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अहमदकगर जजनल्हा र्ानकाय  (वर्श्र््त सं्था) 

*  वर्श्र््त मंडळ * 

सक २०२१-२२ ते २०२५ - २६. 
 

१. ्ा. शशरीष मोडक                                      अध क्ष 

२. श्री.अकंत देसाई                                       उुाध क्ष 

३. श्री.हदयीु ुांढरे                                      उुाध क्ष 

४. श्री.वर्क्रम राठोड                                ्मरख का वर्ाह 

५. श्री.तन्र्ीर खाक                                       खजजनकदार 

६. डॉ.राजना ठाकूर                                      सह का वर्ाह 

७. श्री.अिकय योखंडे                                      सद्  

८. ्ा.मेधा काळे                                        सद्  

९. श्री.राहूय तांबोळी                                  सद्  

१०. श्री.ककरि आगरर्ाय                                   सद्  

११. श्री. अजजनत रेखी                                       सद्  

१२. शशल्ुा रसाळ                                       सद्  

१३. ्ा.सौ.ज् ोती कर यकिी                                 सद्  

१४. श्री.संजन  नोुडा                               सद्  

१५. डॉ.शयैेंद्र ुाटिकर                                    सद्  

 

िकमंत्रत्रत सद्  :- 
१.श्री.नंद्रकांत ुायर् े २.श्री.गिेश अष्टेकर ३. सौ.गौरी जनोशी  

 

 

 



अहमदकगर जजनल्हा र्ानकाय  (वर्श्र््त सं् था) 
*कमवनारी र्ृंद* 

श्री.अमोय इथाुे (बी.ए.एम.शयब.)     - ग्रंथुाय 

श्री.िकतीक भारताय (बी.कॉम,बी.शयब.)               - सहा. ग्रंथुाय 

कर .ुल्यर्ी कर क्कडर्ाय (बी.ए.बी.शयब.)                    - िकगवम सहाय् क  

सौ.र्षाव जनोशी                                      -  शयवुक  

सौ.अयका घबाड े       - शशुाई  

श्री.वर्ठ्ठय शहाुूरकर                 - शशुाई 

श्री.शसकंदर शखे       - ग्रंथाय  सहाय् क 

कर .कर मार गोटंया                                     - ग्रंथाय  सहाय् क 

कर .संकेत फाटक                                     - ग्रंथाय  सहाय् क 

श्री.संजन  गाडकेर                                    - ग्रंथाय  सहाय् क 

सौ.ुूकम गा कर्ाड                   - ग्रंथाय  सहाय् क  

                                                                                                               (सार्ेडी र्ानकाय )  

 

                                               अहमदकगर जजनल्हा र्ानकाय  

       *ुदशसधद ग्रंथाय  शासक सशमती* 

 

                मा.श्री.दत्तात्रे  क्षीरसागर   

          गं्रथाय  सनंायक, महाराष्र राज् , मरंबई. 
 

्ा.शशरीष मोडक           श्री.वर्क्रम राठोड            श्री.अकंत देसाई               श्री.हदयीु ुांढरे  

   अध क्ष                    ्मरख का वर्ाह                उुाध क्ष                        उुाध क्ष 

 

श्री.तन्र्ीर खाक            डॉ.राजना ठाकूर                श्री.ककरि अगरर्ाय          श्री.राहरय तांबोळी 
    खजजनकदार                 सहका वर्ाह                        सद्                         सद्  

          

                श्री.अजजनत रेखी          श्री.अमोय इथाुे                      सौ.ुूकम गा कर्ाड  

                      सद्              गं्रथुाय,जजनल्हा र्ानकाय                 गं्रथाय  सहा.सार्ेडी र्ानकाय  

 

                        अहमदकगर जजनल्हा र्ानकाय  र् सार्ेडी र्ानकाय , अहमदकगर. 
                                       *हहशोब तुासकीस* 

                        श्री.के.जनी.स्तषी अणॅ्ड कंुकी, अहमदकगर. 
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     अहमदकगर जजनल्हा र्ानकाय  (वर्श्र््त सं्था) 
            सन २०२१ - २०२२ च्या वार्षिक सविसाधारण सभेच ेपररपत्रक 

         (फक्त र्वश्वस्त संस्था सभासदांसाठी) 

 
 

    अहमदनगर जिल्हा वाचनालय र्वश्वस्त संस्थेची सन २०२१ - २०२२ ची वार्षिक सविसाधारण सभा रर्ववार ददनांक 
२५/१२/२०२२ रोिी सकाळी दठक ११ वा. जिल्हा वाचनालयाच्या लो. दिळक सभागहृात संस्थेच ेअध्यक्ष प्रा. शिरीष मोडक 
यांच्या अध्यक्षताेाली  ाालील र्वषयांवर र्वचार करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे. तरी आपण सवि सभासदांनी सदर 
सभेस वेळेवर उपजस्थत राहवे   ही र्वनंती. 
 
 
 
 
 

* वर्ष  :- 
(१) मागील सविसाधारण सभा दद.२८/११/२०२१ च ेइततवतृ्त वाचून कायम करणे. 
(२) सन २०२१ - २०२२ चा अहवाल कायम करणे. 
(३) दहिोब तपासनीस श्री.के.िी.सप्तषी अॅण्ड कंपनी यांच ेकडून तपासून आलेल्या सन २०२१-२०२२ चा िमााचि  
   ताळेबंद पत्रकास मंिूरी देणे. 
(४) र्वश्वस्त संस्था व वाचनालयाच्या सन २०२२ – २०२३ च्या अंदाि पत्रकास मंिूरी देणे. 
(५) सन २०२२ - २०२३ सालासाठी दहिोब तपासनीसांची नेमणूक करणे. 
(६) सभासदांकड े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, 
           प्रमुा कायिवाह  
            अहमदनगर जिल्हा वाचनालय  (र्वश्वस्त संस्था ) 

                                                              अहमदनगर.         

 

 हटु :  १. सभेच ेकामकाि संस्थेच्या घिनेतील तनयमानुसार होईल. 
       २. सभेस आवश्यक गणपूती न झाल्यास तनयमांनुसार अध्याि तासानंतर उपजस्थत सभासदांच्या उपजस्थतीत  

         सभेच ेकामकाि सरुु करण्यात येईल.यास गणपूतीची आवश्यकता असणार नाही. 
       ३. ज्या सभासदांना प्रश्न र्वचारावयाच ेअसतील तयांनी लेाी प्रश्न दद. २१/१२/२०२२ रोिी सायं. ७ वािेपयतं 

  वाचनालयाच ेऑफफसमध्ये आणून द्यावेत. आयतया वेळी र्वचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ददली िाणार नाहीत  

  याची नोंद घ्यावी. 
सूनका – १. सन २०२१ - २०२२ चा वार्षिक अहवाल व सन २०२१-२०२२ च्या िमा ाचािची व उतपन्न ाचािची 

   पत्रके वाचनालयाच्या www.ajivalibrary.org  या वेबसाईि वर उपलब्ध आहेत. कृपया नोंद घ्यावी. 
       २. आपण आपला ई-मेल व मोबाईल नंबर पूणि पतयासह वाचनालयात कळवावा. 
        
 
    

http://www.ajivalibrary.org/


 

अध क्षी  िकरे्दक 

सन्माककी  बंध ूभचगकीको...... 

अहमदकगर जजनल्हा र्ानकाय  र् वर्श्र््त सं्थेना सक  २०२१ - २०२२ ना र्ावषवक अहर्ाय आुल् ा 
समोर सादर करताका मया अितश  आकंद होत आहे. 
           वाचन  संस्कृती  समदृ्ध  करण्याची  १८४  वषािची  परंपरा  असलेल्या  वाचनालयाची  
प्रगती ददवसेंददवस  वेगाने  होत  आहे.  वाचनालयाच े र्वश्वस्त  मंडळ   स्िाफ   व  सविच  
आजिव  सभासदांच्या  सहकायािने,  मागिदििनाने,  वाचनालय  पररश्रमपूविक  वाचन संस्कृती  
रुिवण्याच े व  वदृ्धींगत  करण्याच े कायि  अर्वरत  करीत  आहे, हे या वाचनालयाच ेवैशिष्ट्य 
होय. महाराष्टरात सवाित िुन्या असलेल्या या वाचनालयात आि सुमारे १ लाा २५ हिार पुस्तके 
आहेत. तसेच ३ हिार ५०० वाचक सभासद वाचनाचा लाभ घेत आहेत. आपल्या  ऐततहाशसक  
अहमदनगर  िहरात  अहमदनगर  जिल्हा  वाचनालय  ददमााात  कायिरत  आहे यांचा  आनदं  
होत  आहे.  संस्थेचा  मुख्य  उद्देि  वाचन  सादहतयाचा  संग्रह  करणे  िपणूक करणे तयाचा 
प्रचार करून वाचन संस्कृती वाढर्वण्यासाठी सवािना प्रोतसाहन देणे असा आहे.पुस्तकांच्या ग्रंथांच्या 
फकमंती मोठ्याप्रमाणात वाढल्या आहे. यापाश्विभूमीवर  वाचक सभासदांच्या िुल्कात  या वेळेस 
अततिय अल्प वाढ केली आहे.  

     

      वाचनालयात स्लायडडगं रॅक्स लोकमान्य दिळक सभागहृाच ेनूतनीकरण संगणकीकरण इ..अिी 
अनेक कामे गत काळात झालेली आहेत.कमिचाऱ्यांना समाधानकारक वेतनवाढ ददलेले आहे.आपले 
अहमदनगर जिल्हा वाचनालय जिल्हा “अ” दिािच ेअसून स्वतःची सुसज्ि वास्तू आहे.जिल््यातील 
वाचनालयांना व नवीन वाचनालयांना दीपस्तंभाप्रमाणे मागिदििन करत आहे.सकाळी योिना 
प्रभार्वतपणे राबर्वत आहे. कोणतयाही िहराच े सामाजिक स्वास््य व मानशसक आरोग्य यासाठी 
श्रवण व वाचन हे सवोत्तम औषध आहे.जिथली वाचनालये समदृ्ध तेथील नागररक समदृ्ध असे 
म्हिले िाते.तयादृष्टिीने आपले अहमदनगर जिल्हा वाचनालय हे अहमदनगर िहरात मोलाची 
कामगगरी बिावत आहे. 
      र्वश्वास व पररश्रमांचा संगम नेहमीच फलदायी ठरतो तयाला प्रामाणणकतेची िोड देऊनच 
अजिवा कायिरत आहे. भर्वष्टयात काम करत असतांना अनेक संधी उपलब्ध होतील.तयांचा 
वाचकांसाठी व वाचनसंस्कृती वदृ्धींगत करण्यासाठी आम्ही उपयोग करून घेण्यास कदिबद्ध आहोत. 
      सावेडी वाचनालयासाठी शमळालेल्या प्लॉिला आता सरंक्षक शभतंीच े काम झालेले 
आहे.तयाकामी महानगरपाशलकेच ेसवि अगधकारी  लोकप्रतततनधीनी केलेल्या सहकायािबद्दल वाचनालय 



तयांच ेमन:पूविक आभार मानते आहे. लवकरच तया िागेवर सावेडी वाचनालयाची भव्य इमारत उभी 
करून तेथे सावेडी वाचनालय स्थलांतरीत करण्याचा मानस आहे. 
       दशुमिळ पुस्तकांचे डडजििायझिेनसाठी पुणे नगर वाचन मंददर पुणे यांनी र्वनािुल्क करून 
ददले.१७२ दशुमिळ ग्रंथांच ेडडजििायझिेनच ेकाम पूणितवास गेले आहे. सध्या वाचनालयात ई-लायब्ररीचा 
प्रकल्प सरुु असून निीकच्या भर्वष्टयकाळात हा प्रकल्प पूणितवास नेण्याचा मानस आहे.अहमदनगर 
जिल्हा वाचनालयाच्या र्वस्तारीकरणाचा प्रस्तावही र्वचाराधीन आहे.आिच्या सोिल शमडीयाच्या 
युगात र्वद्या्यांनी वाचनाकड े वळावे यासाठी र्वर्वध कायििाळा कायिक्रम  पररसंवादाचे आयोिन 
करण्यात येणार आहे.भर्वष्टयात हे वाचनालय सवोतोपरी समदृ्ध होऊन तयाचा नावलौफकक 
महाराष्टरातच नव्हे तर संपूणि देिात वाढेल असा र्वश्वास आहे.    

       सन  २०२१ – २०२२ या  वषाित  मुक्तद्वार  र्वभागात  रोि  मराठी   दहदंी   इंग्रिी  
भाषेतील  १९  वतिमानपत्र े घेण्यात  आली.  तर  रु. १ ८२ ३२६/- ची  मराठी   इंग्रिी  पुस्तके  व  
रु  १ ०१ ३११.२५ /- ची  तनयतकाशलके  घेण्यात  आली. ऐन ददवाळीत  वाचकांसाठी  र्वर्वध 
र्वषयांवरील  ५५०  ददवाळी  अकं  अल्प  िुल्कात  उपलब्ध  करून  देण्यात  आले.  अिाप्रकारे 
दिेदार  वाचन  सादहतय  वाचकांना  अव्याहतपणे  पुरवण्यात  आले आहे. 
      जिल्हा तनयोिन सशमती अहमदनगर यांनी नार्वन्यपूणि योिनेंतगित १३८ पुस्तके 
वाचनालयास वाचकांच्या सेवेसाठी जिल्हा ग्रंथालय अगधकारी कायािलयामाफि त प्राप्त झाले तयाबद्दल 
जिल्हा तनयोिन सशमती यांच ेमनपूविक आभार. 
      अहमदनगर जिल्हा वाचनालयाच े सभासद कै. एकनाथ  कुलकणी यांच्या स्मरणाथि तयांच े
पतनी श्रीमती वषाि एकनाथ कुलकणी यांनी वाचनालयास भरघोस मदत केली आहे.वाचनालयाचे 
वतीने यांच े मनः पूविक आभार.  

       वाचनालयाच े आजिव सभासद श्री.रसाळ िशिकांत गणेि  वाचनालया च े ाजिनदार 
श्री.तन्वीर ाान  वाचनालयाच ेसदस्य श्री.अतनल लोाडं े डॉ.िैलेंद्र पािणकर  र्वनायक ब्लड बँक या 
सवांनी भरघोस मदत वाचनालयास केली आहे. तयाबद्दल यांच ेमन:पूविक आभार. 
       अहमदनगर जिल््यात सामाजिक व सांस्कृततक क्षेत्रात नाविलेल्या अ.नगर जिल्हा 
वाचनालयात अहवाल वषाित अनेक उपक्रम राबर्वण्यात आले. राष्टरीय सण  ियंती  पुण्यततथी  याच  
बरोबर अनेक स्पधाि  वाचन प्रेरणा ददन  मदहला ददन  मराठी भाषा ददन  यांचा समावेि होतो. याला 
सविच थरातून उत्तम प्रततसाद लाभला. अिा समारंभामुळे वाचनालय सतत िनतेपुढे आल्याने  
वाचक संख्येत नेत्रदीपक वाढ झालेली ददसत आहे. 
       मा. ग्रंथालय संचालक श्री.दत्तात्रये क्षीरसागर  मुंबई  मा सहाय्यक ग्रंथालय संचालक श्री.  
सगचन िोपुळे  नाशिक तसेच अ.नगर जिल्हा ग्रंथालय अगधकारी श्री. अिोक गाडकेर  तांत्रत्रक 
सहाय्यक श्री. हनुमान ढाकणे  तनरीक्षक श्री. रामदास शिदें शलर्पक श्री.संतोष कापसे  श्री.िैलेि  
घेघडमल तसेच आर.आर.आर.फौंडिेनच े क्षेत्रीय अगधकारी श्री.अनंत वाघ यांच े वाचनालयास  



वेळोवेळी  मागिदििन व सहकायि  लाभले व लाभत आहे. वाचनालयाच ेप्रमुा  कायिवाह श्री. र्वक्रम  
राठोड  उपाध्यक्ष अनंत देसाई  उपाध्यक्ष श्री.ददलीप पांढरे  ाजिनदार श्री.तन्वीर  ाान  सह कायिवाह  
डॉ. रािा ठाकूर या पदागधकाऱ्याच्या  कायिकौिल्याने  वाचनालय  प्रगती  करीत  आहे. याच बरोबर 
सदस्य श्री.अतनल लोाडंे  प्रा.मेधा काळे  श्री.राहुल तांबोळी श्री.फकरण आगरवाल   श्री.अजित रेाी  
शिल्पा रसाळ  प्रा.ज्योती कुलकणी  श्री.संिय चोपडा  डॉ.िैलेंद्र पािणकर  तयाचप्रमाणे तनमंत्रत्रत 
सदस्य श्री.चदं्रकांत पालवे  श्री.गणेि अष्टिेकर  सौ.गौरी िोिी अिा उतसाही  सदस्यांच्या  पररश्रमाने 
वाचनालयात  राबर्वण्यात  आलेले  सविच  उपक्रम  िोमाने व उतसाहात  पार  पडले  या  सवांच े 
अशभनंदन  व  आभार.  

        ग्रंथपाल श्री. अमोल इथापे  सहा.ग्रंथपाल श्री.तनतीन भारताल  कु.पल्लवी कुक्कडवाल  सौ. 
अलका घबाड े सावेडी वाचनालयाच े सौ.पूनम गायकवाड व सवि कमिचारी यांच्या मेहनतीने अनके  
उपक्रम यिस्वीपणे राबर्वण्यात आले. हे सवि करीत असताना वाचनालयाच्या कायािला आपल्या  
लोकर्प्रय दैतनकातून योग्य ती प्रशसद्धी देण्याच ेमौशलक काम केलेल्या वतृ्तपत्रांच ेसंपादक  पत्रकार  
बंध ू केबल चालक यांचे आभार मानणे अगतयाच े आहे. तसेच वाचक सभासद  आजिव सभासद  
देणगीदारं  दहतगचतंक यांच्या सहकायािबद्दल मन:पूविक आभार व धन्यवाद ! 
                                           ्ा. शशरीष मोडक 

        अध क्ष  

                                                                            अहमदकगर जजनल्हा र्ानकाय  (वर्श्र््त सं्था),अहमदकगर. 
 

 

 

 

 

 

  



         सां्कृितक र् सामाजजनक का वक्रम २०२१-२०२२ 

      सन २०२१-२२ या आगथिक वषाित वाचनालयाच्या वतीने र्वर्वध सांस्कृततक व सामाजिक 
उपक्रम दहरीरीने राबर्वण्यात आले. समािमनात वाचनालयाची प्रततमा उंचावण्यासाठी सामाजिक 
बांगधलकीतून सवि नागररकांसाठी राष्टरीय सण  सतकार  मान्यवरांची ियंती  पुण्यततथी  व्यजक्तमतव 
र्वकास शिबीर  उद्घािन  र्वर्वध स्पधाि असे उप्रकम वषिभर राबर्वण्यात आले या सवि उपक्रमांना 
प्रततसाद लाभला 

*  सक २०२१ - २०२२ जन ंती, ुरण् ितथी संुन्क :- 
    अहवाल वषाित अहमदनगर जिल्हा वाचनालयाच्या वतीने मान्यवर थोर महापुरुषांची व थोर 

मदहलांची ियंती व पुण्यततथी सािरी करण्यात आली. या प्रसंगी तया तया थोर व्यक्तीना नम्र 
अशभवादन करून तयांच ेप्रततमेस पुष्टपहार अपिण करण्यात आला. तयांची नावे ाालील प्रमाणे आहेत. 

(१) ुंडीत जनर्ाहरयाय केहरू जन ंती-बायहदक : 
रर्ववार  १४ नोव्हेंबर २०२१ 

(२) महात्मा ज् ोितबा फर ये ुरण् ितथी : 
रर्ववार  २८ नोव्हेंबर २०२१ 

(३) महात्मा गांधी र् यायबहादरू शा्त्री जन ंती  : 
ितनवार  २ ऑक्िोबर २०२१  

(४) भारत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महािकर्ावि हदक : 

सोमवार  ६ डडसेंबर २०२१ 

(५) सावर्त्रीबाई फर ये जन ंती - महहया मरजक्तहदक : 
सोमवार  ०३ िानेवारी २०२२ 

    (५) राजनमाता जजनजनाऊ र् ्र्ामी वर्र्ेकाकंद जन ंती 

      गुरुवार   १३ िानेवारी २०२२  

(६) केताजनी सरभाषनंद्र बोस जन ंती : 
रर्ववार  २३ िानेवारी २०२२ 

(७) छत्रुती शशर्ाजनी महाराजन जन ंती : 
      ितनवार १९ फेब्रुवारी २०२२ 

    (८) संत गाडगेबाबा जन ंती : 
       बरधर्ार,२३ फेब्रुवारी २०२२ 

 

   (१०)  ्र्ा.सार्रकर ्मिृतहदक : 
  ितनवार २६ फेब्रुवारी २०२२ 

 

 



  * राष्री  सि समारंभ र् धर्जनर्ंदक :- 
 रवर्र्ार हद. १५ ऑग्ट, २०२१ – भारती  ्र्ातंत्र्  हदक 

 बरधर्ार  हद. २६ जनाकेर्ारी २०२२ – भारती  गिराज्  हदक 

दरवषी प्रमाणे अहवाल वषाित वाचनालयात वरील राष्टरीय महतवाचे समारंभ उतसाहात व 
थािात सािरे करण्यात आले.यावेळेस २६ िानेवारी २०२२ रोिी प्रिासत्ताक ददन महापौर मा. 
सौ.रोदहणीताई िेंडगे यांच्या हस्ते करण्यात आला.या समारंभास अध्यक्ष प्रा. शिरीष मोडक  प्रमुा 
कायिवाह श्री. र्वक्रम राठोड  उपाध्यक्षा शिल्पा रसाळ  उपाध्यक्ष अजित रेाी  सहकायिवाह श्री. 
डॉ.रािा ठाकूर  संचाशलका प्रा.ज्योती कुलकणी  सचंालक फकरण आगरवाल  ददलीप पांढरे  डॉ. रािा 
ठाकूर  श्री. अनंत देसाई श्री. राहूल तांबोळी  श्री.चदं्रकांत पालवे  श्री.गणेि अष्टिेकर ग्रंथपाल अमोल 
इथापे  सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल व सवि कमिचारी वगि तसेच अनेक मान्यवर उपजस्थत होते. 

 

 

 * योकमान्  हटळक ुरण् ितथी र् अण्िाभाऊ साठे जन ंती १ ऑग्ट २०२१  :- 

     लोकमान्य दिळक पुण्यततथी व अण्णाभाऊ साठे ियंतीतनशमत्त लोकमान्य दिळक व 
अण्णाभाऊ साठे यांच्या ग्रंथपाल अमोल इथापे यांच्या हस्ते प्रततमेस पुष्टपहार अपिण केला. यावेळी 
कमिचारी वगि उपजस्थत होता. 

 * डॉ.एस.आर.रंगकाथक जन ंती १२ ऑग्ट २०२१ :- 

      अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात डॉ.एस.आर.रंगनाथन ियंती ग्रंथपाल ददन कृतज्ञता सोहळा 
सािरा करण्यात आला. डॉ.एस.आर.रंगनाथन यांच्या प्रततमेस वाचनालयाच ेअध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक 
यांनी पुष्टपहार अपिण केला. यावेळी वाचनालयाच ेअध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक यांनी आताच्या काळात 
र्पढी ही मादहती तंत्रज्ञानाच्या अततरेकी र्वळख्यात अडकत चाललेली आहे.अिाही जस्थतीत सुशिक्षक्षत 
समािाला संस्कृत करण्याच ेकायि ग्रंथालयाच ेव तयांचा आधारस्तंभ असणारे िहर व तयामध्ये 
ग्रंथपालांच्या भूशमकेत युवा प्रतततनगधतव करणारे ग्रंथपाल अमोल इथापे यांच ेकायि हे प्रेरणादायी व 
वाचन चळवळीस लोकशभमुा असल्याच ेउद्गार प्रा.शिरीष मोडक यांनी काढले. यावेळी प्रमुा 
कायिवाह मा.र्वक्रम राठोड  संचालक मा.फकरण आगरवाल  मा.ददलीप पांढरे प्रा.मेधा काळे मा.चदं्रकांत 
पालवे  मा.गणेि अष्टिेकर  ग्रंथपाल अमोल इथापे सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल मा.नंदफकिोर 
आढाव मा.अर्वनाि रसाळ  आदी उपजस्थतीत होते.या प्रसंगी उपजस्थतीत मान्यवरांच्या हस्ते ग्रंथपाल 
ददनी ग्रंथपाल अमोल इथापे सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल कमिचारी वृंद यांचा सन्मान करण्यात बुके 
फुले देऊन सतकार करण्यात आला.आभार मा.गणेि अष्टिेकर यांनी मानले.सोिल डडस्िजन्सगं पाळून 
मास्क व सॅतनिायझर वापरून कायिक्रम पार संपन्न झाला.   



  

*  ्र्ातंत्र्  हदक धर्जनारोहि, बरधर्ार १५ ऑग्ट,२०२१ :  

 अहवाल वषाित  अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात कोरोनाच्या काळात िासकीय तनयमाच े
पालन करून सोिल डडस्िजन्संग पाळून मास्क व सॅतनिायझर वापरून संचालक ददलीप पांढरे  
प्रा.ज्योती कुलकणी यांच्या हस्ते झेंडावंदन करण्यात आला.यावेळी संचालक श्री.फकरण 
आगरवाल श्री.राहुल तांबोळी  ग्रंथपाल अमोल इथापे कमिचारी वृंद उपजस्थत होते.िासकीय आदेिाच े
पालन करून सोिल डडस्िजन्संग पाळून कायिक्रम संपन्न झाला. 

 

 

*  श्री गिेश नतरथी, शरक्रर्ार १० स्टेंबर, २०२१ – अकंत नतरदवशी मंगळर्ार १९ 
स्टेंबर २०२१  :  

         िासकीय आदेिाच ेपालन करून अहवाल वषाित अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात श्री 
गणेि मूतीची स्थापना श्री गणेि चतुथीच्या ददविी म्हणिेच १०/०९/२०२१ रोिी करण्यात आली. 
ग्रंथपाल अमोल इथापे यांच ेहस्ते श्रीमुतीची स्थापना करून पूिा करण्यात आली. संचालक फकरण 
आगरवाल यांनी स्वतः पढुाकार घेऊन आकषिक सिावि केली.वाचनालयाच ेकमिचारी कुमार गोंिला 
या हस्ते श्री सतयनारायण पूिा करून सवांना ततथिप्रसादाच ेवािप करण्यात आले. यावेळेस 
सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल  व कमिचारी वगि उपजस्थतीत होते. सोिल डडस्िजन्संग पाळुन मास्क व 
सॅतनिायझर वापरून कायिक्रम संपन्न झाला. अनंत चतुदििी ददविी श्री गणेि मुतीची पूिा व आरती 
करून र्वसििन करण्यात आले. 

 

 

* महात्मा गांधी जन ंती र् यायबहादरू शा्त्री जन ंती, शिकर्ार २ ऑक्टोबर २०२१ : 

       अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात महातमा गांधी व लालबहादरू िास्त्री ियंती सािरी 
करण्यात आली.यावेळी ग्रथंपाल अमोल इथापे यांच्या हस्ते प्रततमेस पुष्टपहार अपिण करण्यात 
आला.या प्रसंगी वाचनालयाच ेकमिचारी सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल कुमार गोंिला संकेत 
फािक र्वठ्ठल िहापूरकर हे उपजस्थत होते. 

 



 

 

*  योकमान्  हटळक ुरण् ितथी र् कै.अिकय भयै् ा राठोड  ांच् ा ्मतृी िकशमत्त 
िकबंध ्ुधाव ुाररतोवषक वर्तरि सोहळा : ५ ऑक्टोबर,२०२१  

      अहमदनगर जिल्हा वाचनालयातफे नगरच ेलाडके सुपुत्र मा.मंत्री शिवसेनेच ेउपनेते 
कै.अतनलभैय्या राठोड यांच्या स्मतृी तनशमत्त व यावेळी लो.दिळक पुण्यततथी तनशमत्त वाचनालयाने 
आयोजित केलेल्या तनबंध स्पधेच ेबक्षीस र्वतरण सोहळा पार पाडण्यात आला. यावेळी प्रमुा पाहुणे 
सुप्रशसद्ध इंजितनअर मा.अमतृ मु्था यांच्या िुभहस्ते सकाळी ११ वा.वाचनालयाच्या लोकमान्य 
दिळक सभागहृात कायिक्रम संपन्न झाला.  

               पररक्षक म्हणून प्रा.महेि कुलकणी व सौ.प्रज्ञा बापि यांनी केले.या पाररतोर्षक र्वतरणास 
वाचनालयाच ेअध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक प्रमुा कायिवाह मा.र्वक्रम राठोड  उपाध्यक्षा शिल्पा 
रसाळ संचालक श्री.ददलीप पांढरे श्री.फकरण आगरवाल श्री.राहुल तांबोळी प्रा.ज्योती कुलकणी  ग्रंथपाल 
अमोल इथापे,कमिचारी वगि उपजस्थत होते. 

 

*  र्ानक ्ेरिा हदक,शिकर्ार,  १५ ऑक्टोबर, २०२१ :  

         मा.राष्टरपती डॉ.ए.पी.िे. अब्दलु कलाम यांच्या िन्मददनी वाचनालयाच ेवतीने वाचन प्रेरणा 
ददन सािरा करण्यात आला. मा.राष्टरपती डॉ.ए.पी.िे. अब्दलु कलाम यांच्या प्रततमेस वाचनालयाचे 
प्रमुा कायिवाह मा.र्वक्रम राठोड यांनी पुष्टपहार अपिण केला. पुस्तकी ज्ञानाबरोबर आयुष्टयात वाचलेली 
पुस्तके आपणांस सुसंस्कृत बनर्वतात.वाचनातून वाढत िाणारी कल्पनािक्ती व िीवन िगण्यास 
प्रेरणा आदिि राष्टर तनशमितीस प्रेरक असल्याचे प्रततपादन वाचनालयाचे प्रमुाकायिवाह मा.र्वक्रम 
राठोड यांनी केले.यावेळी उपाध्यक्ष शिल्पा रसाळ संचालक श्री.राहुल तांबोळी  प्रा.ज्योती कुलकणी  
श्री.ददलीप पांढरे श्री.मनोि मुनोत  ग्रंथपाल अमोल इथापे  सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल  कमिचारी 
वृंद वाचक  सभासद उपजस्थत होते. 

      मा.राष्टरपती डॉ.ए.पी.िे. अब्दलु कलाम यांच्या संदभाितील व अन्य दशुमिळ ग्रंथ प्रदििनाच े
उद्घािन कवी श्री.चंद्रकांत पालवे यांच्या हस्त े झाले. अॅड.बाळासाहेब ािके यांनी मनोगत व्यक्त 
केले.शिल्पा रसाळ यांनी प्रेरणा ददनाची िपथ ददली.प्रा.ज्योती कुलकणी यांनी आभार मानले.अिा 
प्रकारे कायिक्रम संपन्न झाला.  

 



 

 

*  हदर्ाळी अंकान ेवर्तरि समारंभ, सोमर्ार १ कोव्हेंबर, २०२१ : 

 प्रकािाच ेप्रततक असणाऱ्या ददपोतसव व दीपावलीच्या तनशमत्ताने रशसक नगरकर वाचकासाठी 
र्वचारांची वाचनांची मेिवानी असणाऱ्या ददवाळी अकंाच े र्वतरण उद्घािन सोहळा जिल्हा ग्रंथालय 
अगधकारी श्री.अिोक गाडकेर अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक व प्रमुा कायिवाह र्वक्रम राठोड यांच्या प्रमुा 
उपजस्थतीत संपन्न झाला. जिल्हा ग्रंथालय अगधकारी अिोक गाडकेर यावेळी बोलतांना म्हणाले 
जिल्हा वाचनांलयाची सुमारे १८३ वषािची वाचन संस्कृती वदृ्धीगंत करणारी परंपरा कौतुकास्पद आहे. 
पुढील वषी जिल्हा वाचनालयाने स्वतःचा ददवाळी अकं प्रकाशित करून सादहतयीकांना नवे व्यासपीठ 
उपलब्ध करून द्यावे.अिी अपेक्षा व्यक्त केली. उपाध्यक्ष अजित रेाी  सचंालक ददलीप पांढरे फकरण 
आगरवाल अतनल लोाडं ेगणेि अष्टिेकर  कवी चंद्रकांत पालवे  उपजस्थत होते. तसेच िादहरातदार 
उद्योिक महेि देिमुा  अतुल नरसाळे  नंदकुमार आढाव ग्रंथपाल अमोल इथापे  सहा.ग्रंथपाल 
तनतीन भारताल  व कमिचारी वृंद उपजस्थत होते. उपजस्थत मान्यवरांच्या हस्ते ददवाळी अकांच े
वाचकांना र्वतरण करण्यात आले.यावेळी रशसक वाचक उपजस्थत होते. िासकीय सवि तनयम पाळून 
सोिल डडस्िजन्संग पाळून व मास्क व सॅतनिायझर वापरून कायिक्रम पार पाडण्यात आला.  

*  हदर्ाळी ुाडर्ा िकशमत्त सर्र्ती ुजूनक, शरक्रर्ार ५ कोव्हेंबर २०२१ : 

    अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात ददवाळी पाडवा तनशमत्त ग्रंथ (धाशमिक ग्रंथ) यांची सरस्वतीच्या 
प्रततमेस पुष्टपहार अपिण करून पूिा करण्यात आली.यावेळी र्वठ्ठल िहापूरकर व संिय गाडकेर 
उपजस्थतीत होते. 

 

*  अहमदकगर जजनल्हा र्ानकाय  र् महाराष्र साहहत्  ुररषद आ ोजजनत मा.सररेश 
ुाटीय  ांनी ्गट मरयाखत  रवर्र्ार २१ कोव्हेंबर २०२१ : 

     अहमदनगर जिल्हा वाचनालय व महाराष्टर सादहतय पररषद अहमदनगर िााा यांच्या सयुंक्त 
र्वद्यमाने लेाक सुरेि पािील यांच्या प्रकि मुलाातीच ेआयोिन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत 
होते.िीवनातील अनुभव लेाकाला सकस ााद्य पुरवतात.मी लहान पणा पासूनच ाोडकर आणण 
ाेळकर होतो. अनेक लोकांना भेिणे बोलणे पररजस्थतीच ेतनरीक्षण करणे याची मला आवड होती. 

     नक्षलबारी  दाह आणण पाणिंिाळ या कांदबरी शलदहताना या सगळयांची मला मदत झाली असे 
मत तयांनी मांडले तसेच यावेळी पद्मश्री र्वठ्ठलराव र्वाे पािील पुरस्कार शमळाल्या बाबत दोन्ही 



संस्थेच्या वतीने तयांचा सतकार करण्यात आला. यावेळी अध्यक्ष प्रा. शिरीष मोडक व मसापच े
कायािध्यक्ष मा.फकिोर मरकड यांच्या हस्ते सुरेि पािील यांचा सतकार करण्यात आला.  

     यावेळी सप्तरंग गथयिर या ना्य संस्थेच े अध्यक्ष डॉ.श्याम शिदें यांनी तयांच्यािी संवाद 
साधला.यावेळी उपजस्थतीत प्रेक्षकांनीही तयांना प्रश्न र्वचारले.मसापच्या डॉ.िीतल म्हस्के यांनी 
स्वागत केले व मसापच ेकायािध्यक्ष फकिोर मरकड यांनी प्रास्तार्वक केले.कवी चदं्रकांत पालवे यांनी 
ही आपले मत मांडले प्रा.शिरीष मोडक म्हणाले की सादहतय चळवळ दह अगधक व्यापक होणे अतयंत 
गरिेच ेआहे.यापुढील काळात सयुंक्त र्वद्यमाने असे कायिक्रम आपण घेऊ. 

     यावेळी संचालकापैकी प्रा.मेधा काळे प्रा.ज्योती कुलकणी ग्रंथपाल अमोल इथापे  श्री.रािेि 
भालेराव श्री.अियकुमार पवार डॉ.बापू चदंनशिवे उपजस्थत होते.तसेच मोठया प्रमाणात रशसक वगि व 
कमिचारी वृंद उपजस्थत होते. कायिक्रमाच े सूत्र संचालन उपाध्यक्ष शिल्पा रसाळ यांनी केले. तर 
आभार वाचनालयाच ेपदागधकारी ददलीप पांढरे यांनी मांडले.अिा प्रकारे कायिक्रम संपन्न झाला. 

* भारती  संवर्धाक हदक,शरक्रर्ार, २६ कोव्हेंबर, २०२१: 

    अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात भारतीय संर्वधान ददन सािरा करण्यात आला.डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर यांच्या सन्माथि भारतीय संर्वधान ददन सािरा केला.िातो. यावेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
यांच्या प्रततमेस व घिनचेी प्रत शिल्पा रसाळ यांच्या हस्ते हार पुष्टप अपिण करण्यात आले. यावळेी 
संचालकापैकी श्री.फकरण आगरवाल श्री.अतनल लोाडं ेग्रंथपाल अमोल इथापे सहा.ग्रंथपाल तनतीन 
भारताल वाचक आणण कमिचारी वृंद उपजस्थत होते. अिा प्रकारे कायिक्रम संपन्न झाला.   

* सावर्त्रीबाई फर ये जन ंती, बरधर्ार, ३ जनाकरे्ारी, २०२२ : 

          क्रांती ज्योती सार्वत्रीबाई फुले यांच ेयोगदान आिही देिात प्रेरक असल्याच ेप्रततपादन जिल्हा 
वाचनालयाच े अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक यांनी केले.जिल्हा वाचनालयात सार्वत्रीबाई फुले उतसवा 
तनशमत्त आयोजित कायिक्रमात बोलत होत.े कवी चदं्रकांत पालवे यांची भाषणे झाली. 

     प्रास्तर्वक उपाध्यक्ष अनंत देसाई यांनी केले.आभार गणेि अष्टिेकर यांनी मानले.या वेळी 
संचालक श्री.फकरण आगरवाल प्रा.ज्योती कुलकणी ग्रंथपाल अमोल इथापे सहा.ग्रंथपाल तनतीन 
भारताल श्री.नंदकुमार आढाव  वाचनालयाचे कमिचारी वृंद पल्लवी कुक्कडवाल सौ.वषाि िोिी सौ.अलका 
घबाड ेश्री.संिय गाडकेर कुमार गोंिला  संकेत फािक  श्री.र्वठ्ठल िहापूरकर उपजस्थतीत होते.यावेळी 
क्रांती ज्योती सार्वत्रीबाई फुले यांच्यावर शलदहलेल्या पुस्तकांच ेप्रदििन आयोजित करण्यात आले.अिा 
प्रकारे िासकीय सवि तनयम पाळून सोिल डडस्िजन्संग पाळून व मास्क व सॅतनिायझर वापरून 
कायिक्रम पार पाडण्यात आला. 



  

 *  राजनमाता जजनजनाऊ र् ्र्ामी वर्रे्काकंद जन तंी,मंगळर्ार १२ जनाकेर्ारी, २०२२ : 

     अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात कवी चदं्रकांत पालवे यांच्या हस्ते रािमाता जििाऊ यांच्या 
प्रततमेस वाचनालयाच ेकमिचारी कु.पल्लवी कुक्कडवाल सौ.वषाि िोिी सौ.अलका घबाड ेयांनी पुष्टपहार 
अपिण केला तर यावेळी वाचक सभासद हिर होते तयाच प्रमाणे स्वामी र्ववेकानंद यांच्या प्रततमेस 
ग्रंथपाल अमोल इथापे  सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल ग्रंथालय सहा.कुमार गोन्िला  संकेत फािक  
संिय गाडकेर  र्वठ्ठल िहापूरकर उपजस्थत होते.अिाप्रकारे कायिक्रम पार पडला.  

* मराठी भाषा संर्धवक ुंधरर्डा िकशमत्त ुर् तक ्दशवक, सोमर्ार २४ जनाकेर्ारी, २०२२ 
: 

      अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात राज्य िासनाच्या वतीने मराठी भाषा संवधिन पंधरवड्यात 
उद्घािन प्रसंगी प्रमुा पाहुणे ियंत येलूलकर व प्रमुा पाहुणे म्हणून जिल्हा ग्रंथालय अगधकारी 
कायािलय तनरीक्षक रामदास शिदें तर वाचनालयाचे अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक उपाध्यक्ष ददलीप 
पांढरे संचालक फकरण आगरवाल प्रा.मेधा काळे प्रा.ज्योती कुलकणी  शिल्पा रसाळ कवी चदं्रकांत 
पालवे श्री.गणेि अष्टिेकर  श्री.नंदकुमार आढाव ग्रंथपाल अमोल इथापे सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल 
उपजस्थत होते. 

       या प्रसंगी मराठी भाषा सल्लागार प्रसंगी मराठी भाषा सल्लागार नवतनयुक्त सदस्य ियंत 
येलूलकर व राज्यस्तरीय ज्योततष मुक्त पुरस्कार अजित रेाी यांना शमळाल्या बद्दल तयांच्या 
वाचनालयाच्या वतीने सन्मान करण्यात आला.याप्रसंगी आयोजित दशुमिळ  व गािलेल्या मराठी  
पुस्तकांच ेप्रदििनाच ेउद्घािन प्रमुा पाहुण्याच्या हस्ते करण्यात आले. 

       प्रा.शिरीष मोडक यांनी प्रास्तार्वकात सादहतय क्षेत्रात ियंत येलूलकर यांची झालेली तनवड व 
अजित रेाी यांना लाभलेला बहुमान वाचनालयास अशभमानास्पद आहे.अिा पध्दतीने तयांच ेश्री.  
गणेि अष्टिेकर यांनी आभार मानून कायिक्रम संपन्न झाला.     

 

*  गितंत्र हदक साजनरा, शिकर्ार २६ जनाकरे्ारी, २०२२ : 

    २६ िानेवारी प्रिासत्ताक ददनातनशमत्त वाचनालयात ध्विारोहण झाले. ध्विारोहण महापौर 
रोदहणीताई िेंडगे यांच्या हस्ते पार पडले. या प्रसंगी प्रमुा कायिवाह र्वक्रम राठोड उपाध्यक्ष 
श्री.ददलीप पांढरे श्री.फकरण आगरवाल श्री.अजित रेाी श्री.गणेि अष्टिेकर  ग्रंथपाल अमोल इथापे  
मा.ग्रंथपाल संिय शलदहणे व सवि कमिचारी उपजस्थत होते. 



 

* अहमदकगर जजनल्हा र्ानकाय  र् ुरिे कगर र्ानक मंहदराच् ा स रंक्त वर्द् माके 
दरशमवळ गं्रथ डडजनीटा झशेकच् ा करारान ेक्रातंी कारक ुाऊय,गररुर्ार,१७ फेब्ररर्ारी,२०२२ : 

    अहमदनगर जिल्हा वाचनालय व पुणे नगर वाचन मंददर यांच्या सयुंक्त र्वद्यमाने जिल्हा 
वाचनालयातील असंख्य दशुमिळ पुस्तकांच े१०० वषािपूवी पेक्षा िास्त िुने असंख्य मौल्यवान ग्रंथ 
आहेत.ते कालानुरूप जिणि झाल्याने वाचकांना बाहेर देता येत नव्हत.ेया असंख्य दशुमिळ पुस्तकांच े
डडिीिायझिेन करून तयांच ेितन व सवांना तो वबेसाईि वर पाहता येण्यार्वषयीचा करार नुकताच 
झाला.  

     यावेळी प्रमुा कायिवाह र्वक्रम राठोड यांनी यावेळी बोलतांना वाचन संकृतीचा दशुमिळ ठेवा 
अभ्यासकाना व वाचकांना िगभरात उपलब्ध होणे ही लोकाशभमुा घिना असून दशुमिळ ग्रंथ तयातील 
र्वचार पुढच्या असंख्य र्पढयांपयतं िाणार असल्याच ेसमाधान सांगगतले.प्रकल्प समन्वयक अरर्वदं 
रानड ेयांनी या र्वषयी सागंताना जिल्हा वाचनालयातील दशुमिळ ग्रंथाचा ठेवा डडिीिायझिेन 
माध्यमातून िगभरातील वाचकांना उपलब्ध होणे हे जिल्हा वाचनालयाने घेतलेला पुढाकार हा वाचन 
संस्कृती ितन व संवधिन करण्यास प्रेरक असल्याच ेसांगगतले. या माध्यमातून प्रारंभी १०० पुस्तके 
पुणे नगर वाचन मंददरास सुपदि करून व ते पुन्हा जिल्हा वाचनालयास परत करण्यात येतील.नतंर 
हा ठेवा सवि सामान्यसाठी इंिरनेिच्या माध्यमातून ालुा होईल अिी मादहती उपाध्यक्ष श्री.अनंत 
देसाई यांनी ददली. 

     यावेळी अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक प्रमुा कायिवाह र्वक्रम राठोड उपाध्यक्ष अनंत देसाई  संचालक 
श्री.फकरण आगरवाल प्रा.मेधा काळे शिल्पा रसाळ श्री.राहुल तांबोळी कवी चदं्रकांत अष्टिेकर श्री.गणेि 
अष्टिेकर पुणे नगर वाचन मंददराच ेसंचालक श्री.अरर्वदं रानड ेप्रकल्प समन्वयक तुषार बारी ग्रंथपाल 
सर्वता गोकुळे अहमदनगर जिल्हा वाचनालयाच ेग्रंथपाल अमोल इथापे सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल 
आदी उपजस्थत होते.मा.गणेि अष्टिेकर यांनी आभार मानले.अिा प्रकारे डडिीिायझिेनचा कायिक्रम 
संपन्न झाला. 

 

* संत गाडगेबाबा जन ंती,बरधर्ार, २३ फेब्ररर्ारी, २०२२   

    अहमदनगर जिल्हा वाचनालयात संत गाडगेबाबा ियंती सािरी करण्यात आली. यावेळी संत 
गाडगेबाबा यांच्या प्रततमसे ग्रंथपाल अमोल इथापे यांनी पुष्टपहार अपिण केला.यावेळी सहा.ग्रंथपाल 
तनतीन भारताल कु.पल्लवी कुक्कडवाल सौ.वषाि िोिी सौ.अलका घबाड ेश्री.र्वठ्ठल िहापूरकर कुमार 
गोंिला सकें त फािक संिय गाडकेर कमिचारीवगि उपजस्थत होते. अिा प्रकारे कायिक्रम संपन्न झाला. 



 

 

* मराठी राजनभाषा हदक अहमदकगर जजनल्हा र्ानकाय  आणि सं्कार भारती  ांच् ा   

  र्तीके मराठी  भाषा गौरर् हदक साजनरा, गररुर्ार,२७ फेब्ररर्ारी,२०२२ :  

    मराठी भाषा गौरव ददनाच ेऔगचतय साधनू संस्कार भारती पजश्चम प्रांत अहमदनगर 
सशमतीच्या सादहतय र्वद्या आणण अहमदनगर जिल्हा वाचनालया तफे कर्वता मनातल्या हा काव्य 
उतसव सािरा करण्यात आला.नामवंत कवीच्या कर्वता काव्य रशसकांसमोर अर्वष्टकृत व्हाव्यात हा 
या मागचा उद्देि होता.या कायिक्रमाला रशसकांचा चांगला प्रततसाद शमळाला. 

     प्रथम सरस्वती पूिनाने या कायिक्रमाची सुरुवात झाली.या कायिक्रमाची सुरुवात झाली.कर्ववयि 
र्व.वा.शिरवाडकर तथा कवी कुसमाग्रि यांच्या प्रततमेस आणण लोकमान्य दिळकांच्या पुतळयास 
पुष्टपहार अपिण करून काव्य वाचनास सुरुवात झाली.अहमदनगर जिल्हा वाचनालयाच्या वतीने 
र्वश्वस्त शिल्पा रसाळ यांनी सवांच ेस्वागत केले.तसेच वाचनालयाच्या वतीने आढावा घेतला तर 
मान्यवर कवीमध्ये बदहणाबाई मंगेि पाडगावकर इंददरा संत सुरेि भि िांता िळेके रामदास फुिाणे गुरु 
ठाकूर ददलीप परदेिी ग.दद.माडगुळकर भा.रा.तांब ेगे्रस बा.म.बोरकर आणण कुसमाग्रि यांच्या कर्वता 
या कायिक्रमामध्ये सादर करण्यात आल्या. 

     संस्कार भारती अहमदनगर सशमतीच ेअध्यक्ष अॅड.ददपक िमाि सगचव र्वलास बडवे तेिस 
अतततकर शिल्पा रसाळ चदंना र्विणकर स्नेहल तांबोळी यिवंत आंबेकर पल्लवी कुक्कडवाल या 
सवांनी या कायिक्रमामध्ये कर्वता सादर केल्या. या कायिक्रमांमध्ये र्विषे म्हणिे स्नेहल तांबोळी या 
सध्या अशमररकेत वास्तव्यास आहेत पण तयांनी प्रसारमाध्यमाव्दारे कर्वता सादर केली. 

    श्री.आनंद कुलकणी यांनी मान्यवर कवींच्या मादहती सह या कायिक्रमाच ेउत्तम व अभ्यासपूणि 
तनवेदन केले.राहुल तांबोळी यांनी सहभागी वाचकांचा सन्मान केला.महेि कुलकणी यांनी आभार 
प्रदििन केले तर वषाि पंडीत यांच्या सुरेल पसायदानाने कायिक्रमाची सांगता झाली.कायिक्रम यिस्वी 
करण्यासाठी राहुल तांबोळी चदं्रकांत पंडीत ग्रंथपाल अमोल इथापे सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल वषाि 
िोिी  र्वठ्ठल िहापूरकर संकेत फािक कुमार गोंिला सौ.अलका घबाड ेहे उपजस्थत होते.अिा प्रकारे 
कायिक्रम पार पाडण्यात आला संपन्न झाला.    

 

 

 



 

* जनागितक महहया हदक, सोमर्ार, ०८ मानव, २०२२ :  

  अहमदनगर जिल्हा वाचनालय येथे मदहला ददन सािरा करण्यात आला.याप्रसंगी तनरीक्षक 
ज्योती गडकरी यांनी सरस्वती पूिन करून कायिक्रमाची सुरुवात केली. वाचन व शिक्षणाच्या बळावर 
स्त्रीने सविच क्षेत्रात यि शमळवले आहे.शिक्षणातून कररअर व आगथिक जस्थरता शमळाली तरच स्त्रीला 
समािात सन्मानाच े स्थान शमळू िकेल असा आिावाद तोफााना पोलीस ठाण्याच्या तनरीक्षक 
ज्योती गडकरी यांनी व्यक्त केला. यावेळी पोलीस उपतनरीक्षक िुभांगी मोरे  पोशलस उपतनरीक्षक 
संपदा तांबे उपजस्थत होते. 

      अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक यांनी प्रास्तर्वकात समािातील असमानता व प्रततकूलतेच्या 
र्वरोधात िाऊन असंख्य लेणाका झाल्या वाचन व शिक्षणातून स्त्री सक्षम होत असताना ततला 
तनणिय प्रफकयेत सामावून घेणे हे गरिेच े असल्याच े सांगगतले.प्रमुा कायिवाह मा.र्वक्रम राठोड व 
संचालकाच्या हस्ते सन्मातनत अततथी तसेच वाचनालयातील मदहला कमिचाऱ्याचा गौरव करण्यात 
आला.  

     याप्रसंगी वाचनालयाच े अध्यक्ष प्रा.शिरीष मोडक प्रमुा कायिवाह मा.र्वक्रम राठोड  उपाध्यक्ष 
ददलीप पांढरे  संचाशलका शिल्पा रसाळ प्रा.ज्योती कुलकणी तनमंत्रत्रत संचालक कवी चदं्रकांत पालवे श्री. 
गणेि अष्टिेकर  कमिचारी कु. पल्लवी कुक्कडवाल  वषाि िोिी  सावेडी वाचनालयाच्या प्र.ग्रंथपाल उमा 
देिपांड े पूनम गायकवाड  ग्रंथपाल अमोल इथापे  सहा.ग्रंथपाल तनतीन भारताल  आणण कमिचारी 
उपजस्थत होते. उपजस्थत मदहला कमिचारीवगािचा मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. आभार 
गणेि अष्टिेकर यांनी मानले.सूत्रसंचालन शिल्पा रसाळ यांनी तर यांनी केले. 
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