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टोकियो 2020 ऑकिम्पिि खेळ सुरू होणययास एि 
वर्ष बयािी असतयानया, आयोजन सकितीने (TOCOG) 
यया खेळयांिधये देणययात येणयार्यया पिदियांचयया किझयाइनचे 
अनयावरण िेिे. वययावसयाकयि किझयायनर आकण किझयाईन 
कवद्यारययाांसयाठी रयाष्ट्रवययापिी सपिर्धेनंतर कवजेतयया किझयाइनसची 
कनवि िरणययात आिी. जपियान सयाइन किझयाईन असोकसएशन 
आकण ओसयािया किझयाईन सोसयायटीचे संचयािि जुकनची 
ियावयाकनशी ययांनी ियांििेलयया िलपिनयांवर स्याकयि होणययापिूववी 
400 हून अकर्ि नोंदी ििी िरणययाचे अवघि ियाि खयास 
कनयुक्त कनवि पिॅनेिििे होते. मलिष् किझयाईनस, जे सव्ष 
5,000 पिदियांनया सुशोकित िरतीि, अॅ्िीटस आकण 
तययांनया पियाठठंबया देणयाऱययांचयया उजधेचे प्रतीि ्हणून प्रियाशयाचे 
निुने प्रकतकबंकबत िरतयात. किझयाईनस हे देखीि प्रकतकनकर्तव 
िरतयात िी ऍ्िीट दररोज कवजययासयाठी िसया प्रयतन 
िरतयात, तसेच कवकवर्तया आकण िैत्ीचयया ऑकिम्पिि 
्ी्स. "टोकियो 2020 ऑकिम्पिि पिदियासयाठी ियाझयया 
किझयाइनची कनवि झयािी हया एि िोठया सनियान आहे.

"ियावकनशी ्हणयािे. “ििया सवपनयातही वयाटिे नवहते 
िी िी िेवळ यया आजीवन ियाय्षक्रियाचे सियारि ्हणून 
सयादर िेिेिे किझयाइन प्रतयक्यात कनवििे जयाईि. तययांचयया 
चििदयार अंगठयांसह, ििया आशया आहे िी ही पिदिे 
खेळयािूंचयया प्रयतनयांनया आदरयांजिी वयाहणयारी, तययांचे वैिव 
प्रकतकबंकबत िरणयारी आकण िैत्ीचे प्रतीि ्हणून पियाकहिी 
जयातीि.” जपियानिर्ीि क्रीिया चयाहतययांचया यया पिदियांशी 
घकनष् संबंर् आहे. टोकियो २०२० िेिि प्रोजेकट, हया 
एि िहत्वयाचया पिुनवया्षपिर उपिक्रि आहे जययाने हे सुकनम्चत 
िेिे आहे िी ियागीि दोन वरयाांिधये पिुनन्षवीनीिरण 
िेिेलयया ग्याहि इिेकटट्ररॉकनकसिर्ून ियाढिेलयया र्यातूपियासून 
प्रतयेियािया पिूण्षपिणे िोलि िेिे गेिे आहे. 

“Be Better, together – for the Planet 
and People” यया ्ीि अंतग्षत, TOCOG हे 

आतयापियांतचे सवया्षत पियया्षवरणपिूरि आकण ठटियाऊ खेळ 
बनवणययाचया ियानस आहे. यया प्रिलपियािया संपिूण्ष जपियानिर्ीि 
1,300 शैक्कणि संस्या आकण 2,100 इिेकटट्ररॉकनकस ठरटेि 
सटोअस्षििून देणगयया आकण सि््षन किळयािे. देशिरयातीि 
पिोसट ऑकिसिधये आकण रसतययाचयया िोपिऱययांवर 
सवयाक्रीने कपिवळयया दयानपिेट्या ठेवणययात आलयया आकण 
TOCOG ियागीदयार िंपिनीने िोियांनया तययांचे वयापिरिेिे 
िोन देशिरयातीि 2,400 सटोअरिधये दयान िरणययास 
सक्ि िेिे. जपियानचयया 90 टककययांहून अकर्ि स्याकनि 
प्रयाकर्िरणयांनी सहियाग घेतलययाने, एिूण 78,985 टन 
टयािून ठदिेिी उपििरणे गोळया िरणययात आिी, जययािधये 
किकजटि िॅिेरे, हॅनिहेलि गे्स आकण िॅपिटरॉपिसह अंदयाजे 
6.21 दशिक् वयापिरिेिे िोबयाइि िोन, यया सवयाांचे 
वगवीिरण िरणययात आिे. , उच्च प्रकशकक्त िंत्याटदयारयांनी 
िोिून ियाढिे आकण कवतळविे. 

ययाचया अ ््ष 31 ियाच्ष 2019 रोजी संििन चक्र 
बदं होईपियांत 30.3 कििो सोने, 4,100 कििो चयंादी 
आकण 2,700 कििो ियासंय अशी अंकति उठदिषे् गयाठिी 
गिेी होती.  पिनुन्षवीनीिरण ििेलेयया र्यातपूियासनू पिदिे 
बनवणययाची संिलपिनया टोकियो 2020 सयाठी पिणू्षपिण ेअनोखी 
नयाही. ियागीि गे् सिधय,े अगदी अिीििचे ठरओ 2016 
ये्  ेचयाचणी ििेी गिेी आह,े कज् ेअदंयाज े30 टके् रौपय 
आकण ियासंय पिदि े पिनुन्षवीनीिरण ििेलेयया पिदया्याांपियासून 
तययार झयािी आहते.               पिण टोकियो 2020 ििेि 
प्रोजकेट कनम्चतच तययाचयया सििेिधय े अकवितीय 
आह,े ज े पिकहलययादंयाच दशेयाचयया नयागठरियंानी 
खळेयंाचयया रयाष्ट्रवययापिी सहियाग ियाय्षक्रियंाचयया 
अनुरगंयाने ििेि बनवणययासयाठी वयापिरलयया 
जयाणयारय्या इिकेटट्ररॉकनि उपििरणयाचंयया 
दणेगीिधय े सकक्रय सहियाग नोंदविया 
आहे.                   सवतः पिदियासंह, 

पिदियाचंयया िसेयाचं े आकण ठरबनसच े अनयावरण दखेीि 
िरणययात आिे, प्रतयिेयान े जपियानी ियारयाकगरीचयया प्रयाचीन 
पिरपंिरया आकण ऑकिम्पिि िलूययानंया आदरयंाजिी वयाकहिी. 
प्रतयिे िसे जपियानी रयाखेपियासनू ऑकिम्पिि कचनहयाप्रियाणचे 
रगंवििेया आह े आकण कवशरे ्हणज,े प्रतयिे िसेिधये 
सवतःचया ियािूि ियायबर पिटॅन्ष सकू्िपिण े किझयाइनिधये 
अतंिू्षत ििेया जयाईि, जो खेळयाचयया िदैयानयावर पियाऊि 
ठवेणयाऱयया प्रतयिे 

ऑकिम्पियनच ेप्रकतकनकर्तव िरेि. 
ठरबनिधये इकचियातसु िोयो आकण 

ियासने नो इरोिचयया पियारंपियाठरि जपियानी 
किझयाइन आिृकतबंर्यांनया आर्ुकनि 
सयादरीिरणयात एिकत्त िेिे आहे जययाचया 
उदिेश जपियानच प्रकतकबंकबत िरणे आकण 
कवकवर्तेतीि एितेचे प्रदश्षन आहे. टोकियो 
2020 पिदि किझयाइन कनवि सकितीचे 
अधयक् ययोहेई किययातया ्हणयािे, “पिदियांची 
रचनया आकण तययांचयया ठरबनसिधये एि सुंदर 

संतुिन आहे. "तययािुळे ििया सवतः 
पिदियासयाठी प्रयतन िरणययाची 

इच्या कनिया्षण होते."
टोकियो 2020 

आयोजन सकितीवियारे 
रयाबकवणययात येत असिेलयया 
अनेि पियया्षवरणपिूरि 

ियाय्षक्रियांपिैिी एि ्हणजे पिदियांचयया कनकि्षतीिधये एवढी 
िोठी िूकििया बजयावणयारया शया्वत उपिक्रि. आगयािी 
ऑकिम्पिि टरॉच्ष ठरिेसयाठी गणवेश पिुनन्षवीनीिरण 
िेिेलयया प्यामसटिचयया बयाटलययांचया वयापिर िरून तययार िेिे 
जयातीि. पिुढीि उनहयाळययात कवजय सियारंियाचे वययासपिीठ 
देखीि पिुनन्षवीनीिरण िेिेलयया घरगुती आकण सयागरी 
प्यामसटि िचऱययापियासून बनविे जयाईि, जपियानी जनतेने 
खेळयांसयाठी 100 वययासपिीठ तययार िरणययासयाठी सुियारे 
45 टन घरगुती प्यामसटिचे योगदयान ठदिे आहे. टोकियो 
2020 िेिि प्रोजेकटचयया आयोजियांनया आशया आहे िी 
शया्वत सियाजयासयाठीची ही िोहीि ऑकिम्पिि पिदियांनी 
संपिणयार नयाही. ते आतया वययावसयाकयि ियािि, स्याकनि 
अकर्ियारी आकण जपियानी जनतेिया जपियानिर्ीि स्याकनि 
क्रीिया सपिर्याांसयाठी पिदियांचयया कनकि्षतीसह सयािुदयाकयि 
हेतूंसयाठी वयापिरिेलयया घरगुती उपििरणे दयान िरणे, र्यातूचया 
पिुनवया्षपिर सुरू ठेवणययाचे आवयाहन िरत आहेत.

टोकियो
ऑलिम्पिि

2020

रचनथा: सोने, शरुद्ध चथांदीवर 
6 ग्रॅमपेक्था जथासत सोन्यथाचथा 
मरुलथामथा; चथांदी, शरुद्ध चथांदी; 
कथांस्य, लथाल पपतळ (९५% 

तथांबे आपि ५% जसत)
वजन: सोने, सरुमथारे 556 

ग्रॅम; चथांदी, सरुमथारे 550 ग्रॅम; 
कथांस्य, सरुमथारे 450 ग्रॅम

व्यथास : 85 पममी
जथाडी : सवथा्षत पथातळ भथाग, 

7.7 पममी; सवथा्षत जथाड 
भथाग, 12.mm

दरबन: पदकथांच्यथा 
शीर्षस्थानी संलग्न
पदकथाची बथाजू : 

कथा्य्षक्रमथाचे नथाव इंग्जीत 
कोरले जथाईल.
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पपंपरी पचंचवड 
महथानगरपथापलकेच्यथा वतीने 
पचंचवड ्ये्ील ॲटो क्लसटर 
्ये्े  “जल्ोर पशक्िथाचथा” 
्यथा उपक्रमथाचे आ्योजन 
करण्यथात आले. ्यथावेळी परुिे 
पवभथागी्य आ्यरुक्त सौरभ रथाव, 
आ्यरुक्त  त्था प्रशथासक शेखर 
पसंह, अपतदरक्त आ्यरुक्त 
प्रददप जथांभळे पथाटील, पशक्ि 
पवभथागथाचे उप आ्यरुक्त  संदीप 
खोत, उप आ्यरुक्त पवठ्ठल 
जोशी, रपवपकरि घोडके, 
मनोज लोिकर, सहथाय्यक 
आरोग्य वैद्यकी्य अपिकथारी 
डॉ. लक्मि गोफिे, सहथाय्यक 
आ्यरुक्त वथामन नेमथािे मरुख्य 
सरुरक्था अपिकथारी मेजर उद्य 
जरथांडे ्यथांच्यथासह पशक्क 
व मोठ्था संखेने  पवद्यथा्थी 
उपसस्त होते
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लेखक : श्री विजय विश्रा सर सांगिरी
िोबरा. 9823370324

प्रबोधनातून प्रबोधनातून साक्ात्ारसाक्ात्ार
।। प्रपंच करतरा करतरा  

प्ररिरार्थहरी कररािे  
हरी विठठ्लरास वित्य भजराि े

जराऊि शरण त्यराच्रा  
चरणरात लीि व्राि े
प्रपंच करतरा करतरा  
प्ररिरार्थहरी कररािे। 
िरािराचे लौककक 

िुखरी कराय िणणािे   
जराऊि शरण त्यरास  

स्वतः अिुभिराि े
प्रपंच करतरा करतरा  
प्ररिरार्थहरी कररािे  

हरी विठठ्लरास वित्य भजरािे।

अकर्ि ियाकहतीसयाठी...
श्ी. सतीश बयांदि ( वयासतू अभययासि )

संस्यापिि संचयािि - वयासतू अिय
श्ी ्वेतया येन सिृद्ी कबमलिं, फ्ॅट नंबर २१, कपिंपिळे गुरव कवजयरयाज िरॉिनी पिुणे 411061 िोबयाईि - 9552377308

पूववेकडून सू्य्षप्रकथाश आतथा ्यथावथा
हॉल मिल्यथांनी त्यथाचथा आनंद घ्यथावथा...
▪  ईशथान्य ददशेतील देवघरथाचथा आशीवथा्षद घ्यथावथा.
▪  आग्ने्यददशथा ( पकचन ) मिील मथातथा भपगनींनी सू्य्षपकरिथांचथा लथाभ घ्यथावथा...
▪  उत्तर ईशथान्य आपि पूववेतील बथा्रूम मध्ये सनथानथाचथा आनंद घ्यथावथा...
▪  ब्महस्थान जड न करतथा पत्े जरथा मोकळथा शवथास घ्यथावथा...
▪   वथा्यववेच्यथा गरॅलरीतून सथांज वथाऱ्यथाचथा मनमरुरथाद आनंद घ्यथावथा...
▪  दपक्ि नैऋत्येच्यथा श्यनगृहथामध्ये पनरोगी जीवनथाचथा आनंद घ्यथावथा...

पकरणामिारिपकरणामिारि तत्वे तत्वे
वास्ू यशाचवे वास्ू यशाचवे 

वथासतरु अभ्य ्यथा संस्ेच्यथा मथाध्यमथातून आमही आपल्यथालथा ्यथाचथा कथानमंत्र 
देत आहोत आपि अनरुभव घ्यथावथा आपि आपल्यथा सरुखी, समथािथानी आपि 

पनरोगी जीवनथाचथा शरुभथारंभ आजच करून घ्यथावथा...

कपिपंिरी : रकववयार ठदनयािं 22 जयानवेयारी 2023 रोजी िै 
िोरू िहयाद ूबयारण ेक्रीियागंण वनदेव नगर ्रेगयाव यया ठठियाणी 
सकैनि यवुया िोस्ष सोलजर अििॅिी ययंाचयया वतीन ेसेनया ठदवस 
सयाजरया िरणययात आिया. तययाकनकित्यान ेवीर ियातया वीर पितनी 
ययाचंया हळदी िंुिू ियाय्षक्रि घणेययात आिया, तसचे वीरियातया 
व वीरपितनी ययाचंया य्ोमच्तठरतयया सनियान िरणययात आिया. 
तसचे सोशि हॅंडस ियाऊिंशेन ििून सयािी िटे दऊेन 
वीरियातया व वीरपितनी ययाचंया सनियान िरणययात आिया. ययावळेी 
कपिपंिरी कचचंवि िर्ीि िक्िीबयाई बयारणे कवद्यािय, गॅिेकसी 
किडस सिूि, एस.पिी इमंगिश किकियि सिूि, ज्स्ष न पिलस्ष 
सिूि, ओकिकिि इमंगिश किकियि सिूि, सचेंती हयाय सिूि 
व इतर  शयाळया सहियागी झयालयया होतयया. शयाळयंाचयया वतीने 
सचंिन व सयासंिृकति ियाय्षक्रि सयादर िरणययात आि.े

ियारतीय िषिरयाचया आदर वयक्त िरणययासयाठी दरवरवी 
15 जयानवेयारी रोजी 'ियारतीय सेनया ठदन' सयाजरया ििेया 
जयातो. िषिर ठदनयाकनकित् दशेयाचयया कवकवर् ियागयात ियारतीय 
िषिरयाचयया शौयया्षबदिि आकण बकिदयानयाबदिि आदर वयक्त 
ििेया जयातो. यया ठदवशी ियातृििूीसयाठी बकिदयान दणेयाऱयया 

ियारतीय जवयानयानंयाही श्द्यंाजिी वयाहणययात यतेे. शहीद 
झयािलेयया जवयानयंाचयया िुटंुबीययाचंयया अिीअिचणी सिजयावनू 
घऊेन, शकहदयाचं े पिठरवयारयातीि वीरियातया व वीरपितनी ययंाचया 
सनियान िरणययासयाठी यया ियाय्षक्रियाचे आयोजन िरणययात यतेे.

ियाय्षक्रियाचे प्रिुख पियाहुणे िन्षि कवजय वेसवीिर 
(ियारतीय ियाजी सैकनि संघटनया पिुणे अधयक् )व ठरटयायि्ष 
श्ी िे इंदूप्रियाश िेनन (JWM ऑि्षननस िॅकटरी देहूरोि) 
होते.

ययावेळी िदनियाि कर्ंग्या ययांचे वंशज जगिोहन कर्ंग्या, 
सैकनि युवया िोस्षचे संचयािि रयािदयास िदने ियारकगि 
सहियाग उपिसंचयािि अशोि जयार्व, ियाजी नगरसेवि 
अकिरेि बयारणे, एन एस जी िियांिो चंद्रियांत िििग, 
अिॅििीचे िुखय प्रकशक्ि िोहकनर बयाठरयया, िृरी पिुरसियार 
कवजेते िैियास जयार्व, सेनेतीि कनवृत् पिदयाकर्ियारी, सव्ष 
शयाळयांचे िुखययाधययापिि, कशक्ि व कवद्या्वी बहुसंखयेने 
उपिमस्त होते.

सवयाांचयया उपिमस्तीिधये सेनया ठदवस 24 िरयाठया ियाईट 
इनिंटट्री किकिटरी बॅंि सह सयाजरया िरणययात आिया. िन्षि 
कवजय वेचवीिर ययांनी पिरेिची सियािी घेत कनरीक्ण 
िेिे. आजपिय्षनत शकहद झयािेलयया सव्ष जवयानयांनया उपिमस्त 
ियानयवरयांनी श्धदयासुिन अकपि्षत िेिे. सव्ष शयाळयांतीि 
कवद्या्याांचयया िियागुणयांनया वयावया देणययात आिया. तययािधये 
िुखयतवे िहयारयाष्ट्रयाचयया पियारंपियाठरि खेळ िेकझि ययाची सुंदर 
प्रयातयकक्िे कवद्या्याांनी सयादर िेिी. ियाही कवद्यारययाांनी 
उतिृष्ठरतयया योगया, ियाठीियाठी, तिवयारबयाजी अशीही 
प्रयातयकक्िे दयाखकविी. योगय वययात अंगयािधये कशसत 
बयानकवणययासयाठी व जगणययासयाठी एि धयेय िनयात ठेवणे, 
देशिक्तीची जवयािया सतत प्रजवकित ठेवत देशयासयाठी 
ियाही नया ियाही िरत जगणययाचे उिेद असयावी, असया सव्ष 
ियानयवरयांििून संदेश घेऊन सव्ष कवद्या्वी प्रिुल्ीत िनयाने 
ियाय्षक्रि संपिलययानंतर आपिलयया घरयाििे रवयानया झयािे.

सव्ष ियानयवरयांचया सैकनि युवया िोस्ष ििून योगय सनियान 
िरणययात आिया. गुणवत्याप्रयाप्त कवद्या्याांनया प्रशयासतीपित्ि व 
िेिि देणययात आिे. सोियापिुरयातीि जयागतीि कवक्रिवीर 
प्रशयांत कवजय उिकि िवी प्रकव ययांनी सवरचीत कहनदी िकवतया 
‘कतरंगया यही िजहब हियारया’ सयादर िरून ऊययापिमस्त 
ियानयवर आकण कशक्ि, कवद्या्वी व प्रेक्ियांची िने कजंििी. 
“वंदे ियातरि “ ने ियाय्षक्रियाची सयांगतया िरणययात आिी. 
ियाय्षक्रियाचे सूत्संचयािन सुिद्रया ियाउंिेशनचयया सौ.ियार्वी 
जनयार््षन ययांनी िेिे. सैकनि युवया िोस्ष चे संचयािि रयािदयास 
िदने ययांनी आियार वयक्त िेिे.

सैननि युवा फोस्स िडून  
“सवेना किन” उत्ाहात संपन्न

कपपंरी चचचंिड िधरील  शराळांकडूि संचलि ि सांस्कृ वतक कराय्थक्रि
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ियाश्षि   आटस्षचयया प्रकशक्णयाचया एि प्रियार ्हणून 
सरुू झयािेिया, िल्खयाबं गेलयया ियाही वरयाांत एि नते्दीपिि 
आिर्षि ियािकगरी खळे ्हणून कविकसत झयािया आह.े 
िल्खयाबं  किवंया  िल्खयंाब  (उभयया  खयंाबयावरीि  ियारतीय  
कज्नमॅसटकसचया  एि  प्रियार)  यया  प्रयाचीन  ियारतीय  खळेयाने  
बकि्षन 1936  ऑकिम्पििचयया  बयाजिूया  प्र्ि  वययापिि  
आतंररयाष्ट्रीय  िक्  वरे्नू  घतेि.े िल्खयंाब हया िबड्ीसह 
अनिे सवदशेी ियारतीय खळेयंापििैी एि होतया, ज ेऑकिम्पिि 
सरुू होणययापिवूवी बकि्षन ये्े प्रयातयकक्ि दयाखवि े गेिे 
आकण खळेयानंया उपिमस्त असिेलयया स्याकनियंाििून तसेच 
आतंररयाष्ट्रीय सिुदयाययाने टयाळयया किळवलयया. तेवहयापियासून, हया 
खळे जगिरयात पिसरिया आहे आकण 2019 िधये पिकहिी-
वकहिी िल्खयाबं जयागकति सपिर्या्ष आयोकजत िरणययात 
आिी होती, जययािधय े15 हून अकर्ि दशेयंातीि 150 हून 
अकर्ि खेळयािू सहियागी होणययासयाठी िुबंईिया आि ेहोते.

त्याकपि, नवीन-सयापििििे ेिहत्व, िल्खयंाबचयया सिदृ् 
इकतहयासयाच ेपिणू्षपिण ेप्रकतकबंकबत िरत नयाही. िल्खयंाब ्हणजे 
ियाय पिकहलयया दृष्ीक्पेियात, िल्खयंाब ह े उभयया खयंाबयावर 
(पियारंपियाठरिपिण ेशीशि किंवया एरंििे तेियाने पिरॉकिश ििेिेे 
ियारतीय रोझविू खयंाब) वर ििे ेजयाणयारे हवयाई योग किंवया 
कज्नमॅसटकसच ेएि प्रियार ्हणून सिोर यऊे शिते. त्याकपि, 
तययाचयया िळुयाशी, िल्खयाबं हया प्रयाचीन ियाश्षि आट्षचया एि 
प्रियार आहे जययाचया उदिशे िुसतीपिटू आकण प्रयाचीन योद्यंासयाठी 
प्रकशक्ण िदत ्हणनू आह.े ‘िल्’ ्हणज े िुसती आकण 
‘खयाबं’ ्हणज ेखयंाब. एित् िल्खयंाब ्हणजे खयंाबयावरची 
िुसती. िुसतीपिटू आकण योद् े ियाश्षि आट्षचयया चयािी पिणू्ष 
िरणययासयाठी प्रकशक्ण उपििरण ्हणून खयंाबयाचया वयापिर िरत 
असत जययाचया वयापिर ते नतंर ठरगं किंवया रणयागंणयात कवरोर्ियावंर 
िरू शित होत.े िल्खयंाबचया इकतहयास िर्ीिर्ी सव्ष प्रयाचीन 
ियारतीय खळेयाचंी जननी ्हणून संबोर्ि ेजयाते, िल्खयंाबचे 
निेि ेिळू शोर्ण ेजवळजवळ अशकय आह.े

िल्खयाबंचयया ियाही सवरूपियाचे सदंि्ष प्रयाचीन ियारतीय 
िहयाियावय जस े िी रयाियायण, प्रयाचीन चंद्रिेतुगढ ियातीची 
ियािंी इ.स.पूि. दसुऱयया ते पिकहलयया शतियातीि आकण 
ियारतयातीि बौद् चीनी ययात्िेरंूचयया खयातययंािधय ेआढळतयात. 
िल्खयाबंचया सवया्षत जनुया ्टे सयाकहमतयि उल्खे 12वयया 
शतियाचयया सुरुवयातीचयया ियानसोल्यासया नयावयाचयया िजिुरयात 
आढळतो, जो ततियािीन दकक्ण ियारतयात रयाजय िरणयारया 
चयािकुय रयाजया सोिे् वर कतसरया ययाने किकहििेया आह.े

1600 चयया उत्रयार्या्षपियासनू ते 1800 चयया दशियाचयया 
सरुुवयातीपियांत, प्रखययात िरयाठया रयाजया पिशेवया बयाजीरयाव कवितीय 
ययाचं े किटनसे आकण क्रीिया प्रकशक्ि बयाळिट्ट दयादया दवेर्र 
ययानंी पिशेवययाचंयया सनैययासयाठी प्रकशक्ण पिद्ती ्हणून ििया-
प्रियारचे पिनुरुज्ीवन िरेपियांत ििया-प्रियार ियाहीसया सपु्त 
रयाकहिया. िक्िीबयाई, झयाशीची रयाणी, तयातंयया टोपि ेआकण नयानया 
सयाहबे ययासंयारखयया ऐकतहयाकसि िरयाठया सयाम्याजययातीि वयक्ततींनी 
िल्खयाबंयाचया सरयाव िलेययाचे सदंि्ष आहेत. सितोि, 
िौशलय आकण कशसत ययंाचया सनियान िरणयारी प्रकशक्ण पिद्त 
कवशरेतः िरयाठया योद्यंानया अनिूुि होती, ज ेगकनिी यदु्याचे 
प्रणते े्हणनू ओळखि ेजयात होते.

िरयाठया सयाम्याजययाचयया ियाळयात िल्खयंाबचयया 
िोिकप्रयतिुेळ ेियारतयाचे िहयारयाष्ट्र रयाजय ििया प्रियारयाचे िेंद्र 
बनि.े खरेतर, िल्खयाबं आकण इतर ियारतीय खळेयाचें बकि्षन 
1936 िधये िहयारयाष्ट्रयातीि अिरयावती शहरयातीि हनिुयान 
वययाययाि प्रसयारि ििंळ (HVPM) नयावयाचयया अलपि-ज्यात 
शयारीठरि कशक्ण ससं्ेचयया सदसययंानी प्रयातयकक्ि ििे.े 

िल्खयंाबने 1958 िधये ठदल्ी ये्  े झयािलेयया रयाष्ट्रीय 
कज्नॅमसटि चमॅ्पियनकशपििधय े रयाष्ट्रीय सतरयावर सपिर्या्षतिि 
खळे ्हणनू पिकहि े प्रदश्षन ििे.े १९६२ िधये िधय 
प्रदशेयातीि गवयालहरे ये्  ेपिकहिी रयाष्ट्रीय िल्खयंाब सपिर्या्ष झयािी 
1981, िल्खयंाब ििेरशेन ऑि इकंिययाची स्यापिनया झयािी 
आकण तययाच वरवी नंतर रयाष्ट्रीय सतरयावरीि सघंटनेने खळेयाचे 
कनयि औपिचयाठरि ििे.े ऑसटट्रकेिययातीि गोलि िोसट ये् े 
झयािलेयया िरॉिनवेल् गे् स 2018 चयया आर्ी िमेसटवहि 
2018 िधय ेिल्खयंाबच ेप्रयातयकक्ि सयादर िरणययात आि.े 
टोकियो 2020 ऑकिम्पििचयया उद्याटन सियारिंयातही यया 
खळेयािया हजरेी ियावयायची होती पिरतुं अखरेीस िोकवि-19 
पिठरमस्तीिळु ेती पिणू्ष होऊ शििी नयाही. २०२२ पियासून खिेो 
इकंियया यवुया क्रीिया सपिर्धेत िल्खयंाबचयाही सियावेश िरणययात 
आिया आह े  िल्खयंाब कनयि िल्खयंाबच ेकनयि बरचे सोपिे 
आकण कज्नॅमसटकसचयया जवळ आहते.

सहियागतींनया उभयया खयाबंयाने किवंया दोरीचयया सहयायययाने 
अकॅ्रोबॅठटि पिरयाक्रि िरण ेआव्यि आह ेआकण प्ररॉपि ् हणनू 
नययाययार्ीश तययानंया तययाचंयया िौशलययावरीि प्रितुवयानुसयार गणु 
दतेयात. सपिर््षियाचंया िखुयतः पियाच वगेवगेळयया श्णेतींिधय ेकनण्षय 
घेतिया जयातो - ियाउठंटंग (जे्  ेिियाियार पिोिवर उिी ियारतयात 

आकण र्यावतयात), अॅक्रोबठॅटकस (जे्  े िियाियार खयाबंयावर  
ॅक्रोबठॅटि मफ्पि, वळण आकण वळण चयािवतयात), िचॅ 
(जे्  े िियाियार हवयाबंद झयालययानतंर पिोि पििितयात), 
कशल्ि (जे्  ेिियाियार पिोिवर तययंाच ेसंतिुन दयाखवतयात) 
आकण किसियाउटं (जे्  े िियाियार खयाबंयाचयया वरचयया 
ियागयावरून संुदरपिण े उिी ियारतयात). पिरिरॉि्षनस दर्ययान 
प्रतयिे सपिर््षियािया जज सिोअर िरतयात आकण सवया्षकर्ि 
गणु किळवणयाऱययािया कवजतेया घोकरत ििे ेजयाते. िल्खयाबंयाचे 
प्रियार गलेयया ियाही वरयाांत सपिर्याांिधय ेिल्खयाबंच ेतीन प्रियार 
िोिकप्रय झयािे आहते. त े पिोि िल्खयाबं, िटिणयारया 
िल्खयंाब आकण दोरीचया िल्खयाबं आहते.

पिोि िल्खयाबं ह ेििूत: िल्खयाबंच ेपियारपंियाठरि रूपि 
आह.े सपिर््षि ियाििी खयंाबयावर ियािकगरी िरतयात जययाची 
उचंी 2.6 िीटर आहे आकण तययाचया घेर पियायरययाशी 55 
सिेी आह.े खयाबं हळूहळू शीर्षस्यानी 35 सिेी पिठरघयापियांत 
ििी होतो. हॅंकगगं िल्खयाबं, ययादर्ययान, आिड्या किवंया 
सयाखळययंानी िटिविलेयया िहयान खयंाबयाचया वयापिर िरत.े 
िटििलेयया िल्खयाबंयातीि खयंाबयाचया तळ जकिनीिया सपिश्ष 
िरत नयाही. दोरी िल्खयाबं 5.5 िीटर ियाबं आकण 2 सिेी 
वययासयाचयया झुििेलयया दोरीवर ििेी जयाते.

िुंबई, िौटुंकबि ियारण देत िधयेच सयािनया सोिून 
जयाणयाऱयया कक्रिेटपिटू िेदयार 
जयार्व वर कशसतिंगयाची 
ियारवयाई िरणययात ययावी, 
अशी ियागणी शकनवयारी 
इंकियया अगेनसट िरपशनचे 
रयाष्ट्रीय अधयक् हेिंत पियाटीि 
ययांनी िेिी.जयार्व संदिया्षत 
बीसीआयििे तक्रयार 
िरणयार असलययाचे देखीि 

पियाटीि ्हणयािे.खेळयािू कितीही िोठया असिया तरी तययाने 
सयािनया सकितीचयया कनयियानुसयार तसेच खेळयािूवृत्ीने वयागिे 
पियाकहजे.अनय्या कक्रिेट सोिून घरी बसयावे, असया सूचि 
सल्या पियाटीि ययांनी िेदयार जयार्विया ठदिया आहे.

िेदयारचे हे वयागणे ्हणजे 'कक्रेिेटचयया िरव्ययावर िोठे 

होणे आकण तययाच खेळयािया िया्या ियारणययासयारखे' आहे. 
उनियात िरून पिैशयांचयया जोरयावर ियाहीही िरणे योगय नयाही. 
आतयापियांत िेदयार ययांनी अनेि चुिया िेलयया आतया, तययांचयया 
चुियांनया ियाि िेिे जयाणयार नयाही,  संतप्त प्रकतकक्रयया पियाटीि 
ययांनी वयक्त िेिी.

रणजी टट्ररॉिीिधये िेदयार िहयारयाष्ट्रयाचया टीि िधये आहे.
पिुणययातीि गहुंजे सटेकियिवर िहयारयाष्ट्र कवरुद् तयािीळनयािू 
असया रणजी टट्ररॉिीचया सयािनया खेळविया गेिया होतया.पिंरतु, यया 
सयािनययादर्ययान िेदयार िौटुंकबि ियारण देत सयािनया अर््षवट 
सोिून कनघनू गेिया होतया. पिंरतु, ययानंतर तो िहयारयाष्ट्र कक्रिेट 
असोकसएशनचे अधयक् रोकहत पिवयार ययांचययासोबत ठदसिया.
रोकहत पिवयार ययांनी बोियाविेलयया एिसीएचयया बैठतीत 
िेदयारने हजेरी ियाविी होती.हया कशसतिंग असून तययाचययावर 
कशसतिंगयाची ियारवयाई िरयावी, अशी ियागणी पियाटीि ययांनी 
िेिी.

30 जयानेवयारी 2023 रोजी रयाष्ट्रकपितया िहयातिया गयांर्ी 
ययांचयया पिुणयकत्ी चे औकचतय सयार्ून रयायगि कजलह्यािधये 
सपिश्ष िुष्ठरोग जनजयागृती पिंर्रवड्याची सुरुवयात, ियाननीय 
िुखय ियाय्षियारी अकर्ियारी रयायगि  िरॉ. किरण पियाटीि सर 
ययांचययावियारे िहयातिया गयांर्ीजतींचयया प्रकतिेस पिुषपिहयार  व दीपि 
प्रजविन िरून  ियाय्षक्रियास सुरुवयात िरणययात आिी तसेच 
अकिबयाग शहरयांिधये पियाच कििोिीटर अंतरयाची िॅरे्रॉन 
सपिर्धेची सुरुवयात सुद्या ियाननीय िरॉ. किरण पियाटीि सर ययांनी 
कहरवया झेंिया दयाखवून सपिर्धेची सुरुवयात िेिी.

यया सपिर्धेिधये िरपिूर कवद्या्वी कवद्याक््षनतींनी ियाग 
नोंदविया व  सपिर्या्ष पिूण्ष िेिी, ययाप्रसंगी अकतठरक्त कजलहया 
आरोगय अकर्ियारी ियाननीय िरॉ. अशोि िटयारे सर, 
ियाननीय सहयायि संचयािि िुष्ठरोग रयायगि िरॉ. प्रतयापि 
कशंदे सर,सिुदयाय आरोगय अकर्ियारी ,श्ी िगवयान जयार्व 
अवैद्िीय सहयाययि, श्ी रयाजिुियार गयाजुिवयार नीि 

वैद्िीय िि्षचयारी ,िकनष्ठ किकपिि श्ी तेजस िोरे ,श्ी 
शकशियांत कशिके, रयायगि कजलहया कक्रिेट असोकसएशन 
ियायया्षधयक् जयंत नयाईि, यतीरयाज पियाटीि, उपिमस्त होते. 
ियाणुसिी प्रकतष्ठयान िहयारयाष्ट्र अधयक् िरॉ. रयाजयारयाि हुिवयान 
व ियाणुसिी टीि ययांचे िॅरे्रॉन सपिर्या्ष यशसवी िरणययासयाठी 
सहियाय्ष ियाििे. 

ियाननीय सहयायि संचयािि िुष्ठरोग िरॉ. प्रतयापि 
कशंदे सर ययांनी  सवयाांनया िुष्ठरोगयाबयाबत जनजयागृती कवरयी 
ियाकहती ठदिी व कवजेतययांनया ियानयवरयांचयया हसते िेिि व 
प्रशसतीपित्ि देणययात येऊन बॅंिेचे पियासबुि ची िोटो प्रत 
ऑकिसिधये जिया िरणययास सुचविे जेणेिरून कवजेतययांची 
रक्ि तययांचयया खयातययात जिया िरतया येईि शेवटी सवयाांचे 
आियार ियानून ियाय्षक्रि संपििया असे जयाहीर िेिे. तसेच 
सहियाग घेतिेलयया सव्ष कवद्या्वी कवद्याक््षनतींनया ियाणुसिी 
प्रकतष्ठयानचयया वतीने प्रशसतीपित्ि देणययात आिे.

कुष्ठरोग जनजथागृती मरॅरे्ॉन

कदेथार जथािववर पशसतभगंथाची कथारवथाई करथा : हमेतं पथाटील

िकहिया प्रीकियर िीग िबलयूपिीएि िीगिधये पियाच शहरे 
तययांचे संघ िैदयानयात उतरणयार आहेत. संघयांची नयावे नंतर 
जयाहीर िेिी जयातीि. ियारतीय कक्रिेट कनययािि िंिळयाने 
(बीसीसीआय) बुर्वयारी िकहिया प्रीकियर िीगसयाठी 
बोिीतीि कवजेतययांची घोरणया िेिी. WPL िीगचयया 
पिकहलयया आवृत्ीत वैकशष्टीिृत होणयारी पियाच शहरे देखीि 
उघििीस आलययाने ियारतीय िंिळयाने सोशि िीकिययावर ही 
घोरणया िेिी. 

बीसीसीआयन े यशसवी बोिीदयारयाचंी घोरणया ििेी. 
एिकत्त बोिी िलूययािंन INR 4669.99 िोटी आह.े 
WPL सयाठी ियाििी हक् असिलेयया पियाच फ्रँचयायझतींवर 
एि नजर,” बीसीसीआयन े कविटरवर किकहि.े पियाच यशसवी 
बोिीदयार अदयानी सपिोटस्षियाइन प्रयायवहेट किकिटेि, इकंिययाकवन 
सपिोटस्ष प्रयायवहेट किकिटेि, ररॉयि चिॅेंजस्ष सपिोटस्ष प्रयायवहेट 
किकिटेि, जएेसिबलय ूजीएिआर कक्रिटे प्रयायवहेट किकिटेि 
आकण िपॅ्री आहते. गिोबि होमलिगंस प्रयायवहटे किकिटिे

िहहलरा प्ररीवियर लीग BCCI िे WPL लीगसराठी पराच 
शहरे उघड झराल्रािुळे बोलीदरारांचरी घोषणरा केली

मल्लखांब – या प्राचीन भारतीय खवेळाचवे मल्लखांब – या प्राचीन भारतीय खवेळाचवे 
ननयम, इततहास आलण मूळ जाणून घ्ाननयम, इततहास आलण मूळ जाणून घ्ा


