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शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर 

मराठी अशिशवभाग 

               वशिाजी विद्यापीठाच्या मराठी विभागाने महाराष्ट्रातील तसेच महाराष्ट्राबाहरेील अनेक िाङ्मयीन, 

सामावजक आवि सांसकृवतक संस्ांसोबत सामजंसय करार करुन तसेच सहयोगाने विद्यार्थयाांसाठी अनेक कायिक्रम, 

चचािसि, कायिशाळांचे आयोजन केलेले आह.े तसेच विभागातील प्राध्यापकांनीही अशा विविध संस्ांशी संलग्न 

राहून कायि केलेले आह.े मराठी भाषा, सावहत्य, संसकृती आवि समाज या अन षंगाने अत्यंत महत्त्िपूिि अशा 

कायिक्रमांचे आयोजन मराठी विभागात नेहमीच, विविध वनवमत्ताने होत असते. या सामजंसय करारांम ळे विभाग ि 

विभागातील विद्या्ी विविध िाङ्मयीन, सामावजक तसेच सांसकृवतक विषयांशी, उपक्रमांशी जोडले गलेेले आहते. 

विद्यार्थयािना प्रत्यक्षररत्या विविध सांसकृवतक व्यिहाराची ओळख होते. यांतनू वशक्षि ि समाजातील परसपर 

सहसंबंध दृढ होण्यास मदत होते; तसेच विद्यार्थयाांच्या आकलन जावििाही  समदृ्ध होतात.           

 

महाराष्ट्र राज्य मराठी शवश्वकोि शिशमिती मंडळ, म ंबई आशि शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापूर    

                ‘महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश वनवमिती मडंळ’ ही महाराष्ट्र शासनाने वद. १ वडसेंबर १९८० रोजी स्ापन 

केलेली संस्ा असनू, विश्वकोशाच्या द्वारा जगातील विविध ज्ञान मराठीत आिण्यासाठी तसेच विविध विषयाचे 

उपलब्ध ज्ञान अद्ययाित करण्यासाठी या मडंळाची स्ापना झाली. या संस्ेने आपला उद्दशे ि कायि अवधक 

पररिामकारक ररत्या साध्य करण्यासाठी विविध विद्यापीठांना ज्ञानमडंळाच्याद्वारे सहभागी करुन घणे्यासाठी विविध 

विद्यापीठांशी सामंजसय करार केले आहते. या योजनेअतंगित वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू ‘मराठी सावहत्य’ या 

विषयाची पालकसंस्ा म्हिनू ज्ञानमडंळाची जबाबदारी पार पाडत आह.े या सामजंसय करारान सार मराठी 

विभागातील प्रा.डॉ. राजन गिस यांनी ‘मराठी सावहत्य’ विषयाचे समन्ियक म्हिनू काम केलेले आह.े तसेच 

त्यानंतर प्रा. डॉ. रिधीर वशदं ेह ेवद. २ जनू २०१९ पासनू आजपयांत ‘मराठी सावहत्य’ विषयाचे समन्ियक म्हिनू 

काम पाहत आहते. 

               या काराराअतंगित समन्ियक मराठी सावहत्यातील विविध विषय, नोंदी वनिडून विविध लेखकांकडून 

वलहून घतेात तसेच त्या नोंदी तज्ज्ञ सवमतीकडून तपासनू घेऊन वनवित झालेली नोंद विश्वकोश वनवमिती मडंळाकडे 

पाठिनू ती महाराष्ट्र राज्य विश्वकोशाच्या संकेतस्ळािर प्रकावशत केली जाते.                   
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साशहत्य अकादमी, शदल्ली       

               भारतीय भाषा ि सावहत्य यांचे संिधिन करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने वद. १२ माचि १९५४ रोजी 

सावहत्य अकादमी या संस्ेची स्ापना केली. या संस्ेकडून भारतातील भाषा ि सावहत्याच्या जतन ि संिधिनासाठी 

विविध उपक्रम राबविले जातात; तसेच भारतीय भाषांमधील विविध सावहत्याचे प्रकाशन ही केले जाते. सावहत्य 

अकादमी ही भारत सरकारची राष्ट्रीय पातळीिर सिायत्तपि ेकायि करिारी संस्ा असनू ती विविध राज्यांमधनूही 

कायिरत आह.े मराठी विभागातील प्रा. डॉ. रिधीर वशदं े यांनी सावहत्य अकादमीच्या मराठी भाषा सल्लागार 

मडंळािर २०१२ ते २०१७ पयांत सदसय म्हिनू काम केलेले आह.े  

               सावहत्य अकादमी आवि मराठी विभाग, वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू यांच्या संय क्त विद्यमाने वद. २८ 

वडसेंबर २०१६ रोजी ‘सिातंत्र्योत्तर िाङमयीन चळिळी आवि वियांचे प्रश्न’ या विषयािर एकवदिसीय चचािसि 

आयोवजत केले होते.  

               वद. २८ ि २९ ज लै २०१९ रोजी मराठी विभाग, सावहत्य अकादमी, वदल्ली आवि बॅ. बाळासाहबे 

खडेकर ज्ञानिोत, वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू यांच्या संय क्त विद्यमाने रंथं्प्रदशिन आवि भारतीय लेखकांिरील 

लघ पट प्रदशिन हा कायिक्रम आयोवजत करुन अत्यंत उत्साहात पार पडला.                  

 

 

 

िॅििल ब क रस्ट, इशंडया   

               नॅशनल ब क रसट ही १ ऑगसट, १९५७ साली स्ापन झालेली रासत ि िाजिी दरात प सतके प्रकावशत 

करिारी दशे पातळीिरील एक महत्त्िाची संस्ा आह.े दशेभरातील विविध भाषतेनू वलवहिाऱ्या, निनिीन 

लेखकांना प्रोत्साहन देिारे कायिक्रम नेहमीच या संस्ेची ितीने आयोवजत केले जातात. नॅशनल ब क रसट, इवंडया 

यांच्या सहयोगाने मराठी विभाग, वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू ये्े वद. १५ वडसेंबर २०१६ रोजी ‘निलेखक 

कायिशाळा’ आयोवजत केली होती.         
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महाराष्ट्र िासि, सांस्कृशतक कायि संचालिालय, म ंबई  

               महाराष्ट्र शासन, सांसकृवतक कायि संचालनालय, म बंई, अण्िा भाऊ साठे अध्यासन आवि मराठी 

विभागाच्या संय क्त विद्यमाने वद. १ फेब्र िारी २०२० ते २० फेब्र िारी २०२० रोजी शावहरी प्रवशक्षि वशवबराचे 

आयोजन करुन ते यशसिीररत्या पिूि केले. या कायिशाळेत विविध निोवदत विद्यार्थयािनी सहभागी होऊन प्रवशक्षि 

यशसिीरीत्या पिूि केले. यामध्ये शाहीर ि इतर कलाकारांनी प्रवशक्षिा्ीना मागिदशिन केले.       

                विभागातील प्रा. डॉ. नंदक मार मोरे यांनी महाराष्ट्र शासनाचा ‘लोककला संकलन प्रकल्प’ यशसिीपि े

पिूि केला. महाराष्ट्रातील अनेक लोप पाििाऱ्या पारंपररक लोककलांचे जतन करण्याच्या उद्दशेाने गािोगािी जाऊन 

या लोककलांचे वडजीटल सिरूपात संकलन करण्याचा महत्त्िपिूि प्रकल्प पिूि केला.      

 

 

महाराष्ट्र राज्य साशहत्य संस्कृती मंडळ, म ंबई   

                 महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी सावहत्य, कला ि संसकृती के्षिातील कायािची दखल घऊेन विकास ि 

प्रगतीच्या दृष्टीने कायि होईल या उद्दशेाने महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संसकृती मडंळाची १९ नोव्हेंबर १९६० रोजी 

स्ापना करण्यात आली आह.े या संस्ेने विविध महाविद्यालयांना, विद्यापीठांना सहाय्य करुन मराठी भाषेच्या 

संिधिनासाठी अनेक उपक्रम केलेले आहते. विभागातील प्रा. डॉ. रिधीर वशदं े यांनी २०१८ ते २०२० या 

कालािधीत महाराष्ट्र राज्य सावहत्य संसकृती मंडळाचे सदसय म्हिनू काम केले आह.े महाराष्ट्र राज्य सावहत्य 

संसकृती मडंळ आवि मराठी विभागाने वद. १४ ते २८ जानेिारी २०२१ रोजी ‘मराठी भाषा संिधिन पंधरिडा’ विविध 

िाङमयीन कायिक्रमांनी साजरा केला.        

 

 

राज्य मराठी शवकास संस्था, म ंबई   

               राज्य मराठी विकास संस्ा ही ‘मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास’ या बोधािाक्याला अन सरून 

काम करिारी राज्य शासनाची एक संस्ा आह.े विविध के्षिात होिार मराठीचा िापर अवधकावधक ग िित्तापूिि 

व्हािा, तसेच मराठी भाषेच्या अवभिदृ्धीची प्रवक्रया गवतमान व्हािी या उद्दशेाने ही संस्ा कायिरत आह.े राज्य मराठी 

विकास संस्ा, म बंई आवि मराठी विभागाच्या संय क्त विद्यमाने १९ जानेिारी २०१७ रोजी ‘राज्यसतरीय मराठी 

विवकपीवडया : कायिशाळा’ आयोवजत केली होती.     
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महाराष्ट्र साशहत्य पररषद, प िे   

               मसाप अ्ाित ‘मराठी सावहत्य पररषद’ या महाराष्ट्रातील आद्य सावहत्य संस्ेची स्ापना वद. २७ म े

१९०६ रोजी चौर्थया रंथं्कार संमलेनात करण्यात आली. या संस्ेकडून विविध िाङमयीन उपक्रम राबविले जातात. 

या संस्ेच्या ‘महाराष्ट्र सावहत्य पविका’ या वनयतकावलकाच्या संपादक मंडळामध्ये मराठी विभागातील प्रा. डॉ. 

रिधीर वशदं ेह े २०१६ पासनू आजपयांत कायिरत आहते.   

 

 

मराठी शवज्ञाि पररषद, म ंबई         

                मराठी विज्ञान पररषद, म बंई ि मराठी विभाग यांच्या संय क्त विद्यमाने वद. ६, ७ ि ८ माचि २०१८ रोजी 

‘मराठी विज्ञान क्ा लेखन कायिशाळा’ आयोवजत केली होती. ही तीन वदिसीय कायिशाळा यशसिीररत्या संपन्न 

झाली. यामध्ये यशितं दशेपांडे, माध री शानभाग, मोना वचमोटे, वशरीष गोपाळ दशेपांडे, स धा ररसबडू ि वशिाजीराि 

पिार यांना मागिदशिक म्हिनू वनमवंित करण्यात आले होते. या कायिशाळेला विद्यार्थयाांचा उत्सफूति प्रवतसाद वमळाला. 

तज्ज्ञ मागिदशिकांनी सहभागी विद्यार्थयाांना विज्ञान क्ा लेखनाचे मागिदशिन करुन प्रात्यवक्षकही करुन घतेले.    

 

 

सहापेशडया, िवी शदल्ली 

               सहापेवडया ही भारतीय कला, संसकृती आवि इवतहासाचे जतन करिारी संस्ा आह.े भारतीय पारंपररक, 

सांसकृवतक ज्ञानाचा एक सििसमािशेक वडवजटल ज्ञानकोश तयार करुन तो लोकांपयांत पोहचविण्याच्या उद्देशाने ही 

संस्ा कायिरत आह.े सहापेवडया, निी वदल्ली आवि मराठी विभागाच्या ितीने वद. १५ जानेिारी २०२० रोजी 

‘कबीरपं्ी भजन’ या सांसकृवतक कायिक्रमाचे आयोजन ि सादरीकरि झाले. महाराष्ट्र आवि ये्ील िारकरी पं् 

तसेच संत कबीर यांच्या तत्त्िज्ञानाचा, पं्ाचा ि काव्याचा सहसंबंध याची यांवनवमत्ताने ओळख झाली.     

               सहापेवडया, निी वदल्ली या संस्ेच्या सहयोगाने मराठी विभागात वद. २७, २८ ि २९ नोव्हेंबर २०२० 

रोजी ‘भवक्त चळिळ : संशोधन ि दसतऐिजीकरि’ या विषयािर आभासी कायिशाळा आयोवजत करण्यात आली 

होती.  या कायिशाळेत वनहाररका ग प्ता, कावतिकेय आवि अक्षय पानसे यांनी विद्यार्थयािना मागिदशिन केले. भक्ती 

चळिळ आवि त्यातील विविध पं्ांचे, पारंपररक गोष्टींचे, परंपरांचे संशोधन कसे कराि,े त्याचे जतन कसे करािे 

तसेच आध वनक पद्धतीने त्याचा मवहतीतपट वकंिा इटंर सिरूपात सादरीकरि कसे कराि ेयाबद्दल विद्यार्थयािना 

मावहती ि मागिदशिन वमळाले.        
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भाषाशवकास संिोिि ससं्था, कोल्हापूर 

               ‘भाषा माझी, आपली सिाांची!’ या उद्देशाने १६ नोव्हेंबर २००५ पासनू हलकिी, चंदगड तसेच 

महाराष्ट्र-बेळगाि सीमाभागात भाषा ि बोलीचा अभ्यास करिारी संस्ा म्हिज ेभाषाविकास संशोधन संस्ा होय. 

भाषाविकास संशोधन संस्ा, कोल्हापरू ि मराठी, विदशेी भाषा, इरंंथजी, राज्यशाि आवि इवतहास विभाग यांच्या 

संय क्त विद्यमाने वद. २३ माचि २०१९ रोजी शहीद भगतवसंग वदनावनवमत्त शहीद  भगतवसंग वलखत ‘पंजाबच्या भाषा 

आवि वलपीची समसया’ (भाषांतरे आवि वटपि े: तन्मय केळकर) या प वसतकेचा प्रकाशन समारंभ संपन्न झाला. 

 

 

शिवाजी शवद्यापीठ मराठी शिक्षक संघ   

               वशिाजी विद्यापीठ मराठी वशक्षक संघ आवि मराठी विभाग वशिाजी विद्यापीठ, कोल्हापरू यांच्या संय क्त 

विद्यमाने ‘महाविद्यालयीन सतरािरील मराठीचे अध्यापन’ या विषयािर वद. २३ माचि २०१७ रोजी एकवदिसीय 

चचािसिाचे आयोजन केले होते.       

 

 

समाज प्रबोिि पशिका  

                वििकेवनष्ठा, व्यक्तीसिातंत्र्य, विचारसिातंत्र्य ि लोकशाही ही मलू्यवनष्ठा ठेिनू समाज प्रबोधन संस्ा 

१९५९ पासनू महाराष्ट्राच्या िैचाररक ि सामावजक के्षिात जागतृीचे कायि करीत आह.े या संस्ेच्या ‘समाज प्रबोधन 

पविका’ या वनयतकावलकाच्या संपादक मडंळािर विभागातील प्रा. डॉ. रिधीर वशदं ेह े२०१० पासनू आजपयांत 

काम पहात आहते. तसेच विभागातील प्राध्यापक ि विद्या्ी विविध विषयािर संशोधनपर लेखही समाज प्रबोधन 

पविकेतनू वलहीत असतात.           

 

 

दमसा (दशक्षि महाराष्ट्र साशहत्य सभा) 

                 दवक्षि महाराष्ट्र सावहत्य सभा ही कोल्हापरू  ये्े असलेली सावहत्य संस्ा आह.े ही संस्ा २५ म े

१९८२ रोजी स्ापन झाली. संस्ेचे कायिके्षि म्हिज ेपविम महाराष्ट्राचे दवक्षिकेडचे सांगली, सातारा, सोलापरू ि 

कोल्हापरू ह ेचार वजल्ह ेआहते. या संस्ेमाफि त विविध सावहत्य संमलेने, चचािसि आयोवजत केली जातात.     
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आवािओल प्रशतष्ठाि, किकवली    

                आिानओल प्रवतष्ठान, किकिली ि मराठी विभागाच्या संय क्त विद्यमाने वद. १४ ऑक्टोबर २०२० 

रोजी िाचन प्रेरिा वदनाच्या वनवमत्ताने ‘मराठी कविता : नव्या िाटा’ हा निोवदत किींच्या काव्यिाचनाचा आभासी 

कायिक्रम आयोवजत करण्यात आला होता. या काव्यिाचन कायिक्रमात महाराष्ट्रातील निोवदत किींनी आपल्या 

कविता सादर केल्या. शवमिष्ठा भोसले, नीलम यादि, कविता ननिरे, मघेराज मशे्राम, िावल्मकी िाघमारे, कविता 

वशके ह े किी सहभागी होते. या आभासी कायिक्रमाला मराठी विभागप्रम ख प्रा. डॉ. रिधीर वशदं,े प्रा. डॉ. नंदक मार 

मोरे, आिनओलचे अजय कांडर तसेच विद्या्ी ि महाराष्ट्रातनू अनेक रवसक श्रोते उपवस्त होते.               

 

 

सावली केअर सेंटर, कोल्हापूर   

                सािली केअर सेंटर कोल्हापरू ि मराठी विभागाने संय क्तपि े‘आरोग्याची भाषा आवि भाषचेे आरोग्य’ 

या विषयािर वद. ७ माचि २०१८ रोजी चचािसिाचे आयोजन करण्यात आले होते. या चचािसिात डॉ. स लभा 

ब्रह्मनाळकर, डॉ. आश तोष वदिाि, उदय क लकिी ि सोनाली निांग ळ ह ेमागिदशिक म्हिनू उपवस्त होते.            



 


