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�श�ण आप�याला कृती करायला,  भवताल जाणून �यायला मदत करतं. पु�तक� �श�ण दैनं�दन 

जीवनात वापरत राहायला हवं, असा स�ला #धानमं%ी नर&' मोद) यांनी देशभरात�या +व,या-या.ना 

�दला आहे. मोद) यांनी आज नवी �द�ल)त तालकटोरा 0�डा संकुलात झाले�या “पर)�ा प ेचचा4” या 

काय40मा5या मा6यमातून, काय40माला उपि�थत तसंच दरूसंवाद तं%:ानाधारे काय40मात सहभागी 

झाले�या +व,याथ<, पालक आ=ण �श�कांसोबत संवाद साधला ?यावेळी त े बोलत होते. हे या 

काय40माचं Aतसरं पव4 होतं. राBयभरातह) अनेक शाळांमध�या +व,याथ<, �श�कांनी हा काय40म 

पा�हला. यश आ=ण अपयश हे पर)�ांमध�या गुणांवर मोजलं जातं, ?यामुळे पालक #?येक पर)�ेला 

महCवपूण4 Dहणत मुलांना #ो?साहन देत राहतात अस ंते Dहणाले. पर)�ा महCवा5या आहेत पण 

पर)�ा Dहणजे जीवन नाह) असंह) ?यांनी सांEगतल.ं 

<><><><>  

चांगले काम, Aन:�वाथ4 सेवा आ=ण #ामा=णकपणा ह) यशाची G%सू%ी आहे, अस ंराBयपाल भगत�सहं 

कोHयार) यांनी Dहटल ं आहे. चंद पIरवार फाऊंडेशन या सं�थेनं ठाणे इथं आर. जे. ठाकूर 

महा+व,यालयात काल आयोिजत केले�या पाचNया वा+ष4क समारंभाम6ये राBयपाल बोलत होते. 

सं�थे5या कामात योगदान �दले�या सुरेश राणाजी, Gबर&' नेगी आ=ण डॉQटर �दनेश चंद यांचा 

राBयपालां5या ह�त े गौरवह) करSयात आला. सं�थेचे पदाEधकार) आ=ण इतर माTयवर या 

काय40माला उपि�थत होते.  

<><><><>  

खर)प +पक+वDयातून वगळ�यामुळे आ0मक झाले�या �वा�भमानी शेतकर) संघटनेचे काय4कतW 

आ=ण शेतकXयांनी आज उ�मानाबाद िज�हा कृषी अEध�क काया4लयाची तोडफोड केल) अशी 

मा�हती आम5या वाता4हरानं �दल) आहे. 

<><><><> 

ना�शक इथं आजपासून संत YेZठ Aनव[ृीनाथ महाराजांची या%ा स\ु झाल) आहे. िज�]याचे 

पालकम%ंी छगन भुजबळ यांनी आज सकाळी Aनव[ृीनाथां5या समाधी �थळाची महापूजा केल). 

यानंतर आज दपुार) संत Aनव[ृीनाथ महाराजांची पालखी काढल) जाणार आहे. या%सेाठ` 

राBयभरातून असंaय वारकर) �दbंया घेऊन दाखल झाले आहेत. िज�हा तसचं नागरपा�लका 

#शासनानं या%के\ंसाठ` मूलभूत सु+वधा उपलcध कdन �द�या आहेत.  

<><><><> 



प�हला प,मYी वसंत देसाई शा�%ीय संगीत महो?सव �सधुंदगु4 िज�]यात कुडाळ इथं काल संपTन  

झाला. या महो?सवात fवा�हेर, आgा आ=ण जयपूर घराSया5या गाAयका पंhडता शुभदा पराडकर 

यां5यासह देशभरातून २२ कलाकार सहभागी झाले होते.  

या वेळी पंhडता पराडकर यांना प�ह�या प,मYी वसंत देसाई जीवनगौरव पुर�कारानं सTमाAनत 

करSयात आल.ं 

सकाळी ९ त े रा%ी ११ वाजेपय.त सलग १४ तास संगीताची ह) मैफल सु\ होती. ?याम6ये 

कलाकारांनी �दवसा5या #हरांना अनुdप राग सादर केले.  

<><><><> 

नांदेड िज�हात�या २०१३ -१४ या वषा4पासून रखडले�या आदश4 gाम सेवक पुर�कारांचं काल 

हदगाव इथं +वतरण झाल.ं �थाAनक आमदार माधवराव पाट)ल जवळगावकर, िज�हा पIरषदे5या 

अ6य� शांताबाई पवार जवळगावकर, आ=ण िज�हा पIरषदेचे मaुय काय4कार) अEधकार) अशोक 

काकडे यांनी या पुर�कारांचं +वतरण केलं. दरवष< एक यानुसार 5 वषा.साठ` १६ तालुQयांमध�या ८० 

gाम सेवकांना पुर�कार �दले.  

<><><><> 

सोलापूर िज�]यातले नामवंत कक4 रोगत: डॉQटर भगवान उफ4  शरद नेने यांचं काल पुSयात 

�दनानाथ मंगेशकर \fणालयात द)घ4 आजारानं Aनधन झाल.ं ते ८० वषा.चे होत.े gामीण भागात�या 

\fणांना सेवा देSयासाठ` त े लंडन सोडून बाश< इथं �थाAयक झाले होते. बाश<त�या नEग4स द[ 

मेमोIरयल कॅTसर \fणालयाचे संचालक Dहणूनह) ?यांनी काम पाह)लं. बाश<ला वै,यक�य �े%ात 

आंतरराZt)य �तरावर नेSयाचं काम डॉQटर नेने यांनी केल.ं ?यां5या पा&थ(वावर आज बाश< इथं 

अं?यसं�कार झाले. 

<><><><> 

यावष< माच4 म�हTया5या अखेरपय.त राBयभरात साडसेहा हजार #ाथ�मक आरोfय क& ' सु\ केल) 

जातील अशी घोषणा आरोfयमं%ी राजेश टोपे यांनी केल) आहे. ते काल मंुबईत बातमीदारांशी बोलत 

होत.े या आरोfय क& 'ांम6ये आयुवWद, यूनानी आ=ण पIरचाIरकेचं �श�ण घेतले�यानंा सामुदाAयक 

आरोfय अEधकार) Dहणून नेमल ंजाईल अशी मा�हती ?यांनी �दल).  

<><><><> 

गुवाहाट) इथं सु\ असले�या AतसXया खेलो इंhडया युवा �पधWत आज भारो[ोलन, हॉक� आ=ण 

जलतरण #कारातले अंAतम सामने होणार आहेत. पदकता�लकेत  ६२ सुवण4पदकांसह महाराZt 

अNवल �थानी कायम आहे. 

//<><><><>// 


