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ऱाऱ ऴालेच्या ऩररसरात बनणार 
अत्याधुननक ‘ई-ऱायब्ररी’ 

ऱळकरच होणार भूलमऩूजन : दयाऴंकर नतळारी यांचा 
ऩुढाकार 

नागऩरू, ता. २६ : नागऩरू मषानगरऩालऱकेच्या ळतीने ऴषरातीऱ शेंट्रऱ एव्षेन्य ू
मागााळरीऱ गीताांजऱी चौकातीऱ ऱाऱ ऴालेच्या ऩररशरामध्ये भारतरत्न अटऱ बिषारी 
ळाजऩेयी याांच्या स्मतृीप्रित्यथा अत्याधनुनक ‘ई-ऱायब्ररी’ तयार करण्यात येणार आषे. 
मनऩाद्ळारे तयार करण्यात येणारी षी ‘ई-ऱायब्ररी’ बब्रटीऴ ‘ई-ऱायब्ररी’च्या 
शांकल्ऩनेळर आधाररत अशनू याशाठी ऩाच कोटी रुऩये ननधी िस्ताप्रळत करण्यात 
आऱे आषे. ‘ई-ऱायब्ररी’च्या कामाच ेऱळकरच भलूमऩजून करण्यात येणार अशनू 
यामलेु ऩररशरातीऱ प्रळद्यार्थयाांना मोठी शपु्रळधा उऩऱब्ध षोणार आषे, अऴी माहषती 
ज्येष्ठ नगरशेळक दयाऴांकर नतळारी याांनी हदऱी. 

अत्याधनुनक ‘ई-ऱायब्ररी’ची तीन मजऱी इमारत राषणार अशनू येथे तलमजल्याळर 
ऩाकींगची व्यळस्था, ऩहषल्या माळ्याळर १२५ प्रळद्यार्थयाांशाठी िेझेंटेऴन, शेलमनार, 

कायाऴाला यादृष्टीने ळातानकुुलऱत शभागषृाच ेननमााण करण्यात येणार आषे. 



िाषेरगाळाळरुन येणा-या प्रळद्यार्थयाांना अभ्याशात शपु्रळधा व्षाळी याशाठी त्याांच्या 
शामानाची व्यळस्स्थत कालजी घेतऱी जाळी याशाठी याच माळ्याळर एक क्ऱॉक रुम 
तयार करण्यात येणार आषे. यालऴळाय अत्याधनुनक ‘ई-ऱायब्ररी’च्या व्यळस्थाऩन 
कायााऱयाचीषी व्यळस्था याच माळ्याळर करण्यात येईऱ. 

दशु-या माळ्याळर २५ प्रळद्यार्थयाांच्या शपु्रळधेशाठी २५ शांगणक शांच ळ २४ ताश 
इांटरनेट शपु्रळधा करण्यात येणार आषे. प्रळद्यार्थयाांना अभ्याशात ‘ग्रुऩ डडस्कऴन’शाठी 
चार प्रळद्याथी समतेच्या ळेगळ्या तीन कॅबिनची व्यळस्था करण्यात येणार आषे. 
यालऴळाय ऩॉळरऩॉईंट िेझेंटेऴनशाठी ळगेले कस तयार करण्यात येणार आषे. 
प्रळद्याथी ळ प्रळद्याथीनीांशाठी स्ळतांत्र िशाधनगषृ, ररफे्रऴमेंटशाठी ऩँट्री ळ ककां मती 
ळस्तूांच्या शांरसणाच्या दृष्टीने ऱॉकर आदी व्यळस्थाषी अत्याधनुनक ‘ई-ऱायब्ररी’मध्ये 
िस्ताप्रळत आषे. दशु-या माळ्याळरीऱ शपु्रळधेिमाणे नतश-या माळ्याळरषी शळा शपु्रळधा 
करण्यात येईऱ. 

‘ई-ऱायब्ररी’ची शांऩणूा इमारत ‘ग्रीन बिल्डीांग’ राषणार अशनू इमारतीच्या छताळर 
शौर उजाा ऩॅनऱ ऱाळण्यात येणार आषे. शांऩणूा इमारत ळातानकुुलऱत राषणार अशनू 
प्रळद्यार्थयाांकडून नाममात्र ऴलु्क घेउन त्याांना अभ्याशाशाठी अत्याधनुनक शपु्रळधा 
ऩरुप्रळण्यात येईऱ. 

भारतरत्न अटऱ बिषारी ळाजऩेयी याांनी त्याांच्या ऩांतिधानऩदाच्या कायाकालात 
लऴसणाऱा मऱुभतू अधधकारात शामीऱ करून शळाांना लऴक्षसत करण्याचा शांकल्ऩ 
केऱा. त्याांच्या कायााचा आदऴा घेत षी अत्याधनुनक ‘ई-ऱायब्ररी’ भारतरत्न अटऱ 
बिषारी ळाजऩेयी याांच्या स्मतृीऱा शमप्रऩात करण्यात येत आषे, अशे ज्येष्ठ 
नगरशेळक दयाऴांकर नतळारी याांनी शाांधगतऱे. मखु्यमांत्री देळेंद्र याांनी आऩल्या 
ननळेदनाळर दखऱ घेत या ‘ई-ऱायब्ररी’शाठी ऩाच कोटी रुऩयाांचा ननधी राज्य 
शरकारकडून प्रळऴवे अनदुान म्षणून देण्याची घोवणा केऱी षोती. षा ननधी 
प्रळधानशभा ननळडणकुीऩळूी मनऩाऱा िाप्त षोईऱ. शद्या मनऩाने अथाशांकल्ऩामध्ये 
याशाठी ननधी ठेळऱा आषे. िकल्ऩाच ेननप्रळदा ळ कायाादेऴ िकिया ऩणूा झाऱी अशनू 



येत्या गणेऴोत्शळादरम्यान या िकल्ऩाच ेभलूमऩजून करण्याचा मानशषी ज्येष्ठ 
नगरशेळक दयाऴांकर नतळारी याांनी व्यक्त केऱा. 

शिुलशद्ध आकीटेक्ट िऴाांत शातऩतु ेयाांनी अत्याधनुनक ‘ई-ऱायब्ररी’च ेडडझाईन तयार 
केऱे आषे. नागऩरू मषानगरऩालऱकेच ेमखु्यअलभयांता उल्षाश देिडळार, अधीसक 
अलभयांता मनोज ताऱेळार याांच्या नेततृ्ळात उऩअलभयांता रळीांद्र िुांधाड,े कननष्ठ 
अलभयांता शरुेंद्र दधेु, स्थाऩत्य शषायक शनुीऱ दमुाने याांच्या ननरीसणात षे काया ऩणूा 
करण्यात येणार आषे. 
 


