५

/navarashtra

महाराष््

नाकशक, ९ नोव्हबे् र २०२२

मवभागीय, मजलुहासुुरावरील िेळावुयासाठी ५ लाखांपयुुंत ियुाणदा

रोजगार मेळाव्यांसाठी भरीव तरतूद
कौशल्य ववकासमंत्ी मंरलप््भात लोढा यांची मावहती

\

मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
राज्यातील उद््ोग, कारखाने, खाजगी
आथ्िापना, कॉप््ोरेट संथ्िा यामधील
रो ज गा र
भ र ती सा ठी
कौशल्य दवकास
दव भा गा मा ि् फ त
वे ळो वे ळी
रो ज गा र
मे ळा व् यां चे
आयोजन करण्यात येते. या
मेळाव्यांच्या आयोजनासाठी आता
भरीव आद्िथक तरतूि करण्यात आली
असून
दवभागीय
तसेच
दजल्हास्र् ावरील प्त् य् क
े मेळाव्यासाठी
५ लाख र्पयांपय््ंत खच्थ करण्यास
मान्यता िेण्यात आली आहे, अशी
मादहती कौशल्य, रोजगार, उद््ोजकता या उपक््मासाठी ३ कोटी ६१ लाख र्पयांची तरतूि केली असून आतापय््ंत १
आदण नावीन्यतामंत्ी मंगलप््भात कोटी ५१ लाख र्पये दवतदरत करण्यात आले आहेत, अशी मादहतीही मंत्ी
लोढा यांनी दिली.
लोढा यांनी दिली.

३ रोटी ६१ लाख र्पयांची रररूद

# QUICK NEWS

हेलुिेट न देराऱुयांवर
कारवाई करा

पुणे : ग््ाहकाने िुचाकी खरेिी
केल्यानंतर त्यांना हेल्मेट न िेणाऱ्या
शहरातील वाहन दवतरकांवर
कडक कारवाई करावी, अशी
मागणी अपना वतन संघटनेने
पदरवहन आयुक्त महाराष्् राज्य,
उप प््ािेदशक पदरवहन अदधकारी
दपंपरी-दचंचवड व शहर पोदलस
आयुक्तांकडे दनवेिनाद््ारे केली
आहे. चालू वर्ाथत दपंपरी-दचंचवड
शहरात मोठ््ा प््माणावर सव्थच
कंपन्यांच्या िुचाकी्ची दवक््ी मोठ््ा
प््माणात झालेली आहे. के्द्ीय
मोटार वाहन अदधदनयमानुसार
िुचाकी दवतरकांनी ग््ाहकाला
हेल्मेट िेणे बंधनकारक आहे.
रथ्त्यावर होणारे अपघात
टाळण्यासाठी िुचाकीथ्वारांनी
हेल्मेटचा वापर करावा यासाठी
िुचाकीची दवक््ी करतानाच
खरेिीिाराला िोन हेल्मेट िेण्याचा
दनयम आहे.

मशषुयवृतुी परीकुुेचा
मनकाल घोमित

मुंबई : गमहाराष्् राज्य परीक््ा
पदररिेमाि्फत ३१ जुलै रोजी
घेण्यात आलेल्या पूव्थ उच््
प््ािदमक दशष्यवृत्ी परीक््ा (इ. ५
वी), शासकीय दवद््ादनकेतन
प््वेश परीक््ा, आदिवासी
दवद््ादनकेतन प््वेश परीक््ा, दवमुक्त
जाती व भटक्या जमाती
दवद््ादनकेतन प््वेश परीक््ा आदण
पूव्थ माध्यदमक दशष्यवृत्ी परीक््ा
(इ. ८ वी) चा अंतदरम
(तात्पुरता) दनकाल सोमवारी
सायं. ६ वाजता www.mscepune.in व
https://www.mscepuppss.in या पदररिेच्या
संकेतथ्िळावर घोदरत करण्यात
आला आहे.

\

प््चार, प््कसद््ीसाठी १ लाख र्पये

< राज्यात पठकपठकाणी रोजगार मेळाव्यांचे प््भावीिणे

आयोजन कर्न बेरोजगारांना रोजगार उिलब्ध
कर्न देण्यािाठी पवभागाने िुढाकार घेतला आहे.
< महास्वयम वेबिोट्ल
ा माफ्तफ ही बेरोजगार उमेदवारांना
कंिन्यांमध्ये रोजगार पमळवून देण्यािाठी प््यत्न
करण्यात येतात. आतािय््ंत पवभागीय स््रावरील
रोजगार मेळाव्यािाठी १ लाख र्िये तर
पजल्हास््रावरील रोजगार मेळाव्यािाठी ४० ते ६०
हजार र्ियांिय््ंत खच्ा करण्याची मय्ाादा होती.
< आता ही मय्ाादा पवभागीय आपण पजल्हास््रावरील
कोणत्याही मेळाव्यािाठी ५ लाख र्ियांिय््ंत
वाढपवण्यात आली आहे. त्यामुळे रोजगार मेळावे
प््भावीिणे आयोपजत करणे िुलभ होणार आहे.
< रोजगार मेळाव्याची मापहती शेवटच्या घटकािय््ंत
िोहोचावी यािाठी १ लाख र्िये इतकी रक््म
मेळाव्याच्या प््चार व प््पिद््ीवर खच्ा करण्याि
मान्यता देण्यात आली आहे, अिे लोढा यांनी
िांपगतले. या िंदभ्ाातील शािन पनण्ाय पनग्ापमत
करण्यात आला आहे.

\

सोलापूर, नवराष््न्यज
ू नेटवर्.क
संथ्िाचालकाकडून
लाच
घेतल्याप््करणी अटकेत असलेले
सोलापूर दजल्हा पदररिेचे प््ािदमक
दशक््णादधकारी दकरण लोहार यांना
अखेर सोमवारी दनलंदबत करण्यात
आले. ३१ ऑक्टोबर रोजी २५ हजार
र्पयांची लाच घेताना दकरण लोहार
यांना लाचलुचपत प्द् तबंधक दवभागाने
रंगेहाि पकडले होते.
३ नोव्हे्बर रोजी लाचलुचपत
दवभागाकडून अहवाल प््ाप्त होताच
तातडीने दजल्हा पदररि प््शासनाने
अवर सदचव शालेय दशक््ण व क््ीडा
दवभाग मुंबई, आयुक्त दशक््ण दवभाग
पुणे व संचालक दशक््ण दवभाग पुणे
या काय्ाल
थ यांना दशक्ण
् ादधकारी दकरण
लोहार यांच्यावर पुढील प््शासकीय
कारवाईसाठी अहवाल पाठवला होता.
त्यानुसार
राज्य
शासनाच्या

\

\

मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
महाराष््ाबाहेरील आदण िेशाबाहेरील
नाट््संथ्िांना हौशी मराठी राज्य
नाट्् थ्पध््ेत सहभागी होता यावे,
यासाठी िोन थ्वतंत् ऑनलाइन के्द्े
सुर् करण्यात येतील,अशी घोरणा
राज्याचे सांथ्कृदतक काय्थमंत्ी सुधीर
मुनगंटीवार यांनी केली. ५९ व्या राज्य
हौशी नाट्् थ्पध््ेच्या गोवा येिे
रदववारी आयोदजत पादरतोदरक दवतरण
समारंभात ते बोलत होते. यावेळी
ज्येष् नाट्् कलाकार दवजय गोखले,
सांथ्कृदतक दवभागाचे उपसदचव
दवलास िोरात, सांथ्कृदतक काय्थ
संचालनालयाचे संचालक दबभीरण
चवरे मंचावर उपस्थित होते.

बोलीभाषेतील

एकांककका

सुर् करणार

कायुाणलयात एकतुु

सुव्पया सुळे यांना मंत्ी सत््ार यांनी वशवीराळ केल्याचे समजताच सायंकाळी राष््वािी
काँग्ेसच्या ववरष््ांकडून सूचना वमळताच राष््वािी काय्ाालयात सायंकाळी सहा वाजता सव्ा
पिावधकारी एकत्् आले. त्यामध्ये राष््वािीचे वजल्हाध्यक्् सुनील माने, युवकचे वजल्हाध्यक््
तेजस वशंिे, मवहला वजल्हाध्यक्् संवमद््ा जाधव, स्समता िेशमुख, पूजा काळे, ववद््ार््ी सेलचे
अतुल वशंिे, रोरखनार नलावडे, सनी वशक््े, अवजत बर््े, सारर कुंभार, सारर पवार, सवचन
जाधव, प्र् मेश पवार, ववकी भंडलकर, शंकर जरताप यांचय् ासह पिावधकारी यांनी एकत्् येवनू
जोरिार घोषणा िेत प््वतकात्मक सत््ार यांच्या पुतळय़ास जोडे मारत पेटवून वनषेध नो्िवला.

जशास तसे उत््र देऊ

तेजि पशंदे म्हणाले, राष््वादी काँग्ेिच्या नेत्या िुप्पया िुळे यांच्यावर खालच्या
िद््तीवर जावून टीका करणे आपण पशवीगाळ करणे ही महाराष््ाची िंस्कृती नाही.
त्यांच्या नेत्यांनी त्यांना काय पशकवले आहे काय?, ते कोणत्या िंस्कृतीतून येते हे
स्िष्् पदिून येते. त्यांनी ताबितोब माफी मागावी, िरत त्यांनी राष््वादी काँग्ेिच्या
नेत्याबाबत टीका केली तर जशाि तिे उत््र देवू अिा इशारा पदला.

आजची मुले आई-वडिलांवर अवलंबून : सुधा मूर्ी

सांगली, नवराष््न्यूज नेटवर्क.
माझे लेखन हे कन्नड भारेत झाले
असले तरी माझे ह्िय हे मराठीच
आहे. वाचकांच्या मनातील अनुभव
सादहत्यातून मांडल्याने माझे सादहत्य
वाचकांना आपलेसे वाटले, असे मत
प््ख्यात लेदखका सुधा मूत्ी यांनी
व्यक्त केले. आजची मुले ही आईवदडलांवर अवलंबनू आहेत हे बरोबर
नाही.
आई-वदडलांनी
एका
मय्ाथिेपय्थतच मित करावी, नंतर
हस््क्ेप िांबवावा, याकडे मूत्ी यांनी
लक्् वेधत लोकांनी सोशल
मीदडयावर वेळ घालवण्यापेक्ा वाचन
करा, दलदहते व्हा, असे आवाहनही
त्यांनी वाचकांना केले. यावेळी मेहता

आजच्या पिढीबद््ल बोलताना मूत्ी
म्हणाल्या, िालकांनी मुलांना कष््
नकोत म्हणून घरी बांधून ठेऊ नका.
मानपिकदृष्या िक््म करा,
शंभरिैकी शंभर गुण पमळवायला
मुले िुिरमॅन आहेत का ? आज मुले
ही आई-वपिलांवर शंभर टक््े
अवलंबून आहेत हे बरोबर नाही. आईवपिलांनी एका मय्ाादेिय्ातच मदत
करावी, नंतर हस््क्ेि थांबवावा.

२३ पुस्क संचाचे प््काशन

प््काशनच्यावतीने सुधा मूत्ी यांच्या
२३ नवीन पुस्क संचाचे प््काशन
करण्यात आले. भावे नाट््मंदिर
वाचकांच्या गि््ीने हाऊसिुल्लं झाले
होते. अनुवादिका लीना सोहोनी यांनी
मूत्ी यांची मुलाखत घेतली.

३ रुपये मिळाले तेवुहा ३ कोटी मिळालुयाचा आनंद

नाट््डवषयर प््डशक््णाची संख्या १२

राज्यात यािूव्ी दोन नाट््पवरयक प््पशक््णे आयोपजत केली जात होती, त्यांची िंख्या
आता १२ करण्यात येत अिल्याची घोरणा मंत्ी मुनगंटीवार यांनी केली. बालनाट््
स्िध््ेची व्याप्ती वाढपवण्यािाठी आपण राज्यस््रीय स्िध््ेत त्यांचा िहभाग
वाढपवण्यािाठी धोरण पनप््ित करणे, राज्य नाट््स्िध््ेतील िापरतोपरक रक््म
वाढपवणे, िरीक््कांचे मानधन वाढपवणे यांचाही प््ाधान्याने पवचार करणार अिल्याचे
मुनगंटीवार म्हणाले.
िमाज आपण देशाला पदशा देणाऱ्या छत््िती पशवाजी
महाराज, िॉ बाबािाहेब आंबेिकर, महात्मा ज्योपतबा फुले,
छत््िती शाहू महाराज, स्वातंत्यवीर िावरकर यांच्यािारख्या
महामानवांवर महानाट््े करण्याचे पवचाराधीन अिल्याचे
त्यांनी िांपगतले. यंदाच्या वर्ाािािून राज्यातील स्थापनक
बोलीभारेतील एकांपकका स्िध्ाा व महोत्िव िुर् करण्याचा
मानिही मुनगंटीवार यांनी जाहीर केला.

५०० र्पयांसाठी
दोघांची हत्या

\ औरं गाबाद, नवराष्् न्यू ज
ने ट वर्क. घाटी र् ग् णालयाच् या
पदरसरात सोमवारी रथ् त् याच् या
कडे ला राहणाऱ् या िोघां ची हत् या
के ल् याची घटना समोर आली होती.
याप् ् क रणी पोदलसां नी तत् काळ
तपासाचे चक् ् दिरवत खू न
करणाऱ् या आरोपीला अखे र बे ड् ा
ठोकल् या आहे . दवशे र म् ह णजे
अवघ्या पाचशे र्पयांच्या वािावर्न
झाले ल् या वािातू न आरोपीने खू न
केल्याचे पोदलसांच्या तपासात समोर
आले आहे. नागेश् र दशवदलंगअप्पा
घु से (५०, रा. कोदहनू र कॉलनी,
मोगलपु रा ) आदण सं ग् ा म रं क ट
(७०) अशी मृ तां ची नावे आहे त .
तर शे ख वजीर शे ख बशीर (वय
३२ वर् ्े , रा. कोदहनू र कॉलनी)

असे आरोपीचे नाव आहे . सं ग् ा म
रंकट हे घाटी पदरसरातील रथ्त्याच्या
कड् ्ाला िू टपािवर एका झोपडीत
राहत होते . िरम् यान, नागे श् र घु से
हे दनयदमत सं ग् ा म रं क ट यां च् याकडे
यायचे . त् यामु ळे त् यां ची ओळख
होती. आरोपी वजीरही अधू न मधू न
ते िे यायचा. रदववारी रात् ्ी ते दतघे
ते िे होते . िरम् यान त् यां च् यात पाचशे
र् प यां व र् न वाि झाला. वाि
एवढ् ्ा दवकोपाला गे ला की,
वजीरने िगड उचलू न नागे श् र
यां च् या डोक् यात घातला. ज् यात
नागे श् र यां चा जागीच मृ त् यू झाला.
त् यानं तर वजीरने सं ग् ाम यां चा गळा
आवळला आदण त् यां ची िे खील
हत् या के ली. िोघां ना सं प दवल् यानं तर
तो ते िू न दनघू न गे ला.

1 स्वतःच्या लेखन प््वासाववषयी बोलताना सुधा मूत्ी म्हणाल्या, पैशाने श््ीमंत नसलेल्या
मध्यमवर््ीय घरात आई- वडील, आजोबा यांच्या संस्कारात वाढले. त्या काळात
सुटीच्या विवशी िेऊळ, वनववहार ही विरण्याची विकाणे. आजोबा सुटीच्या विवशी विरायला
घेऊन जायचे आवण यावर पंचवीस ओळी वलहायला लावायचे. आि-नऊ वष्ााची असताना
वलहायला सुर्वात केली. १९६४ मध्ये ३ र्पये वमळाले तेव्हा ३ कोटी वमळाल्याचा आनंि
झाला. इंवजवनअर झाले, लोकांना भेटले, अनेक िेश विरले.
समाजातील सुख-िुःखाचा कॅनव्हास मांडला, तेव्हा जीवन म्हणजे काय हे कळले.
2
१९८० मध्ये माझे कन्नड भाषेत पवहले पुसक
् आले. १६ वष्ाता एक पॅरा इंगज
् ीत वलवहला
नसतानाही मी इंवजवनअर झाले, इंग्जी वृत्पत्् वाचायला सुर्वात केली. कन्नड ही माझी
मातृभाषा असताना वयाच्या ५२ व्या वष््ी इंग्जी भाषेत पवहले पुस्क वलवहले. वयाच्या ७२ व्या
वष्ापा य्ता वलवहते आहे, लवकरच आणखी काही पुसक
् े प्क
् ावशत होत आहेत. मी आनंिासािी
वलवहते, नाटक, वसनेमासािी वलवहत नाही, असेही मूत्ी म्हणाल्या.

वैमशषुु्यपूरुणवासुुुशैलीचा निुना अडथळे दूर: िंमदराचुया नैसमुगणक संवरुणनाचे काि

अंबाबाई मंडदरार डररणोत्सव सुर्
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रोल्हापूर, नवराष्् न्यूज
नेटवर्क. करवीर दनवादसनी श््ी
अंबाबाई मंदिरात आजपासून
दकरणोत्सवाला प््ारंभ होणार आहे.
हा सोहळा पुढील पाच दिवस
असेल. िरम्यान, िेवीच्या
दकरणोत्सव सोहळ्यात अडिळे
येऊ नयेत, यासाठी ते िूर करण्यात
आले आहेत. मंदिरात पारंपदरक
उत्साहात िीपोत्सव साजरा
करण्यात आला. त्यामुळे आकर्क
थ
रोरणाईसह पणत्यांनी मंदिर पदरसर
उजळून गेला. वैदशष््यपूण्थ
वास््ूशैलीचा नमुना अशी या
दकरणोत्सवाची ओळख आहे.
िीपोत्सवादनदमत्् पंचगंगा निी क््ीरसागर, पद््िम महाराष्् िेवथ्िान पंचगंगा निीची आरती करण्यात
घाट येिे राज्य दनयोजन मंडळाचे सदमतीच्या माजी खजानीस आली. यावेळी महाप्स
् ािाचे वाटप
काय्थकारी
अध्यक््
राजेश वैशाली क््ीरसागर यांच्या हस््े झाले.

राहुल गांधी िुढे म्हणाले, महाराष््ातील
िदयात््ेची िुर्वात छत््िती पशवाजी
महाराज यांना वंदन कर्न करत आहे ही
अपभमानाची बाब आहे. देशात आज
ज्वलंत िमस्या आहेत िण के्द् िरकार
त्याकिे लक्् देत नाही, केवळ चार िाच
भांिवलदारांिाठी हे िरकार काम करत
आहे. नोटबंदीने देशातील छोटे व्यविाय
िबघाईला आले. ४०० र्ियांचा पिपलंिर
११०० र्िये झाला, िेट्ोल, पिझेल १००
र्िये पलटर झाला िण िंतप््धान मोदी
त्यावर एक चकार शब्दही बोलत नाहीत.

सांस्कृवतक काय्ामंत्ी मुनरंटीवार यांची मावहती

\

मुख्यालय सोिरा येणार नाही

चार-पाच
भांडवलदारासाठी
सरकार काि करते

नाट््संस्थांसाठी दोन ऑनलाइन रे्द्े

रकुताचा तुटवडा

अरोला, (वा.) थ्िादनक
शासकीय वैद्कीय महादवद््ालय
(जीएमसी)
व
सव््ोपचार
र्ग्णालयातील
शासकीय
रक्तपेढीमध्ये गत काही दिवसांपासून
रक्ताचा तुटवडा जाणवत आहे.
त्यामुळे आपात्कालीन, िुघ्थटनाग््स्
व गभ्वथ ती मदहलांसह दसकलसेल व
पनलंबन आदेशानुिार पकरण लोहार, पशक््णापधकारी
िॅदलदसमीयाग््स् बालकांना रक्त
(प््ाथपमक) (गट-अ), पज.ि.िोलािूर यांना अटकेच्या
िेण्यास दवलंब होत आहे. र्ग्णांची
पदनांकािािून पनलंपबत करण्यात आले आहे आपण िुढील
गैरसोय टाळण्यासाठी रक्तिात्यांनी
आदेश होईिय््ंत ते पनलंपबत राहतील. त्याचप््माणे पनलंबन
रक्
तिान करण्याचे आवाहन
कालावधीत लोहार यांचे मुख्यालय िोलािूर ठेवण्यात आले
शासकीय
वैद्कीय महादवद््ालय
अिून त्यांना या कालावधीत मुख्यालय िोिता येणार नाही
प््शासनाने केले आहे.
अिेही पनलंबन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
शासकीय
वैद्कीय
जामीन मंजूर
महादवद््ालयातील
रक्तपेढीतून
पशक््णापधकारी लोहार िध्या न्यायालयीन कोठिीत आहेत. त्यांनी जापमनािाठी अज्ा मदहन्याला सुमारे १२०० रक्त
केला आहे. या अज्ाावर िोमवारी युक्ततवाद झाला. आरोिी लोहार यांच्यातफ््े अँि.
दपशव्या र्ग्णांना उपलब्ध कर्न
पमपलंद थोबिे, पवनोद िूय्ावंशी यांनी युक्ततवाद केला आहे. िोलीि तिाि िंिला आहे, िेण्यात येतात, तर दिवसाला
त्यामुळे आता त्यांना जामीन द््ावा अशी मागणी केली. िरकारतफ््े आरोिी
सरासरी ४० रक्तदपशव्यांची
िाक््ीदारावर दबाव आणण्याची शत्यता अिल्याचा युक्ततवाद करण्यात आला आहे.
आवश्
यकता असते. परंतु सध्या
पवशेर न्यायाधीश आर. एन. िांढरे यांनी लोहार यांना २० हजार र्ियांच्या
रक्
त
पे
ढ
ीत रक्ताचा साठा नगण्य
जातमुचलत्यावर जामीन मंजूर केला.
असल्याने व मागणी सतत होत
आिेशानुसार दशक््णादधकारी लोहार यांची कारदकि्थ ही नेहमीच वािग््स् असल्याने रक्तपेढीत काय्थरत
यांना दनलंदबत करण्यात आले आहे. रादहली आहे. ते ज्या दठकाणी जातात कम्थचाऱ्यांसह इतरांना र्ग्णांना रक्त
िेण्यास अडचणी येत आहेत.
िरम्यान, दशक्ण
् ादधकारी दकरण लोहार तेिे वािांची मादलका सुर् होते.

मवहला काय्ाकत्य्ाा्चे पुतळय़ास जोडे

राहुल रांधी्नी नांिडे मध्ये साधला संवाि

बेरोजगारांना रोजगार...

साराऱ्यार सत््ार यांचा प््डररात्मर पुरळा जाळला

सारारा, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
राज्याचे कृदरमंत्ी अब्िुल सत््ार यांनी
राष््वािीच्या खासिार सुद्पया सुळे
यांना दशवीगाळ केल्याचे तीव्् पडसाि
साताऱ्यात उमटले. राष््वािीचे
दजल्हाध्यक्् सुनील माने, युवकचे
दजल्हाध्यक्् तेजस दशंिे यांनी
पिादधकाऱ्यांना बोलावून सायंकाळी
सव्वासहाच्या सुमारास मंत्ी अब्िूल
सत््ार यांच्या प््दतकात्मक पुतळय़ास
मदहलांनी जोडे मार्न खाली तुडवत
पेटवून दिला. यावेळी काय्थकत्य्ां्नी
दनम का पत््ा कडवा है..अब्िल
ू सत््ार
भडवा है, सुद्पयाताई तुम आगे बढो,
हम तुम्हारे साि है अशा घोरणा िेत
दनरेध केला.

\

नांदेि, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
कन्याकुमारी ते काश्मीर पय््ंत सुर्
असलेल्या भारत जोडो यात््ेचा उद््ेश
िेश जोडण्याचा आहे. िेशात सध्या
राज्यातील बेरोजगारांना द््ेर पसरवण्याचे काम केले जात
जास््ीत जास्् रोजगार आहे. या भारत तोडोच्या दवरोधात
दमळावा हे उद््दष्् साध्य भारत जोडो यात््ा आहे. ही पियात््ा
करण्याच्या िृष्ीने दवदवध काश्मीरपय््ंत कोणीही रोखू शकत
उद््ोग, आथ्िापना
नाही. या पियात््ेिरम्यान पुढील १४
यांच्याकडून दरक्त पिे
दिवस महाराष््ातील जनतेचे िुःख
अदधसूदचत कर्न घेऊन समजून घेण्यासाठी आलो आहोत,
हे मेळावे आयोदजत
असे खासिार राहुल गांधी म्हणाले.
करण्यात येतात. दवदवध शासकीय महामंडळे, राष््ीयकृत हजारो मशाल हाती घेऊन राहुल गांधी
तसेच खाजगी बँका, दवत््ीय संथ्िा यांना तसेच कौशल्य यांच्यासह भारतयात््ी सोमवारी रात््ी
दवकास, रोजगार व थ्वयंरोजगार राबदवणारे इतर शासकीय तेलंगणातून महाराष््ातील नांिेड
दवभाग यांना मेळाव्यात आमंद्तत करणे, उमेिवारांना
दजल्ह्ातील िेगलूर येिे प््वेश केला.
रोजगार, थ्वयंरोजगार, कौशल्यदवरयक प््दशक््णाची
तेलंगणातून महाराष््ात पियात््ा येताच
मादहती िेणे, भदवष्यात उपलब्ध होणाऱ्या रोजगार संधी, तेलंगणा प््िेश काँग्ेसचे अध्यक्् रेवंत
यासाठी राज्यातील रोजगार मेळाव्यांचे अदधक प््भावीपणे रेड्ी यांनी दतरंगा झे्डा काँग्ेस
आयोजन करणे आवश्यक आहे. यासाठी होणारा खच्थ
प््िेशाध्यक्् नाना पटोले यांच्या हाती
लक््ात घेता मेळाव्यांच्या आयोजनासाठी खच्थ मय्ाथिेत
सोपवला. यावेळी राहुल गांधी यांचे
भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
मराठमोळ्या पद््तीने औक््ण केले.

वादगुुसुअमरकारी=संसुथाचालकाकडून लाच घेतलुयाचा आरोप शासकीय रकुतपेढीत

सोलापूरचे डशक््णाडधरारी
डररण लोहार डनलंडबर

जनरेचे दुःख समजून
घेण्यासाठी आलो

१२ व्या शररारील यादवरालीन संस्रृर
डशलालेख

िरम्यान,अंबाबाई मंदिराचे नैसद्गथक संवध्थन करण्यासाठी संगमरवर काढण्याचे
काम सुर् आहे. यावेळी सापडलेल्या एका दशलालेखाने मंदिराचा समृद् वारसा
दकती प््चंड आहे याबाबत पुन्हा एकिा अधोरेदखत झाले आहे. हे काम सुर्
असतानाच १२ व्या शतकातील दशलालेख सापडला आहे. मुख्य मंदिरातील
सरथ्वती मंदिराच्या पूव्ेकडील दभंतीवरील संगमरवर काढण्यात आल्यावर २
बाय १ िूट िगडी दशलालेख सापडला आहे. िगडी दभंतीवर कोरलेलय् ा १२व्या
शतकातील संथ्कृतमधील दशलालेखाने प््काश टाकला गेला आहे.

१६ ओळी्मध्ये म्हणी कोरल्या आहेत

पभंतीवर आिव्या िद््तीने पशलालेख आहे. त्यावर १६ ओळी्मध्ये गड््ेगली (
म्हणी) कोरल्या आहेत. मराठीमध्ये गड््ेगली पकंवा कन्निमधील गड््ेगालू ही
स्थापनक िंस्कृती आपण अनुभवांवर आधापरत म्हणी आहेत. ताजा पशलालेख हा
१२ व्या शतकातील यादवकालीन पशलालेख आहे. यावर्नच मंपदराचा वारिा
पकती िमृद् आहे याची मापहती पमळते. यािूव्ी मंपदराच्या आवारात नवग््ह
मंपदराच्या खांबांवर दगिी पशलालेख िाििले होते.

‘नोटबंदीचा
दुखवटा अजून
सरला नाही’

\ मुंबई, नवराष्् न्यूज नेटवर्क.
आजच्या दिवशी २०१६ साली
पंतप््धान नरे्द् मोिी यांनी नोटबंिी
जाहीर कर्न िेशातील स्थिर
अि्थकारणाची हत्या केली. आज
सहा वर्थ सरली तरी िुखवटा मात््
सरला नाही. याच पा््श्थभूमीवर
राष््वािी युवक काँग्ेस 'नोटाबंिीला
श््द्ांजली' वाहण्याचे राज्यव्यापी
आंिोलन करणार आहे, अशी
मादहती राष्व् ािी काँगस
्े चे प्ि् श
े ाध्यक््
जयंत पाटील यांनी ट्वीट करत दिली
आहे.लोकांचे िरडोई उत्पन्न जे
२०१६-१७ मध्ये ८.२ टक््े होते ते
२०२०-२१ मध्ये -७.३ टक््े झाले
आहे. नोटबंिीमुळे सुमारे ३ कोटी
लोकांनी आपली नोकरी गमावली,
असे पाटील म्हणाले.
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