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२०१७

महारा

लोकसेवा आयोगामाफत उपिज हािधकारी

हणून िनवड १९८७ साली उपिज हािधकारी पदावर
शासकीय सेवत
े वेश

शासकीय सेवत
े सु वात.
२००० साली अपर िज हािधकारी हणून पदो नती.
२७ माच २०१५ या अिधसुचने दारे भारतीय शासन
सेवत
े िनयु ती (२००४ बॅच).
आतापयत खालील पदांवर काम केले आहे .

सन १९८९

उपिवभागीय अिधकारी, सावंतवाडी ( सधुदुग).

सन १९८९-९१

उपिवभागीय अिधकारी, दापोली (र नािगरी).

सन १९९१-९२

िज हा पुनवसन अिधकारी,रायगड.

सन १९९२-९६

उपिवभागीय अिधकारी, माणगाव, रायगड.

सन १९९६-९७

सहा यक आयु त मागासवग क (कोकण िवभाग ).

सन १९९७-२०००

िनवासी उपिज हािधकरी, रायगड.

सन २०००-२००१

ादे िशक िवशेष अिधकारी, िवभागीय चौकशी (कोकण िवभाग )

सन २००१-२००४

उपायु त, ठाणे महानगरपािलका.

सन २००४-२००५

उपसिचव ( सां कृितक काय िवभाग ), महारा

सन २००५-२००६

उपायु त ( सामा य शासन ), कोकण िवभाग.

सन २००८-२०११

अपर िज हािधकारी, सधुदुग.

सन २०११-२०१३

अ य ,जात माणप पडताळणी सिमती (कोकण िवभाग/र नािगरी)

सन २०१३-२०१५

मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद, सधुदुग.

सन २०१५- ऑग ट २०१६

मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद, रायगड.

११ ऑग ट २०१६ पासून

िज हािधकारी, धुळे.

शासन.

यवसाय / नोकरी
वाडःमयीन पा वभूमी

शासकीय अिधकारी ( िज हािधकारी ,धुळे या पदावर कायरत )


मराठी गजलांचे 'श द झाले स तंरगी' हे पु तक

िस द (चार

आवृ या )


डॉ.राम पंिडत संपािदत 'मराठी गजल : िदलीप पांढरप े ' हे
पु तक कािशत.



कुळकाय ातील घरठाण ह काबाबत 'रािहल याचे घर' हे
पु तक िस द.



गजलांचे तसेच गजल व अ य िवषयांवरील या यानांचे
महारा भर व रा यबाहे र आतापयत अनेक काय म.



गजल/गीतां या सी.डी. कािशत ( मराठी व उदू ).



दै िनक सकाळ (मुंबई) म ये बोधकथा या सदरातून पाचशे
बोधकथा िस द.



आकाशवाणी /दु रदशन इ.मधुन किवता व ग

लेखन सादर.



उदू भाषा व िलपी िशकून उदू म येही ' रद' या नावाने गजल
लेखन.



'श द झाले स तरं गी' व 'गजल - रे िग तान से हदो तान तक'
या काय मांतन
ू गजल सादरीकरण.

कािशत पु तके

 'घर वा-याचे पाय पा-याचे' (लिलत लेखसं ह तीन पुर कार)
 'कथा नसले या कथा' (कथासं ह)
 'ब चा लोग ताली बजाव' (िवनोदी लेखसं ह)
 'शायरी नुसतीच नाही' (उदू शायर आिण शायरीचा पिरचय )
 'श द झाले स तरं गी' (मराठी गजलसं ह) चार आवृ या
 स वाशे बोधकथा भाग-१ (बोधकथा सं ह) दोन आवृ या
 स वाशे बोधकथा भाग-२ (बोधकथा सं ह)


डॉ.राम पंिडत संपािदत 'मराठी गजल : िदलीप पांढरप े ' हे
पु तक कािशत.

