




 
साहित्य सते,ू पणु ेआहण डोंहिवली ग्रंथसंग्रिालय, डोंहिवली यांच्या संयकु्त हवद्यमान,े 

लखेन  काययशाळा 

एक लाख लेखक आणण एक कोटी वाचक याांना जोडण्याचा सांकल्प केलेली ‘साहहत्य सेतू’ ही एक अणभनव साणहत्य 

चळवळ आह.े १५ कोटी मराठी बांध ू- भणगनींसाठी भाषा, साणहत्य आणण सांस्कृणतणवषयक माणहतीचे आणण कौशल्याांचे 

आदानप्रदान करण ेआणण त्याांना सांधी आणण व्यासपीठ णनमााण करून दणे ेहा  साणहत्य सेतूचा मखु्य उद्दशे आह.े  

 
गेल्या काही वषाांमध्ये तर तांत्रज्ञान आणण आधणुनक मीणडयाने साणहत्यणवश्वाचा चेहरामोहरा पार बदलून टाकला आह.े 

एकीकडे वाचनसांस्कृतीचा ऱ्हास होत आह ेअसे म्हटले जाते तर दसुरीकडे ई – बकु आणण सोशल मीणडयावर दमदार 

अणभव्यक्तीचे कोंब फुटताना णदसत आहते. णवशेषतः यवुाणपढी यात आघाडीवर आह.े तरीही त्याांना योग्य मागादशानाची गरज 

आह.े माणहतीचा अभाव आणण मागादशानाची अनपुलब्धता यामळेु त्याांना अपेणित यश णमळत नाही. कसदार  णलणहणारे 

साणहणत्यक आणण  सजग वाचक ही काळाची गरज आहे. याचा णवचार करून ‘साहहत्य सेतू’ आणण ‘डोंहिवली ग्रंथसगं्रहालय’ 
या दोन सांस्थाांनी एकत्र येऊन लेखनणवषयक कायाशाळा आयोणजत केल्या आहते. कायाशाळाांचे णवषय आणण तारखा 

खालीलप्रमाण:े 

 

         हदनांक हवषय 

१ १० फेब्रवुारी २०१९ ब्लॉगलेखन कसे कराव े? 

२ १७ फेब्रवुारी २०१९ व्यावसाणयक लेखक बना: कॉपीराईट, ISBN, रॉयल्टी, प्रकाशक करार व 

अमझॅॉन, णललपकाटाद्वारे ऑनलाईन पसु्तक णवक्री 

३ ०३ माचा २०१९ कथालेखन कसे कराव े? 

४ १० माचा २०१९ अनवुाद कसा करावा? 

५ १७ माचा २०१९ लेखन – तांत्रज्ञान, सोशल मीणडया व णकां डल बकु, ई-बकु, ऑणडओ बकु 
 

 

मुांबई व मुांबई बाहरेील व्यक्तींनाही या कायाशाळाांमध्ये सहभागी होता यावे, यासाठी या कायाशाळा रणववारी आयोणजत करण्यात 

येणार आहते. या कायाशाळाांसाठी, प्रा. णितीज पाटुकले, भारत सासण,े मांगला गोडबोले, भाऊ तोरसेकर, उमा कुलकणी, मोणनका 

गजेंद्रगडकर, प्रणवण दवण,े प्रा. आणदत्य दवण,े अणनल कुलकणी, माधवी घारपरेु, नरेंद्र गोळे, जयश्री दसेाई, वषाा गजेंद्रगडकर 

णववेक वेलणकर, भालचांद्र कुलकणी, णदपक णशकारपरू, कल्याणी पाठक, ओांकार दाभाडकर, चांद्रकाांत भोंजाळ, भारती पाांडे, 

णनलीमा बोरवणकर, मांदार जोगळेकर, इत्यादी मान्यवर  उपलब्धतेनसुार मागादशान करणार आहते. या कायाशाळा गेल्या तीन 

वषाांपासनु पणु ेयेथे आयोणजत करण्यात आल्या होत्या.  

 

प्रत्येक काययशाळेचे शुल्क :  १८००/-  

महाहवद्यालयीन हवद्याथी आहि २५ वषाांपेक्षा कमी वय असिाऱयांसाठी शुल्क : १५००/-   

ऑनलाईन नोंदिी करा -  www.sahityasetu.org/karyshala 

 
साहित्य सतेू 

६२२, जानकी रघुनाथ, पुलाची वाडी, झेड हिजजवळ, डेक्कन हजमखाना, पुिे - ४११००४. 

व्हॉट्सअॅकप: ७०६६२५१२६२  अहनकेत पाटील: ७५०७२०७६४५ 

दूरध्वनी – (०२०) २५५३४६०१     ई-मेल - namaste@sahityasetu.org 

 

http://www.sahityasetu.org/
mailto:namaste@sahityasetu.org


काययशाळांची माहिती 
 

1. ब्लॉगलेखन कसे करावे ? 

प्रमखु मागादशाक: ओांकार दाभाडकर, प्रा. आणदत्य दवण,े प्रा. णिणतज पाटुकले, व्यांकटेश कल्याणकर 

 ब्लॉगलेखन म्हणजे काय ? 

 ब्लॉग - लेखनासाठी आवश्यक ताांणत्रक ज्ञान  

 कमणशायल ब्लॉणगांग 

 ब्लॉग लेखनासाठी णवषयाांची णनवड व अभ्यास 

 ब्लॉग - णनणमाती प्रणक्रया 

 

2. व्यावसाहयक लेखक  िना - कॉपीराईट, ISBN,  रॉयल्टी  आहि प्रकाशक करार, अमॅझॉन , 

हललपकाटयद्वारे ऑनलाईन पुस्तक हवक्री 

प्रमखु मागादशाक :  प्रा. णिणतज पाटुकले, भालचांद्र कुलकणी, जयश्री दसेाई, अणनल कुलकणी, प्रा. अणनकेत 

पाटील

 कॉपीराईट म्हणज ेकाय ?  

 पसु्तक णनणमाती प्रणक्रया  

 रॉयल्टी  कशी आणण णकती ? 

 लेखक - प्रकाशक करार   

 आय. एस. बी. एन. / आर. एन. आय. नोंदणी 

 ऑनलाईन पसु्तक णवक्री 

 लेखक आणण सोशल मीणडया

 

3. कथालेखन कसे करावे ?  

प्रमखु मागादशाक :  भारत सासणे, मोणनका गजेंद्रगडकर, नीणलमा बोरवणकर, माधवी घारपरेु 

 कथेमागची कथा  

 कथालेखनाच ेप्रकार 

 उत्तम कथाकार कसे होता येईल ? 

 कथेचा जन्म  

 कथासांग्रह णनणमाती प्रणक्रया 

 

4. अनुवाद कसा करावा ? 

प्रमखु मागादशाक: चांद्रकाांत भोंजाळ, नरेंद्र गोळे, जयश्री दसेाई 

 अनवुाद म्हणजे काय ?,अनवुाद कसा करायचा ?  

 अनवुाद िेत्रातील दशेाांतगात सांधी 

 मराठीतून इतर भारतीय व जागणतक भाषाांमध्ये व 

इतर भाषाांमधनू मराठीमध्ये अनवुाद. 

 उत्तम अनवुादकासाठीची साणहणत्यक आणण 

भाणषक कौशल्ये 

 अनवुाद करताना घ्यावी लागणारी काळजी 

 यशस्वी अनवुाद - तांत्र आणण मांत्र 

 

5. लेखन – तंत्रज्ञान, सोशल मीहडया व हकंडल िुक, ई-िुक, ऑहडओ िुक 

प्रमखु मागादशाक: प्रा. णितीज पाटुकले, व्यांकटेश कल्याणकर, ओांकार दाभाडकर 

 लेखक, लेखन आणण टी.आर.पी - व्हीसल 

ब्लोइांग सांकल्पना आणण णनणमाती 

 सोशल मीणडया व लेखकाचे माकेणटांग 

 ई-कायािम लेखक 

 यणुनकोड तांत्रज्ञान, इ बकु, ऑडीओ बकु, णकां डल 

बकु 

 लेखकाचे सांकेतस्थळ  

 लेखकाचे णडणजटल प्रोफाईल



 काययशाळेचे स्थळ :  

णटळकनगर णवद्यामांदीर, यकुो बँक जवळ, फ्रें ड्स लायब्ररी समोर, डोंणबवली (पवूा) – ४२१२०१ 

 

 काययशाळेचे शुल्क : 

कायाशाळाांसाठी सहभाग शलु्क : प्रत्येक कायाशाळेसाठी १८००/- प्रणत व्यक्ती 

महाणवद्यालयीन णवद्याथी आणण २५ वषाांपेिा कमी वय असणाऱ्याांसाठी शलु्क : १५००/-  प्रणत व्यक्ती 

 

 काययशाळेसाठीचे हनयम आहि अटी :  

१) एकदा केलेली नोंदणी कोणत्याही कारणास्तव रद्द करता येणार नाही.  

२) एकदा भरलेले नोंदणीशलु्क कोणत्याही कारणास्तव परत केले जाणार नाही.  

३) पणु्याबाहरेून येणाऱ्या सहभागींनी णनवासव्यवस्था स्वत: करायची आह.े 

४) कायाशाळेमध्ये सहभागी होणाऱ्याांना सहभागाचे प्रमाणपत्र णदले जाईल.  

५) कोणत्याही तक्रारींसाठी न्यायालयीन प्रणक्रयेची सीमा पणु ेशहर न्यायालयीन िेत्र ह ेराहील.  

 

 िँक खात्याची माहहती : 

बँकेचे नाव : बँक ऑफ महाराष्ट्र    

खात्याचे नाव : साणहत्य सेत ू खाते क्रमाांक : 60291912085 

शाखा : डेक्कन णजमखाना, पणु े IFSC Code : MAHB0000003 

 

 नोंदिी कशी करावी ? 

१) सोबत जोडलेला कायाशाळेचा नोंदणी अजा भरावा व साणहत्य सेतचू्या वरील बँक खात्यामध्ये 

कायाशाळेचे शलु्क भराव.े त्यासोबत आधार णकां वा पॅन काडाची छायाांणकत प्रत जोडून ती साणहत्य सेतचू्या 

पत्त्यावर पाठवावी. 

२) नोंदणी अजा भरून, शलु्क बँक खात्यामध्ये (रोख  / ऑनलाईन बँणकां ग ) द्वारे भरून त्याची पावती 

आणण ओळखपत्र स्कॅन करून  namaste@sahityasetu.org या ई -मलेवर पाठवाव ेअथवा 

७०६६२५१२६२ या क्रमाांकावर व्हॉट्स अaॅपनेदखेील पाठवता येईल.  

४) www.sahityasetu.org या सांकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी व शलु्क भरणा करु शकता.   

 

 कार्यशाळेसाठी पुर्यनोंदणी आर्श्र्क 

 

 

 



काययक्रम पहिका 
 

१)  सकाळी ०९.३० ते १०.३०   नोंदणी आणण अल्पोपहार 

२)  सकाळी १०.३० ते ११.००   उद्घाटन 

३)  सकाळी ११.०० ते १२.०० पहहले सत्र  

४)  दपुारी १२.०० ते १२.३०   प्रश्नोत्तरे / शांकासमाधान 

५)  दपुारी १२.३० ते १.३०   दुसरे सत्र 

६)  दपुारी ०१.३० ते २.००   प्रश्नोत्तरे / शांकासमाधान 

७)  दपुारी ०२.०० ते २.३०   भोजन 

८)  दपुारी ०२.३० ते ०३.३०   हतसरे सत्र 

९)  दपुारी ०३.३० ते ०४.००   प्रश्नोत्तरे / शांकासमाधान 

१०)  दपुारी ० ४.०० ते ०४.१५   समारोप 

 

 ऎनरे्ळी कार्यक्रम पत्रिकेत बदल होऊ शकतो 

 

 

 

 

 

 

 


	Page 4
	Page 3

