
��येक मराठी भािषकाने / बंधुभिगन�नी / युवक – युवत�नी      

 मराठी सािह�य प�रषदांचे सभासद  हावे  आिण सािह�य िव#ाशी 
जोडून )यावे... 

भाषा, सािह	य, सं�कृती, सािह	यिनिम�ती आिण सािह	याचा �चार - �सार यांचा समाजमानसावर एक 

िनि�त असा पगडा असतो. कथा, कादबंरी, का'य, लिलतलखेन, अनवुाद, च,र- - लखेन, वैचा,रक सािह	य, 

उपय0ु आिण मािहतीपर सािह	य, 1ंथ 'यवहार, भाषा 'यवहार इ. अनके ढंगान ेसािह	यिनिम�ती होत असत.े 

सािह	याचा �भाव समाजावर पडतो. बहृद समाजमानस घडत असताना 	यावर भाषा, सािह	या5या, 

सं�कृती5या िविवध �कारांमधनू �सा,रत के8या गले8ेया िवचारांचा एक अ9:य पण खोलवर ठसा उमटललेा 

असतो. िपढ्यांन ुिपढ्यांच ेवैचा,रक, भाविनक आिण मानिसक पोषण सािहि	यकांनी के8याच ेआढळत.े मराठी 

सािह	यिव?ाचा िवचार करता अनके सािहि	यकांनी केल8ेया िलखाणामळु े समाजाच े वैचा,रक भरणपोषण 

झाल,े अस ेआप8याला िदसनू यते.े मा- या A-ेातील 'यवहार आिण घडामोडी यांच ेसBाि�थतीत अवलोकन 

केल ेअसता सािह	य सं�थाच ेसमाजापासनूच ेनात ेपणू�तः तटुल ेआह ेअस ेिदसनू यते.े समाजाचा एक फार मोठा 

भाग सािह	य - सं�थांपासनू दरू आह.े याच े कारण Eहणज े ितथ े कोण	या �कारच े काय� चालत,े सािहि	यक 

उपFमांमGय े कस े सहभागी 'हायच,े 	यांच े सभासद कस े 'हायच े यािवषयी सव�सामाHय मराठी भािषकांना 

फारशी मािहती नसत.े 	यामळुचे सािह	य सं�थांची  समाजापासनू नाळ पणू�त:  तटुली आह,े अस ेिच- िदसत.े 

अ	यंत भ'यिद'य सािह	य संमलेन ेआिण सािहि	यक उपFम पाहKन सव�सामाHय जनता अवाक् होत.े मा- तथे े

नमेके काय चालत ेयाची सव�सामाHयांना मािहती नसत.े सािह	य संमलेनाच ेअGयA कस ेिनवडून यतेात आिण 

कोण	या �कारची लोकशाही 'यव�था तथे ेराबवली जात ेयाचीही फारशी मािहती नसत.े  

 आप8या महारा:Lापरुता मराठी भाषचेा िवचार केला तर अितशय दाMण िच- समोर यते.े संपणू� 

महारा:LामGय ेिमळून ४ �मखु िवभागीय सािह	य सं�था आहते. 

१) महारा:L सािह	य प,रषद, पणु-े सभासद संQया समुारे - १३००० 

२) िवदभ� सािह	य संघ, नागपरू- सभासद संQया समुारे - १०००० 

३) मुंबई मराठी सािह	य संघ, मुंबई- सभासद संQया समुारे - १००० 

४) मराठवाडा सािह	य प,रषद, औरंगाबाद- सभासद संQया समुारे – ३००० 

 

महारा:Lाची लोकसंQया समुारे १२ कोटी असनू भारतातील इतर राXयांत राहणा-या मराठी भािषकांची 

संQया २.५ कोटZ5या आसपास आह.े परदशेांमGय े राहणारे एकूण मराठी भािषक ५० लाखांपय[त आहते. 

यातील Xयांची मातभृाषा मराठी आह ेअस ेया एकूण १५ कोटZपैक\ िकमान १० कोटी लोक आहते. १० कोटी 

मराठी भािषकांपैक\ या िवभागीय सािह	य सं�थांतील सभासद संQया सव� िमळून २५,००० दखेील नाही. याचा 



अथ� मराठी भाषकांपैक\ ०.०२५% लोकही या िवभागीय सािह	य सं�था	मक वतु�ळामGय ेसामील नाहीत. ही 

एक अ	यंत गंभीर गो^ आह.े अम,ेरका, यरुोप, रिशया, चीन इ. �गत आिण इतर िवकसनसील दशेांमGय े

िकमान २ त े३ % लोक सािह	य सं�थांमGय ेकाय�रत असतात आिण िविवध उपFमां'दारे पर�परांशी जोडल े

जातात. महारा:Lातीलच न'ह े तर संपणू� दशेातीलच सािहि	यक, सािह	य 'यवहार आिण एकूण लोकसंQया 

यातील नात ेकेिवलवाण ेआह.े 

सािह	यामळु े 'य0\चा, समाजाचा आिण रा:Lाचा वैचा,रक िवकास होतो. 	या5या सामािजक जािणवा, 

सजृनशीलता, क8पकता आिण आकलनAमता यांची वाढ होत.े जीवन कस े जगाव,े कशा पGदतीन े जगाव े

याब_लचा िवचार िवकिसत होतो. एकंदरीत समाज �ग8भ होतो. सािह	य आिण सािहि	यक उपFमांमGय े

सवा[ना म0ुपण े सहभागी हो`याची आिण 	यां5याशी जोडून घे̀याची फ़ार मोठी गरज आता िनमा�ण झाली 

आह.े महारा:LामGय ेअिधकािधक 'य0Zनी या िवभागीय सािह	यसं�थाच ेसभासद होण ेगरजचे ेआह.े िवशषेतः 

तMणांनी आिण ५० पAेा कमी वयोगटातील bी पMुष नाग,रकांनी या सािह	य सं�थांच ेसभासद	व आवजु�न 

cयाव.े महारा:L सािह	य प,रषद, पणु ेया सं�थचे ेकाय�A-े पणु,े को8हापरू, सांगली, सातारा, सोलापरू, ठाण,े 

रायगड, नािशक, धळु,े िसंधदुगु�, र	नािगरी, अहमदनगर ह े१४ िज8ह ेआिण बळेगाव या कना�टक राXयामधील 

िज8हयामGय े आह.े आजीव सभासद	वाची एकदाच भरावयाची वग�णी फ0 M. १०००/- (Mपय े एक हजार 

फ़0) एवढी नाममा- आह.े सभासद हो`यासाठी तEुही लखेक, कवी, सािहि	यक िकंवा �काशक असण े

आवfयक नाही.  कोणतीही १८ वष� पणू� केललेी मराठी भाषवेर �मे असणारी bी/पMुष 'य0\ आजीव सभासद 

बन ूशकत.े सािहि	यक घडामोडZमGय े	यांना घटननेसुार सF\य सहभागी होता यते.े  

• आजीव सभासदांना िजवंत असेपय,त “ महारा-. सािह�य पि/का ” हे /ैमािसक मोफ़त 

िमळते.  

• �यांना �यां3या मतदानाचा ह4क िमळतो.  

• पुणे येथे महारा-. सािह�य प�रषदे3या अितथी िनवासाम6ये नाममा/ दराम6ये राहता येते.  

• 7थािनक पातळीवर िविवध �कारचे सािहि�यक उप9म राबिवता येतात.   

• रा:य, रा-.ीय आिण आतंररा-.ीय पातळीवरील सािहि�यक उप9मांम6ये सहभागी होता येते. 

• सािह�यिवषयक �क<पांसाठी िश-यवृ>ी, फेलोिशप यांची मािहती िमळू शकते.    

• �ितभावंत सािहि�यक आिण लेखकांबरोबर प�रचय होतो.  

• महारा-. सािह�य प�रषद या व अशा िवभागीय सािह�य सं7थाचे आजीव सभासद असणे ही 

एक सामािजक �ितBेची बाब आहे.   

 



महारा-. सािह�य प�रषदेचे झुंझार कायाD6यE �ा. िमिलंद जोशी यांनी याकामी पुढाकार घेतला 

असून म. सा. प. 3या सभासद�वाचा अजD म.सा.प.3या संकेत7थळावर उपलHध कIन िदला आहे. 

सभासद	व अजा�बरोबर एक रंगीत फोटो, आधार काडा�ची आिण पॅनकाडा�ची एक साAांिकत �त जोडावी 

लागत.े सभासद	वाच ेश8ुक बॅकं ऑफ बडोदा5या कोण	याही शाखमेGय ेचकेन ेभlन  / Online NEFT 

कlन 	या5या पावतीची झरेॉwस अजा�सोबत जोडावी.  

बॅकं खा	याची मािहती 

खा	याच ेनाव : महारा:L सािह	य प,रषद, पणु े

बॅकंेच ेनाव : बॅकं ऑफ बडोदा,शाखा – सदािशव पठे, पणु े४११०३० 

खात ेFमांक –०४५००१०००१०४७९ 

IFS Code  : BARB0SADASH   (  यातील पाचव ेअAर ह ेशHूय हा अंक आह)े 

संपणू� मािहती आिण अजा�साठी कृपया खालील िलंकवर िwलक कराव.े 

http://www.masapapune.org/sabhasad 

तसचे म. सा. प. 5या संकेत�थळाला भटे Bावी.  www.masapapune.org    

अज� भर8यावर फोटो लावनू आिण पैस ेबँकेत भर8या5या पावतीची �त आिण आधारकाडा�ची �त जोडून  तो 

सािह	यसते5ूया खाली िदल8ेया प	यावर पाठवनू Bावा. 	यावर सचूक आिण अनमुोदक सही घऊेन तो मसाप 

मGय ेदाखल कर`याच ेकाम सािह	यसते ू�ारा िनश:ु8क केल ेजाईल.  

�	यके मराठी भािषकान ेआिण िवशषेत: महािवBालयीन यवुक - यवुतZनी सािह	यA-ेाबरोबर जोडून घणे े

आवfयकच आह.े �	यके कुटंुबातील १८ वष� पणू� झाल8ेया सवा[नी आपाआप8या िवभागातील या िवभागीय 

सािह	य सं�थाच ेसभासद	व cयाव ेआिण सािह	यिवषयक उपFमांमGय ेसF\य सहभागी 'हाव.े मुंबई मराठी 

सािह	य संघ, मुंबई ( आजीव सभासद	व – l. १०००/-)   मराठवाडा सािह	य प,रषद, औरंगाबाद ( आजीव 

सभासद	व – l. ३०००/-)    आिण  िवदभ� सािह	य संघ, नागपरू ( आजीव सभासद	व – l.५०००/-)    

यां5या सभासद	वा5या अजा�साठी कृपया 	या सं�थांबरोबर संपक�  साधावा.  या सव� सं�थांच ेप� ेआिण संपक�  

Fमांक या संदशेा5या शवेटी िदल ेआहते.  हळूहळू संपणू� दशेामधील िविवध सािह	य सं�थांमGय ेसहभागी 

'हाव.े सािह	य आिण सं�कृती संवध�नासाठी राXय आिण क� � सरकार5या अनके योजना असतात. तसचे 

आंतररा:Lीय �तरावर दखेील सािह	यिवषयक अनके उपFम सMु असतात. अशा सव� �कार5या उपFमांची 

	यामळु ेओळख होईल आिण 	यामGय ेसहभागी होता यईेल.  

 



िवBाथ�, डॉwटर, वक\ल, �ाGयापक, िशAक, 'यापारी, शतेकरी, समाजसवेक, उBोजक, नोकरदार इ. 

समाजातील सव� �तरांमधील 'य0Zनीही आपाआप8या िवभागातील िवभागीय सािह	य सं�थचे े सभासद	व 

cयाव.े �	यके लखेक / कवी / िच-कार / प-कार / मराठी िवषयाच े�ाGयापक / िशAक यांनी सभासद झालचे 

पािहज.े  िवशषेत: �ाGयापक आिण िशAकांनी �वत: व कुटंुिबयांतील सद�यांसह तर सभासद 'हावचे पण 

िवBाथ� आिण यवुकांना सभासद	व घे̀याचा आ1ह करावा. आजही अनके लखेक, कवी, �ाGयापक / 

िशAक सभासद नाहीत. डॉwटर, वक\ल, 'यापारी, उBोजक, नोकरदार यां5या संघटनांच ेसभासद असणा�यांनी 

तसचे लायHस wलब, रोटरी wलब आिण त	सम सं�थांच ेसभासद असणा�यांनी मराठी भाषचेी सवेा Eहणनू, 

आप8या मातभृाषबेरोबरची बांिधलक\ Eहणनू सभासद	व cयाव े आिण इतरांना सभासद	व cयायचा आ1ह 

करावा.  

एक लाख लखेक आिण एक कोटी वाचक यांना जोडणारी “ सािह	य सते ू” ही एक अिभनव सािह	य चळवळ 

�ा. िAितज पाटुकल ेयांनी सlु केली आह.े संपणू� समाज आिण िवशषेत:तlण िपढी सािह	य A-ेाबरोबर 

जोडली जावी, 	यां5या जीवनामGय ेएक नवीन सािह	य पहाट - उगवावी,	यांच ेजगण,े 	यां5या जािणवा,	यां5या 

संवदेना सम�ृ 'हा'यात यासाठी मराठी भाषकांमGय ेजागतृी िनमा�ण कर`याच ेकाय� “ सािह	य सते ू” ही सं�था 

करीत आह.े संगणक,इटंरनटे आिण आधिुनक तं-�ानाचा परुेपरू वापर कlन लखेक आिण वाचक यांना �	यA 

जोड`यासाठी “ सािह	य सते ू” अनके नािवHयपणू� उपFम राबिवत आह.े  

सािह	यसतेून ेमहारा:L सािह	य प,रषदचे ेसंकेत�थळ आिण सोशल मीिडया यांची िन:श8ुक उभारणी केली 

असनू लखेक, वाचक, �काशक, कवी, इ. साठी िविवध िवषयांवर काय�शाळा आयोिजत के8या आहते. 

�	यके मराठी भािषकान े या मराठी सािह	य सं�था/ प,रषदांच ेसभासद 'हाव े आिण सािह	य िव?ाशी जोडून 

cयाव ेयासाठी हा �ामािणक �य	न सlु आहते. यामुळ ेसािह	य आिण समाज यातील दरी कमी होईल. सािह	य 

A-ेामGय ेिवधायक सधुारणा घडिवता यतेील आिण एकदरंीत समाजमानसाला एक सकारा	मक िदशा दतेा 

यईेल असा िव?ास वाटतो.    
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