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डॉ. दीपक पवार 

नागररकशास्त्र ुअणण राज्यशास्त्र णवभाग, म ुंबुइ णवद्यापीठ 

फिरोजशाह मेहता भवन, नागररकशास्त्र ुअणण राज्यशास्त्र णवभाग, 

काणिना कॅम्पस, म ुंबुइ णवद्यापीठ, साुंताकू्रझ (पूवव), म ुंबुइ ४०००९८ 

    ुइमेि : deepak.pawar@civics.mu.ac.in  
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 शैक्षणणक पात्रता   

 

 

 

 

 

 

१९८८ शाळा सवोदय णवद्यािय घाटकोपर 

(पूवव), म ुंबुइ 

१९९० महाणवद्यािय केळकर-वझ ेमहाणवद्यािय म ि ुंड (पूवव),   

म ुंबुइ 

१९९३ पदवी (बी.ए.) केळकर-वझ ेमहाणवद्यािय म ि ुंड (पूवव),  

 म ुंबुइ 

१९९५ पदव्य त्तर णशक्षण  

(एम.ए.) 

नागररकशास्त्र ुअणण राज्यशास्त्र 

णवभाग , म ुंबुइ णवद्यापीठ 

म ुंबुइ 

१९९७ नेट / जेुअरएि णवद्यापीठ ुऄन दान णवभाग  ुईत्तीणव  

२०१३ पीएचडी नागररकशास्त्र ुअणण राज्यशास्त्र 

णवभाग , म ुंबुइ णवद्यापीठ 

म ुंबुइ 
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 णशकवण्याचा ुऄन भव : २४ वष े 

 सुंशोधनाचा ुऄन भव : २४ वषव  

 णशकविेि ेणवषय :  

 भारतातीि भाणषक धोरण ुअणण राजकारण  

 भारत ुअणण पाफकस्तानातीि भाणषक धोरण ुअणण 

राजकारणाचा त िनात्मक ुऄभ्यास  

 िोकप्रशासन   

 राजकीय णसद्ाुंत 

 ुअुंतरराष्ट्रीय सुंबुंधातीि णसद्ाुंत  

 महाराष्ट्रातीि सामाणजक, राजकीय णवचारवुंत    

 भारतीय सुंणवधान  

 पाणिमात्य राजकीय णवचार  

 महाराष्ट्रातीि स्थाणनक स्वराज्य सुंस्था  

 णसनेमा ुअणण राजकारण  

 महाराष्ट्राच्या ुऄन षुंगाने 'हक्क'  

 भारतातीि दणित चळवळी 

 महाराष्ट्रातीि प्रादणेशकतावाद ुअणण प्रादणेशक 

ुऄसमानता    

 भारतीय प्रशासन ुअणण धोरण 
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 ुऄभ्यासक्रमाुंमधीि सहभाग  

१४ ते २० ऑगस्ट  

१९९७ 

Induction Training 

program 

शैक्षणणक कमवचारी महाणवद्यािय, क जे 

सोमय्या महाणवद्यािय 

१२ ते २१ िेब्र वारी 

१९९९ 

Orientation course on 

National Service 

Scheme 

Tata Institute of Social Science 

Training Orientation and research 

centre 

२३ सप्टेंबर २००२ 

ते २२ ऑक्टोबर 

२००२ 

Orientation program णवद्यापीठ ुऄन दान ुअयोग 

४ ते २३ ऑक्टोबर 

२००४ 

Refresher course in 

the subject women's 

studies 

(Interdisciplinary) on 

the theme Gender, 

Health and 

Development 

णवद्यापीठ ुऄन दान ुअयोग, शैक्षणणक 

कमवचारी महाणवद्यािय 

३१ जानेवारी ते ४ 

िेब्र वारी २००५ 

प्रणशक्षण कायवक्रम सुंसदीय ुऄभ्यास ुअणण  प्रणशक्षण 

कायाविय, िोकसभा सणचवािय  

१४ ज िै २००६ Four day workshop in 

Research 

Methodology 

क जे सोमय्या, Comprehensive 

College of Education, Training 

and Research 

१९ ते २५ नोव्हेंबर शैक्षणणक िेखन कायवशाळेचे Western Regional Centre, ICSSR 
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२००७ प्रणशक्षण   

२६ एणप्रि २००८ one day Workshop in 

Politics Papers IV,V 

and VI offered at 

TYBA 

म ुंबुइ णवद्यापीठ ुअणण रामणनरुंजन 

झूनझूनवािा महाणवद्यािय 

४ ते २३ िेब्र वारी 

२०१३  

refresher course in 

Social Science 

णवद्यापीठ ुऄन दान ुअयोग 

   

२१ माचव २०१४ 'Contemporary 

Strategies For 

Teaching and 

Evaluation' 

िघ  ुऄभ्यासक्रम 

णवद्यापीठ ुऄन दान ुअयोग 

 

 

  ुअजवर भूषविेिी पद े  

पद  सुंस्था  

सहाय्यक 

प्राध्यापक 

नागररकशास्त्र ुअणण राज्यशास्त्र णवभाग, म ुंबुइ णवद्यापीठ (भाषा 

णनयोजन ुअणण भाणषक राजकारण) 
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ुऄध्यक्ष मराठी ुऄभ्यास कें द्र (मराठी भाषा ुअणण सुंस्कृतीच्या जतन ुअणण 

सुंवधवनासाठीची सुंस्था)  

व्याख्याता  क. जे. सोमय्या किा ुअणण वाणणज्य महाणवद्यािय,म ुंबुइ  

(राजकीय णसद्ाुंत, महाराष्ट्रातीि राजकारण ुअणण ुअुंतरराष्ट्रीय 

सुंबुंध)  

सुंस्थापक 

सदस्य 

CLEAR ( Campaign for Language, Equality and 

Rights) (भारतीय भाषाुंच्या सबिीकरणासाठीचा मुंच) 

ुऄभ्यागत 

प्राध्यापक 

पत्रकाररता ुअणण माध्यम णवभाग , म ुंबुइ णवद्यापीठ ( माध्यम 

ुऄभ्यास, सुंस्कृतीचा ुऄभ्यास, राजकीय ुऄथवव्यवस्था, महानगरीय 

पत्रकाररता)  

शकै्षणणक 

सल्िागार 

ुआुंफदरा गाुंधी राष्ट्रीय म क्त णवद्यापीठ (राज्यशास्त्र ुअणण 

िोकप्रशासन) 

सुंिग्न- 

सहयोगी 

सुंशोधक 

प कार(Partners for Urban Knowledge, Action and 

Research) 

परीक्षक श्रीमती नाथीबाुइ दामोदर ठाकरसी मणहिा णवद्यापीठ 

ुऄभ्यागत 

प्राध्यापक 

राज्य प्रशासकीय व्यवसाय णशक्षण सुंस्था , महाराष्ट्र राज्य 

(राज्यशास्त्र व िोकप्रशासन) 

ुऄभ्यागत 

प्राध्यापक 

तुंत्रज्ञान ुअणण व्यवस्थापन सुंस्था, खारघर, नवी म ुंबुइ ुअणण 

रायगड (सुंिग्न न्य ूहमॅ्पशायर य णनवर्ससटी)  (राज्यशास्त्र व 

िोकप्रशासन) 

सहभाग 

ुअणण सदस्य 

ग्रुंथािी, मराठी प्रकाशन सुंस्था ुअणण मराठी णवद्यापीठ (सुंपादन, 

समन्वय) 
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पत्रकार ुअज फदनाुंक (मराठी वतवमानपत्र) ुअणण रणववार फदनाुंक (मराठी 

साप्ताणहक) 

सुंपादक, 

फदवाळी 

णवशषेाुंक  

MAVA : Men Against Violence and Abuse (सुंपादक 

ुअणण ुऄन वादक) 

सुंपादन 

सहाय्य 

स जन : य वाशक्ती प्रणतष्ठानचे णिमाणसक 

ुऄभ्यागत 

प्राध्यापक 

 

राष्ट्रीय ुऄन वाद णमशन, कें द्रीय भारतीय भाषा सुंस्थान, म्हसैूर 

(ुऄन वाद कायवशाळा) (भारतातीि भाषा ुअणण राजकारण : 

स्वातुंत्र्यापासून जागणतकीकरणापयंत), (राजकारण ुअणण 

भाषाुंतर),       (जागणतकीकरण ुअणण भाषाुंतराची गरज)   

ुईपाध्यक्ष  णशक्षण हक्क समन्वय सणमती, महाराष्ट्र राज्य  

ुअजीव 

सदस्य  

एणशयारटक सोसायटी ग्रुंथािय  

सदस्य  ग्िोबि ुआुंणडया नेटवकव   ( यूरोणपयन यणूनयन ुऄन दाणनत सहा 

भारतीय णवद्यापीठे ुअणण सहा य रोणपय णवद्यापीठाुंचा सुंघ) 

सल्िागार  णवधायक सुंसदचे  'Centre for Budget Studies' 

भाषाुंतरकार यूणनसेि (खोज) ुअयसीुअयसीुअय होम िायनॅन्स, रेबॅन 

सनग्िासेस, हहद स्तान य नीणिव्हर,  

ुऄध्यक्ष  साुंस्कृणतक मुंच, क जे सोमय्या किा व वाणणज्य 

महाणवद्यािय,म ुंबुइ   

कायवक्रम 

समन्वयक  

म ुंबुइ णवद्यापीठ यथू िेणस्टवि, झोन 2  

कायवक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना णवभाग  (जून १९९७ ते जून २००१)  
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 प रस्कार :  

ुऄणधकारी   

सुंयोजक  जे.एन दीणक्षत स्मृती व्याख्यानमािा - ुअुंतराष्ट्रीय सुंबुंध ( बदिती 

णस्थती) 

ुऄध्यक्ष  रामभाुउ म्हाळगी प्रबोणधनी ुअयोणजत शैक्षणणक सुंस्थाुंमधीिि 

वाङ्मयीन ुअणण साुंस्कृणतक कृतींचे भणवष्य यावरीि कायवशाळा    

तज्ज्ञ   ररररररररररररररररररर ररररर रररर, 

रररररर रररररररररररर,IGNOU  

परीक्षक २० वी महाराष्ट्र राज्य व्यावसाणयक मराठी नाट्य स्पधाव प्राथणमक 

िेरी फदनाुंक जानेवारी २००८  
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 म ुंबुइ मराठी साणहत्य सुंघाचा 'बाळकृष्ण गणेश ढवळे' 

प रस्कार  

 म ुंबुइ मराठी साणहत्य सुंघाचा माधव जणूियन मराठी भाषा 

प्रचारक प रस्कार  

 केळकर एज्य केशन ट्रस्ट, णवनायक गणेश वझ ेकिा णवज्ञान 

ुअणण वाणणज्य महाणवद्याियाचा Alumni Achievers 

Award , २०१३-१४ 

 कोकण भूमी प्रणतष्ठान ुअयोणजत ग्िोबि कोकण िेणस्टविचा 

'मराठी भूषण प रस्कार'. 

 ऑब्झव्हवर ररसचव िाुउुं डशेनची राधा णवश्वनाथन पाठ्यवृत्ती 

(णवषय : पाफकस्तानातीि भाणषक चळवळींचा णचफकत्सक 

ुऄभ्यास) 

 म ुंबुइतीि २००५ च्या प रातीि पररणस्थतीचे 

दस्तावेजीकरणासाठी प कार, यूथ पाठ्यवृत्ती 

 स.पाुं.जोशी  मराठी भाषा प्रचारक प रस्कार  
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 प स्तकाुंचे िेखन  

ग्यान ब क्स, 

नवी 

फदल्िी,२०

१६  

Post Globalisation politics of languages 

in Maharashtra 

 (जागणतकीकरणानुंतरचे भाणषक राजकारण)  

  

978812121

3202 

मराठी 

ुऄभ्यास कें द्र  

मराठी भाषेची ुऄश्वेतपणत्रका  978819410

1239 

ग्रुंथािी, 

म ुंबुइ, जून 

२०१८  

भाषाणवचार  

978819369

3544 

मराठी 

ुऄभ्यास 

कें द्र,२०१३ 

णशक्षणाचे मराठी माध्यम : ुऄन भव ुअणण ुऄस्वस्थ 

वतवमान  

            

978819410

1215 

एस एन डी 

टी 

णवद्यापीठ  

Public Administration               - 
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प णस्तका : नगरसेवक कसा ुऄसावा ? एक फदवसीय कायवशाळा, 

िेखक - डॉ दीपक पवार ुअणण ुअनुंद भुंडारे  

  

     

 

   ुआतर प स्तकाुंमधीि िेख 

मराठी भाषा : 

सुंणचत ुअणण नव्या 

फदशा 

 सुंपादक : णवजय क वळेकर (डॉ. डी वाय 

पाटीि ुऄणभमत णवद्यापीठ, हपपरी, प णे) 

मराठी भाषेप ढीि 

ुअव्हाने 

(पान क्र २४३) 

Sphere of 

Indian  

Sociolinguistics  

S.K.Singh, Abhishek Kumar 

Kashyap, Lakshi Book Publisher 

ISBN-10: 9382120882 

 

  

  ुअुंतरराष्ट्रीय पररषदाुंमधीि सहभाग  

ग्रुंथािी  दरूस्थाचा पसारा (कणवतासुंग्रह)                 

978935795

0572  
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क्रमाुंक  फदनाुंक   पररषद/पररसुंवाद/कायवक्रम/ 

व्याख्यानमािा 

१ २१-

२३/०२/२०१८  

पीएचडी करणार् ्या 

णवद्यार्थयांना 

मागवदशवन   

ग्िोबि ुआुंणडया कायवशाळा, 

बासेिोना, स्पेन  

२ ८-९/१०/२०१८  India as an 

Economic 

Power : 

Implications for 

Global 

Economic order  

ग्िोबि ुआुंणडया कायवशाळा, वॉसाव, 

पोिुंड   

३ २३-

२४/०४/२०१८  

Indian 

democracy and 

Social Inequality  

ग्िोबि ुआुंणडया कायवशाळा, िुंडन, 

ुआुंग्िुंड  

४ २४-

२६/०१/२०१९  

णवषय : बाळ ठाकरे 

ुअणण राज ठाकरे 

याुंच्या सुंज्ञापन 

शैिीतीि साम्यभेद 

ुअणण मराठीच े

बदिते राजकारण  

ुऄठरावी ुअुंतरराष्ट्रीय महाराष्ट्र 

पररषद, टेक्सास णवद्यापीठ, ऑस्टीन  
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     म िाखती  

 

५ १०-

१३/०३/२०१९  

EU-India 

modernization 

partnership 

ग्िोबि ुआुंणडया कायवशाळा, ि वेन, 

ब्रसेल्स, बेणल्जयम  

वाणहन्या  कायवक्रम  

ुऄल्िा मराठी (पत्रकाररता 

णवभाग (म ुंबुइ णवद्यापीठ) 

ुअणण मराठी भाषा सुंरक्षण 

ुअणण णवकास सुंस्था  ) 

राज्यस्तरीय चचावसत्र : न्यायव्यवहारातीि मराठीचा 

वापर - सद्यणस्थती ुअणण ुअव्हाने  

सह्याद्री वाणहनी  मराठी णवद्यापीठ 

झी २४ तास  1. पाफकस्तानातीि ुअणीबाणी ुअणण बेनणझर भ ट्टो 

याुंच्या मृत्य नुंतर 

2. मराठी ुऄभ्यास कें द्र 

3. म ुंड ेणवरुद् पवार सुंघषव  

4. बसपचा महाराष्ट्रातीि राजकारणावर पररणाम  

स्टार माझा  मराठी ुऄभ्यास कें द्र  
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  समन्वय ुअणण णनवदेन  

 सहभाग 

स्वरूप  

कायवक्रमाच ेनाव 

समन्वय  'मानवाणधकार ुअठवडा' , नैसर्सगक सुंसाधने ुअणण मानवाणधकार 

सुंघषव याुंवरीि राष्ट्रीय चचावसत्र, २००६ 

ुअयोजन  'Banking On a Paradigm Shift', सी. डी दशेम ख राष्ट्रीय 

चचावसत्र, क जे सोमय्या महाणवद्यािय  

सहभाग  मेिजोि सुंस्था ुअयोणजत म्य णन्सपि शाळाुंमधीि म िाुंकररता 

णनवासी णशणबराुंमध्ये म िाुंना मागवदशवन केिे. णडसेंबर १७, 

२००२ 

ुअयोजन  णशवाजी महाराजाुंवरीि चचावसत्र, २०१५ 

ुअयोजन  म ुंबुइ टॉक्स - म ुंबुइच्या प्रश्ाुंवरीि पररषद,२०१७   

ुअयोजन  'मराठी शाळेतीि णवद्याथी ुअणण पािक याुंच्या सक्षमीकरणाच्या 

प्रफक्रयेतीि णवणवध भागधारक' या णवषयावरीि 

ुऄणधवेशन,२००८   

ुअयोजन  'न्यायाियीन व्यवस्थेतीि मराठीची भूणमका : सद्यणस्थती ुअणण 
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भणवष्यातीि ुअव्हाने' यावरीि राज्यस्तरीय चचावसत्र,२००६ 

सुंणहता ुअणण 

सूत्रसुंचािन  

मणहिा चळवळीची २५ वषे 'ुऄध ेुअकाश' हा दकृ्श्राव्य कायवक्रम   

सुंणहता ुअणण 

सूत्रसुंचािन 

ुअपिे सारे सुंदभव हरविे ुअहते का ? ग्रुंथािी वाचकफदन  

सुंकल्पना ुअणण 

समन्वय  

मराठी भाषा, िोक ुअणण सुंस्कृती यावरीि एकफदवसीय चचावसत्र  

सुंकल्पना ुअणण 

सूत्रसुंचािन  

महाराष्ट्रात मराठी माणसाचे राजकारण शक्य ुअह ेका ? या 

णवषयावरीि पररसुंवाद   

सुंकल्पना ुअणण 

सूत्रसुंचािन 

ग्रुंथािी ुअणण प . ि दशेपाुंडे किा ुऄकादमी याुंच्या सुंय क्त 

णवद्यमाने ुअयोणजत                  'समकािीन समाजातीि 

बदित्या समाजमाध्यमाुंची भूणमका' या णवषयावरीि सुंमेिन    

णनवेदन  ुअफदनाथ हरवुंद ेयाुंच्या फक्रकेटणवषयक प स्तकाचा प्रकाशन 

समारुंभ   

णनवेदन  ुऄिका माुंडके याुंच्या हृदयस्थ ह्या प स्तकाचा प्रकाशन समारुंभ  

णनवेदन  रघ नाथ भोळे याुंच्या ुअकाशवाणीतिे फदवस या प स्तकाचा 

प्रकाशन समारुंभ  

ुअयोजन  क. जे सोमय्या महाणवद्याियातीि राष्ट्रीय सेवा योजना णवभागाचे  
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  णनयतकाणिके, माणसके, वतवमानपत्राुंतीि िखेन  

 

फदनाुंक ुअणण स्थळ णनयतकाणि

काचे नाव  

सदराचे नाव  िखेाचे नाव  

७ ज िै २००६ सकाळ पािखी सुंवादाचा सुंवाद 

१४ ज िै २००६ सकाळ पािखी प्रणतमापूजनापिीकडे 

२१ ज िै २००६  सकाळ पािखी ुऄनाणमकाुंचुं शहर 

२८ ज िै २००६ सकाळ पािखी हक्क 'माणहती'चा 

४ ऑगस्ट २००६  सकाळ पािखी णवशेषणाुंचुं य ग  

कायवक्रम   

ुअयोजन  क. जे सोमय्या महाणवद्याियातीि कल्चरि िोरमचे कायवक्रम   

ुअयोजन  म ुंबुइ णवद्यापीठाशी सुंिग्न महाणवद्याियाुंतीि मराठी णवभाग 

प्रम खाुंची पररषद, मराठी णवभाग, म ुंबुइ णवद्यापीठ ुअणण मराठी 

ुऄभ्यास कें द्र,  १७ एणप्रि २००९ 
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८ ऑगस्ट २००६ सकाळ पािखी द ुःखाचे चेहरे हजार   

१५ ऑगस्ट २००६  सकाळ पािखी बोिके िोक  

रर ररररर 

रररर  
सकाळ पािखी गरज ुअणण चुंगळ  

२९ ऑगस्ट २००६ सकाळ पािखी नात्याुंची बदिती वीण 

५ सप्टेंबर २००६  सकाळ पािखी श भेच््ाुंच्या पावसाचुं 

गणणत  

११ सप्टेंबर २००६ सकाळ पािखी 'सुंवादाची ुईघडा दारे' 

१२ सप्टेंबर २००६ सकाळ पािखी 'गाुंधीणगरी'चे फदवस 

२६ सप्टेंबर २००६  सकाळ पािखी णवसाव्या शतकात सरकारुं 

ुऄसत  

३ ऑक्टोबर २००६ सकाळ पािखी दहशतवाद्याुंचे मानवी हक्क 

? 

रर ररररररर 

रररर  
सकाळ पािखी ररररररररर ररर   

७ नोव्हेंबर २००६ सकाळ पािखी ुऄ कॉि टू ऑनर! 

रर 

ररररररररर 
सकाळ पािखी ररररररररररर

रर ररररर रररर 
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रररर  ररर रर ?  

२१ नोव्हेंबर २००६,  सकाळ पािखी शरद जोशींच ेगारूड 

२८ नोव्हेंबर २००६ सकाळ पािखी चव्हाणाुंचा वारसा 

१५ णडसेंबर २००६,  सकाळ पािखी खैरिाुंजीपिीकडची 

शोकाुंणतका 

रर ररररररर 

रररर  
सकाळ पािखी ररररर रररररर 

?  

२६ णडसेंबर २००६ सकाळ पािखी रामापासून रामाकडे 

२ जानेवारी २००७,  सकाळ पािखी 'बी' गॅंगच्या िोकशाहीची 

प्रयोगशाळा 

९ जानेवारी २००७ सकाळ पािखी कचकड्ाुंचुं जग 

१६ जानेवारी 

२००७ 

सकाळ पािखी फदखावे प ेन जाओ, ुऄपनी 

ुऄकि िगाओ 

२३ जानेवारी 

२००७,  

सकाळ पािखी जात नाही ती जात 

३० जानेवारी 

२००७ 

सकाळ पािखी याचकाुंचे बुंड ुऄथावत 

साणहत्य सुंमेिन 

६ िेब्र वारी २००७ सकाळ पािखी बेळगाव येुइि का? णवदभव 
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जाुइि का? 

रर 

रररररररर

रर रररर  

सकाळ पािखी रररर रररर 

ररररर 

'रररररर'रर 

रररर!  

२० िेब्र वारी २००७ सकाळ पािखी 'ब्िॅक मुंड'े ची पाळेम ळे 

२७ िेब्र वारी २००७ सकाळ पािखी सच्चर सणमतीचा ुअरसा 

६ माचव २००७,   सकाळ पािखी ुऄणभव्यक्ती स्वातुंत्र्याच्या 

नावान े

१३ माचव २००७,   सकाळ पािखी 'माणम'चे भाराविेपण 

२० माचव २००७,   सकाळ पािखी फक्रकेटच्या धमांधतेची िळुं 

२८ माचव २००७,   सकाळ पािखी घोडेस्वाराुंच्या गोष्टी 

३ एणप्रि २००७ सकाळ पािखी भूणमप त्राुंसाठी ुऄजनू खूप 

करायचुं ुअह े

१० एणप्रि २००७ सकाळ पािखी न्यायव्यवस्थेच्या 

प नर्सविोकनाची गरज   

१७ एणप्रि २००७  सकाळ पािखी हहद ूम िींना वाचवा रे..... 

२४ एणप्रि २००७  सकाळ पािखी म ुंबुइतही भारणनयमन 
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झािुंच पाणहजे  

र रर रररर  सकाळ पािखी रररररर ररररर 

रररररररर 

रररर!  

८ म े२००७  सकाळ  पािखी  कायद्याचुं राज्याचुं 

एन्काुउुं टर 

रर रर रररर  सकाळ पािखी रररररररररर 

ररररररररररर 

रररररर  

रर रर रररर  सकाळ पािखी रररररररररर' 

ररररर ररररर  

५ जून २००७  सकाळ  पािखी  पैशाुंची प्रयोगशाळा  

१२ जून २००७,   सकाळ पािखी णशक्षणाचा णवकृणतबुंध 

१९ जून २००७  सकाळ पािखी मराठी माध्यमाुंचा हावस 

२६ जून २००७  सकाळ  पािखी  घर प राण  

३ ज िै २००७    सकाळ पािखी णशक्षणाची द कानदारी 

रर रररर 

रररर  
सकाळ पािखी रररर रररररररर 

रररर  

२४ ज िै २००७  सकाळ  पािखी नकोशा झािेल्या म िी 
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७ ऑगस्ट २००७ सकाळ पािखी सुंजूबाबा: प ळकाबहाद्दर 

ुअणण दुंगिखोर     

२१ ऑगस्ट २००७ सकाळ पािखी मागीि पानावरून प ढे 

चाि ू

२८ ऑगस्ट २००७  सकाळ पािखी णनवेदक, सूत्रसुंचािक, 

म िाखतकार वगैरे 

०४ सप्टेंबर २००७  सकाळ पािखी पुंचवीस िाखाुंची गोष्ट  

११ सप्टेंबर  २००७ सकाळ पािखी स माराुंची सद्दी, 

ुईपक्रमशीितेच ेफदवाळे   

१८ सप्टेंबर २००७ सकाळ पािखी ह ेराम ! 

२५ सप्टेंबर  २००७ सकाळ पािखी ररटायर होत नाही जा ! 

१० ऑक्टोबर  

२००७ 

सकाळ पािखी बाबासाहबे : णनविेिी 

राख  

रर ररररररर 

रररर  
सकाळ पािखी ररररर ररर 

रररररररर  

२३ ऑक्टोबर  

२००७ 

सकाळ पािखी चौकटीतीि स्वातुंत्र्य  

३० ऑक्टोबर  सकाळ पािखी ग जरातचुं भूत  
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२००७ 

६ नोव्हेंबर २००७ सकाळ पािखी म शरवि! शेवटाची स रुवात 

२० नोव्हेंबर २००७  सकाळ पािखी खरा वारसदार कोण ?  

२७ नोव्हेंबर २००७  सकाळ पािखी बसप : ुऄसुंत ष्टाुंच्या 

प नववसनाचा तुंबू  

४ णडसेंबर २००७  सकाळ पािखी कोणी घर दुेइि का घर ?  

११ णडसेंबर २००७  सकाळ पािखी मानवणधकाराुंची णचफकत्सा 

२५ णडसेंबर २००७  सकाळ पािखी पािखी ुईतरवताना  

०१ जून २०१५  सकाळ बेळगाव  रररररररर ररर 

र रर 

 
 

रर ररर 

रररर 
सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख २ रा   

रर ररर 

रररर  
सकाळ बेळगाव िेख ३ रा  सीमाप्रश् ुअणण 

व्युंगणचत्र 

रर जून रररर  सकाळ बेळगाव िेख ४ था सीमाप्रश् ुअणण 

भाुइ दाजीबा दसेाुइ 

रर ररररर सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख ५ वा 
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रररर  

रर ररररर 

रररर  
सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख ६ वा 

रर ररररर 

रररर  
सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख ७ वा  

 
 

र 

रररररररर 

रररर   

सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख ८ वा 

रर 

रररररररर 

रररर  

सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख ९ वा 

रर 

रररररररर 

रररर  

सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख १० वा 

२७ सप्टेंबर २०१५ सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख ११ वा 

४ ऑक्टोबर २०१५ सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख १२ वा 

११ ऑक्टोबर 

२०१५ 

सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख १३ वा 

१८ ऑक्टोबर 

२०१५ 

सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख १४ वा 
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२५ ऑक्टोबर 

२०१५ 

सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख १५ वा 

१ नोव्हेंबर २०१५ सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख १६ वा 

७ नोव्हेंबर २०१५ सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख १७ वा 

१४ नोव्हेंबर 

२०१५ 

सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख १८ वा 

२२ नोव्हेंबर 

२०१५ 

सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख १९ वा 

१ णडसेंबर  २०१५ सकाळ बेळगाव सीमापवव िेख २० वा 

६ णडसेंबर २०१५  सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

रर रर   

१३ णडसेंबर २०१५ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

रर रर  

२० णडसेंबर २०१५ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

रर रर  

२७ णडसेंबर २०१५ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

रर रर  

३ जानेवारी २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

र५ रर  
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१० जानेवारी 

२०१६ 

सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

र६ रर  

१७ जानेवारी 

२०१६ 

सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

र७ रर  

२४ जानेवारी 

२०१६ 

सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

र८ रर  

३१ जानेवारी 

२०१६ 

सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

र९ रर  

७ िेब्र वारी २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

३० रर  

१४ िेब्र वारी 

२०१६ 

सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

३१ रर  

२१ िेब्र वारी 

२०१६ 

सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

३२ रर  

२८ िेब्र वारी 

२०१६ 

सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

३३ रर  

६ माचव २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

३र रर  

१३ माचव २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

३५ रर कनावटकचुं 
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चाुंगभिुं  

२० माचव २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

३६ रर  महाजन 

ुअयोगाचा द ट्टपीपणा  

२७ माचव २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

३७ रर  

३ एणप्रि२०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

३८ रर  

१०एणप्रि २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

३९ रर  

१७ एणप्रि २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

४० रर  

२४ एणप्रि २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

४१ रर  

१ म े२०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

४२ रर  : ुऄप र् ्या 

महाराष्ट्र फदनाचे  

८ म े२०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

४३ रर  

१५ मे २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 
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 ुअकाशवाणी णवश्लषेण २००६  

 राहून गेिेिी रेणडयो क्राुंती  

 भारत पाक फक्रकेट  

 सद्दाम हुसेन  याुंची िाशी  

 ुईल्हासनगरचा सत्तापािट  

 माध्यमाुंचा मराठी िषे  

४४ रर  

२२ मे २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

४५ रर  

२९ मे २०१६ सकाळ बेळगाव रररररररर ररर 

४६ रर  

४जून २०१६ सकाळ बेळगाव ररररररररर रर 

ररररर ररर 

रररररररररर  

२३ जानेवारी 

२०१७  

सकाळ  बेळगाव  मराठीची दीघवकािीन 

िढाुइ  
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 नेत्याुंच ेवारसदार  

 फदवाळीतिे िटाके ुअणण ध्वनीप्रदषूण  

 सुंय क्त राष्ट्राुंच्या स रक्षा पररषदचेा णवस्तार  

 सवेक्षणाुंच ेखूळ  

 नोएडाचे नरभक्षक  

 माध्यमाुंची बेफिकीरी ुअणण ्चोरपणा 

 णबहारी मज राुंचे हत्याकाुंड  

 कें द्रीय शाळाुंमध्ये मराठी  

 धणनक बाळाुंची म जोरी  

 ताळतुंत्र स टिेिी माध्यमे   

  

सप्टेंबर  

२००७ 

िोकप्रभा   भैय्या हात पाय पसरी - ज न ेदळण 

नव्याने  

िेब्र वारी 

२००८ 

िोकप्रभा हस्तणिणखत मराठीच्या कायवकत्यांनी ुऄभ्यासोणन 

प्रगटिे पाणहज े

१४ माचव 

२००८ 

िोकप्रभा (पान क्र. 

३९) 

मराठी माणसान े'सफक्रय' व्हाव े



29 

 

९ म े२००८ िोकप्रभा (पान क्र. 

२०) 

म क्काम महाराष्ट्र 

७ नोव्हेंबर 

२००८   

िोकप्रभा  दशेद्रोह कशािा म्हणायचुं ? 

५ माचव 

२०१० 

िोकप्रभा  द टप्पीपणाम ळे मराठीची णप्ेहाट 

२ णडसेंबर 

२०११ 

िोकप्रभा  मराठीच्या वस्त्रहरणाचे मूक 

साक्षीदार 

फदवाळी 

२००१  

रुची  (पान क्र. 

८) 

शरद पवाराुंच्या णवश्वासाहवतेचा प्रश् 

! 

मे २००२ रुची (पान क्र. 

११) 

सुंय क्त महाराष्ट्र : काही नोंदी 

(मराठीपण) 

एणप्रि 

२००३ 

रुची (पान क्र. 

१५) 

हहस्त्र काळोखाच ेभय (णवचारवेध) 

एणप्रि 

२००३ 

णवधायक 

समन्वय  

(पान 

क्र.२१) 

हुसेन दिवाुइ याुंची पुंचाुइत   

९ जानवेारी 

२००३  

महानगर  ुऄकादमी प रस्कार णवजेत्या 'हाक' 

च्या णनणमत्ताने 

ज िै १९९५ स जन  ुअपिी दशा ुअणण फदशा 
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१५. कािणनणवय फदवाळी २००२ (पान क्र.१०) 

महाराष्ट्रातीि बदिती राजकीय सुंस्कृती या णवषयावरीि राज्याच्या 

म ख्यमुंत्र्याुंच्या म िाखती  

१) शुंकरराव चव्हाण      २) ुऄब्द ि रहमान ुऄुंत िे  

३) बाबासाहबे भोसिे      ४) णशवाजीराव 

पाटीि णनिुंगीकर  

५) शरद पवार       ६) नारायण राणे  

७) मनोहर जोशी      ८) णविासराव दशेम ख  

 

शासन, प्रशासन व जनतेचे प्रश् या णवषयावरीि म िाखती  

 मुंत्री  

 १) ुअर ुअर पाटीि - ग्रामणवकास, पाणीप रवठा, स्वच््ता मुंत्री  

 २) जयुंत पाटीि - णवत्तमुंत्री  

 ३) पतुंगराव कदम - ुईद्योगमुंत्री  

 ४) फदणग्वजय खानणविकर - ुअरोग्यमुंत्री  

 ५) जयवुंत ुअवळे - सामाणजक न्यायमुंत्री  



31 

 

 प्रशासक  

१) ए. के. डी जाधव - प्रधान णवत्त सणचव  २) जयराज िाटक - णशक्षण 

सणचव  

३) णवश्वास ध माळ - ुईद्योगसणचव   ४) स धीर ठाकरे - ुईपसणचव 

पाणीप रवठा व स्वच््ता  

५) य.ू के म खोपाध्याय - प्रधान सणचव, गृह 

 

ुआतर म िाखती  

१. डॉ. य फद िडके  (णवषय : धमव ुअणण राजकारण) 

२.  नारायण स वे  (णवषय : कणवता ुअणण समाज) 

३. म ेप ुं रेगे ( णवषय : धमव) 

४. मध  दुंडवते (ENRON प्रकरण )  

५. एन. राम (ENRON प्रकरण )  

६. मेधा पाटकर (महाराष्ट्रातीि स्त्रीयाुंचे सबिीकरण)   

७. ुऄणवनाश धमावणधकारी (त्याुंच्या कणवता ुअणण कररयर)    
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सामना  २० माचव २०१५  महाराष्ट्रधमव िेख १िा  
 

सामना २० ररररर 

रररर 

महाराष्ट्रधमव िेख २ रा 

सामना २० माचव २०१५  महाराष्ट्रधमव िेख  ३ रा 

सामना रर रररररर 

रररर  
महाराष्ट्रधमव िेख ४ था 

सामना २४ एणप्रि २०१५ महाराष्ट्रधमव िेख ५ वा 

सामना ७ मे २०१५  महाराष्ट्रधमव िेख ६ वा णशवाजी महाराजाुंवरच्या 

मािकी हक्काचा प्रश् 

सामना रर रर रररर  महाराष्ट्रधमव िेख  ७ वा ुअमच्या सामूणहक 

न्यूनगुंडाच्या गोष्टी 

सामना र रर रररर  महाराष्ट्रधमव िेख ८ वा सीमाप्रश्ाची भळभळती 

जखम 

सामना १५ जून २०१५  महाराष्ट्रधमव िेख ९ वा भाषेचे भाुंडवि, 

भाुंडविाची भाषा 

सामना र रररर 

रररर  

रररररररररररररर ररर रर रर  

भाुउ कोितेंचे समरण  

सामना रर रररर 

रररर  
महाराष्ट्रधमव िेख ११ वा हाच खेळ ुईद्या प न्हा 

सामना रर ररररर महाराष्ट्रधमव िेख १२ वा द सरे यशवुंतराव 
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रररर  

सामना २८ ऑगस्ट २०१५  महाराष्ट्रधमव िेख १३ वा प्रश्ोपणनषद 

सामना १२ सप्टेंबर २०१५  महाराष्ट्रधमव िेख १४ वा ुअटपाट नगराची गोष्ट 

सामना २७ सप्टेंबर २०१५  महाराष्ट्रधमव िेख १५ वा चेन्नुइ एक्सप्रसे 

सामना १२ ऑक्टोबर 

२०१५  

महाराष्ट्रधमव िेख १६ वा यशवुंतराव ुअणण सुंय क्त 

महाराष्ट्र 

सामना २७ ऑक्टोबर 

२०१५  

महाराष्ट्रधमव िेख १७ वा मराठीचुं सीमोल्िुंघन 

कधी ? 

सामना ११ नोव्हेंबर 

२०१५  

महाराष्ट्रधमव िेख १८ वा माणम ुअणण मराठी िोक 

सामना २६ नोव्हेंबर 

२०१५  

महाराष्ट्रधमव िेख १९ वा मराठी माणसुं ुअणण 

बृहन्महाराष्ट्र 

सामना ११ णडसेंबर 

२०१५  

महाराष्ट्रधमव िेख २० वा हभत खचिी, किथून 

खाुंब गेिा 

सामना रर 

ररररररर 

रररर  

महाराष्ट्रधमव िेख २१ वा  महाराष्ट्राची ुऄणस्मता 

ुअणण बाजीराव मस्तानी 

सामना  २९ जानेवारी 

२०१६  

मराठी भाषा सुंवधवन पुंधरवडा  
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नवश

क्ती 

२८ जून २०१५  रररररररररर ररर  ररररर ररर 

१िा 

नवश

क्ती 

रर रररर 

रररर 

रररररररररर ररर  ररररर ररर 

र रर नाुंदी  

नवश

क्ती 

रर रररर 

रररर 

रररररररररर ररर  र रर  

रररररररररर रररर ररर रररर 

नवश

क्ती 

र ररररर 

रररर 

रररररररररर ररर  र रर 

नवश

क्ती 

रर ररररर 

रररर 
मराठीकारण ेिेख  ५ वा 

नवश

क्ती 

६ सप्टेंबर २०१५   मराठीकारणे िेख  ६ वा 

नवश

क्ती 

१८ ऑक्टोबर 

२०१५ 

मराठीकारणे िेख  ७ वा  य णनकोडचा प्रचार ुअणण 

प्रसार  

नवश

क्ती 

१ नोव्हेंबर २०१५ मराठीकारणे िेख  ८ वा 

नवश

क्ती 

१५ नोव्हेंबर 

२०१५ 

मराठीकारणे िेख  ९ वा 

नवश २९ नोव्हेंबर मराठीकारणे िेख  १० वा 
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क्ती २०१५ 

नवश

क्ती 

१३ णडसेंबर 

२०१५  

मराठीकारणे िेख  ११ वा 

िोकमत २० माचव २०१५  दाुंडपट्टा ररररर रररर ररर 

ररररररर  ? 

िोकमत ३ एणप्रि २०१५  दाुंडपट्टा ररर र रर 

िोकमत रर रररररर 

रररर 
ररररररररर िेख र रामदास ुअठविेंचे 

राजकारण  

िोकमत र रर रररर ररररररररर र 

िोकमत रर रर रररर ररररररररर र मुंत्रािय नव्ह ेमॉि  

िोकमत ३१ मे २०१५  ररररररररर ६ ठराव ठराव डराव डराव  

िोकमत १४ जून २०१५  ररररररररर ७ मराठी हटाव योजना  

िोकमत रर ररर 

रररर 

ररररररररर र 

िोकमत १२ ज ि ै२०१५  ररररररररर र 

िोकमत रर रररर 

रररर 
ररररररररर रर प्रश् णस्त्रयाुंच्या 

स्वच््तागृहाुंचा  

िोकमत १६ ऑगस्ट २०१५  ररररररररर रर 
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िोकमत ३० ऑगस्ट २०१५  ररररररररर रर 

िोकमत रर 

रररररररर 

रररर 

ररररररररर रर 

िोकमत रर 

रररररररर 

रररर 

दाुंडपट्टा १४ ररररररररररररर 

रररररररररर 

िोकमत रर 

ररररररर 

रररर 

दाुंडपट्टा १५ रररररररररर ररररर 

िोकमत रर 

ररररररर 

रररर 

दाुंडपट्टा १६  

िोकमत रर 

रररररररर

र रररर 

रररररररर रररररर 

िोकमत रर 

ररररररर 

रररर 

ररर रररररररर 

रररररररररररर 

िोकमत रर 

ररररररर 

रररर 

रर रररररर ररर 
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मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

७ मे २०१५  िेख पणहिा  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

१४ जून २०१५ िेख दसूरा  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

२१ जून २०१५  िेख णतसरा ुअमवस्ट्रॉंग भाुउुं चा 

साक्षात्कार    

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

२८ जून २०१५  िेख चौथा काही नवी ुअसने  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

५ ज ि ै२०१५  िेख पाचवा (ुईदास) मन की बात  

मोकळीक ( मी मराठी १२ ज ि ै२०१५  िेख सहावा णचक्कीताुइ  

िोकमत  २७ णडसेंबर 

२०१५  

दाुंडपट्टा २२  

मॅक्स 

महाराष्ट्र 

२६ एणप्रि २००६ ......म्हणून सीमावादाचुं घोंगडुं ुऄजून णभजतुंय ! 

मॅक्स 

महाराष्ट्र 

२७ िेब्र वारी 

२०१७ 

मराठी भाषा णवभागाची धाव ुआव्हेंट पासून 

ुआव्हेंटकडे 

सुंवाद  जानेवारी १९९६  'णनरोगी माणसाची गोष्ट  
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िाुइव्ह ) 

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

१९ ज ि ै२०१५  िेख सातवा  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

२६ ज ि ै२०१५  िेख ुअठवा  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

२ ऑगस्ट २०१५  िेख नववा  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

९ ऑगस्ट २०१५  िेख दहावा  ुअह ेह ेुऄसुं ुअह!े  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

१६ ऑगस्ट 

२०१५  

िेख ुऄकरावा क णी घर दतेा का घर?  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

२३ ऑगस्ट 

२०१५  

िेख बारावा जाणता राजा ?  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

१३ सप्टेंबर 

२०१५  

िेख तेरावा वैदबूाईंच्या डायरीतीि पाने  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

२० सप्टेंबर 

२०१५  

िेख चौदावा (मराठी x मराठी)/(मराठी-

मराठी)= ?  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

२७ सप्टेंबर 

२०१५  

िेख पुंधरावा णहगटविे याुंची मन्की बात  
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मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

४ ऑक्टोबर 

२०१५  

िेख सोळावा  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

१२ ऑक्टोबर 

२०१५  

िेख सतरावा स सुंस्कृत जमाव   

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

१८ ऑक्टोबर 

२०१५  

िेख ुऄठरावा शाुइ िेकणे ुअणण ुआतर 

पाकफक्रया  

मोकळीक ( मी मराठी 

िाुइव्ह ) 

२५ ऑक्टोबर 

२०१५  

िेख एकोणीसावा रावणाचुं काय झािुं 

?म  

 

ुऄक्षरनामा वेबपोटविवरीि िखेन  

क्रमाुंक  फदनाुंक  हिक  णवषय  

१. २२/१०/२०१६ https://www.aksharnama.com/client/article_detail/59 ुऄपूणवतेचा शाप १ 

२. २२/१०/२०१६ https://www.aksharnama.com/client/article_detail/58 ुऄपूणवतेचा शाप  २ 

३.  २२/१०/२०१६ https://www.aksharnama.com/client/article_detail/57 ुऄपूणवतेचा शाप ३ 

४.  २८/०५/२०१८ https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2125 घटनाकराुंनी ज्या ुईदात्त 

हतेूनुं पदवीधर 

मतदारसुंघाचा णवचार 

केिा, त्या हतेूनेच मी या 

णनवडण कीिा ुईभा ुअह.े  

५.  ०८/०६/२०१८ https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2160 भाषाणवचारमधीि िेख  

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/59
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/58
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/57
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2125
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2160
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६.  २४/१०/२०१८ https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2690 म ुंबुइ पदवीधर 

मतदारसुंघाच्या 

णनवडण कीच्या 

णनणमत्ताने माणसाुंचे 

स्वभावही िक्षात ुअिे! 

७ २०/०३/२०१९  https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3106 ुऄण्णा हजारे ुअणण जॉजव 

िनांणडस  

८ १५/०४/२०१९  https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3198 या नोंदींचा भयम क्ततेचा 

व्यापक पट 

माुंडण्यासाठी ुईपयोग 

झािा, तर भवतािातिे 

भीतीचे थर णवरत 

जातीि  

९ १८/०६/२०१९  https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3397 प्रमोद हशद ेयाुंचा 'धमाव 

पाटीि' झािा, तर 

त्याची जबाबदारी कोण 

घेणार ?  

१० २७/०७/२०१९  https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3502 शरद पवाराुंच्या 

राजकारणाची 

सद्यणस्थती, भणवतव्य 

ुअणण मयावदा  

 

 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/2690
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3106
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3198
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3397
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3502
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     सुंपादन  

१ पाचट दणित िेखक योगीराज बागूि याुंचे चररत्र   

२ ुअकाशवाणीतिे 

फदवस  

ऑि ुआुंणडया रेणडयोचे ुईपसुंचािक रघ नाथ भोळे याुंच्या 

ुअठवणी  

३ हृदयस्थ  ख्यातनाम हृदयरोगतज्ञ डॉ. नीत ूमाुंडके याुंचे त्याुंची पत्नी 

ुअणण भूितज्ञ डॉ. ुऄिका माुंडके याुंनी णिणहिेिे चररत्र   

४ सोमय्याुइट क जे सोमय्या महाणवद्याियातीि महाणवद्याियीन 

माणसकमध्ये २००५-२००७ या वषी सुंपादक म्हणून काम  

1. 2005-06: Let's get down to the basics 

2. 2006-07: Now or Never 

५ प रुषस्पुंदन  'मावा' या सुंस्थेचा फदवाळी ुऄुंक  

६  रुची ग्रुंथािीच्या फदवाळी ुऄुंक २००७ 

७ पोणिरटका म ुंबुइ णवद्यापीठ, नागररकशास्त्र ुअणण राज्यशास्त्र णवभागाचे 

णनयतकाणिक 

८ ुऄक्षरयात्रा णव. ग वझे महाणवद्याियाच्या मराठी वाङ्मय मुंडळाचे 

म खपत्र १९९१-९३  
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 णनबुंध  

१ यशवुंतराव चव्हाण प्रणतष्ठान णनबुंध 

स्पधाव  

महाराष्ट्रातीि णपण्याचा पाण्याचा 

प्रश् 

 

      भाषाुंतर  

वषववृत्त  वार्सषक ुऄहवाि, म ुंबुइ णवद्यापीठ  

Breaking the Moulds  प रुषस्पुंदन फदवाळी ुऄुंक, मावा ुअणण 

प रुष ुईवाच   

 

             शोधणनबुंध  

समकािीन महाराष्ट्रातीि 

भाणषक राजकारण  

राष्ट्रीय चचावसत्र  नागररकशास्त्र ुअणण 

राज्यशास्त्र णवभाग, म ुंबुइ 

णवद्यापीठ  

ओबीसी ुअरक्षण  चचावसत्र  नागररकशास्त्र ुअणण 

राज्यशास्त्र णवभाग, म ुंबुइ 

णवद्यापीठ  

समकािीन महाराष्ट्रातीि 

भाणषक राजकारण 
ऑनिाुआन 

णनयतकाणिक  

Language on the 

move  

Strengthening the चचावसत्र  हथक महाराष्ट्र 



43 

 

positive energies of 

people and drawing 

inspiration for that 

from Gandhi. 

िाुउुं डेशन  

Strengthening 

network of 

organizations working 

for the promotion of 

Marathi Language 

and Culture.   

 

चचावसत्र  एकजूट, प णे  

 

 दकृ्श्राव्य माध्यमातीि भाषण,े सभाुंचे 

णव्हणडओ तसचे ऑनिाुइन िेख  

https://www.youtube.com/watch?v=G5oVZsTv060 मराठी भाषा णवभाग- एक दणृष्टक्षेप, 

ुऄमृतवेि, सह्याद्री वाणहनी  

https://www.youtube.com/watch?v=M-AYZASMoaE सरकारच्या चहापानावर बणहष्कार, 

रोखठोक, झी २४ तास  

https://www.youtube.com/watch?v=YZjUie_eXMA मराठी भाषेची ुऄश्वेतपणत्रका यावर 

णवश्लेषण, साडेनुउच्या बातम्या, सह्याद्री 

वाणहनी  

https://www.youtube.com/watch?v=G5oVZsTv060
https://www.youtube.com/watch?v=M-AYZASMoaE
https://www.youtube.com/watch?v=YZjUie_eXMA
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https://www.youtube.com/watch?v=Apz1pzJxrO8 दादोजीनुंतर वाघ्या, णवशेष कायवक्रम, झी 

२४ तास   

https://www.youtube.com/watch?v=epxvvf6Iq0E म ुंडेंची नाराजी, भाजपची गोची, णवशेष 

कायवक्रम, झी २४ तास  

https://www.youtube.com/watch?v=J0KLZ4K_Ins-------- चक्रव्यूहात पवार, झी २४ तास  

https://www.youtube.com/watch?v=oYj9ux7wuko महाराष्ट्र राज्याचे स वणव महोत्सवी वषव, झी 

२४  

https://www.youtube.com/watch?v=DvRGHW3nhTE 

https://www.youtube.com/watch?v=5thm2IygyjI 

https://www.youtube.com/watch?v=le8VkqREjvc 

https://www.youtube.com/watch?v=EfxkasG_5jM 

https://www.youtube.com/watch?v=arZfcX_WrCI 

https://www.youtube.com/watch?v=_zognaWpIW8 

सीमाप्रश् ुअणण ुअपिी जबाबदारी भाग 

१,२ ,३,४ ुअणण ५  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5kMV-woAGWA न्यायाियाुंचे मराठीकरण  

https://www.youtube.com/watch?v=_NijAU0LIoA मराठी भाषा सुंवधवन पुंधरवडा  

https://www.youtube.com/watch?v=T_8-qMbK2nA ुआस्रायिमधीि मराठी, साडेनुउच्या 

बातम्या, सह्याद्री वाणहनी  

https://www.youtube.com/watch?v=vNXp_4pQ3Ko म ळजी जेठा महाणवद्यािय, जळगाव  

https://www.youtube.com/watch?v=Uih2EShrckA न्यायाियाुंचे मराठीकरण, भोुइवाडा 

न्यायािय  

https://www.youtube.com/watch?v=N7UGUH5yg-U मराठी शाळा ग णवत्ता सुंवधवन पररषद   

https://www.youtube.com/watch?v=Apz1pzJxrO8
https://www.youtube.com/watch?v=epxvvf6Iq0E
https://www.youtube.com/watch?v=J0KLZ4K_Ins
https://www.youtube.com/watch?v=oYj9ux7wuko
https://www.youtube.com/watch?v=DvRGHW3nhTE
https://www.youtube.com/watch?v=5thm2IygyjI
https://www.youtube.com/watch?v=le8VkqREjvc
https://www.youtube.com/watch?v=EfxkasG_5jM
https://www.youtube.com/watch?v=arZfcX_WrCI
https://www.youtube.com/watch?v=_zognaWpIW8
https://www.youtube.com/watch?v=5kMV-woAGWA
https://www.youtube.com/watch?v=_NijAU0LIoA
https://www.youtube.com/watch?v=T_8-qMbK2nA
https://www.youtube.com/watch?v=vNXp_4pQ3Ko
https://www.youtube.com/watch?v=Uih2EShrckA
https://www.youtube.com/watch?v=N7UGUH5yg-U
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https://www.youtube.com/watch?v=pchiosY5iPo 

https://www.youtube.com/watch?v=MAwTMStGaqs मराठी भाषा सुंवधंनाच्या फदशा, मराठी 

राजभाषा फदन णवशेष, सह्याद्री वाणहनी  

 रररररररररर रररररर 

रररररररर र ररररर 

रररररर रररररर ररररररर 

ररररररर ररररररररर 

रररररर रररररर 

'ररररररररररररररर 

रररररर रररररररररर, 

रररररररर रररररर 

रररररररररर' रर रररररर 

रररररररररर रररररररर 

ररररर 

https://www.youtube.com/watch?v=SBsSNUkww98 रररर रररर, रर रर रर 

ररररर  

https://www.youtube.com/watch?v=mZ7kKLsQ5YU ररररररररररर ररर 

ररररररर, ररररर, रररररर 

ररर, रररररररर.  

https://www.youtube.com/watch?v=bRP6yWvNjSw रररर रररररर रररररररर 

ररररर ररर  

https://www.youtube.com/watch?v=0HwVtFPZOz0 

https://www.youtube.com/watch?v=cR4t0QOgHDE 

ररररररररर रररररररर , 

रररररर रररररर : 

ररररररररर ररर 

रररररररर  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZD7isYEZZw ररररररर, ररररर Talks 

https://www.youtube.com/watch?v=pchiosY5iPo
https://www.youtube.com/watch?v=MAwTMStGaqs
https://www.youtube.com/watch?v=SBsSNUkww98
https://www.youtube.com/watch?v=mZ7kKLsQ5YU
https://www.youtube.com/watch?v=bRP6yWvNjSw
https://www.youtube.com/watch?v=0HwVtFPZOz0
https://www.youtube.com/watch?v=cR4t0QOgHDE
https://www.youtube.com/watch?v=ZZD7isYEZZw
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https://www.youtube.com/watch?v=XcpQ4eHkzh8 

https://www.youtube.com/watch?v=o1-AZEte-OI 

https://www.youtube.com/watch?v=ipV_M6rnC-Y 

https://www.youtube.com/watch?v=bCWA-3JCx2w 

https://www.youtube.com/watch?v=tu13xYC59o4 

https://www.youtube.com/watch?v=72AsF5qQnb4 

https://www.youtube.com/watch?v=rb_eY0CcswE 

https://www.youtube.com/watch?v=Hdl0kV84nik 

https://www.youtube.com/watch?v=1IgM6t2QDxc 

https://www.youtube.com/watch?v=8fKwTk6jhoo 

https://www.youtube.com/watch?v=vAwY-NTAC2k 

https://www.youtube.com/watch?v=Rym2ipqD8es 

https://www.youtube.com/watch?v=qe59SfUF-X8 

ररररर , ररररर 

ररररररररर, ररररर  र 

ररररर talks ररररररररर 

रररररररर ररररर  

https://www.youtube.com/watch?v=Y-SFc1Xmu34 रररररर ररर ररररररर 

रररररररर, ररर ररररररर 

रररररर 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTGc9gwTTDs ररररर रररररर , ररर 

ररररररर रररररर  

https://www.youtube.com/watch?v=v6zGHQLKGAs ररररररररररररर रररररर 

ररर रररररर ररररररररर, 

ररर ररररररर रररररर  

https://www.youtube.com/watch?v=GWVbLI2QgM रररररर रररररररररर 

रररररर, ररर ररररररर 

रररररर  

https://abpmajha.abplive.in/blog/dr-deepak-pawars-blog-on- ररररर रररररररररर रर 

https://www.youtube.com/watch?v=XcpQ4eHkzh8
https://www.youtube.com/watch?v=o1-AZEte-OI
https://www.youtube.com/watch?v=ipV_M6rnC-Y
https://www.youtube.com/watch?v=bCWA-3JCx2w
https://www.youtube.com/watch?v=tu13xYC59o4
https://www.youtube.com/watch?v=72AsF5qQnb4
https://www.youtube.com/watch?v=rb_eY0CcswE
https://www.youtube.com/watch?v=Hdl0kV84nik
https://www.youtube.com/watch?v=1IgM6t2QDxc
https://www.youtube.com/watch?v=8fKwTk6jhoo
https://www.youtube.com/watch?v=vAwY-NTAC2k
https://www.youtube.com/watch?v=Rym2ipqD8es
https://www.youtube.com/watch?v=qe59SfUF-X8
https://www.youtube.com/watch?v=Y-SFc1Xmu34
https://www.youtube.com/watch?v=ZTGc9gwTTDs
https://www.youtube.com/watch?v=v6zGHQLKGAs
https://www.youtube.com/watch?v=GWVbLI2QgM
https://abpmajha.abplive.in/blog/dr-deepak-pawars-blog-on-graduate-constituency-elections-latest-updates-481121
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graduate-constituency-elections-latest-updates-481121 ररररर रररर , ररररर रररर  

http://www.manogat.com/diwali/2009/node/31.html ररररर, ररररर : रररर 

रररर , रररररररर : 

रररररर रररररर  

https://marathi.webdunia.com/article/regional-marathi-news/dr-

deepak-panwar-117022700008_1.html 
ररररररर 

ररररररररररररररर 

रररररररर ररररररर 

रररररर  

https://maharashtratimes.indiatimes.com/topics/रररर-

रररर/3 
रररररररररर 

रररररररररर ररर  

https://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAH-KON-RAT-chiplun-

sahitya-samelan-4147216-NOR.html 
रररररररररररररर 

रररररररर ररररररररर  

https://www.youtube.com/watch?v=nArpaLE8zNc ररररर रररररररर रररररर 

https://www.youtube.com/watch?v=CqQWswe1g8g ररररर रररररर रररररररर 

ररररर ररररररर रर रररर 

रररर ररररर रररररर 

रररररर  

 

 

     

फदिेिी व्याख्यान े

व्याख्यानाचा णवषय  ुअयोजक सुंस्था  

जागणतकीकरणाच्या बदित्या णवचारवेध व्याख्यानमािा,गोमुंत णवद्या णनकेतन, 

https://abpmajha.abplive.in/blog/dr-deepak-pawars-blog-on-graduate-constituency-elections-latest-updates-481121
http://www.manogat.com/diwali/2009/node/31.html
https://marathi.webdunia.com/article/regional-marathi-news/dr-deepak-panwar-117022700008_1.html
https://marathi.webdunia.com/article/regional-marathi-news/dr-deepak-panwar-117022700008_1.html
https://maharashtratimes.indiatimes.com/topics/%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0/3
https://maharashtratimes.indiatimes.com/topics/%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%AA%E0%A4%95-%E0%A4%AA%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0/3
https://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAH-KON-RAT-chiplun-sahitya-samelan-4147216-NOR.html
https://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAH-KON-RAT-chiplun-sahitya-samelan-4147216-NOR.html
https://www.youtube.com/watch?v=nArpaLE8zNc
https://www.youtube.com/watch?v=CqQWswe1g8g
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काळातीि भाणषक राजकारण  मडगाव  

कशासाठी वाचायचुं? एकफदवसीय चचावसत्र, ुअर के तिरेजा किा वाणणज्य 

महाणवद्यािय, फद. ३ सप्टेंबर २००७ 

 पुंजाब मुंच ुऄणधवेशन, पुंजाब  

यशवुंतराव चव्हाण णवचार णवश्व 

ुअणण ुअजचा महाराष्ट्र  

यशवुंतराव साणहत्य नगरी, ८६ व ेुऄणखि भारतीय 

मराठी साणहत्य सुंमेिन, णचपळूण  

 ुऄणखि भारतीय प्रादेणशक भाषा पररषद  

मराठी पाट्याुंसाठी सुंघषव  North Eastern Hill University, Department 

of Linguistics, International Conference on 

Linguistic Landscaping 

ुऄणभजात वाचकाच्या शोधात  हथक महाराष्ट्र.कॉम ुअणण माधव बाग ुअयोणजत 

कायवक्रम , फदनाुंक २८ ऑक्टोबर २०१२  

स्वातुंत्र्योत्तर काळातीि धमव ुअणण 

राजकारण  

पोणिरटकि सायन्स ुऄसोणसएशन, वीर वाजेकर 

महाणवद्यािय, ुईरण   

न्यायव्यवस्थेतीि मराठी  ताि का वकीि सुंघटना , ुईरण  

भाणषक राजकारणातीि समकािीन 

म दे्द   

कोकण मराठी साणहत्य पररषद  

भाणषक चळवळींमधीि ुऄणभजनाुंची 

भूणमका  

ठाणे मराठी ग्रुंथसुंग्रहािय, कोकण मराठी साणहत्य 

पररषद,  

न्यायव्यवस्थेतीि मराठी ठाणे णजल्हा वकीि सुंघटना  
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न्यायव्यवस्थेतीि मराठी पनवेि ताि का वकीि सुंघटना  

बदिती वाचन सुंस्कृती  ुअर.के.टी महाणवद्यािय, ुईल्हासनगर  

भारतातीि सुंसदीय िोकशाही  रामभाुउ म्हाळगी प्रबोणधनी, ुईत्तन  

मराठीतीि व्यवसायातीि सुंधी ुअणण 

भाषेची गरज  

कोकण मराठी साणहत्य पररषद, डोंणबविी, ठाणे  

राष्ट्रीय एकता ुअणण तरुणाुंची 

जबाबदारी  

एनएसएस यूणनट, क जे सोमय्या किा ुअणण वाणणज्य 

महाणवद्यािय .   

महाराष्ट्रातीि भाणषक राजकारणाचे 

भणवष्य  

मराठी जनाणधकार पररषद, म ुंबुइ  

महाराष्ट्रातीि सामाणजक चळवळींचे 

भणवष्य  

गोमुंत णवद्या णनकेतन, मडगाव 

सुंसदीय कायवप्रणािी ुअणण प्रथा  

 

राष्ट्रक ि सुंसदीय मुंडळ, महाराष्ट्र शाखा ुअयोणजत ४३ 

व्या सुंसदीय ुऄभ्यास वगव, महाराष्ट्र णवधानमुंडळ 

सणचवािय, णवधान भवन, नागपूर येथे फदनाुंक १० ते 

१८  णडसेंबर २०१३    

न्यायाियीन कामामधीि मराठी 

भाषेचा वापर  

मराठी भाषा सुंरक्षण ुअणण णवकास सुंस्था, कल्याण  

दणित साणहत्य  ग्रुंथािी ुअणण ुअरएिसी याुंच्या सुंय क्त णवद्यमाने 

ुअयोणजत व्याख्यानमािा  

बाळ ठाकरे ुअणण राज ठाकरे याुंच्या 

सुंप्रेषण शैिीतीि साम्य भेद ुअणण 

ुऄठरावी महाराष्ट्र पररषद , टेक्सस, ुऄमेररका  
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त्याचा मराठीच्या राजकारणावर 

पररणाम  

भारत ुअणण य रोणपय सम दाय याुंच्या 

सुंबुंधाुंचे ुअध णनकीकरण  

ग्िोबि ुआुंणडया नेटवकव  पररसुंवादातीि सादरीकरण, 

ब्र सेल्स बेणल्जयम  

भारतातीि भाणषक चळवळींपूढीि 

ुअव्हाने  

ुअुंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पररषद, बरगड, ओररसा  

स्वतुंत्र भारत , सुंघराज्य ुअणण 

स्वायत्ततेचा प्रश्  

चेन्नुइ स्वायत्तत्ता पररषद  

मराठीचा णवकास ुअणण शासनाची 

जबाबदारी  

िेखा ुअणण कोषागारे सुंचािनािय महाराष्ट्र शासन  

मराठी शाळा ुअणण णशक्षक याुंच्या 

प ढीि प्रश्  

णशक्षक पररषद वधावपन फदन  

मराठी भाषा ुअणण वाचनसुंस्कृती 

प ढीि प्रश्  

माहीम साववजणनक वाचनािय  

भारतीय भाषा, सुंघराज्य ुअणण 

स्वायत्ततेचे प्रश्  

मद राुइ वकीि पररषद  

मराठी शाळाुंच्या बृहत ुअराखड्ाचा 

प्रश्  

मराठी शाळा, बृहत ुअराखडा समन्वय सणमती,  म ुंबुइ  

बदिते णशक्षण ुअणण पािकाुंची 

जबाबदारी  

पािे रटळक णवद्यािय पािक सभा  

मराठी भाषेच्या चळवळी : सद्यणस्थती महाराष्ट्र साुंस्कृणतक ुअघाडी, नागपूर  
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ुअणण ुअव्हाने  

समकािीन भारताप ढीि प्रश्  सुंभाजी महाणवद्यािय, चुंद्रपरू  

ुअजच्या तरुणाुंच्या सामाणजक ुअणण 

राजकीय जबाबदार् ्या  

ज्ञान प्रबोणधनी व्याख्यानमािा, ुअुंबेडकर वाचनािय, 

म ुंबुइ  

िोकशाहीबद्दि प्रथम मतदाराुंशी 

सुंवाद 

केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट, म ुंबुइ  

 

 कृष्णापवणमस्त  णनयतकाणिकात  प नम वफद्रत झािेिे िखे  

क्र फदनाुंक  स्वरूप  णवषय  

१. १६/१२/२०१५ व्याख्यान  महाराष्ट्रधमव हाच 'धमवराज्य पक्षाचा' 

धमव   

२. १६/०२/२०१६  गोवदतू समग्र 

भाषाणवचार  

न्यायव्यवहार मराठीत हवा  

३. १७/१०/२०१६  णवशेष िेख  मराठ्याुंचे मोचे णनघताहते. 

त्याणनणमत्ताने एक व्यक्तीगत 

ुऄन भवाधाररत व तेव्हढ्याच 

णनष्कषांना बळ प रवणारे मनोगत   

४. १७/११/२०१६  भाषण  मराठीकारणाच्या फदशेने.....  
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५. २३/०३/२०१७  णवशेष िेख  महाराष्ट्रात मराठी ह ेुईच्च णशक्षणाच े

माध्यम व्हावुं! 

६. १७/०९/२०१७  भाषण  'सॅन्डोझ'च्या कामगाराुंसमोरीि 

भाषण  

७.  २०/०८/२०१८  मनोगत  णनवडणूक पराभवपिात णनवेदन  

८.  २२/०९/२०१८  णवशेष िेख  डीजेचा ढणढणाट ुअणण राजकीय 

ग िामणगरीतीि तरुणाुइ  

९.  २१/०१/२०१९  णवशेष िेख  म ुंबुइ पदवीधर मतदारसुंघाच्या 

णनवडण कीच्या णनणमत्ताने माणसाुंचे 

स्वभावही िक्षात ुअिे.  

१०.  २०/०६/२०१९  भाषण  मराठी भाषेचे सुंरक्षण ुअणण सुंवधवन , 

सहणवचार सभा, कोमसाप. 

 

 

        ुऄहवाि िखेन  

१ रणववार फदनाुंक साठी ुऄहवाि 

िेखन  

१) ग जरातमधीि पतुंगोत्सव  

२) प्राज्ञपाठशाळा, वाुइ, सातारा  

३) तकव तीथव िक्ष्मणशास्त्री जोशी  



53 

 

४) मे. प ुं.  रेगे याुंची म िाखत  

२ य वाशक्ती प्रणतष्ठानच्या 'स जन' या 

णिमाणसकाचा फदवाळी ुऄुंक 

१९९४  

'िातूर भूकुं पानुंतर' हा ुऄहवाि  

३ िोकम द्रा  राजदीप सरदसेाुइ ुअणण कणपि  पाटीि 

सुंपाफदत महाराष्ट्रातीि दणित राजकारणाचे 

स्वरूप यावर णवशषे ुऄहवाि  

    

    ुअगामी प स्तके 

  

१ मराठी भाषेची ुऄश्वेतपणत्रका - भाग २ 

२ सीमापवव  

३ ्त्रपती णशवाजी – पररसुंवादातीि णनबुंधाुंचे सुंपादन  

४ म ुंबुइ टॉक्स  - पररसुंवादातीि णनबुंधाुंच ेसुंपादन 

५ दीपक पवार - णनवडक भाषण े-१ 

६ दीपक पवार - णनवडक भाषण े-२ 

७ सीमाप्रश्ाचा मौणखक ुआणतहास  
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      ुऄन्य िेख  

१५ मे 

१९९९ 

िोकम द्रा णनणमत्त  भाुइ सुंगारेंच्या मृत्य च ेद सरुं 

कारण  

१ जून 

१९९९  

िोकम द्रा (पान क्र. 

१७) 

 - हुसेन दिवाुइ याुंची पुंचाुइत   

२५ णडसेंबर 

२००३ 

िोकसत्ता  ुअपिे सारे सुंदभव हरविे ुअहते 

का ? 

२४ माचव 

२००६ 

िोकसत्ता म ुंबुइ वृत्ताुंत न्यायव्यवहाराच्या 

मराठीकरणासाठी 

ुअत्मणवश्वासाची गरज 

२७ िेब्र वारी 

२००८ 

िोकसत्ता (हस्तणिणखत) हुतात्म्याुंना गार् ्हाणे कशासाठी 

रररर िोकसत्ता  मराठी शाळा वाचवायच्या 

कशािा? कशा? 

४ नोव्हेंबर 

२०१० 

िोकसत्ता सुंपादकीय सामान्य कायमचाच बेघर 

जानेवारी सुंवाद (िणित णनरोगी माणसाची गोष्ट 
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१९९६ िेखन) 

२३ 

ऑक्टोबर 

२००० 

 

एणशयन एज ( 

ुआुंग्रजी) 

 Unanswered Queries 

जून ज िै 

२००२ 

राष्ट्रवादी (पान 

क्र.४२) 

चाुंगभिुं  ुअम्ही जेव्हा राजे होतो 

जून- ज ि ै

२००२  

राष्ट्रवादी (पान 

क्र.४२)   

चाुंगभिुं  ुअम्ही जेव्हा राजे होतो  

ऑगस्ट 

२००२ 

राष्ट्रवादी चाुंगभिुं ुअमचुं द खणुं 

सप्टेंबर 

२००२ 

राष्ट्रवादी (पान 

क्र.६०) 

ुऄवषवण 

णवशेष 

महाराष्ट्रातीि णपण्याच्या 

पाण्याचा प्रश् 

फदवाळी 

२००२ 

राष्ट्रवादी ( पान 

८६) 

 'मराठी' भाषेचुं काय करायचुं? 

म े२००६   राष्ट्रवादी (पान क्र. 

४८) 

महाराष्ट्र 

णवशेष 

मराठी माणसाचे ुअणण भाषेचे 

प्रश् ुऄणभन्न 

जानेवारी 

२००८ 

राष्ट्रवादी (पान क्र. 

६३) 

मास्तरकी ुऄदशृ्य णशक्षक 
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िेब्र वारी 

२००८ 

राष्ट्रवादी (पान क्र. 

८५) 

मास्तरकी ुईध्वस्त धमवशाळा 

माचव २००८ राष्ट्रवादी 

(हस्तणिणखत) 

मास्तरकी  ग णवत्ता ुअणण बाुंणधिकी 

कशाशी खातात? 

सप्टेंबर - 

णडसेंबर 

२०१३  

नव ुऄन ष्ट भ ( पान 

क्रमाुंक. १३८)  

 - दीपक पवार याुंच्या तीन 

कणवता  

फदवाळी ुऄुंक 

२००८  

महाराष्ट्र माझा   - मराठीसाठी ुअपणही काही 

करणार ुअहोत का ? 

म-े जून 

२००७  

ुअपिा परमणमत्र   - मराठी भाषा ुअणण ुअपण  

फदवाळी 

२०१३  

ुऄक्षरगुंध (पान 

क्रमाुंक १६१) 

 - दीपक पवार भूणमका  

एणप्रि-जून 

२००८  

समाज प्रबोधन 

पणत्रका  

प स्तक 

समीक्षा  

डॉ ुऄरुणा पेंडसे ुअणण ुईत्तरा 

सहस्रब द् ेणिणखत ुअुंतरराष्ट्रीय 

राजकारण या प स्तकाची 

समीक्षा  

२२ जानेवारी 

२०१२  

प्रहार  प्रासुंणगक  राज ठाकरे ुअणण सीमावाद  
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मराठी भाषचे्या चळवळीतीि कायवकताव म्हणनू भणूमका   

   मराठी ुऄभ्यास कें द्रातीि णवणवध कायवक्रम  

स्वरूप  ुईपक्रम / कायवक्रमाचे नाव  

कृणतगट : ममममम मममम 

 

 रररररर रररर िा ‘ररररर रररर 

रररररररररर ररररररर ररर ररर?’ रर 

ररररररररररर ररररररररररर 

रररररररर ररररर. रररररररररर रररर 

रररररर ररररररर रररर. 

 ररररर रररररररररर रररररररररररर 

ररररररररररर ररररररररर 

 ररररररर रररर ररररर ररर ररररर 

ररररररर रर ररररर ररररररररर 

ररररररररररर ररररररररर रररररर 

ररररररर रररर रररररर ररररररर ररर 

रररररररर ररररररररर ररररररर.  

 रररर-रररररररर ररररररररर रररररर 

रररररर रररर रररररर ररररररररर 

ररररर ररररररर (ररररर, रररररररररर 

रररर, ररररररर ररररररररर, 

ररररररररर ररररर) ररर ररररररर 

ररररर ररर रररररर ररररर. 

 रररररररर रर.रर.रर. ररररररर रर रररर 

ररररररररररर ररररररररररर 



58 

 

रररररररररररररर रर ररररररररर 

ररररररररर ररर ररररररररर 

‘ररररररररर ररररर रररररर ररररर 

ररर ररररररर ररररररर’ रर 

ररररररररर ररररररर. 

ममममम मममम ममम 

मममम मम ममममम  

 

 रर रररर रर रररर रर ररररर रररर रर 

रररररररर रररररर, ररररररर 

ररररररररर ररर ररररररररररररररर 

रररररररर. 

 रररररररररर र रररररर 

रररररररररररररररररर ररररर रररर 

ररर ररररर ररररर रररररररर रररर 

ररररररर रररररर रररर रररररर 

रररररर रररररर तसेच या वाङ्मय मुंडळाुंच्या णवणवध 

ुईपक्रमाुंच्या णनणितीसाठी यशस्वी पाठप रावा 

ममममममम ममममम  

 

 ररररररररररररररर ररररर 

रररररररररर रररर ररररर रररररर 

रररररररररररर ररररररररररर 

रररररररररर ररररररर ररररररररर 

रररररररररर ररररररररर. 

 रररररर ररररररररररररर ररररररर 

रररररररररररर ररररररर 

रररररररररर रररर रररररररररररररर 

रररर रररररररर ररररररर 

रररररर/ररररररर/रर/रर, रर. रर 

रररररररर रररर रररररर रररररररररर 

ररररररररर ररररररररर ररररररररर 
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रररर रररररररर रररर ररररर. 

 रररररररररररर ररररररर रररररररर 

रररररररर ररररररर ररररररर रररररर 

ररररररररररर रररर रररर रररररर 

रररररर रररररररररररररररर 

रररररररररररररर रररररररर 

रररररररर रररररररररररर व माणहती तुंत्रज्ञान 

सुंचािनािय, महाराष्ट्र शासन याुंच्याशी ररररर. 

 ररररररररररर रररररररररर 

रररररररर ररररर रररर ररर रररर 

ररररर रररर रररररररररर रररररररर 

ररररररर र रररररररर ररररररर रररर 

रर रररररररररर ररररररर. 

 रररररररररर ररररररररर र-ररररररर 

ररररररर ररररररर रररर रररर 

ररररररररररर ररररररर रररररररररर 

रररररररर. 

 ररररररररर रररररररररररररर ररररर 

ररररररररर रररररर, रर.रर.रर.रर.रर. 

(MSCIT)रररर रररररररररररर ररररररर 

ररर ररररररर  ररररररररररर रररररर 

रररररर रररररर रररररररररर ररररर 

ररररररररररर ररररररररर. 

 २१ माचव २०१० रोजी रररररररररर रररररर 

रररररररररररर ररररररर ररररररररर 

‘मराठीसाठी माणहती तुंत्रज्ञान, मराठीतून माणहती तुंत्रज्ञान’ या 
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णवषयावर एकफदवसीय पररसुंवादाचे ुअयोजन.  रर 

ररररररररररररर रररररररर र 

रररररररर, रररर रररर ररररररररररर 

रररर रररररर ररररररर ररररर 

ररररररर र रररररररररररररररररर 

रररररर रररररररररररररर 

ररररररररर रररररररररर रररररररर. 

 ररररररर ररररर रर ररररररररर 

ररररररररररररररररर ररररररर 

रररररर रररररररररर रररररररर. 

ममममममममममममममम 

मममममममम 

 

 रररर रररर ररररर रररररररररररर 

रररररररर ररर रररररररररर ररररर र 

ररररर रररर ररररररर ररर ररररर 

रररररर ररररररर ररररररर 

ररररररररर ‘रररररररररररररर ररररर 

: रररररररररर ररर ररररररर’ रर 

ररररररररर ररररररररररर ररररर 

 रररररर रर ररररररर रररर रररर  

रररररररररर रररररररररर ररररर’ रर 

रररररररर ररररर ररररर ररररररर 

ररररररररर ररररररर  ररर 

ररररररररररररररररर रररररररररर 

रररररररर रररररर रररररररररर 

ररररररररररर ररररररर रररर रररररर. 

 रररररररर ररर ररर(र) ररररररर ररररर 

रर ररररर रररर ररररररररररर 

ररररररररर रररर रररररर रररररर 
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रररर र ररररर रररर रररररररररररर 

ररररररररररर. 

 रररररररररर रररररररर ररररररर 

रररररररर रररर रररररर रररररर रर. 

रर र रर रररररररर रररर रररर ररररर 

रररर रररररररर रररररररररर र रररर 

रररर रररररररररर ररररररर रररर 

ररररररर रररर ररररररररररर रररर 

ररररर रररररररर ररररररर रररररररर 

रररर ररररररर ररररररर रररररररररर 

रररर ररररररर रररर र 

ररररररररररररर रररररर.  

 ररररररररररररररररर रररररररर 

ररररररररररर र रररररररर ररररर 

ररररररररररर रर. रर ररर रर रररररर 

रररर रररर रररर रररर रररररररर 

रररररररररर र रररर रररर 

रररररररररर ररररररर रररर ररररररर 

रररर ररररररररररर रररर ररररर 

रररररररर ररररररर रररररररर 

रररररर ररररर र रररररररर ररररर 

रररररर ररररररर रररररररररर रररर 

ररररररर रररर र ररररररररररररर 

रररररर.  

 रररररररररररररर 

ररररररररररररररररर 

ररररररररररररर र ररररररर 

रररररररररररररर ररररर रररररर 
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ररररररररर रररर रररररर ररररररर. 

ममममम मममममम 

ममममममम 

 

 र रर रररर रर रर रररररर रररर रर 

ररररररररररर रररर रररररररररररर 

ररररररररररर ररररररर ररररर रर 

ररररररररर ररररररररररर ररररररर 

ररररररररर ररररर ररररररररररर 

णमळावी यासाठी यशस्वी प्रयत्न  

 र रररररररर रररर रर रर ररररर रररर 

रर ररररररररररर रररररररररर 

रररररर रररररररररर रररररररर 

रररररररर ररररररररररर ररररर रररर 

ररर रररररर रररररर रर ररररररररर 

ररररररररररर ररररर रररर ररररर 

ररररररररररर णमळावी यासाठी यशस्वी प्रयत्न. 

 रररररररररररर ररररर ररररररररर 

ररररररररररर ररररररर ररर रररररर 

रर ररररररररर रररररररररररररर  

रररर रररररररररररर ररररररररररर 

रररर रररर रररर र ररररर रररर रर रर 

रररर रररर रर ररररररररररर 

ररररररररररर णमळावी यासाठी यशस्वी प्रयत्न. 

 रररररररर ररररररररर ररररररर 

ररररररररर ररर ररररर रररररररर 

ररररररररर रररररर रर ररररररररर 

ररररररररररर रररररररर रररररररर 

रररररररररर ररररर ररररर रररर ररर 

र रररररररर रररर रर रर ररररर रररर 
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रर ररररररररररर ररररररररररर णमळावी 

यासाठी यशस्वी प्रयत्न. 

 रररर ररर रररर रर रररररररररर 

रररररररररररररर रररररररररररर 

रररर रररररररररररर ररररररररररर र 

रर रररर रर रर रररररर रररर रर 

रररररररर रररररररररर णमळािे.  

मममममम मममममम  रररर रररररररररररररर 

ररररररररररररर रररररर रररररररर 

रररर रररररररर ररररररररररर 

रररररररररर ररररर रररर 

रररररररररर रररररररररररर 

ररररररर ररररर. 

 मररररररररर ररररररररर रररररररररर 

ररररर रररररररर ररररररररररर 

रररररर रररर रररर ररररररररर 

ररररररररररररररररर ररररर. 

 ररररररररररररररररर 

रररररररररररररर ररररर रररररर ररर 

रररररर ररररररररररररर रररर 

रररररररर ररररररररररर 

रररररररररर रररररररररर ररररर रर 

ररररररररर रररररररर. 

 ररररररररर रररररर (र.रर.रर. 

रररररररररर) ररररररररर 

रररररररररर ररररररररर रररर ररररर 
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ररररररररर र.रर.रर. ररररररररररररर 

ररररररर रररर रररर रररर ररररर. 

 रररररररररर रररररररररर 

ररररररररर ररररररररर रररररर 

ररररररररर. 

मममममममममममममम 

मममममममम 

 

 रर. रररररर ररर ररररर रररररररररर 

ररररररररर रररर ररररररररर ररर ररर 

रररर रर ररररररररर ररररररर. 

 रर रररररररररर ररररररररररररर 

ररररर रररर ररर रररररररर 

ररररररररररर ररररररररर 

ररररररररर ररररररररररर रररररर 

रररररर रररररररररररररररर ररररर 

रररररररररररररर रररररररर रररर. 

रररर रररररररररररररररर 

रररररररररररर ररररररर. 

 रररर ररर ररररर रररररर 

रररररररररररर रररररर ररररररररर 

ररर ररररररर रररररर 

रररररररररररररररर रररर 

रररररररररररररर ररररररररर. 

 ररररर रररररररररररररर रररररर 

(ररररर रर ररर रररररर) 

ररररररररररररर रररररररर रररररर. 

ररररर ररररररररररररररररर 

रररररररररररर ररररररर ररररर. 
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 ररररर रररररररररररररररर 

रररररररररर रररररर ररररररररर 

ररररररर रररररर रररररर रररररर 

ररररररररर.् 

ताि का पािघर तसचे म ुंबुइमध्य े

ुअयोणजत कायवक्रम  

 मराठी शाळाुंसाठी णनधावर , पुंचतत्व सेवा सुंस्था ुअणण मराठी 

ुऄभ्यास कें द्र  याुंच्या सुंय क्त णवद्यमाने ुअयोणजत बैठक  

 मराठीकरणाचा एल्गार , पुंचतत्व सेवा सुंस्था ुअणण मराठी 

ुऄभ्यास कें द्र याुंच्या सुंय क्त णवद्यमाने ुअयोणजत व्युंगणचत्राुंचे 

प्रदशवन  

 णजल्हास्तरीय णशक्षकाुंच्या वकृ्तत्त्व स्पधाव, , पुंचतत्व ुअणण मराठी 

ुऄभ्यास याुंच्या सुंय क्त णवद्यमाने ुअयोणजत स्पधाव  

 महाराष्ट्रातीि मराठी शाळाुंच्या बृहतुअराखड्ाच्या मान्यतेच्या 

प्रश्ावर भूणमका व ुअुंदोिन  

 सीमाभागात फिरते वाचनािय व सुंगणक कक्षाचे ुईद्घाटन  

 डहाण ूयेथे प स्तक ुअपल्या दारी या ुईपक्रमाचा श भारुंभ  

 न्यायाियात कामकाजाची भाषा मराठी यासुंदभावत पािघर 

णजल्हा न्यायाियात भाषण  

 नागररकायन सुंशोधन कें द्र  

 मराठी प्रथम ह ेऑनिाुआन णनयतकाणिक  

 मराठीप्रेमी पािक महासुंमेिन  

 मराठीप्रेमी पािक महासुंघ  
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 ुअम्ही णशक्षक - णशक्षक सक्षमीकरण सुंघटना   

 

  

 


