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मराठी साही�ातील तेजोसूय� कवी केशवसुत यांचे ज�गाव असले�ा मालगंुडम े ‘पु"कांचे गाव’

साकार#ा$ा घोषणेचा िवसर पडले�ा शासना$ा डोळय़ात एका +काशन सं,थेने आप�ा "ु�
कृतीतून झणझणीत अंजन घातले आहे. शासकीय अना,थे$ा धोरणावर ‘त2ण भारत’ ने +काश
टाक�ानंतर ई-सािह� जगतातील अ5ग# सं,था ‘बुकगंगा डॉट कॉम’ने कवी केशवसुत 8ारकात
‘पु"कांचे गाव’ ,थापन कर#ासाठी पुढाकार घेतला आहे. शासनावर िवसंबून न राहता
लोकचळवळीतून ‘पु"कांचे गाव’ साकार#ाची घोषणा करतानाच आठवडाभरात 1 लाख 2पयांची
पु"के 8ारकाला भेट दे#ाचे  ‘बुकगंगा’चे सं,थापक अ ; मंदार जोगळेकर यांनी जाहीर केले
आहे.

      कवी केशवसुत यां$ा 151 शतको<र सुवण� महो=वी जयंती शु>वारी साजरी कर#ात आली.
या पा?�भुमीवर केशवसुत 8ारकात ‘पु"कांचे गाव’ साकार#ा$ा घोषणेचा सरकारला पडलेला
िवसर व सरकारी अना,थेवर ‘त2ण भारत’ ने झगझगीत +काष टाकला होता.

    या वृ<ाची दखल घेत ‘बुकगंगा’ ने आता ही संक@ना +�;ात राबिव#ासाठी Aतःच पुढाकार
घेतला आहे. केशवसुत यां$ा जयतीिदनी याबाबतची घोषणा करताना आप�ाला अ�ानंद होत
अस�ाचे जोगळेकर यांनी  ‘त2ण भारत’शी बोलताना सांिगतले. ‘बुकगंगा डॉट कॉम’$ा
ई-बुक$ा मा मातून 1 हजारांCन अिधक +काशकांची 2 लाखांDन अिधक पु"के जगभरातील 60

देशांतील मराठी वाचक वाचतात.  या वाचकांना आवाहन कEन पु"कांची गंगा केशवसुत
8ारकाकडे वळव#ाचे आवाहन करणार अस�ाचे �ांनी सांिगतले. ‘बुकगंगा’चे वाचक व
लोकसहभागातून केशवसुत 8ारकात ‘पु"कांचे गाव’ संक@ना पुण�Fास नेणार अस�ाचे ते
Gणाले.

  पु"कांचे गाव उभे कर#ासाठी ‘बुकगंगा’ ये�ा आठवडाभरातच  1 लाखांची पु"के उपलI
कEन देणार आहे. या योजनेम े कोण�ा पु"कांचा समावेश करावा याबाबत Jव,थापन
सिमतीशी चचा� कEन िनण�य घे#ात येणार अस�ाचे �ांनी सांिगतले. या योजनेला
सािह�+ेमीनंीही भKम पाठीबंा देऊन ही योजना पुण�Fाला ने#ासाठी सहकाय� करावे असे
आवाहनही �ांनी केले.

शासकीय धोरणावर सािह� +ेमीचंी नाराजी           
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केशवसूतां$ा मालगंुडला ‘पु"काचे गाव’ची +ित;ा या शीष�काखाली ‘त2ण भारत’ने शु>वार$ा
अंकात सरकारची अना,थेवर +काशझोत टाकला होता. िदड वषाMपुवN मराठी भाषा मंOी िवनोद
तावडे यांनी याबाबतची घोषणा केली होती. �ानंतर िवशेष सिमतीने वष�भरापुवN मालगंुडला भेट
देऊन �ाचा अहवालही सादर केला. माO पुढे कोण�ाच हालचाली झा�ा नाहीत. याबाबत ,थािनक
सिमतीने शासनाशी पOJवहार केला असता अPाप कोणताही िनण�य झाला नस�ाचे दोन
मिहQांपुवN कळव#ात आ�ाने ही योजना बासनात गंुडाळली जा#ाची शRता या वृ<ात JS
कर#ात आली होती. हे वृ< +िसT होताच सािह�+ेमीमंधून शासनाबाबत तीU रोष JS होत
आहे. या पा?�भुमीवर ‘बुकगंगा’ ने सकाराVक पाऊल उचलत शासनाला चपराकच िद�ा$ा
+ित>ीय JS होत आहे.

अमे�रका��थत र�ािगरीचे सुपु�

‘बुकगंगा डॉट कॉम’चे सं,थापक-अ ; मंदार जोगळेकर गेली 20 वषW अमेXरकेत वा"Jाला
आहेत. येथूनच ते ‘बुकगंगा’चा कारभार सांभाळतात. ते  रYािगरी िजZातील साखरपा गावचे सुपुO
आहेत. ‘बुकगंगा’ने 5 वषाMपूवN  ई-बुक दुिनयेत +वेश कEन आज अ5,थान पटकावले आहे. या
सं,थेची पुणे, रYािगरी आिण साखरपा अशी तीन काया�लयेही आहेत. सं,थे$ा
www.bookganga.com या संकेत,थळावर व 8888300300 [मण\िनवर संपक�  कEन पु"के
घरपोच उपलI कEन िदली जातात, असेही �ांनी ]^ केले.
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