
 विभागात अध्यापन केलेले अभ्यागत प्राध्यापक 

प्रा. बाळकृष्ण किठेकर   

शिवाजी शवद्यापीठाच्या मराठी शवभागात अभ्यागत प्राध्यापक म्हणनू अध्यापन कायय. 

मराठवाडा शवद्यापीठात सन 2001 ते 2003 या काळात मराठी शवभाग प्रमखु. एक प्रशसद्ध 

साशहशययक व जषे्ठ समीक्षक म्हणनू लौशकक .‘ऐसे कुणबी भपूाळ या कादबंरीचा 

शचशकयसक अभ्यास’ या शवषयावर एम.शिल.चे संिोधन. दशलत साशहयय : एक आकलन, 

प्रशतसाद (समीक्षा लेख) वाङ  मयीन चचाय आशण शचशकयसा, स्वातंत्र्यवीर सावरकर साहित्य 

आहि जीवनहनष्ठा, िदै्राबादचा मकु्तीसंग्राम- एक उपेहित संघर्षगाथा आदी ग्रंथांचे लेखन. 

शतसऱ्या समरसता साशहयय संमलेनाचे अध्यक्ष. 32 व्या मराठवाडा साशहयय संमलेनाचे 

अध्यक्षपद (2011). 

 

 

 प्रा. डॉ. र.बा. मंचरकर 

शिवाजी शवद्यापीठाच्या मराठी शवभागात अभ्यागत प्राध्यापक म्हणनू सेवा. मराठी 

साशहययाचे समीक्षक व संत साशहययाचे अभ्यासक. तौलहनक साहित्य आहि मध्ययगुीन 

मराठी वाङ  मय, धमष संप्रदाय आहि मध्ययगुीन मराठी वाङ  मय, भार्ाशास्त्र हवचार मकेु्तश्वर 

यांची कहवता (तीन खंडांचे लेखन), हशिि आहि समाज, ज्ञानेश्वरी अध्याय (पशहला व 

सातवा), ह ेप्रमखु ग्रंथ प्रशसद्ध. वाङ  मयाचे मिाहवद्यालयीन अध्यापन (डॉ. दकुा संत गौरव 

ग्रंथ) सामाशजक पररवतयन आशण मराठी साशहयय या ग्रंथांचे संपादन. 

 महाराष्ट्र राज्य सरकार, भारतीय दशलत साशहयय अकादमी शदल्ली यांच्या परुस्कारांनी 

सन्माशनत. 

 

 

डॉ. प्रकाश  क ं भार 

शवशवध महाशवद्यालयात अध्यापन कायय. कला वाशणज्य शवज्ञान महाशवद्यालय, कोवाड, 

ता. चंदगड येथे प्राचायय म्हणनू सेवा. शिवाजी शवद्यापीठाच्या मराठी 

शवभागात  भाषाशवज्ञान या शवषयाचे अभ्यागत प्राध्यापक तसेच डॉ. बाबासाहबे आबेंडकर 

संिोधन व शवकास कें द्रात अध्यापन. किाषचे बारस े (1990), दहलत कथा साहित्य 

(1991), श्री संत हशरोमिी गोरा कंुभार चररत्र (2002), दहलत साहित्य कािी हवचार व 

हदशा ( 2002), दहलत साहित्य चचाष (2006) आशण उपयोहजत भार्ाहवज्ञान सजषन 

उपयोजन (2015), या ग्रंथांचे लेखन. शवशवध संस्था परुस्कारांनी सन्माशनत. धारवाड 

शवद्यापीठाच्या मराठी अभ्यास मडंळाचे व साशहयय अकादमीच्या ग्रंथ परीक्षण सशमतीचे 

सदस्य म्हणनू कायय.  

 

 



डॉ.महेंद्र कदम 

शिवाजी शवद्यापीठाच्या मराठी शवभागात दोन वष ेअभ्यागत प्राध्यापक म्हणनू भाषाशवज्ञान 

या शवषयाचे अध्यापन. सध्या शवठ्ठलराव शिदं ेकला महाशवद्यालय टेंभणुी, शज. सोलापरू 

येथे प्राचायय म्हणनू काययरत. मराठी कादबंरीकार आशण समीक्षक म्हणनू मराठी साशहययात 

पररशचत. धळूपावलं अगळ, तणस या कादबंऱ्या. तो हभतो त्याची गोष्ट (कथासंग्रह), 

कहवतेची शलैी (िैली शवज्ञान), त ूजाऊन तीन तप झाली ( दीर्य कशवता), कहवतेचे वतषमान 

(समीक्षा लेखसंग्रह), कादबंरी: सार आहि हवस्तार (कादबंरी समीक्षा), मराठीचे 

विषनात्मक भार्ाहवज्ञान, टाचाहटभ्याचे क्ांतीपवष (संपादन) मघेवषृ्टी: अभ्यासाच्या हवहवध 

हदशा (संपादन) आदी प्रमखु लेखन व संपादन कायय.  सोलापरू शवद्यापीठाच्या मानवशवज्ञान 

िाखचेे अशधष्ठाता. ययाचबरोबर महाराष्ट्र िासनाच्या पररभाषा कोि शनशमयतीचे ते सदस्य 

आहते. भरैू रतन दमाणी परुस्कारासह अनेक नामांशकत परुस्कारांनी सन्माशनत. 

 

 

डॉ.वहमांशू भूषण स्मातत 

मराठी शवभाग शिवाजी शवद्यापीठ कोल्हापरू येथे सन २००० ते २०१२ या 

कालावधीत ११ वषय मराठी शवषयाचे अध्यापन केले आह.े ‘साठोत्तरी मराठी नाटक काळ 

आशण अवकाि’ या अभ्यास शवषयावर ययांनी पीएच.डी. प्रबंध सादर केलेला आह.े 

ययाचबरोबर लशलत कला कें द्र साशवत्री बाई िुले पणु ेशवद्यापीठ येथे अभ्यागत प्राध्यापक 

म्हणनू काही काळ काययरत होते. सध्या भालजी पेंढारकर शिल्म अडँ शथएटर अकादमी 

येथे शवभागप्रमखु म्हणनू ते काययरत आहते. शववकेानंद महाशवद्यालय कोल्हापरू येथे वाणी 

कौिल्य आशण रंगभमूी पररचय अभ्यासक्रमाचे संचलन आशण अध्यापन ययांनी केले 

आह.े मराठी अभ्यास मडंळ शववकेानंद महाशवद्यालय कोल्हापरू आशण नाट यिास्त्र 

अभ्यास मंडळ यिवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मकु्त शवद्यापीठ नाशिक या अभ्यास 

मडंळावरती सदस्य म्हणनू काम पाशहले आह.े नाट यशवशे्लषण, नाटक आशण सौंदययिास्त्र, 

सजयनिील लेखन, साशहयय शवचार आशण समीक्षा साशहयय संवाद, वाणी कौिल्य या 

अभ्यास शवषय अध्यापन आशण संिोधनात ययांना शविेष रुची आह.े 

मराठी प्रायोशगक रंगभमूीवर ययांच्या नाट यकृतीनी वगेळा ठसा उमटवला आह.े वाटले 

होते काही मलै, प्रदियन परिे्ट शमसमचे ह ेनाट यसंग्रह प्रकाशित झाले आहते. गधंांच े

मौन हा लशलतगद्य संग्रहही प्रकाशित झाला आह.े मराठी नाटक आहि रंगभमूी, कथा रंग, 

कहवता अहभव्यक्तीची या पसु्तकांचे संपादन ययांनी केले आह.े प्रायोशगक रंगभमूीवर नाटक 

आशण एकांशककेचे लेखन ययांनी केले आह.े प्रदियन, पुंगीवाला, ढेकर आख्यान, शरपल 

सीट, दार उर्डचं आह ेर्राचं, जते्रतलं जायंट व्हील, वाटले होते काही मलै या ययांच्या 

नाट यकृती प्रायोशगक रंगभमूीवर सादर झालेल्या आहते. महाराष्ट्र टाइम्स दशैनकातनू 

सांस्कृशतक र्डामोडींवर भाष्ट्य करणारे अनेक लेख छापनू आले आहते. नाट यलेखनासाठी 

झी नाट य गौरव परुस्कार, व्यावसाशयक राज्य नाट य महोयसव उयकृष्ट लेखक परुस्कार, 

महाराष्ट्र िाउंडेिन अमरेरका यांचा रा.ि.ंदातार नाट य परुस्कार, शवनोद दोिी िेलोशिप 

पणु,े झी गौरव परुस्कार सवोत्तम लेखक, नाटककार आचायय अते्र परुस्कार, पारूबाई 

परदिेी स्मतृी कला परुस्कार यासारख्या अनेक परुस्कारांनी ययांना गौरशवण्यात आले आह.े 

 



डॉ.शरद गायकिाड  

शिवाजी शवद्यापीठाच्या मराठी शवभागात अभ्यागत प्राध्यापक म्हणनू कायय 

.सध्या महावीर महाशवद्यालय, कोल्हापरू येथे मराठी शवभागात काययरत. ‘मराठी 

साशहययातील मातंग समाज’ या शवषयावर पीएच.डी. प्राप्त असनू मातंग समाज साहित्य 

आहि संस्कृती (2015), ॲट्रॉहसटी ॲक्ट (2016), अण्िा भाऊंचा भाऊ - शकंर भाऊ 

साठे ( 2017), बिुजनवादी साहित्य (क्ांतीची आहि बंडाचा मळू) ( 2017) आशद ग्रंथ 

प्रकाशित आहते. जागहतकीकरि आहि मराठी साहित्य, जागहतकीकरिाचा अवकाश 

आहि पररवतषनाच्या चळवळी, शकंुतला वायदडें हलहित ‘हिदंी राज्यघटनेचा वारसा 

अथाषत अस्पशृयांचे राजकीय िक्क’, फुले, शािू, आबेंडकर यवुा साहित्य संमेलने 

अध्यिीय भार्ि ेइययादी ग्रंथांचे संपादन ययांनी केले आह.े 

     अनेक सामाशजक संस्थांचे परुस्कार प्राप्त. पशहले िुले िाहू आबेंडकर आशण 

मा्सयवादी यवुा सांस्कृशतक संमलेन कोल्हापरू (2009) व दसुरे दशलत भटके-शवमकु्त 

ओबीसी आशदवासी साशहयय संमलेन नाशिक  (2016) या समलेनांचे संमलेनाध्यक्ष. 

लहुजी साळव ेमातंग समाज अभ्यास आयोग महाराष्ट्र िासन तज्ज्ञ सदस्य म्हणनू काम 

पाशहले. महाराष्ट्र िासनाच्या अण्णाभाऊ साठे चररत्र साधने प्रकािन सशमती वर सदस्य 

म्हणनू शनवड. 

 

 

डॉ.अरुण वशंदे 

नाईट कॉलेज ऑि आट यस अँड कॉमसय कोल्हापरू येथे मराठी शवभागप्रमखु म्हणनू काययरत 

आहते. तरुण शपढीतील महत्त्वाच्या संिोधकांमध्ये ययांचे स्थान असनू सययिोधकीय 

शनयतकाशलके, सययिोधक केिवराव शवचारे, दिेभक्त रयनाप्पाण्णा कंुभार, भाशषक सजयन 

आशण उपयोजन, मकंुुदराव पाटील यांच्या कथा, सावयजशनक सययधमय, सययिोधकाचे 

ितेीशवषयक शवचार, कृष्ट्णाक्षर (डॉ. कृष्ट्णा इगंोले: व्यक्ती आशण  वाङ  मय आदी प्रकाशित 

ग्रंथ ययांच्या नावावर आहते. 

शिवाजी शवद्यापीठ, सोलापरू शवद्यापीठ अभ्यास मंडळाचे सदस्य व शिवाजी शवद्यापीठ 

मराठी शिक्षक संर्ाचे सशचव म्हणनू ययांनी कायय केले आह.े ते शिशवम संिोधन पशत्रकेचे 

काययकारी संपादक होते . दशैनक महाराष्ट्र टाईम्स मध्ये स्तंभलेखन करतात. 

 

 

डॉ. नीला जोशी 

शिवाजी शवधापीठाच्या मराठी शवभागात सन 2016 ते 2020  या काळात अभ्यागत 

प्राध्यापक.सध्या डी.आर. माने महाशवद्यालय, कागल येथे मराठी शवषयाच्या प्राध्यापक 

म्हणनू काययरत. 1) मराठी स्त्री शगते: आिय आशण आशवष्ट्कार, 2)लोकसाशहययाचे 

मातदृवेता रेणकुा, 3) ठेव उखण्यांचा या प्रकल्पासह यजुीसी कडे एकूण चार प्रकल्प सादर. 

आकािवाणी सांगली आशण कोल्हापरू येथे जवळपास पन्नास व्याख्याने शदली आहते. 

शवशवध शनयतकाशलकांमध्ये संिोधन शनबंध आशण लशलत लेखन प्रकाशित झाली 

आहते.‘मराठी लोकसाशहययाचे शस्त्रशजतांचा वाङ  मयीन अभ्यास’ या शवषयावर पीएच.डी. 

पदवी प्राप्त. 

 



डॉ.स जय पाटील 

शिवाजी शवद्यापीठाच्या मराठी शवभागात अभ्यागत प्राध्यापक म्हणनू अध्यापन. कमला 

कॉलेज कोल्हापरू येथे सध्या मराठी शवभागप्रमखु म्हणनू काययरत. वीस वषय मराठी 

शवषयाच्या अध्यापनाचा अनुभव. 'श्री संत मारुती महाराज माकणकेर यांच्या अप्रकाशित 

वाङ  मयाचा अभ्यास' या शवषयावर पीएच.डी. प्राप्त. ग्रंथ पररक्षणे, संिोधनायमक लेख, 

चररत्रपर लेखन प्रशसद्ध. शवशवध वतृ्तपत्रांसाठी लेखन. कोल्हापरू महानगरपाशलका, संत 

गाडग ेमहाराज अध्यासन, कोल्हापरू. राज्य वारकरी पररषद कोल्हापरू यांचे परुस्कार प्राप्त. 

पशहल्या ऑनलाईन शवश्व मराठी संमलेनाचे शनमतं्रक म्हणनू जबाबदारी. 

 

 

 डॉ.रमेश साळ ंखे 

दवेचंद महाशवद्यालय अजुयननगर (शनपाणी) येथे मराठी शवभागात सहयोगी प्राध्यापक 

म्हणनू काययरत. ‘राजकीय नाटकांची संकल्पना आशण गो. प.ु दिेपांडे यांची नाट यसषृ्टी’ 

या शवषयावर पीएच.डी. प्राप्त. सन 2016 पासनू शिवाजी शवद्यापीठाच्या मराठी शवभागात 

अभ्यागत प्राध्यापक. 'सागरवडेी' ही पत्रायम कादबंरी दशैनक केसरी मधनू क्रमिः 

प्रकाशित. ऑल िार ऑल िॉर य ू , भकू, गलबत, काळोख िोधतो पत्ता, मरणगधं, 

पहाटगाण,े प्रवाह, यँना इययादी एकांशककांचे लेखन. मान्यताप्राप्त शनयतकाशलकातनू 

साशहयय प्रकाशित. 

महादवे मोरे यांच्या जीवन पटावर आधाररत ‘पीठाक्षर’ या लर्पुटाची शनशमयती. शिवाजी 

शवद्यापीठाच्या मराठी अभ्यास मडंळावर कायय. 

 

 

 

 


