
 

 
खडके� वर वाचनालय महानगरपा�लका, औरंगाबाद 

 

 

महानगरपा�लका वाचनालय खडके� वर वाचनालय चे उदघाटन नगर प�रषद 

अि�त! वात असताना #द 30/10/1955 म* ये झाले ! यानंतर नवी इमारत 

01/01/1999 म* ये झाल..  

 सं* या एकदर 22 वाचनालय लहान व मोठे आहेत. ! यात 5 #ठकाणी पु� तक 

देव घेव चालते तर 17 #ठकाणी वाचन क8 आहेत. 

 खडके� वर वाचनालय म* ये जवळपास 22 वत;मान प< येतात 14 सा> त#हके, 

9 पा8ीके, तर 69 मा�सके येतात. 

 वाचनालयाची इमारत दोन मजल. आहे. वाचनालयाच े बांधलेले 8े<फळ 

16,600 चौ.�म. आहे. 

 वाचनालयात जवळपास 1 लाख पु� तके आहेत C याम* ये नाटक, कथा, 

कांदब-या, आ! म च�र<, धा�म;क Fंथ, नकाशे, चर.<,े लेख, रामायण, महाभारत 

लेखकाच ेनावे सांगायचे झाल ेतर प.ु ल. देशपांडे, व. प.ु काळे, द. मा. �मराजदार, 

बाबा कदम, सुहास �शरवाळकर कवी बाल कवी, मंगेश पाडगांवकर तसचे जुने 

लेखक सपंादक, कुमार केतकर, अचाय; अ< ेगाजलेले Fंथ जसे कI छावा, युगंधर, 

राजKी, शहेनशहा, महानायक भगृ स#हता, ययाती पानीपत. 

    वाचनालयामधील अनुवाद.त लहान मोठयाना आवडणार. अनवुाद.त पु� तके जसे 

कI 
 

1. हॅर. पॉटर पु� तकाचा संच 

2. शेरलॉकहोO स पणु; संच 
 

आजकालP या, ट..Q ह., मोबईल, इंटरनेट P या युगात वाचक थोड ेकमी झाले 

असतील पण खरे वाचक पु� तका पासुन दरु जाऊच शकत नाह.त.  

इथे दोन तीन O हणी लागु होतात. 

 

 

पाने 02 

 



 
पाने 02 

 

   1 वाचाल तर वाचाल 

   2 पु� तके हेच खरे �म< 

   3 मुल �शकल. Tगती झाल..  

   महानगरपा�लका वाचनालय हे शहराP या म* य #ठकाणी आहे िजथुन शाळा, 

कॉलेज, रहदार.च े सव; वहाने जस े बस �र8ा, दचुाकI, चार चाकI वहाने येऊ 

शकतात.  

 

 

 

वाचनालयात प
 ता  

महानगरपा�लका वाचनालय 

खडके� वर मं�दरा समोर,  

अंजल� टॉक ज,! या बाजुला  

खडके� वर, औरंगाबाद  

(&पन कोड न.ं 431001)  

 

   महानगरपा�लका खडके� वर वाचनालयास एकदा आव� य भेट देणे व 

सभासद होणे. वाचनालयाचे अनामत रU कम 200/- Vपये, Tवेश फI 20/- Vपये, 

वाWष;क वग;णी 120/- Vपये, सगळे �मळुन 340/- Vपये एकदाच भरा व वष; भर 

वाचनालयात पु� तक Xकंवा मा�सक (एक वेळस एकच) बाकIची मा#हती फाम; 

म* ये #दलेले आहे. आपल ेसहष; � वागत आहे.  

 

 

 

 

 

 

 


