नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक वळभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ८ जन
ू २०१९

वळद्यार्थी ळ लऴऺकांची मेहनत
आणि ऩाऱकांचा मनऩा ऴालांळरीऱ
वळश्ळास हे च यऴाचे गमक
कायककारी महाऩौर दीऩराज ऩार्डीकर :

मनऩातीऱ गि
ु ळंत वळद्यार्थयाांचा सत्कार
नागऩरू , ता. ८ : आजच्मा स्ऩधेच्मा मग
ु ात वलवत्र शळषणाचे फाजायीकयण वरू
ु आशे .
अळा ऩरयस्स्थतीत भशानगयऩाशरकेच्मा ळाऱाांलय टिका शोत अवताना ऩारकाांनी

दाखवलरेरा वलश्लाव भनऩा ळाऱाांतीर वलद्माथी ल शळषकाांनी भेशनत घेउन वाथव

ठयवलरा. त्माचीच परश्रत
ु ी म्शणून आज नागऩयू भशानगयऩाशरकेतीर वलद्मार्थमाांनी
मळ वांऩादन केरे, अवे भत कामवकायी भशाऩौय दीऩयाज ऩार्डीकय माांनी व्मक्त केरे.

नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा ळाऱाांभध्मे शळषण घेत अवरेल्मा दशालीतीर गुणलांत
वलद्मार्थमाांचा
वत्काय

ळननलायी

कयण्मात

(ता.८) कामवकायी भशाऩौय दीऩयाज

आरा. भशाऩौय

कषात

आमोस्जत

ऩार्डीकय

माांच्मा

कामवक्रभात स्थामी

शस्ते

वशभती

वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, शळषण वशभती वबाऩती प्रा.टदरीऩ टदले, उऩवबाऩती बायती
फांर्ड
ु ,े क्रीर्डा वशभती वबाऩती नागेळ वशाये , शळषण वशभती वदस्म ल नगवेलक याजेंद्र
वोनकुवये , वदस्मा ल नगयवेवलका रयता भऱ
ु े , ज्मेष्ठ नगयवेलक भनोज वाांगोऱे ,
उऩामक्
ु त याजेळ भोटशते, शळषणाधधकायी वप्रती शभश्रीकोिकय, वशामक शळषणाधधकायी

कुवभ
ु चापरेकय, याजेंद्र वक
ु े , क्रीर्डा अधधकायी नये ळ वलाईथर
ू , क्रीर्डा ननयीषक नये ळ
चौधयी, जनवांऩकव अधधकायी प्रदीऩ खर्डेनलीव, लास्ल्भकी नगय टशांदी भाध्मशभक
ळाऱे च्मा

भख्
ु माध्मावऩका

आांफेर्डकय वलद्मारमाच्मा
उदव ू वलद्मारमाच्मा

वांध्मा

भेर्डऩल्रीलाय, भनऩाच्मा

भख्
ु माध्मावऩका यजनी

भख्
ु माध्मावऩका ननखत

र्डॉ.

दे ळकय, एभ.ए.के.

ये शाना, ताजाफाद

फाफावाशे फ

आझाद

उदव ू भाध्मशभक

वलद्मारमाच्मा भख्
ु माध्मावऩका काांता लालये , ऩेन्ळन नगय उदव ु भाध्मशभक ळाऱे च्मा

भख्
ु माध्मावऩका खस्जस्ता अवरभ खान, रार फशादयु ळास्त्री भाध्मशभक ळाऱे चे
भख्
ु माध्माऩक वांजम ऩांर्ड
ु , दग
ु ावनगय ळाऱे चे भख्
ु माध्माऩक ळाभ गोशोकय माांच्मावश
भनऩा ळाऱाांचे शळषक, वलद्माथी ल ऩारक उऩस्स्थत शोते.

मालेऱी शळषण वशभती वबाऩती प्रा.टदरीऩ टदले म्शणारे, मालऴी नागऩयू वलबागाचा
ल भशानगयऩाशरकेच्मा वलव ळाऱाांचा ननकार कभी रागरा अवरा तयी वलद्मार्थमाांनी

शभऱवलरेरे मळ वभाधानकायक आशे . भनऩा ळाऱाांभध्मे इांग्रजी भाध्मभाचे ऩटशरेच
लऴव अवरे तयी मेथीर ननकारातशी फाजी भायरी आशे . ऩरयस्स्थतीलय भात करून

वलद्मार्थमाांनी शभऱवलरेरे मळ स्तुत्म आशे . दशालीच्मा ऩयीषेभध्मे ८० ते ८५ िक्के
गुण वांऩाटदत करून मळस्ली ठयरेल्मा वलद्मार्थमाांना नागऩयू भशानगयऩाशरकेतपे

ऩढ
ु ीर शळषणाच्मा शळकलणीवाठी ळक्म ती भदत कयण्मात मेईर, अवेशी त्माांनी
मालेऱी वाांधगतरे.

कामवक्रभाचे वांचारन क्रीर्डा ननयीषक नये ळ चौधयी माांनी केरे तय आबाय वशामक
शळषणाधधकायी कुवभ
ु चापरेकय माांनी भानरे.

दऴकनी सऩ
ु टकर, वप्रयंका ऴक्
ु ऱा, तनजीऱा गौर, तहुरा फपरदौस अऱीम प्रर्थम
दशालीच्मा ननकारात नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा दग
ु ावनगय भयाठी

भाध्मशभक

ळाऱे ची वलद्माधथवनी दळवनी प्रबाकय वऩ
ु िकय मा वलद्माधथवनीने ९०.६ िक्के गुणाांवश

भयाठी भाध्मभातून प्रथभ क्रभाांक ऩिकावलरा. दळवनीचे लर्डीर प्रबाकय वऩ
ु िकय शे

खावगी नोकयी कयीत अवन
ू आई ननळा गटृ शणी आशे . ऩढ
ु े लैद्मकीम षेत्रात वेला
कयण्माचे ध्मेम अवल्माचे नतने मालेऱी वाांधगतरे.

टशांदी भाध्मभातन
ू वललेकानांद नगय टशांदी भाध्मशभक ळाऱे ची वलद्माधथवनी वप्रमांका

फब्फु ळक्
ु रा टशने ८६.६० िक्के गण
ु ाांवश ऩटशरा क्रभाांक ऩिकावलरा. वप्रमांकाचे लर्डीर
फब्फु ळक्
ु रा शे खावगी नोकयी कयतात तय आई गीता ह्मा गटृ शणी आशे त.
बवलष्मात प्रळावकीम वेलेत जाण्माचा भानव नतने व्मक्त केरा.

ताजाफाद भनऩा उदव ु भ भाध्मशभक ळाऱे ची वलद्माधथवनी तनजीरा गौय टशने उदव ु
भाध्मभातून ९०.६० िक्क्माांवश फाजी भायरी. तनजीराचे लर्डीर िे ररयांगचा व्मलवाम

कयतात तय आई गटृ शणी आशे . ऩढ
ु े र्डॉक्िय फनन
ू रुग्णवेला कयण्माचे नतचे ध्मेम
आशे .

भनऩाच्मा ळाऱे भध्मे ऩटशल्माांदाच वरू
ु झारेल्मा इांग्रजी भाध्मभातून तशुया फपयदौव
अरीभ ने ८२.२० िक्के गण
घेउन मळ शभऱवलरे. तशुया फपयदौव अरीभ
ु
जी.एभ.फनातलारा भनऩा इांग्रजी भाध्मशभक ळाऱे ची वलद्माधथवनी आशे .
ददवयांग वळद्यार्थयाांमधन
ू आददत्य ऩदहऱा
टदव्माांग

वलद्मार्थमाांभधन
ू

भनऩाच्मा

र्डॉ.

फाफावाशे फ

आांफेर्डकय

भनऩा

भयाठी

भाध्मशभक ळाऱे चा वलद्माथी आटदत्म अननर प्रधान ने ८२.८० िक्के गण
ु ऩिकावलरे

टदव्माांगाांभधन
ू ऩटशरा मेण्माचा भान शभऱवलरा. आटदत्म शा भऱ
ु चा अभयालतीचा
आशे . त्माचे आई ल लर्डीर दोघेशी शातभजयू ी करून उदयननलावश कयतात. त्मारा दोन

फटशणी अवन
ू त्माने उां िखाना मेथीर शोभ पॉय एजांि शॅस्न्र्डकॅऩ लवतीगश
ृ ात याशून
दशालीऩमांतचे शळषण ऩण
ू व केरे. बवलष्मात अशबमांता शोण्माचा भानव त्माने व्मक्त
केरा.

भागावलगीम वलद्मार्थमाांभधन
ू लास्ल्भकी नगय टशांदी भाध्मशभक ळाऱे ची वलद्माधथवनी
स्लाती बौतेकय ८३.८० िक्के गुण घेउन ऩटशरी आरी.

इमत्ता दशालीभध्मे नागऩयू भशानगयऩाशरकेच्मा भयाठी (८), टशांदी (११), उदव ु (९) ल
इांग्रजी (१) भाध्मभाच्मा एकूण २९ ळाऱाांभधन
ू १७८६ वलद्मार्थमाांनी ऩयीषा टदरी.

माऩैकी ८८८ वलद्माथी उत्तीणव झारे. भनऩाच्मा वलव ळाऱाांचा मालऴी ४९.७२ िक्के
एलढा ननकार रागरा. वलव ळाऱाांभधन
ू ऩेन्ळन नगय भनऩा उदव ु भाध्मशभक ळाऱे चा

वलावधधक ९३.९४ िक्के ननकार रागरा. भागीर लऴी भनऩाच्मा वलव ळाऱाांचा ७४
िक्के ननकार शोता.

