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चचा् फ�त 
कौट��िबक
मुंबई ः महारा£ नविनमा्ण सेनेचे अ�य् राज ठाकरे यां�या ‘मातो�ी’भेटीत कौट�!िबक िवषयावर जुजबी चचा् झा&यानंतर राज यांनी उ(व ठाकरे यांना वाढिदवसा�या शुभे�छा िद&या. बैठकी�या वेळी उ(व आिण राज हे दोघेच अस&याचे कळते. दो3ही बंधूंनी एकि7त जेवण केले वा :यां�यात राजकीय ;वुपाची चचा् झाली, यात काडीमा7 त@य नस&याचे िशवसेने�या एका Aये ने:याने ‘मटा’ला सांिगतले. 

बे�ट इ� िजनीअस्चे आंदोलन चालूच
म. टा. खास #ितिनधी, मुंबई

कामाचा आठवडा पाच िदवसांचा करावा, या Eमुख मागणीसाठी सुू झालेला बे;ट�या वीज उपHमातील ब �ेणीतील इ!िजनीअस्चा संघष् अJाप सुू असून, सुमारे ८०० इ!िजनीअरांनी गे&या आठवMाEमाणे आज, शिनवारीही सामूिहक रजेचे श;7 परजले आहे. :यामुळे बे;ट उपHमासमोर कठीण वेळ उNवOयाची भीती PयQत होत आहे. या आंदोलनाचे पडसाद शुHवार�या बे;ट सिमती�या बैठकीतही पडले. सुRीवर जाणाSया अिधकाSयांवर 

िश;तभंगाची कारवाई करOयाचीही ठाम भूिमका Eशासनाने घेतली आहे. वीज उपHमातील ब �ेणीत EामुTयाने िडUलोमा इ!िजनीअर अिधकाSयांचा समावेश आहे. या अिधकाSयांनी िनयमानुसार, पाच िदवसांचा आठवडा करOया�या मागणीसाठी गे&या शिनवारी सामूिहक रजा आंदोलन पुकारले. यामुळे अनेक िबघाड दुु;त झाले नस&याचे तसेच आंदोलनाची कोणतीही मािहती सिमती सद;यांना िदली नस&याचे गंभीर पडसाद बैठकीत पडले. काँWेसचे सद;य रवी राजा यांनी Eशासनाचा िनषेध Xहणून सभा 

तहकुबीचा E;ताव आणला. :या मु₨ा�या अनुषंगाने काँWेसचे संदेश कोंडिवलकर, अशोक धा7क, िशवजी िसंह, मनसेचे केदार होंबाळकर, िशवसेनेचे सुनील गणाचाय्, �ीकांत कवठणकर, र!जन चौधरी आदींनी Eशासना�या भूिमकेवर टीका केली. Eलंिबत रािहले&या या मागणीवर वेळीच तोडगा काढणे आव]यक अस&यावर सवा्ंनी भर िदला. पाच िदवसांचा आठवडा करOया�या मागणीवर िविवध िवभागEमुखां�या सिमतीने अहवाल िदला आहे. सामूिहक सुRीवर जाणे चुकीचे असून िश;तभंगाEकरणी कारवाई होणार अस&य़ाचे महाPयव;थापक डॉ. जगदीश पाटील यांनी ;प केले.

‘र&नाकर गायकवाड यांना हटवा!’
म. टा. #ितिनधी , मुंबई

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ;थापन केलेली दादरची बु(भूषण िEिट!ग Eेस आिण आंबेडकर भवनची वा;तू पाडOया�या कृतीचे समथ्न करणारे राAयाचे मुTय मािहती आयुQत र:नाकर गायकवाड यांची :या पदावून तातडीने उचलबांगडी करOयात यावी, अशी मागणी िशवसेने�या आ. डॉ. नीलम गोSहे आिण भािरप बुजन महासंघाचे आ. बळीराम िशर;कर यां�या नेतृ:वाखालील िशमंडळाने राAयपाल सी. िवJासागर राव यांची राजभवनात भेट घेऊन गुुवारी केली.दादर�या आंबेडकर भवन�या संदभा्ती ल आजपय्ंत�या घडामोडींची मािहती या िशमंडळाने राAयपालांना सिव;तर लेखी िनवेदनाhारे िदली. कायदा हातात घेऊन म�यरा7ी आंबेडकर भवन पाडOया�या कृतीचे मािहती आयुQत र:नाकर गायकवाड यांनी िविवध वािह3यांना मुलाखती देऊन समथ्न केले. घटना:मक पदावर असणाSया अिधकाSयांना समाजात संतापाची  भावना िनमा्ण होईल अशी कृती अथवा वQतPये करता येत नाही. मुळात गायकवाड हे वादास कारणीभूत असले&या i;टचे कायदेशीर i;टी नाहीत, असे या िशमंडळाने राAयपालां�या िनदश्नास आणून िदले. 

हलQया फुलQया मनोर!जनाची गरज वाटत असेल तर ‘िढशुम’ पाहायला हरकत नाही. धमाल मनोर!जन आहे.  िच7पटाची  कथा सुु होते म�यपूवे्तील एका िHकेट साम3यापासून. भारत-पािक;तान फायनल�या काही तास आधी भारतीय िHकेट;टार िवराज शमा्चं(साकीब सलीम) अपहरण होतं. :याला शोधOयासाठी भारतातून ;पेशल टा;क फोस्�या कबीर शेरगीलला(जॉन अoाहम) पाठवOयात येतं. िवराजला शोधOयासाठी कबीर ितकडेच राहात असले&या पण मनानं ;वतःला भारतीय XहणवणाSया जुनैद अंसारीला(वुण धवन) सोबत घेतो. सRेबाज वाघानं(अ्य ख्ा) :याचे बुडालेले पैसे वसूल करOयासाठी िवराजचं अपहरण केलेलं असतं. :या�यापय्ंत पोहोचOयासाठी कबीर आिण जुनैदला अE:य्री:या मदत होते ती इिशकाची(जॅिtन फना्ंिडस). पुढ! हे दोघं िवराजला वाचवू आिण वाघाला पकडu शकले की नाही 

हे जाणून घेOयासाठी िसनेमा पाहावा लागेल. िच7पटाची कथा एकदम चाकोरीब( आहे. संवाद वगळता :यात काहीच िवशेष नाही. पण Eे्कांना हसवOयासाठी नेमकं काय करायला पािहजे, हे िदwदश्काला बरोबर ठाऊक आहे. :या िहशेबानं संपूण् िच7पटात िवनोदांची पेरणी केलीय. तxन मसालापट अस&यानं तक् लावOयाचा फारसा E]न उरत नाही. :यामुळे िच7पट तरतो तो कलाकारां�या अिभनयावरच. 

वुण धवननं :याला उ्म कॉिमक टायिमंगचा से3स अस&याचं वेळोवेळी िस( केलंय. जॉनही पु3हा एकदा खडuस पण ;टड पोिलस अिधकाSया�या भूिमकेत शोभून िदसतो. या दोघांचं टायिमंग वाखाणOयाजोगं आहे. तसंच साकीबनं :याची भूिमका म;त िनभावलीय. िPहलन�या भूिमकेतील अ्य ख्ा अनेक वषा्ंनी बॉिलवूडम�ये दणदणीत कमबॅक करतोय. 

:याला साथ आहे ती, छोटी पण मह{वाची भूिमका असले&या राुल देवची. मा7 िवजय राजचा अिभनय आता साचेब( झा&यासारखा वाटतो. या सग₨ा ऑल मेन गँगम�ये िच7पटभर सुंदर िदसOयाचं काम जॅिtननं एकदम ित�या हॉट ;टाइलनं पूण् केलंय. ितला साथ िदलीय ती एका िसनसाठी िबिकनी घालून आले&या निग्स फाकरी आिण शेवट�या गाOयात िसQस पॅक ऍ�ज दाखवणाSया पिरणीती चोEानं. या दो3ही हॉट पाुOया कलाकारां�या तुलनेत भाव खाऊन जातो तो अ्य कुमार. छो�ाशा पण गमतीशीर भूिमकेतून अ्य ल्ात राहतो.तांि7कृ��ाही िच7पट ठीकठाक झाला आहे. तीनच आिण ती ही चटपटीत गाणी ठेव&यानं ती कथेला पूरक ठरतात. म�य पूवे्तील वेगवेगळी लोकेश3स आिण सग₨ात मह{वाचं Xहणजे काही महागMा अॅQशन सी3सचं 

छायांकन चांगलं झालंय. उगाच फार लांबड न लावता दोन तासांतच िच7पट आटोपून संकलाकानं :याचं काम चोख केलंय. एकूणच अॅQशन, कॉमेडी, रोमा3स अशा सग₨ाची भेळपुरी आवडत अस&यास हा िच7पट एकदा बघायला काहीच हरकत नाही.

८०० इ�िजनीअस्ची आजही सामूिहक रजा

 िढशुम िद/दश्न : रोिहत धवनिनिम्ती : नािडयादवाला Wँडसन एंटरटेनमेंट, इरॉस इ!टरनॅशनललेखन : ुसैन दलाल, रोिहत धवन, तुषार िहरानंदानीसंगीत : Eीतम, अिभजीत वाघानीछायांकन : आयनांका बोस संकलन : िनतीन रोकडे, रीतेश सोनीकलाकार : जॉन अoाहम, वुण धवन, जॅिtन फना्ंिडस, साकीब सलीम, अ्य ख्ादजा् : मृ�मयी नातू
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ऑिलि�पक�या वाटवेर...
५ ऑग�टपासनू िरओ, 7ािझल 
यथे ेसुू  होत असल<ेया 
ऑिलि>पक ?ीडा �पधे्साठी 
भारताच ेसवा्त मोठ ेपथक रवाना होत आह.े &यामळुे 
एकीकड ेपदकाGंया अपे् ा वाढल<ेया आहते. पर�त ु&याच 
वळेी दसुरीकड ेडोिपंगची #करणहंी उघड होत आहते. 
ऑिलि>पकGया वाटेवरील यश आिण आMहानाचंा वधे घते 
आहते... महशे िवचार,े िवनायक राण,े गोपाळ गरुव
एका ���ाच ेमहावा"य!
‘�वराNय हा माझा जOमिसP ह�क आह ेआिण तो मी 
िमळवणारच’, या लोकमाOय िटळकानंी उQारल<ेया 
महावा�याला शंभर वष्ं पणू ्होत असताना, &याची ऐितहािसक 
पाभ्मूी कथन करत आहते, #िसP िवचारवतं सदानदं मोरे
गड-कोटांच ेद(तावजेीकरण
राNयशासनान ेमहसलू खा&याला राNयातील िक₨याचंे 
सातबारा आिण नकाश ेतयार करWयास सांिगतल ेआह.े 
दगुज्तन-संर्ण #ि?यतेील या पिह<या व शा�Yसमंत 
टZZयाच ंमह[व सांगत आहते... #वीण कदम

रिववार, ३१ जुलै २०१६
धमाल मनोर�जन+ीडी

सवा्िधक #िति?या िमळालेली बातमी
िवप�यनेसाठी 
केजरीवाल 
नागपुरात

मानिसक शांतीसाठी bयानधारणा करणारे िदीच ेमुdयमंYी अरिवदं कजेरीवाल हे पOुहा एकदा िवपfयनेला बसणार आहेत.
मटा अॅप डाऊनलोड कराapp.mtmobile.in
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