
संस्कार मंदिर महाविद्यालय  

मराठी विभाग Biodata 

डा  ॅ.राजेंद्र थोरात  
प्र प्राचायय,मराठी विभाग प्रमुख, 

संस्कार मंदिर महाविद्यालय,िारजे-माळिाडी,पुणे  

एम.ए.एम.फिल.सेट.नेट(तीन िेळा),पीएच.डी 

*संशोधन 

*एम.फिल-'संत ज्ञानेश्िरांच्या जीिनािरील कािंब-या:एक अभ्यास 'ओ' शे्रणी सा.िु.पुणे विद्यापीठ (२००५) 

*पीएच.डी-'िारकरी संत चररत्रात्मक कािंबरी:एक अभ्यास,सा.िु.पुणे विद्यापीठ(२०११) 

*एम.आर.पी-मराठी कािंबरीिर आधाररत मराठी चचत्रपटांचा अभ्यास,संशोधन प्रकल्प,सा.िु.पुणे विद्यापीठ 
बी.सी.यु.डी (२०१२ ते २०१५) 

 

*अध्यापनाचा अनुभि* 

एकूण अनुभि-१६ िर्षे 

*अमतृेश्िर महाविद्यालय,विझंर,ता.िेल्हा,जज.पुणे येथे २६/०६/२००४ ते १७/०९/२००५ येथे अध्यापन 

*संस्कार मंदिर महाविद्यालय,िारजे-माळिाडी,पुणे येथे १९/०९/२००५ पासून अध्यापन करत आहे. 

 

*प्रकाशशत लेखन 

१)सादहत्यकृतीचे माध्यमांतर(संपादित)प्रस्तािना दिग्िशयक नागराज मंजुळे ,संस्कृती प्रकाशन,पुणे नोव्हेंबर २०१७ 

२)िारकरी संत चररत्रात्मक कािंबरी-संस्कृती प्रकाशन,२३ जुलै २०१८ आर्षाढी एकािशी 

३)िारकरी संत िशयन-संस्कृती प्रकाशन,२२ माचय २०१९ तुकाराम बीज 

४)कंुकू ते िनुनयािारी-चपराक प्रकाशन,६ एवप्रल २०१९ 

५)कंुकू ते िनुनयािारी-इ-बुक,चपराक प्रकाशन 

 

*इतर लेखन 



‘धडा’ या कथेिर धडा The Lesson या लघुपटाचे लेखन. MITEE SHORT FILM FESTIVAL मध्ये Best Writer & 

Dialogue पुरस्काराने मा.मेघराज राजेभोसले ि मा.अशभराम भडकमकर यांच्या हस्ते सन्माननत  

*ननयतकाशलकातून कथा प्रशसद्ध 

* मादहतीपटाचे लेखन 

*विविध ननयतकाशलकातून ि ितयमान पत्रातून ननयशमत लेखन 

*अक्षरलेणं हे पुस्तक परीक्षणाचे ननयशमत सिर लेखन 

*विविध ननयतकाशलकतून ि ितयमानपत्रातून पुस्तक परीक्षण प्रशसद्ध 

*विविध ननयतकाशलकातून २५ पेक्षा अचधक शोधननबंध प्रशसद्ध 

*सादहजत्यक कलािंत प्रनतष्ठान,पुणे संचालक म्हणून २०१० पासून संमेलनाच्या ननयोजनात सहभागी आहे. 

*'सादहत्यकृतीचे माध्यमांतर' या ५ डडसेंबर २०१४ रोजी आयोजजत केलेल्या चचायसत्राचा मुख्य संयोजक.  

*संस्कारिीप ननयतकाशलकाचा मुख्य संपािक 

*व्याख्यान 

*२२ िे आचायय अत्रे मराठी सादहत्य संमेलनातील पररसंिािामध्ये सहभाग १४ ऑगस्ट २०१९ 

*१५० पेक्षा अचधक व्याख्याने 

*६० पेक्षा अचधक िक्ततृ्ि/िािवििाि स्पधाांचे परीक्षण 

*राष्रीय ि आंतरराष्रीय चचायसत्रातून बीजभार्षण, सत्राध्यक्ष,विर्षय तज्ज्ज्ञ म्हणून मागयिशयन 

*विविध संमेलनात सहभाग 

पुरस्कार 

*सादहत्यकृतीचे माध्यमांतर या संपादित ग्रंथास महाराष्र सादहत्य पररर्षिेचा ५००० रूपयांचा माधुरी िैद्य पुरस्कृत 
श्री ित्स पुरस्कार 

* िारकरी संत चररत्रात्मक कािंबरी या ग्रंथास राज्ज्यस्तरीय संत नामिेि पुरस्कार 

* कंुकू ते िनुनयािारी या ग्रंथास अहमिनगर येथील राज्ज्यस्तरीय शब्िगंध पुरस्कार 

* कंुकू ते िनुनयािारी या ग्रंथास मालेगाि येथील आई प्रनतष्ठानचा राज्ज्यस्तरीय पुरस्कार 

*'िारकरी संत चररत्रात्मक कािंबरी  या  ग्रंथास २०२० चा औरंगाबाि येथील मातोश्री हरणाबाई जाधि 
राज्ज्यस्तरीय िाङ्मय पुरस्कार जाहीर.. 

* ‘कंुकू ते िनुनयािारी’ ग्रंथास  समदृ्धी प्रकाशनचा २०२१ चा संत नामिेि पुरस्कार जाहीर... 

 



*विविध संस्थाचे आिशय शशक्षक पुरस्कार 

 

संपकय  क्रमांक-9850017495 

Email-rthorat2010@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 प्रा.आशुतोष कसबेकर 

संस्कार मंदिर महाविद्यालय,िारजे-माळिाडी,पुणे ५८ 

शैक्षणणक पात्रता- M.A.N.E.T 

   

1) संस्कार मंदिर महाविद्यालय,िारजे-माळिाडी येथे प्रभारी प्राचाययम्हणून 2005 ते 2009 या कालािधीत कायय 
केले 

अध्यापनाचा अनुभि 

1) सी.डी.जैन का  ॅलेज ऑि कॉमसय,श्रीरामपूर- ०२ िर्षय 

2) राधाबाई काळे मदहला महाविद्यालय-03 िर्षय 

जन्मतारीख- 25 माचय  1973 

 

 

• सादहत्यकृतीचे माध्यमांतर हा संस्कृती प्रकाशनाचा संपादित ग्रंथास म.सा.प पुरस्कार  

• सादहजत्यक कलािंत प्रनतष्ठानचा संचालक म्हणून कायय करत आहे. 

• महाराष्र सादहत्य पररर्षिचे आजीि सभासि 

mailto:Email-rthorat2010@gmail.com


• संस्कारिीप ननयतकाशलकाचा संपािक म्हणून कायय करत आहे. 

• विविध महाविद्यालयात राष्रीय चचायसत्रात सहभाग  

• चचायसत्रात शोधननबंध िाचण 

• डा  ॅ.सुधाकर जाधिर संस्थेचा आिशय शशक्षक पुरस्कार  

• विविध िक्ततृ्ि स्पधाांचे परीक्षण  

• कविसंमेलनात सहभाग 

• मागयिशयनपर व्याख्याने 
• शोधननबंध लेखन प्रशसद्ध  

संपकय  क्रमांक-9922949090 

Email-ashu25kasbekar@gmail.com 

 


