कृपया आपले स्तरावरून ववभागातील क्षेत्रीय अवधका-याांना त्वरीत कळवावे.
कृवि सेवारत्न पुरस्कार
मागगदर्गक सुचना, सन - 2020
जा.क्र./कृमावव/वव.प्र.4/मा.सु./ १४५१७ /202१
कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
वदनाांक - २८ /0४/202१
प्रवत,
1. कृवि सांचालक (सवग)
2. कृवि सहसांचालक (आस्थापना)
3. ववभागीय कृवि सहसांचालक (सवग)
4. वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी (सवग)
5. कृवि ववकास अवधकारी वजल्हा परीिद (सवग)
वविय :- कृवि ववभागातील सवग सांवगातुन उत्कृष्ट्ट कायग करणाऱ्या अवधकारी / कमगचारी याांना
पद्मश्री डॉ. ववठ्ठलराव ववखे पाटील, कृवि सेवारत्न पुरस्कार दे ण्याबाबतच्या मागगदर्गक सूचना.....
सांदभग :- र्ासन वनणगय कृवि व पदु म ववभाग क्रां.कृभुप-ु 2012/प्र.क्र.134/11अे मांत्रालय, मुांबई-32 वद.6 सप्टें बर 2014
राज्यातील र्ेतीववियक उत्पन्न वाढववण्याच्या दृष्ट्टीने महत्वाचे व मोलाचे कायग करणाऱ्या सवग सांवगातील
अवधकारी व कमगचाऱ्याांमधील एक अवतउत्कृष्ट्ठ अवधकारी व एक अवतउत्कृष्ट्ठ कमगचाऱ्यास राज्यर्ासनाव्दारे प्रतीविी
पद्मश्री डॉ. ववठ्ठलराव ववखे पाटील कृवि सेवारत्न पुरस्कार दे ऊन गौरववण्यात येणार आहे . पुरस्काराचे स्वरुप
स्मृतीवचन्ह, सन्मानपत्र आवण सपत्नीक सत्कार असे असुन सदर पुरस्काराचे ववतरण राज्य र्ासनाच्या कृवि
ववभागाव्दारे ववतवरत करण्यात येणाऱ्या अन्य कृवि पुरस्काराांचे समवेत करण्यात येईल.या पुरस्काराकरीता ९ (आठ
कृवि ववभागातून प्रत्येकी 01-अवधकारी/कमगचारी याप्रमाणे-8, तसेच कृवि आयुक्तालय स्तरावरून एक अवधकारी/
कमगचारी याप्रमाणे एकांदर एकूण-9)
1. सदर मागगदर्गक सूचना वजल्हा व तालुका स्तरावरुन कृवि ववभागातील सवग सांवगातील अवधकारी/कमगचारी याांचे
वनदर्गनास आणून सांबवां धताांकडू न प्रस्ताव मागववण्यात यावेत.
2. या पुरस्कारासाठी फक्त सेवत
े असणाऱ्या अवधकारी / कमगचाऱ्याांची वर्फारस करण्यात यावी.
3. वर्फारसपात्र अवधकारी/कमगचाऱ्याांची कमीत कमी 15विे पूणग सेवा झालेली असणे अवनवायग राहील. सेवच
े ी गणना
पुरस्कार पूवग वडसेंबर मवहन्यापयंत करावी. (उदा.सन 2020 च्यापुरस्कारासाठी ववचार करावयाचा असल्यास
वडसेंबर-2019 पयंतच्या सेवच
े ी गणना करावी.)
4. ज्या विासाठी वर्फारस करण्यात येईल त्याच विासाठी प्रस्तावाचा ववचार करण्यात यावा.
5. अवधकारी/कमगचाऱ्याला सेवच्े या कोणत्याही टप्प्यावर कोणत्याही कारणास्तव वर्क्षा झालेली असल्यास
अथवा त्याच्याववरुध्द ववभागीय चौकर्ी चालू अथवा प्रस्ताववत असल्यास अथवा तो आधीच्या सेवा कालावधीत
वनलांवबत झालेला असल्यास त्याचा पुरस्कारासाठी ववचार करु नये.
6. याबाबत सांबवां धत अवधकारी /कमगचारी याांचे मुळ सेवा पुस्तकावरुन खातरजमा करुन तसे हमीपत्रावर ववभागीय
कृवि सहसांचालक/ वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी याांनी स्वाक्षरी करताना स्पष्ट्टपणे नमूद करावे.
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7. आयुक्तालय स्तरावरील प्रस्तावाांचे बाबतीत सांबवां धत सांचालकाांनी, कृवि सहसांचालक आस्थापना याांचे माफगत
सांबवां धत अवधकारी /कमगचारी याांचे मुळ सेवा पुस्तकावरुन खातरजमा करुन तसे हमीपत्रावर स्वाक्षरी करताना
स्पष्ट्टपणे नमूद करावे.
8. अवधकारी/कमगचाऱ्याववरुध्द कोणत्याही पोलीस स्टे र्नमध्ये गुन्हा दाखला झालेला नसावा. तसे त्याच्याकडू न
हमीपत्र घेण्यात यावे व ते हमीपत्र त्याच्या ववरष्ट्ठाांनी सही, वर्क्का, वदनाांकासह साक्षाांवकत करावे.
9. ववभागीय कृवि सहसांचालक याांनी वर्फारसपात्र अवधकारी/ कमगचाऱ्याबाबत पवरपूणग प्रस्ताव ववहीत नमुन्यात दोन
प्रतीत सादर करावा आवण वतसरी प्रत ववभागीय कृवि सहसांचालक याांनी स्थळ प्रत म्हणून जतन करावी.
10. पुरस्कारासाठी वर्फारस करताना सांबवां धत अवधकारी/कमगचारी याांचा अनुभव, कृवि ववकासात व र्ेतकऱ्याांच्या
उत्पन्नात भर घालण्यामध्ये त्याांनी केलेले ववर्ेि प्रयत्न व उपाय, तसेच वैवर्ष्ट्टयपूणग उपक्रम इत्यादीचा ववचार
करणे आवश्यक राहील.
11. प्रस्तावाच्या दर्गनी भागावर अवधकारी/कमगचाऱ्याचे नाांव, कायालयाचे नाांव व कायालयाचा पूणग पत्ता असावा.
प्रस्ताव स्पायरल बायांडडगमध्येच असणे आवश्यक आहे .
12. प्रस्ताव तयार करताना प्रत्येक ववियासाठी उपववभाग पाडू न त्यानुसार पृष्ट्ठसांख्या वनवरृत करावी आवण खाली
वदलेल्या अनुक्रमाांकानुसारच प्रस्ताव तयार करावा. एकूण पृष्ट्ठ सांख्या 50 पेक्षा अवधक झाल्यास अवधकच्या पानाां
वरील मावहतीचे मूल्यमापन केले जाणार नाहीेे.
13. प्रस्ताव सादर करताना सांबवां धताांचे दे ान पासपोटग साइज फोटो स्टे पल न करता तसेच फोटोच्या मागे सांवक्षप्त नाव व
मोबाइल नांबर नमुद करून वलफाप्यामध्ये सादर करावेत.
14. 14.प्रवतवनयुक्तीवर कायगरत असलेल्या अवधकारी / कमगचारी याांचा प्रवतवनयुक्तीच्या कालावधीत या पुरस्कारासाठी
ववचार करु नये.
15. ववभागीय कृवि सहसांचालक याांना त्याांच्या स्वत:चे प्रस्ताव सादर करावयाचे असल्यास, ते कृवि सांचालक (ववस्तार
व प्रवर्क्षण) याांच्याकडे सादर करावेत.
16. ववभागीय सवमतीने प्रत्येक अवधकारी/कमगचाऱ्याच्या कामाचे मुल्यमापन (प्रपत्र ई ) मध्ये करावे. या
पुरस्काराकरीता राज्यातील आठ ववभागामाफगत प्रत्येकी एक अवधकारी व एक कमगचारी तसेच आयुक्तालय
स्तरावरुन एक अवधकारी व एक कमगचा-याची वर्फारस करण्यात यावी.
17. सदर मागगदर्गक सूचना वजल्हा व तालुका स्तरावरुन कृवि ववभागातील सवग सांवगातील अवधकारी/ कमगचारी
याांचे वनदर्गनास आणून सांबवां धताांकडू न प्रस्ताव मागववण्यात यावेत.
18. ववभागीय सवमतीचे अध्यक्ष व सवग सदस्याांचे स्पष्ट्ट अवभप्राय आवण वर्फारर्ीसह प्रस्ताव आवण बैठकीचे इवतवृत्त
सवमतीच्या सवग सदस्याांच्या स्वाक्षरी, नाांवे व हु द्यासह सादर करावेत. ववभागीय सवमतीच्या वर्फारर्ीवर्वाय आलेले
थेट प्रस्ताव स्स्वकारण्यात येणार नाहीत.
19. कृवि आयुक्तालयातील अवधकारी/ कमगचारी याांचे मागगदर्गक सुचनाांप्रमाणे पवरपुणग प्रस्ताव सांबवां धत सांचालकाांमाफगत
वर्फारस करुन कृवि मावहती ववभागाकडे पाठवावेत.
20. लोकप्रवतवनधींनी पुरस्कारासाठी वर्फारस केल्यास असे प्रस्ताव अपात्र समजण्यात येतील.
21. वर्फारर्ीसाठी प्रस्ताव पाठववण्याची जबाबदारी कायालयातील वगग-1 चे अवधकाऱ्याांकडे सोपववण्यात यावी
प्रस्तावातील मावहती/फोटो खोटी अथवा फसवी असल्याचे तसेच प्रमाणपत्रे बनावट असल्याचे आढळू न आल्यास
सांबवां धत कृवि सहसांचालकाांना जबाबदार धरण्यात येईल.
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सवोत्तम अवधकारी व कमगचारी याांची पद्मश्री डॉ. ववठ्ठलराव ववखे पाटील कृवि सेवारत्न पुरस्कारासाठी वनवड
करण्याकरीता त्याांनी केलेल्या कृवि ववभागातील ववववध सेवाांच्या सवोत्तम कायाचे वनकिअ) ववस्तार कायगक्रम
1. कृवि ववस्तार कायामुळे बहु सांख्य र्ेतकऱ्याांना वमळालेला फायदा व या कायाचे राज्यभर अनुकरण
करण्याकवरता वमळालेली वदर्ा.
2. र्ेतकऱ्याांना झालेला फायदा र्ेतकऱ्याांचे अनुभव, अनुकरणप्रवक्रयेत वदसून आलेली वाढ व त्याांची
अांमलबजावणी केलेल्या सवोत्तम कायाची, गाव, तालुका, वजल्हा इ. सह सववस्तर मावहती
ब) मृद सांधारण
मागील 15 विात पाणलोट क्षेत्र ववकास कायगक्रमात केलेल्या कामापैकी केवळ सवोत्तम कामाचा थोडक्यात
तपर्ील खालीलप्रमाणे दे ण्यात यावा.
1. पाणलोट क्षेत्रातील कामे :- उल्लेखवनय कामाचा तपर्ील - यामध्ये पाणलोटाचे नाांव, गाव, तालुका, वजल्हा
याचा उल्लेख असावा.
अ. पाण्याच्या पातळीत झालेली वाढ
ब. डसचन क्षेत्रात झालेली वाढ
क. पाणलोटाचे कामामुळे पीक पध्दतीत झालेला बदल
ड. र्ेतीपुरक व्यवसायात झालेली वाढ
2. लोकसहभागासाठी केलेले ववर्ेि प्रयत्न
3. मृदसांधारणाचे कामामध्ये लोकसहभागासाठी इतराांना मागगदर्गक ठरतील असे केलेले ववर्ेि प्रयत्न.
क) फलोत्पादन
1. फलोत्पादन ववकासासाठी लागवड, उत्पादन, प्रवक्रया व ववक्री यापैकी केलेल्या प्रयत्नामुळे या क्षेत्रातील
योगदानाचे महत्व.
2. उत्पादन, गुणवत्ता व मुल्यवृध्दी याकरीता केलेले ववर्ेि प्रयत्न, त्याचा र्ेतकऱ्याांना झालेला फायदा याबाबत
र्ेतकऱ्याांचे अनुभव व या अनुभवाचे इतर र्ेतकऱ्याांनी केलेले अनुकरण, केलेल्या सवोत्तम कायाची, गाांव,
तालुका, वजल्हा इ. सह सववस्तर मावहती.
ड) गुणवत्ता वनयांत्रण
गुणवत्ता वनयांत्रणाव्दारे केलेले ववर्ेि प्रयत्न ज्यातून सवगसामान्य र्ेतकऱ्याांना कृवि वनववष्ट्ठाांच्या उपलब्धतेत
सुलभता आली आवण गुणवत्तापूणग वनववष्ट्ठा उपलब्ध होऊ र्कल्या.
इ) प्रर्ासकीय
प्रर्ासकीय स्वरुपाचे कामामुळे कृवि ववभागातील प्रर्ासनास वदर्ादर्गक व अनुकरणीय झालेले
सववस्तर तपर्ील
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कामाचा

ई) इतर महत्वपूणग कायग
1.अवधकारी/कमगचारी याांनी र्ासकीय योजनाांची पवरणामकारक अांमलबजावणी होण्यासाठी नवीन प्रयोग हाती
घेतला आहे का असल्यास त्याबाबत थोडक्यात मावहती.
2.दु बल
ग / अवतदु बल
ग र्ेतकऱ्याांच्या उन्नतीसाठी कोणते ववर्ेि प्रयत्न आहे त दु ष्ट्काळामुळे, सततच्या नावपकीमुळे
व कजगबाजारीपणामुळे र्ेतकऱ्याांच्या आत्महत्येत होणारी वाढ रोखण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न व
त्याचे दृष्ट्य पवरणाम
3.अवधकारी/कमगचारी याांनी वनयवमत कायगक्रमाव्यवतवरक्त अन्य कायगक्रम स्वयांप्रेरणेने आयोवजत केले असल्यास
उपक्रमाचा तपर्ील.
4.अवधकारी/कमगचारी याांनी स्वत: कृवि ववियक उपयुक्त व र्ेतकरीवभमुख सावहत्य,पुस्तके,लेख वलवहले
असल्यास तपर्ील.
5.अवधकारी/कमगचारी याांना गेल्या दहा विामध्ये कृवि ववभाग, वजल्हा पवरिद, अन्य यांत्रणा, सामावजक
सांस्थाडकवा र्ासनाकडू न काही पुरस्कार वमळालेले असल्यास सववस्तर तपर्ील.
6.अवधकारी कमगचारी याांच्या सेवा वर उल्लेख केलेल्या ताांवत्रक स्वरुपाच्या कामाच्या नसतील परांतु त्याांनी
केलेली सेवा कृवि ववभागास वदर्ा दे णारी असेल अर्ा अवधकारी/कमगचाऱ्याचे सुध्दा प्रस्ताव त्याांनी केलेल्या
वैवर्ष्ट्टपूणग कायासह ववचारात घ्यावेत.
ववभागीय स्तर सवमतीने प्रस्तावासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे
अ.क्र.

ववियाचा तपर्ील

1.

वववहत नमुन्यातील प्रस्ताव

2.

ववभागीय स्तर सवमतीच्या बैठकीचे इवतवृत्त

3.

वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी याांनी वदलेले वतगणक
ु प्रमाणपत्र ( सोबतच्या वववहत
नमुन्यात द्यावे.)

4.

पोलीस तक्रार नसल्याचे वज.अ.कृ.अ.याांच्या प्रवतस्वाक्षरीसह प्रमाणपत्र

5.

रां गीत फोटो (मागील बाजूस नाांव असलेले व साक्षाांवकत केलेले)

ववभागीय स्तर सवमतीची रचना
ववभागीय स्तरावरील प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाांची छाननी करुन प्रस्ताव कृवि आयुक्तालय स्तरावर सादर
करण्यासाठीची खालील प्रमाणे सवमती गठीत करण्यात यावी.
1. ववभागीय कृवि सहसांचालक

अध्यक्ष

2. ववभागातील सवग वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी

सदस्य

3. ववभागीय कृवि सह सांचालक कायालयातील अवधक्षक कृवि अवधकारी

सदस्य सवचव
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कृवि आयुक्तालय स्तरावरील छाननी सवमतीची रचना
कृवि आयुक्तालय स्तरावरील प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी खालील प्रमाणे सवमती राहील.
ही सवमती प्राप्त प्रस्तावाांवर अवभप्राय नोंदवून त्यापैकी पाच प्रस्ताव वर्फारर्ीसह उच्चस्तरीय राज्य वनवड सवमतीस
सादर करे ल.
1.आयुक्त कृवि

अध्यक्ष

2.सांचालक फलोत्पादन

सदस्य

3.सांचालक मृदसांधारण

सदस्य

4.सांचालक (गुणवत्ता व वनयांत्रण)

सदस्य

5.सांचालक (प्रवक्रया व वनयोजन)

सदस्य

6.सांचालक (ववस्तार व प्रवर्क्षण)

सदस्य

7.सांचालक (आत्मा)

सदस्य

8.कृवि सहसांचालक ( वव.प्र.2)

सदस्य सवचव

उच्चस्तरीय राज्य वनवड सवमतीची रचना
खालील प्रमाणे उच्चस्तरीय राज्य वनवड सवमतीव्दारे राज्यस्तरीय पुरस्काराकवरता एका पुरस्काथींचे नाांव
अांवतम करण्यात येईल.
1. मा. मांत्री (कृवि)

अध्यक्ष

2. मा. राज्यमांत्री (कृवि)

सदस्य

3. मा. अपर मुख्य सवचव (कृवि)

सदस्य

4. मा. आयुक्त (कृवि)

सदस्य

5. उपसवचव (कृवि)

सदस्य

ववववध कृवि पुरस्काराांकरीता खालीलप्रमाणे वेळापत्रक वववहत करण्यात येत आहे .: वजल्हा स्तरावर दरविी 31 जुलै पयंत अवधनस्त तालुक्याांकडू न प्रस्ताव प्राप्त करून घ्यावेत.
 वजल्हा स्तरावर प्राप्त प्रस्तावाांची छाननी करुन, अनुिांगीक बाबींची पुतगतेची कायगवाही करुन घेउन प्रस्ताव 31 ऑगस्ट
पयंत ववभाग स्तरीय सवमतीकडे सादर करणे.
 ववभागस्तरीय सवमतीने प्राप्त प्रस्तावाांची छाननी करुन, उल्लेखवनय कायाबाबतच्या स्वयांस्पष्ट्ट अवभप्रायासह वर्फारस
केलेले पवरपुणग व वनकिाप्रमाणे पात्र प्रस्ताव ववभागस्तरीय सवमतीच्या बैठकीच्या इवतवृत्तासह कृवि आयुक्तालयास
खास दु तामाफगत एकवत्रतपणे 30 सप्टें बर पयंत सादर करणे.


कृवि आयुक्तालयस्तर सवमतीने ववभागस्तर सवमतीकडू न वर्फारर्ीसह प्राप्त झालेल्या पात्र प्रस्तावाांची छाननी करुन
30 नोव्हें बर पयंत वर्फारर्ीसह अांवतम वनवडीसाठीचा प्रस्ताव र्ासनास सादर करणे.

(ववकास पाटील)
कृवि सांचालक (ववस्तार व प्रवर्क्षण )
कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
प्रत:- 1. मा.सवचव कृवि,कृवि व पदु मववभाग मांत्रालय,मुांबई, याांना मावहतीस्तव सववनय सादर.
2. कृवि उपसांचालक,आयुक्त, कृवि कक्ष याांना मावहतीस्तव.
3. कृवि उपसांचालक (र्ेतकरी मावसक) कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-5 र्ेतकरी मावसका मध्ये योग्य वेळी
प्रवसध्दी द्यावी.
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प्रपत्र - अ
प्रस्तावातील मुद्देवनहाय क्रम
अ.क्र.

ववियाचा तपर्ील

प्रष्ट्ठ क्रमाांक

1

अनुक्रमाांवणका

2

अवधकारी/कमगचारी याांची मावहती (प्रपत्र ब ते ई)

3

अवधकारी / कमगचारी याांची कायगक्षमता, कृवि ववकासासाठी केलेले प्रयत्न

4

अवधकारी / कमगचारी याांचा र्ेतीववियक कायातील सहभाग

5

कृवि सावहत्य, प्रकावर्त लेख डकवा इतर सावहत्य

6

अवधकारी / कमगचारी याांचा स्थावनक र्ेतकऱ्याांमधील लौवकक

7

अवधकारी/कमगचारी याांच्या कायाचे वनवडक फोटो (फोटोखाली कोणत्या
कायगक्रमार्ी सांबवां धत आहे ते वलहावे. फोटोच्या झेरॉक्स प्रती जोडू नयेत.)
प्रपत्र - ब
अवधकारी / कमगचारी तपर्ील

अ.क्र.

बाब

तपर्ील

1.

नाांव - श्री./श्रीमती.

2.

पदनाम

3.

सध्याचे कायालयाचा पूणग पत्ता (वपनकोडसह)

4.

राहण्याचा पूणग पत्ता (वपनकोडसह) दू रध्वनी क्रमाांक

5.

जन्म तारीख

6.

र्ासकीय सेवत
े रुजू झाल्याची तारीख

7.

सेवातनवृत्तीचा वदनाांक

8.

एकूण सेवा
प्रपत्र - क
र्ैक्षवणक अहग ता

अ.क्र.

उत्तीणग परीक्षा

प्राप्त अहग ता
(मुख्य ववियासह)

1.

माध्यवमक र्ालाांत पवरक्षा

2.

उच्च माध्यवमक र्ालाांत परीक्षा

3.

कृवि पदवी/पदववकास वा अन्य र्ाखेतील पदवी

4.

कृवि पदव्युत्तर पदवी - अन्य र्ाखेतील पदवी

5.

सांगणक प्रवर्क्षण वगग डकवा एम.एस. सी.आय.टी.

6.

इतर अहग ता
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मांडळ/
ववद्यापीठ

विग

र्ेकडा
गुणश्रेणी

प्रपत्र - ड
सेवा अवभलेख
(वेगवेगळया कायालयात केलेली वदनाांक वनहाय सेवा)
कायालयाची क्रमवार नाांवे

पद

वदनाांक वनहाय सेवा

पार पाडलेली इतर जबाबदारी

कालावधी
1

2

3

4

प्रपत्र - इ
एकूण अनुभव
कायालयाची क्रमवार नाांवे

पासून (वदनाांकासह)

पयंत (वदनाांकासह)

विग

मवहने

क्षेवत्रय कामाचा अनुभव
प्रर्ासकीय कामाचा अनुभव
नाववन्यपूणग बाबींचे अनुभव
एकुण
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