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नपि कसह उ रेही!

एलएलबी या पाच या स ा या एटीकटी या परी ेम ये िव ापीठाचा घोळ
म. टा. िवशेष ितिनधी, मुंबई
करोनाचा ादुभाव कमी झा याने
मुंबई िव ापीठाकडन बहुपयायी
व पात ऑफलाइन परी ा घे यात
येत आहेत. मा सोमवारी एलएलबी या
पाच या स ा या एटीकटी या परी ेम ये
मुंबई िव ापीठा या परी ा िवभागाने
नपि कसोबत िव ा याना थेट
उ रेही उपल ध क न िदली.
परी ेपूव च हा कार ाचाया या
ल ात आ याने तातडीने दु ती
कर यात आली. मा िव ापीठा या
या िन काळजीमुळ िव ा याना अधा
ते पाऊण तास उिशराने पेपर िमळाला.
मुंबई िव ापीठा या िविवध
अ यास मां या परी ा स या सु
आहेत. यातील एलएलबी स पाच या

जु या मुब
ं ई या
िश पकारांवर या यान

मुंबई : 'जु या मुंबईचे िश पकारचुनाभ ा आिण िमठागरवाले आगरी'
या िवषयावर ये ठ प कार नीला
उपा ये यांनी िलिहले या पु तकाचा
इं जी अनुवाद आज, बुधवारी कािशत
कर यात येणार आहे. छ पती िशवाजी
महाराज व तुसं हालया या कमार वामी
सभागृहाम ये सं याकाळी ६ वाजता
हा काय म होत आहे. यावेळी जु या
मुंबईचे िश पकार या िवषयावर उपा ये
यांचे या यानही होईल. मुंबई या
उभारणीम ये या चुनाभ ांचे काय
योगदान आहे, या चुनाभ ा कशा
हो या, मुंबईत कठकठ हो या, या भ ा
कोण चालवत असे आदी िवषयांवर या
मा यमातून मािहती िमळल.

परी ा िवभागाचे कानावर हात

नपि का ही त ांकडन तयार कर यात येते. तसेच
ती कोड भाषेत अस याने परी ा िवभागाला याबाबत
काहीही क पना न हती. बहुपयायी नांम ये उ रेही
छापून आ याचे ाचायाकडन कळव यात आ याने
तातडीने िव ा याना नपि का बदलून दे यात
आ या. तसेच परी ेला कोण याही कारे उशीर
झाला नस याची मािहती िव ापीठ शासनाकडन
दे यात आली.
एटीकटीची परी ा सु आहेत. सोमवारी
या अ यास मा या ‘कोड ऑफ
िस हल ोसीजर’ हा िवषयाचा पेपर
होता. ही परी ा दुपारी अडीच वाजता
होती. परी े या १५ िमिनट अगोदर
िव ापीठाशी संल न सव कॉलेजां या

मािहती परी ा िनयं क िवनोद पाटील
यां या िनदशनास आणून दे याचा य न
कला, असता यांचा दूर वनी लागत
न हता. अखेर यांनी परी ा िवभागात
दूर वनी क न संबंिधत अिधकार्यांना
ही बाब सांिगतली.

'यकत यारोपण
अजावर िनणय या'
मुंबई : कती गंभीर असले या
विडलांना यां या १६ वष य मुली या
यकता या काही भागाचे यारोपण
कर याबाबत या िवनंती अजावर
बुधवारपयत (आज) िनणय या,
असे िनदश मुंबई उ च यायालयाने
रा य सरकारला िदले आहेत.
विडलांना जीवदान दे याची इ छा
असूनही अ पवयीन अस याने स म
ािधकरणा या पूवपरवानगीिवना
यारोपण श य नस याने या मुलीने
आईमाफत रट यािचका कली आहे.
‘अवयव यारोपण काय ातील
तरतुदी माणे स म ािधकरणाची
मंजुरी आव यक आहे. या मुलीचे
यकत हे णा या यकताशी जुळत
आहे. हणून यािचकादार आईने रा य
सरकारने थापन कले या संबंिधत
ािधकरणाकड २५ एि लला अज कला.
मा , यावर अ ाप कोणताही ितसाद
िमळाला नाही. णाची कती गंभीर
अस याने यारोपणाची तातडीने गरज
आहे’, असे या यािचकत हटले आहे.

म. टा. वृ सेवा, ठाणे

ठाणे शहरातील ऐितहािसक घटनांचा सा ीदार
असले या टाऊन हॉल वा तूचे नूतनीकरण
क यानंतर िज हा शासनाने या वा तूचे
यव थापन ठाणे महापािलकड ह तांत रत
कर याचा िनणय घेतला आहे. मा ठा याचे
आमदार संजय कळकर यांनी या िनणयास ती
िवरोध कला आहे. ठाणे महापािलक या वा तूंची
दैना उडाली असताना को वध चा खच क न
नूतनीकरण झाले या ऐितहािसक टाऊन हॉलचेही
पु हा गोदाम हो याची िभती य त कर यात आली
आहे. यामुळ या संदभातील करार र क न
टाऊन हॉलचे यव थापन िनयोजन सिमती या
मा यमातून कर याची मागणी कळकर यांनी
कली आहे.

म. टा. ितिनधी, मुंबई

अ यास माचा कालावधी :
३० तास (एक मिहना)
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वेबसाइटवरही न दणी करणे
श य.
यवसायांतील लोकांना जमन भाषा
िशकवत आहेत. ते जमन सािह याचा
मराठीत अनुवाददेखील करतात.
यात सहभागी होणा या सवाना
अ यासाचे
सािह य
आिण
अ यास माचे रेकॉिडग उपल ध
क न िदले जाईल. तसेच सि य
सहभागक याना
माणप देखील
िदले जाईल. 'मटा क चर लब' या
सद यांना शु कात िवशेष सवलत
िमळल.

मालकी िज हा शासनाचीच

ठाणे महापािलका गेली चार दशक गडकरी
रंगायतनाचे आिण वीस वष डॉ. कािशनाथ
घाणेकर ना गृहाचे यव थापन पाहत
आहे. यामुळ टाऊन हॉलचे यव थापन
यां याकड िदले आहे. या हॉलची मालकी
िज हा शासनाचीच आहे, असे ठा याचे
िज हािधकारी राजेश नावकर यांनी सांिगतले.
ठा या या म यवत भागात अस याने टाऊन
हॉलमधील काय मांना रिसकांचा चांगला ितसाद
िमळतो. यामुळ सां कितक काय म आयोिजत
करणा या सं थांना ठा यात टाऊन हॉल या
मा यमातून एक चांगला पयाय िनमाण झाला

म. टा. वृ सेवा, नवी मुंबई
कोकण िकनारप ीवरील म छमारांना
शेजार या कनाटक, गुजरात रा यां माणे
सवलती या दराम ये िडझेल दे याची
मागणी अनेक िदवसांपासून कली
जात होती. कोळी महासंघाचे रा ीय
अ य व भाजपचे िवधान प रषदेचे
आमदार रमेश पाटील यांनी िवरोधी
प नेते देव फडणवीस, क ीय मं ी
नारायण राणे, क ीय म य यवसाय
मं ी पु षो म पाला यांची भेट घेऊन

आहे. परंतु याचे यव थापन महापािलककड
िद यामुळ शहरातून संत त भावना य त हो यास
सु वात झाली आहे. म यंतरी या इमारतीचा वापर
कवळ शासकीय गोदाम हणून कला जात
होता. आठ वषापूव त कालीन िज हािधकारी
डॉ. अ वनी जोशी यां या पुढाकाराने िज हा
िनयोजन सिमतीतून २ कोटी पये खच क न
या वा तूचा जीण ार झाला.
यानंतर ही वा तू सां कितक काय मांसाठी
उपल ध क न दे यात आली होती. मा टाऊन
हॉललगत असणा या दो ही बाजू या र यांवर
मो ा माणात वदळ अस याने या आवाजामुळ
काय माचा रसभंग होत अस याचा कलावंत
आिण रिसकां या त ारी हो या. यामुळ आता
बाहेरील आवाज आत न ये यासाठी टाऊन
हॉल या रचनेत बदल कर यात आले आहेत.

मोफत उपचार देणा या
णालयाचे
ठा यात लोकापण
ठाणे ः वागळ इ टट येथील ीनगर
भागात रा याचे नगरिवकासमं ी
एकनाथ िशंदे यां या मातो ी
गंगुबाई संभाजी िशंदे यां या नावे
न याने िवकिसत कर यात आले या
सुपर पेशॅिलटी णालयाचे लोकापण
मंगळवारी कर यात आले. या
णालयात कश काऊटर नस याने
हे णालय नाग रकांसाठी वरदान
ठ शकणार आहे. एकनाथ िशंदे
यां या ह ते या णालयाचे लोकापण
झाले. यावेळी िशंदे यांचे कटबीय,
महापािलका आयु त डॉ. िविपन
शमा, माजी महापौर नरेश ह क
आिण शहरातील पदािधकारी आिण
महापािलकचे अिधकारी उप थत
होते.
ठाणे महापािलका आिण लॅिटनम
णालया या सहकायाने १००
खाटांचे हे णालय सव सुिवधांनी
यु त आहे. या
णालयात
दयिवकारासंबंधी तपासणी व
उपचार, युरोलॉजी व इतर वै कीय
सेवांचा समावेश आहे. या णालयात
महा मा योितबा फले जनआरो य
योजनेअंतगत मोफत उपचार
कले जातील. तसेच श ि या
कर याअगोदरची ओपीडी सेवा
आिण वै कीय चाच यादेखील
िवनामू य कर यात येणार आहेत.
या
णालयात अ याधुिनक
वै कीय उपकरणे, श ि या क
तयार कर यात आले अस याचा
दावा डॉ. िविपन शमा यांनी कला.
यावेळी आयसीआयसीआय बँकने
सीएसआर फडातून एक िपडीयाि क
व एक ॲड ट कािडॲक वािहका
उपल ध क न िदली असून याचेही
लोकापण कर यात आले. तसेच
महापािलक या टीबीमु त अॅपचेही
उ घाटन यावेळी कर यात आले.

भारतीय गो ट जगभरात पोहोचावी!
िच पटिवषयक
चचास ात शेखर
कपूर यांचे आवाहन
म. टा. ितिनधी, मुंबई
भारतासह सव आिशयाई देशांनी
जागितक पातळीवरील मह वपूण
सं कती हणून थािपत हो यासाठी
ही अ यंत यो य वेळ आहे, असे
ितपादन ये ठ िद दशक शेखर कपूर
यांनी येथे कले. राजभवन येथे झाले या
‘भारतीय िच पट आिण सौ य श ती’
या िवषयावरील रा ीय चचास ात ते
बोलत होते. 'आयसीसीआर' अथात,
भारतीय सां कितक संबंध प रषदेने
आयोिजत कले या 'भारतीय िच पट
आिण सौ य श ती' या िवषयावरील
रा ीय चचास ाचे कपूर यां या ह ते
उ घाटन झाले. महारा ाचे रा यपाल
भगतिसंग को यारी, 'आयसीसीआर'चे
अ य िवनय सह बु े, लेम
िव ापीठाचे कलगु िदशान कामदार
आदी यावेळी उप थत होते.
'मा या आयु यात अशीही एक वेळ
आली होती जे हा, कवळ अमे रकी
मा यमां या भावामुळ मी अमे रकी
माणसांसारखे हो याची आकां ा
बाळगली होती. मा आता आपली

िविवध िवषयांवर चचा

चचास ा या पिह या िदवशी सुभाष घई,
दीपक करंजीकर, पा गांगुली, भारत
बाला, अंब रश िम , अ णा राजे पाटील,
अशोक राणे, मीना ी शड आदी मा यवरांनी
चचास ात सहभाग न दवला. 'िसनेमॅिटक
वसाहतवादः जागितक आिण भारतीय िसनेमा पा चा यां या नजरेतून' या
चचास ात मह वपूण मु ांवर चचा झाली. िवदेशाम ये भारत या संक पनेबाबत
जाग कता िनमाण कर यासाठी भारतीय िच पटाचा एक वाहक हणून
उपयोग, ादेिशक िसनेमा आिण याचा जागितक भाव, भारतीय िच पटाचा
िवदेशी े कांसोबत वाढीव संपक आिण अ याधुिनक तं ान या िवषयांवरही
प रसंवादाचे आयोजन कर यात आले आहे. आज, बुधवारी िफ स िड हजन
येथे आयोिजत समारोपा या स ास क ीय मािहती आिण सारणमं ी अनुराग
ठाकर संबोिधत करणार आहेत.
वेळ आली आहे, भारत आिण चीन हे
दोन देश यां यातील सौ य श तीची
जोपासना क शकतात, आिण चीनने
हे सा य कर यासाठीचे य न सु
कले आहेत. आपणही आप या परीने
या िदशेने काम करायला हवे,' असे
ते हणाले. 'भारताला आपली सौ य
श ती हणून िच पटाचा वापर
करायचा असे ल तर आप याला
जगभरातील े कां चे मन (आवड,
कल) िजं क न यावे लागे ल . आज
अमे रकतील न वद ट क त ण
िच पट िकवा इतर आभासी
यासपीठां व रील िनिमती पाहत
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रा यातील म छमारांना
सवलती या दरात िडझेल

ठा यातील टाऊन हॉलचे ह तांतरण वादात

उ हाळी सु ीत
जमन भाषा िशका

मराठीशी काही बाबतीत साध य
असलेली आिण हणूनच युरोपीय
भाषा असूनसु ा ब यापैकी सहज
िशकता ये यासारखी अशी कोणती
भाषा असेल तर ती हणजे जमन
भाषा. आज शतकभराहूनही अिधक
काळ ती आप याकडची एक लोकि य
िवदेशी भाषा आहे. मराठी आिण जमन
भािषक एकमेकां या देशात जात
असतात आिण सामा य नाग रकांम ये
पर पर भेटी, आदान दान सतत चालू
असते. तसेच वै कीय, अिभयांि की,
तं ान, वािण य, पयटन उ ोग,
िश की पेशा, भाषांतर, यवसाय अशा
अनेक े ांत जमन भाषेचा वापर खूप
मो ा व पात होतो. इं जी वगळता
जर कोण या िवदेशी भाषेतून मराठीत
अनुवािदत सािह याचा ओघ अखंिडत
सु रािहला असेल तर ती हणजे
जमन भाषा. अशा भाषेची ाथिमक
ओळख हावी या उ ेशाने 'महारा
टाइ स क चर लब'तफ पौरस देशपांड
संचािलत ‘ ेिडग नॉलेज' या सं थे या
सहभागाने ३० तासांचा जमन भाषेचा
अ यास म घे यात येत आहे.
या अ यास मात भाषेसोबतच जमन
लोकांचे आचार िवचार, चालीरीती
िशक याची आिण जमन सािह याची
त डओळख क न घे याची संधी
िमळल. सहभागक या या सोयीनुसार
इं जी आिण मराठी अशा दो ही भाषांतून
प टीकरण िदले जाईल. अ यास माचे
मागदशक िमिलंद संत हे वतः जमन
भाषे या आंतररा ीय परी ा उ ीण
झाले असून यांनी जमन भाषेम ये
एमए, नेट, बीएड कले आहे. गेली
अनेक वष ते िविवध वयोगटांतील आिण

ाचायाना यां या पोटलवर या िवषयाचा
पेपर पाठव यात आला. पेपरची ि ंट
काढ यानंतर पेपरम ये असले या
बहुपयायी नां या खाली यांची
उ रे अस याचेही काही ाचाया या
ल ात आले. या ाचायानी तातडीने ही

यानंतर खडबडन जागे झाले या
परी ा िवभागाने चुक सुधार याचे
य न सु कले. मा या दु ती या
नादात परी ा िवभागाने साधारण अ या
तासांपे ा जा त वेळ घेतला. यामुळ
िव ा याना पेपर िमळ यास िवलंब
झाला. याचा प रणाम िव ा या या
मानिसकतेवर झा या असून, परी ा
िवभागा या ग धळाचा नाहक ास
िव ा याना सहन करावा लागला
अस याची टीका युवासेना िसनेट
सद य डॉ. सुि या करंड यांनी कली.
परी ा िवभागाने घातलेला हा घोळ
अ य आहे. या घोळामागे असणार्या
य तीवर तसेच परी ेसाठी परी ा
िवभागाने िनयु त कले या यं णेवर
कठोर कारवाई कर यात यावी अशी
मागणीही करंड यांनी कली.

िति येसाठी mtantare@gmail.com। महारा टाइ स

नसू न ते गे िमं ग तसे च यू ु ब वर
िनिमत खासगी कथानक पाहत
आहे त . यामु ळ आता जगातील मोठा
त ण दे श असले या भारताक रता
स याचा काळ हा आपले कथानक
जगभर पोहोचिव याची सु व णसं धी
आहे , ' असे यां नी नमू द कले .
त णांमधील सजनशीलतेला चालना
दे यासाठी यांना तं ानस म करणे
आव यक अस याचेही ते हणाले.
'भारतीय िच पटसृ टीची लोकि यता
पाहता ती जागितक िच पटाशी
पधा क शकते', असा िव वास
रा यपालांनी य त कला.

CMYK

यां याकड हा िवषय लावून धरला
होता. यां या या पाठपुरा याला यश
आले असून म छमारांची मागणी क
सरकारने मंजूर कली आहे. यामुळ
आता म छमारांना १०३ ते १०४ पये
िलटर या दराने िडझेल िमळ यास
सु वात झाली आहे.
आ. पाटील यांनी पे ोिलयममं ी
हरदीपिसंग पुरी यांची भेट घेऊन
महारा व शेजार या रा यांतील
िडझेलदरामधील तफावत यां या
िनदशनास आणून िदली.

