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प्रकाशित पुस्तकेगद्यलेखन-

‘कववतेभोवतीचं अवकाश’ (लेखसंग्रह)

‘ईशावास्यम इदं सववम.. : एक आकलन-प्रवास’ (तत्तत्तवज्ञान)
कववतासंग्रहमराठी‘आरसा’, ‘आकाश’, ‘लाहो’, ‘मी एक दशवनबबंद’ू , ‘रहाटाला पुन्हा गती ददलीय मी’, ‘स्री असण्याचा
अर्व’, आणण ‘उत्ततरार्व’.
हहन्दी‘मौन क्षणों का अनुवाद’ आणण ‘इसीललए शायद’
अनुवाहदत‘मेरे दहस्से की यारा’-(स्वतःच्या ननवडक मराठी कववतांचा दहन्दी अनुवाद),
‘बोल मार्वी’ (चन्रप्रकाश दे वल यांच्या ‘बोलो मार्वी’ या दहन्दी कववतासंग्रहाचा मराठी अनव
ु ाद),
‘तरीही काही बाकी राहील’ ( ववश्वनार् प्रसाद नतवारी यांच्या ननवडक दहन्दी कववतांचा अनव
ु ाद),
‘लम्हा लम्हा’ (दीप्तत नवल यांच्या ‘लम्हा लम्हा’ या कववतासंग्रहाचा अनुवाद),
‘तू ललही कववता’ (डॉ. दामोदर खडसे यांच्या ‘तुम ललखो कववता’ या कववतासंग्रहाचा अनुवाद)
बालगीतसंग्रह‘दटक टॉक दरंग’, ‘अनु मनु लशरू’, ‘जंगल जंगल जंगलात काय?’(इसाप गाणी),
‘लभंगोर्या लभंग’, आणण ‘ऋतच
ु क्र’

काही महत्तत्तवाचे पुरस्कार* ‘बोल मार्वी’- सादहत्तय अकादे मी, नवी ददल्लीचा अनुवाद पुरस्कार २००६
* ‘इसीललए शायद’- केंरीय दहंदी ननदे शालय, नवी ददल्लीचा ‘दहंदीतर भाषी दहंदी लेखक पुरस्कार
* ‘मेरे दहस्से की यारा’- महाराष्ट्र राज्य दहन्दी सादहत्तय अकादमीचा संत नामदे व परु स्कार
* ‘आरसा’ आणण ‘मी एक दशवनबबन्द’ू या संग्रहांना महाराष्ट्र राज्य परु स्कार
* बालसादहत्तयासाठी औरं गाबादच्या पररवतवन संस्र्ेचा कै. ग.ह. पाटील पुरस्कार
* ‘कववतेभोवतीचं अवकाश’- आचायव अरे स्मनत त प्रनतष्ट्ठान केशवकुमार आचायव अरे पुरस्कार
* ‘ईशावास्यम इदं सववम...’- साववजननक वाचनालय, नालशकचा ग. वव. अकोलकर पुरस्कार.
* एकूण लेखनासाठी गो. नी. दांडक
े र स्मनत त ‘मण्त मयी’ परु स्कार
इतर सन्मान
* इयत्तता सातवी ते एम. ए. पयंतच्या ववववर् वगांच्या अभ्यासक्रमात व ववववर् संपाददत
संग्रहांमर्े वरील संग्रहांमर्ील कववतांचा समावेश.
* आकाशवाणी, नवी ददल्ली तफे आयोप्जत सववभाषी कववसंमेलनात(२००२) मराठीचे प्रनतननधर्त्तव
* दहन्दी सादहत्तय सम्मेलन, प्रयाग(अलाहाबाद) द्वारा ‘सम्मेलन सम्मान’-२००४
* अणखल भारतीय मराठी सादहत्तय संमेलनासह अनेक महत्तत्तवाच्या सादहप्त्तयक कायवक्रमांमर्े
कववतावाचन, ननबंर्वाचन, भाषण अशा प्रकारचा सहभाग.
आगामी* ‘व्यक्त-अव्यक्ताच्या मध्यसीमेवर’- (कववतासंग्रह)- राजहं स प्रकाशन, पुणे
* ‘अर्ांग’- बबन्द्या सुब्बा यांच्या ‘अर्ाह’ या सादहत्तय अकादे मी पुरस्कार प्रातत मूळ नेपाळी
कादं बरीचा मराठी अनुवाद (दहंदी व इंग्रजी अनुवादावरून)- सादहत्तय अकादे मी, नवी ददल्ली.

