परिचय
प्रा.डॉ.महें द्र मािोतिाव भविे
सहयोगी प्राध्यापक,मराठी विभाग
मुंबई विद्यापीठ,विद्यानगरी,कालिना,साुंताक्रूझ (पूिव),मुंबई.४०००९८



पत्रव्यवहािाचा पत्ता
बी.२०१,डीएसके.हररता,केम्ब्रिज शाळे जिळ ,ठाकूर सुंकि,
काुंदिििी(पूि)व ,मुंबई-४००१०१.

िरू ध्िनी क्रमाुंक :

०२२२८७०६२२९

भ्रमणध्िनी

९९२०७८९३८५

ई-मेि

:

: mmbhaware@gmailcom

जन्म दिनाुंक



: २४ जन
ू १९६१

शैक्षणिक पात्रता :
बी.ए.-

डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर मराठिाडा विियापीठ,औरुं गाबाि,द्वितीय श्रेणी,१९८८.

एम.ए.(मराठी)- डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,औरुं गाबाि,-प्रथम श्रेणी ,१९९०.
NET -

विद्यापीठ अनिान आयोग,दिल्िी, १९९०.

पी.एचडी.-

डॉ.बाबासाहे ब आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,औरुं गाबाि,एवप्रि २०१०.

पीएच.डी.संशोधनाचा ववषय- िलित कवितेतीि प्रततमेचे स्िरूप:एक चचककत्सक अभ्यास



पद आणि अनुभव :
सहयोगी प्राध्यापक
अनुभव -

१.पििी पातळीिर - २२ िर्षे
२ पिव्यत्तर

- १८ िर्षे



ववषयतज्ञता(Area of Interest) – दलित साहहत्य



प्रकालशत ग्रंथ :
१.चचुंताक्राुंत मिखाचे रुिन (काव्यसुंग्रह),अम्ब्स्तत्ि प्रकाशन,औरुं गाबाि ,१९९८.
२.महासत्तेचे पीडािान (काव्यसुंग्रह),अलभधानुंतर प्रकाशन,मुंबई ,२००५.

३.िलित कवितेतीि निे प्रिाह (समीक्षा),शब्िािय प्रकाशन,श्रीरामपूर ,२००१.
४.मराठी कवितेच्या नव्या दिशा (समीक्षा),िोकािाुंग्मयगह
ृ ,मुंबई,२००७.
५.िलित कविता आणण प्रततमा (समीक्ष),िोकािाुंग्मयगह
ृ ,मुंबई,२०१२.

६.प्रेमानुंि गज्िी याुंचा िेखनप्रिास (सुंपादित),िोकािाुंग्मयगह
ृ ,मुंबई,२०११.



ग्रंथात समाववष्ट िेख :

१. मोहळ(िामनिािा कडवक),रॉकगाडवन (अरुण काळे )हे िोन समीक्षा िेख ,िरू लशक्षण सुंस्था,मुंबई
विद्यापीठ ,२००५.

२. ित्ता भगत याुंची नाटके :सुंदहताििोकन आणण अन्ियाथव,जातक गौरि ग्रुंथ ,कैिाश पम्ब्ब्िकेशन
औरुं गाबाि,२००६.

३. सामाम्ब्जक बिि आणण िलित सादहत्य-आधतनक मराठी सादहत्य आणण सामाम्ब्जकता,पद्मगुंधा
प्रकाशन,२००७.

४. आत्मकथानातीि निायन –आयिान एक साुंस्कृततक ठे िा ,िोकिाुंग्मय गह
ृ , २००७.

५. िाइव्ह अपडेट (सुंपा.सचचन केतकर) या काव्य ग्रुंथात चार कविता समाविष्ट.अलभधा प्रकाशन.

६. मराठी की प्रतततनधी िलित कविता (सुंपा.तनलशकाुंत ठाकर,चुंद्रकाुंत पाटीि ),तीन कविता
समाविष्ट,सादहत्य भाुंडार,इिाहाबाि २०१२.

७. बुंडखोर फकीर-अरुण काळे : व्यक्ती आणण िाुंग्मय,कौशल्य प्रकाशन,२००९.

८. लसद्धाथव ताुंबे याुंना कवितेसह आठिताना –प्रा.लसद्धाथव ताुंबे:व्यक्ती विचार आणण सादहत्य,तर्षार
प्रकाशन,२०१४ .

९.मराठी िलित कविता – आुंबेडकरिािी िलित सादहत्य ,डॉ.रततिाि रोदहत,गजराती िलित सादहत्य
अकािमी,अहमिाबाि,माचव,२०१५ .ISBN no.978-93-81276-50-1

१०.फिे आुंबेडकरी दृष्टीकोनातून “दहुंि”ू -दहुंि:ू समद्
ृ धी की अडगळ ,हररती पम्ब्ब्िकेशन ,पणे,२०१६ .

११.डॉ.बाबासाहे ब आुंबेडकर:प्रततमा प्रततक आणण लमथक,नियगतनमावते डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर,कैिाश
पम्ब्ब्िकेशन्स,औरुं गाबाि,२०१६,ISBN-978-93-844451-84-4

१२.सुंिाि कविता गजराती भार्षेतून अनिादित ,मराठी िलित कविता,गजराती िलित सादहत्य अकािमी
,अहमिाबाि,फेििारी २०१५,ISBN:978-93-81276-45-7



प्रकालशत शोधननबंध :
१

समकािीन

२

आत्मचररिाचे बििते स्िरूप – समाजप्रबोधन पत्रिका,जानेिारी,२००५.

३
४
५
६

िलित

पत्रिका,जन
ू ,२०००.

नाटक

आणण

सुंजय

पिार

याुंचे

नाट्यिेखन

–

िगव,लिुंग,जात आणण समकािीन मराठी कविता – निाक्षर िशवन,जानेिारी २००७.
फिे-आुंबेडकरी दृष्टीकोनातून ‘दहुंि’ू - पररितवनाचा िाटसरू,जानेिारी २०११.

िलित कवितेतीि विद्रोहाचे बििते स्िरूप – निाक्षर िशवन,ऑक्टोबर २०११.
चळिळ आणण कविता – प्रज्ञापथ,२०११.

समाजप्रबोधन

७

अम्ब्स्मतािशव,समचचत आणण इतर तनयतकालिके – िलित,तनयतकालिके विशेर्षाुंक,२०१३.

९

मराठीतीि पदहिा जिीिी आणण तरक्कीपसुंि गझिकार : िामनिािा कडवक – मक्तशब्ि,माचव

८

मराठी कािुं बरीत चचत्रित झािेिे सामाम्ब्जक अध:स्तर – िलित,दििाळी अुंक २०१३.

२०१४.

१०. मराठी भार्षेिा िाभिेिी महान िे णगी (नामिे ि ढसाळ याुंची कविता)-यगिाणी,नामिे ि ढसाळ
विशेर्षाुंक,जानेिारी,२०१४.

११.‘नव्ििोत्तर फिे-आुंबेडकरी कविता आणण जागततकीकरण’ या विर्षयािर तनिडक नऊ किीुंच्या
कविताुंचा

१३६ पष्ृ ठाुंचा प्रिीर्व तनुंबुंध,अततररक्त अतनयतकालिक,ऑगस्ट २०१४.

१२.तनळ्या क्राुंतीचा सूयव –सकाळ िीक्षा,विशेर्षाुंक २०१५.

१३.िलित कवितेतीि जागततकीकरण- कवितारती,दििाळी अुंक,२०१५ .



सादि शोधननबंध- (२५)

१. मस्िीम िेखकाुंचे मराठी सादहत्यािा योगिान – मस्िीम बहजन सादहत्य सुंमेिन १९९७
२. सुंजय पिार याुंचे नाट्यिेखन – यशिुंतराि चव्हाण प्रततष्टान,१९ एवप्रि १९९८.
३.

फिे-

आुंबेडकरिाि

आणण

स्िातुंत्र्योत्तर

मराठी

सादहत्य

–

आुंबेडकर

अकािे मी,

सातारा,ऑक्टोबर,२०००.
४.समकािीन िलित कविता:प्रततमा आणण प्रतीके – सोमय्या महाविद्यािय,१८ जानेिारी,२००२.
५.मराठी कवितेतीि निे प्रिाह – म.रा.सा.सुंस्कृती मुंडळ,चचावसि ,चचपळूण,माचव २००२.
६.ितवमानातीि

सादहत्य

ितवमानािा

ककतपत

सामोरे

जाते -

चचावसि

,मक्तानुंि

महाविद्यािय,गुंगापूर,२० जानेिारी,२००३.
७.सामाम्ब्जक बिि आणण १९७५ नुंतरचे सादहत्य – पणे विद्यापीठ,माचव २००३.
८.साठोत्तरी मराठी कवितेिरीि प्रभाि – साने गरुजी स्मारक ट्रस्ट,२२ सप्टें बर २००३.
९.१९८० नुंतरची िलित कविता –सेन्चरी कल्चरि करयन,औरुं गाबाि,१५ जून २००३.
१०.आजची मराठी कविता आणण ‘शम्ब्क्तपाताचे सूि’-नालशक,डडसेंबर२००४.
११.पििी पातळीिरीि व्यािहाररक मराठी भार्षेचा अभ्यासक्रम –राज्य स्तरीय चचावसि,डॉ.बाबासाहे ब
आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,जिै २००५.
१२.आदििासी कविता –राज्यस्तरीय चचावसि,किा,िाणणज्य महाविद्यािय,र्ोडेगाि,१७ फेििारी २००६.
१३.समकािीन मराठी कविता –चचावसि,नि महाराष्ट्र यिा अलभयान,फेििारी२००६.

१४.िगव,लिुंग,जात आणण मराठी कविता –सादहत्य अकािे मी आयोम्ब्जत चचावसि,गोडते जोगळे कर
महाविद्यािय,रत्नाचगरी,नोव्हें बर २००६.
१५.िलित कवितेतीि विद्रोहाचे बििते स्िरूप – मुंबई विद्यापीठ ,मराठी विभाग,१९ डडसेंबर,२००८.
१६ .आुंबेडकर चळिळ आणण मराठी कविता – एस.एन.डी.टी.विद्यापीठ,मुंबई,१५ जानेिारी २००९.
१७

.समकािीन

मराठी

कवितेिा

िा

लसद्धाथव

ताुंबे

याुंचे

योगिान

–

विचारिेध

चचावसि,कणकििी,१३डडसेंबर२००९
१८ .साठोत्तरी िलित कविता –राज्यस्तरीय चचावसि,जे.एस.एम.महाविद्यािय,अलिबाग.जानेिारी,११.
१९ .िलित कविता: जाणीि,आशय आणण अलभव्यक्ती – पणे विद्यापीठ,२७ ऑगस्ट २०११.
२०..िलित

कवितेतीि

जागततकीकरण-

राष्ट्रीय

चचावसि,अण्णासाहे ब

आिटे

महाविद्यािय,मुंचर,जी.पणे,१८,१९ ऑक्टोबर२०१३.
२१.मराठी िलित कविता –आुंतरराष्ट्रीय चचावसि,गजराती विभाग,मुंबई विद्यापीठ,५,६ डडसेंबर२०१३.
२२.१९७५ नुंतरचे मराठी सादहत्य – पणे विद्यापीठ,१२ ते १५ फेििारी२०१४.
२३ .सोलशयि अम्ब्रबएन्स इन लिटरे चर – सादहत्य अकािे मी ,मुंबई,२७ सप्टें बर२०१४.
२४ .अम्ब्स्मतािशव:पररसुंिाि,विशेर्षाुंक आणण मेळािे – फिे आुंबेडकर चेअर,मुंबई विद्यापीठ,
७,८ ऑगस्ट २०१४.
२५ .सादहत्यातीि बििता गािगाडा-पररसुंिाि,सरयक सादहत्य सुंमेिन,२० डडसेंबर २०१५ .



वाङमयीन ननयतकालिकातीि प्रकालशत िेख :

१ फटक्या जगाचे पोत आणण पिर,मनोगत,१९९८.
२.िीपक त्रिभिन याुंची कविता,प्रततष्ठान,१९९८.
३.आदििासी भारताची शोधयािा,साक्षात,१९९९.

४.सायरनच्या शहराचे अुंतरुं ग ,प्रततष्ठान,१९९९.

५.बदहष्कृताुंच्या ि:खाचे अुंतरुं ग,अम्ब्स्मतािशव,१९९९.
६.दिशान्ताची पाखरे ,प्रततष्ठान,२०००.

७.समकािीन िलित कवितेची भार्षा,प्रसुंिाि ,२०००.
८.मत्ृ यूचे आुंिन ‘जुंजाळ’,िक्षिेधी,२००९.

९ आजच्या कवितेची अष्टपिी िाताव ,शब्ििेध,२००२.
१०.िलित सादहत्याची िाटचाि,ित्त
ृ मानस,२००२.
११.अरुण काळे ची कविता ,अलभधानुंतर,२००२.
१२.रापी जेव्हा िेखणी बनते,साक्षात,२००३.

१३.आजची मराठी कविता आणण शम्ब्क्तपाताचे सूि,शब्ििेध,२९.
१४.यद्ध धरमाची िीक्षा िे णारी कविता,स्मरणणका,२००३.
१५. समकािीन िलित कविता ,रुची,२००४.

१६. मराठी कवितेतीि चचुंतनाचा जागर ,प्रततष्ठान,२००५.
१७. सत्तेच्या आत बाहे र,निाक्षर िशवन ,२००६.
१८. धगीिरची अक्षर ,उमी,२००७ .

१९. आदििासी कविता,िोकिान्ग्मय ित्त
ृ ,२००७.
२०.बुंडखोर फकीर,निाक्षर िशवन ,२००९.

२१. चौतीशीचा हे मुंत ऋतू , अततररक्त,२०११.

२२.अजात शिू कोत्तापल्िे सर , सादहत्य,फेििारी२०१३ .

२३.आुंबेडकर िाणी आणण धरम विचाराुंचुं काव्यलशल्प ,दि मक्तीिाि टाइरस,विशेर्षाुंक २०१५ .

२४.सामाम्ब्जक बाुंचधिकी जपणारा नाटककार:प्रेमानुंि गज्िी,महाराष्ट्र सादहत्य पत्रिका ,म.स.प.पणे,एमेजू
२०१६



वत्त
ृ पत्रातीि िेख :
१. एक किािुंत नेक विचारिुंत,भा.ि.भोळे गौरविका,२००१.

२. आमच्या वपढीचा बुंडखोर किािुंत:सुंजय पिार-िक्षिेधी, २००२.
३. तनलमत्त :अण्णाभाऊ साठे स्मतृ तदिन-शब्िास्ि,२००२.

४. अविनाश डोळस:एक वििक्षण प्रिास,महाराष्ट्र टाइरस ,२५ मे,२००८.
५. स्िी:जगण्याचा पसारा –िोकसत्ता,१४ ऑक्टोबर, २०१२.
६. अम्ब्स्मतेच्या निा िाटा-सम्राट,१६ फेििारी,२०१३.

७. िखऱ्या िाटे चा िाटे करी –पररितवनाचा िाटसरू ,१ फेििारी२०१४.
८. माणसाचा महाकिी :बाबराि बागि –सकाळ रवििार परिणी.

९. जुंगि झाडीतीि असुंतोर्षाचे लमथक – सकाळ,औरुं गाबाि,२७ ऑगस्ट२००९.

१०. लिुंगभेिापालिकडृकची निी बाराखडी ,महाराष्ट्र टाइरस ,रवििार परिणी ,१० एवप्रि २०१६.



पुिस्काि :
१.

‘चचुंताक्राुंत

परस्कार,१९९९.

मिखाचे

रुिन’

या

कविता

सुंग्रहास,“पद्मश्री

विखे

पाटीि

सादहत्य

२. ‘चचुंताक्राुंत मिखाचे रुिन’ या कविता सुंग्रहास,“शरिचुंद्र मम्ब्क्तबोध स्मत
ृ ी परस्कार,२०००.
३. ‘िलित कवितेतीि निे प्रिाह’ या समीक्षा ग्रुंथास ‘प्रभाकर पाध्ये स्मत
ृ ी परस्कार’,२००५.
४. ‘महासत्तेचे पीडािन’ या कवितासुंग्रहास,’कविता राजधानी परस्कार’,२००८.

५. ‘मराठी कवितेच्या नव्या दिशा’ या समीक्षा ग्रुंथास,महाराष्ट्र राज्य शासनातफे उत्कृष्ट
िाुंग्मय

तनलमवतीसाठी

परस्कार’,२००९.

सौंियवशाश्त्ि

आणण

समीक्षा

या

विभागातीि

‘नरहर

करुुं िकर

६. िलित सादहत्य चळिळीतीि योगिानासाठी,”महाकिी िामनिािा कडवक जागत
ृ ी
परस्कार”२०१०.

७. सामाम्ब्जक आणण सादहम्ब्त्यक कायावतीि योगिानासाठी “धरम समाजभर्ष
ू ण परस्कार”,२०११.

८. ‘िलित कविता आणण प्रततमा’ या समीक्षा ग्रुंथास अनष्टभ प्रततष्ठान परस्कृत “विभािरी
पाटीि िाङमय परस्कार”,२०१३.

९. मुंबई मराठी सादहत्य सुंर्ातफे ,”समीक्षक परस्कार २०१३”

१०.पा.ब.गाडगीळ स्मत
ृ ी “यगिाणी” िेखन परस्कार,२०१५,वििभव सादहत्य सुंर्,नागपूर.

११.नामिे ि ढसाळ काव्य परस्कार,आरबेडकराईट मव्हमें टऑफ कल्चर एुंड लिटरे चर,नागपूर,९
एवप्रि ,२०१६.



संशोधन प्रकल्प : “मराठी िलित कवितेचा इततहास” या विर्षयािरीि,विद्यापीठ अनिान
आयोग,दिल्िी याुंच्याकडून अनिानप्राप्त बह
ृ ि प्रकल्पाचे काम पूण.व सप्टें बर २०१६.

 संशोधन-मागविशवन
पी.एचडी.सरु असिेल्या विद्यार्थयाांची सुंख्या -५

एम.फिि.सरु असिेल्या विद्यार्थयाांची सुंख्या -६ ,५ प्रबुंचधका विद्यापीठास सािर



उद्बोधन वगाातीि व्याखाने :

१.मराठी आणण िलित नाटके – पणे विद्यापीठ,पणे,५ जिै २००१.
२.िलित कवितेतीि प्रततमेचे स्िरूप – पणे विद्यापीठ,पणे,४ माचव २०११.

३.नव्ििोत्तर िलित कविता – रा.त.म.विद्यापीठ,नागपूर,३० ऑगस्ट २०१४.

४.साठोत्तर िलित कविता –डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,औरुं गाबाि,१२सप्टें .२०१४
५.जागततकीकरण आणण मराठी कविता-आर.टी.एम.नागपूर विद्यापीठ,नागपूर.२ नोव्हें बर २०१५

६.िलित कविता आणण प्रततमा-आर.टी.एम.नागपरू विद्यापीठ,नागपरू ,३ नोव्हें बर २०१५.



ववशेष व्याखाने :

१. सिे श जगताप याुंच्या ‘रथ’कवितासुंग्रहािर परीक्षणात्मक व्याखान – २४ डडसेंबर१९९९,मुंबई
मराठी ग्रुंथ सुंग्रहािय,

२. फिे आुंबेडकरी सादहत्याची भूलमका – सुंगमनेर,ऑगस्ट २००० .

३. शतकाुंताची िलित कविता – स्िामी वििेकानुंि महाविद्यािय,िाडा,ऑगस्ट २०००.
४. आुंबेडकरी िोकगीते – अक्षर प्रकाशन,मुंबई,डडसेंबर २०००.

५. समकािीन िलित कविता – कोमसाप,पािर्र,सप्टें बर २०००.

६. अण्णाभाऊ साठे याुंचे सादहत्य – टी.के.टोपे महाविद्यािय,मुंबई,ऑगस्ट २००१.

७. िलित रुं गभूमी आणण ‘िाटा पळिाटा’- एम.डी.महाविद्यािय,मुंबई,ऑगस्ट २००२.

८. नामिे ि ढसाळ याुंची कविता – िरू लशक्षण सुंस्था, मुंबई विद्यापीठ,फेििारी २००३.

९. स्िातुंत्र्योत्तर सामाम्ब्जक प्रबोधन चळिळी – डॉ.बाबासाहे ब आुंबेडकर व्याखानमािा,जािना,
११ एवप्रि,२००३.

१०. समाज प्रबोधनाच्या चळिळी – आुंबेडकरजयुंती,लसल्िोड,१३ एवप्रि २००३.

११. फिे आुंबेडकरी सादहत्याचे भवितव्य – सुंबोधी प्रततष्टान,सातारा २८ नोव्हें बर,२०००.

१२. शोवर्षताुंच्या मक्तीच्या िढाया-भ्रम आणण िास्ति – फिे आुंबेडकरी सादहत्य सुंमेिन,िणी,
१४ जानेिारी २००६.

१३. िलित रुं गभूमीचे आितव पन्हा येत आहे – ८६ िे अ.भा.मराठी नाट्य सुंमेिन,नाुंिेड,जाने.२००६’

१४. मोहळ (िामन कडवक),रॉक गाडवन(अरुण काळे ) या िोन काव्यसुंग्रहािर वििेचनात्मक चार
व्याखाने,िरू लशक्षण सुंस्था,मुंबई विद्यापीठ,१० ते १४ फेििारी २००६.

१५. नामिे ि ढसाळ याुंच्या कवितेिर चार व्याखाने – िरू लशक्षण सुंस्था,मुंबई विद्यापीठ,१५ ते १८
जानेिारी २००७.

१६. नव्या िमाच्या सादहम्ब्त्यकाुंची ििवक्षक्षत पस्तके – कोमसाप सादहत्य सुंमेिन, उल्हासनगर
ऑक्टोबर २००७.

१७. आुंबेडकरी चळिळ आणण किािुंत – स्मतीपिव व्याख्यानमािा , यितमाळ ५ डडसेंबर २००७.
१८. आधतनक मराठी सादहत्यातीि म्ब्स्ियाुंचे चचिण – सादहत्य साुंचगती, भाुंडूप २७ एवप्रि २०११.

१९. जागततकीकरण आणण मराठी िेखाकाुंपढीि आव्हाने – मसाप,सुंमेिन,सातारा,२३ नोव्हें बर २०१३.
२०. २००० नुंतरच्या साुंस्कृततक चळिळी – सरयक सादहत्य सुंमेिन २३ नोव्हें बर २०१३.

२१. नामिे ि ढसाळ:चळिळ,व्यक्ती आणण िाुंग्मय – सादहत्य साुंचगती,भाुंडूप,२४ ऑगस्ट २०१४.
२२. जागततकीकरण आणण मराठी सादहत्य,सिाध्यक्ष ,पीपल्स कॉिेज,नाुंिेड,३० ऑगस्ट २०१५.
२३. १९९० नुंतरची मराठी कविता –सिाध्यक्ष,टी.सी.महाविद्यािय,बारामती,८ जानेिारी २०१६.

२४. िलित कवितेतीि विद्रोह,विज्ञान आणण विश्त्िमयताओसरिी आहे !-या पररसुंिािाचे अध्यक्ष,३३िे
अम्ब्स्मतािशव सादहत्य सुंमेिन,िाशीम,१४ फेििारी २०१६.



कवी संमेिनातीि सहभाग :

१. ४थे अ.भा.िलित आदििासी ग्रामीण सादहत्य सुंमेिन,िाळिा,जानेिारी १९९६.
२. मस्िीम बहजन सादहत्य सुंमेिन,िणी,सप्टें बर १९९७.
३. आुंबेडकरी सादहत्य सुंमेिन,यितमाळ,नोव्हें बर,१९९७.
४. आुंबेडकरी सादहत्य सुंमेिन,नाुंिेड,डडसेंबर,१९९७.

५. डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर महापारीतनिावण सुंध्या,य.च.प्रततष्टान,५ डडसेंबर,१९९८.
६. विद्रोही सादहत्य सुंमेिन,धारािी,मुंबई,फेििारी,१९९९.
७. विद्रोही सादहत्य सुंमेिन,औरुं गाबाि,जानेिारी,२००१.

८. फिे-आुंबेडकरी सादहत्य सुंमेिन,िाशीम,१०,११ फेििारी २००१.

९. फिे आुंबेडकर सादहत्य सुंमेिन,कणकििी,२० फेििारी २००२.

१०. कमविीर िािासाहे ब गायकिाड जन्मशताब्िी कविसुंमेिन,११ ऑक्टोबर २००२.
११. अलभधानुंतर िशकपूती कविसुंमेिन,मुंबई,सप्टें बर २००२.

१२. केशिसत स्मतीशताब्िी कविता महोत्सि,मसाप,औरुं गाबाि,फेििारी २००५.
१३. िया पिार स्मत
ृ ी प्रततष्टान कविसुंमेिन,सप्टें बर २००५.

१४. कविता स्िातुंत्र्य समतेची किीसुंमेिन,चेतना महाविद्यािय,मुंबई,नोव्हें बर २००६
१५. शतकोत्तर सिणव महोत्सि,काव्योत्सि२००७.,मुंबई विद्यापीठ,११-१२ जानेिारी २००७.
१६. सादहत्य अकािे मी, बहभावर्षक किीसुंमेिन,मुंबई,४ जिै २००८.

१७. सादहत्य अकािे मी, द्िेभावर्षक कविसुंमेिन,मुंबई ३० ऑगस्ट २००९.

१८. बहभावर्षक कविसुंमेिन, गजराती विभाग,मुंबई विद्यापीठ १८ फेििारी २०११.
१९. सरयक सादहत्य सुंमेिन,पणे, २ एवप्रि २०११.
२०. िोकिाुंग्मय गह
ृ ,िोकोत्सि,डडसेंबर २०११.

२१. ३रे सरयक सादहत्य सुंमेिन,पणे,१५ डडसेंबर २०१३.



संमेिनाध्यक्ष :

१

राज्यर्टना सिणवमहोत्सिी िर्षावतनलमत्त नालशक येथे सुंपन्न झािेल्या ‘फिे आुंबेडकरी सादहत्य

२

आुंबेडकरी सादहत्य ि किा अकािे मी (यितमाळ) याुंनी आयोम्ब्जत केिेल्या ‘आुंबेडकर यिा

सुंमेिनाचे अध्यक्ष, ९-१० सप्टें बर २०००.

सादहत्य सुंमेिनाचे अध्यक्ष’ १७ फेििारी २००८.



मि
ु ाखत

:

िरू िशवन सह्याद्री िादहनी आणण डी.डी मेट्रो या िादहनीिर मिाखत आणण काव्य िाचन,
१७ एवप्रि २००१.



ववद्यापीठ/वाङमयीन/शैक्षणिक संस्था/सलमती यावि नेमिूक

१. महाराष्ट्र राज्य शासन पाठ्य पस्तक तनलमवती मुंडळ , इयत्ता ९िीच्या “कमार भारती”या

पस्तकाच्या तनलमवती साठी सुंपािक मुंडळािर तनयक्ती ,२०१०.

२. पी.एचडी.प्रिेश सलमती ,मराठी विभाग,मुंबई विद्यापीठ,२०१३ पासून .

३. चेअरमन ,एम.ए.(1&II),old&Revise,परीक्षा,मुंबई विद्यापीठ,२०१४ पासून .

४. एम.ए. मराठी (भाग १,२), िेखक ि सुंपािक सलमती सिस्य,यशिुंतराि चव्हाण महाराष्ट्र मक्त
विद्यापीठ, नालशक. एम.ए.मराठी विर्षयाच्या अभ्यासक्रमातीि पस्तकाुंचे सुंपािक.

अभ्यासक्रम-३ :मध्ययगीन िाङमयाचा इततहास (प्रारुं भ ते १८१८ )-४ पस्तके .
अभ्यासक्रम-७:आधतनक िाङमयाचा इततहास (१८१८ ते २०००)-४ पस्तके .



अभ्यासक्रमात कववता सामाववष्ट :

१. डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ, बी.ए प्रथम िर्षव मराठी अभ्यासक्रम.
२. मुंबई विद्यापीठ बी.ए प्रथम िर्षव,’अनिट िाटा’

या पाठ्य पस्तकात कविता समाविष्ट.

३. सुंत गाडगे महाराज विद्यापीठ,अमरािती,एम.ए.-१
समाविष्ट.

मराठी अभ्यासक्रम.’पत्थर यग’ही कविता

४. डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,एम.ए.इुंग्रजी,प्रथमिर्षव,इुंग्रजी अनिादित कविता .

डॉ.महें द्र भविे

