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महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै.वसंतराव नाइक यांची
जयंती राज्यात दद.1 जुल,ै 2018 रोजी कृदष ददन म्हणून
साजरा करणेबाबत
महाराष्ट्र शासन
कृदष, पशुसंवधधन, दु ग्धव्यवसाय दवकास व मत्स्यव्यवसाय दवभाग
शासन दनणधय क्रमांक:- कृदषदद- 0518/प्र.क्र. 103/3ऄे
मंत्रालय दव्तार, मुंबइ - 400 032
ददनांक :- 24 मे, 2018
संदभध:1) शासन दनणधय, कृदष व पदुम दवभाग, क्र. संकीणध-1089/प्र.क्र.38/12ऄे, दद.21 जून,1989
2) शासन दनणधय, कृदष व पदुम दवभाग, क्र. कृदषदव-3809/प्र.क्र.123/3ऄे, दद.12 जून,2009
3) शासन दनणधय, कृदष व पदुम दवभाग, क्र. कृदषदव-3811/प्र.क्र.127/3ऄे, दद.22 जून,2011
4) कृदष अयुक्तालयाचे पत्र क्र.शेमासे/कृदषददन/ दद.1 जुलै/324/18, दद.23 एदप्रल, 2018
प्र्तावना:महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाइक यांनी कृदष क्षेत्रात केलेली भरीव कामदगरी लक्षात
घेवून त्सयांची जयंती दद.1 जुलै रोजी राज्यात कृदष ददन म्हणून साजरी करण्याचा दनणधय शासनाने संदभाधीन
क्र.1 येथील शासन दनणधयान्वये घेतला अहे.
शासन दनणधय:दद.1 जुलै, 2018 रोजी राज्यात प्रतीवषीप्रमाणे कृदष ददन म्हणून साजरा करण्यास शासन मान्यता
दे ण्यात येत अहे. कृदष ददनादनदमत्त प्रत्सयेक पंचायत सदमतीकरीता जा्तीत जा्त रु. 5,000/- (रु
हजार फक्त) यानुसार 355 पंचायत सदमत्सयांकदरता रु. 17,75,000/- (रु

पाच

सतरा लाख च्चच्चयाहत्तर हजार

फक्त) तसेच दजल्हा पदरषद मुख्यालयी कृदषददन साजरा करण्यासाठी प्रत्सयेक दजल्हा पदरषदेकरीता
रु.10,000/- (रु

दहा हजार फक्त) या प्रमाणे एकूण 34 दजल्हा पदरषदांकरीता रु. 3,40,000/- (

तीन लाख चाळीस हजार फक्त) ऄशा एकूण रु. 21,15,000/- (रुपये एकवीस लाख पंधरा हजार फक्त)
एवढया खचास शासन मान्यता दे ण्यात येत अहे.
2.

कृदष ददन साजरा करण्याबाबत मागधदशधक सूचना अयुक्त (कृदष) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी

संबंदधतांना द्याव्यात. कृदष अयुक्तांनी ददलेल्या मागधदशधक सूचनांतील बाबीवर सदर खचध करण्यात यावा.
तसेच दचत्रदिती दाखदवणे, शेतकऱयांसाठी चहापाणी, दजल्हा पदरषद ्तरावर छोटे से प्रदशधन आत्सयादी खचध
अदण मंडप, हारतुरे, िोटो वगैरे अवश्यक बाबींकदरता खचध करण्यात यावा.
3.

या दप्रत्सयथध येणारा खचध दजल्हा पदरषद सेस िंडातील ईपलब्ध ऄसलेल्या ऄनुदानातून करण्यात

यावा. हा खचध भागदवण्याकदरता सवध दजल्हयातील मुख्य कायधकारी ऄदधकारी व कृदष ऄदधकारी यांनी दजल्हा
सेस िंडातून खचध करण्याकरीता अयुक्त (कृदष) यांनी ददलेल्या मागधदशधक सूचनेनुसार कायधवाही करावी. या
कायधक्रमाच्चया ऄंमलबजावणीची जबाबदारी अयुक्त (कृदष) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील.

शासन दनणधय क्रमांकः कृदषदद- 0518/प्र.क्र. 103/3ऄे

4.

सदर शासन दनणधय महाराष्ट्र शासनाच्चया www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर ईपलब्ध

करण्यात अला ऄसून त्सयाचा संकेताक 201805241115127901 ऄसा अहे . हा अदे श दडजीटल ्वाक्षरीने
साक्षांदकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्चया अदे शानुसार व नावाने,

(च.दव.घायतडक)
ऄवर सदचव, महाराष्ट्र शासन
प्रदत,
1) मा.मुख्यमंत्रयांचे सदचव
2) मा.मंत्री (कृदष) यांचे खाजगी सदचव
3) मा.मंत्री (िलोत्सपादन) यांचे खाजगी सदचव
4) मा.राज्यमंत्री (कृदष) यांचे खाजगी सदचव
5) मा.राज्यमंत्री (िलोत्सपादन) यांचे खाजगी सदचव
6) सवध कृदष दवद्यापीठांचे कुलगुरु
7) कृदष अयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
8) व्यव्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दबयाणे महामंडळ,ऄकोला
9) व्यव्थापकयीय संचालक, महाराष्ट्र कृदष ईद्योग दवकास महामंडळ, मुंबइ
10) महासंचालक, मादहती व जनसंपकध, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ प्रदसध्दीच्चया दवनंतीसह (5 प्रती)
11) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबइ, महाराष्ट्र -२ नागपूर.
12) महालेखापाल (लेखापदरक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबइ, महाराष्ट्र -२ नागपूर
13) सवध दवधानमंडळ सद्य, महाराष्ट्र दवधानमंडळ / दवधान मंडळ ग्रंथालय (10 प्रतीसह)
14) सवध दजल्हादधकारी
15) सवध दजल्हयाचे मुख्य कायधकारी ऄदधकारी
16) सवध दवभागीय अयुक्त
17) संचालक (दव्तार व प्रदशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे
18) सवध संचालक, कृदष अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
19) सवध कृदष सहसंचालक, कृदष अयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
20) सवध दवभागीय कृदष सहसंचालक,
21) सवध दजल्हा ऄदधक्षक कृदष ऄदधकारी
22) सवध तालुका कृदष ऄदधकारी
23) सवध दजल्हा कोषागार ऄदधकारी
24) सवध सहसदचव / ईपसदचव , कृदष व पदु म दवभाग, मंत्रालय,मुंबइ-32
25) वसंतराव नाइक, राज्य कृदष व्यव्थापन प्रदशक्षण सं्था, नागपूर
26) दवत्त दवभाग, मंत्रालय,मुंबइ-400 032
27) दनवडन्ती (3 ऄे)
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