराला 
कोणकोणÔा आÛानाचंा सामना 
करावा लागत आहे याची माडंणी 
पुÃकातील “भयपेरणीचा रा«ी̄य 
�क4” या �करणात िदसून येत.े  

गोमासं बाळग¹ा¦ा 
कारणाव[न जनैूद खानची हÔा  
गद¢ने भरले¹ा रेI ेÿॅटफॉम¬वर 
करÉात आली Ôावळेी Ôा¦ा 
मदतीला कोणीही धावनू आले 
नाही अशी खंत लेखक � 
करतोय. गोहÔे¦ा नावाखाली 
झुं डशाही कडून मुिKमा¦ंा 
होणाÀया हÔा , ि�पूजा 
करणाÀया भ�ा¦ंा टोÐा ही 
उदाहरण े ल§ात घतेा नाने 
िनमा¬ण झालेली  झुं डशाही ह े
भारतीय लोकशाही पुढील �मुख 
आÛान अस¹ाचं लेखकाच मत 
चालू घडामोडी पाहता मनापासून 

पटणार आह े.भारतीय लोकशाही 
समोर िनमा¬ण झाले¹ा 
आÛानाबंरोबरच ह े पुÃक 
जातीव�ा ,आतंरजातीय 
आतंरधम¢य िववाह , �मे  अशा 
सामािजक िवषयावर देखील 
भा5 करत े .धमा¬¦ा आिण 
जाती¦ा िभतंी तोडून �मे क[ 
पाहणाÀया त�णाईची हÔा केली 
जात अस¹ाच भीषण वाÃव 
पुÃकात माडंल आहे .

स{ि�तीत भारतीय 
लोकशाही समोरील असणारी 
आÛाने आिण अिभ�ी 
�ातंÁाची होणारी गळचेपी 
समजनू Lायची असेल तर 
हे पुÃक नÜी वाचलं पाहीज े
.सुनील ताबं े यानंी रिवशकुमार 
या¦ंा या पुÃकाचा मराठी 
अनुवाद अÔंत सोMा भाषेत 
केला आहे .

पुÃक :  द Nी Ûॉईस 
मळू लेखक : रिवशकुमार 
मराठी अनवुाद : सुिनल ताबंे
�काशक : मधíूी पिPकेशन

लोकशाहीत घुसमटणाÀया  आवाजाची  िनभ¢ड माडंणी

 नागराज मंजळेु िनÈमत     
‘नाळ’चा ट�लेर िरलीज

मुं बई : फँडी̄ आिण सैराट 
¦ा अभूतपूव¬ यशानंतर िद}श¬क 
नागराज मंजळेु ‘नाळ’ िच¡पटाòारे 
िनQमती §¡ेात पदाप¬ण करत 
आहते .नागराज मंजुळे यानंी 
फेसबकुवर ‘नाळ’ िच¡पटाचा 
िटझर �दFशत क[न या 
िच¡पटाची घोषणा केली .‘सैराट’ 
िच¡पटाचे कॅमेरामन सुधाकर रेRी 
यानंी ‘नाळ’ िच¡पटाचं िद}श¬न 
केलं आहे. ‘माSाच मनातली गो« 
सुधाकर सागंतोय,’ असं नागराज 
यानंी Ôा¦ंा फेसबकु पोâमÏ े
िलिहलं आह.े हा िच¡पट येÔा 
१६ नोÛ»बर रोजी �दFशत होणार 
आह.े

पूव� भागाचे पाणी              
‘जलसंपदा’ने तोडले
पुणे : जलसंपदा िवभागा¦ा 

अिधकाÀयानंी खडकवासला 
धरणावरील महापािलकेचे पंप 
थटे बंद करत शहरा¦ा पूव¬ 
भागाचे पाणी तोडले. पिरणामी 
पूव¬ भागातील नागिरकाचें मोठे 
हाल झाले. गु�वारी  महापौर 
मु�ा िटळक यानंी थटे 
जलसंपदामं¡ी िगरीश महाजन 
या¦ंाकडे जलसंपदा िवभागा¦ा 
अिधकाÀयाचंी त�ार केली. 
Ôानंतर शहराला �ितिदन १३५० 
दशल§ िलटर पाणी देÉाचे 
महाजन यानंी मा± केले.
  

 बारा िदवसानंंतरही      
पुनव�सन मंदगतीने
पुणे : मागील मिह±ामंÏ े

दाडेंकर पुलाजवळील झाले¹ा 
कालवा दघु¬टनेला बारा िदवस 
उलटून गेले तरी बिधतानंा 
आव�क ती मदत िमळाली 
नाही व Ôा¦ंा पुनव¬सनाचे काम 
मंदगतीने सु�वात आह े काही 
िदवसापूव¢ महापािलका आय�ु 
व िजÈािधकारी यानंी संबंिधत 
नुकसान^Ã भागाची पाहणी 
केली तरी कामाला अपेि§त गती 
िमळत नाही.

  झाकीर नाईकªा 
मालम¥ावंर टाच

मुं बई : वाद^Ã इKािमक 
धम¬गु� आिण इKािमक िरसच¬ 
फाऊंडेशन या सं�चेा सं�ाप 
झाकीर नाईक¦ा मुं बईतील पाच 
मालमøावंर टाच आणÉाचे 
आदेश रा«̄ीय तपास यं¡णा 
अथा¬त एनआयए¦ा मुं बईतील 
कोटा¬ने िदले आहेत. झाकीर 
नाईकसाठी हा मोठा धÜा मानला 
जात असून तपास यं¡णानंी 
झाकीर नाईकभोवती कारवाईचा 
फास आवळÉास सु[वात 
के¹ाचे िदसून येते आहे.

  �ाÀापकाचंा 
  संप अखेर मागे

मुं बई : सातवा वेतन आयोग 
लागू करण,े संप काळातील 
थकीत वेतन, �ाÏापकाचंी 
भरती यासह अ± िविवध 
मागÉासाठी गेले सोळा िदवस 
सु[ असलेले काम बंद  आदंोलन 
एमफु�ोने मागे घेतले असून, 
िश§ण मंÁानंी �ाÏापका¦ंा 
मागÉा नवीन इितवøृात मा± 
करÉाचे सकारा9क िनदåश 
िद¹ामुळे हे आदंोलन मागे घेत 
आह े असे एमफु�ो चे अÏ§ 
मुखोपाÏाय यानंी ßटले.
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पुÃक परीËण : मयरू डुमणे 

बढती आता खÌुा 
�वगा�तूनच भरणार
मुं बई : सरकारी 

नोकÀयामंÏ े पदोTती देताना 
केवळ खु¹ा �वगा¬तील 
पदं भरÉाचा िनण¬य रा¾ 
सरकारने घेतला आह.े Ôामुळे 
सÏा आरि§त वगा¬तील पदं 
पदोTतीने भरली जाणार नाहीत.  
रा¾ातील 154 मागासवग¢य 
पोलीस उपिनरी§काचंी 
िनय�ुी रö क�न Ôानंा मूळ 
पदावर पाठव¹ानंतर झाले¹ा 
गोधंळामुळे सरकारने ह े पाऊल 
उचललं आहे.

पदोTतीमÏ े आर§ण 
{ायचं की नाही याचा िनण¬य 
संबंिधत रा¾ानंी Lावा, असा 
िनण¬य सवWX ±ायालयाने 26 
स/»बर 2018 रोजी िदला होता. 
परंत ु रा¾ सरकारने अ{ाप 
याबाबत कोणताही िनण¬य 
घेतलेला नाही.

वतृ्तवेध
२ 

ज्या �दग्दशर्क , �नमार्त्यावर ल��गक आरोप होत आहेत 
त्यांच्यासोबत आम्ह� काम करणार नाह� .कोणत्याह� 
प्रकारच्या ल��गक छळाचा आम्ह� �नषधे करतो आ�ण 
अशा प्रकरणांमध्ये खोटे आरोप करणार्यांचीह� �नदंा 
करतो .

 - आमीर खान, अ�भनेता

सत्तते आल्यावर तीन म�हन्यांत राज्य लोडश�ेडगंमुक्त 
करण्याच्या बाता करणार्यांनी महाराष्ट्र अधंःकारात नेऊन 
ठेवलाय. स्वप्नाळू मखु्यमं�यांना व ऊजार्मं�यांना कोळशाचे 
�नयोजन जमले नाह� म्हणून अवघ्या महाराष्ट्राने �कती �दवस 
अधंारात चाचपडत रहायचे?
#जवाबदो
         - नवाब म�लक , राष्ट्रवाद� काँगे्रस प्रवक्ते

सागर र�दळ
हाताला काम नाही, शेतीला पाणी नाही, माळरानावर िजकडे बघाव े ितकडे ओसाड जमीन िदसत,े गुराढोराचंा 

चाÀयाचा �< िबकट आह े मग यंदाचं साल गुजरणार कसं ?असा य§�< यावष¢ बळीराजाला सतावत आह े तर 
दसुरीकडे मोAा शहरामंÏ ेपाणी कपातीमुळे अनेक छोaा मोठया सम@ा िनमा¬ण झा¹ा आहते. कारण यावष¢ 
महारा«̄ा त दbुाळामुळे गंभीर पिरि�ती िनमा¬ण झाली आह े

२०१३ ¦ा दbुाळातनू सावरत नाही Ôातच यावष¢ दbुाळाचे ढग अिधक गडद झाले यामुळे रा¾ िचतंातरु 
झाले असून बळीराजाची पिरि�ती अिधकच िबकट झाली आह ेरा¾ातील १६४ तालुðातं सरासरी फ� ७५ टÜे 
इतका पाऊस झाला. ßणनू सव¬ िवभागामंÏ ेगंभीर पिरि�ती िनमा¬ण झाली आह ेआधीच शेतीमालाला नसलेला भाव, 
आिण Ôात यावष¢ पावसाची कमतरता यामुळे शेतकÀयाचें कंबरडे पुरत ेमोडले आह.े खरीप हंगामातील िपके गेलीच 
पण परती¦ा पाऊसातनु काहीच हाती लागले नाही ßणनू रcी हंगामाचे काही खरे नाही. मराठवाडा, िवदभ¬, उøर 
महारा«̄ या भागाचंी पिरि�ती गंभीर झालेली असून रा¾ात आजघडीला 331 गाव,े आिण ४७१ वाBा वeावंर 
टँकर ने पाणी पुरवठा होत आह.े हचे �माण माग¦ा वष¢ १५५ गावानंा १०७ टँकर òारे पाणीपुरवठा केला जात होता. 

यावष¢ असलेला हा भेद अिधक िचतंा वाढवत आह.े मराठवाBातील िजîात पावसाची सरासरी केवळ ६० 
टÜे आह ेßणनू िपÉा¦ा पाÉाची सम@ा,जिमनीतील पाणीपातळीत झालेली घट, आिण शेतीमालातील उfT 
घट असा ि¡सू¡ीय सामना मराठवाडा करत आह ेउøर महारा«ा̄तील अनेक वाBावeात िपÉा¦ा पाÉाची सम@ा 
िबकट आह,े धळेु, नंदरुबार जळगाव या िजîातं खिरपातील िपके जळून खाक झाली. तर नािशक िजîातील २३९ 
गाव, वाBा वeावंर टँकर सु[ आहते िवशेषतः मालेगाव, सटाणा, िसTर, येवला या भागाची पिरि�ती अवघड 
आहे. अgानी आिण सुलतानी अशा दोÌी Ãरावंर शेतकरी सÏा लढत आहते. पिïम िवदभा¬मÏ ेअ§रशः कापूस, 
सोयाबीन ही िपके वाळून गेली तर पिïम महारा«ा̄तील सागंली, सोलापूर या िजîानंा दbुाळाचा जोरदार सामना 
करावा लागत आह.े

संपूण¬तः ^ामीण अथ¬व�चेा कणा मोडकळीस आला असून शासन Ãरावर गतीने �यÄ होताना िदसत नाही, 
जलय�ु िशवार सारºा योजनेचा ताfुरता इलाजही काही कामी पडला नाही, असेच ßणाव े लागेल.क» ¼ा¦ा 
िनकषावंर दbुाळ जाहीर होणार ह ेिनिïत माञ Ôात जाचक अटी नको,एवढीच अपे§ा राहील. क» ¼ा¦ा िनकषात 
रा¾ बसिवÉासाठी रा¾ सरकार �यÄशील राहील.कारण येऊ घातले¹ा २०१९ ¦ा लोकसभा िनवडणकूा! Ôा 
पाÓ¬भूमीवर िवरोधकानंाही आयतचे कोलीत िमळाले असून Ôाचा फायदा शेतकÀया¦ंा िहतासाठी Ôानंी करावा, 
एवढीच अपे§ा!

डेÍन कॉलेज , िटळक िव�ापीठ आिण जीिवधा संÎा याªंा संयÏु िव�मानाने अÐयगुीन 
दगडाचें व ले¼ाªंा छायािच�ाचें �दश�न घोले रोडवरील पंडीत जवाहरलाल नेहÑ सा�ृंितक 
भवनात भरव¼ात आले होते .              (छायािच�कार : गजानन घायाळ )

 अÐयगुीन अवशेषाचें �दश�न 

ZwH$VmM OJ^amV 10 Am°ŠQ>mo~a hm {Xdg 
OmJ{VH$ ‘mZ{gH$ Amamo½`{XZ åhUyZ gmOam 
H$aÊ`mVAmbm.gÜ`m ehar Am{U J«m‘rU ^mJmVrb 
amoOÀ`m YH$m-YH$sÀ`m OrdZmV ‘mZ{gH$ Amamo½`mda 
AmOH$m` n[aUm‘ hmoVmò . `m AZwf§JmZo gm{dÌr~mB© 
’w$bo nwUo {dÚmnrR>mVrb ‘mZgemó `m {d^mJm‘Yrb 
àmÜ`m{nH$m Owhr Xoe‘wI `mÀ`mer gmYbobm g§dmX.

थोडक्यात 

सािव¡ीबाई फुले पुण ेिव{ापीठा¦ा  संÞापन व वøृप¡िव{ा िवभागा¦ा िव{ा\ा¿चे �ायोिगक �काशन.  *�काशक : डॉ. उkला बवå (िवभाग�मुख ) *िव{ाथ¢ संपादक : मयरू डुमण े, सागर रौदंळ , गजानन घायाळ , सागर जाधव , अिनल माने




