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DATE OF BIRTH                      :   01/02/1977 

CAST    :  NT2 (Dhangar) 

ADDRESS   :  At. JAWALGA Po. KHAROLA Ta. RENAPUR  Dist. LATUR 

E-MAIL ID   :  shivrajkache@gmail.com 

CONTACT NO.   :  9850357155 

                                                                        Educational Qualification 

Sr.no      class Year of 
passig 

     Board/University Out of 
mark 

Optained 
mark 

Percentage Grade 

1. S.S.C. June 
1993 

Aurangabad   700     463     64.14%   A 

2. H.S.C. June  
1995 

Aurangabad   600    360     60.00%   A 

3. B.A. JUNE 
1998 

S.R.T.M.U.Nanded  2500    1321     52.84%   B 

4. M.A.Marathi Dec. 
2000 

S.R.T.M.U.Nanded  900    495     55.00%   B 

5. MS-CIT Jully 
2006 

MS-CIT,Mumbai  100     62     62.00%   A 

6. B. ed Jully 
2009 

B.Ed.  800     494     61.75%   A 

 
7. 

 
M.A.History 

 
Feb. 
2012 
 

 
S.R.T.M.U.Nanded 

   
1700 

   
   885 

    
    52.58% 

   
  B 

8. PET (BAMU) 2012 Dr. B.A.M.U. 
Aurangabad 

  200    122      61.00%    A 

9. NET Jun 
2012 

University Grand 
Commission New Delhi 

                            Qualified 

10. NET Dec. 
2012 

University Grand 
Commission New Delhi 

                            Qualified 

11. SET Dec. 
2012 

UGC under : State 
Agency – University of 
Pune  

                            Qualified 

12. Ph.D. 23 Jan. 
2018 

Dr. 
B.A.M.U.,Aurangabad 

                               Award 

                                         

                                                                                                                                                          Dr. Shivraj Narayan Kache                          

                                                

mailto:shivrajkache@gmail.com


                                                                   

                                                                         LIST OF PUBLICATION 

Sr.no               Article Name Journal Name Type of Journal Publication Year 
 
 
1. 

 
 
ामीण सािह  चळवळीचा प रणाम 

 
‘अ रदीप’ 
ISSN : 2278-8204 
 

 
 
International 

 
 
August, 2013 

 
2. 

 
संत तुकोबाची रामभ ी 

 
‘अ रदीप’ 
ISSN : 2278-8204 

 
International 

 
October, 2013 

 
 
3. 

 
 
‘बारोमास’ ामीण जीवनाचे वा व 

 
Interlink Research 
Analisis 
ISSN : 0976-0377 
Impact Factor-2.06 

 
 
 
International 

 
 
Vol.IV,Issue VIII 
July,2013 to Dec.2013 

 
 
4. 

 
 
अ ाभाऊ साठे व ांचे सािह  

 
Interlink Research 
Analisis 
ISSN : 0976-0377 
Impact Factor-2.06 

 
 
International 

 
 
Jan. 2013 to Jun 2013 

 
 
5. 

 
 
दिलत सािह ाचा िचिक क अ ास 

 
Interlink Research 
Analisis 
ISSN : 0976-0377 
Impact Factor-2.06 

 
 
International 

 
 
Vol.III,Issue-VIII 
July,2013 to Dec. 2013 

 
 
6. 

 
 
जािहरातीची भाषाशैली 

 
Universal Research 
Analisis 
ISSN : 2229-4406 
 

 
 
International 

 
V0l. II, Issue-VIII 
Sep.2013 to Feb. 2013 

 
7. 

 
यशवंतराव च ाण यांचे सािह  आिण 

सां ितक योगदान 

 
ैमािसक ‘आ य’ 

ISSN : 2229-5437 

 
International 

 
April 2014 to June 
2014 

 
8. 

1990 नंतर ा मराठी ामीण कादंबरीतील 
बदलते प 

Indo Global 
Researchers 
ISSN : 2347-6834 

 
International 

 
May 2014 to Oct. 
2014 

 
9. 

ातं ो र कालखंडातील ामीण कथा 
सािह ामधील बदलांचा अ ास 

Hi-Tec Research 
Analisis 
ISSN : 2231-6671 

 
International 

 
Aug. 2014 to 2015 

 
10. 

शेतकरी कुटंुबाचे दाहक िच ण : असं 

जगण तोलाचे 

Power of Knowledge 
ISSN : 2320-4494 

International Oct-Dec-2014 
Vol-I, Issue: IX 

 
11. 

िश ण व थेतील खाजगीकरणामुळे 
िनमाण झालेली िश ण स ाटांची सैराटगीरी 
: वॉ ेड 

अ रदीप  
ISSN : 2278-8204 

 
International 

 
Oct.2016 
Issue : 4, Vol- 15 

12. िश ण े ातील खाजगीकरण : कोडंणातलं 
िजणं 

Printing Area 
ISSN : 2394-5303 

Inernational March 2017 
Issue : 27, Vol-05 

  



                                                                          LIST OF PUBLICATION 

Sr.no.                Article Name Journal Name Type of Journal Publication Year 

 
13. 

जागितकीकरणात शेतीमालाचे अवमू न : 
‘पाडा’ 

िव ावाता 
ISSN : 2319-9318 
Impact Factor 5.131 

 
International 

 
April to Jun 2018 

 
14. 

 
बारोमास : नवीन आिथक धोरणाचं कटुस  

 Aayushi  
ISSN : 2349-638X 
Impact Factor 4.574 

 
International 

 
Dec. 2018 

 
15. 

 
कादंबरी : उगम आिण िवकास  

 Aayushi  
ISSN : 2349-638X 
Impact Factor 4.574 

 
International 

 
March 2018 

 
16. 

 
जागितकीकरण : मराठी भाषा आिण 
सं ती  

 Vision  Research 
Review 
ISSN : 2250-169X 
Impact Factor – 5.67 

 
International 

Dec.2018 to May-
2019 
Issue-XVI, Vol-V 

 
17. 

 
रा. रं. बोराडे यां ा कथासािह ातील 
णीचा अ ास 

Hi-Tech  
Reserch Analysis 
ISSN : 2231-6671 
Impact Factor-6.05 

 
International 

 
Aug.2019 to Jan.2020 

 
18. 

 
म. जोितराव फुले यांची किवता एक अ ास 

Universal  
Reserch Analysis 
ISSN : 2229-4406 
Impact factor-6.10 

 
International 

 
Sep.2019 to Feb.2020 

 

  



                                                                                  PAPER PRESENTED IN SEMINAR 

Sr.NO.               Name Of Paper Theme Of Conference    Type of Seminar          Date 
 
1. 

 
ी सबलीकरणात समाजसुधारकांची 

भूिमका  

‘Male-Female Ratio  
Imbalance In India’ 
ISBN : 978-93-82504-
10-8 

 
National Level 
Seminar 

 
     20 Feb.2013 

 
2. 

 
संत तुकारामा ा अभंगातील आिथक 
वैचा रकता 

‘म युगीन भारतातील 
भ ी आंदोलन’ 
ISBN : 82-902786-4-6 

 
National Level 
Seminar 

 
     01 Feb. 2013 

 
3. 

 
ब पी रंगभूिम : तमाशा 

‘लोककला : सािह  व 
समाज’ 
ISBN : 978-93-
83871-99-5 

 
National Level 
Seminar 

 
     26/27 Feb. 2016 

 
4. 

 
ास् पी जागितकीकरण : चाळेगत  

‘सािह ातील नव वाह’ 
ISBN : 978-93-
83871-99-8 

 
National Level 
Seminar 

 
     18 Feb. 2019 

5. कादंबरी िनिमती ि या ‘मराठी वाडृ:मय िनिमती 
ीया’ 

National Level 
Seminar 

     09 Feb. 2018 

 
6. 

 
ीिल खत नाटकातील ीजाणीवा 

‘समकालीन मराठी 
वाड्मयातील 
ीजाणीवा’ 

ISSN : 2348-7143 
Impact Factor-6.625 

 
 
National Level 
Seminar 

 
 
     15 Feb. 2019 

 
7. 

 
भाषा आिण जािहरात (दुरदशन ) 

‘भाषाअ ासा ा 
राजगारािभमुख संधी’ 
ISSN : 2349-638X 
Impact Factor -6.293 

 
National Level 
Seminar 

 
    19 Jan. 2020 

 
8. 

 
आंबेडकरवादी मराठी कादंबरी 

‘आंबेडकरवादी मराठी 
कादंबरी’ 
ISSN : 2277-7539 
Impact Factor-5.631 

 
National Level 
Seminar 

 
    20 Jan. 2020 

 
9. 

म. जोितराव फुले यांचे िश णिवषयक 
िवचार 

‘राजष  शा , म. फुले, 
डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांचे योगदान’ 
ISSN : 2319-9318 

 
National Level     
Seminar 

 
    27 Feb.2020 

10 शाम गडळे कला महािव ालय,दिहफळ . 
ता. केज, िज. बीङ 

‘ ीवादी किवता ’ National level 
Webinar 

28 Nov.2020 

11  ‘ तमाशा : बललते प 
आिण आ ाने ’ 

  

 

  



                                                     ATTENDED CONFERENCE & CERTIFICATE 

Sr. No.                        Name of college                               Subject   Date 
1. दयानंद वािण  महािव ालय, लातूर. 

 ( UGC Sponsored) 
One DAY UGC Sponsored State 
Workshop of Gateway To NET/SET 

मे.  2010 

2. दयानंद कला महािव लय, लातूर.  
( रा ीय चचास  ) 

Research In Languge & Literature 
Scope And Prosprctus 

माच. 2010 

3. दयानंद कला महािव ालय, लातूर. 
 ( रा ीय चचास  ) 

‘मराठी ाकरणाचे बदलते प आिण संदभ’ ऑ ो. 2012 

4. दयानंद कला महािव ालय, लातूर.  
( रा ीय चचास  ) 

‘मराठी सािह ाचा आंतरिव ाशाखीय अ ास’ फे .ु 2010 

5. दयानंद कला महािव ालय, लातूर  
( पद ु र व संशोधन िवभाग ) 

‘मराठी वाड्:मयातील नव वाह : प आिण 
समी ा’ 

माच. 2008 

6. दयानंद िव ान महािव ालय, लातूर  
( रा ीय संशोधन प रषद ) 

‘लोकसािह ाचे संशोधन : प आिण िदशा’ फे .ू 2011 

7. यशवंतराव च ाण कला व वािण  महािव ालय, 
अंबेजोगाई, िज. बीड  
( रा ीय चचास  ) 

‘म युगीन भारतातील भ ी आंदोलन’ फे .ू 2013 

8. यशवंतराव च ाण कला व वािण  महािव ालय, 
अंबेजोगाई, िज. बीड 
 ( रा ीय चचास  ) 

‘Male – Female Ratio Imbalance In 
India’ 

फे .ू 2013 

9 ी ग देव सेवा ाम, आ ी, िज. वधा ारा संचिलत 
ामगीता िणत 

‘जीवण िश ण परी ा’  

10. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा िव ापीठ, 
औरंगाबाद 

Ph.D.Course Work जुलै. 2015 

11. ी पंिडतगु  पाड कर महािव ालय, िसरसाळा         
( UGC Sponsored ) 

‘लोककला : सािह  व समाज’ 26 / 27 फे .ू 2016 

12. राजष  शा  महािव ालय,लातूर  
( UGC Sponsored ) 

‘एकिवसावे शतक आिण मराठी सािह ’ 10 व 11 एि ल 2017 

13. दयानंद िश ण सं था, लातूर  ‘वाटचाल – संतुिलत, समृ  जीवनाची’  02 ऑ ो. 2018 
14. दयानंद कला महािव ालय, लातूर मराठी िविकपीिडया : रा रीय कायशाळा 01 ते 15 जाने. 2019 
15. दयानंद कला महािव ालय, लातूर  

(S.R.T.M.U.N.) 
‘मराठी वाड्:मय िनिमती ि या’ 09 फे  ू.2019 

16. गोिवंदलाल क ैलाल जोशी ( रा ीचे ) वािण  
महािव ालय, लातूर  
(S.R.T.M.U.N.) 

‘सािह ातील नव वाह’ 18 फे .ू 2019 
 

17. राजष  शा  महािव ालय ( ाय  ) लातूर. 
(एकिदवशीय कायशाळा) 

‘सजनशील सािह  लेखन आिण िलंगभाव’ 05 जाने, 2020 

18.  राजष  शा  महािव ालय ( ाय  ) लातूर.    
(दोनिदवशीय कायशाळा) 

‘E-Content Development For Effectiv 
Teaching And Learing’ 

14 /15 फे .ू        2020 

19. यशवंतराव च ाण कला वािण  व िव ान 
महािव ालय, िस ोड 
 ( रा ीय चचास  ) 

‘समकालीन मराठी वाड्:मयातील ी जाणीवा’ 15 फे .ू 2020 

20. शंकरराव पाटील महािव ालय. भूम एकिदवशीय 
(रा ीय चचास ) 

‘राजष  शा  , महा ा फुले, डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर यांचे योगदान’ 

27 फे .ू 2020 

21. तुळजाभवानी महािव ालय, तुळजापूर ( रा ीय 
चचास ) 

‘भाषाअ ासा ा रोजगारािभमुख संधी’ 19 जाने. 2020 

22. िमिलंद कला महािव ालय नागसेन, औरंगाबाद 
एकिदवशीय ( रा ीय चचास  ) 

‘आंबेडकरवादी मराठी सािह ’ 20 जाने.2020 

23. गांधी तीथ, जळगाव ‘गांधीिवचार सं ार परी ा’          2019 
24 शाम गदले आटस कॉलेज दिहफळ  एकिदवशीय 

रा ीय चचास  
INDIAN WOMEN : PRESENT,PAST AND 
FUTURE 

28 नो बर 2020 



                         

                                                     ATTENDED WEBINAR & CERTIFICATE 

Sr.NO.                NAME OF COLLEGE                         SUBJECT     DATE 
1. कला महािव ालय िबडकीन, ता. पैठण िज. 

औरंगाबाद. 
‘ गे ा दोन दशकातील मरठी कथा 
लेखन ’ 

30 जून. 
2020 

2. ी मु ानंद महािव ालय, गंगापूर िज. 
औरंगाबाद. 

‘ कोरोनो र काळ आिण समकालीन 
सािह ाची थतीगती ’ 

03 जून. 
2020 

3. सदगु  गाडगे महाराज महािव ालय. कराड  ‘ पयावरणीय मराठी सािह  ’ 23 जुलै. 
2020 

4. ांती अ णी जी. डी. बापू लाड 
महािव ालय, कंुडल. 

‘ ितसरकार ा चळवळीचे अंतरंग ’ 10 ऑग . 
2020 

5.  
दिहवडी महािव ालय, दिहवडी िज. सातारा 

‘ Dsasters Of Infectious Diseases 
And Its Impact On Contemparary 
Indian Socity ’ 

20 जून, 
2020 

6. काकासाहेब च ाण महािव ालय, 
तळमावळे िज. सातारा 

‘ मु ीम मराठी सािह  : संक ना, 
प आिण मराठी सािह ातील 

योगदान 

18 स . 
2002 

7. कला, िव ान व वािण  महािव ालय, 
को ार 

‘ 21 ा शतकातील मराठी 
सािह ापुढील आ ाणे ’ 

31 जुलै. 
2020 

8. कला, िव ान व वािण  महािव ालय, 
को ार 

एस. वाय. बी. ए. ( मराठी ) नवीन 
अ ास म : चचा आिण िचिक ा  

28 ऑग  
2020 

9. The Blue Dawn Literary Forum 
Maharashtra  

‘ Social Justis Through The Prism Of 
Phule, Shahu, Ambedkar ’ 

26 जुन. 
2020 

10. लाल बाहादूर शा ी कला, िव ान व वािण  
महािव ालय, सातारा 

‘ संत सािह ातील सामािजकता आिण 
स थती ’ 

28 जूलै. 
2020 

11. नेवजाबाई िहतकरणी महािव ालय, पुरी ‘ कोरोना काळातील मराठी किवता ’ 07 जूलै. 
2020 

12. भैरवनाथ िव ान महािव ालय, खुटबाव िज. 
पुणे 

‘ कोरोनाचा मराठी सािह ावरील 
प रणाम ’ 

19 जूलै. 
2020 

13. आनंदराव धोडें, अलीस बाबाजी 
महािव ालय, कडा िज. िबड 

‘ आजचे सामािजक वा व आिण 
मराठी सािह  ’ 

28 जूलै. 
2020 

14. छ पती िशवाजी महािव ालय, सातारा ‘ भाषा आिण सािह  संशोधन : 
पुनिवचार व न ा िदशा ’ 

26 ऑग . 
2020 

15. डॉ. सौ. इंिदराबाई भा रराव पाठक मिहला 
कला महािव ालय, औरंगाबाद 

‘ माझा वसाय, सािह  आिण ी 
जीवन ’ 

22 जुन. 
2020 

16. आर. सी. पटेल कला, वािण  व िव ान 
महािव ालय, िशरपूर िज. धुळे 

‘ समकालीन मराठी सािह ाची 
थतीगती ’ 

08 व 09 
जुन 2020 

17. यशवंतराव च ण कला वािण  व िव ान 
महािव ालय अंबाजोगाई िज. िबड 

‘ Contemporary Literary Trends In 
Indian Literature ’ 

06 जूलै 
2020 

18. िमिलंद कला महािव ालय, औरंगाबाद ‘ मराठी दिलत किवतेचा इितहास ’ 13 जूलै 
2020 



19. ी माथूरदास मोहटा महािव ालय, नागपूर ‘ Innovetiv Teaching & Learning 
Through Digital Platforms ’ 

29 व 30 मे. 
2020 

20. राजष  छ पती शा  महािव ालय, को ापूर ‘ सािह स ाट अ ाभाऊ साठे ’ 05 जूलै 
2020 

21. ा. डॉ. एन. डी. पाटील महािव ालय, 
मलकापूर – पे रड िज. को ापूर 

‘ सािह  आिण समाज ’ 25 
जूलै.2020 

22. रा माता इंिदरा गांधी कला, िव ान व 
वािण  महािव ालय, जालना  

‘ Teaching Of Languages in Post 
Covid Scenario ’ 

11 जुन. 
2020 

23. महा ा फुले कला वािण  व िव ान 
महािव ाय, पनवेल िज. रायगड 

‘ मराठी भाषेची स थती आिण 
तं ानाची आव कता ’ 

24 स े. 
2020 

24. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कला व वािण  
महािव ालय, औरंगाबाद 

‘ सामािजक, धािमक सुधारणा व 
ातं  आिण मराठी सािह  ’ 

26 जूलै. 
2020 

25. कम. आ. मा. पाटील कला वािण  
महािव ालय, िपंपळनेर िज. धुळे 

‘ मु िन  समाजघडणीत सािह ाची 
भूिमका ’ 

07 ऑग . 
2020 

26. आबासाहेब मराठे कला, वािण  व िव ान 
महािव ालय, राजापूर िज. रायगड 

‘ Literatur And Socity An 
Association’ 

09 जूलै. 
2020 

27. के. ह. आबड कला, ीमान मो. िग. लोढा 
वािण , व ीमान पी. एच. जैन िव ान 
महािव ालय, चांदवड 

‘ स : थती आिण मराठी सािह  ’ 25 मे. 2020 

28. पावतीबाई चौगुले महािव ालय, मडगाव - 
गोवा 

‘ वतमान मराठी सािह  आिण तं ान 
’ 

31 जूलै ते 
02 ऑग  
2020 

29. राणी पावतीदेवी कला, वािण  
महािव ालय, बेळगाव, कनाटक 

‘ कोरोनाचा भािषक ह ेप ’ 20 ऑग  
2020 

30. राजष  शा  महािव ालय, परभणी ‘ Future Of Marathi And 
Opportunities In Social Media ’ 

07 मे. 2020 

31. ीमती सुिशलादेवी देशमुख महािव ालय 
लातूर 

Revised Assessment And 
Accredition Framework Of Naak : 
An Approuch 

16 जानेवारी 
2021 

32. यशवंतराव च ाण कला, वािण  व िव ान 
महािव ालय, अंबाजोगाई 

अनुवािदत सािह  : प व समी ा 27 जानेवारी 
2021 

33. का. स.  वाणी मराठी गत अ यन सं था, 
धुळे 

िलंगभान, पु षस ा आिण सां ृ तीक 
बदल 

28,29,30 
जानेवारी 
2021 

34. िव  मराठी प रषद  िव  मराठी स ेलन 28,29,30,31 
जानेवारी 
2021 

35 राजष  शा  महािव ालय  ाय  लातूर रोजगार अिभमुलक िहंदी 15 जानेवारी 
2021 

36 राजष  शा  महािव ालय ाय  लातूर सजनशील सािह ाची िनिमती ीया 24 जानेवारी 
2021 

37 गोवा िव ापीठ , मराठी िवभाग मराठी कादंबरीचे बदलते प 05 फे ुवारी 
2021 



38 ल ीबाई भाऊराव पाटील मिहला 
महािव ालय , सोलापूर 

संत सािह ातील सामािजक संघष 26 फे ुवारी 
2021 

40 तुळजाराम चतुरचंद महािव ालय , बारामती मराठी भाषेपुढील आ ाने आिण 
क रअर ा संधी  

22 फे ुवारी 
2021 

41 गोवा िव ापीठ, मराठी िवभाग  मराठीतील िव ान सािह  :परंपरा 
आिण आ ाने 

01 माच 
2021 

 

                                               

 

 

 

                                                     ATTENDED ONLINE WORKSHOP & CERTIFICATE 

Sr.No. Name of College Subject Date 
1. राजष  शा  महािव ालय ाय  लातूर Naac Assesment And Accredition 

Prosess  
06 जुन. 
2020 

2. आनंदराव धोडें आिलस बाबाजी 
महािव ालय, कडा िज. िबड 

रा ीय योगा कायशाळा 21 जुन 
2020 

3. िद. अमेरीकन महािव ालय, मदुराई ‘ Recent Trends In Digital 
Technologies ’ 

07 ते 11 
जूलै 2020 

 


