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आचार्य –मराठे महाववद्यालर्ाववषर्ी 
ना. ग. आचाया ि दा.कृ.मराठे महाविद्यालयाची स्थापना चेंबूर – तुर्भे शिक्षण संस्थेद्वार े

१९७८ साली झाली. चेंबूर ि आसपासच्या पररसरातील विद्यार्थयाांची महाविद्यालयीन शिक्षणाची 
वनकड ध्यानात घेऊन अिघ्या साडेतीनिे विद्यार्थयाांसह सुरू झालेल्या या महाविद्यालयाची 
विद्यार्थीसखं्या आि साडेसात हिारांच्या घरात आहे. वििेषत: आर्र्थिकदृष्ट्या दुबाल घटकांना 
शिक्षणाच्या सधंी उपलब्ध करून देणे ि तयांच े सिाांगीण सबलीकरण करणे हा या ससं्थेच्या 
स्थापनेमागील प्रमुख उदे्दि आहे.

महाविद्यालय मधल्या काळात अनेक अंगांनी विकशसत झाले आहे. आि या 
महाविद्यालयात कला, विज्ञान ि िाणणज्य िाखांसोबतच मावहती तंत्रज्ञान, सगंणकविज्ञान, 
व्यिस्थापन या विषयांतील पदिी अभ्यासक्रम, िाणणज्य िाखेतील व्यािसाययक पदिी अभ्यासक्रम 
आणण तयासोबतच िाणणज्य ि रसायनिास्त्त्रातील पदव्यतु्तर अभ्यासक्रम इतयादी विर्भागही कायारत 
आहेत.       

चचायसत्राचा हेिू
सावहतयेवतहासाची शसद्धता हा सावहतयाभ्यासाचा अतयंत महत्त्िाचा विर्भाग आहे. पदिी ि 

पदव्युत्तर पातळीिरील सावहतयाच्या अभ्यासात सावहतयेवतहासाच्या अभ्यासपवत्रकांचा समािेि 
असतोच, तयासोबतच एकूण  अभ्यासक्रमालाही ऐवतहाशसकतेचे पररप्रेक्ष्य असते. विसाव्या 
ितकाच्या उत्तराधाात पुढे आलेल्या अनेक शसद्धान्तव्यूहांनी आधवुनक प्रबोधनपरंपरेतून आकाराला 
आलेल्या अणर्भिात इवतहासकल्पना नाकारल्या. इवतहासलेखनाचे पद्धवतिास्त्त्र ि इवतहासाची 
संकल्पना यांत अनेकविध बदल झाले. इवतहासाची रशचतता ि कर्थनातमकता अयधक ठळकपण े
विचारात घेणारी, तयाच े कल्पनाप्रणालीमय रूप उघड करणारी अनेक प्रारूपे पढेु आली. या 
पार्श्ार्भूमीिर इवतहासविषयक सदै्धान्न्तक विचार ि प्रतयक्ष इवतहासलेखनाचा व्यिहार अमूलाग्रपणे 
बदलला.  सावहतयाचा  इवतहास शलवहण्याच्या प्रवक्रयेिरही तयाचा खोलिरचा पररणाम होण े
साहजिकच होते. िगर्भर सावहतयेवतहासाची निी प्रारूपे किी शसद्ध करता येतील, सावहतयसमीक्षा 
ि सावहतयशसद्धान्त दोहोंतील ममादृष्टींचा िापर करीत अयधक अर्थापूणा अिा सावहतयेवतहासाची 
वनर्मिती किी करता येईल याचे अनेक पयााय पुढे आले. सावहतयेवतहासलेखन हा एक सांस्त्कृवतक-
सामाजिक हस्त्तक्षेपाची क्षमता असणारा व्यिहार आह.े आकादयमक ितुाळापलीकडे तयाची 
अर्थापूणाता विविध पातळयांिरील रािकीयतेतून, सत्तांच्या बलाबलातून व्यक्त होते. सामाजिक-
सांस्त्कृवतक ओळखींचे वनधाारण करण्यात सावहतयेवतहासाचा मोठा िाटा असतो. 

सावहतयेवतहासमीमांसेच्या सद्यस्थस्थतीची सागंोपागं चचाा करण ेि सावहतयेवतहासविषयक 
ि पयाायाने इवतहासविषयक नव्या-िुन्या प्रारूपांच्या सामर्थयामयाादांची चचाा करण.े तसेच, 
मराठीतील ितकर्भराहून दीघा परंपरा लार्भलेल्या सावहतयेवतहासलेखनाच्या व्यिहाराचे शचवकतसक 
मूल्यमापन करणे हा या चचाासत्राचा प्रमुख हेतू आहे.      
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