
 परिचय  

 

प्रा.डॉ.महेंद्र मािोतिाव भविे  

सहयोगी प्राध्यापक,मराठी विभाग  

म ुंबई विद्यापीठ,विद्यानगरी,कालिना,साुंताकू्रझ (पूिव),म ुंबई.४०००९८ 

 पत्रव्यवहािाचा पत्ता  

बी.२०१,डीएसके.हररता,केम्ब्रिज शाळेजिळ ,ठाकूर सुंक ि, 
काुंदिििी(पूिव),म ुंबई-४००१०१. 

िरूध्िनी क्रमाुंक : ०२२२८७०६२२९ 

भ्रमणध्िनी     :     ९९२०७८९३८५  

ई-मेि       : mmbhaware@gmailcom                                          

 जन्म दिनाुंक   : २४ जून १९६१  

 शकै्षणिक पात्रता :  

     बी.ए.-  डॉ. बाबासाहेब आुंबेडकर मराठिाडा विियापीठ,औरुंगाबाि,द्वितीय शे्रणी,१९८८. 

     एम.ए.(मराठी)- डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,औरुंगाबाि,-प्रथम शे्रणी ,१९९०. 

     NET -    विद्यापीठ अन िान आयोग,दिल्िी, १९९०. 

     पी.एचडी.-  डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,औरुंगाबाि,एवप्रि २०१०. 

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

 पद आणि अनुभव :  

सहयोगी प्राध्यापक  

अनुभव -   १.पििी पातळीिर - २२ िरे्ष  

          २ पिव्य त्तर      - १८ िरे्ष  

 ववषयतज्ञता(Area of Interest) – दलित साहहत्य  

 प्रकालशत ग्रंथ : 
           १.चचुंताक्राुंत म ि खाचे रुिन (काव्यसुंग्रह),अम्ब्स्तत्ि प्रकाशन,औरुंगाबाि ,१९९८. 
           २.महासते्तचे पीडािान (काव्यसुंग्रह),अलभधानुंतर प्रकाशन,म ुंबई ,२००५. 



           ३.िलित कवितेतीि निे प्रिाह (समीक्षा),शब्िािय प्रकाशन,श्रीरामपूर ,२००१. 
           ४.मराठी कवितेच्या नव्या दिशा (समीक्षा),िोकािाुंग्मयगहृ,म ुंबई,२००७. 
           ५.िलित कविता आणण प्रततमा (समीक्ष),िोकािाुंग्मयगहृ,म ुंबई,२०१२. 
           ६.पे्रमानुंि गज्िी याुंचा िेखनप्रिास (सुंपादित),िोकािाुंग्मयगहृ,म ुंबई,२०११. 

 ग्रंथात समाववष्ट िेख : 
 

१. मोहळ(िामनिािा कडवक),रॉकगाडवन (अरुण काळे )हे िोन समीक्षा िेख ,िरूलशक्षण सुंस्था,म ुंबई 
विद्यापीठ ,२००५. 
२. ित्ता भगत याुंची नाटके :सुंदहताििोकन आणण अन्ियाथव,जातक गौरि ग्रुंथ ,कैिाश पम्ब्ब्िकेशन 
औरुंगाबाि,२००६. 
३. सामाम्ब्जक बिि आणण िलित सादहत्य-आध तनक मराठी सादहत्य आणण सामाम्ब्जकता,पद्मगुंधा 
प्रकाशन,२००७. 
४. आत्मकथानातीि निायन –आयिान एक साुंस्कृततक ठेिा ,िोकिाुंग्मय गहृ , 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,त र्षार       
प्रकाशन,२०१४ .  

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

१०.फ िे आुंबेडकरी दृष्टीकोनातून “दहुंि”ू-दहुंि:ूसमदृ्धी की अडगळ ,हररती पम्ब्ब्िकेशन ,प णे,२०१६ . 
११.डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर:प्रततमा प्रततक आणण लमथक,निय गतनमावते डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर,कैिाश 
पम्ब्ब्िकेशन्स,औरुंगाबाि,२०१६,ISBN-978-93-844451-84-4  

१२.सुंिाि कविता ग जराती भारे्षतून अन िादित ,मराठी िलित कविता,ग जराती िलित सादहत्य अकािमी 
,अहमिाबाि,फेि िारी २०१५,ISBN:978-93-81276-45-7    

 
                                                                                                                                                                                                  

 

 प्रकालशत शोधननबंध : 
१ समकािीन िलित नाटक आणण सुंजय पिार याुंचे नाट्यिेखन – समाजप्रबोधन 

पत्रिका,जून,२०००. 
२ आत्मचररिाचे बििते स्िरूप – समाजप्रबोधन पत्रिका,जानेिारी,२००५. 
३ िगव,लिुंग,जात आणण समकािीन मराठी कविता – निाक्षर िशवन,जानेिारी २००७. 
४ फ िे-आुंबेडकरी दृष्टीकोनातून ‘दहुंि’ू- पररितवनाचा िाटसरू,जानेिारी २०११. 
५ िलित कवितेतीि विद्रोहाचे बििते स्िरूप – निाक्षर िशवन,ऑक्टोबर २०११. 
६ चळिळ आणण कविता – प्रज्ञापथ,२०११. 



७ अम्ब्स्मतािशव,सम चचत आणण इतर तनयतकालिके – िलित,तनयतकालिके विशेर्षाुंक,२०१३. 
८ मराठी कािुंबरीत चचत्रित झािेिे सामाम्ब्जक अध:स्तर – िलित,दििाळी अुंक २०१३. 
९ मराठीतीि पदहिा जिीिी आणण तरक्कीपसुंि गझिकार : िामनिािा कडवक – म क्तशब्ि,माचव  

                                                                     २०१४. 
   १०. मराठी भारे्षिा िाभिेिी महान िेणगी (नामिेि ढसाळ  याुंची कविता)-य गिाणी,नामिेि ढसाळ 

       विशेर्षाुंक,जानेिारी,२०१४. 
 

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

कविताुंचा  १३६ पषृ्ठाुंचा 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. म स्िीम िेखकाुंचे मराठी सादहत्यािा योगिान – म स्िीम बह जन सादहत्य सुंमेिन १९९७ 

२. सुंजय पिार याुंचे नाट्यिेखन – यशिुंतराि चव्हाण प्रततष्टान,१९ एवप्रि १९९८. 
३. फ िे- आुंबेडकरिाि आणण स्िातुंत्र्योत्तर मराठी सादहत्य – आुंबेडकर अकािेमी,                      
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 ,म क्तानुंि 
महाविद्यािय,गुंगापूर,२० जानेिारी,२००३. 

७.सामाम्ब्जक बिि आणण १९७५ नुंतरचे सादहत्य – प णे विद्यापीठ,माचव २००३. 

८.साठोत्तरी मराठी कवितेिरीि प्रभाि – साने ग रुजी स्मारक ट्रस्ट,२२ सप्टेंबर २००३. 

९.१९८० नुंतरची िलित कविता –सेन्च री कल्चरि करय न,औरुंगाबाि,१५ जून २००३. 

१०.आजची मराठी कविता आणण ‘शम्ब्क्तपाताचे सूि’-नालशक,डडसेंबर२००४.  

११.पििी पातळीिरीि व्यािहाररक मराठी भारे्षचा अभ्यासक्रम –राज्य स्तरीय चचावसि,डॉ.बाबासाहेब      
आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ,ज िै २००५. 

१२.आदििासी कविता –राज्यस्तरीय चचावसि,किा,िाणणज्य महाविद्यािय,र्ोडेगाि,१७ फेि िारी २००६. 

१३.समकािीन मराठी कविता –चचावसि,नि महाराष्ट्र य िा अलभयान,फेि िारी२००६. 



१४.िगव,लिुंग,जात आणण मराठी कविता –सादहत्य अकािेमी आयोम्ब्जत चचावसि,गोडते जोगळेकर 
महाविद्यािय,रत्नाचगरी,नोव्हेंबर २००६. 

१५.िलित कवितेतीि विद्रोहाचे बििते स्िरूप – म ुंबई विद्यापीठ ,मराठी विभाग,१९ डडसेंबर,२००८. 

१६ .आुंबेडकर चळिळ आणण मराठी कविता – एस.एन.डी.टी.विद्यापीठ,म ुंबई,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 – प णे विद्यापीठ,२७ ऑगस्ट २०११. 

२०..िलित कवितेतीि जागततकीकरण- राष्ट्रीय चचावसि,अण्णासाहेब आिटे   
महाविद्यािय,मुंचर,जी.प णे,१८,१९ ऑक्टोबर२०१३. 

२१.मराठी िलित कविता –आुंतरराष्ट्रीय चचावसि,ग जराती विभाग,म ुंबई विद्यापीठ,५,६ डडसेंबर२०१३. 

२२.१९७५ नुंतरचे मराठी सादहत्य – प णे विद्यापीठ,१२ ते १५ फेि िारी२०१४. 

२३ .सोलशयि अम्ब्रबएन्स इन लिटरेचर – सादहत्य अकािेमी ,म ुंबई,२७ सप्टेंबर२०१४. 

२४ .अम्ब्स्मतािशव:पररसुंिाि,विशेर्षाुंक आणण मेळािे – फ िे आुंबेडकर चेअर,म ुंबई 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 त्रिभ िन याुंची कविता,प्रततष्ठान,१९९८. 
३.आदििासी भारताची शोधयािा,साक्षात,१९९९. 
४.सायरनच्या शहराचे अुंतरुंग ,प्रततष्ठान,१९९९. 
५.बदहष्कृताुंच्या ि :खाचे अुंतरुंग,अम्ब्स्मतािशव,१९९९. 
६.दिशान्ताची पाखरे ,प्रततष्ठान,२०००. 

७.समकािीन िलित कवितेची भार्षा,प्रसुंिाि ,२०००. 
८.मतृ्यूचे  आुंिन ‘जुंजाळ’,िक्षिेधी,२००९. 
९ आजच्या कवितेची अष्टपिी िाताव ,शब्ििेध,२००२. 
१०.िलित सादहत्याची िाटचाि,ितृ्तमानस,२००२. 
११.अरुण काळेची कविता ,अलभधानुंतर,२००२. 
१२.रापी जेव्हा िेखणी बनते,साक्षात,२००३. 



१३.आजची मराठी कविता आणण शम्ब्क्तपाताचे सूि,शब्ििेध,२९. 
१४.य द्ध धरमाची िीक्षा िेणारी कविता,स्मरणणका,२००३. 
१५. समकािीन िलित कविता ,रुची,२००४. 
१६. मराठी कवितेतीि चचुंतनाचा जागर ,प्रततष्ठान,२००५. 
१७. सते्तच्या आत बाहेर,निाक्षर िशवन ,२००६. 
१८. धगीिरची अक्षर ,उमी,२००७ . 
१९. आदििासी कविता,िोकिान्ग्मय ितृ्त ,२००७. 
२०.बुंडखोर फकीर,निाक्षर िशवन ,२००९. 
२१. चौतीशीचा हेमुंत ऋतू , अततररक्त,२०११. 
२२.अजात शिू कोत्तापल्िे सर , सादहत्य,फेि िारी२०१३ . 
२३.आुंबेडकर िाणी आणण धरम विचाराुंचुं काव्यलशल्प ,दि म क्तीिाि टाइरस,विशेर्षाुंक २०१५ . 
२४.सामाम्ब्जक बाुंचधिकी जपणारा नाटककार:पे्रमानुंि गज्िी,महाराष्ट्र सादहत्य पत्रिका ,म.स.प.प णे,एमेज ू
२०१६  
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        अभ्यासक्रम-३ :मध्यय गीन िाङमयाचा इततहास (प्रारुंभ ते १८१८ )-४ प स्तके . 
        अभ्यासक्रम-७:आध तनक िाङमयाचा इततहास (१८१८ ते २०००)-४ प स्तके .  

 



 
 

 अभ्यासक्रमात कववता सामाववष्ट : 
 

१. डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर मराठिाडा विद्यापीठ, बी.ए प्रथम िर्षव मराठी अभ्यासक्रम.  

२. म ुंबई विद्यापीठ बी.ए प्रथम िर्षव,’अनिट िाटा’  या पाठ्य  प स्तकात कविता समाविष्ट. 
३. सुंत गाडगे महाराज विद्यापीठ,अमरािती,एम.ए.-१  मराठी अभ्यासक्रम.’पत्थर य ग’ही कविता 

समाविष्ट.  

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

 

                                                                  

                                                         डॉ.महेंद्र भविे  


