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मागगदर्गक सूचना                जा.क्र.शेभासे/कृषिददन/११५४/१३ 
  कृषि आमुक्तार, भहायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-५ 

             ददनाांक -  १८/०६/२०१३ 
प्रती, 
 १. षिबागीम कृषि सहसांचारक (सिव)------------- 
 २. जजल्हा अधीऺक कृषि अधधकायी (सिव)-------- 
       ३. प्रकल्ऩ सांचारक (आत्भा) (सिव)--------- 
       ४. कृषि षिकास अधधकायी जजल्हा ऩरयिद (सिव) 
  

विषय - महाराष्ट्राच ेमाजी मुख्यमंत्री कै. िसंतराि नाईक यांची जयंती राज्यात दद. १ जुऱै २०१३ कृवषददन 
        म्हणून साजरी करणेबाबत … 

संदर्ग – १) कऺ अधिकारी महाराष्ट्र र्ासन मंत्राऱय मुंबई -३२ यांच ेपत्र क्र.कृवषदद ३४१३/प्र.क्र. १७२/३ अ,े  
           ददनांक १७ मे २०१३  
 २) र्ासन ननणगय क्रमांक कृवषदद-३४१३/प्र.क्र.१७२/३अे, मंत्राऱय, मुंबई-३२, दद. ५/०६/२०१३ 
 

भहायाष्ट्राच ेभाजी भुख्मभांत्री कै. िसांतयाि नाईक माांनी कृषि ऺेत्रात केरेल्मा मोगदानाफद्दर त्माांच्मा जमांती ननमभत्त ददनाांक  

१ जुरै हा ददिस कृषिददन म्हणून याज्मात साजया कयण्मात मेतो. चारू ििी सुध्दा कृषिददन साजया कयण्माफाफत भा. भांत्री भहोदमाांच्मा 

सूचना आहेत. त्मानुसाय षिबागीम/जजल्हा/तारुका स्तयािय तसेच कृषि षिबागाच्मा इतय सिव कामावरमाांभध्मे प्रथभतः स्िगीम मशिांतयाि 

चव्हाण ि स्िगीम िसांतयाि नाईक माांच ेप्रनतभेरा हाय घारून ऩुजन करून कृषिददन साजया कयािमाचा असून त्मा अनुिांगाने ऩुढीरप्रभाणे 

भागवदशवक सूचना ननगवमभत कयण्मात मेत आहे.  

कृषिददन साजया कयताना जजल्हास्तयािय जजल्हा अधीऺक कृषि अधधकायी, कृषि षिकास अधधकायी ि भुख्म कामवकायी अधधकायी 

माांनी जजल्हा ऩरयिद कामावरमाभध्मे  सभन्िमाने जजल्हा ऩरयिद भुख्मारमी कामवक्रभाच ेआमोजन कयण्मात मािे. तसेच तारुका स्तयािय 

सांफांधधत तारुका कृषि अधधकायी, गट षिकास अधधकायी, माांनी ऩांचामत समभती भुख्मारमाांभध्मे कामवक्रभाच ेआमोजन कयण्मात मािे.  

जजल्हास्तर – षिबागीम कृषि सह सांचारक माांनी त्माांच्मा अधधनस्त असरेरे जजल्हा अधीऺक कृषि अधधकायी, कृषि षिकास 

अधधकायी माांचशेी षिचाय षिननभम करून षिबागातीर सिव जजल्हमाांच्मा कामवक्रभाांच े ननमोजन करून कामवक्रभ मशस्िीऩणे ऩाय ऩडरे माची 

दऺता घ्मािी. ऩारक सांचारकाांनी त्माांच े सांफांधधत षिबागाभध्मे जजल्हास्तयीम कामवक्रभास उऩजस्थत याहािे. कृषि ददनाच्मा ननमभत्ताने 

अधीऺक कृषि अधधकायी आणण कृषि षिकास अधधकायी माांनी ऩुढाकाय घेऊन भुख्म कामवकायी अधधकायी माांच्मा भागवदशवनाखारी कामवक्रभाच े

आमोजन सभन्िमाने कयािे. त्मासाठी जजल्हमातीर सन्भाननम रोक प्रनतननधी, जजल्हास्तयीम अधधकायी, आत्भातांगवत शेतकयी सल्रागाय 

समभतीच े जजल्हास्तयीम सदस्म, प्रगतीशीर शेतकयी माांना ननभांत्रीत कयण्मात मािे. कामवक्रभाभध्मे कृषि शास्त्रऻ, ऩुयस्काय प्राप्त शेतकयी 
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माांची भागवदशवनऩय व्माख्माने आमोजजत कयण्मात मािीत. मा ननमभत्ताभे जजल्हास्तयीम कृषि प्रदशवनाच े आमोजन कयण्मात मािे. 

कृषिषििमक ननफांध स्ऩधाव, धचत्रकरा स्ऩधाव, कृषि षििमक तांत्रऻािय आधारयत धचत्रफपती तसेच  

१ जुरै २०१३ योजी भाजी भखु्मभांत्री कै. िसांतयािजी नाईक ि कै. मशिांतयािजी चव्हाण माांच्मा कृषि ऺेत्रातीर मोगदानाफाफत स्थाननक 

ितृ्तऩत्राांभध्मे भादहतीऩय रेख प्रमसध्दीस देण्मात मािेत. 

ताऱुकास्तर – तारुका स्तयाियीर कामवक्रभाच ेननमोजन करून व्मिजस्थतरयत्मा कृषिददन साजया होईर माांची दऺता उऩषिबागीम 

कृषि अधधकायी माांनी घेणे आिश्मक आहे. त्मासाठी उऩषिबागीम कृषि अधधकायी माांनी आऩल्मा अधधनस्त सिवच तारुक्माच्मा दठकाणी 

तारुका कृषि अधधकायी, गट षिकास अधधकायी ऩांचामत समभती माांच ेभदतीने ि सभन्िमाने कामवक्रभाांच ेननमोजन कयािे. सदय कामवक्रभाच े

आमोजन ऩांचामत समभती भुख्मारमाच्मा कामावरमाभध्मे कयण्मात मािे. 

सदय कामवक्रभास तारुका स्तयाियीर सन्भानीम रोक प्रनतननधी, प्रगतीशीर शेतकयी, तारुका स्तयीम इतय अधधकायी. आत्भातांगवत 

स्थाऩन झारेल्मा शेतकयी सल्रागाय समभतीच ेतारुका स्तयीम सदस्म माांना ननभांत्रीत कयािे. कामवक्रभा ननमभत्त कृषि शास्त्रऻ, तारुक्मातीर 

ऩुयस्काय प्राप्त शेतकयी, भदहरा शेतकयी  माांची भागवदशवनऩय व्माख्मानाांच ेआमोजन,  कृषि भादहती षििमक धचत्रफपती, प्रदशवन, स्ऩधाव 

आणण ऺेत्रीम बेटीच ेआमोजन  कयण्मात मािे. मा ननमभत्ताने कृषि षििमक नाषिन्मऩूणव कामवक्रभ, उदा. शतकोटी िृऺ  रागिड कामवक्रभ, 

फाांधाियीर खत िाटऩ, फीज प्रफक्रमा, भूरस्थानी जरसांधायण काभे. जरऩुजन इ. कामवक्रभाांचा सुबायांब कयण्मात मािा.  

खचागचा तपर्ीऱ – कृषिददनाच े कामवक्रभ आमोजनासाठी शेतकर माांकरयता चहाऩाणी, भांडऩ, हायतुये, पोटो, फ्रेक्स, प्रदशवन इ. फाफीांिय 
होणार मा खचाासाठी ननधीची आिश्तकता असत.े तारुकास्तयािय ऩांचामत समभती कयीता प्रत्मेकी फकभान रू. १५००/- तसेच जजल्हा ऩरयिद 
भुख्मारमी कृषिददन साजया कयणेसाठी प्रती जजल्हा ऩरयिद रूऩमे २०००/- माप्रभाणे खचव कयण्मात मािा. उऩयोक्त भागवदशवक सुचनाांनुसाय 
कामवक्रभाच ेआमोजन करून केरेल्मा कामविाहीचा अहिार आमुक्तारमास सादय कयािा. 
 
कृवष संचाऱक  (विस्तार ि प्रशर्ऺण) कृवष आयुक्ताऱ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ यांचे मान्यतेन े

 

                                                                       स्िाऺरीत/- 
                                                                       कृवष संचाऱक 

                                                                   (विस्तार ि प्रशर्ऺण) 
                                                                   कृवष आयुक्ताऱ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
 
प्रत-  १) कऺ अधधकायी ३ अ,े भहायाष्ट्र शासन भांत्रारम भुांफई -३२ माांना भादहतीस्ति अगे्रषित.  
     २) भा. प्रधान सधचि (कृषि ि ऩणन) भांत्रारम, भुांफई-३२ माांना भादहतीस्ति सषिनम सादय 
     ३) भा. आमुक्त कृषि, कृिी आमुक्तारम, भहायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-५ माांना भादहतीस्ति सषिनम सादय 
     ४) सांचारक (सिव) कृिी आमुक्तारम, भहायाष्ट्र याज्म, ऩुणे- माांना भादहतीस्ति यिाना. 


