


**मराठ� �वभाग**

**जाग�तक मराठ�भाषा�दन*

***27फे�वुार�2021***

आप�या पेमराज सारडा महा�व�यालयात �द.27 फे�वुार� 2021रोजी मराठ� �वभागा�या व मराठ� सशंोधन
क� �ा�यावतीने मराठ� �दनाचे औ�च�य साधनू ऑनलाईन आ�ण ऑफलाईन अशा दो�ह� प�धतींनी�वशषे
काय��माचे आयोजन कर�यात आले होत ेयाम�ये मचंावर�ल मा�यवर आ�ह� ऑफलाईन होतो तर �व�याथ�
ऑनलाईन होत.े मराठ� �वभागात प�ह�यांदाच अशा�कारे ऑनलाईनलाईन काय��माचेआयोजन कर�यात आले
होत े.मा.�ीमती सजंीवनी कुलकण� ( सा�हि�यक,�नव�ृ म�ुया�यापक, पणेु)   या काय��माला लाभले�या �मखु
अ�तथी हो�या .महा�व�यालयाचे प.�ाचाय� डॉ. राज�� �शदें यां�या अनपुि�थतीत महा�व�यालयाचे उप�ाचाय� �ा.
�म�लदं देशपांड ेयांनी काय��माला उपि�थत राहून काय��माची शोभा वाढवल�.

वा�त�वक पाहता कुसमुा�जांचा ज�म�दन हा अल�कड�या काळात 'जाग�तक मराठ� भाषा�दन', 'मराठ�
भाषा गौरव �दन', 'मराठ� भाषा�दन' �हणनू �हणनू साजरा केला जातो. मराठ� �वभागातील आ�ण सशंोधन
क� �ातील �व�या�या��या मनात मराठ� भाषबे�दल आ�था आ�ण आपलुक� �नमा�ण �हावी आ�ण तशीच ती
व�ृ�धगंत �हावी, यासाठ� या काय��माचे आयोजन कर�यात आले होत.े �ारंभी �यासपीठावर�ल सव� मा�यवरांनी
कुसमुा�जां�या ��तमेचे पजून केले. या काय��माचे �ा�ता�वक मराठ� �वभाग�मखु डॉ. �ती�ा गायकवाड यांनी
केले. या काय��माचे �मखु अ�तथी �ीमती सजंीवनी कुलकण� यांचा प�रचय डॉ. सगंीता शळेके यांनी क�न �दला
�वभाग�मखु डॉ. �ती�ा गायकवाड यां�या ह�त ेसजंीवनी कुलकण� यांचा यथो�चत स�कार कर�यात आला.
�याचबरोबर उप�ाचाय� �हणनू न�यानेच भ�ूमका बजावणारे �ा�यापक �म�लदं देशपांड ेयांचाह� येथो�चत स�कार
मराठ� �वभागा�यावतीने कर�यात आला या�सगंी मराठ� सशंोधन क� �ाचे सम�वयक डॉ. माहे�वर� गा�वत
यांची'�ा�यापक'या पदावर पदो�नती झाल� �हणनू मराठ� �वभागा�यावतीने �यांचाह� स�कार कर�यात आला.

स�ुवातीलाच �ीमती सजंीवनी कुलकण� यांनी मराठ� �दनाचे आ�ण मराठ� भाषचेे मह�व �वशद केले
�यानतंर 'श�दर�ने'या काय��मा�या मा�यमातनू मराठ� सा�ह�यातील मोलाचे दगड ठरतील अशा मा�यवरां�या
उदा. कुसमुा�ज, मगेंश पाडगावकर, शांताबाई शळेके, ग.�द. माडगळूकर, �वात�ंयवीर सावरकर, अ�भिजत �थटे,
कवी �ेस, ब�हणाबाई यां�या क�वतांचेओघवती भाषते सादर�करणह� केले. या काय��माम�ये उप�ाचाय� �ा.�म�लदं
देशपांड ेयांनी आप�या मनोगतात मातभृाषबे�दलचा आदरभाव �य�त केला.

या काय��माला महा�व�यालयाचे उप�ाचाय� �ा�यापक �म�लदं देशपांड ेयां�यासह मराठ� �वभाग�मखु डॉ.
�ती�ा गायकवाड ,सशंोधन क� �ाचे सम�वयक डॉ. माहे�वर�  गा�वत, मराठ� �वभागातील माझ ेइतर सव� सहकार�
�ा�यापक डॉ. सगंीता शळेके, डॉ दया  जेठे, डॉ. �काश जाधव या सवा�ची �वशषे उपि�थती होती. .
या काय��माला एफ.वाय. बीए त ेसशंोधन क� �ापय�त�या सव� �व�या�या�नी अ�धक स�ंयेने हजेर� लावल�.

काय��माचे स�ूसचंालन आमचा सशंोधन क� �ाचा �व�याथ� अ�भजीत गायकवाड यांने केले.













*मराठ� �वभाग*

*दोन �दवसीय ऑनलाईन �या�यानमाला*
�द.20,21�डस�बर 2021

***�द. 20 �डस�बर  2021***

�हदं सेवा मडंळाचे, पेमराज सारडा महा�व�यालय, मराठ� �वभाग, मराठ� सशंोधन क� � यां�या सयं�ुत
�व�यमाने दोन �दवसीय ऑनलाईन �या�यानमालेचे आयोजन20, 21�डस�बर  2021असे दोन �दवस कर�यात
आले होत.े �व�या�या��या कलागणुांना वाव �मळावा आ�ण �वभागा�यावतीने उप�म राबवावा, या अनषुगंाने या
�या�यानमालेचे आयोजन कर�यात आले होत.े  याम�ये प�ह�या �दवशी सा�व�ीबाई फुले पणेु �व�यापीठाचे
मराठ� अ�यास मडंळाचे अ�य� आ�ण िजजामाता महा�व�यालय कला व वा�ण�य महा�व�यालय ,नेवासा येथील
मराठ� �वभाग�मखु डॉ.�शर�ष लांडगे  यांनी 'मराठ� भाषचेे भ�वत�य 'आ�ण '�े�डट �स�ट�म' या दो�ह� वेगवेग�या
�वषयांवर �वचारमथंन केले . खरंतर या दो�ह� �वषयांबाबत  �व�या�या��या मनाम�ये  सांशकता होती, �हणनूच
या �वषयावर डॉ. �शर�ष लांडगे यांनी बोलावे असे आ�ह� ठरवले'मराठ� भाषचेे भ�वत�य 'या �वषयावर बोलत
असताना त े�हणाले, क� 'मराठ� भाष�ेया अि�त�वाची जबाबदार� फ�त मराठ��या अ�यासकांची, �ा�यापकांची
आ�ण �व�या�या�ची नाह� तर सवा�ची आहे. �या काळात इं�जी भाषलेा  अ�धक �ाधा�य �दल ंजात ंअशा काळातह�
आपण मराठ� भाषचेे अि�त�व �टकवनू ठेवले आहे याचा अथ� आप�या मराठ�ला मरण नाह�' त�पवू�
महा�व�यालयाचे �ाचाय� डॉ. राज�� �शदें यांनी आप�या मनोगतात' केवळ मराठ� भाषा�दना�या �दवशीच मराठ�
भाषचेी आपलुक� �य�त करायची नाह�, तर दररोज आप�या मनात मातभृाष�ेवषयीचे  �ेम जागतृ झाले पा�हजे,'
अशा श�दांत मराठ� भाष�ेवषयीचा आदरभाव �य�त केला.

या प�ह�या �दवसा�या �या�यानमालेचे स�ूसचंालन, पाहु�यांचे �वागत आ�ण प�रचय मराठ� �वभाग�मखु
डॉ. �ती�ा गायकवाड यांनी केले ,तर प�ह�या �या�यान मालेचे अथा�त व��यांचे आभार मराठ� सशंोधन क� �ाचे
सम�वयक डॉ. माहे�वर� गा�वत यांनी केले

***�द.21�डस�बर 2021***

ऑनलाईन �या�यानमाले�या दसु�या �दवशी दसुरे प�ुप डॉ. जयदेवी पवार..,कै. �यकंटराव देशमखु
महा�व�यालय बाबळगाव ,लातरू या महा�व�यालया�या मराठ� �वभाग�मखु यांनी गुफंले �यांनी महानभुाव
स�ंदाय या �वषयावर स�व�तर �वचारमथंन केले. मळुातच महानभुाव स�ंदाय हा �वषय एस वाय बी ए आ�ण ट�
वाय बीए �या �पेशल �या �तरावर अस�याकारणाने या �वषयावर�ल �या�यानाचे आयोजन आ�ह� केले होत.े
'महानभुाव स�ंदाय' या �वषयावर आपले �वचार मांडताना �या �हणा�या ,'म�ययगुीन कालखडंातील सवा�त
मह�वाचा स�ंदाय �हणनू महानभुाव स�ंदायाचा �वचार करावा लागतो.

तसेच या स�ंदायाचे कत�ृव आ�ण वा�मय �न�म�ती खपू �यापक आहे'.. डॉ. जयदेवी पवार यांनी महानभुाव
स�ंदाय, �ेरणा ,�व�ृी , �व�प या स�ंदायाचे त�व�ान व आचारधम� तसेच महानभुाव स�ंदायातील साती �ंथ या
�वषयावर सखोल �व�ततृ �चतंना�मक �वचारमथंन केल. दसु�या �दवसा�या ऑनलाईन �या�यानमालेला
�व�यालयाचे उप�ाचाय� �ा. �म�लदं देशपांड ेयांनी आवजू�न उपि�थती दश��वल�. या दसु�या �दवसा�या ऑनलाईन
�या�यानमाले�या काय��माचे �ा�ता�वक �वागत प�रचयाची जबाबदार� �वभाग�मखु गायकवाड यांनी पार
पाडल�. तर या काय��माचे आभार�दश�न मराठ� �वभागातील डॉ.दया जेठे यांनी केले.

या दोन �दवसीय �या�यानमालेला एफ.वाय. बी ए पासनू त ेमराठ� सशंोधन क� �ातील �व�या�या�पय�त आ�ण
आप�या सारडा महा�व�यालयातील सहकार� �ा�यापकांनी ह� भरभ�न ��तसाद �दला. ह� दोन �दवसीय
ऑनलाईन  �या�यानमाला यश�वी हो�यासाठ� मराठ� �वभागातील �वभाग�मखु डॉ. �ती�ा गायकवाड, डॉ.
माहे�वर� गा�वत, डॉ. सगंीता शळेके, डॉ. दया जेठे डॉ.�काश जाधव या सवा�नी अथक प�र�म घेतले.



***20  �डस�बर 2021***

***21  �डस�बर 2021***


