२

सोमवार, २१ िडसबर २०२०

वीजवािह यां या मतावाढीकड दुल
मागणी लवकरच
५५०० मेगावॉटवर
वािह यांची मता
वाढव यावर
हवा भर
उरणम ये
वीजिनिमतीवर
िवचार

म. टा. ितिनधी
वां े : वीजपुरव ाम ये अचानक
िबघाड झा यास, आिथक राजधानी
असले या मुंबई शहरातील वीज पुरवठा
सुरळीत असावा यासाठी बाहेरील
अिधकािधक वीज मुंबईला कशी देता
येईल यासंबंधी अ यास करणारी एक
सिमती रा य सरकारने थापन कली
आहे. पण, बाहेरील वीज मुंबईला
िमळाली, तरी ही वीज मुंबईपयत

मुंबई या िव ुतपुरवठा अ यासासाठी सिमतीची थापना

आणणार कठन आिण कशी? तसेच
वीजवािह या स मीकरणाबाबतचा
कठलाही उ लेख सिमती या
‘टा क’म ये िदसून येत नस याचे
त ांचे हणणे आहे.
या वष १२ ऑ टोबरला मुंबईचा
वीजपुरवठा पूणत: खंिडत झाला
होता. बाहे न मुंबईत वीज आणणा या
िनवडक वािह यांम ये अचानक िबघाड
झाला. यावेळी मुंबईचे वीज जाळ
वतं करणारी ‘आयलँिडग’ णाली
यश वी झाली नाही. ामु याने टाटा
पॉवरचा ॉ बेतील संच सु न झा याने
ही णाली पूणपणे काया वत झाली
न हती. यासंबंधी दोन सिम यांनंतर
आता रा य सरकारने पु हा एकदा
ितस या सिमतीची थापना कली
आहे. परंतु, या ितस या सिमतीला
करावया या अ यासातदेखील वीज
आणणा या वािह यांचा सक शनी

कठलाही उ लेख नाही.
मुंबईसाठी राखीव असले या
वीजिनिमतीचा करार २०२४ ला
संपु टात येत आहे. यामुळच याआधी
मुंबईला अिधकािधक वीज बाहे न कशी
िमळावी, याचा अ यास या सिमतीला

िसटी CLICK

‘िव ालंकार’म ये ‘अटल’
िडझाइन कायशाळा

म. टा. ितिनधी

मुंबई : ‘िव ा या या सवागीण
िवकासात िश कांचे मोलाचे योगदान
अस याने यांनी वतःला नेहमी
अ यावत ठवणे म ा त आहे.
अटल अॅकडमी या मा यमातून
देशभातील हजारो िश क या ानय ात
िनःशु कपणे सहभागी होत आहेत’,
अशी भावना अिखल भारतीय तं
िश ण प रषदेचे सहसंचालक डॉ.
िगरीधारीलाल गग यांनी य त कली.
िव ालंकार इ ट ूट ऑफ
ट नॉलॉजी येथे ७ ते ११ िडसबर
दर यान अिखल भारतीय तं
िश ण प रषदेतफ िडझाईन िथंक ग
या नािव यपूण िवषयांवर ‘अटल
फक टी ड ह पमट ो ाम’चे आयोजन
कर यात आले होते. या पाच िदवसीय
ऑनलाइन कायशाळचे उ घाटन डॉ.
गग यां या ह ते झाले. यावेळी ते बोलत
होते. िव ालंकार या िव ाथ िभमुख
अनेक उप मांचे यांनी यावेळी
िवशेष कौतुक कले. या ऑनलाइन

कायशाळत िसंगापूर येथील उ ोजक
आिण िडझाईन िथंिकग त योगेश
तडवळकर, अथबा का युिन हिसटी
कनडा येथील डॉ. मायगा चँग,
एनपीटलचे ा. डॉ. बाला रामदुराई,
डॉ. अिनता िदवाकर, डॉ. कार माट,
अ ण रामन, नीतू च वत , क पक
च हाण, अजय अ वाल, टीसीएस चे
संजय नायक आिण इंिदरा बासू यांनी
िविवध िवषयांवर मागदशन कले.
काय माचे ा तािवक कॉलेज या
उप ाचाया ा. वषा भोसले यांनी कले.
मु य शै िणक अिधकारी डॉ.
सौरभ मेहता यांनी
िमक
अ यास मासोबत
अनेकािवध
शै िणक उप मांची मािहती िदली.
मु य कायकारी अिधकारी डॉ.
अिमत ओक यांनी उपयोिजत, पूरक
उप मांची मािहती िदली. संयोजक
ा. सोनाली बोरकर यांनी िडझाईन
िथंिकगची उपयु तता आिण संक पना
मांडली. अटल एफडीपीचे सम वयक
ा. अंबादास देशमुख यांनी सवाचे
मनःपूवक आभार मानले.

को वध चा खच होत असताना, संपूण रा याची सू े िजथून हलतात ते ‘मं ालय’ मा िदसेनासे
झाले आहे. मं ालया या वा तूवर ठळकपणे उठन िदसणारा हा श द गे या काही िदवसांपासून
वाचता येईनासा झालाय.

म. टा. िवशेष ितिनधी

तुम या सम या मांडा

शैलेश जाधव

‘मं ालय’ िदसेनासे ... मं ां या बंग यां या सुशोिभकरणासाठी रा या या ितजोरातून

‘ ंथाली’चा वाचकिदन शु वारी

मुंबई : ‘ ंथाली’चा सेहेचाळीसावा
वाचकिदन यंदा शु वार, २५ िडसबर
रोजी सं याकाळी ६ वाजता दादर-माटगा
क चरल सटर या सभागृहात साजरा
होणार आहे. करोनािवषयक िनबधांमुळ
य मोज या रिसकां या उप थतीतच
काय म करणे श य अस याने, थम
न दणी करणा या शंभर जणांनाच
याम ये सहभागी हो याची संधी िदली
जाणार आहे. दरवष माणे वाचकिदनी
काही पु तकांचे काशन होणार आहे.
यात वरमंजूषा (योजना िशवानंद),
नाटक-एक मु त िचंतन (रव लाखे),
आस (अपणा महाजन), मा यम
या ेतील माणसे (रिवराज गंधे),
नोबेलनगरीतील नवल व ने (सुधीर
थ े/नंिदनी थ े) आिण टपालकी (सॅबी
परेरा) या पु तकांचा समावेश आहे.
‘मॅट’ या अ य यायमूत मृदुला
भाटकर, ‘एबीपी माझा’चे संपादक
राजीव खांडकर आिण कवी सौिम
यां या ह ते पु तकांचे काशन
कर यात येईल. यावेळी महारा ा या
िहरकमहो सवा या
औिच याने
‘महारा ा’साठी’ हा सांगीितक
काय मही होणार आहे. याचे संयोजन

कर यास सांग यात आले आहे. उरण,
र नािगरी या वीजिनिमती क पांमधील
अिधकािधक वीज मुंबईला िमळावी,
उरण येथे मुंबईसाठी वतं वीजिनिमती
हावी, यासाठी काय करता येईल याचा
अ यास सिमतीला करायचा आहे.

परंतु ही वीज मुंबईत आणण या या
स मीकरणाबाबत काय? असा न
वीज िवतरण े ाकडन उप थत होत
आहे.
मुंबईत बाहे न येणा या िवजेसाठी
पडघा-कळवा व ऐरोली-कळवा अशा
दोन मुख वािह या आहेत. या दोन
वािह यांमाफत मुंबईत जवळपास
िन मी वीज येते. १२ ऑ टोबर या
घोळात या वािह यांम येच िबघाड
झाला होता. यामुळ वा तवात मुंबईत
वीज आणणा या वािह यांची मता
वाढिव याची गरज आहे. बाहेरील
िकतीही वीज मुंबईसाठी राखीव कली,
तर वािह या स म असतील तरच याचा
फायदा होईल. अ यथा िकतीही वीज
मुंबईसाठी राखीव ठवली गेली तरी
उपयोग नाही, असे मत संबंिधतांनी
नाव न छाप या या अटीवर य त
कले आहे.

मुंबई िव ापीठाला
सुवण पदक
म. टा. िवशेष ितिनधी

मोज या रिसकांची
उप थती
ऑनलाइन
पाह याचीही सुिवधा
संगीतकार कौशल इनामदार यांनी कले
असून, संिहता लेखन अ ण जोशी यांचे
आहे.
वाचकिदना या िनिम ाने ‘ ंथाली’ने
सलग चौ या वष अिभवाचन पधा
आयोिजत कली होती. ‘ हजन हॉइस
एन अॅ ट’ या सहकायाने यंदाही ही
पधा िडिजटल मा यमातून झाली.
यातील िवजे यांना या काय मात
पा रतोिषक दान कली जातील. या
काय मा या िनिम ाने कािशत

महामुंबईकरांना वास कधीच चुकलेला
नाही. मुंबईतील वासादर यानचे
असेच तुमचे अनुभव फोटोसह
आ हाला कळवा. या सम या
matapratisad@gmail.com या
ईमेलवर नाव, संपक मांकासह पाठवा.

होणा या सहा पु तकांचा संच
वाचकांना अव या पाचशे पयांत
(मूळ िकमत दीड हजार पये)
उपल ध असेल. याचबरोबर संच
खरेदी करणा या पिह या दोनशे
वाचकांना ‘ टोरीटल’चे ७९९
पयांचे काड भेट िदले जाईल.
याचा वाचकांनी याचा लाभ यावा,
असे आवाहन सुदेश िहंगलासपूरकर
यांनी कले आहे.
वाचकिदनाचा हा काय म
Granthali Watch या
फसबुकपेजवर रिसकांना थेट
पाहायला िमळणार आहे. यांना
य उप थत राह याची इ छा
असेल यांनी ९००४९४९६५६ या
मांकावर नावन दणी करावी, असे
आवाहन कर यात आले आहे.

मुंबई : भारतीय िव ापीठ संघा ारे
आयोिजत कर यात आले या रा ीय
िव ाथ संशोधन महो सवात मुंबई
िव ापीठाने रा ीय सुवण पदक
पटकािवले आहे. कषी या गटातून
‘म टी अॅ ो मेकिनझम’ या क पास
रा ीय सुवण पा रतोिषक बहाल
कर यात आले आहे. भोपाळ येथील
राजीव गांधी तं ान
िव ापीठ येथे आभासी
प तीने अलीकडच
ही पधा आयोिजत
कर यात आली होती.
ही पधा दोन
तरांवर पार पडते. थम तरावर
पूव, प चम, उ र, दि ण आिण
म य िवभाग तरावर ाथिमक फरी
होते. पाच िवभागातील अंितम िवजेते
हे रा ीय पधसाठी पा ठरतात. या
रा ीय महो सवात देशातील एकण
४५ िव ापीठांचे संशोधन क प पा
ठरले होते. प चम े िवभागातून

मुंबई िव ापीठ या पधत सहभागी झाले
होते. मुंबई िव ापीठातील अिभयांि कीचे
िश ण घेणारे िव ांत पाल, कणार
पवार आिण पंकज पाटील या तीनही
िव ा यानी िमळन ‘म टी
अॅ ो मॅकिनझम’ नावाचे
यं तयार कले. पेरणी,
फवारणी, कापणी, मातीची
िनगा, दोन रोपातील गवत
काढणे, गवताची मुळ
उखळन काढणे अशी सहा िविवध
कारची कामे ही एकाच यं ा ारे
कर याची िकमया साधणारे अ यंत
अ प दरातील यं या िव ा यानी
तयार कले आहे. िवशेष हणजे
हे यं सौरऊजवर चालणारे आहे.
मुंबई िव ापीठा या िव ापीठ िवकास
िवभागाने या िव ा याना मागदशन कले.

उ लेख फ त
१ हजार मेगावॉटचा

मुबं ईतील स या या वीज
मागणी ३ हजार ५०० मेगावॉट
असून ती तीन-चार वषात
५ हजार ५०० मेगावॉट या
घरात जा याची श यता
आहे. या तुलनेत स याची
पारेषण मता जेमतेम २
हजार २०० मेगावॉट आहे.
ती वाढिव यासाठी १ हजार
मेगावॉट या वािहनीचा
अ यास कर याची सूचना
सिमतीला दे यात
आली आहे. परंत,ु ही १
हजार मेगावॉट वािहनी उभी
कर याचे काम सु झालेले
आहे.

‘ वयं टॉ स’
१७ जानेवारीला
मुब
ं ई : ‘ वयं प रवतनाची
सु वात वत:पासून’तफ रिववार,
१७ जानेवारी २०२१ रोजी ‘ वयं
टॉ स’ हा काय म होणार आहे. या
काय मात, करोना संकटकाळात
अथक वै कीय सेवा देणारी सं था
‘सेवांकर’ तसेच लडाखम ये
५५५ िक.मी. धावलेले एकमेव
भारतीय आिशष कासोदेकर यांचा
िवशेष गौरव कर यात येणार
आहे. तसेच वेगवेग या े ांतील
मा यवरांशी डॉ. उदय िनरगुडकर
संवाद साधणार आहेत. अंटा टका
मोिहमेसाठी िनवड झाले या डॉ टर
डॉ. मधुबाला िचंचाळकर, औषध
व पेटट या े ातील त डॉ.
मृदल
ु ा बेळ, संगीतत डॉ. िगरीश
चरवड, उ ोिजका सोनाली फडक
व धारा काब रया, तं ानत व
उ मशाली उ ोजक धैय दंड,
फॉरे सक अकाऊिटगमधील त
डॉ. अपूवा जोशी यांचा व यांम ये
समावेश आहे. हा काय म सकाळी
१० वाजता सु हाेईल. रहेजा
सभागृह, बालगंधव रंगमंिदर, वां े
प चम येथे होईल.

तेला या दरांना
उकळी
नो हबरअखेर
नंतर आवक
वाढली
हॉट स, रे तरां
सु झा याचा
प रणाम

म.टा. ितिनधी
धोबी तलाव : देशात सवािधक
मागणी असले या मुंबईतील खा तेल
बाजारात तेलाचे दर स या उ च
पातळीवर थरावले आहे. तेलाची
आवक िकिचत वाढली असली, तरी
आतापयत बंद असलेली शहरातील
हॉट स, रे तरां सु झाली आहेत.
प रणामी तेला या मागणीत वाढ
झा यामुळ दर घटले नाहीत, असे
महारा खा तेल असोिसएशन या
धोबी तलाव येथील मु यालयातील
पदािधका यांनी सांिगतले.
मुंबई ही देशाची आिथक राजधानी
अस याने, शहरात सात याने येणारेजाणारे लोक आहेत. देशा या अ य
मो ा शहरां या तुलनेत सवािधक
लोकसं या मुंबईत आहे. यामुळ
र यावरील खा ा नांचे टॉ स,
उपनगरीय रे वे थानकांवरील
टॉ स, छोटी-मोठी हॉट स, रे तरां
यांची सं याही अ य शहरां या तुलनेत
मुंबईत भरपूर आहे. यामुळच देशा या
एकण मागणी या १८ ते २० ट क
खा तेलाची गरज मुंबईतच असते.
खा तेल असोिसएशनचे अ य
शंकरभाई ठ कर यांनी सांिगतले की,
‘लॉकडाउन काळात तसेच नो हबर या
सु वातीपयत तेलाची आवक कमी
झाली होती. यावेळी मागणीही
फारशी वाढलेली न हती. पण आता
मागील दीड मिह यात मुंबईसार या

रोजची मागणी
१४ हजार टनांवर
शहरातील तेला या मागणीत मोठी
वाढ झाली आहे. यामुळ यापा यांनी
िविवध मागानी आवक वाढिव याचा
य न कला. यातून सवािधक
मागणी या पाम तेलाची आवक
वाढली. पण, एकणच हॉट स व
खा ा नांचे टॉ स मो ा सं येने सु
झा यामुळ आवक वाढ यानंतरही दर
घसरलेले नाहीत.’
भारताला दरवष जवळपास २.३०
कोटी टन खा तेलाची गरज असते.
यातील सुमारे ४५ लाख टन, अथात
मािसक ३ लाख टन व दररोज १२
हजार टन तेलाची मागणी मुंबई शहर
व उपनगरातून असते. लॉकडाउन
काळात रोजची मागणी २ ते ३ हजार
टनांदर यानच होती. नो हबर या
सु वातीपयत रोजची मागणी ६ ते ७
हजार टनांवर पोहोचली होती. आता
स या ही मागणी १४ हजार टनां या
घरात गेली आहे. यामुळच दर उ च
तरावर थराव याचे मुंबईतील
यापा यांचे हणणे आहे.

मुख खा तेलांचे मुंबईतील दर असे
खा तेलाचा कार

स टबरचे दर ( .)

स या ( .)

पामतेल
सूयफल
सोयाबीन
शगदाणा
राइस ान

८०-८५
९०-९५
९२-९८
११५-१२०
९०-९५

१००-१०५
११०-११५
११५-१२०
१३५-१५५
१०५-११०

घर या घरी बनवा बा कट

म. टा. ितिनधी

मुंबई : आप या घरात
अथवा िशं याकड कापडाचे
अनेक छोट-मोठ तुकड उरतात,
िचं या असतात. याच उरले या
कापडापासून चांगले बा कट
कसं करता येईल हे िशक याची
अनोखी संधी 'महारा टाइ स
क चर लब’ने खास तुम यासाठी
आणली आहे. ये या मंगळवार, २२
िडसबर रोजी ‘फि क कॉइल िविवंग
बा कट’ या कायशाळचे आयोजन
कर यात आले आहे. या कायशाळत
आंतररा ीय तरावर आट आिण
ा ट े ात शेकडो कायशाळा
घेतले या चंि का कामथ मागदशन
करणार आहेत.
घराम ये मोबाइल फोन आिण
टी हीचा रमोट क ोल वगैरे गो टी
इत तत: ठव या जातात. रोज या
वापरातील छो ा गो टी एका जागी
ठव यासाठी कापडापासून तयार
कलेले हे बा कट तु हाला उपयु त
ठरेल. या बा कटम ये छो ा गो टी
ठवता येतील. तसेच हे बा कट
मो ा आकाराचे कले तर यात

 वेश शु

मो ा गो टीही ठवता येऊ शकतील.
दोरीला कापडा या प या गुंडाळन
मग ते एकमेकांना गोलाकार िशवून हे
बा कट तयार कले जाते. यात मु यतः
कापड, दोरी, सुई-धागा या गो ट चा
वापर होतो. कायशाळत फि क कॉइल
िविवंग बा कट बनिव याची ि या
आिण बारकावे िव तृतपणे सांिगतले
जातील.
करोना या पा वभूमीवर ही
कायशाळा 'झूम अॅप' या मा यमातून
ऑनलाइन प तीनं होणार आहे. यात
मागदशन करणा या चंि का कामथ
यांनी आट आिण ा ट े ात यांनी
कवळ भारतातच न हे, तर इिज त,
ीलंका, इंडोनेिशयात जाऊन
कायशाळा घेतले या आहेत.

क :- मटा
क चर लब सभासद २५०/- , सभासद नसलेले
- ३५०/कशन क हर पिटग
कायशाळा :- २२ िडसबर
२०२०
कायशाळची वेळ :दुपारी ३ ते ५
न दणीसाठी संपक
:- ९८२१०३६७९० /
९१६७७११६४९
mtcultureclub.com
या वेबसाइटवरसु ा तु ही
न दणी क शकता.

सािह य

जाड कापसाची दोरा

(कॉटन रोप) अथवा
दोरा झाक यासाठी िविवध
शे चे २" वाइड ि ंटड
कॉटन फि क ी स.
गोधडी धागा .१० आिण
िथक व मोठी सुई.

म. टा. ितिनधी, मुंबई
मुंबईकरां या वासाचे मु य साधन असलेली लोकल
न अ ाप सव सवसामा य वाशांसाठी उपल ध होऊ
शकलेली नाही. बे ट बसेसना खूप गद होताना िदसतेय.
अशा प र थतीत वासासाठी खासगी वाहनांचा वापर
वाढताना िदसतोय. गे या काही िदवसांत मुंबई शहरातील
वाहनिव ी वाढली आहे. यामुळ दुचाकी-चारचाकी वापर
खूप होत असून, मुंबईकरांना र यांवर चंड वाहतूकक डीचा
सामना करावा लागतोय. तासनतास वाहतूकक डीत अडकन
पडणे िन याचे झाले आहे. वाहतूकक डीची-पािकगची
सम या सुटावी, अशी अपे ा मुंबईकर य त करीत आहेत.
यासंदभात ‘मुंबई टाइ स’म ये नुक याच कािशत कर यात
आले या वृ मािलकवर वाचकांनी भरभ न िति या िद या
आहेत. अाम या ई-मेलवर आयडीवर आले या वाचकां या
िति यांपैकी या काही िनवडक िति या.

वाहतूकक डी सुटणार कधी?

र ते-पािकगची सोय

दुचाक या सं येत २४ ट यांनी
वाढ झाली आहे. शहरातील र यांवर
ित िकलोमीटर अंदाजे त बल १
हजार १७५ दुचाकी धावत असतात.
या तुलनेत र ते पुरेसे नस याने
ही बाब िचंतेची होत चालली आहे.
याचबरोबर वाहनांचे पािकग हा
एक मोठा िचंतेचा िवषय आहे.
पािकगव न वादही होत अस याने
पुरेशा वाहनतळांची सोय सव
हो याची गरज आहे.
- िवनोद जोशी

वाहतूकक डीने वैताग

काही वष आधी दिहसर ते िमरारोड,
या सहा िकमी अंतरासाठी जेमतेम २५
िमनीट लागत असे. आता यासाठी
ब याचदा दोन-दोन तास लागतात.
लोकल गा ा सवसामा यांसाठी
बंद आहेत. नोकरीवर जाणे
आव यक अस याने वत: या
वाहनाने कायालय गाठावे लागते.
यातून वाढले या वाहतूकक डीला
मुंबईकर खूप वैतागला आहे. र यांची
उपल धता हा िवषयदेखील िततकाच
गंभीर असा आहे. - संजय मोरे

डो यांवर काशझोत

नवीन वाहनांचे मु य िदवे खूप
खर असतात. काशाचा झोत
र यावर पड याऐवजी पादचारी
आिण समोरील वाहनचालकां या
डो यांवर पडतो. अशी वाहने
चारही िदशांनी आली की डोळ
िदपतात व चालणे अथवा र ता
ओलांडताना खूप ास होतो.
यामुळ सव वाहनांचे काशझोत
र यावर पसरेल, अशी वाहनांत
सोय करायला हवी.
- राजीव जोशी

चारकोप

मटा िसटीझन रपोटर अॅप

तीन न या वैिश ांसह!

बदल कर या या तीन ट स

१
२
३

अडथळा ठरतोय चर

चारकोप येथील स ा ी नगर या समोर मु य र यावर हा असा मोठा चर तयार झाला असून, बरेच िदवस
होऊनही तो अजूनही बुजव यात आलेला नाही. या िठकाणी अपघात हो याची श यता आहे. तरी तो बुजव यात
यावा ही िवनंती.
- योगेश पडवळ

गुगल ले िकवा अॅप
टोअरम ये जाऊन

MT CitizenReporter

सच करावे.

अॅप इ टॉल करा.
वत:ला रिज टर करा.
आप या बात या, छायािच े,
हडीओ आिण ऑडीओ अपलोड
करा.

पाठवले या बात या
आिण फोटो तु ही

mtonline.in/
ci zenreporterवर जाऊन

पाहू शकता आिण या सोशल
मीिडयावर शेअरही क शकता.

ँटरोड

अवैध पािकग

टँ रोड पूवला असले या मौलाना आझाद रोडवरील
रॉयल िसनेमाजवळ अशा कारे वाहने र यात उभी
कर यात येत आहेत. यामुळ पादचा यांना आिण
वाहतुकीला अडथळा िनमाण होतो आहे. संबिधत
अिधका यांनी याची दखल यावी. - संजय िलमकर

भादेवी

पोिलस चौकीची दुरव था

भादेवी येथील बाबासाहेब वरळीकर चौकातील या
पोिलस िबट चौकीची अव था अशी झाली आहे. या
चौकीची व रत डागडजी अथवा पुनबाधणी हायला
हवी.
- दीप िशंदे

