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संशक्षप्त व्यावसाशयक कारकीर्द : 
 

 
 

कालावधी भिुशवलेले पर् शिकाण 
13-07-2020 ते 
आज अखेर 

साखर आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य साखर आयकु्तालय, महाराष्ट्र 

22-01-2020 ते 
13-07-2020 

महापाशलका आयकु्त, पणेु पणेु महा)गरपाशलका, महाराष्ट्र 

01-01-2019  ते 
22-01-2020  

साखर आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य साखर आयकु्तालय, महाराष्ट्र 

2017-2019 संचालक,  भजुल सवेक्षण भजूल सवेक्षण आशण शवकास यंरणा, पणेु 
2015-2017  शजल् हाशधकारी,  सांगली  शजल् हाशधकारी कायालय सांगली  
2013-2015  मखु् य कायदकारी अशधकारी  शजल् हा पशरिर् िाणे  िाणे शजल् हा पशरिर्, िाणे 

2010-2013  मखु् यमंरी यांचे सहसशचव, मखु् यमंरी कायालय, 
मुंबई  

मखु् यमंरी कायालय, मंरालय. मुंबई 

2009-2010 श)बंधक, यशर्ा , पणेु यशर्ा, पणेु  
2005-2009 अपर शजल् हाशधकारी  )ाशशक शजल् हाशधकारी कायालय, )ाशशक 
2000-2004 मखु् य प्रशासकीय अशधकारी  महाराष्ट् र जीव) प्राशधकरण, मुंबई  
1999-2000 राज् य मं्यांचे खाजगी सशचव  मंरालय, मुंबई  
1999-1999 मुंख् यमंरी यांचे खाजगी सशचव  मखु् यमंरी कायालय, मंरालय, मुंबई  
1997-1999 उप शवभागीय अशधकारी  हवेली उप शवभाग, पणेु शजल् हाशधकारी, पणेु  
1995-1997 उप शवभागीय अशधकारी  बारामती उप शवभाग, बारामती 
1994-1995 शजल् हा परुविा अशधकारी  सोलापरु,शजल् हाशधकारी कायालय, सोलापरु 
1991-1994 उप शवभागीय अशधकारी  सोलापरू उप शवभाग, सोलापरु   
1989-1991 शजल् हा प)ुवदस) अशधकारी  कोल् हापरू शजल् हाशधकारी कायालय, कोल् हापरू  
1987-1989  पशरशवक्षाशध) उपशजल् हाशधकारी  कोल् हापरू शजल् हाशधकारी कायालय, कोल् हापरू  

 
व्यावसाशयक माशहती  
 यशदा पणेु व प्रशासकीय प्रबोधिनी, महसलू प्रबोधिनी ई. धिकाणी पधिधवक्षाधिन आय.ए.एस. अधिकािी, अप्पि 

धिल्हाधिकािी, उपधिल् हाधिकािी, तहधसलदाि, नायब तहधसलदाि याांचेसािीच् या मलुततू प्रधशक्षण धशबीिाांसािी व् याखाता  
 धसम्बायोधसस आांतििाष्ट्रीय व्यापाि सांस्था (SIIB), (एमबीए अॅग्री धबधिनेस) पणेु येथे अधतथी अध्यापक 
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 दिुदशशन, आकाशवाणी व वेबीनाि द्वािे शेती व िधमन धवषयक अनेक कायशक्रम,हिािो धवदयार्थ् यांना स् पिा  पधिक्षेसािी 
मार्शदशशन  

 महसलू अधिकािी व कमशचािी याांचेसािी अिशन् यायीक कामकाि व िधमन धवषयक बाांबवरवि वीस हिािाहून अधिक महसलू 
कमशचा-याांना प्रधशक्षत केले  

 िधमनधवषयक धवधवि बाांबीवि हिािो शेतकऱयाांना मार्शदशशन 
 कायदेधवषयक, प्रशासकीय, साधहत्यीक लेखन 
 बहुमोल धशष्ट्यवतृ्ती (1980-1983)-  ताितीय कृधष अनसुांिान पधिषद, नवी  धदल्ली 
 महािाष्ट्र लोकसेवा आयोर् (कृषी सेवा वर्श -1) पिीक्षा ( 1984) मध्ये महािाष्ट्र िाज्यातील र्णुवते्तत प्रथम 

 
लक्षवेधी परुस्तकार  
 
 म)ोरमा बकँ साशहत्य परुस्तकार-(2021)- शेतकऱयाांसािी केलेल्या लेखनाबद्दल 

 वंरे् शकसा) कृिी सन्मा) परुस्तकार-(2021)- शेतकऱयाांसािी केलेल्या कामाबाबत व कायदा साक्षितेबाबत. 

 स्तव. सर्ाशशव अमरापरुकर गौरव परुस्तकार-(2019) (उल्लेखनीय प्रशासकीय सेवा)  

 भारत सरकारचा राष्ट्रीय जल परुस्तकार-(2019) - साांर्ली धिल्यातील अग्रणी नदीचे पनुिीवन- सवोत्कृष्ट्ट धिल्हा. 

 पयावरण रक्षण परुस्तकार- (2019)- तरुण ताित सांघ, अलवाि, िािस्थान. 

 समाजभिूण परुस्तकार -(2019)- कृधष क्षेत्रातील योर्दानाबद्दल व प्रशासकीय धवशेष कामधर्िीबद्दल. 

 कृशि सन्मा) परुस्तकार -(2019)- मािी धवद्याथी सांघटना, कृधष महाधवद्यालय, पणेु. 

 इंशडय) चेंबर ऑफ ॲग्रीकल्चर (आयसीए)-धवशेष पिुस्काि (2017)- शेतकऱयाांसािी केलेल्या उल्लेखनीय 
काया सािी. 

 कृिी तपस्तवी परुस्तकार -(2018)- के.के. वाघ धशक्षण सांस्था नाधशक/ कृधष, िलसांिािण धवशेष कामधर्िीबद्दल. 

 जीव)गौरव परुस्तकार -(2017)- कोल्हापिूच्या अधवष्ट्काि सोशल ॲन्ड एज्यकेुशन फौंडेशन तफे- प्रशासकीय 
काया त बहूमोल योर्दानाबद्दल. 

 भारत श)माण ॲवाडद -(2017)-मुंबई - कृधष के्षत्रातील शेतकऱयाांसािी केलेल्या उत्कृष्ट्ट कामधर्िीबद्दल. 

 राज् य अगग्रोकेअर अगवाडद -(2016) - शेतकऱयाांचा धमत्र म्हणनू केलेल्या कायदेशीि साक्षितेसािीच्या योर्दानाबद्दल  

 भमूी परुस्त कार (2013) सांगोला शज. सोलापरू - िाज्यातील  शेतक-यामध् ये कायदयाबद्दल साक्षिता धनमा ण केल्याबद्दल 

 रे्वमामलेर्ार यशवंत गौरव परुस्तकार (2011) सटाणा, शज. )ाशशक -उत् कृष्ट् ट महसलू अधिकािी  

 राजीव गांधी प्रशासकीय गशतमा)ता परुस्तकार(2008) महाराष्ट् र राज् य शास) -घि पोच िान्य योिनेची 

कल्पकतेने आखणी व यशस्वी अांमलबिावणी केल् याबद्दल प्रशासकीय पिुस् काि  

 उत्कृष्ट्ट मरािी वाङमय परुस्तकार(2006) महाराष्ट् र राज् य शास) -महािाष्ट्र शासनाचा वसांतिाव नाईक 
वाांडमय पिुस् काि “शेतीचे कायदे” या पसु्तकास 

 डॉ. राहूडकर - बळीराजा परुस्त कार (2002) पणेु -‘र्ोष्ट् टीरूप प िमीन व्यवहाि धनती’ या पसु्तकासािी  

 डॉ. राहूडकर - बळीराजा परुस्त कार (1996) पणेु -‘शेतक-याांनो साविान’ या पसु्तकासािी  

 सवोत्कृष्ट्ट वक्त्याच्या पशरतोशिकाचा बहुमा) (1982)-िाष्ट्रीय वादधववाद व वक्ततृ्व स्पिेत म.फुले कृधष धवद्यापीिाचे  
नेततृ्त्व. 
 



लेख): 
 
 

अ.
क्र. 

प्रशसध्र् पसु्ततके भािा शविय  

1. साखर उद्योगात इथे)ॉल उत्पार्) (2021) मरािी इथे)ॉल उत्पार्)ावर आधारीत पसु्ततक 
2. महाराष्ट्राची भजूलगाथा (2020) मरािी महाराष्ट्रातील भजुलावर मलुभतू 

पसु्ततक 
3. ऊसाच्या एफ.आर.पी. वसलुीसािी  महसलुी           

वसलुी  प्रमाणपर (आर.आर.सी.) पसु्स्ततका 
(2020) 

मरािी महाराष्ट्राच्या भजुलावरील मरािी 
पसु्ततक 

4. एफ.आर.पी. (रास्तत व शकफायतशीर र्र)- 
(2020) 

मरािी ऊस उत्पार्क शेतकऱयांसािी  
माशहती पसु्स्ततका 

5. शबयाडँ कॉम्पीटीश) (इंग्रजी)- (2020) इंग्रजी स्तपधा पशरके्षला बसणाऱया 
शवद्यार्थ्यांसािी स्तफुतीर्ायी 
कायरे्शवियक इंग्रजी  कथा 

6. भजूल स्तमरशणका- (2018) इंग्रजी भजूल शर्)ाश)शमत्त प्रकाशशत 
स्तमरशणका 

7. स्तटोरीज ऑफ लगन्ड रगन्झगक्शन्स (इंग्रजी)-
(2018) 

इंग्रजी मालमते्तच्या व्यवहारावरील 
कायरे्शीर कथा सांगणारे इंग्रजीतील 
पसु्ततक 

8. लगन् ड लॉज इ) महाराष्ट् रा- (2017) इंग्रजी महाराष्ट्रातील जमी) कायद्यांबाबत 
महत्त्वाच्या बाबींवर इंग्रजीत 
शलशहलेले पसु्ततक 

9. अग्रणी )र्ी प)ुजीव)- (2016) मरािी सांगली शजल्यातील अग्रणी )र्ीच्या 
प)ुजीव)ाबाबत  प्रवास 

10. शमरज -लातूर जलर्तू रेल्वे- (2016) मरािी र्षु्ट्काळात शमरजवरु) लातूरला रेल्वे)े 
शपण्याचे पाणी परुशवण्याचा अ)ोखा 
उपक्रम 

11. लँड इशजू इ) इंशडया- (2016) इंग्रजी रे्शातील जशमश)शवियक सवद कायरे् 
संशक्षप् त शरत्या मांडलेले पसु्त तक  

12. स्त पधेच् या पशलकडे- (2014) मरािी स्त पधा पशरके्षला सामोऱया जाणाऱया 
शवद्यार्थ् यांसािी स्तफुतीर्ायी पसु्त तक 

13. लगन्ड राईट्स ॲन्ड म्यटेुशन्स (2012 ) इंग्रजी 2006 इंग्लीशमध)ू फेरफार )ोंर्ी व 
व्यवहारासंबंधी  श)णदयांचे पसु्ततक 

14. प्रशास)ाच् या )व् या वाटा- (2012) मरािी माझे प्रशास)ातील प्रयोग 
15. शेतक-यां)ो जशम)ी सांभाळा- (2010) मरािी महसलू अशधका-यांच् या अधदन्यायीक 

कामकाजावर आधारीत पसु्त तक   
16. कायर्ा माशहतीचा अ) अशभव् यक् ती 

स्त वातं्याचा- (2010) 
मरािी माशहतीचा अशधकार व त् याच् यावर 

आधारीत शवशवध केस लॉ वर आधारीत 
पसु्त तक 

17. होम शडलीव्हरी ऑफ फुडगे्रन्स  (इंग्रजी)- 
(2010) 

इंग्रजी घरपोच धान् य योज)ेवरील इंग्रजीमधील 
पसु्त तक   

18. घरपोच धान् य योज)ा (मरािी)-  (2010) मरािी घरपोच धान् य योज)ेवरील मरािी मधील 
पसु्त तक 



19. महसलू अशधका-यांचे अधदन् यायीक कामकाज- 
(2007) 

मरािी 
इंग्रजी 

शेतक-यांसािी शमरत् वाच् या )ात् या)े 
सल् ला रे्णारे मालमत् ता 
व् यवस्त थाप)ावरील पसु्त तक  

20. शेतीचे कायरे् -(2005) मरािी जशम) कायरे्शवियक पसु्त तक. महाराष्ट् र 
शास)ाचा उत्कृष्ट्ट मरािी वाङमय 
परुस्तकार  

21. गोष्ट् टीरूप प जमी) व् यवहार श)ती- (2002) मरािी जशम) शवियक कायर्ा गोष्ट् टींच् या 
स्त वरूप पात  

22. फेरफार )ोंर्ी - (1999) मरािी फेरफार )ोर्ींच् या कायदपध् र्ती बाबत 
पसु्त तक 

23. शेतक-यां)ो सावधा) -(1996) मरािी शेतीच्या संबंधीत महत्त्वाच्या कायरे्शीर 
तरतरु्ींबाबत िळक मदेु्द स्त पष्ट् ट करणारे 
पसु्त तक 

लोकराज् य, बळीराजा, उर्योग, शेतकरी आशण आर्शद शेती, ॲग्रोव) व इतर अ)ेक श)यतकालीकांमध् ये श)यशमत 
जशम) शवियक कायरे्शीर बाबी बाबत लेख) 

 
 
व्यावसाशयक प्रशशक्षण / पशरिर्ा  
 

 

 आंतरराष्ट्रीय साखर पशरिर्- 
लंड) 

आंतरराष्ट्रीय साखर पशरिर् -30 वे आयएसओ सेशम)ार 
आशण 59 वे पशरिर् सर 

23.11.2021 ते 
26.11.2021 

 लाल बहार्रू शास्तरी राष्ट् रीय 
प्रशशक्षण प्रबोशध)ी, मसरुी 
(भारत) व शसरगक्यसु 
शवद्यापीि, अमेशरका 

भाप्रसे अशधकाऱयांचे मध्यावधी कारशकर्द प्रशशक्षण-  
फेज-4 आशण पररे्श अभ्यास र्ौरा 

24.9.2018 ते 
19.10.2018 

 मगकरोट इस्न्स्तटटयटू 
तेलअवशव, ईस्तराईल ईस्तराईलमधील पाणी परुविा योज)ेचा अभ्यास र्ौरा 

09/06/2018 ते 
14/06/2018 

 इंशडय) इस्न्स्तटटयटू फॉर 
हयमु) सेटलमेंट, बगँलोर कग पगशसटी शबल्डींग ऑ) अबद) डेव्हलपमेंट प्रशशक्षण 09.10.2017  ते 

13.10.2017  

 टाटा इन् स्त टीट्यूटूट ऑफ 
सोशल सायन् स, मुंबई  

भा.प्र.से.अशधकारी यांचेसािीचे शलडरशशप, इ)ोव् हेश) व 
गडु गव् ह)दन् स प्रशशक्षण  

30.01.2017 ते 
05.02.2017  

 लाल बहार्रू शास्तरी राष्ट् रीय 
प्रशशक्षण प्रबोशध)ी, मसरुी 
व कोरीय) डेव्ह. इस्न्स्तटट्यूटुट 
र्. कोरीया 

भा.प्र.से. अशधकारी यांचे सािीचे मध् या वधी  कारशकर्द 
प्रशशक्षण (फेज -3)  

18.08.2014 ते 
10.10.2014  

 लाल बहार्रू शास्तरी राष्ट् रीय 
प्रशशक्षण संस्तथा, मसरुी व 
ढाका, बांगलारे्श 

भा.प्र.से. सेवेतील पर्ापदण प्रशशक्षण (इंडक्श)) 
20.10.2013 ते 
13.12.2013  

 प्रशासकीय प्रशशक्षण 
प्रबोशध)ी, म् हैसरू  प्रशशक्षणाचा आराखडा (शडझाई) ऑफ रेनि)ग )  20-24 सप्टेंबर 

2010  

 प्रशासकीय प्रशशक्षण 
प्रबोशध)ी,पस्चचम बंगाल, 
कलकत्ता 

केस स्तटडी कायदशाळा ( सावदजश)क प्रशास)ातील उत्कृष्ट्ट 
कायदपध्र्ती )  8-9 एशप्रल 2010 

 जागशतक बकँ, बकँॉक, 
थायलंड 

प्रशास) प्रशशक्षण संस्तथाच्या बळकटीकरणासािी 
आंतरराष्ट्रीय कायदशाळा  

8-15 )ोव्हेंबर 
2009  



 आय.जी.एम,शतरूप अ)ंतपरुम  प्रशशक्षण कौशल्य (शडझाई) रेनि)ग स्स्तकल्स)  5-9 ऑक्टोबर 
2009 

 श)योज) आयोग, इस्न्स्तटट्यूटुट 
ऑफ डेव्हलपमेंट स्तटडीज व 
जवाहरलाल )ेहरु सेंटर 

अन्)ाचा हक्क आशण भारताच्या सावदजश)क शवतरण 
व्यवस्तथेतील सधुारणा 

17-07-2009 ते 
18-07-2009 

    राष्ट् रीय ग्रामीण शवकास 
संस्तथा) हैद्राबार्  मा)व संसाध) शवकास  16-21 ज)ू 2003  

    यशर्ा, पणेु  कामगार कायरे्  07-12 ऑगस्तट 
1995  

 
 
प्रशासकीय कारशकर्ीतील शवशेि संधी 

 महाराष्ट्र राज्याच्या शवशवध अभ्यासगटांचे अध्यक्षपर् 

 महािाष्ट्रातील साखि कािखान्याांतील कामर्ािाांच्या थकीत वेतनाबाबत अभ्यासर्ट  (2022)  

 ताितीय प्रशासन सेवेतील पधिधवक्षािीन अधिकाऱयाांकिीता धवतार्ीय पिीक्षेचा अभ्यासक्रम (Syllabus) बाबत सधमती  

अध्यक्ष (2022) 

 इथेनॉल धनर्ममती व त्याची अांमलबिावणी- िाज्याचे िोिण ििधवण्यासािी - अभ्यासर्ट (2021) 

 िार्धतक साखि म्यिुीयम ची सांकल्पना (2021) 

 साखि उत्पादनामध्ये महािाष्ट्र िाज्य अव्वल येण्यासािी अभ्यासर्ट - (2021) 

 महािाष्ट्रातील ऊसाची एफ.आि.पी. ककमत धनश्चचत किण्यासांबांिी अभ्यासर्ट (2021) 

 महािाष्ट्र िमीन महसलू अधिधनयम 1966, खांड 2 ते 5 सिुािणा - अभ्यासर्ट   (2020) 

 िाज्याच्या ऊस उत्पादक शेतकऱयाां सांदता तील एफ.आि.पी. मिील सिुािणा- अभ्यासर्ट (2020) 

 धनवडणकू धनिीक्षक, धबहाि  (2020) 

 धनवडणकू धनिीक्षक, उत्तिप्रदेश (2019) 

 महािाष्ट्र लोकसेवा आयोर्ातफे मुख्य पधिक्षेसािी शासन प्रधतधनिी (2018) (2022) 

 धनवडणकू धनिीक्षक, िािस्थान (2018) 

 धनवडणकू धनिीक्षक, कना टक  (2018) 

 धनवडणकू धनिीक्षक, धहमाचलप्रदेश (2017) 

 
आवडीची के्षरे 

 शेतकऱयांसािी  कायर्ा साक्षरतााः शेति मीन धवषयक कायदे, तितदूी, र्ोष्ट्टीरूप प स्वरूप पात  कायदा, ब्लॉर् व वेबसाईट 
द्वािे  मार्शदशशन  

 भमूी अशभलेखाः अधिकािाांची नोंद, िमीन कालाविी, िधमन सिुािणा, िमीन दावा, कायदयाांचा तलुनात्मक अभ्यास, 
महसलू अधिकाऱयाांचे अिशन्यायीक कामकाि 

 सामान् य प्रशास)ाः पधिणामकािकता, आचाि धनयम, ऐधतहाधसक दशु्ष्ट्टकोन, चाांर्ले प्रशासन, स्ततु्य उपक्रम  

 प्रशासकीय सधुारणााः शासनातील नवीन उपक्रमः िोिणात्मक उपक्रम, शासन धसध्दाांत, उत्कृष्ट्ट कायशपध्दती पे्रिणा, 
नाधवण्यपणुश कामकाि  



 ग्रामीण शवकास– शेतकिी आत् महत् या, कृधष धवस् ताि,सवोत्तम शेती पद्धती,आिधुनक शेतकिी, कृधष क्षेत्रातील नाधवन् य पणूश 
प्रयोर्, कृधष व् यवसाय,कृषी प्रधक्रया, शेती-व्यवसाय व्यवस्थापन इत् यादी 

 मालकी अशधकाराः मालमत् तेचा अधिकाि, कायदेशीि तितदूी, बदलते मालमत् ता हक् क, तमूी अधतलेखाचे सांर्णकीकिण, 
नाधवन् यपणूश अधतलेख व् यवस् थापन, आदशश मालमत् ता अधिकाि नमनुा,िमीन अधिकािाची टोिेंस प्रणाली 

 कृशि व् यवसायाः िार्धतक व्यापाि सांघटनेचा कृषी किाि, कृधष िधमनीचा कायदेशीि आिाखाडा,धबयाणे, खते, वन कायदे, 
दिू व दगु्ििन्य उत् पादन,कृषी उत्पन्न, धवपणन, ककमत इ. 

 अन् ) सरुक्षााः  िार्धतक पातळीविील आधण ताितीय श्स्थती, उत् कृष्ट् ट पध् दती,सावशिधनक धवतिण प्रणाली, स्थलाांतधित 
कामर्ािाांकधिता अन्न सिुक्षा 

 स्तथलांतर: स्थलाांतिाांची कािणे, सामाधिक पाचवशतमूी, अथशशास्त्र, िोिर्ाि आधण शैक्षधणक समस्या, अन्नसिुक्षेचा प्रचन 
इत् यादी 

 शेतकऱयांचे प्रच) : शेती, िधमनधवषयक कायदे, शेतीचे अथशशास्त्र, िर्ण्याचे प्रचन, कोिडवाहू शेतीच्या समस्या, 
धपकधवमा, शेतकिी उत्पादक कां पन्या ईत्यादी.  

 साखि आयकु्तालय,पुणे येथे िार्धतक साखि सांग्रहालयाच्या स्थापनेची सांकल्पना व यशस्वी उतािणीसािी प्रयत्न  (2021). 
शेतकऱयाांना ऊसाची 100% एफ.आि.पी. िक्कम धमळवनू देण्यात यशस्वी. 

 

इतर उपक्रम  
  

 कायदेधवषयक साक्षिता, स्पिा  पिीक्षा, प्रॉपटी व माणसू, ध्येय धनश्चचती कधिअि मार्शदश्रन, पाणी व्यवस्थापन, 
तुिलाचे महत्त्व इत्यादी धवषयाांवि सावशिधनक ताषणे. 

 वक्ततृ्व, वादधववाद, धचत्रकला आधण िेखाटन 
 मिािी – कथा कथन  
 
 
प्रशासकीय सेवेतील यशस्त वी प्रयोग  
 
 पणेु येथे िार्धतक साखि सांग्रहालयाच्या स्थापनेची सांकल्पना  व यशस्वी उतािणीसािी  प्रयत्न (2021 ) 
 ऊस शेतकऱयाांना 100 % एफ.आि.पी. देण्यात यशस्वी (2018-2022) 
 पणेु महानर्िपाधलका क्षेत्रात किोना (कोव्हीड-19) शी सामना किताना मलुततू काम (2020) 
 धिल्हाधिकािी  साांर्ली  या नात्याने  धमिि ते लातिू िलदतू  रेन (2016) 
 साांर्ली धिल् हयात अग्रणी नदीचे पनुिीवन (2016) , धतळर्ांर्ा नदीचे पनुिीवन  (2016) 
 7/12 वाचनालय, धिल् हाधिकािी  काया लय साांर्ली (2015) आधण धिल् हाधिकािी  काया लय, नाधशक (2005-2009) 
 पधहले फोि िी वाय फाय शहि – इस् लामपिू (2015) 
 ताितातील पधहले महाधवद्यालयातील मोटाि  ड्रायव्व्हर् स्कुल (2016) , आष्ट्टा,  धि. साांर्ली .  
 साांर्ली ब्रडॅवरर्- साांर्लीचा थोि ऐधतहाधसक व साांस्कृतीक वािसा ितन किण्याचा प्रयोर्.  
 “ग्रामीण मधहला हांडा मकु् ती योिना” सौि उिा  वि आिािीत योिना, िाणे (2014)  
  “स् विल कुां त” पावसाच् या पाण् याचे सांचयन किण् यासािी योिना धवकधसत, िाणे  (2014)  
 धिल्हा पधिषद िाणे येथील  मालमत्ता नोंदणी धवतार्ात सिुािणा (2013-2014)  
 धिल्हा पधिषद िाणे लक्षणीय उत् पन् न वा  (2013-2014) 
 महािाष्ट् रात सवशप्रथम धिल् हा पधिषद िाणे येथे फोटोसहीत पधहली सेवा िेष्ट् िता यादी प्रधसध् द (2013-2014)  
 महािाष्ट् रात सवशप्रथम धवतार् प्रमुख व र्ट धवकास अधिकािी याांचे सािी वार्मषक धनयोिन आिाखडा   (2013-2014)  
 नाधशक धिल्यात घिपोच िान्य योिना (2007-2010) 
 वेबसाईटवि िमीन वादाांचे व अधपलाांचे धनणशय (2005-2009) 
 महािाष्ट्र िीवन प्राधिकिणाांत मानव सांसािन व्यवस्थापनाची पनुिशचना  (2000-2004) 



 बािामती येथे िस् त् याचे लोकसहमतीने रूप ां दीकिण (1996-1997)  
 पोधलस बांदोबस्ता धशवाय र्णेश धवसिशन धमिवणकु, बािामती (1996) 
 स्थलाांतिीत कामर्ािाांकिीता तात्पिुते िेशन काडश (2006) 
 शेतक-याांसािी  कायदेशीि साक्षिता कायशक्रम (1995-2022) 
 स्पिा  पिीक्षेसािी धवद्यार्थ्यांना मार्शदशशन (1993-2022) 
 अक्कलकोट येथे पाणी टांचाई उपाय योिना (1992-1994) 
 महसलू अधिकाऱयाांना प्रधशक्षण (1991-2022) 
 धनणशय प्रधक्रयेची पािदशी प्रणाली (1991-2009) 
 िनता दिबाि - समदुायाच् या समस् या ऐकण् यासािी व सोडधवणेसािीची यांत्रणा (1991-1997)  
 कोल्हापिू धिल्यातील प्रकल्प बाधित व् यव्क्तसािी  कुशल पनुवशसन प्रणाली (1989-1991)  
 

***** 


