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महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै.वसंतराव नाईक 
याचंी  जयंती राज्यात दि.1 जुल,ै 2019 रोजी 
कृदि दिन म्हणनू साजरा करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
कृदि, पशुसंवर्धन, िुग्र्व्यवसाय दवकास व मत्स्यव्यवसाय दवभाग 

शासन दनणधय क्रमाकं: कृदिदि- 0519/प्र.क्र.78/3अ े
मंत्रालय दव्तार, मंुबई- 400 032 

दिनाकं:- 19 जून, 2019 
संिभध:- 

1) कृदि व पिुम दवभाग,शासन दनणधय क्र.संकीणध-1089 /प्र.क्र.38/12 अे, दि.21 जून,1989 
2) कृदि व पिुम दवभाग,शासन दनणधय क्र. कृदिदव-3809/प्र.क्र.123/3अे,  दि.12 जून,2009 
3) कृदि व पिुम दवभाग,शासन दनणधय क्र. कृदिदव-3811/प्र.क्र.127/3अे, दि.22 जून,2011 
4) संचालक (दव्तार व प्रदशक्षण) याचंे पत्र  क्र.शेमासे/कृदिदिन/ दि.1 जुलै/19/344, दि. 3 मे,2019 

प्र्तावना:- 
 महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री कै. वसंतराव नाईक यानंी कृदि क्षते्रात केलेली भरीव कामदगरी लक्षात 
घेवून त्सयाचंी जयंती दि.1 जुलै रोजी राज्यात कृदि दिन म्हणनू साजरी करण्याचा दनणधय शासनाने 
संिभार्ीन दि.21 जून, 1989 रोजीच्या शासन दनणधयान्वये  घेतला आहे.   

शासन दनणधय:- 
 दि. 1 जुलै, 2019 रोजी राज्यात प्रतीविीप्रमाणे कृदि दिन म्हणनू साजरा करण्यास शासन मान्यता 
िेण्यात येत आहे. कृदि दिनादनदमत्त प्रत्सयेक पचंायत सदमतीकरीता जा्तीत जा्त रु. 5000/- (रु. पाच 
हजार फक्त ) यानुसार 355 पंचायत सदमत्सयाकंदरता रु. 17,75,000/- (रु. सतरा लाख पंच्च्याहत्तर हजार 
फक्त) तसेच दजल्हा पदरिि मुख्यालयी कृदिदिन साजरा करण्यासाठी प्रत्सयेक दजल्हा पदरििेकरीता 
रु.10,000/- (रु. िहा हजार फक्त) या प्रमाणे एकूण 34 दजल्हा पदरििाकंरीता रु. 3,40,000/-( तीन 
लाख चाळीस हजार फक्त) अशा एकूण रु. 21,15,000/- (रुपये एकवीस लाख पंर्रा हजार  फक्त) 
एवढया खचास शासन मान्यता िेण्यात येत आहे. 
2. कृदि दिन साजरा करण्याबाबत मागधिशधक सूचना आयुक्त (कृदि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यानंी 
संबंदर्तानंा द्याव्यात. कृदि आयुक्तानंी दिलेल्या मागधिशधक सचूनातंील बाबीवर सिर खचध करण्यात यावा. 
तसेच दचत्रदफती िाखदवणे, शेतकऱयासंाठी चहापाणी, दजल्हा पदरिि ्तरावर छोटेसे प्रिशधन इत्सयािी खचध 
आदण मंडप, हारतुरे, फोटो वगैरे आवश्यक बाबींकदरता खचध करण्यात यावा. 
3. या दप्रत्सयर्ध येणारा खचध दजल्हा पदरिि सेस फंडातील उपलब्र् असलेल्या अनुिानातून करण्यात 
यावा. हा खचध भागदवण्याकदरता सवध दजल्हयातील मुख्य कायधकारी अदर्कारी व कृदि अदर्कारी यानंी  
दजल्हा सेस फंडातून खचध करण्याकरीता आयुक्त (कृदि) यानंी दिलेल्या मागधिशधक सूचनेनुसार कायधवाही 
करावी. या कायधक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबिारी आयुक्त (कृदि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे याचंी राहील. 
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4. सिर शासन दनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्र्ळावर उपलब्र् 
करण्यात आला असून त्सयाचा संकेताक 201906191719368201 असा आहे. हा आिेश दडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षादंकत करुन काढण्यात येत आहे.    

             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने, 

 
 
                   (अशोक आत्राम) 
                       सह सदचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रदत, 

1) मा.मंत्री (कृदि) याचंे खाजगी सदचव 
2) मा.राज्यमंत्री (कृदि) याचंे खाजगी सदचव 
3) सदचव (कृदि) याचंे ्वीय सहायक, कृदि व पिुम दवभाग, मंत्रालय, मंुबई -32 
4) कृदि आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
5) व्यव्र्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दबयाणे महामंडळ,अकोला 
6) व्यव्र्ापकयीय संचालक, महाराष्ट्र कृदि उद्योग दवकास महामंडळ, मंुबई 
7) महासंचालक, मादहती व जनसंपकध , महाराष्ट्र राज्य, मंुबई प्रदसध्िीच्या दवनंतीसह (5 प्रती) 
8) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्ट्र-१, मंुबई, महाराष्ट्र -२ नागपूर. 
9) महालेखापाल (लेखापदरक्षा) महाराष्ट्र-१, मंुबई, महाराष्ट्र -२ नागपूर 
10) सवध दवर्ानमंडळ सि्य, महाराष्ट्र दवर्ानमंडळ / दवर्ान मंडळ ंंर्ालय (10 प्रतीसह) 
11) सवध दजल्हादर्कारी 
12) सवध दजल्हयाचे मुख्य कायधकारी अदर्कारी 
13) सवध दवभागीय आयुक्त 
14) संचालक (दव्तार व प्रदशक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
15) सवध संचालक, कृदि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
16) सवध कृदि सहसंचालक, कृदि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
17) सवध दवभागीय कृदि सहसंचालक, 
18) सवध दजल्हा अदर्क्षक कृदि अदर्कारी 
19) सवध तालुका कृदि अदर्कारी 
20) सवध दजल्हा कोिागार अदर्कारी 
21) दनवडन्ती (3 अे) 
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