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आकांक्षा फाऊंिशेनच्या सहकायाकन े
मनपातीि शाळेचा दजाक उंचािणार – 

महापौर 

लशक्षण लिभागाचा घतेिा आढािा : नालिन्यपूणक उपक्रम 
राबलिण्याच ेअलिकाऱयांना लनदशे 

नागपरू,ता.3. नागपरू महानगरपालिकेच्या शाळाांचा दर्ाा सुधारण्यासाठी मनपा प्रयत्नरत 
आहे. आता आकाांक्षा फाऊां डेशनही यासाठी पुढाकार घेणार आहे. आकाांक्षा फाऊां डेशनच्या 
सहाकायााने मनपाच्या शाळेतीि दर्ाा उांचावणार असल्याचा लवश्वास महापौर सांदीप र्ोशी 
याांनी व्यक्त केिा. त्यासोबतच प्रशासनानेही आपिी र्बाबदारी ओळखनू लवद्यार्थयाांसाठी 
नालवन्यपणूा उपक्रम शाळेत राबवावे, असे लनदेश महापौर सांदीप र्ोशी याांनी लदिे. 
मांगळवारी मनपा मुख्याियातीि डॉ.पांर्ाबराव देशमुख सभागहृात लशक्षण लवभागातीि 
कायाप्रणािी सांदभाात महापौर सांदीप र्ोशी याांनी आढावा घेतिा. यावेळी उपमहापौर मलनषा 
कोठे, लशक्षण सलमती सभापती प्रा.लदिीप लदवे, उपसभापती प्रमोद तभाने, उपनेत्या वषाा 
ठाकरे, धरमपेठ झोन सभापती अमर बागडे, मांगळवारी झोन सभापती गागी चोपरा, उपायुक्त 
रारे्श मोलहते, लशक्षणालधकारी लप्रती लमश्रीकोटकर, सहायक लशक्षणालधकारी कुसुम 
चापिेकर, लक्रडा लनररक्षक नरेश चौधरी याांच्यासह लशक्षण लवभागाचे अलधकारी व कमाचारी 
उपलथथत होते. 
महापौराांनी मनपाच्या शाळेतीि सध्यलथथती र्ाणनू घेतिी. मनपाच्या शाळेत 7 हर्ार 141 
उच्चमाध्यालमक वगाातीि लवद्याथी तर 12141 हे प्राथलमक वगाातीि लवद्याथी आहे. मनपाच्या 
मािकीच्या 102 इमारती तर 83 इमारती या भाडेतत्त्वावर घेतल्या असल्याची मालहती 
लशक्षणालधकारी लप्रती लमश्रीकोटकर याांनी लदिी. मनपामाफा त लवद्यार्थयाांना गणवेश, शािेय 
पुथतके, थवेटर आपण देत असल्याचेही त्याांनी साांलगतिे. 
मनपाच्या लशक्षकाांमध्ये गुणवत्ता आहे. त्याांना शािेय लशक्षणाबरोबर अन्य शकै्षलणक 
उपक्रमही सुरू करावे, असे महापौराांनी साांलगतिे. काळानुरूप पररवतान आवश्यक आहे, 



त्यानुरूप लवद्यार्थयाांना अद्ययावत लशक्षण कसे लमळेि याचा देखीि लवचार लशक्षकाांनी व 
मुख्याधापकाांनी करावा, असे साांलगतिे. वेळेत न येणाऱ्या व िवकर घरी र्ाणाऱ्या लशक्षकाांना 
नोटीस बर्ावावा, त्याांच्यावर कारवाई करावी, असेही महापौर सांदीप र्ोशी याांनी साांलगतिे. 
आकाांक्षा फाऊां डेशनच्यावतीने सुरू करण्यात येणाऱ्या कामाची मालहती त्याांनी र्ाणनू घेतिी. 
आकाांक्षा फाऊां डेशनच्यावतीने मनपाच्या शाळा अद्ययावत करण्याचा लवचार करण्यात येत 
असल्याची मालहती लशक्षणालधकारी लप्रती लमश्रीकोटकर याांनी लदिी. मनपाच्या चार शाळेत 
आता इांग्रर्ी माध्यमातनू लशक्षण देण्यात येत आहे. यािा लवद्यार्थयाांचा प्रलतसाद चाांगिा आहे, 
अशी माहीती लशक्षणालधकारी श्रीमती लमश्रीकोटकर याांनी लदिी. 
मनपातीि गुणवांत लवद्यार्थयााकडे लवशेष िक्ष देऊन त्याांना वयैलक्तगत पातळीवर ज्या लवषयात 
तो कमर्ोर असेि त्यालवषयात त्यािा लनपुण करावे, असे महापौर सांदीप र्ोशी याांनी 
सचूलविे. उपमहापौर व लशक्षण सलमती सभापती पुढे काही लदवसात मनपाच्या शाळें ना भेट 
देतीि, त्या भेटीत रे् लशक्षक गरैहर्र लकां वा उशीरा आिेिे लदसतीि त्याांच्यावर तात्काळ 
कारवाई करतीि असे लनदेश महापौर सांदीप र्ोशी याांनी लदिे.    
 


