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ंथ नेह वाचनालय 

 

वाचकांना आप या कामा या वेळेनंतर ंथालयात जाऊन पु तकांची ने-आण करणे हे 
नेहमीच श य नसते अशावेळ  आप या कायालयात कंवा घरात कोणी पु तके आणून देत असेल 
तर ते कोणाला आवडणार नाह ? नेमक  ह च भ नाट क पना ा वाचनालया या थापनेमागे आहे. 

वाचनाची आवड असणारे लोक आप या आवड साठ  पु तक खरेद  कर याची आ ण कुठूनह  
िमळवून वाच याची तयार  नहेमीच दाखवत असतात. पण असे अनेक वाचक आहेत. यांना ा 
दो ह  गो ी सहज श य होत नाह त यां यासाठ च ंथ नेह वाचनालय सु  झाले आहे असे 
हट यास वावगे ठरणार नाह .  

ंथ नेह हे सीएसट  ते ड बवली(पूव वभाग), सीएसट  ते बेलापूर(हाबर वभाग), चचगेट 
ते बोर वली(प म वभाग) ांदर यान कोण याह  प यावर कायालयात कंवा घर  अशी घरपोच 
पु तकसेवा देणारे वाचनालय आहे. 

वाचनालयाचा प ा- एफ-५-१, स. गो. बवनगर, मु ाबाई णालयाजवळ, घाटकोपर 
(प म) , मुंबई ४०००८४ असा आहे.  

वाचनालयात दूर वनी ९८६९०२४०६१ कंवा इ-मेल ारे granthasneh@gmail.com पु तक 
न दणीची सु वधा उपल ध आहे. येथे सव कार या वयोगटासाठ  पु तके उपल ध आहेत. घर  कंवा 
ऑ फसम य.े थोड यात वाचक सांगतील या प यावर यांना यां या आवड ची पु तके उपल ध 
क न दे याची यव था येथे केली जाते. म ह याला ६ पु तके हणजेच दर १० दवसांनी २ पु तके 
बदल याची सु वधा आहे. वाचनालयाची मािसक वगणी पये १२५ आहे आ ण अनामत र कम 
पये ५०० आहे (वाचनालय बंद के यास सव र कम परत दली जाईल). पु तके कु रयरने 

पाठ वली जातात आ ण कु रयरनेच पु तके परत दे याची सु वधा केली जाते. अगद  सभासदन दणी 
देखील कु रयरनेच होते, तेव यासाठ देखील वाचकांना य  यावे लागत नाह . 

वाचकां या सोयीने वाचनाचा छंद जोपासणे श य हावे ासाठ  “ ंथ नेह”ने आवड ची 
पु तके उपल ध क न घे याची संधी देऊ केली आहे. मुंबई शहर आ ण उपनगरात ह  सेवा सु  
झाली आहे आ ण याला उ म ितसादह  िमळत आहे. 

मराठ तील वाचनीय अशा पु तकांचा सं ह असलेले हे वाचनालय आ ह  (सु या हा े, 
लता पोपळे, व नल घरत) सु  केले आहे. 

येक वाचनालयासाठ  आिथक पाठबळ हे मह वाचे असतेच. यामुळे वयंसेवी सं था, 
पु तक ेमी वाचक, पु तक दानकत ांनी ा वाचनालयास पु तक कंवा आिथक व पात हातभार 
लावावा अशी आमची इ छा आहे. 
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ंथ नेहचे सचंालक असलेले आ ह  सवजण पद यु र िश ण घेतलेले उ चिश त असून 
वेगवेग या पदावर वेगवेग या ठकाणी कायरत आहोत.  

वाचकांमाफत येणा  या सूचना आ ण पु तकां या मागणीनुसार सं हात उ रो र भर पडत 
जाणार आहे. 

ंथ नेह वषयी या अिधक मा हतीसाठ  granthasneh@gmail.com वर संपक साधावा कंवा 
९९३०७३८१८५ / ९८६९०२४०६१ /९८३३१८५४२६ /९८१९४३५५७६ ा मांकांवर संवाद साधावा ह  
वनंती. 

 


