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व्यावसाशयक साराांश

01-01-2019
आज

आ

2017-2019

संचालक, भुजल

भूजल सवेक्षण अषण षवकास यंरणा, पुणे

2015-2017

षजल्हाषधकारी सांीली

षजल्हाषधकारी काययलय सांीली

2013-2015

मुख्य काययककारी ऄषधकारी षजल्हा पषरषद णाणे

णाणे षजल्हा पषरषद, णाणे

2010-2013

मुख्यमंरी यांचेसह सषचव, मुख्यमंरी काययलय, मुंबइ

मुख्यमंरी काययलय, मंरालय. मुंबइ

2009-2010

षनबंधक, यशदा

यशदा, पुणे

2005-2009

ऄपर षजल्हाषधकारी

नाषशक षजल्हाषधकारी काययलय, सांीली

2000-2004

मुख्य प्रशासकीय ऄषधकारी

महाराष्टर जीवन प्राषधकरण, मुंबइ

1999-2000

राज्य मं्यांचे ााजीी सषचव

मंरायल, मुंबइ

1999-1999

मुंख्यमंरी यांचे ााजीी सषचव

मुख्यमंरी काययलय, मंरालय, मुंबइ

1997-1999

ईप षवभाीीय ऄषधकारी

हवेली ईप षवभाी, पुणे षजल्हाषधकारी, पुणे

1995-1997

ईप षवभाीीय ऄषधकारी

बारामती ईप षवभाी, बारामती

1994-1995

षजल्हा पुरवणा ऄषधकारी

सोलापुर,षजल्हाषधकारी काययलय, सोलापुर

1991-1994

ईप षवभाीीय ऄषधकारी

सोलापूर ईप षवभाी, सोलापुर

1989-1991

षजल्हा पुनवयकसन ऄषधकारी

कोल्हापूर षजल्हाषधकारी काययलय, कोल्हापूर

1987-1989

पषरषवक्षाषधन ईपषजल्हाषधकारी

कोल्हापूर षजल्हाषधकारी काययलय, कोल्हापूर

,

आ

,

व्यावसाशयक माशहती


यशदा पुणे येथे पषरषवक्षाषधन अय.ए.एस. ऄषधकारी, ईपषजल्हाषधकारी, तहषसलदार, नायब तहषसलदार यांचेसाणीच्या मुलभूत
प्रषशक्षण षशबीरांसाणी व्याख्यान अयोजन



षसम्बायोषसस अंतरराष्टरीय व्यापार संस्तथा (SIIB), पुणे येथे ऄषतथी ऄध्यापक- एमबीए ऄॅग्री षबषिनेस



दुरदशयकन व अकाशवाणी वर शेती व जषमन षवषयक ऄनेक काययकक्रम,हजारो षवदयार्थ्यांना स्तपधय पषरक्षेसाणी
माीयकदशयकन



महसूल ऄषधकारी व कमयकचारी यांचेसाणी ऄधयकन्यायीक कामकाज व जषमन षवषयक बांबवरवर पंधरा हजाराहू न ऄषधक महसूल कमयकचायांना प्रषशक्षत केले



जषमनषवषयक षवषवध बांबीवर हजारो शेतक-यांसाणी माीयकदशयकन



महाराष्टर लोकसेवा अयोीाच्या (कृ षष सेवा वीयक – 1 ) पषरक्षेमध्ये महाराष्टरात सवयकप्रथम ( 1984 )

व्यावसाशयक प्रशशक्षण
लाल बहादूर शास्तरी राष्टरीय प्रषशक्षण
प्रबोषधनी, मसुरी (
)व
व

व

-

ज-4

24.9.2018
19.10.2018

कॅ पषॅ सटी षबल्डवरी ऑन ऄबयकन डे व्हलपमेंट प्रषशक्षण

09.10.2017 ते
13.10.2017

टाटा आन्स्तटीट्यूटूट ऑस सोशल
सायन्स, मुंबइ

भा.प्र.से.ऄषधकारी यांचेसाणीचे षलडरषशप, आनोव्हे शन व ीुड
ीव्हनयक न्स प्रषशक्षण

30.01.2017 ते
05.02.2017

लाल बहादूर शास्तरी राष्टरीय प्रषशक्षण
प्रबोषधनी, मसुरी व कोरीयन डे व्ह.
आन्सन्स्तटट्यूटुट द. कोरीया

भा.प्र.से. ऄषधकारी यांचे साणीचे मध्यावधी
प्रषशक्षण (सेज -3)

18.08.2014 ते
10.10.2014

लाल बहादूर शास्तरी राष्टरीय प्रषशक्षण
संस्तथा, मसुरी व ढाका, बांीलादे श

भा.प्र.से. सेवेतील पदापयकण प्रषशक्षण (आंडक्शन)

20.10.2013 ते
13.12.2013

प्रशासकीय प्रषशक्षण प्रबोषधनी,
म्है सरू

प्रषशक्षणाचा अरााडा (षड ओ टी )

20-24 सप्टें बर 2010

प्रशासकीय प्रषशक्षण
प्रबोषधनी,पन्सचचम बंीाल, कलकत्ता

केस स्तटडी काययकशाळा ( सावयकजषनक प्रशासनातील ईत्कृ ष्टट
काययकपध्दती )

8-9 एषप्रल 2010

जाीषतक बँक, बँकॉक

स्तथाषनक प्रशासन प्रषशक्षण संस्तथा क्षमता बांधणीवर
अंतरराष्टरीय काययकशाळा

8-15 नोव्हें बर 2009

अय.जी.एम षतरूऄनंतपुरम

थे ट प्रषशक्षक कौशल्य ( डी टी एस )

5-9 ऑक्टोबर 2009

राष्टरीय ग्रामीण षवकास संस्तथान
है द्राबाद

मानव संसाधन षवकास

16-21 जून 2003

यशदा, पुणे

कामीार कायदे

07-12 ऑीस्तट 1995

,

कारषकदयक

प्रकाशने
ल ॅन्ड लॉज आन महाराष्टरा (2017)

महाराष्टरातील जषमनषवषक कायंांचे षवषय षनहाय लेान

ल ँड आशूज आन आंषडया (2016)

दे शातील जषमषनषवषयक सवयक कायदे एकषरत ऄसलेले संषक्षप्त पुस्ततक

स्तपधेच्या पषलकडे (2014)

स्तपधय पषरक्षेला सामो-या जाणा-या षवदयार्थ्यांसाणी पुस्ततक

ल ॅन्ड राइट्स ॲन्ड म्युटेशन्स

व

व

प्रशासनाच्या नव्या वाटा (2012)

मािे प्रशासनातील प्रयोी

शेतक-यांनो जषमनी सांभाळा (2010)

शेतक-यांसाणी षमरत्वाच्या नात्याने सल्ला दे णारे मालमत्ता व्यवस्तथापनावरील
पुस्ततक

कायदा माषहतीचा ऄन ऄषभव्यक्ती स्तवातं्याचा
(2010)

माषहतीचा ऄषधकार व त्याच्यावर अधारीत षवषवध केस लॉ वर अधारीत
पुस्ततक

धान्य योजना (आंग्रजी) (2010)

घरपोच धान्य योजनेवरील आंग्रजीमधील पुस्ततक

धान्य योजना (मराणी) (2010)

घरपोच धान्य योजनेवरील मराणी मधील पुस्ततक

महसूल ऄषधका-यांचे ऄधयकन्यायीक कामकाज (2007) महसूल ऄषधका-यांच्या ऄधयकन्यायीक कामकाजावर अधारीत पुस्ततक
शेतीचे कायदे (2005)

जषमन कायदे षवषयक पुस्ततक. महाराष्टर शासनाचा ईत्कृ ष्टट मराणी वाङमय
पुरस्तकार 2006

ीोष्टटीरूप जमीन व्यवहार षनती (2002)

जषमन षवषयक कायदा ीोष्टटवरच्या स्तवरूपात

सेरसार नोंदी -एक अदशयक काययकपध््ती (1999)

सेरसार नोदवरच्या काययकपध्दती बाबत पुस्ततक

शेतक-यांनो सावधान(1996)-

शेतीच्या संबंधीत महत्त्वाच्या कायदे शीर तरतुदवरबाबत णळक मुद्दे स्तपष्टट करणारे
पुस्ततक

लोकराज्य, बळीराजा, ईदयोी, शेतकरी अषण अदशयक शेती या षनयतकालीकांमध्ये षनयषमत जषमन षवषयक कायदे शीरबाबी बाबत
लेान

लक्षवेधी पुरस्कार / शशष्यवृत्ती


(2018)-



(2017)

ई–

.



राज्य ाऄग्रोककेाऄर ाऄगवाडड  2201) – शेतक-यांचा षमर म्हणून केले ल्या योीदानाबद्दल



भूमी पुरस्कार 22013 साांगरोकला श . सरोकलापूर - राज्यातील शेतक-यामध्ये कायदयाबद्दल साक्षरता षनमयण केल्याबद्दल



दे वमामलेदार यशवांत गौरव पुरस्कार22011 सटाणा , श . नाशशक -ईत्कृ ष्टट महसूल ऄषधकारी



रा ीव गाांधी प्रशासकीय गशतमानता पुरस्कार(2008) महाराष्र राज्य शासन –घर पोच धान्य योजनेची कल्पकतेने
अाणी व यशस्तवी ऄंमलबजावणी केल्याबद्दल प्रशासकीय पुरस्तकार



उत्कृ ष्ट मराठी वाङमय पुरस्कार2200) महाराष्र राज्य शासन –महाराष्टर शासनाचा वसंतराव नाइक वांडमय पुरस्तकार

“शेतीचे कायदे ” या पुस्ततकास


डॉ. राहू डकर – बळीरा ा पुरस्कार 22002 पुणे –‘ीोष्टटीरूप जमीन व्यवहार षनती’ या पुस्ततकासाणी



डॉ. राहू डकर – बळीरा ा पुरस्कार 2166) पुणे –‘शेतक-यांनो सावधान’ या पुस्ततकासाणी



सवोत्कृ ष्ट वक्तत्याच्या पशरतरोकशषकाचा बहु मान 21682 - राष्टरीय वादषववाद व वक्तृत्व स्तपधेत म.सु ले कृ षष षवंापीणाचे
नेतत्त्ृ व,



बहु मरोकल शशष्यवृत्ती 21680-1683 - भारतीय कृ षष ऄनुसंधान पषरषदे ची

ाआतर उपक्रम




ऄने क ीावांत सावयकजषनक व्याख्याने
षचरकला – स्तकेचे स, षनसीयकषचरे, व्यंीषचरे आत्यादी
मराणी – कथा कथन

ाअवडीची क्षे त्रे


शे तक-याांसाठी कायदा साक्षरतााः शेतजमीनषवषयक कायदे , तरतूदी, ीोष्टटीरूप स्तवरूपात कायदा, ब्लॉी व वेबसाइट द्वारे
माीयकदशयकन



भूमी ाऄशभलेखाः ऄषधकारांची नोंद, जमीन कालावधी, जषमन सुधारणा, जमीन दावा, कायदयाचा तुलनात्मक ऄभ्यास, महसूल
ऄषधका-यांचे ऄधयकन्यायीक कामकाज



सामान्य प्रशासनाः पषरणामकारकता, अचार षनयम, ऐषतहाषसक दुन्सष्टटकोन, चांीले प्रशासन, सुत्य ईपक्रम



प्रशासकीय सुधारणााः शासनातील नवीन ईपक्रमः धोरणात्मक ईपक्रम, शासन षसध्दांत, ईत्कृ ष्टट काययकपध्दती प्रेरणा,
नाषवणयपुणयक कामकाज



्ामीण शवकास– शेतकरी अत्महत्या, कृ षष षवस्ततार,सवोत्तम शे ती पद्धती,अधुषनक शेतकरी, कृ षष क्षेरातील नाषवन्य पूणयक
प्रयोी, कृ षष व्यवसाय,कृ षी प्रषक्रया, शेती-व्यवसाय व्यवस्तथापन आत्यादी



मालकी ाऄशधकाराः मालमत्तेचा ऄषधकार, कायदे शीर तरतूदी, बदलते मालमत्ता हक्क, भूमी ऄषभलेााचे संीणकीकरण,
नाषवन्यपूणयक ऄषभलेा व्यवस्तथापन, अदशयक मालमत्ता ऄषधकार नमुना,जमीन ऄषधकाराची टोरें स प्रणाली



कृ शष व्यवसायाः जाीषतक व्यापार संघटनेचाकृ षी करार, कृ षष जषमनीचा कायदे शीर अराााडा,षबयाणे , ाते, वन कायदे , दूध व
दुग्धजन्य ईत्पादन,कृ षी ईत्पन्न, षवपणन, ककमत आ



ाऄन्न सुरक्षााः जाीषतक पातळीवरील अषण भारतीय न्सस्तथती, ईत्कृ ष्टट पध्दती,सावयकजषनक षवतरण प्रणाली, स्तथलांतषरत
कामीारांकषरता ऄन्न सुरक्षा



स्थलाांतर: स्तथलांतरांचीकारणे ,सामाषजक पाचवयकभम
ू ी, ऄथयक शास्तर, रोजीार अषण शैक्षषणक समस्तया आत्यादी



शे तकऱयाांचे प्रश्न : शेती, शेतीचे ऄथयक शास्तर, जीण्याचे प्रचन, कोरडवाहू शेतीच्या समस्तया, षपकषवमा इत्यादी.

प्रशासकीय सेवेतील यशस्वी प्रयरोकग


षजल्हाषधकारी सांीली या नात्याने षमरज ते लातूर जलदूत रेन (2016)



सांीली षजल्हयात ऄग्रणी नदीचे पुन्जवन (2016) , षतळींीा नदीचे पुनयकषजवन (2016)



7/12 वाचनालय, षजल्हाषधकारी काययलय सांीली (2015)



पषहले सोर जी वाय साय शहर – आस्तलामपूर (2015)



व

(2016) , आ

, ज.

.



सांीली ब्र ॅडवरी- सांीलीचा थोर ऐषतहाषसक व सांस्तकृ तीक वारसा जतन करण्याचा प्रयोी.



“ग्रामीण मषहला हं डा मुक्ती योजना” सौर ईजय वर अधारीत (2014)



“स्तवजल कंु भ” पावसाच्या पाण्याचे संचयन करण्यासाणी योजना षवकषसत (2014)



षजल्हा पषरषद णाणे येथील मालमत्ता नोंदणी षवभाीात सुधारणा (2013-2014)



षजल्हा पषरषद णाणे लक्षणीय ईत्पन्न वाढ (2013-2014)



महाराष्टरात सवयकप्रथम षजल्हा पषरषद णाणे येथे सोटोसहीत पषहली सेवा जेष्टणता यादी प्रषसध्द (2013-2014)



महाराष्टरात सवयकप्रथम षवभाी प्रमुा व ीट षवकास ऄषधकारी यांचे साणी वा्षक षनयोजन अराााडा (2013-2014)



बँक ाात्यांच्या माध्यमातून लाभाथाना वैयन्सक्तक योजनांचा थे ट लाभ (2014)



नाषशक षजल्हात घरपोच धान्य योजना (2007-2010)



वेबसाइटवर जमीन वादांचे ऄषपलां चे षनणयकय (2005-2009)



महाराष्टर जीवन प्राषधकरणांत मानव संसाधन व्यवस्तथापनाची पुनरयक चना (2000-2004)



बारामती येथे रस्तत्याचे लोकसहमतीने रूंदीकरण (1996-1997)



पोषलस बंदोबस्तता षशवाय ीणेश षवसजयकन षमरवणुक, बारामती (1996)



स्तथलांतरीत कामीारांकरीता तात्पुरते रे शन काडयक (2006)



शेतक-यांसाणी कायदे शीर साक्षरता काययकक्रम (1995-2018)



स्तपधय परीक्षेसाणी षवंार्थ्यांना माीयकदशयकन (1993-2018)



ऄक्कलकोट येथे टं चाइ ईपाय योजना (1992-1994)



महसूल ऄषधका-यांना प्रषशक्षण (1991-2015)



षनणयकय प्रषक्रयेची पारदशी प्रणाली (1991-2009)



जनता दरबार – समुदायाच्या समस्तया ऐकण्यासाणी व सोडषवणेसाणीची यंरणा (1991-1997)



कोल्हापूर षजल्यातील प्रकल्प बाषधत व्यक्तिक्तसाणी कुशल पुनवयकसन प्रणाली (1989-1991)

*****

