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एका ददळसात २७० प्रकरणे ननकाऱी 

  

 

‘उच्च ल तंत्र शळषण भंत्रारम @कोल्शाऩयू’ मा उऩक्रभानतंय ऩत्रकायांळी वंलाद वाधताना भशायाष्ट्राचे उच्च ल तंत्र शळषण भंत्री उदम वाभंत. वोफत 
(डालीकडून) प्र-कुरगुरू डॉ. ऩी.एव. ऩाटीर, आभदाय जमतं आवगालकय, आभदाय प्रकाळ आबफटकय आणण कुरगुरू डॉ. डी.टी. शळके. 

 

 

उच्च ल तंत्र शळषण भंत्री उदम वाभंत मांच्मा प्रभुख उऩस्थथतीत आज नाशळकचे मळलतंयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भुक्त वलद्माऩीठ आणण शळलाजी 
वलद्माऩीठ मांच्मात वीभाबागात अभ्माव कें दे्र ल ळैषणणक वंकुर उबायण्माफाफत वाभंजथम कयाय झारा. शळलाजी वलद्माऩीठाचे कुरवचचल डॉ. 
वलराव नांदलडेकय आणण भुक्त वलद्माऩीठाचे कुरवचचल डॉ. ददनेळ बोंडे मांनी कयायालय थलाषयी केल्मा. मालेऱी (डालीकडून) आभदाय जमतं 

आवगालकय, आभदाय प्रकाळ आबफटकय, प्रधान वचचल ओ.ऩी. गुप्ता आणण कुरगुरू डॉ. डी.टी. शळके.  
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मंत्री उदय सामंत यांचा अशिनळ उऩक्रमामुले अनेकांच्या चहेऱ्याळर समाधानाच ेहास्य 

कोल्शाऩूय, दद. २ ५ जानेलायी : शळलाजी वलद्माऩीठात आज झारेल्मा  ‘उच्च ल तंत्र शळषण 
भंत्रारम @कोल्शाऩूय’ मा उऩक्रभांतगगत उच्चशळषण षेत्राळी वंफंचधत वलवलध घटकांकडून ऑनराईन 
ल ऑपराईन थलरुऩात वुभाये १४२५ अजगप्राप्त झारे शोते. माऩैकी ३९४ जणांना आऩरे प्रश्न 
भांडण्माची वंधी शभऱारी. त्माऩैकी २७० प्रकयणे आज ददलवबयात ननकारी काढण्मात आरी , अळी 
भादशती याज्माच ेउच्च ल तंत्र शळषण भंत्री उदम वाभंत मांनी आज ऩत्रकाय ऩरयऴदेत ददरी. 

कोवलड-१९ वाथीनंतय ऩुन्शा भशावलद्मारमे वुरू कयण्मावाठी मेत्मा आठलड्मात आऩत्ती ननलायण 
प्राचधकयणाच्मा फैठकीभापग त भा. भुख्मभंत्री मांच्मा वल्ल्मानुवाय ननणगम घेण्मात मेईर , अळी 
भादशतीशी भंत्री श्री. वाभंत मांनी मालेऱी ददरी. 

वलद्मार्थमाांवश ऩारक, शळषक, प्राचामग, शळषकेतय कभगचायी , वलद्माऩीठीम कभगचायी  तवेच ळैषणणक 
वंथथा मांच ेवलवलध थतयालयीर प्ररंबफत प्रश्न भागी रालण्मावाठी भंत्री वाभंत मांनी  ‘उच्च ल तंत्र 
शळषण भंत्रारम आऩल्मा वलबागात ’ शा अशबनल उऩक्रभ घोवऴत केरा. मा उऩक्रभाची वुयलात 
आज कोल्शाऩूय मेथे शळलाजी वलद्माऩीठातून झारी. वकाऱी वाधायण वाडअेकयाऩावून ते 
वामंकाऱी वाडऩेाच लाजेऩमांत म्शणजे वुभाये वशा ताव भंत्री श्री. वाभंत मांनी मा वलग घटकांच्मा 
वभथमा एक षणबयशी भंच न वोडता भनाऩावून ऐकून घेतल्मा आणण त्मा वभथमांलय मोग्म 
तोडगा वुचवलण्माच ेकाभ केरे. त्मांच्मा अजाांलय थलशथताषयात ळयेे देऊन ते वंफंचधत मंत्रणांकड े
ऩुढीर कामगलाशीवाठी तत्काऱ वुऩूदग केरे. त्माभुऱे वबागशृातून फाशेय ऩडताना मा वलगच घटकांच्मा 
चशेऱ्मालय वभाधान झऱकत शोते. ज्मांच्मा वभथमांभध्मे तांबत्रक अडचणी शोत्मा , त्मांनाशी 
त्मावलऴमी खरुावेलाय वभजालून वांगून ददरावा देण्माच ेकाभ भंत्री श्री. वाभंत मांनी केरे. 

मा अत्मंत भशत्त्लऩूणग उऩक्रभानंतय त्मावलऴमी भादशती देण्माकरयता भंत्री श्री. वाभंत मांनी 
वामंकाऱी ऩत्रकाय ऩरयऴदेव वंफोचधत केरे. ते म्शणारे , मा उऩक्रभाच्मा तमायीच्मा अनुऴंगाने 
लऴगबयातीर एकूण ३६३५ प्रकयणांभधीर आजच्मा २७०वश एकूण ३०३४ प्रकयणे भागी रालण्मात 
मळ आरे आशे. अनुकंऩा तत्त्लालयीर प्ररंबफत १७ ऩैकी वात प्रकयणे आज वकायात्भकऩणे 
ननकारी ननघारी. त्मांना आज ननमुक्ती आदेळ देण्मात आरे. ळावनभान्म ग्रंथारमीन 
कभगचाऱ्मांच्मा भागण्मा वकायात्भक ऩद्धतीने वोडवलत अवताना ऑनराईन लेतन थेट 
कभगचाऱ्मांच्मा खात्मालय जभा कयण्माच्मा मोजनेचा प्रायंब कोल्शाऩूय स्जल््माऩावून कयण्मात 
आरा. त्मांना ळावकीम ओऱखऩत्र ेदेण्माच्मा उऩक्रभाचा प्रायंबशी मेथनू कयण्मात आरा. 



वीभाबागातीर वलद्मार्थमाांच्मा ळैषणणक वलकावावाठीच्मा मोजनांवलऴमी वांगताना भंत्री श्री. वाभंत 
म्शणारे, मळलंतयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भुक्त वलद्माऩीठाची तीन अभ्माव कें दे्र वीभाबागात वुरू 
कयण्माव भान्मता देण्मात आरी आशे. आय.फी. भाडखोरकय भशावलद्मारम , चदंगड, म्शैवाऱ 
भशावलद्मारम, म्शैवाऱ, ता. शभयज, स्ज. वांगरी आणण करा , लाणणज्म ल वलसान भशावलद्मारम , 
उभदी, ता. जत , स्ज. वांगरी मा तीन भशावलद्मारमांच्मा अभ्माव कें द्र भान्मतेची ऩत्र ेवंफंचधत 
प्राचामाांना देण्मात आरी आशेत. त्माचप्रभाणे शळनोऱी (ता. चदंगड) मा वीभाबागात फाऱावाशेफ 
ठाकये ळैषणणक वंकुर उबायण्मावाठी मळलंतयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भुक्त वलद्माऩीठाकडून ऩाच 
कोटी रुऩमे देण्माचशेी प्रथतावलत कयण्मात आरे आशे. त्मा वंदबागत शळलाजी वलद्माऩीठ ल 
मळलंतयाल चव्शाण भशायाष्ट्र भुक्त वलद्माऩीठ , नाशळक मांच्मा दयम्मान वाभंजथम कयाय शोतो 
आशे, शी आनंदाची फाफ आशे. ळावकीम तंत्रननकेतनभध्मे ज्लेरयी अभ्मावक्रभ शा नलीन 
अभ्मावक्रभ वुरू कयण्माव आज भंजुयी देण्मात आरी. त्माचप्रभाणे शळलाजी वलद्माऩीठात 
शळलबोजन थाऱी आणण रुग्णलादशका वेला वुरू कयण्माचाशी ननणगम घेण्मात आरा आशे. 

  

 ‘शऴळाजी वळद्याऩीठाच्या ऑनऱाईन व्यळस्थेमुले कामकाज सुरशलत’ 

उच्च ल तंत्र शळषण वलबागाचा शा उऩक्रभ जाशीय झाल्मानंतय नागरयकांची ननलेदने दाखर करून 
घेण्मावाठी शळलाजी वलद्माऩीठाने वलळऴे ऩोटगर ननभागण केरे. मा ऩोटगरभुऱे काभ वुयशऱत ल 
गतीने झारे. वलद्माऩीठाच ेशे ऩोटगर उऩमुक्त शवद्ध झारे अवून अन्म वलबागातीर कामगक्रभांवाठीशी 
त्माचा लाऩय जरुय करू, अवे कौतुकोद्गाय भंत्री श्री. वाभंत मांनी काढरे. 

वलद्माऩीठाच्मा ऩोटगरलय वुभाये ९०० ननलेदने ऑनराईन वादय झारी. त्माभध्मे आरेरी तक्राय 
अगय ननलेदन वंफंचधत वलबागाकड ेऩाठलून त्मावलऴमीची ववलथतय भादशती घेतरी गेरी. नेभकी 
वभथमा काम आशे , माच ेवलश्रेऴण कयणे त्माभुऱे वोऩे गेरे आणण नागरयकांना मोग्म तो ननणगम 
देता मेणे ळक्म झारे. ऑनराईन ननलेदने वादय केरेल्मा प्रत्मेक घटकाव टोकन क्रभांक देण्मात 
आरा. त्मा क्रभानेच भंत्री भशोदमांची बेट त्मांना देण्मात आरी. त्माभुऱे लेऱ लाचनू प्रकयणांचा 
ननऩटाया गतीने कयणे ळक्म झारे. 

 


