ा. म.द. हातकणंगलेकर
•

ाचाय मधक
ु र दताेय हातकणंगलेकर यांचा ज म 1 फेव
ु ार, 1927 रोजी हातकंणगले येथे झाला.

•

व"डलां$या अकाल &नधनामुळे ते मामाकडे सांगलत आले आ,ण सांगलकर होऊन गेले.

•

इ.स. १९४४ म2ये ते मॅ45क झाले आ,ण सन १९४६ साल 7यांनी 8व9लं:डन कॉलेजात असताना इंटर
आ=स$या पर?ेत तकशाAB या 8वषयासाठE ठे वलेले 9सF असे सेबी पाGरतो8षक 9मळ8वले. नंतर, सन
१९४८ म2ये बी.ए पर?ेत इंKजी 8वषयासाठE 7यांना मंब
ु ई 8वMयापीठात एलस पाGरतो8षक 9मळाले. सन
१९५० म2ये 7यांनी पण
ु े 8वMयापीठातन
ू इंKजी आ,ण मराठE 8वषयात एम.ए. पण
ू  केले.

•

7यानंतर हातकणंगलेकरांनी डेQकन एRयुकेशन सोसायट$या

सांगलमधील

8व9लं:डन महा8वMयालयात

अधSयाTयाता Uहणन
ू अ2यापन कारVकदXला सुरवात केल. पुढे धारवाड येथे ॲ[Kक\चरल महा8वMयालयात
ते पूणव
 ेळ ा2यापक Uहणन
ू नोकरस लागले. १९५६ साल ते 8व9लं:डन म2ये परतले आ,ण &तथेच ते
ा2यापकापासन
ू ते ाचाय असे सलग १९८७ सालापय^त काम करत रा4हले.
•

स7यकथा, समाज बोधन प_Bका, नवभारत, वसंत, वीणा, महाSदार यातन
ू 8वपूल लेखन केले.

•

सा4ह7य संAकृ&त मंडळ, 2. 8वcवकोश &न9मती मंडळ, 3. कराड सा4ह7य पुरAकार, 4. रा. fी गो. पुAकार
स9मती, 5. सा4ह7य अकादमी, 6. iानपीठ , मराठE स9मती, 7. जी ए कुलकणj Aमारक स9मती, 8.
कथाकार fी. दा. पानवलकर Aमत
ु कै. भा. शं. भणगे Aमत
ृ ी SयाTयानमाला , 9. कुलगl
ृ ी SयाTयानमाला
या सव संAथांचे सदAय Uहणन
ू काम केले.

•

मराठE समी?क होते. 7यांनी आजचे मराठEतील आघाडीचे लेखक 8वcवास पाटल, राजन गवस, दादासाहे ब
ं े , दयासागर ब ने, चैत य माने अशा
मोरे यां$यापासन
ू सांगल पGरसरातील नामदे व माळी, 4दलप 9शद
अनेक नवो4दत लेखकांना 9ल4हते केले, 7यांना काशक शोधन
ू 4दले.

•

7यां$या जीवनात आले\या अनेक अनभ
ु वावoन ’उघडझाप’

हे आ7मव7ृ त वाचकां$यासमोर आणले. 7याचे

काशन 7यांचे सा4हि7यक 9मB आ,ण 9सF कवीमंगेश पाडगावकर यां$या हAते झाले होते.
•

मराठEतील अ?रवाqमय इंKजीत अनुवा4दत कoन 7यांनी मराठEचे Aथान दे श आ,ण जाग&तक Aतरावर
उं चावsयाचे काम केले. महाराt5ाबाहे र$या भारताला आ,ण जाग&तक सा4ह7य8वcवाला मराठEतील कसदार
लेखन पोचवsयाची 7यांची काम[गर मोलाची ठरल.

•

’"8व9लं:डन‘चे

ाचाय

Uहणन
ू

हातकणंगलेकरांनी

केलेल

काम[गरह

अजोड

रा4हल.

एखाMया

महा8वMयालयाचे नाव एखाMया ाचायाशी जोडले जाsयाचे भा:य 7यां$या वा=याला आले.
•

1975 चा महाराt5 शासनाचा आदश# ा$यापक परु %कार

•

महाराt5 फाऊंडेशनचा &ंथ परु %कार

•

अनेक नागर स7कार तसेच सांगल( भष
ु ण परु Aकार.

• सांगलत फेुवार २००८ म2यv संप न झाले\या ८१-या मराठ/ सा0हय संमेलनाचे अ$य4पद 7यांनी
भुष8वले.

• 7यांचा म7ृ यू 25 जानेवार 2015 रोजी झाला.
----------

