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हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ 

शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक 

मत असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार 

लेखन व्हाि ेआवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध 

उांचीिर जात रहािा.  
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• हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडष करू 

शकिा.  

• िे ई पुटिक वेिसाईिवर ठेवण्यापुवी ककां वा 

वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापुवी ई-

हित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यकसा आिे.  
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मनोगत 

ईसाहित्यच्या सर्व र्ाचकाांना माझा सप्रेम नमस्कार! 

खूप हिर्साांनांतर आपण भेटत आिोत. मैत्री हर्जशेी िे 

पुस्तक गले्या र्र्षी प्रकाशशत झाले. या लेखमाशलकेला 

चाांगला प्रहतसाि हमळाला. त्यामुळेच िा पुढचा भाग 

शजज्ञास ूर्ाचकाांसाठी.. 

'जे जे आपणासी ठारे् त ेत ेइतराांसी साांगार्े  

शिाणे करुन सोडार्े सकळजन'  

या समर्व रामिासाांच्या ओळ ांप्रमाणेच हर्जेशी मैत्री करुन हतच्याहर्र्षयी शिाणे करण्याचा िा 

एक छोटासा प्रामाशणक प्रयत्न! 

आपल्या प्राांजळ प्रहतहियेच्या प्रहतक्षेत.. 

STAY CURIOUS ! LIVE CURIOUS ! 

 

- ओांकार झाांज े

  



 

 

 

 

अपवणपहत्रका 

ईसाहित्यच्या सर्व रशसक र्ाचकाांना िे चौर् ेपुष्प समहपवत 
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प्रकरण १  

सोहम, िय िर्ष पंचिीस, पुण्यात शशकत होता. कॉलेजमध्ये लेक्चर चालू होते. 

त्याचा फोन कंपन करीत होता. त्याने सरांच ेलक्ष चुकून फोन शिशातून काढला. मीरा 

चा मेसेज होता. मीरा सोहमची प्रेयसी होती. ती मुं बईत एका नामांवकत िासगी 

शशकिणी िगाषत शशकिायला जात होती. वतचा संदेश आला होता..  

“हाय !! अरे आम्हाला दोन तास ब्रेक आहे. दपुारी येशील का भेटायला ?” 

“हो.. आलोच” सोहमचा ररप्लाय आला.  

एक लेक्चर संपल्यािर लगेच सोहमने कल्टी मारली आशण मुां बई टरेन पकडली.  

“काय हे.. वकती उशीर.. मी कधीची िाट बघत आहे..” मीरा म्हणाली.  

“अगं फक्त पाच वमवनटे तर लेट झालोय” 

“सोड जाऊदे. चल कुठेतरी वफरायला जाऊ” मीराने सुचिल.े  

“चल मग पुण्यालाच परत” सोहम वमश्कीलपणे हसत म्हणाला.  

“नको. माझ्याकडे फक्त एकच तास उरलाय आता. मला शशकिणीला जायचं 

आशण तसंही पुण्याला जायचं म्हणजे अधाष तास तरी लागेल”  

“मग अशलबागला चल” सोहमन ेशब्द न पडता लगेच उत्तर वदल.े  

“वतकडे जायला तर एक तासभर लागेल”  

कुठे जायचं या विर्यािर दोघांचं बराच िेळ संभार्ण चालू होतं. त्यामुळे 

आजूबाजूच्या लोकांनी त्यांचा िाद-वििाद पाहून पॅ्लटफॉमषिर त्यांच्या बाजूने गदी 



केली. तेिढ्यात एक रेल्वे पोलीस वतथे आले. त्यांनी दोघांना िड्या आिाजात 

विचारले-  

“काय चालू आहे वतथे ?”  

“काही नाही साहेब” सोहम घाबरत म्हणाला.  

पोशलसान ेत्याची कॉलर पकडली ि त्याला िेचत नेऊ लागले..  

“नको साहेब !! नको साहेब !!” सोहम ओरडत होता.  

तेिढ्यात त्याच्या तोडंािर कुणीतरी भसकन पाणी ओतले…  

“उठ ना मेल्या! दहा िाजल ेतरी अजून तुझे डोळे उघडले नाहीत”  

ती सोहमची आई होती. त्याला झोपेतून उठित ती म्हणाली. सोहमला जाग 

आली. त्यान ेघड्याळ पावहले तर काय..दहा िाजले होत.े. 

 “ओह नो.. मला अकरा िाजता मुं बईला वतला भेटायला जायचे होत”े तो 

मनातल्या मनात बोलत होता. तो आठची पॅसेंजर टरेन पकडून जाणार होता. पण 

त्याच्या वप्रय अशा झोपेने सगळी िाट लािली होती. मीरा िूप संतापली असणार 

त्यान ेमनोमनी ताडले.  

“हट यार..! स्वप्नात आलेलं तसं पुण्याहून मुं बईत अध्याष तासात जाता आलं असतं 

तर वकती भारी झालं असतं ! जाऊदे मी कुठे स्वप्न रंगितोय. मला वनघायला हिं. 

आधीच उशीर झालाय.”  

आई टीव्ही लािून बातम्या बघत होती.  

“हे बघ बाळा.. निीन टरेन येत आहे हायपरलूप का काय म्हणे. मुं बई-पुण ेफक्त 

अध्याष तासातच”  



सोहम वनघता वनघता थांबला ि बातमी बघू लागला हा एक अविष्कार होता जण ू 

‘हायपरलूप टरेन’ 

 

सरकारने हायपरलूप टरेन हा निा प्रोजेक्ट आणला होता. या टरेनमुळे मुं बई-पुण्याचा 

तीन तासाचा प्रिास फक्त तेविस वमवनटांमध्ये होणार आहे. ही जगातील अशी प्रथमच 

सेिा असणार आहे. मुं बईत बीकेसी ि पुण्यात िाकड येथ ेयांच ेसे्टशन उभारण्यात 

येणार आहे. शून्य  उत्सजषन, पयाषिरणप्रेमी, प्रदरू्णविरवहत अशी वकतीतरी या टरेनची 

िैशशष्ट्य होती. 

‘ही टरेन ट्यूब पररिहन प्रणालीिर आधाररत आहे.  

यात एक लांब चेंबर असणार आहे ि त्यात एक कॅप्सूल वकंिा पॉड असणार आहे. 

त्या पॉडमध्य ेमाणस ेबसतील. या टरेनला चाके नसणार हे ऐकून निल िाटायला नको. 

चुं बकीय प्रभािामुळे ही कॅप्सूल तरंगत राहून िेगाने पुढे जात राहील. सुमारे एक हजार 

वकलोमीटर प्रवततास हा वतचा िेळ असेल. या कल्पनेच ेमूळ जनक होते तेसला. हा 

प्रकल्प पूणष व्हायला सात िर्े लागतील!’ बातम्यांिर ही शेिटची ओळ झळकली.  



“सात िर्े!!  म्हणजे माझं लग्न होऊन मी पोरं बाळ िेळित असेन.!” असा 

विचार करत सोहम तडक चपला घालायला वनघाला. तोच मोबाईल िाजला-  

“मी चालले घरी. बाय” मीरा कंटाळून घरी गेली. सोहमन ेडोक्याला हात लािला.  

“काश ही टरेन आत्ता चालु असती ! मी रोज लंच ब्रेक मध्य ेवतला भेटलो असतो” 

असं म्हणत सोिम पुन्हा विचारात हरिून गेला.  

  



प्रकरण-२ 

 

फायनली सोहम मुं बई पोहोचला होता. दोघांनीही मरीन डराईव्हला जायचं ठरिलं. 

समोर वनळाशार समुद्र वदसत होता ि त्याला आकाशाने आशलंगन वदल े होत.े 

त्यांच्यासारिीच बरीच जोडपी मरीन डराइव्हच्या वकनाऱ्यािर आपली संध्याकाळ 

घालित होती. मीराचे लक्ष वतकडे गेल.े एक माणूस फार विशचत्र िागत होता. त्यान े

अंगािर जुने कपडे घातल ेहोते. गळ्यात भलेमोठे ताईत अडकिले होते. डोक्यािर 

प्रचंड असा लाल वटळा लािला होता. केस िूप िाढले होत.े जणूकाही वबग बॉस 

मधला अशभजीत िाटचुकलेच! तो सारिा हिेत उड्या मारत पक्ष्यासारिा उडण्याचा 

प्रयत्न करत होता आशण स्वतःलाच हसत होता. त्याला बघून आजूबाजूला लोकांचा 

हशा वपकला होता. 

“काय आहे हा मूिषपणा” मीरा  

“नाहीतर काय” सोहमने दजुोरा वदला.  

“पण हा असं का करतोय”  

“अगं त्याचा फू्यज उडाला आिे”  

मीरा गोधंळून जाते तोच सोहमने स्पष्ट केले “म्हणज ेमानशसक संतुलन वबघडले 

िाटतं त्याचं”  

“अरे यार फु्यज िरून आठिलं. मला फु्यज आणायचा होता. घरी लाईट गेली 

आहे. मी तुझ्याशी काय गप्पा मारत बसले. चल बाय!” म्हणत मीरा झपाझप पािले 

टाकत गेली. 

“एका फु्यजसाठी एिढा त्रागा” सोहम िताश िोत म्हट्ला.  



“म्हणजे बॉयफ्रें डपेक्षा फु्यज महत्त्वाचा” तो एकटाच बडबडू लागला. 

थोड्यािेळाने तो शांत झाला आशण विचार करू लागला. 

“िरंच फु्यज असतो एर्ढुसा. पण तो नसला तर..  म्हणजे मूती लहान पण कीती 

महान तसच काहीतरी !” 

फु्यजला मराठीत विद्युत वितळतार म्हणतात. सोप्या भार्ेत सांगायचं झालं तर 

घरातील िायररंग मधला करांट एका ठराविक मयाषदेपेक्षा जास्त िाढला तर ही तार 

वितळते ि सवकष ट िंवडत होत ेजेणेकरून पुढील सिष उपकरणे वनकामी होण्यापासून 

िाचतात. म्हणूनच हा फु्यज सिष उपकरणांच्या आधी र् मीटर नंतर लाितात. हा सरळ 

जोडणीत म्हणजेच शसरीज कनेक्शन मध्य े जोडतात. िल्ली िेगिेगळ्या क्षमतेच्या 

वितळतारा बाजारात वमळतात उदाहरणाथष- पाच एंवपयर ििा एंवपयर इत्यादी. 

साधारणपण े वितळतार बनर्ण्यासाठी  शशसे, तांबे, जस्त, चांदी, कशर्ल यांसारिे 

धातू िापरतात. कमी क्षमतेसाठी कशर्ल ६३% शीशे ३७% हे प्रमाण िापरले जाते. 

सिषप्रथम एवडसन याने वितळतार याची संकल्पना मांडली होती. त्यात कालाांतराने 

अनेक सुधारणा होऊन पुढे िेगिेगळ्या प्रकारचे फु्यज बनिले गेले. 

 



तर अशी आहे ही वितळतार. वदसायला एकदम सूक्ष्म, पण नसेल तर तुमच्या 

घरातलं एक सुद्धा उपकरण व्यिस्थित वटकणार नाही!  

पॅ्लटफॉमषिर सूचना झाली..   

‘पुण्याला जाणारी प्रगती एक्सप्रेस थोड्याच िेळात पॅ्लटफॉमष क्रमांक दोन िर यते 

आहे’ सोहमन ेनाईलाजाने बॅग उचलली ि तो घरी गेला.  

  



प्रकरण-३ 

 

“जोपयंत ती हायपरलूप का काय ती टरेन येत नाही तोपयंत आपल्याला असाच 

प्रिास करािा लागणार आहे” अस ेपुटपुटत सोहम वनिांत शिडकीच्या बाजूला बसला.  

“झुकझुक झुकझुक आगीनगाडी  

धुरांच्या रेर्ा हिेत काढी,  

पळती झाडे पाहूया  

मामाच्या गािाला जाऊया”  

कोणीतरी गाणं गात होतं. सोहमची नजर बाजूला गेली. लहान मुलं िाडगा घेऊन 

शचल्लर िाजित गाणे म्हणत होती. िरंतर हे त्याला रोजचंच होतं. पण कुणाकुणाला 

पैसे द्यायचे म्हणून त्याने िलुवक्ष केले. पुढच्या से्टशनला कोणी अपंग येईल, त्याच्यानंतर 

कोणी तृतीयपंथी येईल त्यापेक्षा सरळ त्याने कानात इयरफोन टाकले ि गाणी लािून 

तो मोकळा झाला.  

‘बाकी सब फस्टष क्लास हे’ कलांकचां  गाणं िाजत होतं. जनरल डब्यात बसला 

असला तरी तो मनातल्या मनात फस्टष क्लास डब्यात बसलोय अशी स्वप्न पाहू लागला. 

तेिढ्यात धाडकन आिाज आला! टरेन अचानक थांबली. िूप मोठा आिाज झाला. 

सगळे प्रिासी घाबरले. बाहेर िाकून पावहले तर समजले की पेंटोग्राफ तुटला होता.  

 

“झालं बसा आता बोबंलत” समोरच ेआजोबा म्हणाले “रोजच मरे त्याला कोण 

रडे अशी गत झाली आहे. कधी दरड कोसळते, कधी रुळांिर पाणी आशण आज हे.. 



म्हणजे आमच्या जीिाला शाांती नाही. आमच्या कोकणात बघा कसं सिषकाही 

सुरळीत.. पण त्याच सुद्धा आता विद्युतीकरण करत आहेत म्हणजे होऊद्या असंच 

सारिं”  

सोहमला हा मुद्दा कदाशचत पटला नाही. त्यान ेआजोबांना सांवगतलं ही कोळशािर 

वडझेलिर चालणाऱ्या टरेनपेक्षा विजेर्र चालणारी टरेन कशी फायदेशीर आहे. प्रदरू्ण 

नाही, जास्त आिाज नाही, लगेच सुरू होत,े थांबायला पण सोपी जाते अशा अथक 

प्रयत्नानंतर त्याच ेम्हणणे समोरच्या आजोबांना पटले. जिळ-जिळ एक तास झाला. 

टरेन आता सुरू झाली होती. सिष प्रिाशांनी सुटकेचा वनश्वास टाकला.  

“दादा विद्युत टरेन कशी चालते” एका लहान मुलाने सोहमला विचारले.  

आपल्या हक्काचा विर्य आला म्हटल्यािर सोहम ही मोठ्या ऐटीत त्याचे ज्ञान 

पाजळू लागला. त्याने शिशातून मोबाईल काढला आशण त्यात एक फोटो दाििला.  

“ही बघ अशी असते आपली इलेस्थक्टरक वकंिा विजेिर धािणारी टरेन.  

आजूबाजूच ेप्रिासीही कुतुहलाने बघू लागले.  

“विजेिर चालणाऱ्या टरेनचे हे अस ेकाही भाग असतात- 



 

१ ओिरहेड संपकष  तार 

२ पेंटोग्राफ  

३ सवकष ट ब्रेकर  

४ ऑनलोड टॅप बदल  

५ प्रितषक म्हणजेच टरान्सफॉमषर  

६ रेस्थक्टफायर  

७ सू्महिांग चोक  

८ डीसी शसरीज टरॅक्शन मोटर इत्याहि. 

 

ही एक शसंगल फेज २५ केव्ही ५० हट्वज़ एसी िाहन आहे.  

टरेनचे दोन प्रकार असतात एक विजेिर चालणारी टरेन ि दसुरी विजेिर न चालणारी 

टरेन उदाहरणाथष- वडझेल वकंिा िाफेिर चालणारी टरेन. विजेिर चालणाऱ्या टरेनचे सुद्धा 

दोन प्रकार पडतात- एक स्वयंपूणष बॅटरी द्वारे चालणारी वकंिा दसुरीकडून र्ीज घेऊन 

चालणारी आशण आपण शक्यतो शेिटच्या प्रकारातली टरेन िापरतो. याचे कायष काहीसे 

अशा प्रकारे होत-े सिषप्रथम संपकष  तारेतून िीज टरेन पयंत पोहोचते. ती जमा करण्याचे 

काम पेंटोग्राफ करतो. हा कलेक्टरचा एक प्रकार आहे. तो िीज िाहून प्रितषकाला 

देतो. प्रितषक या उच्च विभर्ाला कमी विभर्ामध्ये रुपांतरीत करतो. टरेनची चाके ही 

मोटरच्या सहाय्याने चालिली जातात. मोटर या एसी हकां र्ा डीसी असतात. डीसी 

मोटर चे सुद्धा शसरीज शां ट आशण कंपाउंड अस ेप्रकार पडतात. टरेनचा िेग वनयंवत्रत 



ठेिायला लागणारी िैशशष्ट्ये डीसी शसरीज मोटरमध्ये तंतोतंत आढळतात. म्हणूनच ती 

जास्तीत जास्त टरेनमध्ये िापरतात. परंतु या मोटरला तर डीसी पुरिठा लागतो. म्हणूनच 

टरेनमध्य े रेस्थक्टफायर लािून एसी चे रूपांतर डीसी मध्य े केले जाते. त्यामध्ये काही 

हलके तरंग अथाषत ररपल्स असतात ते काढून टाकण्यासाठी चोक िापरतात. त्यामुळे 

अगदी शुद्ध हडसी अथाषत वदष्ट विद्युतधारा मोटरला पुरिता येते. टरेन ला ब्रेक लािायची 

पद्धत सुद्धा अशीच आहे. मोटरच्या कनेक्शनमध्ये आिश्यक ते बदल करून आपल्याला 

टरेन थांबिता येते. या प्रवक्रयेला इलेस्थक्टरक ब्रेवकंग असे म्हणतात. सोहमच्या ज्ञानाचा 

उपयोग आज झाला होता. आजूबाजूच्या लोकांनी त्याची पाठ थोपटली. आता तो 

केिळ नािालाच इंशजवनयर नव्हता.. 

 

  



प्रकरण-४ 

 

मीरा घरी आरामात सोफ्यािर बसून वटव्ही बघत होती. आज बराच िेळानंतर 

वतला मोकळा िेळ वमळाला होता. सगळ्या िावहन्ांिर फक्त महापुराच्या बातम्या 

लागल्या होत्या. थोड्या िेळाने वतने चॅनल बदलला. तेिढ्यात वतचा मोबाईल िाजला. 

र्ीणाचा फोन होता. िीणा वमराची बालमैत्रीण मीराने फोन उचलला-  

“हॅलो.. अगं घरी ये ना जरा” वतकडून आिाज आला.  

“का ग काय झालं?” मीराने आश्चयाषने विचारले.  

“अगं घाबरण्यासारिं काही नाही. पण जरा तुझी मदत हिीये”  

“पण सांग तरी काय झालं?”  

“आमचं गेल्या मवहन्ाचां  लाईट वबल आलांय”  

“मग त्यात काय”  

“पाच हजार रुपये आलां य” 

“हे म्हणजे ते ४४२ ला दोन केळी नाही का विकली तसंच झालं म्हणायचं” मीरा 

िो िो हसत उद्गारली.  

“काय? इथे गंभीर विर्य आहे. आमचं िर्षभराचं लाईट वबल पण एिढं येत नाही 

आशण तू..” असं म्हणत वतन े रागानेच फोन ठेिला. काही गरज लागल्यास र्ीणा 

नेहमीच वमराची मदत मागायची. विद्युत अशभयंता असल्याने ती अगदी योग्य रस्ता 

वतला सांगत अस.े आपण चुकीच्या िेळी मस्करी केली मीराला कळून चूकले हमराने 

तीला पुन्हा फोन लार्ला-  



“मी पंधरा वमवनटात येते. आपण महावितरण कायावलयात तक्रार करायला जाऊ”  

“बरां..” समोरून कंटाळिाणा आिाज आला.  

“िरच लाईट वबल अशी गोष्ट आहे शजच्यािर आपण वकती वबल आहे याशशिाय 

काहीच बघत नाही” हमरा र्ीणाला सांगत होती.  

“हबलाच्या पाहठमागे सिष मावहती असत.े पण एक म्हणजे कोणी िाचत नाही 

आशण दसुरं म्हणजे लोकांना कळत नाही”  

“काय आहे मग साांग?” र्ीणाने उत्सुकतेने विचारले.  

मीरा सांगू लागली- “िीज ग्राहकांच े िेगिेगळे प्रकार असतात. घरगुती, 

औद्योवगक, इतर इत्यादी. विजेचे एकक युवनट आहे. म्हणजे के डब्ल्ल्य ूएच म्हणजे एक 

हजार िॅट. प्रते्यक उपकरणािर त्याची रॅ्ट रेवटगं वदलेले असते. त्या रेवटगंला आपण 

वकती तास ते उपकरण िापरले याने गुणले असता आपल्याला एकूण िीज िापर 

वमळतो. घरगुती ग्राहकांच्या वबला मागे पुढील घटक असतात-  

१ स्थिर आकार  

२ िीज आकार  

३ इंधन समायोजन आकार  

४ िीज शुल्क  

५ पूणांक देयक  

६ थकबाकी  

७ इतर आकार  

८ मुदतीपूिी द्यायची रक्कम  



९ मुदतीनंतर भरायची रक्कम  

१० ग्राहकाच ेनाि  

११ ग्राहकाचा पत्ता  

१२ ग्राहक क्रमांक / मीटर क्रमांक  

१३ मीटरचा फोटो  

१४ मागील मवहन्ाची रीवडंग  

१५ गेल्या सहा मवहन्ांचे युवनट्स इत्यादी  

तसेच मागच्या बाजूला िेगिेगळ्या ग्राहकांसाठी विजेिर वकती शुल्क आकारण्यात 

आले आहे याची मावहती वदलेली असत.े स्थिर आकार हा िीज िापरली नाही तरी 

आकारला जाणारा िावयक आकार आहे. िीज िापरण्याकरता राज्य सरकार 

आपल्याकडून िीज शुल्क आकारते. विक्रीकर हा इलेस्थक्टरशसटी अॅक्ट 1963 नुसार 

राज्य सरकारतफे िसूल करण्यात येतो. िीज तयार करण्यासाठी िेगिेगळ्या प्रकारचे 

इंधन लागते उदाहरणाथष औष्णिक विद्युत ऊजाष वनवमषतीसाठी कोळसा त्यामुळेच 

इंधनाची वकंमत सतत बदलत असते. आशण ती वकंमत आपल्याला इंधन समायोजन 

आकार यातून िसूल करण्यात येते. तसेच एका ठराविक तारिेपयंत वबल भरल्यास 

कमी रक्कम सांगण्यात येते ि त्या तारिेनंतर भरल्यास आपल्याला जास्त रक्कम भरािी 

लागते. ग्राहकांनी लिकरात लिकर वबल भरािे यासाठी ही युक्ती महावितरणने 

लािली आहे. शशर्ाय महावितरणने तक्रारीसंाठी १८००२००३४३५ ि १८००२३३४३५ 

िे टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून वदल ेआहेत. या क्रमांकािर फोन लािून आपण 

प्रथम आपण आपला ग्राहक क्रमांक सांगायचा असतो ि त्यानंतर आपले कोणतेही 

तीन मोबाईल क्रमांक तेथ ेसांगायचे. अस े केल्याने आपणास पुढच्या िेळेस फोन 



करताना आपला ग्राहक क्रमांक सांगािा लागत नाही आशण थेट तक्रार करता येते. 

शशिाय महावितरणने िीज वबल भरण्यासाठी ऑनलाईन पेमेंट ची सुद्धा आता सुविधा 

केलेली आहे.  

 

 



 

“अच्छा..  असं होय..”  

“तुला मावहत ेका मागे व्हाट्सअपिर एक संदेश आला होता. ही महावितरण आपली 

फसिणूक करत आहे. वमटर ररडीगं तीस वदिसांपेक्षा कमी घेण्यात येते ि वबल 

मवहन्ाचं घेण्यात येत”  

“हो. मीही िाचलं होतं. पण तसं काहीच नसतं. जर वदिस कमी-जास्त झाल ेतर 

त्याला गुणक अियिाने गुणून योग्य करण्यात येतं. व्हाट्सअपिर तर कोणी काहीही 

तयार करून पाठितो. त्यािर विश्वास ठेिू नये.”  



“िूप िूप धन्िाद मीरा! नेहमीप्रमाणे तूच मदतीला धािून आलीस िीणा िूश 

होत म्हणाली.”  

“हे बघ थँकू्य थँकू्य काही नाही. जा पवहली कॉल्ड कॉफी बनि आपल्यासाठी. 

तीच माझी फी आहे असं समज” मीरा हसत म्हणाली.  

“हो बनिते इंशजवनयर मॅडम” हसत-हसत िीणा आत गेली. 

 

  



प्रकरण-५ 

 

 

आज बऱ्याच वदिसानंतर सोहम ि मीरा भेटल.े पुण्यात ते नेहमीप्रमाणे भटकू 

लागल.े शेिटी वनिांत एका झाडािाली बाकािर ते बसले. पािसाळ्याचा हंगाम चालू 

होता. पुण्यातला पाऊस नेहमी प्रमा ररमशझम बरसत होता.  

“राम नाम सत्य है.. राम नाम सत्य है”  

कािी माणसे प्रेत घेऊन जात होती. दोघांचेही लक्ष वतकडे गेल.े कोणीतरी िारलं 

होतं ि त्याचे प्रेत घेऊन अंत्ययात्रा वनघाली होती. थोडा िेळ दोघेही शांत झाल.े  

“ए सोहम.. तुला आठितंय का? आपण मागच्या िर्ी प्रोजेक्टला देिबागला गेलो 

होतो”  

“हो विसरेन कसा? वकतीतरी सुं दर आठिणी आपल्या आहेत वतथे” सोहम.  

“आपण वतथे स्मशानातलीसुद्धा केस सोडिली होती. आठितंय का?”  

“हो ना!”  

“वतथे बल्बचा प्रॉब्लेम होता. भूतहबत काहीच नव्हतं.”  

“नाहीतर काय!”  

“हो पण ते गाि होतं. वतकडे प्रेत जाळतात.”  

“म्हणजे?”  

“अगां  म्हणजे आता समोर पे्रत गेल ेना त्याच्याविर्यी बोलतोय मी”  



“काय बरं?”  

“हेच की वतकडे लाकडािर जाळत नाहीत एका विद्युतदावहनीमध्ये जाळलं जातं”  

“हो िरंच!” 

“कधी विचार सुद्धा केला नव्हता विजेचा उपयोग असा सुद्धा केला जाईल.”  

“म्हणजे बघ ना.. विजेचा शॉक लागून सुद्धा माणसं मरतात. पण मेलेल्या 

माणसालाच विजेने जाळण्यात येते.” 

“पण मला िाटतं शहराच्या वठकाणी ते योग्य सुद्धा आहे.”  

“हो ना. एका व्यक्तीमागे वकती लाकडं लागतात आशण या सिांमुळे शहरांमध्ये 

लाकडांची बचत होत.े शशिाय  िायुप्रदरू्ण सुद्धा होत नाही”  

“पण नक्की कशी असते रे ही विद्युतदावहनी? मी कधी गेल ेनाही आत.”  

“मी तरी कुठे गेलोय. पण मला माझ्या एका वमत्राने सांवगतले. तो एकदा गेला 

होता.”  

“मग सांग”  

“ही आपल्या ज्युल महाराजांची कृपा”  

“अच्छा.. म्हणजे ज्युलचा विद्युतधारेचा उष्णतेचा वनयम”  

“हो तोच. विद्युतदावहनीला इंग्रजीत Electric Crematorium असं 

म्हणतात.  

इस्त्री, वहटर िे हर्जेमुळे तयार होणाऱ्या उष्णतेचे पररणाम आहेत. 

विद्युतिावहनीसुद्धा त्यापैकीच एक आहे. यात एक चेंबर असतो ि त्यात प्रेताला ठेिले 

जाते ि अतं्यत उच्च दाब असलेल्या विद्युत प्रिाह त्यात सोडण्यात येतो.  



 

त्यामुळे तयार होणाऱ्या आगीने शरीराच ेसिष स्नाय ूजळ आशण हाडांचीसुद्धा राि 

होत ेि तयार िोणारा धूर शचमणीतून प्रवक्रया करून बाहेर सोडला जातो ि राख एका 

पाइपमधून बाहेर येते. हीच राख मेलेल्या व्यहिच्या नातेिाईकांना देण्यात यतेे.”  

“फारच डेंजर नाही! म्हणजे सगळीकडेच तंत्रज्ञान विस्तारत चाललंय आशण 

कुठलीच गोष्ट आता पवहल्यासारिी सहज रावहली नाही.”  

“हो. पण शेिटी बदल तर स्वीकारािा लागणारच ना..”  

“हो. ते म्हणतात ना- जुनं ते सोनं आशण निं ते हिं”  

 

पु ल देशपांडे गाडषनच्या पाण्यात पाय टाकून सूयाषस्ताचा मस्त अनुभि घेत दोघे 

आपल्या इकडच्या वतकडच्या गप्पा मध्ये मग्न झाल.े सूयषराज मार्ळले होते. 

 

  



प्रकरण-६ 

मीराला झोपेतून जाग आली. कसलातरी आरडाओरडा चालू होता. वतने एक मोठी 

जांभई वदली आशण हाडं कडाकडा मोडत ती उठली. आत वकचनमध्ये काहीतरी चालू 

होतं.  

“काय ग आई.. का झोपमोड केलीस?” मीरा डोळे चोळत आईला म्हणाली.  

“अगं हे बघ. अधाष तास झाला हिटर पाण्यात ठेिून. तरी पाणी अजून तापलच 

नाही. आता काय म्हणायचं” असं म्हणत हतन ेकपाळाला हात लािला.  

“थांब मी बघतो” असां  म्हणत छोटा भाऊ बािलीला िात लािणार इतक्यात 

आईन ेत्याला मागे ओढले आशण ओरडले-  

“मूिष कुठला! शॉक लागला असता म्हणजे..”  

वबचारा सोनु मागे जाऊन तोडं बारीक करून बसला.  

“थांब मी बघते.” मीराने हपन काढली.  

“हे काय..”  

“काय?” आईन ेअजाणतेपणाने विचारलं.  

“हे बघ. आत गांधीलमाशीने मातीचं घर केलंय सगळीकडे सॉकेटमध्ये.”  

“असं होय. थांब. त्यांचा नायनाटच करते आता”  

“अगं आई हळू जरा..” मीरा वतला समजाित म्हणाली.  

कोपऱ्यात आपल्या भािाला रुसून बसलेला पाहून मीरा त्याला समजिायला गेली.  

“मला पण बघायचंय” सोन ूम्हणाला.  



“बरं ये इकडे”  

मीरा त्याला घेऊन गेली.  

“ताई, पण मला एक सांग. हे सॉकेटिरचं तीन शछद्ाांपैकी िरचं शछद् मोठं आहे. 

असां  का?”  

“अरे िा सायंवटस्ट! तुला प्रश्नसुद्धा भारीच पडतात.”  

“चल. तुला सगळं सविस्तर सांगते”  

“नको नको. तुझं प्रिचन नको. त्यापेक्षा मला मावहत नसलेलं बरं.”  

मीराचं दरिेळेस लांबलचक भार्ण ऐकून कोणीही वतथून उठून पळून जाईल. 

त्यात त्या हबचायाव छोट्या शजिाचा काय वटकाि लागायचा.  

“बरं बाबा.. दोन वमवनटात सांगते” मीराने त्याला समजाित म्हटले.  

“इथे अशथगं हपन लार्तात.”  

“अशथगं म्हणजे काय?” लगेच सोनूचा प्रश्न.  

“म्हणून बोलले ना सविस्तर सांगते. ऐक आता. अशथगं म्हणजे कोणत्याही 

उपकरणाचा आिरणाचा भाग प्रत्यक्षपणे वकंिा अप्रत्यक्षपणे जवमनीला जोडणे.”  

“त्यान ेकाय होते?”  

“जर चुकून उपकरणातून िीज िाहत असेल तर आपण हात लािला असता ती 

या अशथगं वपन मधून सरळ जवमनीत जाते ि आपण त्या िस्तूला हात लािला असता 

आपल्याला शॉक बसत नाही. 



 

 

ओहमचा वनयम आहे- I α V म्हणजेच विद्युतधारा िी विभिांतर यािर अिलंबून 

असते ि त्याला विरोध करतो तो रोध म्हणजेच रेशजस्टन्स. हा रोध तारेच्या लांबीशी 

समानुपाती आशण तारेच्या क्षेत्रफळाशी व्यस्तानुपाती असतो. म्हणजे क्षेत्रफळ जेिढे 

जास्त तेिढा रोध कमी यामुळेच हे शछद् मोठं ठेितात. त्यामुळे अनािश्यक करांटला 

कमी रोध वमळतो ि तो पटकन जवमनीपयंत पोहोचतो. मीराने बोलणे संपिून सोनूकडे 

पावहले. पण तो तर केव्हाच झोपला होता.  

“म्हणजे तोडंाची हिा फुकट गेली” मीराने मनातल्या मनात हसत म्हटले. 

  



प्रकरण-७ 

 

नेहमीप्रमाणेच एक लगबगीची सकाळ होती सोहमने पटापट आिरले होते. आज 

एका विदेशी कंपनी सोबत महत्त्वाची मीवटगं होती. नेहमीप्रमाणेच फॉमषल्स कपडे 

पररधान करत त्यान ेआपला आिडीचा कोट घातला. “येतो आई” म्हणत तो शूज 

घालून मागषि झाला. िाली पावकंगमध्ये त्याची बाईक होती. त्याने गाडीला वकक 

मारली. पण गाडी काही सुरू होईना. त्यान ेपुन्हा वकक मारली. पण तरीही काहीच 

उपयोग झाला नाही. जरा वनरीक्षण केल्यािर त्याला समजले की त्याच्या गाडीतले 

पेटरोल कोणीतरी चोरले आहे.  

“च्या मायला यांच्या” गाडीिर हात आढळत तो ओरडला. आज नेमकी महत्त्वाची 

मीवटगं होती आशण त्याला उशीर होणार होता. त्यान ेिेळ न दिडता रस्ता पकडला ि 

ररक्षाला हात केला पण ररक्षा काही थांबली नाही.  

“या पुण्यात ना हेशलकॉप्टर थांबेल एक िेळ, पण ररक्षा थांबणार नाही” तो 

मनातल्या मनातच पुटपुटत होता. शेिटी समोरून बस आली. बस थांबताच वतच्यातून 

येणारा धूर पूणष त्याच्या तोडंािर पसरला आशण िोकत-िोकतच कसाबसा तो गाडीत 

चढला.  

“हे देिा! कधी संपणार सगळं? हे पेटरोल-वडझेलच े प्रदरू्ण कधीपयंत िोणार 

आिे?” स्वतःशीच तो म्हणत होता. त्याच्या कंपनीत आज नेमकी ई-िाहनांसंबंशधत 

चचाष होती. िरंतर ई-िाहने हीच काळाची गरज आहे. एकतर सकाळच्या या दोन 

घटनाांमुळे त्याचा पूणष मूड ऑफ झाला होता. पण इरे् कामाशशर्ाय पयावय नव्हता 

आशण चचेला विर्यही अनुरुप होता.  



कसाबसा तो ऑफीसला पोचला. मीटी ांग अजून सुरू झाली नव्हती.  

“नशीब र्ाचलो” सोिमने सुस्कारा सोडला नािीतर बॉसकडून त्याची आज 

चाांगलीच खरडपट्टी हनघाली असती. 

परिेशी कां पनीचे अशधकारी र् कािी कमवचारी त्याांच्या कां पनीत िाखल झाले. 

सोिमच्या बॉसने त्याांचे स्वागत केले. सर्व औपचाररक भार्षणे पार पडली. अखेर 

हमटी ांगला सुरुर्ात झाली. प्रते्यकाने आपआपले मत मांडले.  

सोिमने सकाळचा प्रसंग सांवगतला. म्हणजेच ई-िाहनांची वकती गरज आहे हे 

अधोरेशित केले. ई-िाहने म्हणजे इलेस्थक्टरक िाहने अथिा विजेिर चालणारी िाहने 

भारत सरकारन े२०१३ साली ‘राष्टर ीय विद्युत गवतशीलता योजना २०२०’ लॉन्च केली .  

या योजनेअंतगषत २०२० पयंत ६० ते ७० लाि ई-िाहने रस्त्यािर धािणार आहेत.  

टेसला प्रवतकृती ही ई-िाहनाची लोकवप्रय प्रवतकृती आहे. वतची संकल्पना वनकोला 

टेसला यांनी मांडली. रॉबटष अँडरसन याने पवहले ई-िाहन  बनिल्याच ेसांवगतले जाते. 

पण हे ई-िाहन नक्की असत ेकसे?  

 



आपल्या नेहमीच्या गाड्या पेटरोल वडझेलिर चालतात ि आयसी इंशजनमुळे 

चाकाांची हालचाल होते. ई-िाहनांमध्ये चाके वफरिण्यासाठी मोटर िापरली जाते जी 

इंडक्शन मोटर असत.े वतला िीजपुरिठा देण्यासाठी बॅटरी जोडलेली असते. ही बॅटरी 

आपण चाजष करू शकतो. सध्या सगळीकडे चाशजंग से्टशन उभारण्याचे काम सुरू 

आहे. िे आपण हटव्हीला पाहिले असेल. आपण या गाडीची चाशजंग केबल से्टशनला 

लािून गाडी चाजष करू शकतो. िेग वनयंत्रणासाठी इन्वटषर िापरला जातो.  

प्रते्यक नाण्याला िोन बाजू असतात. तसच ई-र्ािनाांचां  सुद्धा आिे ती र्ापरायला 

फार आव्हाने आहेत जसे- चाशजंग संपली तर िाहन पूणषपणे बंद होईल. त्यासाठी पुरेसे 

चाशजंग से्टशन हिेत.  

हल्ली हायब्रीड िाहने प्रशसद्ध होत आहेत. यात आपले पारंपररक इंधन ि िीज 

दोन्ही िापरले जाते. बॅटरी कमी शशल्लक आहे. असे कळताच वडझेल मोडिर गाडी 

नेता येईल. सध्या कल ई-िाहनांकडे आहे. प्रदरू्ण विरवहत अशा या वटकाऊ 

िाहनांमुळे पयाषिरणाला नक्कीच मदत होईल. काही िर्ांनी आपले सरकार सध्याच्या 

गाड्यांच ेउत्पादन सुद्धा बंद करणार आहे. त्यामुळे आता ई-िाहनाांशशिाय पयाषय नाही 

असे म्हणत सोहम आपले बोलणे र्ाांबर्ले. त्यािर त्यान ेजोरदार टाळ्या वमळिल्या. 

सिांना त्याचे मत पटले होत.े हमटी ांग यशस्वी झाली िोती. बॉसने सोिमचे अशभनां िन 

केले र् त्याला त्यासाठी बशक्षससुद्धा हिले. ते हगफ्ट हमरर्त सोिम आनांिात घरी 

परतला.. 
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ई सावित्य प्रवतष्ठािचां ि ेबारािां िर्ष.ं ओंकार झाांज ेयाांचां ई सावित्यिरचां ि ेचिथां पसु्तक.  

ओंकार झाांजे एक विद्याथी आि.े खरा विद्याथी. केिळ पररक्षा 

ि माकक  याांसाठी अभ्यास ि करता ज्ञाि वमळिण्यासाठी वशकणारा. वशकत 

असलले्या विर्षयाच्या मळुापयंत जाण्यासाठी बािरेची पुस्तकां  िाचणारा. 

आवण आपल्याला जे माविती आि े ते इतराांिा सोप्या भार्षेत साांगणारा. 

त्यामुळे त्यािे पुस्तकां  वलिायला सुरुिात केली. प्रवसद्धी िा ितूे िव्िता. पैस े

वमळिणां िा तर िव्िताच. पण तरीिी प्रकाशक वमळेिा. लखेक प्रवसद्ध 

िसल्यामुळे त्याांची पुस्तकां  विकली जात िािीत. त्यामुळे प्रकाशक त्याांची 

पुस्तकां  छापत िािीत. कधीकधी तर ि िाचताच परत करतात. आवण 

प्रकाशि झालेच िािी तर ि े ििीि लखेक प्रवसद्ध िोणार कस?े या 

दषु्टचक्रात अिेक प्रवतभा गभाकतच मारल्या जातात. अगदी “मृत्युांजय”कार 

वशिाजी सािांताांचां पुस्तक तीि िरं्ष कोणी प्रकाशक िाचूििी पिात िव्िता. 

अशा लेखकाांिा बळ देण्यासाठी आपण सिक िाचक आवण ई सावित्यची टीम 

आता कटीबद्ध आि.े अिेक तरूण लखेक खूप छाि वलिीत आिते. पण त्याांिा 

योग्य असा प्लटॅफ़ॉमक िािी. त्याांची पुस्तकां  प्रकावशत करायला प्रकाशक 

धजाित िािीत. त्याांचे िाि प्रवसद्ध िसल्यामळेु त्याांच्या पुस्तकाांच्या 

विक्रीबद्दल प्रकाशक साशांक असतात. जर या लेखकाांची पुस्तके 

िाचकाांसमोर आलीच िािीत तर लोकाांिा त्याांचे िाांि कळणार कसे? या 

दषु्टचक्रात सापडूि अिेक िितरूण लेखकाांच्या वपढ्या बरबाद झाल्या. पण 

आता अस ेिोणार िािी. इांटरिेटच्या सिाय्यािे ििलेखकाांिा िाचकाांच्या 

िजरेपयंत पोिोचिण्याचे काम आता अिेक सांस्था करत आिते. ई सावित्य 

प्रवतष्ठाि िी त्यातील एक. सुमारे ५ लाखाांहूि अवधक िाचकाांपयंत या 

ििीि लेखकाांिा िेण्याचे काम िी सांस्था करत.े पूणक वििामूल्य. लखेकाांिािी 

कोणतािी खचक िािी.  



आज िा उद्या लखेकाांिा भरघोस मािधि वमळििू देण्यासाठी ई सावित्य प्रवतष्ठािचे प्रयत्न 

चालू आिते. ििीि लखेक यायला ििेत. भक्कमपणे उभे रिायला ििेत. त्याांिा त्याांच्या 

त्याांच्या दजाकिुसार मािमरातब वमळािा. मािधि वमळािे. परदेशातील आवण दरूच्या 

खेड्यापाड्याांिरील िििाचकाांिा दजेदार सावित्य वमळािे. िाचकाांिी त्याांिा मिात स्थाि 

द्यािे. त्याांच्या सादेला प्रवतसाद द्यािी.  

अिेक ििििीि दमदार लेखक ई सावित्याकड ेिळत आिते. त्याांिा त्याांच्या कसािुसार 

प्रवतसादिी वमळतो. कुणाला भरघोस तर कािींच्या िाट्याला टीकािी यतेे. या टीकेला 

positively घॆऊि ि ेलखेक आपला कस िाढित िेतात.  

प्रफ़ुल शेजि, भाग्यश्री पाटील, कोमल मािकर, सुरज गाताडे, अिूप साळगािकर, 

बाळासािबे लशांपी, चांदि विचारे, सौरभ िागळे, यशराज पारखी, चांद्रशॆखर सािांत, सांयम 

बागायतकर, ओंकार झाांजे, पांकज घारे, वििायक पोतदार, चांद्रकाांत लशांदे, चारुलता 

विसपुते, कार्तकक िजारे, गणेश सािप, मिोज चापके, मिशे जाधि, मिोज वगरसे, मृदलुा 

पाटील, विलेश देसाई, सििा पठाण, सांजय बिसोडे, सांजय येरण,े शांतिू पाठक, शे्रवणक 

सरड,े शुभम रोकडे, सधुाकर तळिडेकर, ददप्ती काबाड,े भूपेश कुां भार, सोिाली सामांत, 

केतकी शिा, विविता देशपाांडे, सौरभ िागळे असे अिेक तरूण लखेक सातत्यपूणक लेखि 

करत आिते. ई सावित्यकडे िौशी लेखकाांची कमी कधीच िव्िती. आता िौसेच्या िरच्या 

पायरीिरचे, लखेिाकडे गांभीरपणे पिाणारे आवण आपल्या लखेिाला पलै ू पाडण्याकड े

लक्ष देणारे, आत्मविश्वासािे भारललेे तरूण लखेक येत आिते. िी ििीि लेखकाांची फ़ळी 

मराठी भारे्षला ििीि प्रकाशमाि जगात स्थाि वमळिूि देतील. त्याांच्या सावित्याच्या 

प्रकाशाला उजाळा वमळो. िाचकाांिा आिांद वमळो. मराठीची भरभराट िोिो. जगातील 

सिोत्कृष्ट साविवत्यक प्रसिणारी भार्षा म्िणूि मराठीची ओळख जगाला िोिो.  

या सिाकत ई सावित्याचािी खारीचा िाटा असेल िा आिांद.  आवण या यशात ई लेखकाांचा 

लसांिाचा िाटा असेल याचा अवभमाि.  

बस्स. अजूि काय पाविजे?  


