
इतिहास अतितिभाग 

मराठी भाषा, महाराष्ट्राचा इतिहास आति संस्कृिी यांच्या अध्ययन संशोधनाला उते्तजन देिे हा तशवाजी 

तवद्यापीठाच्या स्थापनेचा प्रमखु उद्दशे होिा. स्वािंत्र्यपवूव काळाि इ. स. १९३० च्या दशकाि राजाराम कॉलेजचे 

ित्कातलन प्राचायव व तवख्याि इतिहास संशोधक कै. डॉ. बाळकृष्ट्ि यांनी दतिि महाराष्ट्रासाठी यगुप्रविवक छ. 

तशवाजी महाराजांच्या नावाने स्विंत्र तवद्यापीठ स्थापण्याचे स्वप्न सववप्रथम रंगवले होिे. िे स्वप्न १९६२ साली 

साकार झाले. तशवाजी तवद्यापीठाि पतहल्या टप्प्याि सरुु झालेल्या पदव्यतु्तर अतधतवभागाि इतिहास तवभागाचा 

समावेश होिा. तद. ०९ नोव्हेंबर १९६४ रोजी तशवाजी तवद्यापीठाच्या इतिहास तवभागाचे औपचाररक उद्घाटन 

करण्याि आले. मराठ यांच्या इतिहासाचे गाढे अभ्यासक, व्यासंगी संशोधक डॉ. आप्पासाहबे पवार तशवाजी 

तवद्यापीठाचे पतहले कुलगरुु होिे आति त्यांनी एक िपाहून जास्ि काळ तवद्यापीठाच्या कारभाराची धरुा सांभाळली. 

त्यामुळे तवद्यापीठाच्या इतिहास तवभागाच्या भावी वाटचालीची त्या काळाि भक्कम पायाभरिी झाली. आज 

आमच्या तवभागाचा चांगला नावलौतकक झाला असनू िो दरूवर पसरू लागला आह.े अतखल भारिीय इतिहास 

पररषदचेे ित्कालीन अध्यि प्रा. जे. व्ही. नाईक, मुंबई यांनी भारिाचे आंिरराष्ट्रीय कीिीचे इतिहासकार पद्मभषूि प्रा. 

इरफान हबीब, अतलगढ यांच्याशी चचाव करिाना (History Department of Shivaji University is the most 

vibrant department in Maharashtra now!) असा उल्लेख केला होिा. सरुवािीच्या काळाि (इ. स. १९७८ 

पयवि) मराठा इतिहास संशोधन कि (Research Cell) इतिहास तवभागाशी संलग्न होिा. त्या किाि एक संशोधक 

सहकारी व एक संशोधन सहाय्यक कायवरि होिे. पोिुवगीज भाषेचे िज्ज्ञ, इतिहास संशोधक व मराठी कादबंरीकार कै. 

स. शं. दसेाई आपल्या सेवा तनवतृ्तीपयवि संशोधन सहकारी म्हिनू काम करि होिे. डॉ. जयतसंगराव पवार व डॉ. बी. 

डी. खिे यांनी काही काळ संशोधन सहाय्यक पदावर काम केले. हा संशोधन कि कुलगरुू डॉ. आप्पासाहबे पवार 

यांच्या मागवदशवनाखाली काम करि होिा. त्यामळेुच या संशोधन किामाफव ि मराठ यांच्या इतिहासावरील अनेक 

चांगले संदभव साधन ग्रंथ प्रकातशि करण्याि आले. इतिहास संशोधनाच्या िेत्राि तशवाजी तवद्यापीठाची स्विंत्र प्रतिमा 

ियार होण्याला त्यामुळे प्रारंभ झाला.  

                 मराठ यांचा इतिहास, आधतुनक महाराष्ट्र आति दतििी संस्थान ह े आमच्या तवभागाचे संशोधन 

अभ्यासाचे खास िेत्र (Thrust area of research) आह.े या तवभागास प्राध्यापक – ०२, सहयोगी प्राध्यापक – 

०२, प्रपाठक व अतधव्याख्यािा - ०४ अशी एकूि आठ पद ेमंजरू असनू, संशोधक सहाय्यकाचे एक पदही तवभागाि 

आह.े कै. डॉ. व्ही. डी. राव (०९ - ११ - १९६४ िे १९ – ०९ – १९६९ )ह ेपतहले तवभागप्रमखु होिे. तवद्याथी व 

प्राध्यापक यांना आवश्यक असिाऱ्या सोयी सतुवधांनी तवभाग ससुज्ज्ज बनला आह.े तवभागाचे स्वि:चे स्विंत्र 

छोटेखानी ग्रंथालय आह.े त्याचप्रमािे तवभागाि जनुी दतुमवळ पेंतटंग्ज, नािी व प्राचीन अवशेष यांचाही संग्रह आह.े 

संगिक, इटंरनेट, स्लाईड व ओव्हरहडे प्रोजेक्टर, मायक्रोतफल्म ररडर, दरूदशवन संच, कॅमेरा इ. साधने व सतुवधा 

इतिहास तवभागाि उपलब्ध आहिे.  

                 संशोधन आति प्रकाशन या िेत्रािील इतिहास तवभागाची प्रगिी उल्लेखनीय आह.े पवूीचा मराठा 

इतिहास संशोधन कि आति इतिहास तवभाग या दोहोंनी तमळून लहान – मोठे ३२ ग्रंथ प्रकातशि केले आहिे. 

त्यापैकी १७ ग्रंथांची तनतमविी तवभागािील आजी – माजी प्राध्यापक आति संशोधन सहाय्यक यांनी केली आह.े 

तवभागािील प्राध्यापकांचे शंभराहून अतधक संशोधनपर ग्रंथ प्रकातशि झालेले असनू वतृ्तपते्र, ग्रंथ, तनयिकातलके इ. 

मधनू त्यांचे ५० च्या आसपास तवतवध तवषयावरील लेखही प्रतसध्द झाले आहिे. आमच्या तवभागाने आजपयवि ०५ 

संशोधन प्रकल्प पिूव केले आहिे. इतिहास तवभागािील प्राध्यापक आति संशोधक तवतवध राज्ज्यस्िरीय, राष्ट्रीय 



आति आंिरराष्ट्रीय चचावसत्रांमध्ये सहभागी होऊन आपले शोधतनबंध सदर करिाि. तवतवध चचावसत्रांमध्ये सहभागी 

होऊन शोधतनबंध सादर करिाि. तवतवध चचावसत्रांमध्ये सादर करण्याि आलेल्या शोध तनबंधाची संख्या जवळपास 

२०० इिकी आह.े तवभागािील प्राध्यापकांच्या मागवदशवनाखाली तवतवध तवषयांवर आिापयवि १२० तवद्यार्थयाांनी एम. 

तफल. व ६५ तवद्यार्थयाांनी पीएच. डी. चे संशोधन पिूव केले आह.े 

                  आमच्या तवभागाने पढुाकार घेऊन जनू २००३ मध्ये मराठा इतिहास संशोधन कें द्राची स्थापना केली. 

कै. डॉ. आप्पासाहबे पवार यानंी सरुु केलेली मराठ यांच्या इतिहासािील संशोधनाची परंपरा पनुरुज्ज्जीवीि करून पढुे 

वाढतविे हा या कें द्राचा उद्दशे आह.े महाराष्ट्र शासनाने सदर कें द्रास मान्यिा दवेनू “छत्रपिी शाहू महाराज सेंटर फॉर 

स्टडीज  ऑफ मराठा तहस्री” असे त्याचे नामातभधान केले आह.े राज्ज्य शासनाने या कें द्रासाठी १ कोटी रुपयांचे 

अथवसहाय्य आति आठ पद ेमंजरू केली आहिे. या कें द्राच ेउद्घाटन दशेाच ेित्कालीन कृतषमंत्री मा. श्री. शरदचंद्र पवार 

यांच्या हस्िे जलैु २००६ मध्ये करण्याि आले.  प्रा. डॉ. अ. रा. भोसले यांनी या कें द्राचे संस्थापक समन्वयक म्हिनू 

प्रारंभीच्या काळाि काम केले. त्यांच्यानंिर डॉ. एम. ए. लोहार यांनी या कें द्राच े समन्वयक म्हिनू काम पातहले. 

त्यांच्या मागवदशवनाखाली या संशोधन कें द्राने अनेकतवध उपक्रम सरुु केले आहिे. सध्या डॉ. तनलांबरी जगिाप या 

संशोधन कें द्राचे सहाय्यक समन्वयक म्हिनू कामकाज पाहिाि.  

                 तशवाजी तवद्यापीठाचा इतिहास तवभाग व छत्रपिी शाहू महाराज मराठा इतिहास अध्ययन कें द्र यांच्या 

संयकु्त तवद्यमाने तवद्यापीठाचे पतहले कुलगरुू डॉ. आप्पासाहबे पवार यांच्या जन्मशिाब्दी वषावि (२००५ – ०६) 

अनेक कायवक्रमांचे आयोजन करण्याि आले होिे. तद. ०६ िे ०८ तडसेंबर २००५ या कालावधीि “स्टडीज  इन 

डेक्कन तहस्री : वईुथ स्पेशल रेफरन्स टू महाराष्ट्र” या तवषयावर आंिरराष्ट्रीय चचावसत्राचे आयोजन करण्याि आले 

होिे. सदर चचावसत्रामध्ये दशेतवदशेािील शंभराहून अतधक संशोधक, प्राध्यापक सहभागी झाले होिे. त्यामध्ये इररना 

ग्लशु्कोव्हा, यजेुतनया व्हतनना (रतशया), ली शेलीतशंगर (अमेररका), तमचीतहरो ओगावा (जपान), बरून डे, प्रो. जे. व्ही 

नाईक, अ. रा. कुलकिी (जेष्ठ इतिहास संशोधक) इत्यादींचा प्रमखु सहभाग होिा. या चचावसत्राि सादर झालेल्या 

शोधतनबंधाचे ग्रंथरूपाने प्रकाशन करण्याि आले. डॉ. आप्पासाहबे पवार जन्मशिाब्दी वषावि त्यांनी इ. स. १९३४ 

साली लंडन तवद्यापीठाला पीएच. डी. पदवीसाठी सादर केलेल्या ‘द रेन ऑफ छत्रपिी शाहू’ (१७०८ – १७४९) या 

प्रबंधाची प्रि तमळतवण्याि इतिहास तवभागाला यश तमळाले. त्यासाठी आमच्या सध्याच्या तवभागप्रमखु डॉ. नंदा 

पारेकर यांनी लंडनला गेले असिाना तवशेष पररश्रम घेिले. डॉ. पवारांचा बरीच वषे दलुवतिि रातहलेला प्रबंध 

ग्रंथरूपाने प्रकातशि केला गेला. या प्रकाशनाचा कायवक्रम जनू २०१३ मध्ये ित्कालीन तबहारचे राज्ज्यपाल डॉ. डी. 

वाय. पाटील यांच्या हस्िे करण्याि आला.  तद. ०६ िे ११ फेब्रवुारी २००६ या कालावधीि डॉ. आप्पासाहबे पवार 

स्मिृी व्याख्यानमालेचे आयोजन करून त्या अंिगवि डॉ. तवद्या गाडगीळ, डॉ. टी. टी. महाजन, डॉ. एन. जी. भवरे, डॉ. 

सतुमत्रा कुलकिी व डॉ. जयतसंगराव पवार या मान्यवर संशोधकांची मराठ यांच्या इतिहासाच्या तवतवध पैलवूर प्रकाश 

टाकिारी व्याख्याने आयोतजि करण्याि आली होिी. सदर व्याख्याने ग्रंथरूपाने प्रकातशि करण्याि आली. 

त्याचप्रमािे डॉ. आप्पासाहबे पवार स्मिृी व्याख्यान मालेचे इतिहास तवभाग व छत्रपिी शाहू महाराज मराठा इतिहास 

अध्ययन कें द्र यांच्यामाफव ि दरवषी आयोजन करण्याचेही ठरतवले गेले. नवोतदि संशोधकांना मराठ यांच्या इतिहासाि 

नवीन संशोधन करिे सलुभ व्हावे व त्यांना त्याि गोडी वाटावी यासाठी इतिहास तवभाग व छत्रपिी शाहू महाराज 

मराठा इतिहास अध्यासन कें द्र यांच्यामाफव ि दरवषी मोडी तशकतवण्याचे वगव घेण्याि येिाि. त्याला तवद्यार्थयाांचा व 

नागररकांचाही उदडं प्रतिसाद लाभि आह.े इतिहास तवभाग व कै. दादा उंडाळकर प्रतिष्ठानच्या विीने इतिहास, 

राज्ज्यशास्त्र व वतृ्तपत्र तवद्या तवभागांनी संयकु्तरीत्या िीन राष्ट्रीय चचावसते्र आयोतजि केली. त्यापैकी एकािील 



शोधतनबंध पसु्िक तशवाजी तवद्यापीठाने प्रकातशि केले आह.े तवभागामाफव ि २००७ पासनू पी. जी. तडप्लोमा ऑफ 

म्यतुझओलॉजी हा कोसव सरुु करण्याि आला असनू या कोसवला तवद्यार्थयाांचा चांगला प्रतिसाद आह.े  

                    इतिहास तवभागामाफव ि तद. ३० नोव्हेंबर िे ०२ तडसेंबर २०१६ या कालावधीि ‘इतिहास अतधतवभाग 

व असोतसएशन ऑफ थडव वल्डव स्टडीज  साउथ एतशया चाप्टर’ यांच्या संयकु्त तवद्यमाने आंिरराष्ट्रीय चचावसत्राचे व 

वातषवक अतधवेशनाचे आयोजन करण्याि आले होिे. सदर चचावसत्रामध्ये दशेतवदशेािील सव्वाशेहून अतधक 

संशोधक, प्राध्यापक सहभागी झाले होिे. या चचावसत्रासाठी असोतसएशन ऑफ थडव वल्डव स्टडीज  साउथ एतशया 

चाप्टरचे अध्यि डॉ. ई. जेम्स आर. डेतनयल, डॉ. के. सदतसवन (सतचव), डॉ. पी. वसमुार्थय ुदवेी उपतस्थि रातहले व 

त्यांनी या चचावसत्राि िरुि संशोधकांना िसेच प्राध्यापकांना मागवदशवन केले. या आंिरराष्ट्रीय चचावसत्रासाठी 

तवभागाच्या ित्कालीन तवभागप्रमखु प्रा. डॉ. पद्मजा पाटील यांनी तवशेष पररश्रम घेिले. त्यांनी असोतसएशन ऑफ 

थडव वल्डव स्टडीज  साउथ एतशया चाप्टरच्या स्थातनक सतचव म्हिनू काम पतहले. या आंिरराष्ट्रीय चचावसत्राि 

शंभराहून अतधक प्राध्यापक व संशोधकांनी संशोधनपर शोधतनबंधाचे वाचन केले. 

                    भारि सरकारच्या मानव संसाधन तवकास मंत्रालय परुस्कृि व तशवाजी तवद्यापीठ आयोतजि 

“GIAN” या उपक्रमािवगि इतिहास तवभागाने तद. ०४ िे १२ ऑगस्ट २०१६ या कालावधीि “ द डेक्कन इन द 

एथीन्थ सेंचरुी” या तवषयावर व्याख्यानाचे आयोजन केले होिे. यासाठी यतुनव्हतसवटी ऑफ तमतशगन मधनू डॉ. स्टीवटव 

गॉडवन यांना मागवदशवनासाठी बोलातवण्याि आले होिे. यामध्ये ६० संशोधक तवद्याथी, प्राध्यापक यांचा समावेश होिा. 

या कोसवचे समन्वयक म्हिनू तवभागािील डॉ. अवनीश पाटील, डॉ. तनलांबरी जगिाप यांनी काम पतहले.  

                  इतिहास तवभागाच्या आजी – माजी तवद्यार्थयाांची नेट – सेट आति ित्सम अन्य स्पधाव – परीिा कररिा 

पवूवियारी करून घेण्यासाठी वेळोवेळी तवतवध उपक्रम राबतवले जािाि. त्यामध्ये मेमोररयल कोतचंग प्रोग्रम, तवतवध 

कायवशाळा, िज्ज्ञांची मागवदशवनपर व्याख्याने इ. बाबींचा समावेश असिो. तवभागािील प्राध्यापकांच े मागवदशवन व 

उते्तजन आति तवद्यार्थयाांचे पररश्रम व तजद्द यांचा पररपाक म्हिजे आमच्या तवभागािील जवळजवळ ५० तवद्याथी नेट 

– सेट परीिा उत्तीिव झाले आहिे.  

                 इतिहास तवभागाचे माजी तवद्याथी महाराष्ट्राि व महाराष्ट्राबाहरेही वेगवेगळ्या िेत्राि कायवरि आहिे. 

तवश्वास नांगरे-पाटील, सरूज वाघमारे, रतवराज फल्ले, प्रकाश तशंद,े नीतलमा बोरविकर, ज्ज्योिी आमिे, माधवी 

व्हटकर, सागर व्हटकर, वीिा मोरे, तसद्धेश्वर तशंद ेइ. तवभागाचे माजी तवद्याथी राज्ज्य प्रशासनािील अनेक महत्त्वाची 

पद ेसमथवपिे सांभाळि आहिे. आमच्या तवभागाचे बहुसंख्य माजी तवद्याथी तशिि िेत्राि अध्यापनाचे कायव करि 

आहिे. इतिहास तवभागाच्या माजी तवद्यार्थयाांची संघटना स्थापन झाली असनू, त्यािील बहुिेक सवव जि तशवाजी 

तवद्यापीठ इतिहास पररषदचेेही सदस्य आहिे.   

             तशवाजी तवद्यापीठ इतिहास पररषद या नावाचे इतिहास संशोधन व अध्ययनाला प्राधान्य दिेारे व्यासपीठ 

तनमावि करण्याि तशवाजी तवद्यापीठाच्या इतिहास तवभागाने सरुुवािीपासनू मौतलक कामतगरी बजावली आह.े 

इतिहास पररषदचेे कामकाज तवद्यापीठाच्या इतिहास तवभागािनूच चालिे. तशवाजी तवद्यापीठ इतिहास पररषदचेी 

आजवर २३ अतधवेशने झाली असनू १३ खंडही प्रकातशि झाले आहिे. तशवाजी तवद्यापीठ इतिहास पररषदमेाफव ि य. 

तद. फडके, सदानंद मोरे, डॉ. अरतवंद गिाचायव अशा अनेक नामवंि वक्त्यांची व्याख्याने आयोतजि केली गेली 

आहिे. तवभागाला आय. सी. एच. आर. य.ु जी. सी. यासारख्या नामवंि संस्थाकडून संशोधनासाठी िसेच संशोधन 

प्रकल्पासाठी तवतवध चचावसत्रासाठी, कायवशाळासाठी इतिहास पररषदचे्या अतधवेशनासाठी अनदुान मोठ या प्रमािाि 

तमळालेले आह.े सध्या तवभागामध्ये महाराष्ट्र राज्ज्य मराठी तवश्वकोश तनतमविी मंडळाचे ञानमंडळ – आधतुनक 



इतिहास (भारिीय आति जागतिक) कायवरि आह.े व त्यािनू अनेक िरुि प्राध्यापकांमाफव ि  व संशोधकांमाफव ि  नोंदी 

तलतहण्याचे काम चाल ूआह.े या ञानमंडळाचे समन्वयक म्हिनू तवभागािील डॉ. अवनीश पाटील ह ेकाम पाहि 

आहिे. िसेच आमच्या तवभागाचे माजी तवभागप्रमखु डॉ. अरुि भोसले यांची महाराष्ट्र राज्ज्य मराठी तवश्वकोश 

तनतमविी मंडळाच्या सदस्यपदी तनवड झाली आह.े तवद्यापीठाि लोकनेिे बाळासाहबे दसेाई अध्यासनाच्या 

स्थापनेपासनू म्हिजे २०१६ पासनू याच ेसमन्वयक म्हिनू तवभागािील डॉ. अवनीश पाटील कामकाज पाहिाि. या 

अध्यासनामाफव ि दरवषी तवतवध िज्ज्ञ वक्त्यांना तनमंतत्रि करून लोकनेिे बाळासाहबे दसेाई व एकूिच महाराष्ट्राच्या 

सामातजक , आतथवक व राजकीय इतिहासाशी संबंतधि व्याख्याने आयोतजि केली जािाि.   

                तशवाजी तवद्यापीठाच्या इतिहास तवभागाि दरवषी तशिक तदन, पयवटन तदवस, सातवत्रीबाई फुले जयंिी व 

सांस्कृतिक तदवस इ. उत्साहाने साजरे केले जािाि. त्याचप्रमािे दरवषी तवद्यार्थयावसाठी अभ्यास सहलीचे आयोजन 

केले जािे. अशा उपक्रमांमुळे इतिहास तवभागािील वािावरि नेहमीच सौहादवपिूव असिे. प्राध्यापक – तवद्याथी संबंध 

तजव्हाळ्याचे आहेि. १९ माचव २०१८ रोजी झालेल्या तवद्यापीठाच्या ५४ व्या पदवीदान समारंभाि आमच्या 

तवभागाची तवद्यातथवनी तप्रयांका पाटील तहला तवद्यापीठाच्या ‘ राष्ट्रपिी परुस्काराने’ सन्मातनि करण्याि आले. ही 

तवभागासाठी अतभमानास्पद अशी बाब आह.े सध्या तवभागाि डॉ. नंदा पारेकर या तवभागप्रमखु म्हिून कायवरि आहिे 

िसेच डॉ. अवनीश पाटील ह ेसहाय्यक प्राध्यापक म्हिनू तवभागाि कायवरि आहेि व श्री. दत्तात्रय मचाले ह ेहगंामी 

सहाय्यक प्राध्यापक म्हिनू तवभागाि कायवरि आहिे. तशवाजी तवद्यापीठाच्या गौरवशाली इतिहासािील मानाचे पान 

इतिहास तवभागाच्या नावे असावे अशी आमची महत्त्वकांिा आह.े 

● तवभागाकडून पिूव करण्याि आलेले संशोधन प्रकल्प :- 

1) Kolhapur through the ages – Dr. B. R. Kamble 

2) Kolhapur and its Feudatories – Dr. B. R. Kamble 

3) Jain Community in Kolhapur District (1947-2000) – Dr. B. D. Khane (2000-03) 

4) Non-Bramin Movement in south India – D. Padmaja Patil 

5) Kopeshwar Temple, Khidrapur – Dr. Avanish Patil 

● UGC visiting Fellow Programme of month duration :- 

1)  Prof. K. Mujumdar , Nagpur – 2000. 

2) Prof. A. M. Deshpande, Pune – 2001. 

3) Prof. J. V. Naik, Mumbai – 2002. 

● व्याख्यानमाला :-  
१) डॉ. आप्पासाहबे पवार व्याख्यानमाला  

२) कै. सीिाबाई कुलकिी स्मिृी व्याख्यानमाला  

● इतिहास तवभागािील तनवडक व्याख्याने :- 
१) अ. रा. कुलकिी (जेष्ठ इतिहाससंशोधक, माजी अध्यि, इतंडयन तहस्री कॉगं्रेस) 

२) जे. व्ही. नाईक (माजी अध्यि, इतंडयन तहस्री कॉगं्रेस) 

३) जी. टी. कुलकिी (जेष्ठ इतिहाससंशोधक, माजी अध्यि, इतंडयन तहस्री कॉगं्रेस) 

४) हरबन्स  मतुखया ( माजी प्र – कुलगरुू, जवाहरलाल नेहरू तवद्यापीठ, नवी तदल्ली) 



५) तदलबगतसंग (प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू तवद्यापीठ, नवी तदल्ली) 

६) अतनरुध्द रे (कलकत्ता) 

७) बरून डे (कलकत्ता) 

८) मकरंद मेहिा (अहमदाबाद) 

९) सरुेंद्र राव (मंगलोर) 

१०) गेल ऑमवेद (शलाका पाटिकर) (सािारा) 

११) प्रो. रिनलाल हगंल ू(माजी कुलगुरू, अलाहाबाद तवद्यापीठ, अलाहाबाद) 

१२) प्रो. लक्ष्मीनारायि राऊि (बेहरामपरू) 

१३) डॉ. वषाव तशरगावकर (मुंबई) 

१४) डॉ. रुबी मलोनी (मुंबई) 

१५) डॉ. जयतसंगराव पवार (जेष्ठ इतिहाससंशोधक) 

१६) डॉ. राजा दीतिि (सातवत्रीबाई फुले तवद्यापीठ, पिेु) 

१७) कै. डॉ. अरुि तटकेकर (मुंबई) 

१८) प्रा. एस. शेट्टर (बेंगलोर) (माजी चेअरमन, इतंडयन कौतन्सल ऑफ तहस्रॉररकल ररसचव) 

१९) श्री. जयंि लेले (कॅनडा) 

२०) श्री. एन. के. वागळे (कॅनडा)  

२१) स्टीवटव गॉडवन (तमतशगन तवद्यापीठ) 

● तवभागामाफव ि परदशेी संशोधनासाठी तकंवा पररषदसेाठी गेलेले प्राध्यापक :- 
१) डॉ. अरुि भोसले :- तब्रटीश कौतन्सल फेलो, इगं्लंड, १९८१. 

२) डॉ. अरुि भोसले :- ९ वे आंिरराष्ट्रीय चचावसत्र –  सेंटपॉल – य.ु एस. ए., २००१. 

३) डॉ. नंदा पारेकर :- जपान, लंडन, श्रीलंका   

४) डॉ. पद्मजा पाटील :- तफनलंड  

● तवभागािील आिापयविचे तवभागप्रमुख व त्यांचा कायवकाळ :- 

१) डॉ. व्ही. डी. राव (०९ – ११ – १९६४ िे १९ – ०९ – १९६९ ) 

२) श्री. व्ही. एस. कदम (२० – ०९ – १९६९ िे ३० – ०४ – १९७१) 

३) श्री. एस. डी. कापसे (०१ – ०५ – १९७१ िे २९ – ०९ – १९७४) 

४) श्री. व्ही. एस. कदम ( ३० – ०९ – १९७४ िे १५ – ०६ – १९७५) 

५) डॉ. बी. आर. कांबळे (१६ – ०६ – १९७५ िे १५ – ०६ – १९८०) 

६) प्रो. बी. आर. कांबळे ( १६ – ०६ – १९८० िे ३१ – १० – १९९२) 

७) प्रो. व्ही. एस. कदम ( ०१ – ११ – १९९२ िे ३१ – १० – १९९५) 

८) प्रो. बी. आर. कांबळे ( ०१ – ११ – १९९५ िे ३१ – ०८ – १९९८) 

९) प्रो. व्ही. एस. कदम (०१ – ०९ – १९९८ िे २० – ०४ – १९९९) 

१०) प्रो. ए. आर. भोसले ( २१ – ०४ – १९९९ िे ३१ – १२ – २००३) 

११) प्रो. एम. ए. लोहार (०१ – ०१ – २००४ िे १० – ०६ – २००४) 



१२) प्रो. ए. आर. भोसले (११ – ०६ – २००४ िे २० – ०४ – २००८) 

१३) प्रो. एम. ए. लोहार ( २१ – ०४ – २००८ िे २० – ०४ – २०१४) 

१४) प्रो. एम. पी. पाटील ( २१ – ०४ – २०१४ िे ३१ – ०३ – २०१५) 

१५) प्रो. श्रीमिी पी. ए. पाटील ( ०१ – ०४ – २०१५ िे ३१ – ०३ – २०१७) 

१६) डॉ. श्रीमिी. एन. डी. पारेकर (०१ – ०४ – २०१७ िे आजपयवि)  


