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कवींचे ववश्व बदलवून टाकणारी अविनव कल्पना  
 

कविता हा मानिी प्रवतभचेा एक उत्तुंग आविष्कार आह.े अुंतममनातील भािना, विचार उत्कट झाले, 

अधीर झाल े की ते कवितेच्या रूपाने प्रसितात. कविता हा अुंतममनाचा एक भाितक आवण प्रवतभासुंपन्न 

आविष्कार आह.े कविता प्रसिताना होणाऱ्या िदेना किीला आवण रवसकाुंना समदृ्ध करतात. भाषचे्या आवण 

शबदाुंच्या वनवममतीपासनू ह े कवितेचे गाणे वनरुंतर सतरू आह.े  स्थळकाळाचा, रुंगरूपाचा, वलुंगाचा, गररबी- 

श्रीमुंतीचा; सिम प्रकारचा भदे पार करून कविता ही जणत जीिनाचा आधारिड बनली आह.े आजची तरुण 

वपढीदखेील कवितेमध्ये विशषे रस घते आह ेही  आनुंदाची बाब आह.े  

  आपली अवभव्यक्ती कवितेच्या रूपाने जगासमोर यािी म्हणनू प्रत्येक किी धडपडत असतो. वमळेल 

वतथे, वमळेल तेव्हा तो कविता सादरीकरणाची सुंधी शोधत असतो आवण ह ेसाहवजकच आह.े ितृ्पते्र, मावसके, 

आकाशिाणी, किी सुंमलेने, सावहत्य सुंमलेने, खाजगी गप्पा, मळेािे, स्नेहसुंमलेने, वििाह सोहळे इ. अनेक 

माध्यमाुंतनू आवण प्रसुंगातनू प्रसुंगी किी स्ितःला व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. किी सुंमलेने, सावहत्य 

सुंमलेने, मतशायरे इ. कायमक्रम ही त्याुंच्यासाठी एक फार मोठी पिमणी असत.े आजच्या काळात आपण फक्त 

चाुंगला किी / किवयत्री असनू चालणार नाही. आपल्या कविता रवसकाुंपयंत पोहोचिण्यासाठी वनकराचे प्रयत्न 

करणहेी आिश्यक आह.े त्यासाठी आपल्याला सोशल वमवडया आवण तुंत्रज्ञान खपू मोलाची मदत करते.  

तुंत्रज्ञानाने आजचे आपल ेसिांचे जीिन व्यापनू टाकले आह.े जीिनाच्या कत ठल्याही टप्प्यािर आजच्या 

जगात तुंत्रज्ञानावशिाय राहता येणे जिळपास अशक्य झाले आह.े त्याचा सकारात्मक आवण उपयतक्त िापर 

हदेखेील वततकेच आिश्यक आह.े ‘ऑनलाइन किी’ ही अशीच एक विलक्षण अवभनि सुंकल्पना आह.े किींना 

कविता, िाचनासाठी सोशल वमवडयािर एक स्ितुंत्र ऑनलाइन व्यासपीठ वनमामण करून दणे,े असे वतचे स्िरूप 

आह.े किींन ेआपल्या कविता स्ितुंत्रपण ेस्टतवडओमध्ये सादर करायच्या. त्याुंचे वव्हवडओ रेकॉवडंग करायचे आवण 

त्या कविता सोशल वमवडया अथामत व्हॉट्सअप, फेसबतक, यट्ूयबू याद्वारे रवसकाुंपयंत पोहोचिायच्या अशी ही  

कल्पना आह.े किी किीसुंमलेनामध्ये सहभागी होण्यासाठी जातो. त्यासाठी िळे, पैसे इ. खचम होतो. कवितासुंग्रह 

प्रवसद्ध करण्यासाठी प्रकाशकाुंकडे हलेपाटे घालतो. त्यासाठी खचम होतो, वशिाय कवितासुंग्रह प्रकावशत 

झाल्यािर त्याला प्रवतसाद कसा आवण वकती वमळेल याची काहीच खात्री नसत.े कवितासुंग्रह प्रकावशत होणे, 

त्याला मान्यिराुंचा अवभप्राय वमळणे, ितममानपत्रात छापनू येण ेयालाही िळे लागतो. किी सुंमलेनामध्ये कविता 

सादर करताना अनेकदा दडपण असते. सावहत्य आवण काव्य जगतामध्ये प्रस्थावपत, मान्यिर किींचे फार मोठे 

दडपण निोवदत किींिर असत.े त्याुंच्याबरोबर जनसमतदायासमोर कविता सादर करताना अनेकदा प्रचुंड दबाि 

येतो, भीती िाटते.  
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‘ऑनलाइन कविता’ या कल्पनेमध्ये आपण कॅमऱे्यासमोर आपली कविता सादर करायची आह.े स्ितुंत्र 

स्टतवडयोमध्य े आपल्या कविताुंचे वचवत्रकरण करायचे आहे . त्यासाठी सतरुिातीला थोडा खचम येतो, मात्र या 

प्रयोगाने किी आपल्या कविता दृश्य स्िरूपामध्ये लाखों रवसकाुंपयंत आवण िाचकाुंपयंत पोहोचि ूशकतो. जर 

त्याच्या कविता चाुंगल्या असतील, तर त्याला चाुंगला प्रवतसाद वमळेल. त्यानुंतर तो कवितासुंग्रह छाप ूशकतो 

वकुं िा प्रकाशक स्ितःहून पतढे येऊन कवितासुंग्रह छापतील. सोशल वमवडयाद्वारे किीला चाुंगल्या सचूना वमळू 

शकतील. त्यामतळे त्याला सतधारणा करण्याचीही सुंधी वमळेल. वमळणाऱ्या प्रवतसादानतसार किींना स्ितुंत्रपण े

आवण व्यािसावयकररत्या एकट्याने वकुं िा एकवत्रतररत्या कविता सादरीकरणा चे कायमक्रम सादर करता येतील. 

‘ऑनलाइन किीता’ ही कल्पना कविता, किी आवण रवसक याुंना एकत्र आणले. किीला कत ठेही न जाता त्याच्या 

कविता लाखों रवसकाुंपयंत पोहोचिता येतील. किीची अवभव्यक्ती रवसकाुंचे जीिन समदृ्ध आवण आनुंददायी 

बनिले. ऑनलाइन किीता सिांसाठी एका आगळ्यािगेळ्या अनतभतूीचे दालन वनवितच खतले करेल.  

एक लाख लेखक आवण एक कोटी िाचकाुंना जोडणारी ‘सावहत्य सेत’ू ही सुंस्था अनेक नािीन्यपणूम 

सावहवत्यक उपक्रम राबित आह.े आजवमतीला सावहत्य सेतबूरोबर २ लाखाुंहून अवधक रवसक सोशल वमवडयाद्वारे 

म्हणजे ई-मले, फेसबतक, व्हॉट्सअप, यट्ूयबू इ. द्वारे जोडलेले आहते. ‘ऑनलाइन किीता’ या उपक्रमाद्वारे 

आपल्या ५ कविता स्टतवडओमध्ये रेकॉडम करून त्या सोशल वमवडयाद्वारे २ लाखाुंहून अवधक रवसकाुंपयंत 

पोहोचिल्या जातील.  

 

 

‘ऑनलाइन कविता’ खालील प्रकारे कार्य करील :  

 किीन े‘ऑनलाइन कविता’ उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी नोंदणी करायची आह.े त्यासाठी सोबत 

जोडलेला नोंदणी अजम भरून द्यािा आवण शतल्काची रक्कम भरािी. तसेच आधार काडामची प्रत सोबत 

जोडािी. 

 स्ितःच्या ५ कविताुंची वनिड करािी आवण त्या ५ कविता स्टतवडओमध्ये कॅमऱे्यासमोर सादर कराव्यात.  

 त्याचबरोबर आपल्या मावहतीचेही रेकॉवडंग केले जाईल. ( वव्हडीओ प्रोफाईल ) 

 या सिांिर सुंपादन सुंस्कार करून वडवजटल किी प्रोफाइल तयार केली जाईल.  

 किी प्रोफाइल यट्ूयबूिर अपलोड केली जाईल.  

 किी प्रोफाइल २ लाख रवसकाुंपयंत सोशल वमवडयाद्वारे पाठिली जाईल.  

 त्याची वलुंक किीला ई-मले आवण व्हॉट्सअपद्वारे पाठिली जाईल.  

 किी स्ितःसतद्धा ती शअेर करू शकेल.  
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ऑनलाइन कवितासाठी लागणारे शुल्क: 

 १०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त).  

 किी म्हणनू नोंदणी करतानाच ह ेशतल्क एकरकमी रोखीने अथिा चेकने ‘सावहत्य सेत’ू या नािाने द्याि.े 

खालील खात्यािर ऑनलाइन NEFT द्वारेही भरता येईल.  

 

खात्र्ाचे नाि: SAHITYA SETU  बँकेचे नाि : बँक ऑफ महाराष्ट्र, डेक्कन विमखाना, पुणे शाखा 

चाल ूखाते क्रमाांक: 60291912085 IFSC कोड: MAHB0000003 

 

 

ऑनलाइन कविता सेिेची मावहती:  

 सावहत्य सेतचू्या कायामलयातील स्टतवडओमध्य े५ कविताुंच्या सादरीकरणाचे रेकॉवडंग करण,े त्याचे एवडवटुंग 

करण,े ते यट्ूयबूिर अपलोड करण.े सोशल वमवडयामधनू २ लाख रवसकाुंपयंत पोहोचिण े ह े कायम केल े

जाईल.  

 एका कवितेला ३-४ वमवनटे असे ५ कविताुंचे २५ वमवनटे + मतलाखतिजा मावहती - ५ वमवनटे अस ेएकूण ३० 

वमवनटे शवूटुंग करण्यात येईल. प्रत्यक्षात शवूटुंगसाठी जास्तीत जास्त ६० ते ९० वमवनटे इतका कालािधी लाग ू

शकेल.  

 शवूटुंगसाठी स्टतवडओमध्ये येणे-जाणे, प्रिास खचम किीला करािा लागले.  

 रेकॉवडंग पणूम झाल्यािर साधारणपणे ३० वदिसाुंमध्ये एवडवटुंग पणूम करून ऑनलाइन कविता सोशल 

वमवडयािर अपलोड केली जाईल आवण २ लाख रवसकाुंपयंत पोहोचिली जाईल.  

 

 

वनर्म ि अटी : 

 एकदा नोंदणी केल्यािर ती नोंदणी कोणत्याही पररवस्थतीमध्ये रद्द करता येणार नाही आवण भरलेली रक्कम 

परत वमळणार नाही.  

 कृपया ‘ऑनलाइन कविता’ ही सुंकल्पना नीट समजािनू घऊेन, त्यासुंबुंधी शुंकासमाधान करून घऊेन आवण 

पणूम समाधान  झाल्यािर मगच नोंदणी करािी ही विनुंती.  

 ‘ऑनलाइन कविता’ सुंकल्पना राबिण्याबाबत आवण ती अपडेट करण्याबाबत सावहत्य सेतू याुंचा वनणमय 

अुंवतम आवण बुंधनकारक राहील.  

 सिम प्रकारच्या तक्रारी, दाि ेयासाठी न्यायालयीन प्रवक्रयेची सीमा, पतण ेशहर न्यायालयीन क्षेत्र राहील.  



१) नाव: �ी./ सौ./ �ीमती / क. :ु

२) पण � प�ा :ू

३) �हॉटसअपॅ �. :                                               मोबाईल �. : ्

४) ई-मले : 

५) फेसबक खाते :ु

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

७) �यवसाय : 

आपला पासपोट� 
साईज फोटो येथे 

िचकटवा

८) यापव� आपला किवतास�ह �िस� झाला आह ेका ? कोणता?  ू ं

९) आपण कोण�या सािह�य स�थाच ेसभासद आहात का? कोण�या? ं ं

१०) आतापय�त कोठे कोठे किवता सादर के�या आहते ? 

११) आपणास िमळालेले पर�कार / स�मान :  ु

१२) ऑनलाइन किवता सक�पनेची सव� मािहती, िनयम, अटी आपण समजावन घते�या आहते  ? ं ू

मी ऑनलाइन किवता उप�माम�ये �वत:�या इ�छेने, पणत� : �वत:�या जबाबदारीवर सहभागी होऊ इि�छतो / इि�छते. ू

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

िठकाण :                                                                                                                                              

िदनाक  :  ं

नाव : 

सही :   

न�दणी अज�

काया�लयीन उपयोगासाठी
न�दणी िदनाक :                                            जमा केलेली र�कम :                                रोख:           चेक :         ऑनलाइन :                                               ं

Am°ZbmBZ H${dVmएक लाख  आिण एक कोटी लेखक वाचक
याना जोडणारी अिभनव सािह�य चळवळं

सािह�य सेत, ६२२, जानक� रघनाथ, पलाची वाडी, झेड ि�जजवळ, डे�कन िजमखाना, पणे - ०४.ू ु ु ु
दर�वनी : (०२०) २५५१३४६० । �हॉटसअपॅ  : ७०६६२५१२६२ । वेबसाईट: www.sahityasetu.org | ई-मले  : namaste@sahityasetu.org ्ू

आपली किवता 
आता थेट लाख� मोबाईलवर



 

समितप�ं

‘ऑनलाइन किवता’ या सक�पनेची सपण� मािहती मी क�न घेतली आहे. आिण ती ं ं ू

मला पण�तः समजली आहे. ‘ऑनलाइन किवता’ या उप�माम�ये मी सादर केले�या ू

किवता मी �वतः रचले�या असन �याची मळ �त व कॉपीराइटस मा�याकडे आहेत. ्ू ू

या सदभा�त भिव�याम�ये कोणतीही कायदेशीर बाब उ�व�यास �याची पण� ं ू

जबाबदारी मा�यावर राहील.
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