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करोनाविरुद्ध लढताना सतत वनर्जंतुकीकरण 
(सॅवनटायर्ेशन) करून घेणं आिशयक झालं 

आहे. तीन विवनटांत सॅवनटायर्ेशन करून देणारं 
उपकरण आयआयटी िुंबईचया काही प्ाधयापकानं 
करून दाखिलं. तसंच नाकासाठी एक विवशषट र्ेल, 
रुगण शोधणारं अॅप हे शोधही िहत्िाचे. 

अल्ट्ाव्ायोले्टचा वापर 
बायोसानससेस अॅण्ड बायोइंजिनीअरिंग जिभागाचसे प्ा. 

अंबरिश कुंिि यांचया टीमनं पोटटेबल सटिलायझसेशन 
ज्डव्ाइस तयाि केलं आ्से. अल्ट्ाव्ायोलसेटचा िापि 

करून अिघया तीन जमजनटांत एखाद्ा केजबनचं 
जनिजंतुकीकिण किता यसेऊ शकणाि आ्से. याचा 
िापि मोबाइल फोन, तसंच अशा छोट्ा उपकिणांचं 
जनिजंतुकीकिण किणयासाठी्ी ्ोऊ शकतो. याचा 
िापि आयआयटी मुंबईचया ्ॉससपटलमधयसे किणयात 
आला आ्से. याचबिोबि िाधिानी रिसच्च सेंटि फॉि 
बायोइंजिनीअरिंगचया स्काया्चनं जिभागानं एका 
िोबोची्ी जनजम्चती केली आ्से. 

ई-कॉमर्स अॅप

प्ा. गणसेश िामकृषणन यांनी ‘लोकाट्ट’ नािाचसे 
ई-कॉमस्च सॉफटिसेअि तयाि केलसे आ्से. याचा िापि 
करून छोट्ा दुकानदािांना तसंच, शसेतकऱयांना 
तयांचयाक्डील माल थसेट ग्ा्कांपयजंत पो्ोचिणयास 
मदत किता यसेऊ शकतं. यात सि्च प्जरिया ऑनलाइन 
्ोणाि असून, ्से अॅप मिाठी आजण इंग्िीत उपलबध 
आ्से. ्से अॅप िापिात आणणयासाठी आयआयटीचया 
मािी जिद्ारयाजंचं्ी स्काय्च लाभलसे आ्सेत. सधया या 
अॅपशी १९४ जिरितसे िो्डलसे गसेलसेलसे आ्सेत. 

अनरम्प्टमॅन्टक रुग्ांचा वेध
आपल्या आसपास अजसम्पटमॅजटक रुगण आ्सेत की 

ना्ी याचा शोध घसेणं अिघ्ड िातं. नसेमके ्से रुगण कुठे 
आ्सेत यांचा शोध घसेणयासाठी इं्डसट्ीअल इंजिनीअरिंग 
अँ्ड ऑपिसेशनल रिसच्चचसे प्ा. मंिसेशकुमाि ्निाल 
आजण कम्पयुटि सायनस अॅण्ड इंजिनीअरिंग जिभागाचसे 
प्ा. गणसेश िामकृषणन यांनी ‘कोिंटाइन’ नािाचा एक 
्पलॅटफॉम्च तयाि केला आ्से. या ्पलॅटफॉम्चचया आधािसे 
एक अॅप तयाि किणयात आलंय. िीपीएसचया आधािसे, 
आपण आ्ोत या परिसिात अससे कोणतसे रुगण आ्सेत 
का? याचा िसेध घसेता यसेऊ शकणाि आ्से. तयांचया 
या अॅपचा िापि मसेघालय आजण ओरिसा सिकािनं 
किणयास सुरुिात केली आ्से. याचबिोबि या टीमनं 
‘कॅम्पस्सेल्प’ नािाचं एक अॅप तयाि केलसे आ्से, िसे 
बलूट्ूथचया साह्ानं कनसेकट करून कोसव््ड पॉजझटीव् 
रुगणांचा संपक्क शोधता यसेऊ शकतो. यात प्ा. मय्चम 
शसेिाई यांनी एक मनगटी समाट्ट िॉच्ी तयाि किणयात 
आलसे आ्से. जयाचा िापि करून ताप, ऑसकसिनची 
पातळी आजण िकतदाब तपासता यसेणाि आ्से. 

िाकाराठी जेल

कोसव््ड-१९ जिषाणू ्ा नाकाद्ािसे तसंच कानाद्ािसे 
प्िास कित असल्याचं संशोधानातून समोि आलं 
आ्से. या जिषाणूचा प्िास िसेळीच थांबिणयासाठी 
बायोसानससेस अॅण्ड बायो इंजिनीअरिंग जिभागाचसे 
प्ा. जकिण को्डाबगील यांनी एक िसेल तयाि केलं 
आ्से. नाकात तसे एका सप्सेचया स्ाययानं घसेता यसेऊ 
शकतं. जयाचा िापि करून आपण जिषाणूचा प्िास 
िोखणयासाठी मदत करू शकतो. याची चाचणी सधया 
सुरू आ्से. याच जिभागातील प्ाधयापक संिीिा 
श्ीिासति यांनी नाकातून सिॅब किताना रुगणाची 
प्ोटीनची पातळी ओळखणयाची पद्धत जिकजसत केली 
आ्से. यामुळे योगय प्कािचसे उपचाि किणं शकय 
्ोणाि आ्से. 

विनोदाचा अविरेक? आरोप मान्य आहे!Harshal.Malekar@timesgroup.com
Tweet : @HarshalmMT

० ्टीव्ीवरील तुझया भनिा्ट कॉमेडीचं रधया खूप 
कौतुक ्ोतंय. ्ी नवनवधता कुठूि आ्तोर?

िी वसचयुएशनल कॉिेडी करतो. तयातलया प्संगाला 
अनुरुप काय करता येईल याचा विचार िी सतत करतो. 
विनोद करायचा असेल, तर तयासाठी तुिचयाकडे उत्ति 
वनरीक्षण शकती असायला हिी. आपलया आर्ुबार्ूला 
असणाऱया, आपलयाला भेटणाऱया वयकतींचं िी सतत 
वनरीक्षण करत असतो. लोकांची चालणयाची ढब, 
बोलणं, चेहऱयािरील हािभाि या गोषटी िी वटपत 
राहतो. विविध वयककतरेखा साकारताना तयाचा िला 
खूप उपयोग होतो. िी सित: लेखक असलयानं 
सिार्ातलया विसंगती वटपत राहतो. आपलयापैकी 
प्तयेकाचया आयुषयात येणारे छोटे-छोटे, साधे प्संग 
यांचा विनोदवनविमितीसाठी कसा उपयोग करता येईल 
याचा विचार सतत सुरू असतो.

० रतत कॉमेडी करत रा्ूि नविोदाचा अनतरेक 
्ोतोय अरं वा्टत िा्ी का? 

होय, कधीतरी िाटतं खरं. िलाही कधीतरी िेंटल 
बलॉक येतो. िुळात कॉिेडी करणं खूप कठीण आहे. 
इथे तुमहाला सतत निीन काहीतरी द्ायचं असतं. 
कॉिेडी करताना नेहिी िैविधय द्ािं लागतं. आर्िर 
अडीच-तीन हर्ार कसकट्स िी वलवहलया आहेत. पण, 
िधयंतरी चार िराजंपूिवी असं झालं होतं, की िला काही 
सुचतच नवहतं. िग िी ‘आविषकार’चया नाटकासाठी 
काही काळ बॅकसटेर्ला काि केलं. तयांचया नाटकात 
एक छोटी भूविका केली. तयातून तार्ार्िाना होत 
पुनहा कािाला सुरुिात केली. विनोद करताना रोर् 

आयआयटी मुंबईचयया प्याधययापकयांचं मोलयाचं संशोधन ससनेसंघटनयांचं कलयाकयारयांनया आवयाहन 
‘कोव्हड १९’ सवरोधयातील लढयाईत 
आयआयटी मुंबईचे प्याधययापकही 
महत्वयाचया वयाटया उचलत आहेत. 
तीन समसनटयांत एखयाद्या केसबनचं 

सनर्जंतुकीकरण करतया येणयारं 
उपकरण, नयाकयासयाठी र्ेल ही 
तययातलीच कयाही उदयाहरणं.

संशोधन हे आपल्या देशयातील एक महत्त्वपूर्ण क्ेत्र. 
त्वेगत्वेगळ्या क्ेत्रयाांमध्े खूप वत्ववत्वध प्रकयारचां सांशोधन 
सध्या सुरू आहे. हजयारो अभ्यासू तरुर-तरुरी 
्या क्ेत्रयात खूप मोलयाचां कयाम करत आहेत. मग ते 
वत्वज्यान असेल, वत्ववत्वध कलया असतील...त्यात 
होरयारां सांशोधन त्या-त्या क्ेत्रयालया त्वेगळी वदशया देरयारां 
ठरतां. लॉकडयाउनमध्े वमळयालेल्या मोकळ्या त्वेळेत 
सांशोधनयावत्वष्ी कयाही महत्त्वयाचां कयाम झयालेलां असू 
शकतां. तुमही त्यापैकी एक असयाल, वकंत्वया अशया तरुर 
सांशोधकयाांवत्वष्ी, त्याांच्या महत्त्वयाच्या सांशोधनयावत्वष्ी 
तुमहयालया मयावहती असेल, ती ‘मुांटया’लया (नयात्व, 
सांपक्कक्रमयाांकयासह) थोडक्यात कळत्वया. ्ोग् त्या 
सांशोधनयाची ‘मुांटया’मध्े जरुर दखल घेतली जयाईल. 
muntainbox@gmail.com

सांगा तुिचं
संशोधिातील यश

आपल्या भनिा्ट कॉमेडीिं 
अनभिेता रमीर चौघुले ्टीव्ीवर 
रधया ्ासयाची जत्ा भरवतािा 
नदरतोय. ‘नविोदाचा अनतरेक 
्ोतोय अरं का्ी वेळा माझया 
बाबतीत बोललं जातं. प्, 
्ा आरोप अरेल, तर तो मला 
आिंदािं मानय आ्े’, अरं तो 
म््तो. तयाचयाशी झालेल्या या 
ग्पपा.

िेगळा विचार करािा लागतो. िला लोकांना हसिायला 
आिडतं. लोकांना हसिणयािरुन जया प्वतवरिया िला 
येतात, तयािुळे खूप आनंद होतो. वदगगर् िंडळींकडून 
कौतुक होतं. तयािुळे काही िेळा विनोदाचा अवतरेक 
होतोय, हा आरोप होत असेल, तर तो िला अगदी 
आनंदानं िानय आहे. 

एखाद्ाचा रंग, वयंग यावरुि ्ो्ारे नविोद 
दुखाव्ारे अरूि्ी तयाचा रमावेश ससक्टमधये 
का केला जातो? नविोदाचा दजा्स खालावलाय 
अरा्ी आरोप िे्मी ्ोतो...

बॉडी शेविंग आपलयाकडे निीन नाही. हे काही िी 
सुरू केलेलं नाही. खुद्द पु.ल.देशपांडे यांनी सित:िर 
विनोद केले आहेत. चालवी चॅक्लननं सित:चयाच 
िूखमिपणािरुन विनोद केला आहे. सित:िर केलेला 
विनोद हा सिमिश्ेषठ असतो. िी र्र र्ाडा असेन, 
िला र्र टककल असेल, तर ते िी वखलाडूिृत्तीनं 
का घेऊ नये? अथामित, अशा विनोदांना ियामिदा िात्र 
असली पावहर्े. येता र्ाता असा एखादा विनोद ठीक 
आहे, पण विनोदाचा िुखय विरय तोच असता कािा 
नये. विनोदाचा दर्ामि खालािलाय हे आरोप प्तयेक 
वपढीिर होत आले आहेत. लोकांना काय आिडेल ते 
तुमही नाही ठरिू शकत. वपढी बदलली, तसा विनोदही 
बदलत गेलाय. दुसरं असं, की लोक आता खूप वबझी 
झाले आहेत. तयांचयाकडे िेळ फार किी आहे. तयािुळे 
तयांना आता छोटंसं िनोरंर्न हिं असतं. १०-१५ 
विवनटांचंच झटपट िनोरंर्न तयांना आिडतं. र्ो 
कलाकार तयानुसार सित:ला अपग्ेड करतो तो वटकतो. 

तू िा्टकात-नरिेमात कामं केलीर. प्, तरी्ी 
अनभिेता म््ूि तू नवनशष्ट चौक्टीपलीकडे 
गेला िा्ीर. अरं का?

हे िला िानय आहे. विनोदी अवभनेता महणूनच 
िला अवधक िानयता विळाली. िाझं अथामिर्मिन यािर 

अिलंबून आहे. तयािुळे िी ते करत रावहलो आवण 
काही भूविका िाझयाकडून करायचया रावहलया. िाझया 
अनेक सरिी्टसिधये िी गंभीर अवभनयाचं अंगही 
दाखिलं आहे. पण, येतया िरमिभरात अशा िेगिेगळया 
भूविकांिधून िी वदसणार आहे.

नदगदश्सि आवडतं का?
नककीच आिडतं. कसकट्स िगैरे िी बसितोच. 

वदगदशमिन करेन, पण तयासाठी घाई नाही करणार.

न्ंदीत काम करणयाची चांगली रंधी आली 
िा्ी का?

गेलया िरवी एक वसनेिा केला. ही िाझी बॉवलिूडची 
पवहली वफलि आहे. तो वचत्रपट करोनािुळे अडकला 
आहे. संघरामिचया काळात वहंदी िावलकांत छोटी-िोठी 
कािं केली आहेत. पण, पूणमि लांबीचं काि झालेलं 
नाही हे खरं आहे.

लोकांकडे हललली िेळ फार कमली 
आहे. त्यामुळे त्यांना झटपट छोटंसं 

मनोरंजनच हिं असिं. 

्टीव्ी की िा्टक? िा्टक
मानलका की स्टटँडअप कॉमेडी? 
्ासयजत्ारारखी मानलका
अनभिय की लेखि? अनभिय 
आवडती अनभिेत्ी, नवशाखा की 
रई? नवशाखा

युपीएससीत चमकली
काही वदिसांपूिवी युपीएससीचा वनकाल र्ाहीर 
करणयात आला. या परीक्षेत प्वसद्ध िॉडेल 
ऐशवया्स शयोरा्ने बार्ी िारली आहे. 'फेविना 
विस इंवडया-२०१६' सौंदयमिसपधधेचया अंवति 
फेरीपयजंत पोहोचलेलया ऐशियामिने युपीएससी 
परीक्षेत ९१िा रििांक पटकािला आहे. सधया 
सोशल िीवडयाद्ारे वतचयािर कौतुकाचा िरामिि 
होत आहे. वतचया नािािर कमपस वप्ंसेस 
वदलली-२०१६ आवण फ्ेशफेस-२०१५ ही 
देखील टायटलस आहेत. नागरी सेिा परीक्षेत 
विळिलेलया यशाबद्दल वतचं िनोरंर्न आवण 
िॉडेवलंग विशिातून कौतुक होत आहे. युपीएससी 
परीक्षेत यश विळिणं सोप नसतं. पण, वतनं 
पवहलया प्यतनांतच हे यश संपादन केलं आहे

‘नागिन’बाबत उतसुकता
छोट्ा पडद्ािर ‘नावगन’ 
खूप लोकवप्य ठरली. 
‘नावगन ५’ हा निा 
सीझन येतया सोििारपासून 
प्ेक्षकांचया भेटीला येतोय. 
या नवया सीझनिधये न्िा खाि नावगनचया 
भूविकेत आहे. वनिामितयांनी ‘नावगन ५त’ची एक 
छोटीशी ककलप शेअर करत वहनाची झलक 
दाखिली आहे. वहना या भूविकेसाठी उतसुक 
असून, वतनं इनसटाग्ाि सटोरीिर शूट लोकेशनचे 
काही फोटो, कवहडीओही शेअर केले आहेत. यात 
ती नावगनचया कॉशचयुििधये वदसतेय.

डानसस्सना मदत
करोनािुळे उदभिलेलया 
कठीण काळािुळे 
िनोरंर्नसृषटीतील 
अनेकांचा रोर्गार 
थांबला. अनेक सटासमिनी 
सित:हून पुढे येत 
तयांना िदत केली. अलीकडे अवभनेता जॅकी 
भगिािीनं ऑल इंवडया वफलि टेवलकवहर्न 
अँड इवहेंट्स डानसर असोवसएशनचया सदसयांना 
र्ीिनािशयक गोषटींचा पुरिठा केला. गेलया 
अनेक िवहनयांपासून इवहेंट्स होत नसलयािुळे, 
पोटाची खळगी कशी भरायची? असा प्शन नृतय 
करणाऱयांसिोर होता. तयांना यािुळे काही अंशी 
वदलासा विळाला आहे. 

मिर्चिसाला

घरबसल्या साधा 
वदग्गजांशली संिाद
मुंबई ्टाइमर ्टीम
muntainbox@gmail.com

शॉट्टवफलिची वनविमिती करणाऱयांसाठी हककाचं 
वयासपीठ उपलबध करुन देणारा फेकसटवहल 

महणर्े बेंगळुरु इंटरनॅशनल शॉट्ट वफलि फेकसटवहल 
(BISFF). यािरवी हा फेकसटवहल १३ ते १६ ऑगसट 
दरमयान रंगणार असून करोनाचया पाशिमिभूिीिर 
ऑनलाइन आयोवर्त केला र्ाणार आहे.

बीआयएसएफएफ हा शॉट्टवफलि फेकसटवहल 
इंटरनॅशनल, इंवडयन, कनामिटका, ॲवनिेशन आवण 
लेट्स इनकलुड यासारखया विविध विभागांत होणार 
आहे. प्तयेक विभागातील विर्ेतयांची वनिड तजज्ञ 
करतील. सुसंिाद, चचामिसत्र आवण कायमिशाळांचया 
िाधयिातून विविध र्ाणकारांकडून िावहती 
विळिणयाची संधी आहे. काही िवहनयांपूिवी या 
फेकसटवहलला ऑसकरकडून िानयता विळाली आहे. 
तुमही घरबसलया या फेकसटवहलिधये सहभागी होऊ 
शकता. अवधक िावहतीसाठी www.bisff.in या 
संकेतसथळािर भेट देता येईल.

सधयाचया पररकसथतीचा अंदार् घेता आमही 
फेकसटवहल ऑनलाइन करणयाचा वनणमिय घेतलाय. 
फेकसटवहलचया वडवर्टल सिरुपािुळे आमहाला 
वफलि इंडसट्ीिधील अनेक वदगगर्ांपयजंत पोहोचता 
आलं, तयांनी तयांचया घरातूनच इतरांशी सुसंिाद 
साधणयाची तयारी दशमििली.

- आिंद वरदराज, फेकसटवहल डायरेकटर

फ्रेंड्स... वहहॉट्सअॅप, फेसबुकिर डलीपली 
महणून िुमहली एकदम कूल फोटो ठेििा 
ना? म्ग िुमचे असे आिडिे फोटो ‘डलीपली 
अपडेट’मधून आमच्याशलीहली शेअर करा.
 िुमच्या िलीन डलीपींसोबि िुमचं नाि, 
िुमच्या आिडली-वनिडलीहली थोडक्याि 
वलहून आमहाला मेल करा. 
dplikeshare@yahoo.com 
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बॉवलिूड सटार सुशांतवसंहचया र्ाणयानं िोठा 
धकका बसलेलया िनोरंर्नसृषटीला अर्ूनही 

एकािागोिाग एक धकके बसताहेत. िनवित गरेिाल, 
प्ेक्षा िेहता, कुशल पंर्ाबी, आशुतोर भाकरे, अनुपिा 
पाठक, सिीर शिामि या कलाकारांचया अकाली वनघून 
र्ाणयानं हळहळ वयकत होतेय. वसनेसंघटनांनी या 
दुददैिी घटनांची गंभीर दखल घेतली असून, िुंबईत 
एकटे राहणारे कलाकार वनराशेचया गतधेत अडकू नयेत, 
याकडे विशेर लक्ष देणयात येणार आहे.

देशाचया कानाकोपऱयातून िुंबईत कािासाठी 
आलेले कलाकार आपलया कुटुंबापासून लांब 
राहतात. करोनाचया संकटकाळात बहुतेकांचया 
हाताला काि नाहीय. दुसरीकडे खचामिचा आकडा 
किी होत नाही. अशा कलाकारांशी संिाद साधून 
तयांचया अडचणी र्ाणून घेणयाचा प्यतन कलाकारांचया 
संघटनांकडून येतया काळात प्करामिनं केला र्ाणार 
आहे. िनोरंर्नसृषटीनं एकत्र येऊन; कलाकारांचया 
अडचणींबाबत एकिेकांशी खुलेपणानं बोलायला हिं, 
असा सूर इंडसट्ीतून उिटताना वदसतोय. करोनाचा 
संसगमि रोखता यािा महणून काही अटी-शततींचया 
चौकटीत िनोरंर्नविशिात वचत्रीकरणाचं काि सुरू 
आहे. कलाकार, वसनेकिमिचारी आवण रिूचया एकूण 
िूळ संखयेपेक्षा केिळ ३३ टककेच लोक सेटिर काि 
करणयाला परिानगी देणयात आली आहे. पररणािी 
उिमिररत ६७ टकके लोक अद्ापही बेरोर्गार आहे. 
हाताला काि नसलयानं अनेकांना नैराशयानं ग्ासलं 
आहे. सुशांतचया आतिहतयेनंतर आता, गेलया चार-पाच 
िवहनयात झालेलया इतर कलाकारांचया आतिहतयांचया 
घटनांकडेही गांभीयामिनं पावहलं र्ाऊ लागलंय. केिळ 
िनोरंर्नसृषटीपुरतीच ही चचामि ियामिवदत रावहलेली 
नसून, सिमिसािानय लोकही तयाविरयी बोलताहेत. 

घडणाऱया घटना दुददैिी 
आहेत. तया घडायला नकोत. 
तयासाठी एकिेकांशी संिाद 
असणं अतयंत आिशयक आहे. 
िी वकंिा िाझयासारखे इतर 

वनिामितेही असिसथ आहेत. तयािुळे आमही एकत्र 
येऊन येतया वदिसात बैठक घेणार आहोत. काही 
पयामिय विचाराधीन आहेत. कलाकारांशी सिनिय 
साधणयासाठी आमही प्यतनशील आहोत.

- जेडी मजीनठया, इंवडयन वफलमस अँड 
टेवलवहीर्न प्ोड्ूससमि काऊकनसल, 

चेअरिन : टीवही विंग

िावलकांिधये काि करणाऱया 
कलाकारांना तयांचया कािाचं 
िानधन नविद वदिसांनंतर 
न देता दर िवहनयाला वदलं 
र्ािं, अशी िागणी ‘वसंटा’नं 

वनिामितयांकडे आवण िावहनयांकडे केली होती. 
वनिामिते, ब्ॉडकासटसमि, विविध संघटना यांची 
एकवत्रत बैठक घेऊन वनिामितयांनी दर िवहनयाला 
िानधन देणयाची तयारी दशमििली. कलाकारांची 
यापूिवी बाकी असलेली रककिही देणयात येईल. 
प्तयक्षात िात्र काही वनिामितयांनी तसं केलं नाही. 
वनिामितयांनीदेखील िानधनाचा विरय गांभीयामिनं 
घेतलयास कलाकारांना आवथमिक चणचण भासून 
तयांना नैराशय येणार नाही.

- मिोज जोशी, जयेषठ कलाकार 
(िररषठ उपाधयक्ष - वसंटा)

एकामागोमाग एक कलाकारांचया आतम्तया ्ोऊ लागल्यािं 
मिोरंजिरृष्टी ्ादरली आ्े. मुंबईत एक्टे रा््ाऱया आन् निराशेचया 
गततेत अडकत चाललेल्या कलाकारांराठी ‘नरं्टा’रारखया रंघ्टिांिी 

पुढाकार घेतला अरूि, कलाकारांचया अडच्ी जा्ूि घेणयाचा प्रयति 
केला जा्ार आ्े.

कलाकारांनी आतिहतयेसारखं टोकाचं पाऊल 
उचलू नये, महणून या वनराशेचया काळात यातून िागमि 
काढणयासाठी 'वसंटा', अथामित 'वसने अँड टेवलकवहर्न 
आवट्टसटस असोवसएशन'नं हालचाल सुरू केली आहे. 
लिकरच तयांचया सदसयांची एक बैठक होणार असून 
तयात प्ािुखयानं याच विरयािरील उपाययोर्नांिर 
विचार केला र्ाणार आहे. गेले चार िवहने 'वसंटा'ने 
कलाकारांचया िदतीसाठी पुढाकार घेऊन काि करत 
आहेच. परंतु, आता अवधकावधक कलाकारांपयजंत 
पोहोचणयाची गरर् असलयाचं 'वसंटा'कडून सांगणयात 
आलं.

कलाकारांिा आवा्ि 
नैराशय, वचंता, काळर्ी, असिसथता, 

ताणतणािांचं प्िाण सधयाचया पररकसथतीत 
साततयानं िाढते आहे. कलाकार र्र बोलता झाला 
आवण िनातलया गोषटी तयानं तयांचया र्िळचया 
वयकतीला वकंिा आमहाला (वसंटा) सांवगतलया, 
तर नककीच तयातून िागमि काढता येईल. नैराशयाची 
र्ाणीि योगय िेळी झालयास संिाद साधून तयाला 
तयातून नककीच बाहेर काढता येईल. करोना 
पाशिमिभूिीिर सिमिच क्षेत्रात वनराशेचं िातािरण 
आहे. परंतु, धैयामिनं सािोरं र्ाऊन पररकसथतीशी 
लढता येईल. कलाकारांचया असिसथतेचा क्षण 
योगय िेळी हेरला गेला, तर आतिहतयेसारखे 
टोकाचे प्कार रोखले र्ाऊ शकतील. तयासाठी 
आिचे सिमितोपरी प्यतन सुरू आहेत; असं 
आशिासन जयेषठ अवभनेते आवण 'वसंटा'चे िररषठ 
उपाधयक्ष िनोर् र्ोशी यांनी 'िुंटा'चया िाधयिातून 
कलाकरांना वदलं आहे. 

ऋनिकेश पवार,  
सर र्े.र्े. इकनसटट्ूट ऑफ अ्लाइड आट्ट
muntainbox@gmail.com 

गेलया तीन वदिसांपासून सुरू असलेलया िुसळधार 
पािसािुळे आवण सोसाट्ाचया िाऱयािुळे 

िुंबईतील अनेक िृक्ष उनिळून पडले. कलांचं िाहेरघर 
महणून ओळखलया र्ाणाऱया र्े र्े सकूल ऑफ आट्टचया 
वहरवयागार पररसरातही अनेक झाडंही र्िीनदोसत 
झाली आहेत. सुिारे १०० िराजंपासून असलेला एक 
िृक्षही कोसळलयानं र्े र्ेचे आर्ी-िार्ी विद्ाथवी हळिे 
झाले आहेत. र्े र्ेचया कँवटनर्िळच हा िृक्ष होता. 
र्े र्ेतील अनेक होतकरू कलाकारांसाठी हककाची 
सािली ठरणारा हा िृक्ष कोसळलयािुळे अनेकांना 
अश्ू अनािर झाले. सुप्वसद्ध वदगदशमिक रिी र्ाधि 
यांनीही या झाडाचया आठिणी सोशल िीवडयािर 
शेअर करत दुःख वयकत केलं आहे.

र्े र्ेचया कॅमपसिधये असलेली वहरिाई हे इथलं 

एक प्िुख आकरमिण आहे. कॅमपसिधये वदिाखात 
उभया असलेलया झाडांशी विद्ारयाजंचं आपुलकीचं 
नातं आहे. तयातलाच एक िुखय हा कँवटननवर्कचा 
िृक्ष होता. र्े र्ेचा कट्ा असं तयाला महटलं र्ायचं. 
र्े र्ेकरांचा हककाचा कट्ा असलेलया या झाडाखाली 
कॉलेर्िधले वकतयेक डे, सण सार्रे वहायचे. तया 
कट्टािर बेनर्ो िार्ायचा, विद्ाथवी वतथे वरिकेट आवण 
चुंगी खेळायचे. काही विद्ाथवी कँवटनिधये बसणयाऐिर्ी 
या झाडाखाली बसून र्ेिायचे. 

या िडाचया झाडाचया खोडािधये वकतयेक 
कलाकारांनी काही कलाकृती बनिलया होतया. 
कलाकारांचया साकननधयात राहून हे झाड सितःच एक 
कलाकृती होऊन गेलं होतं, असं र्ेर्ेचे विद्ाथवी 
सांगतात. र्े.र्े.चे आर्ी-िार्ी विद्ाथवी या झाडांचया 
कोसळणयाबद्दल सोशल िीवडयािर दुःख वयकत करत 
आहेत. र्े र्ेचा िार्ी विद्ाथवी नील सालेकरनं सोशल 
िीवडयािर कवहडीओरुपानं या िृक्षाला श्द्धांर्ली 
िावहली.                   

आठिणींचा िटिृक्ष कोसळला
कॅमपसिधील झाडं उनिळून 

पडणं हे खूप िाईट झालं. िृक्ष 
हे र्े र्े कॅमपसचं सौंदयमि आहे. 
कॅमपसिधये एिढे िृक्ष पडणयाची 
ही पवहलीच िेळ आहे. तयातून 

कँवटनर्िळचा िटिृक्ष हा तर सिाजंचा वर्वहाळयाचा 
विरय. तजज्ञांकडून िावहती घेऊन आता पुनहा कोणते 
िृक्ष लािता येतील तयासाठी प्यतन सुरू आहेत. 
कॅमपसिधये कडूवलंब, िड, वपंपळ यासारखे 
आपलया िातीत ि िातािरणात वटकाि धरणारे िृक्ष 
लािणयाचा िानस आहे. िार्ी विद्ारयाजंचीदेखील िदत 
होईलच. याआधीही वर्र्ीभॉय यांचया र्यंतीवनवित्तानं 
िृक्षारोपणाचा कायमिरिि घेणयात आला होता. 
कॅमपसिधये विद्ाथवी आवण आमही विळून िृक्ष र्गिू. 

 - प्रा. नवशविाथ राबळे, अवधषठाता, सर 
र्े. र्े. सकूल ऑफ आट्ट

आधी िंतर


