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मराठी अधिधिभाग 

धििाजी धिद्यापीठ, कोल्हापूर 

कार्यिाळा, चचायसत्र, उपक्रम आधि इतर कार्यक्रम   

चचायसत्र 

 िैक्षधिक िर्य २०१४- २०१५  

अ.क्र. चचायसत्र  धिर्र् / स्िरूप  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. भाषावार प्ाांतरचना, मराठी 

भाषाबोली आणि 

अल्पसांख्ाांकाांचे भाणषक  

प्श्न 

मराठी भाषेच््ा अनेक बोली 

आणि त्ाांची रचना तसेच 

अल्पसांख्ाांकाांचे भाषाणवष्ी 

असिारे प्श्न ्ा सांदभाात ह े

चचाासत्र आ्ोणित करण््ात 

आले. 

सांचालक डॉ. कृष्िा णकरवले. 

समन्व्क डॉ. प्काश क ां भार. 

२१ व 

२२ माचा 

२०१४  

२. 

महाराष्र राज््ाचे प ढील 

२५ वषााचे मराठी  

भाषाणवष्ीचे धोरि 

णशवािी णवद्यापीठ कोल्हापरू, डॉ. 

बाबासाहबे आांबेडकर सांशोधन व 

णवकास कें द्र, मराठी  णवभाग, 

महाराष्र शासन  भाषा 

सांचालनाल् व मराठी भाषा 

णवभाग, म ांबई ्ाांच््ा सां् क्त 

णवद्यमाने ह ेराष्री् चचाासत्र 

आ्ोणित करण््ात आले. मराठी 

भाषणेवष्ीचे भणवष््ातील  धोरि 

्ाणवष्ीचे   चचाासत्र  आ्ोणित 

केले.  

डॉ. अणनल सपकाळ. 

२१ 

फेब्र वारी 

२०१५  

 

 िैक्षधिक िर्य २०१७- २०१८  

अ.क्र.  चचायसत्र  धिर्र् / स्िरूप  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. एकणदवसी् चचाासत्र  आध णनक मराठी काव््परांपरा  

आणि प्भाव क्षमता  

डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले,  

डॉ. वसांत पाटिकर, डॉ. 

२३ माचा 

२०१७  
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अणवनाश सप्े, डॉ. णनतीन ररांढे,  

डॉ. रािशखेर णशांद.े 

२ . 

 
वसांत आबािी डहाके ्ाांचे 

साणहत् (एकणदवसी् 

चचाासत्र ) 

 

वसांत आबािी डहाके ्ाांच््ा  

समग्र साणहत्ाचा आढावा ्ा 

चचाासत्रात घतेलेला गेला. 

 

डॉ. भारती पाटील (उद्घघाटक), 

प्भा गिोरकर (बीिभाषि), 

वसांत आबािी डहाके (प्म ख), 

डॉ. दवेानांद णशांद े(अध््क्ष), 

वसांत पाटिकर,  स षमा 

कारोगले,  नितीन ररांढे,  

प्वीि बाांदकेर,  अणवनाश सप्े, 

अणवनाश कोल्ह े 

२९ 

णडसेंबर 

२०१७ 

 

३ .  आरोग््ाची भाषा आणि 

भाषचेे आरोग्् पररसांवाद 

मराठी भाषा सांवधानासाठी  

पररसांवाद अ्ोणित केला गेला. 

लक्ष्मीकाांत दशेम ख (उद्घघाटक) 

डॉ. दवेानांद णशांद े(अध््क्ष),  

डॉ. डी. टी. णशके,  

डॉ.णवलास नाांदवडेकर,  

डॉ. स लभा ब्रहमनाळकर, 

डॉ. आश तोष णदवाि,  

िषे्ठ पत्रकार उद् क लकिी,      

सोनाली नवाांग ळ. 

७ माचा 

२०१८ 

 

 िैक्षधिक िर्य २०१९- २०२० 

अ.क्र.  चचायसत्र  धिर्र् / स्िरूप  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. हमीद दलवाई ांचे साणहत् 

आणि समािका्ा चचाासत्र  

हमीद दलवाई इस्लाणमक ररसचा 

इणन्स्टट््टू, प ि ेआणि साधना 

साप्ताणहक, प ि,े मराठी णवभाग, 

णशवािी णवद्यापीठ, कोल्हापरू 

्ाांच््ा सां् क्त णवद्यामाने हमीद 

दलवाई ांच््ा समग्र का्ााणवष्ी 

चचाासत्र आ्ोणित केले. तसेच 

‘द अनसांग ह्य मणॅनस्ट’ सांदभाात 

चचाा केली. 

 

डॉ. रािन गवस (उद्घघाटक), 

णवन् हडीकर (बीिभाषि),  

डॉ. दवेानांद णशांद े(अध््क्ष),  

स णनलक मार लवटे (अध््क्ष), 

सदानांद मोरे, डॉ. न््ा. हमेांत 

गोखले,  शमस द्दीन ताांबोळी,  

इक्बाल म ल्ला,  अन्वर रािन,  

सय््दभाई,  प्वीि बाांदकेर,  

णनतीन ररांढे,  रणि्ा पटेल,  

ज््ोती स भाष,  णदपाली 

अवकाळे,  गौरी पटवधान,  

चांद्रकाांत पोकळे, समीर शेख, 

णहनाकौसर खान, असरुद्दीन 

पटेल. 

१३ व 

१४ 

णडसेंबर 

२०१९. 
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२. लेखक - णवद्याथी सवाांद  ्ा चचाासत्रात लेखक - णवद्याथी 

सांवाद आ्ोणित केला होता. 

कृष्िात खोत, सीताराम सावांत, 

एकनाथ पाटील, डॉ. रमशे 

साळ ांख.े 

१३ 

िानेवारी 

२०२०. 

 

 िैक्षधिक िर्य २०२०- २०२१  

अ.क्र. चचायसत्र  धिर्र् / स्वरूप प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. स्मरि अरुि कोलटकराांचे  अरुि कोलटकराांच््ा कणवतेच््ा  

तसेच त्ाांच््ा व््णक्तमत्त्व  आणि  

समग्र साणहत्ाबद्दलचे स्मरि, 

आठविी वक्त्ाांनी करूि निले.   

त्यांच््य लेखियवर चचया घडली. 

डॉ. डी. टी. णशके, प्ा.अणवनाश 

सप्े, प्ा.अरुि चव्हाि, मा. 

गिशे णवसप ते, प्ा. श्रीकृष्ि 

कालगावकर, मा. बाळासाहबे 

आळवकेर 

२० 

िानेवारी 

२०२१. 

२.  म लाखत  मराठी णवभाग आ्ोणित मराठी 

भाषा सांवधान पांधरवड््ाणनणमत्त 

म लाखतींचे आ्ोिन करण््ात 

आले. 

मा. महादवे मोरे. 

डॉ. रमशे साळ ांख.े 

२२ 

िानेवारी 

२०२१. 

३. मराठी भाषा सांवधान 

णनणमत्त चचाासत्र  

दणैनक प ढारी प््ोग सोशल 

फौंडेशनचा उपक्रम. 

डॉ. रिधीर णशांद,े 

डॉ. नांदक मार मोरे. 

२५ 

िानेवारी 

२०२१  
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कार्यिाळा   

 िैक्षधिक िर्य २०१४- २०१५ 

अ.नु. कार्यिाळा   धिर्र् / स्िरूप   प्रमुख उपधस्िती / िके्त  धिनाांक 

१. एम. णफल. / 

पीएच.डी. 

 मागादशान का्ाशाळा 

एम. णफल. / पीएच. डी.  सांशोधक 

णवद्ययर्थ्ाांसाठी  मागादशानपर 

का्ाशाळेचे आ्ोिन करण््ात 

आले. 

मा. क लग रू एन.ि.े पवार , 

मा. क लसणचव डी. व्ही. ,म ळे, 

कलाशाखचेे अणधष्ठाता 

डॉ.अणनल गवळी, मराठी 

णवभाग प्म ख डॉ. रािन गवस, 

 मागादशाक : डॉ. रमशे वरखडेे, 

डॉ. सतीश बडके, डॉ. मांगला 

वरखडेे. 

२९ 

िानेवारी 

२०१४. 

 

 िैक्षधिक िर्य २०१५-२०१६  

अ.नु. कार्यिाळा  धिर्र्/स्िरूप  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. नवलेखक कथा 

का्ाशाळा  

महाराष्र  राज््  साणहत् सांस्कृती 

मांडळ, म ांबई आणि णवदशेी भाषा 

णवभाग ्ाांच््ा सां् क्त णवद्यमाने 

आ्ोणित नवलेखकाांची  

कथालेखन का्ाशाळा आ्ोणित 

केली. 

गौतमीप त्र काांबळे (साांगली), 

आसाराम लोमटे, भारत काळे. 

१५ माचा २०१६ 

 

 िैक्षधिक िर्य  २०१६ - २०१७  

अ .नु.  कार्यिाळा  धिर्र्  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. नवलेखक का्ाशाळा मराठी साणहत्ामध््े णनमााि 

िालेल््ा लेखकाांच््ा नव््ा 

णपढीसांदभाात का्ाशाळा 

आ्ोणित केली. 

मा. आसाराम लोमटे, प्ा. भास्कर 

चांदनणशव,े प्ा. कृष्िात खोत. 

१५ णडसेंबर 

२०१६ 

२. मराठी णवणकपीणड्ा 

का्ाशाळा 

राज््स्तरी् मराठी णवणकपीणड्ा 

का्ाशाळेचे  आ्ोणित करण््ात 

आले. 

डॉ. स बोध क लकिी १ ते १५ 

िानेवारी 

२०१७. 
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 ∙िैक्षधिक िर्य २०१७- २०१८  

अ.क्र. कार्यिाळा  धिर्र् / स्िरूप  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. मराठी णवश्वकोश 

नोंदलेखन  का्ाशाळा 

मराठी भाषा णवश्वकोश नोंदलेखन 

का्ाशाळेचे आ्ोिन करण््ात 

आले. 

मा. केशव दशेम ख, मा.सणतश 

बडवे 

९ म े २०१७.  

२ . शोधणनबांधाची 

लेखनपद्धती 

सांशोधन करताना शास्त्रोक्त 

पद्धतीने अथवा ्ोग्् म द्याांच््ा  

आधारे शोधणनबांध णलणहण््ाच््ा  

पद्धती णवष्ी वक्त्ाांनी मौणलक 

स्वरुपाची माणहती साांणगतली. 

रमशे वरखडेे, मांगला वरखेडे, 

एकनाथ पगार 

६ िानेवारी 

२०१८ 

३ . मराठी णवणकपीणड्ा 

सांपादन का्ाशाळा 

मराठी भाषा सांवधान 

पांधरवड््ाणनणमत्त णवणकपीणड्ा 

सांपादन का्ाशाळेचे आ्ोिन 

करण््ात आले. 

डॉ. स बोध क लकिी १५ िानवेारी 

२०१८ 

४  .  मराठी णवज्ञानकथा 

लेखन का्ाशाळा 

 मराठी णवज्ञानकथा लेखन 

्ाणवष्ी का्ाशाळा आ्ोणित 

केली. 

लक्ष्मीकाांत दशेम ख (उद्घघाटक), 

डॉ. दवेानांद णशांद े(अध््क्ष),  

डॉ. डी. टी. णशके, डॉ.णवलास 

नाांदवडेकर, ्शवांत दशेपाांडे, 

माध री शानभाग, णस्मता 

पोतणनस, णशरीष गोपाल 

दशेपाांडे, स धा ररसबडू, 

णशवािीराव पवार.    

६, ७, ८ माचा 

२०१८ 

 

 िैक्षधिक िर्य २०१९- २०२०  

अ.क्र. कार्यिाळा  धिर्र्  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. एकणदवसी् 

का्ाशाळा 

बोली सांकलन आणि णवशे्लषि  डॉ.वास दवे सावांत (गोवा 

णवद्यापीठ ), डॉ. अणनल गवळी, 

डॉ. नामदवे माळी, डॉ. अलोक 

ित्राटकर.  

८ माचा 

२०१९. 

२. ् णनकोड व 

णवणकपीणड्ा 

का्ाशाळा. 

स बोध क लकिी ्ाांच््ा 

मागादशानाखाली डी. आर. माने 

महाणवद्याल् कागल ्ेथे ही  

का्ाशाळा पार पडली. 

स बोध क लकिी  ९ िानेवारी 

२०२० 
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३. 

 

प्माि मराठी लेखन 

का्ाशाळा  

प्माि मराठी लेखनणवष्ीची 

का्ाशाळा नाईट कॉलेि, 

कोल्हापरू ्ेथे आ्ोणित केली . 

 प्ा. श्रीधर हरेवाडे, डॉ. अरुि 

णशांद.े 

२१ िानेवारी 

२०२०. 

 

 िैक्षधिक िर्य २०२०- २०२१  

अ.क्र. कार्यिाळा  धिर्र्  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. सहापेणड्ा 

का्ाशाळा - पणहला 

णदवस (ऑनलाईन)  

भक्ती आणि स फी सांप्दा्, परांपरा, 

णवणवधता, अणवष्कारातील 

वणैवध््. तसेच भक्तीपरांपरा, 

सांशोधन व सद्य:णस्थती.   

डॉ. णनहाररका (णदल्ली), डॉ. 

काणताके्न (णदल्ली). 

२७   नोव्हेंबर 

२०२०  

२. सहापेणड्ा 

का्ाशाळा– द सरा  

णदवस (ऑनलाईन)  

भक्ती सांप्दा् काही णदशा, 

सावािणनक, सांणहतासांस्कृती, 

अणवष्कार भगूोल, अन्व्ाथा.तसेच 

भक्ती चळवळ सध््: पररणस्थती 

आव्हान आणि शक््ता कथा 

बाांधिी-इणतहास -णवश्वास, िीवन 

व शब्द.  

डॉ.णनहाररका (णदल्ली), डॉ. 

काणताके्न (णदल्ली). 

२८   नोव्हेंबर 

२०२०  

३. सहापेडी्ा  

का्ाशाळा -णतसरा 

णदवस (ऑनलाईन) 

ध्वणनणचत्रणफत बनवि,े 

भणूमकाकथन आणि प्ात्णक्षक. 

लघ पट णनमााते अक्ष् पानसे 

(म ांबई) 

२९   नोव्हेंबर 

२०२०  

५. एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

(कोसावका ) 

 

१.वाड्म्ीन  णन्तकाणलके : 

उद् आणि णवस्तार. 

२.ऐणतहाणसक कागदपत्राांचे 

सांशोधन, प्ाचीन हस्तणलणखताांचे 

सांशोधन आणि ितन, 

पाठणचणकतसा. 

डॉ.आश तोष पाटील (िळगाव 

णवद्यापीठ),  

डॉ.गोमटेश्वर पाटील (महावीर 

महाणवद्याल्, कोल्हापरू)  

५ णडसेंबर 

२०२०  

६. एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

१. वाड्म्ीनणन्तकाणलके : उद् 

आणि णवस्तार. 

डॉ.आश तोष पाटील (िळगाव 

णवद्यापीठ),  

७ णडसेंबर 

२०२०  
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कोसावका  

 

२.ऐणतहाणसक कागदपत्राांचे 

सांशोधन, प्ाचीन हस्तणलणखताांचे 

सांशोधन आणि ितन, 

पाठणचणकतसा. 

डॉ.गोमटेश्वर पाटील (महावीर 

महाणवद्याल्, कोल्हापरू)  

७. एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

(कोसावका ) 

 

१.Sources and Method of 

data collection. 

२.सांशोधनातील साणहत् शास्त्री् 

प्श्न. 

डॉ. णकरि पोतदार (आिरा 

महाणवद्याल्) 

डॉ.प्भाकर दसेाई (प ि े

णवद्यापीठ) 

८ णडसेंबर 

२०२०  

८. एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

(कोसावका ) 

 

१.Data Collection of 

measures of central 

tendency. 

२.स्त्रीवादी साणहत् सांशोधन. 

डॉ.णकरि पोतदार (आिरा 

महाणवद्याल्) 

डॉ.रािश्री बारवकेर (णशवािी 

णवद्यापीठ) 

९  णडसेंबर 

२०२०   

९. एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

(कोसावका ) 

१.लेखकाभ््ास  

२.सांशोधनातील साणहत्शास्त्री् 

प्श्न  

डॉ.कैलास अांभ रे (मराठवाडा 

णवद्यापीठ). 

प्ा.प्भाकर दसेाई (प ि े

णवद्यापीठ) 

१० णडसेंबर 

२०२०  

१०. एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

(कोसावका ) 

 

१.अांणतम साराांश पणत्रका / 

गोषवारा. 

२.सांशोधनातमक लेखन.  

डॉ.कैलास अांभ रे (मराठवाडा 

णवद्यापीठ, औरांगाबाद ) 

डॉ.णनला िोशी, 

(डी.आर.माने महाणवद्याल् 

कागल) 

११ णडसेंबर 

२०२०  

११. एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

(कोसावका ) 

 

१.भाषा आणि साणहत् सांशोधन 

सांदभा पद्धती. 

२.आणदवासी साणहत्ाचे सांशोधन   

डॉ.कैलास अांभ रे (मराठवाडा 

णवद्यापीठ, औरांगाबाद) 

प्ा. प्मोद म नघाटे (नागपरू 

णवद्यापीठ)  

१२ णडसेंबर 

२०२० 

१२. एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

(कोसावका ) 

१.कादांबरीचे सांशोधन  

२.१९ व््ा शतकातील णस्थत्ांतरे / 

प्बोधनाच््ा प्ेरिा  

प्ाचा्ा महेंद्र कदम ( कला 

महाणवद्याल् टेंभिूी, सोलापरू)  

डॉ. दत्ता घोलप (अणहल््ादवेी 

होळकर णवद्यापीठ, सोलापरू) 

१४ 

णडसेंबर२०२०  

१३. एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

(कोसावका ) 

१.कोश आणि कोशाांचे  

सांशोधनातील महत्त्व 

२.णनबांध : प्ेरिा आणि णस्थत्ांतरे  

डॉ.रमशे णशांद े(कमावीर भाऊराव 

पाटील, महाणवद्याल्, पांढरपरू) 

डॉ. दत्ता घोलप (अणहल््ादवेी 

१५ णडसेंबर 

२०२०  
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 होळकर णवद्यापीठ, सोलापरू) 

 

१४. एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

(कोसावका ) 

 

१.सांशोधन तांत्र आणि साधने. 

२.सांशोधाांतील साणहत्शास्त्री्  

प्श्न   

प्ाचा्ा गोणवांद कािरेकर, (गोगटे 

िोगळेकर महाणवद्याल्, बाांदा, 

सावांतवाडी) 

प्ा.प्भाकर दसेाई (प ि े

णवद्यापीठ) 

१६. णडसेंबर 

२०२०  

१५. 

 

एम.णफल. ,पीएच. 

डी. ऑनलाईन 

कोसावका  

 

1.Paper 1: Unit 1 

Quantitative Techniques. 

2.Paper 1: Unit 2 Computer 

Application. 

डॉ.सांतोष स तार (Y.C.S.R.D. 

णशवािी णवद्यापीठ कोल्हापरू) 

डॉ.णनलम िाधव (Y.C.S.R.D. 

णशवािी णवद्यापीठ कोल्हापरू)   

२३ िानेवारी 

२०२१ 
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धिबीर  

 िैक्षधिक िर्य २०१८- २०१९  

अां.क्र. धिबीर   धिर्र्  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. वक्ता प्णशक्षि णशबीर मराठी अणधणवभागामध््े वक्ता 

प्णशक्षि सांदभाात णशणबराचे 

आ्ोिन करण््ात आले. 

डॉ. भास्कर चांदनणशव,े मा. 

आसाराम लोमटे, मा. गौतमीप त्र 

काांबळे. 

२ फेब्र वारी 

२०१८. 

२.  तमाशा प्णशक्षि 

णशबीर 

तमाशाचे  प्णशक्षि दणे््ासांदभाात 

णशबीर आ्ोणित केले. 

डॉ. मघेा पानसरे. १ माचा 

२०१९. 
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धििेर् व्र्ाख्र्ाने 

  िैक्षधिक िर्य २०१९- २०२० 

अ.क्र. धििेर् व्र्ाख्र्ाने  धिर्र्  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१ . णव. स. खाांडेकर 

ि्ांती 

व््ाख्ानमाला  

णव.स.खाांडेकर ्ाांच््ा साणहत्ाचे 

प नवााचन ्ा  व््ाख्ानमालेत 

करण््ात आले. 

डॉ.एकनाथ पगार, डॉ.डी.टी. 

णशके, डॉ.अनांत लाभसेटवार, 

डॉ.णवलास नाांदवडेकर, डॉ. 

रिधीर णशांद े(णवभाग प्म ख)   

३० 

िानेवारी 

२०२०. 

२ . मराठी भाषा 

मातणृदनाणनणमत् 

व््ाख्ान  

मराठी भाषेच््ा सांवधान आणि 

णवकासासांदभाात दोन व््ाख्ाने 

आ्ोणित करण््ात आली.  

कृष्िात खोत, णवष्ण ूवास दवे. २० फेब्र वारी  

२०२०. 

 

 ∙िैक्षधिक िर्य २०२०- २०२१  

अ.क्र.  धििेर् व्र्ाख्र्ाने   धिर्र्  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. कवी क स माग्रि 

स्मणृतणदन 

व््ाख्ानमाला 

कवी क स माग्रि ्ाांचे  वाड्म्ीन 

व््निमत्त्व  ्ाणवष्ी वक्त्ाांनी 

मत माांडले. 

अणवनाश सप्े, डॉ. भारती 

पाटील, डॉ. णवलास 

नाांदवडेकर. 

११ माचा 

२०२० 

२. वारकरी सांप्दा् 

णवष्ी  

 

वारकरी सांप्दा् उद्गम आणि 

णवकास  

प्ा. क ां डणलक पाटील  २५ नोव्हेंबर 

२०२०  

वारकरी सांप्दा् आणि णनग ाि 

परांपरा. 

 

डॉ. श््ामस ांदर  णमरिकर , 

 

२६ नोव्हेंबर 

२०२०  

वारकरी सांप्दा्ाचे तत्त्वज्ञान प्ा. क ां डणलक पाटील २६ नोव्हेंबर 

२०२०  
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धिभागातील धिधिि कार्यक्रम 

 िैक्षधिक िर्य २०१४- २०१५   

अ.क्र. कार्यक्रमाचे नाि  स्िरूप  प्रमुख उपधस्िती धिनाांक  

१ . मराठी मातभृाषा 

णदनाणनणमत्त 

कणवसांम्मलेन  

मराठी भाषाणदनाणनणमत्त मराठी 

णवभागात कणवसांमलेनाचे  

आ्ोिन करण््ात आले. 

डॉ. रवींद्र ठाकूर (अध््क्ष),  

कवी माधव बावडेकर, 

णवि् चोरमारे, रणफक स रि. 

 

१० माचा 

२०१४. 

 

 िैक्षधिक िर्य २०१९- २०२० 

अ.क्र  कार्यक्रमाचे नाि  स्िरूप  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. ग्रांथप्काशन सोहळा. गोमटेश्वर पाटील णलणखत मराठी  

िनै साणहत् (१८५०-२०००) ्ा  

ग्रांथाचा  प्काश सोहळा.  

ज््ेष्ठ णवचारवांत डॉ. आ. ह. 

साळ ांख,े सांि् द बे 

(प्णतणनधी, भारती् 

ज्ञानपीठ, णदल्ली), प्ा. 

महावीर कां डारकर, डॉ. 

महावीर शास्त्री. 

१६ िानेवारी 

२०१९. 

२. कथा अणभवाचन. मराठी अणधणवभाग, णफणनक्स 

णक्रएशन, कोल्हापरू ्ाांच््ा सां् क्त 

णवद्यमाने आपि मािसात िमा 

नाही – कथा अणभवाचन  

डॉ. रािन गवस, डॉ.रिधीर 

णशांद,े डॉ.नांदक मार मोरे, 

णदग्दशाक अमर सकटे. 

६ माचा 

२०१९  

३. 

 

पांिाबच््ा भाषा 

आणि णलपींची 

समस््ा प णस्तकेचे 

प्काशन  

शहीद भगतणसांग णलणखत 

पांिाबच््ा भाषा आणि णलपींची 

समस््ा ्ा प णस्तकेचे प्काशन डॉ. 

प्काश पवार ्ाांच््ा हस्ते िाले. 

एम.ए.सरवद,े डॉ.प्काश 

पवार, डॉ. अवनीश पाटील 

(अध््क्ष), डॉ.रािन गवस 

(णवभागप्म ख), तन्म् 

केळकर, डॉ.मघेा पानसरे,  

डॉ. रिधीर णशांद,े डॉ. 

नांदक मार  मोरे.  

२३ माचा 

२०१९. 

 

४. ग्रांथ प्दशान आणि 

भारती् 

लेखकाांवरील लघ पट 

प्दशान  

मराठी णवभाग, साणहत् अकादमी 

णदल्ली, आणि बाळासाहबे 

खडेकर ज्ञानस्त्रोत  कें द्र, णशवािी 

णवद्यापीठ ,  कोल्हापरू ्ाांच््ा 

सां् क्त णवद्यमाने ग्रांथप्दशान णवक्री 

व लघ पट  प्दशानाचे आ्ोिन 

केले. 

 

रणफक स रि  २८ व २९ 

ि लै २०१९ 
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५. साणहत् अकादमी 

मराठवाडा साणहत् 

पररषद प रस्कारप्ाप्त 

लेखकाांचा  सतकार 

समारांभ 

साणहत् अकादमीचे प रस्कारप्ाप्त 

लेखकाांचा  सतकार मराठी णवभाग, 

णशवािी णवद्यापीठ, कोल्हापरू ्ेथे  

आ्ोणित केला 

डॉ. रािन गवस, मा. 

लक्ष्मीकाांत दशेम ख, 

डॉ.दवेानांद णशांद े(क लग रू), 

डॉ.डी.टी.णशके. सलीम 

म ल्ला, स शीलक मार णशांदे, 

णकरि ग रव, डॉ.दत्ता घोलप 

३ ऑगस्ट 

२०१९. 

६. ग्रांथणदांडी सोहळा मराठी भाषा सांवधान पांधरवड््ाचा 

प्ारांभ ग्रांथणदांडी सोहळ््ाने िाला. 

प्. क लग रू डी. टी. णशके, 

डॉ.रिधीर णशांद े(मराठी 

णवभागप्म ख), डॉ. नांदक मार 

मोरे. 

८ िानेवारी 

२०२०. 

 

 

 

७. भिनाचे आ्ोिन. कबीर पांथी् भिनाचे आ्ोिन. डॉ. णनहाररका (णदल्ली), डॉ. 

काणताके्न (णदल्ली), आष्टा 

व द धगाव ्ेथील कबीर 

पांथी् भिनीमांडळ. 

१५.िानेवारी 

२०२०. 

८. ग्रांथ प्काशन सोहळा  ि गाड-णकरि ग रव आणि 

श्वासोच्छवासाच््ा मध््ांतरातील 

कणवता - रघ नाथ कडाकने  ्ाांच््ा 

साणहत्कृतींचा एकणत्रत प्काशन 

सोहळा. 

डॉ.अणवनाश सप्े, प्ाचा्ा 

आण्िासाहबे खेमनर. 

१० िानेवारी 

२०२० 

९. मी आणि मािी 

कणवता. 

नामवांत कव्णत्रनी आपल््ा 

कणवता सादर  केल््ा तसेच  

कणवतेणवष्ी मनोगत व््क्त केले. 

मा्ा नारकर, ्ोिना ्ादव, 

स नीता बोरडे, मीरा 

सहस्त्रब दे्ध. 

१६ िानेवारी 

२०२०. 

१०. म. स.ु पयटील 

समीक्षय परुस्कयर 

सोहळय 

िषे्ठ समीक्षक डॉ.स धीर रसाळ 

्ाांना वसांत आबािी डहाके 

्ाांच््ा हस्ते प रस्कार प्दान. 

डॉ. स धीर रसाळ,मा.वसांत 

आबािी डहाके, मा. 

क लग रू डॉ. दवेानांद णशांदे, 

डॉ. डी.टी.णशके, डॉ. णवलास 

नाांदवडेकर, डॉ.रािन गवस.  

१७ िानेवारी 

२०२०. 

 

 ∙िैक्षधिक िर्य २०२०-२०२१  

अ.क्र. कार्यक्रमाचे नाि स्िरूप प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. वयचि प्रेरणय निि  

Online 

अ. मरयठी कनवतय िव््य वयटय 

्यनवष्ी कवी व कनवन्त्रींिी 

आपली कनवतय सयिर केली. 

ब. ई-चचया मरयठी : 

वयचिसांस्कृती  ्य सांिर्यात 

शणमाष्ठा भोसले, णनलम 

्ादव, कणवता ननवरे, 

मघेराि मशे्राम, वाणल्मकी 

वाघमारे, कणवता णशके. 

 

१४ व १५ 

ऑक्टोबर 

२०२० . 

 

 



13 
 

ऑिलयईि चचयासत्र सांपन्ि झयल.े 

 

डॉ. डी. टी. णशके (क लग रू),  

डॉ. रािन गवस (िषे्ठ 

साणहणत्क), णनणतन ररांढे, 

गिशे णवसप ते. 

 

 

 

 

 

२. 

प्णतमाांचे अनावरि 

मराठी णवभागामध््े 

साणहणत्काांच््ा प्णतमाांचे 

अनावरि करण््ात आले. 

क लग रू डॉ. डी.टी.णशके, 

डॉ.णवलास नाांदवडेकर, 

डॉ.मघेा  पानसरे 

 

३. 

ग्रांथ प्काशन सोहळा. 

मराठी णवभागातील मािी 

णवद्याथी णवष्ि ूपावले आणि डॉ. 

स्ािीराव गा्कवाड ्ाांच््ा 

अन क्रम े‘पधारो म्हारो दसे’ 

आणि ‘स्वातांत्र््पवूा मराठी 

पोवाडा’ (खांड तीन) ्ा 

साणहत्कृतींचा प्काशन सोहळा 

सािरा िाला. 

डॉ.एम.बी.णहडेकर, 

डॉ.डी.टी.णशके, डॉ.पी.एस. 

पाटील, डॉ.णवलास 

नाांदवडेकर,प्ा.डॉ.रिधीर 

णशांद,े प्ा.डॉ. नांदक मार मोरे. 

१८ िानेवारी 

२०२१. 

४. 
प रस्कारप्ाप्त 

कादांबरीकाराशी  

सांवाद 

महाराष्र टाईम्स समहूाच््ा वतीने 

् वा साणहत् अकादमी 

प रस्कारप्ाप्त कादांबरीकार नवनाथ 

गोरे ्ाांच््ाशी सांवाद 

डॉ.रािन गवस, नवनाथ गोरे. १५ फेब्र वारी 

२०२१. 
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उजाळािगय 

 िैक्षधिक िर्य २०१४- २०१५  

अ.क्र. उजाळािगय  धिर्र्  प्रमुख उपधस्िती  धिनाांक  

१. 
उिाळावगा (२०१४) 

उिाळा वगााचे  उद्घाटन मा. डॉ. 

गो मा. पवार ्ाांच््ा हस्ते िाले. 

मा. डॉ. गो.मा. पवार, १४ ि लै 

२०१४  

२. 
व््ाख्ान  - पणहले  

समकालीन भारती् साणहत्  प्ा. णदगांबर पाध््,े वसांत 

पाटिकर,डॉ. उद् नारकर, 

२२ ि लै 

२०१४  

३. 
व््ाख्ान - द सरे  

समकालीन भारती् साणहत् 

आणि मराठी साणहत्. 

डॉ. अणवनाश सप्े, शणशकला 

रा्, डॉ. मघेा पानसरे.  

२२ि लै 

२०१४  

४. 

व््ाख्ान - णतसरे  

अन वादाांचे साांस्कृणतक महत्त्व  डॉ. रवींद्र ठाकूर, णदलीप 

बोरकर(गोवा), प्ाचा्ा 

अशोक बाबर, प्ा. प्काश 

पवार, कवी प्फ ल्ल 

णशलेदार. 

२२ि लै 

२०१४  

५. 

व््ाख्ान - चौथे  

समकालीन रणश्न साणहत् 

आणि  अन वाणदत रणश्न 

साणहत्. 

डॉ. मघेा पानसरे. २३ ि लै 

२०१४  

६. 
व््ाख्ान - पाचव े 

समकालीन भारती् साणहत् 

आणि इणतहास लेखन. 

प्ा.प्भाकर दसेाई. २३ ि लै 

२०१४  

७. 

व््ाख्ान - सहाव े 

समकालीन भारती् साणहत्  प्ा. प्मोद म नघाटे 

(नागपरू),प्ा. अि ान चव्हाि, 

सी.ए.लांगरे, चांद्रकाांत वानखडेे 

(नागपरू). 

२३ ि लै 

२०१४  

८. 
व््ाख्ान - सातव े 

समकालीन भारती् इांग्रिी 

कादांबरी. 

डॉ. ि्प्काश णशांद े २५ ि लै 

२०१४  

९. 
व््ाख्ान - आठव े 

समकालीन भारती् णहांदी 

साणहत्. 

डॉ.पद्मा पाटील (णहांदी 

णवभागप्म ख) 

२५ ि लै 

२०१४  

१०. 

व््ाख्ान - नवव े 

गोव््ातील मराठी साणहत्  डॉ.वास दवे सावांत (मराठी 

णवभागप्म ख,गोवा णवद्यापीठ, 

गोवा.) 

२५ ि लै 

२०१४  
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११. 
व््ाख्ान - दहाव े

लोकशाही आणि मराठी 

कादांबरी  

कृष्िात खोत. २६ ि लै 

२०१४  

१२. 
व््ाख्ान - अकराव े 

समकालीन वचैाररक लेखन  डॉ. अशोक चोसाळकर. २६ ि लै 

२०१४  

१३. 
व््ाख्ान - बाराव े 

समकालीन भारती् दणलत 

साणहत्  

मा. अणनल सपकाळ. २८ ि लै 

२०१४  

१४. 
व््ाख्ान - तेराव े 

समकालीन ग िराती कथा  मा. स षमा करोगल (बडोदा). ३१ ि लै 

२०१४  

१५. 
व््ाख्ान - चौदाव े 

णचत्रकलेची भाषा  मा. वसांत आबािी डहाके. ३१ ि लै 

२०१४  

१६. 
व््ाख्ान - पांधराव े 

समकालीन भारती् साणहत् 

आणि सांत साणहत्  

प्ा. सतीश बडव.े ३१ ि लै 

२०१४  

 

 िैक्षधिक िर्य २०१६ - २०१७  

अ.क्र. उजळािगय धिर्य प्रमुख उपधस्िती धिनाांक 

१. ् .जी.सी– साणवत्रीबाई 

फ ले प ि ेणवद्यापीठ, 

प ि ेआणि मराठी 

णवभाग, णशवािी 

णवद्यापीठ, कोल्हापरू. 

Special winter school in 

language. 

सहभागी प्ाध््ापक.  २० सप्टेंबर 

२०१६ ते १० 

ऑक्टोबर 

२०१६.   

 

 

 

 


