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ता. 4 लिसेंबर २०१९

शहरातीि सहा लिधानसभा क्षेत्रात मनपाच्या एक
इं ग्रजी माध्यमाच्या शाळा सरू
ु होणार
लशक्षण सलमतीचा लनणकय : सभापती प्रा.लििीप लििे यांची मालहती
नागपूर,ता.4. शहरातील सहाही विधानसभा क्षेत्रात नागपरू महानगरपावलकेच्या प्रत्येकी एक इंग्रजी
माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्यात येणार असल्याची मावहती वशक्षण सवमती सभापती प्रा.वदलीप वदिे यांनी
वदली. बुधिारी (ता.4) वशक्षण सवमतीची बैठक मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराि दे शमुख सभागहृ ात
आयोवजत करण्यात आली.
यािेळी सवमती उपसभापती प्रमोद तभाने, सवमती सदस्य ररता मुळे, प्रवणता शहाणे, हर्ष ला साबळे ,
मोहम्मद ईब्रावहम तौविक अहमद, उपायक्त
ु राजेश मोवहते, वशक्षणावधकारी वप्रती वमश्रीकोटकर,
क्रीडावधकारी वपयुर् अंबुलकर, सहायक वशक्षणावधकारी कुसुम चापलेकर प्रामुख्याने उपवस्थत होते.
नागपरू महानगरपावलका ि आकांक्षा िाऊंडे शन यांच्या सहकायाष ने शहरातील सहाही विधानसभा क्षेत्रात
प्रत्येकी एक अशा सहा शाळा इंग्रजी माध्यमातन
ू सुरू करण्यात येणार आहे. आकांक्षा िाऊंडे शनच्या
माध्यमातन
ू मनपाच्या सहाही शाळा अद्ययाित करण्यात येणार आहे. पुणे मनपा, वपंपरी वचंचिड मनपा,
मुंबई आवण निी मुंबई मनपाच्या धतीिर आता नागपरू महानगरपावलकेच्या शाळा अद्ययाित करण्यात
येणार असल्याची मावहती वशक्षण सवमती सभापती वदलीप वदिे यांनी वदली.
स्ियंसेिी संस्थेच्या माध्यमातन
ू मनपा शाळे त वशकत असलेल्या विद्यार्थयाां ना सैवनकी प्रवशक्षण दे ण्याबाबत
बैठकीमध्ये चचाष झाली. विद्याथी सुरक्षा विमा योजनेसंदभाष त मनपाचे स्ितंत्र धोरण तयार करण्याच्या
ठरािाला बैठकीमध्ये मंजरू ी दे ण्यात आली. या योजनेअत
ं गष त मनपा शाळे तील विद्याथी दुधषर आजारी
पडल्यास त्याला विम्याची रक्कम दे ण्यात येणार आहे वकंिा दुदैिाने विद्याथी मत
ृ पािल्यास त्याचा
पालकांना वनधी दे ण्यात येणार असल्याची मावहती वशक्षणावधकारी वप्रती वमश्रीकोटकर यांनी वदली.
मनपा शाळे तील विद्यार्थयाां ना दफ्तर दे ण्याच्या प्रस्तािाला मंजरू ी प्रदान करण्यात आली. याबाबतचे धोरण
तयार करून लिकरात लिकर सवमतीपुढे सादर करािे, असे वनदेश सभापती वदलीप वदिे यांनी वदले.
मनपा शाळे त गवणत व्याख्याता हे पद ररक्त आहे . यड
ु ीसी संिगाष तन
ू रोस्टरनस
ु ार वशक्षकांच्या आलेल्या
अजाष िर पद भरण्याच्या प्रस्तािाबाबत बैठकीमध्ये चचाष करण्यात आली. मनपा द्वारे शालेय विद्यार्थयाां ना
वद्वतीय गणिेश वदला की नाही याचा आढािा सभापती वदलीप वदिे यांनी शाळा वनररक्षकांमािषत घेतला.
550 व्या गुरूनानक जयंतीवनवमत्त काही स्ियंसेिी संस्थेमािषत मनपा विद्यार्थयाां ना जोडे दे ण्यात आले.
आतापयां त 3500 विद्यार्थयाां ना जोडे दे ण्यात आले आहे . एकूण 12000 विद्यार्थयाां ना जोडे दे णार असल्याचे
वशक्षणावधकारी वप्रती वमश्रीकोटकर यांनी सांवगतले. या सिष स्ियंसेिी संस्थांना अवभनंदनांचे पत्र पाठिािे,
असे वनदेश सभापती वदलीप वदिे यांनी वदले. या संस्थांचा अवभनंदनाचा ठराि बैठकीत पाररत झाला. मनपा
शाळे तील मुख्याधापक ि वशक्षकांचा पगार हा बायोमॅविकद्वारे जोडण्यात येणार असल्याचा ठराि

बैठकीमध्ये पाररत करण्यात आला. गौरि डोमले यांनी बायोमॅविकमशीन्सचा तीन मवहन्यांचा अहिाल
बैठकीत सादर केला.

