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• एम.एस.सी.(कृषि) षिशेि प्राषिण्र्यासह प्रथम श्रेणी  
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• एम.ए (तत् िज्ञान)  
• एल.एल.बी.  
 
 

संशक्षप्त व्यावसाशयक कारकीर्द  
 

 
 

कालावधी भषुववलेले पद विकाण 

13-07-2020 ते आज अखेर साखर आर्यकु्त, महाराष्ट्र राज्र्य साखर आर्यकु्तालर्य, महाराष्ट्र 

22-01-2020 ते 13-07-2020 महापाषलका आर्यकु्त, पुणे पुणे महानगरपाषलका, महाराष्ट्र 

01-01-2019 ते 22-01-2020  साखर आर्यकु्त, महाराष्ट्र राज्र्य साखर आर्यकु्तालर्य, महाराष्ट्र 

2017-2019 संचालक,  भुजल सिेक्षण भजूल सिेक्षण आषण षिकास र्यंरणा, पुणे 

2015-2017  षजल् हाषिकारी,  सांगली  षजल् हाषिकारी कार्यालर्य सांगली  

2013-2015  मखु् र्य कार्ययकारी अषिकारी  षजल् हा पषरिद ठाणे  ठाणे षजल् हा पषरिद, ठाणे 

2010-2013  मखु् र्यमंरी र्यांचे सहसषचि, मखु् र्यमंरी कार्यालर्य, मुंबई  मखु् र्यमंरी कार्यालर्य, मंरालर्य. मुंबई 

2009-2010 षनबंिक, र्यशदा , पुणे र्यशदा, पुणे  

2005-2009 अपर षजल् हाषिकारी  नाषशक षजल् हाषिकारी कार्यालर्य, नाषशक 

2000-2004 मखु् र्य प्रशासकीर्य अषिकारी  महाराष्ट् र जीिन प्राषिकरण, मुंबई  

1999-2000 राज् र्य मंत्रर्यांचे खाजगी सषचि  मंरालर्य, मुंबई  

1999-1999 मुंख् र्यमंरी र्यांचे खाजगी सषचि  मखु् र्यमंरी कार्यालर्य, मंरालर्य, मुंबई  

1997-1999 उप षिभागीर्य अषिकारी  हिेली उप षिभाग, पुणे षजल् हाषिकारी, पुणे  

1995-1997 उप षिभागीर्य अषिकारी  बारामती उप षिभाग, बारामती 

1994-1995 षजल् हा पुरिठा अषिकारी  सोलापुर,षजल् हाषिकारी कार्यालर्य, सोलापुर 

1991-1994 उप षिभागीर्य अषिकारी  सोलापरू उप षिभाग, सोलापुर   

1989-1991 षजल् हा पुनियसन अषिकारी  
कोल् हापरू षजल् हाषिकारी कार्यालर्य, 
कोल् हापरू  

1987-1989  पषरषिक्षाषिन उपषजल् हाषिकारी  
कोल् हापरू षजल् हाषिकारी कार्यालर्य, 
कोल् हापरू  
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व्यावसाशयक माशिती  
▪ र्यशदा पणेु रे्यथे पषरषिक्षाषिन आर्य.ए.एस. अषिकारी, अप्पर षजल्हाषिकारी, उपषजल् हाषिकारी, तहषसलदार, 

नार्यब तहषसलदार र्यांचेसाठीच् र्या मलुभतू प्रषशक्षण षशबीरांसाठी व् र्याखाता  

▪ षसम्बार्योषसस आंतरराष्ट्रीर्य व्र्यापार संस्तथा (SIIB), (एमबीए अगॅ्री षबषिनेस) पणेु रे्यथे अषतथी अध्र्यापक 

▪ दरुदशयन, आकाशिाणी ि िेबीनार द्वारे शेती ि जषमन षििर्यक अनेक कार्ययक्रम,हजारो षिदर्यार्थ् र्यांना स्त पिा 
पषरक्षेसाठी 

मागयदशयन  

▪ महसलू अषिकारी ि कमयचारी र्यांचेसाठी अियन् र्यार्यीक कामकाज ि जषमन षििर्यक बांबींिर िीस हजाराहून अषिक 
महसलू कमयचा-र्यांना प्रषशक्षत केले  

▪ जषमनषििर्यक षिषिि बांबीिर हजारो शेतकऱर्यांना मागयदशयन 

▪ कार्यदेषििर्यक, प्रशासकीर्य, साषहत्र्यीक लेखन 

▪ बहुमोल षशष्ट्र्यितृ्ती (1980-1983)-  भारतीर्य कृषि अनसंुिान पषरिद, निी  षदल्ली 

▪ महाराष्ट्र लोकसेिा आर्योग (कृिी सेिा िगय -1) परीक्षा ( 1984) मध्रे्य महाराष्ट्र राज्र्यातील गणुिते्तत प्रथम 

 

लक्षवेधी परुस्कार  
 

▪ मनोरमा बकँ सावित्य परुस्कार (2021) - शेतकऱर्यांसाठी केलेल्र्या लेखनाबद्दल 

▪ वंदे वकसान कृषी सन्मान परुस्कार (2021) - शेतकऱर्यांसाठी केलेल्र्या कामाबाबत ि कार्यदा साक्षरतेबाबत. 

▪ स्व. सदावशव अमरापरुकर गौरव परुस्कार (2019) - (उल्लेखनीर्य प्रशासकीर्य सेिा)  

▪ भारत सरकारचा राष्ट्रीय जल परुस्कार (2019) - सांगली षजल्यातील अग्रणी नदीचे पनुजीिन- सिोत्कृष्ट्ट 
षजल्हा. 

▪ पयावरण रक्षण परुस्कार (2019) - तरुण भारत संघ, अलिार, राजस्तथान. 

▪ समाजभषूण परुस्कार (2019) - कृषि के्षरातील र्योगदानाबद्दल ि प्रशासकीर्य षिशेि कामषगरीबद्दल. 

▪ कृवष सन्मान परुस्कार (2019) - माजी षिद्याथी संघटना, कृषि महाषिद्यालर्य, पणेु. 

▪ इंवडयन चेंबर ऑफ ॲग्रीकल्चर (आयसीए)- षिशेि परुस्तकार (2017)- शेतकऱर्यांसाठी केलेल्र्या उल्लेखनीर्य 
कार्यासाठी. 

▪ कृषी तपस्वी परुस्कार (2018) - के.के. िाघ षशक्षण संस्तथा नाषशक/ कृषि, जलसंिारण षिशेि कामषगरीबद्दल. 

▪ जीवनगौरव परुस्कार (2017) - कोल्हापरूच्र्या अषिष्ट्कार सोशल ॲन्ड एज्र्यकेुशन फौंडेशन तफे- प्रशासकीर्य 
कार्यात बहूमोल र्योगदानाबद्दल. 

▪ भारत वनमाण ॲवाडड (2017) मुंबई - कृषि के्षरातील शेतकऱर्यांसाठी केलेल्र्या उत्कृष्ट्ट कामषगरीबद्दल. 

▪ राज् य अॅग्रोकेअर अॅवाडड (2016) - शेतकऱर्यांचा षमर म्हणनू केलेल्र्या कार्यदेशीर साक्षरतेसाठीच्र्या 
र्योगदानाबद्दल  

▪ भमूी परुस् कार (2013) सांगोला षज. सोलापरू - राज्र्यातील  शेतक-र्यामध् रे्य कार्यदर्याबद्दल साक्षरता षनमाण 
केल्र्याबद्दल 

▪ देवमामलेदार यशवंत गौरव परुस्कार (2011) सटाणा, षज. नाषशक - उत् कृष्ट् ट महसलू अषिकारी  
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▪ राजीव गांधी प्रशासकीय गवतमानता परुस्कार (2008) महाराष्ट् र राज् र्य शासन - घरपोच िान्र्य र्योजनेची 
कल्पकतेने आखणी ि र्यशस्तिी अंमलबजािणी केल् र्याबद्दल प्रशासकीर्य परुस्त कार  

▪ उत्कृष्ट्ट मरािी वाङमय परुस्कार (2006) महाराष्ट् र राज् र्य शासन - महाराष्ट्र शासनाचा िसंतराि नाईक 
िांडमर्य परुस्त कार “शेतीचे कार्यदे” र्या पसु्ततकास 

▪ डॉ. रािूडकर - बळीराजा परुस् कार (2002) पणेु -‘गोष्ट् टीरूप जमीन व्र्यिहार षनती’ र्या पसु्ततकासाठी  

▪ डॉ. रािूडकर - बळीराजा परुस् कार (1996) पणेु -‘शेतक-र्यांनो साििान’ र्या पसु्ततकासाठी  

▪ सवोत्कृष्ट्ट वक्त्याच्या पवरतोवषकाचा बिुमान (1982)-राष्ट्रीर्य िादषििाद ि िक्ततृ्ि स्तपिेत म.फुले कृषि 
षिद्यापीठाचे  नेततृ्त्ि, 

 

लेखन 
 
अ.
क्र. 

प्रवसध्द पसु्तके भाषा ववषय  

1. साखर उद्योगात इथेनॉल उत्पादन (2021) मराठी इथेनॉल उत्पादनािर आिारीत पसु्ततक 

2. महाराष्ट्राची भजूलगाथा (2020) मराठी महाराष्ट्रातील भुजलािर मलुभतू पसु्ततक 

3. ऊसाच्र्या एफ.आर.पी. िसलुीसाठी  महसलुी           
िसलुी  प्रमाणपर (आर.आर.सी.) पसु्स्ततका 
(2020) 

मराठी महाराष्ट्राच्र्या भुजलािरील मराठी 
पसु्ततक 

4. एफ.आर.पी. (रास्तत ि षकफार्यतशीर दर)- 
(2020) 

मराठी ऊस उत्पादक शेतकऱर्यांसाठी  माषहती 
पसु्स्ततका 

5. षबर्या ाँड कॉम्पीटीशन (इंग्रजी)- (2020) इंग्रजी स्तपिा पषरक्षेला बसणाऱर्या 
षिद्यार्थ्र्यांसाठी स्तफुतीदार्यी 
कार्यदेषििर्यक इंग्रजी  कथा 

6. भजूल स्तमरषणका- (2018) इंग्रजी भजूल षदनाषनषमत्त प्रकाषशत स्तमरषणका 

7. स्तटोरीज ऑफ लनॅ्ड रॅन्िकॅ्शन्स (इंग्रजी)-(2018) इंग्रजी मालमते्तच्र्या व्र्यिहारािरील कार्यदेशीर 
कथा सांगणारे इगं्रजीतील पसु्ततक 

8. लनॅ् ड लॉज इन महाराष्ट् रा- (2017) इंग्रजी महाराष्ट्रातील जमीन कार्यद्यांबाबत 
महत्त्िाच्र्या बाबींिर इगं्रजीत षलषहलेले 
पसु्ततक 

9. अग्रणी नदी पनुजीिन- (2016) मराठी सांगली षजल्यातील अग्रणी नदीच्र्या 
पनुजीिनाबाबत  प्रिास 

10. षमरज -लातरू जलदतू रेल्िे- (2016) मराठी दषु्ट्काळात षमरजिरुन लातरूला रेल्िेने 
षपण्र्याचे पाणी परुषिण्र्याचा अनोखा 
उपक्रम 
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अ.
क्र. 

प्रवसध्द पसु्तके भाषा ववषय  

11. लाँड इशजू इन इंषडर्या- (2016) इंग्रजी देशातील जषमषनषििर्यक सिय कार्यदे 
संषक्षप् त षरत्र्या मांडलेले पसु्त तक  

12. स्त पिेच् र्या पषलकडे- (2014) मराठी स्त पिा पषरक्षेला सामोऱर्या जाणाऱर्या 
षिद्यार्थ् र्यांसाठी स्तफुतीदार्यी पसु्त तक 

13. लनॅ्ड राईट्स ॲन्ड म्र्यटेुशन्स (2012 ) इंग्रजी 2006 इंग्लीशमिनू फेरफार नोंदी ि 
व्र्यिहारासंबंिी  षनणयर्यांचे पसु्ततक 

14. प्रशासनाच् र्या नव् र्या िाटा- (2012) मराठी मािे प्रशासनातील प्रर्योग 

15. शेतक-र्यांनो जषमनी सांभाळा- (2010) मराठी महसलू अषिका-र्यांच् र्या अियन्र्यार्यीक 
कामकाजािर आिारीत पसु्त तक   

16. कार्यदा माषहतीचा अन अषभव् र्यक् ती स्त िातंत्रर्याचा- 
(2010) 

मराठी माषहतीचा अषिकार ि त् र्याच् र्यािर 
आिारीत षिषिि केस लॉ िर आिारीत 
पसु्त तक 

17. होम षडलीव्हरी ऑफ फुडगे्रन्स  (इंग्रजी)- (2010) इंग्रजी घरपोच िान् र्य र्योजनेिरील इंग्रजीमिील 
पसु्त तक   

18. घरपोच िान् र्य र्योजना (मराठी)-  (2010) मराठी घरपोच िान् र्य र्योजनेिरील मराठी मिील 
पसु्त तक 

19. महसलू अषिका-र्यांचे अियन् र्यार्यीक कामकाज- 
(2007) 

मराठी 
इंग्रजी 

शेतक-र्यांसाठी षमरत् िाच् र्या नात् र्याने 
सल् ला देणारे मालमत् ता 
व् र्यिस्त थापनािरील पसु्त तक  

20. शेतीचे कार्यदे -(2005) मराठी जषमन कार्यदेषििर्यक पसु्त तक. महाराष्ट् र 
शासनाचा उत्कृष्ट्ट मराठी िाङमर्य 
परुस्तकार  

21. गोष्ट् टीरूप जमीन व् र्यिहार षनती- (2002) मराठी जषमन षििर्यक कार्यदा गोष्ट् टींच् र्या 
स्त िरूपात  

22. फेरफार नोंदी - (1999) मराठी फेरफार नोदींच् र्या कार्ययपध् दती बाबत 
पसु्त तक 

23. शेतक-र्यांनो साििान -(1996) मराठी शेतीच्र्या संबंिीत महत्त्िाच्र्या कार्यदेशीर 
तरतदुींबाबत ठळक मदेु्द स्त पष्ट् ट करणारे 
पसु्त तक 

लोकराज् य, बळीराजा, उदयोग, शेतकरी आवण आदशड शेती व इतर अनेक वनयतकालीकांमध् ये वनयवमत जवमन 
ववषयक कायदेशीर बाबी बाबत लेखन 
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व्यावसाशयक प्रशिक्षण / पशरषर्ा  
 

आंतरराष्ट्रीर्य साखर पषरिद- लंडन 
आंतरराष्ट्रीर्य साखर पषरिद -30 िे आर्यएसओ 
सेषमनार आषण 59 िे पषरिद सर 

23.11.2021 ते 
26.11.2021 

लाल बहादरू शास्तरी राष्ट् रीर्य प्रषशक्षण 
प्रबोषिनी, मसरुी (भारत) ि 
षसरकॅ्र्यसु षिद्यापीठ, अमेषरका 

भाप्रसे अषिकाऱर्यांचे मध्र्याििी कारषकदय प्रषशक्षण-  

फेज-4 आषण परदेश अभ्र्यास दौरा 
24.09.2018 ते 
19.10.2018 

मकॅरोट इस्न्स्तटटर्यटू तेलअिषि, 
ईस्तराईल 

ईस्तराईलमिील पाणी परुिठा र्योजनेचा अभ्र्यास दौरा 
09.06.2018 ते 
14.06.2018 

इंषडर्यन इस्न्स्तटटर्यटू फॉर हर्यमुन 
सेटलमेंट, ब ाँगलोर कॅपषॅसटी षबल्डींग ऑन अबयन डेव्हलपमेंट प्रषशक्षण 

09.10.2017  ते 
13.10.2017  

टाटा इन् स्त टीट्यूट ऑफ सोशल 
सार्यन् स, मुंबई  

भा.प्र.से.अषिकारी र्यांचेसाठीचे षलडरषशप, इनोव् हेशन 
ि गडु गव् हनयन् स प्रषशक्षण  

30.01.2017 ते 
05.02.2017  

लाल बहादरू शास्तरी राष्ट् रीर्य प्रषशक्षण 
प्रबोषिनी, मसरुी ि कोरीर्यन डेव्ह. 
इस्न्स्तटट्युट द. कोरीर्या 

भा.प्र.से. अषिकारी र्यांचे साठीचे मध् र्याििी  कारषकदय 
प्रषशक्षण (फेज -3)  

18.08.2014 ते 
10.10.2014  

लाल बहादरू शास्तरी राष्ट् रीर्य प्रषशक्षण 
संस्तथा, मसरुी ि ढाका, बांगलादेश भा.प्र.से. सेिेतील पदापयण प्रषशक्षण (इंडक्शन) 

20.10.2013 ते 
13.12.2013  

प्रशासकीर्य प्रषशक्षण प्रबोषिनी, म् हैसरू  प्रषशक्षणाचा आराखडा (षड ओ टी )  20-24 सप्टेंबर 2010  

प्रशासकीर्य प्रषशक्षण 
प्रबोषिनी,पस्चचम बंगाल, कलकत्ता 

केस स्तटडी कार्ययशाळा ( साियजषनक प्रशासनातील 
उत्कृष्ट्ट कार्ययपध्दती )  8-9 एषप्रल 2010 

जागषतक ब ाँक, ब ाँकॉक, थार्यलंड 
स्तथाषनक प्रशासन प्रषशक्षण संस्तथा क्षमता बांिणीिर 
आंतरराष्ट्रीर्य  कार्ययशाळा  

8-15 नोव्हेंबर 2009  

आर्य.जी.एम,षतरूअनंतपरुम  थेट प्रषशक्षक कौशल्र्य ( डी टी एस )  5-9 ऑक्टो.2009 

षनर्योजन आर्योग, इस्न्स्तटट्युट ऑफ 
डेव्हलपमेंट स्तटडीज ि जिाहरलाल 
नेहरु सेंटर 

अन्नाचा हक्क आषण भारताच्र्या साियजषनक षितरण 
व्र्यिस्तथेतील सिुारणा 

17-07-2009 ते 18-
07-2009 

राष्ट् रीर्य ग्रामीण षिकास संस्तथान 
हैद्राबाद  

मानि संसािन षिकास  16-21 जनू 2003  

र्यशदा, पणेु  कामगार कार्यदे  07-12 ऑगस्तट 1995  
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प्रिासकीय कारशकर्ीतील शविेष संधी 
 
 

▪ महाराष्ट्रातील इथेनॉल उत्पादन िाढषिण्र्यासाठी अभ्र्यासगट- (2021) 

▪ उत्तरप्रदेशच्र्या तलुनेत महाराष्ट्राचे ऊसाचे उत्पादन िाढषिण्र्यासंबंिी अभ्र्यासगट (2021) 

▪ महाराष्ट्रातील ऊसाची एफ.आर.पी. ककमत षनस्चचत करण्र्यासंबंिी अभ्र्यासगट (2021) 

▪ जागषतक साखर म्र्यिुीर्यम ची संकल्पना (2021) 

▪ महाराष्ट्र जमीन महसलू कार्यदा 1966 च्र्या खंड 2,3,4,5 च्र्या पनुर्विलोकन सषमतीचे अध्र्यक्षपद (2020) 

▪ षनिडणकू षनरीक्षक, षबहार  (2020) 

▪ षनिडणकू षनरीक्षक, उत्तरप्रदेश (2019) 

▪ षनिडणकू षनरीक्षक, राजस्तथान (2018) 

▪ षनिडणकू षनरीक्षक, कनाटक  (2018) 

▪ षनिडणकू षनरीक्षक, षहमाचलप्रदेश (2017) 
 

आवडीची के्षते्र 
 

▪ शेतकऱयांसािी  कायदा साक्षरतााः शेतज मीन षििर्यक कार्यदे, तरतदूी, गोष्ट्टीरूप स्तिरूपात  कार्यदा, ब्लॉग ि 
िेबसाईट द्वारे  मागयदशयन  

▪ भमूी अवभलेखाः अषिकारांची नोंद, जमीन कालाििी, जषमन सिुारणा, जमीन दािा, कार्यदर्यांचा तलुनात्मक 
अभ्र्यास, महसलू अषिकाऱर्यांचे अियन्र्यार्यीक कामकाज 

▪ सामान् य प्रशासनाः पषरणामकारकता, आचार षनर्यम, ऐषतहाषसक दसु्ष्ट्टकोन, चांगले प्रशासन, स्ततुत्र्य उपक्रम  

▪ प्रशासकीय सधुारणााः शासनातील निीन उपक्रमः िोरणात्मक उपक्रम, शासन षसध्दांत, उत्कृष्ट्ट कार्ययपध्दती 
पे्ररणा, नाषिण्र्यपणुय कामकाज  

▪ ग्रामीण ववकास– शेतकरी आत् महत् र्या, कृषि षिस्त तार,सिोत्तम शेती पद्धती,आिुषनक शेतकरी, कृषि के्षरातील 
नाषिन् र्य पणूय प्रर्योग, कृषि व् र्यिसार्य,कृिी प्रषक्रर्या, शेती-व्र्यिसार्य व्र्यिस्तथापन इत् र्यादी 

▪ मालकी अवधकाराः मालमत् तेचा अषिकार, कार्यदेशीर तरतदूी, बदलते मालमत् ता हक् क, भमूी अषभलेखाचे 
संगणकीकरण, नाषिन् र्यपणूय अषभलेख व् र्यिस्त थापन, आदशय मालमत् ता अषिकार नमनुा,जमीन अषिकाराची टोरेंस 
प्रणाली 

▪ कृवष व् यवसायाः जागषतक व्र्यापार संघटनेचा कृिी करार, कृषि जषमनीचा कार्यदेशीर आराखाडा,षबर्याणे, खते, 
िन कार्यदे, दिू ि दगु्िजन्र्य उत् पादन,कृिी उत्पन्न, षिपणन, ककमत इ 

▪ अन् न सरुक्षााः  जागषतक पातळीिरील आषण भारतीर्य स्स्तथती, उत् कृष्ट् ट पध् दती,साियजषनक षितरण प्रणाली, 
स्तथलांतषरत कामगारांकषरता अन्न सरुक्षा 

▪ स्थलांतर: स्तथलांतरांची कारणे, सामाषजक पाचियभमूी, अथयशास्तर, रोजगार आषण शैक्षषणक समस्तर्या, 
अन्नसरुक्षेचा प्रचन इत् र्यादी 

▪ शेतकऱयांचे प्रश्न : शेती, जषमनषििर्यक कार्यदे, शेतीचे अथयशास्तर, जगण्र्याचे प्रचन, कोरडिाहू शेतीच्र्या 
समस्तर्या, षपकषिमा, शेतकरी उत्पादक कंपन्र्या ईत्र्यादी.  

▪ साखर आर्यकु्तालर्य,पणेु रे्यथे जागषतक साखर संग्रहालर्याच्र्या स्तथापनेची संकल्पना ि र्यशस्तिी उभारणीसाठी 
प्रर्यत्न  (2021). शेतकऱर्यांना ऊसाची 100% एफ.आर.पी. रक्कम षमळिून देण्र्यात र्यशस्तिी. 
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इतर उपक्रम  
 

▪ कार्यदेषििर्यक साक्षरता, स्तपिा परीक्षा, ध्रे्यर्य षनस्चचती इत्र्यादींिर साियजषनक भािणे. 

▪ िक्ततृ्ि, िादषििाद, षचरकला आषण रेखाटन 

▪ मराठी – कथा कथन  

 
प्रिासकीय सेवेतील यिस् वी प्रयोग  
 

▪ पणेु रे्यथे जागषतक साखर संग्रहालर्याच्र्या स्तथापनेची संकल्पना  ि र्यशस्तिी उभारणीसाठी  प्रर्यत्न (2021 ) 

▪ ऊस शेतकऱर्यांना 100 % एफ.आर.पी. देण्र्यात र्यशस्तिी (2018-2021) 

▪ पणेु महानगरपाषलका के्षरात करोना (कोव्हीड-19) शी सामना करताना मलुभतू काम (2020) 

▪ षजल्हाषिकारी  सांगली  र्या नात्र्याने  षमरज ते लातरू जलदतू  रने (2016) 

▪ सांगली षजल् हर्यात अग्रणी नदीचे पनुजीिन (2016) , षतळगंगा नदीचे पनुजीिन  (2016) 

▪ 7/12 िाचनालर्य, षजल् हाषिकारी  कार्यालर्य सांगली (2015) आषण षजल् हाषिकारी  कार्यालर्य, नाषशक (2005-09) 

▪ पषहले फोर जी िार्य फार्य शहर - इस्त लामपरू (2015) 

▪ भारतातील पषहले महाषिद्यालर्यातील मोटार  ड्रार्यव्व्हग स्तकुल (2016) , आष्ट्टा,  षज. सांगली .  

▪ सांगली ब्रडॅींग- सांगलीचा थोर ऐषतहाषसक ि सांस्तकृतीक िारसा जतन करण्र्याचा प्रर्योग.  

▪ “ग्रामीण मषहला हंडा मकु् ती र्योजना” सौर उजा िर आिारीत र्योजना, ठाणे (2014)  

▪  “स्त िजल कंुभ” पािसाच् र्या पाण् र्याचे संचर्यन करण् र्यासाठी र्योजना षिकषसत, ठाणे (2014)  

▪ षजल्हा पषरिद ठाणे रे्यथील  मालमत्ता नोंदणी षिभागात सिुारणा (2013-2014)  

▪ षजल्हा पषरिद ठाणे लक्षणीर्य उत् पन् न िाढ (2013-2014) 

▪ महाराष्ट् रात सियप्रथम षजल् हा पषरिद ठाणे रे्यथे फोटोसहीत पषहली सेिा जेष्ट् ठता र्यादी प्रषसध् द (2013-2014)  

▪ महाराष्ट् रात सियप्रथम षिभाग प्रमखु ि गट षिकास अषिकारी र्यांचे साठी िार्विक षनर्योजन आराखाडा (2013-14)  

▪ ब ाँक खात् र्यांच् र्या माध्र्यमातनू लाभाथींना िैर्यस्क्तक र्योजनांचा थेट लाभ (2014)   

▪ नाषशक षजल्यात घरपोच िान्र्य र्योजना (2007-2010) 

▪ िेबसाईटिर जमीन िादांचे अषपलांचे षनणयर्य (2005-2009) 

▪ महाराष्ट्र जीिन प्राषिकरणांत मानि संसािन व्र्यिस्तथापनाची पनुरयचना  (2000-2004) 

▪ बारामती रे्यथे रस्त त् र्याचे लोकसहमतीने रंूदीकरण (1996-1997)  

▪ पोषलस बंदोबस्तता षशिार्य गणेश षिसजयन षमरिणकु, बारामती (1996) 

▪ स्तथलांतरीत कामगारांकरीता तात्परुते रेशन काडय (2006) 

▪ शेतक-र्यांसाठी  कार्यदेशीर साक्षरता कार्ययक्रम (1995-2021) 

▪ स्तपिा परीक्षेसाठी षिद्यार्थ्र्यांना मागयदशयन (1993-2021) 

▪ अक्कलकोट रे्यथे टंचाई उपार्य र्योजना (1992-1994) 
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▪ महसलू अषिकाऱर्यांना प्रषशक्षण (1991-2015) 

▪ षनणयर्य प्रषक्ररे्यची पारदशी प्रणाली (1991-2009) 

▪ जनता दरबार – समदुार्याच् र्या समस्त र्या ऐकण् र्यासाठी ि सोडषिणेसाठीची रं्यरणा (1991-1997)  

▪ कोल्हापरू षजल्यातील प्रकल्प बाषित व् र्यव्क्तसाठी  कुशल पनुियसन प्रणाली (1989-1991)  

 

***** 


