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  विश्व मराठी पररषदेचा अभिनि उपक्रम    
कवििर्य केशिसुत स्मारक, मालगुुंड (गणपतीपुळे) र्ेथ े

 

सृजनस्पशय शशविरे 
जसा पररस स्पशय लोखुंडाला... तसा सृजनस्पशय र्ुिा मनांना...   

 युिकांिर संस्कार करणारी शिविरे... 
 त्यांच्या जाणणिा समृद्ध करणारा विलक्षण अनुिि... 

 िौणद्धक, मानशसक, िािवनक विकास साधणारा... 
 जीिनाला ददिा देणारा उपक्रम.. 

   

यिस्वी लेखक, सादित्यत्यक, कलाकार, उद्योजक, पत्रकार, िैज्ञावनक यांच्या कायाचे, लेखनाचे ककंिा कलेचे 
आपण चाित ेअसतो. त्यांच्या लेखनाचा, कलेचा, कायाचा आस्वाद आपण नेिमीच घेत असतो. यिस्वी लोकांच्या 
जीिन प्रिासािद्दल, त्यांच्या जडणघडणीिद्दल आणण यिस्वी जीिनाच्या मागील त्यांची साधना, तपस्या, अडचणी, 
अनुिि, त्यांचे आदिश, त्यांचे विचार इत्यादी गोष्टींिद्दल सिांना प्रचंड कुतूिल असते.  
सिशसामान्य ददसणारे, सिशसामान्य जीिन जगणारे लोक यिस्वी कसे िोतात ?, आपल्याला देखील त्यांच्याप्रमाण े
िनता येईल का ?, ककमान त्यांच्या या यिाचा आनंदाचा, चैतन्याचा अनुिि आपल्यालािी घेता येईल का?, त्यांच्या 
आचारांचा - विचारांचा पररस स्पिश आपल्यालािी वमळेल का ? अिी इच्छा सिशजण मनोमनी िाळगून असतात.  
 अिा यिस्वी मान्यिर व्यक्तींच्या सावनध्यात आपल्याला रािता आले तर…! 
 त्यांच्या जीिनप्रिास थेट त्यांच्याकडून जाणून घेता आला तर…! 
 त्यांच्यािी मनमुराद गप्पा करता आल्या तर…! 
 त्यांचा पररस स्पिश आपल्या जीिनाला देखील लािला तर… याची फक्त कल्पना केली तरी मन उत्सािाने-

आनंदान ेिरून जाते...  
 यातूनच विश्व मराठी पररषदेचे संस्थापक-अध्यक्ष प्रा. शक्षवतज पाटुकले यांनी कोकण मराठी सादित्य पररषद 
यांच्या सिकायान े‘सृजनस्पशय’ या रोमांचकारी आणण अभिनि उपक्रमाचे आयोजन केले आिे.  

● सृजनस्पशय सुंकल्पना :  
१) नामिंत सादित्यत्यक, लेखक, किी, कलाकार, िैज्ञावनक, पत्रकार, सामाशजक कायशकते, उद्योजकांसोित चार ददिस 
व्यतीत करण्याची दवुमशळ संधी.  
२) त्यांच्या यिस्वी जीिन जडणघडणीचा प्रिास प्रत्यक्ष ऐका.  
३) त्यांच्यासोित मनमुराद आणण खलु्या गप्पा  
४) अभििाचन ऐकण्याची आणण सादर करण्याची देखील संधी 
५) सूयशमंददर, कातळशिल्पे, कोकण संसृ्कती प्रदिशन, पािस, आडीिरे, गणपतीपळेु येथे िेटी 
६ ) सििागींना प्रमाणपत्र वमळेल.        



िॅचेसची माहिती :  
 िॅच १] ४ - ७ मे, २०२१ (३ ला रात्री प्रस्थान – ८ ला पिाटे परत) 
 िॅच २] ११ – १४ मे, २०२१ (१० ला रात्री प्रस्थान – १५ ला पिाटे परत) 
 िॅच ३] १८ – २१ मे, २०२१ (१७ ला रात्री प्रस्थान – २२ ला पिाटे परत) 
 िॅच ४] २५ – २८ मे, २०२१ (२४ ला रात्री प्रस्थान – २९  ला पिाटे परत) 
 िॅच ५] १ – ४ जून, २०२१ (३१ ला रात्री प्रस्थान – ५ ला पिाटे परत) 
 िॅच ६] ८ – ११ जून, २०२१ (७ ला रात्री प्रस्थान – १२ ला पिाटे परत) 
 िॅच ७] १५ – १८ जून, २०२१ (१४ ला रात्री प्रस्थान – १९ ला पिाटे परत) 
 िॅच ८] २२ – २५ जून, २०२१ (२१ ला रात्री प्रस्थान – २६ ला पिाटे परत) 

वनर्म ि अटी :  
 िर्ोगट : िय िषे १६ ते ३५ | प्रिास व्यिस्था: पणुे त ेपुणे - लक्झरी िसने प्रिास  
 वनिास व्यिस्था: डॉरमने्टरी व्यिस्था - मदिला ि पुरुषांसाठी स्वतंत्र  
 ज्यांना स्वतुंत्र रािार्चे आिे त्यांचसेाठी: मालगुंड येथ ेिैयक्तक्तक रािण्यासाठी खाजगी िॉटेल्स उपलब्ध. 
 (मात्र त्याची नोंदणी िैयक्तक्तकररत्या िेगळी रक्कम िरून करता येईल.)  
 शशविराथी सुंख्या: ४०-६०   । पूियनोंदणी आिश्यक : नोंदणी करताना रु. ४०००/- िरािे लागतील   
 शशविर शलु्क ( पुण ेते पुण े): रु. ७५००/- फक्त  | थटे मालगुुंड : रु. ७०००/- फक्त   
 समिू नोंदणी : १० व्यक्तींच्या समूिाने एककत्रत आणण एकाचिेळी नोंदणी केल्यास एक व्यक्ती मोफत  
 जेिण: सकाळी अल्पोपिार, दपुारचे जेिण, संध्याकाळी चिा ि रात्रीचे जेिण (संपूणश िाकािारी, स्थावनक 

कोकणी पद्धतीचे) 
 कोणत्यािी प्रकारच्या व्यसनाला िंदी आिे. सामूदिक शिस्तीचे ितशन आिश्यक आिे.  
 स्थावनक प्रिास: जीप अथिा तत्सम खाजगी िािनान ेकेला जाईल.   
 एकदा केलेली नोंदणी कोणत्यािी कारणास्ति रद्द करता येणार नािी. मात्र िदली व्यक्ती देता येईल.   
 कािी अपररिायश कारणांमळेु वनयोशजत कायशक्रमात िदल िक्य 
 सिश कायदेिीर प्रकक्रया पुण ेशजल्हा न्यायालयांतगशत.   

नोंदणी कशी करािी ?  
 ऑनलाइन नोंदणी : https://www.vishwamarathiparishad.org/srujansparsh 
या संकेतस्थळाला िेट द्या. ऑनलाईन अजश ि िुल्क िरा.  
  िुल्क Google Pay ने िरता येईल (प्रा. अवनकेत पाटील – ७५०७२०७६४५).  

https://www.vishwamarathiparishad.org/srujansparsh


 

सिभागी मान्यिर : 
सृजनस्पशय शशविरामध्ये विविध क्षेत्रातील ३  ते ४ मान्यिर उपलब्धेनसुार सिभागी िोतील    

 साहित्यत्यक : वनशिमा िोरिणकर, िारत सासणे, िीना सोिोनी, मोवनका गजेंद्रगडकर, संजय सोनिणी, अतिु 
किात,े ि. म. कडू, मध ुमंगशे कणणशक, डॉ. श्रीपाद िािचंद्र जोशी, डॉ. नरेंद्र जोिी, अवनल कुलकणी 

 किी / गझलकार : राजन िाखे, म. िा. चव्हाण, वमनाक्षी पाटीि  
 िैज्ञावनक : डॉ. ज्यषे्ठराज जोशी, डॉ. अवनि काकोडकर, कािीनाथ देिधर, डॉ. रिींद्र कुलकणी, डॉ. िशिकांत 

कात्रे  
 उद्योजक : रिींद्र प्रिुदेसाई, डॉ. प्रमोद चौधरी, शंतन ूखानिेिकर, सुरेश िोंढे, िणमंतराि गायकिाड 
 कलाकार : पं. मनीषा साठे, चारूदत्त आफळे, पं. विकास कशाळकर, िेमंतराज ेमािळे, विघ्नेश जोशी, योगशे 

सोमण, रिींद्र खरे, राम साठे, प.ं प्रिाकर कारेकर, 
 पत्रकार : मोरेश्वर जोशी, िाऊ तोरसेकर, मनोिर कुिकणी, विनोद कुिकणी, 
 इतर विविध क्षेत्रांतील मान्यिर : पांडुरंग ििकिडे, प्र. के. घाणेकर, अवनि गोरे, उमेश झिरपे, वििेक ििेणकर, 

डॉ. विश्वास मिेेंदळे, विनयजी सिस्त्रिुदे्ध, प्रफुल्ल पाठक, वमशिदं मिाजन 
 

कार्यक्रम :  
आदल्या हदिशी रात्री ८.३० पुणे येथून लक्झरी िसने प्रयाण 
रात्री ८.३० पुणे येथून लक्झरी िसने प्रयाण 
हदिस पहिला: 
सकाळी ८ मालगुंड येथे आगमन 
सकाळी ९ अल्पोपिार  
सकाळी १०  स्वागत 
दपुारी १ िोजन 
दपुारी ३ ओळख आणण प्रास्ताविक 
सुंध्या. ५ पररसर दिशन 
सुंध्या. ७.३० िोजन  
रात्री ९ मनमुराद गप्पा, चचा इ.   
हदिस दसूरा, वतसरा : मालगुंड मुक्काम  

सकाळी ९ अल्पोपिार  
सकाळी १०  चचा/प्रश्नोत्तरे  
दपुारी १ िोजन 
दपुारी ३ जडणघडण / विचारमंथन  
सुंध्या. ५ स्थलदिशन/कलादिशन  
सुंध्या. ७.३० िोजन  
रात्री ९ मनमुराद गप्पा, चचा इ.  
हदिस चौथा :  
सकाळी ९ प्रस्थान – कातळशिल्पे दिशन, सूयशमंददर 

दिशन, आडीिरे, पािस दिशन   
रात्री ८.३० रत्नाक्तगरी येथून िसने पुण्याकडे  प्रयाण 

 थेट र्ेणारे : पदिल्या ददििी सकाळी ९ पयंत मालगुडं येथे पोिोचणे आिश्यक. चौथ्या ददििी संध्याकाळी ८ 
िाजता रत्नाक्तगरी यथेे त्यांचे शिविर िोजनोत्तर संपले. 

 अत्युंत मित्वाच े: शिविरादरम्यान कोरोना विषयक खिरदारी म्हणून सिश िासकीय वनयमांच ेपालन 
करण्यात येईल. 



९) िशिबराम�ये आपण काय सादर क� इि�छता (कला/कौश�य ) :  

१०) सजन�पश � िशिबराची सव� मािहती, िनयम, अटी आपण समजावन घते�या आहते का ?: ृ ू

मी सजन�पश� िशिबराम�ये �वत:�या इ�छेने, पणत� : �वत:�या जबाबदारीवर सहभागी होऊ इि�छतो / इि�छते. िशिबरातीलृ ू

सव� उप�माम�ये उ�साहाने भाग घईेल. िशिबर यश�वी हो�यासाठी सव�तोपरी सहा�य करेन. सव� िनयमाच ेआिण िश�तीच ें ं

पालन करेन. कपया मला याम�ये सहभागी क�न �यावे, ही िवनती.ृ ं

िठकाण :                                                                                                                                              

िदनाक  :  ं

नाव : 

सही :   

१) नाव: 

२) पण � प�ा :ू

३) �हॉटसअपॅ �. :                                               मोबाईल �. : ्

४) ई-मले : 

५) आई / वडील / जवळ�या �य��चा मोबाईल �.:   

६) ज�मतारीख :                                                     वय :                                             िलग : �ी o   / प�ष  o   ं ु

७) िश�ण : 

आपला पासपोट� 
साईज फोटो येथे 

िचकटवा

८) िशिबराम�ये सहभागी हो�याचा आपला उ�शे: 

न�दणी अज�

काया�लयीन उपयोगासाठी
                                                                       

{dœ ‘amR>r n[afX Am¶mo{OV  

{e~ra
Ogm  bmoI§S>mbm... Vgm ¶wdm ‘Zm§Zm...n[ag ñne© g¥OZñne© 

g¥OZñne©

* सव� कायदेशीर �ि�या पणे िज�हा �यायालयातग�त ु ं

न�दणी िदनाक :ं
बचॅ �माक व िदनाक  : ं ं

जमा केलेली र�कम :
बाक� र�कम :

 रोख:                   ऑनलाइन :
Gpay (Aniket Patil - 7507207645) :
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