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लिऺण विभागाचा चेहरामोहरा बदऱविण्याचा सं
कल्प 

लिऺण सभापतीनंी घेतऱा मुख्याध्यापकांचा िगक : जाणून घेतऱी मा
हहती आणण अडीअडचणी 

नागपरू, ता. १९ : शऩंणूण शऴसण वळभागाची कायणप्रणाऱी, ऴालांची शद्यस्थथती, वळद्याथी-
ऩाऱकांची भशूमका आणण शऴसकांच ेप्रयत्न जाणून घेण्याशाठी शऴसण शभाऩती प्रा. ददऱीऩ ददळ ेयांनी ३ त े१९ जुऱै
दरम्यान दषाषी झोनअतंगणत येणाऱ्या ऴालांमधीऱ मखु्याध्याऩकांचा ळगण घेतऱा. मखु्याध्याऩकांकडून शमलाऱेल्या 
मादषतीच्या आधारे चाऱ ूऴसैणणक शत्रात मनऩाच्या शऴसण वळभागाचा चेषरामोषरा बदऱवळण्याचा शकंल्ऩच या मा
ध्यमातनू शभाऩतींनी केऱा. 

मनऩाच्या शळण ऴालांची मादषती शऴसण वळभागाऱा मादषती व्षाळी आणण गरजेनशुार शबंधंधत ऴालांमध्ये, शऴसकां
मध्ये बदऱ करण्यात याळ,े या षेतनेू मखु्याध्याऩकांच्या बठैकांच ेआयोजन करण्याच ेननदेऴ शऴसण शभाऩती प्रा. 
ददऱीऩ ददळ ेयांनी ददऱ ेषोत.े त्या अनवुगंाने झोनननषाय मखु्याध्याऩकांच्या बठैका घेण्यात आल्या. यामध्ये शभाऩ
तींनी मखु्याध्याऩकांकडून काषी मदु्यांच्या आधाराळर मादषती जाणून घेतऱी. 
‘अशर’ शळेसण अषळाऱाअतंगणत ऴालेचा ऴसैणणक दजाण, ऴालांमधीऱ भौनतक अशवुळधा, मागीऱ ळवीची आणण चा
ऱ ूऴसैणणक शत्रातीऱ ऩटशखं्या आणण शऴसकाचंी शखं्या आदींबाबत शभाऩती प्रा. ददऱीऩ ददळ ेयांनी प्रत्यस मखु्या
ध्याऩकांकडून मादषती जाणून घेतऱी. या मादषतीच्या आधारे चाऱ ूऴसैणणक शत्रात मखु्याध्याऩकांनी ऴालांत कोण
कोणत ेबदऱ करायच,े याबाबत शभाऩतींनी शचूना केल्या. याच आधाराळर आता ऩढुीऱ शत्रातीऱ ऴसैणणक ळाटचा
ऱ ठरणार आषे. 



शमारोऩीय बठैक ऱकडगजं झोनअतंगणत येणाऱ्या रामऩेठ येथीऱ डॉ. राम मनोषर ऱोदषया माध्यशमक वळद्याऱयात
 करण्यात आऱ ेषोत.े बठैकीऱा शळण ऴालांच ेमखु्याध्याऩक षजर षोत.े 

याळेली शऴसण शभाऩती प्रा. ददऱीऩ ददळ,े उऩशभाऩती प्रमोद तभाने, ऱकडगजं झोन शभाऩती राजकुमार शाषू, गां
धीबाग झोन शभाऩती ळदंना यगंटळार, नगरशेळक मनोज चाऩऱ,े शऴसणाधधकारी वप्रती शमश्रीकोटकर, ऱकडगजं 

झोनच ेशषायक आयकु्त शभुाव जयदेळ, श्री. बबशेन उऩस्थथत षोते. याळेली बोऱताना शभाऩती प्रा. ददऱीऩ ददळ ेम्ष
णाऱ,े नागऩरू मषानगरऩाशऱकांच्या ऴालांमधून शऴसण घेतऱेऱ ेअनेक वळद्याथी आज वळवळध सेत्रात नाळ गाजवळ
त आषे. मनऩाच्या ऴालांमध्ये ऩळूीशारखी वळद्यार्थयाांची ऩटशखं्या अशाळी याशाठी शऩंणूण शऴसण वळभागाने एकत्र 

येऊन प्रयत्न करणे गरजेच ेआषे. शऴसकांनी मेषनत घेतऱी तर षे अऴक्य नाषी, अश ेम्षणत शऴसकांनीषी आऩऱे 

कतणव्य प्रामाणणकऩणे ऩार ऩाडाळे अश ेआळाषन त्यांनी केऱ.े दषाषी झोनमध्ये झाऱेल्या बठैकीचा शारांऴ शांगत मु
ख्याध्याऩकांनी मनाळर घेतऱे तर आश्चयणकारकरीत्या शऴसण वळभागात बदऱ घडून येऊ ऴकतो, अश ेम्षणत ऴा
लांमध्ये अशऱेल्या भौनतक अशवुळधा तातडीने दरू करण्यात येईऱ, अशा वळश्ळाश त्यांनी ददऱा. ळीज, ऩाणी आणण 

थळच्छतचे्या शदंभाणत मखु्याध्याऩकांनी थळत: झोन शभाऩती आणण शषायक आयकु्तांऴी शऩंकण  शाधून त्या शम
थया शोडळनू घ्याळा, अश ेननदेऴ ददऱ.े 

शऴसणाधधकारी वप्रती शमश्रीकोटकर यांनी प्राथतावळकातनू मखु्याध्याऩक बठैक आयोजनाशदंभाणत भशूमका वळवद के
ऱी. शमारोऩीय बठैकीऱा ऱकडगजं झोनअतंगणत येणाऱ्या ऴालाचं ेमखु्याध्याऩक उऩस्थथत षोते.   

 


