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Personal Information of College Teacher 

 
1. Name in Full  :- Prof. Dr. RESHMA  RAMESH  DIVEKAR  

2. Date of Birth  :- 11 Octomber 1966 

3. Designation  :- Associate Professor  

4. Qualification  :- M. A., M.Phil. Ph.D.  

5. Subject  :- Marathi  

6. Date of appointment  :- 01/09/2005        22/05/2010 

7. Date of Approval No.  :-  जा.क्र.आम.पाईर  & 18691    19-05-2010 

8. Religion  :- Hindu – Brahmin 

9. P.G. Recognition  :- Ref. No. SU/PGBUTR/Recog/1/5962 

10. Election No.  :- FRT0045559 

11. Adhar Card No.  :- 976704991269  

12. Bank AC no.  :- 20158532265    IFC MAHB 0000551 

13. PAN :- AYTPD8604L 

14. Faclty I.D. No.  :- 11994 

15. HRMS No.  :- P0001100 

16 P.F. NO. :- 062601002205RRDF6601X 

 Address :- “Sharddha’’, 543, Somwar Peth, Karad-415110 

 Academic Qualification :  

Sr. 

No.  

Qualification  Board/University  Year  Percentage  Class  Subject  

1 S.S.C.  Pune  1983      45    II -- 

2 H.S.C. Pune 1989      45    II -- 

3 B.A. Shivaji University 

Kolhapur  

1993      45    II Marathi 

4 M.A. Shivaji University 

Kolhapur 

1995      45    II Marathi 

5 M. Phil.  Shivaji University 

Kolhapur 

1997 B Grade     II Marathi 

6 Ph.D. Shivaji University 

Kolhapur 

2004 - - Marathi 
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M. Phi.  -  ‘याभदावाांच्मा भनोफोधाचेवलळेऴ’ 
Ph. D. -    ‘प्रामोगगक नाटकाांचा अभ्माव’  1960 ते  1990 

Co.editor-International magazing- Yuvak Mudra 

* Senor College Teaching Experience :  i) UG – 5 Year C.H.B 

                                       ii) PG. – 2 years.   7 Year Parmanat 
 

Sr. 

No. 

College  Period   Total  University Uni. 

Appr.No. 

1 S.G.M.Collage, 

Karad 

01/09/2005 29/10/2005 1 M 19 D Shivaji 

University , 

Kol 

 

2 S.G.M.Collage, 

Karad 

01/12/2005 30/04/2006 4 Month Shivaji 

University , 

Kol 

 

3 S.G.M. College 

Karad 

20/06/2006 20/10/2006 4 Month Shivaji 

University , 

Kol 

 

4 S.G.M.Collage, 

Karad 

20/10/2006 30/04/2007 5 M 10D Shivaji 

University , 

Kol 

 

5 S.G.M.Collage, 

Karad 

10/07/2007 30/10/2007 3 M 14D Shivaji 

University , 

Kol 

 

6.  S.G.M.Collage, 

Karad 

01/12/2007 30/04/2008 5 Month  Shivaji 

University , 

Kol 

 

7. S.G.M.Collage, 

Karad 

16/09/2008 20/10/2008 1 M 14 D  Shivaji 

University , 

Kol 

 

8. S.G.M.Collage, 

Karad 

15/11/2008 30/04/2009 5 M 15 D Shivaji 

University , 

Kol 

 

9. S.G.M.Collage, 

Karad 

15/09/2009 16/10/2009 1 M 1 D Shivaji 

University , 

Kol 

 

10. S.G.M.Collage, 

Karad 

01/12/2009 30/04/2010 5 Month Shivaji 

University , 

Kol 

 

11. S.G.M. College, 

Karad.  

20/05/2010 - Y Shivaji 

University , 

Kol 

AYY.T3/STS 

11/10/2010 
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* Orientation / Refresher course attended :  

Sr. 

No.  

Orientation/Refresher 

Course  

Name of Institute  Period   

 From  To  

1 Orientation Course  Pune University  01/11/2011 16/6/1994 

2 Refresher Course Pune University 06/04/2015 26/04/2015 

3  Special Winter 

School in Languages 

¼ejkBh´Refresher 

Course  

Pune University 20/09/2016 10/10/2016 

* Research Paper /Articles Published in Journal 

 
Sr.

No. 

Title of the 

paper/Article  

Name of 

Journal 

ISSN 

No  

Level 

National 

International  

Year and 

Date 

Publication  

Page 

No. 

Inpact 

Factor  

१  ळाांत गोखरे माांची 
यीटा  

मुलकभुद्रा  -- Local जानेलायी-जून 
२०१०  

 

२  याभदावाांच्मा 
भनोफोधातीर 
भनाचे स्लरूऩ ल 
ळैरी  

मलुकभदु्रा  -- Local जुरै-डडवेंफय 
२०१०  

 

३  वव्मवाची 
मळलांतयाल  

     

४  स्लातांत्र्म रढ्मातीर 
स्त्स्िमाांचे मोगदान  

ऩॅटॉन  ISSN-

0976-

2310 

Inter national भाचच २०११   

५  रोकयांगबूभीलयीर 
रोकावलष्कायाचे 
स्लरूऩ : ऩोतयाज  

आनांदोत्वल  RIN 

No.100/

2006/11

3/1/200

8 

Inter national १ नोव्शेंफय 
२०११  

-- 

६  रोकवप्रमवाहशत्म  एभ.ए.बाग २  Uni २७  
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फदररेल्मा 
अभ्मा. 
चचाचवि, 
व.गा.भ.कॉरेज
,कयाड  

ऑगस्ट२०११  

७  रोकयांगबभूीलयीर 
रोकावलष्कायाच े
स्लरूऩ : ऩोलाडा  

रोह्रांग   

  

State १४-१५ 
ऑक्टो.२०११  

-- 

८  वांलादऩलच  भ.पुरे 
भशावलद्मारम, 
ऩुणे  

 State ५-६ 
पेबु्र.२०१२  

 

९  वभाजक्राांततची 
व्माऩक ऩरयबाऴा 
वाांगणाये नाटक : 
ततृीय्रयत्न   

आधाय  ISBN-

978-

8189839

-56-1 

Inter national १२ एवप्रर 
२०१२  

 

१०  स्िी भनाचा 
आवलष्काय  

मलुकभदु्रा  Uni जाने-जून 
२०१२  

 

११  ग्रांथऩयीषण ळयदचांद्र ऩलाय 
भशावलद्मारम, 
रोणांद  

 National ११-१२ 
वप्टेंफय 
२०१२  

 

१२  एक करांदय ळाहशय 
: ऩठ्ठे फाऩुयाल 

मुलकभुद्रा  Uni जान-ेजून 
२०१३  

 

१३  जागततकीकयण 
आणण दलरत 
कवलतेतीर भूल्म 

आधाय  ISBN-

978-

9382588

-09-02 

Inter national २० भे २०१३   

१४  वजृनऩांख:ऩुस्तक 
ऩरयचम  

 ISSN 

2249917

2 

Inter national जुर-ैडडवेंफय 
२०१३  

 

१५  भयाठी कानडी 
वीभाप्रदेळातीर 
रोकवाहशत्म  

आभची 
श्रीलाणी 

ISSN-

0971695

5 

Inter national  जुर-ै
डडवेंफय 
२०१४  
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१६  ग्राभीण 
वभाजलावत्लाचे 
जाण आणण बान  

बाऊ 
भाांडगालकय 
वांळोधन कें द्र 
,कऱांफ  

ISBN-

978-81-

9259450

7 

National २७ 
पेबु्र.२०१४  

 

१७  गांधकोऴ : 
बालळुद्ध पुराांचे 
गहशये यांग  

मलुकभदु्रा ISSN 

2249917

2 

International जुर-ैडडवेंफय 
२०१४  

 

१८  याभदावाांचा 
बस्त्क्तमोग  

श्रीषेि कयाड      

१९  वाहशत्म आणण 
वभाज  

वाहशत्म 
आणण वभाज 
वशवांफध 

ISBN97

8-81-

924177-

6-9 

International २६-२७ 
नोव्शेफय 
२०१४  

 

२०  रोकवांस्कृती आणण 
रोककरा – बयाडी  

आय.आय. 
ऩाटीर कॉरेज 
,वालऱज  

ISBN 

978-93-

5196-

173-4 

 

 

 

State २१ जाने. 
२०१५  

 

२१  श्रलभकाांचे प्रभुख 
रढलय्मे वेनानी : 
कॉमे्रड वांतयाभ  
ऩाटीर  

वोव्शीनीमय  ISBN 

978-93-

5196-

493-3 

National ३०-३१ जाने. 

२०१५  
 

२२  स्त्री स्वातंत्र्याचा 

जाहहरनामा  
  National २९ माचच 

२०१५  
 

२३  वारकरी 

संप्रदायातील 

फडकती ध्वजा  

मलुकभदु्रा ISBN-

978-93-

5196-

173-4 

International जुलै -हडसेंबर  

२०१५  
 

२४  भटक्या हवमुक्ांच्या 

आत्मकथनातील 

अंध्दश्रध्दा  

हड.पी.भोसले 

कॉलेज, 

कोरेगाव 

ISBN 

978-41-

957853-

9-7 

National १२ फेबु्र. 

२०१६  
 

२५  प्रसारमाध्यमे आहण 

सामाहजक मूले्य  
ररसचचफॉन्ट ISSN 

2320-

6446 

National 13 पेबु्र. 
२०१६  
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२६  नग्नसत्य :एक 

हचहकत्सा  
मलुकभदु्रा ISSN 

2249917

2 

International जाने.-जुन  

२०१६ 
 

२७  एक द्रष्टा साहहत्यत्यक 

: यशवंतराव चव्हाण  
वोव्शीनीमय ISBN97

8-93-

5196-

173-4 

National १० ते १२ माचच 

२०१६  
 

२८  आधुहनकतावादी 

दहलत, स्त्रीवादी व 

ग्रामीण कहवता  

चंद्राबाई 

शांताप्पा शेंडूरे 

कॉलेज, हुपरी  

ISSN-

2277-

9302IJ

MR 

International १७ सप्टेंबर 

२०१६  
 

२९  नामुष्कीचे स्वगत : 

जागहतकीकरणाने 

हनमाचण झालेल्या 

समस्या  

काकासाहेब 

चव्हाण कॉलेज, 

तळमावले  

  ८ जानेवारी 

२०१७  
 

३०  शोषणाचा एक 

संवेदनशील हंुकार : 

ब्र  

डड.ऩी.बोवरे 
कॉरेज, 

कोयेगाल 

ISBN-

978-81-

927095-

1-2 

International १३ -१४ पेबु्र. 
२०१७  

 

३१  मधुराभक्ी एक 

हचहकत्सा  
मलुकभदु्रा  ISSN 

2249 

9172 

International जुरै -डडवेंफय 
२०१७  

२७  

३२  लोकसाहहत्य 

संकल्पना व स्वरुप  
वामन 
ऩस्त्लरकेळन, 

ऩणेु  

ISBN 

978-93-

86651-

18-1 

International   

३३  स्त्री मुक्ीच्या आद्य 

प्रणेत्या : पंहडता 

रमाबाई  

देलचांद 
कॉरेज, 
अजुचननगय, 
तनऩाणी  

ISSN  International   

३४  शेतीतील अथचतज्ज्ञ : 

शरद पवार  
भ.पुरे 
आटचव,् 
वामन्व, 

कॉभवच 
कॉरेज 
,ऩनलेर   

 National   
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३५  वेणाबाई ते 

वेण्णास्वामी  
लळवलभ 
वांळोधन 
ऩत्रिका  

ISSN 

2319 

6025 

National जाने. ते 
जून २०२०  

 

३६  भूदान यज्ञाचे जनक 

: हवनोबा भावे  
मलुकभदु्रा  ISSN 

2249 

9172 

International   

३७  दुगाचबाई : एक पवच  बायतयत्न 
डॉ.फाफावाशेफ 
आांफेडकय 
भशावलद्मारम
,औांध, ऩणेु 

 International १५ डडवेंफय 
२०१९  

 

       

       

 
 

 

 

* Seminar / Conference /Symposia/Workshop etc.  

 
Sr. 

No

.  

Title Name of 

Spnsoring 

agency 

Organizing 

Institute  

Level 

Internation

al National 

State. 

Local/Uni.  

Date 

From To 

१  साठोत्तरी मराठी 

साहहत्य प्रवाह  
 कला -

वाहणज्य 

महाहवद्यालय,
पुसेगाव  

याज्म  ७/१/२०१०  ८/१/२०१०  

२  स्वातंत्र चळवळ 

आहण मराठी 

साहहत्य  

हवद्या अनु. 

आयोग, 

नवी हदल्ली  

क्ांहतअग्रणी 

जी.डी.बापू 

लाड कॉलेज, 

कंुडल  

हवद्यापीठ  १७/१/२०१

०  

१८/१/२०१०  

३  महाराष्टर  राज्य 

हनहमचती सुवणच 

महोत्सव प्रबोधन 

समारोह  

हशक्षण 

मंडळ 

कराड व 

कराड 

हजमखाना  

महहला 

महाहवद्यालय, 
कराड व 

कराड 

हजमखाना  

याष्रीम २५/४ 

/२०१०  
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४  राष्टर ीय संत 

तुकडोजी महाराज 

चौथे साहहत्य 

संमेलन  

राष्टर ीय संत 

तुकडोजी 

महाराज, 

नागपूर 

हवद्यापीठ  

स.ग.म.कॉलेज

, कराड  

राज्य  २५/४ 

/२०१०  

 

५  स्त्रीवादी साहहत्याचे 

स्वरूप  
हवद्या.अनु. 

आयोग, 

नवी हदल्ली  

आटच, सायन्स 

कॉलेज, 

रामानंदनगर  

राज्य  १५/११/२०

१०  

 

६  हशवाजी हवद्यापीठ 

इहतहास पररषद  
इततशाव 
ऩरयऴद 
लळलाजी 
वलद्माऩीठ 

स.गा.म. 

कॉलेज,कराड  

हवद्यापीठ  १३/१२/२०

१०  

१४/१२/२०१०  

७  कथा हनहमचती व 

कथाकथन कायच 

शाळा  

व.गा.भ. 
कॉरेज, 
कयाड. 
अग्रणी 
भशावलद्मा
रम 
अांतगचत  

व.गा.भ. 
कॉरेज, 
कयाड 

हवद्यापीठ  २५/१ 

/२०११  

 

८  अनुवाहदत साहहत्य,  

समीक्षा व संशोधन  
वलद्मा. 
अन.ु 
आमोग, 

नली 
हदल्री 

कला, वाहणज्य  

महाहवद्यालय, 

सातारा  

राष्टर ीय  २८/१/२०१

१  

२९/१/२०११  

९  संशोधन प्रकल्प 

माहहती व 

मागचदशचन चचाचसत्र  

लळलाजी 
वलद्माऩीठ
, 
कोल्शाऩयू  

व.गा.भ. 
कॉरेज, 

कयाड 

वलद्माऩीठ ७/२ 

/२०११  

 

१०  वन डे वकच शॉप 

ऑन ररसचच  
लळलाजी 
वलद्माऩीठ

व.गा.भ. 
कॉरेज, 

वलद्माऩीठ २०/२/२०१

१  
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, कोल्शाऩयू कयाड 

११  अनुवाद्की 

प्रसंगीता एक 

उपयोहगता  

हवश्वहवद्याल

य, अनुदान 

आयोग ,नई 

हदल्ली  

व.गा.भ. 
कॉरेज, 

कयाड. 
अग्रणी 
भशावलद्मार
म अांतगचत 

राष्टर ीय  १२/३ 

/२०११  
13/3/२०११  

१२  Challenges 

Before Women 

Entrepreneurshi

p in south Asia  

कभरा 
कॉरेज, 
कोल्शाऩूय  

कभरा 
कॉरेज, 

कोल्शाऩयू 

वलद्माऩीठ २५/३/२०१

१  

२६/३/२०११  

१३  साठोतरी मराठी 

साहहत्य  
लळलाजी 
वलद्माऩीठ
, कोल्शाऩयू 

व.गा.भ. 
कॉरेज, 

कयाड 

आंतरराष्टर ीय    

१४  लोकसाहहत्य व 

लोकसंसृ्कती 

परस्पर अनुबंधाचा 

शोध   

वलद्माऩीठ 
अनदुान 
आमोग, 
नली 
हदल्री  

मा.ब.श्री.कदम 

कन्या 

महाहवद्यालय  

राष्टर ीय  ७/१०/२०१

१  

८/१०/२०११  

१५  लोकरंगभूमीवरील 

लोकाहवष्काराचे 

स्वरुप  

वलद्माऩीठ 
अनदुान 
आमोग, 

नली 
हदल्री 

बा.देसाई 

कॉलेज ,पाटण  

राज्य  १४/१०/२०

११  

१५/१०/२०११  

१६  लोककलांचे महत्त्व 

व संवधचन  
 वेणूताई 

चव्हाण 

कॉलेज,कराड  

हवद्यापीठ  २४/१२/२०

११  

 

१७  महाराष्टर ाच्या 

हवकासात मराठी 

भाषेची भूहमका  

वलद्माऩीठ 
अनदुान 
आमोग, 

तु.च. 

महाहवद्यालय, 

बारामती  

राज्य  २०/१/२०१

२  

२१/१/२०१२  
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नली 
हदल्री 

१८  मराठीतील 

पत्रात्मक वाङ् मय 

व संवाद्पवच 

संशोधनाच्या नव्या 

हदशा   

पुणे 

हवद्यापीठ  
महात्मा फुले 

महाहवद्यालय, 

हपंपरी -पुणे  

राज्य  ५/२/२०१२  ६/२/२०१२  

१९  दृक् श्राव्य 

माहहतीपटाची 

हनहमचती हवहवध 

प्रहक्या आहण 

उद्योगाच्या हवहवध 

संधी  

पुणे 

हवद्यापीठ  
मॉडनच कला, 

वाहणज्य, 

हवज्ञान 

कॉलेज, पुणे  

राज्य  ५/३/२०१२  ६/३/२०१२  

२०  Indian Defence 
and Foreign 
Policy Role of 
Yashwantrao 

India 
council of 
world 
affairs 
New 
Delhi  

सौ. वेणूताई 

चव्हाण 

स्मारक 

पत्यिहसटी, 

कराड  

राष्टर ीय  २५/३/२०१

२  

 

२१  One day 
workshop the 
syllabus M.A.I 
English  

हशवाजी 

हवद्यापीठ, 
कोल्हापूर 

स.गा.म. 

कॉलेज, 
कराड 

हवद्यापीठ  ८/८/२०११   

२२  कै.हव.वा. 

हशरवाडकर यांचे 

वाङ् मय आकलन 

आहण हवशे्लषण  

हवद्यापीठ 

अनुदान 

आयोग, 
नवी हदल्ली 

हकसनवीर 

महाहवद्यालय, 
वाई  

राज्य  २४/८/२०१

२  

२५/८/२०१२  

२३  महाहवद्यालय 

हशक्षक प्रहशक्षण 

हशबीर  

हशवाजी 

हवद्यापीठ, 
कोल्हापूर 

यशवंतराव 

चव्हाण 

महाहवद्यालय, 
हलकणी  

हवद्यापीठ  २९/८/२०१

२  

 

२४  मराठीभाषेचे हवहवध 

के्षत्रातील उपयोजन 

आहण सजचन  

हवद्यापीठ 

अनुदान 

आयोग, 
नवी हदल्ली 

शरदचंद्र 

पवार 

महाहवद्यालय, 

लोणंद  

राष्टर ीय  ११/९/२०१

२  

१२/९/२०१२  

२५  हतसरे राज्यस्तरीय 

अहधवेशन  

सातारा 

इहतहास 

संशोधन 

मंडळ  

स.गा.म. 

कॉलेज,कराड  

राज्य  २१/१०.२०१

२  
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२६  इंहडयन सायन्स 

हलटरेचर  

हवद्यापीठ 

अनुदान 

आयोग, 
नवी हदल्ली 

एस.एस. 

कॉलेज, 
सरूड  

राष्टर ीय  २१/१२/२०

१२  

२२/१२/२०१२  

२७  रोल ऑफ नॅ चरल 

ररसोसच इन 

डेव्हलपमेंट ऑफ 

इंहडया  

 स.गा.म. 

कॉलेज , 

कराड  

हवद्यापीठ  २१/१२/२०

१२   

२२/१२/२०१२ 

२८  महहला उद्योजक 

समस्या व भहवतव्य  

स.गा.म. 

कॉलेज , 
कराड 

स.गा.म. 

कॉलेज , 
कराड 

हवद्यापीठ  २२/१२/२०

१२  

 

२९  वन डे वकच शॉप  हशवाजी 

हवद्यापीठ, 
कोल्हापूर  

छ.हशवाजी 

कॉलेज, 

सातारा  

राज्य    

३०  राज्यस्तरीय 

चचाचसत्र व हतसरे 

अहधवेशन  

हशवाजी 

हवद्यापीठ 

हशक्षक संघ  

छ.हशवाजी 

कॉलेज, 
सातारा 

राज्य  १/२/२०१३  २/२/२०१३  

३१  साठोत्तरी मराठी 

ग्रामीण साहहत्य  

पुणे 

हवद्यापीठ 

गुणवत्ता 

सुधार 

योजना  

रा.ब.ना. 

बोरावके 

कॉलेज,श्रीराम

पूर  

राष्टर ीय  ८/३/२०१३  ९/३/२०१३  

३२  हक्एटीव रायटीगं  हवद्यापीठ 

अनुदान 

आयोग, 
नवी हदल्ली 

डी.जी.कॉलेज, 

सातारा  

राष्टर ीय  २२/३/२०१

३  

२३/३/२०१३  

३३  एकहदवसीय 

कायचशाळा 

बी.ए.भाग -१ 

आवश्यक सुधारीत 

अभ्यासक्म  

लळलाजी 
वलद्माऩीठ
, कोल्शाऩयू 

आटच,कॉमसच 

कॉलेज, 
नागठाणे  

हवद्यापीठ  १२/८/२०१

३  

 

३४  एकहदलवीम 
कामचळाऱा 
फी.ए.बाग -१ 
ऐस्त्च्िक वुधायीत 
अभ्मावक्रभ 

लळलाजी 
वलद्माऩीठ, 

कोल्शाऩूय 

रा.भा.कला व 

वाहणज्य 

महाहवद्यालय, 

रुकडी  

हवद्यापीठ  २४/८/२०१

३  

 

३५  मळलांतयाल चव्शाण 
वाहशत्म आणण 

वलद्माऩीठ 
अनुदान 

देशभक् 

आ.ब.नाईक 

कॉलेज, 

राष्टर ीय  ४/१०/२०१

३  

५/१०/२०१३  



 12 

याजकायण  आमोग, 

नली हदल्री 
हचखली  

३६  Behaviour of the 

aged  
वलद्माऩीठ 
अनुदान 
आमोग, 

नली हदल्री 

स.गा.म. 

कॉलेज , 
कराड 

राष्टर ीय ७/१०/२०१

३  

८/१०/२०१३  

३७  भयाठी कवलतेतीर 
जागततकीकयणाच े
गचिण  

ऩुणे 
वलद्माऩीठ, 
फी.वी.मु.डी. 

आ.आ.आटचस्,

कॉमसच, 

सायन्स 

कॉलेज, मंचर  

राष्टर ीय १८/१०/२०

१३  

१९/१०/२०१३  

३८  The Contribution 

of Yashvantrao 

Chavan socio 

economic 

वलद्माऩीठ 
अनुदान 
आमोग, 

नली हदल्री 

हश.म.बापूजी 

साळंुखे 

महाहवद्यालय,
कराड  

राष्टर ीय  २४/१०/२०

१३  

२५/१० /२०१३  

३९  स्लमांभलवद्धा  अॅग्रीकल्चय 
डवे्शरऩभेंट 
रस्ट, 
फायाभती   

शारदा 

महाहवद्यालय, 
बारामती  

 २२/११/२०

१३  

२३/११/२०१३  

४०  कन्नड भयाठी 
वाांस्कृततक अनुफांध  

का.व.लाणी 
भयाठी 
अध्ममन 
वांस्था, धऱेु  

कनाचटक राज्य 

मराठी 

साहहत्य 

पररषद, 

गुलबगाच  

राष्टर ीय  १४/१२/२०

१३  

१५/१२/२०१३  

४१  रोकदैलताांच े
वाभास्त्जक 
वाांस्कृततक ल 
लाङ्भमीन 
अगधष्ठान 

वलद्माऩीठ 
अनुदान 
आमोग, 

नली हदल्री 

डी.बी.भोसले 

कॉलेज, 

कोरेगाव  

राष्टर ीय  २३/१२/२०

१३  

२४/१२/२०१३  

४२  Quest for Identity 

colonial and post 

colonial Literature  
वलद्माऩीठ 
अनुदान 
आमोग, 

नली हदल्री 

स.गा.म. 

कॉलेज , 
कराड 

राष्टर ीय  १५/१/२०१

४  

१६/१ /२०१४  

४३  भयाठी 
वाहशत्मकृतीच े

वलद्माऩीठ 
अनुदान 

क.भा.पाटील 

महाहवद्यालय, 
पंढरपूर  

राष्टर ीय  १७/१/२०१

४  

१८/१/२०१४  
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भाध्मभाांतय 
लाङ्भम करेकडून 
दृश्म करेकड े 

आमोग, 

नली हदल्री 

४४  ऩीएच.डी.,एभ.पीर.्
भागचदळचक ल 
वलद्माथी 
भागचदळचन 
कामचळाऱा  

लळलाजी 
वलद्माऩीठ, 
कोल्शाऩूय  

मराठी हवभाग, 
हशवाजी 

हवद्यापीठ, 
कोल्हापूर  

हवद्यापीठ  २०/१/२०१

४  

 

४५  जागततकीकयण 
आणण भयाठी बाऴा  

वलद्माऩीठ 
अनुदान 
आमोग, 

नली हदल्री 

सं.फुले महहला 

महाहवद्यालय,
सातारा  

राज्य  १४/२/२०१

४  

 

४६  एक  हदलवीम 
भशावलद्मारमीन 
लळषक प्रलळषण 
लळफीय  

लळलाजी 
वलद्माऩीठ, 

कोल्शाऩूय 

श्री.म.गरवारे 

कन्या 

महाहवद्यालय, 

सांगली  

हवद्यापीठ  २७/८/२०१

४  

 

४७  वाहशत्म आणण 
वभाज वशवफांध  

ऩुणे 
वलद्माऩीठ 
ऩुयस्कृत  

भारतरत्न 

डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर 

महाहवद्यालय,
औधं, पुणे  

राष्टर ीय  २६/११/२०

१४  

२७/११/२०१४  

४८  नेट वेट  आय.एव.  
एव.वाताया  

स.गा.म. 

कॉलेज,कराड  

 लोकल  २०११  २०१४  

४९  R.T.C. Disha आय.एव.  
एव.वाताया 

स.गा.म. 

कॉलेज,कराड  

 लोकल  २०११  २०१४  

५०  फी.ए.बाग दोन 
आम.डी.एव. 
फदररेल्मा 
अभ्मावक्रभालयती 
एक हदलवीम 
प्रलळषण लळषक 
लळफीय  

 आटचस्, 

कॉमसच, 

कॉलेज, 

कासेगाव  

हवद्यापीठ    

५१  भयाठी 
रोकवाहशत्मातीर 

लळलाजी 
वलद्माऩीठ,

आर.आर. 
पाटील,कॉलेज

राज्य  २१/१/२०१

५  
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रोकवांस्कृतीच े
दळचन  

कोल्शाऩूय  , सावळज    

५२  भयाठी फखय गद्म 
ऐततशालवक ल 
लाङ्भमीन स्लरुऩ  

लळलाजी 
वलद्माऩीठ,

कोल्शाऩूय 

ए.एस.सी. 

कॉलेज , 

कासेगाव  

राष्टर ीय  २३/१/२०१

५  

२४/१/२०१५  

५३  फ्रिडभ पामटयवच 
अॅण्ड प्रततवयकाय 
ल स्रगर पॉय 
फ्रिडभ  

मु.जी.वी. स.गा.म. 

कॉलेज,कराड   

राष्टर ीय  ३०/१/२०१

५  

३१/१/२०१५  

५४  लुभेन इन इांडडमा 
इळुज प्रॉलरेभ 
अॅण्ड प्रॉस्ऩेक्ट  

मू.जी.वी. स.गा.म. 

कॉलेज,कराड   

राष्टर ीय  ३०/१/२०१

५  

३१/१/२०१५  

५५  लळलाजी वलद्माऩीठ 
लळषक वांघ 
अगधलेळन  

लळलाजी 
वलद्माऩीठ,

कोल्शाऩूय 

मा.ब.श्री. 

कदम 

महाहवद्यालय, 
कडेगाव  

राज्य  ७/२/२०१५  ८/२/२०१५  

५६  लभकॅतनझभ पॉय द 
प्रोटेक्ळन ऑप 
ह्मुभन याईटव   

मु.जी.वी. स.गा.म. 

कॉलेज,कराड   

राष्टर ीय १८/२/२०१

५  

१९/२/२०१५  

५७  कयांट डवे्शरऩभेंट 
अऩाटच मुतनटीज 
अॅण्ड चॅरेज इन 
कॉभवच इांडस्रीज 
इकॉनॉलभक 
अॅग्रीक्ल्चय 
ह्मुभॅतनटीज अॅण्ड 
वोळर वामन्व    

व.गा.भ. 
कॉरेज, 
कयाड  

स.गा.म. 

कॉलेज,कराड  

आंतरराष्टर ीय  २४/४/२०१

५  

 

५८  भॅथभॅॅहटकर 
वामन्वेव २०१५  
(एभ.एव.वी.) 

व.गा.भ. 
कॉरेज, 
कयाड  

स.गा.म. 

कॉलेज,कराड  

आंतरराष्टर ीय  १५/९/२०१

५  

१६/९/२०१५  

५९  रोकनेते ळयद 
ऩलाय माांच ेचरयि 
ल प्रेयणा  

वावलिीफाई 
पुरे ऩुणे 
वलद्माऩीठ  

एस.एम.जोशी 

कॉलेज , 

हडपसर ,पुणे  

राज्य  २९/१२/२०

१५  
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६०  प्रमोगरूऩ 
रोककरा कीतचन ल 
कथाकथन  

लळलाजी 
वलद्माऩीठ,

कोल्शाऩूय 

स.गा.म. 

कॉलेज,कराड 

हवद्यापीठ  ७/१/२०१६   

६१  बटक्मा वलभुक्ताांची 
आत्भकथने एक 
लाङ्भमीन अभ्माव   

लळलाजी 
वलद्माऩीठ,

कोल्शाऩूय  

डी.पी.भोसले 

कॉलेज, 
कोरेगाव 

राष्टर ीय  १२/२/२०१

६  

 

६२  प्रवायभाध्मभाांच े
फदरते स्लरुऩ 
आणण नोकयीच्मा 
वांधी  

लळलाजी 
वलद्माऩीठ,

कोल्शाऩूय 

छ. हशवाजी 

कॉलेज 

,सातारा  

राष्टर ीय 13/२/२०१

६  

 

६३  मळलांतयाल चव्शाण 
वलचाय आणण 
लायवा  

 स्वातंत्रवीर 

दादा 

उंडाळकर 

स्मारक 

सहमती , 

स.गा.म. 
कॉलेज,कराड 

, हश.म.बापूजी 

साळंुखे 

कॉलेज , 

कराड   

राष्टर ीय    

६४  प्रवायभाध्मभातीर 
वाभास्त्जक 
भूल्मबान  

भ.पुरे 
भशावलद्मा
रम आणण 
वावलिीफाई 
पुरे 
वलद्माऩीठ,

ऩुणे  

म.फुले 

महाहवद्यालय,
हपंपरी , पुणे  

राष्टर ीय  २९/१२/२०

१६  

३०/१२/२०१६  

६५  योकडयहशत 
भशायाष्र 
जनजागतृी ल 
प्रलळषण कामचळाऱा  

लळलाजी 
वलद्माऩीठ,

कोल्शाऩूय  

स.गा.म. 

कॉलेज,कराड 

हवद्यापीठ  २३/१/२०१

७  

 

६६  ळोवऴताांच ेवाहशत्म 
जागततक ऩरयप्रेष  

 डी.पी.भोसले 

कॉलेज, 
कोरेगाव 

आंतरराष्टर ीय 13/२/२०१

७  

१४/२/२०१७  
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* Appointment on University Examination work  
 

Sr. No.  Appointment as a paper setup 

/ moderator /Examiner / 

Senior Supervisor  

Name of the 

examination / Name of 

the college  

Year  

1 Paper Setting  B.Com.I 20/12/2018 

1 Moderator  BA II, III,  2012 to 2014 

2 Examiner  BA I, II, III,  2012 to 2014 

  B.A.III 12/4/2017 to 

20/4/2017 

  M.A.I & II 21122017 to 

23/12/2017  

  B.A.III 9/4/2018 to 

12/4/2018 

   12/4/2018 to 

21/4/2018 

  B.A.II 13/12/2018 to 

14/12/2018  

  B.A.I 26/11/2018 to 

07/12/2018 

  M.A.I 7/3/2020 

3 Sr. Supervisor  B.Ed.,M.Ed.,Modern 

Collage of Education 

19/11/2012 to 

24/11/2012 

B.Sc.,M.Sc.,Y.C 

Collage, Kaead 

21/4/2014 to 

30/4/2014  

B.Sc.,M.Sc.,Y.C 

Collage, Kaead 

10/11/2014  to 

19/11/2014 

B. A.  III Venutai 21/11/2014  to 
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Chavan College karad  26/11/2014  

M.A.I ,II Venutai 

Chavan College karad 

29/12/2014  to  

5/1/2015  

B.Com,B.A,B.B.A. 

M.A.I ,II Venutai 

Chavan College karad 

4/4/2016 to 

13/4/22016  

M.Sc.I Yashvantrao 

Chavan College of 

Science, Karad  

29/3/2019  

M.Sc.I&II  Yashvantrao 

Chavan College of 

Science, Karad 

4/4/2019  to 

15/4/2019 

  B.A.I 1/10/2019  

 

* Appointment on University Bodies  
 

Sr. 

No.  

Appointment as a Member / 

Chairman/ resource person / Chief 

Guest.  

Institution / College 

Visited  

Date  

1) स्थतनक तनलड वलभती भापच त बयण्मात 
मेणाऱ्मा भयाठी वलऴमाचे तज्स 
प्राध्माऩक  

महाराणी अहहल्याबाई 

होळकर हशक्षण संस्थेचे 

पद्मभूषण डॉ.क्ांहतवीर 

नागनाथआण्णा 

नायकवडी कला 

महाहवद्यालय, झरे, ता. 

आटपाडी,हज.सांगली  

16/06/2012     

10/06/2014    

19/08/2014 

2)  Resource person (State Leval 

Seminar)  
बाळासाहेब देसाई 

कॉलेज,पाटण  
14-15/10/2011 

3) Resource person (University Leval 

Seminar) 
स.गा.म.कॉलेज,कराड  27/08/2011 

4) Resource person (State Leval 

Seminar 
म.फुले महाहवद्यालय, 
हपंपरी,पुणे  

5/06/2012 

5) Resource person (InterNational  

Leval Seminar 
का.स.वाणी मराठी 

अध्ययन संस्था, धुळे.- 

कनाचटक राज्य मराठी 

साहहत्य पररषद, गुलबगाच . 

14-15/12/2013 

6) Resource  person (National  Leval भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब  
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Seminar आंबेडकर 

महाहवद्यालय,औधं ,पुणे  
7) 

 
Resource  person ¼Agrani Collage ´ फाऱावाशेफ देवाई 

कॉरेज,ऩाटण 

3/2/2012 

8) Resource  person पं. गोहवंद वल्लभपंत 

हायसू्कल ,ओडं , ता. 

कराड, हज. सातारा  

29/12/2011 

 

 व्याख्याने   

 

अ.नं. व्याख्यानाचे हठकाण  हवषय  हदनांक  
०१  ज्योहतहलंग हवद्यालय , हशरवडे  कमचवीर जयंती  २६/०९/२०१२  
०२  स.गा.म.कॉलेज , कराड  साहवत्रीबाई फुले  ०४/०१/२०१३  
०3  आत्माराम हवद्यामंहदर ,ओगलेवाडी, 

कराड  

गणेशोत्सव  ०७/०८/२०१३  

०४  पांडुरंग देसाई जु्य.कॉलेज ऑफ 

एजु्यकेशन, कुसूर  

कमचवीर जयंती २६/०९/२०१३  

०५  कै.रामचंद्र ज्ञानोबा भोसले माध्यहमक 

हवद्यालय, खोडशी  
सृ्महतहदन सोहळा  २७/०८/२०१३  

०६  म.गांधी हवद्यालय , वडगाव हवेली  दहावीच्या हवद्यार्थ्ाांचे 

शुभहचंतन  

२१/०२/२०१४  

०७   नू्य.इंत्यिश सू्कल, गाडी, घानवड  दहावीच्या हवद्यार्थ्ाांचे 

शुभहचंतन 

२४/०२/२०१४  

०८  आकाशवाणी, सातारा  आली माझ्या घरी ही 

हदवाळी  

१४/१०/२०१४  

०९  काहलका देवी मंहदर, कराड  स्त्री काल, आज आहण 

उद्या  

०८/०३/ २०१६  

१०  नेताजी सुभाषचंद्र माध्यहमक व उच्च 

माध्यहमक (हवज्ञान ) हवद्यालय , येळगाव   

कमचवीर जयंती २६ /०९/२०१६  

११   जीवन प्रबोहधनी कन्या महाहवद्यालय, 

हवटा- रा.से.यो.हवशेष श्रमसंस्कार 

हशहबरात मागचदशचन  

मुलीचं्या समस्या  ३०/०१/२०१७  

१२  
 
 

हवटा हायसू्कल व सं.भ.पवार जु्यहनयर 

कॉलेज, हवटा  
दहावी व बारावीच्या 

हवद्यार्थ्ाचचे शुभहचंतन  

१०/०२/२०१७  

१३  यशवंत हायसू्कल ,कराड यशवंत 

हायसू्कल ,कराड 
वाचन पे्ररणा हदन  ०९/१०/२०१७  

१४  स.गा.म.कॉलेज, कराड रा.से.यो.हशबीर – बेटी बचाओ बेटी १८/०१/२०१८  
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घोणशी  पढाओ  

१५  हत्रवेणी साहहत्य संमेलन, उंब्रज  जन्मदात्या 

आईवहडलांना 

वृद्धाश्रमात पाठहवणे 

योग्य आहे काय ? 

१९/०१ /२०१८  

१६  नू्य.इंत्यिश सू्कल ,हवहे दशालीच्मा 
वलद्मार्थमाांच े
ळुबगचांतन 

२२/०१/२०१८  

१७  श्रीराम देवस्थान ,हसध्देश्वर कुरोली  दासनवमी  ३०/०१/२०१८  

१८  यशवंत हायसू्कल ,कराड यशवंत 

हायसू्कल ,कराड  

वाचाल तर वाचाल ०१/१२/२०१८  

१९  स.गा.म.कॉलेज, कराड रा.से.यो.हशबीर – 

येणके  

बेटी बचाओ बेटी 

पढाओ  

२२ /१२ /२०१८  

२०  ग्रामपंचायत हजारमाची (सदाहशवगड ) 

कराड  

महहला बचत गट  २८/०२ /२०१९  

२१  हशक्षण मंडळ ,कराड – दुसरे हवद्याथी 

साहहत्य संमबेलन व गं्रथप्रदशचन  

अध्यक्षीय  २७/१२/२०१९  

    

    

    
 

 

     परीक्षक  
०१  कृष्णा जु्यहनयर कॉलेज ऑफ एजु्यकेशन, 

कराड  
पथनाट्यासाठी  २२/०३/२०११  

०२  पंचायत सहमती ,कराड  वकृ्त्व  १८/१०/२०१३  
०३  चैताली चॅ ररटेबल टर स्ट , सणबूर  राज्य स्तरीय काव्य 

वाचन व वकृ्त्व  

१०/०४/२०१६  

 

पुरस्कार  
गुरुमाऊली प्राचायच कै.अल्बटच हडसुझा आदशच प्राध्यापक पुरस्कार – १६/०७/२०१९  
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Proforma - 2 

 

 

Proforma for Promotion of Associate Professor and Professor : Stage - 4 - 5 

Name of the College :  Sadguru Gadage Maharaj College, Karad  

 

 
Sr. 

No. 

Name of 

the Teacher  

Subje

ct  

Qualificat

ion  

Date of Appointment in 

the College  

Date of 

Confirmat

ion  

Date of 

Selectio

n grade 

promoti

on  

Details of 

Programs 

/ Courses 

attended  

Details 

of 

Publicati

ons 

Date on which 

qualified for 

Stage 4/Stage 

5 Associate 

Professor/Prof

essor  

Remar

ks if 

any  
Local 

Selection 

Committee  

University 

Selection 

Committee  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Dr. Divekar 

Reshma 

Ramesh 

Marat

hi  

M.A. 

Mphil , 

Ph.D. 

29/10/2005 20/05/2010    Separate 

sheets  

  

 

 

 

 

 

 

        Signature and seal of the Principal  

 

 

 

 
Note : 1) Under the details of Research Publications Please mention the Name of Journal with nature of  

                issue (viz. fortnightly, monthly, quarterly etc.)  and date/month of publications.  

          2) Separate sheets for Stage - 4 and Stage - 5 be submitted.   
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