लाचनवॊस्कृती आणण आधुननकता माॊचा वॊगभ
उत्कृष्ट वालवजननक लाचनारम ऩयु स्काय प्राप्त !

“अजजला”
अशभदनगय जजल्शा लाचनारम (वलश्लस्त वॊस्था)
स्थाऩना : १८३८

१८० ला लावऴवक अशलार
वन २०१७- १८

बालऩूणव . . .

श्रधदाॊजरी
वॊस्था ल लाचनारमाचे आजील वबावद,लाचक वबावद,
हशतचचॊतक तवेच वाहशत्म, वभीषा, नाट्म, वॊगीत
अधमात्भ, रष्कय, दे ळबक्त, तत्लस, वभाजकायणी
याजकायणी ल ग्रॊथारम चऱलऱ
इत्मादी षेत्रात बायतातीर
ज्मा थोय व्मक्तीॊनी आऩल्मा ऩयाक्रभाने
बायताची ळान लजृ धदॊ गत केरी,
अळा वॊऩन्न ल वभध
ृ द हदलॊगत व्मक्तीभत्लाना

बालऩूणव श्रधदाॊजरी
अशभदनगय जजल्शा लाचनारम ( वलश्लस्त वॊस्था )
ल वालेडी लाचनारम
अशभदनगय

२०१७ -२०१८

यजज.नॊ.-ऩी.टी.आय.ई.-१३

अशभदनगय जजल्शा लाचनारम (वलश्लस्त वॊस्था)
*वलश्लस्त भॊडऱ*
वन२०१६-१७ ते २०२०-२१.
१.

प्रा.शळयीऴ भोडक

अधमष

२.

शळल्ऩा यवाऱ

उऩाधमषा

३.

श्री.अजजत ये खी

उऩाधमष

४.

श्री. वलक्रभ याठोड

प्रभख
ु कामवलाश

५.

श्री. तन्लीय खान

खजजनदाय

६.

श्री.उदम काऱे

वश कामावलाश

७.

श्री.अननर रोखॊडे

वदस्म

८.

डॉ.याजा ठाकूय

वदस्म

९.

श्री. याशुर ताॊफोऱी

वदस्म

१०.

श्री. अनॊत दे वाई

वदस्म

११.

श्री. हदरीऩ ऩाॊढये

वदस्म

१२.

प्रा.वौ.ज्मोती कुरकणी

वदस्मा

१३.

श्री.वॊजम चोऩडा

वदस्म

१४.

डॉ. ळैरेंद्र ऩाटणकय

वदस्म

१५.

श्री. ककयण आगयलार

वदस्म
ननभॊत्रत्रत वदस्म :-

१.श्री.चॊद्रकाॊत ऩारले २.श्री.गणेळ अष्टे कय

अशभदनगय जजल्शा लाचनारम (वलश्लस्त वॊस्था)
*कभवचायी लॊद
ृ *
श्री. वॊजम शरहशणे (फी.ए.फी.शरफ.)

-

ग्रॊथऩार

श्री.अभोर इथाऩे (फी.ए.एभ.शरफ.)

-

वशाय्मक ग्रॊथऩार

श्री.ननतीन बायतार (फी.कॉभ,फी.शरफ.)

-

अकौंटॊ ट

वौ.अरका घफाडे

-

ग्रॊथारम वशाय्मक

कु.ऩल्रली कुक्कडलार (फी.ए.फी.शरफ.)

-

ग्रॊथारम वशाय्मक

श्री.ओॊकाय फडगु (फी.कॉभ)

-

ग्रॊथारम वशाय्मक

श्री.शवॊकदय ळेख

-

ग्रॊथारम वशाय्मक

श्री.आशळऴ तयोटे

-

ग्रॊथारम वशाय्मक

वौ.लऴाव जोळी

-

ग्रॊथारम वशाय्मक

श्री.वलठ्ठर ळशाऩूयकय

-

शळऩाई

वौ.उभा दे ळऩाॊडे

-

(वालेडी लाचनारम) ग्रॊथऩार

अशभदनगय जजल्शा लाचनारम
*ऩदशवधद ग्रॊथारम ळावन वशभती*
भा.श्री.वु.हश.याठोड

प्र.ग्रॊथारम वॊचारक, भशायाष्र याज्म, भुॊफई.

प्रा.शळयीऴ भोडक
अधमष

श्री.वलक्रभ याठोड

प्रभुख कामवलाश

श्री.ककयण आगयलार

शळल्ऩा यवाऱ

श्री.तन्लीय खान

वदस्म

खजजनदाय

श्री.हदरीऩ ऩाॊढये
वदस्म

श्री.वॊजम शरहशणे

उऩाधमषा

श्री.उदम काऱे
वशकामवलाश

ग्रॊथऩार,जजल्शा लाचनारम

वौ.उभा दे ळऩाॊडे

ग्रॊथऩार, वालेडी लाचनारम

अशभदनगय जजल्शा लाचनारम ल वालेडी लाचनारम, अशभदनगय
*हशळोफ तऩावनीव*

श्री.अजजत ये खी

श्री.के.जी.वप्तऴी अॅणड कॊऩनी, अशभदनगय

उऩाधमष

श्री.याशुर ताॊफोऱी
वदस्म

हदनाॊक : ०२/१२/२०१८.

यजज.नॊ.ऩी.टी.आय.इ - १३

अशभदनगय जजल्शा लाचनारम (वलश्लस्त वॊस्था)
वन २०१७-२०१८ च्मा लार्ऴिक वलिवाधायण वबेचे ऩरयऩत्रक
(पक्त र्लश्लस्त वंस्था वबावदांवाठी)

अशभदनगय जजल्शा लाचनारम र्लश्लस्त वंस्थेची वन २०१७-२०१८ ची लार्ऴिक वलिवाधायण वबा यर्ललाय ददनांक १६/१२/२०१८ योजी वकाऱी
दठक ११ ला. जजल्शा लाचनारमाच्मा रो. दिऱक वबागश
ृ ात वंस्थेचे अध्मष प्रा. शळयीऴ भोडक मांच्मा अध्मषतेखारी, खारीर र्लऴमांलय र्लचाय
कयण्मावाठी घेण्मात मेणाय आशे . तयी आऩण वदय वबेव लेऱेलय उऩजस्थत याशले,दश र्लनंती.

*वलऴम :(१) भागीर वलिवाधायण वबा दद.२६/११/२०१७ चा लतृ तांत लाचून कामभ कयणे.
(२) वन २०१७ - २०१८ चा अशलार कामभ कयणे.
(३) दशळोफ तऩावनीव श्री. के.जी.वप्तऴी अॎण्ड कंऩनी मांचे कडून तऩावून आरेल्मा वन २०११७-१८ चा जभाखचि, ताऱे फंद,
ऩत्रकाव भंजुयी दे णे.
(४) र्लश्लस्त वंस्था ल लाचनारमाच्मा वन २०१८ – २०१९ च्मा अंदाज ऩत्रकाव भंजयु ी दे णे.
(५) वन २०१८- २०१९ वारावाठी दशळोफ तऩावनीवांची नेभणूक कयणे.
(६} वबावदांकडे फाकी अवरेरे ल ऩयत न आरेरी मादी प्रभाणे ऩुस्तके फाद कयणे ल तमांचे डडऩॉझीि पॉयपीि कयणे फाफत.
(७) भा. अध्मषांच्मा ऩयलानगीने आमतमालेऱी मेणाऱ्मा र्लऴमांलय र्लचाय कयणे.
आऩरा,
वलक्रभ याठोड
प्रभुख कामिलाश
अशभदनगय जजल्शा लाचनारम, ( र्लश्लस्त वंस्था )
हटऩ :

१. वबेचे काभकाज वंस्थेच्मा घिनेतीर ननमभानुवाय शोईर.
२. वबेव आलश्मक गणऩूती न झाल्माव ननमभांनुवाय अध्माि तावानंतय उऩजस्थत वबावदांच्मा उऩजस्थतीत वबेचे
काभकाज शोईर.
३. ज्मा वबावदांना प्रश्न र्लचायालमाचे अवतीर तमांनी रेखी प्रश्न दद. १४/१२/२०१८ योजी वामं.७ लाजेऩमंत
लाचनारमाचे ऑफपवभध्मे आणून द्मालेत. आमतमा लेऱी र्लचायरेल्मा प्रश्नांची उततये ददरी जाणाय नाशीत माची नोंद
घ्माली.

वूचना – १. वन २०१७-२०१८ चा लार्ऴिक अशलार ल वन २०१७-१८ च्मा जभा खचािची ल उतऩन्न खचािची
ऩत्रके लाचनारमाच्मा

www.ajivalibrary.org मा लेफवाईि लय उऩरब्ध आशे त. कृऩमा नोंद घ्माली.

२. आऩण आऩरा इभेर ल भोफाईर नंफय ऩूणि ऩतमावश लाचनारमात कऱलाला.

अधमषीम ननलेदन
वन्भानीम फॊधू बचगनीनो......
अशभदनगय जजल्शा लाचनारम ल वलश्लस्त वॊस्थेचा वन. २०१७-२०१८ चा लावऴवक अशलार आऩल्मा
वभोय वादय कयताना भरा आनॊद शोत आशे .
लाचन वप्रम शभत्र शो,
अशभदनगय जजल्शा लाचनारम र्लश्लस्त वंस्था ग्रंथारम ळास्त्राचे जनक ऩद्मश्री एव.
आय.यं गनाथन मांनी वांगगतरेल्मा ऩंच वूत्राप्रभाणे कामियत आशे .डॉ.एव.आय.मांनी ग्रंथारमा र्लऴमी ऩाच वूत्रे
वांगगतरी आशे त.१)प्रतमेक लाचकारा तमारा शला अवरेरा ग्रंथ शभऱारा ऩादशजे.२)प्रतमेक ग्रंथारा तमाचा
लाचक शभऱारा ऩादशजे.३)ग्रंथ शे उऩमोगावाठी आशे त.४)लाचकांचा ल ग्रंथारम वेलकांचा लेऱ
लाचलाला.५)ग्रंथारम शी लगधिष्णू वंस्था आशे .मा वूत्रांना अनुवरून लाचनारम लािचार कयीत आशे .लाचनारमाचा
भुख्म उद्देळ लाचन वादशतमाचा वंग्रश कयणे,जतन कयणे ल तमाचा प्रवाय ल प्रचाय कयणे अवा आशे . तमा
ततलानुवाय लाचनारमातीर लाचन वंग्रश ददलवेंददलव लाढत आशे आज लाचनारमात १,१०,००० ग्रंथ आशे त.
१८० लऴािची जन
ु ी ऩयं ऩया अवरेल्मा लाचनारमात २५०० वबावद मांचा राब घेत
आशे त.भयाठी,दशंदी,इंग्रजी,बाऴेतीर ऩुस्तकां फयोफय ब्रेर शरऩीतीर ऩुस्तके लाचनारमात वंग्रशी आशे त.लाचन
लद्ध
ृ ीवाठी प्रोतवाशन दे त अवताना रेखकांना प्रोतवाशन दे ण्मावाठी उतकृष्ि वादशतम कृतीव ऩुयस्काय दे णे वुरु
अवून गेल्मा दोन लऴािऩावून कै.ऩद्माकय डालये स्भनृ त र्लनोदी भयाठी रघुकथा रेखन स्ऩधाि श्री.यर्लंद्र डालये
मांचे वशकामािने याज्मस्तयीम र्लनोदी भयाठी रघुकथा रेखन स्ऩधाि घेण्मात मेत आशे .माव चांगरा प्रनतवाद
राबरा र्लजमी स्ऩधिकांना वभायं ब ऩल
ि ऩारयतोर्ऴके प्रदान कयण्मात आरी.
ू क
अशलार लऴाित लाचनारमाने लाचन प्रेयणा ददन, भयाठी याज्मबाऴा
ददन,व्माख्मानभारा इ.चे आमोजन करून लाचनारम रोकाशबभुख कयण्माचा प्रमतन जाणीलऩुलक
ि कयण्मात
आरा आशे .
लाचकांच्मा वोमीवाठी वालेडी उऩनगयात वालेडी लाचनारम चारलरे जात आशे २०१०
ऩावन
ू शे लाचनारम वयु ऱीत चारू आशे .
भा.प्र.ग्रंथारम वंचारक श्री.वु.दश.याठोड वाशे फ,भुंफई भा,वशाय्मक ग्रंथारम वंचारक श्री. आशळऴ
ढोक तवेच अ.नगय जजल्शा ग्रंथारम अगधकायी श्री.अळोक गाडेकय वाशे फ ल तमांचे वशकायी तवेच
आय.आय.आय.पौंडेळनचे षेत्रीम अगधकायी श्री.अनंत लाघ मांचे लाचनारमाव लेऱोलेऱी भागिदळिन ल वशकामि
राबरे ल राबत आशे .लाचनारमाचे प्रभुख कामिलाश श्री.र्लक्रभ याठोड, उऩाध्मष श्री.अजजत ये खी,उऩाध्मषा
शळल्ऩा यवाऱ,खजजनदाय श्री.तन्लीय खान,वशकामिलाश श्री.उदम काऱे मा ऩदागधकाऱ्माच्मा कामिकौळल्माने
लाचनारम प्रगती कयीत आशे .माच फयोफय श्री.याशुर तांफोऱी, डॉ.ळैरेंद्र ऩािणकय,श्री.फकयण आगयलार,श्री.ददरीऩ
ऩांढये श्री.अनंत दे वाई, श्री.अननर रोखंड,े श्री.वंजम चोऩडा,प्रा.ज्मोती कुरकणी, डॉ.याजा ठाकुय तमाचप्रभाणे
वशभती वदस्म श्री.चंद्रकांत ऩारले, श्री.गणेळ अष्िे कय अळा उतवाशी वदस्मांच्मा ऩरयश्रभाने लाचनारमात

याफर्लण्मात आरेरे वलिच उऩक्रभ जोभाने ल उतवाशात ऩाय ऩडरे. मा वलांचे अशबनंदन ल आबाय. ग्रंथऩार
श्री.वंजम शरदशणे, वशा.ग्रंथऩार श्री.अभोर इथाऩे, अकौंिं ि श्री.ननतीन बायतार, वालेडी लाचनारमाचे वौ.उभा
दे ळऩांडे ल वलि कभिचायी मांच्मा भेशनतीने अनेक उऩक्रभ मळस्लीऩणे याफर्लण्मात आरे.शे वलि कयीत अवताना
लाचनारमाच्मा कामािरा आऩल्मा रोकर्प्रम दै ननकातन
ू मोग्म ती प्रशवद्धी दे ण्माचे भौशरक काभ केरेल्मा
लतृ तऩत्राचे वंऩादक, ऩत्रकाय फंध,ू केफर चारक मांचे आबाय भानणे अगतमाचे आशे . तवेच लाचक वबावद,
आजील वबावद, दे णगीदायं , दशतगचंतक मांच्मा वशकामािफद्दर भन:ऩूलक
ि आबाय ल धन्मलाद !
प्रा. शळयीऴ भोडक
अधमष
अशभदनगय जजल्शा लाचनारम (वलश्लस्त वॊस्था),
अशभदनगय

वाॊस्कृनतक ल वाभाजजक कामवक्रभ २०१७ -२०१८
वन २०११७-१८ मा आगथिक लऴाित लाचनारमाच्मा लतीने र्लर्लध वांस्कृनतक ल वाभाजजक उऩक्रभ
दशयीयीने याफर्लण्मात आरे. वभाजभनात लाचनारमाचीप्रनतभा उं चालण्मावाठी वाभाजजक फांगधरकीतून वलि
नागरयकांवाठी याष्रीम वण, वतकाय, भान्मलयांची जमंती, ऩण्
ु मनतथी, व्मजक्तभतल र्लकाव शळफीय, उद्घािन,
र्लर्लध स्ऩधाि अवे उप्रकभ लऴिबय याफर्लण्मात आरे मा वलि उऩक्रभांना वलि थयातून बयघोव प्रनतवाद
राबरा.

*वन २०१७-१८ जमॊती, ऩण्
ु मनतथी वॊऩन्न :अशलार लऴाित अशभदनगय जजल्शा लाचनारमाच्मा लतीने भान्मलय थोय भशाऩरु
ु ऴांची ल थोय
भदशरांची जमंती ल ऩण्
ि वाजयी कयण्मात आरी. मा प्रवंगी तमा तमा थोय व्मक्तीना नम्र
ु मनतथी आदयऩल
ू क
अशबलादन करून तमांचे प्रनतभेव ऩुष्ऩशाय अऩिण कयण्मात आरा. तमांची नाले खारीर प्रभाणे आशे त.
(१) बायतयत्न डॉ.फाफावाशे फ आॊफेडकय जमॊती :
ळुक्रलाय १४ एर्प्रर,२०१७
(२) रोकभान्म हटऱक ल अण्णाबाऊवाठे जमॊती :
भंगऱलाय ०१ ऑगस्ि,२०१७
(३) याष्रवऩता भशात्भा गाॊधी ल रारफशादयू ळास्त्री जमॊती :
वोभलाय ०२ ऑक्िोफय,२०१७
(४) ऩॊडीत जलाशयरार नेशरू जमॊती-फारहदन :
भंगऱलाय,१४ नोव्शें फय,२०१७
(५) भशात्भा ज्मोनतफा पुरे ऩण्
ु मनतथी :
भंगऱलाय,२८ नोव्शें फय,२०१७
(६) बायत डॉ.फाफावाशे फ आॊफेडकय भशाननलावण हदन :
फुधलाय,६ डडवेंफय,२०१७
(७) वावलत्रीफाई पुरे जमॊती-भहशरा भजु क्तहदन :
फुधलाय,०३ जानेलायी,२०१८
(८) नेताजी वुबाऴचॊद्र फोवजमॊती :
भंगऱलाय,२३ जानेलायी,२०१८
(९) भशात्भा गाॊधी ऩुण्मनतथी :
भंगऱलाय,३० जानेलायी,२०१८
(१०) छत्रऩती शळलाजी भशायाज जमॊती :
वोभलाय,१९ पेब्रल
ु ायी,२०१८
(११) स्ला.वालयकय स्भनृ तहदन :
वोभलाय,२६ पेब्रुलायी,२०१८

*याष्रीम वण वभायॊ ब ल धलजलॊदन :वोभलाय हद. १ भे, २०१७ - भशायाष्र हदन - काभगाय हदन
भॊगऱलाय हद. १५ ऑगस्ट, २०१७ – बायतीम स्लातॊत्र्म हदन
ळुक्रलाय हद.

२६ जानेलायी २०१८ – बायतीम गणयाज्म हदन

दयलऴी प्रभाणे अशलार लऴाित लाचनारमात लयीर याष्रीम भशतलाचे वभायं ब उतवाशात ल थािात वाजये
कयण्मात आरे. मा वभायं बाव अध्मष. प्रा. शळयीऴ भोडक, उऩाध्मष प्रा.वौ.ज्मोती कुरकणी ल श्री. ददरीऩ
ऩांढये प्रभुख कामिलाश श्री. र्लक्रभ याठोड, वशकामिलाश श्री. उदम काऱे , श्री.अनंत दे वाई, श्री.गणेळ अष्िे कय,
श्री.चंद्रकांत ऩारले, ग्रंथऩार श्री. वंजम शरदशणे, वशाय्मक ग्रंथऩार श्री.अभोर इथाऩे, श्री.ननतीन बायतार ल
वलि कभिचायी लगि तवेच अनेक भान्मलय उऩजस्थत शोते..

*व्मजक्तभत्ल वलकाव लगव – ळब
ु ायॊ ब १८ एवप्रर ते २५ एवप्रर २०१७ :
अशलार लऴाित लाचनारमाचे लतीने १८ एर्प्रर ते २५ एर्प्रर २०१७ कारालधीत रशान भुरांभुरींवाठी
व्मजक्तभतल र्लकाव लगािचे आमोजन कयण्मात आरे शोते. शे शळफीय दोन दळकाऩावून वाततमाने घेतरे जाते.
मा शळबफयाव उततभ प्रनतवाद राबरा. प्रा. भोडक वय मांच्मा भागिदळिनाखारी ल प्रा. ज्मोती कुरकणी मांच्मा
भागिदळिनाखारी भुराना श्रोक,व्मामाभ,गोष्िी,काव्म,गचत्रकरा, शस्तकरा, खेऱ, अशबनम,ऩाठांतय,लकृतल अळा
अनेक र्लऴमांलय प्रशळषण ददरे. मा शळबफयात भोठ्मा प्रभाणात र्लद्मार्थमांनी नी वशबाग घेतरा शोता.
शळफीयाचे उदघािन प्रा. भोडक वयांच्मा शस्ते ऩाय ऩडरे. प्रभुख कामिलाश श्री.र्लक्रभ याठोड मांनी शळबफयाथीचे
स्लागत केरे. वशकामिलाश उदम काऱे मांनी वंस्थेचा ऩरयचम करून ददरा मा प्रवंगी गणेळ अष्िे कय मांनी
आबाय भानरे. २५ एर्प्रर योजी वदय शळबफयाचा वभायोश भा.प्राचामि अभयजा ये खी मांच्मा उऩजस्थतीत ऩाय
ऩडरा मा लेऱी शळबफयाथीना ऩाशुण्मांच्मा शस्ते प्रळजस्तऩत्रक ल खाऊ लािऩ कयण्मात आरा. मा लेऱी प्रा.
भोडक वयांनी आऩरे भौशरक र्लचाय भांडरे ल लाचनारमाच्मा लतीने ३ भदशने भोपत फारलाचक मा
उऩक्रभाची घोऴणा केरी मा लेऱी उऩजस्थत वौ. ज्मोती कुरकणी, गणेळ अष्िे कय, उदम काऱे . ग्रंथऩार वंजम
शरदशणे, खान तन्लीय, श्री.अननर रोखंड,े फकयण अगयलार ल कभिचायी लगि उऩजस्थत शोता.

*१ भे भशायाष्र हदन ल काभगाय हदना ननशभत्त शुतात््माना श्रद्ाॊजरी अऩवण :
१ भे ददनाच्मा ददलळी भशायाष्र ददन ल काभगाय ददनाचे औगचतम वाधन
ू लाचनारमात शुतातममांना
श्रद्धांजरी अऩिण कयण्मात आरी मा कामिक्रभा प्रवंगी उऩाध्मष श्री.अजजत ये खी

वाशे फ अध्मष स्थानी शोते

तमांनी मा प्रवंगी तमांनी आऩरे भौशरक र्लचाय भांडरे मा कामिक्रभारा वलि वंचारक भंडऱ, कभिचायी लगि,
ग्रंथऩार ल लाचक उऩजस्थत शोते.

* लवॊत व्माख्मानभारा ळब
ु ायॊ ब वोभलाय १५ भे, २०१७ :
लक्ते : श्री.चेतन कोऱी,ऩण
ु े.

र्लऴम-भन्ळक्ती आणण भन्ळांती

दय लऴीप्रभाणे लाचनारमाच्मा लतीने १५ भे २०१७ ते १९ भे २०१७ अवे ५ ददलव वरग र्लर्लध
र्लऴमांलयीर नाभलंत व्मक्तीची व्माख्माने आमोजजत कयण्मात आरे मा प्रवंगी प्रभुख ऩाशुणे आ.अननरबैय्मा
याठोड, भा.श्री.व.ु नन.भुंढे(ग्रंथारम अगधकायी) , व्माख्माते भा.श्री.चेतन कोऱी (ऩुणे), मांच्मा शस्ते दीऩ प्रज्लरन
ल दिऱकांच्मा ऩत
ु ळ्माव ऩष्ु ऩशाय अऩिण करून प्रास्तार्लक प्रा.भोडक वय मांनी केरे ऩाशुण्माचा ऩरयचम
श्रीभती.शळल्ऩा यवाऱ मांनी केरा ऩाशुण्मांचा वतकाय प्रा.भोडक वय मांच्मा शस्ते ऩाय ऩडरा.मालेऱी वंचारक
भंडऱ,लाचक,वबावद,कभिचायी लगि,अवंख्म श्रोते उऩजस्थत शोते.

*व्माख्मानभारा ऩष्ु ऩ २ ये भॊगऱलाय १६ भे, २०१७ :
लक्ते : भा.श्री तऴ
ु ाय काकडे,ऩण
ु े.
भा.श्री.तऴ
ु ाय काकडे (ऩण
ु े) र्लऴम- २१ व्मा ळतकातीर तरुणा ऩढ
ु ीर आव्शाने – ऩण
ु े मेथीर काकडे
वाशे फांनी मा र्लऴमालय आऩरे भौशरक भनोगत व्मक्त केरे शा र्लऴम तमांनी मोग्म प्रकाये भांडून तरूण
प्रेषकांची ल श्रोतमांची भने जजंकरी मा प्रवंगी लाचनारमाचे वलि भान्मलय ल भोठ्मा प्रभाणालय श्रोते उऩजस्थत
शोते.

* लवॊत व्माख्मानभारा ऩष्ु ऩ ३ ये फध
ु लाय १७ भे, २०१७ :
लक्ते : भा.श्री.श्रीकाॊत उभयीकय
भा.श्री.श्रीकांत उभयीकय र्लऴम- लाचन वंस्कृती–मा र्लऴमालय उभयीकय वयांनी लाचनाभुऱे भें द ू
कामािजन्लत याशतो.उभयीकय मशणारे लाचन वंस्कृती दिकर्लण्मावाठी एक भयाठी ल एक इंग्रजी लतृ तऩत्र घयी
दययोज घ्माले. प्रा.ज्मोती कुरकणी मांनी ऩाशुण्माचा ऩरयचम करून ददरा.वूत्रवंचारन शळल्ऩा यवाऱ-जोळी मांनी
केरे. प्रास्तार्लक अध्मष शळयीऴ भोडक, स्लागत प्र. कामिलाश र्लक्रभ याठोड मांनी
केरे,वंचारकभंडऱ,लाचक,वबावदांनी,भोठ्मा प्रभाणालय प्रनतवाद ददरा.

*लवॊत व्माख्मानभारा ऩष्ु ऩ ४ थे गरु
ु लाय १८ भे, २०१७ :
लक्ते : भा.याजळेखय वोराऩयु े (रातूय).
भा.श्री. याजळेखय वोराऩुये(रातूय) र्लऴम- वांगा कवे जगामचे? – आऩरे जगणे अततयाच्मा
फािरीवायखे अवाले.वुंगध दे ता आरा ऩादशजे,भाणवाने नाती आणण भाती भनाऩावून जऩरी ऩादशजे.जगण्माची
गणणते ददलवांलय नव्शे ,तय अनुबलालय भांडरेरी अवतात मा फद्दर भशतलाचे र्लचाय तमांनी भांडरे श्रोतमांनी
माव बयबरून प्रनतवाद ददरा मालेऱी याजळेखय वोराऩयु े मांचा वतकाय वशकामिलाश उदम काऱे मांनी केरा
प्रास्तार्लक शळल्ऩा यवाऱ ल आबाय ददरीऩ ऩांढये मांनी भानरे.

*लवॊत व्माख्मानभारा ऩष्ु ऩ ५ ले ळक्र
ु लाय १९ भे, २०१७ :
लक्ते : डॉ.आळत
ु ोऴ मादी (नाशळक).

डॉ. आळुतोऴ मादी र्लऴम – अळा व्मजक्त अवे स्लबाल –मा कामिक्रभा प्रवंगी डॉ. आळुतोऴ मादी मांचा
ऩरयचम डॉ. याजा ठाकूय मांनी करून ददरा ल प्रास्तार्लक अध्मष प्रा. भोडक वय मांनी केरे ल वूत्रवंचारन
श्रीभती. शळल्ऩा यवाऱ मांनी केरे आबाय श्री.उदम काऱे मांनी भानरे मा कामिक्रभा प्रवंगी वलि वदस्म ल
भोठ्मा प्रभाणा लय श्रोते शजय शोते.

*गुरु ऩौणणवभा (व्माव ऩौणणवभा) एव.आय.यॊ गनाथन ( ग्रॊथारमाचे ळास्त्राचे जनक) माॊच्मा
प्रनतभेचे ऩज
ू न ल ग्रॊथ ऩज
ू न यवललाय ९ जुर,ै २०१७ :
अशलार लऴाित गरु
ु ऩौणणिभा ननशभतत भा.श्री.एव.आय.यं गनाथन ग्रंथरमाचे ऩदशरे ग्रंथऩार मांच्मा
प्रनतभेव ऩुष्ऩशाय अऩिण करून कामिक्रभाव वुरुलात झारी ग्रंथऩूजन प्रा. भोडक वय मांच्मा शस्ते ऩाय ऩडरे मा
प्रवंगी प्रा.भोडक वयांनी आऩरे भौशरक र्लचाय भांडरे मा प्रवंगी कामिलाश र्लक्रभ याठोड उदम काऱे , ददरीऩ
ऩांढये , फकयण आगयलार, शळल्ऩा यवाऱ, ग्रंथऩार वंजम शरदशणे, ल वलि कभिचायी लंद
ृ उऩजस्थत शोते.

*रोकभान्म फाऱ गॊगाधय हटऱक ल अण्णाबाऊ वाठे जमॊती वाजयी, वोभलाय ०१ ऑगस्ट,
२०१७ :
अशलार लऴाित १ ऑगस्ि चे औगचतम वाधन
ू रोकभान्म दिऱक ऩुण्मनतथी ल अण्णाबाऊ वाठे जमंती
ननशभतत लाचनारमात ननफंध स्ऩधाि आमोजजत कयण्मात आरी शोती मा भध्मे ळारेम गि ल खर
ु ा गि मांचा
भोठ्मा प्रभाणालय वभालेळ शोता कामिक्रभाची वुरुलातीरा रोकभान्म दिऱक ल अण्णाबाऊ वाठे मांच्मा
ऩत
ु ळ्माव प्रा. भोडक वयांच्मा शस्ते ऩष्ु ऩशाय अऩिण करून झारी मा लेऱी प्रभख
ु भान्मलयांचे बाऴण झारे ल
वलांनी रो.दिऱक ल अण्णाबाऊ वाठे मांच्मा जीलनातीर घिनांना उजाऱा ददरा मा कामिक्रभा प्रवंगी वलि
कामिकायी भंडऱ ल कभिचायी लगि उऩजस्थत शोता.

*अशभदनगय जजल्शा लाचनारम अमोजजत ळारेम चचत्रकरा स्ऩधाव यवललाय १३

ऑगस्ट, २०१७

: दयलऴी प्रभाणे अशलार लऴाित अ.जज.ला. लतीने ळारेम गचत्रकरा स्ऩधाि बयर्लण्मात आरी शोती मा भध्मे
लगाि नुवाय गिलायी करून ऩदशरा गि २ यी ल ३ यी दव
ु या गि

४ थी ल ५ ली मा प्रभाणे गि करून स्ऩधाि

बयर्लण्मात आल्मा शोतमा मा कामिक्रभारा ळशयातीर जास्तीत जास्त र्लद्माथी शजय शोते कामिक्रभाचे
उद्घािन प्रा. भोडक वय मांच्मा शस्ते झारे मा प्रवंगी श्री. ऩांढये , श्री. काऱे , श्री.ऩारले, श्री.अष्िे कय, श्री.खान,
श्री.याठोड, श्री.रोखंड,े वौ.कुरकणी, श्रीभती.यवाऱ, श्री.तांफोऱी, श्री.चोऩडा, श्री.शरदशणे, जीडी आर्टिव शळषक
लगि, कभिचायी लंद
ृ वलि कामिकायी भंडऱ ल कभिचायी लगि उऩजस्थत शोता.

*ग्रॊथऩार हदन वाजया, ळक्र
ु लाय १२ ऑगस्ट, २०१७ :
अशलार लऴाित वाराफाद प्रभाणे ग्रंथऩार ददन वाजया कयण्मात आरा मा प्रवंगी
भा.श्री.एव.आय.यं गनाथन मांच्मा प्रनतभेव प्रा. भोडक वय मांच्मा शस्ते ऩष्ु ऩशाय अऩिण कयण्मात आरा ल ग्रंथ

ऩूजन कयण्मात आरे मा लेऱी प्रभुख भान्मलयांचे बाऴणे ऩाय ऩडरी मा प्रवंगी श्री.ऩांढये , श्री.शरदशणे,
श्री.ऩारले, श्री.अष्िे कय, श्री.आगयलार, श्री.ये खी, ल कभिचायी लगि, वबावद, लाचक उऩजस्थत शोते.

*१५ ऑगस्ट २०१७ स्लातॊत्र्म हदन धलजायोशण, भॊगऱलाय १५ ऑगस्ट,२०१७ :
१५ ऑगस्ि बायतीम स्लातंत्र्म ददना ननशभतत लाचनारमा भध्मे ध्लजायोशण आमोजजत कयण्मात आरे
शोते वशकामि भा.उदम काऱे वाशे फ मांच्मा शस्ते ध्लजायोशण ऩाय ऩडरे. मा लेऱी उऩाध्मषा शळल्ऩा यवाऱ
,उऩाध्मष अजजत ये खी,फकयण आगयलार,डॉ.याजा ठाकूय,याशुर तांफोऱी,प्रा.ज्मोती कुरकणी, ल वलि कामिकायी
भंडऱ कभिचायी लंद
ृ उऩजस्थत शोते.

*श्री गणेळ चतुथी, ळक्र
ु लाय २५ वप्टें फय, २०१७ :
अशलार लऴाित अशभदनगय जजल्शा लाचनारमात श्री गणेळ भत
ू ीची स्थाऩना श्री गणेळ चतथ
ु ीच्मा
ददलळी कयण्मात आरी. प्रभुख कामिलाश र्लक्रभ याठोड ल उऩाध्मष ददरीऩ ऩांढये मांच्मा शस्ते श्री भूतीची
स्थाऩना करून ऩूजा कयण्मात आरी. वंचारक फकयण आगयलार मांनी स्लत: ऩुढाकाय घेऊन आकऴिक
वजालि केरी.

मा प्रवंगी वलि वंचारक भंडऱ ल कभिचायी लंद
ृ ल लाचक उऩजस्थत शोते.

*श्री गणेळ वलवजवन,ळननलाय ९ वप्टें फय,२०१७:श्री ऩागथिल गणऩती र्लवजिन, श्री गणेळ ऩूजन, उततयऩूजा, भशाआयती, वंचारक फकयण आगयलार,
गणेळ अष्िे कय, ददरीऩ ऩांढये , अननर रोखंडे मांच्मा शस्ते भशाआयती कयण्मात आरी ल गणऩती र्लवजिन
वीना नदी मेथे कयण्मात आरे. मा लेऱी कभिचायी लगि उऩजस्थत शोते.

*चचत्रकरा ल ननफॊध स्ऩधेचा ऩरयतोवऴक वलतयण वभायॊ ब,ळननलाय २३ वप्टें फय,२०१७
अजजला च्मा लतीने घेण्मात आरेल्मा रो.दिऱकांच्मा जीलनालयीर ननफंध स्ऩधाि ल गचत्रकरा स्ऩधेतीर
र्लजमी स्ऩधिकांना ऩारयतोर्ऴक र्लतयणाचा कामिक्रभ रो.दिऱक वबागश
ृ ात थािात ल उतवाशात ऩाय ऩडरा
अध्मष प्रा.शळयीऴ भोडक मांच्मा शस्ते ऩारयतोर्ऴक र्लतयीत कयण्मात आरे वलि कामिकायी,कभिचायी लगि
उऩजस्थत शोते.

*भशात्भा गाॊधी जमॊती,रारफशादयू ळास्त्री जमॊती वोभलाय २ ऑक्टोफय २०१७:अशलार लऴाित अशभदनगय जजल्शा लाचनारमात भशातभा गांधी जमंती ल रारफशादयू ळास्त्री जमंती वाजयी
कयण्मात आरी मा कामिक्रभा प्रवंगी लाचनारमाचे अध्मष प्रा.शळयीऴ भोडक,मांच्मा शस्ते ऩुस्तकांचे प्रदळिनाचे
उद्घािन कयण्मात आरे.मालेऱेव लाचनारमाचे वंचारक-फकयण आगयलार,ददरीऩ ऩांढये ,गणेळ अष्िे कय,चंद्रकांत
ऩारले, ल वबावद, कभिचायी लगि उऩजस्थत शोते.

*लाचन प्रेयणा हदन, यवललाय१५ ऑक्टोफय, २०१७ :
ददलंगत याष्रऩती डॉ.ए.ऩी.जे.अब्दर
ु कराभ मांच्मा जन्भददनी लाचनारमाच्मा लतीने लाचन प्रेयणा ददन
वाजया कयण्मात आरा. ग्रंथऩार वंजम शरदशणे मांच्मा शस्ते डॉ.कराभ मांच्मा प्रनतभेव ऩुष्ऩशाय अऩिण
कयण्मात आरा.तमांनी डॉ.कराभ मांच्मा कामािफद्दर कततुि ला वंफधी भादशती वांगगतरी मा प्रवंगी वलांनी
डॉ.कराभ माना श्रद्धांजरी अऩिण केरी मा कामिक्रभारा वलि लाचक कभिचायी ल कामिकायी भंडऱ उऩजस्थत शोते.

*हदलाऱी अॊकाचे वलतयण, वोभलाय १६ ऑक्टोफय,२०१७ :
ददलाऱीभध्मे लाचनारमाच्मा ल वालेडी लाचनारमाच्मा अवंख्म लाचकांवाठी ददलाऱी अंक ल नलीन
भयाठी ऩुस्तकांचे र्लतयण चा ळुबायं ब १६ ऑक्िोफय योजी उद्मोजक.भशे ळ दे ळभुख मांच्मा शस्ते कयण्मात
आरा. मा प्रवंगी अध्मष भोडक वय ल कामिलाश र्लक्रभ याठोड मांनी लाचनारम कयत अवरेल्मा वभाज
उऩमोगी काभाची भादशती उऩजस्थती वभोय ददरी. लाचनारमाव ज्मा व्मक्ती वंस्था वशकामि कयीत आशे त
तमांचे कौतक
ु मा लेऱी कयण्मात आरे मा वभायं बाव अनेक लाचक कभिचायी लंद
ृ कामिकायी भंडऱ उऩजस्थत
शोते.

*अजजला आमोजजत कै.ऩद्माकय डालये स्भनृ त वलनोदी रघक
ु था रेखन स्ऩधेचा ऩारयतोवऴक
वलतयण वभायॊ ब :अशलार लऴाित अशभदनगय जजल्शा लाचनारम आमोजजत कै ऩद्माकय डालये स्भनृ त र्लनोदी रघुकथा
रेखन स्ऩधेचा ऩारयतोर्ऴक र्लतयण वभायं ब कोऩयगाल चे रोकननमक्
ु त नगयाध्मष भा.र्लजमजी लशाडणे
मांच्मा शस्ते झारे.प्रा.शळयीऴ भोडक मांनी ऩाशुण्माचे स्लागत केरे.उऩाध्मषा शळल्ऩा यवाऱ मांनी ऩाशुण्माचा
ऩरयचम करून ददरा ,वलि र्लजेते स्ऩधिक मांना ऩारयतोर्ऴके दे ऊन गौयर्लण्मात आरे.उऩाध्ष अजजत
ये खी,प्र.कामिलाश र्लक्रभ याठोड,वश.कामिलाश उदम काऱे , ददरीऩ ऩांढये ,यर्लंद्र डालये ददरीऩ ऩांढये ,फकयण
आगयलार ,लाचक,वबावद ,कभिचायी लगि उऩजस्थत शोते.

*याष्रीम स्पूनतवगीत गामन स्ऩधेचे आमोजन, गुरुलाय २५ जानेलायी, २०१८ :
२६ जानेलायी प्रजावतताक ददनाननशभतत २५ जानेलायी योजी लाचनारमाच्मा रोकभान्म दिऱक
वबागश
ृ ात याष्रीम स्पूनतिगीत गामन स्ऩधेचे आमोजन कयण्मात आरे शोते दोन गिात मा स्ऩधाि वंऩन्न
झाल्मा नंतय रगेच ऩारयतोर्ऴक र्लतयण वभायं ब वाजया कयण्मात आरा प्रथभ रोकभान्म दिऱकांच्मा
ऩत
ू ळ्माव ऩष्ु ऩशाय अऩिण कयण्मात मेऊन कामिक्रभाव वरु
ु लात झारी. भोठ्मा गिात बाऊवाशे फ फपयोददमा
प्रळारा (प्रथभ क्रभांक)जव्दतीम क्रभांक वभथि र्लद्मा भंददय प्रळारा तय रशान गिात फाई इचरफाई प्रळारा
(प्रथभ क्रभांक) फाकी इतय ळाऱे तीर र्लद्माथी फषीव शभऱलरे स्ऩधेचे वौ.उभा दे ळऩांड ल प्रा.भकयं द
खयलंडीकय वय मांनी ऩयीषण केरे. ऩायीतोर्ऴक र्लतयण वभायं ब ऩाय ऩडरा मा कामिक्रभाव भोठ्मा प्रभाणालय
लाचक ल वबावद उऩजस्थत शोते.

*गणयाज्म हदन वाजया, ळक्र
ु लाय २६ जानेलायी, २०१८ : २६ जानेलायी प्रजावतताक ददनाननशभतत
लाचनारमात ध्लजायोशण कामिक्रभ ऩाय ऩडरा ध्लजायोशण वशकामिलाश श्री. उदम काऱे मांच्मा शस्ते ऩाय ऩडरे
मा प्रवंगी श्रीभती.शळल्ऩा यवाऱ,

श्री.अजजत ये खी,श्री.ऩांढये , श्री.रोखंड,े श्री.आगयलार, वौ.कुरकणी, ल वलि

कामिकायी भंडऱ ल कभिचायी ल लाचक उऩजस्थत शोते.

*भयाठी याजबाऴा हदन,भॊगऱलाय २७ पेब्रल
ु ायी, २०१८ :
अशलार लऴी २७ पेब्रुलायी योजी भयाठी याजबाऴा ददना ननशभतत कर्ललमि कुवुभाग्रज मांच्मा
प्रनतभेव शाय घारून कुवभाग्रज मांचे जीलनालयीर ऩुस्तकांचे प्रदळिन बयर्लण्मात आरे अनेक कर्ल उऩजस्थत
शोते तवेच माकामिक्रभ प्रवंगी लाचनारमाचे अध्मष प्रा.शळयीऴ भोडक,उऩाध्मष अजजत ये खी,वंचारक फकयण
आगयलार,ददरीऩ ऩांढये ,कामिकायी भंडऱ, वलि वबावद ल कभिचायी लंद
ृ मांची उऩजस्थतीत कामिक्रभ ऩाय ऩडरा.

*जागनतक भहशरा हदन, फध
ु लाय ०८ भाचव, २०१८ :
८ भाचि जागनतक भदशरा ददना ननशभतत अशलार लऴाित भदशरा कभिचायी ल कतिव्म दष भदशरांचा
ऩुस्तके ल गुच्छ दे ऊन वतकाय कयण्मात आरा लाचनारमातीर उऩाध्मषा शळल्ऩा यवाऱ मांच्मा शस्ते कभिचायी
भदशरा लगािचा वतकाय कयण्मात आरा कामिक्रभाचे प्रास्तार्लक श्रीभती. यवाऱ मांनी केरे. अध्मष भोडक
वयांनी लाचनारमा फद्दर भादशती ददरी ल वलि भदशरांचा वतकाय कयण्मात आरा मा प्रवंगी वलि कभिचायी लगि
वंचारक भंडऱ ल लाचक भोठ्मा वंख्मेने उऩजस्थत शोते.

अशभदनगय जजल्शा लाचनारम ( वलश्लस्त वॊस्था ) लाचनारम वलबाग
अशभदनगय जजल्शा लाचनारमात दाखर झारेल्मा ग्रॊथाॊचा तऩळीर
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