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मैत्री विजेशी
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापुवी ई साहित्यप्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यकआिे.
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प्रटिावना-

ईसावित्य

च्या

सिव

िाचकाांिा

सिवप्रथम िमस्कार.
आज एक िेगळां पुस्तक आपल्या
भेटीला येत आिे. त्याचां िाि आिे 'मैत्री
विजेशी'.
खरां तर िे पुस्तक माझ्यासाठी स्पेशल आिे कारण माझ्या विद्यार्थयाविे ते
वलविलां आिे. ओंकारची या आधीची पुस्तके सुद्धा मी िाचली िोती. पण इलेवक्िकल
िर आधाररत िे पुस्तक बघूि मला विशेष आिांद झाला.
प्रस्तुत पुस्तकात लेखकािे

विद्युत अवभयाांवत्रकी विषयाचा विचार

प्रभािीपणे माांडला आिे. त्याांिी माांडलेले विचार िाचकाांिा िक्कीच काळाच्या
कसोटीिर उतरणारे आिेत असे िाटते. लोक वप्रय, भरपूर सावित्य उपलब्ध असलेल्या
विषयािर वलखाण करणे सोपे असते. परां तु सावित्याची िाििा आसलेल्या विषयािर
माविती सांकवलत करूि वलखाण करणे वजकरीचे असते. िे कायव ओंकारिे के ले
असल्यािे तो अवभिांदिास पात्र आिे. पुस्तकामध्ये विषयाच्या दृष्टीिे के लेली योजिा
योग्य आिे.
गेली ककत्येक िषे आम्िी या क्षेत्रात वशकितोय आवण त्याच इलेवक्िकलच्या
कािी मित्त्िाच्या गोष्टी तुम्िाला या पुस्तकातूि उलगडण्याचा प्रयत्न लेखकािे के ला
आिे . िे एक मावितीयुक्त पुस्तक असूि कथाांच्या स्िरूपात विजेशी सांबांवधत विविध
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विषय समजािण्याचा प्रयत्न ओंकार िे के ला आिे. इलेवक्िकल वशकणाऱ्या मुलाांसाठी
िे मिोरां जक तर आिेच. वशिाय सिवसामान्य माणसाांिा सुद्धा मािीत असाव्या अशा
गोष्टी यात आिेत.
िा कथा सांग्रि आपल्याला िक्की आिडेल अशी आशा करतो. ओंकार ला
पुढील लेखिासाठी खूप खूप शुभेच्छा.
धन्यिाद
- डॉ. वितीि ललांगायत
विद्युत विभाग प्रमुख
इवन्स्टट्यूट ऑफ पेिोके वमकल इां वजवियररां ग लोणेरे
पत्ता: घर क्र. 2786, श्री. स्िामी समथव वििास,
क्राांवत िगर , विजामपुर रोड, माणगाि, वज. रायगड
फोि िांबर 9403662750
मेल. nslingayat@yahoo.com
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मनोगि-

सवष वाचकाांना नमटकार !! 'पाहिले न मी िुला' आहण ’ओंली२०५०’ च्या
भरघोस यशानांिर मी िे हिसरे पुटिक आपल्यासमोर सादर करीि आिे. सदर पुटिक
कािी हवहशष्ट कथा नसून एक माहििी पुटिक आिे. िे पुटिक हलहिण्याची प्रेरणा मला
ईसाहित्यवरील दीप्ती कािाडे याचां 'सायांरिटिच्या चष्म्यािून' या पुटिकािून
हमळाली. त्या पुटिकाि त्याांनी रोजच्या जगण्यािील हवज्ञान सोप्या पद्धिीने
उलगडला आिे. त्याच धिीवर इलेहरट्रकलवर आधाररि िे पुटिक मी आपल्या चरणी
अपषण करि आिे.
मी सध्या इलेहरट्रकल इां जीहनयाररां गच्या शेविच्या वर्ाषि हशकि आिे
पण इलेहरट्रकलवर लेख हलहिण्याचा िा मला वेगवेगळ्या हवर्यावर हलिायचे आिे.
या आधी मी काल्पहनक भहवष्मयकाळ, प्रेम यासारखे हवर्य िािाळले आिेि. या पुढे
भयकथा, गुढकथा या हवर्याांवर हलहिण्याचा मानस आिे.
याआधीचे पुटिक 'पाहिले न मी िुला' चा पुढचा पािष हलिा यासाठी
असांख्य मेल आले. िो सुद्धा कािी वेळाने आपल्या भेिीस येईल अशी आशा करिो.
ध्यवाद.
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अपषणपहत्रका
जयाांच्यामुळे मी घडलो आिे
अशा माझ्या आिापयंिच्या सवष प्रेमळ हशक्षकाांना
िे पुटिक सादर अपषण.
-ओंकार
7770099295
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अनुक्रमहणका
१. हवजेमुळे लागणारी आग
२ करां ि, व्िोल्िेज आहण रे झीटि्स
३ चारशे चाळीस करां ि माझा
४ हवज िचिीचे घरगुिी उपाय
५ डीपी उडाला...
६ टमशानािलां भूि
७ करोना
८ मोिाईलची िॅिरी
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१. हवजेमुळे लागणारी आग

ट्रेन झुकझुक पुढे चालली िोिी. सोिमचा
डोळा लागला िोिा. मीरा मात्र हखडकीिून कोकणच्या
सुांदर हनसगाषचा नजारा अनुभवि िोिी. सोिम आहण
मीरा एकाच कॉलेजमध्ये हशकले िोिे. मुांिईिल्या एका
नामाांककि

कॉलेजमध्ये

दोघेिी

इलेहरट्रकल

इां हजनीअररां ग हशकि िोिे. त्याांच्या कॉलेजने सवांसाठी
एक उपक्रम कां पल्सरी ठे वला िोिा. परीक्षा झाल्यावर
सुट्टीि दोघादोघाांचे गि पाडू न प्रत्येकाला एके क गाव
देणार िोिे व हिथे जाऊन त्याांना कदलेल्या हवर्यावर
सव्िे करायचा िोिा. सोिम आहण मीरा खुश िोिे
कारण त्याांना कोकणािलां सुांदर गाव हमळालेलां. ्िणजे कामसुद्धा िोणार िोिां आहण
सोिि पयषिन सुद्धा !!
दोघाांनी सवष आधीच प्लॅन करून ठे वलां िोिां. गावाि रािण्यासाठी
परहमशन वगैरे सवष फॉमॅहलिी त्याांनी आधीच करून ठे वले िोिे. आज फायनली िे
त्या गावी हनघाले.
अखेर त्याांचां टिेशन आलां ..
’देविाग'
मीराने सोिमला उठवले. दोघेिी ट्रेनमधून उिरले. त्याांनी गावाि प्रवेश
के ला. गावािल्या लोकाांनी त्याांचां टवागि के लां. सरपांचाांनी त्याांची रािण्याची सोय
के ली. गावािील एका ्िािाऱ्या िाईकडे त्याांची रािण्याची सोय के ली. एव्िाना
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सांध्याकाळ झाली िोिी. दोघाांनी सामान ठे वले आहण िािपाय धुिले. आजीने त्याांना
जेवण वाढलां. प्रवासािून कां िाळा आल्याने दोघाांनािी खूप झोप येि िोिी. आजीने
दोघाांना झोपायला अांथरूण कदले. सोिमने लगेच अांग िाकले.
इिरयाि लोकाांचा िािेरून आवाज येऊ लागला. दोघेिी उठू न िािेर
गेले. कोणत्या िरी घराि आग लागली िोिी. िािेर लोकाांची खुप गदी कदसि िोिी.
आिून मोठ्यामोठ्याने कु णीिरी िोंिलि िोिे. आि गेल्यावर त्याांना कळालां की आग
लागली िोिी. सोिमने पाहिले कक लाइिच्या िोडाषच्या इथून रठणग्या उडि िोत्या
आहण हिथूनच आग लागली िोिी.
कोणीिरी येऊन त्यावर पाणी िाकायला गेलां िोच मीरा ओरडली.. “नािी..
थाांिा !! हवजेमुळे लागणार्या आगीसाठी पाणी कधीच वापरू नये. पाणी वीजवािक
आिे त्यामुळे आग वाढू शकिे आहण पाण्याच्या सांपकाषि येणाऱ्या व्यक्तीला शॉक िसू
शकिो.”
हिने िािेर जाऊन पहिला मेन टवीच िांद के ला. सोिमने पाहिलां कक आग
आिोरयाि येण्यासारखी आिे. त्याने गावकर्याांना मदि माहगिली.
“कािीिरी जाड आवरण असेल अशा वटिू द्या. लवकर जाड ब्लाांकेि
गोधड्या याांसारखे कािी जयामुळे ऑहरसजन अडवलां जाईल अश्या वटिू द्या.” सोिमने
हवनांिी के ली.
सवांनी जाड गोधड्या गोळा के ल्या. मोठ्या हशिाफीने सोिमने आहण
मीराने िी आग हवझवली. कॉलेजना के लेलां फायर सेफ्िी वकष शॉप कामाला आलां. आग
हवझली िोिी. सगळ्याांनी सुटकारा सोडला.
मग दोघाांनी साांहगिलां कककोणत्यािी हवजेमळ
ु े लागणार्या आगीसाठी पाणी कधीच वापरू नये.

मैत्री विजेशी

ओंकार झाांजे

सगळ्याि आधी मेन हटवच िांद करायचा. पण जर मेन टवीचच्या इथेच
आग लागली असेल िर इिर उपाय करायचे.
आग कमी असेल िर आिा आपण उपाय के ला िो करायचा. पण आग जाटि
असेल िर फायर एक्रटिांगहवशर वापरायचा.
फायर एक्रटिांगहवशर सुद्धा पाच प्रकारचे असिाि: A,B,C,D,E इत्यादी.
हवजेमळ
ु े लागणाऱ्या आगीसाठी C या प्रकारचा फायर एक्रटिांगहवशर वापरिाि. िो
जवळ नसल्यास लगेच फायर हिगेडला १०२ नांिरवर कॉल करून िोलवायचां.
फायर एक्रटिांगहवशर या उपकरणाि खायचा सोडा वापरिाि. त्यामुळे
आग हवझिे.
गावकऱ्याांनी दोघाांची पाठ थोपिली. एक मोठी दुघषिना िळली. त्यानांिर
सगळे लोक आपापल्या घरी गेले. सोिम आहण मीरासुद्धा घरी आले आहण झोपी गेले.
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२ करां ि, व्िोल्िेज आहण रे झीटि्स

दुसरा कदवस उजाडला. कालच्या सवष प्रकरणामुळे सोिम आहण मीराला
उशीरा झोपावां लागलां. त्यामुळे ऊन अांगावर आलां िेव्िा त्याांना जाग आली. सवष
प्रािःहवधी आिोपून झाल्यावर शाांिा आजीने त्याांना ्यािारी कदली.
मीरा इलेहरट्रकलची मोठमोठी पुटिकां िॅगेिून काढू न व्यवहटथि लावि
िोिी. िेवढ्याि सोिमने हिला िाक मारली.
सोिम: “मीरा, िुला माहिि आिे का कािी लोक ्िणिाि की, पुटिकी
ज्ञानापेक्षा प्रॅहरिकल ज्ञान मित्त्वाचां असिां.”
मीरा : “िो. िरोिर! कालच्या प्रसांगामुळे आपल्याला कळलां..”
सोिम: “आपण कॉलेजला फक्त हथअरी हशकलो. पण िे नक्की काय आिे िे
प्रत्यक्षाि के ल्यावरच समजलां.”
मीरा : “्िणजे अनुभवी ज्ञान मित्त्वाचां”
सोिम: “िो. िे िर आिेच. पण कािी गोष्टी समजून घेण्यासाठी आपल्याला
त्याांच्यामागची ित्वेपण माहिि असावी लागिाि. आहण िी आपल्याला पुटिकाांिूनच
कळिाि.”
मीरा : “िो. िे सुद्धा िरोिर आिे.”
गावाि एक हजल्िा पररर्देची शाळा िोिी. दोघाांनी आज त्या शाळे ला भेि
द्यायचां ठरवलां. आपापले काम उरकू न िे शाळे कडे हनघाले.
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सवाषि आधी त्याांनी नववीच्या वगाषि प्रवेश के ला. हवज्ञानाचा िास सुरू
िोिा आहण गुरुजी नेमका 'ओळख हवजेशी िा धडा हशकवि िोिे. दोघाांनी गुरुजींना
हवचारून वगाषि प्रवेश के ला. सोिम आहण मीरा शेविच्या िेंचवर िसून ऐकि िोिे.
वगाषि जेमिेम २० पोरां िोिी. ओळख हवजेशी या धड्याि करां ि, व्िोल्िेज, रे झीटि्स,
पॉवर ्िणजे नक्की काय िे गुरुजी मुलाांना हशकवि िोिे. मग सोिम आहण मीराला
पण हुरूप आला. िे मन लावून ऐकू लागले. गुरुजींनी खूप भारी हशकवलां आहण
मुलाांनािी िे चाांगल्या प्रकारे कळलां.
१.हवद्युिधारा (Electric Current):
जेव्िा एखाद्या वािक(Conductor) वटिूला सप्लाय कदला
जािो, िेव्िा त्यािील इलेरट्रॉ्स एका िोकाकडू न दुसऱ्या िोकाकडे
(जाटि हवभावाकडू न कमी हवभावाकडे) वाहू लागिाि. त्या प्रवािाला
हवद्युिधारा असां ्िणिाि.
२.हवद्युिरोध (Resistance):
पदाथाषच्या जया गुणधमाषमळ
ु े िो त्यािून वािणाऱ्या करां िला
हवरोध करिो त्याला हवद्युिरोध असे ्िणिाि. उदा. रिर आहण
लाकू ड िे चाांगले रोधक आिेि.
३.हवद्युि हवभवाांिर (Electric Voltage):
दोन हि्दु्मधील हवद्युि हवभवाच्या (Potential) फरकाला
हवद्युि हवभवाांिर असे ्िणिाि. ्िणजे एका क्िांदव
ू र जाटि चाजष
असेल आहण दुसऱ्यावर कमी चाजष असेल आहण िे दोन क्िांदू वािकाने
जोडले असिा जाटि चाजष असलेल्या क्िांदक
ु डू न कमी चाजष असलेल्या
क्िांदक
ू डे करां ि वाििो. (पॉहझरिव्िपासून हनगेरिव्िपयंि)
४.इलेहरट्रक पॉवर(Electric Power):
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एकके (Units): Current- Ampere
Voltage-Volt
Resistance-Ohm
Power-Watt

अशाप्रकारे सोिम आहण मीराची मटि उजळणी झाली. शाळे िल्या
आपापल्या आठवणी एकमेकाांना साांगि िे गप्पा मारि मारि शाळे िून घरी आले.
घरी आल्यानांिर दोघाांनी आपल्या सवेची ियारी के ली. त्यानांिर ठरल्याप्रमाणे त्याांनी
सांध्याकाळी जवळच्या समुद्रककनारी जाऊन मनमोिक असा सुयाषटि अनुभवला.
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३ चारशे चाळीस करां ि माझा

मटि भाजलेल्या मरयाची कणसां खाि सोिम आहण मीरा ककनाऱ्यावरून
गावाि परि आले. गावाि कसलािरी टिेज उभारला िोिा. िहुिेक कोणिािरी
कायषक्रम िोणार िोिा. त्याचीच ियारी चालू िोिी. एव्िाना अांधार पडू लागला
िोिा.
“काय ओ िात्या.. गावाि कसला कायषक्रम आिे?” सोिमने गावािल्या एका
माणसाला हवचारलां.
“अवो, आकीष्टा िाये गावाि” गावकरी ्िणाला.
“काय ्िणालाि?” मीराच्या चेिऱ्यावर प्रश्नहच्ि उभे राहिले.
“अग ऑके टट्रा आिे” सोिमने समजावून साांहगिले.
गावािल्या लोकाांसाठी ऑके टट्रा करमणुकीचां साधन िोिां. गावािील सगळे
आिालवृद्ध जमले िोिे. िुफान गदी जमली. सोिम आहण हमरासुद्धा शो पािायला
आले. सुरुवािीला गणेशवांदना झाली. त्यानांिर लिान मुलाांचा डा्स मग हवनोदी
नािक असे कायषक्रम सुरु झाले. शाहिरी िाणा िघिा िघिा सोिम आहण मीरा त्याि
गुांिले.
मग लावणीचा नाद घुमू लागला. ढोलकीच्या िालावर सगळे डु लायला
लागले. सगळ्याांच्या हशट्ट्ट्या वाजू लागल्या. लावणी सुरू झाली..

चारशे चाळीस करां ि माझा, िु्िाला सोसल काय?
जोराचा झिका, हजव्िारी फिका िु्िाला सोसल काय?'
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ठसके िाज नृत्य पाहून गावािले ्िािारे -कोिारे सुद्धा नाचि िोिे.
अशाप्रकारे िा ऑके टट्रा एकदम धमालपणे पार पडला. आहण सवांनी िो खूप ए्जॉय
के ला.
दुसऱ्या कदवशी वडाच्या पाराखाली गावािली िी सगळी िरुण पोरां
गप्पा मारि िसली िोिी. कालचे गाणे कु णाच्याच ओठावरून गेलां नव्ििां.
“चारशे चाळीस करां ि माझा, िु्िाला सोसल काय”
“काय इां हजहनयर दादा, कसा वािला कालचा कायषक्रम?”
“एकदम झक्कास!!” सोिम.
“िर मला एक साांगा, ४४० ्िणजे एवढा मोठा करां ि असिो का िो”
“िो. ्िणजेच काय! एकदम खिरनाक!!”
सगळे िसू लागले.
“अरे िो, खरच. थाांिा, मी िु्िाला साांगिो. सोिमने खोलीिून आपलां
पुटिक आणलां. आहण िो साांगू लागलाएखाद्या वािकािून िेव्िाच करां ि वाििो, जेव्िा त्याला वािण्यासाठी
मागष हमळिो. आपलां शरीरसुद्धा वीज वाहू शकि. जेव्िा आपण एखाद्या हिघडलेल्या
उपकरणाला ककां वा लाइव भागाला िाि लावला िर करां िला वािण्याचा मागष पूणष
िोिो आहण आपल्याला शॉक िसिो. आपल्याला लागणारा शॉक िा शरीरािून
वािणायाष करां िवर अवलांिन
ू असिो. करां ि अॅ्पीयरमध्ये मोजिाि. िसेच छोिे एकक
हमलीअॅ्पीयर. आिा िा िक्ता िघा याि जसां साांहगिलां आिे िसां वेगवेगळ्या
अॅ्पीयरमुळे शरीरावर काय पररणाम िोिाि(१००० हमलीअॅ्पीयर= १ अॅ्पीयर)
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आपलां शरीर कमीि कमी million आहण प्रविषन हवद्युि gharasathi
कमीि कमी करां ि आपलां शरीर हवनासायास सिन करू शकिो. आपल्या घराि व
सगळीकडे जाटिकरून येसी असिाि ्िणून त्याच्याहवर्यीची माहििी साांगिो.
२ हमलीअॅ्पीयर- िलकासा शॉक जाणविो.
१० हमलीअॅ्पीयर- शॉक लागण्याची लगेच जाणीव िोिे.
३० हमलीअॅ्पीयर- ऊिींमध्ये हिघाड, गुदमरण्याची शरयिा, खूप त्रास
िोिो.
१०० हमलीअॅ्पीयर- हृदय धडधडायचां थाांििे, मृत्यूची शरयिा.
३०० हमलीअॅ्पीयर- श्वसनकक्रया थाांििे, िीव्र वेदना िोिाि, खूप जखमा
िोिाि व मृत्यूची शरयिा.
या सवष आकडेवारी खालील
घिकानुसार थोड्याफार िदलू
शकिाि- पुरुर्/स्त्री, वय, टपशष
के लेला भाग,वेळ इ.

“कळलां का आिा?”
“िो. कळलां!”
सगळी पोर कु िूिलाने ऐकि िोिी.
“खरच पिलां आिा” एक जण ्िणाला.
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सोिम: िेव्िा आिा कु णी ्िणालां चारशे चाळीस करां ि माझा िर समजून जा.. पुढे
धोका आिे .. !!!
यावर सगळे जण खो-खो िसू लागले.
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४ हवज िचिीचे घरगुिी उपाय

सोिम आहण मीराचे सांशोधन एकीकडे चालू िोिे. गावाि आल्यापासून
त्याांना नवनवीन गोष्टी हशकायला हमळि िोत्या. आज त्याांच्या गावाि ग्रामसभा
िोिी. दोघाांनीिी गावकऱ्याांना वीज िचिीहवर्यी समजावण्याचां ठरवलां. अनेक
छोट्या छोट्या अशा गोष्टी आिेि जया उपयोगाि आणून आपणिी आपल्या घरािले
लाईि हिल कमी करू शकिो. सोिम आहण मीराने खालील रिप्स साांहगिल्या१. सवाषि मित्त्वाचां ्िणजे गरज नसिाना उपकरणे िांद ठे वा. अनेक
वेळा आपण घाईघाईि िे करायचां हवसरून जािो.
२. कािी उपकरणे िांद के ल्यावर सुद्धा थोडीशी वीज वापरिाि,
्िणून त्याांची हपन सॉके िमधून काढू न ठे वा. (उदािरणाथष
िािेरगावी गेल्यावर िीवी)
३. सी.एफ.एल. आहण ट्युिलाईिपेक्षा एलईडी कदव्याांचा वापर
करा. त्यामुळे खूप प्रमाणाि वीज वाचिे.
४. टिार रे रिांग असलेली उपकरणे वापरा. हजिके जाटि टिार
हििके च कमीच हवज हिल येईल.
५. नैसर्गषक सूयषप्रकाशाचा वापर जमेल िेव्िा नक्की करा, लाईट्ट्स
िांद ठे वा.
६. अपारां पररक ऊजाष स्त्रोिाांचा जाटिीि जाटि वापर करा.
उदािरणाथष, सौरऊजाष पवनऊजाष
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७.फॅ नचे जुने रे गल
ु िे र िदलून नवे इलेरट्रॉहनक रे गुलिे र िसवा.
यामुळे वीज िचि िोिे
८.िीवी ररमोिने िांद न करिा हटवचिोडष वरूनच िांद करावा.

अशाप्रकारे मोलाच्या रिप्स दोघा मुलाांनी गावकऱ्याांना कदल्या. सवष
गावकऱ्याांनी िाळ्या वाजवल्या. ग्रामसभािी सुरळीि पार पडली. त्यानांिर सोिम
आहण मीराने गावािल्या कािी लोकाांसोिि गणपिीपुळ्याला जायचां ठरवलां आहण
सवष ियारीहनशी िे हनघाले एका सुांदर प्रवासाला...!
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५ . डीपी उडाला...

“िट्ट यार.. माझा डीपीच चेंज िोि नािीये वॉट्ट्सअपवरचा..” मीरा
रडरया टवराि ्िणाली.
“नेिवकष नािीय का?” सोिम
एवढ्याि िािेर धाडकन आवाज झाला आहण लाईि गेली. डीपी
“घे जळाला डीपी ..” सोिमने डोरयाला िाि लावला.
“कोणिा?”
“अग िािेरचा..”
“अच्छा”
“आपण डीपी िा शब्द नेिमीच ऐकिो पण नेमकां डीपी ्िणजे काय िेच
िऱ्याच जणाांना माहिि नसिां.”
”िो. िेच िर.”
“डीपीचा फु ल फॉमष 'डिल पोल'
असा िोिो.”
िो िेच िर.. पण याचां मूळ नाव
डीपी नािीच. िा पोल माउां िेड सिटिेशन
आिे. पण िो दोन पोलवर उभारलेला
असल्याने त्याला डिल पोल (डीपी) ्िणिाि.
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याची रचना खाली आकृ िीि दाखवल्याप्रमाणे असिे.
आिा िु्िाला व्यवहटथि आठवला असेल. याचा उपयोग ग्रािकाांना वीज
हविरीि

(Distribution)करण्यासाठी

के ला

जािो. सगळ्याि वर जो पािष कदसि आिे,िो
आिे लाईिक्नांग अरे टिर. त्याांना आपण डीपीचे
पिारे करी ्िणू. समजा आकाशाि अचानक वीज
चमकली िर िी डीपीकडे आकर्र्षि िोऊन पूणष
हसटिीम हिघडू शकिे. िेच िाळण्यासाठी
लाईिक्नांग अरे टिर वापरिाि. िे उपकरण
अहिररक्त चाजष शोर्ून घेि आहण पुढची सवष
यांत्रणा सुरहक्षि राििे. यािील िऱ्याच सांज्ञा
नवीन आिेि. पण त्यािािि जाटि एरटप्लेन
करायचां झाल्यास खूप मोठा लेख िोईल.

“यटस... झाला माझा डीपी माझा अपडेि..” मीरा ओरडली आहण सुदव
ै ाने
लाईि पण आली.
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६ टमशानािलां भूि

गावािले

लोक सांध्याकाळी गुराांना चरायला रानाि नेि. सांध्याकाळ

िोिाच सवष गुरे घेऊन गावकरी घरी परिि असि. नेिमीप्रमाणे ना्या आज गुरां
चरायला घेऊन गेला िोिा. रानािले काम करिा करिा कधी सांध्याकाळ िोऊन गेली
िे त्याच्या लक्षािच आले नािी. काळोख पडला िोिा व त्याच्या लक्षाि आलां कक आज
अमावटयेची रात्र आिे. िो पिापि काम आवरून गुराांना घेऊन वािेला लागला.
रानािून गावाि जािाना मध्येच एक टमशान िोिां. गावािल्या सगळ्या लोकाांमध्ये
टमशानािल्या भुिाांची भीिी िोिी. दोन वर्ांपूवी झाडाला लिकु न जीव कदलेल्या
भागािाईचे भूि अमावटयेला कदसिां असां सगळे ्िणि. कािी जण िर प्रत्यक्ष
पाहिल्याच साांगि. त्याि नेमकी आज अमावटयेची रात्र असल्याने ना्या आज खूप
घािरला िोिा.
आजूिाजूचे वािावरण आिा भीिीमय झाले िोिे. ना्या झपाझप
पावले उचलू लागला. वािेिच टमशान लागलां. राम, राम, राम' करि िो चालू
लागला. िो हिरप्या नजरे ने टमशानाकडे िघि िोिा. िोच टमशानाच्या िािेर
असणारा एकु लिा एक िल्ि झाकझुक करू लागला. ना्याची पुरिी िोिडी वळली.
त्याि मागून झाडाांच्या पानाांची सळसळ ऐकू लागली. आहण हचत्रहवहचत्र आवाज येऊ
लागले. गुरे पण िांिरू लागली. ना्याचे िाि पाय कापू लागले. जीव मुठीि धरून
त्याने हिथून पळ काढला. घरी आल्यावर िो िापाने फणफणला.
दुसऱ्या कदवशी सगळे जण त्याच्या घरी जमले. त्याने सवष घिलेली
िकीकि लोकाांना साांहगिली. त्यामुळे गावािले सगळे जण अजुनच घािरले. त्यावेळी
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हिथे सोिम आहण मीरा सुद्धा उपहटथि िोिे. दोघे घरी परिले. दोघाांनीिी
कोकणािल्या भुिाखेिाांच्या िऱ्याच घिनाांहवर्यी ऐकलां िोिां, पण हजगर दाखवून या
घिनेचा छडा आपण लावायचाच असां दोघाांनीिी ठरवलां. दुसऱ्याच कदवशी रात्री
दोघेिी व्यवहटथि प्लाक्नांग करून टमशानाकडे हनघाले. सोिि यायला कु णीच ियार
नव्ििां िरी त्याांनी एकाला पिवलां गावािला पोटिमन शा्या त्याांच्यासोिि आला.
गावािले सवष लोक त्या हिघाांची काळजी करू लागले. दोन िास उलिू न
गेले िरी या लोकाांचा कािी पत्ता नव्ििा. त्याचां कािी िर वाईि झाल नसेल ना हि
भीिी दािू लागली. अखेर... त्याांना दूरवरून सोिम, मीरा आहण श्याम येिाना
कदसले...
त्या हिघाांच्यािी चेिर्यावर आनांद िोिा.
“टमशानािल्या भुिाांचा आिा त्रास नािी िोणार..” सोिमने िसि साांहगिले
“आिा सगळा प्रॉब्लेम सुिला” मीरा ्िणाली.
“पण नक्की काय झालां िोिां?”
िेव्िा दोघाांनी साांहगिलां. जेव्िा माणूस घािरिो िेव्िा त्याला आजूिाजूच्या
गोष्टी उगाचच हवहचत्र वािू लागिाि. काल िेच ना्यासोिि झालां. याचां कारण
्िणजे हिथे टमशानाि फक्त िल्ि लुकलुकि िोिा. िाकी कािीच िोि नव्ििां. आ्िी
हिघे हिथे खूप वेळ हिथे थाांिलो. पण आ्िाला हिथां कािी भूि वगैरे कदसलां नािी
आहण राहिला हवर्य िल्ि झाकझुक करण्याचा िर त्याची आ्िी पािणी के ली. िल्ि
लुकलुकण्याच्या मागे वेगवेगळी कारणां असू शकिाि जसां की१. चुकीचे कनेरश्स
२. लूज कनेरश्स
३. कमी व्िोल्िेज
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४. हिघडलेला टिािषर
५. हिघडलेली ट्यूि

आ्िी त्या िल्िची पािणी के ली. खूप वर्े झाल्याने त्याचे कनेरश्स लूज
झाले िोिे, ्िणून िो लुकलुकि िोिा. मग आ्िीच िो दुरुटि के ला.
“िरीच थोड्या वेळासाठी लाईि गेली िोिी”, गावकऱ्याांनी दुजोरा कदला.
अशाप्रकारे दोघाांनी िा प्रॉब्लेम सोडवला. गावकऱ्याांना त्याांनी कदलेल्या माहििीचे
अप्रूप वािले. कािीजण हनक्चांि झाले. पण ्िािाऱ्या लोकाांचा त्याांच्यावर कािी
हवश्वास िसि नव्ििा. त्याांच्या मिे भूि अजुनिी िोिांच.
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७ करोना

गावािल्या िऱ्याच लोकाांशी आिा दोघाांची ओळख झाली. मिादू नुकिाच
मुांिईला जाऊन मुलाला भेिून आला. आल्यावर सिज त्याने सोिमकडे चक्कर मारली.
त्याने दोघाांना साांहगिले की खरां च मुांिई खूप मोठे शिर आिे...
“मी मुलाकडु न गेलो िोिो. िेव्िा माहिहिय का त्याच्या घरािािेर
रािककड्यासारखा ककरष ककरष आवाज येि िोिा. इथ शिराि कसे काय रािककडे ्िणून
िघायला िािेर आलो िर वरच्या लायिीच्या लाइनीवर झळकि िोिां आहण वेगळाच
आवाज येि िोिा. मुलाला हवचारले असिा िो िोलला िे िोिां असां अधूनमधून.

सोिम, मीरा लक्ष देऊन ऐकि िोिे. त्याांना कळालां िे काय िोिां िे...
“करोना इफे रि” मीरा िोलली.
“माझा आवडिा िॉहपक”
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सोिमने आपलां इलेहरट्रकल्सचां पुटिक लगेच उघडलां आहण दोघाांनी
एकमेकाांची उजळणी घेिली.
जेव्िा एखाद्या उच्च हवद्युिप्रणालीमध्ये व्िोल्िेज एका हवहशष्ट
प्रमाणाच्या िािेर वाढू न सिि िदलि असिे. िेव्िा कां डरिरच्या
लगिच्या िवेचे आयनीभवन िोिे आहण िाजूची िवेिन
ु सुद्धा वीज
वाहू लागिे. त्या रठकाणी जाांभळी चकाकी येिे आहण चरष चरष असा
आवाज येिो. यालाच करोना पररणाम असां ्िणिाि. या प्रकक्रयेि
ओझोन वायू ियार िोिो. त्यामुळे त्याचा उपयोग ओझोन वायू
हनर्मषिी व जलिलाव शुद्धीकरण्यासाठी वापरिाि. वीज वाहून
नेणाऱ्या अहिउच्च व्िोल्िेज लाइ्स मध्ये सुद्धा िा पररणाम कदसू
शकिो.
िर असा िोिा िा करोना!
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८ मोिाईलची िॅिरी

प्रवासावरून सगळे जण सांध्याकाळी परि आले. सोिमने घराि पाऊल
ठे वले िोच िाजूच्या आजी धावि आल्या..
“िाला.. माझ्या पोरीला फोन लावून दे ना जरा िुझ्या फोनािना”
“का आजी.. िुमच्या फोनला काय झालां?” मीराने हवचारलां.
“काल रात्री झोपिाना चार्जंगला लावून ठे वला िोिा. सकाळी उठू न
िघिोय िर काय िोऊन िांद पडला िोिा आहण िॅिरी फु गली िोिी.”
“अिो.. िॅिरी एवढी चाजष नसिे करायची.. ह्या कारणामुळेच सगळ्याि
जाटि फोन िाद िोिाि.”
असां ्िणि मीराने फोन लावून कदला. फोन लावल्यानांिर आजीचा जीव
भाांड्याि पडला. त्यानांिर आजी हनघून गेल्या.
खरां च इलेहरट्रकलशी सांिांहधि नसला िरी िा एक मित्त्वाचा मुद्दा आिे
फोनची िॅिरी लाइफ रिकवणे.
“िे मलािी जाटि कािी माहिि नािी, चल आपण नेिवर िघू कािी उपाय
सापडिाि का?” सोिम.
“िा.. िे िघ” मीरा गुगलवर सचष करि ्िणाली.
आहण त्याांना खहजनाच हमळाला-
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१.मोिाईल कधीच पूणषपणे १०० िरके चाजष करु नका आहण कधीच
पूणष हडसचाजष करू नका. नेिमी 30 िे 85 िररयाांपयंि िॅिरी मेंिेन
ठे वा.
२.अनेक मोिाईलमध्ये 'िॅिरी सेवर' ऑप्शन असिो. िॅिरी कमी
असिाना त्याचा वापर अवश्य करा.
३.व्िायिेशन, ब्लूिूथ, वाय-फाय, ऑिो रोिेशन गरज असिानािी
चालू ठे वा. एरवी िे िांद असू द्या. जीपीएससुद्धा जेव्िा गरज असेल
िेव्िाच चालू करा.
४.मोिाईलचा वॉलपेपर काळा ठे वल्याने हसटिीम कमी हपरसेल
वापरिे. िे आचयषकारक असलां िरी खरां आिे. त्यामुळेसद्ध
ु ा चार्जंग
वाचिे.
५.िाइिनेस शरयिो कमी ठे वावी.
६. ररसेंि अॅप्समधून सवष अॅप्स ििवा िेव्िाच अॅप्स पूणषपणे िांद
िोिाि.
७.जया रठकाणी रें ज नसिे, हिथे मोिाइल हसग्नल शोधण्याि खूप
िॅिरी खािो. ्िणून मोिाईल िेव्िा एरोप्लेन मोडवर ठे वा.
८. ४G सुहवधा फाटि नेि देि असली िरी त्यामुळे खूप चार्जंग
उिरिे ्िणून जेव्िा गरज नसेल िेव्िा नेिवकष सेरिांगमध्ये जाऊन
२G करा.
या सवष रिप्स वाचून सोिम आहण मीरा दोघेिी खूप खुश झाले. या सोप्या
गोष्टी त्याांनी आपल्या हमत्राांना लगेच शेअर के ल्या. िु्िी सुद्धा कराल ना...?
----समाप्त-----
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ई साहित्य प्रहिष्ठान
ई साहित्य प्रहिष्ठान दिा वर्ांपुवी सुरू झालां. जगभराि ई पुटिकाांची
सांकल्पना रुजू लागि असिानाच मराठीििी ई पुटिकां सुरू झाली. मराठीि अमॅझॉन
सारखे प्रचांड इ्व्िेटट्ट्मेंि करणारे हखलाडी उिरले. त्याांच्यासमोर ई साहित्य ्िणजे
अगदीच क्लांिुरिांिू. पण गेली दिा वर्ं आहण आजिी गुगलवर “मराठी पुटिक” ककां वा
“Marathi ebook” िाकले की ४ कोिी ९३ लाख नाांवाांमध्ये पहिले दुसरे नाव येिे िे
ई साहित्यचेच. िी करामि आिे आमच्या लेखकाांची. वाचकाांना साित्याने दजेदार
मनोरां जक उच्च प्रिीची पुटिके “हवनामूल्य” देणारे आमचे लेखक िेच या टपधेचे हवजेिे
आिेि.
मराठीि “साहित्यरत्ाांच्या खाणी” हनपजोि या ज्ञानोिाांनी माहगिलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने िेवढ्याच उदारिेने खाणींचा वर्ाषव करून प्रहिसाद कदला.
मराठीचे दुदव
ै िे की या खाणींिली रत्े िािेर आणणे आहण त्याांचे पैलू पडल्यावर
त्याांना शोके स करणे आहण जागहिक वाचकाांसमोर िे पेश करणे याि आपण कमी
पडलो. इथे उत्तम साहित्यासाठी भुकेलेले वाचक आहण उत्तम वाचकाांच्या प्रहिक्षेिले
साहिहत्यक याांच्याि हिज िनणे आवश्यक आिे. हवशेर्िः डॉ. हनिीन मोरे याांसारखे
साहिहत्यक जयाांना हलहिण्याि आनांद आिे पण त्यापुढील जिील प्रकक्रयेि पडण्याि
रस नािी अशाांसाठी. हवदेशाांि मोठे लेखक एजांि नेमिाि आहण िे िाकी सवष व्यविार
पिािाि. मराठीि िी सोय नािी.
ई साहित्य प्रहिष्ठान िी कािी अनुभवी प्रोफ़े शनल प्रकाशन सांटथा नव्िे. पण
गेल्या दिा वर्ांि आमच्या िे लक्षाि आले की मराठीि रत्ाांच्या खाणी आिेि आहण
त्याांि उिरून िाि काळे करून मािी गाळ उपसि राहून जर हचविपणे काम करि
राहिले िर एकाहून एक भारी रत्े गवसणार आिेि. एखाद्या मोठ्या धहनकाने,

मैत्री विजेशी

ओंकार झाांजे

पांहडिाांच्या सिाय्याने, दरिारी आश्रयासि जर िे काम िािी घेिले िर मराठी
भार्ेिले साहित्य जागहिक पिलावर आपला ठसा नक्की उमिवेल.
डॉ. हनिीन मोरे याांची अकरा अप्रकाहशि पुटिके प्रकाशाि आणण्याचा मान
ई साहित्यला हमळाला. माधुरी िाईक याांची दिा, शांभू गणपुले याांची नऊ, डॉ. वसांि
िागुल याांची िारा, शुभाांगी पासेिांद याांची साि, अहवनाश नगरकर याांची पाच,
रत्ाकर मिाजन याांची सिा, शशाांक परुळे कर याांची चार, अरुण कु ळकणी याांची चार
अशा अनेकाांच्या पुटिकाांना वाचकाांपयंि नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे
अनेक “टवाांिःसुखाय” हलिीणारे

उत्तमोत्तम लेखक कवी या मराठीच्या

“साहित्यरत्ाांहचया खाणीं” मध्ये आिेि. अशोक कोठारे याांनी मिाभारिाच्या मूळ
सांहििेचे मराठी भार्ाांिर सुरू के ले आिे. सौरभ वागळे , ओंकार झाजे, पांकज घारे ,
हवनायक पोिदार, कदप्ती कािाडे, भूपेश कुां भार, सोनाली सामांि, के िकी शिा, सुरज
गािाडे, हनहमर् सोनार, सहविा नािर, सांजय िनसोडे, आशा पािील, नासा
येविीकर, हनरां जन कु लकणी असे अनेक नवीन लेखक साित्यपूणष लेखन करि आिेि.
ई साहित्य कडे िौशी लेखकाांची कमी कधीच नव्ििी. पण आिा िौसेच्या वरच्या
पायरीवरचे, लेखनाकडे गांभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनाि प्रगिी कशी
िोईल याकडे लक्ष देणारे लेखक येि आिेि. त्याांच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा
हमळो. वाचकाांना आनांद हमळो. मराठीची भरभराि िोवो. जगािील सवोत्कृ ष्ट
साहिहत्यक प्रसवणारी भार्ा ्िणून मराठीची ओळख जगाला िोवो.
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