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कवट समाजातफ
रामनवमी
औरंगाबाद : जयभवानीनगर येथे कवट
समाजातफ रामनवमी उ सव मो ा
उ साहात साजरा कर यात आला. यावेळी
महा सादाचा काय म झाला. शोभाया ा
काढ यात आली. या वेळी बाळ कवट,
गजानन कवट, मोहन कवट, संजू कवट,
िवजय कवट, लिलता कवट, गाय ी कवट,
वंदना कवट आद सह सम त कवट व
ये ठ िम मंडळांचा सहभाग होता.

औरंगपु यात वा पूजन
सोहळा
औरंगाबाद : ा ण समाज सम वय
सिमतीतफ भगवान परशुराम
ज मो सवािनिम बहुभािषक ा ण
महासंघ व ा ण मिहला मंच यां या
संयु त िव माने थापन कले या भागव
कसरी ढोल पथकाचा वा पूजन सोहळा
सोमवारी (िद. २६) औरंगपुरा येथील
िज हा प रषद क या शाळत पार पडला.
काय मास पंकज पाठक, अिनल
पैठणकर, आिशष सुरडकर, ऋषीकश
जै वाल, सिचन खैरे, समीर राजूरकर,
िमिलंद दामोदरे, रिव सुतावणे, सुरेश
देशपांड, अ पा कलकण , सुिमत शेलार,
िशव नरवड आदी उप थत होते. िवजया
कलकण यांनी आभार मानले.

भगवान महावीर
या यानमाला आजपासून
औरंगाबाद : प.पू. आचाय कशा नंदीजी
महाराज ससंघाचे बुधवारी (िद. २८)
सकाळी ७ वाजता मोहनलालनगरातील जैन
मंिदरातून राजाबाजार जैन मंिदरात आगमन
होणार आहे. चं सागर िदगंबर जैन
धमशाळा शहागंज येथे भगवान महावीर
या यानमालेचे आयोजन कले आहे.
बुधवारी सकाळी ८.१५ वाजता आचाय
कशा नंदीजी महाराज यां या उप थतीत
या यानमालेला सु वात होईल, असे
आनंद सेठी, दीप पाटणी यांनी कळिवले
आहे. ३१ माच रोजी दयघात थमोपचार
व िनवारण या िवषयावर डॉ. आनंद
िनकाळजे उ बोधन करणार आहेत.

पूव ाथिमकसाठी
लागणार तीन वष
औरंगाबाद : पूव ाथिमकम ये
मोडणा या नसरी, ले पु , ी‐ ायमरीम ये
वेशासाठी आता बालकांना तीन वष पूण
करावी लागणार आहेत. यािशवाय िविवध
मा यमां या शाळांतील पिह या वगात
वेश घेणा या मुलां या वयासाठी शासनाने
सहा वषाचा िनयम घालून िदला आहे.
आठ वषापूव च शासनाने शालेय
वेशाची कायप ती िन ि◌चत कलेली
आहे. मा , यात पूव ाथिमक वगासाठी
िव ा या या वेशासाठी वयाबाबत िनदश
न हते. यामुळ पालक आिण शाळां या
मनमानीप तीने हवे या वगात वेश िदला
जात होता. प रणामी बालकांवर कमी वयात
अ यास आिण िश कांचे दडपण येते. ही
बाब ल ात घेत शासनाने पूव ाथिमक
वगातील वेशावर अ यासासाठी िश क
संचालकां या अ य तेखाली एक सद यीय
सिमती थापन कली होती. या सिमतीने
कले या िशफारश नुसार पिहली या तीन
वग अगोदर असले या नसरी िकवा ले
पु म ये वेश घे यासाठी िकमान वय तीन
वष िनधा रत कर यात आले आहे.

भाषा संर ण काय ाची गरज
कौितकराव ठाले पाटील यांचे ितपादन

औरंगाबाद / ितिनधी
महारा ीयन समाज मानिसक
गुलाम
आहे.
पर ांतीय
पाणीपुरीवा याला सु ा मराठी
बोल याची आपण िहंमत दाखवत
नाही. यामुळच अिमताभ ब चन,
गुलजारसारखे लोक प ास वष
महारा ात राहूनसु ा यांना मराठी
समजून यावीशी वाटत नाही. मराठी
भाषा जगवायची असेल तर ही
गुलामिगरी आप या मानिसकतेतून
बाहेर काढली पािहजे आिण
शासकीय पातळीवर भाषा संर ण
कायदा कला पािहजे, असे ितपादन
मराठवाडा सािह य प रषदेचे अ य
कौितकराव ठाले पाटील यांनी
कले.
डॉ. बाबासाहेब आं बेडकर
मराठवाडा िव ापीठा या मराठी
भाषा व वा मय िवभागाम ये
'सािह यो सव' या काय मात ते
मुख पाहुणे हणून बोलत होते.
यावेळी मंचावर मराठी िवभागाचे
िवभाग मुख ा. डॉ. अशोक
देशमाने, सम वयक ा. डॉ. दासू
वै उप थती होते.
ते पुढ हणाले की, काही लोक
आप या भाषेब ल वाईट बोलतात.

काही लोक िवनाकारण अिभजात
भाषे या धोरणाला िवरोध करतात.
एक वेळ अशी होती की मराठी
परदेशातील १२ िव ापीठांम ये
िशकवली जायची, भारतात अनेक
िव ापीठांम ये मराठी िशकवली
जायची कषी िव ापीठांम ये आिण
यावसाियक अ यास मांना देखील
मराठी हा भाषा िवषय असायचा.
आज िच िनराशाजनक आहे. हे
िच बदलायचे असेल तर सवानी
एक येऊन काम करणे गरजेचे
आहे.
मराठी भाषा थम भाषा हणून
महारा ाम ये येक अ यास मास
िशकवली गेली पािहजे, यासाठी
िवशेष य करावे लागतील.
यासाठी सािह य प रषद, मराठी
िवभाग आिण मराठी भाषेचे जाणकार
यां या अनुबधं ातून मराठी भाषेिवषयी
ामािणक काय कर याची गरजही
यािनिम ाने यांनी य त कली.
अ य ीय समारोप करताना ा. डॉ.
अशोक देशमाने यांनी िव ा या या
बौि क िवकासासाठी पुढील वषात
होणा या उप मांची
परेषा
सांिगतली. काय माचे ा तािवक
ा. डॉ. दासू वै , सू संचालन

अडीच हजार वंटल
तूरडाळ वाटप
औरंगाबाद / ितिनधी
गे या मिह यात शासनाकडन
िज ासाठी पावणेचार हजार
वंटल तूरडाळ आली होती. िज हा
पुरवठा
िवभागाने
रेशन
दुकानदारिनहाय तूरडाळीचे िवतरण
कले असून, आतापयत अडीच
हजार
वं टलचे
वाटप
िशधापि काधारकां ना कर यात
आले.
डाळ पडन खराब हो यापे ा
रा यातील गोरगरीब नाग रकां ना
कमी दरात उपल ध क न दे याचा
िनणय शासनाने घेतला आहे.
याअनुषगं ाने गे या मिह यात िज हा
पुरवठा िवभागास ३ हजार ७५४
वं टल तूरडाळीचे िनयतन ा त

झाले होते. ही डाळ िज ातील
रेशन दुकानामाफत सवच
िशधापि काधारकां ना ५५ पये
िकलोने िवत रत कर याचे आदेश
सु ा शासनाने िदले आहेत. िज ात
एकण एक हजार ८०१ रेशन
दुकानदार असून, यां यामाफत
ितकाड एक िकलो डाळ दे यात
येत आहे. यानुसार आजपयत
पावणेचार हजारपैकी अडीच हजार
वं टल डाळ नाग रकां ना िवत रत
कर यात आ याची मािहती िज हा
पुरवठा िवभागा या अिधका यांनी
िदली.
िश लक
डाळ
िशधापि काधारकां ना
लवकर
िवत रत कर याचे आदेश पुरवठा
िवभागाने िदले आहेत.

च धर कोठी यांनी कले
तर आभार बापूराव व हाड याने
मानले.
या
काय मा या
यश वतेसाठी डॉ. मनोज मुने वर,
डॉ. दैवत सावंत, डॉ. सुधाकर
बोथीकर, डॉ. िवठोबा म क,
वा मीक वाघमारे, राम साद वा हळ
आद नी प र म घेतले.

अ वनी दु गड
ठर या ' मारवाड
टलट आयकॉन'

औरंगाबाद/ ितिनधी
सकल मारवाडी युवा मंच िमडटाऊनतफ 'िमसेस
मारवाड टलट आयकॉन' पधा तापिडया
ना मंिदरात नुकतीच घे यात आली. यावेळी
अिखल भारतीय मारवाडी युवा मंचचे ादेिशक
अ य सुनील खािबया यांची मुख उप थती
होती. पध या अंितम फरीत िनवडले या ११
पधकां नी गुणव ा, ितभा व समयसूचकता
दाखवून सवाना भािवत कले. अ वनी दु गड
यांनी 'िमसेस टलट आयकॉनचा' मान िमळवला.
ि तीय मांक अिनता दरगड तर पूजा करवा यांनी
तृतीय मांक पटकावला. उ ज
े नाथ ब ीस िश पा
जैन व योिगता दहाड यांना िमळाले. पध या
यश वतेसाठी संघटने या अ य ा सुि या सुराणा,
सिचव ममता ितवारी, पूनम सारडा, भ ती
संकलेचा, रंक उपा याय, वषा तोडवाल, भारती
तोतला, राखी संचेती आद नी प र म घेतले.

आता रोज हैदराबादला िवमान सेवा
औरंगाबाद / ितिनधी
काही
मिह यांपासून
आठव ातून तीन िदवस सु
असलेली जेटची औरंगाबाद ते
हैदराबाद ही सेवा आता रोज सु
राहणार आहे. या िनणयामुळ
हैदराबादमाग देश‐िवदेशात जाणे
सोई कर होणार आहे. परंत,ु ित पती
गाठ यासाठी गैरसोयीचा सामना
करावा लागणार आहे.
धािमक थळां ना िवमानमाग
जोड यासाठी जेट एअरवेजने
िवमान सेवा सु कली. दाि णा य
अिभनेता िचरंजीवी यांचा मुलगा
रामचरण तेजा यां या मालकीची
कपनी असणा या जेटने ित पती ‐
हैदराबाद ‐ औरंगाबाद अशी सेवा
सु कली. याच दर यान नांदेड
आिण िशड येथील िवमानतळ
काया वत झा यानंतर कपनीने
नांदेड ते हैदराबाद आिण मुंबई ते
हैदराबाद सेवा सु कली. ही सेवा
सु करतानाच औरंगाबाद ते
हैदराबाद ही रोज सु असलेली
उ ाणे आठव ातून तीन िदवस
कर याचा िनणय घेतला. यािशवाय

हैदराबादहून दुपारी १२.३० ला
औरंगाबादेतून िवमान आ यानंतर
पु हा हैदराबादकड झेप घेणा या
वेळतही बदल कला. प रणामी
हैदराबादमाग ित पतीकड जाणा या
भािवकां ची गैरसोय झाली. जेट
कपनी िशड हून थेट हैदराबादकड
सेवा सु क रेल, अशी चचा सु
असतानाच अचानक कपनीने
औरंगाबादेतूनच दररोज सेवा
दे याचा िनणय घेतला आहे.
हैदराबाद ते ित पती वास
अवघड
जेटने घेतले या िनणयानुसार
हैदराबादहून सायंकाळी स वासहा
वाजता िवमान औरंगाबादकड
िनघेल. ते औरंगाबादला पावणेआठ
वाजता पोहोचणार आहे. यानंतर
औरंगाबादहून रा ी आठ वाजून दहा
िमिनटांनी िवमान रवाना होईल. ते
हैदराबादला रा ी साडनऊ वाजता
पोहोचणार
आहे.
यानंतर
ित पतीकड जाणारे िवमान स ज
राहणार आहे. मा ित पतीहून
हैदराबाद ते औरंगाबाद यादर यानचा
वास अडचणीचा ठरणार आहे.

ित पतीहून सकाळी ९.३० वाजे या
सुमारास हैदराबादकड िवमान झेप
घेत,े तर हैदराबादहून औरंगाबादकड
येणारे सायंकाळचे िवमान आहे.
तोपयतचा कालावधी कठ
घालवावा, असा
न असतो.
िदवसभर िवमानतळावर एकाच
िठकाणी राहणे अवघड आहे.
हैदराबादचे पयटन कर याचा िवचार
झा यास तेही श य नाही.
िवमानतळ ते हैदराबाद शहर बसने
गाठ यासाठी दीड ते दोन तासांचा
कालावधी लागतो. जा या‐
ये याम ये वेळ गे यानंतर
पयटन थळाची पाहणी कधी करणार
असाही पेच आहे.
'झुम' एअरचे उ ाण होईना!
एअर इंिडयाबरोबरच िद ली या
मागावर नवे िवमान सु होणार
होते. ऑ टोबर २०१७ म ये झुम
एअरचे िवमान िद ली या मागावर
उ ाण घेणार होते. ऑ टोबर मिहना
संपून सहा मिह याचा कालावधी
लोटला तरीही झूम एअरचे उ ाण
होऊ शकले नाही. या कपनीकडन
िवमानसेवेची तयारी पूण झालेली

आहे. परंतु, वेळाप क जाहीर
कलेले नाही.
स या
औरंगाबाद या
िवमानतळाव न जेट एअरवेज,
जेट आिण एअर इंिडयाचे िवमान
मुंबई, हैदराबाद आिण िद ली या
तीन शहरांशी जोड यात आले आहे.
क शासना या मह वाकां ी उडान
क पाअंतगत झुम एअर या नोएडा
बेस िवमान कपनीने औरंगाबादहून
िद ली
िवमानसेवा
सु
कर याबाबतचा
ताव
ािधकरणाकड िदलेला होता. यास
त वत: मंजुरी िमळाली होती. या
तावाला िमळाले या मंजुरीनंतर
दो ही िवमानतळां वर येणा या
िवमानां या वेळां मधून नवीन
िवमानासाठी वेळचे िनयोजन कले
जाणार होते.

ऑनलाईन हरभरा खरेदी
न दणीला अ प ितसाद

औरंगाबाद / ितिनधी
शेतक यां या मालाला बाजारपेठत यो य हमीभाव िमळत
नस याने शेतक यांचे नुकसान होते हणून शासनाने नाफडमाफत
ऑनलाईन हरभरा खरेदी न दणीला अ प ितसाद िमळत
असून तालु यातील अव या १४ शेतक यांनी न दणी कली आहे.
नाफडतफ खरेदीचा िनणय
घेत यानंतर ११ माचपासून
ऑनलाईन न दणीला सु वात
झाली. िज ातील गंगापूर,
वैजापूर, औरंगाबाद, खुलताबाद,
क ड येथे हरभरा न दणी सु
कर यात आली. मंगळवार (िद.२७) पयत फ त १४ शेतक यांनी
खरेदी क ावर न दणी कली. स यातरी न दणीवर भर िदला जात
असला तरी ितहे टरी उ पादकता जाहीर न झा याने
शेतक यांम ये सं माचे वातावरण अस याने शेतकरी न दणीला
येत नस याचे समजते. मराठवा ातील औरंगाबाद कषी
िवभागाअंतगत या औरंगाबाद, जालना, बीड या िज ांत
हरभ याचे सवसाधारण े ४ लाख ४४ हजार ६३५ हे टर असून
यंदा ९ लाख ७ हजार ८० हे टरवर पेरणी झाली आहे. यंदा अनेक
िज ांत हरभ यास एकरी चांगला उतारा िमळत असून आधारभूत
िकमत ित वंटल ४४०० पये असताना खु या बाजारात मा
३२०० ते ३४०० पये दराने यापारी खरेदी करत आहेत.

कवळ १४
शेतक यांनी
कली न दणी

