
सर्जन पररचय 

 

नाव   : सतंोष पद्माकर पवार 

र्न्मददनांक   : २३ मार्च १९७२ 

र्न्मस्थळ  :           सटाणा, ता.बागलाण, जि. पणु.े 

दिक्षण कृषी पदजिका (सन १९८९) /बी.ए. (१९९५) य.र्.म.मकु्त जिद्यापीठ,नाजिक/ एम. 

ए. (मराठी) (सन २०००) / व्याख्याता पात्रता र्ार्णी उत्तीणच (सन २०००) / 

जिद्यािार्स्पती (पीएर्.डी.) २०२१, साजित्रीबाई फुले पणु ेजिद्यापीठ,पणु े

(प्रबंधजिषय-‘नव्िदोत्तरी मराठी कजिता : संकल्पना, स्िरूप आजण िाटर्ाल, 

मागचदिचक डॉ. अजिनाि सांगोलेकर)    

व्यवसाय       :              जिल्हा पररषदते ग्रामसेिक, (८ नोव्ह.े १९९३ ते ३१ िाने. २००४) 

सध्या रयत जिक्षण संस्थेत सहाय्यक प्राध्यापक, मराठी जिभाग 

(जद. ०१ फेब्रिुारी २००५ पासनू) 

कायमचा पत्ता  : ए /१/ ५, अिोक पाकच , थत्ते ग्राउंडििळ, िॉडच नं. ७, श्रीरामपरू, 

जि. अहमदनगर, जपनकोड – ४१३ ७०९ 

सध्याचा पत्ता  : रयत जिक्षण संस्थेर्े, अण्णासाहबे आिटे कॉलेि, मंर्र, 

ता. आंबेगाि, जि. पणु.े 

कायाचलय संपकच : ०२१३३-२२३१६०, ९४२२७९६६७८/८०८७८८२५३९ 

ई-मेल : santoshpawar365@gmail.com 

लेखन   : १. कबुली (कजितासंग्रह) / प्रकृती जपं्रटसच, सातारा, सन १९९५ 

(महाराष्ट्र राज्य साजहत्य संस्कृती मंडळ निलेखक अनदुान प्राप्त) 

२. कदवता मला भेटली जभजत्तपत्रक कजिता / एल्गार प्रकािन श्रीरामपरू, 

(सन १९९७) 

३. भ्रदमष्टाचा र्ाहीरनामा दीघचकजिता / अजभधानंतर प्रकािन, मुंबई 

(सन २००३) 

४. दपढीपेस्तर प्यादेमात कजितासंग्रह / पॉप्यलुर प्रकािन, मुंबई  

(सन २००८) 

५. बहादूर थापा आदण इतर कदवता व्यजक्तजर्त्र कजिता / साधना 

प्रकािन, पणु े(सन २०१८) 

अनुवाद समादवष्ट : लाईव्ह अपडेट अनॅ ऑन्थोलॉिी ऑफ ररसेंट मराठी पोयरी, 

संपादक : सजर्न केतकर / पोयरीिाला पजललकेिन, मुंबई 

साजहत्य अकादमी, इजंडयन जलटरेर्र, ऑक्टोंबर २०१८ 

सपंादन   :   ‘ग्लोबलर् ंगािकूस’- अरुण काळे (२००८) / लोकिाङ्मय गहृ प्रकािन, मुंबई  

(अरुण काळे यांच्या मतृ्यनुंतर त्यांर्ा संग्रह संपाजदत केला.) 

लेखन समादवष्ट  : समकालीन कजितांर्ी अनेक प्रकािने 

‘निी िाट निी िळण’े पेंजग्िन इजंडया, 

संपादक : जनजिकांत जमरिकर इत्यादी... 

सदरलेखन – द.ै लोकसत्ता, लोकमत, सकाळ 

 पाररतोदषक प्रदतसाद     :  १. एकार् कजितेसाठी जदला गेलेला पजहला अजभधानंतर परुस्कार 

 (सन २००२)‘भ्रजमष्टार्ा िाहीरनामा’ या दीघचकजितेस प्राप्त (रु. २५०००) 



परीक्षक : जदलीप परुुषोत्तम जर्त्रे, सतीि काळसेकर, भिंुग मेश्राम 

२. राधानगरी येथील सह्यजगरी परुस्कार (२००३) 

३. आपटे िार्न मंजदरर्ा इजंदरा संत काव्य परुस्कार (२००४) 

४. संिीिनी खोिे परुस्कार अ. नगर (२००४) 

५. पद्मश्री जिखेपाटील साजहत्य परुस्कार, प्रिरानगर (२००४) 

६. ना. ह. आपटे ग्रथं परुस्कार कोरेगाि. 

७. अनन्िय काव्य परुस्कार (पणु)े (२००५) 

८. साजहत्य अकादमी, जदल्ली यांर्ी प्रिासितृ्ती घोजषत 

९. मसापर्ा अ. िा. कुलकणी परुस्कार (२०१०) 

१०. दजहिळ गरुुिी परुस्कार, िेिगाि (२०११) 

११. जििार प्रजतष्ठान औरंगाबादर्ा िेतकरी साजहत्य परुस्कार (२०१३) 

१२. नामदिे ढसाळ साजहत्य परुस्कार, परू, ता. खेड, जि. पणु े(२०१६) 

१३. अनंत फंदी साजहत्य परुस्कार, संगमनेर (२०१७) 

१४. पजहला काव्याग्रह जनयतकाजलक काव्याग्रह परुस्कार (२०१८) 

दविेष नोंद  : उत्तर महाराष्ट्र जिद्यापीठ, िळगाि यांच्या एम.ए.२ च्या अभ्यासक्रमात 

कजितासंग्रह सोलापरू जिद्यापीठ, सोलापरू. बी.ए.३ च्या अभ्यासक्रमात 

कजितासंग्रह 

मुंबई जिद्यापीठात बी.ए.१ च्या अभ्यासक्रमात २ कजिता 

स्िा. रामानंद तीथच मराठिाडा जिद्यापीठ, नांदडे यांच्या 

बी.ए.२ च्या अभ्यासक्रमात कजिता. 

पणु ेजिद्यापीठाच्या मराठी जिभागात एम.ए. अभ्यासक्रमात कजितासंग्रह. 

अध्यक्षपद   :  पजहले  यिुा जिद्रोही साजहत्य संमेलन, नामदिे सभागहृ, पणु,े जद.२८ नोव्हेंबर  

    २०१७ 

कदवतालेखनावर एम.दिल. :  

        प्रिीण लालासाहबे भोसले, (जििािी जिद्यापीठ, कोल्हापरू) 

मनोि उकंडराि र्व्हाण, (संत गाडगे महाराि जिद्यापीठ,अमरािती) 

बाळू मोहन जतखे, (बाबासाहबे आंबेडकर मराठिाडा जिद्यापीठ,औरंगाबाद.) 

 

िासकीय सदमती सहभाग :       सदस्य, महाराष्ट्र राज्य जिश्वकोि जनजमचती मंडळ, मुंबई    

 

 

  

 


