नागपूर महानगरपालऱका, नागपूर
(जनसंपकक विभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. ४ मे २०१९

अध्ययन अध्यापन प्रणाऱी बदऱन
ू
विद्यार्थयाांचा दजाक उं चािा :

विभागीय आयुक्त डॉ. संजीिकुमार
अध्ययन ननष्पत्ती ि मऱ
ु भत
ू ऺमता विकास
कायकक्रम

नागपरू ,ता. ४ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा ळाऱाांवश वशा जिल्हमाांतीर
ळाऱाांभधीर इमत्ता ऩहशरी ते आठलीच्मा वलद्मार्थमाांचे ‘अवय’तपे वर्व्शे
कयण्मात

आरे.

माभध्मे

भनऩा

ळाऱाांतीर

वलऴमाभध्मे कभकुलत अवल्माचे प्रभाण भोठे

वलद्माथी

बाऴा, गणणत

आशे . त्माभुऱे मेत्मा

ळैषणणक वत्रात प्रत्मेक भख्
ु माध्माऩक लळषकाांनी अध्ममन, अध्माऩन

प्रणारी फदरून वलद्मार्थमाांचा ळैषणणक दिाा उां चालण्माच्मा दृष्टीने कामा
कया, अवे आलाशन वलबागीम आमुक्त डॉ. वांिीलकुभाय माांनी केरे.

नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा वभग्र लळषा वलबागाच्मा लतीने ळननलायी
(ता. ४) ये ळीभफाग मेथीर कवललमा वयु े ळ बट वबागश
ृ ात अध्ममन
ननष्ऩत्ती ल भुरबूत षभता वलकाव कामाक्रभाांतगात भनऩा ळाऱाांभधीर

वला भुख्माध्माऩक ल लळषकाांची अध्ममन स्तय ननश्चीती कामाळाऱे चे
आमोिन

कयण्मात

आरे

वलबागीम

आमुक्त

डॉ.

अनतरयक्त

आमुक्त

लळषणाधधकायी

वप्रती

याभ

शोते.

माप्रवांगी

वांिीलकुभाय

फोरत

प्रभख
ु

िोळी, तशवीरदाय

शोते.
श्री.

लभश्रीकोटकय, डीआमवीऩीटीचे

भागादळाक
भांचालय

म्शणन
ू

भनऩाचे

लाघभाये , भनऩा
प्राचामा

यलीांद्र

यभतकय उऩजस्थत शोते.
ऩढ
ु े फोरताना वलबागीम आमक्
ु त डॉ. वांिीलकुभाय म्शणारे, ‘अवय’द्लाये

भनऩाच्मा ळाऱाांवश नागऩूय, बांडाया, चांद्रऩूय, लधाा जिल्हमाांभधीर ळाऱाांच्मा

इमत्ता ऩहशरी ते आठलीच्मा वलद्मार्थमाांचे वर्व्शे कयण्मात आरे. मा
अांतगात ‘अवय’चे टूर लाऩरून वलवलध स्तयालय वलद्मार्थमाांची चाचणी
घेण्मात आरी. माभध्मे ऩायलळलणी तारक्
ु मातीर ळाऱाांभधीर इमत्ता

ऩहशरी ते आठलीच्मा ४९ टक्के भुराांनाच लाचता मेत अवल्माचे रषात

आरे. मानांतय मेथीर लळषक ल भुख्माध्माऩकाांनी लेऱोलेऱी चचाा करून,
अध्ममन ल अध्माऩन प्रणारीभध्मे वलवलध प्रमोग करून वलद्मार्थमाांचा

ळैषणणक दिाा उां चावलण्मावाठी कामा केरे. त्माचे पऱ म्शणन
ू अलघ्मा

तीन भहशन्मातच मेथीर ७३ टक्के भुराांना लाचता मेत अवल्माचे ऩुढीर
वर्व्शे भध्मे हदवून आरे. भनऩा ळाऱाांभध्मे शे प्रभाण ४३ टक्केच अवल्माचे

हदवन
आरे आशे . त्माभऱ
ू
ु े मेत्मा ळैषणणक वत्राभध्मे वलद्मार्थमाांचा

ळैषणणक दिाा उां चालण्मावाठी भुख्माध्माऩक ल लळषकाांनी वलळेऴ प्रमत्न

करून ककभान ८६ टक्क्माांलय शे प्रभाण नेण्माचे आलाशनशी मालेऱी
वलबागीम आमक्
ु त डॉ. वांिीलकुभाय माांनी केरे.
भनऩाचे अनतरयक्त आमक्
ु त याभ िोळी माांनी वलबागीम आमक्
ु त डॉ.
वांिीलकुभाय माांच्मा आलाशनारा वकायात्भक प्रनतवाद दळावलत मेत्मा
ळैषणणक वत्राभध्मे भनऩा ळाऱाांभध्मे लेगऱे ऩरयलतान हदवून मेईर अवा

वलश्लाव हदरा. मावाठी भनऩाच्मा वला भुख्माध्माऩक, लळषकाांनी एकिूटीने
काभ करून वलद्मार्थमाांचा ळैषणणक दिाा उां चालन
ू भनऩा ळाऱा १०० टक्के
प्रगत कयण्मावाठी कामा कयण्मात मेईर, अवेशी मालेऱी वाांधगतरे.

मालेऱी वभग्र लळषा वलबागाचे वशामक कामाक्रभ अधधकायी धनरार
चौरीलाय, क्रीडा ननयीषक नये ळ चौधयी माांच्मावश एक शिायाच्मा लय
भनऩा ळाऱाांभधीर भुख्माध्माऩक ल लळषक प्राभुख्माने उऩजस्थत शोते.
कामाक्रभाचे वांचारन क्रीडा अधधकायी नये ळ वलाईतूर माांनी केरे तय
आबाय वशामक लळषणाधधकायी यािेंद्र वुके माांनी भानरे.

