
नागपूर महानगरपालिका, नागपूर 

(जनसंपकक  विभाग) 

प्रलसद्धी पत्रक                                                   ता. १७ जिुै २०१९ 

मनपाद्िारे संचालित 
िाचनािय, अध्ययन कक्ष ि 

ज्ञान आिोक योजनेचा 
महापौरांनी घेतिा आढािा 

नागपरू, ता. १७ : नागपरू महानगरपालिकेद्वारे संचालित वाचनािय व अध्ययन कक्षाच े
संचािन आणि व्यवस्थापन ज्ञान आिोक योजनेत मनपाच्या वतीन ेमहहिा बचत 
गट, खासगी संस्था,स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून करण्याच े धोरि ननधााररत 
करण्यात आिे असनू या योजनेच ेकायाान्वयन करण्याबाबत बधुवारी (ता.१७) महापौर 
नंदा जजचकार यांनी आढावा घेतिा. 

महापौर कायााियातीि कक्षामध्ये आयोजजत आढावा बठैकीत महापौर नंदा जजचकार 
यांच्यासह सलमतीच ेसदस्य ववरोधी पक्षनतेे तानाजी वनवे, ववशषे आमतं्रित सदस्य 
सनुीि अग्रवाि, अनतररक्त आयकु्त राम जोशी, उपायकु्त राजेश मोहहते, ननगम सचचव 
हरीश दबेु, स्थावर अचधकारी सवुिाा दखने, गं्रथािय अधीक्षक अिका गावंडे, नागपरू 



सधुार प्रन्यासच े कायाकारी अलियंता देवेंद्र गौर,वविागीय अचधकारी (उत्तर) पकंज 
आंिोरकर, वविागीय अचधकारी (दक्षक्षि) अनीि राठोड आदी उपजस्थत होते. 

बठैकीमध्ये स्व. बाजीराव साखरे वाचनाियाच े संचािन करण्यास प्राप्त झािेल्या 
अजाावर ननिाय घेिे, ई-िायब्ररीच ेसंचािन संस्थेमार्ा त करिे व या अंतगात संस्थेिा 
देण्यात येिारे मानधन, ई-िायब्ररीसाठी शलु्क ननधाारि, ववद्यतु व पाण्याच े
त्रबि, संगिक साहहत्याची सजुस्थती दरुूस्ती इत्यादी बाबीवर ननिाय घेिे, संस्था महहिा 
बचत गटांना संचािन करण्यास हदिेल्या वाचनािय/अध्ययन कक्षातीि कािावधी 
संपषु्टात आल्यामळेु पढुीि मदुतवाढ देिे तसेच नवननलमात व इतर 
वाचनािय/अध्ययन कक्षाच्या संचािनाकररता प्राप्त झािेल्या अजाावर ननिाय 
घेिे, नागपरू सधुार प्रन्यासद्वारे नागपरू शहरात बाधंण्यात आिेल्या 
वाचनािय/समाजिवन/इमारतीची पाहिी अन्वये तयार करण्यात आिेल्या 
अहवािाच्या अनषंुगाने ननिाय घेिे आदी ववषयांवर चचाा करण्यात आिी. 

ज्ञान आिोक योजन ेअंतगात देण्यात आििेे वाचनािय, अध्ययन कक्ष जयांच ेसंचािन 
मनपाच्या वतीन ेहोत आहे त्यांचा कायाकाळ संपषु्टात येत असल्याने सवाांच ेअजा 
पनु्हा घेण्यात यावेत व त्यांच्या कामकाजाच ेआकिन करून प्रस्ताव सादर करण्याच े
ननदेश महापौर नंदा जजचकार यांनी हदिे. 

स्व. बाजीराव साखरे वाचनािय संदिाात महाराष्र शासन, समाज कल्याि वविाग 
यांच्या प्रस्तावावर चचाा करण्यासाठी २४ जुि ैिा बठैक आयोजजत करून संबंचधतांना 
आमंत्रित करावे. नागपरू महानगरपालिका व नागपरू सधुार प्रन्यासच्या वतीने 
वाचनािय व अध्ययन कक्षाच्या इमारतीचं ेजया उद्देशान ेबांधकाम करण्यात आि े
आहे. तो उदे्दश पिूा व्हावा यासाठी इमारत हस्तांतरिाच्या दृष्टीने आवश्यक ती 
कायदेशीर प्रक्रिया पिूा करुन पढुीि कायावाही करण्यात यावी, असेही ननदेश महापौरांनी 
हदिे.  

 


