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१५ ऑ टोबर २०१६ रोजी डॉ. ए. पी. ज.े अ दलु कलाम यां या ज मिदनी महािव ालया या ंथालयातफ 
‘‘‘‘वाचन रेणा िदनवाचन रेणा िदनवाचन रेणा िदनवाचन रेणा िदन’’’’ साजरा कर यात आला. सव थम 
सकाळी डॉ. कलाम यां या ितमेला 
महािव ालयाचे ाचाय डॉ. बी.बी. शमा यां या 
ह ते पु पहार अपण कर यात आला. यां यासह 
विर  िवभागा या उप- ाचाया डॉ. शुभांगी भावे, 
किन  िवभागाचे उप- ाचाय सी.ए. िव ाधर जोशी,  
किन  िवभागा या पयवेि का ा. अवंितका कानड े 
यांनीही डॉ. कलाम यां या ितमेला पु पहार अपण 
केला.    िव ाथ  आिण कमचारी यांना ेरणा 
िमळ या या दृ ीने डॉ. कलाम यां या ितमे या 
शेजारी यांचे काय आिण आयु य उलगडणारे िभ ीप क लाव यात आले होते.  

थं दशनथं दशनथं दशनथं दशन: : : :     

ंथालयातफ १५ ऑ टोबर २०१६ रोजी ‘‘‘‘वाचन रेणा वाचन रेणा वाचन रेणा वाचन रेणा िदनिदनिदनिदन’’’’ साजरा कर यात आला. या िनिम ान े
ंथालया या वाचन क ाम ये ंथ दशन 

आयोिजत कर यात आले. दशनाचे उदघाटन 
ये  प कार ी. अ ण करमरकर यां या ह त े

कर यात आल.े ंथालयात उपल ध असलेले डॉ. 
कलाम यांनी िलिहलेल े ंथ व यां या कायाब ल, 
यां या चिर ाब ल, यांची त वे आिण याचं े

िवचार मांडणारे अ य लेखकांचे ंथ या दशनात 
मांड यात आले. दशन थळी डॉ. कलाम यांच े
काही मह वाचे ेरणादायी िवचार दिशत 
कर यात आल.े    ंथ दशनात ंथांशेजारी डॉ. 
कलाम यांनी रचले या किवता आिण गाणी 

दिशत कर यात आली. िविवध वृ प ांम ये डॉ. कलाम यां याब ल छापून आले या मािहतीची का णेदखेील  



दिशत कर यात आली. सव िव ा याना डॉ. कलाम यां या ब आयामी कतृ वाच ेआिण ि म वाचे िविवध 
पैलू समजावेत आिण यातनू यानंा ेरणा िमळावी हा दशनाचा एक उ शे. तसेच सव दिशत ंथांची 
मािहती िव ा यापयत पोहोचावी आिण यातनू यांना वाचनाची ेरणा िमळावी हा दसुरा उ शे. 

ंथालयातील संदभ िवभागातील िविवध िव ाशाखांमधील व िविवध िवषयांवरील ंथही यावेळी दशनात 
मांड यात आले. 

    

    

महािव ालयातील िव ाथ , िश क तसेच िश केतर कमचारी या सवानी या थं दशनाला भेट िदली व 
दिशत वाचन सािह याचा लाभ घेतला.  

 

पिरतोष पिरतोष पिरतोष पिरतोष दददद. . . . पवार पवार पवार पवार     
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