ऴेखर गायकळाड,+९१-२०-२५५१३७१७ (कामाा.)
भा.प्र.शे.shekhargaikwad@yahoo.com
वॊचारक

www.shekhargaikwad.blogspot.com

बूजर वलेषण आणण वलकाव मॊत्रणा

www.satbara.co.in

ऩुणे, भशायाष्टर, बायत

शऴसण
एभ.एव.वी.(कृवऴ) प्रथभ श्रेणी
एभ.ए. (वभाजळास्तत्र)
एभ.ए (तत्लसान)
एर.एर.फी. (जनयर)

व्याळशाययक शाराांऴ
१५.०६.२०१७ -

वॊचारक, बज
ू र वलेषण आणण वलकाव मॊत्रणा

बज
ू र वलेषण आणण वलकाव मॊत्रणा, ऩण
ु े

२०१५-२०१७

जजल्शाधिकधकायी वाॊगरी

जजल्शाधिकधकायी कामाारम वाॊगरी

२०१३-२०१५

भुख्म कामाकायी अधिकधकायी जजल्शा ऩषयऴद णाणे

णाणे जजल्शा ऩषयऴद, णाणे

ऩावन
ु आज ऩमंत

२०१०-२०१३

भुख्मभॊत्री माॊचव
े श वधिकचल, भुख्मभॊत्री कामाारम,
भुॊफई

भुख्मभॊत्री कामाारम, भॊत्रारम. भुॊफई

२००९-२०१०

ननफॊधक, मळदा

मळदा, ऩुणे

२००५-२००९

अऩय जजल्शाधिकधकायी

नाशळक जजल्शाधिकधकायी कामाारम, वाॊगरी

२०००-२००४

भुख्म प्रळावकयम अधिकधकायी

भशायाष्टर जीलन प्राधिकधकयण, भुॊफई

१९९९-२०००

याज्म भॊत्रमाॊचे खाजगी वधिकचल

भॊत्रामर, भॊफ
ु ई

१९९९-१९९९

भुॊख्मभॊत्री माॊचे खाजगी वधिकचल

भुख्मभॊत्री कामाारम, भॊत्रारम, भुॊफई

१९९७-१९९९

उऩ वलबागीम अधिकधकायी

शलेरी उऩ वलबाग, ऩुणे जजल्शाधिकधकायी, ऩुणे

१९९५-१९९७

उऩ वलबागीम अधिकधकायी

फायाभती उऩ वलबाग, फायाभती

१९९४-१९९५

जजल्शा ऩुयलणा अधिकधकायी

वोराऩुय,जजल्शाधिकधकायी कामाारम, वोराऩुय

१९९१-१९९४

उऩ वलबागीम अधिकधकायी

वोराऩयू उऩ वलबाग, वोराऩयु

१९८९-१९९१

जजल्शा ऩन
ु लावन अधिकधकायी

कोल्शाऩयू जजल्शाधिकधकायी कामाारम, कोल्शाऩयू

१९८७-१९८९

ऩषयवलषाधिकधन उऩजजल्शाधिकधकायी

कोल्शाऩूय जजल्शाधिकधकायी कामाारम, कोल्शाऩूय

व्याळशाययक माहषती


मळदा ऩुणे मेथे ऩषयवलषाधिकधन आम.ए.एव. अधिकधकायी, उऩजजल्शाधिकधकायी, तशशवरदाय, नामफ तशशवरदाय
माॊचव
े ाणीच्मा भुरबूत प्रशळषण शळफीयाॊवाणीव्माख्मान आमोजन



शवम्फामोशवव आॊतययाष्टरीम व्माऩाय वॊस्तथा (SIIB), ऩण
ु े मेथे अनतथी अध्माऩक- एभफीए अॎग्री बफणिनेव



दयु दळान ल आकाळलाणी लय ळेती ल जशभन वलऴमक अनेक कामाक्रभ,शजायो वलदमार्थमांना स्तऩधाा ऩषयषेवाणी
भागादळान



भशवूर अधिकधकायी ल कभाचायी माॊचव
े ाणी अधान्मामीक काभकाज ल जशभन वलऴमक फाॊफीॊलय ऩॊधया शजायाशून अधिकधक
भशवूर कभाचा-माॊना प्रशळषत केरे



जशभनवलऴमक वलवलध फाॊफीलय शजायो ळेतक-माॊवाणी भागादळान



भशायाष्टर रोकवेला आमोगाच्मा (कृवऴ वेला लगा – १ ) ऩषयषेभध्मे

भशायाष्टरात वलाप्रथभ ( १९८४ )

व्याळशाययक प्रशऴसण

इॊडिमन इजन्स्तििमूि पॉय

शमुभन वेिरभें ि, फॉगरोय

कॎऩॎशविी बफल्िीॊग ऑन अफान िेव्शरऩभें ि प्रशळषण

िािा इन्स्तिीट्यूमि
ू ऑप वोळर

बा.प्र.वे.अधिकधकायी

वामन्व, भुॊफई

इनोव्शे ळन ल गुि गव्शनान्व प्रशळषण

रार फशादयू ळास्तत्री याष्टरीम

बा.प्र.वे.

प्रशळषण प्रफोधिकधनी,भवुयी

रार फशादयू ळास्तत्री याष्टरीम
प्रशळषण वॊस्तथा, भवुयी

प्रळावकयम प्रशळषक प्रफोधिकधनी,
म्शै वूय

अधिकधकायी

माॊचव
े ाणीचे
माॊचे

कायककदा प्रशळषण (पेज -३)

शरियशळऩ,

वाणीचे

भध्मालधी

९-१०-२०१७ ते १३-१०-२०१७
३०-०१-२०१७ ते ०५-०२-२०१७
१८-०८-२०१४ ते १०-१०-२०१४

बा.प्र.वे. वेलेतीर ऩदाऩाण प्रशळषण (इॊिक्ळन)

२०-१०-२०१३ ते १३-१२-२०१३

प्रशळषणाचा आयाखिा (डि ओ िी )

२०-२४ वप्िें फय २०१०

प्रळावकयम प्रशळषक

केव स्तििी कामाळाऱा ( वालाजननक प्रळावनातीर

प्रफोधिकधनी,ऩजचचभ फॊगार

उत्कृष्टण कामाऩध्दती )

८-९ एवप्रर २०१०

रोकर गव्शनाभेंि रननॊग इन्स्तिीिमूळन इॊियनॎळनर
जागनतक फॉक, फॅंकॉक

लकाळॉऩ ऑन कऩॎशविी बफल्िीॊग
स्तथाननक

प्रळावन

प्रशळषण

वॊस्तथा

षभता

८-१५ नोव्शें फय २००९

फाॊधणीलय आॊतययाष्टरीम कामाळाऱा
आम.जी.एभ नतरूअनॊतऩयु भ
याष्टरीम ग्राभीण वलकाव
वॊस्तथान,शै द्राफाद
मळदा, ऩुणे

थेि प्रशळषक कौचमल्म ( िी िी एव )

५-९- ऑक्िोंफय २००९

भानल वॊवाधन वलकाव

१६-२१ जून २००३

काभगाय कामदे

०७-१२ ऑगस्ति १९९५

प्रकाऴने
रॎ न्ि रॉज इन भशायाष्टर (२०१७)

भशायाष्टरातीर जशभनवलऴक कामंमाॊचे वलऴम ननशाम रेखन

रॅं ि इळूज इन इॊडिमा (२०१६)

दे ळातीर जशभननवलऴमक वला कामदे एकबत्रत अवरेरे वॊक्षषप्त

स्तऩधेच्मा ऩशरकिे (२०१४)

स्तऩधाा ऩषयषेरा वाभो-मा जाणा-मा वलदमार्थमांवाणी ऩुस्ततक

प्रळावनाच्मा नव्मा लािा (१०१२)

भािे प्रळावनातीर प्रमोग

ळेतक-माॊनो जशभनी वाॊबाऱा (२०१०)

ळेतक-माॊवाणी शभत्रत्लाच्मा नात्माने वल्रा दे णाये भारभत्ता

ऩुस्ततक

व्मलस्तथाऩनालयीर ऩुस्ततक
कामदा भाहशतीचा अन अशबव्मक्ती

भाहशतीचा अधिकधकाय ल त्माच्मालय आधायीत वलवलध केव रॉ लय

स्तलातॊत्रमाचा (२०१०)

आधायीत ऩुस्ततक

धान्म मोजना (इॊग्रजी) (२०१०)

घयऩोच धान्म मोजनेलयीर इॊग्रजीभधीर ऩुस्ततक

धान्म मोजना (भयाणी)

घयऩोच धान्म मोजनेलयीर भयाणी भधीर ऩस्त
ु तक

(२०१०)

भशवूर अधिकधका-माॊचे अधान्मामीक काभकाज

भशवूर अधिकधका-माॊच्मा अधान्मामीक काभकाजालय आधायीत

ळेतीचे कामदे (२००५)

जशभन कामदे वलऴमक ऩुस्ततक. भशायाष्टर ळावनाचा उत्कृष्टि

(२००७)

ऩुस्ततक

भयाणी लाङभम ऩयु स्तकाय २००६
गोष्टिीरूऩ जभीन व्मलशाय ननती (२००२)

जशभन वलऴमक कामदा गोष्टिीॊच्मा स्तलरूऩात

पेयपाय नोंदी -एक आदळा कामाऩध्ंती (१९९९)

पेयपाय नोदीॊच्मा कामाऩध्दती फाफत ऩुस्ततक

ळेतक-माॊनो वालधान(१९९६)-

ळेतीच्मा वॊफॊधीत भशत्त्लाच्मा कामदे ळीय तयतद
ु ीॊफाफत णऱक
भद्द
ु े स्तऩष्टि कयणाये ऩस्त
ु तक

रोकयाज्म, फऱीयाजा, उदमोग, ळेतकयी आणण आदळा ळेती मा ननमतकारीकाॊभध्मे ननमशभत जशभन वलऴमक
कामदे ळीयफाफी फाफत रेखन

ऱसळेधी ऩरु स्कार / शऴष्यळत्ृ ती



राज्य ॅग्रोककेॅर ॅगळाडड (२०१६) – ळेतक-माॊचा शभत्र म्शणून केरेल्मा मोगदानाफद्दर



भूमी ऩुरस्कार (२०१३) शाांगरोकऱा जि. शरोकऱाऩूर -याज्मातीर ळेतक-माभध्मे कामदमाफद्दर वाषयता ननभााण
केल्माफद्दर



दे ळमामऱेदार यऴळांत गौरळऩु रस्कार(२०११) शटाना, जि. नाशऴक -उत्कृष्टि भशवूर अधिकधकायी



रािीळ गाांधी प्रऴाशकीय गयतमानता ऩुरस्कार(२००८) मषाराष्र राज्य ऴाशन घयऩोचधान्ममोजनेचीकल्ऩकतेनेआखणीलमळस्तलीअॊभरफजालणी केल्माफद्दर प्रळावकयम ऩयु स्तकाय



उत्कृष्टमराठीळाङमयऩरु स्कार(२००६) मषाराष्र राज्य ऴाशन -भशायाष्टरळावनाचा लवॊतयाल नाईक लाॊिभम
ऩुयस्तकाय “ळेतीचेकामदे ” माऩुस्ततकाव



डॉ. राषूडकर – बलीरािा ऩुरस्कार (२००२) ऩुणे –“ गोष्टिीरूऩ जभीन व्मलशाय ननती” मा ऩस्त
ु तकावाणी



डॉ. राषूडकर – बलीरािा ऩरु स्कार (१९९६) ऩण
ु े –“ ळेतक-माॊनो वालधान” मा ऩस्त
ु तकावाणी



याष्टरीम लादवललादल लक्तत्ृ ल स्तऩधेतभ.पुरे कृवऴ वलंमाऩीणाचे नेतत्ृ त्ल, वलोत्कृष्टि लक्त्माच्मा ऩाषयतोवऴकाचा
फशुभान (१९८२)



बायतीमकृवऴअनुवॊधानऩषयऴदे चीफशुभोरशळष्टमलत्ृ ती(१९८०-१९८३)

इतर उऩक्रम




अनेक गालाॊत वालाजननकव्माख्माने

धिकचत्रकरा – स्तकेचेव, ननवगाधिकचत्रे, व्मॊगधिकचत्रे इत्मादी
भयाणी – कथा कथन

आळडीची सेत्रे



ऴेतक-याांशाठी कायदा शासरतााः ळेतजभीनवलऴमक कामदे , तयतूदी, गोष्टिीरूऩ स्तलरूऩात कामदा, ब्रॉग ल
लेफवाईि ंलाये भागादळान



भूमी ॅशभऱेखाः अधिकधकायाॊची नोंद, जभीन कारालधी, जशभन वुधायणा, जभीन दाला, कामदमाचा तुरनात्भक
अभ्माव, भशवूर अधिकधका-माॊचे अधान्मामीक काभकाज



शामान्य प्रऴाशनाः ऩषयणाभकायकता, आचाय ननमभ, ऐनतशाशवक दजु ष्टिकोन, चाॊगरे प्रळावन, वुत्म उऩक्रभ



प्रऴाशकीय शुधारणााःळावनातीरनलीन उऩक्रभ् धोयणात्भक उऩक्रभ, ळावन शवध्दाॊत, उत्कृष्टि कामाऩध्दती
प्रेयणा, नावलण्मऩुणा काभकाज



्ामीण वळकाश– ळेतकयी आत्भशत्मा, कृवऴ वलस्तताय,वलोत्तभ ळेती ऩद्धती,आधनु नक ळेतकयी, कृवऴ षेत्रातीर
नावलन्म ऩूणा प्रमोग, कृवऴ व्मलवाम,कृऴी प्रकक्रमा, ळेती-व्मलवाम व्मलस्तथाऩन इत्मादी



माऱकी ॅधधकाराः भारभत्तेचा अधिकधकाय, कामदे ळीय तयतूदी, फदरते भारभत्ता शक्क, बूभी अशबरेखाचे
वॊगणकयकयण, नावलन्मऩूणा अशबरेख व्मलस्तथाऩन, आदळा भारभत्ता अधिकधकाय नभुना,जभीन अधिकधकायाची
िोयें व प्रणारी



कृवव व्यळशायाः जागनतक व्माऩाय वॊघिनेचाकृऴी कयाय, कृवऴ जशभनीचा कामदे ळीय आयाखािा,बफमाणे, खते, लन
कामदे , दध
ू ल दग्ु धजन्म उत्ऩादन,कृऴी उत्ऩन्न, वलऩणन, ककॊ भत इ



ॅन्न

शुरसााःजागनतक

ऩातऱीलयीर

आणण

प्रणारी,स्तथराॊतषयत काभगायाॊकषयता अन्न वुयषा


बायतीम

जस्तथती,

उत्कृष्टि

ऩध्दती,वालाजननक

स्थऱाांतर: स्तथराॊतयाॊचीकायणे,वाभाजजक ऩाचलाबूभी, अथाळास्तत्र, योजगाय आणण ळैषणणक वभस्तमा इत्मादी

वलतयण

प्रऴाशकीय शेळेतीऱ यऴस्ळी प्रयरोकग


जरदत
ू – शभयज –रातयू लॉिय रे न (२०१६)



वाॊगरी जजल्शमात अग्रणी नदीचे ऩन
ु जजालन (२०१५)



७/१२ लाचनारम, जजल्शाधिकधकायी कामाारम वाॊगरी (२०१५)



ऩहशरे पोय जी लाम पाम ळशय – इस्तराभऩूय (२०१५)



“ग्राभीण भहशरा शॊ िा भुक्ती मोजना” वौय उजाा लय आधायीत (२०१४)



“स्तलजर कॊु ब” ऩालवाच्मा ऩाण्माचे वॊचमन कयण्मावाणी मोजना वलकशवत (२०१४)



जजल्शा ऩषयऴद णाणे मेथीर



जजल्शा ऩषयऴद णाणे रषणीम उत्ऩन्नलाढ (२०१३-२०१४)



भशायाष्टरात वलाप्रथभ जजल्शा ऩषयऴद णाणे मेथे पोिोवशीत ऩहशरी वेला जेष्टणता मादी प्रशवध्द (२०१३-२०१४)



भशायाष्टरात वलाप्रथभ वलबाग प्रभुख ल गि वलकाव अधिकधकायी माॊचे वाणी लावऴाक ननमोजन आयाखािा(२०१३-

भारभत्ता नोंदणी वलबागातवुधायणा (२०१३-२०१४)

२०१४)


फॉक खात्माॊच्माभाध्मभातून राबाथाना लैमजक्तक मोजनाॊचा थेिराब (२०१४)



नाशळक जजल्शात घयऩोच धान्म मोजना (२००७-२०१०)



ळेतकयी ग्रॊथारम,जजल्शाधिकधकायी कामाारम, नाशळक (२००५-२००९)



लेफवाईिलयजभीन लादाॊचे अवऩराॊचे ननणाम (२००५-२००९)



भशायाष्टर जीलन प्राधिकधकयणाॊत भानल वॊवाधन व्मलस्तथाऩनाची ऩुनया चना (२०००-२००४)



फायाभती मेथे यस्तत्माचे रोकवशभतीने रूॊदीकयण (१९९६-१९९७)



ऩोशरव फॊदोफस्तता शळलाम गणेळ वलवजान शभयलणुक, फायाभती (१९९६)



स्तथराॊतयीत काभगायाॊकयीता तात्ऩुयते ये ळन कािा(२००६)



ळेतक-माॊवाणी कामदे ळीय वाषयता कामाक्रभ (१९९५-२०१५)



स्तऩधाा ऩयीषेवाणी वलंमार्थमांना भागादळान (१९९३-२०१५)



अक्करकोि मेथे िॊ चाई उऩाम मोजना(१९९२-१९९४)



भशवर
ू अधिकधका-माॊना प्रशळषण (१९९१-२०१५)



ननणाम प्रकक्रमेची ऩायदळी प्रणारी (१९९१-२००९)



जनता दयफाय – वभद
ु ामाच्मा वभस्तमा ऐकण्मावाणी ल वोिवलणेवाणीची मॊत्रणा (१९९१-१९९७)



कोल्शाऩयू जजल््मातीर प्रकल्ऩ फाधिकधत व्मजक्तॊवाणी - कुळर ऩन
ु लावन प्रणारी (१९८९-१९९१)

