
‘उच्च व तंत्र शिऺण मंत्राऱय @कोल्हाऩूर’ उऩक्रमास मोठा प्रततसाद 

प्रऱंबित ३६३५ ऩैकी २७६४ प्रकरणे उऩक्रमाआधीच तनकाऱी 

 

- उच्च व तंत्र शिऺण मंत्री उदय सामंत यांची माहहती 

 

‘उच्च शऴसण मंत्राऱय @कोल्षाऩरू’ या उऩक्रमात बोऱताना राज्याचे उच्च ळ तंत्र शऴसण मंत्री उदय शामंत 

 

 

‘उच्च शऴसण मंत्राऱय @कोल्षाऩरू’ या उऩक्रमाशाठी जमऱेऱे उच्चशऴसण सेत्राऴी शंबधंधत घटक. 
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वळवळध घटकांच्या शमस्या ऐकून घेताना मंत्री उदय शामंत. 
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कोल्षाऩूर, दद. २५ जानेळारी: ‘उच्च ळ तंत्र शऴसण मंत्राऱय आऩल्या वळभागात ’ षा अशभनळ उऩक्रम जाषीर केल्यानंतर 
षा ऩदषऱा काययक्रम षोण्याऩूळीच वळभागांतगयत प्रऱंबबत अशऱेल्या ३६३५ऩैकी शुमारे २७६४ प्रकरणे ननकाऱी ननघाऱी 
आषेत. वळऴेवतः १७ ऩैकी १० व्यकतींना अनुकंऩा तत्तत्तळाळर ननयुकती देण्याच ेननश्चचत करण्यात आऱे आषे , अऴी 
मादषती उच्च ळ तंत्र शऴसण मंत्री उदय शामंत यांनी आज येथे ददऱी. 
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शऴळाजी वळद्याऩीठाच्या श्जजाऊ शाषेब बषुउद्देऴीय शभागषृात आज शकाली  ‘उच्च शऴसण मंत्राऱय  @कोल्षाऩूर’ या 
उऩक्रमाश प्रारंभ झाऱा. प्रऱंबबत प्रचन शोडवळण्याशाठी आऱेऱो अशल्याने कोणत्तयाषी प्रकारच ेस्ळागत ळगैरेची 
औऩचाररकता स्ळीकारणार नाषी , अऴी भूशमका स्ऩष्ट करून याळेली उऩश्स्थत अशऱेल्या ऴैसणणक सेत्राऴी ननगडडत 
वळवळध घटकांना शंबोधधत करून मंत्री श्री. शामंत यांनी ळेल न दळडता थेट ननळेदकांची गाऱ्षाणी ऐकून घेण्याश 
शुरूळात केऱी. 

याळेली मंत्री श्री. शामंत म्षणाऱे , ‘उच्च ळ तंत्र शऴसण मंत्राऱय  @कोल्षाऩूर’ या उऩक्रमांतगयत 
वळद्याथी, ऩाऱक, शऴसक, प्राचायय, ऴैसणणक शंस्थांच्या अडचणी शोडळण्याशाठी या 
उऩक्रमाची येथून शुरुळात करण्यात येत आषे.  षा काययक्रम जाषीर झाल्यानंतर शातळा ळेतन आयोग अथळा ळेतन 
ननश्चचतीच्या २३८ प्रकरणांऩैकी २२० प्रकरणे ननकाऱी ननघाऱी आषेत. अनुकंऩा तत्तत्तळाळरीऱ ४१ प्रकरणे आऱी षोती , 
त्तयातीऱ ३४ प्रकरणे ननकाऱी ननघाऱी आषेत. ळेतन देयकात नाळ शमावळष्ट करण्याबाबत ८५ प्रकरणे प्राप्त झाऱी 
षोती, त्तयातीऱ ८० ननकाऱी ननघाऱी आषेत. शेळाननळतृ्तती ळेतनाची ५३५ प्रकरणांऩैकी ४९२ प्रकरणे ननकाऱी ननघाऱी 
आषेत. शेळाननळतृ्तती उऩदानाच्या ४०८ प्रकरणांऩैकी ३४१ प्रकरणे ननकाऱी ननघाऱी आषेत. शऴसकेतर कमयचाऱ्यांच्या 
ळेतन ननश्चचतीची १४६ प्रकरणे प्रऱंबबत षोती , त्तयाऩैकी ९६ ननकाऱी ननघाऱी आषेत. अश्जयत रजा रोखीकरणाच्या ५५ 
ऩैकी ४३ ननकाऱी ननघाऱी आषेत. भवळष्य ननळायष ननधीच्या ४९०ऩैकी ४३३ ननकाऱी , स्थानननश्चचतीच्या ६४७ ऩैकी ४८५ 
प्रकरणे ननकाऱी ननघाऱी आषेत. यांशष तात्तऩुरत ेशेळा ननळतृ्तती ळेतन , ळैद्यकीय देयके याशंदभायतीऱ प्रऱंबबत प्रकरणेषी 
मागी ऱागल्याच ेमंत्री श्री शामंत यांनी शांधगतऱे. 

शीमाभागात ऴैसणणक शंकुऱ शुरू करण्याशंदभायत  राज्य ऴाशनाने शकारात्तमक ऩद्धतीने प्रयत्तन केल्याच ेशांगून मंत्री 
उदय शामंत म्षणाऱे , या ऴैसणणक शंकुऱाश मूतय स्ळरुऩ येत अशून श्जल्षाधधकाऱ्यांनी त्तयाशाठी दषा एकर जागा 
ननश्चचत करून देण्याच ेमान्य केऱे आषे.  त्तयानुशार आता तथेे शऴळाजी वळद्याऩीठाच्या ळतीने व्याळशानयक 
अभ्याशक्रमांना प्रारंभ करण्यात येणार आषे.  ज्या वळद्यार्थयाांना त्तया दठकाणी प्रत्तयस उऩश्स्थत राषून शऴ सण घेता 
येणार नाषी , अऴा वळद्यार्थयाांशाठी  शीमाभागात यऴळंतराळ चव्षाण  मषाराष्र मुकत वळद्याऩीठा ची तीन कें दे्र  शुरू 
केऱी जाणार आषेत . शऴळाजी वळद्याऩीठातीऱ राजवी ऴाषू  शंऴोधन कें द्राच्या माध्यमातून मराठी भावा शंळधयनाशाठी च े
उऩक्रम राबवळण्याच ेननयोजन  येत्तया काला त केऱे जाईऱ.  वळद्याऩीठातीऱ बालाशाषेब देशाई अध्याशन 
कें द्राशाठी जाषीर केऱेऱा एक कोटी रुऩयांचा ननधी येत्तया १५ ददळशांत प्रदान करण्यात येईऱ.  ऴाशनाच्या धोरणानुशार 
प्रत्तयेक वळद्याऩीठात प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या नाळाने अध्याशन शुरू केऱे जाणार आषे . याऱा कुऱगुरू, कुऱशधचळ 
यांनी शंमती ददल्याचषेी मंत्री श्री. शामंत यांनी शांधगतऱे. 

शुरूळातीऱा उच्चशऴसण वळभागाच ेऩुणे वळभागीय शंचाऱक डॉ. धनराज माने यांनी प्रास्तावळक केऱे. याळेली कुऱगुरू 
डॉ. डी.टी. शऴके, प्र-कुऱगुरू डॉ. ऩी.एश. ऩाटीऱ यांच्याशष  खाशदार शंजय मंडशऱक , खाशदार धैययऴीऱ माने , आमदार 
जयंत आशगाळकर , आमदार प्रकाऴ आबबटकर , आमदार ऋतुराज ऩाटीऱ , उच्च ळ तंत्र शऴसण वळभागाच ेप्रधान 
शधचळ ओ.ऩी. गुप्ता यांच्याशष उच्च ळ तंत्र शऴसण वळभागाच ेळररष्ठ अधधकारी उऩश्स्थत षोत.े 

 


