ीमती वनया खडपेकर
*एम. ए. मराठ १९७२ (मुंबई व ापीठ)
*जानेवार १९७८ पासून माच १९८३ पयत 'माणूस सा ा हका'त. 'रं गभूमी' सदरात
लेखन.
*'महारा टाइ स', 'लोकस ा', 'सकाळ', 'केसर ', ' ी', ' कल कर', 'वाङमय शोभा',
'कालिनणय', 'रिसक', ' ववेक', या िनयतकािलकांत
व वध कारचे फुट लेखन आ ण कथालेखन. दरदशन
, आकाशवाणीवर ल
ू

काय मांत सहभाग.
पु तके

१) िभंती (लघुकादं बर १९८४)
२)

ी- वातं यवा दनीः वसा या शतकातले प रवतन (सामा जक इितहास १९९१)

३) ितसाद (कथासं ह - जून १९९६)
४) मातृ सेवा संघ (सं था प रचय-माच २०००)
५) सू चालक (अनुवा दत कादं बर . मूळ लेखकः मनोहर माळगावकर. ऑ टोबर
२०००)
६) एक होती बाय (अनुवा दत कादं बर . मूळ लेखकः सुरेन आपटे . २००२)
७)

ात - अ ात अ ह याबाई होळकर (च र मे२००७)

काय
१९६६ ते १९७२ अ खल भारतीय व ाथ प रषद
१९८४ ते १९९२ मुंबईत

ी-उवाच या

ीवाद गटाशी संबंध.

१९७१ ते १९९३ रझव बकेत नोकर
१९९४ ते २००२ पुणे येथील वयंसेवी सं था 'वंिचत वकास', 'चाण य मंडल','
सा ह य ेमी भिगनी मंडळ' यां याशी संबंध.
२००३ पासून 'राजहं स काशन'म ये 'राजहं स ंथवेध' या गृ हप केची कायकार
संपादक.
पुर कार :- ' ात - अ ात अ ह याबाई होळकर' या पु तकाला िमळालेले पुर कार

१) महारा सा ह य प रषद - श. म. भालेराव पुर कार २००८
२) उ कष मंडळ, वलेपाल (पूव) मुंबई - ंथगौरव पुर कार २००८
३) भै रतन दमाणी पुर कार - सोलापूर २००८
४) महारा शासन - ल मीबाई टळक पुर कार २००८
५) मुंबई मराठ

ंथसं हालय दादर मुंबई - व. ह. कुलकण पुर कार २०१०

६) व ाथ साहा यक सं था, िगरगाव मुंबई - जानक बाई मुळे आ ण गोपाळ
कुळकण पुर कार २०१०
(संपकः दरभाषः
०२०-२५४६५३९४ चलभाषः ९४२२९८६७१८)
ू

