
                 
१. नाव                  :  डॉ. भीमराव खंडू वानोळे 

२. महाववद्यालयाचे नाव    : यशवंतराव चव्हाण वारणा महाववद्यालय,  

                                                 वारणानगर जि. कोल्हापूर वपन- ४१६११३. 
३. पद                  : सहा. प्राध्यापक, मराठी ववभाग  

४. िन्म ददनांक          : १६/०५/१९७८ 

५. भ्रमणध्वनी            : ९४२१२०५६३० 

६. ई मेल                : bkwanole@gmail.com 

७. शैक्षणणक अहताा        : 
अ.क्र पदवी ववद्यापीठ ववषय वषा शे्रणी 
१  बी. ए. स्वामी रामानंद तीर्ा मराठवाडा 

ववद्यापीठ नांदेड  

मराठी, राज्य, 
समािशास्र   

२००३ द्ववतीय 

२ बी. एड. स्वा.रा.तीर्ा मराठवाडा ववद्यापीठ नांदेड  मराठी,इततहास  २००४ ववशेष प्राववण्य  
३  एम. ए. स्वा.रा.तीर्ा मराठवाडा ववद्यापीठ नांदेड  मराठी  २००५ द्ववतीय  

४  डी. एड. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा पररषद, पुणे  सवा ववषय  २००८ ववशेष  

५  एम. ए. शशवािी ववद्यापीठ, कोल्हापूर  राज्यशास्र  २०११ प्रर्म  

६  नेट  ववद्यापीठ अनुदान आयोग ददल्ली  मराठी  २००७  

७  सेट  साववरीबाई फुले पुणे ववद्यापीठ, पुणे  राज्यशास्र २०१८  

८  पीएच. डी. शशवािी ववद्यापीठ, कोल्हापूर मराठी  २०१९  

 

८. अध्यापनाचा अनुभव   

शाळा/ महाववद्यालयाचे 
नाव 

पद अध्यापन अनुभव 

पदवी पूवा / पदवी पदयुत्तर 

पासून पयतं पासून पयतं 

ववद्या मंददर बबिरू ता. 
चंदगड जि. कोल्हापूर  

सहाय्यक शशक्षक  िून २००४  िुलै २०१०  ----- ----- 

यशवंतराव चव्हाण वारणा 
महाववद्यालय, वारणानगर 
जि. कोल्हापूर  

सहाय्यक प्राध्यापक, 
मराठी ववभाग 

िुलै 
२०१०  

पुढे  िून 
२०११  

पुढे  

      

९. पीएच. डी. प्रबंध शीषाक : “आदिवासी आंध जमातीच्या प्रयोगरूप लोककलांचा अभ्यास” 

वैयक्ततक मादिती (Bio-Data) 

mailto:bkwanole@gmail.com


१०. अभ्यासक्षेत्र :आदिवासी सादित्य व लोकसादित्य, आधुननक मराठी सादित्य, सादित्यशास्त्त्र  

११. प्रकाशशत शोधतनबंध  

अ.

क्र 

शोधतनबंधाचे शीषाक पषृ्ट्ठ 
क्रमांक 

संशोधन पबरका/ 
ग्रंर्ाचे नाव 

ISSN/ ISBN 

क्रमांक 
Impat 
Factor 

१  शेतकऱयांच्या व्यर्ावदेना : 
अंगारमाती   

३५६ ते 
३६८  

दशलत, ग्रामीण आणण 
प्रादेशशक सादहत्य  

ISBN 978-81-
925945-0-7 

 

२  आंध आददवासी िमातीमधील 
लोकदेवता  

२४९ ते 
२५२  

लोकिैवत ISBN 978-81-
924894-4-8 

 

3 आददवासीच्या कादंबरीतून प्रकट 
झालेले भावववश्व  

२९ ते ३३  Appraisal- A Peer 
Reviewed Multi-
Disciplinary 
International Journal 

ISSN 2348-
9308 

 

4 जस्रयांच्या सबलीकरणात मराठी 
सादहत्यातील जस्रयाचंे योगदान  

४६७ ते 
४७०  

Changing Phases in 
Women Empowerment 

ISBN978-93-
82028-26-0 

 
 

5 जस्रयांच्या होणारा होणारा 
कोंडमारा अशभव्यक्त करणारी 
कादंबरी : भूमी  

२१ ते 
२४  

Appraisal- A Peer 
Reviewed Multi-
Disciplinary 
International Journal 

ISSN 2348-
9308 

 

६  बबरसा मंुडाचे आददवासी 
सादहत्याला योगदान  

४६ ते 
५०  

समाजसुधारकांचे मराठी 
सादित्याला योगिान  

ISBN 978-81-
931444-1-1 

 

7 आददवासी चळवळीचे आददवासी 
कववतेत उमटलेले पडसाद  

२६४ ते 
२७१  

समाजसुधारणा चळवळीच े
सादित्य आणण इनतिास 
लेखनाला योगिान  

ISBN 978-81-
933230-5-2 

 

8 िागततकीकरणाचे मराठी ग्रामीण 
कववतेत उमटलेले पडसाद  

९६ ते 
९९  

Globalization : 
Challenges Before Rural 
Community 

ISBN 978-81-
933230-6-9 

 

९  आंधांचे लोकवांग्मय अनोख े
ज्ञानभांडार  

३३ ते 
३६   

शशिोरी (२०/०५/२०१७)   

१०  आंधाचे िीवन अशभव्यक्त 
करणारी आददवासी कादंबरी : वाडा  

१ ते ९   ववद्यापीठीय 
अभ्यासक्रमातील 
आदिवासी सादित्य  

ISBN 978-81-
938715-2-2 

 

११  ‘बामणवाडा’ या कादंबरीतून प्रकट 
होणारे मानवी हक्काचे स्वरूप  

१३१ ते 
१३५  

Research Journey 
International 
Multidisciplinary E-
Research Journal  

ISSN 2348-
7143 

3.452 

१२  ‘मी तोडले तुरंगाच ेदार’ या 
काव्यसंग्रहातून अशभव्यक्त 
झालेली समकालीनता  

७२ ते 
७५  

Uniresearch Journey 
International 
Multidisciplinary E-
Research Journal  

ISSN 3221-
4953 

3.020 



१३  ‘वाडा’ कादंबरीतून प्रकट झालेली 
वैचाररकता  

१७६ ते 
१८०  

Aayushi Intrnational 
Interdisciplinary 
Research Journal 

ISSN 2349-
638X 

3.025 

१४  ‘तळ ढवळताना’ या 
काव्यसंग्रहातून अशभव्यक्त 
झालेल्या पयाावरणववषयक िाणीवा   

२६८ ते 
२७०  

Aayushi Intrnational 
Interdisciplinary 
Research Journal 

ISSN 2349-
638X 

5.707 

१५  ‘पाणी पाणी’ या कर्ासंग्रहातून 
अशभव्यक्त झालेली दषु्ट्काळाची 
धग  

१५६ ते 
१६२  

Research Journey 
International 
Multidisciplinary E-
Research Journal  

ISSN 2348-
7143 

6.261 

१६  आददवासी कादंबरीतील श्रशमक  २५० ते 
२५२  

Peer Reviewed Referred 
Research Journal 

श्रमसंस्त्कृती आणण 
सादित्य  

ISSN 2319-
6025 

 

17  वारकरी संप्रदायाचा समन्वयवादी 
दृष्ट्टीकोन  

१६० ते 
१६२  

Peer Reviewed Referred 
Research Journal 
मध्ययुगीन मराठी 
वांग्मयातील ववववध 
संप्रिाय   

ISSN 2319-
6025 

 

१८  आददवासींच्या लोकनाट्याच ेस्वरूप 
व सध्यजस्र्ती   

७१ ते 
७७  

लोककला उगम, ववकास 
व सध:क्स्त्िती   

ISBN 978-81-
940070-0-5 

 

१९  आददवासी कलाचंी वजैश्वकता  १३३ ते 
१३६  

Research Journey 
International 
Multidisciplinary E-
Research Journal 

ISSN 2348-
7143 

6.625 

 

१२. चचाासर / कायाशाळा शोधतनबंध सादरीकरण  

अ.
क्र. 

शोधतनबंध सादरीकरण चचाासर / कायाशाळा उपजस्र्ती 
आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य  ववद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य  ववद्यापीठ 

१ २ २० १ १ --- ९ १ २० 

  

१२. Faculty Development Program  

अ. 
क्र. 

कोसाचे नाव कालावधी संस्र्ा/ ववद्यापीठ 

१  उदबोधन वगा  १२/०५/२०१४ ते ०७/०६/२०१४  संत गाडगे बाबा ववद्यापीठ अमरावती  

२  उिाळा वगा  २०/०९/२०१६ ते १०/१०/२०१६  साववरीबाई फुले ववद्यापीठ,पुणे व शशवािी 
ववद्यापीठ कोल्हापूर  



३  Faculty 
Development 
Program 

१८/०५/२०२०  ते ०३/०६/ 
२०२०    

MHRD Pandit Madan Mohan Malaviya 

National Mission on Teachers & Teaching. 

Organized By Teaching learning Center  

Ramanujan College University Dilhi 

४  Faculty 
Development 
Program  

१८/०५/२०२० ते ३१/०५/ 
२०२०    

Shremati Nathibai Damodar Thackersey 

(SNDT) Women’s University Mumbai 

Organized by Dr. Babasaheb Ambedkar Chair 

५  FDP ३०/०५/२०२० ते ०३/०६/ 
२०२०  

सतीश प्रधान  ज्ञानसाधना कॉलेज ठाण े

६  FDP २७/०५/२०२० ते २८/०५/ 
२०२०  

एस.एम. जोशी कॉलेज िडपसर पुणे  

७  FDP ०१/०६/२०२० ते ०६/०६/ 
२०२०  

डॉ. घाळी कॉलेज, गडदिगं्लज क्ज. कोल्िापूर  

८  FDP ३१/०५/२०२० ते ०४/०६/ 
२०२०    

यशवंतराव चव्िाण वारणा मिाववद्यालय, 
वारणानगर आणण बिाई अकािमी पाचगणी  

९  FDP १४/०६/२०२० ते २०/०६/ 
२०२०  

शशक्षणमिर्षी डॉ. बापुजी साळुखे मिाववद्यालय, 
शमरज  

१०  FDP १७/०६/२०२० ते २१/०६/ 
२०२०  

 बी. के. बबरला कॉलजे कल्याण  

११  मोडीशलपी  ०७/०४/२०२० ते १४/०४/ 
२०२०  

डॉ. घाळी कॉलेज, गडदिगं्लज  

१२  काययशाळा  ११/०५/२०२० ते २०/०५/ 
२०२०  

श्री शािू मंदिर मिाववद्यालय, पुणे आणण छत्रपती 
शशवाजी कॉलेज सातारा 

 

१३. शैक्षणणक काया (Co-Curricular & Extra Curricular) 

१.मराठी ववभाग सहसंपादक, वारणा वावषाक तनयतकाशलक शैक्षणणक वषा २०१३-१४, २०१५-१६, 
२०१६-१७, २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२०२०. 
२.सदस्य, बी. ए. भाग २ बदललेला अभ्यासक्रमावर आधाररत दद.२०/०८/२००८ रोिी आयोजित  
शशक्षक प्रशशक्षण कायाशाळा.  

३.सदस्य, मराठी व इततहास ववभागाच्या वतीने दद. ९ माचा २०१६ रोिी आयोजित ’समािसुधारणा 
चळवळीचंे सादहत्य आणण इततहास लेखनाला योगदान’ या ववषयावरील राष्ट्रीय चचाासर.  

४.संपादक सदस्य, ‘समािसुधारणा चळवळींचे सादहत्य आणण इततहास लेखनाला योगदान’ (ISBN 

978-81-933230-5-2) हा ग्ररं्. 



५.सदस्य, यशवंतराव चव्हाण वारणा महाववद्यालय, वारणानगर दद. ३० िानेवारी २०१९ रोिी 
आयोजित ‘सहकारमहषी तात्यासाहेब कोरे स्मतृीवपत्यर्ा’ राज्यस्तरीय वक्ततृ्व स्पधाा.  

६.समन्वयक, शशवािी ववद्यापीठ मराठी शशक्षक संघ, कोल्हापूर व यशवंतराव चव्हाण वारणा 
महाववद्यालय, वारणानगर यांच्या संयुक्त ववद्यमाने दद. 31 िानेवारी २०१९ रोिी आयोजित 
राष्ट्रीय मराठी काव्यवाचन व कर्ाकर्न स्पधाा. 
७.महाववद्यालयीन व राज्यस्तरीय वकृत्व स्पधाा व काव्यवाचन स्पधाा परीक्षक. 
८.महाववद्यालयीन व ववद्यापीठीय परीक्षांचे वररष्ट्ठ व कतनष्ट्ठ परीक्षक. 
९.बी.ए.व एम.ए. मराठी ववषयाच्या उत्तरपबरकांचे मूल्यमापन (Examiner & Moderator) 
१०.एम. ए. भाग १ लोकसादहत्य व लोककला या ववषयाचे पेपर सेटर (२०१७-१८) 
११.मराठी ववश्वकोशासाठी १० मराठी लखेकाचंी मादहती लेखन. 
१२.राष्ट्रीय सेवा योिना शशबीर मौिे मोहरे येर्े ‘आिचा ववध्यार्ी अभ्यासार्ी की परीक्षार्ी ?’ या 
ववषयावर मागादशान व चचाा. 
१३.राष्ट्रीय सेवा योिना शशबीर मौिे काखे येर्े दद.११/०२/२०२० रोिी ‘मूल्यशशक्षण काळाची गरि 
या’ ववषयावर मागादशान. 
१४.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर महाववद्यालय पेठ वडगाव येर्े दद. २७/०२/२०२० रोिी मराठी 
भाषाददनातनशमत्त ‘मराठी भाषा संवधान’ या ववषयावर मागादशान. 
                                                                                                                डॉ. भीमराव वानोळे     


