गणेश वाचनालय परभणी
वर्षभरात सातत्याने घेण्यात येणारे व काही वैशशष्टपूणष कायषक्रम यादी
 बी.रघुनाथ महोत्सव :परभणीचे साशहत्य शवश्व जयाांच्या नावाने शकांबहुना परभणीची च ओळख जयाांच्या नाांवाने आहे, कशव,
कथाकार, काांदबरीकार, बी. रघुनाथ याांच्या स्मृतीत गत १४ वर्ाष पासून चार शदवसीय महोत्सव घेतल्या जातो,
यामध्ये व्याख्यान, कधी पुस्तकावर चचाष तर कधी पुस्तक प्रकाशन , सांगीत मैफल, कवीसांमेलन असे चार शदवस
चार उपक्रम घेतल्या जातात, याकाळात परभणीकराना साांस्कृशतक मेजवानी असते.
 कै . ना.गो.नाांदापुरकर स्मृती व्याख्यान समारोह : व्याख्याते
1. श्री.विश्वाधार देशमख
ु
2. श्री. सश
ु ील कुलकर्णी
3. श्री. अरविदं देशपांडे
4. श्री.मधक
ु र धमाापरु ीकर
5. श्री.दीपक करजगीकर
6. श्री.प्रिीर्ण बदाापरू कर
7. श्री प्रिीर्ण दिर्णे

विषय
: जागािया िेदना जागिू संिदे ना
: साक्षर असलेली वनरक्षर मार्णसे
: धगधगते पिु ााचाल
: व्यगं वचत्ाच
ं ी दवु नया
: भारत महासत्ता होर्णार ?
: मराठी एकं मराठी
: माझ्या लेखनाची आनदं यात्ा

 डॉ. मांशजर चौधरी स्मृती व्याख्यान समारोह :1. डॉ.सहु ास जेिळीकर
2. डॉ. शाम आष्टेकर
3. डॉ.अमोल अन्नदाते
४ डॉ. अनघा लिळेकर

: सव्यसाची भि
: सािाजवनक आरोग्य वचवकत्सा
: डॉ- रुग्र्ण :विसंिादा कडून संिादा कडे
: नाते संबध

 स्पधाषपरीक्षा मागषदशषन : वक्ते
1. श्री.प्रताप बोराडे, प्राचाया जे.एन.य.ु
2. श्री.अभय गोसािी, एम.बी.ए. मॅनेजमेंन्ट.
3. श्री .गोविदं परु ावर्णक , इग्रं जी
4. श्री.राहुल माखनीकर, अवतररक्त वजल्हापोवलस अधीक्षक
5. श्री.नरवसंह वमत्गोत्ी,मख्ु यावधकारी
6. डॉ. विजय व्हािळे , प्राध्यापक अर्ाशास्त्र
7. श्री.पटिधान, वनिृत्त प्राध्यापक

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

श्री.वनखील साखरे , मोवटव्हेटर
श्री.कमल नयन, रे ल्िे अवधकारी
कु.क्ातं ी डोबे, अप्पर वजल्हावधकारी
श्री.कृ ष्र्णा भोगे, वनिृत्त सनदी अवधकारी
श्री.फारूक नाईकिाडे, स्टील फ्रेमचे लेखक
श्री.सवचन धस, उपमख्ु यावधकारी
श्री.राजवतलक रोशन, अवतररक्त वजल्हापोवलस अधीक्षक

 मुकुांदराव पेडगावकर स्मृती :1. श्री.सरु े श व्दादशीिार
2. श्री.मक
ु ंु द संगोराम
3. श्री.वदनेश शमाा
4. श्री.वगरीश कुबेर
5. श्री.अनंत दीवक्षत
6. श्री.अविनाश धमाावधकारी
7. श्री.भाऊ तोरसेकर
8. श्री.वििेक घळसासी
9. वनवशकांत भालेराि
 नरहर कुरांदकर स्मृती :1. श्री.प्रभाकर साळेगािकर
2. श्री.भानू काळे
3. श्री.वदनानार् फुलिाडकर
4. श्री.श्रीपाल सबनीस
5. श्री.पढं रीनार् साितं
 सावरकर स्मृती शवशवध उपक्रम : सावरकर साशहत्य चचाष :1. नाटक:सन्ं यस्त खड्ग
2. राजकीय :मॅवझनी
3. सािरकरांचे समाजकारर्ण
4. जयोस्ततु े श्री महान्मगले

: “ महात्मा गांधी एक पनु माांडर्णी ”
: “ कला – राजकारर्ण- समाजकारर्ण ”
: “ व्यक्तीस्िातत्ं ता िाद ”
: “ अराजकच्या वदशेने ”
: “ सावहत्य आवर्ण संस्कृ ती ”
: “ नागररक चळिळ ”
: “ वनिडर्णक
ु ा वजक
ं तात कशा आवर्ण हरतात का? ”
: “ मक
ु ी झालेली घरे ”
: “ सकारत्मक शेती विचार ”
: “ नरहर कुरुंदकर एक चतरु स्त्र व्यवक्तमत्ि ”
: “ जागवतकीकरर्ण ”
: “ वििेकानंदाचा यिु कांना संदश
े ”
: “ ज्ञानेश्वर ते आबं ेडकर ”
: “ पत्काररतेचे पातीिृत्य ”
: िक्ते – श्री.वशिाजी आरळकर
: िक्ते – श्री. वदिाकर मांडाखळीकर
: िक्ते – श्री.अवनरुद्ध देशपांडे
: िक्ते – श्री.कमलाकर परळीकर

 शवशवध महत्वाचे उपक्रम, आयोशजत शवशवध पररसांवाद
शवर्य
१ - सावषजशनक ग्रथ
ां ालय व ग्रथ
ां व्यवहार

:

२ - ज्ञानेश्वरीवर दोन शदवसीय चचाषसत्र

:

३ – दुष्काळ हटवू

:

४ – दुशमषळ हस्तशलशखत

:

५ – जेष्ठ नागररक – कायदा

:

सहभाग
श्री.मा.सो.काांबळे ,डॉ.रा.श.बालेकर, श्री.के शव बा.वसेकर
श्री.रामेश्वर पवार,श्री.शव.श.गौतम,श्री.देशवदास कुलकणी
श्री.शशरीर् कवडे (पुणे),श्री.वा.पु. शगडे,(बेळगाव),
श्री.म.रा.जोशी(नागपरू ),श्री.कल्याण काळे (पण
ु े),
डॉ.कुमुद गोसावी (ठाणे),डॉ.लीला गोशवलकर(नगर),
श्री.शांकरराव चातूरकर(अमरावती),सु.ग.जोशी(लातूर),
श्री.अरण नामगावकर(अांबाजोगाई),श्री.सुधाकर चाांदजकर
(सांभाजीनगर).डॉ.मीरा घाडगे(सांभाजीनगर)
समारोप : प.प.ु शवष्णू महाराज पारणेकर.
उदघाटक –श्री.इद्रां शजत भालेराव,उपशस्थती अशोक सोनी,
खा.सांजय जाधव, सहभाग श्रीमती फौशजया खान,
अनांत उमरीकर, आसाराम लोमटे , कौस्तुभ देवळे ,पराग शभांगे.
उदघाटक :डॉ.दत्तत्रय मगर,डॉ.श्रीराम मसलेकर,
भाांडारकर प्राच्यशवद्याचे श्रीनदां बापट, श्री.रामदास डाांगे
शजल्हा न्यायाधीश श्री.कृ.न.तुांगार, सौ.आर.व्ही.आदोने
श्री.एस.डी.गरड,श्री.ए.एन.कुलकणी. जेष्ठ नागररक मांचचे
सवष सदस्य

6 - सावषजशनक ग्रांथालय, ग्रांथालयाचे
ग्रांथालयाच्या समस्या, आधुशनकीकरण
 प.ु ल.देशपाांडे स्मृती – पुलत्सोव
१ - गाथा भ्रमणध्वनीची
२ - ‘आठवणीतील पूल’
३ - कुठून पडल्या गाठी
४ - गाणी पल
ू ां ची
५ - साहेबराव एक थेट भेट

:
:

:
:
:
:
:

सहभाग – जे.व्ही.नाईक (मुांबई),सु.वा.देशपाांडे(औरांगाबाद)
डॉ.रा.श.बालेकर(स.ग्र.स),डॉ.शनतीन ताांबोळी(परभणी)
डॉ.धमषराज वीर.
सादरकते – डॉ.यशवांत पाटील
वक्ते – इद्रां शजत भालेराव
सादरकते – डॉ. आनांद देशपाांडे
सादरकते – के दार कें न्द्रेकर, के तकी कुलकणी,
शकशोर पुराशणक, शवनोद डावरे.

 एक पुस्तक एक शदवस
या उपक्रमात एका पुस्तकावर चचाष घेण्यात येते, यात लेखक व दोन वक्ते सहभागी असतात .
आजवर शवशवध वाड़मय प्रकारातील एकूण ४८ शवशवध पुस्तकाांवर पररचचाष घेण्यात आली.
साांस्कृशतक कायषक्रमाांचे वैशशष्ट्य म्हणजे त्यातील सातत्य, शनयशमतता आहे.


कै .बकुळाबाई मुकुांदराव पेडगावकर स्मृती “लोपामुद्रा” पुरस्कार :( पुरस्कृत: स्वा.सै.श्रीमती शाांता श्रीपाद देशपाांडे)

पुरस्काराचे मानकरी

१.श्री.गांगाप्रसाद अग्रवाल

जेष्ठ गांधीिादी.मराठिाडा भषू र्ण,स्िातंत्र्य सेनानी, ‘भदू ान चळिळीतील अग्रर्णी’ जयप्रकाश
नारायर्ण यांच्या ‘संपर्णू क्
ा ांती’ आदं ोलनात सहभागी, संपर्णू ा आयष्ु य ‘ग्रामस्िराज्य’ ि ‘सजीि शेती’
या गांधी विचारांचा प्रयोग ि प्रसार.

२. श्री.सूयषकाांत कुलकणी

परभर्णी वजल्यातील,पालम तालक्ु यातील के रिाडी येर्ील स्िप्नभमु ी प्रकल्पाच्या माध्यमातनू
मल
ु ांच्या विकासासाठी कायारत,बालकामगारां साठी ‘इडं ू स’ हा प्रकल्प.

३. श्री.शवश्वांभर चौधरी

पयाािरर्ण तज्ञ, अण्र्णा हजारे यांच्या प्रत्येक आदं ोलनात सहभाग,जन आदं ोलनाचा राष्रीय
समन्िय या संघटनेत सक्ीय सहभाग.लिासा विरोधी आदं ोलन ,सापळी धरर्ण संघषा.

४. डॉ.सशवता पानट

‘साकार’ यासंस्र्ेच्या माध्यमातनू अनार् बालकांच्या पनु िासनाचे काया, ‘वक्षतीज’ हा ियात येर्णाऱ्या
मल
ु ां-मल
ु ींसाठी ि पालकांसाठी चा प्रकल्प. वस्त्रयांच्या विविध प्रश्नािर चळिळीच्या माध्यमातनू
योगदान.

५. श्री.दत्ता बारगजे

फूले शाहू आबं ेडकर समाज पररितानाच्या चळिळीचे काया, infant india या संस्र्ेच्या माध्यमातनू
एच.आय.व्ही./ एड्सग्रस्तांची सेिा. ५५ मल
ु ां/मल
ु ींचा सांभाळ.

६. श्री.रवी बापटले

‘सेिालयाच्या माध्यमातनू ६५ एच.आय.व्ही./ एड्सग्रस्त मल
ु ां/मल
ु ींचा सांभाळ ि यासाठी
अवििावहत राहाण्याचा दृढवनश्चय ि कंु टूबाचा त्याग

