पद्मश्री डॉ. विखे पाटील याांच्या स्मरणाथथ वदनाांक
25 ऑगस्ट, 2018 रोजी राज्यात ¨शेतकरी
वदन° साजरा करण्याबाबत...
महाराष्ट्र शासन
कृवि, पशुसांिधथन, दु ग्धव्यिसाय विकास ि म्स्यव्यिसाय विााग
शासन वनणथय क्रमाांकः सांकीणथ-2018/प्र.क्र.151/3-अे
मादाम कामा मागथ, हु ता्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय विस्तार, मुांबई - 400 032
वदनाांक : 21 ऑगस्ट, 2018
िाचा : शासन वनणथय क्रमाांकः सांकीणथ -2017/प्र.क्र.102/3-अे, वद. 03.8.2017
प्रस्तािना :पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराि विखे पाटील याांनी शेतक-याांकवरता केलेल्या कायाचे स्मरण व्हािे ि राज्यातील
सिथ शेतक-याांचा सन्मान म्हणून नारळी पौर्णणमेच्या वदिशी ्याांचा जन्म वदिस शेतकरी वदन म्हणून साजरा
करण्यास मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणथय :पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराि विखे पाटील याांचे स्मरणाथथ शासन वनणथय कृवि विााग क्र. शेवदजा2012/प्र.क्र.150/3अे, वद. 16.8.2014 अन्िये वद. 29 ऑगस्ट, हा वदिस ¨शेतकरी वदन° म्हणून साजरा
करण्यास मान्यता दे ण्यात आली होती. ्यानांतर दरििी हा वदिस मराठी वतथीप्रमाणे शेतकरी वदन म्हणून
साजरा करण्यात येतो. आता सन 2018 मध्ये वद. 25 ऑगस्ट, 2018 हा वदिस राज्यात ¨शेतकरी वदन°
म्हणून साजरा करण्यास शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे. सदर कायथक्रम छोट्या प्रमाणात साजरा करण्यात
यािा. शेतकऱयाांना ाामसाा ि अन्य कायथक्रमाच्या माध्यमातून ताांवत्रक मागथदशथन ि सहा  य दे ण्यात यािे. या
वदिशी कृवि सहा  यक, कृवि विद्यापीठ/कृवि विज्ञान केंद्राशी सांबांवधत तज्ञाांनी उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी
कायथक्रमाअांतगथत प्रक्षेत्रािर शेतकरी मेळाव्याचे आयोजन करुन इतर शेतकऱयाांना उन्नत शेती पासून कशा प्रकारे
उत्तम शेती होऊ शकते हे दाखिािे. तसेच शक्य असल्यास कृवि सांयांत्र ि औजारे याांचे वितरणाचे सिथसांमती
दे ण्याची कायथिाही पुणथ करािी ि अनुदान िाटपाची वरतसर सुरिात करािी. पीक सरांक्षणाच्या दृष्ट्टीने प्राािशाली
उपाययोजना करण्यासाठी क्रोप सप कायथक्रमाांची अांमलबजािणी करणाऱया स्काऊटसनी शेतकऱयाांशी या वदिशी
प्रक्षेत्रािर जाऊन सांिाद करािा .
2.

सदर कायथक्रमासाठी कोणताही अवतरीक्त वनधी उपलब्ध करुन दे ता येणार नाही. या कायथक्रमासाठी

कमीत कमी खचथ आयुक्त, कृवि याांच्या अवधनस्त असलेल्या तरतुदीमधून करािा.
3.

शेतकरी वदन साजरा करण्याबाबतच्या मागथदशथक सूचना कृवि आयुक्तालयाने वनगथवमत कराव्यात.
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4.

सदर शासन वनणथय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया सांकेतस्थळािर उपलब्ध

करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201808211721321901 असा आहे . हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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( अशोक आत्राम )
सह सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रवत,
1. आयुक्त (कृवि), कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
2. सिथ सांचालक, कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
प्रत1 मा.मुख्यमांत्रयाांचे सवचि
2 मा.मांत्री (कृवि) याांचे खाजगी सवचि
3 मा.राज्यमांत्री (कृवि) याांचे खाजगी सवचि
4 सिथ विधानमांडळ सदस्य, महाराष्ट्र विधानमांडळ / विधान मांडळ ाांथालय (10 प्रतीसह)
5 सिथ कृवि विद्यापीठाांचे कुलगुरु
6 महासांचालक, िसांतराि नाईक राज्य कृवि व्यिस्थापन प्रवशक्षण सांस्था, नागपूर
7 महासांचालक, मावहती ि जनसांपकथ, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई प्रवसध्दीच्या विनांतीसह (5 प्रती)
8 सिथ विाागीय आयुक्त
9 सिथ वजल्हावधकारी
10 सिथ वजल्हयाचे मुख्य कायथकारी अवधकारी
11 महालेखापाल, ( लेख ि अनुज्ञय
े ता/ लेखा पवरक्षा) महाराष्ट्र- 1 मुांबई, महाराष्ट्र-2 नागपूर.
12 व्यिस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राज्य वबयाणे महामांडळ,अकोला
13 व्यिस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र कृवि उद्योग विकास महामांडळ, मुांबई
14 सिथ विाागीय कृवि सहसांचालक,
15 सिथ वजल्हा अवधक्षक कृवि अवधकारी
16 कृवि विकास अवधकारी, सिथ वजल्हा पवरिद
17 सिथ तालुका कृवि अवधकारी
18 सिथ वजल्हा कोिागार अवधकारी
19 सिथ सहसवचि / उपसवचि, कृवि ि पदु म विााग, मांत्रालय, मुांबई-32
20 रा.कृ.वि.यो कक्ष/ काया.2 अे, कृवि ि पदु म विााग, मांत्रालय, मुांबई
21 वित्त विााग का.व्यय-1/ अथथ-13, वनयेाजन विााग 1431, मांत्रालय, मुांबई-400 032
22 वनिडनस्ती (3 अे)
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