डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर उत्कृष्ट सार्वजनिक र्ाचिालय पुरस्कार प्राप्त

र्ाचिसंस्कृती आणि आधुनिकता यांचा संगम असलेले

“अजजर्ा ”
अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालय (वर्श्र्स्त संस्था)
स्थापिा : १८३८

१८२ र्ा र्ावषवक अहर्ाल
सि २०१९-२०२०

भार्पूिव . . .

श्रधदांजली
संस्था र् र्ाचिालयाचे आजीर् सभासद,र्ाचक सभासद,
हहतचचंतक तसेच साहहत्य, समीक्षा, िाट्य, संगीत
अधयात्म, लष्कर, दे शभक्त, तत्र्ज्ञ, समाजकारिी
राजकारिी र् ग्रंथालय चळर्ळ
इत्यादी क्षेत्रात भारतातील
ज्या थोर व्यक्तींिी आपल्या पराक्रमािे
भारताची शाि र्जृ धदं गत केली,
अशा संपन्ि र् समध
ृ द हदर्ंगत व्यक्तीमत्र्ांिा

भार्पि
ू व श्रधदांजली
अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालय ( वर्श्र्स्त संस्था )
र् सार्ेडी र्ाचिालय
अहमदिगर

२०१९ - २०२०

रजज.िं.-पी.टी.आर.ई.-१३

अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालय (वर्श्र्स्त संस्था)
* वर्श्र्स्त मंडळ *
सि २०१६-१७ ते २०२०- २१.
१.

प्रा. शशरीष मोडक

अधयक्ष

२.

शशल्पा रसाळ

उपाधयक्षा

३.

श्री. अजजत रे खी

उपाधयक्ष

४.

श्री. वर्क्रम राठोड

५.

श्री. तन्र्ीर खाि

६.

डॉ. राजा ठाकूर

७.

श्री. अनिल लोखंडे

सदस्य

८.

प्रा. मेधा काळे

सदस्या

९.

श्री. राहूल तांबोळी

सदस्य

१०.

श्री. अिंत दे साई

सदस्य

११.

श्री. हदलीप पांढरे

सदस्य

१२.

प्रा. सौ. ज्योती कुलकिी

१३.

श्री. संजय चोपडा

सदस्य

१४.

डॉ. शैलेंद्र पाटिकर

सदस्य

१५.

श्री. ककरि आगरर्ाल

सदस्य

प्रमुख कायवर्ाह
खजजिदार
सह कायवर्ाह

सदस्या

निमंत्रत्रत सदस्य :१.श्री. चंद्रकांत पालर्े

२.श्री. गिेश अष्टे कर

अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालय (वर्श्र्स्त संस्था)
*कमवचारी र्ंद
ृ *
श्री.अमोल इथापे (बी.ए.एम.शलब.)

- ग्रंथपाल

श्री.नितीि भारताल (बी.कॉम,बी.शलब.)

- सहा. ग्रंथपाल

कु.पल्लर्ी कुक्कडर्ाल (बी.ए.बी.शलब.)

- निगवम सहाय्यक

सौ.र्षाव जोशी

- शलवपक

सौ.अलका घबाडे

- शशपाई

श्री.वर्ठ्ठल शहापूरकर

- शशपाई

श्री.शसंकदर शेख

- ग्रंथालय सहाय्यक

कु.कुमार गोटं ला

- ग्रंथालय सहाय्यक

कु.संकेत फाटक

- ग्रंथालय सहाय्यक

श्री.संजय गाडेकर

- ग्रंथालय सहाय्यक

सौ.उमा दे शपांडे

- (सार्ेडी र्ाचिालय) प्र.ग्रंथपाल

अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालय
*पदशसधद ग्रंथालय शासि सशमती*
मा.शाशलिी गो इंगोले
प्र.ग्रंथालय संचालक, महाराष्र राज्य, मुंबई.

प्रा.शशरीष मोडक

श्री.वर्क्रम राठोड

अधयक्ष

प्रमख
ु कायवर्ाह

श्री.ककरि आगरर्ाल

श्री.तन्र्ीर खाि

सदस्य

खजजिदार

श्री.हदलीप पांढरे
सदस्य

शशल्पा रसाळ

श्री.अजजत रे खी

उपाधयक्षा

उपाधयक्ष

डॉ.राजा ठाकूर

श्री.राहुल तांबोळी

सहकायवर्ाह

सदस्य

श्री.अमोल इथापे
ग्रंथपाल,जजल्हा र्ाचिालय

सौ.उमा दे शपांडे
प्र.ग्रंथपाल, सार्ेडी र्ाचिालय

अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालय र् सार्ेडी र्ाचिालय, अहमदिगर.
*हहशोब तपासिीस*

श्री.के.जी.सप्तषी अॅण्ड कंपिी, अहमदिगर.

हदिांक : १०/१२/२०२०.

रजज.िं.पी.टी.आर.इ - १३

अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालय (वर्श्र्स्त संस्था)
सन २०१९ - २०२० च्या वार्षिक सविसाधारण सभेचे पररपत्रक
(फक्त र्वश्वस्त संस्था सभासदांसाठी)
अहमदनगर जिल्हा वाचनालय र्वश्वस्त संस्थेची सन २०१९ - २०२० ची वार्षिक सविसाधारण सभा रर्ववार ददनांक
२७/१२/२०२० रोिी सकाळी दठक ११ वा. जिल्हा वाचनालयाच्या लो. दिळक सभागह
ृ ात संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. शिरीष मोडक
यांच्या अध्यक्षतेखाली, खालील र्वषयांवर र्वचार करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे . तरी आपण सदर सभेस वेळेवर
उपजस्थत राहवे, ही र्वनंती.
* वर्षय :(१) मागील सविसाधारण सभा दद.१५ / १२ / २०१९ चे इततवत्त
ृ वाचून कायम करणे.
(२) सन २०१९ - २०२० चा अहवाल कायम करणे.

(३) दहिोब तपासनीस श्री.के.िी.सप्तषी अॅण्ड कंपनी यांचे कडून तपासून आलेल्या सन २०१९ - २०२० चा िमाखचि,
ताळे बंद,पत्रकास मंिूरी दे ण.े

(४) र्वश्वस्त संस्था व वाचनालयाच्या सन २०२० – २०२१ च्या अंदाि पत्रकास मंिरू ी दे णे.
(५) सन २०२० - २०२१ सालासाठी दहिोब तपासनीसांची नेमणूक करणे.

(६)सभासदाकडे बाकी असलेले व परत न आलेली यादी प्रमाणे पुस्तके बाद करणे व तयांचे डडपॉझीि फॉरफीि करणे
बाबत.

(७) मा. अध्यक्षांच्या परवानगीने आयतयावेळी येणाऱ्या र्वषयांवर र्वचार करणे.
आपला,
वर्क्रम राठोड,
प्रमुख कायिवाह,

अहमदनगर जिल्हा वाचनालय, (र्वश्वस्त संस्था )
हटप :

१. सभेचे कामकाि संस्थेच्या घिनेतील तनयमानुसार होईल.

२. सभेस आवश्यक गणपूती न झाल्यास तनयमांनुसार अध्याि तासानंतर सभेचे कामकाि सुरु करण्यात
येईल.यास गणपूतीची आवश्यकता असणार नाही.

३. ज्या सभासदांना प्रश्न र्वचारावयाचे असतील तयांनी लेखी प्रश्न दद. २४/१२/२०२० रोिी सकाळी ११
वािेपयंत वाचनालयाचे ऑफफसमध्ये आणून द्यावेत. आयतया वेळी र्वचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ददली िाणार
नाहीत याची नोंद घ्यावी.

सूचिा – १. सन २०१९ - २०२० चा वार्षिक अहवाल व सन २०१९-२० च्या िमा खचािची व उतपन्न खचािची

पत्रके वाचनालयाच्या www.ajivalibrary.org या वेबसाईि वर उपलब्ध आहे त. कृपया नोंद घ्यावी.

२. आपण आपला ई-मेल व मोबाईल नंबर पण
ू ि पतयासह वाचनालयात कळवावा.

अधयक्षीय निर्ेदि
सन्माििीय बंधू भचगिीिो......
अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालय र् वर्श्र्स्त संस्थेचा सि २०१९ - २०२० चा र्ावषवक अहर्ाल आपल्या
समोर सादर करतािा मला आिंद होत आहे .
वाचन

संस्कृती

प्रगती ददवसेंददवस
सविच

अजिव

रुिवण्याचे

समद्
ृ ध

वेगाने

होत

सभासदांच्या

व

करण्याची

वद्
ृ धींगत

आहे .

१८२

या

सहकायािने
करण्याचे

वषािची

संस्थेत

वाचनालयाचे

मागिदििनाने

कायि

परं परा

अर्वरीत

र्वश्वस्त

वाचनालय
करीत

असलेल्या

वाचनालयाची

मंडळ,

पररश्रमपूवक
ि

स्िाफ

व

वाचन संस्कृती

आहे . हे या वाचनालयाचे वैशिष्ट्य

होय. महाराष्टरात सवाित िुन्या असलेल्या या वाचनालयात आि सुमारे १ लाख १५ हिार पुस्तके
आहे त. तसेच ३ हिार ५०० वाचक सभासद वाचनाचा लाभ घेत आहे त. आपल्या
अहमदनगर

िहरात

अहमदनगर

होत

संस्थेचा

मुख्य

आहे.

जिल्हा

उद्दे ि

वाचनालय

वाचन

ददमाखात

सादहतयाचा

कायिरत

संग्रह

करणे,

ऐततहाशसक

आहे . यांचा

आनंद

िपणूक करणे तयाचा

प्रचार करून वाचन संस्कृती वाढर्वण्यासाठी सवािना प्रोतसाहन दे णे. असा असल्याने वाचन
सादहतयाच्या फकमंती फकती ही वाढल्या तरी वगिणीदारांसाठीच्या वगिणीमध्ये गेल्या ९ वषािपासून
अजिबात

वाढ केली

संपण
ू ि

नाही हे

िगाला करोना

िगात सुमारे

१४

लाख

िासकीय

आदे िानुसार

ऑक्िोबर

२०२०

नाइलािास्तव
सन
भाषेतील

बंद
सरु
ु

मतृ युमुखी

करता

वतिमानपत्रे
४५०

वाचन

वषाित

घेण्यात

तनयतकाशलके
ददवाळी

सादहतय

िलसंधारण
वाचनालयाचे

येत

या

आिाराने

सगळे

अथिचक्र

हिार

वाचनालये

वाचकांची

सतत

१२

लागली.

वािते.

नव्हते.

िेरीस

आणले

थंडावले. अिा
२०

१५ ऑक्िोबर

पररजस्थतीत

माचि २०२०

र्वचारपूस
२०२०

संपण
ू ि

सुरु

ते

असे

१४
पण

पासन
ू महाराष्टरातील

सरु
करण्यास िासनानी मंिरु ी ददली.
ू

१९

वाचनालयास

करावेसे

पडले.

सुमारे

ठे वावी

२०१९ – २०२० या

र्वषयांवरील

नमूद

(कोव्हीड १९)

महाराष्टरातील

पयंत

रु, १,०९,८२४/- ची
दिेदार

व्हायरस

लोक

वाचनालये

सवि वाचनालये

मुद्दाम

मंत्री

दिेदार

अंक

मक्
ु तद्वार

आली.

तर

घेण्यात
अल्प

िल्
ु कात

मा. ना. िंकरराव
पुस्तके

रोि

रु. १,८०,४६७ ची

आली.

वाचकांना अव्याहतपणे
मराठी

र्वभागात
ऐन

उपलब्ध
पुरवण्यात

मराठी,
मराठी,

ददवाळीत
करून

दहंदी,

इंग्रिी,

इंग्रिी, पुस्तके
वाचकांसाठी

दे ण्यात

आले.

व

र्वर्वध
अिाप्रकारे

आले आहे .

गडाख

वाचनालय

घेण्यासाठी

दे णगी

भेिी

दरम्यान

यांच्याकडून

रुपात रोख २१०००/- शमळाले.

वतीने मा. ना. िंकरराव गडाख यांचे मनः पूवक
ि आभार.

अहमदनगर
वाचनालयात

जिल््यात

अहवाल

पुण्यततथी, याच

प्रेरणा ददन,

सविच

थरातन
ू

आल्याने

अनेक

स्पधाि,

पररसंवाद,

लाभला.

करणे

व

वाचनालय

कायि

प्रोतसाहन

दे ण्याचे

या

िासनाच्या

मोलाचे सहकायि दे त

आहे .

आमच

स्वप्न

एक

िैक्षणणक

र्वकासा

वाचनालयाची

मागणी होती. १ ऑगस्ि

करीत

र्वनोदी

असे
व

नसून

मदत

याला

िनतेपढ
ु े

ग्रामग्रंथालयात

करीत

आहे .

ग्रामग्रंथालयाच्या

सावेडी

पररसर

अग्रेसर
सावेडी

िडणघडणीत
औद्दोगगक,

तेथील

नागररकांची

सुरु

पररसरात

महानगरपाशलकेचे

गांव

नगरच्या

रादहला.

२०१० पासून सावेडी वाचनालय
यांच्याकडून

सतत

जिल््यातील

तनयशमतपणे

वाचनालय

खूपच

वाचनालय

होतो.

आहे .

आहे .

आहे . वाचनालय

लघुकथालेखन स्पधाि

आहे .

अहमदनगर

वाचनालय

र्वकशसत

मनः पव
ि
आभार व्यक्त
ू क

आहे .
वाचन

वद्
ृ धीसाठी
पुरस्कार

प्रोतसाहन

दे त

दे णे

असून

सादहतय

कृतीस

र्वनोदी

मराठी

लघुकथा

लेखन

स्पधाि

मराठी

लघक
ु था

लेखन

स्पधाि

घेण्यात

स्पधिकांना समारं भ
या

वषी

वाचन चळवळ
होते.

ते

कायि

बरोबर

जिल्हा वाचनालयास महानगरपाशलका
करण्यासाठी भख
ू ंड शमळाला

ददसत

करीत

उतरत

सांस्कृततक,

व्याखाने,

अिा समारं भामळ
ु े

धोरणानुसार

सतयात

आले. राष्टरीय सण, ियंती,

मराठी भाषा ददन, यांचा समावेि

झालेली

िहरातच

नाविलेल्या अ.नगर जिल्हा

राबर्वण्यात

मदहला ददन,

वाचक संख्येत नेत्रदीपक वाढ

मागिदििन
तेथे

उपक्रम

पुस्तक ददन,

फक्त

सांस्कृततक क्षेत्रात

अनेक

उत्तम प्रततसाद

संस्था

व

वषाित

बरोबर

वाचन

सामाजिक

सुरु

असताना
गेल्या

वाचनालयाचे

वद्
ृ गधंगत

चार

येत

प्रोतसाहन

वषािपासून

श्री. रर्वंद्र डावरे

पूविक पाररतोर्षके प्रदान

आमचे

लेखकांना
यांचे

आहे . यास

दे ण्यासाठी उतकृष्टि

कै.पद्माकर डावरे स्मतृ त

सहकायािने राज्यस्तरीय र्वनोदी

चांगला

प्रततसाद

लाभला र्वियी

करण्यात आली.

आधारस्तंभ

अतनल

भैय्या

राठोड

यांचे

करण्यात अहमदनगर जिल्हा वाचनालयास तयांचे

तनधन झाले.

मोलाचे

सहकायि

तयांच्या तनधनामळ
ु े मोठी पोकळी तनमािण झाली आहे .
मा. प्र. ग्रंथालय संचालक िाशलनी गो. इंगोले, मुंबई

सौ.कर्वता महािन, नाशिक
तांत्रत्रक सहायक

हनुमान

तसेच
ढाकणे,

अ.नगर
तनरीक्षक

आर. आर. फौंडेिनचे

क्षेत्रीय

अगधकारी

मागिदििन

लाभले

व

व सहकायि

राठोड, उपाध्यक्षा शिल्पा
सहकायिवाह

लाभत

रसाळ, उपाध्यक्ष

डॉ. रािा ठाकूर

या

जिल्हा

मा, प्र. सहाय्यक ग्रंथालय संचालक

ग्रंथालय

रामदास
श्री. अनंत

शिंदे,

िैलेि

वाघ

यांचे

आहे . वाचनालयाचे
श्री. अजित

पदागधकाऱ्याच्या

अगधकारी

रे खी,

श्री. अिोक
घेघडमल
कायिवाह

खजिनदार

कायिकौिल्याने

तसेच आर.

वाचनालयास

प्रमख
ु

वेळोवेळी
श्री. र्वक्रम

श्री.तन्वीर

वाचनालय

गाडेकर,

प्रगती

खान,
करीत

आहे . याच

बरोबर श्री. राहुल

तांबोळी, प्रा.ज्योती

कुलकणी, श्री.फकरण

पांढरे श्री. अनंत दे साई, श्री.अतनल लोखंडे, श्री.संिय
तयाचप्रमाणे सशमती
सदस्यांच्या
पार

पडले.

या

सवांचे

अशभनंदन

कमिचारी

असताना

श्री. चंद्रकांत पालवे, श्री. गणेि

पररश्रमाने वाचनालयात

भारताल, कु.पल्लवी
सवि

सदस्य

व

राबर्वण्यात

आभार.

ग्रंथपाल

आलेले

सविच

श्री. अमोल

कुक्कडवाल, सौ. अलका घबाडे, सावेडी

यांच्या

मेहनतीने

वाचनालयाच्या

दे ण्याचे मौशलक काम

चोपडा, प्रा.मेधा

अनेक

कायािला

केलेल्या

उपक्रम

आपल्या

वत्त
ृ पत्राचे

संपादक, पत्रकार

काळे , डॉ.िैलेंद्र पािणकर,
अष्टिे कर

उपक्रम

अिा

िोमाने

वाचनालयाचे

उतसाही

व

इथापे, सहा. ग्रंथपाल

यिस्वीपणे
लोकर्प्रय

आगरवाल, श्री. ददलीप

उतसाहात
श्री. तनतीन

सौ. उमा दे िपांडे

राबर्वण्यात

आले. हे सवि करीत

दै तनकातून

योग्य

ती

बंध,ू

चालक

यांचे

केबल

व

प्रशसद्धी
आभार

मानणे अगतयाचे आहे . तसेच वाचक सभासद, आिीव सभासद, दे णगीदारं , दहतगचंतक यांच्या
सहकायािबद्दल मन:पूवक
ि आभार व धन्यवाद !
प्रा. शशरीष मोडक
अधयक्ष
अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालय (वर्श्र्स्त संस्था),अहमदिगर.

सांस्कृनतक र् सामाजजक कायवक्रम २०१९-२०२०
सन २०१९ - २०२० या आगथिक वषाित वाचनालयाच्या वतीने र्वर्वध सांस्कृततक व
सामाजिक उपक्रम दहरीरीने राबर्वण्यात आले. समािमनात वाचनालयाची प्रततमा उं चावण्यासाठी
सामाजिक बांगधलकीतन
ू सवि

वाचकांसाठी,

नागररकांसाठी राष्टरीय सण, सतकार, मान्यवरांची

ियंती, पुण्यततथी, व्यजक्तमतव र्वकास शिबीर, उद्घािन, र्वर्वध स्पधाि असे उप्रकम वषिभर
राबर्वण्यात आले या सवि उपक्रमांना प्रततसाद लाभला.

*सि २०१९-२०२० जयंती, पण्
ु यनतथी संपन्ि :अहवाल वषाित अहमदनगर जिल्हा वाचनालयाच्या वतीने मान्यवर थोर महापुरुषांची व थोर
मदहलांची ियंती व पण्
ु यततथी सािरी करण्यात आली. या प्रसंगी तया तया थोर व्यक्तीना नम्र
अशभवादन करून तयांचे प्रततमेस पुष्टपहार अपिण करण्यात आला. तयांची नावे खालील प्रमाणे आहे त.
(१) भारतरत्ि डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती :
रर्ववार, १४ एर्प्रल,२०१९
(२) लोकमान्य हटळक र् अण्िाभाऊसाठे जयंती :
गरु
ु वार, ०१ ऑगस्ि,२०१९
(३) राष्रवपता महात्मा गांधी र् लालबहादरू शास्त्री जयंती :
बुधवार, ०२ ऑक्िोबर,२०१९
(४) पंडीत जर्ाहरलाल िेहरू जयंती-बालहदि :
गुरुवार,१४ नोव्हें बर,२०१९
(५) महात्मा ज्योनतबा फुले पण्
ु यनतथी :
गुरुवार,२८ नोव्हें बर,२०१९
(६) भारत डॉ.बाबासाहे ब आंबड
े कर महानिर्ावि हदि :
िुक्रवार,६ डडसेंबर,२०१९
(७) सावर्त्रीबाई फुले जयंती - महहला मुजक्तहदि :
िक्र
ु वार,०३ िानेवारी,२०२०
(८) िेताजी सुभाषचंद्र बोस जयंती :
गुरुवार,२३ िानेवारी,२०२०
(९) महात्मा गांधी पुण्यनतथी :
गुरुवार,३० िानेवारी,२०२०

(१०) छत्रपती शशर्ाजी महाराज जयंती :
बुधवार,१९ फेब्रुवारी,२०२०
(११) स्र्ा.सार्रकर स्मनृ तहदि :
बध
ु वार,२६ फेब्रव
ु ारी,२०२०

* राष्रीय सि समारं भ र् धर्जर्ंदि :बुधर्ार हद. १ मे, २०१९ - महाराष्र हदि - कामगार हदि
गुरुर्ार हद. १५ ऑगस्ट, २०१९ – भारतीय स्र्ातंत्र्य हदि
रवर्र्ार हद. २६ जािेर्ारी २०२० – भारतीय गिराज्य हदि
दरवषी प्रमाणे अहवाल वषाित वाचनालयात वरील राष्टरीय महतवाचे समारं भ उतसाहात व
थािात सािरे करण्यात आले. या समारं भास अध्यक्ष प्रा. शिरीष मोडक, प्रमख
ु कायिवाह श्री. र्वक्रम
राठोड, उपाध्यक्षा शिल्पा रसाळ, उपाध्यक्ष अजित रे खी, सहकायिवाह श्री. डॉ.रािा ठाकूर , संचाशलका
प्रा.ज्योती कुलकणी, संचालक फकरण आगरवाल, ददलीप पांढरे , डॉ. रािा ठाकूर, श्री. अनंत दे साई,श्री.
राहूल तांबोळी, श्री.चंद्रकांत पालवे, श्री. गणेि अष्टिे कर ग्रंथपाल अमोल इथापे, सहा. ग्रंथपाल तनतीन
भारताल व सवि कमिचारी वगि तसेच अनेक मान्यवर उपजस्थत होते.

* २३ एवप्रल जागनतक पुस्तक हदि साजरा: मंगळर्र २३ एवप्रल, २०१९
अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात २३ एर्प्रल २०२० रोिी पुस्तक ददन सािरा करण्यात आला.
प्रा.शिरीष मोडक यांनी सवाित प्रथम िेक्सर्पअर यांच्या प्रततमेस पुष्टपहार अपिण करून कायिक्रमाची
सुरुवात केली.या प्रसंगी िेष्टठ सादहतयका प्रा.मेधा काळे यांनी िेक्सर्पअर र्वषयी मादहती ददली.
पस्
ु तकांचे महतव र्विद केले. या प्रसंगी उपाध्यक्षा शिल्पा रसाळ, सहकायिवाह उदय काळे , संचालक
राहुल तांबोळी, फकरण आगरवाल, प्रा.ज्योती कुलकणी, ददलीप पांढरे , कमिचारी,पालक उपजस्थत होते.

* बध
ु र्ार १ मे महाराष्र हदि र् कामगार हदिा निशमत्त हुतात्मयांिा श्रदधांजली अपवि
:
१ मे रोिी महाराष्टर ददन व कामगार ददनाचे औगचतय साधन
ू वाचनालयात हुतातम्यांना
श्रद्धांिली अपिण करण्यात आली. या कायिक्रमा प्रसंगी उपाध्याक्ष अजित रे खी अध्यक्ष स्थानी होते.
तयांनी या प्रसंगी आपले मौशलक र्वचार मांडले. या कायिक्रमाला सवि संचालक मंडळ, कमिचारी वगि,
ग्रंथपाल व वाचक उपजस्थत होते.

* र्संत व्याख्यािमाला शभ
ु ारं भ मंगळर्ार २८ मे, २०१९ :
र्क्ते :- श्री. बण्डा जोशी, वर्षय - खळखळाट (वर्िोदी एकपात्री प्रयोग. )
दर वषीप्रमाणे वाचनालयाच्या वतीने २८ मे २०१९ ते ३१ मे २०१९ असे ४ ददवस सलग
र्वर्वध र्वषयांवरील नामवंत व्यक्तींची व्याख्याने आयोजित करण्यात आली होती. व्याख्यानमालेचे
उद्घािन मािी. आमदार व शिवसेनेचे उपनेते मा. श्री. अतनल भैय्या राठोड यांच्या हस्ते झाले.
जिल्हा ग्रंथालय अगधकारी मा.श्री अिोक गाडेकर, व्याख्याते

मा. श्री. बण्डा िोिी (पुणे), यांच्या

हस्ते दीप प्रज्वलन करून दिळकांच्या पत
ु ळ्यास पष्टु पहार अपिण करण्यात आला. प्रास्तार्वक
प्रा.शिरीष मोडक यांनी केले. पाहुण्यांचा पररचय उपाध्यक्षा शिल्पा रसाळ यांनी करून ददला. बण्डा
िोिी (पुणे)म्हणाले की आि र्वर्वध ताणतणावामुळे माणूस हसायचा र्वसरून गेला आहे . खळखळून
हसताना माणूस सद
ुं र ददसतो असे सुंदर चेहरे पाहण्याचे भाग्य मला लाभले िो खळखळून हसतो तो
ईश्वराची प्राथिना करतो आणण िो दस
ु ऱ्यांना हसवतो तयांच्यासाठी ईश्वर प्राथिना करतो. बण्डा िोिी
यांनी याड लागल हे र्वंडबनातमक काव्य सादर केले.संचालक प्रा.ज्योती कुलकणी यांनी सत्र
ू संचालन
केले.आभार सहकायिवाह उदय काळे यांनी मानले. या वेळी वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक,
प्रमुख कायिवाह र्वक्रम राठोड, सहकायिवाह उदय काळे ,उपाध्यक्ष अजित रे खी, डॉ.रािा ठाकूर, राहुल
तांबोळी, फकरण आगरवाल, संिय चोपडा, तनमंत्रत्रत सदस्य चंद्रकांत पालवे, गणेि अष्टिे कर, ग्रंथपाल
अमोल इथापे, व मािी ग्रंथपाल संिय शलदहणे, प्रा.मेधा काळे , वाचक, सभासद, कमिचारी वगि व
रशसक उपजस्थत होते.

* र्संत व्याख्यािमाला पुष्प २ रे बुधर्ार २९ मे, २०१९ :
र्क्ते : मा. डॉ. आिंद काटीकर, वर्षय - भाषा आणि संस्कृती.
अहमदनगर जिल्हा वाचनालय आयोजित केलेल्या वसंत व्याखांनमालेत डॉ आनंद कािीकर
यांनी दस
ु रे पष्टु प गंफ
ु ले तयांच्या हस्ते लोकमान्य दिळकांच्या पत
ु ळ्यास पष्टु पहार अपिण केला.यावेळी
व्यासपीठावर वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक, प्रमुख कायिवाह र्वक्रम राठोड,उपाध्याक्षा शिल्पा
रसाळ, उपाध्यक्ष अजित रे खी, प्रा.ज्योती कुलकणी, राहुल तांबोळी, फकरण आगरवाल,ददलीप पांढरे ,
तनमंत्रत्रत सदस्य कवी चंद्रकांत पालवे, गणेि अष्टिे कर, ग्रंथपाल अमोल इथापे, वाचक, सभासद,
कमिचारी वगि व

रशसक श्रोते

उपजस्थत होते. संस्कृती ही भाषेला ददिा दे णारी असते. तुमचा भूगोल

तयावर पररणाम करणारा असतो. म्हणन
ू भाषा व संस्कृती भग
ू ोलाने घडते.माणसाला बोलण्याचा
इततहास ७० हिार वषािपव
ू ीचा आहे .तर माणसाचा शलणखत इततहास १० हिार वषािपूवीचा आहे .असे
प्रततपादन राज्य मराठी र्वकास पररषदे चे संचालक व प्रमुख व्याखाते डॉ.आनंद कािीकर यांनी
केले.प्रास्तार्वक प्रा.शिरीष मोडक यांनी केले.पाहुण्याचा पररचय उपाध्यक्ष अजित रे खी यांनी करून
ददला.आभार तनमंत्रत्रत सदस्य गणेि अष्टिे कर यांनी मानले.सूत्रसंचालन शिल्पा रसाळ यांनी केले.

* र्संत व्याख्यािमाला पुष्प ३ रे गुरुर्ार ३० मे, २०१९ :
र्क्ते : मा. श्री. प्रमोद केिे

र्वषय – चगरिार यात्रा : हदव्य अिुभर्.

अहमदनगर जिल्हा वाचनालय आयोजित केलेल्या वसंत व्याखांनमालेत मा. श्री. प्रमोद केणे
यांनी ततसरे पुष्टप गुंफले तयांच्या हस्ते लोकमान्य दिळकांच्या पुतळ्यास पुष्टपहार अपिण केला.यावेळी
व्यासपीठावर वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक, प्रमख
ु कायिवाह र्वक्रम राठोड,उपाध्याक्षा शिल्पा
रसाळ, उपाध्यक्ष अजित रे खी, प्रा.ज्योती कुलकणी, राहुल तांबोळी, फकरण आगरवाल,ददलीप पांढरे ,
तनमंत्रत्रत सदस्य कवी चंद्रकांत पालवे, गणेि अष्टिे कर, ग्रंथपाल अमोल इथापे, वाचक, सभासद,
कमिचारी वगि व श्रोते उपजस्थत होते. अंतःकरणातील षडररपुंचा नाि करण्यासाठी नामस्मरण करणे
महतवाचे आहे . नामस्मरणामुळे ईश्वराच्या िवळ िाता येते. दे व आपल्या अंतःकरणात आहे ,पण
आपण दे वाच्या िोधात कस्तरु ीमग
ु े परमसख
ु ाची व
ृ ासारखे फफरत असतो.नामस्मरणाच्या साधनेमळ
परमानंदाची िाणीव होते,असे प्रततपादन दत्तभक्त प्रमोद केणे यांनी केले.गगरनार हे चैतन्यमय स्थान
आहे .तेथील

दत्तधुनी ही दत्त

महारािांच्या अजस्ततवाची साक्ष

दे ते.पाच पौणणिमा गाणगापूरला

गेल्यानंतर सहाव्या पौणणिमेला गगरनारला ये असा आदे ि मला गुरूंकडून शमळाला.गगरनाथ यात्रा
करतांना अनेक आलेल्या अडचणीवर

श्री दत्त महारािामुळे मात करु िकतो. या वेळी प्रमोद केणे

यांनी साक्षात अनघालक्ष्मी बाल्यावस्थेतील दत्तगरू
ु , ६४ योगगनीचे दििन कसे घडले याचे अनभ
ु व
कथन केले, तयावेळी श्रोते मंत्रमुग्ध झाले.सूत्रसंचालन उपाध्यक्ष अजित रे खी यांनी केले आभार
संचालक ददलीप पांढरे यांनी मानले.

* र्संत व्याख्यािमाला पुष्प ४ थे शक्र
ु र्ार ३१

मे, २०१९ :

र्क्ते : मा.प्रा.हे मंत मोिे. वर्षय – कॅलेंडर र् पंचांगातील गमतीजमती
अहमदनगर जिल्हा वाचनालय आयोजित केलेल्या वसंत व्याखांनमालेत मा.हे मंत मोने
यांनी चौथे पुष्टप गुंफले तयांच्या हस्ते लोकमान्य दिळकांच्या पुतळ्यास पुष्टप हार अपिण केला.यावेळी
व्यासपीठावर वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक, प्रमख
ु कायिवाह र्वक्रम राठोड,उपाध्याक्षा शिल्पा
रसाळ, उपाध्यक्ष अजित रे खी, प्रा.ज्योती कुलकणी, राहुल तांबोळी, फकरण आगरवाल,ददलीप पांढरे ,
तनमंत्रत्रत सदस्य कवी चंद्रकांत पालवे, गणेि अष्टिे कर, ग्रंथपाल अमोल इथापे, वाचक, सभासद,
कमिचारी वगि व श्रोते उपजस्थत होते. आपल्या दे िाची राष्टरीय ददनदशििका आहे ,पण दद
ु े वाने
तयार्वषयीची मादहती आि कोणालाही नाही. १९५२ मध्ये केंद्र सरकारने कॅलेंडर ररफॉमि सशमतीची
स्थापना केली होती. या सशमतीने राष्टरीय ददनदशििकेची तनशमिती केली होती,असे प्रततपादन
खगोलतज्ञ प्रा.हे मंत मोने यांनी केले.डॉ.मेघनाथ िहा राष्टरीय ददनदशििकेच्या कॅलेंडर ररफॉमि सशमतीचे
अध्यक्ष होते. २२ माचि १९५७ रोिी संसदने राष्टरीय ददनदशििकेला मान्यता ददली.सौरवषि व सौरतारीख

हे कॅलेंडरचे वैशिष्टिय आहे . चंद्र व सूयि यांच्यामुळे ददनदशििकेचे सौर ददनदशििका व चंद्र ददनदशििका
असे दोन प्रकार पडतात. पंचागात द्त्तयोग, अमत
ृ शसद्धीयोग, पुष्टप्योग, असे र्वर्वध योग आहे त.हे
योग नक्षत्रावर ठरतात.व्याखांनमालेचे अखेरचे पुष्टप प्रा. हे मंत मोने यांनी गुंफले. सूत्रसंचालन
उपाध्याक्षा शिल्पा रसाळ यांनी केले. आभार गणेि अष्टिे कर यांनी मानले.

* लोकमान्य बाळ गंगाधर हटळक पुण्यनतथी र् अण्िाभाऊ साठे जयंती साजरी
गरु
ु र्ार ०१ ऑगस्ट, २०१९ :
अहवाल

वषाित

लोकमान्य

दिळक

पुण्यततथी

व

अण्णाभाऊ

साठे

ियंती

तनशमत्त

वाचनालयाच्या वतीने तनबंध स्पधाि आयोजित करण्यात आली होती ही स्पधाि िालेय गि व खुला
गि अिा दोन गिांत झाली. प्रारं भी लोकमान्य दिळक व अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यास प्रा.
शिरीष

मोडक यांच्या हस्ते पष्टु पहार अपिण करण्यात आला. या वेळी प्रमख
ु मान्यवरांचे भाषण झाले

तयांनी लो.दिळक व अण्णाभाऊ साठे यांच्या िीवनातील घिनांना उिाळा ददला या कायिक्रमा प्रसंगी
सवि कायिकारी मंडळ व कमिचारी वगि उपजस्थत होते.

*अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालय अयोजजत शालेय चचत्रकला स्पधाव शनिर्ार १०
ऑगस्ट, २०१९
दरवषी प्रमाणे अहवाल वषाित अ.जि.वा. वतीने िालेय गचत्रकला स्पधाि भरर्वण्यात आली
होती. ही स्पधाि २ री व ३ री व गि ४ थी व ५ वी या दोन गिात घेण्यात आली. यात िहरातील
िास्तीत िास्त िाळांमधील र्वद्याथी सहभागी झाले होते. या वेळी उद्घािन प्रा. शिरीष मोडक
यांच्या हस्ते झाले. उपजस्थत प्रमुख कायिवाह र्वक्रम राठोड, उपाध्याक्षा शिल्पा रसाळ, उपाध्यक्ष
अजित रे खी, खजिनदार तन्वीर खान, सह कायिवाह डॉ.रािा ठाकूर, संयोिक फकरण आगरवाल,
संचालक ददलीप पांढरे , प्रा.ज्योती कुलकणी, राहूल तांबोळी, डॉ. रािा ठाकूर, अतनल लोखंडे, संिय
चोपडा, अनंत दे साई, डॉ. िैलेंद्र पािणकर, कवी चंद्रकांत पालवे, गणेि अष्टिे कर, ग्रंथपाल अमोल
इथापे, िीडी आ्िसचे शिक्षक वगि, कमिचारी वगि उपजस्थत होते.

*चचत्रकला र् निबंध स्पधेचा पररतोवषक वर्तरि समारं भ,शनिर्ार ११ ऑगस्ट २०१९
अजिवा च्या वतीने घेण्यात आलेल्या लो.दिळकांच्या िीवनावरील तनबंध स्पधाि व
गचत्रकला स्पधेतील र्वियी स्पधिकांना पाररतोर्षक र्वतरणाचा कायिक्रम लो.दिळक सभागह
ृ ात थािात
व उतसाहात पार पडला. कलेतून शमळालेले प्रोतसाहन प्रेरणादायी िालेय िीवनातील स्पधाि व
तयामधून वद्
ृ गधंगत होणारी कला ही खऱ्या अथािने समद्
ृ ध करणारी असल्याचे प्रततपादन मचंिस
बँकचे अध्यक्ष सीए अिय मुथा यांनी केले. लोकमान्य दिळक पुण्यततथी तनशमत्त तनबंध स्पधाि तसेच

गचत्रकला स्पधेच्या पारतोर्षक र्वतरण समारं भप्रसंगी सीए मुथा बोलत होते. पुढे बोलताना सी ए
मुथा म्हणाले, चांगले शलदहण्यासाठी व चांगले बोलण्यासाठी प्रथम चांगले वाचन करणे आवश्यक
आहे . चांगल्या वाचनाची भूक जिल्हा वाचनालय पूणि करते. िालेय र्वद्याथांवर वाचनाचे संस्कार
होणे महतवाचे आहे , प्रमुख कायिवाह र्वक्रम राठोड यांनी स्वागत करतांना वाचनालय साततयाने
र्वर्वध उपक्रमातन
ू संस्कारीत र्पढी घडर्वण्याचा यिस्वी प्रयतन करत असल्याचे सांगगतले.प्रा.शिरीष
मोडक यांनी अध्यक्षीय भाषणात १८१ वषािची परं परा लाभलेल्या जिल्हा वाचनालयाच्या माध्यमातून
हिारो कलाकार, लेखक, सादहजतयक घडले आहे त. वाचनालयाच्या स्पधेतून उगवती र्पढी कला,
र्वचार व संस्काराने समद्
ृ ध होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगगतले.यावेळी स्पधेचे पररक्षक
सुनील राऊत, प्रा.दया िेठे, गचत्रकार अिोक डोळसे यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी
वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक,प्रमख
कायिवाह र्वक्रम राठोड, सहकायिवाह डॉ.रािा ठाकूर
ु
उपाध्याक्षा शिल्पा रसाळ खजिनदार तन्वीर खान,संचालक फकरण आगरवाल, ददलीप पांढरे , राहुल
तांबोळी, गणेि अष्टिे कर, कवी चंद्रकांत पालवे, ग्रंथपाल अमोल इथापे, मािी ग्रंथपाल संिय शलदहणे
उपजस्थत होते. सूत्रसंचालन उपाध्याक्षा शिल्पा रसाळ, व तनकाल

वाचन गणेि अष्टिे कर यांनी केले.

खजिनदार तन्वीर खान यांनी आभार मानले.
स्पधेचा निकाल :- निबंध स्पधेतील लहाि गटात प्रथम क्रमांक – रोहन आमोद नलगे,
क्रमांक – धनश्री र्वठ्ठल चेमिे ,
सौ.स्नेहल संिय छािेड,
गुंड,

जव्दतीय

तत
ृ ीय क्रमांक – तनया संतोष चेमिे . खुला गट, प्रथम क्रमांक –

जव्दतीय क्रमांक – िेख शमराबक्ष खद
ु ाबक्ष,

तत
ृ ीय क्रमांक – गायत्री संदीप

चचत्रकला स्पधेत पहहल्या गटात :- (इयत्ता २ री ते ३ री ) प्रथम क्रमांक :- अरुिा अभय ददघे,

जव्दतीय क्रमांक – तन्मय मनोहर गोरे , तत
ृ ीय क्रमांक- धतनष्टका आनंद गुगळे , गि क्रमांक २ :प्रथम क्रमांक – आयाि सुतनल तनंबाळकर, जव्दतीय क्रमांक – प्रािक्ता प्रसाद सैंदाणे, तत
ृ ीय क्रमांक
– अर्वंिा र्ववेक मंत्री.

*१५ ऑगस्ट २०१९ स्र्ातंत्र्य हदि धर्जारोहि, गुरुर्ार १५ ऑगस्ट,२०१९ :
१५ ऑगस्ि भारतीय स्वातंत्र्य ददना तनशमत्त वाचनालया मध्ये ध्विारोहण आयोजित
करण्यात आले होते. सह कायिवाह डॉ.रािा ठाकूर यांच्या हस्ते ध्विारोहण पार पडले. या वेळी
उपाध्यक्षा शिल्पा रसाळ, उपाध्यक्ष अजित रे खी, फकरण आगरवाल, राहुल तांबोळी, अनंत दे साई
ज्योती कुलकणी, व ग्रंथपाल अमोल इथापे व कमिचारी वंद
ृ उपजस्थत होते.

प्रा.

*अजजर्ा आयोजजत कै.पदमाकर डार्रे स्मनृ त वर्िोदी लघुकथा लेखि स्पधेचा
पाररतोवषक वर्तरि समारं भ : - शनिर्ार ३१ ऑगस्ट २०१९
केवळ छं द नव्हे तर ध्यास घेऊन लेखन करा. चांगल्या लेखनासाठी चांगले वाचन करणे
आवश्यक आहे . हौस म्हणन
ू लेखन करू नये. तर गांभीयािने लेखन करावे. र्वनोदी लेखन करणे
अवघड आहे . र्वनोदाकडे दे खील गंभीरतेने पहावे, असे प्रततपादन प्रशसध्द सादहजतयक सदानंद भणगे

यांनी केले. कै. पद्माकर डावरे स्मतृ त र्प्रतयथि राज्यस्तरीय मराठी र्वनोदी लघक
ु था लेखन स्पधाि

आयोजित केली होती. तयाचे पाररतोर्षक र्वतरण समारं भ सादहजतयक सदानंद भणगे यांच्या हस्ते
झाले. अध्यक्षस्थानी प्रा.शिरीष मोडक होते. या प्रसंगी वाचनालयाचे

उपाध्यक्षा

उपाध्यक्ष अजित रे खी, संचालक फकरण आगरवाल, ददलीप पांढरे , प्रा. मेधा काळे

शिल्पा रसाळ,
प्रा. ज्योती

कुलकणी, राहुल तांबोळी, तनमंत्रत्रत सदस्य गणेि अष्टिे कर, नगरमधील उद्योिक रवींद्र डावरे यांनी
वाचनालयाकडे २५ हिार रुपये ठे व ठे वली आहे . तयातून या स्पधाि घेतल्या िातात. स्पधेचे हे ततसरे
वषि आहे .

ददलीप पांढरे

प्रास्तर्वक प्रा.शिरीष मोडक यांनी केले. सूत्रसंचालन उपाध्यक्षा शिल्पा रसाळ, संचालक

यांनी पाहुण्यांचा पररचय करून ददला. या प्रसंगी परीक्षक सौ. सर्वता काळे यांचा
सतकार करण्यात आला. उदोिक व स्पधेचे प्रायोिक रर्वंद्र डावरे यांचा सतकार यावेळी करण्यात
आला. आभार गणेि अष्टिे कर यांनी मानले.

मराठी र्वनोदी लघुकथा लेखन स्पधेत डॉ. श्रीकांत

नाडगौडा (पुण)े यांनी प्रथम क्रमांक (३ हिार िंभर रुपये व रॉफी ) पिकार्वला. जव्दतीय र्वभागून प्रदीप िोिी, र्विय िाधव (िालना ) (२ हिार िंभर रुपये व रॉफी) तत
ृ ीय- रतनाकर सातपुते (१

हिार पाचिे व रॉफी) उत्तेिानथि – रे खा र्वनायक नाबर ( मुंबई ) (५०० रुपये ) व वंदना शिवलकर

( नगर ) (५०० रुपये )यांना शमळाले. कायिक्रम यिस्वीतेसाठी ग्रंथपाल अमोल इथापे, सहा. ग्रंथपाल
तनतीन भारताल, पल्लवी कुक्कडवाल, सौ. वषाि िोिी, कुमार गोिला, संकेत फािक, संिय गाडेकर,
र्वठ्ठल िहापूरकर यांनी पररश्रम घेतले.

*श्री गिेश चतथ
ु ी, सोमर्ार ०२ सप्टें बर, २०१९

:

अहवाल वषाित अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात श्री गणेि मूतीची स्थापना श्री गणेि
चतुथीच्या ददविी करण्यात आली. संचालक ददलीप पांढरे यांच्या हस्ते श्री मूतीची स्थापना करून
पूिा करण्यात आली. संचालक फकरण आगरवाल यांनी आकषिक सिावि केली. वाचनालयाचे
कमिचारी कुमार गोंिला यांच्या हस्ते सतयनारायण पि
ू ा करण्यात आली. या प्रसंगी उपाध्यक्ष श्री.
अजित रे खी, श्री.ददलीप पांढरे , श्री. अतनल लोखंडे सवि संचालक मंडळ व कमिचारी वंद
ृ व वाचक
उपजस्थत होते.

*अहमदिगर जजल्हा र्ाचिालयात डॉ. आडकर हहंदी कक्षाची स्थापिा सोमर्ार १६
सप्टें बर, २०१९
अहवाल वषाित अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात दहंदी सि
ृ न सभेच्या वतीने सुरु करण्यात
आलेल्या डॉ. िंकर केिव आडकर दहंदी कक्षाचे उद्घािन मािी कुलगुरू डॉ. सिेराव तनमसे यांच्या
हस्ते करण्यात आले.या वेळी मािी आमदार अतनलभैय्या राठोड, दहंद सेवा मंडळाचे आणण
अहमदनगर जिल्हा वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक, डॉ.िरद कोलते, मािी प्राचायि खासेराव
शितोळे , डॉ.सरु े िकुमार िैन, डॉ.र्वश्वास काळे , डॉ. सरु े ि बाबर, डॉ.ररचा िमाि, वाचनालयाचे
उपाध्यक्ष अजित रे खी, उपाध्याक्षा शिल्पा रसाळ, आदी उपजस्थत होते. दहंदी सि
ृ न सभेच्या वतीने
वाचनालयास दहंदी पुस्तकांसाठी बुक िेल्फ व दहंदी पुस्तके भेि दे ण्यात आली. वाचनालयाच्या
लोकमान्य दिळक सभागह
ृ ात सारस्वत सन्मान समारं भाचे आयोिन करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी
शिरीष

मोडक

होते.

प्रमुख

पाहूणे

म्हणून

डॉ.तनमसे

उपजस्थत

होते.

डॉ.कोलते,

नगर

महार्वद्यालयातील मािी दहंदी र्वभागप्रमुख डॉ. मोहमद आझम, सारडा महार्वद्यालयाचे मािी
प्राचायि

डॉ.

मधुसूदन

बोपडीकर,

नगर

महार्वद्यालयातील

संस्कृत

र्वभागाचे

मािी

प्रमुख

डॉ.दे वीप्रसाद खरवंडीकर, र्वख्यात अनुवादक प्रा. लछमन हदि वाणी यांचा मानपत्र दे ऊन यांचा मानपत्र
दे ऊन गौरव करण्यात आला. डॉ. आडकर यांच्या प्रततमा पूिनाने व सरस्वती वंदनेने कायिक्रमाला
सुरवात झाली. डॉ. ऋचा िमाि यांनी प्रास्तार्वकात कायिक्रमाची भूशमका स्पष्टि केली. प्रा. अिोक
घोरपडे, प्राचायि डॉ. अमरिा रे खी, डॉ. र्वश्वास काळे . डॉ. सरु े ि िैन, प्रा. आनंद त्रत्रपाठी, डॉ. सन
ु ीता
मोिे यांनी मानपत्राचे वाचन केले. सतकारास उत्तर दे ताना मान्यवरांनी दहंदी सि
ृ न सभेच्या उपक्रमाचे
कौतुक केले. डॉ. कोलते म्हणाले, सि
ृ न सभेचे सवि सभासद मोठे पण असतानाही आपले पाय
िशमनीवरच ठे वणारे आहे त. साक्षात सरस्वती प्रसन्न असूनही र्वनम्र आहेत. डॉ.तनमसे म्हणाले नगर
सारख्या िहरात दहंदीप्रेमी सि
ृ न सभा कौतुस्कापद कायि करत आहे . प्रा.आडकर अहमदनगर
महार्वद्यालयात कायिरत होते, तो काळ महार्वद्यालयाचा सव
ु णिकाळ होता. तयावेळी नगर कॉलेिचा
नावलौफकक केवळ राज्यातच नव्हे , तर संपूणि दे िात होता, असे गौरवोद्गार तयांनी काढले. प्रा.
शिरीष मोडक यांनी अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त केले. कायिक्रमाच्या यिस्वीतेसाठी दहंदी संस्थेचे सवि
सभासद तसेच दहन्दी संस्थेचे सवि सभासद,तसेच रािीव िमाि व दहंदी र्वभागाच्या र्वद्यार्थयांनी
र्विेष पररश्रम घेतले. सत्र
ू संचालन डॉ. पौणणिमा बेहरे यांनी केले. प्रा.सोमनाथ निान यांनी आभार
मानले.

*श्री गिेश वर्सजवि,गुरुर्ार २३ सप्टें बर, २०१९ :श्री पागथिव गणपती र्वसििन, श्री गणेि पि
ू न, उत्तरपि
ू ा, महाआरती, संचालक फकरण आगरवाल,
गणेि अष्टिे कर, ददलीप पांढरे , अतनल लोखंडे यांच्या हस्ते महाआरती करण्यात आली व गणपती
र्वसििन सीना नदी येथे करण्यात आले. या वेळी कमिचारी वगि उपजस्थत होते.

*महात्मा गांधी जयंती,लालबहादरू शास्त्री जयंती बुधर्ार २ ऑक्टोबर २०१९ :अहवाल वषाित अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात महातमा गांधी ियंती व लालबहादरू िास्त्री
ियंती सािरी करण्यात आली. या कायिक्रमा प्रसंगी वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक,यांच्या
हस्ते प्रततमेस पुष्टपहार अपिण करण्यात आला. यावेळेस वाचनालयाचे संचालक फकरण आगरवाल
ददलीप पांढरे , गणेि अष्टिे कर, चंद्रकांत पालवे

व सभासद, कमिचारी वगि उपजस्थत होते.

*र्ाचि प्रेरिा हदि, मंगळर्ार १५ ऑक्टोबर, २०१९ :
िागततक फकतीचे िास्त्रज्ञ व भारताचे मािी राष्टरपती डॉ.ए.पी.िे.अब्दल
ु कलाम यांच्या िन्मददना
तनशमत्त आयोजित वकृत्त्व स्पधेत िैला सोनवणे व सष्टृ िी िाधव यांनी र्वर्वध गिात प्रथम क्रमांक
शमळवला. या स्पधेचा पारोततर्षक र्वतरण समारं भ िेष्टठ लेणखका व वाचनालयाच्या संचाशलका प्रा.
मेधा काळे , वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक व जिल्हा ग्रंथालय अगधकारी अिोक गाडेकर
यांच्या हस्ते झाला. जिल्हा ग्रंथालय अगधकारी अिोक गाडेकर यांनी जिल्हा वाचनालय गेली दोन
साततयाने वाचन संस्कृतीसाठी केलेले कायि लोकाशभमुख

व वाचन संस्कृतीत प्रेरणा दे णारे असल्याचे

सांगगतले. प्रा.मेधा काळे यांनी यावेळी बोलताना वाचनातून शमळणारी प्रेरणा व संस्कार आदिि, सुदृढ
समाि तनशमितीस पोषक आहे त. स्पधेच्या माध्यमातून वाचकांना शमळणारी प्रेरणा कौतुकास्पद
असल्याचे प्रततपादन केले. प्रा. शिरीष मोडक यांनी वाचन प्रेरणा ददनाचे महतव सांगन
ू गेली अनेक
दिके हे कायि अर्वरतपणे चालू असल्याचे सांगगतले. स्पधेचे उद्घािन ग्रंथालय अगधकारी अिोक
गाडेकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपाध्याक्षा शिल्पा रसाळ, ददलीप पांढरे , प्रा.ज्योती कुलकणी,
गणेि अष्टिे कर, ग्रंथपाल अमोल इथापे, पररक्षक सौ. स्वाती दे िमुख, र्वकास पिवधिन कमिचारी वगि
वाचक सभासद उपजस्थत होते. प्रेरणा ददनाचे औगचतय साधून दप
ु ारच्या सत्रात सादहजतयका मेधा
काळे यांची प्रकि मल
ु ाखत तनवेददका शिल्पा रसाळ यांनी घेतली वाचन संस्कृतीवरील प्रा.मेधा काळे
यांचे अनुभवांनी उपजस्थताना मंत्रमुग्ध केले. सवांचे स्वागत प्रा.शिरीष मोडक यांनी केले, सूत्रसंचालन
प्रा. ज्योती कुलकणी यांनी केले.गणेि अष्टिे कर यांनी आभार मानले.

स्पधेचा सवर्स्तर निकाल पुढीलप्रमािे- र्योगट (कुमार) प्रथम - सष्टृ िी र्प्रतम िाधव, जव्दतीय अतनकेत ढमाले व रोदहत गुगळे , तत
ृ ीय - अक्षदा वडणीकर, िुभांगी बाबर, उत्तेिानथि - महे ि लगड,
श्रद्धा सुरामे. र्योगट (खुला गट) प्रथम - िैला सोनवणे, जव्दतीय - अिोक सप्तषी,
र्वठ्ठल पाठक व

तत
ृ ीय -

रामर्वलास हे डा.

*हदर्ाळी अंकाचे वर्तरि, गुरुर्ार २४ ऑक्टोबर, २०१९ :
ददवाळीमध्ये वाचनालयाच्या वाचकांसाठी ददवाळी अंक र्वतरण चा िुभारं भ २४ ऑक्िोबर
२०१९ रोिी उद्योिक महे ि दे िमुख यांच्या िुभहस्ते करण्यात आला. या प्रसंगी अध्यक्ष प्रा. शिरीष
मोडक व कायिवाह र्वक्रम राठोड यांनी वाचनालय करत असलेल्या समािउपयोगी कामाची मादहती
उपजस्थतांना ददली. वाचनालयास ज्या व्यक्ती संस्था सहकायि करीत आहे त तयांचे कौतुक या वेळी
करण्यात आले. या समारं भास उपाध्यक्षा शिल्पा रसाळ, उपाध्यक्ष अजित रे खी, संचालक फकरण
आगरवाल,राहूल तांबोळी, ददलीप पांढरे , प्रा. ज्योती कुलकणी, कवी चंद्रकांत पालवे, गणेि अष्टिे कर,
उद्योिक नंद ू आढाव, सागर िमाि, अिोक दाणी, सुरेि मैड, प्रसाद तांदळ
ू वाडकर, अशभजित भळगि,
रमाकांत बडे, ग्रंथपाल अमोल इथापे, सहा. ग्रंथपाल तनतीन भारताल

अनेक वाचक कमिचारी वंद
ृ

कायिकारी मंडळ उपजस्थत होते.

*राष्रीय स्फूनतवगीत गायि स्पधेचे आयोजि, शनिर्ार २५ जािेर्ारी, २०२० :
२६ िानेवारी प्रिासत्ताक ददनातनशमत्त २५ िानेवारी रोिी वाचनालयाच्या लोकमान्य दिळक
सभागह
ृ ात राष्टरीय स्फूततिगीत गायन स्पधेचे आयोिन करण्यात आले होते. दोन गिात या स्पधाि
संपन्न झाल्या नंतर लगेच पाररतोर्षक र्वतरण समारं भ झाला. या वेळी प्रमुख पाहूणे दहंद सेवा
मंडळाचे

मानद सगचव संिय िोिी उपजस्थत होते. प्रथम लोकमान्य दिळकांच्या पत
ु ळ्यास पष्टु पहार

अपिण करण्यात येऊन कायिक्रमास सरु
ु वात झाली. दे िात साततयाने

होत िाणारी

तंत्रज्ञानाची

प्रगती व तया बळावर उगवतया र्पढीकडून पादहली िाणारी महासत्तेची भारताची स्वप्ने ही आिा
स्थान आहे त. मादहती तंत्रज्ञानाच्या या स्पधेत वैयजक्तक प्रगतीबरोबर आपला समाि व दे ि
यांच्यावरील आजतमयता व प्रेम वंद्
ृ धीगत होण्यासाठी वाचनालयाच्या स्फूततिगीत स्पधाि प्रेरणादायी
असल्याचे प्रततपादन दहंद सेवा मंडळाचे मानद सगचव संिय िोिी यांनी केले. यावेळी जिल्हा
तनरीक्षक

सपंत

वाकचौरे ,

अध्यक्ष

प्रा.शिरीष मोडक

रणिीत

श्रीगोड,

दहंद

मंडळाचे

अजित

बोरा,उपाध्याक्षा शिल्पा रसाळ, उपाध्यक्ष अजित रे खी, संचालक फकरण आगरवाल,राहुल तांबोळी,
ददलीप पांढरे , प्रा. मेधा काळे , प्रा.ज्योती कुलकणी, गणेि अष्टिे कर, बी.यु.कुलकणी, पररक्षक सौ.
उज्वला िोिी, सौ. रागगणी दे िमुख, ग्रंथपाल अमोल इथापे सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल उपजस्थत
होते. या वेळी सपंत वाकचौरे यांनी वाचन संस्कृती वद्
ृ गधंगत होण्यासाठी सवि र्विेतया र्वद्यार्थयांना
वाचनालयाचे मोफत सदस्यतव दे ण्याची सूचना केली. प्रा. शिरीष मोडक यांनी ही सूचना मान्य केली.

यावेळी उपजस्थतांचा सन्मान वाचनालयाच्यावतीने करण्यात आला. स्पधेचे तनकाल वाचन गणेि
अष्टिे कर यांनी तर आभार प्रा.ज्योती कुलकणी यांनी मानले. स्पधेच्या यिस्वीतेसाठी सवि संचालक
मंडळ, स्पधाि संयोिन सशमती वाचनालयाचे कमिचारी पल्लवी कुक्कडवाल, अलका घबाडे, वषाि िोिी,
र्वठ्ठल िहापुरकर, संिय गाडेकर, कुमार गोंिला, संकेत फािक, शसकंदर िेख यांचे सहकायि लाभले.
स्पधेचा तनकाल पुढीलप्रमाणे – (लहाि गट ) प्रथम क्रमांक - बाई इचरिबाई फफरोददया, जव्दतीय
क्रमांक

– ज्ञानसंपदा इंग्लीि मेडडयम स्कुल, सावेडी, तत
ृ ीय क्रमांक - रे णावीकर र्वद्यालय, सावेडी,

उत्तेजािथव - नवीन मराठी िाळा, र्वश्रामबाग, अिोकभाऊ फफरोददया इंग्लीि मेडडयम स्कुल, सेंि
र्ववेकानंद प्रायमरी स्कूल. (मोठा गट) – प्रथम क्रमांक पोतदार इंिरनॅिनल स्कूल, केडगाव, जव्दतीय
क्रमांक - भाऊसाहे ब फफरोददया हायस्कूल, तत
ृ ीय क्रमांक - भाऊसाहे ब फफरोददया हायस्कूल, उत्तेजािथव
– समथि

र्वद्या मंददर, सांगळे गल्ली, ज्ञानसंपदा इंग्लीि मेडडयम स्कुल, सावेडी, ग. ि. गचंताबर

र्वद्या मंददर, वर्शेष पाररतोवषक - फकिोर संस्कृत, मदहला मंडळ बालक मंददर यांचा समावेि आहे .
सवि र्विेतया संघांना करं डक व सहभागीना वैयजक्तक सन्मानगचन्हे दे ण्यात आली. यावेळी र्वर्वध
िाळांचे शिक्षक, पालक व नागररक मोठ्या संख्यने उपजस्थत होते.

*गिराज्य हदि साजरा, रवर्र्ार २६ जािेर्ारी, २०२० :
२६ िानेवारी प्रिासत्ताक ददनातनशमत्त वाचनालयात ध्विारोहण कायिक्रम पार पडला. ध्विारोहण
उपाध्यक्ष

श्री. अजित रे खी

यांच्या हस्ते पार पडले या प्रसंगी उपाध्यक्षा शिल्पा रसाळ, संचालक

श्री.ददलीप पांढरे , अतनल लोखंडे, फकरण आगरवाल, प्रा. ज्योती कुलकणी, गणेि अष्टिे कर, राहूल
तांबोळी, ग्रंथपाल अमोल इथापे व सवि कमिचारी उपजस्थत होते.

* मराठी राजभाषा हदि,गरु
ु र्ार २७ फेब्रर्
ु ारी, २०२० :
अहवाल वषी २७ फेब्रुवारी रोिी मराठीचे वैभविाली सादहतयाचे लेखक र्व. वा. शिरवाडकर
कर्ववयि कुसुमाग्रि यांच्या ियंती तनशमत्त मराठी रािभाषा ददन उतसाहात सािरा झाला. या
कायिक्रमा प्रसंगी जिल्हा वाचनालयाच्या

संचाशलका व िेष्टठ सादहतयक मेधा काळे यांच्या हस्ते कवी

कुसमाग्रि यांच्या प्रततमेस पुष्टपहार अपिण करण्यात आला. प्रा. मेधा काळे म्हणाल्या मराठी भाषेला
अशभिात दिाि शमळर्वण्यासाठी आपण आग्रही असणे िरुरीचे आहे . मराठी भाषेला दोन हिार
वषािचा इततहास आहे . तयामुळे मराठी वाचणे, बोलणे, शलदहणे, तसेच व्यवहारामध्येही मराठीचा वापर
करणे गरिेचे आहे . प्रास्तार्वकात उपाध्याक्षा शिल्पा रसाळ यांनी कुसमाग्रिांच्या सादहतयकृतीचा

आढावा घेत मराठी भाषा अतनवायि असावी या र्वषयी प्रततपादन केले. या वेळी वाचनालयाच्या
उपाध्याक्षा शिल्पा रसाळ, संचालक ददलीप पांढरे , फकरण आगरवाल, अतनल लोखंडे, तनमंत्रत्रत सदस्य
चंद्रकांत पालवे, गणेि अष्टिे कर, ग्रंथपाल अमोल इथापे, वाचक सभासद डॉ.दगडे रर्वंद्र उपजस्थत
होते. यावेळी वाचनालयात असणाऱ्या कुसमाग्रिांच्या र्वर्वध सादहतय संपदे चे प्रदििन भरर्वण्यात
आले होते. वाचकांनी या प्रदििनाचा लाभ घेतला. गणेि अष्टिे कर यांनी आभार मानले. कायिक्रमासाठी
कमिचारी पल्लवी कुक्कडवाल, अलका घबाडे, वषाि िोिी, कुमार गोंिला, संकेत फािक, शसकंदर िेख,
र्वठ्ठल िहापूरकर यांचे सहकायि लाभले.

* जागनतक महहला हदि, रवर्र्ार ०८ माचव, २०२० :
अहमदनगर जिल्हा वाचनालय येथे मदहला ददन सािरा करण्यात आला.या प्रसंगी संचाशलका
प्रा. ज्योती कुलकणी यांनी सरस्वती पि
ू न करून कायिक्रमाची सरु
ु वात केली. तसेच अ.जि.वा.मदहला
कमिचारी व सावेडी वाचनालयातील मदहला कमिचारी तसेच कतिव्य दक्ष मदहलांचा पस्
ु तके दे ऊन
सतकार करण्यात आला. वाचनालयाच्या उपाध्यक्षा शिल्पा रसाळ यांच्या हस्ते मदहला कमिचाऱ्यांचा
सतकार करण्यात आला. कायिक्रमाचे प्रास्तार्वक उपाध्यक्षा शिल्पा रसाळ यांनी केले. या प्रसंगी
संचालक अतनल लोखंडे, फकरण आगरवाल, गणेि अष्टिे कर, ग्रंथपाल अमोल इथापे व कमिचारी वंद
ृ
उपजस्थत होते. अिा प्रकारे मदहला ददन संपन्न झाला.
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