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अिभिजत नां दगावकर/ केशवसूत नगरी, मालगुं ड
मराठी साहीȑातील तेजोसूयŊ कवी केशवसु त यां चे जɉगाव असले ʞा मालगुंडमȯे ‘पुˑकां चे गाव’
साकारǻाǉा घोषणेचा िवसर पडले ʞा शासनाǉा डोळय़ात एका Ůकाशन सं̾थे ने आपʞा ˑु ȑ
कृतीतून झणझणीत अंजन घातले आहे . शासकीय अना̾थेǉा धोरणावर ‘तŜण भारत’ ने Ůकाश
टाकʞानंतर ई-सािहȑ जगतातील अŤगǻ सं ̾था ‘बुकगंगा डॉट कॉम’ने कवी केशवसु त ˝ारकात
‘पुˑकां चे गाव’ ̾थापन करǻासाठी पु ढाकार घे तला आहे . शासनावर िवसंबून न राहता
लोकचळवळीतून ‘पुˑकां चे गाव’ साकारǻाची घोषणा करतानाच आठवडाभरात 1 लाख Ŝपयां ची
पुˑके ˝ारकाला भेट दे ǻाचे ‘बुकगं गा’चे सं ̾थापक अȯƗ मंदार जोगळे कर यां नी जाहीर केले
आहे .
कवी केशवसुत यां ǉा 151 शतकोȅर सुवणŊ महोȖवी जयंती शुŢवारी साजरी करǻात आली.
या पाʷŊभुमीवर केशवसुत ˝ारकात ‘पुˑकां चे गाव’ साकारǻाǉा घोषणेचा सरकारला पडले ला
िवसर व सरकारी अना̾थेवर ‘तŜण भारत’ ने झगझगीत Ůकाष टाकला होता.
या वृȅाची दखल घेत ‘बुकगं गा’ ने आता ही संकʙना ŮȑƗात राबिवǻासाठी ˢतःच पुढाकार
घेतला आहे . केशवसुत यां ǉा जयतीिदनी याबाबतची घोषणा करताना आपʞाला अȑानंद होत
असʞाचे जोगळे कर यां नी ‘तŜण भारत’शी बोलताना सां िगतले. ‘बुकगं गा डॉट कॉम’ǉा
ई-बु कǉा माȯमातून 1 हजारां šन अिधक Ůकाशकां ची 2 लाखां Šन अिधक पुˑके जगभरातील 60
दे शां तील मराठी वाचक वाचतात. या वाचकां ना आवाहन कŝन पुˑकां ची गंगा केशवसुत
˝ारकाकडे वळवǻाचे आवाहन करणार असʞाचे ȑां नी सां िगतले . ‘बुकगंगा’चे वाचक व
लोकसहभागातून केशवसु त ˝ारकात ‘पुˑकां चे गाव’ सं कʙना पुणŊȕास नेणार असʞाचे ते
ʉणाले.
पु ˑकां चे गाव उभे करǻासाठी ‘बुकगं गा’ येȑा आठवडाभरातच 1 लाखां ची पुˑके उपलɩ
कŝन दे णार आहे . या योजनेमȯे कोणȑा पुˑकां चा समावेश करावा याबाबत ʩव̾थापन
सिमतीशी चचाŊ कŝन िनणŊय घेǻात येणार असʞाचे ȑां नी सां िगतले. या योजनेला
सािहȑŮे मींनीही भſम पाठींबा दे ऊन ही योजना पु णŊȕाला नेǻासाठी सहकायŊ करावे असे
आवाहनही ȑां नी केले.
शासकीय धोरणावर सािहȑ Ůेमींची नाराजी
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केशवसू तां ǉा मालगुं डला ‘पुˑकाचे गाव’ची ŮितƗा या शीषŊ काखाली ‘तŜण भारत’ने शुŢवारǉा
अं कात सरकारची अना̾थेवर Ůकाशझोत टाकला होता. िदड वषाō पुवŎ मराठी भाषा मंũी िवनोद
तावडे यां नी याबाबतची घोषणा केली होती. ȑानंतर िवशे ष सिमतीने वषŊभरापुवŎ मालगुंडला भेट
दे ऊन ȑाचा अहवालही सादर केला. माũ पुढे कोणȑाच हालचाली झाʞा नाहीत. याबाबत ̾थािनक
सिमतीने शासनाशी पũʩवहार केला असता अȨाप कोणताही िनणŊय झाला नसʞाचे दोन
मिहɊां पुवŎ कळवǻात आʞाने ही योजना बासनात गुंडाळली जाǻाची शƐता या वृ ȅात ʩƅ
करǻात आली होती. हे वृȅ ŮिसȠ होताच सािहȑŮेमींमधून शासनाबाबत तीŴ रोष ʩƅ होत
आहे . या पाʷŊभुमीवर ‘बुकगंगा’ ने सकाराȏक पाऊल उचलत शासनाला चपराकच िदʞाǉा
ŮितŢीय ʩƅ होत आहे .
अमे įरकाİ̾थत रȉािगरीचे सुपुũ
‘बु कगंगा डॉट कॉम’चे सं ̾थापक-अȯƗ मंदार जोगळे कर गेली 20 वषő अमेįरकेत वाˑʩाला
आहे त. ये थूनच ते ‘बुकगंगा’चा कारभार सां भाळतात. ते रYािगरी िजZातील साखरपा गावचे सु पुO
आहे त. ‘बुकगंगा’ने 5 वषाM पूवN ई-बुक दु िनयेत +वेश कEन आज अ5,थान पटकावले आहे . या
सं,थेची पुणे, रYािगरी आिण साखरपा अशी तीन काया लयेही आहे त. सं,थे$ा
www.bookganga.com या सं केत,थळावर व 8888300300 [मण\िनवर संपक कEन पु"के
घरपोच उपलI कEन िदली जातात, असेही ां नी ]^ केले.
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