


  विश्व मराठी पररषद आणि शििगड ट्रस्ट यांच्या सयंुक्त विद्यमाने    
शििगड - मरुगडु (ता. कागल, शि. कोल्हापूर) यथे े

 

युिा शिविर – २०२१  
 

सक्षम, संपन्न आणि समदृ्ध ैश्विक  माठी  ्रँड  िरममाणि  ा्ठसठी  सठित्य,, सं्ृी,, द्योजक ीठ आणि ुवैठ ुठ 
आुठमठद्वठाे िैविक माठी  पराषद  ठुयाी आते. कगभाठी,ल माठी  मठिसांरठ िैिैध दपक्रमांद्वठाे कयोज ्ठचठ प्रुत्न 
पराषद  ाीी आते. अधध  मठिती,सठी  www.vishwamarathiparishad.org ुठ सं ेीस्थळठलठ भटे ्ठ.  

आकच्यठ आधविर   ठळठी ुवैठ पपढी संभ्रमठच्यठ भयोजैऱ्ुठी अ  लेली िदसीे. अदम्य दत्सठत, सठधरे आणि 
क्षमीठ असरूत, क,ैरठलठ िर्िी िदशठ र लठभल्यठरे, क,ैरठचे सैांग,ि व्यैस्थठपर  ाीठ र आल्यठरे अपुश आणि 
िराठशठ पदाी ुेीे. सयोजशल िमप ुठचठ अिरैठा  भप मठा ै पठिठ्य, सं् ृ ी,चे  ळी र ळी अंधपिठरे  ेले कठिठाे 
अरव ाि त, ्य,ठच, मूळ  ठािे आतेी. अशठ ैेळी भठाी,ु क,ैरशशलीी,ल धमम, अथम, काम आणि मोक्ष ुठ चठा 
पवरुषठर्य सं ल्परचे्यठ आधठाे भठाी,ु दृपि योजरठीूर क,ैरठचे व्यैस्थठपर  ा्ठिैषु, िैविक माठी  पराषदेीरे्फ 
 योजल्हठपूा ्कल्ह्यठी,ल  ठगल परासाठी,ल मवागव ुठ िरसगयाम्य िी ठि, दयोजर िदैस,ु िरैठस, ्शििा आुयोज्की 
 ा्ठी आले आते.  

्शैग  ते िी ठि  योजल्हठपूा पठसूर ४० प म, अंीाठैा  ठगल ीठलव क्यठी,ल मवागव  ुठ गठै, ए ठ िैस्त,िय 
कलठशुठप रठाी ैसलेले अिीशु ामि,ु आणि िरसगयाम्य असे स्थठर आते. कैळच संक,ैर समठध, स्थठर आणि 
सवंदा मंिदा आते. 

ुठ ्शििाठमध्ये  राुा, अर्य,  व टविं, रठीेसंिंध, चरात्र, चठरात्र्य, मशत्र,, व्यैतठा ुठद्वठाे ए ूिच क,ैरठचे ुशस्व, 
व्यैस्थठपर ुठिैषु, िैिैध िैद्वठरांद्वठाे मठगयदशयर  ेले कठईल. ीसेच पदभ्रमि, चचमाण, गप्पठ, प्रश्नयोजत्ताे ुठद्वठाे ुठ 
िैद्वठरांसयोजिी र्ेट संैठद सठधीठ ुेिठा आते.  

 िौणद्ध , मठर्स , भठैिर , आध्यठत्मि  िै ठस  
 चठा पवरुषठर्ांच्यठ आधठाे क,ैरठचे व्यैस्थठपर   से  ाठैे ?  
 आपले क,ैर सक्षम, संपन्न आणि समृद्ध  स ेिरैठै े?  
  राअा आणि आधर्य  िरुयोजकर  से  ाठैे ?  
 ुशस्व, क,ैरठच ेसूत्र दलग ैूर दठखैिठाे ्शि,ा  
 ुवैठ क,ैरठलठ अद्भीु िदशठ देिठाठ दपक्रम 
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वनयम ि अट्ी : 
 ियोगट् : ैु ैषे १६ ीे ३५ (पी,-पत्न,त, सतभठग, तयोजऊ श ीठी.) 
 शििीर कालािधी : ११ प सेंिा स ठळी ९ ैठकल्यठपठसूर ीे १२ प सेंिा ाठत्र, ७ पुंी  
 वनिासव्यिस्था :  ॉामेटाी व्यैस्थठ– ुवै  ै ुवैीींच, स्वींत्र व्यैस्थठ (िरैठसठच, व्यैस्थठ १० प सेंिाच्यठ 

ाठत्र,पठसूर दपलब्ध) 
 शिविराथी सखं्या: १०० ीे १२०   
 पूिम नोंदिी आिश्यक : प्रैेश िर:शवल्क (मठत्र प्रैठसठचठ, कठ्ठुे्ठचठ खचय ्शििाठर्ीरे स्वीः  ाठुचठ 

आते.) 
 िेिि: स ठळी अल्पयोजपतठा, दवपठाचे केैि, संध्यठ ठळी चतठ ै ाठत्र,चे केैि (संपूिय शठ ठतठाी) 
  योजि्य,ठत, प्र ठाच्यठ व्यसरठलठ िंद, आते. सठमूित  ्शस्त,चे ैीयर आैश्य  आते.  
 शिविराथी सखं्या मयाददत असल्याने वनिडीचे संपूिम अधधकार विश्व मराठी पररषदेकडे राहतील. 
 ्शििाठर्ींर, स्वीः ्शि,ास्थळी पयोजचठुचे आते.  
 िाहन व्यिस्था : 10 ीठाखलेठ ाठत्र, पव्ठतूर मवागव  ुरे्े आणि 12 ीठाखेलठ ाठत्र, मवागव  ीे पविे अश, टू िठु टू 

लक्झाी स:शवल्क िस सेैठ दपलब्ध  ेलेली आते.  
  ठत, अपरातठुय  ठािांमवळे ऐरैेळी िरुयोज्की  ठुयक्रमठी िदल शक्य आते.  
 सैय  ठुदे्शा प्रपक्रुठ पवि े्कल्हठ न्यठुठलुांीगयी 
 अत्यंत महत्वाचे : ्शििाठदाम्यठर  योजायोजरठिैषु  सैय शठस ीु सूचरठ ै मठगयदशयरठरवसठा  ठळक, घे्ठी 

ुेईल. 
 

देिगी 
शििीर मोफत आहे. मात्र व्यिस्था आणि अन्नदान यासाठी  देिगी द्यािी असे विनम्र आिाहन आहे. 

 
आिीिाद : 

 प. पू.  ॉ. श्र, ृष्ण देशमवख (प्रख्यठी प्रैचर ठा, लेख  आणि संीसठित्य,ठचे गठढे अभ्यठस ) 
मागमदिमक  : 

 ाठिर ,ु  ीीयर ठा त. भ. प. चठरुदत्त िवैठ आर्फळे 
 प्र्सध्द  राअा मठगयदशय  श्र,. िैैे  ैेलि ा  
 प्रख्यठी लेख  आणि ैक्तठ प्रठ. ्क्षिीक पठटव ले  



 

नोंदिी किी करािी ?  
 ऑरलठईर रोंदि, : www.vishwamarathiparishad.org/yuvashibir2021 ुठ सं ेीस्थळठलठ भेट 

्ठ ै ऑरलठईर अकय भाठ. ्शििाठसठी  िरै लेल्यांच, ुठद, ३० रयोजव्हेंिा पुीं ैेिसठइटैा कठत,ा  ेली 
कठईल ै ईमेल / व्हॉटसअपद्वठाे  ळिैले कठईल. वनिडीचे सिम अधधकार विश्व मराठी पररषदेकडे असतील.    

 

कायमक्रम  

ददिस पदहला: 
सकाळी ८.०० ते ९.००  अल्पयोजपतठा  
सकाळी ९.०० ददघ्ठटर  
सकाळी १०.३०   पितले सत्र  
दपुारी १२.०० दवसाे सत्र 
दपुारी १.३० त े२.३० भयोजकर 
दपुारी २.३० ते ४.००  िीसाे सत्र  
दपुारी ४.०० ते ४.३०  चतठ  
दपुारी ४.३० ते ६.००  चौर्े सत्र  
संध्या. ६.०० त े७.३०  परासा दशयर 
संध्या. ७.३० त े८.३०  भयोजकर 
रात्री ८.३० त े९.३०   ीीयर, गप्पठ, प्रश्नयोजत्ताे   
ददिस दसूरा  
सकाळी ७.००  पदभ्रमि  
सकाळी ८.३० त े९.३०  अल्पयोजपतठा  
सकाळी ९.३० ते ११.३०  पितले सत्र  
सकाळी ११.३० ते १.३०  दवसाे सत्र  
दपुारी १.३० त े२.३० भयोजकर 
दपुारी २.३० ते ४.३०   िीसाे सत्र  
दपुारी ४.३० ते ५.००  चतठ  
संध्या. ५.०० ते ७.००  समठायोजप 

 
ट,प : समठायोजपठरंीा ाठत्र,च्यठ भयोजकरठच, व्यैस्थठ आते.  
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