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***** 
**पैठणच ंसंतपीठ ये-या जानेवारीपासून सु5 - उ8 िश;णम=ंी सामतं यांची घोषणा  
**किनB Cयायालयाचंं कामकाज सोमवारपासून दोन स=ांमधे चालणार 
**मराठा समाजाचा सरसकट इतर मागास JवगाKत समावशे करLयाची संभाजी 
िNगेडची मागणी 
 आिण  
**औरंगाबादमधे कोरोना िवषाण ू संसगाKमळु े तीन TUणांचा म-ृयू, एकYण TUण संZया 
३० हजार २१३  
**** 
औरंगाबाद िज`aातलं पैठणचं संतपीठ ये-या जानवेारी पासून होणार अस`याची 
मािहती राcयाच े उ8 आिण तं= िश;ण मं=ी उदय सामंत यांनी dदली आहे. -यानंी 
आज  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िवgापीठात अंितम वषाKhया परी;ेसंदभाKत 
आढावा घेतला -यानंतर ते वाताKहर पdरषदते बोलत होत.े त ेjहणाले... 
ये"या जानेवारीम+ये महारा-. शासन आिण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
िव;ापीठ यांची >वाय? स>ंथा Aहणनू जगतगुF सतं एकनाथ महाराजांHया नावानं 
संतपीठ सFु करIयाचा िनणJय आज आमHया झालMेया बैठकOम+ये आAही सगPयांनी 
िमळRन घेतला आह.े ये"या मिहनाभराम+ये यासंबंधी जो जीआर आहे तो देखील 
काढIयाची जबाबदरी मंZी या ना"यानं >वत:मी \>वकारली आह.े संपूणJ ]ोजे^टला 



२२ कोटी Fपयांचा खचJ येणार आहे. आिण जेaहाढा खचJ िव;ापीठ करले तेaहbाचा 
तेaहढा पैसा हा शासनाकडRन पुcहा एकदा िव;ापीठाला dदला जाईल. 
 
उkमानाबाद इथं िवgापीठाचे उपकmn सुT करLयात येणार अस`याचं म=ंी सामतं यांनी 
यावेळी kपo कpल.ं ते jहणाल.े.. 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव;ापीठ ह े ]चंड क-ानतंर िनमाJण झालेल ं
िव;ापीठ आहे. ही ]"येकाची जबाबदारी आह े कO "यांचं नाव अबाdदत ठेवणे. ही 
माgयासगट ]"येकाची जबाबदारी आहे. िव;ापीठाम+ये दोन भाग करIयाचा ]य"न  
आमचा आिजबात नाही. अशा कhठMयाही गैरसमजाला आपण बळी पडR नये आिण 
अशा मागIया कFन कोणी जर वातावरण िबघडवIयाचा ]य"न करत असले तर 
"याला दखेील मला नiतेची िवनंती करायची आहे कO अस कhठलहंी राजकारण 
महािवकास आघाडीHया सरकारनं कjलले ं नाही. या िव;ापीठाबkल आिण िवशेषत: 
डॉ.बाबासाहेब आंबडेकरांबkल िनतांत िनmा असणार ेआAही कायJकतn आहोत, "यामुळे 
असा गैरसमज कोणी पसरवू नये. 
डॉ.बाबासाहेब आबंेडकर मराठवाडा िवgापीठाhया अतंीम वषाKhया `ऑनलाईन` 
परी;ेसाठी ९० टup िवgाvयाwनी नxदणी कpली असून १० टup  िवgाथy `ऑफलाईन` 
परी;ा देणार अस`याची मािहतीही उ8 आिण त=ं िश;ण म=ंी उदय सामतं यांनी 
यावेळी dदली. दरjयान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िवgापीठाhया 
Jवेश{ारासमोर आज उ8 िश;णमं=ी उदय सामतं यांhया वाहनांचा ताफा अडवणा|या 
`ऑल इडंीया मजलीस-ए-इ}ेहाद~ल-मkूलीमीन` अथाKत `एमआयएमhया` 
कायKक-याwना अटक करLयात आली. िवgापीठाhया किथत िवभाजनािवरोधात ह े
आंदोलन  होत.ं िवgापीठ िवभाजन, नामांतर �ता-मा kमारकास होत असलेली 
dदरंगाई, परी;ेचा घोळ, िश;ण -परी;ा शु̀ क प�ास टup माफ करावं आदी मागLया 
या कायKक-याwनी यावळेी कp̀ या.  
**** 
कोरोना िवषाण ूसंसगाKhया पा�Kभूमीवर सोमवारपासून राcयात सवK किनB Cयायालयांच ं
कामकाज सोमवारपासून दोन स=ांमधे चालणार आह.े सकाळी साडेदहा ते 



दीडवाजपेयwत पिहलं स= तर द�सरं स= द�पारी दोन ते सं�याकाळी साडेपाच वाजपेयwत 
असेल. उ8 Cयायालयाhया Jशासक�य सिमतीनं याबाबतचं प=क जारी कpलं आह.े 
संबंिधत वक�ल िक�वा प;कार हेतुपुरkसर गैरहजर रािह`याचं ल;ात आ`यास 
कारवाईचा इशाराही या प=कात देLयात आला आह.े सोमवारपासनूhया कामकाजात 
प-नी, मुलं, पालक यांhया दखेभालीhया खचाKसंबंधी दाखल करLयात आलेले अजK, 
सव�8 िक�वा उ8 Cयायालयान ं काही खटले ठरािवक काळात िनकाली काढLयाच े
आदेश dदले असतील तर अशा खट`यांची JाधाCयानं सुनावणी होणार आहे. तसंच 
cया Jकरणांत आरोपी तीन िक�वा -या�न अिधक वषw कारागृहात आहेत आिण 
दंडािधकारी Cयायालयापुढे सु5 असले̀ या खट`यातंील जे आरोपी सहा मिहCयापंासून 
तु5�गात आहेत, -या खट`यावंरील सुनावणी घLेयात यावी, असे िनद�श उ8 
Cयायालयाhया Jशासक�य सिमतीनं dदले आहेत. 
**** 
मराठा समाजाचा सरसकट इतर मागास JवगK `ओबीसीत` समावेश करLयाची मागणी 
संभाजी िNगडेन ंकpली आह.े संभाजी िNगेडच ेJदेश Jव�p डॉ. िशवानंद भानुसे यांनी 
आज औरंगाबाद इथं J=कार पdरषदते ही मािहती dदली. मराठा समाजाला Cयायमतूy 
गायकवाड आयोगान ंराcय घटनhेया ३४० कलमानुसार इतर मागास JवगK `ओबीसीत` 
सरसकट समावेश करावा अशी िशफारस कpली अस`याच ं -यांनी सांिगतल.ं राcय 
शासनान ं काढलेली पोलीस भरती र� करावी असंही ते यावळेी jहणाल.े यामागणी 
यासंदभाKत J-येक िज`aात िज`हािधकारी आिण तहिसलदारांना िनवेदन देणार 
अस`याची मािहतीही -यांनी dदली. यासंदभाKत सरकारन ं िनणKय न घेत`यास 
आंदोलनाचा इशारा डॉ. भानुसे यांनी यावेळी dदला. 
**** 
मराठा समाज आर;णासंबधी kथिगती उठवLयासाठी सव�8 Cयायालयात दाद मागावी, 
यासाठी सोलापूर इथ`या मराठा �ांती ठोक मोचाKhया वतीन ंआज पालकम=ंी द}ा=य 
भरणे यानंा िनवेदन सादर करLयात आल.ं आर;णाचा िनणKय जोपयwत होत नाही 
तोपयwत कोणतीही भरती करLयात यऊे नये अCयथा गिनमी का�यानं आदंोलन 
करLयाचा इशारा आंदोलकांनी dदला आह.े   
**** 



औरंगाबाद िज`aात कोरोना िवषाण ू संसगाKवर उपचार घेत असले`या तीन TUणांचा 
आज म-ृय ूझाला. िज`aात आतापयwत ८५४ जणांचा या िवषाण ूसंसगाKन ंम-ृयू झाला 
आह.े दरjयान, औरंगाबाद महापािलकpन ं शहर Jवेश ना�यांवर कोरोना िवषाण ू
संसगाKसाठी घेतले`या २१२ चाचLयांमध े १९ नवे TUण आज आढळले आहते. 
िज`aात हा संसगK झाले`या TUणांची संZया आता ३० हजार २१३ झाली आह.े  
**** 
लातूर िज`aात आजपासून तयार कापडाची द�काने नेहमीकरीता सकाळी नऊ ते 
सायकंाळी सात पयwतच चालू ठेवLयाचा िनणKय घेLयात आ`याची मािहती लातूर 
�यापारी महासंघाचे अ�य; Jदीप सोलंक� यांनी dदली आह.े कोरोना िवषाणू 
संसगाKhया पा�Kभूमीवर, लातूर शहरातील रिेडमेड कापड �यापा|यांhया बठैक�त हा 
िनणKय घेLयात आला.  
**** 
गोदावरी नदीला मोठा पूर आ`यानं परभणी िज`aात`या गंगाखडे शहरातला गोवधKन 
घाट पाLयान ंवढेला असनू पा=ात`या नृिसंह मdंदराhया कळसावर पाणी पोहचल ंआह.े 
नाथसागर आिण माजलगाव Jक`पातून मो�ा Jमाणावर गोदावरी नदीhया पा=ात 
पाणी सोड`यानं गोदावरी नदी द�थडी भ5न वाहत आहे.  
**** 
जालना शहर तसंच िज`aात`या अंबड, जालना आिण बदनापूर तालु�यात`या काही 
भागात आज मेघगजKनेसह जोरदार पाऊस झाला.  
**** 
नांदेड इथ`या डॉ.शकंरराव च�हाण िव�णुपूरी जलाशयाची सात दारं आज उघडLयात 
आली. यामळुे गोदावरी नदी द�थडी भ5न वाहत अस`यान ं नदीकाठhया गावानंा 
सावधानतेचा इशारा Jशासनान ंdदला आह.े गोदावरी नदीhया पाणी पातळीत वाढ होत 
असून नांदेड शहरात`या दासगणू महाराज पलुाव5न कालपासून वाहतकू बंद करLयात 
आली आह े
**** 
लातूर िज`aात`या काही ताल�ुयात अितवृoीमळु ं िपक� वाया गेली अस`यान ं
शेतक|यांना पीकिवjयाची २५ टup रuम आगाऊ gावी, अशी मागणी भारतीय जनता 



प;ाच ेनेते संभाजीराव पाटील िनलंगकेर यांनी कpली आहे. -यानंी या मागणीचं िनवेदन 
िवधानसभेतल े िवरोधी प;नेते देव�n फडणवीस यांhया माफ�त सरकारला dदले आहे. 
मागhया काही dदवसात िनलंगा,देवणी,िश5र अनंतपाळ,लातूर तालु�यासंह िज`aाhया 
अनके भागात अितवoृी झाली -यात सोयाबीन आिण खरीपाची िपक� वाया गेली. िपक� 
पूणKपणे गेली असतील तर शेतक|यांना िवjयाची २५ टup रuम आगाऊ देLयाची तरतदू 
असून िवमा क�पCयांसोबत तसा करार झालेला अस`याचंही -यांनी या िनवेदनात jहटलं 
आह े
**** 
पंतJधान नर�n मोदी यांhया ७० �या वाढdदवसािनिम}ान ंसेवा स�ाहांतगKत उkमानाबाद 
इथ`या उमरगा ताल�ुयातील मु5म शहरात फ�डस या kवयंसेवी संkथेhया वतीन ं
असंघटीतांचे िवमे उतरवLयात आले आहते. असंघdटत कामगार, युवक आिण वाहन 
चालक यांना Jधानम=ंी सुर;ा योजनेचा लाभ िमळावा यासाठी संkथेनं kवखचाKतुन 
१७० लाभाvयाwच े िवम ेउतरवल ेआहेत. फ�डस kवयंसेवी संkथेचे िज`हा�य; धनाजी 
धोतरकर यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. दरjयान, धळुे इथहंी भारतीय जनता प; 
कामगार आघाडीhया वतीन ं `सेवा स�ाहािनिम}` िज`हा 5Uणालय आिण को�हीड 
5Uणालयाhया  सपंणूK पdरसरात आज kवhछता अिभयान राबिवLयात आलं.  
**** 
 

 
 


