ाचाय डॉ. सुनीलकुमार लवटे
संत परचय
(Brief Resume: Marathi)
11 एल, 1950 ला जम.  तकूल परिथतीत शण. एम.ए., पीएच.डी. हंद वषयात. ाथमक
शण पंढरपूरम%ये. पुढे को)हापूरम%ये उव+रत शण व जगणे.
उ-च शणासाठ0 गारगोट येथील मौनी व4यापीठात वेश. तथे परिथती-या जा5णवेने खडतर
अ%ययन. भारत सरकारची श9यव;ृ ती व महारा9< शासनाचा नवा+ह भ;ता या बळावर ?ामीण व4यापीठा-या
पदवी समक शण पदवकेत भारतात सव+थम. ‘रोल ऑफ ऑनर’ने भारत सरकारकडून समा नत.
शालेय वयात साने गुBजींचे साह;य, व. स. खांडक
े रांचा सहवास, थोरा-मोDयांची EयाFयाने,

‘आंतरभारती’ घडण यामुळे आयु9यभर समप+त शक, ा%यापक, ाचाय+ Iहणून काय+ करत नव;ृ त. जीवना-या
;येक वळणावर समरसून काम करJयाची व;ृ ती. ;यामुळे ;येक वेळी ‘अशKय ते शKय करता सायास’चा
%यास. हायकूल शक असतानाच ‘डॉKटरे ट’ मळवून महाव4यालयात. महाव4यालयात प
ु तके लहून
व4यापीठात. ाचाय+ Iहणून उपMमांचा उ-चांक. अशा सतत ऊज+वलतेमुळे जाJयाचा अ नवार %यास. सन

2010 म%ये नव;ृ त.
;यातूनच मग वावलंबनानंतर अनाथां-या संगोपन व पुनव+सन काया+साठ0 1980 ते 2000 अशी दोन
दशके अवरत य;न. को)हापूर-या ‘रमांड होम’चे बालक)याण संकुलम%ये Oपांतर. महारा9< राPय वंQचत
संथेचे अ%यपद. ‘समाज सेवा’ Rैमासकाचे संपादन. भारतीय श9टमंडळातून युरोप-आशया खंडातील 15
दे शांचे अTयास दौरे . ;यातून महारा9<भर-या अनाथाUम, रमांड होIससंबंधी शासन यंRणा वकWX करण,
योजनांचे एकYRकरण, संथा दजा+ सुधारणा, बालकांचा रा9< य कायदा व हKकासंबंधी रा9< य, आंतररा9< य तराचे
काय+ व समान. स%या सव+ पदांचा ;याग.
हे सारे करत मराठ0, हंद त वपुल लेखन. आ;मकथा, लेखसं?ह, कथासं?ह, भाषणसं?ह, काEयसं?ह, यांशवाय
भाषांतर, संपादन, समीा;मक लेखन. मराठ0, हंद त 75 ?ंथ काशत.लेखनास महारा9< फाऊंडेशन (अमेरका),
भाषांतर व समीेस भारत सरकारचे रा9< य परु कार. महारा9< राPय हंद साह;य अकादमी जीवन गौरव,
महारा9< राPय उ;कृ9ट साह;य नम+ती परु काराने गौरव. अनेक साह;य संमेलनांचे अ%यपद. महारा9<ात
अनेक वतुसं?हालयांची नम+ती. ;यां-या ?ंथांची हंद , गुजराती व इं?जीत भाषांतरे व ]ेलम%ये Oपांतरे . अनेक
व4यापीठ0य अTयासMमांत ;यां-या साह;याचा समावेश व संशोधन.
रा9< य मानवाQधकार आयोगाचे िज)हाQधकार Iहणून तपभर काय+. कारागह
ृ , पोलस चौक^ सुधारणा व बंद
बांधवांना मानवाQधकार दान. को)हापूर-या वंQचत वकास, शण, साह;य, संकृती उपMमांची न_द घेऊन

‘को)हापूर भूषण’ नागर समान.हंद सेवेसाठ0 महारा9< राPय हंद साह;य अकादमीचा ‘महारा9< भारती जीवन
गौरव’ पुरकार.पुरकार, लेखन, EयाFयाने, मानधन, ‘सामािजक संक)प नधी’ मानून सुमारे पंधरा लाख Bपयांची
आजवर मळालेल रKकम ववध शै5णक, साहि;यक, सामािजक संथा व EयKतींना अप+ण.

ाचाय डॉ. सुनीलकुमार लवटे परचय
परचय
1. पूण नाव:

सुनीलकुमार ीपाद लवटे

2.प!ता:"नवास -‘ नशांकुर’, अयो%या कॉलनी, राजीव गांधी रंग रता, सुव`नगरजवळ, पोट कळं बा,
को)हापरू . 416 007.
कायालय - एस.ट .- 2, पहला मजला, वसंत पंचमी अपाट+ मWटस,् पंपळे bवर गणपतीजवळ, राजारामपुर

6 वी ग)ल , को)हापूर - 416 008.
3. संपक :दरू $वनी %. : नवास (0231) 2324405
कायालय : (0231) 2525959/2525969
&मण$वनी :9881250093
ई-मेल :drsklawate@gmail.com www.drsunilkumarlawate.in

4. ज)मतार*ख

:

11 एल, 1950

5. वय

:

67 वष`

6. ज)मगाव

:

पंढरपूर, िज. सोलापूर (महारा9<)

7. मातभ
ृ ाषा

:

मराठ0

8. पर0चत भाषा :

हंद ,इं?जी

9. शै3णक पा4ता:

एम.ए., पीएच.डी. (हंद )

10. पूव पदभार

:

o

सदय, महारा9< राPय साह;य संकृती मंडळ, मुंबई.

o

अ%य, महारा9< राPय परवीा व अनुरण संघटना, पुणे.

o

संशोधक माग+दश+क, शवाजी व4यापीठ, को)हापूर.

o

संचालक, व. स. खांडक
े र मत
ृ ी सं?हालय, शवाजी व4यापीठ, को)हापरू .

o

िज)हा  त नधी, रा9< य मानवाQधकार आयोग, नवी द)ल .

o

अ%य, करवीर नगर वाचन मंदर, को)हापूर.

o

वbवत, राजषd शाहू छRपती मेमोरयल <ट, को)हापूर.

o

काया+%य, राजषd शाहू ?ंथ महो;सव, को)हापूर.

11. काय :
•

अ$यापन :

o

ववध मा%यमक व4यालयांत हंद अ%यापन (1971 ते 1978)

o

महावीर महाव4यालयात हंद अ%यापन (1979 ते 2010)

o

ाचाय+ Iहणून महावीर महाव4यालयात काय+ (2005 ते 2010)

o

शवाजी व4यापीठात एम.ए., हंद अ%यापन (1980 ते 2010)

o

यशवंतराव चEहाण महारा9< मुKत व4यापीठ - एम.fफल. अ%यापन (2006 ते 2009)

o

ववध मराठ0, हंद शण शYबरे , चचा+सR, काय+शाळे त माग+दश+न / बीजभाषण / उ4घाटन /
EयाFयाने.

•

संशोधन :

o

यशपाल, शंकर शेष, अ. गो. शेवडे, व. स. खांडक
े र यां-या जीवन व साह;यासंबंधी मूलभूत
संशोधन.

o

एम.fफल. (15), पीएच.डी. (5) व4याhयाiना संशोधन माग+दश+न.

•

संपादन :

•

समाजसेवा (Rैमासक) (1989-1994)

•

सां8कृ"तक काय संयोजन :

o

महारा9< राPय वंQचत बालक, M^डा व सांकृ तक महो;सव (1985)

o

हंद तर भाषी हंद नवलेखक शYबर (2007)

o

मराठ0 नवलेखक शYबर (2011)

o

महारा9< राPय साह;य आ5ण सांकृ तक महो;सव (2011)

o

YRभाषा सR
ू परषद, सांगल (1982)

o

बहुभाषी काEयसंमेलन (1998)

o

रा9< य छाR सै नक एका;मता रा9< य शYबर (2006)

o

साधना साह;य संमेलन (कथा), को)हापूर (2011)

•

9हंद* चार/सार काय :

o

महारा9< रा9<भाषा सभा, पुणे, शवाजी व4यापीठ ा%यापक परषद यां-या सहकाया+ने हंद
चार, सार, अTयास कWX संचालन, ?ंथालय, पर ा संयोजन, YRभाषा सR
ू परषद, नवलेखक
शYबर, अTयास सहल , कवी संमेलन, ?ंथ दश+न, परसंवाद इ;याद ंचे आयोजन.

•

समाजकाय :

o

अनाथ, नराधार मुले, मुल व महलां-या संगोपन, शण, सस
ु ंकार व पुनव+सनाचे उ)लेखनीय
काय+ (1980 ते 2000)

o

महला व बालक)याण राPयतर य संथेचे शासन नयुKत अ%य Iहणून काय+. (1996 ते

1998)
•

व8तुसं<हालय "न=मती :

o

शवाजी व4यापीठात व. स. खांडक
े र मत
ृ ी सं?हालयाची अभनव नम+ती (2004).

o

साने गB
ु जी मत
ृ ी सं?हालय (2011).

o

कम+वीर डॉ. मामासाहे ब जगदाळे मत
ृ ी सं?हालय, बाशd (2015).

o

यशवंतराव चEहाण मत
ृ ी सं?हालय, नाशक

o

व. स. खांडक
े र मत
ृ ी सं?हालय, शरोडे (2016)

•

रे >डओ / दरू दशन सारण :

o

को)हापूर, सांगल , पुणे, मुंबई, नाशक, सोलापूर इ. कWXांवOन मराठ0 व हंद त अनेक भाषणे,
मल
ु ाखती ेपत.

o

अनेक व;ृ तवाहयांवर चचा+,  तfMया ेपत.

•

@वदे श वास :

o

भारत-jास मैRीअंतग+त jास, िव;झलiड, ऑि<या, इटल , जम+नी, इंlलंड, बेि)जअम,
लKझेIबग+, Eहॅटकन दे शांना भेट व अTयास. (1990)

o

अनाथां-या संगोपन व पुनव+सन अTयासाथ+ जपानला गेले)या भारत सरकार-या श9टमंडळात
सदय (1996).

o

हाँगकाँग, संगापूर, मलेशया, थायलंड या दे शांचा साहि;यक व सांकृ तक दौरा (2011).

o

वbव हंद संमलेन, मॉरशस (2018)
मराठB सा9ह!य संपदा

•

आ!मकथा

:

खाल जमीन वर आकाश (2006) (पुरकृत) * आ;मवर (2014)

•

समीा <ंथ

:

भारतीय साह;यकार (2007) * समकाल न साहि;यक (2015), * नवे
शण, नवे शक (2016) *भारतीयभाषा वसाह;य (2017) * वेचलेल फुले
(2018)*वाचन (2018) * भारतीय भाषा आ5ण संकृती (2018) * वाचावे असे
काह (2018)* साह;य आ5ण संकृती (2018)* सामािजक वकासवेध (2018)

• लेखसं<ह :

एकवसाEया शतकातील सम? शण (2013). * नवे शण, नवे शक
(2016)

o

शpद सोयाचा पंपळ (2013)
नराळं जग, नराळी माणसं (2013)

o
o

महारा9<ातील बालक)याण : दशा आ5ण दशा (2014)

o

वंQचत वकास जग आ5ण आपण (2014)

o

एकवसाEया शतकातील सामािजक bन (2014)

• क@वतासं<ह

:

सर)या ऋतूचं वातव (2013)

• कथासं<ह

:

दःु खहरण (2013)

चर4सं<ह

:

व. स. खांडक
े र (2012)माझे सांगाती (2018)

:

को)हापूरचे वातंtयो;तर समाजसेवक (2013)

:

ेरक चरRे (2013)

• भाषणसं<ह

:

आकाश संवाद (2013)

• 8फूट सं<ह

:

जा5णवांची आरास (2018)

• 8तावना

:

शती (2018)

• @वशेष

:

डॉ. लवटे यां-या साह;याची भाषांतरे हंद , इं?जी, गुजराती व ]ेलम%ये
झाल आहे त.

•

संपादन :

व. स. खांडक
े रां-या सम? अकाशत व असंकलत साह;या-या
संपादनाचा अभनव
क)प, 20 ?ंथ काशत, बहुतेकां-या दस
ु uया आव;ृ ;या, अ4याप 5 काशनाधीन.
कादं बर* * नवी Rी (2001)
कथासं<ह * वvन आ5ण स;य (2002). * वकसन (2002).
भाऊबीज (2003) *सर;या सर (2003)
Jपकथासं<ह * w तजपश+ (2002)
लघु"नबंध : रानफुले (2002) * अजून येतो वास फुलांना (2003).
सांजसावLया (2004). *मुखवटे (2004)
वैचारक लेखसं<ह : विह तो चेतवावा (2004). * अxाता-या महा4वारात (2004).
दस
ु रे ॉ=म0थयस : महा;मा गांधी (2004)
आ!मकथना!मक : पहल पावलं (2007). * सशाचे संहावलोकन (2007)
मुलाखतसं<ह : ऋतू याहाळणारं पान (2008)
पटकथासं<ह : अंतर चा दवास (2012)
MयिOतलेखसं<ह * साह;यश)पी (2015) * समाजश)पी (2015) * जीवश)पी
(2015)
@वनोद* लेखसं<ह: गाढवाची गीता आ5ण गाजराची पुंगी (2018)
समीा सं<ह: xा आ5ण  तभा (2018)
सा9ह!य "तभा: सामhय+ आ5ण मया+दा (2018)
भाषण सं<ह: वvनस9ृ ट (2018)

वैनतेय लेखसं<ह: क)पनातरं ग (2018), समX
ु मंथन (2018)
अ)य

:

ग तशील लेखक संघ - भूमका (2003)
माणुसक^चा मळा : वामनदादा कड+क (2004)

`

काEयसावRी (2005)
कॉ. गोवंद पानसरे अमत
ृ महो;सवी गौरवका (2010)

•

भाषांतरे :

डॉ. लवटे यांPया सा9ह!याची 9हंद*, इं<जी, गुजराथी, Rेलम$ये भाषांतरे झाल* आहे त.

•

समीा लेखन

:

अनेक ?ंथांना तावना, अनेक ?ंथांत लेख अंतभत
ु+ , अनेक ?ंथां-या समीा
काशत.

9हंद* सा9ह!य संपदा
•

समीा <ंथ :

नाटककार शंकर शेष (1982)
यशपाल - एक सम? मू)यांकन (1984) (पुरकृत)
शेवडे - EयिKत;व एवं कृ त;व (1986) (पुरकृत)
हंद वेब साह;य (2013)

• अनुवाद :

• संपादन :

• अनुवाद/संपादन

व. स. खांडक
े र साह;याचा हंद अनुवाद

•

व. स. खांडक
े र क^ Uे9ठ कहा नयाँ (1983) (पुरकृत)

•

वvनभंग (अपण
ू + कादं बर ची पत
ू d व अनव
ु ाद) (1984)

•

शां त (वातंtयो;तर Oपक कथा) (1997)

•

अय : राजष+ शाहू : yत और वरासत - कॉ. गोवंद पानसरे (2002)

शवाजी व4यापीठ, को)हापूर-या अनेक पाDयपुतकांचे संपादन

:

•

परसाई क^ Uे9ठ Eयंग कहा नयाँ (1998)

•

परसाई के Uे9ठ Eयंlय नबंध (1998)

•

ग4य के रं ग (2004)

•

काEय अभलाषा (2004)

•

वा5णPय Eयवहार (2004)

•

Eयावहारक हंद (2004)

•

महारा9< रा9<भाषा सभा, पुणे-ग4य सुमन (1984)

•

महारा9< मा%यमक व उ-च मा%यमक पर ा मंडळ, पण
ु े

•

यव
ु क भारती (2007)
अंधवbवास उमूलन (खJड 1,2,3) - डॉ. नरW X दाभोलकर (2015)

{म और नरसन (2018) - डॉ. नरW X दाभोलकर
एकूण काशत ?ंथ:75,मराठ0 :52, हंद :23

•

अ$यपद :

सीमाभाग साह;य संमेलन, बेळगुंद , कना+टक (2007)

•

?ामीण मराठ0 युवा साह;य संमेलन, Qचंचवाड (2009)

•

राधानगर तालक
ु ा ?ामीण साह;य संमेलन (2009)

•

कारदगा साह;य संमेलन, कना+टक (2010)

•

दस
ु रे ?ामीण साह;य संमेलन, सरवडे, ता. राधानगर , िज. को)हापूर (2013)

•

चैतय शpदांगण साह;य संमेलन, मरज, िज. सांगल (2014)

•

पहले स|याX साह;य संमेलन तसंगी, ता. गगनबावडा, िज. को)हापूर.
(2015)

•

पहले द नबंधू भाई दनकरराव यादव मत
ृ ीय साह;य संमेलन, शरोळ, िज.
को)हापूर. (2015)

•

आ!मकथा

:

खाल जमीन वर आकाश

•

महारा9< फाऊंडेशन अमेरका साह;य पुरकार (2007) B. 25,000/-,
मृ तQचह

•

महारा9< राPय उ;कृ9ट साह;य नम+ती पुरकार

•

Uीमती ल}मीबाई टळक वशेष परु कार B. 10,000/-, गौरवQचह व
शितपR (2007)

•

मेहता फाऊंडेशन, पुणे या ‘वामी’कार रणिजत दे साई पुरकार B. 5,000/-,
गौरव Qचह (2007)

•

दwण महारा9< साह;य परषद, को)हापूर-या अJणाभाऊ साठे पुरकार
रKकम B. 2,000/- व

•

गौरवQचह (2007)

•

महारा9< टाईIस : टॉप- 5 म%ये समावेश (2007)

•

ललत ल}यवेधी ?ंथ व चोखंदळ वाचक पसंती (2007)

•

आकाशवाणी, को)हापूर (2007) आ5ण वसुंधरा वाहनी, बारामती कट
अभवाचन. (2008)

अनुवाद पुर8कार:

शवाजी व4यापीठ व सोलापूर व4यापीठ अTयासMमात समावेश (2007)

•

गज
ु राती, हंद ]ेलम%ये अनव
ु ाद काशत (2007-08)

•

खाल जमीन वर आकाश : एक वमश+ (2008)

•

खाल जमीन वर आकाश : संवाद आ5ण समीा काशन (2008)

‘व. स. खांडक
े र क^ Uे9ठ कहा नयाँ’ Uे9ठ अनुवादाी;यथ+ भारतसरकार-या कWX य
हंद

•

•

समीा पुर8कार :

नदे शालयाचा हंद तर भाषी हंद लेखक पुरकार (1983)

‘शेवडे : EयिKत;व एवं कृ त;व’ ?ंथास मौलक लेखनाब~ल भारत

सरकार-या कWX य हंद

नदे शालयाचा हंद तर भाषी हंद लेखक पुरकार (1986)

•

राTUभाषा चार/सार पुर8कार

:

रा9< य हंद Eयापक चार, सार, लेखन, अनव
ु ाद, संघटन

इ. कायाiची न_द घेऊन महारा9< शासना-या महारा9< राPय हंद साह;य
अकादमीतफ̀ ‘अनंत गोपाळ शेवडे वशेष पुरकार’ (B. 50,000/- रोख व गौरवपR
दान),अ5खल भारतीय महारा9< भारती पुरकार (2015).

•

समाजकाय पुर8कार

:

अनाथ, नराधार मल
व महलां-या संगोपन, शण सस
ु े , मल
ु
ु ंकार

व पुनव+सन काया+ची न_द घेऊन वेळोवेळी अनेक पुरकारांनी गौरव, पैक^ काह
मह;;वाचे :

o

नॅशनल कौिसल फॉर Oरल हायर एPयुकेशन, भारत सरकार, नवी द)ल तफ̀ ‘रोल ऑफ ऑनर’

(1971)

@वशेष

:

o

रोटर इंटरनॅशनलतफ̀ ‘Eहोकेशनल अवॉड+’ (1993)

o

अJणासाहे ब सहब
ु े रचना;मक काय+ परु कार, औरं गाबाद (1993)

o

पॅको पवार अवॉड+, को)हापरू (1993)

o

वसुंधरा कृतxता पुरकार, पुणे (2001)

o

को)हापूर भूषण (2001)

o

राजषd शाहू सामािजक कृतxता पुरकार, सोलापूर (2006)

o

भाई माधवराव बागल पुरकार (2008)

o

राPयतर य लोकशक परु कार (2010)

o

कम+वीर मामासाहे ब जगदाळे सामािजक काय+ परु कार (2012)

o

बाळ पाट ल सोशल क)चर अवेअरनेस अवॉड+ (2014)

o

Mां तPयोती सावRीबाई फुले रा9< य पुरकार, नाशक (2017)
आजवर ववध परु कार Oपाने मळालेल पंधरा लाख Bपयांची रKकम ववध सामािजक,
शै5णक, साहि;यक संथांना दान.

