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४ सोमवार, १ ऑ टोबर २०१८ लाइक अॅ ड शेअर

DPDP UPDATE UPDATE
... हॉ अॅप, फसबुकवर डीपी हणून तु ही एकदम कल फोटो ठवता ना? मग तुमचे असे आवडते फोटो ‘डीपी अपडट’मधून आम याशीही शेअर करा. तुम या तीन डीप सोबत तुमचं नाव, तुम या आवडी-िनवडीही थोड यात िलहून आ हाला मेल करा. dplikeshare@yahoo.com.ीी ीी ीी ोोो ोोो

मी कािमनी चांिदवड, ा यांसोबत वेळ घालवायला आवडते.

ेेेे ीीीी ीीी ोोोोो ंंंी ी

ीती कारगांवकर, ठाणे

िग ट हा तसा सवाचा आवडता आिण 
िज हा याचा िवषय असतो. ह ली 

सवाकड सग या व तू असतात मग 
काय िग ट ावं हा नच पडतो. 
पण िग ट ही व तू व पातच 
असायला हवी असं काही नाही. 
ते कठ याही व पात देता येतं. 
असाच एक िक सा सांगते. 
आम याकड दरवष  गणपती दहा 
िदवस असतो. खास गणपतीसाठी 
माझा मुलगा िनिखल अमे रकहून 
आला होता. याच दर यान माझा 
साठावा वाढिदवस होता. पण 
गणपतीमुळ याचिदवशी साजरा क  
शकलो नाही, याची मा या मुला या 
मनात सल होती.
आम याकड दरवष  गणपतीत 

स यनारायणाची पूजा असते. 
यानुसार यंदा पूजेला सव 
नातेवाईक, आ ते ट आिण िम -
मैि ण ना जेवायचं आमं ण होतं. 
जवळ-जवळ प नास मंडळी 
होती. िनिखलनं या संधीचा फायदा 
घेऊन मला वाढिदवसाचं सर ाइज 
दे याचं ठरवलं. पूजा आटोपताच बेल वाजली आिण 
एक माणूस मोठा कक घेऊन आला. सव मंडळी या 
उप थतीत कक काप याचा काय म पार पडला. 
अनेक फोटो काढले. वाढिदवसाची भेट हणून मला 
िनिखलनं ाफीक आयपॅड िदलं. कारण मला िडझाइ स 
काढायला खूप आवडतात. नंतर अमे रकहून माझी 
मुलगी तृ ती िहनं िनिखलसोबत पाठवलेला नेकलेस 
सेटही यानं मला िदला. हे बघून मला अगदी 
गहीव न आलं आिण नकळत डो यात आनंदा ु 
तरळले. या वयात मुलांकडन िमळणा या व तूंपे ा 

यांनी आप यासाठी िदलेला वेळ, आपुलकी, 
िज हाळा, ेम हे िग ट फार मोलाचं असतं. 
या मधुर आठवणीच तर पुढ या जग याचा 
आधार असतात. अशाच आठवण चा साठा 
वृ द गत होवो हीच ई वरचरणी ाथना. आज 
ख या व पात मला रीटन िग ट िमळालं.

मुलांचं अनोखं 
सर ाइज

रीटन िग ट
आयु यात या येक आनंदा या णी 
जवळ या माणसांकडन, िम मंडळी, 
नातेवाईक यां याकडनही िग  
िमळत असतात. पण यापैकी 
एखादी भेटव तू अशी असते जी 

येकासाठी पेशल असते. 
कारण या भेटव तूसोबत 
आप या मनावर कायमची 
कोरली गेलेली असते एक 
आठवण. तु हाला िमळालेलं 

असंच एखादं छानसं िग ट आिण या यासोबतची 
आठवण आ ही तु हाला मटा या वाचकांसोबत 
शेअर कर याची संधी देतोय. आहे की नाही 
छान सर ाइज? मग आता लगेचच तु हाला  
आतापयत िमळालेली सग यात अमू य अशी 
भेट आिण यासोबत जोडली गेलेली आठवण ‘रीटन 
िग ट’म ये आ हाला पाठवा. सोबत तुमचा आिण 
या भेटव तूचा फोटोही असू ा.  इमेल आयडी 

mtlikeshare@gmail.com

रीटन िग ट

मोबा इलवर खेळा...
 हे कोड ‘मटा’ या वाचकांना  मोबाइलवरही िमळ शकल. ते 
डाऊनलोड कर यासाठी  sudoku टाइप क न  58888वर 
एसएमएस करा. मा  यासाठी तुम याकड जीपीआरएस मता 
असणारा मोबाइल पािहजे. ही सेवा स या एअरटल, वोडाफोन. 
एमटीएनएल(मुंबई),  बीपीएल(मुंबई) आिण पाइस(कनाटक) 
यां या ाहकांना उपल ध आहे. अिधक गे ससाठी लॉग ऑन करा. 
http//javagames@indiatimes.com
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T  रिज शन नं. : एमएएचएमएआर/ २०१४ 
/ ६०९३४  
वष : १७  अंक : २४८
बेनेट, कोलमन अॅ ड कपनी िल. या वतीने 
आर. क णमूत  यांनी टाइ स ऑफ इंिडया 
इमारत, डॉ. डी. एन. रोड, मुंबई - ४०० 
००१ येथे कािशत कले व १) द टाइ स 
ऑफ इंिडया सबबन ेस, वे टन ए ेस 
हायवेजवळ, आकल  रोड, कांिदवली (पू.) 
मुंबई - ४०० १०१. २) द टाइ स ऑफ 
इंिडया ि ंट िसटी, लॉट नं. ४, टी.टी.सी. 
इंड ीयल ए रया,  ठाणे-बेलापूर रोड, 
ऐरोली, नवी मुंबई-४००७०८. फोन (०२२) 
२७६०९९९९, फ स - (०२२) २७६०५२७५ 
येथे मुि त कले. कायकारी संपादक - अशोक 
पानवलकर, संपादक (मुंबई आवृ ी) : 
ीकांत बोजेवार * (पीआरबी काय ानुसार 

बात यां या िनवडीसाठी जबाबदार) 
सवािधकार सुरि त. काशकां या लेखी 
अनुमतीिशवाय संपूण अथवा अंशत: 
पुन काशनास पूणत: बंदी आहे.

अकल घाग
इय ा - 
पाचवी
शाळा - ए. 
एच वाडीया 
हाय कल

आया माने 
इय ा - चौथी 

शाळा - डी. ए. ही. 
प लक कल, ने ळ

तुम या छो ाने काढलेलं िच  या या फोटोसह आम या या  
mtlikeshare @gmail.com ईमेल आयडीवर पाठवा

िच ाची जागा

संदीप पुणेकर

अहमदाबादम ये असताना 
तेथून जवळ असले या 

मोढरा इथ या सुयमंिदराला अिण 
पाटण या रानी की वावला भेट ायची 
ती  इ छा होती आिण तो योग जुळन आला. हजार 
वषापुव या या वा तु पहाताना आप या पूवजांनी 
िश पकला, खगोलशा  आिण थाप यशा  यात 
िकती गती कली होती हे पाहून अचिंबत झालो. 
येक भारतीयानं या वा तुंना आयु यात एकदा तरी 

भेट ावी असं वाटलं.
सोलंकी घरा याचा राजा भीमदेव इसवी सन १०२० 

ते १०६६ पाटणवर रा य करत होता. यानं मोढराचं 
सुयमंिदर बनवलं. या काळात खगोलशा ाचा अ यास 
खूप गत होता. मोढरा ककरेषेवर पृ वी या म यावर 
आहे. यामुळ १२ महीने, ५२ आठवड आिण ३६४ 
िदवस यांचं तीक हणून सुयदेवा या १२ पूणाकती 
मूत , ५२ तंभ आिण ३६४ ह ी मंिदरात आहेत. 
मंिदर कमळा या पाक यां या न ीवर उभं आहे. 
हजार वषापूव  पृ वी गोल आहे आिण ती सुयाभवती 
िफरते हे ान आप या पूवजांना होतं.
मंिदराचे एकण तीन भाग आहेत. गभगृह, सभामंडप 

आिण जलकड. जलकडा या पाय यांवर १०८ छोटी 

मंिदरं आहेत. २७ न ं यांना चार िदशांनी गुणलं की 
१०८ ही सं या येते. मंिदरात सात घो ां या रथावर 
बसले या सुयदेवाची माणकांने मढवलेली सो याची 
सुंदर मूत  होती असं हणतात. या खाली अनेक फट 
भीमदेवाचा खिजना होता. अ लाऊ ीन खीलजीनं ही 
मूत  नेली. सो याचा कळस नेला. आज गभगृहात 

कोणतीही मूत  नाही. पण ईशा येकड िशव मंिदर आहे. 
मंिदरा या िभंतीवर रामायण, महाभारत यांतील संग 

आिण दैनंिदन जीवनात या नृ य, वादन, गायन कला, 
शृगार आिण णय संग कोरले आहेत. जवळजवळ 
हजार वषापूव  आप या पूवजांनी हे मंिदर बांधताना 
कलेला िवचार समजून घेताना ऊर भ न येतो. तेथून 
पाटणला येऊन कािठयावाडी धा यावर जेवलो. 
कािठयावाडचं जेवण गुजराती जेवणापे ा ितखट 
आिण मसालेदार असतं. टोमॅटो आिण शेवेची भाजी, 
मुगाची उसळ, ताकाची कढी, बाजरीची भाकरी आिण 
सोबत मोठा लास भ न ताक असा म त बेत होता. 
तेथून रानी की वाव या जिमनीखाली असले या सात 
मजली िविहरीला भेट िदली.
गुजरातम ये पाय या असले या एकण ३८ िविहरी 

आहेत. पण सवात सुंदर आहे पाटणची रानी की वाव. 
९८५ वषापूव  राजा भीमदेव याची राणी उदयमती िहनं 
ही िवहीर बनवली. सात मजले जिमनीखाली असलेली 
ही िवहीर सर वती नदीजवळ होती. पुढ सर वती 
नदीला पूर आला आिण ही िवहीर बुजवले या अव थेत 
अनेक वष होती. कालांतरांनं सर वती नदी लु त झाली. 
१९५९म ये या िविहरीचा शोध लागला आिण उ खनन 
झालं. िव णूचे दहा अवतार हे पाय यां या दो ही बाजूस 
कोरले आहेत. या दो ही ऐितहािसक थळांना िदलेली 
भेट हा एक समृ  करणारा अनुभव होता.

वाती मानेगावकर, रसायनी

सािह य- एक वाटी उडदाची डाळ, दोन चमचे 
किणक, तेल, मीठ आिण िमरी

कती- उडदाची डाळ सहा ते 
आठ तास पा यात िभजवून 

ठवा. नंतर िभजले या 
डाळीत थोडी 
िमरी घालून 
िम सरमधून 
काढा. तयार 

िम ण एका गंजात काढन 
यात एक चमचा किणक, 

चवीनुसार मीठ आिण मोहनासाठी 
तेल घाला आिण िम स करा. या िपठाचे 

गोल लहान आकाराचे गोळ (ब ड) क न गरम 
तेलात गुलाबी रंगावर तळन या. जेवताना द ा या कढीसोबत 
याची छान चव लागते.

सािह य  एक वाटी उडदा
किणक, तेल, मीठ आ

कती- उडद
आठ तास

ठ

िम ण
यात एक

चवीनुसार मीठ
तेल घाला आिण िम

गोल लहान आकाराचे गोळ

कढीब ड

घरचा शेफ

घरचा शेफ... 
पारंप रक मराठमो या पदाथापासून अगदी इटािलयन, मे सकन, चायनीज पदाथ बनव यात सुगरणीचा 
हातखंडा असतो. येकीची एक खािसयत असतेच. घरात या या शेफला जगासमोर आण यासाठी 
आ ही एक संधी घेऊन आलो. तुम या खास अ  चमचमीत शाकाहारी रेिसपीज आ हाला िलहून पाठवा. 
मेलम ये रेिसपीला लागणारं सािह य, कती, पदाथाचा फोटो, तुमचा फोटो जोडा आिण तुमचं राह याचं 
िठकाण नमूद करा. तुम या नावासहीत ही रेिसपी मराठीत युिनकोडम ये टाइप क न आम याशी ज र 
शेअर करा mtlikeshare@gmail.com या इमेल आयडीवर. इमेल स जे टम ये ‘घरचा शेफ’ 
िलहायला िवस  नका.

अनमोल 
वारसा

एका ि पची गो ट

गाणं मनातलं

मी भारत तावड, मला फोटो ाफीची आवड आहे. मी वीण लाखात, मला िफरायला आवडते.

सफर चांगलीच ल ात रािहली!

िमताली देशमुख

मा या कायम ल ात 
राहणारा िदवस हणजे ६ 

मे, २०१५. साधारण ४२ जणांचा 
ताफा घेऊन मी मुंबईव न रोम या 
िदशेनं उ ाण कलं होतं. तेदेखील हाया यु रक. 
सकाळी ७.३० ची वेळ होती, यु रक एअरपोटला 
कवळ पाऊण तासाचाच हॉ ट अस यानं मी सवाना 
लवकरात लवकर इिम ेशन क न पुढील गेटकड 
ये याची िवनंती कली. कधी कधी पुढ काय वाढन 
ठवलेलं असतं याची आप याला पुसटशीही क पना 
नसते. अशा वेळी माझा सहा वषाचा 
अनुभव इथं पणाला लागतो. बरं! 
यातही मी एकटी असते तर गो ट 
वेगळी होती, इथे मा यावर ४२ 
जणांची जबाबदारी होती. पुढील गेटवर पोहोचताच 
ितकड या टाफनं मला सांिगतलं की, 'रोम एअरपोटला 
आग लाग यामुळ ितकड जा या या लाइ  र  
झा या आहेत'. मी तशीच ुपला घेऊन तडक ा सफर 
ड कपाशी पोहोचले. ितथे गे यावर कळलं की पुढील 
बारा तास तरी रोम या िदशेनं एकाही िवमानाचं उ ाण 
होणार नाही आिण सव बसेस देखील बुक झा या हो या. 
मा याकड शेवटचा पयाय उरला होता तो हणजे 
नचा. जे हा टर य  सु  होते यावेळी काही 
संकट आली तर आ हाला वतःलाच मागदशक 
हणून ुप या िहताचा िवचार क न िनणय यावा 

लागतो. या णी कोणावरही िवसंबून न राहता थंड 
डो यानं लवकरात लवकर अचूक िनणय घेणं भाग 
असतं. हणूनच णाचाही िवलंब न लावता मी 
नचं वेळाप क मागवून घेतलं आिण तसं ुपला 
कळवलं. युरोिपयन नची सफर करायला िमळणार 
हणून सव खुश झाले. पण या न या वासाची 
पुढील सगळी धावपळ मला िदसत होती. ा सफर 
ड कव न लगेज बे टला जाऊन सामान कले ट 
करणं, एअरपोट या बाहेर पडन एअरपोट टशनला 
जाणं, ुपसाठी ितकीट घेणं आिण यानंतर परत 
संपूण सामान घेऊन ३ न बदलून रोमला पोहोचणं. 
यावेळी जर हा पयायदेखील सोडला असता तर 

दुस या िदवशीसु ा रोमला 
पोहोचणं कठीण झालं असतं. 
हणून िन चय कला की आता 
हे करायचंच.

पिहली न ९.११ची होती. ती ही यु रक एअरपोट 
टशनपासून यु रक न टशनपयत आिण मी ८.५० 
वाजता ितकीट काऊटरला पोहोचले. ते हा मला तेथील 
टाफ सांगू लागला की, '९.११ या नची वीस ितकीट 
िमळतील आिण उरलेली सं याकाळी ६.३० वाजता या 
नची िमळतील'. मी कसंबसं टाफला समजावलं 
आिण ९.११ या नची ितकीट काढन घेतली. मा या 
हातात सव ितकीट आली आिण मी ुपला तातडीनं 
लॅटफॉम या िदशेनं जायला सांिगतलं. सगळ या 
नम ये चढले. अशा कारे तीन न बदलून आ ही 
एकदाचे रोमला पोहोचलो.

महादेव महाजन 

आही कणकवली येथील 
एस.एम. हाय कल या 

१९६१ साल या बॅचचे आ ही 
िव ाथ  आहोत. जवळपास ५७ वषानी 
एकमेकांचे मोबाइल नंबर िमळवणं, यां याशी संपक 
साधणं, अशी पूवतयारी नेहसंमेलन कर यापूव  सहा 
महीने चालू 
होती. हे सव 
काम बडोदा 
येथून अ ण 
कलकण  
करत होता. याला अशोक सापळ, बापू आळवे हे 
वेळ संगी बडोदा येथे जाऊन मदत करत होते. 
सव तयारी आिण काय माची आखणी झा यावर 
नेहसंमेलनाची ठरली. दोन िदवस असणा या या 
काय मासाठी कणकवलीपासून दोन ते तीन िकमीवर 
असले या मराठ यां या 'सुशीला म' या गे ट हाऊसवर 
सग यां या राह याची सोय कर याचं ठरलं. 
संपकात असलेले २५ ते ३० वगिम -मैि णी 

वेळात वेळ काढन शालेय जीवना या आठवणी 
ता या कर यासाठी वेळ आधीच पोहचले होते. 
एकमेकांना ओळख याचा सग यांचा य न चालू 
होता. अशी गंमतीशीर ओळखपरेड चालली होती. 
आम यापैकी काह नी वयाची ७५ वष पूण क न 
अमृत महो सवी वषात पदापण कलं होतं. काही या 

उबर ावर होते. माझंच वय यावेळी ७७ वष होतं. 
वय िवस न आ ही शालेय जीवनात क हा पोहोचलो, ते 
कळलंच नाही. आ ही सग यांनी शाळतील आठवण ना 
वाट मोकळी क न िदली. िवषय आिण ग पागो टी 
संपतच न ह या.
पिह या िदवशी सकाळी चहा-ना ता झा यावर 

दीप वलन क न नेहसंमेलनाचं उ घाटन कर यात 
आलं. तािवक होऊन येकानं व:ताची ओळख 
क न िदली. यानंतर आ ही सवजण शाळत गेलो. 
पण तो िदवस सु ीचा अस यामुळ िश कांना भेटता 
आलं नाही. शेवटी आम या बॅचनं मदानानं बांधले या 
हॉलम ये बसून हाय कल या गती िवषयी चचा 

कली. दुपारी मु कामी येऊन जेवण झा यावर िव ांती 
घेऊन, चहापाणी, ग पागो टी क या. 
रा ी एक वाजेपयत शेकोटीचा काय म झाला. 

दुस या िदवशी चहा-ना ता झा यावर सव उप थतांनी 
आपली कौटिबक, नोकरी यवसाय याबाबत मािहती 
कथन कली. नंतर दोन िदवस एक  असले या शालेय 
सवंग ांना िनरोप दे याची वेळ आली. तशी मनाला 
हुरहुर लागली. रा ी जेवण झा यावर िनरोप समारंभ 
कर यात आला. पुढील वष  यापे ा मो ा सं येनं परत 
भेट याचा संक प क न एकमेकांचा जड अंत:करणानं 
िनरोप घे यात आला.

सवंग ांची जमली मैफल

मै ी-बंध

शुभांगी पासेबंद, ठाणे 

'अथ' या १९८२ साली 
दिशत झाले या 

िच पटातील ' या हाल है या 
िदखा रही हो' हे गाणं हणजे 
गजल वरकरणी आशादायक आहे. 
या गा यातील नट राजिकरण परदेशात उपचार घेत 
होते. नटी शबाना आझमी उतर या वया या उबर ावर 
उ या आहेत. अिभने ी मता पाटील तर काळा या 
पड ाआड गे या. उरलं ते फ त आठवणीतलं हे गाणं. 
असं हे अ ितम गाणं कफी आझमी यांनी िलिहलं असून 
जगिजत िसंग यांनी गायलं आहे. अशा या गा यातील 
ओळी पुढील माणे...

तुम इतना जो मु करा रही हो 
या गम है िजसको छपा रही हो

आंखो म नमी, हंसी लब  पर, 
या हाल है या बता रही हो

बन जायगे जहर िपते िपते, 
ये अ क जो िपते जा रहे हो

िजन ज म  को व त भर चला 
है, 
तुम य  उ हे छडी जा रही हो
 
रेखा  का खेल है मुक र
रेखा  से य  मात खा रही हो

छोटीसी बात
ीरंग गोखले

एखा ा ु लक गो टीनं आप याला खूप आनंद होतो 
िकवा एखादा ु लक संग यात या बार याशा 

ुटीनं ास देत राहतो. मी ते हा सातवी िकवा आठवीत 
असेन. मा या विडलांनी वा ात या घरातच ेस 
काढली होती. घरात मशीन, कागदाचे ग , कपोिजंगचे 
घोड या गो ट नी बराच भाग यापला होता. आ हाला 
अ यासाला जागा अशी न हतीच. 
मा या आजोबांचं िनधन झालं या 
वष  पूर आला आिण घरात दोन 
फट पाणी आलं. साफसफाईनंतर 
घरातली थोडी जागा मोकळी झाली आिण एक कोपरा 
मला िमळाला.
ितथं मी घरात पडलेली आं याची पेटी ठवली. यावर 

सतरंजीचा तुकडा टाकला आिण पेटीत व ा पु तक 
लावून ठवली. माझं वतःचं अ यासाचं ड क तयार 
झालं. यावेळी मला झालेला आनंद अनोखा होता. नंतर 
नोकरीत छान कबीन, फिनचर उपभोगलं पण याचं या 
ड कएवढ अ ूप कधी वाटलं नाही. नोकरीची ३४ वष 
झा यावर िनवृ ीची वेळ आली. िनरोप समारंभ एखा ा 
हॉलम ये ठवायची था टाळन फ टरीम येच ठवावा 

असं व र ठांनी सुचवलं. लोकांची भाषणं, भेटव तू 
वगैरे झा यावर मी माझे भाषण वाचायला सु वात 
कली. समारोप करताना मी स गिदत झालो आिण 
मग लोकांम ये िमसळलो. िम  हणाला, ‘तुझं भाषण 
चांगलं झालं पण भाषण संपताच व र ठ उठले आिण 
चला चहापानाला असं हणून िनघाले. यांनी थोडा 
वेळ थांबायला हवं होतं.’ मलाही हे जाणवलं. अनेकदा 
असे समारंभ िकवा मैफल चं औिच य आपण अशा 

गो ट नी घालवतो. अनेकदा अशा 
गो टीच ल ात राहतात.
मा याकड आिण शेजा यांकड 

सगुण नावाचा माणूस बागकामाला 
यायचा. थोडा भोळा आिण क टाळ होता. दोघंही याला 
सारखेच पैसे ायचो. पण मा याकड तो जा तीची 
कामं करायचा. शेजारी हणायचे, ‘तु ही याला जा त 
पैसे देता का.’ मी सगुणला िवचारलं तर यानं जे 
सांिगतलं ते मह वाचं. तो हणाला,‘साहेब, तु ही 
मा या जेवणाखा याची चौकशी करता. वतःसोबत 
मला चहा करता. मला इथं आवडतं.’ पगारापे ा 
याला या चहाची िकमत जा त होती. ही ‘छोटीसी 
बात’ या यासाठी मोठी होती. मला या जाणीवेलाच 
ध यवाद ावेसे वाटतात.

ण कसोटीचे

थँक यू...

ण कसोटीचेे
आयु य सरळ कधीच नसतं. यात वळणं, यातही आडवळणं असतातच असतात. तु हीही अशा काही 
संगांना त ड िदलं असेलच. ते श दब  करा आिण ा पाठवून आम याकड. तुम या या संगातून 
िमळल धडा इतर अनेकांना. तुमचा अनुभव मराठीत (युिनकोडम ये) टाइप क न ज र शेअर 
करा mtlikeshare@gmail.com या इमेल आयडीवर. इमेल स जे टम ये ‘ ण कसोटीचेे’ 
िलहायला मा  िवस  नका.

तुम इतना जो 
मु करा रही हो...


