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य िज हा प रषद शाळे त पा यां या !वेशासाठ$ पालक उ सक
ु

मा)यवरां या उपि*थतीत शाळे चा नामकरण सोहळा
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य खड नं १ शाळे चा नामकरण सोहळा

मंगळवार २५ 'डस(बर रोजी िज*हा प+रषद अ.य/ मंजुषा जाधव यां2या ह3ते शाळे 2या 4ांगणात संप5न झाला.
या शाळे त मराठ8 आ9ण इं;जी मा.यमां2या खाजगी शाळे तील <व<वध वगा=त >शकणा?या त@बल ४४ <वBयाथाDनी
4वेश घेत*याने आता िज*हा प+रषद शाळे त 4वेश घेFयासाठ8 <वBयाथ -पालकवग= उ सक
ु अस*याचे HचI
आगामी काळात पाहायला >मळणार आहे.

या काय=Jमा 4संगी उपा.य/ सभ
ु ाष पवार, मK
ु य काय=कार अHधकार <ववेक भीमनवार >श/णाHधकार संगीता
भागवत आद मा5यवर उपि3थत होते. यावेळी मंजष
ु ा जाधव यांनी उपि3थतांना माग=दश=न करताना सांHगतले
Lक शहापरू सारKया भागात आंतररा

य शाळा उभारल जाते याचा अ>भमान असन
ू आंतररा

य शाळे साठ8

िज*हा प+रषदे 2या मा.यमातन
ू लागणार सवNतोपर मदत केल जाईल. तसेच राPयातील पQह*या १३
शाळांपक
ै T ठाणे िज*Uयातील िज*हा प+रषद शाळे ची Vनवड के*या बBदल यांनी शासनाचे आभार दे 9खल WयXत
केले. तर यावेळी उपा.य/ सभ
ु ाष पवार कT , स.या असणा?या शाळे 2या दरु 3तीसाठ8 ५ लाख मंजूर करFयात
आले असन
ू शाळे ची भौVतक दZ
ु 3ती लवकर करFयात येणार अस*याचेह यांनी सांHगतले. >शवाय या
आंतररा

य शाळे मळ
ु े ;ामीण भागातील मल
ु उ2च दजा=चे >श/ण घेतील असेह ते [हणाले.

यावेळी भीमनवार [हणाले, समाजात बदल घडवFयासाठ8 सामिजक नेत ृ व उभं राहावं लागत तसं शाळे ची
4गती होFयासाठ8 >श/कांचे योगदान मह वाचे आहे. या आंतररा
पढ
ु ाकारामळ
ु े भ<व यात ह आंतररा

य शाळे साठ8 >श/कांनी दाखवले*या

य शाळा राPयात आदश=वत ठरे ल असा <व^वास WयXत करत यांनी

सग_या >श/कांचे मनपव
= अ>भनंदन केले. शाळे 2या मा.यमातन
ू क
ू ;ामीण भागात शै/9णक Jांती घडेल
असेह ते [हणाले.

या शाळे त स.यप+रि3थतीत ७ वग= खो*या असन
ू ६ वग= खो*या वापरात आहे त. शाळे त एकूण ६ >श/क काय=रत
आहे त. शाळे त बाल>शशू वग= व पQहल ते Vतसर चे अटल बहार वाजपेयी आंतररा

य शाळे चे वग= आहे त. >शशू

वगा=त ९० मल
ु >शकत आहे त. तर पQहल चा ४५, दस
ु र चा ४३, Vतसर चा ३१ मल
ु ांचा पट आहे. ;ामसभेत

;ामपंचातीने ठरवा कeन ५ एकर जाग ा या शाळे साठ8 Qदल आहे. या जाग ेवर इयfा १ ल ते १२ वी पयDतचे
इमारत बांधणे 43ता<वत आहे.

मK
ु य काय=कार अHधकार यांनी >श/कांशी साधला संवाद

महारा

आंतररा

य >श/ण मंडळा2या अंतग त= या शाळा सe
ु झा*या असन
ू शाळे चा अgयासJम संशोधन

पBधतीचा असणार आहे. यामळ
ु े काय=Jमा नंतर मK
ु य काय=कार अHधकार <ववेक भीमनवार यांनी शाळे चे
मK
ु या.यापक सध
ु ीर भोईर आ9ण इतर सव= >श/कांशी संवाद साधत आग ामी काळातील Vनयोजन <वषयी जाणून
घेतले. ना<व5य काय करता येईल या <वषयी चचा= केल .

या काय=Jमाला िज*हा प+रषद सद3य, पंचायत स>मती सद3य, ;ामपंचायत सद3य, तालX
ु यातील अHधकार
वग = तसेच ;ाम3थ, पालक <वBयाथ उपि3थत होते.

