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मराठी आवृत्ती

नागपूर

राज्यातील अनुदाननत आयुर्वेद आयुर्वेद र्वैद्याांची होणार छार्वनी
महानर्वद्यालयामध्ये अध्यापकाांची भरती रुग्णालयात भरती
आयुष र्व सांरक्षण मांत्रालयाचा सामांज्य करार
होणार शासनामार्फ तच
पर्ु े : नक
ु ताच जामनगर येथे पार पडलेल्या एका कायणक्रमात
मुांबई हायकोर्ाफच्या औरांगाबाद खडां पीठाचा महत्त्र्वपण
ू फ
ननकाल
औरंगाबाद :अनदु ाननत आयर्वु ेद महानर्वद्यालयातील प्राध्यापकांची पदे
शासनस्तरार्वरच भरली जातील, असा ननर्णय मंबु ई उच्च न्यायालयाच्या
खंडपीठाने नदला आहे. शासनाने २०१७ मध्ये घेतलेल्या ननर्णयानर्वरोधात
दाखल करण्यात आलेल्या यानचके र्वर हा आदेश देण्यात आला आहे.
यामळ
ु े राज्यभरातील १६ अनदु ाननत आयर्वु दे महानर्वद्यालयांच्या
संचालकांमध्ये चलनबचल ननमाणर् झाली आहे. शासनाने पदभरतीचा
ननर्णय घेतल्यानंतर आमचा अनधकार नहसकार्वनू घेतल्याची ओरड करत
संचालकांनी औरंगाबाद खंडपीठातधार्व घेतली होती. यानचका दाखल
करण्यात आली त्यार्वेळी सर्वण महानर्वद्यालय नमळून ३०४ हून अनधक जागा
ररक्त होत्या. यर्वतमाळ, अकोला, नागपरू , अमरार्वती, मोझरी, अहमदनगर,
सोलापरू , सांगली, सातारा, बोराडी (धळ
ु े ), मंबु ई येथे दोन, सार्वंतर्वाडी,
नानशक आनर् पर्ु े येथे दोन अशी एकूर् १६ अनदु ाननत आयर्वु ेद
महानर्वद्यालय आहेत. बौराडीसह इतर नठकार्चे चार अशा पाच
महानर्वद्यालयांचे सस्ं थाचालक न्यायालयात गेले होते. आयर्वु ेद
महानर्वद्यालयामं ध्ये नॉर्मसण नसु ार पदभरती करण्याचे आदेश सेंट्रल कौनन्सल
ऑफ इनं डयन मेनडसीनने (सीसीआयएम) महाराष्ट्ट्र शासनाला नदले होते.
यानसु ार शासनाने पदनननमणती के ली. तेथनू च पदभरतीच्या अनधकाराचा
नतढा ननमाणर् झाला. महाराष्ट्ट्र शासन |आपल्या भनू मके र्वर ठाम रानहल्याने
सस्ं थाचालकांनी न्यायालयाची दारे ठोठार्वली. यानचके र्वर ननर्णय देताना
पदभरतीचे अनधकार न्यायालयाने शासनाला बहाल के ले आहे. या
ननर्णयामळ
ु े आता पद भरतीचा मागण मोकळा झाला असनू या सर्वण
महानर्वद्यालयांमध्ये येत्या काही नदर्वसात नव्याने पदभरती होर्ार असल्याने
आयर्वु ेद क्षेत्रातील अध्यापकांना मध्ये उल्हासाचे र्वातार्वरर् आहे.

आयुर्वेद उपचार पद्धती जागनतक ्तरार्वर पोहोचेल :
डॉ. तेड्रोस जागनतक आरोग्य सघां र्नेचे (WHO) प्रमुख
WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रॅनडशनल मेनडनसन हे पारंपाररक औषधांच्या
शक्तीला यश नमळर्वनू देण्यासाठी, जगभरातील लोकांना सरु नक्षत आनर्
परर्वडर्ाऱ्या आरोग्यसेर्वेचा लाभ नमळण्याची खात्री करण्यासाठी एक
महत्त्र्वपर्ू ण पाऊल असेल. या कें द्राच्या माध्यमातून भारत जगभर पोहोचेल
आनर् जग भारतात येईल, असे मत जागनतक आरोग्य संघटनेचे प्रमख
ु डॉ.
तेड्रोस यांनी गजु रात येथे झालेल्या एका सभेमध्ये के ले.
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आयषु मत्रं ालय भारत सरकार र्व संरक्षर् मंत्रालयात सामंजस्य
करार झाला असनू देशातील संरक्षर् खाते अंतगणत असलेल्या
नर्वनर्वध सैननकांच्या दर्वाखान्यामध्ये आयर्वु ेदाच्या तज्ञ डॉक्टरांची
पदभरती के ल्या जार्ार असल्याचे दोन्ही मंत्रालयाकडून जानहरात
प्रकाशीत करण्यात आली असनू सध्या नर्वनर्वध १५० पदासठं ी
पदभरती प्रनक्रया सरू
ु झालेली आहे. कें द्रीय संरक्षर् मंत्रालयातफे
याबाबत मानहती देताना सांगण्यात आले की, कें द्रीय आयषु
मंत्रालयाच्या र्वतीने या उपक्रमासाठी कुशल आयषु डॉक्टसण
आनर् फामाणनसस्ट यांची नेमर्क
ू करण्यात येर्ार आहे.येत्या १५
मे २०२२ ला ही परीक्षा घेण्याचे ठरले असताना आता नर्वीन
पात्रता आनर् अनभु र्व ननकष बदलण्याचे CCRAS कडून
कळनर्वण्यात आले असनू त्यानंतर पन्ु हा नव्याने अजण मागर्वण्याची
शक्यता र्वतणर्वण्यात येत आहे नकंर्वा कदानचत परीक्षा पढु े
लांबर्ीर्वर जाण्याची शक्यता र्वतणर्वण्यात येत आहे. देशातील
छार्वर्ी रुग्र्ालयातील रुग्र्ांना आयर्वु ेदातील पारंपररक
उपचारांचा लाभ देण्याचा ननर्णय संरक्षर् मंत्रालयाकडून घेण्यात
आला आहे. यामध्ये देशातील ३७ छार्वर्ी रुग्र्ालये नननित
करण्यात आली आहेत. नर्वशेष र्महर्जे यामध्ये महाराष्ट्ट्रातील
खडकी ,देहूरोड र्व कामठी नागपरू येथील रुग्र्ालयांचाही
समार्वेश के ला गेला आहे. सरं क्षर् मत्रं ालयाच्या या ननर्णयामळ
ु े
संरक्षर् दलांतील कमणचारी, त्यांचे कुटुंबीय तसेच छार्वर्ी
पररसरातील ननर्वासी आनर् सामान्य नागररकांना आयर्वु ेनदक
उपचार नमळर्ार आहेत.

आयुर्वेद ररसचफ र्व कररअर अकॅ डमी मार्फ त
मागफदशफन नशनबर सांपन्न
आयषु मत्रं ालय र्व सरं क्षर् मत्रं ालय अतं गणत छार्वण्यांच्या रुग्र्ालयात
आयर्वु ेद तज्ञांची भरती होर्ार असल्याचे जाहीर होताच आयर्वु दे
ररसचण र्व कररअर अकॅ डमी माफण त १ मे २०२२ रोजी एक र्वेनबनार
आयोनजत के ले होते. त्यामध्ये डॉ. एस. के .डांगा यांनी ह्या पद भरती
संदभाणत नर्वनर्वध ननयम, परीक्षेचे स्र्वरूप, इत्यादी बाबत संपर्ू ण मानहती
र्वेनबनार माफण त नदली. यासाठी सपं र्ू ण भारतभरातनू आयर्वु ेनदक र्वैद्यांनी
नोंदर्ी के ली होती .
ARCA न्यूज ब्युलेर्ीनला बातमी र्व जानहरात
देण्यासाठी सपां कफ करा: Click On What's App
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राज्यातील सर्वफ आयर्वु ेद महानर्वद्यालयात
सामानजक आरक्षण लागू, नर्वद्यापीठाचे ही
ननदेश
मबंु ई : शासन ननणफय: राज्यातील अकृ नष नर्वद्यापीठे र्व सल
ं नग्नत
महानर्वद्यालये/ सस्ं थांमधील नशक्षकीय पदांच्या सरळसेर्वा भरतीमधील
संर्वगणननहाय आरक्षर् धोरर्ाच्या अमं लबजार्वर्ीच्या अनषु ंगाने सर्वण
शैनस्ननक संस्थाना देण्यात आले आहे. शासन अनधसचू ना
नद.०७.०४.२०२२ मध्ये नर्वनहत के लेल्या तरतुदीनसु ार प्रत्येक
नर्वद्यापीठातील तसेच एकाच व्यर्वस्थापनाच्या ननयत्रं र्ाखालील सर्वण
महानर्वद्यालयांतील अध्यापक सर्वं गाणतील (समान र्वेतनश्रेर्ीतील) सर्वण
नर्वषयांतील मंजरु पदे एकनत्रत करण्यात यार्वीत. संर्वगणननहाय आरक्षर् हे
संर्वगाणतील एकुर् मंजरू पदांची सनं या नर्वचारात घेऊन प्रचनलत आरक्षर्
धोरर्ातील नर्वनहत टक्के र्वारीनसु ार नननित करण्यात यार्वे. तसेच समांतर
आरक्षर्ासदं भाणत शासनाच्या प्रचनलत आदेशानसु ार कायणर्वाही करण्यात
यार्वी.सर्वं गाणतील एकूर् मजं रू पदे र्व कायणरत पदे नर्वचारात घेऊन सर्वं गाणची
नबंदनु ामार्वली पदांच्या गोषर्वाऱ्यासह नर्वनहत नमन्ु यात ठे र्वण्यात यार्वी.
तद्नतं र महाराष्ट्ट्र शैक्षनर्क संस्था (अध्यापक संर्वगाणतील आरक्षर्)
अनधननयम, २०२१ नसु ार संर्वगणननहाय आरक्षर् हे संर्वगाणतील एकुर् मंजरू
पदांच्या सनं येस लागू होर्ार असल्याने त्याप्रमार्े नबदं नु ामार्वलीची
तपासर्ी करुन शासन ननर्णय नद.१८.१०.१९९७ मधील तरतदु ीनसु ार ररक्त
पदांचे प्रर्वगणननहाय आरक्षर् नननित करण्यात यार्वे र्व सदर नबंदनु ामार्वलीस
सक्षम प्रानधकरर्ाची मान्यता घेर्े बंधनकारक राहील. या ननर्णयामळ
ु े
गेल्या नकत्येक र्वषाणपासनू प्रलंनबत असलेल्या भरती मध्ये सर्वण
मागासर्वगीय असलेल्या प्राध्यापकांसाठी नर्वीन सधं ी उपलब्ध होर्ार
असनू हा ननर्णय लर्वकरच लागू होईल अशी अपेक्षा सर्वण प्राध्यापक
र्वगाणतून करण्यात येत आहे.
(या संदर्ाात डॉ.एस.के . डांगा यांनी आयुर्वेद रिसर्च र्व करिअि अकॅ डमी मार्ा त
घेण्यात आलेला विशेष कायाक्रम बघण्यासाठी येथे क्लिक किा.)

आयुर्वेद नशक्षकाांचे र्वेतन ननयनमत करा – NCISM
नर्वी नदल्ली : भारतीय नचनकत्सा पद्धती राष्ट्ट्रीय आयोगाकडून नशक्षकाचं े
र्वेतन योग्य र्वेळेर्वर व्हार्वे, तसेच ननयमानसु ार व्हार्वे या बाबत सर्वण आयर्वु ेद
महानर्वद्यालय यांना ताकीद नदली असनू र्वेळेत र्व ननयनमत र्वेतन न झाल्यास
त्यांची परर्वानगी काढण्यात येईल असे आदेश नदले आहेत. परंतु या
आदेशाची नकती अमं लबजार्वर्ी होईल याकडे सर्वाांचे लक्ष लागनू आहे.
हा बदल ह्या र्वषी पाटण -१ भरताना सर्वण महानर्वद्यालयानी पाळार्वा लागर्ार
असनू ह्या ननयमचे पालन न के ल्यास त्याची पढु ील र्वषाणची परर्वानगी
नाकारण्यात येईलअसे ननदेश नदले आहेत.
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नागपरू
नर्वशेष लेख:

येत्या काळात घर, गाडी खरेदी, उच्च राहणीमान होणार
कठीण..🚙🏢🏩
जागनतक स्तरार्वर चालू असलेले यद्ध
ु , आंतरराष्ट्ट्रीय तसेच देशांतगणत होत असलेले
राजकीय बदल त्यामळ
े
सतत
र्वाढर्ाऱ्या
इधं न दर तसेच र्वाढत असलेली महागाई
ु
यामळ
ु े येत्या काळामध्ये स्र्वतःचे घर घेर्े, गाडी घेर्े महाग होर्ार असनू याची
सर्वणसामान्यांना प्रचंड झळ बसर्ार आहे. यानशर्वाय मागच्या दोन र्वषाणपासनू सर्वण
प्रकारच्या अन्नधान्यांच्या नकमती सुद्धा र्वाढत चाललेल्या आहेत. त्यातच भर
र्महर्नू नक
ु तेच भारतीय ररझर्वण बँकेने आपल्या रे पो रे ट दरामध्ये र्वाढ के ली
असल्यामळ
ु े सर्वण बँकाचं े कजण र्व तसेच घराचे हप्ते महागण्याची दाट शक्यता आहे.
नकंबहुना काही बँकांनी आपल्या व्याज दरामध्ये तत्पर्वू ीच र्वाढ के लेली आहे. र्वाढते
इधं न दर, र्वाढते गृहकजण र्वाहन कजण इत्यादी सर्वण गोष्टींच्या दैनंनदन आनथणक
आनथणक व्यर्वहारार्वर खूप मोठ्या प्रमार्ात फटका बसत असतानाच नर्वनर्वध
सार्वणजननक क्षेत्र र्व खाजगी क्षेत्रात काम करर्ाऱ्या कमणचाऱ्यांची र्वेतन मात्र र्वाढ
होण्याची काही शक्यता नाही. अनेक आयर्वु ेद महानर्वद्यालयातील तटु पंज्ु या
र्वेतनार्वर अध्यापक आपले जीर्वन व्यतीत करताना नदसनू येत आहे. यातच भर
र्महर्जे नर्वीन आलेल्या नशक्षकांना सद्ध
ु ा कमी र्वेतनात काम करार्वे लागत
असल्यामळ
ु े त्यांना भनर्वष्ट्यातील स्र्वतःचे घर घेर्े, स्र्वतःचे र्वाहन घेर्े, मल
ु ाचे
नशक्षर् इ. कठीर् होऊन बसर्ार आहे कारर् ज्या बँका त्यांना कजण देर्ार आहे हे
त्याचं े उत्पन्नाचे साधन बघनू च कजण उपलब्ध करून देत असतात त्यामळ
ु े गृह कजण ,
र्वाहन कजण नमळर्वर्े अनतशय कठीर् होऊन बसर्ार आहे.

नागपरू येथे ननमाचा अमृत महोत्सर्व उद्घार्न
नागपरू : नॅशनल अमृत महोत्सर्व कायणक्रम नागपरू येथे कनर्वर्वयण सरु े श
भट सभागृह येथे नक
ु ताच पार पडला. नद. २४ एनप्रल २०२२ रोजी
या कायणक्रमाचे उद्घाटन भारतीय राष्ट्ट्रीय नचनकत्सापद्धती आयोगाचे
सभासद डॉ. राके श पंडीत यांच्या हस्ते झाला. या कायणक्रमासाठी
प्रमख
ु पाहुर्े र्महर्नू खासदार डॉ. के .पी. यादर्व, आयषु संचालक
संचालक डॉ. गोनर्वंद खटी, ननमा कें द्रीय पररषदेचे अध्यक्ष डॉ.
नर्वनायक टेंभर्ु ीकर,डॉ रर्वींद्र बोथरा, नागपरू ननमा शाखेचे अध्यक्ष
डॉ. शैलेंद्र अग्रर्वाल, ननमा टीचर फोरमचे डॉ. नर्वष्ट्र्ू बार्वर्े
यानशर्वाय अनेक मान्यर्वर देशभरातून या कायणक्रमास उपनस्थत होते.
या कायणक्रमात संपर्ू ण भारताच्या २० सत्रू ी कायणक्रम कशा पद्धतीने
राबर्वला जाईल र्व मागच्या 74 र्वषाणची ननयमाची र्वाटचाल कशी
रानहली याची सनर्वस्तर मानहती डॉ.आशतु ोष कुलकर्ी यांनी नदली
येथे नदली. यादरर्मयान आयर्वु ेद पदर्वीधारक असर्ारे मध्यप्रदेश चे
खासदार डॉ. के .पी. यादर्व यांनी आपल्या भाषर्ात कें द्र शासनाच्या
आयषु नर्वभागाची आरोग्य योजनेची मानहती नदली आनर् कें द्रीय
आरोग्य सनमतीचे सभासद या नात्याने आयर्वु ेदाच्या प्रगतीसाठी
त्यांची खंबीर भनू मका असल्याचे सभागृहाला सांनगतले. या
कायणक्रमासाठी साधारर्ता भारतभरातनू बाराशेच्यार्वर आयर्वु ेद
पदर्वी, पदव्यत्तु र पदर्वीधारक, अध्यापक, नचनकत्सक यांनी सहभाग
नोंदर्वला. कायणक्रम यशस्र्वी करण्यासाठी श्री आयर्वु ेद
महानर्वद्यालयाचे प्राध्यापक डॉ. जय छांगार्ी तसेच डॉ. मोहन येंडे,
ननमा नर्वद्याथी फोरम चे डॉ.राहुल राऊत यांनी नर्वशेष पररश्रम
घेतले.
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