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प्रकािशत पु तके-  
 

ग यलेखन-  
* ‘किवतेभोवतीचं अवकाश’ (लेखसगं्रह) 
* ‘ईशावा यम ्  इदं सवर्म ्.. : एक आकलन-प्रवास’ (त वज्ञान) 
* ‘अथांग’- (अनुवािदत कादंबरी) िब या सु बा यां या ‘अथाह’ या सािह य अकादेमी पुर कार 
प्रा त मळू नेपाळी कादंबरीचा मराठी अनुवाद. 
* आनंदी गोपाळ (कादंबरी- सिंक्ष त आवृ ती) ी ज जोशी यां या आनंदी गोपाळ या कादंबरीचे 
कुमारवयीन मलुांसाठी संिक्ष तीकरण 
 

 

किवतासंग्रह- 
 

मराठी- ८ 
‘आरसा’, ‘आकाश’, ‘लाहो’, ‘मी एक दशर्निबदं’ू, ‘रहाटाला पु हा गती िदलीय मी’, ‘ त्री अस याचा 
अथर्’, ‘उ तराधर्’ आिण ‘ यक्त-अ यक्ता या म यसीमेवर’. 
 

िह दी- ३ 
‘मौन क्षण  का अनुवाद’, ‘इसीिलए शायद’, आिण ‘मेरे िह से की यात्रा’- ( वतः या िनवडक 
मराठी किवतांचा िह दी अनुवाद),  
 

 



अनुवािदत- ४ 
 * ‘बोल माधवी’ (च द्रप्रकाश देवल यां या ‘बोलो माधवी’ या िह दी किवतासगं्रहाचा अनुवाद), 
* ‘तरीही काही बाकी राहील’ (िव वनाथ प्रसाद ितवारी यां या िनवडक िह दी किवतांचा अनुवाद),  
* ‘ल हा ल हा’ (दीि त नवल यां या ‘ल हा ल हा’ या किवतासगं्रहाचा अनुवाद), 
* ‘तू िलही किवता’ (डॉ. दामोदर खडसे यां या ‘तुम िलखो किवता’ या किवतासगं्रहाचा अनुवाद) 
 

बालगीतसगं्रह- ५ 
‘िटक टॉक िट्रगं’, ‘अनु मनु िश ’, ‘जगंल जंगल जगंलात काय?’(इसाप गाणी), 
‘िभगंोर् या िभगं’, आिण ‘ऋतुचक्र’ 
 

इ‐पु तक-  

‘आकलना या न या ित यावर’ (छायािचत्र-किवता) 
(http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ant_asavari_kakade.pdf) 

लॉग्ज-  

‘ लॉग, एक नवी सु वात’ या लॉगमधे िवषयानुसार बनवलेले दहा लॉग्ज एकित्रत. 
(http://www.asavarikakade.blogspot.com) 
 
 

काही मह वाचे पुर कार- 
 

* ‘बोल माधवी’- सािह य अकादेमी, नवी िद लीचा अनुवाद पुर कार २००६ 
* ‘इसीिलए शायद’‐ कद्रीय िहदंी िनदेशालय, नवी िद लीचा ‘िहदंीतर भाषी िहदंी लेखक पुर कार 
* ‘मेरे िह से की यात्रा’- महारा ट्र रा य िह दी सािह य अकादमीचा सतं नामदेव पुर कार 
* ‘आरसा’ आिण ‘मी एक दशर्निब द’ू या सगं्रहांना महारा ट्र रा य पुर कार 
* बालसािह यासाठी औरंगाबाद या पिरवतर्न सं थेचा कै. ग.ह. पाटील परु कार 
* ‘किवतेभोवतीचं अवकाश’- आचायर् अत्रे मिृत प्रित ठान केशवकुमार आचायर् अत्रे पुर कार 
* ‘ईशावा यम ्  इदं सवर्म ् ...’- सावर्जिनक वाचनालय, नािशकचा ग. िव. अकोलकर पुर कार. 
* एकूण लेखनासाठी गो. नी.दांडकेर मिृत ‘मृ मयी’ पुर कार 



 

इतर स मान 
* इय ता सातवी ते एम. ए. पयर्ंत या िविवध वगार्ं या अ यासक्रमात व िविवध सपंािदत 
सगं्रहांमधे वरील सगं्रहांमधील किवतांचा समावेश. 
* आकाशवाणी, नवी िद ली तफ आयोिजत सवर्भाषी किवसमेंलनात(२००२) मराठीचे प्रितिनिध व 
* िह दी सािह य स मेलन, प्रयाग (अलाहाबाद) वारा ‘स मेलन स मान’- २००४ 
* अिखल भारतीय मराठी सािह य समेंलनासह अनेक मह वा या सािहि यक कायर्क्रमांमधे 
किवतावाचन, िनबंधवाचन, भाषण अशा प्रकारचा सहभाग. 
 

आगामी-  
‘ वगतांचे िठपके’ - किवतासगं्रह 
 


