नागपूर महानगरपालिका, नागपूर
(जनसंपकक विभाग)
प्रलसद्धी पत्रक

ता. १७ जि
ु ै २०१९

मनपाद्िारे संचालित
िाचनािय, अध्ययन कक्ष ि
ज्ञान आिोक योजनेचा
महापौरांनी घेतिा आढािा
नागपरू , ता. १७ : नागपरू महानगरपालिकेद्वारे संचालित वाचनािय व अध्ययन कक्षाचे
संचािन आणि व्यवस्थापन ज्ञान आिोक योजनेत मनपाच्या वतीने महहिा बचत

गट, खासगी संस्था,स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून करण्याचे धोरि ननधााररत

करण्यात आिे असन
ू या योजनेचे कायाान्वयन करण्याबाबत बध
ु वारी (ता.१७) महापौर
नंदा जजचकार यांनी आढावा घेतिा.

महापौर कायााियातीि कक्षामध्ये आयोजजत आढावा बैठकीत महापौर नंदा जजचकार

यांच्यासह सलमतीचे सदस्य ववरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे, ववशेष आमंत्रित सदस्य

सन
ु ीि अग्रवाि, अनतररक्त आयक्
ु त राम जोशी, उपायक्
ु त राजेश मोहहते, ननगम सचचव
हरीश दब
ु ,े स्थावर अचधकारी सव
ु िाा दखने, ग्रंथािय अधीक्षक अिका गावंडे, नागपरू

सध
ु ार प्रन्यासचे कायाकारी अलियंता दे वेंद्र गौर,वविागीय अचधकारी (उत्तर) पंकज
आंिोरकर, वविागीय अचधकारी (दक्षक्षि) अनीि राठोड आदी उपजस्थत होते.

बैठकीमध्ये स्व. बाजीराव साखरे वाचनाियाचे संचािन करण्यास प्राप्त झािेल्या
अजाावर ननिाय घेिे, ई-िायब्ररीचे संचािन संस्थेमार्ात करिे व या अंतगात संस्थेिा
दे ण्यात

येिारे

मानधन, ई-िायब्ररीसाठी

शल्
ु क

ननधाारि, ववद्यत
ु

व

पाण्याचे

त्रबि, संगिक साहहत्याची सजु स्थती दरू
ु स्ती इत्यादी बाबीवर ननिाय घेिे, संस्था महहिा
बचत गटांना संचािन करण्यास हदिेल्या वाचनािय/अध्ययन कक्षातीि कािावधी
संपष्ु टात

आल्यामळ
ु े

पढ
ु ीि

वाचनािय/अध्ययन कक्षाच्या
घेिे, नागपरू

सध
ु ार

मद
ु तवाढ

संचािनाकररता

प्रन्यासद्वारे

वाचनािय/समाजिवन/इमारतीची

दे िे

नागपरू

पाहिी

तसेच

नवननलमात

शहरात

बांधण्यात

प्राप्त

अन्वये

झािेल्या

तयार

व

इतर

अजाावर ननिाय

करण्यात

आिेल्या

आिेल्या

अहवािाच्या अनष
ु ंगाने ननिाय घेिे आदी ववषयांवर चचाा करण्यात आिी.
ज्ञान आिोक योजने अंतगात दे ण्यात आिेिे वाचनािय, अध्ययन कक्ष जयांचे संचािन

मनपाच्या वतीने होत आहे त्यांचा कायाकाळ संपष्ु टात येत असल्याने सवाांचे अजा
पन्
ु हा घेण्यात यावेत व त्यांच्या कामकाजाचे आकिन करून प्रस्ताव सादर करण्याचे
ननदे श महापौर नंदा जजचकार यांनी हदिे.

स्व. बाजीराव साखरे वाचनािय संदिाात महाराष्र शासन, समाज कल्याि वविाग
यांच्या प्रस्तावावर चचाा करण्यासाठी २४ जि
ु ै िा बैठक आयोजजत करून संबंचधतांना

आमंत्रित करावे. नागपरू महानगरपालिका व नागपरू सध
ु ार प्रन्यासच्या वतीने
वाचनािय व अध्ययन कक्षाच्या इमारतींचे जया उद्देशाने बांधकाम करण्यात आिे

आहे . तो उद्देश पि
ू ा व्हावा यासाठी इमारत हस्तांतरिाच्या दृष्टीने आवश्यक ती

कायदे शीर प्रक्रिया पि
ू ा करुन पढ
ु ीि कायावाही करण्यात यावी, असेही ननदे श महापौरांनी
हदिे.

