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शशक्षण 
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व्यावसाशयक साराांश 
 

 
 

 
13-07-2020 ते 
आज अखेर साखर आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य साखर आयकु्तालय, महाराष्ट्र 

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

01-01-2019 ते 
22-01-2020  साखर आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य साखर आयकु्तालय, महाराष्ट्र 

2017-2019 संचालक,  भुजल भजूल सवेक्षण आषण षवकास यंरणा, पुणे 
2015-2017  षजल् हाषिकारी सांगली  षजल् हाषिकारी कायालय सांगली  
2013-2015  मखु् य काययकारी अषिकारी षजल् हा पषरिद ठाणे  ठाणे षजल् हा पषरिद, ठाणे 
2010-2013  मखु् यमंरी यांचेसह सषचव, मखु् यमंरी कायालय, मुंबई  मखु् यमंरी कायालय, मंरालय. मुंबई 
2009-2010 षनबंिक, यशदा  यशदा, पुणे  
2005-2009 अपर षजल् हाषिकारी  नाषशक षजल् हाषिकारी कायालय, सांगली 
2000-2004 मखु् य प्रशासकीय अषिकारी  महाराष्ट् र जीवन प्राषिकरण, मुंबई  
1999-2000 राज् य मंत्रयांचे खाजगी सषचव  मंरायल, मुंबई  
1999-1999 मुंख् यमंरी यांचे खाजगी सषचव  मखु् यमंरी कायालय, मंरालय, मुंबई  
1997-1999 उप षवभागीय अषिकारी  हवेली उप षवभाग, पुणे षजल् हाषिकारी, पुणे  
1995-1997 उप षवभागीय अषिकारी  बारामती उप षवभाग, बारामती 
1994-1995 षजल् हा पुरवठा अषिकारी  सोलापुर,षजल् हाषिकारी कायालय, सोलापुर 
1991-1994 उप षवभागीय अषिकारी  सोलापरू उप षवभाग, सोलापुर   
1989-1991 षजल् हा पुनवयसन अषिकारी  कोल् हापरू षजल् हाषिकारी कायालय, कोल् हापरू  
1987-1989  पषरषवक्षाषिन उपषजल् हाषिकारी  कोल् हापरू षजल् हाषिकारी कायालय, कोल् हापरू  
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व्यावसाशयक माशहती  
 
▪ यशदा पुणे येथे पषरषवक्षाषिन आय.ए.एस. अषिकारी, उपषजल् हाषिकारी, तहषसलदार, नायब तहषसलदार यांचेसाठीच् या मलुभतू 

प्रषशक्षण षशबीरांसाठी व् याख् यान आयोजन  
▪ षसम्बायोषसस आंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्तथा (SIIB), पुणे येथे अषतथी अध्यापक- एमबीए अॅग्री षबषिनेस  
▪ दरुदशयन व आकाशवाणी वर शेती व जषमन षवियक अनेक काययक्रम,हजारो षवदयार्थ् यांना स्त पिा पषरक्षेसाठी 

मागयदशयन  
▪ महसलू अषिकारी व कमयचारी यांचेसाठी अियन् यायीक कामकाज व जषमन षवियक बांबींवर पंिरा हजाराहून अषिक महसलू कमयचा-

यांना प्रषशक्षत केले  
▪ जषमनषवियक षवषवि बांबीवर हजारो शेतक-यांसाठी मागयदशयन  
▪ महाराष्ट् र लोकसेवा आयोगाच् या (कृषि सेवा वगय – 1 ) पषरक्षेमध् ये  महाराष्ट् रात सवयप्रथम ( 1984 )  

 
व्यावसाशयक प्रशशक्षण  
 

 

लाल बहादरू शास्तरी राष्ट् रीय प्रषशक्षण 
प्रबोषिनी, मसरुी (भारत) व षसरकॅ्यसु 
षवद्यापीठ अमेषरका 

भाप्रसे अषिकाऱयांचे मध्याविी कारषकदय प्रषशक्षण- फेज-4 24.9.2018 ते 
19.10.2018 

इंषियन इन्सन्स्तिियिू फॉर हयमुन 
सेिलमेंि, बगँलोर कॅपषॅसिी षबल्िींग ऑन अबयन िेव्हलपमेंि प्रषशक्षण 

09.10.2017  ते 
13.10.2017  

िािा इन् स्त िीट्यूि ऑफ सोशल 
सायन् स, मुंबई  

भा.प्र.से.अषिकारी यांचेसाठीचे षलिरषशप, इनोव् हेशन व गिु 
गव् हनयन् स प्रषशक्षण  

30.01.2017 ते 
05.02.2017  

लाल बहादरू शास्तरी राष्ट् रीय प्रषशक्षण 
प्रबोषिनी, मसरुी व कोरीयन िेव्ह. 
इन्सन्स्तिट्युि द. कोरीया 

भा.प्र.से. अषिकारी यांचे साठीचे मध् याविी  कारषकदय 
प्रषशक्षण (फेज -3)  

18.08.2014 ते 
10.10.2014  

लाल बहादरू शास्तरी राष्ट् रीय प्रषशक्षण 
संस्तथा, मसरुी व ढाका, बांगलादेश भा.प्र.से. सेवेतील पदापयण प्रषशक्षण (इंिक्शन) 

20.10.2013 ते 
13.12.2013  

प्रशासकीय प्रषशक्षण प्रबोषिनी, 
म् हैसरू  

प्रषशक्षणाचा आराखिा (षि ओ िी )  20-24 सप्िेंबर 2010  

प्रशासकीय प्रषशक्षण 
प्रबोषिनी,पन्सचचम बंगाल, कलकत्ता 

केस स्तििी काययशाळा ( सावयजषनक प्रशासनातील उत्कृष्ट्ि 
काययपध्दती )  8-9 एषप्रल 2010 

जागषतक बकँ, बकँॉक 
स्तथाषनक प्रशासन प्रषशक्षण संस्तथा क्षमता बांिणीवर 
आंतरराष्ट्रीय  काययशाळा  8-15 नोव्हेंबर 2009  

आय.जी.एम षतरूअनंतपुरम  थेि प्रषशक्षक कौशल्य ( िी िी एस )  5-9 ऑक्िोबर 2009 

राष्ट् रीय ग्रामीण षवकास संस्तथान 
हैद्राबाद  मानव संसािन षवकास  16-21 जनू 2003  

यशदा, पुणे  कामगार कायदे  07-12 ऑगस्ति 1995  
 



 
 
प्रकाशने  
 
 

लनॅ् ि लॉज इन महाराष्ट् रा (2017) महाराष्ट् रातील जषमनषविक कायद्यांचे षविय षनहाय लेखन  

लिँ इशजू इन इंषिया (2016)  देशातील जषमषनषवियक सवय कायदे एकषरत असलेले संषक्षप् त पुस्त तक  

स्त पिेच् या पषलकिे (2014)  स्त पिा पषरक्षेला सामो-या जाणा-या षवदयार्थ् यांसाठी पुस्त तक  

लनॅ्ि राईट्स ॲन्ि म्यिेुशन्स इंग्लीशमिनू फेरफार नोंदी व व्यवहारासंबंिी षनणययांचे पुस्ततक 

प्रशासनाच् या नव् या वािा (2012)  मािे प्रशासनातील प्रयोग  

शेतक-यांनो जषमनी सांभाळा (2010)  शेतक-यांसाठी षमरत् वाच् या नात् याने सल् ला देणारे मालमत् ता व् यवस्त थापनावरील 
पुस्त तक  

कायदा माषहतीचा अन अषभव् यक् ती स्त वातंत्रयाचा 
(2010)  

माषहतीचा अषिकार व त् याच् यावर आिारीत षवषवि केस लॉ वर आिारीत पुस्त तक  

िान् य योजना (इंग्रजी) (2010)  घरपोच िान् य योजनेवरील इंग्रजीमिील पुस्त तक  

िान् य योजना (मराठी)  (2010) घरपोच िान् य योजनेवरील मराठी मिील पुस्त तक 

महसलू अषिका-यांचे अियन् यायीक कामकाज (2007)  महसलू अषिका-यांच् या अियन्यायीक कामकाजावर आिारीत पुस्त तक  

शेतीचे कायदे (2005)  जषमन कायदेषवियक पुस्त तक. महाराष्ट् र शासनाचा उत्कृष्ट्ि मराठी वाङमय 
पुरस्तकार 2006 

गोष्ट् िीरूप जमीन व् यवहार षनती (2002)  जषमन षवियक कायदा गोष्ट् िींच् या स्त वरूपात  

फेरफार नोंदी -एक आदशय काययपध््ती (1999) फेरफार नोदींच् या काययपध् दती बाबत पुस्त तक 

शेतक-यांनो साविान(1996)- शेतीच्या संबंिीत महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदींबाबत ठळक मदेु्द स्त पष्ट् ि करणारे 
पुस्त तक 

लोकराज् य, बळीराजा, उदयोग, शेतकरी आषण आदशय शेती या षनयतकालीकांमध् ये षनयषमत जषमन षवियक कायदेशीरबाबी बाबत 
लेखन  

 

 
लक्षवेधी परुस्कार / शशष्ट्यवतृ्ती 
 
▪ कृशि तपस्वी परुस्कार (2018)- शेती के्षरात केलेल्या उल्लेखषनय कामषगरीबद्दल 

▪ भारत शनमाण ॲवाडड (2017) मुांबई – कृषि के्षरातील शेतकऱयांसाठी केलेल्या उत्कृष्ट्ि कामषगरीबद्दल. 

▪ राज् य अॅग्रोकेअर अॅवाडड (2016) – शेतक-यांचा षमर म्हणनू केलेल्या योगदानाबद्दल  

▪ भमूी परुस् कार (2013) साांगोला शि. सोलापरू - राज्यातील  शेतक-यामध् य ेकायदयाबद्दल साक्षरता षनमाण केल्याबद्दल 

▪ देवमामलेदार यशवांत गौरव परुस्कार(2011) सटाणा, शि. नाशशक -उत् कृष्ट् ि महसलू अषिकारी  



▪ रािीव गाांधी प्रशासकीय गशतमानता परुस्कार(2008) महाराष्ट् र राज् य शासन –घर पोच िान्य योजनेची कल्पकतेने 
आखणी व यशस्तवी अंमलबजावणी केल् याबद्दल प्रशासकीय पुरस्त कार  

▪ उत्कृष्ट्ट मराठी वाङमय परुस्कार(2006) महाराष्ट् र राज् य शासन –महाराष्ट्र शासनाचा वसंतराव नाईक वांिमय पुरस्त कार 
“शेतीचे कायदे” या पुस्ततकास 

▪ डॉ. राहूडकर – बळीरािा परुस् कार (2002) पणेु –‘गोष्ट् िीरूप जमीन व्यवहार षनती’ या पुस्ततकासाठी  

▪ डॉ. राहूडकर – बळीरािा परुस् कार (1996) पणेु –‘शेतक-यांनो साविान’ या पुस्ततकासाठी  

▪ सवोत्कृष्ट्ट वक्त्याच्या पशरतोशिकाचा बहुमान (1982)- राष्ट्रीय वादषववाद व वक्ततृ्व स्तपिेत म.फुले कृषि षवद्यापीठाचे  नेततृ्त्व,  
▪ बहुमोल शशष्ट्यवतृ्ती (1980-1983)-  भारतीय कृषि अनसंुिान पषरिदेची  

 
इतर उपक्रम  
 
  
▪ अनेक गावांत सावयजषनक व्याख्याने 
▪ षचरकला – स्त केचेस, षनसगयषचरे, व् यगंषचरे इत् यादी  
▪ मराठी – कथा कथन  

 
 

आवडीची के्षते्र 
 

▪ शेतक-याांसाठी कायदा साक्षरतााः शेतज मीनषवियक कायदे, तरतदूी, गोष्ट्िीरूप स्तवरूपात  कायदा, ब्लॉग व वेबसाईि द्वारे  
मागयदशयन  

▪ भमूी अशभलेखाः अषिकारांची नोंद, जमीन कालाविी, जषमन सिुारणा, जमीन दावा, कायदयाचा तुलनात्मक अभ्यास, महसलू 
अषिका-यांचे अियन्यायीक कामकाज 

▪ सामान् य प्रशासनाः पषरणामकारकता, आचार षनयम, ऐषतहाषसक दनु्सष्ट्िकोन, चांगले प्रशासन, सतु् य उपक्रम  

▪ प्रशासकीय सधुारणााः शासनातील नवीन उपक्रमः िोरणात्मक उपक्रम, शासन षसध्दांत, उत्कृष्ट्ि काययपध्दती पे्ररणा, नाषवण यपुणय 
कामकाज  

▪ ग्रामीण शवकास– शेतकरी आत् महत् या, कृषि षवस्त तार,सवोत्तम शेती पद्धती,आिुषनक शेतकरी, कृषि क्षेरातील नाषवन् य पणूय प्रयोग, 
कृषि व् यवसाय,कृिी प्रषक्रया, शेती-व्यवसाय व्यवस्तथापन इत् यादी 

▪ मालकी अशधकाराः मालमत् तेचा अषिकार, कायदेशीर तरतदूी, बदलते मालमत् ता हक् क, भमूी अषभलेखाचे संगणकीकरण, 
नाषवन् यपणूय अषभलेख व् यवस्त थापन, आदशय मालमत् ता अषिकार नमनुा,जमीन अषिकाराची िोरेंस प्रणाली 

▪ कृशि व् यवसायाः जागषतक व्यापार संघिनेचाकृिी करार, कृषि जषमनीचा कायदेशीर आराखािा,षबयाणे, खते, वन कायदे, दिू व 
दगु्िजन्य उत् पादन,कृिी उत्पन्न, षवपणन, ककमत इ 

▪ अन् न सरुक्षााः  जागषतक पातळीवरील आषण भारतीय न्सस्तथती, उत् कृष्ट् ि पध् दती,सावयजषनक षवतरण प्रणाली, स्तथलांतषरत 
कामगारांकषरता अन्न सरुक्षा 

▪ स्थलाांतर: स्तथलांतरांचीकारणे,सामाषजक पाचवयभमूी, अथयशास्तर, रोजगार आषण शैक्षषणक समस्तया इत् यादी 

▪ शेतकऱयाांचे प्रश्न : शेती, शेतीचे अथयशास्तर, जगण्याचे प्रचन, कोरिवाहू शेतीच्या समस्तया, षपकषवमा ईत्यादी.  



 
 
प्रशासकीय सेवेतील यशस् वी प्रयोग  
 
▪ षजल्हाषिकारी  सांगली या नात्याने  षमरज ते लातरू जलदतू  रेन (2016) 
▪ सांगली षजल् हयात अग्रणी नदीचे पुनर्जजवन (2016) , षतळगंगा नदीचे पुनयषजवन (2016) 
▪ 7/12 वाचनालय, षजल् हाषिकारी कायालय सांगली (2015) 
▪ पषहले फोर जी वाय फाय शहर – इस्त लामपरू (2015) 
▪ भारतातील पषहले महाषवद्यालयातील मोिार  ड्रायव्व्हग स्तकुल (2016) , आष्ट्िा,  षज. सांगली .  
▪ सांगली ब्रिॅींग- सांगलीचा थोर ऐषतहाषसक व सांस्तकृतीक वारसा जतन करण्याचा प्रयोग.  
▪ “ग्रामीण मषहला हंिा मकु् ती योजना” सौर उजा वर आिारीत (2014)  
▪  “स्त वजल कंुभ” पावसाच् या पाण् याचे संचयन करण् यासाठी योजना षवकषसत (2014)  
▪ षजल्हा पषरिद ठाणे येथील  मालमत्ता नोंदणी षवभागात सिुारणा (2013-2014)  
▪ षजल्हा पषरिद ठाणे लक्षणीय उत् पन् न वाढ (2013-2014) 
▪ महाराष्ट् रात सवयप्रथम षजल् हा पषरिद ठाणे येथे फोिोसहीत पषहली सेवा जेष्ट् ठता यादी प्रषसध् द (2013-2014)  
▪ महाराष्ट् रात सवयप्रथम षवभाग प्रमुख व गि षवकास अषिकारी यांचे साठी वार्जिक षनयोजन आराखािा   (2013-2014)  
▪ बकँ खात् यांच् या माध्यमातनू लाभाथींना वैयन्सक्तक योजनांचा थेि लाभ (2014)   
▪ नाषशक षजल्हात घरपोच िान्य योजना (2007-2010) 
▪ वेबसाईिवर जमीन वादांचे अषपलांचे षनणयय (2005-2009) 
▪ महाराष्ट्र जीवन प्राषिकरणांत मानव संसािन व्यवस्तथापनाची पुनरयचना  (2000-2004) 
▪ बारामती येथे रस्त त् याचे लोकसहमतीने रंूदीकरण (1996-1997)  
▪ पोषलस बंदोबस्तता षशवाय गणेश षवसजयन षमरवणकु, बारामती (1996) 
▪ स्तथलांतरीत कामगारांकरीता तात्पुरते रेशन कािय (2006) 
▪ शेतक-यांसाठी  कायदेशीर साक्षरता काययक्रम (1995-2018) 
▪ स्तपिा परीक्षेसाठी षवद्यार्थ्यांना मागयदशयन (1993-2018) 
▪ अक्कलकोि येथे िंचाई उपाय योजना (1992-1994) 
▪ महसलू अषिका-यांना प्रषशक्षण (1991-2015) 
▪ षनणयय प्रषक्रयेची पारदशी प्रणाली (1991-2009) 
▪ जनता दरबार – समदुायाच् या समस्त या ऐकण् यासाठी व सोिषवणेसाठीची यंरणा (1991-1997)  
▪ कोल्हापरू षजल्यातील प्रकल्प बाषित व् यव्क्तसाठी  कुशल पुनवयसन प्रणाली (1989-1991)  

 

         ***** 


