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Vision:- Committed and Persuasive efforts towards Holistic Education. 

 

वाचन पे्ररणा दिवस 

Reading Inspiration Day 
 

उच्च शिक्षण संचालनालय कोकण शिभाग पनिेल यांच्या प्राप्त परिपत्रकानुसाि शिनांक 15-10-2022 िोजी िेठ एन. के. टी. टी. महाशिद्यालयात 

‘वाचन पे्ररणा दिवस’ साजिा किण्यात आला. 

सिि काययक्रमास प्रमुख अशतथी डॉ. अिोक चौधिी , टरस्टी चेतना महाशिद्यालय मंुबई आशण डॉक्टि आिा चौधिी, प्राचायय डॉ शिलीप एम. पाटील, 

उप-प्राचायय श्री अशनल खडसे, प्रा. सुमती कांबळे, गं्रथपाल श्री िाजेि भालचंद्र लुळे, गं्रथालय कमयचािी श्री. मनोहि मिगजे, श्री. महािेि प्रभू, श्री. 

लक्ष्मण कोले्ह, श्री अिोक डाके,श्री िुभम िमाय आशण प्रथम िर्य कला आशण िाशणज्य िगायचे शिद्याथी उपस्थथत होते. 

उपिोक्त प्रसंगी गं्रथालयातील डॉ. ए पी जे अबु्दल कलाम यांच्यािी संबशधत उपलब्ध पुस्तक प्रिशियत केले होते. या प्रिियनास शिक्षक आशण शिद्याथी 

यांनी भेट शिली. त्याचबिोबि िेबसाईटििमुक्तपणे उपलब्ध असलेल्या ई गं्रथांची शलंक शिद्यार्थ्ाांना व्हॉट्सॲप गृपिि पाठशिण्यात आली. 

माननीय प्राचायय डॉ शिलीप एम पाटील यांच्या हसे्त प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत किण्यात आले.  

काययक्रमाचे प्रास्ताशिक गं्रथपाल श्री िाजेि भालचंद्र लुळे यांनी केले. यात िाचन पे्रिणा शिर्यक गं्रथालयाच्या शिशिध उपक्रमांची आशण सेिा-

सुशिधांची माशहती शिली. यामधे्य प्रामुख्याने ठाणे िहिातील जे्यष्ठ नागररक, इति महाशिद्यालयातील ठाणे रदिवासी शिद्यार्थ्ायसाठी आशण 

सियसामान्य नागरिकांसाठी, पररसरातील कार्ाालर्ीन कर्ाचारी िगायसाठी असलेल्या बाह्य सभासि योजनेची माशहती शिली. त्याचबिोबि 

गं्रथालयाचे नुकतेच झालेले नूतनीकिण आशण त्यातील रु्क्तद्वार पद्धतीची माशहती िेिून शिद्यार्थ्ाांनी या संधीचा पुिेपूि लाभ घेिून जास्तीत जास्त 

वाचन क्षर्ता दवकदसत  किण्याची शिनंती केली. उतृ्कष्ठ वाचक पुरस्कार र्ोजना  आशण EYEREF READERS CLUB या योजनेत अशधकाशधक 

शिद्यार्थ्ाांनी सहभाग घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.  

सिि काययक्रमाच्या शनशमत्ताने उपस्थथत असलेल्या शिद्यार्थ्ाांनी िाचनाबाबत आपले मनोगत व्यक्त करून आिडलेल्या पुस्तकाबाबत माशहती शिली.  

यानंति प्राचायय डॉ शिलीप एम पाटील यांनी िैनंशिन जीिनात िाचनाचे असणािे महत्व सांगून िाचनासाठी शिद्यार्थ्ायना प्रोत्साशहत केले. 

महाशिद्यालयीन जीिनात उपलब्ध गं्रथालर्ीन सोर्ी सुदवधांचा वापर जास्तीत जास्त किण्याचा मोलाचा सल्ला शिला. त्याचबिोबि शिद्यार्थ्ाांनी 

आपल्याला हव्या असलेल्या ि गं्रथालयात नसलेल्या पुस्तकांसाठी शिहीत नमुन्यातील मागणी पत्र भरून िेण्यास सूशचत केले.   

काययक्रमाचे प्रमुख अशतथी डॉ अिोक चौधिी यांनी डॉ. ए.पी. जे. अबु्दल कलाम यांचा थोडक्यात जीिन परिचय आशण जीिनशिर्यक िैशिष्ट्यं 

थोडक्यात सांशगतली. ते त्यांच्या जीिनाच्या िेिटच्या क्षणापयांत काययित असल्याचे सांशगतले. त्याचबिोबि व्यस्क्तमत्त्व शिकासासाठी जास्तीत जास्त 

गं्रथालयाचा िापि किण्याचा आग्रह केला. 

सिि काययक्रमाच्या यिस्वी आयोजनासाठी सिय गं्रथालय कमयचािी आशण प्रथम िर्य कला चे शिद्याथी  नेहा पाटील, मोशनका माळी, शििाजी िेिमाने, 

पायाल िणशपसे, िुभम घोगें यांनी आपले बहुमल्य योगिान शिले. काययक्रमाचे आभािप्रिियन प्रा. सुमती कांबळे यांनी केले.  

महाशिद्यालयाच्या प्राध्याशपका. CA कनक जर्वंत यांनी िाचन पे्रिणा शिनाच्या शनशमत्ताने गं्रथालर्ाला एक पुस्तक भेट शिले. 

 

प्रा. सुर्ती कांबळे                                                            राजेश भालचंद्र लुळे                                            डॉ. दिलीप एर् पाटील 

   र्राठी दवभाग                                                                             गं्रथपाल                                                                  प्राचार्ा                    
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All the students of the college are hereby informed that October 15 is birth anniversary of scientist and 

former president of India Dr. APJ Abdul Kalam. Every school, college in Maharashtra state is celebrating 

his birth anniversary as “Vaachan Prerana Diwas / Reading Inspiration Day”. So all the students are 

requested to click on the link of the books and read.  

The books are password protected, so please wait till you get the permission to access the e-book/s.  Please 

send the message on whatsapp number-9769897617 after  clicking on the desired link. Please download 

the books and enjoy the Reading.   
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