


मराठी भाषा दिवस (जागदिक मराठी भाषा दिवस, मराठी भाषा दिन

) हा जगभरािील मराठी भाषकाांकडून िर वषी २७ फेबु्रवारीला

साजरा केला जािो.. मराठी कवी दवषू्ण वामन दिरवाडकर ऊफफ

कुसुमाग्रज याांच्या जन्मदिवसाच्या दनदमत्ताने हा दिवस ‘मराठी भाषा

दिवस’ म्हणून पाळण्याची प्रथा सुरू झाली. जागदिक मराठी

अकािमीने या कामी पुढाकार घेिला. भाषेला अदभजाि भाषेचा िजाफ

दमळावा,दह समस्त मराठीजनाची मागणी आहे। इये मऱ्हादिचीया

नगरी ब्रह्म दवदे्यचा सुकाळू करी,अिा िब्ाांिून श्री ज्ञानिेवानी

मराठीचा उले्लख करिा,करिा ब्रम्हदवध्या म्हांिले आहे,िब्ब्रह्मही

म्हांिले आहे।याची यथाथफिा आज मराठी भाषा गौरव दिनी प्रकषाफने

पििे।अमृिािेही पैजासी दजांकणाऱ्या या माय मराठीचा मला साथफ

अदभमान वाििो. हा दिन नादिकच्या कवी कुसुमाग्रजाांचा वाढदिवस

आहे. त्ाांचा हा जन्म दिन मराठी भाषा दिन पाळला जािो.

http://marathi.webdunia.com/search?cx=015955889424990834868:frwpj39dz6i&cof=FORID:9&ie=UTF-8&sa=search&siteurl=//marathi.webdunia.com&q=%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%80+%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A4%BE+%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A8




भिलार : पुस्तकाांचां गाव

 भिलार हे गाव महाराष्ट्र ािील पुस्तकाांचां गाव म्हणून प्रदसद्धीस आले आहे.

ह्या गावाि महाराष्ट्र -िासनाच्या राज्य मराठी दवकास सांस्थेच्या विीने

पुस्तकाांचे गाव हा प्रकल्प राबवण्याि येि आहे.हे जगािील िुसरे, (पदहले

दब्रिन मधील हे-ओन-वे हे गाव आहे. जे आपल्याकडे असणाऱ्या

पुस्तकाांच्या सांग्रहाबद्दल प्रदसद्ध आहे.) आदिया खांडािील आदण भारिािील

पदहलेच पुस्तकाांचे गाव आहे.[१][२]

 लालचुिूक स्ट्र ॉबेरी म्हिली की पिकन डोळ्यासमोर येिां महाबळेश्वर अन्

पाचगणी. या िोन ‘दहल दसिी’च्या आजूबाजूला वसलीि अनेक छोिी-छोिी

गावां. सह्याद्रीच्या दहरव्यागार डोांगरराांगाच्या कुिीि पहुडलेली कौलारू

बाांधणीची गावां. यािलांच एक म्हणजे दभलार. पाचगणीवरनां महाबळेश्वरला

जािाना मधे्यच या गावचा फािा लागिो. म्हिलां िर हे गाव रोज दवश्वािी

सांपकफ ठेवून असणारां .. म्हिलां िर जगापासून फिकून राहणारां .

https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A4%82_%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B5
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%AE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A0%E0%A5%80_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B8_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B0#cite_note-1
https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B0#cite_note-2


स्ट्र ॉबेरी महोत्सवा’ मुळां जगाच्या कानाकोपऱ्याि पोहोचलेल्या या

गावाचा मुख्य व्यवसाय एकच.. स्ट्र ॉबेरी दपकवणां. वाहनानां िेिभराि,

िर दवमानानां जगभराि पाठवणां. दभलारची आिा अजून एक ओळख

होऊ लागली आहे- पुस्तकाांचां गाव म्हणून. महाराष्ट्र -िासनाच्या राज्य

मराठी दवकास सांस्थेच्या विीने पुस्तकाांचे गाव हा प्रकल्प राबवण्याि

येि आहे. दब्रिनमधील ‘हे ऑन वे’च्या धिीवर हे पुस्तकाांचां गाव

साकारलां आहे. महाबळेश्वरजवळच्या डोांगरकुिीि स्ट्र ॉबेरी दपकवणाऱ्या

या गावाि िब्बल पांधरा हजार पुस्तकां वस्तीला आहेि. दभांिी दचत्ाांनी

सजल्या आहेि, आदण घरीिारी वाचक-पयफिकाांसाठी स्वागिाची िोरणां

लावली आहेि.



दभलार गावची लोकसांख्या िीन-साडेिीन हजाराांची. पाच-साडेपाचिे उांबऱ्याांच्या या गावाि

पदहल्या िप्प्याि खूप दवचार करून पांचवीस दठकाणां दनवडली गेली. केवळ एक सरकारी

वाचनालय उभारण्यापेक्षा या प्रकल्पाि स्थादनकाांना जास्तीि जास्त सहभागी करण्यावर भर

दिला आहे. पुस्तकां िेिानाही त्ा दठकाणाची गरज ओळखून वगफवारी करण्याि आली. दहलरेंज

िाळेि बालसादहत्, िर हनुमान मांदिराि दनयिकादलकां ठेवण्याि आली. एका खासगी

कायाफलयाि विफमानपत्ां अन् साप्तादहकां , िर एका ररसॉिफमधे्य दनसगफ, पयफिन अन् पयाफवरण

सादहत् दिलां गेलां. दकमान २०-२५ लोकदप्रय पुस्तके अिी आहेि की िी सवफच घराांमधे्य

ठेवण्याि आली आहेि. वाचनाचा कां िाळा येणाऱ्या पयफिकाांसाठी, बालकुमाराांसाठी ‘बोलकी

पुस्तके’ हा अदभनव प्रकल्पिेखील लवकरच सुरू होणार आहे. कुसुमाग्रज प्रदिष्ठानची २००

पुस्तकाांची पेिी ‘पेन डर ाईव्ह’वर ‘कन्व्व्हिफ’ करण्याि आली असून त्ा माध्यमािून मुलाांना

सांगणकावरही पुस्तकां उपलब्ध होणार आहेि.





शे्वता भिभिष दाांडेकर



सौ. शे्विा दनदमष िाांडेकर

व्यवसाय -

- पुण्याि Next Generation या स्थादनक वृत्तवादहनीसाठी वृत्तदनवेिन

- सध्या tv9 मराठी या प्रदसद्ध वृत्तवादहनीसाठी वृत्तदनवेदिका म्हणून

कायफरि.

- पुणे(िदनवारवाडा), मुांबई आदण इिर िहराि राजकीय, सामादजक, 

साांसृ्कदिक कायफक्रमाांचां सूत्सांचालन.

-दविेष आवड - िास्त्रिय नृत् - भरिनाट्यम् िसेच नािकां , एकपात्ी प्रयोग.



- दिक्षण सुरू असिाना साांसृ्कदिक राजधानी पुण्याि प्रदसद्ध गणेिोत्सव मांडळाचे

अध्यक्षपि यिस्वीररत्ा पार पाडले.

- पुण्याचे पालकमांत्ी मा. दगररष बापि याांच्या हसे्त आििफ गणेिोत्सव कायफकिाफ पुरस्कार

- सामादजक उपक्रम - दवदवध सामादजक मांडळाांच्या माध्यमािून मुलाांसाठी बौस्त्रद्धक, मैिानी, 

वकृ्तत्त्व स्पधाफ, रक्तिान दिदबर, व्यवसायादभमुख प्रििफन, आरोग्य दिदबराांचां आयोजन

करणे.

- मादसकां , दिवाळी अांक, अहवाल, दविेषदिनी वृत्तपत्ाांसाठी लेखन.



िराठी िाषाभदि २७-०२-२०१९
प्राध्यापक डॉ. सुतार सर प्रिुख पाहुणे

टीव्ही ९ िराठी वृत्तवाभििीच्या

वृत्तभिवेभदका सौ .शे्वता दाांडेकर याांिा

पुष्पगुच्छ देऊि त्ाांचा सन्माि करतािा

सौ . शे्वता दाांडेकर िराठी िाषा ,

िराठी सांस्कार, िराठी सांसृ्कती

यावर व्याख्याि देतािा



िराठी िाषाभदि २७-०२-२०१९
श्रोत्ाांची सांवाद साधततािा श्रोते प्रश्न भवचारतािा



िराठी िाषाभदि २७-०२-२०१९
प्राचायय डॉ. प्राची घारपुरे ििोगत

व्यक्त करूि काययक्रिाची साांगता

करतािा

प्राचायय डॉ. प्राची घारपुरे आभण

सौ. शे्वता दाांडेकर आपापले भवचार

िाांडतािा सोबत कियचारी वगय



सरदार पटेल तांत्रज्ञाि सांस्था ग्रांथालयािधतील भिवडक

िराठी लेखक व कवी याांच्या पुस्तकाांचे प्रदशयि


