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प.िच.म.न.पा. येथील सावजिनक वाचनालयात उपल ध असलेली मा हती नाग रकांना पुर व यासाठ  
उपल ध असले या सु वधा 

 
अ.
. 

उपल ध सु वधा  वेळा  कायप दती  थान  जबाबदार य   

१) जनतेसाठ  
राखून ठेवले या 
भेट या वेळे 
संबंधीची मा हती 

स.३.०० ते 
सायं.५.०० 
(कायालयीन 
वेळेत) 

वषयानु प  म.न.पा. भवन,  
मु य कायालय, 
पंपर  -१८  

आयु /अितर  
आयु  
/सहा यक 
आयु / जनता 
संपक अिधकार  

२)  पर परसंवाद  
संकेत थळाची 
(इंटरॅ ट ह 
वेबसाईट) 
मा हती  

स.१०.०० ते 
सायं.५.४५ 
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   ---- 

संबंिधत अिधकार  
/ कमचार   

३)  अिभलेख 
तपासणी 
उपल ध 
सु वधांची 
मा हती  

स.१०.०० ते 
सायं. ५.४५ 
वा. 

मा हती अिधकार 
अिधिनय़म २००५ 
अ वये  
 

म.न.पा. भवन  
तळमजला,  
मु य कायालय, 
संबिधत सव 
सावजिनक वाचनालय 

संबिधत कमचार  

४) सुचना फलकाची 
मा हती 
 

 सावजिनक 
वाचनालय उप वधी 
नुसार  

संबिधत सावजिनक 
वाचनालय 

संबंिधत अिधकार  
/ कमचार  

५)  कायालयीन 
वेळेनंतर 
संपकाची सु वधा 
अस यास 
याची मा हती 

 म.न.पा दूर वनी . 
०२०- ६७३३३३३३ 
मो. . 
 

 
  ---- 

जनता संपक 
अिधकार     

 
     पंपर  िचंचवड महानगरपािलका प रसरात नागर कांम ये वाचनाची आवड िनमाण हो यास      
      व यातून ानाचा वकास व मनोरंजन हो या या ीने १० सावजिनक वाचनावलये व ४  
      पधा पर ा क  आहेत. 
सावजिनक वाचनालय खालील माणे 

१) ी भैरवनाथ सावजिनक वाचनालय २) हुता मा चापेकर सावजिनक वाचनालय ३) डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकर सां कृितकभवन सावजिनक वाचनलाय ४) आकुड  सावजिनक वाचनालय 
५) िनगड  सावजिनक वाचनालय ६) कै. रमाबाई ठाकरे ७) संभाजीनगर सावजिनक वाचनालय 
८) पंपळेगुरव सावजिनक वाचनालय ९) सांगवी सावजिनक वाचनालय १०) मा. योितबा फुले 
सावजिनक वाचनालय  

अ) सावजिनक वाचनालयातील सभासदांना मराठ  भाषेतील व वध ानशाखांतील ंथ, 
ह तिल खत तसेच मनोरंजनपर ंथ इ याद ंचा सं ह क न ती साम ी सभासदांना उपल ध 
क न देणे. 



ब) सावजिनक वाचनालयातील मराठ , हंद , इं जी भाषेतील वृ प े, सा ा हके,    
        िनयतकािलके, सावजिनक वाचनालयातील संदभ ंथ इ याद  वाचनसा ह य सव    
        जातीधमा या लोकांना कोणताह  भेदभाव न ठेवता मोफत उपल ध क न देणे. 
        सभासद वगणी 

१) अनामत र. .१००/- 
२) वेश शु क र. .२०/- 
३) मािसक वगणी र. .२०/-  
४) ( वा षक वगणी माहे ए ल म ये भर यास वा षक वगणी र. .२००/- घेणेत येते ) 

पधा प र ा     
१) अ णाभाऊ साठे पधा प र ा क , यमुनानगर २) श हद अशोक कामटे पधा प र ा क , सांगवी 
३) कै.  नेताजी सुभाष चं बोस, कासारवाड  ४) िचंचवड पधा प र ा क  , िचंचवडगाव  

 
 सदर पधा प र ा क   सु  कर यात आले आहे. यांचे   
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  – ४११ ०१८. 
 सभासद अज 
 (नमुना 1) 

सभासद . : ----------- 
ित, 

मा. ंथपाल, 
----------------------- सावजिनक वाचनालय, 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर , पुणे  -  ४११ ०१८. 

 
वषय :- वाचनालयाचे सभासद व िमळणेबाबत.... 

महोदय, 
मी आप या सावजिनक वाचनालयाचा सद य होऊ इ छतो. मी वाचनालयाची िनयमावली वाचली 

असून यांचे पालन कर न. मा या संबंधीची पूण स य माह ती सोबत देत आहे. सदर माह तीत बदल 
झा यास अथवा माझा प ा बदल यास असा बदल मी आप याला ताबडतोब कळवीन. आप या 
िनयमानुसार दयावयाची अनामत र कम, वेश फ , मािसक वगणी मी अजासोबत दाखल कर त आहे. 
तसेच वाचनालयाचे उप वधी माणे मी एक जामीनदार देत आहे. तर  कृपया मला सावजिनक वाचनालयाचे 
सभासद व िमळावे. ह  वनंती.   
 
दनांक :    /    /२० 

 आपला व ास ू
 
 

                                                                       (नाव -                             
)              
===================================================================
= 

(कायालयीन वापरासाठ ) 



ी./ ीमती ------------------------------------------- सभासद .--------यांजकडून अनामत 
र कम 

. ------ पावती .--------------- द.  /  /२०  अ वय े ा  झाले. 

        

                                                       
ंथपाल / िलपीक 

===================================================================
=== 

 
 
 

वैय क मा हती 
 

१) संपूण नांव      :-        ------------------------------------------------------ ---------- 
 
२) कायमचा प ा   :-       -------------------------------------------------------- -------- 
                                   ------------------------------------------------------ --
 -------- 
३) थािनक प ा   :-       ------------------------------------------------------- ---------- 
                                  ------------------------------------------------------ ---
 -------- 
  दूर वनी मांक  :-        ----------------------------------------------------------------- 
 
४) यवसायाचा प ा :-    ------------------------------------------------------- -------- 
                        ------------------------------------------------------- --------- 
 
५) धारण केलेले पद :-    -----------------------------------------------------------------  
 
६) कायालय मुखाचे नावः---------------------------------------------- ------------------ 
 
  दूर वनी मांक  :-    ---------------------------------------------- ------------------- 
 
७) िशधाप का व ओळखप ाची झेरॉ स त  :- ----------------------------  - -- ------ -------- 
 
८) जामीनदार सभासदाचे नाव :--------------------------------  --------------------------------    
   व प ा                              ---- ------------------ --------------------------------
 ---------- 
    सभासद मांक :-           ---------------------------------------------------------------
 ---------- 
 
  वा र          
================================================================ 



हमी प  
मी खाली सह  करणार हमी देतो क , अजदार मा या ओळखीचे असून यांना सभासद क न 

घे यास माझी मा यता आहे.वाचनालयाचे सभासद या ना याने यां यावर पडणार  जबाबदार  माझेवर 
बंधनकारक राह ल. 
१) जामीनदार सभासदाचे नाव :-       ------------------------------------ --------------  
 
२) पूण प ा (जवळ या खूणेसह) :   - ------------------------------------------ ------- 
   दूर वनी / मोबाईल मांक :-       ------------------------------------------- ------- 
 
३) सभासद मांक :-                 ------------------------------------------- 
 
४) सभासदाची वा र  :-      -------------------------------------------       
  
================================================================ 
 
 
 

 
 

 


