मराठी वळभाग
स्थाऩना ळवष

जुऱै, १९८२

वळभागातीऱ प्राध्याऩक:नाळ

ऴैसणिक ऩात्रता

ऩद

ज्मोती योटे

एभ. ए. , एभ. फपर.

वाशाय्मक िाध्माऩक

(नेट)वध्मा भुंफई

वलद्माऩीठात रोकविम

कादुं फयी- स्लरूऩ ल िेयणा
मा वलऴमालय

ऩी.एच.डी मा ऩदलीकरयता
वुंळोधन वरू.
भद
ृ रा लाघभाये

वळभागाची
उद्दिष्टे

एभ. ए., फी. एड.,

तासवका तत्तत्तलालयीर व्माख्माता

एभ. फपर., (नेट)
१) वलद्मार्थमाांच्मा बाऴा कौळलमाुंचा वलकाव
२) लाङ्भमीन

ल वौंदमाात्तभक असबरूचीची असबलद्
ृ घी

३) भयाठी वाहशत्तम ऩयुं ऩये च्मा ऩरयचमातून त्तमाुंच्मा वाभाजिक बानाची
िडणघडण

४) वलवलध वलचायिलाशाुंच्मा ऩरयचमातून घडणाये चचफकत्तवक भूलमबान

उऩऱब्ध
अभ्याशक्रम

करा ळाखेतीर ऩदली ऩातऱीलय तीनशी लऴाांकरयता भयाठी शा वलऴम
उऩरब्ध.
१) िथभ लऴा (अननलामा), िथभ लऴा (वलळेऴ अभ्माव)
२) द्वलतीम लऴा (अभ्मावऩत्रिका क्र.२ ल ३-वलळेऴ अभ्माव)
३) तत
ृ ीम लऴा (अभ्मावऩत्रिका क्र.४,५ ल ६-वलळेऴ अभ्माव)

वळभागाने
आयोजजत
केऱेऱी
चचाषशत्रे

१) कवळतेची शमीसा : काषी ऩररमािे - वलद्माऩीठ अनदान अनदाननत
याज्मस्तयीम चचाावि(िाने.२०११)

२) शाद्दषत्य आणि शमाज : अभ्मावाच्मा हदळा(२००८)
३) फुंध- अनफुंधच्मा ननसभत्तताने(२००६)

४) दगाा बागलत स्भृती चचाावि(२००४)

व्याख्यानमाऱा

मराठी ळाङ्मय
मंडल

स्ल.श्री.ळयदबाऊ आचामा स्भत
ृ ी व्माख्मानभारा
(२०१२ ऩावून वरग ऩाच लऴे)

१) दयलऴी उद्धाटनाचा लाचनवुंस्कृतीमा वलऴमारा लाहशरेरा कामाक्रभ
२) वातत्तमाने शोणाऱ्मा कवलतालाचन, लक्तत्तृ त्तल ल असबलाचन स्ऩधाा
३) वलद्मार्थमाांचे कवलवुंभेरन

४) लाचनवुंस्काय मा वलऴमवूिालय आधारयत तीन कामाळाऱा
५) हदुंडी शे सबजत्ततऩिक

भवळष्यातीऱ
योजना

१) तत
ृ ीम लऴा फी.ए. ऩातऱीलय वुंऩूणा भयाठी (वशा
अभ्मावऩत्रिका) वलऴमाच्मा अभ्मावाची मोिना

२) स्लतुंिऩणे बाऴाुंतय, वुंस्कृती-अभ्माव ल रोकविम वाहशत्तम
मा वलऴमाुंलय आधारयत अभ्मावक्रभाुं ची ननसभाती

वळभागाची
ळैशऴष््ये

१) भुंफई वलद्माऩीठाच्मा क्रसभक अभ्मावक्रभाचे ननमसभत ल
चाुंगलमा दिााच्मा ननकारावश अवरेरे अध्माऩन
२) वातत्तमऩूणा चचााविाुं चे आमोिन, व्माख्मानभारा ल भयाठी
लाङ्भम भुंडऱाचे लेगलेगळ्मा िकायचे अनेक कामाक्रभ

३) वलद्मार्थमाांळी वातत्तमऩूणा ववुंलाद तवेच त्तमाुंचा कृतीळीर
वशबाग

४) काशी आभुंत्रित भान्मलय वाहशजत्तमक-वभीषक :डॉ.भ.व.ऩाटीर, डॉ.शरयश्चुंद्र थोयात, डॉ.लवुंत ऩाटणकय,
डॉ.सभसरुंद भारळे ,डॉ.वलिमा यािाध्मष, डॉ.लवुंत आफािी
डशाके, िा.हदगुंफय ऩाध्मे , डॉ.िकाळ ऩयफ,डॉ.िनतबा कणेकय,
िा.ऩष्ऩा बाले, िा.अनुंत बाले,िा.ननतीन रयुंढे , डॉ.याभदाव
बटकऱ, शरयळ वदानी,ननऱू दाभरे ,िा.भोशन आप़टे ,डॉ.फाऱ
पोंडके,िा.दाउद दऱली, लाभन शोलाऱ,वतीळ ताुंफे ,

यभेळइुंगऱे उिादकय,भाधल िोळी, वननर काुंफऱे ,अळोक
नामगाुंलकय,नीयिा,चुंद्रळेखयवानेकय इत्तमादी

