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िचपळूण सािह�य संमेलनाचा काय ��म जाहीर
म . टा . �ितिनधी , मुंबई
८६ वे अिखल भारतीय मराठी सािह�य संमेलन ११ ते १३ जानेवारी २०१३ या कालावधीत िचपळूण येथे
होणार आहे . संमेलना�या िनिम�ाने र�ािगरी िज�	ात सािह�याचा गजर दमुदमुणार असून िडस 
बरपासूनच
िविवध सािहि�यक उप�म आख�यात आले आहेत . मु�य संमेलनादरयान चचा � , �ा�याने , पु�तक �दश�ने ,
न�ा पु�तकांचे �काशन समारंभ , मुलाखती , सािहि�यकां�या गाठीभेटी असे काय ��म होणार आहेत .
अिखल भारतीय मराठी सािह�य महामंडळाने गु�वारी मुंबई मराठी प�कार संघात प�कार प�रषद घेऊन तीन
�दवसांचा काय ��म जाहीर केला . महामंडळा�या अ�य�ा उषा तांबे , काय �वाह उ�वला मेह 
दळे आिण कोषा�य�
गु�नाथ दळवी यावेळी उपि�थत होते . जानेवारी�या १० तारखेपासूनच र�ािगरी िज�	ातील िविवध
�ठकाणां�न � ंथ�द�ा िनघणार आहेत . त�ण िपढीला पया�वरणाबाबत जाग�क कर�या�या उ�ेशाने पया�वरण
�दडी काढ�यात येणार आहे . संमेलन �थळाला ' �व . यशवंतराव च�हाण नगरी ' असे नाव दे�यात येणार असून
िविवध �वेश�ारांना कोकणातील नामवंत सािहि�यकांची नावे दे�यात येणार आहेत . िचपळूणातील लोकमा�य
वाचनालया�या वतीने हे संमेलन होणार आहे .
असे असतील काय ��म
शु�वार , ११ जानेवारी : दपुारी उ�ाटन समारंभ , �यानंतर कवी संमेलन
शिनवार , १२ जानेवारी : अशोक नायगांवकर आिण रामदास फुटाणे यां�या ग पांची मैफल ;
' आम�या रेषा बोलतात भाषा ', ' यशवंतराव च�हाण यांचे िवचारिव! आिण आजचा महारा" ', '
जागितक#करण आिण आजची मराठी कादंबरी ', ' आही काय वाचतो , का वाचतो ' या िवषयांवर प�रसंवाद ;
संगीतकार कौशल इनामदार यांचा ' अमृताचा वसा ' हा मराठी किवतांवर आधा�रत रिववार , १३ जानेवारी :
मुलांसाठी बालज�लोष ; ' िवदेशात मराठीचा जागर ' या िवषयावर प�रसंवाद , अमे�रकाि�थत मंदार जोगळेकर
यां�या िवशेष �य�ाने होत असले�या या प�रसंवादात अमे�रका , कॅनडा , इं$लंड , ऑ�%ेिलया , इ&ायल ,
आखाती देशातील मराठी �'(चा सहभाग ; ' काय �क�या)�या शोधात सािह�यस�ंथा ' हा खास त�णवगा�साठी
प�रसंवाद ; मराठी िच�पटा�या शता*दी वषा�िनिम� कला�द$दश�क िनितन देसाई यां�या अ�य�तेखाली ' मराठी
सािह�य आिण िच�पटस+ृी ' या िवषयावर प�रसंवाद ; स�ंयाकाळी नामवंत कथाकारांचे कथाकथन
�ितिनधी न,दणी सु-



िचपळूण सािह�य संमेलनासाठी �ितिनध.ची न,दणी सु- झाली आहे . तीन �दवसां�या िनवास आिण भोजन
�व�थेसाठी अडीच हजार � . तर केवळ भोजन आिण चहापाना�या �व�थेसाठी एक हजार � . शु�क आहे .
� ंथ�दश�नासाठी दोनशे�न अिधक गाळे असून तीन �दवसांचे गा/यांचे शु�क ५ , ५०० � . असेल . संपक�  :
२३८०११९९ .


