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अरूण मोकाशी

 व्यवसायाने परिवहन सल्लागाि. ससव्हील इंसिसनयिींगचे पदवीपयंतचे सशक्षण महािाष्ट्र व गुििाथमध्ये
झाल्यावि लंडनला प्रयाण. तेथे ब्रॅडफडड व लंडन सवद्यापीठात परिवहन शाखेचा पदव्युत्ति अभ्यास.
 इंग्लंडमध्ये बािा वर्षे सल्लागाि संस्थेत काम के ल्यावि १९७८ मध्ये भाितात पितले. मुंबईत ‘टाटा कन्सलटन्सी
ससव्हडसेस’ च्या कायाडलयात परिवहन शाखा स्थापन करून त्याचे वीस वर्षे नेतृत्व के ले. या कालावधीत
भाितातील सुमािे बािा शहिातील परिवहन सल्लागाि अहवाल स्थासनक, िाज्य व कें द्र सिकािला सादि के ली.
यावेळी पन्नास टेक्नीकल पेपसड सलसहले व देशभिच्या परिवहन संमेलनात सादि के ले.
 १९९३ मध्ये ‘मुंबई मेटरो’चा सुधािीत प्रस्ताव सादि करून देशभि सादिीकिणाची झंझावाती मोहीम हाती
घेतली. यावेळी मिाठी व इंग्रिी वृत्तपत्रे, सनयतकासलके व माससके यात मेटरोवि चौफे ि लेखन के ले. याच वेळी
नवी सदल्ली मेटरो प्रकल्पाच्या ईष्येने पेटून सनघाली व त्यांनी मेटरो प्रकल्पाच्या बांधकामाची मोचेबांधणी सुरू
के ली.
 १९९८ मध्ये सवश्वबँकेने मोकाशी यांची सदल्ली-वॉसशंग्टनला ‘परिवहन सवशेर्षज्ञ’ म्हणून नेमणूक के ली. तेथे
चाि वर्षे काम के ले. त्यानंति अफगासणस्थान, एसथओसपया, येमेन व झांझीबािमध्ये सवसवध परिवहन
प्रकल्पाचे नेतृत्व के ले. सध्या वास्तव्य मुंबईला.
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परिसशष्ट् २ - देशातील ठळक घटना व प्रसंग
थोडसं ं “आपल्या मराठीसृष्टी” क्षिषयी
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झांझीबाि डायिीच्या सनसमत्ताने......
मिाठीसृष्ट्ीच्या माध्यमातून श्री अरुण मोकाशी यांचे “झांझीबाि डायिी” हे पुस्तक प्रकाक्षशत करताना अत्यंत आनंद
होत आहे.
“झांझीबार डायरी” हे एक प्रवासवणडन नाही. िागसतक बॅंकेच्या कामासनसमत्त अरुण मोकाशींनी के लेल्या झांझीबाि
वािीमध्ये त्यांनी अनुभवलेले झांझीबािमधील िनिीवन, सतथल्या प्रथा-पिंपिा, सोहोळे , वन्य-िीवन यासािख्या
सवर्षयांविील अत्यंत सुंदि लेखांचे हे संकलन आहे. मोकाशी यांनी अत्यंत प्रभावी भार्षेत, खेळीमेळीच्या शैलीत हे सवड
लेख सलसहलेले आहेत.
मिाठीसृष्ट्ीद्वािे प्रकासशत झालेले एखाद्या देशाबद्दलचे हे दुसिे पुस्तक. यापूवीच्या “गावाकडची अमेरिका” या पुस्तकात
अमेरिके तील ग्रामीण िीवनाचा परिचय झाला होता. “झांझीबाि डायिी”च्या सनसमत्ताने एक वेगळाच वाचनानुभव
आमच्या वाचकांना समळे ल याची खात्री आहे.
हे पुस्तक सध्यातिी फक्त इ-बुक स्वरुपातच प्रकासशत होत आहे. यामागे अनेक कािणे आहेत. एकति सध्या
वाचनासाठी संगणक आसण मोबाईलचा वापि मोठ्या प्रमाणावि वाढला आहे. नव्या सपढीला छापील पुस्तकांपेक्षा इपुस्तके िास्त िवळची वाटू लागली आहेत. ती सोसयस्किही आहेत. छपाईचा खचड, सवक्रीव्यवस्थेतील खचड आसण
गुंतागुंत यामुळे पुस्तकांच्या सकंमती वाचकांच्या आवाक्यात ठे वणे सदवसेंसदवस कठीण होत आहे. भािताबाहेि छापील
पुस्तके पाठवण्यासाठी येणािा प्रचंड खचड पाहता इ-पुस्तकांचे सवतिण सोसयस्कि वाटू लागले आहे.
“झांझीबार डायरी” या पुस्तकाचे क्षितरि थोड्या िेगळ्या िाटेने जाऊन करण्यासाठीचा हा एक आगळािेगळा प्रयत्न.
झांझीबारच्या अनुभिाबद्दल तब्बल २५ क्षचत्तथरारक लेखांचा संग्रह असलेल्या या २०० पानी पुस्तकातल्या प्रत्येक
लेखाची थोडक्यात ओळख करुन क्षिली आहे या “संक्षिप्त रुपरेषा आक्षि सारांशा”मध्ये.
भारतीय, त्यातल्या त्यात मराठी िाचकांना पुस्तक क्षिकत घेण्यापूिी ते चाळू न बघण्याची इच्छा असते. पुस्तकांच्या
िुकानात हे शक्य असते, मात्र ऑनलाईन खरेिी करताना हे शक्यच नसते. हा िेगळा पायंडा पाडण्याचे कारि एिढेच
की िाचकांना हे पुस्तक खरेिी करण्यापूिी त्याची ओळख व्हािी आक्षि खरेिीचा क्षनिणय घेण्यात मित व्हािी.
भाितातून प्रकासशत होणार्या इ-पुस्तकांची संख्या सध्यातिी फाि कमी आहे. त्यात पुन्हा इ-पुस्तके बनसवणार्यांच्या
वेगवेगळ्या सवतिण व्यवस्था, त्यासाठी लागणािे खास रिडि सॉफ्टवेअि, इ-पुस्तकांची होणािी कॉपी, ती न
होण्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापि, त्यातून सनमाडण होणािे सवसवध प्रश्न, सवकलेल्या प्रतींची मोिणी,
उत्पन्नाबाबतची संसदग्धता हे पाहता भाितीय प्रकाशक आसण लेखकांनाही इ-पुस्तकांची बािािपेठ आकसर्षडत कित
असल्याचे सदसत नाही.
अनेक लेखक आसण प्रकाशकांच्या मते इ-पुस्तकांची कॉपी सहि होत असल्यामुळे त्यांच्या महसूलावि परिणाम होतो.
त्यामुळे इ-पुस्तके लॉक किण्याकडे त्यांचा कल असतो. म्हणिेच ते पुस्तक ज्या संगणकावि सकंवा मोबाईलवि
डाऊनलोड के ले असेल त्याविच ते वाचता येईल वगैिे वगैिे..
मला स्वत:ला मुळातच इ-पुस्तकांना कु लुपबंद ठे वणे ही कल्पनाच हास्यास्पद वाटते. इंग्रिीतील लक्षावधी इ-पुस्तके
कोणत्याही प्रकािचे लॉक न वापिता के वळ पीडीएफ स्वरुपात डाऊनलोड करुन वाचता येतात आसण तिीही त्यांची
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सवक्री ऑनलाईन माध्यमांतून होतेच ना? चोिी किणािा कशाचीही चोिी कितो. अगदी शेतीतही दहा-वीस टक्क्यांची
चोिी होतेच.
एका वेगळ्या वाटेने सवचाि करुया आसण मग माझ्या म्हणण्यातील अथड लक्षात येईल. मिाठी पुस्तकांची छापील आवृत्ती
फािति १०००, २००० प्रतींची. त्यातील सकमान ५०० प्रती या महािाष्ट्रातील सवसवध ग्रंथालयांना सवकल्या िातात.
(बाकीच्या प्रती प्रकाशकाच्या गोडाऊनमध्ये वर्षाडनुवर्षे पडून असतात. साधािणपणे एक आवृत्ती संपवायला दोन-तीन
वर्षे िातात असे प्रकाशक स्वत:च सांगत असतात.) या ग्रंथालयांचे प्रत्येकी सिासिी सकमान १०० सभासद प्रत्येक
पुस्तक वाचतील असे गृसहत धिले ति प्रकाशकाने सकंवा सवक्रेत्याने सवकलेल्या ५०० प्रती सकमान ५०,००० िण
वाचतात. म्हणिे ४९,५०० वाचकांनी पुस्तक चोरुन वाचले असे म्हणणाि का? मग एखादे इ-पुस्तक िि दहािणांनी
वाचले सकंवा कॉपी के ले ति आभाळ कोसळले का? माझ्या मते अशी कॉपी झाली ति सकमान ते पुस्तक िास्त
लोकांपयंत पोहोचेल आसण त्यातही काही िण असे नक्कीच समळतील ज्यांना ते पुस्तक आपल्या संग्रहात ठे वण्याची
इच्छा होईल आसण असे लोक ते पुस्तक सवकत घेतीलही.
अरुण मोकाशी यांचे मला खास असभनंदन किायचे आहे ते एवढ्याचसाठी. पुस्तक प्रकासशत किण्यासाठी िेव्हा त्यांनी
मिाठीसृष्ट्ीशी संपकड के ला तेव्हाच छापील पुस्तकाऐविी इ-पुस्तक बनवणे हे त्यांनी पक्के ठिवलेले होते. सवक्री, उत्पन्न
वगैिेबाबत चचाड किताना िेव्हा इ-पुस्तकांच्या लॉकचा सवर्षय आला तेव्हा मी माझी भूसमका त्यांच्यासमोि मांडली.
अक्षिश: क्षणाचाही सवलंब न किता त्यांनी माझी सुचना सस्वकािली व इ-पुस्तकाला कोणतेही लॉक न किण्याचे
ठिवले. अरुण मोकाशी यांनी अत्यंत खुल्या मनाने िास्तीत िास्त वाचकांपयंत पोहोचण्यासाठी अवलंबलेल्या मागाडमुळे
हे इ-पुस्तक िास्तीत िास्त मिाठी वाचकांकडे पोहोचेल. कदासचत कॉपी होईलही. कदासचत कशाला.... नक्कीच
होईल. मात्र इंटिनेटचा विचष्मा असलेल्या आिच्या खुल्या िगतात पुस्तकांना कु लुपबंद ठे वण्याऐविी खुल्या सदलाने
कॉपी करुन देण्याचं सवशाल मन आसण हृदय अरुण मोकाशी यांच्यासािख्या एका अत्यंत प्रसतभावंत लेखकाकडे आहे
याचा मिाठी वाचकांना असभमान वाटला पासहिे.
येणार्या काळात “मिाठीसृष्ट्ी”च्या माध्यमातून अनेक सवर्षयांविील इ-पुस्तके प्रकासशत होतील. मात्र “झांझीबाि
डायिी” या इ-पुस्तकाचे या सगळ्यांमध्ये वेगळे स्थान असेल कािण कु लुपबंद इ-पुस्तकांच्या व्यवस्थेतून बाहेि पडणािे
कदासचत ते पसहलेच मिाठी इ-पुस्तक असेल.
मिाठीसृष्ट्ीच्या वाचकांना आसण आमच्या लेखकांनाही हासदडक शुभेच्छा. आपणही कोणत्याही सवर्षयावि लेखन कित
असाल ति मिाठीसृष्ट्ी डॉट कॉम (www.marathisrushti.com) वि िरुि सलहा. सवसवध सवर्षयांविील
उत्तमोत्तम लेख आसण सासहत्य वाचण्यासाठीही “मिाठीसृष्ट्ी डॉट कॉम”ला भेट द्या.
सननाद अिसवंद प्रधान
व्यवस्थापकीय संपादक
मिाठीसृष्ट्ी डॉट कॉम
www.marathisrushti.com
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अवघा रं ग एकचि झाला
एकदा का मुलाच्या वसडलांनी, आईने, मोठ्या मुलाने व धाकट्या मुलीने ‘छान आहे’ म्हटले की मुलगी पसंत झाली
मानायचे. अगदी तसेच वॉसशंग्टन-सदल्लीच्या सवश्वबॅंक कायाडलयाने, दािेसालामच्या आसिकन डेव्हलपमेंट बॅकेने आसण
झांझीबािच्या परिवहन मंत्रालयाने माझी चरित्रसूची म्हणिे बायोडेटा ओके के ल्याचे म्हणिे ‘मी पसंत पडल्याचे’
संगणक टपाल आले. माझी झांझीबािच्या िस्ते वाहतूक, िलमागड व हवाई वाहतूकीची कृ सतयोिना अहवाल तयाि
करून सिकािला सादि किण्यासाठी नेमणूक झाली. यासाठी दोन वर्षे सहि लागणाि होते. मी म्होिक्या म्हणिे ‘टीम
लीडि’ होतो. नेहमीप्रमाणे माझ्या टीममध्ये देशोदेशीच्या परिवहन क्षेत्र सवशेर्षज्ञांचा समावेश होता.
आता मनाला आसण पायाला चक्क सभंगिी लागली. तशी
पिदेशात ‘पाट्या टाकायला’ िाण्यासाठी मी काही
अगदीच ‘पसहलटकिीण’ नव्हतो. तिीपण िंगीत
अॅटलसचे लठ्ठ पुस्तक हातात घ्यायला लागलेच. यावेळी
झांझीबािचे प्रकल्प -ऑसफस उभे किण्याचे काम पण
माझ्याकडे आले होते. टेबल, खुच्याड, स्टेशनिी,
सखडक्यांचे पडदे, चहा-कॉफीच्या पॅंटरीतल्या कपबश्या,
सकटलीपासून गाळणीपयंत सािा संसाि मांडायचा. मुख्य
म्हणिे स्थासनक मदतनीस सहकार्यांची सनवड किायची
होती. त्यात सेक्रेटिी, सहशेब तपासनीस, लेखापाल व गाडीचा डर ायव्हि हे आलेच.
तसे हे काम कटकटीचे नसते. पण पिदेशीयांची इंग्रिी बोलण्याची लकब, उच्चाि, बोलण्यातला ठसका,सवनोद बुध्दी.
म्हणिे नुकत्याच देशात आलेल्याला ििा नवखेच. आमचे सदस्य वेगवगळ्या देशातून येणाि. त्यांना ‘िाम िाम मंडळी’
किण्याचा व मैत्री िोडण्याचा सोहळा पण मोठा अभूतपूवड ठिणाि होता. ते सवडिण एकत्र एका वेळीच येत नाहीत
म्हणून ििा बिे. कामाला ति काय ते येण्यापूवीच सुरूवात झालेली असते. मग अंमलदािांच्या गाठीभेटीच्या कामाला
प्रािंभ होतो आसण तेव्हा कामाला असधकृ तपणे प्रािंभ होतो.
खिं ति तसा आसिका हिािो मैलाविचा देश. पण धंद्याच्या म्हणिे कायडपध्दतीच्या गप्पा सनघाल्या की वाटते माहेिीच
आलो. त्यातून मंत्रालयातल्या बर्याच अंमलदािांनी मुंबई, पुणे, सदल्ली, बंगलोि, चेन्नईच्या सवद्यापीठात एक दोन वर्षे
काढलेली असतात. त्यांना भेटणे म्हणिे ति एक पवडणीच. एक िण हमखास सवचाितो, चचडगेट स्टेशन िवळचा
वडापाववाला अिून सतथेच उभा असतो? चचडगेटच्या पुिोहीत िेस्टॉिंटमधल्या श्रीखडं ाची चव साहेबांच्या सिभेवि
अद्याप िेंगाळत असते. दुसर्याला पुण्याच्या सचतळ्यांची सचक्की आठवते. सतसर्याला सदल्लीचा पेठा.
परिवहन मंत्रालयात सकबावे सि भेटले आसण गप्पांना सवशेर्ष िंग चढला. ते सदल्लीत दीड वर्षड िासहले होते. संगीतामध्ये
त्यांना सवशेर्ष िस. इंसडयन सफल्मी गाण्यातली त्यांना दोन गीते आवडायची. पसहले गीत ‘लक्ष्य’ या सचत्रपटातले हृसतक
व प्रीती यांच्यावि सचत्रीत झालेले, ‘‘सकतनी बाते याद आती है, तस्वीिेसी बन िाती है, मै कै से इन्हे भूलू, सदल को
क्या समझाऊ’’. साधनाताई व हरिहिनच्या स्विातले थेट काळिाला सभडणािे बॉसलवूडचे हे असवस्मिणीय गीत.
युध्दाच्या पाश्वडभूमीवि आपल्या सप्रयकिाला सनिोप देतांना गायलेले. झांझीबािी उच्चािात सांगताना सि इतके िंगून
िायचे. त्यांचे दुसिे आवडीचे गीत होते ‘हम दोनो’ सचत्रपटातले, ‘‘अभी ना िाओ छोडके ’’. देव आनंद व साधनावि
सचत्रीत झालेले. या गीतातल्या ससगािेट लायटिविचे सूि होते सिांच्या खूप पसंतीचे. अगदी न िाहवून सिांनी एकदा
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सवचािले, ‘‘असा लायटि इंसडयात समळे ल?’’. मी नंति लायटिचा मुंबईत शोध के ला. पण १९६१ सालातल्या या
गीतातला लायटि समळाला नाहीच. सकबावे सि म्हणिे बॉसलवूडने सवश्वमैत्री संपादन के लेला एक समत्र. सिांना
गीतातला शब्दन् शब्द अथड कु णीतिी समिावून सांसगतलाही असेल पण खिं ति गीतातले नादब्रह्म त्यांना वेड लावायचे.
ही ति ‘शब्दावाचून कळले सािे शब्दांच्या पसलकडले’ ची साक्षात् प्रचीती. सगळयाच देशात हमखास भेटतात असे हे
बॉसलवूडचे वेड े समत्र. सकबावे सिांसािखा असा कु णी भेटला की थेट साक्षात्काि होतो, ‘अवघा िंग एकसच झाला’.
झांझीबाि परिवहन सुधािणांची िंत्री तयाि झाली. एसथओसपयात आसदस अबाबाला भेटलेल्या सवश्वबँकेतला िपानी
परिवहन तज्ज्ञ ‘समनाटो’ने सांसगतलेली यातली एक खुबी आठवली. त्याच्याशी लगेच फोनवि बोलून घेतले आसण त्याने
ति बॅंकेचा नुकताच प्रससध्द झालेला सािा अहवालच पाठसवला. खूप उपयोग झाला त्याचा. हॉलंडहून आलेल्या िॉनने
सावडिसनक परिवहन संस्था स्थापण्याचे आमच्या अहवालातले एक ऐटबाि प्रकिण सलसहले. मंत्रालय खूर्ष झाले.
झांसझबारचे डॉ. िाव सि, दािेसालामचे पयाडविण तज्ज्ञ प्रोफे सि पॉल मांडा सिांनी त्यांच्या झांझीबािी शैलीत एक सुिेख
सादिीकिण के ले. माझा टीम सदस्य इंसिसनअि गॉडसवनने छान काम के ले. अॅनास्टीसीसने अथड सवर्षयाचा आढावा सादि
के ला व पुढील कृ तीयोिना सांसगतल्या, सदल्लीहून खास आलेले मलीक सि आसण अन्य सभासदांच्या सहाय्याने
झांझीबाि अहवालाचा िगन्नाथ िथ अगदी लीलया नाही पण रूबाबात ओढला.
सेक्रेटिी अडॉल्फीना देखणी आसण हिकामात चुणचुणीत. साधी डॉलिची मोड म्हणिे चेंि घेऊन यायला सांसगतल्यावि
तीन चाि पिकीय चलन ब्यूिोत िाऊन चांगला भाव देणार्याकडून झांझीबािी नोटा घेऊन येत असे. पण सतच्या
बाबतीत खिे सांगायचे म्हणिे दुकानात आलेल्या या देखण्या मुलीचे सवडच दुकानात स्वागत व्हायचे. असे भाितातच
घडते असं नाही.. झांझीबािमध्येही होते. माझी पत्नी सुट्टीसाठी झांझीबािला आली असतांना अॅडॉल्फीना व िॉइसने
कुं कवाच्या सटकल्या मागून घेतल्या आसण दोघींनी कपाळाला सचकटवल्या. मग सदवसभि ऑफीसमध्ये सबनधास्त
समिवत बसल्या. अॅडॉल्फीना ति थेट मंत्रालयात गेली व ‘फोिहेडविचा इंसडयन िेड माकण ’ रूबाबात फासतमाला दाखवून
आली.
ही डायिी सलसहतांना सदनकि गांगलांचे मोलाचे मागडदशडन लाभले. तसेच “मिाठीसृष्ट्ी.कॉम”चे सननाद प्रधान यांचे
बहुमोल सहाय्य लाभले. ‘मुंबई सकाळचे’ संपादक पद्मभूर्षण देशपांड े व त्यांचे सहकािी वैशाली िोडे व सीमा िाऊत
यांचे पण मोलाचे सहाय्य समळाले. सकाळने ति ‘झांझीबाि डायिी’ सलहीत असतानाच क्रमवाि सकाळच्या स्तंभात
प्रससध्द के ली.
प्रकल्पाची २०१२ आसण २०१३ अशी दोन वर्षे संपली. मुंबईला पितण्याचा सदवस िवळ आला. सवड टीम सनिोप
द्यायला सवमानतळावि आली. मला सािखे भरून येत होते. झूबे ति भावनासववश झाला होता आसण िडत होता. त्याने
धावत येऊन कडकडून समठी मािली. सवमानाने झेप घेतल्यावि वातानुकुल वार्याचा थंडगाि स्पशड झाला. खांदा ति
पाि गािठला होता. झूबेच्या आसवांनी तो पाि माखला होता.
झांझीबािचे सदवस मंतिलेले होते. सहदं ी महासागिाच्या पसलकडल्या काठाविची आपलीच माणसे झांझीबािला भेटली
होती. खूप माया लावणािी... आपल्याच माणसांसािखीच. खिं ति दोन वर्षांचा तो सोहळा होता.

‘िंगी िंगला श्रीिंग .. .. .. अवघा िंग एकसच झाला’
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१. तम
ु चं आमचं ’सेम’ असतं !
क्षिमानातूनच झाले चारी बाजूनं ी सागराने िेढलेल्या क्षचमुकल्या झांझीबारचे िशणन.
झांझीबारला जािार्या क्षिमान-प्रिेशाचा पास घेण्यासाठी लागलेल्या रांगेतले
सहप्रिासी बक्षघतल्यािर गीत आठिते, “सािळाच रंग तुझा गोकु ळीच्या
कृ ष्िापरी”. काही तर चक्क कॉफी रंगाचे. म्हटले तर गोरे आक्षि नाही म्हटले
तर सािळे.
आपि परिेशात गेल्यािर अगिी नकळत तुलना करू लागतो-त्यांची ि
आपली. िाटते, खरंच िेश-क्षििेशातली मािसे िेगळी असतात?- स्िभािात, धमण-भािनेत, क्षकंिा शकु न-अपशकु न मानण्यात. जेव्हा
उत्तरे क्षमळायला लागतात तेव्हा जाििते. शेजारच्या गल्लीतल्या क्षकरािा िुकान मालक सुलेमान भेटतो. त्याला क्षिचारले, क्षगर्हाइकाला
माल िेताना असा डाव्या हाताला उजव्या हाताने स्पशण का करतोस. त्याला उत्तर माहीत नव्हते. पि नंतर एकिा मस्त गप्पा मारताना
त्याला बर्याच आक्षिकन शुभ ि अशुभ शकु नाचे गंमतीचे क्षकस्से आठिले. िेश-क्षििेशातली मािसे सगळी सारखीच-स्िभािात, धमणभािनेत, क्षकंिा चक्क शकु न-अपशकु न मानण्यातही.

२. अशी आहे आफ्रिकेतली ‘कंु ती’
“बहुत नजिीक मुझे आना है-तेरे बाहोमे मुझे मर जाना है ”
पि तो अचानक चालता झाला आक्षि त्याचे बाळ पोटात िाढत असले तर?
जगात सगळीकडे हे घडत आलंय. पि िास्तिाची जािीि झाल्यािर जिू क्षतच्या
क्षजिािर ब्रम्हांड कोसळतं! एका आकडेिारीनुसार फक्त चार कोटी लोकिस्तीच्या
के क्षनयात िर िषी सुमारे तेरा हजार मुली गरोिर राक्षहल्यािर शाळा सोडतात. िक्षिि
आक्षिके त पंधरा लि कु मारी माता आहेत. २००८ साली ते प्रमाि अठ्ठािीस
टक्क्यापेिा जास्त होते. अमेरीके त २००२ ते २००७ च्या अिधीत अनौरस संततीच्या
जन्माचे प्रमाि २६ टक्क्याने िाढले. यूरोपमध्ये हॉलंड या िेशात अनौरस संततीच्या जन्माचे प्रमाि ४० टक्के, स्पेन मध्ये २८ टक्के,
आयलंडमध्ये ३३ टक्के ि इटलीमध्ये २१ टक्के आहे. भारतात तर कु मारी माता कु टुंबाला कलंक समजून गोपनीयतेमुळे त्याची सलग आक्षि
खात्रीलायक आकडेिारी उपलब्ध नाही.

३. मेरे यारकी शादी है…
जगातल्या कोित्याही िेशात जा. िेिाने “अनंत हस्ते” क्षिलेले स्त्रीसौंियण क्षतच्या क्षििाह
प्रसंगी ओसंडून येत.ं
आक्षिकन िेशांनी जुन्या चाक्षलरीती जपल्या हे त्यांच्या लग्नक्षिधीत क्षिसते. निरी मुलगी
सिांसमोर येिार नाही. ती आत नट्टापट्टा झाल्यािरच येिार. लग्नात िेगिेगळ्या
चाक्षलरीती असल्या तरी एक गोष्ट समाईक. ती म्हिजे िधूला सिांनी आिराने
िागिायचे. गािकर्यांनी आिरयुक्त प्रेम करायचे. लग्नक्षिधीतले िोन मुख्य भाग
म्हिजे, साखरपुडा आक्षि लग्नक्षिधी. सून पसंत करायची जबाबिारी आई-िक्षडलांची.
तेच क्षििाहाची तारीख नक्की करतात. नातलग मंडळी आहेर-खरेिीत गकण होतात तर िोन्ही पिाचे आई-बाबा क्षििाह-पूिणतयारीला
लागतात. खचण िाटून घ्यायचा. पि िधूच्या आई-िक्षडलांनी लेकीच्या संसाराची भांडीकुं डी द्यायची हा संकेत असतो. आक्षिकन
लग्नकायाणत िधू-हुडं ा क्षिरोध मंडळीना फारसा िाि नाही. कारि मुलाने मुलीला हुडं ा द्यायचा. मुलीची आई एकांतात मुलीला क्षिचारते,
“मुली, सिण तुझ्या मनासारखे घडतेय् ना?”. मुलगी उत्तरते, “होय, आई मी खूप सुखी आहे”. खरं म्हिजे हे िाक्य मुलीकडून ऐकले की
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जगातली कोितीही आई क्षकती सुखाित असेल! असं म्हितात, “लग्नं स्िगाणत लागतात”. पि हे सपशेल चूक! लग्नाच्या िेळी स्िगणच
आकाशातून उतरून पृथ्िीिरच्या िेशात हजर होतो.

४. आफ्रिकेतली सौंदययवती
१९५० पासून क्षिश्वसुंिरी स्पधाण सुरु झाली. २०१५ साली पासष्टािी फे री होईल. भक्षिष्यात या स्पधाण अटीतटीच्या होिार. कारि
स्पधणकांची संख्या आत्ताच शंभराच्यािर जाऊन पोहोचली ि िाढत आहे. स्पधणक संख्या िाढली की क्षििािाला प्रारंभ होतो. पि िरिषी
क्षिश्वसुंिरी स्पधेच्या रंगमंचािर उलगडिारे दृश्य एखाद्या गल्लीतल्या क्षकंिा
चौकातल्या युितींच्या मेळाव्याचे नसते. या पृथ्िीतलािरचे खुद्द सत्यं,
क्षशिं, सुंिरमचे ‘सौंियण’ रूप तेथे साकार होत असते. आक्षिकन
सुंिरींबद्दल नेहमीच कौतुक होत असते. त्यांच्या कृ ष्ि ििाणमुळे नव्हे तर
त्या गोर्या िेशातल्या सुंिरींिर कशा मात करतात याचे नेहमी कु तूहल
ठरते. आक्षिकन क्षिश्वसुंिरींची श्रेयनामािली जबरिस्त आहे. २०१४
सालची गोष्ट. िक्षिि आक्षिके च्या रोलीन स्टर ासला क्षिश्वसुंिरीपिाचा
मुकुट क्षमळाल्यािर क्षतने रंगमंचािर एक गुक्षपत उघडे के ले. ती म्हिाली,
‘आई बाबांनी प्राप्त के लेले मी परीिा नळीतले अपत्य आहे’ आक्षि त्या संध्याकाळी लंडनच्या सभागृहात बसलेल्या क्षकतीतरी जिांना
चक्क भडभडून आले. िरिषी स्पधेची िेळ जिळ आली की भारतीयांची क्षिश्वसुंिरी टेक्षलक्षव्हजनिर पाहण्यासाठी उत्कंठा आता क्षशगेस
पोहोचलेली असते. कारि भारतीय सुंिरीनी क्षिश्वसुंिरीपिाचे खाते १९६६ सालीच उघडले. भारतीयांच्या अंतःकरिात फक्त एक
अक्षभमान गीत झंकारत असते, “ये िुक्षनया… एक िुलहन… िुलहन माथेकी क्षबंक्षिया… ये मेरा इंक्षडया… आय लव्ह यू इंक्षडया !’’

५. जॉनने फडकावला झांझीबार स्वातंत्र्याचा झेंडा
पहाटचे तीन िाजले होते. क्षििस होता बारा जानेिारी १९६४. सुलतानाला पिच्युत करून झांझीबार िेश स्ितंत्र झाला. जॉन स्ितंत्र
राज्ज्याचा राष्टराध्यि फील्ड माशणल म्हिून घोक्षषत झाला. सबंध िेश जॉन ओके लोच्या क्ांतीकारकांनी अरब राज्ज्यकत्याणकडून क्षजक
ं ून
घेतला. तशा या बंडाच्या घटना नाट्यमय िाटल्या ि युगांडामधून
आलेल्या जॉन ओके लो या मिण गड्याने बंडाचे म्होरके पि स्िीकारले
असले तरी सत्तांतराचा हा डाि ‘अॅिो क्षशराझी पिा’ध्यि अबीि
कु रामे या नेत्याने मूळतः रचला होता, असा िािा के ला जातो.
अध्यि करूमांनी (डािीकडे) पि बंडानंतर त्याचा गौरि के ला ि
सत्तांतराचे श्रेय जॉनला अपणि के ले. तेव्हा िाटले होते,
भक्षिष्यकाळात या थोर क्ांतीकारकाचे तोफांच्या चौघड्यात
स्िागत होिार!
अध्यि करूमांनीं बंडानंतर जॉनचा गौरि के ला. तेव्हा िाटले,
त्याचे तोफांच्या चौघड्यात स्िागत होिार! पि नाही झालं तसं.
जॉन एकटा पडत गेला - मरेपयणत.

मात्र नंतर जॉन एकटा पडत गेला. अगिी एकटा. कारि बंडानंतर
जॉन ऑकोलोची कु िालाच आठिि येत नव्हती. तो अगिी एकटा
पडला - थेट त्याची हत्या होईपयणत !

६. लवंगांच्या वक्
ृ ांनी डवरलेले झांझीबार
झांझीबारहून क्षनघालेले क्षिमान पेम्बा बेटािर पोहोचते अिघ्या िीस क्षमक्षनटात. िरसाल ऐंशी हजार टनापेिा जास्त लिगांचे पीक
क्षनघते. जगाला लागिार्या ७५ टक्के लिंगा एकट्या पेम्बा बेटात होतात. बेटािर तीन कोटी मधमाशा आहेत. भारतीय, क्षचनी आक्षि
आता पाक्षिमात्य पारंपारीक आयुिेि शास्त्रात लिंगेला मानाचे स्थान आहे. क्षिशेषतः ितं क्षिञान शास्त्रात िाताच्या िुखण्यािर लिंगेचा
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िेिनािमक म्हिून सराणस उपयोग होतो. चीन ि भारतात
मूत्राशयातील अस्िास्थ्य, पोटिुखी, तीव्र खोकला, अक्षतसार,
ओकार्यांना प्रक्षतबंध यासारख्या अठरा िुखण्यांसाठी लिंगेचा
िापर होतो. पि लिंगेचा सिी, खोकला, अपचानाचा संिभण
ििभर क्षिसरा आक्षि सख्याच्या पसंतीचा क्षिडा आक्षि त्यात
खुपसलेल्या लिंगेचा लाििीतला उल्लेख असलेली ती बहारिार
लाििी आठिा. मराठी मिाणची ‘लिंगी क्षमरची’ साि क्षकती
फक्कड ! या सािेत सुंिरीच्या सौंियाणने घायाळ झालेल्या क्षिलात
लिंगसे ारखा िाह ओतलाय्.

पेम्बा झांझीबारच्या ईशान्य क्षिशेला ५० क्षकमी अंतरािर आहे.
लोकसंख्या आहे सुमारे चार लि. पि लोकसंख्येच्या िसपट म्हिजे
चाळीस लि लिंगचे ी झाडे आहेत.

७. आफ्रिकेचे फ्रबअर आख्यान
आक्षिके त आल्यािर कोित्याही क्षबअर-प्रेमीला अगिी आपल्या घरी क्षकंिा
‘माहेरी’ आल्यासारखे िाटािे. क्षबअरची नुसती चंगळ. क्षचअसण !!
क्षचकिी चमेली छु पके अके ली पौहा चढाके आयी! भारतात असा प्रसंग
क्षिरळाच. आक्षिके त तसे नाही. एका आक्षिकन अभ्यासात आढळले,
मद्यसेिनाचा पुरूषांपेिा स्त्री िाहन-चालकांिर जास्त प्रभाि पडतो.
उिाहरिाथण, ४५ क्षकलो िजनाच्या मक्षहलेने एक ग्लास िाईन घेतली तर क्षतच्या
रक्तात ०.०४५ ग्रॅम प्रमाि आढळते. उपाशी स्त्रीिर अक्षधक प्रभाि होतो.
आक्षिकन क्षबअरची लांबलचक यािी िाचल्यािर िाटेल की आक्षिकन िेश
म्हिजे अस्सल िारूड्यांचे िेश आहे? नेमक्या ह्याच क्षिषयािर ‘टाईम’ या क्षनयतकाक्षलकाने सखोल अध्ययन के ले. त्यामध्ये आढळले,
जगातील लोक सरासरी िरडोई िरिषी ६.१३ क्षलटर मद्य सेिन करतात. तर आक्षिकन लोकांचे हे प्रमाि ६.१५ इतके आहे. भारतात हा
िर खूपच कमी म्हिजे फक्त २.२ क्षलटर आहे. म्हिजे भारतीय खरंच ‘गुड बॉईज’ आहेत!

८. सेरेंगटे ीतील श्र्वापदांचे अदभूत स्थलांतर
टांझाक्षनया-के क्षनया सरहद्दीिर होिारे िाक्षषक
ण स्थलांतर हा जगातील थक्क करिारा अद्भूत िाक्षषणक सोहळा आहे. असे स्थलांतर जगात
अन्यत्र घडत नाही. यािेळी िन्य प्रािी मे अखेर
टान्झाक्षनयाच्या सेरगें ेटीच्या पठारी अरण्यिनातून
के क्षनयाच्या मसाई मारा या डोंगराळ टापूकडे नैऋत्य
क्षिशेने धाि घेतात ि क्षडसेंबर मक्षहन्यात पुन्हा सेरेंगेटीला
परततात. या जंगली प्रािीसमुिायात सुमारे चौिा लि
जनािरे असतात. प्रािी-यात्रेतली एक अिभुत बाब
म्हिजे, बलाढ्य जनािरे घड्याळाच्या ठोक्याप्रमािे
िरिषी बरोब्बर एकाच िेळी क्षनघतात - अठराशे
श्वापिांचा हा तांडा क्षनघाला शेजारच्या िेशात रोजीरोटीसाठी. माऊल्या मैलाच्या यात्रेला. लक्ष्य गाठायचे असते के क्षनयातील
बछड्यांना घेऊन धापा टाकत परततात. अखेर ‘आई ही आई’ असते. ती क्षहरव्यागार क्षिस्तीिण प्रिेशाचे. त्यात के िळ झेब्रा ि
कु िाचीही असो!
हरिांची संख्या सुमारे िोन लिािर असते. जानेिारी ते
माचण मध्य िरम्यानच्या कालािधीत सुमारे पाच लि निी अभणके जन्मास येतात. पृथ्िीिरचे हे एक अभूतपूिण नाट्य असते ! काही आया
पूिण क्षििस भरायच्या आत प्रसूत होतात. त्यामुळे त्यातली अगिी थोडकीच बचाितात. या यात्रेच्या सहा आठिड्याच्या कालािधीत
प्रािी चार लि अभणकांना जन्म िेतात.
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९. एका बेटावरचा हवेत उडणारा कोल्हा
१९८२ सालची गोष्ट. रात्रीचे िोन िाजले होते. ‘मलीन टटल’ नािाची िन्य प्रािीशास्त्रञ पूिण आक्षिके त क्षझंबाब्िेच्या निीच्या गुडघाभर
पात्रात िटिाघळांचा शोध घेत होती. क्षतने एक क्षिक्षचत्र आिाज ऐकला. िास्तक्षिक पररसरात त्यािेळी क्षसंह, तरस याचे डरकाििे सतत
चालू असायचे, पि या कोलाहोलात एक ककण श्श आक्षि अगिी क्षिक्षचत्र
आिाज घुमला. मलीनने आिाजाचा मागोिा घेतला. िोन आठिड्यानंतर
तो आिाज करिारा प्रािी त्या पठ्ठीने शोधून काढला. ती होती िटिाघळे.
मक्षलणनच्या संशोधनात क्षतला आढळले, उडिारे िटिाघूळ.

िटिाघळांना चक्क कोल्ह्याचा चेहरा होता. त्यांना
हिेत पि स्िैरपिे उडता येत होते. म्हिून िटिाघळाचे
नामकरि के ले, ‘हिेत उडिारा कोल्हा’.

हे िटिाघ्यळ-कोल्हे मोठे रोमॅन्टीक असतात. एखािी मैक्षत्रि त्याला
आिडली की तो रात्रभर क्षतच्यािर ‘लाईन’ मारतो. मािीला त्याची लगट
अक्षजबात पसंत नसते. पि त्याची आपली क्षप्रयेची मनधरिी, लाडीक साि
घालिे चालूच. एका रात्रीत सुमारे सव्िीस हजार िेळा प्यारभर्या हाका
घालतो ि शेिटी क्षतला क्षजंकतोच. पहाटे ती फांिीिर शेजारी येऊन बसली
की प्रातःकाळचा सोहळा असा काय रंगतो-’हम बने तुम बने एक िूजेके

क्षलये.. आय् डोन्ट नो व्हॉट यू से’ !

१०. सेरेंगटे ी जंगलाच्या बादशहाला मानाचा कुफ्रनयसात !

क्षसहं हा अत्यंत एकलकोडा आक्षि लाजाळू . त्यामुळे सामुिाक्षयकररत्या बसलेले क्षसहं पहायला क्षमळत नाही. म्हिून डॅक्षनयल डोक्षलपअरचे
हे छायाक्षचत्र अलौक्षकक ठरले.
क्षसंहीिीचे बाळ मोठे झाले की ती त्याला थेट कळपाच्या नसणरीत घेऊन येत.े गंमत म्हिजे, तेथे सार्या लेकुरिाळ्या आया एकमेकीच्या
एक िोन िषे झक्कपैकी मैक्षत्रिी बनतात! मात्र खरं म्हिजे नसणरीतल्या बाळांचे खाण्याक्षपण्याचे तसे हालच होतात. त्यामुळे नाइलाज
झाला तरच क्षसंहीिी बाळाला नसणरीत ठे ितात. आई िक्षडल बाळाला काही आठिडे मोठ्या ममतेने िाढितात. एरव्ही क्षसंह हा मोठा
रोमॅन्टीक प्रािी. प्रेयसीशी लाडीगोडी करायला त्याला फार आिडते. जिू त्याला म्हिायचे असते, “पैसेकी मै बारीश कर िू-जो तू हो
जा मेरी!” मात्र राजेसाहेब आपल्या क्षमजाशीत एके क्षििशी सपशेल गुल होतात कारि त्यांना आता नव्या मैक्षत्रिीची ओढ लागलेली
असते.

११. तयांनी चारशे मासोळ्या फ्रनवंश केल्या !
आक्षिके च्या क्षव्हक्टोररया सरोिरात सोडलेल्या ‘नाईल पचण’ माशाने लहान ‘क्षसचलीड’ मासोळी खाण्याचा सपाटा लािला ि मासोळी
क्षनिंश होण्याची िेळ आली. मग मोठ्या माशांची मासेमारी करिारे व्यापारी गब्बर झाले ि क्षसचलीडसारख्या लहान माशांची मासेमारी
करिार्या गरीब कोळ्यांचे क्षििाळे क्षनघायला लागले. सध्याच्या आक्षथणक मंिीच्या क्षििसात कोळ्यांची आक्षथक
ण िमता कमी कमी होत
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चालली आहे. उिरक्षनिाणहासाठी त्यांना जल-सुरूंगासारखे संहारक उपाय
शोधािे लागतात. खरं तर असले रािसी प्रकार मगरींचा िध करण्यासाठी
िापरले जातात. उिरक्षनिाणहासाठी त्यांना जल-सुरूंगासारखे संहारक
उपाय शोधािे लागतात. खरं तर असले रािसी प्रकार मगरींचा िध
करण्यासाठी िापरले जातात. सध्या क्षव्हक्टोररया सरोिरात मासेमारी
करिार्या कोळ्याची संख्या प्रचंड म्हिजे ३५,००० च्या िर पोहोचली
आहे. संयुक्तराष्टर तज्ज्ञांच्या एका अहिालाने सािध के ले आहे, ‘मोठ्या माशाने लहान माशाला क्षगळंकृत करण्याचा’
‘कोळ्यांचा बेछूट मत्स्य संहार थाबला नाही तर २०५० सालापयंत
पाण्यातला हा क्षिध्िंस ि जक्षमनीिरच्या गब्बर कोळ्यांनी
मत्स्यसंपत्ती संपिार!’ पयाणिरि र्हासाचे िुष्टचक् लिकर थांबिता आले
गरीब कोळ्यांना उध्िस्त करण्याचा व्यापार.
नाही तर भािी क्षपढ्याना जगण्याची आव्हाने स्िीकारतांना क्षििसेंक्षििस
कठीि होिार. कक्षिियण शैलेंिर् यानी मािसाच्या अक्षस्तत्िाची अशाश्वता
अगिी शेलक्या शब्िात मांडली, “गीत हमारे प्यारके .. िोहरेगी जिाक्षनया.. मै न रहूगं ी तुम न रहोगे.. क्षफर भी रहेगी क्षनशाक्षनया”

१२ .एका बेटावरचे बलाढ्य कासव
कासिांचे पृथ्िीतलािर २२ कोटी िषांपासून िास्तव्य आहे. म्हिजे कासि हे सरडे, साप क्षकंिा मगरी या प्राण्यांपेिा पुरातन प्रािी आहे.
जगातले सिाणत मोठे कासि २०० सेंटीमीटर म्हिजे साडेसहा फू ट आक्षि ९०० क्षकलो िजनाचे आहे. २०११ सालच्या अहिालानुसार
कासिांच्या जगातल्या पंचिीस िंशजाती लिकरच नष्ट होण्याच्या मागाणिर
आहेत तर त्याच्यानंतर आिखी ४० िंशजातींना पि धोका आहे. िािळी
सागरात ही कासिे क्षबनधास्तपिे राहू शकतात. ती महासागराच्या चार
हजार फू टाच्या खोलीचा तळ गाठू शकतात ि तेथे िीड तासाच्यािर
आरामात राहू शकतात. मात्र अंडी घालण्यासाठी मािी क्षकनार्यािर येते ि
एका क्षबळात ऐंशी अंडी घालते. क्षपले मोठी झाल्यािर ती आठ फू ट लांबीच्या
आकाराची होऊ शकतात त्यािेळी त्यांचे िजन असते नऊशे क्षकलोग्रम. या
पाश्वणभमू ीिर झांझीबार जिळच्या एका बेटािरची कासि-कहािी मोठी
के िढे बलाढ्य कासि हे! १९१९ साली गव्हनणर उद्बोधक आहे. त्यातलेच आता मोठे झालेले एक अजस्त्र कासि आहे, १८५
साहेबांनी ‘चंगनू ’ बेटािर भेट क्षिलेल्या कासिांपक
ै ी िषाणचे आक्षि ३०० पौंड िजनाचे. कल्पना करा, हे बलाढ्य कासि एके
आता मोठे झालेले १८५ िषांचे आक्षि ३०० पौंड क्षििशी अचानक मनुष्यिािीत बोलायले लागले तर.. ?
िजनाचे.

१३. सेरेंगटे ीचे फ्रजराफ
प्रसूतीनंतर सहा फू ट उंचीच्या बाळाचा आईने घेतलेला हा पक्षहला िात्सल्यपूिण पापा!
एखािी क्षजराफीि खूप आिडल्यािर नर आपल्या खोकल्याच्या मिाणनी आिाजाने
क्षतच्यािर जबरिस्त भुरळ घालतो. मग क्षजराफीि त्याच्याभोिती सारखी
घोटाळत राहते - हा प्रियाराधन-सोहळा जगासमोर आला, सेरेंगटे ीच्या अगिी
ताज्ज्या संशोधनांतून!
नरांना तरूि माद्याच हव्या असतात. ‘परकरातल्या पोरकट’ पोरी क्षकंिा
‘ियस्कर मािश्यां’कडे ते िुलणि करतात. एकिा का त्याला मािी आिडली ि
अन्य नर मधेच लुडबुड करायला आले तर त्याला अक्षजबात खपत नाही. बाळ
जन्मले की संगोपनाची जबाबिारी सिणस्िी आईची. गरोिरपि सुमारे साडेचारशे
क्षििस असते. क्षतची उभ्यानेच प्रसूती होते. आई बाळाला लगेच उभे राहायला सांगते. काय ही भगिंताची अगाध करिी! नुकत्याच
जन्मलेल्या बाळाला आईची भाषा समजते? का नाही समजिार? पोटात असल्यापासून जिू बाळाचा आईशी संिाि असतो ना!
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क्षजराफाच्या बाबतीत तरी हे खरे असािे. बरेच कळप जिळ जिळ राहायला लागल्यािर
बाळांची चक्क ’नसणरी’ स्थापन होते. मास्तरिीकडे सोपिून क्षजराफ-आई िैनंक्षिन कामाला
जाते. िक्षडलांचा या कायाणत काडीचा सहभाग नसतो.
‘बाळ उभं राक्षहलं -आमी नाय पक्षहलं!’-म्हिायची त्या आईला िेळच येत नाही.

१४. हे सारं पोटच्या पोरांमळ
ु े जमलं
आक्षिके त राहिार्या भारतीयांच्या कहािीतून डोकाििारा एक संिशे हृद्य आहे. भारतीय या यशाचे श्रेय मुख्यतः आपल्या मुलांना
िेतात. भारतीय कु टुंब ित्सलतेचा हा एक क्षजिंत पुरािा आहे. स्थाक्षनक तज्ज्ञांनी त्याचा अचुक िेध घेतला. त्यांच्या मते, अिाणचीन
व्यापार-उिीम क्षिश्वातले हे पि एक िेगळेच मॉडेल आहे.
भारतीयांनी आक्षिकन जनतेला क्षपळू न काढले असा आरोप
भारतीयांिर होत असला तरी खुद्द कामगारांच्या हक्काबद्दलही
त्यांना न्याय क्षमळिून िेण्यात त्यांनी पुढाकार घेतला. शेजारचे
आक्षि कायाणलयातले परिेशीय िोस्त डोळ्यािेखत पाहत
असतात.. भारतीय क्षमत्रांची ही कु टुंबित्सलता आक्षि
पोराबाळांसाठी सिण अक्षपणत करण्याची िृत्ती. त्यांच्या मनात
सारखं येत असते, कसं काय बुिा हे? भारतीयांचं आपल्या
भारतातून आलेले ि आता जगातले आघाडीचे उद्योगपती म्हिून पोराबाळ्यांबाबतीत आपलं नेहमीच असतं,
सन्मान संपािन के लेल्या पूिण आक्षिके तील भारतीयांची भरारी ‘सबकु छ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है?’
अलौकीक आहे.

१५.परदेशीय मराठी कुटुब
ं ातली गहृ स्वाफ्रमनी
क्षतचं लगीन अगिी थाटमाटात होतं. एके क्षििशी आक्षिके तल्या
क्षिमानतळािर नििधू उतरल्यािर क्षतच्या जीिनातला निा
अध्याय सुरू होतो. पाडव्याला गुढी उभारण्याचे कु िाच्या
ध्यानीमनीही नसते, गिेशचतुथीला ‘घालीन लोटांगि िंिीन
चरि’ करायला बाप्पाच घरी नसतात. बीजेला ओिाळायला
भाऊराया नसतो आक्षि पक्षहल्या बाळंतपिाच्या िेळी आई तरी
कु ठे जिळ असते? पि बाळ घरात आलं की त्या ‘मोठ्ठ्ठ्या
मािसाने’ घर भरून जातं. जगातल्या कु ठल्याही िेशात जा.
क्षििेशातल्या मराठी गृक्षहिीच्या ि क्षतच्या यजमानांच्या मनातला
‘आई-बाबा’ क्षिषय त्यांना सतत कासािीस करत असतो.
घरातल्या आईच्या पुढाकाराने धाक्षमक
ण सि क्षनत्यनेमाने पाळले
भाडभाड बोलिारी गृहस्िाक्षमनी त्यांच्याबद्दल बोलायला लागली
जातात. त्यािेळी शेजारच्या बाल क्षमत्रमंडळींचा ि त्यांच्या आईकी अचानक थांबते. क्षतचे डोळे डबडबलेले असतात. बरेच िषे
बाबांचा हमखास समािेश असिार.
परिेशात राहून भारतात कायमचे परतलेल्या पुरूषाला कु िी
क्षिचारलं ‘कसं काय परतिं जमलं तुम्हाला?’ तो सांगायला लागतो. “घरात होती नं ‘यशिंती’ घोरपड, तानाजीकडे कोंडािा सर
करायला होती तशी. संकटांच्या खडकाला ती घट्ट क्षचकटून राहते मग मी आक्षि मुले सरसर िर चढतो”. िोस्त पत्नीबद्दल बोलतोय हे
लगेच समजायचं.
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१६. तया फ्रदवशी महासागरात नौका बुडाली !
“साहेब, के िढे प्रिासी कोंबलेत आज ! आम्हाला नाही जायचं या गिीत” चार प्रिासी तितित बोटीतून उतरलेसुध्िा. खरं म्हिजे, ते
मरता मरता िाचले होते. पेम्बा बेटाकडे क्षनघालेली ‘स्पाईस आयलॅंडसण’ नौका भर महासागरात बुडाली. त्यािेळी जोराचे िािळ सुरू
झाले. तुफानात बोट िोन्ही बाजूला कलंडायला लागली.
क्षनघतेिेळी सहाशे प्रिासी-िमतेच्या बोटीत त्या रात्री 3500
प्रिासी खचाखच भरले होते. एका अंिाजाप्रमािे २०६
जिांना कसेबसे जीििान क्षमळाले. २४० प्रिासी बुडून ठार
झाले. एकू ि २९०० बेपत्ता क्षकंिा मरि पािले. हे आकडे
ऐकिार्याची मती गुंग करिारे होते. लांबच्या प्रिासात
अकस्मात काहीही घडू शकतं. म्हिून घरातली आई क्षकंिा
आजी घरातून क्षनघतांना हातािर िहीसाखर िेऊन भाळािर
प्रसन्नसा लाल क्षटळा लािते. माऊलीच्या भाबड्या मनात येत
तो सप्टेंबर िहा २०११ चा शक्षनिार होता. प्रिासी िारेसालाम असतं, कु ठला बरा-िाईट प्रसंग प्रिासात ओढिलाच तर
तरंगायला कु ठु न तरी िाहत आलेलं फळकु ट लेकराच्या हाती
बंिरातून रात्री ठीक बारा िाजता प्रिासाला क्षनघाले पेम्बा बेटाकडे.
यािं -झांझीबारच्या हुसेनला क्षमळालं तसं.
पि बोट बुडाली - लहान पोराबाळांसकट.

१७. एका पत्रकाराला ठार मारला!
डेक्षव्हड हा के िळ पत्रकारच नव्हता. तो िृत्तपत्र कमणचारी संघटनेचा अध्यिही होता. क्षनिशणक िडपशाही क्षिरोध-कृ ती मोक्षहम
ठरक्षिण्यासाठी िारेसालाम या राजधानीपासून पाचशे
क्षकलोमीटर िर असलेल्या या खेड्यात जमले होते. सभेचा
अगोिर बराच गाजािाजा झाल्याने पोक्षलसांचा भरभक्कम चमू
सभेच्या जागी तैनात झाला होता. अचानक क्षनिशणक ि
पोक्षलसांच्यात संघषण उडाला ि झटापटीत डेक्षव्हड ठार झाला.
प्रत्येक पत्रकार खुनामुळे लोकशाही संिधणक व्यक्ती जगातून नष्ट
होत असते याचे इथे भान ठे िले पाक्षहजे.

ही घटना िोन सप्टेंबर २०१२ ची. ‘क्षव्हड मंगोसी’ हा टेक्षलक्षव्हजन
पत्रकार छायाक्षचत्रि करत होता. अचानक उसळलेल्या झटापटीत
डेक्षव्हड ठार झाला.

२०१२ सालच्या सहा मक्षहन्यात जगातल्या ४७ गुन्ह्यांतला फक्त
एक अपराधी सापडला.िास्तक्षिक ही िुक्षमणळ घटना आहे असे
मानण्याचे कारि नाही. जगभरच्या गेल्या िहा िषाणतल्या
पत्रकारांच्या खुनातल्या नव्िि टक्के प्रकरिातले अपराधी
सापडलेच नाही. मुंबईच्या ज्ज्योक्षतमणय डे या छप्पन िषाणच्या
क्षजगरबाज पत्रकाराचे २०११ सालच्या हत्येचे प्रकरि अद्याप
कु ठे संपले?

१८. उषःकाल होता होता काळरात्र आली !
मे-जून २००८ मधला हा प्रसंग. झांझीबार बेटािरचा िीजप्रिाह कोितीही पूिसण चू ना नसतांना एके क्षििशी अचानक बंि पडला.
कारि होते, या बेटाला िीज पुरिठा करिारी टांझाक्षनयाहून येिारी क्षिद्युतिाहक तार क्षिद्युत्मंडलासकट एकिीस मे २००८ रोजी
कोसळू न पडली. िेशभर काळोख पसरला. एकिीस मे ला गेलेली िीज जिळ जिळ एक मक्षहन्याने म्हिजे १९ जूनला परत आली.
समुद्र-तळािरची जुनी क्षिद्युतिाक्षहनी तार कमकु ित झाल्यामुळे असे घडले ही या अपघाताची कारिमीमांसा होती. पि पुनः सिण कसे
मागाणिर आिता येईल याचा खात्रीलायक खुलासा होईल याची प्रक्षतिा होती. पि हेच संकट १० क्षडसेंबर २००९ ला परत हजर झाले.
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ते क्षटकले माचण २०१० पयंत म्हिजे तब्बल तीन मक्षहन्यांच्या
कालािधीपयंत. कारि तेच होते. म्हिजे, समुद्रतळाची तार परत
कु चकामी झाल्याचे.
सािणजक्षनक व्यिस्था सुकर आक्षि सुरक्षित करण्याकडे सिणच िेशांचे तज्ज्ञ
कायणरत असतात. सुधारिांसाठी महागडी यंत्रे क्षकिा बलशाली संगिक
आिल्यािर काम फत्ते झाले असे मुळीच नाही. मूळात उत्तरिाक्षयत्ि
स्िच्छ ि पारिशणक असल्यािर जनतेला अकस्मात संकटाला सारखे
सामोरेही जािे लागत नाही.

१९. “गल
ु ाम फ्रवकत घ्या गल
ु ाम !”
हल्ली गजबजलेला झांझीबार शहरमध्यात असला तरी त्यािेळी
‘स्टोनटाऊन’ला समुद्रमागाणने पोहोचता यायचे. गुलामांसाठी पंधरा
कारागृहे होती. छप्पर खालच्या पातळीिर असे ि आत छोटी गिािे
होती. पुरूषांसाठी ि क्षस्त्रयांसाठी िेगळी कारागृहे होती. बरेचजि कोंिट
हिेत िाटीिाटीमुळे गुिमरून मरून जात असत. क्षिक्ीच्या िेळी
गुलामांना न्हाऊ माखू घालून, तेलाने चोपडून बाजारपेठेत आिले जाई.
क्षस्त्रयांना नटिून गळ्यात हार ि हातात बांगड्या घालून बाजारात
आिले जाई. सिाणची उंचीनुसार एक-कतारमध्ये परेड क्षनघे. त्याचिेळी
गुलामांची क्षकंमत जाहीर होई.
सतराव्या शतकात अख्खे झांझीबार ’गुलामांचे व्यापार
धनिान क्षगर्हाईक गुलामाचा अंक्षतम सौिा करण्यापूिी त्याच्या शरीर- कें द्र’ बनले. िेगिेगळ्या िेशातून पकडून आिलेले सुमारे
सौष्ठितेची खात्री करत. गुलामाच्या सहनशक्तीच्या चाचिीसाठी एक िहा लाख गुलाम या पररसरात क्षिकले जायचे.
स्तंभ होता. स्तंभाला बांधून चाबकाने त्याला फटकारतांना जे गुलाम
रडत नसत अथिा भोिळ येऊन कोसळत नसत त्यांचा भाि मोठा. तब्बल िोनशे िषाणनंतर म्हिजे एकोिीसाव्या शतका अखेर
झांझीबारची गुलाम खरेिी क्षिक्ी थांबली.

२०. झांझीबार म्हणजे प्रणयरम्य नगरी !
झांझीबार म्हिजे ‘मधुचद्रं ासाठी प्रियरम्य बेट’ हे िाचल्यािर निपररिीत जोडप्याला बोहल्यािरून थेट क्षिमानतळािर झांझीबारचे
क्षिमान पकडािासे िाटािे.
झांझीबार आहेही तसेच, अगिी मस्त! पि अशा पयणटन स्थळांच्या
व्यिस्थापनाच्या िास्तितेतले प्रचंड मोठे आव्हान ध्यानात येत आहे.
झांझीबार पयणटन क्षिकास िेत्रात सिणच ‘आलबेल’ नव्हते. एक
खटकिारी गोष्ट म्हिजे क्षिकास कायाणत स्थाक्षनक छोट्या मोठ्या
व्यापार्यांना क्षशरकाि प्राप्त झाला नाही. क्षकनारपट्टीिरच्या
क्षिकासकायाणत घुसलेल्या एक-िोन बलाढ्य कंपन्यांची मुसंडी इतकी
जबरिस्त होती की स्थाक्षनक ठे केिरांना स्पधेत क्षशरताच येिे शक्य
नव्हते. तशी झांझीबारची आकडेिारी जबरिस्त आहे. पि
मधुचंद्रासाठी झांझीबारला कधीमधी गेलात तर व्यिस्थापन-
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समस्यात कशाला घुसायचं? ियाणतल्या िूरच्या पयणटन-गृहात मस्तपैकी चंिरे ी क्षमठीत आक्षि गुलाबी स्िप्नात मशगुल असािे! ‘चांिका
डोला हो और क्षबजलीका बाजा हो.. डोलीमे रानी हो और घोडेपे राजा हो.. प्यारके रस्ते हो और फू ल बरसते हो.. बनना चाहती थी
एक क्षिन तारोंकी रानी’

२१. शहरवासीयांची लाडली ’डालाडाला’
कोिताही झांझीबारकर मोठ्या अक्षभमानाने उत्तरेल “आमच्याकडे गाडी नाही म्हिून काय क्षबघडलं? आमची डालाडाला आहे नं!”
आक्षि ते खरंही आहे. कारि स्िस्तातली डालाडाला बस सेिा
शहरात ि क्षनकटच्या लहान मोठ्या गािांना िैनंक्षिन प्रिास सुक्षिधा
पुरक्षिते. अगिी भल्या पहाटे जिळच्या खेड्यातून डालाडाला
झांझीबारच्या क्षिशेने क्षनघते. सुरूिातीला थोडेफार प्रिासी असतात.
पि पुढे एक एक करत बस गच्च भरते. गिीत िररोजचे िोस्त लोक
भेटतात. मग गप्पाष्टके लगेच चालू. ‘अरे यार, कालची मॅच काय
रंगली!’. खरं तर ती झांझीबारला नाही क्षकंिा िारेसालामलाही
झालेली फू टबॉल मॅच नसते. ‘क्वीन्स पाकण रेंजर’ आक्षि ‘मॅंचेस्टर युनायटेड’ मधली मॅच इंग्लंडमधल्या कु ठल्यातरी मैिानात झालेली
असते. पि प्रिासी कसे ती आपल्याच गािात झाल्याच्या आिेशात रंगिून सांगत असतात. रोजचे प्रिासी खूष आहेत.. सुधारिांची
फारशी क्षचंता नाही. मग ‘क्षमया क्षबबी राजी तो क्या करे काजी?’ यातच सिण आनंिी आनंि आहे. यापुढहे ी प्रत्येक प्रातःकाळी
डालाडाला हजर होिार, प्रिासी बसिार, गप्पाष्टके रंगिार ि झांझीबारकर ‘जो भी प्यारसे क्षमला हम उसीके हो क्षलए’ मानत प्रिास
करत राहिार.

२२. इये ’स्वाफ्रहली’फ्रचये नगरी - ब्रह्मफ्रवद्येचा सक
ु ाळू करी !
आक्षिकन काव्यात क्षस्थत्यंतरे चालूच आहेत. हल्लीची गीते, कथानके -कथाकथने, नृत्ये या माध्यमांतून हा बिल क्षिसून येतो. त्यातच
आता नव्या क्षिद्युत् माध्यमांचा प्रभािही पडत आहे. यात गेल्या िहा
पंधरा िषाणतील उभरते ि क्षिश्वव्यापक ‘इंटरनेट’च्या माध्यमात
प्रक्षसध्ि होिार्या साक्षहत्याचा या क्ांतीमध्ये क्षसहं ाचा िाटा आहे.
‘िोल सोक्षयक
ं ा’ हे नायजेररयन किी. बरीच िषे त्यांना िेशाबाहेर
राहािे लागले. स्िातंत्र्यासाठी ि लोककल्यािासाठी झगडण्यात त्यांनी
जीिन व्यतीत के ले. १९८६ साली त्यांना नोबेल पाररतोषक क्षमळाले.
म्हिजे ते नायजेररयाचे ‘रक्षिंद्रनाथ’ आहेत. आईिरची आक्षिकन
कक्षिता िात्सल्यरसाने ओथंबली आहे. पि आक्षिकन कक्षितेच्या
आढाव्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हिजे, की मराठी ि आक्षिकन
मािसाची काव्यािरची माया ि जातकू ळ सारखीच आहे.
आईविची आसिकन कसवता वात्सल्यिसाने ओथंबली आहे.

२३. लख लख चंदरे ी तेजाची आफ्रिका दुफ्रनया
‘आक्षिके ची क्षसनेसष्टृ ी’ म्हिजे मुख्यतः स्िातंत्र्योत्तर काळात क्षनमाणि
झालेले क्षचत्रपट. या सृष्टीत स्िातंत्र्यप्राप्तीनंतरचे व्यक्तीस्िातंत्र्य महत्िाचे
ठरले. मात्र िषाणकाठी शंभराच्या िर मराठी ि एकू ि बाराशेच्या िर
क्षचत्रपट क्षनक्षमणती करिारी क्षहिं ी क्षसनेमासृष्टी आक्षिके ची ‘रोल मॉडेल’
ठरािी. जगात ििणव्िेशाचा िििा पेटलेला असतांना औसमन सेम्बीननी
‘ब्लॅक गलण’ क्षचत्रपट सािर के ला. तेव्हापासून आक्षिकन क्षसनेमात नव्या
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अध्यायाला प्रारंभ झाला आक्षि ते ‘आक्षिकन क्षसनेसृष्टीचे जनक’ म्हिजे िािासाहेब फाळके ठरले. सध्याच्या क्षचत्रपटात सामाक्षजक,
संघषण कथाक्षिषय, रहस्यमय कथाक्षिषय आक्षि कौटुंक्षबक कथाक्षिषय मुख्यत्िाने आले. पि िेगिेगळ्या पररमािांच्या फू टपट्टीने आक्षिकन
ि भारतीय क्षचत्रपटसृष्टींच्या तुलनेची क्षचिडाक्षचिड कशाला करायची? सिणसामान्य मािसाला कलास्िािातून फक्त सौख्याचा आक्षि
जगण्याचा मंत्र शोधायचा असतो. यातच त्याचे भाबडेपि प्रक्षतबींबीत होत असते, त्याच्या मनात असतं, ‘सहा ऋतूंचे सहा सोहळे येथे
भान हरािे.. या जन्मािर, या जगण्यािर शतिा प्रेम करािें’.

२४. आफ्रिकेची फ्रशशुगीते
िेश कोिताही असो, पि बालक्षमत्र खूष होऊन गाताना पाक्षहले की
िाटते, आभाळातली सारी इंद्रधनुष्ये बालचेहर्यािर अचानक प्रकट
झाली.
इंग्रजीमधून आक्षिकन ि अन्य भाषेत आलेल्या बालगीतांची यािी
जबरिस्त आहे. अगली डकक्षलगं ची मूळ कथा ‘हान्स क्षििन
अॅन्डरसन’ या डेक्षनश लेखकाने ११ नोव्हेंबर १८४३ या क्षििशी प्रक्षसध्ि
के ली. पि माडगूळकरानी याच कथेत शंभर िषाणनंतर अिरशः
प्राििायू फुं कला आक्षि आशाताईनं ी आपल्या स्िराची पैंजिे बांधली.
ते गीत होते, ‘एका तळ्यात होती बिके क्षपले सुरेख’. आक्षिके तल्या क्षशशुगीतांचे पि एक िेगळेच क्षिश्व आहे ि त्याचा क्षिकास क्षततकाच
मनोरंजक आहे. यात बडबडगीते, खेळातली गािी आक्षि धाक्षमणक-पिी-प्रािी-क्षिरंगुळ्याची गािी. एक आक्षिकन बालगीत आहे.
त्याचे स्िैर भाषांतर होईल, ‘बडा कमजोर है आिमी.. अभी लाखो है इसमे कमी.. पर तू जो खडा.. है ियालू बडा.. तेरे क्षकरपासे धरती
थमी.. ए माक्षलक तेरे बंिे हमे’. आक्षिकन भाषेतल्या या भक्तीगीताचा अथण समजल्यािर कु िाचेही डोळे डबडबून येतील. मग त्याचा
कोित्याही िेशाचा पासपोटण-क्षव्हसा असो!

२५. रात्रीच्या गभायत उद्याचा असे उषःकाल !
अंमलबजाििी चालू असलेल्या ’क्षव्हजन डॉक्यूमटें ’ मध्ये गरीबी
हटािला अग्रस्थानआहे. आपि जगाच्या मागे पडलो. आता
तेजोमय उषःकाल येिार!
जगातले शीतयुध्ि आता संपले. झपाट्याने बिलत असलेल्या
शासकीय नीतीनुसार झांझीबारला जगभरच्या व्यापार-शयणतीत
बेधडक उडी घेण्यासाठी सज्ज राहािे लागेल याची जािीि या
अहिालात प्रकषाणने सािर होते. तसे पाक्षहले तर आक्षिके च्या
पंचािन्न िेशातही लोकांची क्षनिशणन,े संघषण होत असतात. मात्र
क्षिकास आराखड्यांना होिार्या क्षिरोधाचे प्रमाि जिळजिळ
नाहीच. आता झांझीबारमध्ये आहे प्रक्षतिा समृध्िीची. सध्या चालू
आहे आराखड्याची कायणिाही. यामुळे जागतीकीकरिाबरोबर व्यापार-अथण नीतीच्या उिारीकरिाची तयारीही िेशाला करािी
लागिार आहे. झांझीबार मसुद्यात संगिक जाळ्याच्या क्षिस्ताराला क्षिशेष महत्ि क्षिले आहे. अंमलिारांचा ि सामान्य मािसाचा आता
एकच ध्यास आहे - आमचे िाररद्रय लिकर संपािे आक्षि िहा लाख लोकिस्तीच्या या सुंिर बेटािर सुखाचे क्षििस यािेत.
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याफ्रशवाय दोन खास पररफ्रशष्टे :
 झांझीबारची पूिणरेषा, भौगोक्षलक माक्षहती, संक्षिप्त इक्षतहास, राजकीय पि, लोकजीिन, िन्यप्रािी-जीिन,
संस्कृ ती, अथणव्यिस्था, क्षशिि व्यिस्था, पररिहन व्यिस्था, उजाण िेत्र, प्रसारमाध्यमे, खेळ, आरोग्य,
राजकीय पि या क्षिषयांिरील माक्षहती.
 झांझीबारची आगामी िाटचाल आक्षि क्षिकास आराखडा
 झांझीबारमधील इसिी सन पूिण १००० पासून थेट झांझीबार स्ितंत्र होईपयंतच्या ठळक घटनांची जंत्री.
 िुक्षमणळ फोटो

या सिाणने भरगच्च अशी ही.. .. ..

“झाांझीबार डायरी”
पाने : २०० (A4 आकारातली)
खास सिलत क्षकंमत : रु.९९/-

आत्ताच खरेिीसाठी येथे क्षिक करा.. .. ..
मराठीसष्ट
ृ ी डॉट कॉम
चाणक्य, ३ िा मिला, िाक्षसक प्लाझाच्या मागे, गोखले िोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२
दूिध्वनी : (९१-२२) २५४२११८५
वेबसाईट : www.marathisrushti.com
इ-मेल : bookshop@marathisrushti.com
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मराठीसष्ट
ृ ी डॉट कॉम

-

Marathisrushti.com

ठळक वैशिष्ट्ये





















सध्या ४,५०,००० हून िास्त नोंदणीकृ त सभासद
दििोि ८०,००० हून िास्त वाचक
१४ वर्षाडहून असधक काळ कायडित.
२४ तास कायडित असलेला संपादकवगड
तांसत्रकदृष्ट्या भक्कम पायावि उभे. वृत्तपत्रांमध्ये वापिल्या िाणार्या तांक्षत्रक सोयी-सुसवधांनी युक्त
लेखसंग्रह, मिाठी व्यक्ती संदभड कोश, महाससटीि, सदनसवशेर्ष, सव्हसडओ, मिाठी आडनाव-कोश, मराठी पुस्तके ,
हे मुख्य सवभाग
िगाच्या कानाकोपर्यातून येणािा सनयसमत वाचकवगड. वाचकसंख्येत सतत भि
वाचकांना त्यांच्या प्रसतसक्रया तात्काळ सलहून ऑनलाईन पाठसवण्याची सोय
१,००,००० हून असधक मिाठी लेखांचा संग्रह असलेले एकमेव मिाठी संकेतस्थळ
लेखांमध्ये दििोिची भि.
प्रसतथयश सासहसत्यकांपासून सामान्य माणसापयंत अनेकांचे लेखन उपलब्ध
आपले मत स्पष्ट्पणे मांडण्याची सोय. कोणत्याही प्रकािची िाचक सेन्सॉिशीप नाही.
लेखनासाठी अत्यंत सुटसुटीत सनयम व अटी
लेखनासाठी लेखांच्या सवर्षयानुसाि २५ हून असधक सवभाग. नवीन वगडवािी बनसवण्याची सोय.
मिाठी व्यक्ती संदभड कोश हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प
माचण २०१६ पयंतचे उसद्दष्ट् १,००,००० मिाठी माणसांच्या संदभड कोशाचे.
िासहिातदािांना सवसवध प्रकािच्या िासहिात संधी
मिाठी भार्षेतील अनेक पोटड ल्सचे नेटवकड बनसवण्यात मिाठीसृष्ट्ीचे सहाय्य
मसहन्याला २५० लाखाहून असधक नेटवकड पेि व्यूि
नेटवकड ची एकू ण वाचकसंख्या दििोि २००००० हून असधक

याव्यसतरिक्त, मिाठीसृष्ट्ीच्या माध्यमातून लेखक आसण पत्रकािांना सवशेर्ष सुसवधा देण्यात येतात.





परिपूणड ब्लॉग इंसिन व्यवसायासाठी उपलब्ध
लेखकांना व्यावसासयक संधी
स्वेच्छासनवृत्तांसाठी आसण सेवासनवृत्तांसाठी आकर्षडक व्यावसासयक योिना
पत्रकािांसाठी आकर्षडक योिना... स्वत:चे वृत्तपत्र बनवा.

आजच.. आत्ता भेट द्या … http://www.marathisrushti.com/
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३,००,००० हून जास्त पाने असलेले...
८०,००० पेिा जास्त िैक्षनक िाचक असलेले...
४,५०,००० पेिा जास्त सभासि असलेले...
मक्षहन्याला ५ न्यूजलेटर प्रकाक्षशत करिारे...
१२,००० हून जास्त सभासिांचा फे सबुक ग्रुप असलेले...

१० िेब पोटण ल्सचे
मराठीसष्ट
ृ ी डॉट कॉम (marathisrushti.com) नेटवकय
• लेखसंग्रह • व्यक्तीकोश • शहरे • क्षव्हक्षडओज • मराठी आडनािांच्या निलकथा
• मराठी मािसांचे ब्रॅंडस • आरोग्य • घरकू ल • ऑक्षडओ ब्लॉग्स • व्यािसाक्षयक सूची

आक्षि


Marathibooks.com (मराठी पुस्तकांचे पररचय आक्षि पररििे )



Marathiclassifieds.com (मराठी िाक्षसफाईडस जाक्षहराती)



Marathisahityik.com (मराठी साक्षहक्षत्यकांचे पोटण ल)



Selectedvideos.in (जगभरातले क्षनिडलेले क्षव्हक्षडओज )



Lokmudra.com (लोकमुद्रा - बातम्या आक्षि घडामोडी)



1000articles.in (इंग्रजीतील हजारो लेख )



1000s.in (१००० क्षिषयांिरील मराठी िेबसाईटस)



Aamhisaahityik.com ( इंटरनेटिरील साक्षहक्षत्यकांचे पोटण ल )



Mahacooperatives.com ( सहकार िेत्राक्षिषयी मराठी पोटण ल)

याक्षशिाय आमचा अनोखा उपक्म.. .. ..
 मराठी मािसांसाठी िैयक्षक्तक िेबसाईटस फक्त २,५००/- रुपयांत.
 मराठी उद्योगांसाठी Shopping Cart आक्षि Payment Gateway सक्षहत व्यािसाक्षयक िेबसाईटस फक्त ५,०००/रुपयांपासून.
 मराठीसृष्टीच्या लेखकांसाठी खास क्षमनी-िेबसाईट .
 मराठी पत्रकारांसाठी स्ित:चे िृत्तपत्र बनिण्याची खास योजना.
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मराठीसष्ट
ृ ी डॉट कॉम नेटवकय
 मराठी लेखसंग्रह
िेगिेगळ्या सिणसमािेशक िगणिारीमधील हजारो मराठी लेखांचा संग्रह असलेला हा क्षिभाग. कोिीही यािे, नाि नोंििािे
आक्षि क्षलहायला सुरुिात करािी इतकं सोप्पं. आमची क्षनयमािलीही इतकी सोप्पी. लेखकांसाठी क्षिक्षिध सुक्षिधा… अगिी
मोफत सॉफ्टिेअरपासून ते स्ित:चा ब्लॉग बनक्षिण्यापयंत.
 मराठी व्यक्तीकोश
क्षिक्षिध िेत्रातल्या जगभरातल्या मराठी व्यक्तींची क्षिक्षिध िगणिारीनुसार माक्षहती एकाच क्षठकािी उपलब्ध करण्यासाठी हा
मराठीसृष्टीचा एक महा-प्रकल्प. माचण २०१६ पयंत १००,०००० व्यक्तींची माक्षहती संग्रक्षहत करण्याचे लक्ष्य. २५,०००
व्यक्तींची माक्षहती िेबसाईटिर उपलब्धही झाली.
 क्षव्हक्षडओज
 उत्तमोत्तम क्षव्हक्षडओज िाखििारी यु-ट्युब ही एक िेबसाईट. पि अशा शेकडो िेबसाईटसिर सुंिर क्षव्हक्षडओज उपलब्ध
आहेत. ते शोधून काढिे हे मात्र क्षकचकट आक्षि िेळकाढू काम, पि ते सोप्प्ं के लंय मराठीसृष्टीच्या टीमने. िेगिेगळ्या
क्षिषयांिर मराठी क्षव्हक्षडओज आक्षि त्यासोबतच महाराष्टर, मराठी मािसे इत्यािी क्षिषयांिरील इंग्रजीतीलही एकापेिा एक
सरस क्षव्हक्षडओज इंटरनेटच्या महा-मायाजालातून शोधून ते िाचकांपयंत पोहोचििारा हा क्षिभाग.
 मराठी शहरे
महाराष्टरातील अनेक छोट्या-मोठ्या शहरांक्षिषयी माक्षहतीचे हे भांडार. प्रकाशात क्षकंिा चचेत न आलेल्या अनेक गोष्टी या
क्षिभागात प्रकाक्षशत होतात क्षनयक्षमतपिे. फोटोक्षफचसण, स्थळमहात्म्य, जुन्या आठििी असे बरेच काही इथे िाचायला क्षमळते.
महाराष्टराबाहेरील, मात्र मराठी मािसांची िस्ती असलेल्या शहरांबद्दलची माक्षहतीही इथे आहेच.
 मराठी आडनािे
तुम्हाला हे माक्षहत आहे का, मराठीत ६०,००० हून जास्त आडनािे आहेत! या क्षिभागात अशाच आडनािांचा मागोिा
घेतलाय आक्षि त्यामागच्या सुरस आक्षि मनोरंजक गोष्टीही क्षिल्या आहेत.
 मराठी ब्रॅडं स
मराठी मािसांचे ब्रॅंडस म्हटले की काही ठराक्षिक नािेच डोळ्यासमोर येतात. मात्र अिरश: हजारो ब्रॅंडसना मराठी
मािसांनी मोठं के लंय. याबद्दलची मनोरंजक माक्षहती उपलब्ध होतेय जानेिारी २०१६ मध्ये सुरु होिार्या या क्षिभागात
 आरोग्य
आरोग्यक्षिषयक लेखांचा मोठा संग्रह आक्षि क्षव्हक्षडओजसुद्धा इथे िाचायला आक्षि बघायला क्षमळतील जानेिारी २०१६ पासून.
 घरकु ल
महाराष्टरातल्या क्षिक्षिध शहरांतील ररअल इस्टेट क्षिषयक माक्षहती मराठीत िेिारे हे किाक्षचत एकमेि पोटण ल असािे. हा क्षिभाग
सुरु होतोय जानेिारी २०१६ मध्ये.
 ऑक्षडओ ब्लॉग्स नमुना १ | नमुना २
मराठीसृष्टीच्या लेखकांना आता एक खास सुक्षिधा क्षमळालेय, ती म्हिजे लेखकांच्या आिाजातच प्रकाक्षशत के लेला लेख.
याक्षशिाय काही लेख खास व्यािसाक्षयक कलाकारांनीही िाचलेले आहेत. िाचकांनाही आता बसल्या-बसल्या क्षकंिा प्रिासात
मराठीसृष्टीिरील लेख िाचिे शक्य होईल क्षडसेंबर २०१५ पासून.
 क्षबझनेस क्षडरेक्टरी
िेगिेगळ्या िेत्रातल्या मराठी मािसांची व्यािसाक्षयक क्षडरेक्टरी उपलब्ध होतेय जानेिारी २०१६ पासून
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Marathibooks.com



Marathiclassifieds.com



Selectedvideos.in (क्षसलेक्टे ड क्षव्हक्षडओज )

(मराठी बुक्स)
५०,००० हून जास्त मराठी पुस्तकांची माक्षहती िेिारे हे खास पोटण ल. लेखक क्षकंिा प्रकाशक कोिीही असो,
इथे येऊन िाचक त्यांचे पुस्तकांिरील अक्षभप्राय मोकळे पिाने क्षलहू शकतात, कोित्याही बंधनाक्षशिाय !

(मराठी िाक्षसफाईडस)
मराठीतून छोट्या जाक्षहराती िेण्यासाठीचे हे पोटण ल. िेगिेगळ्या अॅड-युक्षनट मध्ये गुगलच्या अॅड-सेन्स मधील
जाक्षहरातींप्रमािेच बनिलेल्या या जाक्षहराती मराठीसृष्टी आक्षि क्षतच्या सहयोगी पोटण ल्सिर िाखिल्या जातात.
 Marathisahityik.com (मराठी साक्षहक्षत्यक)
मराठीत क्षलक्षहिार्या सिण साक्षहक्षत्यकांच्या क्षमनी आक्षि मायक्ो िेबसाईटस इथे बनत आहेत. १०,००० पेिा
जास्त पाने असलेले हे खास पोटण ल सुरु होतेय जानेिारी २०१६ मध्ये.
िेगिेगळ्या क्षिषयांिरील इंग्रजी आक्षि इतर भाषांमधील एकापेिा एक सरस क्षव्हक्षडओज इंटरनेटच्या महामायाजालातून शोधून ते िाचकांपयंत पोहोचििारे हे खास पोटण ल.



Lokmudra.com (लोकमुद्रा )

महाराष्टर आक्षि बृहन्महाराष्टरातील बातम्या क्षजल्हािार, शहरिार, क्षिषयिार िक्षगणकरि करुन सािर करिारे हे
पोटण ल सुरु होतेय जानेिारी २०१६ मध्ये. येथे नागररक पत्रकारांसाठी खास क्षिभागही आहे.



1000articles.in (इंग्रजीतील हजारो लेख )

मराठीसृष्टीच्याच धतीिर इंग्रजी लेखनासाठी असलेले हे पोटण ल. कोित्याही बंधनाक्षशिाय अगिी मुक्तपिे येथे
क्षलहायची सोय उपलब्ध. हे पोटण ल सुरु होतेय क्षडसेंबर २०१५ मध्ये.



(१००० क्षिषयांिरील मराठी िेबसाईटस)
समाजात अनेक लोकांकडे िेगिेगळ्या प्रकारची माक्षहती आक्षि ञान असते जे त्यांना लोकांपयंत पोहोचिायचे
असते. मात्र त्यांच्याकडे व्यासपीठ नसते; ब्लॉग क्षकंिा िेबसाईट बनक्षिण्याचे ञान नसते आक्षि िाचकही कसे
क्षमळिायचे याची क्षचंता असते. हीच क्षचंता लिात घेऊन आम्ही हे व्यासपीठ क्षनमाणि के लंय. िेगिेगळ्या १०००
क्षिषयांिर क्षलक्षहण्यासाठी त्या-त्या क्षिषयातील तज्ज्ञांना एक व्यासपीठ तयार करुन क्षिलं जातंय. त्यांनी फक्त
क्षलहायचं. तंत्रञान, व्यासपीठ आक्षि िाचकही आम्हीच पुरिू.
 Aamhisaahityik.com ( आम्ही साक्षहक्षत्यक )
“आम्ही साक्षहक्षत्यक” या नािाने आमचा फे सबुकिर एक मोठा आक्षि लोकक्षप्रय ग्रुप आहे, ज्ज्याचे सध्या
१२,००० हून जास्त सिस्य आहेत. ते क्षिक्षिध क्षिषयांिर क्षलक्षहत असतात. हे सिण इंटरनेटिरील साक्षहक्षत्यकच.
या सिांना या पोटण लद्वारे स्ित:च्या क्षमनी आक्षि मायक्ो िेबसाईटस क्षनमाणि करण्यासाठीचे हे पोटण ल.
 Mahacooperatives.com ( महा को-ऑपरेक्षटव्हज )
महाराष्टर हे सहकारी िेत्राचे माहेरघर. सहकार इथल्या खेड्यापाड्यांमध्ये पोहोचलाय. मात्र सहकाराक्षिषयी
इंटरनेटिर मराठीतून माक्षहतीची िानिाच आहे. सहकार िेत्रातील घडामोडींची अद्ययाित माक्षहती मराठीतून
खेड्यापाड्यातल्या जनतेपयंत पोहोचिण्याचा प्रयत्न करिारे हे पोटण ल सुरु होतेय जानेिारी २०१६ मध्ये.
1000s.in
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३,००,००० हून जास्त पाने असलेल्या...
८०,००० पेिा जास्त िैक्षनक िाचक असलेल्या...
४,५०,००० पेिा जास्त सभासि असलेल्या...
मक्षहन्याला ५ न्यूजलेटर प्रकाक्षशत करिार्या...
१२,००० हून जास्त सभासिांचा फे सबुक ग्रुप असलेल्या...

१० िेब पोटण ल्स च्या या
मराठीसष्ट
ृ ी डॉट कॉम नेटवकयवर
आठिड्याचे ७ क्षििस आक्षि क्षििसाचे २४ तास... िेगिेगळ्या पानांिर... िेगिेगळ्या आकारामध्ये...

आपली जाक्षहरात आता फक्त रु. १५०/- प्रक्षत क्षििस मध्ये.
याशिवाय…..
 अॅडव्हरटोररयल
 “आम्ही साक्षहक्षत्यक (Aamhisaahityik)” या फे सबुक ग्रुपिर प्रमोशन.
 “Marathisrushti” या फे सबुक पानािर प्रमोशन.
 आमच्या साप्ताक्षहक आक्षि माक्षसक न्यूजलेटरद्वारे प्रमोशन.
 क्षमनी-िेबसाईट
आक्षि बरंच काही.. .. ..

संपकण :
मराठीसष्ट
ृ ी डॉट कॉम
चाणक्य, ३ िा मिला, िाक्षसक प्लाझाच्या मागे, गोखले िोड, नौपाडा, ठाणे ४००६०२
दूिध्वनी : (९१-२२) २५४२११८५
वेबसाईट : www.marathisrushti.com
इ-मेल : feedback@marathisrushti.com
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