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मालेगावात मु ल साठी निसग िश ण क सु करणार - कु लगु वायु नं दन
कामगारां ना कौश याधा रत िश ण दे यासाठी मु िव ापीठाचा पु ढाकार
नािशक : यं माग े ात महारा ात आघाडीवर असले या मालेगावात हजारो यं माग कामगार काम
करताहेत. यां याशी िनगडीत घरघु ती मिहला कामगार, र ाचालक, गॅरेजमधील कामगारांना मु
िव ापीठातफ लवकरच कौश याधा रत िश ण दे यात येईल. यािशवाय या भागातील मु ल साठी शहरात
निसग िश ण क सु कर याबाबत िव ापीठ अनु कूल असू न मराठी बरोबरच उदू भाषेतू नहीिश ण
दे यावर भर िदला जाणार अस याचे ितपादन यशवं तराव च हाण महारा मु िव ापीठाचे कु लगु ा.
ई. वायु नं दन यां नी के ले.
मालेगाव शहरातील एटीटी िव ालया या ां गणात यशवं तराव च हाण मालक जाबर मु कादम सं घटनेतफ
कामगार मेळा याचे आयोजन कर यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. काय मा या अ य थानी
एटीटी िश ण सं थेचे सं चालक जमील अहमद होते. यावेळी यासपीठावर सामािजक कायकत शामकां त
पाटील, मा. कृ . जोशी, दीपक च हाण, दीपक वा हे, िव ापीठा या आरो य िव ान िव ाशाखेचे सं चालक
डॉ. जयदीप िनकम, जनसं पक अिधकारी सं तोष साबळे, ाचाया मनोरमा कां बळे आदी उपि थत होते.
कु लगु ा. ई. वायु नं दन हणाले, मालेगावात काम करणा या कामगारां कडे बहिवध कौश ये आहेत.
मालेगाव माणेच िभवं डी, मुं ा, अमरावती, कामठी आिण इचलकरं जी म येही कामगार आहेत. या
कारािगरां ची शै िणक पा ता कमी असू न बहतेकां नी शालां त परी ां ही उ ीण के लेली नाही. मा
िपढ् यानिपढ् या या े ात काम के यामु ळे यां याकडे कामाची कौश ये िवकिसत झालेली आहेत. अशा
कु शल कामगारां ना कौश ये जाणू न िव ापीठाचे िदवं गत कु लगु डॉ. आर. कृ णकु मार यां या य नां तू न
१३०० कामगारां चे मू यमापन क न माणप दे यात आले होते. अजू नही असे अनेक कामगार, मिहला
कामगार आहेत. मु िव ापीठाने समाजातील या वं िचत घटकां या कौश यां ची न द घेऊन यां ना उ च
िश णा या वाहात आण यासाठी मह वाची भू िमका िनभावत बजावत आहे. डॉ. आर. कृ णकु मार यां नी
सु के लेला हा उप म यापु ढेही सु ठे वणार अस याचे ते हणाले. यं माग सं चालन तं कौश य मु यां कन
काय म हा भारतातील एकमेव वेग या कारचा उप म असू न यं माग कारािगरां ना अवगत असलेले ान
व यां या अनु भवा या आधारे मु यां कन माणप वाटपा ारे यां या ानाला मािणत कर याचा तु य

उप म सु के ला आहे. आता या उप मात यं माग कामगारां बरोबरच मिहला कामगार, र ाचालक,
गॅरेजमधील कामगारांना लवकरच कौश याधा रत िश ण दे यासाठी मु िव ापीठ पु ढाकार घेणार असू न
या ामीण भागातील मु ल साठी शहरात निसग िश ण क सु कर याबाबत िव ापीठ अनुकू ल असू न
मराठी बरोबरच उदू भाषेतू नही िश ण दे यावर भर िदला जाणार अस याचे ते हणाले.
िव ापीठा या आरो य िव ान िव ाशाखेचे सं चालक डॉ. जयदीप िनकम यां नी यावेळी िव ापीठा या
िविवध उप मां ची मािहती िदली. दर यान येथील कामगारां या माची दखल मु िव ापीठाने
घेत याब ल जमील अहमद यां नी िव ापीठा या कामिगरीचे कौतु क के ले. ाचाया मनोरमा कां बळे, िपं क
मेहता, सं गीता कु लकण, किवता कासलीवाल आद नी मागदशन के ले. या मेळा यात कु लगु ा. ई.
वायु नं दन यां चा मालेगाव शहरातील िविवध कामगार सं घटना, सं थां या वतीने स कार कर यात आला.
ारं भी कामगार सं घटनेचे अ य अितक शेख यां नी ा तािवक के ले. काय मास कामगार व मिहला
मोठ् या सं येने उपि थत होते. जावेद अहमद यां नी सू सं चालन के ले. मु ज मील मु कादम यां नी उपि थतां चे
आभार मानले.
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