
परिचय 

डॉ. अनिल सपकाळ , एम.ए., पीएच.डी. 

प्राध्यापक,  निभाग मराठी, म ुंबई निद्यापीठ, म ुंबई. 

समन्ियक, फ ले आुंबेडकर अध्यासि म ुंबई निद्यापीठ, म ुंबई. 

प्रभारी निभागप्रम ख, ग रुदेि टागोर तौलनिक सानित्य  अध्यासि, म ुंबई निद्यापीठ, म ुंबई. 

प णे आनण म ुंबई निद्यापीठात मराठी निषयासाठी सुंशोधि मागगदशगक म्िणिू मान्यता आनण कायगरत. 

प्रसारमाध्यमाुंमध्ये लेखक - नदग्दशगक म्िणिू सक्रीय. 

प्राप्त पुिस्काि : 

१. नचत्रपट आनण दृकश्राव्य माध्यमातील लेखिासाठी बलराज सिािी आनण सानिल ल नधयाििी 

फाऊुं डेशिचा नचत्रपट लेखक के. ए. अब्बास प रस्कार २०१४  

२. ‘समीक्षा : पनिली खेप’ या समीक्षाग्रुंथास िाङमय चचाग मुंडळ, बेळगाि याुंचा प रस्कार २००९. 

३. ‘भडास’ या कादुंबरीसाठी मिाराष्ट्र अि िाद पररषद आनण ‘त का म्िणे’ या लघ  अनियतकानलकाच्या 

ितीिे ‘त का म्िणे प रस्कार’, २००३. 

४. ‘शाुंताबाई’ या मानितीपटाचे नफल्मम्स नडनव्िजि, फोडग फौंडेशि आनण स रभी याुंिी आयोनजत केलेल्मया 

‘अलुंकार’ या मिोत्सिात सादरीकरण, २००३. 

५. एि.एफ.डी.सी. निनमगत आनण ३७ व्या राज्य नचत्रपट मिोत्सिात प्रथम पाररतोनषक निजेत्या ‘गाभारा’ 

या नचत्रपटाचे कथा, पटकथा, सुंिादलेखि, २०००. 

६. ज्ञािपीठतफे प्रकानशत झालेल्मया ‘भारतीय कनिताएँ– १९८९-१९९१’ या प स्तकात ‘पारुंब्या’ या 

काव्यसुंग्रिातील कनितेचा समािेश, १९९३. 

७. ‘भलरी’ नदिाळी अुंकाच्या सुंपादिासाठी मिाराष्ट्र सानित्य पररषद, प णे याुंच्या उत्कृष्ट नदिाळी 

अुंकाचा प रस्कार, १९९३.  

लेखन  

१) समीक्षा: द सरी खेप (२०१२) 

२) समीक्षा: पनिली खेप (२००८) 

३) मराठी नचत्रपटाची पटकथा (२००५) 

४) पेशिाईत मेलेला पाुंढरा उुंदीर (कथासुंग्रि) (२००४) 



५) छत्रपती शािू मिाराज (शालेय निद्यार्थयाांसाठी चररत्र) (२००३) 

६) भडास (कादुंबरी) (२००२) 

७) िाटक: आकलि आनण आस्िाद (२००२) 

८) ििा आि ेतरी कशी (म लाुंसाठी निज्ञाि कथा) (१९९०) 

९) पारुंब्या (काव्यसुंग्रि) (१९८९) 

संपादित गं्रथ 

१) सुंदभागसनित स्त्रीिाद (२०१४) 

संशोधन  

१. ‘दनलत िाटक: सुंनिता, प्रयोग आनण कालतत्त्िे’ िा निद्यापीठ अि दाि आयोगाकडूि मुंजरू झालेला 

दीघग म दतीचा सुंशोधि प्रकल्मप पणूग (१ जािेिारी, २००५ ते ३१ नडसेंबर, २००७) 

२. ‘मराठी कादुंबऱयाुंचे नचत्रपटरूप’ प णे निद्यापीठाच्या बी.सी.य .डी. सुंशोधि नशष्ट्यितृ्तीअुंतगगत सुंशोधि 

पणूग. (जािेिारी, २००७ ते नडसेंबर २००८). 

इति : 

दचत्रपट माध्यम:लेखन  

 ‘गाभारा’ - एि.एफ.डी.सी.निनमगत आनण ३७ व्या राज्य नचत्रपट मिोत्सिात प्रथम पाररतोनषक निजेत्या 

नचत्रपटाचे कथा, पटकथा, सुंिाद लेखि, १९९९ 

 ‘धिगरिाडा’ – समीर आठल्मये नदग्दनशगत मराठी नचत्रपटाचे पटकथा, सुंिाद लेखि – २०१५  

 ‘ढोलताशे’ – अुंक र काकरकर नदग्दनशगत मराठी नचत्रपटाचे पटकथा, सुंिाद लेखि – २०१५  

दचत्रपट माध्यम : सहलेखन  

 ‘ि ेगीत जीििाचे’ - कथा, पटकथा, सुंिाद, १९९५ 


