




Department of Marathi 
 

A] Title of the Program  :   मला उमगलेले ग.दि.माडगूळकर आदि पु.ल. िेशपाांडे 
(काव्यात्मक कार्यक्रम) साहित्य संसृ्कती मंडळ,मिाराष्ट्र राज्य, हिदर्भ साहित्य संघ    
शाखा अमरािती आहि मराठी हिर्ाग यांच्या संयुक्त हिद्यमाने घेण्यात आला. 

Date –Time    :          26/01/2019 

Resource Person  :  प्रिीि दििे, अरुि म्हाते्र 

Chairman   :     प्राचायभ डॉ. स्मिता देशमुख 

Objective of the program : ग.हद.माडगूळकर आहि पु.ल.देशपांडे  यांचे साहित्य ि  कहिता  

समजून घेण्यात आली. साहित्यमूल्य  ि  कहिता हिशेष  गेयतेतून समजून घेण्यात 
आले. 
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No. of Students Benefitted  : 50 हिध्यार्थी, 20 प्राध्यापक,25 हनमंहत्रत 

Outcome of the Program : ग.हद.माडगूळकर आहि पु.ल. देशपांडे यांचे साहित्य ि  
        कहिता समजून घेण्यात आले. 
B] Title of the Program : मिाराष्ट्र  शासन अंतगभत ‘दीप लाहिला जािा‘ उपक्रमाद्वारे ‘नाचू कीतभनाचे रंगी’   
Date –Time   :   6 vkWxLV 2019 
 

Resource Person   : स्वानंद बेदरकर (नाहशक) 
 हिदर्भ साहित्य संघशाखा अमरािती आहि मराठी हिर्ाग यांच्यासंयुक्त हिद्यमाने घेण्यात आला. 
 

Chairman   : अध्यक्ष  डॉ. रमेश अंधारे  
 

Objective of the program  : संत परंपरा, संतांच्या कीतभनाचे मित्व ि स्वरूप तसेच, संतांची कीतभन परंपरेची  
 उपयुक्तता समजून घेण्यात आली . 
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No. of Students Benefitted- 100 हिद्यार्थी,30 प्राध्यापक 

Outcome of the Program- ितभमान काळात संतांच्या कीतभन परंपरेची उपयुक्तता समजून घेण्यात आली. 



C] Title of the Program : सांतसादित्य आदि सद्य:स्थिती
      हिदर्भ साहित्य संघ शाखा अमरािती आहि मराठी हिर्ाग यांच्यासंयुक्त हिद्यमाने  
    घेण्यात आला. 

Date –Time   :   30/06/2021 आर्ासी पद्वतीने Online 

Resource Person  : प्रमुख व्याख्याते डॉ.सतीष बडिे ,औरंगाबाद , डॉ.संजय करंदीकर ,बडोदा  

  (गुजरात)डॉ. हमहलंद  जोशी, पुिे, डॉ. हिद्या देिधर ,तेलंगिा ,डॉ.अलका    

   गायकिाड, अमरािती 
Chairman   : मा.िषभिधभन देशमुख(अध्यक्ष, श्री हशिाजी हशक्षि संस्र्था अमरािती) 
Objective of the program  : संत साहित्याची ओळख व्हािी, तसेच साहित्य आहि समाज यांचा अनुबंध समजून  

   घेण्यात आला. सद्य:स्मस्र्थती संत साहित्याचे मित्त्व समजून घेण्यात आले. 
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No. of Students Benefitted :  180 प्राध्यापक 

Outcome of the Program : हिद्यार्थीना संत साहित्य समजून घेता आले. 

 

D] Title of the Program – ‘कदिता पािसाच्या’  

Date, Time   : Dt. 23-07-2022  03:00 pm 

Resource Person  : डॉ. मोना हचमोटे, डॉ. िषाभ हचखले  

Chairman    :  डॉ. शोर्ा रोकडे  

Objective of the program : या उपक्रमाद्वारे कहिता लेखन संस्कारीत करिे. 
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No. of Students Benefitted: 142 fo/;kFkhZ] 15 izk/;kid  

 


