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भशायाष्ट्रातीर ननलडक करादारने, लाचनारमे, अकााईव्शज आणण लस्तवुॊग्रशारमे 

(गॅरयीज, रामब्रयीज, अकााईव्शज अॉड म्मणुझमम्व- GLAM) माॊच्मा डडजजटर वॊक्रभणाचे भॅपऩ ॊग 

कयण्मावाठी तवेच मा वॊस्थाॊनी पलककमभडीमा प्रकलऩाॊच्मा वशमोगाने काभ कयण्माच्मा ळक्मता ऩडताऱून 

ऩाशण्मावाठी आणण त्मातीर आव्शाने ळोधण्मावाठी केररेा शा एक छोटा अभ्माव आशे.  

शा अभ्माव आमाा जोळी, सानदा गदे्र-पडके, कलमाणी कोतकय आणण वफुोध कुरकणी माॊच्माद्लाये 

कयण्मात आरा. मा अशलाराचे रेखन वफुोध कुरकणी माॊनी केरे अवनू वॊऩादकीम वशाय्म 

 ऩथुथमा ऩयुानमर स्नेशा माॊनी केरे आशे. वभुॊद्रो चट्टोऩाध्माम माॊनी अशलाराचे फाह्म ऩयीषण केरे आशे.  

शा अभ्माव वीआमएव-ए२के टीभने २०१९-२०२० भध्मे शाती घेतरेलमा रघु-कारीन अभ्मावाॊच्मा भामरकेचा 

एक बाग आशे. अशलाराचा शा भयाठी अनलुाद अवनू भऱू इॊग्रजी अशलार 

भेटा पलककमभडडमा आणण वीआमएव मा वॊकेतस्थऱाॊलय प्रकामळत झारा आशे.  

शे वाहशत्म CC BY-SA 4.0 मा भकु्त ऩयलानमाॊतगात प्रमवद्ध केर ेआशे. 
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१. प्रस्ताळना 
डडजजटर वॊक्रभण शा पलळऴेत: गेलमा दळकाभध्मे बायतातीर वाॊस्कृनतक लायवा षेत्राभध्मे झारेरा  एक 
भशत्त्लऩणूा फदर ठयरा आशे. इॊटयनेट आणण भलटीमभडडमा तॊत्रसानाच्मा उऩरब्धतभेऱेु गॅरयीज (करादारने), 
रामब्रयीज (ग्रॊथारम), अकााईव्शज आणण म्मणुझमम्व (वॊग्रशारमे) (GLAM) मा षेत्राभध्मे चाॊगरी प्रगती 
झारी आशे. माभऱेु वाॊस्कृनतक आळमाचा पलमबनन वॊदबाांनवुाय ननयननयाळ्मा ऩध्दतीने लाऩयवधु्दा केरा 
जात आशे. गेलमा दळकाभध्मे मा षेत्राभध्मे अनेक लेगलेगऱे प्रमत्न झार े आशेत, माभध्मे नॅळनर 
म्मणुझमभ करेक्ळनव डडजजटर रयऩॉणझटयी मावायख े वयकायी उऩक्रभ, जादलऩयू पलश्लपलद्मारमावायखी 
पलद्माऩीठे कयत अवरेरे ऩयुामबरेखाचे (अकााईव्शर) प्रमत्न तवेच ऩीऩलव अकााइव्शज ऑप रुयर इॊडडमा ल 
Indiancine.ma मावायख ेखाजगी आणण लमैजक्तक उऩक्रभ मा वलाांचा वभालेळ आशे. मा षते्रारा वतत 
बेडवालणार् मा वभस्माॊभध्मे जतन, अमबयषण (क्मयेुळन) आणण आळमाची देलाणघेलाण माॊचा पलकाव मा 
व्मनतरयक्त उऩरब्धता, ऩामाबतू वपुलधा आणण बापऴक अडचणी माॊचादेखीर वभालेळ आशे. आऩलमाकडीर 
वॊग्रश अनेक रोकाॊऩमांत ऩोचलण्मावाठी उत्वकु अवरेलमा वाॊस्कृनतक वॊस्थाॊना फौजध्दक वॊऩदा शक्क, भकु्त 
उऩरब्धता आणण गोऩनीमता मा नलीन वभस्माॊचादेखीर आता वाभना कयाला रागत आशे. वाॊस्कृनतक 
आळम वलावाभानम जनतरेा अथधक चाॊगलमाप्रकाये उऩरब्ध करून देण्मावाठी डडजजटर ऩरयलतानाभऱेु 
ननभााण झारेलमा ऩमाामाॊची भशत्त्लऩणूा भाहशती Wikimedia (पलककमभडडमा) आणण OpenGLAM 
(ओऩनग्रॅभ) मावायख्मा भकु्त भाहशती ननभााण भाध्मभाॊफयोफय वशमोग केलमाने मभऱत.े तवेच, 
ऩयुामबरेखाचे प्रमत्न कयण्माच्मा दृष्ट्टीने वशमोग कवा लाढलामचा, मापलऴमीवधु्दा जाणून घेता मेत.े 
वाॊस्कृनतक वॊस्था आणण भकु्त सान चऱलऱीतीर उऩक्रभ माभधीर दयी कभी कयण्माभध्मे GLAM-
पलककवायख ेप्रमत्न भशत्त्लऩणूा बमूभका फजालतात. भात्र, बायतात अजस्तत्लात अवररेे पलपलध प्रकायच ेवॊग्रश 
आणण शोत अवरेरे जतन प्रकलऩ ल पलकीमभडडमावायख्मा भाध्मभाॊभऱेु मभऱणार् मा अथधक चाॊगलमा 
वपुलधाॊचा मा प्रमत्नाॊना कळाप्रकाये पामदा शोईर, मापलऴमी द्स्तऐलजीकयण(डॉक्मभुेंटेळन) कयण्माफाफत 
तवेच त्मालय वॊळोधन कयण्माफाफत अजूनशी उदावीनता हदवनू मेत.े मा अभ्मावाद्लाये बायताच्मा भशायाष्ट्र 
याज्माभधीर काशी GLAM वॊस्थाॊचा अभ्माव कयण्मात आरा आशे आणण GLAM-पलकक उऩक्रभाॊतगात 
वाॊस्कृनतक आणण वालाजननक वॊग्रश कयणार्मा वॊस्थाॊवोफत अथधक चाॊगलमा वशमोगाचे ऩमााम ळोधण्मावाठी 
मा वॊस्थाॊचे वॊग्रश, त्माॊच्मावभोयीर आव्शाने आणण त्माॊच्मा फरस्थानाॊचा ल भमाादाॊचा अभ्माव कयण्मात 
आरा आशे. 
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https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation
https://meta.wikimedia.org/wiki/Open_GLAM
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:GLAM
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२. शंऴोधन प्रश्न आणण ऩद्धत 

ऩढुीर प्रश्नाॊच्मा आधाये मा अभ्मावाची यचना कयण्मात आरी: 

 बायताच्मा भशायाष्ट्र याज्मात GLAM षेत्रातीर डडजजटर वॊक्रभणाचा वाॊस्कृनतक वाभग्रीच्मा 
ननमभाती प्रकक्रमेलय आणण उऩरब्धतलेय काम ऩरयणाभ झारा आशे? 

 GLAM-पलककवायख्मा भकु्त सान प्रमत्नाॊवोफत वशमोगाचे वॊबाव्म ऩमााम काम आशेत? 

GLAM वॊस्थाॊचे भॅपऩ ॊग कयण्मावाठी प्रश्नालरी आणण वलेषण माॊचा लाऩय कयण्मात आरा. ननलडरेलमा 
वॊस्थाॊऩकैी  वशा वॊस्था भशायाष्ट्र याज्माच्मा ऩणेु जजलह्मातीर अवनू एक वॊस्था कोलशाऩयू जजलह्मातीर 
आशे. मा बागातीर पलककमभडडमाच्मा प्रकलऩाळी वॊफॊथधत अवरेरे वीआमएव-ए२केचे कामाक्रभ अथधकायी 
वफुोध कुरकणी माॊनी तमाय केरेलमा नेटलका भधून आणण स्नोफॉर वॅम्ऩमरॊगद्लाये मा वॊस्थाॊची ननजश्चती 
कयण्मात आरी. वॊग्रशाचे स्लरूऩ, उद्हदष्ट्ट आणण व्माप्ती, ननधी, उगभस् थान, ऑपराईन आणण ऑनराईन 
कामाप्रलाश (प्राप्त कयणे, जतन कयणे, नलीन दाखर झारेलमा गोष्ट्टीॊची नोंदणी, डडजजटामझेळन आणण 
भेटाडटेा भानके माॊच्मावश), भनषु्ट्मफऱ, ऩामाबतू वपुलधा, आमऩीआय धोयणे आणण रोकाॊऩमांत ऩोचण्माच े
प्रमत्न अळा फाफीॊलय मा प्रश्नालरीॊचा बय शोता. कामाक्रभ अथधकायी आणण मा बापऴक वभदुामात काभ 
कयणार्मा स्लमॊवेलकाॊच्मा भदतीने मा प्रश्नाललमा बरून घेण्मात आलमा. प्रश्नालरीचा भयाठी अनलुाद 
ऩरयमळष्ट्ट (अ) भध्मे हदरेरा आशे. 
बायतीम वॊदबाात वॊबाव्म GLAM-पलकक वशमोगाफाफत मळपायवी तमाय कयण्मावाठी मा भॅपऩ ॊगचा उऩमोग 
झारा. मा वॊस्थाॊना प्रत्मष बेट देणे, वाहशत्म तऩावणी आणण वाॊस्कृनतक वाभग्रीच्मा वॊग्रशाचे व्मलस्थाऩन 
ऩाशणार्मा प्रभखु व्मक्तीॊच्मा (प्रळावक, मळषक आणण पलद्माथी, वॊग्राशक {अकााईजव्शस्ट}, ग्रॊथऩार, पलकवक 
इ.) भरुाखती माद्लाये शे भॅपऩ ॊग कयण्मात आरे. 
नोव्शेंफय २०१९ त े पेब्रलुायी २०२० मा दयम्मान खारीर वात GLAM वॊस्थाॊना बेटी देण्मात आलमा. 
कोजव्शड-१९ वालात्रत्रक वाथीच्मा ऩरयजस्थतीभऱेु त्मानॊतयच्मा बेटी यद्द कयाव्मा रागलमा. वॊळोधनात 
वशबागी तीन पलककभीडडमनव - आमाा जोळी, सानदा गदे्र-पडके आणण कलमाणी कोतकय तवेच वफुोध 
कुरकणी माॊनी ऩढुीर हठकाणाॊच्मा वॊग्रशाॊचे पोटो पलककमभडडमा कॉभनवलय अऩरोड केरे आणण भयाठी 
पलककऩीडडमालय ऩाच वॊफॊथधत रेख वॊऩाहदत केर े— याजा हदनकय केऱकय वॊग्रशारम, ऩणेु नगय लाचन 
भॊहदय, वालाजननक लाचनारम, याजगरुूनगय, आणण आऩटे लाचन भॊहदय. 

 

 

 

 

https://mr.wikipedia.org/s/1u4r
https://mr.wikipedia.org/s/2dse
https://mr.wikipedia.org/s/2dse
https://mr.wikipedia.org/s/4gld
https://mr.wikipedia.org/s/3tkj
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३. शंऴोधन ऩद्धतीवळवयी ननरीसणे 

GLAM वॊफॊधी कामाांभध्मे यव अवरेलमा तीन वकक्रम पलककभीडडमनवच्मा - आमाा जोळी, सानदा गदे्र-पडके 
आणण कलमाणी कोतकय - भदतीने शा अभ्माव कयण्मात आरा. त्माॊच्मा वशबागातनू प्रश्नालरी तमाय 
कयण्मात आरी. वॊळोधनाची यचना, प्रकक्रमा आणण ननष्ट्कऴा माॊलय चचाा कयण्मावाठी प्रमळषण वत्र े
आमोजजत कयण्मात आरी. पलपलध पलककमभडडमा प्रकलऩाॊभध्मे सान ननमभातीवाठी वॊबाव्म ळक्मताॊलय चचाा 
कयण्मात आरी. मा पलककमभडडमनवनी मा भॅपऩ ॊगवाठी स्लेच्छेने बेटी हदलमा अवलमा तयी, प्रलाव, बोजन 
इत्मादीॊच्मा प्रत्मष खचााची बयऩाई कयण्मात आरी. शे कामा ऩणूा कयण्मावाठी मा स्लमॊवेलकाॊनी त्माॊच्मा 
ननममभत काभाॊभधून लेऱ काढरा. मा वॊस्थाॊच्मा काभकाजाच्मा लेऱा आणण प्रभखु व्मक्तीॊची उऩरब्धता मा 
फाफीदेखीर बेटीॊच ेननमोजन कयताना रषात घ्माव्मा रागलमा. काशी लेऱा स्लमॊवेलकाॊना त्माॊच्मा ननममभत 
नोकयीतनू यजा घ्माली रागरी, त्माभऱेुदेखीर काशी अडचणी उद्बललमा.  
ऩहशरी बेट शी वदय वॊस्था आणण प्रभखु व्मक्ती माॊचा ऩरयचम करून घेण्माच्मा उद्देळाने शोती. वॊभती 
ऩत्राॊलय स्लाषयी कयणे आणण भरुाखतीॊवाठी ऩयलानगी घेण्मावायख्मा इतय औऩचारयकता ऩणूा कयणे, 
मावाठी वॊस्थेच्मा अथधकार्माॊना बेटणे अत्मॊत भशत्त्लाचे शोत.े मा प्रकक्रमेभऱेु काभारा थोडा पलरॊफ झारा, 
ऩण अळा वॊळोधनावाठी वॊस्थेवोफत ववुॊलादी नात ेप्रस्थापऩत कयण्माची गयज त्माभऱेु रषात आरी. चचाा 
वरुब कयण्मावाठी प्रश्नालरीचा भयाठी बाऴते (स्थाननक बाऴा) अनलुाद कयण्मात आरा. वॊस्थाॊभध्मे 
अवरेलमा वॊग्रशाॊच्मा भरूबतू ऩरैूॊचा अभ्माव कयण्मावाठी थोड्मा थोड्मा अॊतयाने चाय-ऩाच बेटीॊची गयज 
आशे अव ेरषात आरे. ननममभत अॊतयाने बटेी हदलमाभऱेु चाॊगरे वॊफॊध प्रस्थापऩत शोतीर तवेच काभ 
वरगऩणे कयता मेईर. शे वॊळोधन कयण्मात स्लायस्म अवरेरे ऩयेुवे स्लमॊवेलक पलकीमभडीमनव मभऱलणे, 
प्रत्मेक वॊस्थेरा एकाशून अथधक बेटी देण्माची गयज अवलमाने कपलडलका चा कारालधी लाढणे, GLAM 
वॊस्थाॊकडून वकायात्भक प्रनतवादाॊचा अबाल आणण अखेयीव कोजव्शड-१९च्मा वालात्रत्रक वाथीभऱेु घारण्मात 
आरेरे ननफांध माॊवायख्मा काशी अनऩेक्षषत अडचणीॊभऱेु वध्माच्मा अभ्मावाचा नभनुा आकाय कभी झारा.  

४. मषाराष्ट्रातीऱ GLAM चे शळेसण 

भशायाष्ट्रातीर प्रभखु वॊस्था ननजश्चत कयण्मावाठी आणण याज्मातीर प्रभखु GLAM वॊस्थाॊची मादी तमाय 
कयण्मावाठी पलपलध ळावकीम आणण खाजगी वॊकेतस्थऱे तवेच प्रकामळत वाहशत्माचा अभ्माव कयण्मात 
आरा. कोणत्माशी लेफवाईट ककॊ ला प्रकाळनाने जजलशालाय ककॊ ला याज्मव्माऩी वॊस्थाॊची व्माऩक मादी फनलरी 
नवलमाचे रषात आरे. काशी थोड्मा वॊस्थाॊची भाहशती ऑनराईन उऩरब्ध आशे; ऩण त्माऩकैी फशुतके 
वॊस्था ऩमाटनाच्मा दृष्ट्टीने उऩमोगाच्मा आशेत. वॊळोधक, पलद्माथी ककॊ ला स्लायस्म अवरेरे इतय गट माॊना 
डोळ्मावभोय ठेलनू कोणतीशी मोग्मप्रकाये ननलड ककॊ ला पलऴमानवुाय लगालायी कयण्मात आरेरी नाशी. त्मात 
प्रमवद्ध ऩमाटन भागाांना भशत्त्ल देण्मात आरे आशे. त्माभऱेु जनतरेा भकु्तऩणे उऩरब्ध अवतीर, अळा 
प्रॅटपॉम्वालय वला GLAMs चे लगालाय दस्तऐलजीकयण कयण्माची गयज आशे. काशी लेफवाईट्वची मादी 
ऩरयमळष्ट्ट (फ) भध्मे हदरेरी आशे. 
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५. शळेसण केऱेल्या शंस्थांचा तऩऴीऱ  

५.१ आऩटे ळाचन मंददर, इचऱकरंजी 
आऩटे लाचन भॊहदय शे भशायाष्ट्र याज्माच्मा कोलशाऩयू जजलह्मातीर इचरकयॊजी मा छोट्मा ळशयातीर १५० 
लऴा जुने लाचनारम आशे. मेथीर ऩदाथधकार्माॊनी अनतळम चाॊगरे वशकामा केरे. लाचनारमातीर 
जुनमा/दमुभाऱ ऩसु्तकाॊचे आणण करादारनाचे डडजजटामझेळन वरुू कयण्मावाठी त े उत्वकु आशेत. ळॊबय 
लऴाांशून अथधक जुनमा थचत्राॊचे डीजीटामझेळन करून ती जतन कयण्मावाठीवदु्धा त्माॊना भदत शली आशे. 
लाचनारमाच्मा कभाचार्माॊना ऩसु्तके स्कॅन कयण्मावाठी स्कॅनवा हदरे आणण आलश्मक त ेप्रमळषण हदरे तय 
लाचनारम ऩसु्तके स्कॅन कयण्मावाठी तमाय आशे. डडजजटामझळेन कयणे आलश्मक अवरेलमा ४०० शून 
अथधक दमुभाऱ ऩसु्तकाॊची मादी ऩदाथधकार्माॊनी पलककमभडीमनवना हदरेरी आशे. वॊस्थेच्मा अध्मषाॊळी 
अथधकृत वॊलाद वरुू कयण्मात आरेरा आशे. ऩढुीर प्रकक्रमा कोजव्शड-१९ वालात्रत्रक वाथीभऱेु थाॊफरी आशे.   

५.२ इराळती कळे मानळळंऴऴास्र ळस्तुशंगषाऱय, ऩणेु     

इयालती कले भानललॊळळास्त्र लस्तवुॊग्रशारम, वापलत्रीफाई पुरे ऩणेु पलद्माऩीठाच्मा आलायात जस्थत आशे. मा 
लस्तवुॊग्रशारमारा वरुुलातीरा बेट देऊन ऩढुीर दस्तऐलजीकयणावाठी ऩयलानगी घेण्मात आरी. क्मयेुटय 
आणण ऩदाथधकार्माॊनी लस्तवुॊग्रशारमातीर वॊग्रशारा भकु्त सान प्रलेळावाठी ळक्म त ेवला वशकामा देऊ केर े
आशे. कोजव्शड-१९ च्मा वालात्रत्रक वाथीभऱेु आरेलमा प्रनतफॊधाभऱेु ऩढुच्मा बेटी झालमा नाशीत.  

      

५.३ जोऴीज म्यणुियम ऑप ममनीएचर रेल्ळेज     
१९९८ भध्मे श्री. फी. एव. जोळी माॊनी ऩणु्मात ―जोळीज म्मणुझमभ ऑप मभनीएचय येललेज‖ची स्थाऩन 
केरी. मा वॊग्रशारमात आगगाडमाॊची लेगलेगऱी भॉडलेव, येलले स्थानके, मवग्नलववहशत रॅक्व, ऩरू, 
ळशयातीर यस्त,े वका व इ.चा वभालेळ आशे. मेथे ध्लनी-प्रकाळ कामाक्रभ आमोजजत केर े जातात. शा 
बायतातीर मा प्रकायचा एकभेल वॊग्रश आशे. मेथे आऩण एकाच हठकाणी लसैाननक वॊकलऩना, शस्तकरा, 
तॊत्रसान, इनतशाव, कयभणकू इ. गोष्ट्टीॊळी वॊफॊथधत लस्त ू ऩाशू ळकतो. मा वॊगशारमात एक राईव्श ळो 
दाखलरा जातो. शा एक अनतळम ऩरयणाभकायक आणण वलाांत चाॊगरा अनबुल अवलमाभऱेु मेथीर 
अथधकार्माॊना डडजजटामझेळनची गयज लाटत नाशी. भात्र वॊग्रशारमात अवरेलमा येलल े भॉडलेवच्मा 
पलकावाच्मा प्रकक्रमेचे दस्तऐलजीकयण भशत्त्लाच े आशे. पलनाभलूम सान देणार्मा प्रॅटपॉम्वालय मा 
वॊग्रशारमाची जाहशयात करून शे वॊग्रशारम अथधकाथधक रोकाॊऩमांत ऩोचलण्माची वॊस्थाचारकाॊची इच्छा 
आशे. त्माद्लाये मा म्मणुझमभरा बेट देणार्माॊची वॊख्मा लाढेर. शे खाजगी भारकीचे लस्तवुॊग्रशारम 
अवलमाभऱेु, त्माची देखबार कयणे आणण त्मात नलीन गोष्ट्टीॊची बय घारत याशणे हदलवेंहदलव अलघड 
शोत चाररे आशे. त्माभऱेु, मा लस्तवुॊग्रशारमाफयोफय काशी प्रकायचे काभ वरुू कयण्मावाठी लाल आशे. 

http://www.aptewachan.org/
http://www.unipune.ac.in/dept/mental_moral_and_social_science/anthropology/antropology_webfiles/Musium.htm
https://www.minirailways.com/
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५.४ कॉऱेज ऑप मममऱरी इंजजनीअरीगं, ऩणेु  
कॉरेज ऑप मभमररी इॊजजनीअयीॊग, ऩणेु शी बायतात १९४३ भध्मे स्थाऩन कयण्मात आरेरी एक ख्मातनाभ 
वॊस्था आशे. मा लस्तवुॊग्रशारमात ऩहशलमा भशामदु्धाच्मा आधीच्मा काऱातीर जनुी (जव्शॊटेज) इॊजजनीअयीॊग 
इजक्लऩभेंट्व अवनू ती खूऩ भोठ्मा बागात ठेलण्मात आरेरी आशेत. लाचनारम पलबागात कॉप्वाचे वॊग्रश 
ठेलण्मात आरेरे आशेत. प्रळावकीम प्रकक्रमाॊभऱेु वरुुलातीच्मा काऱातीर बेटीवाठी पलरॊफ झारा. भशत्त्लाच्मा 
अथधकार्माॊफयोफयच्मा भरुाखतीॊवाठी ऩढुीर बेटीॊचेटी ननमोजन कयण्मात आरे शोत,े ऩण कोजव्शड-१९ 
वालात्रत्रक वाथीभऱेु यद्द कयण्मात आरेलमा आशेत. ऩण दमुभाऱ भमळनयी, इॊजजनीअयीॊग यचना, रष्ट्कयी 
लाशने इ. चे डॉक्मभुेंटेळन कयण्मावाठी लाल आशे, कायण मा वला गोष्ट्टी वलाांवाठी खुलमा आशेत. शी वॊस्था 
नलीन पऩढमाॊऩमांत सान ऩोचलण्मावाठीवदु्धा इच्छुक आशे.  

  

५.५ ऩणेु नगर ळाचन मंददर 
ऩणेु नगय लाचन भॊहदय शे ऩणु्मात १८४८ भध्मे स्थाऩन झारेरे ऐनतशामवक लाचनारम आशे. 
लाचनारमाभध्मे १७ व्मा ळतकाऩावनूच्मा दमुभाऱ ऩसु्तकाॊचा वॊग्रश आशे. मेथ े अनेक ऐनतशामवक 
शस्तमरणखत े आणण भौलमलान दैनॊहदनमा आशेत. लाचनारमाच्मा व्मलस्थाऩनारा मा षते्रातीर नलीन 
घडाभोडीॊची भाहशती आशे आणण वदस्माॊना वेला देण्मावाठी लेफ तॊत्रसानाचा लाऩयवदु्धा लाचनारमाने 
माआधीऩावनूच वरुू केरा आशे. कोशाभध्मे कॅटरॉग्ज ऑनराईन ऩद्धतीने उऩरब्ध करून देण्मात आरेरे 
आशेत. काशी प्रभाणात त्माॊनी डीजीटामझेळनचा प्रमत्न वरुू केरेरा आशे ऩण त्माॊना काशी इनऩटु्व 
देण्माची आणण भदत कयण्माची गयज आशे. आऩरे स्रोत (रयवोवेव) भोपत उऩरब्ध कयण्मावाठी ऩयस्ऩय 
वशमोगाने भोठ्मा प्रकलऩाॊलय काभ कयण्मावाठी ऩदाथधकायी तमाय आशेत. पलककमभडडमा प्रकलऩाॊळी ऩढेु 
एकत्रीकयण कयण्मावाठी ऩदाथधकायी ऩसु्तकाॊचा डटेाफेव देण्मावाठी तमाय आशेत. 
 

५.६ राजा ददनकर केलकर ळस्तुशंग्रषाऱय    
याजा हदनकय केऱकय लस्तवुॊग्रशारमाची स्थाऩना १९२० भध्मे ऩणु्मात हदनकय केऱकय माॊनी केरी. मा 
लस्तवुॊग्रशारमात पलपलध ऐनतशामवक काऱातीर २२,००० दमुभाऱ लस्तूॊचा वॊग्रश आशे. पलपलध पलऴमाॊलयीर 
करादारने पलचायऩलूाक पलकमवत कयण्मात आरेरी आशेत. लस्तवुॊग्रशारमाने मा पलऴमाॊलय ८ कॅटरॉग्ज 
प्रमवद्ध केरेरे आशेत. मा लस्तवुॊग्रशारमाचे अथधक तऩळीर अथधकृत लेफवाईटलय ऩाशता मेतीर.   

याज्म वयकाय काशी ननममभत देखबारीवाठी मा लस्तवुॊग्रशारमारा अॊळत: अनदुान देत.े पलकवन, 
अऩग्रेडळेन, जतन आणण जाहशयात मा गोष्ट्टीॊवाठी वॊस्थेरा ननधी उबायाला रागतो. लस्तवुॊग्रशारमाच्मा 
अथधकार्माॊनी डीजीटामझेळन प्रकलऩाचे ननमोजन केररेे आशे आणण ज्माप्रभाणे ननधी मभऱेर त्माप्रभाणे 
त्माची प्रगती शोत आशे. लस्तवुॊग्रशारमाच े अथधकायी वालाजननक षते्रात डीजीटर ऩद्धतीने भाहशती ळअेय 
कयण्मावाठी तमाय आशेत. पलकीमभडीमा प्रकलऩाॊद्लाये रोकाॊऩमांत ऩोचता मेईर, अवा त्माॊना पलश्लाव 
लाटतो. त्माॊनी लस्तूॊची आणण त्माॊच्मा प्रमोगळाऱेतीर जतन ऩद्धतीॊची  छामाथचत्र ेकाढण्मावाठी ऩयलानगी 
हदरी आशे. वॊळोधनाच्मा शेतनेू लाचनारमाॊना आणण लस्तवुॊग्रशारमाॊना बेट देण्मावाठी मेणार्मा 
पलकीमभडीमनवना भोपत प्रलेळ देण्मावाठी त ेतमाय आशेत. 
 

https://www.irfca.org/gallery/Heritage/CME-Museum/
http://www.punenagarvachan.org/
https://rajakelkarmuseum.org/about.html
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५.७ राजगुरूनगर शाळाजननक ळाचनाऱय, राजगुरूनगर  
याजगरुूनगय वालाजननक लाचनारम शे १५० लऴाांशून जास्त जुने वालाजननक लाचनारम आणण स्ऩधाा ऩयीषा 
कें द्र आशे. मा लाचनारमाचे लमैळष्ट्ट्मे म्शणज े १९व्मा ळतकाऩावनूची दमुभाऱ ऩसु्तके आणण 
शस्तमरणखत.े  मेथीर व्मलस्थाऩनारा पलककमभडीमा प्रकलऩ, ओऩन वोवा कॅटरॉथग ॊग, मनुनकोड डटेा एॊरी 
मवस्टीम्व इ.फद्दर भाशीत नव्शत.े ऩण ऩहशलमा बेटीनॊतय अथधकार्माॊनी अनतळम वकायात्भक प्रनतवाद 
हदरा. याज्म भयाठी पलकाव वॊस्थेच्मा आथथाक वशमोगातनू तवेच वेंटय पॉय इॊटयनेट अॉड वोवामटी आणण 
पलसान आश्रभ, ऩाफऱ माॊच्मा ताॊत्रत्रक वशकामााने २५ दमुभाऱ ऩसु्तकाॊच्मा डीजीटामझेळनरा वरुुलात झारी. 
मा ऩसु्तकाॊचे डीजीटामझळेनचे काभ ऩणूा झार े आणण एक स्लतॊत्र लगा तमाय करून पलककमभडडमा 
कॉभनवलय अऩरोड कयण्मात आरी. शस्तमरणखत े आणण इतय वाहशत्म खयाफ शोत अवलमाभऱेु ळक्म 
नततक्मा रलकय त ेडडजजटर रूऩात आणण्माची गयज आशे. 

६. ननरीसणे 

६.१ कें द्रस्थानी अशऱेऱे ळाऩरकत े 

GLAM वॊस्थाॊना, पलळऴेत:  वॊग्रशारमे आणण ग्रॊथारमाॊना बेट देणार् मा रोकाॊची वॊख्मा अमरकडच्मा 
काऱात कभी झारी आशे. लेफलय भकु्त लाऩयाच्मा ऩयलानमाॊतगात वाहशत्म अऩरोड केलमाने प्रत्मष बेट 
देणार्मा रोकाॊची वॊख्मा कभी शोण्मारा आणखी प्रोत्वाशन हदलमावायखे शोईर अवे अथधकार् माॊना लाटत.े 
ऩण त्माफयोफयच, नलीन पऩढीरा मा वॊग्रशाॊकड ेआकपऴात कयण्मावाठी भोफाईर ॲप्वच्मा भाध्मभातनू त्माॊच े
मा वॊग्रशाॊळी नात ेजोडाल,े अळी इच्छादेखीर अथधकार् माॊनी व्मक्त केरी आशे आणण मावाठी त्माॊनी काशी 
कलऩना वचुललमा आशेत. तथापऩ मा वाहशत्माच्मा लेफलयीर वालाजननक उऩरब्धतपेलऴमी वातत्माने थचॊता 
व्मक्त केरी जात आशे. काशी वॊस्थाॊकड े ऩयुातन लस्त,ू शस्तमरणखत,े चार ू जस्थतीतीर भॉडलेव ककॊ ला 
ऩसु्तके मावायखे अवाधायण ककॊ ला दमुभाऱ वाहशत्म आशे. अथधकार् माॊना लाटत ेकी वॊस्थाॊची प्रभखु आकऴाणे 
लेफलय लणानावहशत खुरी केलमाने वॊस्थाॊना स्लत:कड े आकपऴात करून घ्मामचे भदु्देच फाद ठयतीर. 
दवुयीकड,े मा वॊस्थाॊभध्मे अवरेलमा मा खजजनमाफाफत वॊळोधक आणण यमवक अनमबस आशेत. 

६.२ ऴाश्ळतता 
वॊग्रशाॊच्मा डडजजटामजेळनभध्मे दवुया भशत्त्लाचा भदु्दा आणण अडचण म्शणजे वॊस्थाॊची नाजूक आथथाक 
ऩरयजस्थती. वॊग्रशारमाॊची प्रकाळने शी त्माॊच्मावाठी उत्ऩननाची वाधने आशेत. बेट देणार् माॊवाठी कभीत कभी 
प्रलेळ ळलुक ककॊ ला लगाणीचे दय ठेलणे आलश्मक अवलमाने मा वॊस्थाॊवाठी काऊॊ टयलय पलकरे जाणाये 
वाहशत्म शे एकभेल उत्ऩननाचे वाधन आशे. म्शणूनच, मा वाहशत्माची ऑनराईन उऩरब्धता आणण प्रचाय 
मालय भमाादा आशे. आळमाच्मा भकु्त उऩरब्धतरेा ऩयूक अवे ळाश्लत भॉडरे ळोधणे, शा अनेक वॊस्थाॊवाठी 
एक भशत्त्लाचा भदु्दा आशे. मा वॊस्थाॊना आथथाक ऩाठफऱ देणे मा गोष्ट्टीरा वयकायी एजनवीज ककॊ ला 

http://vigyanashram.com/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Books_with_Public_Library,_Rajgurunagar_published_before_1900
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धभाादाम वॊस्थाॊकडून प्राधानम हदरे जात नाशी. काशी वॊस्थाॊनी वाभाजजक उत्तयदानमत्ल ननधी 
(CSR)  मभऱलण्मात मळ मभऱलरे आशे. ननधी उबायण्माच्मा अमबमानाॊवाठी त्माॊना व्मालवानमक भदत 
घ्माली रागत.े 

६.३ तातं्ररक अडचणी 
खुद्द डडजजटामजेळनच्मा प्रकक्रमेभध्मेदेखीर ताॊत्रत्रक अडचणी आशेत. काशी ग्रॊथारमाॊनी जागनतक कॅटरॉथग ॊग 
प्रणारीचा अलरॊफ केरेरा नाशी. त्माभऱेु प्रकाळन अथधकाय (कॉऩीयाईट्व) आणण ऩसु्तकाच्मा अलस्थेनवुाय 
ऩसु्तकाॊच्मा भाहशतीचे पलश्रेऴण कयणे अलघड आशे. खयाफ झारेलमा ऩसु्तकाॊची डडजजटामजेळननॊतय 
पललशेलाट रालामरा अथधकायी उत्वकु आशेत. काशीॊनी याज्म वयकाय पलबागाॊकड ेननधीची भागणी केरी शोती 
ऩण त्माॊना काशी प्रनतवाद मभऱारा नाशी. याष्ट्रीम स्तयालय प्रभाणणत डडजजटामजेळन धोयणे अजस्तत्लात 
नाशीत आणण अनेक वॊस्था पलद्मभान भाऩदॊड आणण धोयणाॊफाफत अनमबस आशेत, शे माचे कायण अव ू
ळकत.े ऩसु्तकाॊच्मा अलस्थभेऱेु ती स्कॅनन ॊगवाठी वॊस्थाॊफाशेय घेऊन जामरा ऩयलानगी नाशी शी आणखी एक 
अडचण आशे. मा ऩरयजस्थतीभध्मे ऩयुामबरेख आणण येकॉड्ाव व्मलस्थाऩनापलऴमी जागरूकता ननभााण कयणे 
आणण प्रमळषण देणे शी भखु्म गयज आशे. 

६.४ समता ळाढळणे 

कोणताशी प्रकलऩ वरुू कयण्माऩलूी वॊस्थाॊच्मा कभाचार् माॊभध्मे भकु्त सान षते्रापलऴमी अवरेरी जागरूकता ल 
षभता लाढलणे आणण त्माॊचे डडजजटामजळेन कौळलम वधुायणे भशत्त्लाच ेआशे. वॊकलऩना आणण चाॊगलमा 
ऩद्धती अथधक व्मलजस्थतऩणे वभजण्माकयता वरुब ऩरयबाऴा (टमभानॉरॉजी) आणण काशी आदळा प्रकलऩाॊच े
अभ्माव अशलार (केव स्टडीज) तमाय कयणे गयजेचे आशे. भयाठीतीर काशी चाॊगलमा डडजजटामजेळनवभध्मे 
पलपलध वॊस्थाॊनी ऩणूा केरेलमा पलनोफा बाले, प्रफोधनकाय ठाकये आणण पलनामक वालयकय माॊच्मा वॊऩणूा 
कामााच्मा डडजजटामजेळनचा वभालेळ आशे. भशायाष्ट्र याज्म वयकायच्मा बाऴा पलबागानेदेखीर १२९ जुनी 
ऩसु्तके आणण ५५५ जुनी भामवके डडजजटाइज करून ती आऩलमा लेफवाईटलय अऩरोड केरी आशेत. 
भशायाष्ट्र याज्म वाहशत्म आणण वॊस्कृती भॊडऱाच्मा लेफवाईटलय ४३४ ऩसु्तके PDF, epub आणण mobi 
स्लरूऩात उऩरब्ध करून हदरी आशेत.  

 
 
 

 
 
 

http://www.vinoba.in/#/books
http://prabodhankar.org/samagra-sahitya
https://www.savarkarsmarak.com/downloadbooks.php
https://rmvs.marathi.gov.in/books
https://sahitya.marathi.gov.in/%E0%A4%87-%E0%A4%AC%E0%A5%81%E0%A4%95-%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%8A%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%A1
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७. मऴपारशी 
मा प्रकक्रमेत वशबागी अवरेलमा पलककमभडडमनवळी चचाा, वात GLAM वॊस्थाॊच्मा प्रभखु व्मक्तीॊच्मा 
भरुाखती आणण अळा प्रकायच्मा वॊस्थाॊवोफत काभ कयण्माचा ऩलूीचा अनबुल माॊलय मा मळपायवी 
आधायरेलमा आशेत. मा वॊळोधन अभ्मावात मळकरेलमा भशत्त्लाच्मा गोष्ट्टी लय नभदू केरेलमा 
ननयीषणाॊभध्मे हदवनू मेतात. वाॊस्कृनतक वाभग्रीची उऩरब्धता आणण पलकीभीडीमा प्रकलऩाॊवाठी वॊबाव्म 
वशमोग मालय चचचेा अथधक बय याहशलमाभऱेु, वाभग्री तमाय कयण्माच्मा ऩरैलूय तऩळीरात चचाा झारी 
नाशी. मा अभ्मावाभधून ऩढेु मेणार् मा मळपायळी नजीकच्मा बपलष्ट्मातीर कामाक्रभाॊवाठी काशी भागादळाक 
तत्त्ले प्रदान कयतात. भात्र, GLAM षेत्रावाठी व्माऩक धोयणे तमाय कयण्मावाठी, याज्मातीर पलपलध 
बागाॊतीर बयऩयू वॊस्थाॊचे भॅपऩ ॊग कयणे आलश्मक आशे, जेणेकरून मा षते्राच े आणण त्माच्मावोफतच्मा 
वॊबाव्म प्रकलऩाॊचे अथधक व्माऩक थचत्र स्ऩष्ट्ट शोईर.  

  

भॅपऩ ॊग प्रकक्रमेतीर वशबागी पलपलध घटकाॊळी वॊफॊथधत मळपायवी खारी हदलमा आशेत –  
 

७.१ वळककमीडडयन्शशाठी 
• वॊस्थाॊना बेट देणार्मा पलककभीडडमनववाठी पलककमभडडमाचे प्रकलऩ, कॉऩीयाईट भदु्दे, कक्रएहटव्श कॉभनव 
ऩयलाने आणण ग्रॊथारमळास्त्राची भरूबतू भाहशती मावॊदबाात षभतालधान प्रमळषण वत्र ेआमोजजत कयण्मात 
मालीत. स्थाननक बाऴाॊभध्मे मा पलऴमाॊलय वॊदबा वाहशत्म उऩरब्ध झालमाव भरुाखतीच्मा प्रकक्रमेभध्मे 
उऩमकु्त ठयेर.  

• वॊऩणूा याज्मात ककॊ ला अनेक याज्माॊभध्मे मा भॅपऩ ॊग कामााची ऩनुयालतृ्ती कयण्मावाठी, पलककमभडडमा 
स्लमॊवेलकाॊची ननलड पाय भशत्त्लाची आशे. काभे लेऱेत आणण चाॊगलमा गणुलते्तवश ऩाय ऩडण्मावाठी प्रत्मेक 
बेटीवाठी लाजली भानधन देण्मात माले.  

  

७.२ GLAM शंस्थांशाठी 
• पलककमभडडमा प्रकलऩ ककॊ ला इॊटयनेट अकााईव्श मावायख्मा भोपत सान प्रॅटपॉम्वापलऴमी GLAM वॊस्थाॊना 
ऩयेुळी भाहशती नाशी अवे ननदळानाव आरे. त्माॊना कॉऩीयाईट आणण फौद्थधक भारभत्ता अथधकायाॊफद्दर 
भाहशती आशे, ऩयॊत ु कक्रएहटव्श कॉभनव ककॊ ला इतय ऩयलानमाॊपलऴमी भाहशती नाशी. त्माॊना त्माॊचा वॊग्रश 
जगबय उऩरब्ध करुन देण्माची इच्छा आशे ऩयॊत ु त्मा ऩद्धतीॊफद्दर स्ऩष्ट्ट भाहशती नाशी. मा ऩरैूॊळी 
वॊफॊथधत वशमोग कयता आलमाव आनॊद शोईर.  

• जुनमा ग्रॊथारमाॊभध्मे दमुभाऱ ऩसु्तकाॊचा चाॊगरा वॊग्रश आशे. मा ऩसु्तकाॊचे जतन कयण्मात तवेच ऩसु्तके 
वाठलण्मावाठी जागेचा अबाल मा अडचणी त्माॊना बेडवालत आशेत. तवेच मा ऩसु्तकाॊच्मा लाचकाॊची 
वॊख्मादेखीर अत्मॊत नगण्म आशे. त्माभऱेु शे भौलमलान दमुभाऱ वाहशत्म ऩणूाऩणे खयाफ शोण्माऩलूी त्माच े
डडजजटामझेळन कयण्माची गयज आशे.  

  

 

https://wikimediafoundation.org/our-work/wikimedia-projects/
https://archive.org/
https://creativecommons.org/
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७.३ शीआयएशशाठी (ककंळा अंमऱफजाळणी करणाऱ्या इतर शंस्थाशंाठी) 
• बौगोमरक ल पलऴमानवुाय ऩरैूॊचे आणखी लगीकयण करून याज्मातीर GLAM वॊस्थाॊची एक 
वलावभालेळक मादी फनलनू ती वला जनतवेाठी भकु्तऩणे उऩरब्ध करुन द्मामची आशे.  

• मा वॊस्थाॊभधीर कभाचायी आणण व्मलस्थाऩकीम वदस्माॊवाठी मनुनव्शवार भेटाडटेा स्रक्चवा (वॊयचना) 
आणण कोशावायख्मा मनुनकोड मॊत्रणाॊचे प्रमळषण आमोजजत कयामचे आशे. कॉऩीयाईट जस्थती वभजण्मावाठी, 
भेटाडटेाचे पलश्रेऴण कयण्मावाठी ककभान मनुनव्शवार स्लरूऩात कॅटरॉथग ॊगच ेकाभ प्राधानमाने केरे ऩाहशजे. 
स्कॅनन ॊगभधीर ऩनुयालतृ्ती (डुजप्रकेळन) टाऱण्मावाठी एक कें द्रीम बाॊडाय आलश्मक आशे. मा कामाांवाठी 
वीआमएव-ए२के ने धोयणात्भक ननमोजन कयण्माची आलश्मकता आशे.  

• वॊबाव्म GLAM-पलकी वॊस्थाॊच्मा वखोर प्रकयण अभ्मावाॊवाठी (केवस्टडीजवाठी), ननलावी पलककभीडडमन 
(WiR) कामाक्रभ याफलरा जाला.  

• वॊफॊथधत याज्म आणण कें द्र वयकायच्मा पलबागाॊळी वॊलाद वाधलमाव वॊळोधन कक्रमेरा आणण ऩढुीर 
वशमोगाॊना चारना मभऱेर. अळा वॊळोधनाचे ननष्ट्कऴा, वॊफॊथधत वॊस्थाॊच्मा वशकामााने तमाय केरेलमा ठोव 
प्रकलऩ प्रस्तालाॊवश अळा पलबागाॊवोफत ळअेय केरे जाऊ ळकतात.  

  

मा अभ्मावाच्मा ननयीषणाॊभध्मे स्ऩष्ट्ट केलमानवुाय, डडजजटर मगु शे वाॊस्कृनतक लायवा षेत्रात भशत्त्लऩणूा 
फदर घडलनू आणत आशे, ऩयॊत ु त्माऩकैी भोठा बाग अजूनशी वाॊस्कृनतक वाभग्रीच्मा उऩरब्धतचे्मा 
थचॊताॊळी वॊफॊथधत आशे.  

मा षेत्राच्मा अथधक वलावभालेळक अभ्मावाद्लाये उऩरब्धता आणण आउटयीच मा वभस्माॊलय भात कयण्मात 
आणण भशत्त्लाचे म्शणजे वाभग्री तमाय कयण्मात डडजजटर तॊत्रसानाची आणण पलककऩीडडमावायख्मा भकु्त 
सान प्रॅटपॉम्वाची बमूभका वभजून घेता मेईर. आत्ता केरेलमा मा अभ्मावातनू पलपलध वॊस्थाॊच्मा 
वशकामााने काभ कयण्माच्मा ळक्मता आणण त्मावाठी आलश्मक अवरेरे प्रमत्न रषात आरे आशेत. 
बायतीम बाऴाॊभधीर पलककमभडडमा प्रकलऩाॊवश GLAM च्मा कामाावाठी व्माऩक धोयण तमाय 
कयण्मावाठीदेखीर शा अभ्माव उऩमकु्त ठरू ळकेर. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedian_in_residence
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८. चचरदाऱन 
 

 
आऩटे लाचन भॊहदय मेथीर करादारन  

By सानदा गदे्र-पडके, Art gallery at Apte vachan mandir, Ichalkaranji, CC BY-SA 4.0 

 

ऩणेु नगय लाचन भॊहदय  
By हदऩक कोतकय, ऩुणे नगय लाचन भॊहदय ग्रॊथारम 4, CC BY-SA 4.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A6%E0%A4%BE_%E0%A4%97%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87-%E0%A4%AB%E0%A4%A1%E0%A4%95%E0%A5%87
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Art_gallery_at_Apte_vachan_mandir,_Ichalkaranji.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%95_%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%A4%E0%A4%95%E0%A4%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A5%87%20%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%20%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%9A%E0%A4%A8%20%E0%A4%AE%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B0%20%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%204.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode


13 

 

 

याजा हदनकय केऱकय लस्तवुॊग्रशारमातीर ऩनुननामभात भस्तानी भशार  
By आमाा जोळी, भस्तानी भशार, CC BY-SA 4.0 

 

 

याजा हदनकय केऱकय लस्तवुॊग्रशारमातीर लाद्म पलबाग 
By आमाा जोळी, याजा हदनकय केऱकय लस्तुवॊग्रशारमातीर लाद्म पलबाग, CC BY-SA 4.0 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%A4%AE%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%20%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:%E0%A4%86%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE_%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B6%E0%A5%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%BE_%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A4%B0_%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%B3%E0%A4%95%E0%A4%B0_%E0%A4%B8%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF_%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A5%87_%E0%A4%AF%E0%A5%87%E0%A4%A5%E0%A5%80%E0%A4%B2_%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
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 ऩररमऴष्ट्ट (अ) 

अभ्याश प्रश्नाळऱी 

1. वॊक्षषप्त भाहशती द्मा -  वॊस्थेच्मा स्थाऩनेचा इनतशाव,  उद्हदष्ट्टे,  व्मलस्थाऩकीम यचना, 

आथथाक स्रोत 

2. वॊक्षषप्त भाहशती द्मा - उऩरब्ध अवरेरी एकूण वाभुग्री - वॊख्मात्भक तऩळीर, लगालायी, 

कोणकोणत्मा काऱातीर वॊग्रश, प्रकाय 

3. वॊग्रशातीर लस्तू कळा ऩद्धतीने मभऱपललमा आशेत? कोणी देणगी म्शणून हदरेलमा आशेत 

का? मावाठी काशी आथथाक वशाय्म मभऱारे का? 

4. वॊग्रशाच ेडडजीटामझळेन झारे आशे का? कळा प्रकाये, ककती प्रभाणात? 

5. लस्तूॊची नोंद कळा प्रकाये ठेलरी जाते? लेगलेगऱे टप्ऩे कोणते? कोणती भानके/ऩद्धती 

मावाठी लाऩयरी जातात? 

6. डडजीटामझळेन कयण्मावाठी आऩण काशी प्रमत्न केरे का? कोणत्मा अडचणी/आव्शाने 

आशेत? उदा. यचना, प्रमळक्षषत भनुष्ट्मफऱ, आथथाक तयतूद, ताॊत्रत्रक गयजा  

7. वॊक्षषप्त भाहशती द्मा - एकूण भनुष्ट्मफऱ तऩळीर : कोणती कौळलमे, तज्सता अवरेरे 

8. वॊस्थेने घेतरेरे षभतालधान कामाक्रभ, ककती लेऱा घेतरे, इतयत्र कोठे प्रमळषणे झारी का? 

9. फौद्थधक वॊऩदा, प्रताथधकाय कामदे मापलऴमी आऩणाव ककतऩत भाहशती आशे? माफाफतीत 

काशी आव्शाने जाणलतात का? भुक्त स्रोतापलऴमी आऩरे काम भत आशे? 

10. आऩरा वॊग्रश, वाहशत्म जास्तीत जास्त वभाजाऩमांत ऩोचपलण्मावाठी आऩण काम उऩक्रभ 

केरे आशेत? बपलष्ट्मातीर कलऩना काम आशेत? माच े स्लरूऩ कवे आशे? लेफवाईट, 

वभाजभाध्मभे, जाहशयात, फातम्मा, स्भयणणका इ. 
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 ऩररमऴष्ट्ट (फ) 

मषाराष्ट्र ऴाशन आणण इतर शंस्थांच्या ळेफशाईट्श 
 भशायाष्ट्र वयकायचा ऩमाटन आणण वॊस्कृती पलबाग 

cultural.maharashtra.gov.in/pdf/info_of_puraskar_and_yojna.pdf 

 भशायाष्ट्र ऩमाटन  

www.maharashtratourism.gov.in/treasures/museums 

 यत्नाथगयी ऩमाटन  

https://ratnagiritourism.in/category/history/ 

 औयॊगाफाद जजलशा, भशायाष्ट्र वयकाय 

https://aurangabad.gov.in/places-of-interest/ 

 लाचनारमे वॊचरनारम, भशायाष्ट्र वयकाय 

http://dol.maharashtra.gov.in/ 

 भशायाष्ट्र ऩमाटन  

https://maharashtratourism.net/museums/index.html 

 थथॊक भशायाष्ट्रा - https://thinkmaharashtra.com/taxonomy/term/512 

 पयीद्व कॅभेया म्मुणझमभ  

https://thinkmaharashtra.com/node/1820 

 ऩुयलाय ऐनतशामवक लस्तुवॊग्रशारम  

https://thinkmaharashtra.com/node/2855  

 ऩुणे जजलह्मातीर लस्तुवॊग्रशारमे: हरऩ अॅडव्शामझय  

https://www.tripadvisor.in/Attractions-g12400025-Activities-c49-

Pune_District_Maharashtra.html 

 यत्नाथगयी जजलह्मातीर लस्तुवॊग्रशारमे: हरऩ अॅडव्शामझय  

 https://www.tripadvisor.in/Attractions-g12400039-Activities-c49-

Ratnagiri_District_Maharashtra.html 

https://cultural.maharashtra.gov.in/pdf/info_of_puraskar_and_yojna.pdf
https://www.maharashtratourism.gov.in/treasures/museums
https://ratnagiritourism.in/category/history/
https://aurangabad.gov.in/places-of-interest/
http://dol.maharashtra.gov.in/
https://maharashtratourism.net/museums/index.html
https://thinkmaharashtra.com/taxonomy/term/512
https://thinkmaharashtra.com/node/1820
https://thinkmaharashtra.com/node/2855
https://www.tripadvisor.in/Attractions-g12400025-Activities-c49-Pune_District_Maharashtra.html
https://www.tripadvisor.in/Attractions-g12400025-Activities-c49-Pune_District_Maharashtra.html
https://www.tripadvisor.in/Attractions-g12400039-Activities-c49-Ratnagiri_District_Maharashtra.html
https://www.tripadvisor.in/Attractions-g12400039-Activities-c49-Ratnagiri_District_Maharashtra.html

