नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक वळभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. १६ सप्टें बर २०१८

ऴहरातीऱ साहहत्ययकांचे साहहयय
होणार मनऩाच्या ळाचनाऱयातून
उऩऱब्ध

राष्ट्रीय हहंदी हदनाननलमयत मनऩाचा ऩढ
ु ाकार : १९
साहहत्ययकांनी केऱी साहहयय सुऩूदक

नागऩरू , ता. १६ : ळशयातीर हशिंदी वाहशत्यमकािंचे वाहशयम भनऩाच्मा ग्रिंथारमाभध्मे
लाचकािंवाठी उऩरब्ध करुन दे ण्मात मेणाय आशे त. याष्ट्रीम हशिंदी हदनाननमभयत
नागऩयू भशानगयऩामरकेतपे भशयलऩण
ू ण ननणणम घेण्मात आरा अवन
ू वोभलायी

(ता.१६) ळशयातीर १९ वाहशयमकायािंनी आऩरी १७९ वाहशयम भशाऩौय निंदा त्जचकाय
मािंच्माकडू वऩ
ु द
ू ण केरी.

भनऩा भख्
ु मारमातीर डॉ.ऩिंजाफयाल दे ळभख
ु स्भत
ृ ी स्थामी वमभती वबागश
ृ ाभध्मे

आमोत्जत कामणक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशाऩौय निंदा त्जचकाय शोयमा. मालेऱी स्थामी
वमभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, गमरच्छ लस्ती ननभर
ूण न वमभती वबाऩती ताया
(रक्ष्भी) मादल, ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक दमाळिंकय नतलायी, ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक वन
ु ीर

अग्रलार, नगयवेवलका रूऩा याम, नगयवेवलका बालना रोणाये , ननगभ वचचल शयीळ दफ
ु ,े

ग्रिंथारम अधीषक अरका गालिंडे मािंच्मावश ळशयातीर वाहशत्यमक ओभ प्रकाळ मळल,
नयें द्र ऩरयशाय, डॉ.ळळी लधणन ळभाण ळैरेळ, वुधा कामळल, भधु ळक्
ु रा, भीया याभकलाय,
डॉ.यभेळ गािंधी, डॉ.कल्ऩना ळभाण, प्रबा भेशता, कृष्ट्ण कुभाय द्वललेदी, डॉ.फारकृष्ट्ण

भशाजन, वलदीळा ळभाण, गरू
ु प्रताऩ ळभाण, प्रा.यली कोरते, भाधयु ी याउऱकय तवेच ळिंकय
वलटनकय मािंचे प्रनतननधी उऩत्स्थत शोते.

मालेऱी उऩत्स्थत वलण भान्मलय वाहशत्यमकािंनी आऩरे वाहशयम भनऩाच्मा

ग्रिंथारमातून लाचकािंना उऩरब्ध करुन दे ण्मावाठी भशाऩौय निंदा त्जचकाय मािंच्माकडे
वऩ
ु द
ू ण केरे.

मराठी साहहत्ययकांच्या साहहययांनाही लमलणार व्यासऩीठ : महाऩौर नंदा त्जचकार

याष्ट्रीम हशिंदी हदनाननमभयत ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक दमाळिंकय नतलायी मािंच्मा ऩढ
ु ाकायातून
ळशयातीर वाहशत्यमकािंच्मा वाहशयमािंना व्मावऩीठ उऩरब्ध करुन दे ण्माचा भशयलाचा

ननणणम घेण्मात आरा आशे . आज लाचणा-मािंची विंख्मा कभी झारी अळी ओयड शोत
अवरी तयी वलाांऩमांत वाहशयम ऩोशोचवलण्माची गयज आशे . लाचनाने वलचाय

कयण्माची षभता लद्
ु े प्रयमेकाने लाचन कयणे आलश्मक आशे .
ृ ीिंगत शोते. यमाभऱ

भनऩातीर लाचनारमाभधन
ू ळशयातीर प्रमवद् वाहशत्यमकािंच्मा यचना, यमािंच्मा कवलता,
रेखन जनतेऩमांत ऩोशोचन
ू वाहशत्यमकायािंच्मा वाहशयमािंना व्मावऩीठ मभऱणाय आशे त.
याष्ट्रीम हशिंदी हदनाननमभयत ळशयातीर हशिंदी वाहशत्यमकािंचे वाहशयम भनऩा

लाचनारमातून लाचकािंऩमांत ऩोशोचवलण्मात मेणाय आशे त. तय रलकयच भयाठी

वाहशत्यमकािंचश
े ी वाहशयम भनऩाच्मा ग्रिंथारमातून लाचकािंऩमांत ऩोशोचवलण्मात मेतीर,
अवे भशाऩौय निंदा त्जचकाय मािंनी मालेऱी वािंचगतरे.

नयें द्र ऩरयशाय मािंनी वलण वाहशत्यमकािंच्मा लतीने भनोगत व्मक्त केरे. भनऩाने

घेतरेरा ऩढ
ु ाकाय अमबनिंदनीम अवन
ू ऩढ
ु ीर लऴीऩमांत ५१ वाहशत्यमक भनऩाकडे

आऩरे वाहशयम वऩ
ु द
ू ण कयतीर ल ऩढ
ु े शी विंख्मा लाढत याहशर, अवा वलश्लाव यमािंनी
मालेऱी व्मक्त केरा.

कामणक्रभाचे विंचारन ज्मेष्ट्ठ नगयवेलक दमाळिंकय नतलायी मािंनी केरे तय आबाय
ननगभ वचचल शयीळ दफ
ु े मािंनी भानरे.

