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ई-ळाचनाऱय ही चलळल व्हाळी :
महापौर नंदा जिचकार
बाजीराळ साखरे ळाचनाऱयाचे ऱोकापकण :
नागपूर, दद. १७ : नागऩयु ात वभद्ध
ु ऩ त्माचे स्लरूऩ फदरते
ृ ग्रंथारमे आशे त. काऱानरू

आशे . तंत्रसानाच्मा मुगात ग्रंथारमांना ई-रूऩ दे णे गयजेचे आशे . शी गयज ओऱखन
ू नागऩूय

भशानगयऩालरका अनेक ग्रंथारमांचे रूऩांतय ई-ग्रंथारमात कयीत आशे . ई-ग्रंथारम शी चऱलऱ
व्शाली. वलद्मार्थमाांनी ग्रंथारमांचा उऩमोग करून सानाजजनाचे कामज कयाले, अवे प्रततऩादन भशाऩौय
नंदा जजचकाय मांनी केरे.
भशायाष्ट्र ळावनाच्मा दलरत लव ्! वुधायणा मोजनेअंतगजत प्राप्त तनधीभधन
ू तनभाजण कयण्मात
आरेरे रष्ट्कयीफाग मेथीर फाजीयाल वाखये लाचनारमाचे (ई-ग्रंथारम) रोकाऩजण कयण्मात

आरे. माप्रवंगी आमोजजत वोशळ्मात अध्मषस्थानालरून त्मा फोरत शोत्मा. ग्रंथारमाचे उद्घाटन ल
रोकाऩजण उत्तय नागऩयू चे आभदाय डॉ. लभलरंद भाने मांच्मा शस्ते झारे. मालेऱी भंचालय भशाऩौय

नंदा जजचकाय, आभदाय डॉ. लभलरंद भाने मांच्मावश आयोग्म वलभतीचे वबाऩती लीयें द्र कुकये जा, कय
आकायणी वलभतीचे उऩवबाऩती वन
ु ीर अग्रलार, फवऩाच्मा गटनेत्मा लैळारी नायनलये , आळीनगय

झोन वबाऩती वलयं का लबलगडे, अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, नगयवेलक वंदीऩ वशाये , नगयवेलक

भशें द्र धनवलजम, भंगरा रांजेलाय, बालना रोणाये , नगयवेलक वंजम चालये , भाजी नगयवेलक प्रबाकय

मेलरे, भशें द्र बांगे, दीऩक गौय, आवीनगय झोनचे वशामक आमुक्त गणेळ याठोड, ग्रंथारम अधीषक
अल्का गालंडे, वंज़म तयाये उऩजस्थत शोते.

ऩुढे फोरताना भशाऩौय नंदा जजचकाय म्शणाल्मा, फाजीयाल वाखये लाचनारम शे ऩूली एक रशान

लाचनारम शोते. मेथे अत्माधतु नक, भोठे लाचनारम व्शाले मावाठी भाजी भंत्री तनतीन याऊत मांनी
ऩुढाकाय घेतरा. तनधी उऩरब्ध करून ददरा. नगयवेलक वंदीऩ वशाये मांनी वातत्माने त्माचा

ऩाठऩुयाला केरा. भागीर चाय लऴाांऩावून काशी अडचणींभुऱे रोकाऩजण यखडरे शोते. मातीर वलज
प्रळावकीम अडचणी दयू करून वलद्मार्थमाांवाठी शे खर
ु े कयताना अतील आनंद शोत

आशे . वलद्मार्थमाांनी स्लत:च्मा करयअयवाठी लाचनारमाचा उऩमोग करून घ्माला, अवे आलाशन
त्मांनी मालेऱी केरे.
उद्घाटनऩय बाऴणात फोरताना आभदाय डॉ. लभलरंद भाने म्शणारे, फाजीयाल वाखये शे स्लातंत्र्म
वंग्राभ वैतनक शोते. वतत तीन लेऱा नगयवेलक शोते. स्थामी वलभतीचे वबाऩतीऩद त्मांनी
बूऴवलरे. ते ऩशे रलान शोते. गुणलंत काभगाय शोते. दलरतलभत्र ऩुयस्कायाने ळावनाने त्मांचा गौयल

केरा. जमांनी वभाजकामाजवाठी आऩरा दे श झझजवलरा अळा व्मक्तीच्मा नाले उत्तय नागऩुयात ईग्रंथारमाचे रोकाऩजण शोते, शी गलाजची फाफ आशे . केलऱ उत्तय नागऩुयातीरच नव्शे तय वंऩूणज
नागऩुयात अवे ग्रंथारम नाशी. भाजी भंत्री तनतीन याऊत मांनी ग्रंथारमाचा ऩामा

यचरा. मोगामोगाने त्मा ग्रंथारमाचे रोकाऩजण कयण्माची वंधी आम्शारा लभऱारी. आता नागरयकांनी
मा लाचनारमाची दे खये ख कयाली, अवे ते म्शणारे. ग्रंथारमातीर वंगणकावाठी आभदाय तनधीतून
५० राख रुऩमे दे ण्माची घोऴणा आभदाय डॉ. लभलरंद भाने मांनी मालेऱी केरी.

प्रास्तावलकातन
ू नगयवेलक वंदीऩ वशाये मांनी फाजीयाल वाखये ग्रंथारम अत्माधतु नक कयण्माचा
प्रलाव वांिगतरा. भागीर चाय लऴाजऩावन
ू उद्घाटनाच्मा प्रतीषेत अवरेल्मा ग्रंथारमारा

ग्रंथवंऩदे वाठी, वंगणकांवाठी तनधी लभऱाला मावाठी फयाच ऩाठऩयु ाला केरा. भनऩाच्मा स्थामी

वलभतीने ५० राखांचा तनधी उऩरब्ध करुन ददल्माफद्दर स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे
मांचश
े ी त्मांनी आबाय भानरे. ग्रंथारम इभायतीची भादशती त्मांनी मालेऱी ददरी. मा ग्रंथारमात
अभ्माव कयण्मावाठी वलद्मार्थमाांवाठी लातानुकुलरत शॉर अवून त्मावाठी कुठरेशी ळुल्क
आकायण्मात मेणाय नवल्माचे त्मांनी स्ऩष्ट्ट केरे.

तत्ऩूली भशाऩौय नंदा जजचकाय, आभदाय डॉ. लभलरंद भाने आझण भान्मलयांनी दीऩप्रजलरन करून
कामजक्रभाचे उद्घाटन केरे. त्मानंतय पीत काऩन
ू आझण कोनळीरेचे अनालयण करून फाजीयाल

वाखये लाचनारमाचे रोकाऩजण केरे. मालेऱी बोरा ळेंडे ल ऩरयवयातीर नागरयकांनी डॉ. फाफावाशे फ
आंफेडकय मांचे तैरिचत्र फाजीयाल वाखये लाचनारमाकरयता बेट ददरे. कामजक्रभाचे वंचारन भनऩाचे
वेलातनलत्ृ त जनवंऩकज अिधकायी अळोक कोल्शटकय मांनी केरे. आबाय ग्रंथारम अधीषक अल्का

गालंडे मांनी भानरे. भान्मलयांचे स्लागत वलळार ळेलाये , त्रत्रळयण वशाये , भंजुश्री कन्शे ये, यघुनाथ

केटगड
ु े मांनी केरे. कामजक्रभाच्मा मळस्लीतेकरयता अभोर गेडाभ, चंद ू टे कडे, वऩमऴ
ू भेश्राभ, कैराव

लनदध
ु े मांनी वशकामज केरे. कामजक्रभारा ऩरयवयातीर नागरयकांची भोठ्मा वंख्मेने उऩजस्थती शोती.

