
                                                                                                               

                        वैयक्तिक माक्तिती   

१. संपूर्ण नाव        : बापूसािबे खडूं  जवळेकर 

२. परू्ण पत्ता          : म.ु कासार जवळा पो. जवळा ( ब.ु) ता. क्तज. लातूर 

३. जन्मक्तिनांक      : ११ जानेवारी, १९७६ 

४. धमण                 : क्तििं ू( जात - चांभार ) 

५. नागररकत्त्व        :भारतीय 

 अ : शैक्षणिक  माणिती  : 

अन.ुक्र. परीक्षा उत्तीर्ण  वर्ण       मडंळ / क्तवद्यापीठ  टक्के         श्रेर्ी 

१ एस. एस. सी. १९९२ औरंगाबाि      ५९ क्तितीय  

२ एच. एस. सी १९९५ औरंगाबाि ५५. ६७ क्तितीय 

३ बी. ए . १९९९ स्वा. .रा. ती. म. क्तवद्यापीठ, 

नांिडे    

४७.०० क्तितीय 

४ एम. ए. मराठी २००१ परु् ेक्तवद्यापीठ, परु् े ६३. ७५ प्रथम 

५ नेट क्तडसेंबर - २००० य.ुजी.सी. पास कें द्रस्तरीय पात्रता 

परीक्षा   

६ वतृ्तपत्र व  जनसंज्ञापन 

पिक्तवका 

जनू २००२ य.च. मिु क्तवद्यापीठ, 

नाक्तिक   

पास क्तितीय 

७ पीएच. डी माचण-२०१९ स्वा.रा.ती.म. क्तवद्यापीठ, 

नांिडे     

सातत्य डॉ.बाबासािबे 

आंबेडकर यांच्या 

क्तनयतकाक्तलकांचा                                                                                                                                       

अभ्यास     

 

 

 

 

 



ब : अध्यापन अनुभव  

अनु.  

क्र. 
संस्थेचे नाव                पदाचे  

स्वरूप    
कालावधी 

    पासून 
परं्यत 

१.     
 

गोखले एजु्यकेशन सोसार्यटीचे कला वाणिज्य व 

णवज्ञान मिाणवद्यालर्य , श्रीवधधन  णि. रार्यगड 
ताणसका 

तत्त्वावर   

१७. ०७. २००२   २७. ०२. २००४  
 

२. श्री गुिराती सेवा समािाचे, श्रीमती चंपाबेन 

बालचंद शिा मणिला मिाणवद्यालर्य,सांगली   
ताणसका 

तत्त्वावर   

०५. ०७. २००६   २२. १२. २००६ 

३. सि्कारभूषि एस. के. पाटील मिाणवद्यालर्य, 

कुरंदवाड णि. कोल्हापूर   
ताणसका 

तत्त्वावर   

०१. १२. २००७ ३१ . ०३. २००९ 

४. डेक्कन एजु्यकेशन सोसार्यटीचे, णवणलंग्डन 

मिाणवद्यालर्य, सांगली 
ताणसका 

तत्त्वावर   

०१.०९.२००४ 
१३.०७.२०१५  
 

३१.०३.२००९    
३०.०४.२०१९       

५. णशव छत्रपती णशक्षि संस्थेचे,  
रािषी शाहू मिाणवद्यालर्य (स्वार्यत्त), लातूर   

ताणसका 

तत्त्वावर   

२८.०६.२०१९  - 

 

इतर शैक्षणिक माणिती : 

क : चचाधसत्र व कार्यधशाळेत सिभाग -   

१. नेमगोडंा दादा पाटील नाईट कॉलेि, सांगली आर्योणित ‘Qality Enhancement After Accrediation‘ 

णवषर्यावरील एक णदवसीर्य कार्यधशाळा णद. १५ िानेवारी २००६.  

२. काकासािेब चव्हाि मिाणवद्यालर्य, तळमावले णि.सातारा र्यांच्या वतीने आर्योणित व णशवािी णवद्यापीठ, कोल्हापूर   

प्रार्योणित‘’बी.ए.भाग -३ मराठी (से्पशल )बदललेला अभ्यासक्रम ‘’ णवषर्यावरील एक णदवसीर्य प्रणशक्षि णशबीर   

 णद. ०३ सप्टेंबर २००६.  

३. णशवािी णवद्यापीठ, कोल्हापूर मराठी णवभागाच्या वतीने आर्योणित “प्रा. गो.मा.पवार र्यांची समीक्षा व मिषी णशंदे 

णवषर्यक लेखन “ र्या णवषर्यावरील दोन णदवसीर्य चचाधसत्र णद. १३ व १४ ऑक्टोबर २००७.  

४. णशवािी णवद्यापीठ, कोल्हापूर व डॉ.बाबासािेब आंबेडकर संशोधन व णवकास कें द्र र्यांच्यावतीने आर्योणित केलेल्या   

“मागासवगीर्यांचे आरक्षि धोरि :उपर्योणगता आणि मित्त्व“ र्या णवषर्यावरील दोन णदवसीर्य राष्ट्र ीर्य चचाधसत्र   

  णद. १६ व १७ माचध २००७.  

५. ८१ वे अखखल भारतीर्य साणित्य संमेलन, सांगली, चार णदवसीर्य संमेलनास उपखस्थती णद. १८ ,१९,२० व २१ िानेवारी 

२००८.       

६.  िर्यणसंगपूर कॉलेि, िर्यणसंगपूर व णशवािी णवद्यापीठ,कोल्हापूर आर्योणित “पदवु्यत्तर अध्यापकांच्या 

कार्यधशाळा” णद. २५   फेबु्रवारी २००८. 

७. नगरवाचनालर्य, कुरंदवाड आर्योणित िागणतक मानवी िक्क णदनणनणमत्त “बालकांचे िक्क” र्या णवषर्यावर 

व्याख्यान णद. २० णडसेंबर २००८. 

८. आट्धस कॉमसध आणि सार्यन्स कॉलेि, पलूस आर्योणित “उच्च णशक्षिातील मानवी मूल्य“ णवषर्यावर  एक णदवसीर्य 

कार्यधशाळा णद. १२  फेबु्रवारी २००९.  



९. साणित्य अकादमी आणि मराठी णवभाग, णशवािी णवद्यापीठ,कोल्हापूर आर्योणित ”स्वातंत्र्योत्तर वाड्मर्यीन  

चळवळी आणि खिर्यांचे प्रश्न“ णद. २८ णडसेंबर २०१६ .   

१०. णवणलंग्डन मिाणवद्यालर्य, सांगली इणतिास णवभाग आर्योणित एक णदवसीर्य  ‘णवद्यापीठस्तरीर्य कार्यधशाळा’  

      णद. ३०  णडसेंबर २०१६ .   

११.  णशवािी णवद्यापीठ,कोल्हापूर मिषी णवठ्ठल रामिी णशंदे अध्यासन “मिषी णवठ्ठल रामिी णशंदे र्यांची बहुिन 

णवचारांची संकल्पना आणि सद्यखस्थती’’ णद. २ िानेवारी २०१७.       

 १२. “३४ वे अखितादशध साणित्य संमेलन” लातूर णद. १४ व १५  िानेवारी २०१७.  

१३. लालबिादूर शािी कॉलेि ऑफ आट्धस कॉमसध आणि सार्यन्स कॉलेि,सातारा मराठी णवभाग, णशवािी 

णवद्यापीठ,कोल्हापूर आर्योणित सिावे वाणषधक अणधवेशन आणि राष्ट्र ीर्य चचाधसत्र “१९९० नंतरच्या मराठी साणित्यातील 

प्रर्योगशीलता” णद. १८  व १९  माचध २०१७.  

१४. णशवािी णवद्यापीठ,कोल्हापूर मराठी णवभाग, एक णदवसीर्य राज्यस्तरीर्य चचाधसत्र “आधुणनक मराठी काव्यपरंपरा 

आणि प्रभावक्षमता”   णद. २२ माचध २०१७. 

१५. णशवािी णवद्यापीठ,कोल्हापूर मराठी णवभाग आणि  णशवािी णवद्यापीठ णशक्षक संघ, कोल्हापूर राष्ट्र ीर्य चचाधसत्र 

“मिाणवद्यालर्यीन स्तरावरील मराठीचे अध्यापन “ णद. २३ माचध २०१७. 

१६. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर मिणवद्यालर्य ( कला,वाणिज्य व णवज्ञान),मिाड णि. रार्यगड णवद्यापीठ अनुदान आर्योग 

पुरसृ्कत राष्ट्र ीर्य चचाधसत्र “मराठी भाषांतर प्रणक्रर्या “ णद. १९ व २० एणप्रल २०१७. 

१७. रािषी शाहू मिाणवद्यालर्य (स्वार्यत्त),लातूर इणतिास णवभाग द्वारा आर्योणित, सातणदवसीर्य ऑनलाईन शाटध टमध      

कोसध पूिध.    णवषर्य : “ रािा णशवछत्रपती”  (१३ फेबु्रवारी ते १९फेबु्रवारी, २०२१ ) 

  

इ) प्रकाणशत लेख : 

 १)‘अण्णा भाऊंच्या कथेतील नाणर्यका‘,  समग्र अण्णा भाऊ साठे : संपादक डॉ. अमर कांबळे,  शोभा चाळके 
  संवाद प्रकाशन, कोल्हापूर  प्र. आ. ऑगष्ट् २०१७      
२)‘अण्णा भाऊच्या कथेतील नार्यक-नाणर्यका’, ‘अण्णा भाऊ साठे व्यक्ती, साणित्य आणि समीक्षा : संपादक डॉ.     

रािकुमार मसे्क डॉ. लहू वाघमारे  
रु्यगप्रवतधक प्रकाशन, लातूर  प्र.आ. १४ एणप्रल २०१९   
                               

   

 

 

       

                                                                                                                  - बापसूािबे खडूं  जवळेकर 

                           


