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वार्षिक अहवाल २०१७  ते २०१८  

र्ववरण पत्र  १ 

वाचनालयाची मार्हती 

 

            स्टेट बँक ऑफ इरं्िया नानलपेठ शाखा तालकुााःपरभणी,र्ि.परभणी  

            खाते क्रमांक : 52070468221 

   १.      ग्रंथालयाचे नांव व पत्ता                                        : गणशे वाचनालय, नानलपेठ, शर्नवार बािार,परभणी  

   २.      ग्रंथालयाचा दिाि  वगि                             : र्िल्हा “अ ” वगि  

            संस्था नोंदणी क्रमांक                             :  E -16   1964 

   ३.      शासन मान्यता क्रमांक                                           :  2503001 

   ४.      दरुध्वनी क्रमांक                                                  :  (02452) 220206 / 9422876099  

            ई- मले                                                               :  1. ganeshwachanalaya@gmail.com  

                                                                                        2. da2503001@gmail.com 

    ५. अ) स्थापना वषि/ मर्हन्यासह                                       : १६/०९/१९०१  

         ब) मान्यता                              : १९६४  

        क) आर्थिक वषि                             : २०१७  -२०१८  

    ६.     वगि बदलाचे वषि                                                   :  १९८३-८४ 

    ७.     ग्रंथालयाच्या वळेा                            :  सकाळी : ९ ते १२.३० / सायंकाळी : ५ ते ०८.३०   

            अभ्यार्सका / सट्ुटीचा र्दवस                                   : सकाळी   ७  ते  रात्री  ९.३० /  शर्नवार  

    ८.     गावाची लोकसंख्या                      :  परभणी शहर ३०७,१७०.एकुण र्िल्हा  १,८३६,०८६ 

    ९.     ग्रंथालयाचे व व्यवस्थापन  / संस्थेच े नांव                   : गणशे वाचनालय,परभणी  

   १०.    ग्रंथालय संचालनालयाशी पत्रव्यवहार व                     : श्री.पद्माकर म.ुपेिगावकर  

            र्हशोब याकररता प्रार्िकृत केलेल्या                               सर्चव     

            पदार्िकायाच ेनांव, पदनाम व पत्ता (घरचा)                 ‘मकंुुद’ बाबगुणे ुरोि, नानल पेठ , परभणी  

   ११.    ग्रंथालयाची िागा                                                 : स्वताःची                                          

   १२.अ) बांिलेल्या िागचेे के्षत्रफळ                           : ८०५० चौ. फुट पर्हल्या मिल्यासह 

         ब) मोकळया िागचेे क्षेत्रफळ                                       : १३१० चौ. फुट 

         क)  र्ब.रघनुाथ सभागहृ                                       : ३६०० चौ.फुट 

 

*************************  वाचनसाहीत्य / फर्निचर  ************************** 

 

    १. अ) मागील वषािअखरे ग्रंथसंख्या ३१/३/१७ ची     :  ८१६०५  

      ब) अहवाल वषी वाढ केलेल्या ग्रंथाची संख्या                :  ३०८४ 

    २. अ)  खरेदी द्वारे        :  ९८४   

         ब)  दणेगी द्वारे        :  २४०५ 
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         ३.    ग्रंथ पररगणन कें व्हा करण्यात आले                                   : २०१३ 

         ४.    अहवाल वषी बाद केलेल्या ग्रंथांची संख्या                          : ३०५  

                 ठराव क्रमांक                                                               : बैठक क्र.४ ठराव क्र.८ 

         ५.    अहवाल वषि ३१/०३/२०१८  अखरे ग्रंथ संख्या                   :८५०५३  

         ६.    अहवाल वषाित शासनमान्य यादीतील ग्रंथाची  

                 खरेदी केली आह ेका ? /  ग्रंथ संख्या                                :  होय  / ११४ 

         ७.    अहवाल वषाित ग्रंथालयात येणाऱ्या दरै्नक व 

                 र्नयतकार्लकांची संख्या                                                : सपत्र  

         ८.     कायम सामानाची मार्हती (फर्निचर)                                 : सपत्र  

         ९.     मागील वषाितील कायम सामान (फर्निचर)                          : सपत्र  

        १०.   अहवाल वषाित खरेदी केलेले सामान (फर्निचर)                    : सपत्र    

        ११.   आि पयंत रािा राममोहन राय प्रर्तष्ठान द्वारा प्राप्त  

                 सार्हतयांची मार्हती                                                       : सपत्र  

        १२.   अहवाल वषाित मा.आमदार/खासदार यांच्या किून  

                 प्राप्त सार्हतयांची मार्हती                                                 : टी वेंर्िंग मर्शन ( मा.आ.श्री.सतीश चव्हाण तफे भेट ) 

 

 *****************************  सभासद मार्हती  ****************************** 

 

         १.    मागील वषाि अखेर वगिणीदार सभासदांची संख्या                 : २३३०     

         २.   अहवालवषी नवीन झालेल्या वगिणीदार सभासदांची संख्या      : ०८२४  

         ३.    अहवाल वषी कमी झालेल्या वगिणीदारांची संख्या                : ०९४७    

         ४.    ३१/०३/२०१८ अखरे वगिणीदारांची एकूण संख्या                : २२९२    

         ५.    र्वना शलु्क सभासद                    : ०२५    

         ६.    अहवाल वषाित वाचकांना र्दलेल्या ग्रंथाची संख्या                : १. ग्रंथालयात :- ८०५        २. घरी :- ११५२००  

         ७.    अहवाल वषाित वाचन कक्षात वाचानाथि आलेल्या  

                वाचकांची संख्या                                                          : १७६९०    

         ८.    ग्रंथालयात स्वतंत्र मर्हला व बालर्वभाग आह ेकाय ?           :  होय    

         ९.    मर्हला वाचक वार्षिक उपर्स्थती संख्या                             : ४७७५  

                बालवाचक वार्षिक उपर्स्थती संख्या                                 : १८३० 

        १०.    संदभि र्वभागातील ग्रंथ संख्या                                         : २०४५ 

                 संदभि ग्रंथांचा लाभ घणेाऱ्या वाचकांची संख्या                    : २०० ते ४०० 
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  *****************************  संकीणि मार्हती  ****************************** 

 

         १.     कायिकारी मिंळाची यादी                                                     :  सपत्र  

         २.     कायिकारी मिंळाचा कालाविी                                             :  २०१४ -२०१९ 

         ३.     सांस्कृर्तक कायिक्रमांची संख्या                                   :  २७  

         ४.     अहवाल वषी कामाच्या एकूण र्दवसांची संख्या                       : ३०५  

         ५.     ग्रंथालयाच े अहवाल वषाितील एकूण उतपन                              :  सपत्र    

         ६.     ग्रंथालयाचे  अहवाल वषाितील एकूण खचि                               :  सपत्र   

         ७.     अहवाल वषाितील घट / र्शल्लक असल्यास ती कशी    

                  भरून काढण्यात आली.                                                :  सपत्र  

         ८.     वार्षिक िमाखचािस कायिकारी मिंळाने मिंरूी र्दल्याचा र्दनांक :  १५/०४/२०१८  

         ९.     अ) स्थावर मालमत्तचेी र्कंमत                       :  २ कोटी ८०लक्ष रुपये 

       ब) िगंम मालमत्तचेी र्कंमत                        :  २० लक्ष रुपये 

       क) एकूण र्कंमत                           :  ३ कोटी रूपये 

        १०.    अनदुानार्वषयक न्यायालयीन प्रकरण ेअसल्यास तयाची मार्हती     :  र्नरंक  

 

        ११.    साखळी योिनेची मार्हती   

       अ) सभासद संख्या                           :  सपत्र  

       ब) ग्रंथ दवेघवेीचा तपर्शल                          :  सपत्र  

 

        १२.    ग्रंथालयात नवीन पदांची र्नर्मिती / नेमणकू /मार्हती                    :  र्नरंक  

        १३.    संकर्ल्पत र्वकासाच्या योिना असल्यास                                 :  र्नरंक  

        १४.    आपल्या गावी येण्याचा मागि व वळेापत्रक सोबत िोिाव े.            :  रेल्व े/बस   

 

 

 

       उपरोक्त मार्हती अर्भलेखानसुार वस्तरु्नष्ठ व सतय असनू र्तच्याशी कायिकारी मिंळ सहमत आह.े 

 

 

 

 

      र्दनांक :      /      /                            पदार्िकायाची स्वाक्षरी 

      र्ठकाण : परभणी 
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गणेश वाचनालय,नानलपेठ,परभणी 

वार्षिक अहवाल २०१७ ते २०१८   

र्ववरण पत्र  ४ 

 र्नयतकार्लके गोषवारा  

 

        र्नयतकार्लके  :- 

             

   

    

 

          

                               

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      सर्चव                                        अध्यक्ष  

  गणेश वाचनालय,परभणी                                                   गणेश वाचनालय,परभणी 

अ.क्र. भाषा दनैीके  साप्तार्हके पार्क्षके मार्सके र्व्दमार्सके तै्रमार्सके 

1 मराठी ३१  १०  ०६ ४२   ०१ ०६   

2 र्हन्दी ०३  ०३ - ०५  - - 

3 इगं्रिी ०७ ०२  - ०६ - - 

   एकुण       ४१  १५  ०६ ५३   ०१ ०६  

     एकुण  :  १२२  

एकुण र्नयतकार्लके   : -  ३२७   

वाषीके (र्दवाळी अंकासह ) : २०५  
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गणेश वाचनालय  नानल पेठ  परभणी 

वार्षिक अहवाल २०१७ ते २०१८  

र्नयतकार्लके  र्ववरण पत्र  ४-१ 

 

 दरै्नके  :- 

 

 

          

                       

 

          

 

 साप्तार्हके  :-  

 

 

 

                      

  पार्क्षके   :- 

 

 

  मार्सके   :- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मराठी  र्हन्दी  इगं्रजी  

१.  गोदातीर समाचार                                                             ९.  झुंिार नेता १७. गावकरी १. नवभारत टाइम्स 
१. टाइम्स ऑफ  इिंीया(२ 

प्रती) 

२.  र्दलासा  १०. पणु्यनगरी (२ प्रती) १८. अग्रोवन (२ प्रती ) २. दैर्नक भास्कर २. द र्हन्द ू(२ प्रती) 

३.  लोकपत्र  ११ .देशोन्नती  १९. लोकसत्ता (२ प्रती)  ३.लोकमत समाचार  ३. इिंीयन एक्सपे्रस       

४.  आनंदनगरी  १२. महाराष्ट्र टाईम्स (२ प्रती) २०. प्रिापत्र    ४. लोकमत टाईम्स 

५.  सामना  १३. सम्राट  २१. प्रतयक्ष     ५. इकोनार्मक्स टाईम्स 

६.  लोकमत (२ प्रती) १४. गाववाला २२. मुंबई चौफेर      

७.  सकाळ (२ प्रती) १५. पढुारी (२ प्रती ) २३. दर्लत वाणी      

८.  एकमत १६. तरूण भारत     एकूण : ३१  

मराठी  र्हन्दी  इगं्रजी  

१. र्ववेक ६ सकाळ १. इिंीया टुिे १. एप्लायमेंट न्यिू 

२. लोकप्रभा ७  स्वतंत्र नागरीक  २ पांचिन्य  २. ऑगिनायझर  

३. र्चत्रलेखा ८  सनातन प्रभात   

४. मामीक  ९ आपल करीयर        

५ रोिगार नौकरी संदभि  १० झी मराठी  र्दशा  (२ प्रती )      एकूण :  १४  

१. चंपक   २  सांस्कृर्तक वातािपत्र    ३.शेतकरी संघटक    ४.पररवतिनचा वाटसरू    ५.गं्रथालय िगत    ६.र्चंतन आदशे  

मराठी  र्हन्दी  इगं्रजी  

 १ िमिभास्कर १२ आरोग्यपर्त्रका २३ ििणघिण  ३४ चाणाक्यमंिल १.वर्नता १.क्रोर्नकल 

 २  सज्िनगि १३  र्मळुण सायािणी २४ चपराक  ३५ स्पिाि पररक्षा २.मेरीसहलेी २.र्स.एस.आर. 

 ३  र्कशोर १४ अकल्लकोटस्वामीदशिन २५ दक्षीण मराठी सा.पर्त्रका  ३६  गं्रथपररवार ३.सखी ३.सर्विस फॉरकम्युर्नकेशन 

 ४  मेहतेामराठी गं्रथिगत १५ र्शक्षण संक्रमण  २६ र्प्रय रर्सक ३७ शेतीभाती ४.गहृलक्ष्मी ४.र्थओसोफीस्ट 

 ५  र्वज्ञानपर्त्रका १६  ऋषीमखु   २७ िावदुेवाचीया गावा    ३८ समाि प्रबोिन ५.गहृशोभा ५.बलेुटीन 

 ६  िमिके्षत्र  १७ अग्रोटेक  २८ आपली माती  ३९ मसाप सार्हतय पर्त्रका ६.मेरी सिनी  ६.वेदांतकेसरी    

 ७  बळीरािा १८ मनशक्ती २९ चांदोबा   ४० पालक र्नती     

 ८ कर्वता रती  १९ सतयाग्रही ३० सेल्फिेव्लपमेंट ४१ चैतन्याच ेचांदणे      

 ९  लोकराज्य      २० छात्रप्रबोिन ३१ र्िवनर्शक्षण ४२ आर.सी.एफ.शेती पर्त्रका      

१० उद्योिक २१ गहृशोर्भका ३२  र्िवनर्वकास ४३ शरद कृषी      

११  ललीत २२ पंचिारा  ३३ िनरल नॉलेि ४४ आदशि गं्रथालय      एकूण : ५६  

            सर्चव                                                         अध्यक्ष 

 गणशे वाचनालय,परभणी                                                                         गणशे वाचनालय,परभणी  

द्वीमार्सक          तै्रमार्सक       वार्षीक 

 १.अक्षरा १. अ ते ज्ञ       ४. मकु्तसंवाद  १. र्दवाळी अंक :  २०५ 

 २. उमी           ५. द र्वक ऑफ इरं्िया    

  ३. र्तफण        ६.ग्रंथभारती    

                                                        एकूण र्नयतकार्लके :    ३२७ 
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अनु.

क्र 
र्दनांक कायिक्रमाचे नांव थोडक्यात र्ववरण 

१ १४.०४.२०१७  िॉ.बाबासाहबे आंबेिकर ियंती  िॉ.बाबासाहबे आंबेिकर ियंती प्रर्त वषािप्रमाण ेगं्रथालयात सािरी 

करण्यात आली. याप्रसंगी गं्रथालयाच ेिेष्ठ वाचक श्री.सोननु ेकाका 

यांच्या हस्ते प्रर्तमा पिुन करण्यात आले, यावेळी आंबेिकरांच ेव 

गं्रथालयात नर्वन गं्रथाच ेप्रदशिन भरर्वण्यात आले होते, याचा लाभ 

वाचकांनी घतेला. 

२ २०.०४.२०१७  नाट्य प्रर्शक्षण  मराठवािा नाट्य पररषद शाखा, परभणी यांच्या संयकु्त र्वद्यमाण े२० ते 

२९ एर्प्रल, ह े९ र्दवसाच ेनाट्य प्रर्शक्षण र्शबीर घणे्यात आले. 

श्री.रर्वशंकर र्झंगरे यांच्या मागिदशिना खाली, श्री. नागशे कुलकणी व 

श्री.र्त्रंबक विसकर  

३ २५.०४.२०१७  मकु्तसंवाद  मकु्तसंवाद या उपक्रमा अतंिगत श्री.र्दनकर दशेपांिे यांनी आपले र्वचार 

मांिले. “दृष्ांतपाठ : एक र्ववेचन” हा र्वषय मांिला. तयांनी महानभुव 

पंथीय सार्हतयावर अभ्यासपणूि व्याख्यान र्दले .  सवि प्रर्शक्षणार्थिनां 

शेवटच्या र्दवशी सौ.संध्याताई दिुगावकर यांच्या हस्ते बर्क्षस व 

प्रमाणपत्राच े र्वतरीत करण्यात आले. यावेळी श्री.पद्माकर पेिगावकर 

यांची प्रमखु उपर्स्थती होती. 

४ ०१.०५.२०१७  स्पिाि परीक्षा : सराव पेपर  प्रर्त वषाि प्रमाण े१ म ेला गं्रथालयात महाराष्ट्र र्दनाच्या औचीतयान े

ध्विारोहण करण्यात आले, श्री.शैलेश मंिर्लक यांच्या हस्ते ध्विारोहण 

करण्यात आले. यानंतर स्पिाि परीक्षेची तयारी करणाऱ्या र्वद्यार्थयांन 

साठी  सराव परीक्षचे ेआयोिन करण्यात आले होते. या वेळी र्वष्ट्ण ूखणु े

या र्वद्यार्थयािच ेसहकायि लाभले,एकुण २२ मलुांनी परीक्षा र्दली. यावेळी 

प्रथम, र्द्वतीय, र्त्रतय असे बक्षीस दणे्यात आले.  

५ ०४.०६.२०१७  मकु्त संवाद  “सावरकरांची सामार्िक क्रांती” या र्वषयावर श्री.संतोष अहकंारी यांनी 

आपले र्वचार मांिले,वाचनालयाच्या वतीन ेश्री.रमाकांत र्लंबेकर यांनी 

गं्रथभेट दऊेन श्री.अंहकारी यांच स्वागत केल या प्रसंगी िेष्ठ सार्हर्तयक  

श्री दीनानाथ फुलवािकर यांची उपर्स्थती होती. 

६ ०४.०६.२०१७  र्व.श.ंगौतम स्मतृी उतकृष् वाचक 

परुस्कार   

परभणीच े िेष्ठ सार्हर्तयक कै.र्व.शं.गौतम ज्यांच्या वाचनाची चचाि 

महाराष्ट्राच्या सार्हतय वतुिळात केल्या गेली तयांच्या स्मतृीत वाचनालयाने 

हा परुस्कार सरुु केला.  पर्हल्या परुस्काराच े मानकरी श्री.दीनानाथ 

फुलवािकर ह े रार्हले.  परुस्काराच े स्वरूप २५००/- रुप्याची गं्रथभेट 

शाल स्मतृी र्चन्ह असे आह े .  यावेळी श्री अनतंराव 

उमरीकर ,श्री.रमाकांत र्लंबेकर यांची उपर्स्थती होती. 

७  १८.०६ .२०१७  ना.गो.नांदापरूकर स्मतृी व्याख्यान 

समारोह  

ना. गो. नांदापरुकर स्मतृी र्दनार्नर्मत्त आयोर्ित ‘पाण्याशप्पथ :पाणी 

प्रश्ांचा सांगोपांग वेि’  या र्वषयावर  राज्य िलयोिना सर्मतीच ेसदस्य 

तथा र्नवतृ्त प्राध्यापक  प्रदीप परंुदरे यांच े व्याख्यान संपन्न झाले. 

व्यासर्पठावर िलतज्ञ िॉ. रािगोपाल कालानी यांची उपर्स्थती होती. 

  

वार्र्षिक अहवाल २०१७   ते २०१८  

र्ववरण पत्र  ५-१ 
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अनु.क्र र्दनांक कायिक्रमाचे नांव थोडक्यात र्ववरण 

८  २९.०६.२०१७  स्पर्ाि परीक्षा  गं्रथालयाच्या वतीन ेस्पिाि परीक्षा दणेाऱ्या र्वद्यार्थयांसाठी सराव पररक्षा 

घणे्यात आली एकुण ६ पेपर घणे्यात आले, तयातनू पर्हला, दसुरा, 

र्तसरा नंबर काढण्यात आला. तयाच े बक्षीस काढण्यात आले , तयाच े

र्वतरण श्री.महशे पाठक यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

९  ०९.०७.२०१७  मुक्तसवंाद  र्नतयाच्या या उपक्रमात “कुरंुदकरांची इस्लाम र्वषयीची मांिणी” या 

र्वषयावर श्री.रेणकुादास बारबींि यांच े व्याख्यान झाल.े  अर्तशय 

अभ्यासपणूि व्याख्यान  तयांनी श्रोतयां समोर ठेवले. 

१०  ०९.०७.२०१७  कै.प्रभाकर खेडकर स्मृती 

पाररतोर्र्षक. 

नतुन र्वद्यालय कन्याप्रशाला परभणी या प्रशालेतनू इयत्ता दहावीला 

प्रथम येणाऱ्या र्वद्यार्थिनीस ह ेपाररतोर्षक र्दल्या िाते. यंदा ते कु.र्विया 

संिय लव्हांिे र्हस दणे्यात आले. सौ.अचिना िावरे यांच्या हस्ते ह े

पाररतोर्षक दणे्यात आले.  

११  १६.०७.२०१७  कै.मंर्जरी मर्कुर चौर्री 

स्मृर्तर्दन  

गणशे वाचनालय परभणी व मरे्िकल असोर्शएशन यांच्या संयकु्त 

र्वद्यमान ेपरभणीच्या िेष्ठ स्त्रीरोग तज्ञ कै.मंर्िरी मिकुर चौिरी यांच्या  

स्मरृ्तर्दना र्नर्मत्तान े दरवषी व्याख्यानाचे आयोिन करण्यात येते, ह े

पाचवे वषि, यापवूी या व्याख्यान समारोहात 

 १-अचिना मोहगावकर : स्त्री आरोग्य, २ -  िॉ.सहुास िेवळीकर  : 

सव्यसाची भव, ३ - िॉ. शाम आष्केर : सावििर्नक आरोग्य र्चर्कतसा 

४ - िॉ.अमोल अन्नदाते: िॉ- रुग्ण :र्वसंवादा किून संवादा किे.  ही 

व्याख्यान ेसंपन्न झाली.  

ह ेपाचव वषि  या पाचव्या वषी ज्ञान प्रबोर्र्नी पुणे येथील 

समुपदेशक डॉ.सौ.अनघा लव्हळेकर या  “ नाते सबंर् ” 

यार्वषयावर आपले र्वचार मांिले. 

१२  २५.०७.२०१७  लोकमान्य र्िळक –जयंती  

ग्रंथप्रदशिन 

गं्रथालयात आि लोकमान्य बाळ गंगािर  र्टळक ियंती सािरी 

करण्यात आली  याप्रसंगी  गं्रथालयाच े  िेष्ठ वाचक श्री.शहाण े काका 

यांच्या हस्ते प्रर्तमा पिून करण्यात आले.शहाण े काकाच ं स्वागत 

गं्रथालयाच े सचीव श्र.पद्माकर पेिगावकर यांनी केले, याप्रसंगी  एक गं्रथ 

प्रदशिन भरर्वण्यात आले होते. 

१३  १३ .०८.२०१७  मुक्त सवंाद  मकु्त संवाद या उपक्रमात यावेळी  श्री.अरर्वंद सगर यांनी “मराठी गिल 

व सरेुश भट” हा र्वषय श्रोतयां समोर मांिला, गिल या र्वषयावर 

अर्तशय अभ्यासपणूि मािणी श्री.सगर सरांनी केली. 

१४  २७.०८.२०१७  कायिशाळा  र्िल्हा गं्रथालय अर्िकारी परभणी व गणशे वाचनालय यांच्या संयकु्त 

र्वद्यमान े रर्ववारी गणशे वाचनालयांच्या सभागहृात र्िल्यातील 

गं्रथालय कमिचाऱ्यांची कायिशाळा घणे्यात आली, यावेळी र्िल्हा 

गं्रथालय अर्िकारी श्री.बी.एस.कातकािे यांनी मागिदशिन 

केले ..व्यासपीठावर प्रा.रामेश्वर पवार ,िॉ.िमिराि वीर ,भास्करराव 

र्पंपळकर,सरेुश िंपनगीरे ,संदीप पेिगावकर आदींची उपर्स्थती 

होती.मान्यवरांचा पषु्ट्प दवेनू सतकार करण्यात आला .उतकृष् गं्रथालय 

म्हणनू शासनाने परुस्कृत केलेल्या सतयासारदा सावििर्नक वाचनालय 

परभणीच े प्रा.रामेश्वर पवार तर ज्ञानसागर सावििर्नक  वाचनालयाच े 

सरेुश िंपनगीरे यांचा यावेळी परुस्कार र्मळाल्याबद्दल र्िल्हा गं्रथालय 

अर्िकारी कायािलयाच्या वतीने सतकार करण्यात आला. 

वार्र्षिक अहवाल २०१७ ते २०१८   

र्ववरण पत्र  ५-२  
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वार्र्षिक अहवाल २०१७ ते २०१८   

र्ववरण पत्र  ५-३  

अनु.क्र र्दनांक कायिक्रमाचे नांव थोडक्यात र्ववरण 

१५  १०.०९ .२०१७  `बी.रघुनाथ महोत्सव १७ -१८  बी.रघनुाथ महोतसव २०१७ च ेउद्घाटन “र्चत्रपट कसा समिनु घ्यावा ” 

या श्री.अर्भर्ित  दशेपांिे यांच्या व्याख्यानाच्या कायिक्रमान े संपन्न 

झाल,े तयांनी दृक-श्राव्या सह सादरीकरण  केले. सरुवातीला  नांदिेचे 

सार्हर्तयक श्री.र्वश्वािार दशेमखु व अर्भर्ित दशेपांिे यांनी बी. 

रघनुाथांच्या प्रर्तमचे े पिुन व दीपप्रज्वलन करून महोतसवाच े उद्घाटन 

केले . 

१६  

 

 

 

१०.०९ .२०१७  बी.रघुनाथ महोत्सव १७ -२  बी.रघनुाथ महोतसवाच्या  दसुऱ्या  कायिक्रमात  शास्त्रीय संगीताची 

मैर्फल संपन्न झाली - मखु्य गायक  श्री.नागेश आिगावकर यांनी दोन 

तासाच्यावर आपल्या गायनान े श्रोतयांना र्खळवनू ठेवले.तयांना 

तबल्यावर साथ संगत सागर पातोकार ,हामोर्नयमवर अशोक र्संनकर  

तर तानपऱु्यावर प्रकाश  शहाण ेव र्दपक लहान ेकेली . 

१७  ११.०९.२०१७  बी.रघुनाथ महोत्सव १७ -३  बी.रघनुाथ महोतसवाच्या  र्तसऱ्या  कायिक्रमात  पणु ेयेथील अभ्यासक 

श्री आशतुोष बापट यांच े“प्राचीन वारसा :मंर्दरे ”  या र्वषयावर 

व्याख्यान संपन्न झाल े. 

१८  १२.०९.२०१७  बी.रघुनाथ महोत्सव १७ -४  बी.रघनुाथ महोतसवाची  सांगता  कर्व संमेलनान े झाली. यामध्य े 

प्रकाश र्वठ्ठल र्कनगावकर प्रकाश र्वठ्ठल र्कनगावकर ((िळगाविळगाव)    )    बालािी सतुारबालािी सतुार((अंबािोगाईअंबािोगाई))  

संतोष पद्माकर पवार संतोष पद्माकर पवार ((मचंरमचंर)  )  रामप्रसाद वाव्हळ रामप्रसाद वाव्हळ ((सेलूसेलू) ) ,,  रमेशरमेश  ठोंबरेठोंबरे  ,,  

र्नलेश चव्हाण (औरंगाबाद) यांनी सहभाग नोंदवला . 

१९  ०१.१०.२०१७  आमदार श्री सतीश चव्हाण : 

सदीच्छा भेि  

मराठवािा पदवीिर मतदार संघाच े आमदार श्री.सतीश चव्हाण यांनी 

गं्रथालयाला सदीच्छा भेट र्दली. यावेळी तयांनी गं्रथालयाला “ वेन्िीग 

मशीन सप्रेम भेट र्दली” आमदार साहबेांनी गं्रथालयातील अभ्यार्सका 

कक्षाला भेट र्दली, र्वद्याथी /र्वद्यार्थिनीशी  सवांद सािला . 

२०  ०२.१०.२०१७  माहात्मा गांर्ी जयंती  दर वषी प्रमाण े गं्रथालयात राष्ट्रपीता महातमा गांिी ियंती सािरी 

करण्यात आली. यावेळी र्नतयाप्रमाण ेगं्रथप्रदशिन भरर्वण्यात आले होते, 

यामध्य े प्रामखु्यान े गांिीवरच्या पसु्तकाचा तसेच रािा राममोहन रॉय 

गं्रथालय प्रर्तष्ठान किुन आलेल्या गं्रथाचा समावेश होता.  

२१  १८.०९.२०१७  र्भत्तीपत्रक प्रदशिन  भारतीय बाल र्वद्या मंर्दर प्रशाला व गणशे वाचनालय यांच्या संयकु्तपण े

मराठवािा मरु्क्त र्दनार्नर्मत्त मरु्क्त संग्रामावर आिाररत र्भत्तीपत्रकांचे 

प्रदशिन प्रशालेत भरर्वण्यात आले, श्री.प्रमोद मळेु यांनी तयार केलेल्या 

या र्भत्तीपत्रकांची संख्या ७२ आह.े 
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अनु.क्र र्दनांक कायिक्रमाचे नांव थोडक्यात र्ववरण 

२२   वाचन पे्ररणा र्दवस  ए.पी.िे. अब्दलु कलाम यांच्या स्मतृी र्दन वाचन प्रेरणा र्दन म्हणनु 

सािरा करण्यात येतो, गं्रथालयान े दर वषी या र्दवशी वकृतव स्पिाि 

घणे्यात येते, यावषी ती घणे्यात आली एकुण २० िणांनी सहभाग 

नोदवला, यात तीन बक्षीस दणे्यात आली प्रथम  500/-र्व्दतीय 300/-

र्त्रतीय १०१/- ,यावेळी ,श्रीकृष्ट्ण इनामदार व चंद्रकांत  िोशी व रमाकांत  

र्लंबेकर यांच्या हस्ते बक्षीस र्वतरीत करण्यात आले .  

यावेळी गं्रथप्रदशिनाच ेआयोिन करण्यात आले होते. प्रर्तमा पिूनासाठी 

श्री.र्वनय परािकर, श्रीकृष्ट्ण इनामदार, श्री.शैलेश मंिर्लक ह े संचालक 

तर श्री.केदार कें द्रकेर व िनंिय ठालकरी यांची उपर्स्थती होती.   

२३  १२.११.२०१७  पुलोत्सव  यावेळी पलुोतसवात श्री.आनंद दशेपांिे यांच्या स्क्रीप्टवर आिाररत 

“िगातही परभणी ” हा कायिक्रम सादर करण्यात आला यात, नागेश 

कुलकणी, हररभाऊ कदम,रामदास कदम,रमशे कदम, रुस्तुम नरविे यांनी 

गोंिळाच ेर्वर्वि प्रकार सादर केले, तर र्त्रंबक विसकर ,र्कशोर 

र्वश्वार्मत्र े,र्कशोर परुार्णक यांनी नाट्य छटा तर अरर्वंद सगर व र्दलीप 

चारठाणकर यांनी काव्यर्विंबन हा प्रकार सादर केला  

२४  १७.१२.२०१७  गुणगौरव अभ्यार्सकेतील एक र्वद्याथी अंगद काळदात ेयाची  एस.टी.आय. पदी 

र्नवि झाली, तयाच्या यशाच कौतुक गं्रथालयाच्या वतीन े करण्यात 

आले.याप्रसंगी शाल,गं्रथभेट व स्मतृीर्चन्ह दऊेन सतकार करण्यात 

आला . यावेळी गं्रथालयाच े संचालक श्री.शैलेश मंिर्लक व र्वनय 

परािकर यांची उपर्स्थती होती. 

२५   ०३.०१.२०१६ कै. मुकंुदराव पेडगावकर स्मृती 

व्याख्यान  समारोह व  

लोपामुद्रा पुरस्कार र्वतरण 

सोहळा. 

कै. मकंुुदराव पेिगावकर स्मतृी व्याख्यान  समारोह / लोपामदु्रा परुस्कार 

र्वतरण सोहळा: गणशे वाचनालय परभणी व पेिगावकर पररवार यांच्या 

वतीन े आयोर्ित कै.मकंुुदराव पिेगावकर स्मतृी व्याख्यान समारोहाच े

१० वे वषि, यंदाच्या वषी “बदलते अथिकारण बदलते समािकारण ” या 

र्वषयावर िेष्ठ अथिशास्त्री श्री.चदं्रशेखर र्टळक यांनी आपले र्वचार 

मांिले. कै.बकुळाबाई मकंुुदराव पेिगावकर यांच्या स्मरणात स्वातंत्र्य 

सेनानी श्रीमती शांता दशेपांिे (पेिगावकर) व गणशे वाचनालय यांच्या 

वतीने र्दला िाणारा लोपामदु्रा परुस्कार यावषी मळू परभणीच ेपण सध्या 

पणु े येथे कायिरत असणारे,  “स्नेहवन”  या संस्थेच्या माध्यमातून  

आतमहतया ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मलुांचा संभाळ करणारे श्री.अशोक 

दशेमान ेयाांना  प्रदान करण्यात आला. 
२६   ०४.०२.२०१८  मराठी गज़ल मुशायरा गणशे वाचनालय परभणी यांच्या वतीन ेआयोर्ित व ब्रम्हकमळ मुंबई गणशे वाचनालय परभणी यांच्या वतीन ेआयोर्ित व ब्रम्हकमळ मुंबई 

प्रस्तूत मराठी गिल मशुायराच ेआयोिन करण्यात आले होते यामध्ये  प्रस्तूत मराठी गिल मशुायराच ेआयोिन करण्यात आले होते यामध्ये  

गज़लकार  गज़लकार  * * कार्लदास चविेकरकार्लदास चविेकर, , अमरावती  अमरावती  * * अरर्वंद सगरअरर्वंद सगर, , परभणी  परभणी  

* * र्गरीश िोशीर्गरीश िोशी, , औरंगाबाद औरंगाबाद * * रतनाकर िोशीरतनाकर िोशी, , र्िंतूर  र्िंतूर  * * एिाि शेखएिाि शेख, , 

मुंबई  मुंबई  * * र्वशाल रािगरुूर्वशाल रािगरुू, , मुबंई यांनी आपला सहभाग नोंदवला मुबंई यांनी आपला सहभाग नोंदवला . .   

२७  १९.०२.२०१८  र्शव जयंती दरवषीप्रमाण े गं्रथालयात र्शवियंती सािरी करण्यात आली याप्रसंगी 

अभ्यार्सकेतील र्वद्यार्थयािनी प्रर्तमा पिून केले.   

वार्र्षिक अहवाल २०१७ ते २०१८   

र्ववरण पत्र  ५-४  

                         सर्चव                                                अध्यक्ष  

              गणेश वाचनालय,परभणी                                                   गणेश वाचनालय,परभणी 
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 नाव पद पत्ता फोन नं. 

१ श्री. अनंत उमरीकर  अध्यक्ष नानल पेठ, परभणी. ९४०४५९२८६० 

२ श्री. त्र्यंबक जहागीरदार  उपअध्यक्ष वकील कॉलनी, परभणी. ९४०४५०२६१३ 

३ श्री. पद्माकर पेडगावकर  कायिवाह बाबगेुन ुरोि,नानलपेठ,परभणी. ९४०४८७२७२९ 

४ श्री.शैलेश मंडर्लक  कोषध्यक्ष नानल पेठ, परभणी. ९४२२१७५८५०  

५ श्री.संदीप पेडगावकर  सहकायिवाह नानल पेठ, परभणी. ९४२२८७६०९९  

६ श्री. डॉ.प्रकाश मुळे  संचालक र्शवािी नगर, परभणी. ९४२२१७६३२३ 

७ श्री.र्वनय पराडकर   संचालक नाथ नगर,परभणी ९८२३७७२२७४ 

८ श्री.श्रीकांत उमरीकर  संचालक नानलपेठ परभणी ९४२२८७८५७५ 

९ श्री. श्रीकृष्ण इनामदार  संचालक सभुाष  रोि,परभणी ९४२२८७७७३७ 

१० श्री.बा.बा. कोिंबे  संचालक वृंदावन कॉलनी  ९४२१०६०६५५ 

११ श्री .आनंद देशपांडे  संचालक र्वकास नगर,परभणी ९४२२८७८६०२ 

१२ श्री .श्रीकृष्ण उमरीकर  संचालक नानल पेठ, परभणी. ९४०३२५२०२६ 

गणेश वाचनालय  नानल पेठ  परभणी 

वार्र्षिक अहवाल २०१७ ते २०१८ 

र्ववरण पत्र  ६ 

                                                    

कायिकारी मंिळ 

                      सर्चव                                     अध्यक्ष  

  गणेश वाचनालय,परभणी                                                   गणेश वाचनालय,परभणी 
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गणेश वाचनालय  नानल पेठ  परभणी 

वार्र्षिक अहवाल २०१७ ते २०१८ 

र्ववरण पत्र  ७ 

                                                    

 

**************************   मर्हला र्वभाग   ***************************                                                         

 

             १ िागेचे क्षेत्रफळ    २१६ चौ. फुट 

             २ र्नयतकार्लके    सपत्र 

    ३ सभासद संख्या    ११०    

    ४ वाचकांची दनंैर्दन सरासरी  २० ते २५ 

    ५ मर्हलांची वेळ    ९ ते १२.३०   :     ५ ते ८.३० 

    ६ वगिणीचा दर    अनामत रू. ३००  माहवार रू. २५ 

 

                                                                     

 

  **************************   बाल र्वभाग   *************************** 

 

 

  १ बाल र्वभागाचे क्षेत्रफळ   २१६ चौ. फुट 

  २ सभासद संख्या    २०५ 

  ३ र्नयतकार्लके    सपत्र 

  ४ वाचकांची दनंैर्दन सरासरी  १५ ते २०   

  ५ वेळ     ९ ते १२.३० :  ५ ते ८.३० 

  ६ आसन संख्या                                १५ 

  ७ खास सामगु्री    आसन व्यवस्था  

  ६ वगिणीचा दर    वार्षिक फी १०० रू. 
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गणेश वाचनालय  नानल पेठ  परभणी 

वार्र्षिक अहवाल २०१५ ते २०१६ 

र्ववरण पत्र  ८ 

  िा. क्र. :                                                        र्दनांक : 

 

  

             प्रर्त, 

 अध्यक्ष/सर्चव 

 ..................... सावििर्नक वाचनालय, 

  

  र्वषय : साखळी योिना. 

              

                                 आपणास कळवण्यात येत ेर्क , गणशे वाचानालयाकिून साखळी योिना सतत राबर्वण्यात येत,े 

                    आपण या योिनेचे सभासद होऊन लाभ घ्यावा र्ह र्वनंती .   

          

                                                                                                                     आपला  

      

                     सर्चव 

                     गणशे वाचनालय, परभणी 

                             

             र्नयम : - 

 

 १. आपणास एका वळेी ५० पुस्तकांचा संच दणे्यात येईल. 

 २. दर दोन मर्हन्यानंतर संच बदलनू दणे्यात येईल. 

 ३. सदरहू संचा पोटी रू. ५००/ अनामत म्हणनू ठेवावी लागेल. 

 ४. संचातील ग्रंथ हरवल्यास, फाटल्यास तयाची र्कंमत भरून द्यावी लागले. 

 ५. संच वापस न आल्यास, श्री. सहायक ग्रंथालय संचालक औरंगाबाद यांना तसे कळर्वण्यात येईल. 

 ६. सभासदतवासाठी मान्यतेचे प्रमाणपत्र / नोंदणी प्रमाणपत्र / व शवेटचा हप्ता र्मळाल्याची पावती 

            (सवि  झरेॉक्स) आणाव्यात. 

 

 

 प्रर्तर्लपी, 

  सहायक ग्रंथालय संचालक  

           औरंगाबाद. 

साखळी योिना 
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       उप ग्रंथपाल                                                                    ग्रंथपाल 
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