
 

 

मराठी विभाग 

वििाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 

               शिवाजी शवद्यापीठ स्थापनेचा एक मखु्य हतेू हा भाषा, संस्कृती व इशतहास यांना चालना दणेे असा होता. 

शवद्यापीठ स्थापनेनंतर मराठी भाषा साशहत्याचा शवभाग आरंभकाळात नव्हता. मराठी भाषा साशहत्याच्या 

अभ्यासशवभागाची उणीव होती. प्रत्यक्षात मराठी शवभाग ३ माचच १९७९ रोजी स्थापन झाला. मराठी शवभागाच्या 

स्थापनेमाग े तत्कालीन कुलगरुू भा.ि.ंभणगे यांचे योगदान आह.े भा.िं.भणगे ह े मानव्यशवद्या िाखचेा शवकास व 

शवस्तार व्हावा अिी दृष्टी असणारे कुलगरुू होते. समाजदृष्टी आशण समाजशिक्षण होण्यात भाषा अभ्यासाचा सहभाग 

फार महत्त्वाचा ठरतो अिी त्यांची भशूमका होती. शिवाजी शवद्यापीठामध्ये मराठी भाषा साशहत्याचे अध्ययन असणारा 

शवभाग असावा या धोरणातनू भा.िं.भणगे यांनी त्यास चालना शदली. 

               मराठी शवभागाचे स्वरूप कसे असावे या शवभागाचे भाषा, साशहत्य, संस्कृती संबंधी धोरण काय असाव े

यासंबंधी एका सशमतीची स्थापना करण्यात आली. प्राचायच म.द.हातकणगंलेकर, डॉ. अिोक केळकर, डॉ. भालचंद्र 

नेमाडे व डॉ.शनमचलकुमार फडकुले यांच्या सशमतीने मराठी शवभागाची वाटचाल व स्वरूप शनशिती संबंधी काही 

शदिादिचक सचूना केल्या. त्यानसुार शवभागाचे मखु्य अभ्यासक्षेत्र ह ेसाशहत्याचा सामाशजक दृष्टीने अभ्यास असे होते. 

ऐिंीच्या दिकामध्ये या प्रकारच्या अभ्यास िाखलेा चालना शमळणारा अभ्यासक्रम व संिोधन शवभागाच्याद्वारे 

झाला. प्रत्यक्षात त्यानसुार ३ माचच १९७९ रोजी शवभाग सरुू झाला. शवभागाच्या स्थापनवेळेी प्राध्यापक व शवभाग 

प्रमखु म्हणनू डॉ. गो. मा. पवार यांची शनयकु्ती झाली. तसेच शवभाग स्थापनेप्रसंगी डॉ. ल.रा.नशसराबादकर यांची 

प्रपाठक तर श्री. रमिे ढावरे व श्री. प्रभाकर पाटील यांची अशधव्याख्याता म्हणनू शनयकु्ती झाली. 

               शवद्यापीठाच्या स्थापनेपासनू वाटचालीत अभ्यासक्रमांचे स्वरूप फार महत्त्वाचे राशहले आह.े साशहत्याच्या 

सामाशजक अभ्यासाच्या दृष्टीबरोबर अभ्यासात तौलशनक साशहत्याभ्यास, लोकसाशहत्य, शवशिष्ट कालखंडाचा 

अभ्यास, वाङ्मय प्रकारांचा अभ्यास या अभ्यासपशत्रकांचा समाविे करण्यात आला. या अभ्यासक्रमांच्या फेररचनेमळेु 

भाषा साशहत्याच्या शवद्यार्थयाांना अद्ययावत स्वरूपाचे ज्ञान शमळाले. भाषा साशहत्याच्या आकलन अन्वयाथाचला नव्या 

शदिा प्राप्त झाल्या. उदा. शहदंी आशण मराठी, कन्नड आशण मराठी, बंगाली आशण मराठी अिा तौलशनक भाषा 

साशहत्याचा शिस्तिीर अभ्यासाला चालना शमळाली. त्या त्या भाशषक परंपरेतील नमनुेदार प्राथशमक साशहत्यकृतीची 

शनवड करण्यात आली. पदव्यतु्तर पातळीवर शवद्यार्थयाांच्या भाषा साशहत्याच्या समजतुीत व शवकासात 

अभ्यासक्रमाच्या फेररचनेचा सहभाग महत्त्वाचा आह.े आरंभकाळात स्थाशनक प्राध्यापक अध्यापनासाठी आमशंत्रत 



करण्यात येत अस.े प्रा. श्रीशनवास दीशक्षत, प्राचायच भगवतंराव दिेमखु, डॉ. भालचंद्र खांडेकर या नामवतं 

अभ्यासकांनी प्रारंभीच्या काळी अध्यापनाच ेकायच केले. 

               शवभागात एम. फील  व पीएच. डी पदवीसाठी १९८३ साली अभ्यासक्रम सरुू करण्यात आला.   

आजतागायत शवभागातनू १५० हून अशधक शवद्यार्थयाचनी एम. फील ही पदवी तर २०० हून अशधक शवद्यार्थयाचनी पीएच. 

डी. पदवी संपादन केली आह.े या संिोधन पदवी शनशमत्ताने मराठी भाषा साशहत्यासंबंधी अभ्यासाला तो मराठीच्या  

संदभाचत अशतिय महत्त्वाचा आह.े मखु्यत्त्व े आधशुनक मराठी साशहत्य, लोकसाशहत्य,  प्राचीन मराठी साशहत्य व 

तौलशनक साशहत्याभ्यास  या अभ्यासक्षेत्रात महत्त्वाची भर टाकणारे संिोधन प्रबंध शवद्यापीठाच्या मराठी शवभागात 

झाले आहते. यातील बरेचसे प्रबंध ग्रंथ रूपाने प्रशसद्ध झाल ेआहते. संत चोखामळेा, शव. स. खांडेकर, भाऊ पाध्य,े 

रणजीत दसेाई, भालचंद्र नेमाडे, शदलीप शचत्र,े महादवे मोरे यांच्या साशहत्याचा परामिच घेणारे प्रबंध प्रकाशित झाले. 

तसेच लीळाचररत्रातील समाजदिचन, मध्ययगुीन समाजदिचन, िके्सशपअरच्या नाटकाची मराठी भाषांतरे, लशलत 

साशहत्यातील आकृशतबंध या शवषयावर पीएच. डी. प्रबंध झाल ेआहते. तसेच महात्मा फुले, शवठ्ठल रामजी शिदं,े डॉ. 

बाबासाहबे आबेंडकर, शवनोबा भाव,े माधवराव बागल, सत्यिोधकांची साशहत्यशनशमचती यांच्या वाङमयाचेही पीएच. 

डी. पदवीसाठी संिोधन झाले. तसेच वाङमयीन प्रवाहाचे शचशकत्सक अभ्यास करणारे प्रबंध शलशहले गलेे. 

विभागातील अभ्यासक्रम   

               मराठी शवभागातील पदव्यतु्तर वगाांचा अभ्यासक्रमही आजपयांत अत्यंत वशैिष््टयपणूच राशहला आह.े प्राचीन 

मराठी वाङमय, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदायाच्या साशहत्याला अभ्यासक्रमातनू शविषे स्थान शदले. 

शिवकालीन पोवाडे, बखरी, मध्ययगुीन पंत वाङमय, लावणी, लोकसाशहत्य, समाजिास्त्रीय दृशष्टकोनातनू साशहत्याचा 

अभ्यास असा शवशवधांगी अभ्यासक्रम शवभागाने शदला आह.े त्याचबरोबर एका लेखकाचा अभ्यास, शवशिष्ट 

साशहत्यकृतीचा अभ्यास, एका वाङमय प्रकारचा अभ्यास अिा अभ्यासपशत्रकांचाही समाविे केला. भाषाशवज्ञान, 

बोलीअभ्यास, समाजभाषाशवज्ञान तसेच उपयोशजत मराठी, सजृनात्मक लेखन, आतंरभारतीय साशहत्याचा अभ्यास, 

अनवुाद अिा अनेक नव्या िाखांचा समावेि शवभागाने आपल्या अभ्यासक्रमात करुन अभ्यासक्रम नेहमीच 

वशैिष््टयपूणच ठेवण्याचा प्रयत्न केला आह.े                           

विभागातील उपक्रम 

               मराठी शवभागाच्या स्थापनेपासनू भाषा व साशहत्यासंबंधी महत्त्वाच्या उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. 

यामध्ये चचाचसत्रे, कायचिाळा, उजाळावगच, िकै्षशणक सहली, व्याख्याने,अभ्यागत प्राध्यापक अिा योजना राबवण्यात 

आल्या त्यापैकी मराठी ज्ञानिाखमेध्ये महत्त्वाची भर टाकणाऱ्या व ज्ञानव्यवहाराला मौशलक ठरतील अिा चचाचसत्राच े

आयोजन करण्यात आले. त्यापैकी १९५०-७५ या पाव ितकातील मराठी साशहत्याचा सवाांगीण आशण शचशकत्सक 

वधे घणेाऱ्या चचाचसत्रांचे आयोजन करण्यात आले. महाराष्ट्रातील नामवतं अिा ४० अभ्यासक्रमांचा यामध्य े



समाविे होता. आधशुनक मराठी साशहत्य समीक्षा क्षेत्रात या चचाचसत्रांतील शवचाराने नव े आयाम प्राप्त करुन शदले. 

वाङमयाच्या पनुमूचल्यांकनाच्या नव्या दृष्टीमळेु साशहत्य आकलनाची व व्यवस्थापनाची दृष्टीच बदलनू गलेी. 

स्वातंत्र्योत्तर काळातील कथा, कांदबरी, कशवता, नाटक, लशलतगद्य, समीक्षा, दशलत साशहत्य, चररत्र वाङमयाकडे 

पाहण्याची दृष्टी या चचाचसत्रान े शदली. या चचाचसत्रात भालचंद्र नेमाडे, रा. भा. पाटणकर, चद्रकांत पाटील, शवद्याधर 

पडंुशलक, सधुीर रसाळ, चंद्रिखेर जहाशगरदार, सरोशजनी वदै्य, म. द. हातकणगंलेकर, अिोक केळकर, ग.ं बा, सरदार, 

गो. मा. पवार या अभ्यासकांचा सहभाग होता. भालचंद्र नेमाडे, शवलास सारंग, गो. मा. कुलकणी यांनी या 

चचाचसत्राच्या नेटक्या आशण नेमक्या आयोजनाबद्दल गौरवोद्गार काढल.े या चचाचसत्राच ेशनबंध सायक्लोस्टाईल करुन 

आयोजन एक मशहना आधी अभ्यासकांना पाठवण्यात आले होते. जीवनवादी, कलावादी, सैद्धाशन्तक आशण 

उपयोशजत साशहत्य चचाच आशण नव्या वाङमयीन प्रवाहाचे शदिादिचक प्रारूप या चचाचसत्रातनू शनष्ट्पण झाले. या 

चचाचसत्राच ेफलस्वरूप म्हणनू पॉप्यलुर  प्रकािनाने प्रा. गो. मा. पवार, प्रा. म. द. हातकणगंलेकर संपाशदत ‘मराठी 

साहित्य प्रेरणा व स्वरूप’ हा ग्रंथ प्रशसद्ध केला. हा ग्रंथ आधशुनक मराठी समीक्षा परंपरेतला महत्त्वाचा ग्रंथ मनाला 

जातो. 

               या चचाचसत्राबरोबर प्रादशेिक साशहत्य, लोकशप्रय साशहत्य, मध्ययगुीन मराठी वाङमयाचे स्वरूप, आधशुनक 

मराठी प्रवाहाचे स्वरूप, वाङमयाचे अध्ययन, समीक्षा शसद्धांत आशण उपयोजन या शवषयावर महत्त्वाची चचाचसत्र े

झाली. तसेच शवभागामध्ये काही उजाळावगाचचे आयोजन करण्यात आले. त्यामध्ये शवशिष्ट शवषसतु्रानसूारी सलग २१ 

शदवस या उजाळावगाचत व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आल.े यामध्ये साशहत्याची शनशमचती प्रशक्रया, मराठी रंगभमूी व 

नाटक, कादबंरीची संकल्पना आशण मराठी कादबंरीची वाटचाल या शवषयावरही उजाळावगाचचे आयोजन करण्यात 

आले.  

               मराठी शवभागामध्ये अभ्यागत प्राध्यापक या योजनेअतंगचत महाराष्ट्रातील अनेक नामवतं लेखक, कवींना 

आमशंत्रत करण्यात आल.े अभ्यासकांच्या बरोबर सजृनिील लेखकही यामध्ये सहभागी झाले. रा. भा. पाटणकर, 

सधुीर रसाळ, व. शद. कुलकणी, सरोशजनी वदै्य, बाबरूाव बागलू, भालचंद्र नेमाडे, भाऊ पाध्ये, गगंाधर गाडगीळ, 

शदगबंर पाध्ये, दत्ता भगत, कमाल दसेाई या प्रशतभावतं लेखकांनाही आमशंत्रत करण्यात आले. सजृनिील लेखकांचा 

शवद्यार्थयाांिी होणाऱ्या मकु्त संवादातनू त्यांच्या साशहत्य आकलन व शनशमचतीसाठी हा उपक्रम अशतिय उपयोगी ठरला. 

शवभागात आमशंत्रत करण्यात आलेल्या लेखक कवींच्या शविषे व्याख्यानांचा उपयोग शवद्यापीठातील प्राध्यापक व 

प्रिासकीय कमचचाऱ्याना व्हावा यासाठी आयोजन करण्यात येत असे. उदा. व्यंकटेि माडगळूकर यांचे ‘अरण्यातील 

अनभुव’ अस े व्याख्यान आयोशजत करण्यात आले होते. याशिवाय शनयशमतपणे लेखक, कवी, अभ्यासक यांची 

व्याख्याने आयोशजत करण्यात येत असे.  

 



विक्षकाांचे सांिोधन 

               शवभागाच्या स्थापनेपासनूच शवभागातील शिक्षकांनी संिोधनाच्या के्षत्रांत उल्लेखनीय आशण मौशलक 

असा ठसा उमटशवला आह.े  मराठी शवचारशवश्वात महत्त्वाची भर पडेल अस ेलेखन केले आह.े डॉ.गो.मा.पवार यांनी 

वचैाररक आशण समीक्षात्मक स्वरूपाचे लेखन केले. महषी शवठ्ठल रामजी शिदंे यांच्या जीवनकायाचवर त्यांचे नऊ ग्रंथ 

प्रकाशित झाले आहते. ‘मिर्षी हवठ्ठल रामजी ह िंद े जीवन व कायय’ या त्यांच्या ग्रंथास साशहत्य अकादमीच्या 

परुस्कारान े गौरशवण्यात आले. त्यांच्या या ग्रंथाची इगं्रजी व भारतीय भाषांत भाषांतरे आली. शवनोद शवषयक नव े

शसद्धान्तन असणारा ‘हवनोद तत्त्व आहण स्वरूप’ हा ग्रंथ प्रशसद्ध आह.े तसेच त्यांनी आधशुनक साशहत्याची केलेली 

समीक्षा महत्त्वाची आह.े गगंाधर गाडगीळ, व्यंकटेि माडगळूकर, शचं.शव.जोिी, भाऊ पाध्ये, भालचंद्र नेमाडे यांच्या 

साशहत्यसमीक्षा दृष्टीने नवी ममचदृष्टी लाभली. 

               डॉ. ल. रा. नशसराबादकर यांनी प्राचीन साशहत्याची समीक्षा व व्यवहारोपयोगी मराठी या अभ्यासक्षेत्रात 

लेखन केले. प्राचीन मराठी वाङ्मयाचा इशतहास व व्यवहारोपयोगी मराठी ह ेशवषय महाराष्ट्रातील शवद्यापीठ पातळीवर 

चांगल्या पद्धतीने कायचशन्वत होण्यासाठी त्यांच्या या ग्रंथ लेखनाचा महत्त्वाचा सहभाग होता. याबरोबरच त्यांची काही 

महत्त्वाची संपादन ेप्रशसद्ध आहते. ‘मिाद्वाराच्या पायथ्या ी’ व काही महाराष्ट्रीय प्रबोधनपरंपरेची माशहती दणेारे ग्रंथ 

प्रकाशित केले. प्रा.रमिे ढावरे यांनी वचैाररक व दशलत साशहत्यासंबंधी लेख, पशुस्तका शलशहल्या. प्रा. प्रभाकर पाटील 

ह ेव्यासंगी प्राध्यापक व नाटककार म्हणनू प्रशसद्ध होते. 

             डॉ.  शवश्वनाथ शिदं ेयांनी लोकसाशहत्याच्या अभ्यासक्षेत्रात मौशलक असे लेखन केले. त्यांचे या शवषयावरची 

सोळाहून अशधक ग्रंथ प्रशसद्ध आहते. ‘पारिंपररक मराठी तमा ा आहण आधहुनक वर्यनाट्य’, ‘ ाहिरी वाङ्मयाच्या 

धारा’, ‘लोकसाहित्यमीमािंसा’ व ‘लोकरिंर्भमूीच्या  ोधात’ ह ेत्यांचे काही उल्लेखनीय ग्रंथ. प्रा. रवींद्र ठाकूर यांनी 

समीक्षात्मक व लशलतस्वरूपाचे लेखन केले. उपयोशजत समीक्षाक्षेत्रात त्यांनी केलेले लेखन महत्त्वाचे आह.े ‘मराठी 

ग्रामीण कादिंबरी’, ‘मराठी कादिंबरी: समाज ास्त्रीय हववचेन’, ‘र. वा. हदघ’े, ‘आनिंद यादव’ ह ेत्यांचे काही ग्रंथ तर 

काही चररत्रात्मक कादबंरय्ाही त्यांनी शलशहल्या. ‘मिात्मा’, ‘धमययदु्ध’ या त्यापैकी काही होत. कशवता, कथा व 

कादबंरी लेखन त्यांनी केले. ‘व्िायरस’ ही त्यांची कादबंरी चचाचशवषय ठरली. 

               डॉ. कृष्ट्णा शकरवले ह े २००२ मध्य े प्राध्यापक म्हणनू रूज ू झाले. त्यांनी दशलत साशहत्य व आबेंडकरी 

शवचारशवश्र्वावर लेखन केले. आबेंडकरी जलसे या शवषयावरील त्यांचा ग्रंथ महत्त्वाचा आह.े बाबरुाव बागलू 

यांच्यावरही त्यांनी लेखन केले. काही सामाशजक प्रश्ांवरही त्यांनी लेखन केले. 

               डॉ. राजन गवस ह े२०११ मध्य ेशवभागात प्राध्यापक म्हणनू रूज झाले. त्यांनी समीक्षा, संिोधन, लशलत 

वाङ्मयके्षत्रांत महत्त्वपणूच शनशमचती केली. भाऊ पाध्ये यांच्यावरील स्वतंत्र ग्रंथ व भालचंद्र नेमाडे व रंगनाथ पठारे यांच्या 

साशहत्यशनशमचतीचा धांडोळा घणेारी त्यांची संपादने प्रशसद्ध आहते. तसेच लशलत वाङ्मयाच्या त्यांच्या शनशमचतीला 



भारतीय पातळीवर मान्यता शमळाली आह.े कथात्म साशहत्यात त्यांच्या लेखनाने वगेळा असा ठसा उमटला आह.े 

‘चौंडक’, ‘भिंडारभोर्’, ‘कळप’, ‘हधिंर्ाणा’, ‘ब-बळीचा’, ‘तणकट’ या कादबंरय्ा तर ‘ररवणावायली मुिंर्ी’ आशण 

‘आपण माणसात जमा नािी’ ह ेत्यांचे कथासंग्रह प्रशसद्ध आहते. ‘तणकट’ या त्यांच्या कादबंरीस साशहत्य अकादमी 

परुस्कारान ेगौरशवण्यात आले आह.े डॉ. रणधीर शिदं ेह ेअशधव्याख्याता म्हणनू २००५ साली शवभागात रूज ूझाल.े 

त्यांच ेआजवर स्वतंत्र व संपाशदत असे नऊ ग्रंथ प्रशसद्ध आहते. शदलीप परुूषोत्तम शचत्रे, िरच्चंद्र मशुक्तबोध व शद. के.  

बेडेकर यांच्यावर त्यांचे स्वतंत्र ग्रंथ प्रशसद्ध आहते. तर महषी शवठ्ठल रामजी शिदं,े अण्णा भाऊ साठे, राजन गवस व 

लक्ष्मीकांत दिेमखु, इदं्रजीत भालेराव यांच्या लेखनावरची त्यांची संपादने प्रशसद्ध आहते. डॉ. नंदकुमार मोरे ह े२०१३ 

साली सहाय्यक प्राध्यापक म्हणनू शवभागात रूज ूझाल.े त्यांचे  भाषाशवषयक चार ग्रंथ प्रशसद्ध आहते. ‘मराठी कादबंरी 

समाजभाषाशवज्ञान’ ह ेत्यांच ेग्रंथ प्रशसद्ध आहते. 

               शवभागातील प्राध्यापकांनी प्रिासन तसेच राज्य-राष्ट्रीय पातळीवरील िकै्षशणक व सांस्कृशतक सशमत्यांवर 

सदस्य, अध्यक्ष व समन्वयक म्हणनू काम पाशहले आह.े व्यवस्थापन पररषद, शसनेट सदस्य व अन्य िकै्षशणक 

सशमत्यांचे सदस्य म्हणनू काम पाशहले. शवद्यापीठ अनदुान आयोग, साशहत्य अकादमी जनरल कौशन्सल सदस्य, 

समन्वयक, महाराष्ट्र राज्य साशहत्य संस्कृती मडंळ, राज्य मराठी शवकास संस्था या नामवंत संस्थांवर सदस्य म्हणनू 

कायच केल ेआह.े शवशवध वाङ्मयीन व वचैाररक शनयतकाशलकांचे संपादक म्हणनूही जबाबदारी पार पाडली आह.े तसेच 

‘महाराष्ट्र राज्य शवश्वकोि शनशमचती मडंळ’ या िासकीय संस्थेच्या शवश्वकोि अद्ययावत करण्याच्या योजनेअतंगचत 

शिवाजी शवद्यापीठ, कोल्हापरू ‘मराठी साशहत्य’ या शवषयाची पालकसंस्था म्हणनू ज्ञानमडंळाची जबाबदारी पार पाडत 

आह.े डॉ. राजन गवस यांनी ‘मराठी साशहत्य’ शवषयाचे समन्वयक म्हणनू काम केलेले आह.े तसेच त्यानंतर डॉ. 

रणधीर शिदं ेह ेशद. २ जनू २०१९ पासनू आजपयांत ‘मराठी साशहत्य’ शवषयाचे समन्वयक म्हणनू काम पाहत आहते. 

विभागातील सांिोधनप्रकल्प 

               शवभागातील प्राध्यापकांचे आजवर शवशवध शवषयांवरील लघ ुव बहृद ्संिोधन प्रकल्प पणूच झाले आहते. 

डॉ. ल. रा. नशसराबादकर - १९५० नंतरच्या मराठीतील शनयतकाशलक सचूी, आधशुनक मराठी वाङमयाचा इशतहास, 

डॉ. शवश्वनाथ शिदं-े मराठी तमािा व वगनाट्य, मराठी दतंकथा, मोनोग्राफ ऑफ मराठी पोवाडा, लोकदवे खडंोबा 

आशण वाघ्यामरुळी जागरण, डॉ. राजन गवस - अधंश्रदे्धच्या भाशषक व्यवस्थेचा िोध, गरुुवयच कृष्ट्णराव केळूसकर 

समग्र वाङमय प्रकल्प, डॉ. रणधीर शिदं े - ग. शद. माडगळूकर गौरवग्रंथ, महषी शवठ्ठल रामजी शिदं ेसमग्र वाङमय, 

बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा मराठी संत कशवतेवरील प्रभाव, महषी शवठ्ठल रामजी शिदं ेयांच्या लशलत वाङमयाचा अभ्यास, डॉ. 

नंदकुमार मोरे - चंदगडी बोली : इशतहास आशण भगूोल, तंजावर मराठी राज्याच े भाशषक आशण वाङमयीन कायच, 

मराठी संस्थानांचा इशतहास इत्यादी शवशवध संिोधन प्रकल्प शवभागातील प्राध्यापकांनी पणूच केले आहते.                           



               शवभागात झालेल्या व्याखाने, चचाचसत्रांतील लेखनही ग्रंथरूपाने प्रशसद्ध झाले आह.े ‘मराठी नाटक आहण 

रिंर्भमूी’ (संपा. शवश्र्वनाथ शिदं े- शहमांि ूस्मातच) व ‘समीक्षा पद्धती हसद्धान्त आहण उपयोजन’ (संपा. रवींद्र ठाकूर व 

नंदकुमार मोरे) ह ेत्यापैकी काही होत. 

               २००७ साली शवभागाचे रौप्यमहोत्सवी वषच शवशवध उपक्रमांनी पार पाडले. रौप्यमहोत्सवी चचाचसत्र घणे्यात 

आले. याप्रसंगी शवजय तेंडुलकर उपशस्थत होते. 

               प्रत्यक्ष रीतसर १९७९ मराठी शवभाग सरुू होण्यापवूी पदव्यतु्तर पातळीवरचे अभ्यासकें द्र शवद्यापीठात 

अशस्तत्वात होते. त्यासाठी अभ्यागत प्राध्यापक म्हणनू डॉ. ल. रा. नशसराबादकर, पां.ना.कुलकणी, भगवंतराव 

दिेमखु, बाळकृष्ट्ण कवठेकर, र. बा. मचंरकर ह ेनामवतं प्राध्यापक पदव्यतु्तर कें द्रास मराठी अध्यापनाच ेकायच करत. 

आरंभकाळात िाहू संिोधन कें द्रात मराठीचे अध्यापन होत अस.े नंतर दीघचकाळ मानव्यशवद्यािाखा इमारतीमध्ये 

मराठी शवभाग होता. २००२  पासनू तो शव. स. खांडेकर भाषाभवन इमारतीत स्वतंत्रपणे कायचरत आह.े 

विभागातगंत अध्यासने: 

               मराठी शवभागात तीन अध्यासने कायचरत आहते. ‘संत तकुाराम’, ‘महषी शवठ्ठल रामजी शिदं’े आशण 

‘लोकिाहीर अण्णा भाऊ साठे’ या अध्यासनांच्या वतीने शवशवध व्याख्याने व संिोधन ग्रंथ प्रशसद्ध करण्यात येतात. 

१९९४-९५  साली तनपरेु महाराज, पंढरपरू यांच्या काहीएक दणेगीतनू ल. रा. नशसराबादकर यांच्या पढुाकारान ेसंत 

तकुाराम अध्यासनाची शनशमचती झाली. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये संत तकुाराम अध्यासनाच्या वतीने ‘तकुाराम बावांची 

गाथा भाग १ व २’ या ग्रंथांचे प्रकािन केले. महषी शवठ्ठल रामजी शिदं े अध्यासनाची शनशमचती डॉ. गो. मा. पवार 

यांच्या पढुाकारान े २००७ साली झाली. या अध्यासनाच्या वतीन े महाराष्ट्रातील नामवतं अभ्यासक शवचारवतंांची 

व्याख्याने संपन्न झाली. तसेच महषी शवठ्ठल रामजी शिदं ेयांच्या शवचारकायाचबद्दल संिोधनही प्रशसद्ध करण्यात येत 

आह.े अण्णा भाऊ साठे अध्यासनाच्या वतीन े िाशहरी जलसे, व्याख्याने व प्रबोधन शिशबरांचे तसेच प्रशिक्षण 

शिशबरांचेही आयोजन करण्यात येते. 

इतर उपक्रम: 

               मराठी शवभागात दरवषी मराठी राजभाषा शदन, मराठी भाषा संवधचन पंधरवडा शवशवध उपक्रमांनी उत्साहात 

साजरा होतो. यामध्ये ग्रंथशदडंी, शवशवध अभ्यासक, तज्ज्ञांची व्याख्याने, लेखकांिी संवाद, मलुाखती, चचाच, 

अशभवाचन, काव्यवाचन तसेच ग्रंथ प्रकािन इत्याशद शवशवध उपक्रम साजरे केले जातात.    

               शवभागातील आजी-माजी शवद्यार्थयाांच्या पसु्तकांचे प्रकािनही शवभागाने उत्साहात केले. शवभागाचे  

शवद्याथी नवनाथ गोरे ‘फेसाटी’, दत्ता घोलप ‘मराठी कादिंबरी आ य आहण आहवष्कार’, सयाजी गायकवाड ‘मराठी 

 ाहिरी पोवाडा भार् १, २ व ३’ शवष्ट्ण ुपावले ‘पधारो म्िारो दसे’ सशुप्रया आवारे ‘न बािंधल्या जाणाऱ्या घरात’  इ. 



समीक्षा, लशलत, काव्य व कादबंरी ग्रंथ प्रकाशित झाले आहते. शवभागातील संिोधक शवद्यार्थयाांना संिोधनासाठी 

यजूीसी ज.ेआर.एफ., राजीव गांधी राष्ट्रीय शिष्ट्यवतृ्ती ‘सारथी’कडून संिोधन शिष्ट्यवतृ्ती प्राप्त झाल्या आहते. मराठी 

शवभाग हा सातत्याने मराठी साशहत्यभ्यास, भाषा व बोली अभ्यास, संिोधन आशण सामाशजक, सांस्कृशतक व 

वाङमयीन सहसंबंधासाठी सकारात्मकररत्या प्रयत्निील आह.े                                 


