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****
देशाला बलशाली कर+यासाठी द/0काळापासून मु78, शेतक;यांना कजा>पासून मु78, ?द@षणापासून
मु78, CDाचारापासून मु78, करजंजाळ मु78, अGवIछतेपासून मु78, िबLडरांIया मनमानीपासून
मु78 अशा ‘सNमु78’ चा संकLप कOला पािहजे, असं आवाहन मुRयमंSी देवTU फडणवीस यांनी
आज कOलं.
भारतीय GवातंYयाIया सZरा[या वधा>पन]दनािनिमZ मुंबईत मंSालयातLया मुRय शासक8य
समारंभात मुRयमंYयांIया हGते _वजारोहण कर+यात आलं aयावेळी आज ते बोलत होते.
येaया ५ वषा>त ?aयेक नाग]रकाला नवभारताIया िनिम>तीसाठी योगदान dावयाचं आहे. स[वाशे
कोटी भारतीयांनी हाच संकLप कOLयास आपण जगातली महासZा बनLयािशवाय राहणार नाही
असं मुRयमंSी fहणाले.
राgय शासनानं शेतक;यांना सhम कर+यास ?ाधाiय ]दलं आहे. राgयातLया शेतक;यांना ]दलासा
दे+याक]रता कज>माफ8 जाहीर कOली असून, एकोणन[वद लाख शेतक;यांना ३४ हजार कोटnची
कज>माफ8 िमळणार आहे. शेतीIया hेSात मोoा ?माणात गुंतवणूक कpन शेती hेSाचा शाqत
िवकास कर+याचा शासनाचा ?यaन असLयाचं aयांनी यावेळी नमूद कOलं.
मिहलांना सुरिhतता िमळावी यासाठी अनेक ?कारIया उपाययोजना शासनानं कOLया आहेत.
तसंच िविवध ?कारIया योजनांIया मा_यमातून वंिचत घटकांना समाजाIया मुRय ?वाहात
आण+याचा ?यaन कर+यात येत आहे. सवाtनी संकLपबu होत ?यaन कOला तर येaया ५ वषा>म_ये
बलशाली महाराDv आिण बलशाली भारत िनमा>ण होईल असा िवqास फडणवीस यांनी यावेळी
[य7 कOला.
****
मुंबई उw iयायालयाIया औरंगाबाद खंडपीठात iयायमूतy आर एम बोडz यांIयाहGते _वजारोहण
कर+यात आलं. यावेळी iयायमूतy एस एस िशंद,े iयायमूतy एस [ही गंगापूरवाला, iयायमूतy आर
[ही घुगे यांIयासह िजLहा वक8ल संघाचे अ_यh िवधी{ आर एम देशमुख आिण संघाचे
पदािधकारी तसंच नाग]रक उप|Gथत होते.
****

देशाम_ये शैhिणक दजा> उंचावत असताना, नोकरी नसLयामुळं पदवीधर बेकार िफरत आहेत.
द/सरीकडे ?िशिhत पदवीधर िमळत नाहीत fहणून उdोजक अडचणीत येत आहेत. यावर उपाय
fहणून कौशLय िवकास अिभयानात िवdाथy रोजगारािभमुख होतीलच याकडं लh दे+याची गरज
असLयाचं ?ितपादन नांदेड इथLया Gवामी रामानंद तीथ> मराठवाडा िवdापीठाचे कलगु डॉ टर
पंिडत िवdासागर यांनी कOलं. एकहZरा[या GवातंYय]दनािनिमZ आयोिजत _वजारोहण समारंभात ते
बोलत होते. संवादातून सव> ? सुटतात, यासाठी िनयिमतपणे संवाद होणं गरजेचं असLयाचं
औरंगाबादIया डॉ टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िवdापीठात कलगु डॉकटर बी.ए.चोपडे
यांनी सांिगतलं.
****
जालना िजLहािधकारी काया>लयाIया ?ांगणात पालकमंSी बबनराव लोणीकर यांIया हGते मुRय
शासक8य _वजारोहण कर+यात आलं. GवIछता अिभयानात महाराDv राgय ?थम मांकावर
असLयाचं सांगतानाच, लोणीकर यांनी जालना िजLातले परतूर, मंठा, जााबाद, बदनापूर हे
चार तालुकO उघावर शौचापासून पूण> पणे मु7 झाले असLयाचं सांिगतलं. संगणक8कत सातबारा
वाटपाला यावेळी पालकमंYयांIया हGते ?ारंभ कर+यात आला. लोक?ितिनधी, तसंच सव>सामाiय
नाग]रक यावेळी उप|Gथत होते.
****
नांदेड इथं िजLहािधकारी काया>लयाIया ?ांगणात पालकमंSी अजु>न खोतकर यांIया हGते
_वजारोहण कर+यात आलं. यावेळी कOलेLया भाषणात खोतकर यांनी राgयशासनाIया वतीनं
राबवLया जात असलेLया योजनांची मािहती ]दली. यावेळी gये GवातंYयसैिनक, लोक?ितिनधी,
शालेय िवdाथy आिण नाग]रक मोoा संRयेनं उप|Gथत होते.
****
मे २०१२ नंतर माiयता िमळालेLया िशhक आिण िशhकOतर कम>चा;यांIया िशhण िवभागानं र
कOलेLया िनयु aया बेकायदेशीर असLयाचा िनण>य मुंबई उw iयायालयानं ]दला आहे. िशhण
िवभागानं gयांIया िनयु aया र कOLया होaया अशा िशhक आिण िशhकOतर कम>चा;यांना पूव>वत
कामावर pजू कpन aयांचं वेतन पुiहा सुp कर+याचे अंत]रम आदेश उw iयायालयानं ]दले आहेत.
या िनण>यामुळे मुंबईसह राgयातLया मा_यिमक तसंच उw मा_यिमक शाळांमधLया सुमारे सात
हजार िशhकांना ]दलासा िमळाला आहे.
****
जगभरात धुमाकळ घालत असलेLया जीवघे+या लू [हेल गेम बाबतIया सव> िलंक काढन
टाक+याचे आदेश कU सरकारनं गुगल,फOसबूक, [हासअप, इiGटााम, मायोसॉफट आिण
यासह इतर कपiयांना ]दले आहेत. इंटरनेट ॅटफॉम>वन गेमची िलंक तातडीनं हटिव+यासाठी
इले टvॉिनक आिण मािहती तंS{ान मंSालयानं संबंिधत कपiयांना पS पाठिवलं आहे. यािवषयीIया
सूचना कायदा आिण मािहती तंS{ानमंSी रिवशंकर ?साद यांनी ]दLया होaया.लू [हेल गेमIया
टाGकमुळं भारतासह िविवध देशांम_ये मुलांनी आaमहaया कOLया असLयाIया घटना घडLयामुळं हे
पाऊल उचल+यात आलं आहे.
****

