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िचपळूण - येथ ेहोणाढया 86 !या अ"खल भारतीय मराठ& सा�ह�य संमेलनातील काय�बम आज ूिस*+पऽका-ारे जाह+र

कर.यात आल.े संमेलनात अनेक नामंवत सा�ह"�यक उप"ःथत राहणार आहेत. 11, 12, 13 जानेवार+ला हे संमेलन होणार

असून कालावधीत िचपळूणम2ये सा�ह"�यकांची मां�दयाळ+ जमणार आहे.

11 जानेवार+ला राऽी होणाढया क4वसंमेलनाच ेअ2य5 परभणीच ेनामवतं कवी इंि"जत भालेराव असतील. कवी संमेलनात

नारायण कुलकण8-कवठेकर, अशोक लोटणकर, ए. के. शेख, मधुसुदन नािनवडेकर, दादा मडकईकर, 4वंणू सुया� वाघ,

योगीराम माने, संतोष शेणई असे 40 कवी क4वता सादर करणार आहेत. �याच राऽी गाियका मदृलुा दाढे - जोशी या

का!य4वंकार सादर करणार आहेत. 12 जानेवार+ला वाऽ�टकेने महाराBभर Cयातनाम असलेले रामदास फुटाणे व सामा"जक

!यंगावर अचुक बोट ठेवणारे अशोक नायगांवकर यांFया गGपांची रिसकांना मेजवाणी आहे. ःव. यशवतंराव च!हाणांFया

जHमशताIद+ वषा�िनिम� "यशवतंराव च!हाण यांच े4वचार4वँ व आ"ण आजचा महाराB' या 4वषयावर होणाढया पLरसंवादाचे

अ2य5ःथान सागरकार नाना जोशी भूष4वणार आहेत. यात मधुकर भाव,े उMहासदादा पवार, न. म जोशी, देवNि फडणवीस

सहभागी होणार आहेत.

"आमFया रेषा बोलतात भाषा' या पLरसंवादाच ेअ2य5ःथान नामवतं !यंगिचऽकार िश. द. फडणीस भूषवतील. मंगेश

तNडूलकर, 4वजयराज बोधनकर, र4वमुकुल, सुलेखनकार अFयुत पालव िचऽांFया मा2यमातून 4वचार !यO करणार आहेत.

बाळासाहेब ठाकरे यांFया ःमतृीला हा पLरसंवाद अप�ण केला आहे.

"आPह+ काय वाचतो आ"ण का वाचतो' पLरसंवादाFया अ2य5ा माजी कN �िय मऽंी सुिमऽा महाजन आहेत. �याचबरोबर माजी

कN �ियमऽंी अनंत गीत,े आमदार ूमोद जठार, पालकमऽंी भाःकर जाधव, खासदार हुसैन दलवाई यांना आमं4ऽत केले आहे.

िनमं4ऽतांच ेक4वसंमेलनह+ होणार आहे. याFया अ2य5ा ूRा दया पवार आहेत. यात हेम�करण प�कS, संगीता अरबणेु,

अनुराधा नेTरकर, गो!याच ेशंभूभाऊ बांदेकर, राधा भाव,े द+पक करंद+कर, रवींि इंगळे, सई लिळत यशवतं कदम आद+ 40

कवी सहभागी होणार आहेत. अिभजात क4वता न!या 4पढ+समोर येणे हे सा�ह�याFया VWीने अ�यंत मह�वाच ेआहे. मराठ&

सारःवताने �दलेला अमतृाचा वसा पHुहा एकदा सा�ह�यूमेींसमोर संगीतकार कौशन इनामदार सादर करणार आहेत.

�दशांच ेतट कोसळले, 4वँ व जवळ आल.े �याच ेूित4बबं मराठ& सा�ह�यात �कतपत उमटतंय यांचा मागोवा घेणारा

पLरसंवाद जागितकSकरण आ"ण आजची मराठ& कादंबर+ या 4वषयावर होणार आहे. या पLरसंवादात पािनपतकार 4वँ वास

पाट+ल, सुमेध वडावाला, ौीराम पिचिें वOे 4वचार मांडणार आहेत. यािशवाय अनेक ूिथतयश, नवो�दत कवी उगवतीच ेरंग

या का!य म�ैफलीत क4वता सादर करणार आहेत. 13 जानेवार+ला खास मुलांसाठ& बालजMलोष काय�बम होईल. अंधत�वावर

अिनवार "जZ+ने मात क[न न�ृय, गायन, लेखन आद+ंवर ूभ�ुव िमळ4वणार+ मनौी सोमण �हची मुलाखत सुमेध वडावाला

घेणार आहेत.

यापवू8 झालेMया बालकुमार सा�ह�य संमेलनात ]यांनी मंडपातMया सव� मुलांना मुOपणाने हाःय, गायनाने बभेान केले ते



अनंत भाव ेहे गGपा गोWी- गाणी सादर करणार आहेत. यावळे+ सावड̂ येथील रोजीना मुसा साबळे ह+ दसुढया इय�ेत असलेली

मुलगी मराठ& भाषसेाठ& मी काय करणार? या 4वषयावर मुलांशी संवाद साधणार आहे. यावळे+ दसुढया सभामंडपात

4वदेशातील मराठ&चा जागर हा पLरसंवाद होणार आहे. अ2य5ःथानी जयंत बापट आहेत. वOे Pहणून इं_लडमधून अिनल

नेने, इ`ाईलमधून नोहा मसील, अमLेरकेतून मंदार जोगळेकर, िसंगापरूहून संतोष अ4ंबके आ"ण कतारहून हसन चौगुले हे

वOे येणार आहेत. सगaयाच सा�ह�य संमेनालनामधून कथाकथनाला सा�ह�यूमेी ूितसाद देतात. संमेलनात बाबा पर+ट,

जयवतं आवटे, रेखा बजैल, राजNि गहाळ, सुरेश काटोटकर, ूसाद 4वूदास, गीता सू,े 4वलास िशंदगीकर कथा सादर

करणार आहेत. मराठ& िचऽपटसWृीला 100 वष� पणू� झाMयाबZल कला�द_दश�क िनतीन देसाई मराठ& िचऽपटसWृीसाठ&

शतकपतू8 सोहaयावर शंभर नंबर+ सोने हा संिगतीक काय�बम सादर करतील. खास रिसकांसाठ&ह+ 14 जानेवार+ला अशोक

हांडे ूःतुत मराठ& बाणा हा काय�बम सादर होणार आहे. सा�ह�य संमेलनाला रिसकांनी ूितसाद bावा, असे आवाहन

संमेलन संयोजन सिमतीच ेूमुख व संमेलनाचे माग�दश�क नाना जोशी व काय�वाह ूकाश काणे यांनी केले आहे.
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