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सकं्षिप्त

डॉ. एपीज ेअब्दुल कलाम
  (माजी राष्ट्रपती) जयंती.

          तापमान 
       कमाल ३४.२° से 
       ककमान १९.८° से

        किनविशेष 
जागवतक अधं सहाय्यता किन,

        िाचन प्रेणा किन,
       िृत्तपत्र विके्ता किन.

आशिष कोठावदे

पुणे : ऑक्टोबरच्ा पकहल्ा 
आठिड्ात “सटोलफूल स्टट्रगं्स” म्हणनू 
एक सुरगीताचंी मैकफल बंड गाड्डन, पुण े
येथ ेआयटोजजत करण्ात आली हटोती. ह्ा  
मैकफलीसाठी आतंरराष्ट्रीय ख्ातीच्ा 
गाययका “मेगन ब्मूर” आल्ा हटोत्ा. 
ब्मूर ह्ा ससडनी, ऑ्टट्रेललया येथील 
रकहिासी आहते. त्ाचंा ससडनी येथ े
“मंत्र” नािाचा प्ससद्ध बँड आह.े त्ा 
अतंग्डत ब्मूर ‘भजनसंध्ा’ हा काय्डक्म 
करत असतात. त्ाचबरटोबर ब्मूर ह्ानंी 
जगभरात अनेक कठकाणी  विविध 
नामिंत कलािंतासटोबत त्ाचे काय्डक्म 
केलेले आहते. विशेष म्हणज े त्ा 
परिेशी असूनही पुण ेयेथील काय्डक्मात 
त्ानंी छान अशी कहिंी ि मराठीतील 
भजनं त्ाचं्ा सुरेल आिाजात गाययली. 
श्टोत्ासंाठी हा आश्चया्डचा सुरेल धक्ा 

हटोता!
अध्ात्मिक क्ते्रात तसेच 

गायनाची आिड असणाऱया ब्मूर 
ह्ा आतंरराष्ट्रीय ख्ातीच्ा लेखिका, 
यटोगा आणण ध्ान प्णशणक्का, आर्ड 
ऑफ ललव्हगंच्ा प्णशणक्का, तसेच 
िडेीगं सेलेब्न्ट म्हणनू काय्डरत आहेत. 
ब्मूर ह्ाचं्ाशी बटोलतानंा कळाले की, 
ियाच्ा अिघ्ा पाचव्ा िषा्डपासून 
त्ानंी यटोगा करायला सुरुिात केली. 
स्क्वॅ श कटोर्ड या कठकाणी एका लहान 
शेतकरी समुिायाबरटोबर त्ा यटोगसराि 
करीत असत. त्ाचें बालपण हे 

जिम्ाब्,े आकरिका या कठकाणी गेले. 
त्ानंा लहानपणापासूनच यटोग प्णशक्क 
बनण्ाची ईच्ा हटोती त्ासाठी १९९९ 
साली त्ा भारतात िाराणसी येथ े
आल्ा आणण २००१ साली त्ा यटोग 
प्णशणक्का बनल्ा. 

अध्ात्मिक क्ते्राकडे िळण्ाचे 
मुख् कारण ि अविस्मरणीय प्संग 
सागंताना त्ा म्हणाल्ा की, “भारतात 
यटोगाभ्ासािळेी काही काळ मी 
वनसगा्डच्ा सावनध्ात पि्डतरागंामंध् े
राहत हटोत.े त्ािेळी तथेील एक समूह 
िररटोज रात्री भजन ि सतं्ग करीत 
असे. त्ामधली उजा्ड आणण शक्ी ही 
अभूतपूि्ड हटोती. त्ेहापासून मी भजन 
आणण सतं्ग करण्ास सुरुिात केली 
आणण आजतागायत मी जजथ े असेन 
वतथ ेन चुकता मी त ेकरत आहे”. त्ात 
त्ानंी एक गटोष् आिजू्डन सागंगतली की 
भजन आणण सतं्गामध् े त्ानंा एिढा 

रस वनमा्डण िाला की त्ा अलीकडे  
पाजश्चमात् संगीत (गाणी) फारशी 
गात नाहीत. “माझ्ा अध्ात्मिक 
उत्कुतमेध् े भर पडण्ाचे अजनू 
एक मुख् कारण म्हणज े मी भारत 
िौऱयािर आली असतानंा नेपाळ 
या कठकाणी आर्ड ऑफ ललविगं ह्ा 
संस्चेा ह्वॅप्ीनेस प्टोग्ाम म्हणनू एक 
काय्डशाळा चालू हटोती आणण त्ा 
काय्डशाळेत सहभागी िाल्ानंतर मी 
िऱया अथा्डने अध्ामिाकडे िळले”.  त्ा 
पुढे म्हणाल्ा की “मला समाजाला एक 
संिेश द्ायचा आह े की, अध्ामिातनू 
तमु्हाला िऱया समाजसेिचेा आणण 
नीवतमत्तचेा अनुभि येईल.   सतं्ग 
आणण भजनातनू मानससक सै्य्ड, 
प्मेभाि ि उिारता लाभत असत.े या 
सगळ्ातनू तमु्हाला काय गमळत ेयापेक्ा 
तमु्ही समाजाला काय िेऊ शकता ह े
महत्ाचे आहे”.  

भारतीय सुगम संगीताचा ऑस्ट्रेललयन सूर !

पाणी समसे्साठी पालकमंत्ानंा घेराव
ववक्रम मोरे 

पुणे: असधकाऱयाचें 
कम्डचाऱयािंर वनयंत्रण 
राकहले नसून, जिळपास 
नव्विहुन असधक सफाई 
कम्डचारी ह े णशपायाची 
कामं करतात, हा मुद्ा 
आज क्वॅ न्टटोन्मेंर बटोडा्डच्ा 
बठैकीत चागंलाच 
गाजला , त्ािर “संबंसधत 
असधकाऱयानंी कम्डचाऱयाचं्ा 
ित्डनािर नजर ठेिली पाकहज,े 
चुकत असेल तर त्ात सुधारणा 
करा” असा आिेश बटोडा्डचे अध्क् 
लेफ्टनंर जनरल मेजर वप्थी ससगं 
यानंी किला.

बटोडा्डचे मा. उपाध्क्, 
नगरसेिक अतलु गायकिाड यानंी 
बठैकीत हा मुद्ा उपस्स्त केला.  
सफाई कम्डचाऱयानंा णशपायापेंक्ा 
असधक ितेन गमळत,ेपरंत ुह ेकामगार 
णशपाई कम्डचाऱयाचें काम करतात. हा 
वनण्डय कुणी घतेला? मुख् काय्डकारी 
असधकाऱयानंा याबद्ल काहीही 
माहीत नाही, असे त्ानंी अध्क्ाचं्ा 
वनिश्डनास आणनू किले.

 यासंिभा्डत मी िळेटोिळेी 
संबंसधत िॉड्ड मुकािम यानंा जाब 

विचारलेला आह,ेसिर 
मुकािम नेहमी 
कम्डचाऱयाचंी कमतरता 
असल्ाचे उत्तर मला 
िेत असतात. त्ामुळे 
तीन मकहनाअंगटोिर  मी 
बटोडा्डचे मुख् आरटोग्य 
वनरीक्क संजय िमेंडे 
यानंा माझ्ा िॉडा्डतील 

काय्डरत असलेल्ा एकूण सफाई 
कम्डचाऱयाचंी यािी मागगतली 
हटोती. सिर यािी त्ानंी मला तीन  
मकहनानंतर तीही अध्डिर स्वरूपात 
किली.  त्ा  यािीचा लक्ष्यपूि्डक 
अभ्ास केला असता,मला असे 
किसून आले की,बहुतके सफाई 
कम्डचारी ह े आपला विभाग सटोडून 
बटोडा्डच्ा इतर काया्डलयात णशपाई, 
मितनीस, आिी.  पिािर काम 
करत आहते, त्ामुळे िॉडा्डतील 
सफाईच्ा कामाचा व्ाप  राकहलेल्ा 
कम्डचाऱयािंर येतटो, त्ातही 
कायमस्वरूपी कम्डचारी ह े कामच 
करत नाही, त्ामुळे कामाचा सि्ड 
व्ाप पुन्ा कंत्रारी कामगारािंर 

पुण ेपटोललसाचं्ा कुरंुबीयाचंा फग्यु्डसन रस्तािर ‘रास्ा रटोकटो’  

पालमंत्ानंा घरेराव घालताना पोलीस कुटुबंीय

महहलाचंा संताप
मुलाचंी परीक्ा ि सण सुरू आहते, 
असे असताना तीन कििसापंासून 
घरात पाणी नाही. आजबूाजचू्ा 
पररसरात २४ तास पाणी आह,े 
मग पटोललस लाइनिरच अनाय 
का? आमचे पती २४ तास ड्रूी 
करतात आणण आम्हाला हंडाभर 
पाण्ासाठी िणिण करािी लागत.े 
आम्ही चौथ्ा मजल्ािर राहतटो, 
एिाद्ा मंत्राने एक पाण्ाचा हंडा 
चौथ्ा मजल्ािर नेऊन िाििािा.’’ 
अशा शब्ातं मकहलानंी संताप 
व्क् केला.

सफाई कम्मचारी 
अधिकाऱ्ानंाही जमुानेनात
ित्डणकू सुधारण्ाचा प्शासनाचा इशारा

ममशिगन: अमेररकेतील गमणशगन 
विद्ापीठातील शास्त्रजानंी भारतातील 
ई्हीएम ह्वॅक करून िाििलेआणण 
साध्ा मायक्टोप्टोसेसरने वनकालही 
बिलता येतटो ह े सुद्धा ससद्ध केले आह.े 
गमणशगन विद्ापीठातील शात्रज 
प्ा.  जे. अ्वॅलेक्स हले्डरसन ि त्ाचं्ा  
नेततृ्ािालील पथकाने भारतातील 
ई्हीएम सहजपण े ह्वॅक करता येत,े 

याच्ा प्त्णक्काचा एक व्हकडओ 
ऑनलाइन प्ससद्ध केला आह.े 

बीबीसी  ने याबाबतचे ितृ्त किले 
आह े की, ई्हीएम ला असणाऱया 
कडस्प् ेसारिाच एक  इगमरेशन कडस्प् े
बटोड्ड तयार केला,त्ा बटोड्डिाली एक 
मायक्टोप्टोसेसर आणण ब्ु रूथ रेकडओ 
लपिला अशी  माकहती प्ा.हले्डरसन 
यानंी किली. 

मनोहर पररीकर ्ाचंी 
प्रकृती खालावली

बीड : भगिान 
गडािरील िसरा 
मे ळ ा व् ा च ी 
प्था िंकडत 
ि ा ल् ा नं त र 

ग् ा म व ि क ा स 
मंत्री पंकजा मंुडे 

यानंी आपल्ा िसरा मेळाव्ाचं 
डेस्टनेशन वनिडलं त े म्हणज े संत 
भगिान बाबाचंं जन्गाि सािरगाि. 
याच सािरगािमध् े भगिान 
बाबाचं्ा स्मारकाचं लटोकाप्डण 

िसऱयाला हटोणार आह.े िसरा 
मेळाव्ाला गिदी जमिण्ासाठी 
पंकजा मंुडे समथ्डकामंध् ेजण ूस्पधा्ड 
लागल्ाचं चचत्र सध्ा पाहायला 
गमळतंय. 

िासिार प्ीतम मंुडे याचं्ासह 
पंकजा मंुडमेंनीही सटोशल मीकडयाच्ा 
माध्मातनू भाविक आणण समथ्डकानंा 
िसरा मेळाव्ाचं वनमंत्रण किलं आह.े

िसरा जिळ आला की राज्ात 
िटोन मेळाव्ाचंी चचा्ड हटोत.े एक 
म्हणज े णशिसेनेचा णशितीथा्डिरील 

िसरा मेळािा आणण िदुसरा 
पंकजा मंुडे याचंा िसरा मेळािा. 
अहमिनगर जजल्हातील पाथडदी 
तालुक्ातील भगिान गडािर 
हटोणाऱया िसरा मेळाव्ाची परंपरा 
गडाचे महंत नामिेि शास्त्री यानंी 
िंकडत केल्ानंतर पंकजा मंुडे यानंी 
सािरगािमध् े िसरा मेळािा भरिनू 
शक्ीप्िश्डन केलं. यािषदी तर पंकजा 
मंुडे भगिान बाबाचं्ा भव् स्मारकाचं 
लटोकाप्डण करणार आहते. 

भगिान बाबाचंी पाण्ािर 

तरंगणारी २५ फुराचंी मूतदी  
साकारण ्यात येत आह.े ही मूतदी 
बनिण्ाचं काम प्ख्ात णशल्पकार 
प्मटोि काबंळे ह ेकरत आहते.

विशेष म्हणज े संपूण्ड मूतदी 
उच्च िजा्डच्ा पॉलल्टरमध् े तयार 
करण्ात आली असून सध्ा या 
मूतदीचं काम ह ेअवंतम रप्प्ात आह.े 
येत्ा १७ तारिलेा ही मूतदी सािरगाि 
येथ ेनेण्ात येणार आह.े १८ तारिलेा 
म्हणज े िसरा मेळाव्ात या मूतदीचं 
लटोकाप्डण हटोईल.

सािरगािात िसरा मेळाव्ाची जय्यत तयारी
मुंबई: उद्टोगामध् े कमी पगारात 
राबविणाऱया कटोिळ्ा हाताचं्ा 
तस्करीचे प्कार िाढत चालले आहते. 
कारिाने आणण छटोट्ा यवुनर मध् े
काम करण्ासाठी मुलाचंी तस्करी 
करणाऱया रटोळीला मंुबई पटोललसानंी 
पकडले आह.े वबहार आणण नेपाळहून 
मुलानंा घऊेन मंुबईत आलेल्ा पाच 
जणानंा शवनिारी पटोललसानंी अरक 
केली असून त्ाचं्ा तािडीतनू १३ 
त े १६ िष्ड ियटोगरातील २१ जणाचंी 

सुरका करण्ात आली आह.े 
बालमजरुी विरटोधात काम करणाऱया 
‘प्थम’ संस्ा आणण ‘पालिी चाईल्ड 
लाईन’ या संस्चे्ा प्वतवनधीचं्ा 
सतक्ड तमुेळे ही घरना उघडकीस आली 
आह.े मुलाचंी तस्करी केल्ा प्करणी 
पटोललसानंी मटोहटोम्मि साकिक मन्रुी, 
सुकेश्वर राऊत, एकलाक हसन, जाफर 
शेि या पाच जणावंिरुद्ध निघर पटोलीस 
ठाण्ात गुन्ा िािल करून त्ानंा 
अरक केली आह.े 

चचमकुलाचंी तस्करी 
करणारी टोळी गजाआड

प्रात्यक्षिकाद्ारे अमेररकेकडून 
भारताचे ईव्ीएम ‘हॅक’ 

 पणजी : गेल्ा 
काही कििसापंासून 
गटोव्ाचे मुख्मंत्री 
मनटोहर पारदीकर 
स्व ा िदु व पं ड ा च् ा 

कक्ड रटोगािर अ. भा. आयरु्िजान 
(एम्स) संस्ते उपचार घेत हटोत.े 

प्कृती िालािल्ामुळे रवििारी 
(१४) त्ाचंी ऑक्टोबर रटोजी 

पारदीकर यानंा पणजी येथ े
वनिासस्ानी नेण्ात आले 
आह.े त्ाचं्ा वनिासस्ानातच 
रुग्ालयासारिा कक् तयार 
करण्ात आला आह.े परदीकर यानंा 
अवतशय गुप्तपण े ि ताबडतटोब 
पणजीत आणल्ामुळे त्ाचं्ा 
प्कृती संिभा्डत उलर सुलर चचा्ड 
हटोत आहे.

पुणे : आमच्ासारख्ा काठीच्ा 
आधारािर जीिनाशी किनरात संघष्ड 
करणाऱया सिाांना आज सहानुभूवतची 
गरज नसून संधीची गरज आह.े अशा 
भािना  ररना पारील यानंी व्क् केल्ा.

ररना सागंतात की ,  माि े गािं 
विसापुर ज्ेहा माझ्ा आई िकडलानंा 
मी  अधं असल्ाचे आढळून आले 
त्ेहा त्ानंी िपु औषटोधपचार केले 
पण त्ाचा काही उपयटोग िाला नाही. 
त्ानंतर त्ानंी मला णशक्णसाठी 
पुण्ात पाठिले. पुण्ात मुलीचंी अधं 
वनिासी शाळेत माि ेचौथी पयांत णशक्ण 
पूण्ड केले. नंतर पुढचे णशक्ण मकहला 
आश्म हायसू्कल मध् े पूण्ड केले. ि 
समेंर गमराज मध् ेमी कॉलेज पूण्ड केले. 
त्ा कििसात अधं असल्ाचे िपु िाईर 
िारत हटोत.े त्ातनूही नेहमीच पररिाराचे 
ि णशक्काचें माग्डिश्डन  असल्ामुळे 
पररस्स्तीचा स्स्वकार करुन पुढे जायचे 
ठरिले. 

सहानुभूती नकटो संधी द्ा : ररना पारील
ररना सध्ा राष्ट्ी् दृवष्हहन संघ पुणे ्ामिे 

सचचव म्हणनू काम करतात. त्याचबरोबर देना 
बँक मधे् क्ाक्म  म्हणनू काम करतात. आम्ही 

आिावादी व सुदृढ आहोत, असे त्या आत्मववश्ासपूव्मक सागंतात. 

आिावादी व सुदृढ

या काळात काम करतानंा 
अनेक िाईर प्संग आले. अधं 
लटोकाचंा भाडंिल म्हणनू िापर 
करतात. अधं किन असेल तर 
एकच कििस त्ाचं्ा सटोबत फ़टोरटो 
काढून समाजकाय्ड केले असल्ाचे 
िािितात आम्ही पाहू शकत नाही 
पण तमु्ही पूण्ड जग पाहू शकता 
अनुभि ू शकता तर त्ाचा चागंला 
िापर करा. शारीररकदृष्टा अपंगत् 
असले म्हणनू ती व्क्ी काहीच 
करू शकणार नाही हा समजच 
मुळात चुकीचा आह े आणण तटो 

मला पूण्डतः िटोडून काढायचा 
आह.े  आम्ही म्हणत नाही की 
पैसे िेऊन मित करा असे नाही 
तर काही शब् प्मेाने बटोलले तर 
आम्हाला ही बरे िारेल. समाजात 
बरे-िाईर अनुभि अजूनही येतात 
यामुळे ध्येाप्ती आमिविश्वासाने 
जाताना मी िचले नाही. आपली 
पररस्स्ती बिलण्ासाठी बाहरेून 
कटोणी येईल याचा विश ्िास न 
ठेिता आपल्ािर आलेली िेळ 
इतर अधं मुला-ंमुलीिर  येऊ नये 
म्हणनू काय्डरत िाले.

नागपूर : विष्ू मनटोहर यानंी 
१४ ऑक्टोबर रटोजी नागपूर येथ े
पाच  तासातं २५६ ककलटो तािूंळ, 
१२५ ककलटो मुगडाळ, १५० 
ककलटो चणाडाळ, ५० ककलटो मीठ 
, १०० ककलटो गाजर , ३००० 
ली पाणी, मरार,५० ककलटो िही, 
४० ककलटो कटोसथबंीर इ. साकहत् 

िापरून ३००० ककलटो खिचडी 
बनविण्ाचा विश्वविक्म केला.

या खिचडीची नटोिं गगनीज 
बकु ऑफ िल्ड्ड रेकॉड्ड, ललमका 
बकु ऑफ रेकॉड्ड, एणशया बकु 
ऑफ रेकॉड्ड, इंकडया बकु ऑफ 
रेकॉड्ड मध् े करण्ात येणार 
आह े.

िेफ ववषू् मनोहर  
्ाचंा ववश्ववक्रम

मनोहर पररीकर

रेले् आरषिणाचा  
माग्म सोपा 

पुणे : १२ ऑक्टोबरपासून 
मध् रेल्चे्ा पुण े विभागातील 
सि्ड रेल्से्ानकािंर ‘य ु री एस’ 
मटोबाईल ॲपद्ारे रेल्चेे जनरल 
वतकीर काढण्ाची  ककंिा 
आरणक्त करण्ाची सुविधा रेल् े
प्शासनाने उपलब्ध करून किली 
आह.े या अतंग्डत प्िाशानंा रेल् े
स्ानकाजिळील िटोन ककलटोमीरर 
अतंरापयांत रेल्चेे जनरल वतकीर 
गमळिता येणार आह.े याद्ारे 
वतकीर बकु केल्ास छापील वतकीर 
िािविण्ाची आिश्यकता नाही 
तसेच या ॲपद्ारे आरणक्त केलेले 
वतकीर रद् करता येणार नसल्ाची 
सूचना रेल् ेप्शासनाने किली आह.े

वपपंरी ते वनगडी मेटट्ो 
पुढील वषरी िावणार?
पुणे : महाराष्ट्र मेरट्रटो रेल् े

कॉपपोररेशन (महामेरट्रटो) प्शासनाने २९ 
सप्बेर रटोजी प्कल्प अहिाल वपपंरी-
चचचंिड महापाललकेला सािर केला. 
अहिालामध् े महाराष्ट्र मेरट्रटो रेल् े
कॉपपोररेशन (महामेरट्रटो) प्शासनाने 
कडसमेंबर २०१९ पयांत वपपंरी त ेवनगडी 
हा सुमारे पाच ककमी पयांतचा माग्ड 
पूण्ड करून मेरट्रटो सेिा सुरू करण्ाचा 
वनधा्डर केला आह.े अहिालानुसार 
या पाच ककमीच्ा मागा्डिर तीन 
स्ानकाचंा समािेश असून या 
मागा्डसाठी सुमारे अकराशे कटोरी 
रुपये इतका िच्ड अपेणक्त आह.े 

पी एम पी बसेस 
 होणार चकचकीत

पु णे :  
प ी ए म प ी 
प्शासनाकडून 
ब से स च् ा 
स्वच्तेसाठी 
आधवुनक स्वयंचललत स्वच्तायंतं्र 
िरेिी करण्ात आली आहते. प्ते्क 
यंत्राची ककंमत सहा लाि रुपये आह.े 
या यंत्राचं्ा मितीने केिळ नऊ त ेिहा 
गमवनरात बस स्वच् हटोणार आह.े 
पकहल्ा रप्प्ात पुण े ्ेटशन, स्वारगेर, 
कटोथरूड, माकके र याड्ड, शेिाळेिाडी, 
वपपंरी या सहा आगारामंध् े ही यंत्रणा 
बसविण्ात आली आह.े 

पुणेकराचें 
पाणी िेतीला   

पुणे : १५ ऑक्टोबर त े २३ 
नटो्हमेंबरपयांत जलसंपिा विभागातफके  
रब्ी हंगामातील शेतीला चार अब्ज 
घनफुर (रीएमसी) पाणी पुरिठा 
करण्ात येणार आह.े पुण ेशहरासाठी 
िररटोज िेण्ात येणाऱया १३५० एम 
एल डी पाणी पुरिठ्ामध् े कपात 
करण्ात आली आह.े 

खंडणीप्रकरणी
टटळेकरावंवरुद्ध गुने्

पुणे : पुण,े कटोढंिा भागात एका 
कंपनीच्ा असधकाऱयानंा धमकािनू 
त्रास िेत पन्ास लाि रुपयाचंी 
िंडणी मागीतल्ाच्ा आरटोपािरून 
भाजप आमिार तसेच भाजप यिुा 
मटोचा्डचे प्िेशाध्क् यटोगेश करळेकर 
ि अन वतघावंिरुद्ध िंडणी मागणी, 
चटोरी, साि्डजवनक मालमत्तचेे 
नुकसान, तटोडफटोड करण,े संगनमत 
करण े आिी गुने् िािल करण्ात 
आले आहते. 

चलफ्ट देणे पडले महाग 
पुणे : रात्रीच्ा िेळी तरुणीस ललफ्ट 

िेण ेएका शािा अणभयंत्ास महागात 
पडले आह.े ललफ्ट मागणाऱया 
तरुणीला िदुचाकीिर बसिल्ा नंतर 
वतने विनयभंग केल्ाचा आरटोप करून 
सधगंाणा सुरु केला. त्ानंतर ब््वॅ कमेल 
करून चौिा हजार रुपयाचंी रटोकड 
घेतल्ाची घरना घडली. ही घरना 
साध ूिासिानी चौकात बधुिारी रात्री 
पािण े अकराच्ा सुमारास घडली. 
या प्करणी सत्तािन िषा्डच्ा शािा 
अणभयंत्ाने या प्करणी बंड गाड्डन 
पटोलीस ठाण्ात कफया्डि किली असून 
गुन्ा िािल करण्ात आला आह.े 

भर वगा्मत 
मखु्ाध्ापकाचंी हत्या 
बंगळुरू : कना्डरक मधील 

बंगळुरू शहरात एका शाळेत 
मुख्ाध्ापकाची भर िगा्डत हत्ा 
करण्ात आली. मुख्ाध्ापक 
मुलानंा णशकित असताना सहा 
मारेकऱयानंी त्ाचं्ािर हल्ा 
चढिला. त्ािेळी िगा्डत २० 
विद्ाथदी हजर हटोत.े रंगनाथ नायक 
असे हत्ा िालेल्ा मुख्ाध्ापकाचे 
नाि असून त ेिहािीच्ा विद्ाथ्ाांना 
णशकित हटोत.े

मुं बई : डट्रंक अडँ डट्राइ्ह केसचं 
प्माण कमी करण्ासाठी हे पाऊल 
उचलण्ाचा राज् सरकारचा मानस 
आह.े जर अशी घरपटोच िारू गमळाली 
तर महाराष्ट्र ह े िारू घरपटोच िेणारं 
िेशातलं पकहलं राज् असेल. उत्ािन 
शुल्क मंत्री चंद्रशेिर बािनकुळे यानंी 
शवनिारी ही माकहती किली. 

त ेम्हणाले, ‘िारू वपऊन गाडी 
चालिल्ामुळे हटोणारे अपघात राळण े 

आता दारूही 
ऑनलाइन?

 
हा यामागचा प्मुि उदे्श 
आह.े नशेत गाडी चालिनू हटोणाऱया 
अपघाताचंी संख्ा मटोठी आह.े यात 
अनेक जण मृतु्मुिी पडतात. जशा 
इ-कॉमस्ड िेबसाइर असतात तशाच 
माध्मातनू जशी भाजी, फळे घरी 
येतात तशी िारूही घरपटोच येईल.’

बऱ्ाच टदवसापंासून ्ा मतदार संघात सफाई होत 
नसलाच्ा तक्रारी अनेक नागररक व स्ावनक सामाशजक 
मंडळे ्ानंी केलेला आहेत.

-अतुल गा्कवाड, नगरसेिक

इच्ामरण 
म्हणज े

आमिहत्ा न्ह े
: विद्ा बाळ 

आतील पानािर. .

     वृत्तवेि

 पंकजा मुं डे

से्हा पाटोळे

पुणे : ऐन निरात्रटोत्िात 
णशिाजीनगर पटोलीस िसाहतीतील 
पाणीपुरिठा गेल्ा तीन कििसापंासून 
बंि असल्ाने संतप्त िालेल्ा 
पटोललसाचं्ा कुरंुबीयानंी िसाहतीबाहरे 
आणण जानेश्वर पािदुका चौकात रवििारी 
रास्ा रटोकटो आिंटोलन केले. तसेच 
येथील रकहिाशानंी थरे पालकमंत्री 
गगरीश बापर याचं्ा वनिासस्ानी 
मटोचा्ड काढला.

“ततुा्डस रँकरने पाणी पुरिठा 
करू आणण पाणी का येत नाही, 
याबाबत चौकशी करून लिकरात 
लिकर हा प्श्न सटोडि”ू असे 
आश्वासन पालकमंत्रानंी किल्ानंतर 

आिंटोलन मागे घेण्ात आले. 
आिंटोलनानंतर संध्ाकाळी पाच 
िाजता िसाहतीसाठी पाणी सटोडण्ात 
आले हटोत.े पटोलीस लाईन िगळता 
इतरत्र मात्र पुरेशा प्माणात पाणी 

पुरिठा हटोत आह.े मात्र लाईनमध् े
तीन  कििसापंासून पाणी येत नसल्ाने 
संतप्त िालेल्ा पटोललसाचें कुरंुबीय 
रवििारी सकाळी रस्तािर आले़ . 
काही िेळ जानेश्वर पािदुका चौकात 

रास्ा रटोकटो आिंटोलन केले. आिंटोलन 
केल्ानंतर काही तासातच सुमारे २० 
गमवनर िसाहतीमध् े पाणी पुरिठा 
करण्ात आला.

िडकिासला कालिा फुरीनंतर 
शहराच्ा अनेक भागात पाणीपुरिठा 
विस्कळीत िाला आहे़  .णशिाजीनगर 
पटोलीस लाईनमध् े पूिदीपासूनच 
कमी िाबाने अपुरा पाणीपुरिठा 
हटोत हटोता. गेल्ा तीन कििसापंासून 
जलसंपिा विभागाने पाललकेचे पंप 
बंि केल्ाने एसएनडीरी जलकमें द्रातून 
अपुरा पाणीपुरिठा हटोत असल्ाने 
णशिाजीनगर, गटोिलेनगर, मॉडेल 
कॉलनी या पररसरात अतं्त कमी 
िाबाने पाणीपुरिठा हटोत असल्ाचे 
कारण किले आह.े



रुप्ावर भीतीचे सावटसंपादकी्
अशभव्यक्ी  १५ ऑक्ोबर २०१८
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माझ्ा आई वडिलांनी मला दिलेली सवावात मोठी भेट म्हणजे 
त्ांनी मला खेळण्ाचं सवातंत्् दिलं. ज्ांचे पालक खेळाचे 
साद्हत् ववकत घेऊन िेऊ शकत ना्हीत त्ां मलुांना खेळाचे 
साद्हत् भेट िेऊन आपण भारतभराच्ा मुलांच्ा चे्हऱ्ावर 
्हस ूआण ूशकतो. त्ांना खेळण्ाची संधी भेट िेऊ .
#िानउतसव

	 -	सचिन	्तेंडुलकर

मराठी वाचन संसककृ तीची मळंु अजनू खोलवर रुजवण्ाच्ा 
उद्ेशाने वाचन पे्रणा दिनाच्ा ननममतताने बोररवली ्ेथे 
मोबाईल ग्ंथाल्ाचे उिघाटन केले. 
#वाचनपे्रणादिन

        	-विनोद	्तािड,े	

सटोमिार, किनाकं ८ ऑक्टोबंर 
२०१८ रटोजी रॉयल स्वीकडश 
अक्वॅ डमी ऑफ सायन्से तफके  
२०१८ चे अथ्डशास्त्रासाठीचे  ५० िे 
नटोबले पाररतटोवषक जाहीर करण्ात 
आले. विल्म नटोड्डहॉस ि पॉल 

रटोमर हे अमेररकन 
अथ्डशास्त्रज या पुरस्काराचे मानकरी 
ठरले आहेत. 

विल्म नटोड्डहॉस (७७) यानंा 
‘हिामान बिलाचे अथ्डशास्त्र’ या 
संबंसधत संशटोधनासाठी पुरस्कार 

िेण्ात आला आह.े विल्म हे अमेररकेतील येल 
विद्ापीठात अथ्डशास्त्र विषयाचे प्ाध्ापक आहेत. 
विल्म याचें संशटोधन समग्लक्ी अथ्डशास्त्राच्ा 
िीघ्डकाळीन पररणामासंबंधी आह.े  विल्म हे 
पकहले व्क्ी आहेत, ज्ानंी हिामान ि अथ्डशास्त्र 
याचं्ा परस्पर कक्येचे िण्डन करणारा मूल्वनधा्डररत 
विशे्षणामिक प्बंध सािर केला आह.े विल्म 
यानंा हिामानातील बिल ह ेफायिा आणण तटोट्ाच्ा 
स्वरूपात सािर करता यािते  म्हणनू एक आरािडा 
विकससत करायचा आहे. त्ानंी जीिाश्म इंधन ि 
हररतगृह िाय ूउत्ज्डन यासंारख्ा समसािंर उपाय 

म्हणनू सि्ड िेशािंर काब्डन कर 
आकारण े हा उपाय सुचिला 
आहे.

पॉल रटोमर (६२) 
यानंा ‘तंत्रजानातील बिल 
ि अथ्डशास्त्र’ या संबंसधत 

संशटोधनासाठी नटोबले पुरस्कार 
िेण्ात आला आहे.पॉल हे अमेररकेतील नयूॉक्ड  
विद्ापीठात अथ्डशास्त्र विषयाचे प्ाध्ापक आहेत. 
त ेजागवतक बँकेचे प्मुि अथ्डतज िेिील हटोत.े पॉल 
याचंा ससद्धातं हा अथ्डसत्तचे्ा अतंहीन िाढीसाठीच्ा 
संशटोधनाचा पाया आहे. त्ाचं्ा प्बंधाच्ा 
अमंलबजािणीसाठी सरकारने संशटोधन ि विकास 
आणण पेरंर संबंसधत कायद्ासंाठी अथ्डसहाय्य द्ािे 
अशी त्ाचंी अपेक्ा आहे. तसे िाल्ास बाजाराच्ा 
अथ्डशास्त्रामध् ेनिनिीन कल्पनाद्ारे िस् ूि सेिाचें 
उत्ािन करता येईल. 

िटोन्ीही अथ्डशास्त्रजानंी अथ्डसत्तचे्ा शाश्वत 
विकासाचे प्श्न हाताळले आहेत. विल्म ि पटोल 
यानंा या नटोबले पुरस्काराचे वितरण १० कडसमेंबर रटोजी 
्टॉक हटोम येथ ेकरण्ात येणार आह.े पुरस्काराची 
रक्म ९० लाि स्वीकडश क्टोनर (सुमारे १० लाि 
डॉलर) एिढी असून िटोघामंध् े विभागून िेण्ात 
येणार आहे.

उसाच्ा गोडव्याने शिषिण कडू
िेश महासत्ता हटोण्ाची स्वप्न पाहत आह.े आणण स्वप्न पाहण्ात काही गैर 

नाही. पण महासत्ता हटोणार म्हणज ेनक्ी काय हटोणार याचे चचत्र काही स्पष् हटोताना 
किसत नाही. एका बाजलूा विकासाचा प्चारतंत्र  सुरू असताना िदुसरीकडे एक मटोठा 
िग्ड विकासाच्ा सि्डच घरकापंासून िदुरू लटोरला जात आह.े यातीलच एक घरक 
म्हणज ेऊसतटोड मजरू आणण त्ाचंी मुलं. िरिषदी राज्ाच्ा विविध भागातनू अतंग्डत 
स्लातंर करणाऱया मजरूाचंी संख्ा काही लािामंध् े आह.े यामध् े ऊसतटोड, 
िाणीत काम करणारे, विर भट्ािंर काम करणारे, बाधंकमािंर काम करणारे, रस् े
बाधंणीसाठी काम करणारे इत्ािी इत्ािी...  ही यािी िाढतच जात.े इथ े केिळ 
मजरूच स्लातंरीत हटोत नाहीत तर त्ाचं्ासटोबत त्ाचंी मुलंही स्लातंरीत हटोत 
असतात. या स्लातंरणामुळे या मुलाचं्ा णशक्णाची प्चंड आबाळ हटोत.े लािटो 
मुलं णशक्णाच्ा प्िाहापासून िूर फेकली जातात. राज्ात 250 पेक्ा जास् सािर 
कारिाने आहते. या कारिानािंर ऊस तटोडण्ासाठी िरिषदी िहा त े बारा लाि 
ऊसतटोड मजरू स्लातंरीत हटोत असतात. या मजरूासंटोबत त्ाचंी िीड त ेिटोन लाि 
मुलंही स्लातंरीत हटोतात. स्लातंरणाच्ा या काळात मुलाचं्ा णशक्णाचे काय हटोत े
ह ेशासनालाही माहीत नाही. याचे कारण राज्ात ऊसतटोड मजरूाचंी संख्ा ककती 
आह ेयाची असधकृत आकडेिारी िेिील िदु् शासनिरबारीही नाही. विविध संस्ा, 
अभ्ासकाचं्ा मत ेिहा त ेबारा लाि ऊसतटोड मजरू असािते असा अिंाज बाधंला 
गेला आह.े बारामती जिळील सटोमेश्वर सहकारी सािर कारिानाच्ा पररक्ते्रातील 
ऊसतटोड मजरूाचं्ा मुलाचं्ा णशक्णासाठी ‘आशा’ नािाची एनजीओ काम करत.े 
त्ानंी केलेल्ा सिकेक्णात त्ानंा ऊसतटोडणीसाठी आलेल्ा मजरूासंटोबत स्लातंरीत 
िालेली ९४५ मुलं सापडली. ज्ाचंी शाळा स्लातंरणामुळे बंि िाली हटोती.  ह ेफक् 
एका कारिानाचे उिाहरण िाले. सरासरीच काढायची िाल्ास प्ते्क हंगामात 
ककमान िटोनशे कारिाने सुरू असतात. प्त्के कारिानािर आपण सातशे मुलं जरी 
पकडलीत तरी हा आकडा िीड लािापंयांत जातटो. यािरून या मुलाचं्ा णशक्णाचा प्श्न 
ककती गंभीर आह.े याची जाणीि सहज हटोऊ शकत.े

पुण्ातील गटोिले इन्स्टिट्रू मधील डॉ. डेबाशीश नंिी यानंी ऊसतटोड मजरूाचं्ा 
मुलाचं्ा णशक्णिार अभ्ास करून एक अहिाल सािर केला हटोता. त्ातनू समटोर 
येणारी माकहती अवतशय धक्ािायक आह.े डॉ. नंिी यानंी अहमिनगर, पुण ेआणण 
सातारा या तीन जजल्हातील २३ गािं,  ६३८ कुरंुबं आणण ७७३ मुलाचें सिकेक्ण 
केले. यातनू त्ानंा असे आढळून आले की, या ७७३ मुलापैंकी ९८.५०  मुलं ही 
स्लातंरणाच्ा काळात शाळापंासून पूण्ड तरुलेली आहते. समाजात असुरणक्तता 
एिढी िाढली आह ेकी आपल्ा मुलानंा कटोणाच्ाही जबाबिारीिर ठेऊन जायला 
पालक तयार हटोत नाहीत. ऊसतटोडणीला आलेल्ा कठकाणचा पररसर निीन 
असल्ामुळे वतथहेी कुणाच्ा विश्वासािर मुले शाळेत घालयाची?, कटोणी ओळिीचे 
नसत,े ऊसाच्ा शेतापंासून शाळा िूर असतात, सहा मकहनाच्ा या उसतटोडीच्ा 
काळात राहण्ाचा ठािकठकाणा नसतटो, ११ त े१२ िषाांिरील मुलािंर पालकानंी सरा्डस 
४० त े५० हजार उचल घतेलेली असत,े ऊसतटोड कामगार ज्ा कठकाणी राहतात  त्ा 
कठकाणी चटोराचंी णभती असल्ामुळे कटोपेची रािण करण्ासाठी मुलानंा घरी ठेिले 
जात,े ज्ा म़जरुाचंी मुले अगिीच लहान आह ेत्ाचंा साभंाळ करण्ासाठी मटोठ्ा 
भािंडानंा घरी ठेिले जात.े अशा एक ना अनेक कारणामुंळे मुलाचें णशक्ण थाबंत.े 
त्ामुळे मुलाचंी इच्ा असटो िा नसटो त्ानंा काम करािचे लागत.ेमहाराष्ट्र शासनाने 
‘राईर रू एजु्केशन’ च्ा अतंग्डत २०१५ मध् ेस्लातंरीत उसतटोड मजरुाचं्ा मुलाचं्ा 
णशक्णासाठी काही तरतिूी केल्ा आहते. यासाठी २०१५-१६ च्ा अथ्डसंकल्पात ४२ 
कटोरी ४८ लाि रुपयाचंी तरतिू केली हटोती. यामध् ेत्ाचं्ा वनिासाची सटोय, जिेण, 
शैक्णणक साकहत् आिीसाठी प्ते्क विद्ाथ्ा्डमागे ८ हजार २०० रुपये िच्ड केले 
जाण ेअपेणक्त हटोत.े यानूसार शासनाने जालना जजल्हातील सुमारे ५१,०१८ मुलानंा  
वनयगमत शाळेत पाठविल्ाचा िािा केला आह.े याची शहावनशा हटोण ेगरजचेे आह.े 
एकीकडे आपण कडजजरल इंकडयाची स्वप्न पहातटो, आणण विकासाच्ा मटोठ्ा  मटोठ्ा 
गप्ा मारतटो. पण िदुसरीकडे आजही ही मुले केिळ शालेय णशक्णासाठी िगडत 
आहते. एकीकडे आपण स्वच् भारताचा नारा िेतटो मात्र िदुसरीकडे स्वच् हा शब् 
िेिील त्ानंा माकहती नाही; हा विकासाचा विरटोधाभास नाही का?

भारतीय रुपयाने ऐवतहाससकररत्ा 
वनचाकंी पातळी गाठली आह.े आज एका 
अमेररकन डॉलरसाठी ७४ रुपये मटोजाि े लागत 
आहते. स्वातंत्रप्ाप्तीच्ा िळेी डॉलर आणण 
रुपया याचंा विवनमय िर हा एका डॉलरसाठी एक 
रुपया असा हटोता.

आज रुपयाचीच नाही तर बऱयाच महत्ताच्ा 
िेशाचं्ा चलनात िेिील घसरण िाल्ाचे किसत.े 
सि्डप्थम अमेररकेने तकु्ड स्ानच्ा मालािर 
लािलेल्ा आयातशुल्कामुळे तकु्ड स्ानचे चलन 
‘ललरा’चे सुमारे 35 रकक्ाहंून असधक प्माणात 
अिमूल्न िाले. याचे पडसाि म्हणनू रुपयाचे 
िेिील अिमूल्न िाल्ाचे किसत.े तसेच 
अमेररका-चीनचे व्ापार यदु्ध, आतंरराष्ट्रीय 
बाजार पेठेतील पेरट्रटोल ि कडिलेच्ा ककंमतीत 
िालेली िाढ, अमेररकेने इराणिर लािलेले वनबांध 
यामुळे िेिील रुपयाची घसरण िाली. सरकारी 
उपाययटोजना ि मध्ितदी बँकेच्ा धटोरणामुळे 
व्ाजिर, परकीय व्ापारातील तरू, वििेशी 
विवनमय, व्ापारा अतंग्डत गंुतिणकुीिरील घरत 
जाणारा परतािा यामुळे डॉलस्डचा ओघ घरला 
असून रुपयाची घसरणही िालेली आह.े

पैशाच्ा पुरिठ्ात मध्ितदी बँकेकडून 
िाढ करण्ात आली आह.े त्ामुळे उत्ािन 
क्मतते िेिील िाढ िालेली आहे ि भारताकडून 
हटोणाऱया वनया्डतीत िाढ हटोण े अपेणक्त आहे. 
परंत ु सिपोच्च नायालयाने िवनज उत्खननािर 
घातलेल्ा बंिीमुळे िवनजाचंी वनया्डत घरली 
आहे. तसेच रासायवनक ित ेि कीरकनाशकाचं्ा 
अवतिापरामुळे भारतात उत्ाकित िालेली फळे ि 
भाजीपाला िरेिी करण्ास अनेक िेशानंी नकार 
किला आहे. अमेररकेने भारतीय औषध वनर्मती 
कंपनािंर फसव्ा पद्धतीने औषध बनविण्ात 
येत असल्ाचे आरटोप करत औषध िरेिीिर 
वनबांध घातले आहेत. अशा अनेक कारणामुंळे 
प्त्क्ात मात्र वनया्डतीत घर िाल्ाचे किसत 
आहे.

पेरट्रटोल ि कडिलेच्ा िाढत्ा ककंमती तसेच 
आयात केल्ा जाणाऱया िस्ूंसाठी जास् ककंमत 
मटोजािी लागत आह.े पररणामी िेशात महागाई 
िाढली आह.े प्त्क् परकीय गंुतिणकुीचा ओघ 
कमी हटोत आहे. यामुळे  िेिील भारतात डॉलरचा 
पुरिठा कमी िाला आहे. लािटो भारतीयानंा 
िैनंकिन जीिनात अनेक गटोष्ीसंाठी उिाहरणाथ्ड- 

परिेशातील णशक्ण, व्ािसाययक बठैका, 
पय्डरन, परिेशात केली जाणारी गंुतिणकू, तसेच 
संरक्णासाठी लागणारी साधन सामुग्ी िरेिी 
करण,े कच्चामाल िरेिी करण े इत्ािी अनेक 
कारणासंाठी अब्जािधी डॉलस्डची गरज भासत.े 
परंत ु भारतात डॉलरच्ा 
मागणी ि पुरिठ्ातील 
असमतटोलामुळे भारतीय 
अथ्डव्िस्ते डॉलरचा 
तरुिडा जाणित आहे. 

पुढील काळात अशीच पररस्स्ती  राकहली 
तर रुपया  आणिी घसरण्ाची शक्ता 
नाकारता येत नाही. जगभरातील जिळजिळ 
सि्डच िेशाचं्ा चलनात घसरण हटोत असल्ाने 
रुपयाची घसरण ही चचतंचेी बाब नसल्ाचे ररिि्ड 
बँक ऑफ इंकडयाने सागंगतले आह.े कमें द्र सरकारने 
भारतीय रुपयाच्ा चलनातनू परिेशात केलेल्ा 
गंुतिणकुीिर गमळणाऱया व्ाजािर प्ाप्प्तकर 
न आकारण्ाचा वनण्डय घतेला आह.े भविष्ात 
मध्ितदी बँक ि सरकार यटोग्य प्कारच्ा 
धटोरणाचंा अिलंब करून या समसिेर यटोग्य 
उपाय यटोजना आिले अशी अपेक्ा आह.े

‘मी-सुद्धा’  म्हणजे ‘कोण’ नाही 
“नाना पारेकर असं करूच शकत नाही.”, “हा पब्ब्ससरी ्ंटर आह.े”, “ही 

काय  धतुल्ा तािंळाची आह ेकाय?”, “ वतचे ससनेमे बघा. नाना पारेकरिर ती ज े
आरटोप  करतीय त्ाहून बरंच काय काय इमरान हाश्मी िगैरे सहकलाकारासंटोबत 
अगिी आनंिानं केलंय वतनं.” या सगळ्ा प्वतकक्यामंध् ेकाहीतरी िरकण्ासारिं 
आह.े  कलम ३५४ अ, ब, क, ड येण्ासाठी २०१३ ला वनभ्डया घडािं लागलं. सामान 
माणसाच्ा भाषेत सागंायचं तर, चटोरून फटोरटो काढण,े पाठलाग करण,े परिानगी 
णशिाय स्पश्ड करण,े स्त्रीला उदे्शून अश्ील उद्ार काढण,े बळजबरीने कपडे 
उतरिायला लािण ेइत्ािी पुरुषाचं्ा ित्डणकुीला ३५४ ने गुन्ा ठरिले आणण त्ासाठी 
भरगटोस णशक्चेी तरतिू केली. हा गुन्ा आह ेयाचा साक्ात्ार ्हायला आपल्ाला 
२१िं शतक उजाडािं लागलं. याआधी या ित्डणकुीला आपण पाऊस िाऱयासारिं 
वनसग्ड म्हणनू स्वीकारलं हटोतं. आणण छत्रीचा शटोध लािािा, तसा आपण ‘७ च्ा आत 
घरात’ चा शटोध लािला हटोता. 

तनुश्ी ित्ता इत्ािीचं्ा आरटोपात ककती तथ् आह ेह ेनायालयात ससद्ध हटोईल. 
आपण आपल्ा मानससकतचेा विचार करू. कायिा ह े सुधारणमेधलं एक भक्म 
पाऊल असलं तरी फक् कायिा करून समाज सुधारत नाही.  #METOO या ५ 
अक्रात या पररस्स्तीचं गाभंीय्ड लक्ात येतंय. “मी सुद्धा” म्हणज े“कटोण नाही !?!”.  

आपलं मत तयार करताना आपण काही मुदे् लक्ात घतेले पाकहजते, आपण 
पुरुष प्धान समाजात राहतटो, स्त्रीच्ा शारीररक संििेना पुरुषापेक्ा असधक असतात. 
‘हा मुलगा मािा पाठलाग करतटोय’ ह ेस्वतःच्ा आईला, बकहणीला अगिी मैगत्रणीला 
सागंताना सुद्धा मुलीला भीती िारत.े कारण एिािा मुलगा तझु्ा मागे येतटोय म्हणज े
तिंुच काहीतरी चुकलं असणार असं म्हणणाऱयाचंी संख्ा आपल्ाकडे जास् आह.े 
या तक्ारीमुंळे चालू असलेलं णशक्ण,  नटोकरी बंि हटोऊन घरी बसण्ाची सक्ी हटोईल 
ही िेिील भीती  असत.े नाययका म्हणनू कटोणी आधीच्ा ससनेमात काही ‘बटोल्ड ससन’ 
केले असतील म्हणज ेती पुढच्ा ससनेमातल्ा एिाद्ा ससनला विरटोध करू शकत नाही 
ह ेगृहीतक चुकीचं आह.े िशै्याव्िसाय करणारी स्त्री िेिील वतच्ा इचे्ने एिाद्ाला 
बटोलण्ापासून, स्पश्ड करण्ापासून रटोि ूशकत ेआणण त्ाने त ेन ऐकल्ास कलम 
३५४ िाली िाि मागू शकत.े पडद्ािर किसणाऱया कलाकारामधला पडद्ामागचा 
माणसू िगेळा असू शकतटो आणण तटो आपल्ला माकहत नसू शकतटो. मराठीपणापेक्ा 
माणसूपण मटोठं असतं.  “त ेमराठी आहते, त ेनाम फौडेंशनचं काम करतात, ककती 
छान अणभनय करतात” याचा आणण त्ानंी गैरित्डन केलं की नाही याचा एकमेकाशंी 
काहीही संबंध नाही. 

आपण व्क्क्पूजक हटोणं थाबंिलं पाकहज.े यातनू मूळ मुदे् बाजलूा राहतात. 
#METOO मटोकहमेिर चचा्ड हटोताना अशा प्संगामंध् े त्ा पीकडत स्त्रीने, 
सहकम्डचाऱयानी, वनमा्डत्ानंी, पटोललसानंी, मकहला आयटोगानंी काय केलं पाकहज,े त्ा 
स्त्रीला कटोणत ेअसधकार आहते िगैरेिर बटोललं जाणं अपेणक्त हटोतं पण आपण नाना 
पारेकरिर अडकून बसलटोय. चळिळ उभी करायला फार कहमंत लागत.े #METOO 
िाया घालिली तर पुन्ा पुढच्ा वपढयानंा #WEALL उभी करािी लागेल.

विद्ा बाळ या लेखिका, संपािक,  सामाजजक 
काय्डकत्ा्ड आहते. १९६४ त े १९८३ या काळात 
‘स्त्री’ माससकाच्ा त्ा सहाय्यक-संपािक राकहल्ा 
असून १९८३ त े१९८६ या काळात मुख् संपािक 
िाल्ा. विद्ा बाळ यानंी ऑग्ट १९८९ मध् े
‘गमळून साऱयाजणी’ हे माससक सुरू केले. सध्ा त्ा 
‘इच्ामरण’  या संकल्पनेसंबंधी जनजागृती करत 
आहते. त्ाचं्ाकडून ‘इच्ामरण’ समजनू घणे्ाचा 
हा एक प्यत्न:

प्र. का्द्ाने  आशण जनमानसाने स्ीकारावे 
म्हणनू तुम्ही काम करत असलेले ‘इच्ामरण’ हे  
प्रकरण नेमके आहे का्?

उ : इच्ामरणाचे िटोन िगेिगेळे पैलू आहेत. 
एक म्हणज े “LIVING WILL”. त्ामध् े
माणसाला तटो  जजिंत असताना त्ाला कुठले 
िदै्कीय उपचार िेऊ नयेत ह े  ललहून ठेिता येईल. 
मरण अरळ असतं पण त ेकधी आणण के्हा येईल हे 
सागंता येत नाही. आपण त्ािळेी हटोणाऱया ििेनानंा 
घाबरत असतटो. कुठल्ाही कारणाने मी कटोमामध् े

गेले ककंिा बशुेद्ध िाले आणण सलग १५ 
कििस माझ्ा तब्तेीत सुधारणा िाली 
नाही तर  माि े उपचार बंि करण्ात 
यािते ि मला ििेनारकहत मरण द्ािे 
असं “LIVING WILL” मला करता 
आलं पाकहज.े ककमान ियाच्ा साठी-
सत्तरीनंतर ती महत्ाची गटोष् आहे. 
िदुसरा पैलू म्हणज े“QUALITY 
OF LIFE”. मािं जगायचं त्ेहढं 
जगून िालंय आणण आता गमळिािं 
असं माझ्ा आयषु्ात काही राहील 
नाही. “QUALITY OF LIFE” राकहलेली 
नाही तर मला माझ्ा मजदीनं मरता आलं पाकहज.े 
“RIGHT TO LIFE” मध् े“RIGHT TO 
DEATH” समाविष् असलं पाकहज.े 

प्र. मग “आत्महत्या” आशण “इच्ामरण” 
्ात का् फरक राहहला?

उ : आमिहत्ा ही वनराशेतनू येणारी आह.े 
इच्ामरण हे आयषु्ाच्ा पूण्डत्ाच्ा भािनेतनू 
येणारे आहे. 

प्र. पण मग हे इच्ामरण 
अमंलात कसे आणा्चे?

उ : “LIVING WILL” 
ह ेआत्ताच्ा मृतु्पत्राच्ा पद्धतीनेच 
अमंलात आणले जाऊ शकत.े 
डॉक्रचे प्माणपत्र जटोडण े

िगैरे. आणण िदुसऱया 
‘QUALITY OF 
LIFE’ पद्धतीच्ा 
इ च् ा म र ण ा च् ा 
संकल्पनेमध् ेएिाद्ाने 

इच्ामरणाचा अज्ड किला तर त्ानंतर ६ मकहनाच्ा 
कालािधी मध् े मानसशास्त्रज, पटोललसयंत्रणा, 
डॉक्र याचं्ाशी त्ाच्ा मुलािती घडिनू आणल्ा 
जाऊ शकतात. या तज्ानंी किलेल्ा ररपटोर्डिरून 
त्ाचे इच्ामरणाचे कारण आणण त्ाला त्ासाठी 
परिानगी किली पाकहज े कक नाही ह े ठरिले जाऊ 
शकत.े मग त्ाला चचत्र काढताना, गाणी ऐकताना, 
आपे्तष्ासंटोबत जसं हिं तसं मरण किलं पाकहज ेज े
िेिनारकहत असेल.  

प्र. कुठला देिामधे् ्ा संकल्पनेसदृश्य 
का्दा सध्ा अस्तित्ात आहे का?

उ : स्स्वतिलांड मध्.े आणण तटो यशस्वीरीत्ा 
राबिला जात आह.े पण आपण म्हणत असलेले 
िदुसऱया पद्धतीचे इच्ामरण ही मात्र अजनू तरी फक् 
साकहप्त्क ि िचैाररक संकल्पना आह.े ती कुठेही 
अस्स्त्ात नाही.  

प्र. का्द्ाने आशण नागररकानंी इच्ामरण ही 
संकल्पना स्ीकारावी म्हणनू भारतात आत्ताप य्ंत 
का् प्र्त्न झाले? 

उ : िगेिगेळी चचा्डसत्र घडिनू आणण,े 
त्ासाठी डॉकु्ममेंररी प्िर्शत करण,े पुस्के प्काणशत 
करण े आणण मुळात हा विषय जनमानसात चचकेला 
आणण े असे सध्ा आमचे उद्द्ष् आह.े अरुणा 
शानबागपासून नायालयासमटोर या प्श्नािर अनेक 
याचचका गेल्ा पण एकतर त्ा फेराळल्ा गेल्ा ककंिा 
त्ा नायालयाला वततक्ा महत्ाच्ा िारत नसल्ाने 
अजनू ऐकल्ाच गेल्ा नाही आहते. इच्ामरणािर 
चचा्ड ्हायला पाकहज ेअसे त्ा म्हणतात.

मराठी संतसाकहत्ात 
संत तकुाराम या किीबद्ल 
आजिर चररत्र, काव्, 
नारक, कािंबरी, समीक्ा 
इत्ािी अगंाने लेिन िाले. 
त्ाचप्माण ेसंत तकुारामाचं्ा 
काव्ाची ििल इंग्जी 
साकहत्ात िेिील घणे्ात 
आली. भालचंद्र नेमाडे 
याचें तकुाराम ह ेमूळ इंग्जी 
पुस्क साकहत् अकािमीच्ा भारतीय 
साकहत्ाचे वनमा्डत ेह्ा मालेसाठी ललकहले 
आह.े  सन १९८० साली प्काणशत 
िालेल्ा या पुस्काचे भाषातंर चंद्रकातं 
पारील ह्ानंी  मराठी आणण कहिंी 
अशा िटोन्ी भाषेतनू केले. डॉ. सिानंि 
मटोरे, डॉ. ककशटोर सानप, कि. पु. चचत्र,े 
भालचंद्र नेमाडे इत्ािी अभ्ासकानंी 

सगमक्णपर लेिन केले ि 
संत तकुारामाचंी अस्सल 
ओळि करून किली. संत 
तकुाराम हे केिळ भक्ी 
करणारे नसून त्ाहीपलीकडे 
एक संििेनशील मनाचा 

विचारिंत, आमिवनष्ठ 
किी, समाजसुधारक 
इतके व्ापक 
व्क्क्मत् कसे आहे,हे 
संत तकुारामाचं्ा 

काव्ाचा आधार घऊेन स्पष् करण्ाचा 
प्यत्न त्ानंी केला आहे. भालचंद्र नेमाडे 
यानंी िेिील ‘तकुाराम’ या पुस्कात 
चचककत्क ि िस्वुनष्ठ सिाांना प्माण 
िारेल अशी समीक्ा केली आहे. 

नेमाड्ानंी यात संत तकुारामकालीन 
पाश्व्डभूमी मध् ेसमाज, संसृ्कती, मुस्लिम 
आक्मण,े चातिु्डण््ड व्िस्ा, धार्मक 

अिडंबर, नैसर्गक आपत्ती यासंारख्ा 
अनेक उलाढाली कशा स्वरूपाच्ा 
आहेत यासंबधीचा विचार माडंला आह.े  
संत  तकुारामानंी एक आिश्ड व्क्ी, 
संत, किी, समाजसुधारक, विचारिंत 
हटोण्ाचा बहुमान कशा स्वरुपात 
गमळिला, यासंबंधीचा विचार भालचंद्र 
नेमाडे यानंी ‘तकुाराम : किी आणण संत’ 
या प्करणातनू माडंला आहे. सि्डसामान 
माणसाप्माण े जीिनात येणाऱया सि्ड 
प्संगानंा सामटोरे जाऊन ;आमिचचतंनातनू 
लटोक चचतंन करून सामाजजक कहत 
जटोपासण्ाचे काय्ड संत तकुारामानंी 
केले. सामनातनू असामानत् वनमा्डण 
करण्ाची ताकि  प्ते्क माणसात 
असत,े याचा िस्पुाठ तकुारामानंी 
समाजाला   कशापद्धतीने िाििनू 
किला आहे, याबाबतचा विचार  प्स्तु 
‘तकुाराम’ या पुस्कात माडंला आहे.

शाश्वत विकासाचं्ा प्यत्नानंा नटोबले

इच्ामरण म्हणज ेआमिहत्ा न्ह े: विद्ा बाळ 

पॉल रोमर   ववलम नोड्महॉस

अर्थकारण
मकृणाल शुक्ल

‘wbmIV 
                          -मकृदगंधा दीक्षित

बालेवाडी, पुणे : येथ े नुकत्ाच 
२ त े ६ ऑक्टोबरिरम्ान ५२व्ा 
‘आणशया श्ी’ या आतंरराष्ट्रीय शरीरसौष्ठि 
अजजकं्पि स्पधा्ड पार पडली. यामध् े
भारताचे प्वतवनधीत् करणाऱया मंुबईच्ा 
सुनीत जाधिने अवंतम फेरीत ५२व्ा 
एणशयन बॉडीवबस्ल्डगं अडँ फीजजक्स 
स्पधकेत ‘आणशया श्ी २०१८’ हा मानाचा 
ककताब परकािला. सुनीत हा ककताब 
परकिणारा पकहलाच भारतीय ठरला 
आह.े आतापयांत सुनीतने तीन िळेा 
‘भारत श्ी’, पाच िळेा ‘महाराष्ट्र श्ी’, 
‘िदुबई क्ाससक’, तळिलकर क्ाससक, 
फेडरेशन चषक, अशा अनेक स्पधकेत 
अजजकं्पि गमळिले आह.े या स्पधकेत 
आणशया िंडातील एकूण १९ िेशाच्ा 
जिळपास ४५० त े ५०० िळेाडंूनी 
सहभाग घतेला हटोता.

ही स्पधा्ड पुण्ातील म्हाळंुगे-
बालेिाडी येथील श्ी णशिछत्रपती क्ीडा 
संकुलाच्ा ब्वॅडगमरंन हॉल मध् े  राष्ट्रीय 
- आतंरराष्ट्रीय िळेाडू, पंच, प्णशक्क, 
पिासधकारी ि असंख् क्ीडा प्मेी याचं्ा 

उपस्स्तीत संपन् िाली.  या 
स्पधकेत भारताने पाच सुिण्ड, 
सहा रौप्,चार कासं अशा 
एकूण १५ पिकाचंी कामगगरी 
करत स्पधकेत आपला 
ठसा उमरिला.  पुरुष शरीरसौष्ठि या 
मुख् स्पधकेबरटोबरच, यािळेी मकहला 
शरीरसौष्ठि, मकहला बॉडी कफगर, मकहला 
स्पटोर्ड कफजिक अजजकं्पि, त्ाचप्माण े
पुरुष कफजिक, स्पटोर्ड कफजिकस, “मा्टर 
श्ी”, ि “किव्ागं श्ी” ि विविध प्कारच्ा 
स्पधा्ड विविध गरात पार पडल्ा.

पाररतटोवषक वितरणासाठी एणशयन 
बॉडीवबस्ल्डगं फेडरेशनचे अध्क् ितकु 
पॉलचूआ, इंकडयन ओलंवपिक चे सहसचचि 
नामिेि णशरगािकर, इंकडयन बॉडीवबस्ल्डगं 
फेडरेशन चे अध्क् प्मेचंि डटोग्ा, 
उपाध्क् मधकुर  तळिलकर, सरचचरणीस 

चेतन पठारे उपस्स्त हटोत.े 
आपल्ा विजयानंतर सुनीत 
म्हणाला की,”भारताला सतत 
हुलकािणी िेत आलेला हा 
ककताब परकािल्ाबद्ल िपू 

आनंि िारतटोय. या िेळात मला सिैि 
साथ िेणाऱया माझ्ा पत्नीचे मी िपू आभार 
मानतटो. या विजयाबद्ल सुनीत जाधि 
याचं्ा पत्नी स्वप्नाली जाधि म्हणाल्ा की 
त्ानंी मंुबई येथ े एनआईआईरी मध् े 
कौस्न्लर ची नटोकरी सटोडून पाच िषके 
आपल्ा पतीसाठी पूण्ड िळे किला आह,े 
त्ाचं्ा डाएर िर िूप लक्ष्य किले,  गेल्ा 
ककते्क िषाांपासून घतेलेल्ा

याप्संगी इंकडयन बॉडीवबस्ल्डगं 
फेडरेशनचे चेतन पठारे म्हणाले की, 
“भारताने सुनीतच्ा रूपाने आज 
ऐवतहाससक कामगगरी केली आह,े 

आम्हाला विश्वास हटोता की तटो या स्पधकेत 
नक्ीच यश गमळिले, आणण त्ाने त ेससद्ध 
करून िाििले, आजनू त्ाने या िेळात 
िपू प्गती करािी, संघरना सिैि त्ाच्ा 
पाठीशी आह”े.

स्पधकेचा वनकाल पुढीलप्माण(ेप्ते्क 
गरातील सुिण्डपिक विजते)े- ५५ककलटो- 
वनतीन म्हात्र े (भारत),६०ककलटो-
भ ा स्क र न ( भ ा र त ) , ६ ५ क क ल टो - तु न 
गमन(म् ा नम ा र ) ,७० ककलटो-िुं तल 
फौगंपेर(थायलंड), ७५ ककलटो- शौफुल् 
वबन अहमेि (ससगंापूर),८०ककलटो-ऐ 
बॉबी ससगं(भारत),८५ ककलटो-यतीनंिर 
स सं ग ( भ ा र त ) , ९ ० क क ल टो - सु न ी त 
जाधि(भारत),१००ककलटो-साि जबुरे 
नेम ाि(इर ाक) ,१००- ककलटोिर ील 
मटोहम्मि हरूनआिमी(अफगाणणस्ान).
मुख् विजतेा  सुनीत जाधि (भारत). 

सुनीत जाधि ‘आणशया श्ी २०१८’ ; भारताची ऐवतहाससक कामगगरी

नेमाडेंचा संत तुकारामाववष्क दृष्ीकोन 

्नुोच्ा मानवाधिकार 
सममतीचा भारत सदस्

शजनीव्ा : राष्ट्र संयकु् राष्ट्र 
(UNITED  NATIONS)संयकु् 
राष्ट्राचं्ा मानिासधकार सगमतीमध् े
आणशया प्वॅ ससकफक क्ते्रातनू  सिस 
म्हणनू भारताची वबनविरटोध वनिड 
करण्ात आली आह.े किनाकं ०१  
जानेिारी २०१९ पासून पुढील तीन 
िषके भारत या मानिासधकार सगमतीचा 
सिस असेल.
एसबीआ्च्ा एटीएम 

वापरावर वनबयंि  
मुं बई : भारतीय ्ेटर बँकेने 

आर्थक व्िहारातील िेिाणघेिाणीच्ा 
बाबतीत महत्ताचा बिल केला आह.े 
एक नटो्हमेंबरपासून ग्ाहक एरीएम 
मधनू एका कििसात फक् िीस हजार 
रुपयाचंी रक्म काढू शकणार आहते. 
सध्ा ग्ाहक जुना वनयमानुंसार 
एरीएम मधनू एका कििसात िटोन िेळेस 
प्ते्की िीस हजार रुपये याप्माणे 
चाळीस हजार रुपयाचंी रक्म  एरीएम 
मधनू काढू शकतात. १ नटो्हमेंबर पासून 
ग्ाहकानंा या वनयमाचें पालन करािे 
लागणार आह,े अशी सूचना भारतीय 
्ेटर बँकेतफके  िेण्ात आली
माडें  ‘सीएसआ्आर’चे 

महासंचालक
पुणे : िैजावनक आणण औद्टोगगक 

विकास पररषिेचे (सी एस आय आर) चे 
महासंचालक म्हणनू डॉक्र शेिर माडें 
याचंी वनयकु्ी करण्ात आली आह.े 
डॉक्र माडें हे रचनामिक जिैशास्त्रज 
(्टट्रक्चरल बायटोलॉजज्ट) आहते. 
पुणे-धसगंापूर ववमानसेवा 

१ डडसेंबरपासून
पुणे : किनाकं १ कडसमेंबरपासून 

ससगंापूर विमान सेिा पुणकेरासंाठी  
उपलब्ध करून िेण्ात येणार आह.े
या विमान सेिेमुळे प्िासाचा 
कालािधी कमी हटोऊन पाच त े सहा 
तासाने प्िाशाचंा िेळ िाचणार आहे. 
तसेच यामुळे व्ापार, पय्डरन ि 
िळणिळणाला उत्तेजन गमळेल अशी 
प्शासनाकडून आशा व्क् करण्ात 
येत आह.े

डेक्कन क्ीनमधे् 
डफरते गं्थाल्

मुं बई : किनाकं १५ ऑक्टोबर 
रटोजी िाचन प्रेणा किनाच्ा वनगमत्ताने 
िाचन संसृ्कतीला प्टोत्ाहन िेण्ाच्ा 
उदे्शाने मध् रेल्चे्ा डेक्न क्ीन 
आणण पंचिरी एक्सप्से या िटोन रेल् े
गाड्ामंध् े कफरत े गं्थालय हा उपक्म 
सुरू करण्ात आला आह.े या िटोन 
गाड्ामंधील आरणक्त डब्ामंध् ेमराठी 
भाषा विभागाच्ा राज् मराठी विकास 
संस्नेे नेमलेल्ा िाचनिूत याचं्ामाफ्ड त 
प्िाशानंा विनाशुल्क िाचन सेिा िेण्ात 
येणार आह.े 

भि्ताल

पसुतक परीक्षण 
: रोहिदास खरेडकर 

वनिडणकु जजकंण्ाची ककतीही 
क्मता असली तरी ज्ेहा वतकीर द्ायची 
िळे येत े त्ेहा सि्ड पक् स्स्त्रयानंा वतकीर 
द्ायला वनरुत्ाही 
असलेले किसतात. 

सध्ा काय्डरत 
असणाऱया राजकीय 
स्स्त्रयाचं्ा मत ेहा कुठल्ा विणशष्ठ पक्ाचा 
प्श्न नाही पण एकंिरीतच मतिान प्कक्या 
स्स्त्रयाचं्ा दृष्ीने अनुकूल हटोण्ाची 
गरज आह.े भाषणामंध् े स्स्त्रयाचं्ा 
सक्मतचे्ा आणण समानतचे्ा गप्ा 
मारणारे राजकारणी त्ातलं काहीही 
अमंलात आणताना किसत नाहीत. स्त्री 
आरक्ण कायद्ाच्ा मसुद्ाप्माण े ३३% 
जागा स्स्त्रयासंाठी रािीि असणं अपेणक्त 
असताना कुठल्ाही पक्ात स्स्त्रयाचंी संख्ा 
१०% हुन असधक नाही.

आकडेिारीनुसार  २००८ च्ा 
वनिडणकुीत वनिडून येण्ाचा िर एकूण 
उमेििारामंध् े ६.९%   तर मकहला ं
उमेििारामंध् े१०.८% . हाच िर २०१३ 

च्ा वनिडणकुीमध् े
अनुक्मे ८.३% ि 
१५% िालेला किसून 

येतटो. २०१३ च्ा वनिडणकुीत भाजपचे 
२०२ पुरुष उमेििार तर फक् २८ 
स्त्री उमेििार हटोत्ा. कागँ्सेने केिळ 
२३ स्त्री उमेििारानंा वतकीर किले हटोत.े 
आत्ता लटोकसभेमध् े एकूण ३३ मकहला 
प्वतवनधी आहते त्ापैकी असधकतर स्स्त्रया 
या तगड्ा राजकारणी पाश्व्डभूमीच्ा 
कुरंुबातनू आलेल्ा आहते. वनिडणकुा 
या तात्ाललक ज्वलंत विषयािर लढिल्ा 
जातात, ज्ा गटोष्ीची समाजात  ‘हिा’ 
आह,े त्ािर वनिडणकुाचें अजमेंडा ठरतात. 

मध् प्रदेिच्ा राजकारणात 
महहलाचंा अभाव 

क्रीडा
ववक्रम मोररे

राज्यकारण	
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