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नागपूर, ता. २७ : आऩल्मा भनऩा ळाऱाांतीर वलद्माथी कोणत्माशी फाफतीत 
कभी नाशीत. त्माांच्मात प्रततबा आशे भात्र आत्भवलश्लावाच्मा अबालाने 
वलद्माथी भागे ऩडतात. वलद्मार्थमाांच्मा वलाांगीण वलकावाचे उद्दिष्ट ऩूणण 
कयीत अवताना वलद्माथी आत्भवलश्लावाने ऩुढे मालेत मावाठीशी प्रमत्न 
कयण्माची गयज आशे. आज भशानगयऩालरकेच्मा ळाऱाांफाफत नागरयकाांची 



अवरेरी वभजूत फदरवलण्मावाठी नागऩूय भशानगयऩालरकेकडून वलवलध 
उऩक्रभ याफवलण्मात मेत आशेत ल माभध्मे वलद्मार्थमाांचा प्रत्मष 
वशबागशी घेण्मात मेत आशे. भनऩा ळाऱाांभधीर वलद्मार्थमाांच्मा अध्ममन 
स्तय तनश्श्चतीकरयता ‘अवय’च्मा वशकामाणने शोणाये वलेषण शा वलाांवाठी 
वकायात्भक फदर अवणाय आशे. त्माभुऱे मेणाये २०१९-२० ळैषणणक वत्र 
शे भनऩा ळाऱाांवाठी पे्रयणादामी वुरूलात ठयणाय आशे, अवा वलश्लाव 
अततरयक्त आमुक्त याभ जोळी माांनी व्मक्त केरा. 
भनऩा ळाऱाांतीर इमत्ता दवुयी त ेआठलीच्मा ळांबय टक्के वलद्मार्थमाांची 
अध्ममन स्तय तनश्श्चतीकयीता ‘अवय’च्मा वशकामाणने वलेषण कयण्मात 
मेणाय आशे. मा वलेषणावांदबाणत फुधलायी (ता.२७) भशार मेथीर याजे 
यघुजी बोवरे नगय बलन मेथे भनऩा ळाऱातीर लळषकाांची कामणळाऱा 
आमोश्जत कयण्मात आरी शोती. मा कामणळाऱेच्मा उद् घाटनप्रवांगी ते 
फोरत शोत.े 
मालेऱी उऩामुक्त याजेळ भोद्दशते, लळषणाधधकायी वांध्मा भेडऩल्रीलाय, 

डीआमवीऩीटीचे प्राचामण यलीांद्र यभतकय, श्जल्शा ऩरयऴद नागऩूयचे कामणक्रभ 
अधधकायी प्रभोद लानखेड,े भनऩा कामणक्रभ अधधकायी धनरार चौरीलाय, 

भाध्मलभक वशामक लळषणाधधकायी कुवूभ चापरेकय, वशामक 
लळषणाधधकायी वप्रती फांडलेाय उऩश्स्थत शोत.े 
  

ऩुढे फोरताना अततरयक्त आमुक्त याभ जोळी म्शणारे, श्जल््मात 
वलद्मार्थमाांना दजेदाय लळषण देण्मावाठी ‘अवय’च्मा वशकामाणने घेण्मात 
आरेरा ऩुढाकाय स्त्मुत्म आशे. भनऩाच्मा ळाऱाांभधीर वलद्मार्थमाांच्मा 
गुणात्भक ल वलाांगीण वलकावावाठी वलवलध उऩक्रभ याफवलण्मात मेतात. 
भनऩाकडून वलद्मार्थमाांना वलवलध मोजनाांचा राब लभऱलून द्ददरा जातो. 



भात्र मा उऩक्रभाांची भाद्दशती ऩारकाांऩमांत ऩोशोचत नाशी. शे उऩक्रभ, मा 
मोजना ऩारकाांवश वलद्मार्थमाांऩमांत ऩोशोचवलण्मावाठी मोग्म वांलाद 
घडण्माची आलश्मकता आशे. मावाठी आऩल्मा भनऩा ळाऱाांतीर 
वलद्मार्थमाांभापण तशी अनेक वलद्मार्थमाांना लळषणाच्मा प्रलाशात आणता मेऊ 
ळकेर, अवेशी अततरयक्त आमुक्त याभ जोळी म्शणारे. 
  

उऩामुक्त याजेळ भोद्दशत ेम्शणारे, गेल्मा काशी लऴाांऩावून ळैषणणक षेत्रात 
क्राांती घडलून आणण्मावाठी ळावनस्तयालय अनेक प्रमत्न केरे जात 
आशेत. भुरे ल भुरीांचे गऱतीचे प्रभाण कभी कयणे, वलद्मार्थमाांच्मा भुरबूत 
षभता वलकवीत कयणे, अत्माधुतनक तांत्रसान, वाद्दशत्माांचा लाऩय करून 
आनांददामी लळषण ऩद्धती वलकवीत कयण्माफाफत अांभरफजालणी वुरू 
आशे. नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा ळाऱा याज्मात अग्रस्थानालय माव्मात 
मावाठी प्रळावनाच्मा स्तयालय आलश्मक त ेप्रमत्न वुरू आशेत. रलकयच 
माचा वकायात्भक प्रततवाद आऩल्मारा द्ददवणाय आशे. ‘अवय’च्मा 
वशकामाणने वुरू कयण्मात आरेरे वलेषण लेऱोलेऱी भागणदळणक ठयेर ल 
वलद्मार्थमाांच्मा प्रगतीभध्मे त्माचे भोठे वशकामण राबेर, अवा वलश्लाव 
उऩामुक्त याजेळ भोद्दशत ेमाांनी व्मक्त केरा. 
  

डीआमवीऩीटीचे प्राचामण यलीांद्र यभतकय माांनी कामणळाऱेची वांकल्ऩना स्ऩष्ट 
केरी. भनऩा ळाऱाांभधीर इमत्ता दवुयी त े आठलीच्मा वलद्मार्थमाांच्मा 
अध्ममन स्तय तनश्चीतीकयणावाठी ‘अवय’ने ऩुढाकाय घेतरा अवून 
माभध्मे भनऩाच्मा लळषकाांची बूलभका भशत्त्लाची ठयणाय आशे. भनऩा 
ळाऱाांभधीर लळषकाांकडूनच शे वलेषण कयण्मात मेणाय आशे. मावाठी 
भनऩाच्मा लळषकाांना भनऩाच्मा भयाठी, द्दशांदी, उदूण, इांग्रजी भाध्मभाच्मा 



लेगलेगळ्मा ळाऱाांभध्मे ‘अवय’चे टूर लाऩरून वलद्मार्थमाांच्मा स्तय 
तनश्श्चतीकयणावाठी वलेषण कयाले रागणाय आशे. ‘अवय’चे टूर लाऩरून 
स्तय तनश्श्चतीकयण कयणाया नागऩूय श्जल्शा याज्मात ऩद्दशरा ठयणाय 
आशे. वलेषणाद्लाये गोऱा केरेरी भाद्दशती वलण लळषक भाचणअखेयीव 
वलबागीम आमुक्त ल भनऩा आमुक्ताांऩुढे वादय कयतीर. मा भाद्दशतीचे 
भूल्मभाऩन करून त्माचा पामदा वलद्मार्थमाांच्मा ळैषणणक बवलतव् मावाठी 
शोणाय आशे, अवेशी डीआमवीऩीटीचे प्राचामण यलीांद्र यभतकय माांनी 
वाांधगतरे. 
वलद्मार्थमाांच्मा अध्ममन स्तय तनश्श्चतीकयीता भनऩा ळाऱाांभधीर इमत्ता 
दवुयीच्मा १४०३, ततवयीच्मा १५६८, चौथीच्मा १६०४, ऩाचलीच्मा १७०३, 

वशालीच्मा १८३६, वातलीच्मा १९४२ ल आठलीच्मा २१७६ वलद्मार्थमाांचे 
वलेषण कयण्मात मेणाय आशे. 
कामणक्रभाचे वांचारन प्रततबा रोखांड ेमाांनी केरे. आबाय कामणक्रभ अधधकायी 
धनरार चौरीलाय माांनी भानरे. 
 


