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AH&Dairy Sci./ Extension Education/Agril. Econ. & Statistics /Fruit Science/Vegetable Science/ 
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Ref: No. MCAER/Research/2735/2022, Dated: 30/11/2022 

With reference to the subject cited, "Best Scientist Award" will be given to one scientist from our 

University during Joint Agresco-2022. In line of this, it is informed to send the furnished proposal of 

deserving scientist(s) from your Department/Research Unit as per the points given in format for application 

alongwith supporting documents, coloured photographs etc. in 09 hard copies to this directorate upto 
05/12/2022 till 12.00 pm. 

The copy of letter received from MCAER, Pune along with format of application and procedure of 

scrutiny is uploaded on University website www.pdkv.ac.in for further details. 
The proposal received after stipulated date and time will not be considered for serutiny 

Encl: Format of application for sending proposal. 

Sd/ 
Director of Research 

Copy to: 
1. The Dean (Agri) & DI / Director of Extn. Education/Dean (Agril. Engg)/ Dean (Hort.) for information. 
2.P. A. to the Vice Chancellor for kind information of Hon'ble Vice Chancellor, Dr. PDKV, Akola. 
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उत्कृष्ठ कृषि शास्त्रज्ञ पुरस्कार 
   

                                                                    महाराष्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन, दुग्र् व्यवसाय षवकास व मत्सव्यवसाय षवभाग 

शासन षनर्धय क्रमाकं- कृप-ु2021/प्र.क्र.45/4अ,े 
मादाम कामा मागध, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय षवस्तार भवन, मंुबई-32. 
षदनाकं- 03 षिसेंबर, 2021. 

वाचा:-                   
1. कृषि व पदूम षवभाग,शासन षनर्धय, क्र.-कृपु-2020/प्रक्र.12/4अे, षद.12 फेब्रवुारी 2021. 
2. कृषि व पदूम षवभागाचे समक्रमाकंाचे पत्र क्र.कृभपुु-2020/प्र.क्र.12/4अे, षद.28 षिसेंबर 

2020 व 03 फेब्रवुारी 2021. 
3. महाराष्र कृषि षशक्षर् व संशोर्न पषरिद, पुरे् याचं ेपत्र क्र.मकृप/संशोर्न/599/2021, 

15 माचध,2021. 
 

       प्रस्तावना:   

               महाराष्र राज्य कृषि उत्पादन व कृषि उद्योग क्षते्रात अगे्रसर राज्य म्हर्नू ओळखले जाते. 
राज्यात दरविी शेती व शेती पुरक क्षते्रात उल्लेखषनय कायध करर्ाऱ्या शेतकऱ्यास अथवा संस्थेस महाराष्र 
शासनाच्या कृषि षवभागामाफध त िॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न, वसंतराव नाईक कृषिभिुर्, षजजामाता 
कृषिभिुर्, वसंतराव नाईक शेतीषमत्र, वसंतराव नाईक शेतीषनष्ठ शेतकरी, उद्यानपंिीत पुरस्कार, 
कृषिभिुर् (सेंषिय शेती ) व कृषि षवभागातील अषर्कारी, कमधचारी यानंा पदमश्री िॉ. षवठ्ठलराव षवखे 
पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्कार असे पुरस्कार मा.राज्यपाल, महाराष्र राज्य याचंे हस्ते प्रदान करुन 
सन्माषनत करण्यात येते. 
                    राज्यातील कृषि षवभागातील अषर्कारी व कमधचारी शेतमाल उत्पादनवाढीमध्ये मोलाचे 
योगदान देत आहेत. या योगदानाची दखल म्हर्नू कृषि षवभागतील उत्कृष्ठ कामषगरी करर्ा-या 
अषर्कारी/कमधचा-यानंा पदमश्री िॉ. षवठ्ठलराव षवखे पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्काराने सन 2014 पासून 
सन्मानीत करण्यात येत आहे. या पुरस्कारासाठी परुस्काराथीस सपत्नीक/सपती सन्मानपत्र षदल ेजाते.  
                  यानुिंगाने कृषि षवभागात उत्कृष्ठ कामषगरी करर्ा-या अषर्कारी/कमधचा-यानंा षदल्या जार्ा-
या पदमश्री िॉ. षवठ्ठलराव षवखे पाटील कृषि सेवारत्न पुरस्काराच्या र्तीवर राज्यातील कृषि क्षते्रात 
उल्लेखनीय व नाषवण् यपूर्ध कामषगरी करर्ाऱ्या कृषि शास्त्रज्ञाचंा  पुरस्काराने गौरव कररे् आव्यक 
वाटते.असा गौरव केल्याने कृषि शास्त्रज्ञाचंे मनोबल वाढून कृषि क्षते्रात नव्या उमेदीने अद्यावत तंत्रज्ञान व 
नवनवीन वार्ाचंी षनर्ममती केली जाईल. कृषि क्षते्रात उत्पादन वाढीसाठी महत्वपुर्ध ठरर्ारे उच्च उत्पादान 
देर्ारे (HYV) वार्, षपकावंरील षकि, रोग व दुष्काळास प्रषतकार करर्ारे वार् तसेच कृषि तंत्रज्ञान षनर्ममती 
मध्ये कृषि शास्त्रज्ञाचंे अनन्यसार्ारर् योगदान आहे. सबब, कृषि क्षते्रात बहुमोल कामषगरी करर्ा-या 
राज्यातील चार कृषि षवद्याषपठाचे कायधक्षते्रातील प्रत्येकी एका उत्कृष्ट कृिी शास्त्रज्ञास राज्य शासनाच्या 
कृषि षवभागामाफध त उत्कृष्ठ कृषि शास्त्रज्ञ पुरस्कार  प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या षवचारार्ीन होती. 
याप्रमारे् शासन पुषढल षनर्धय घेत आहे. 
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शासन षनर्धय:- 
              महाराष्र शासनाच्या कृषि षवभागामाफध त कृषि क्षते्रात बहुमोल कामषगरी करर्ा-या प्रत्येक कृषि 
षवद्याषपठाचे कायधक्षते्रातील प्रत्येकी एका उत्कृष्ट कृिी शास्त्रज्ञास राज्य शासनाच्या कृषि षवभागामाफध त 
उत्कृष्ठ कृषि शास्त्रज्ञ पुरस्कार प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

1. सवध सामन्य षनकि:- 
अ.   पुरस्काराथी हा महाराष्राचा रषहवासी असावा. 
आ. सदर पुरस्काराथी हा महाराष्र राज्य कृिी षवद्याषपठ कायध क्षते्रातील शासकीय/खाजगी/सेवाभावी 

आषर् संशोर्न, षशक्षर्, षवस्तार क्षते्रात कायधरत असावा. 
 

2.  गुर्ाकंन षनकि:- 
 राज्य शासनाच्या कृषि षवभागामाफध त उत्कृष्ठ कृषि शास्त्रज्ञ पुरस्काराचे गुर्ाकंनासाठी  
खालीलप्रमारे् समान षनकि षनर्ारीत करण्यात येत आहेत. 

अ. शैक्षषर्क अहधता (कमाल गुर् 5) 
       कृषि व संलग्न क्षते्रातील आचायध पदवीर्र असरे् आव्यक राहील. त्याच्या शैक्षषर्क अहधतेचे 
गुर्ाकंन खालीलप्रमारे् असाव.े 

                       पदव्युत्तर पदवी व आचायध पदवी (PhD) गुर्ाचंे मुल्याकंन खालील षनकिाप्रमारे् 
 पदव्युत्तर व आचायध पदवी दोन्हीही परीक्षांमध्ये षवशेि-                  ५ गुर् (प्रत्यकेी). 

प्राषवण्यात प्रथम श्रेर्ी असल्यास  
 पदव्युत्तर व आचायध पदवी पैकी कोर्त्याही एका-                         3 गुर् (प्रत्येकी)                  

षठकार्ी व्व्दतीय श्रेर्ी असल्यास 
 पदव्युत्तर व आचायध पदवी दोन्हीपैकी कोर्त्याही एका-                 2 गुर् (प्रत्यकेी) 

षठकार्ी तृतीय श्रेर्ी असल्यास 
   आ. अनुभव (कमाल गुर् 06) 

            अजधदाराचा कृषि षवद्यापीठ सेवतेील अनुभव लक्षात घेऊन त्याचे गुर्ाकंन खालीलप्रमारे्. 
 १५ विध ककवा त्यापेक्षा जास्त अनुभव-                                             6 गुर्                 
 १० ते १४ विध अनुभव-                                                                   4 गुर् 
 ५ ते ९ विध अनुभव-                                                                       2 गुर् 

टीप- संशोर्कास संशोर्न, षशक्षर् ककवा कृषि षवस्तार यापैकी कोर्त्याही एका क्षते्रात षमळषवलेला 
अनुभव या बाबींसाठी ग्राहय र्रण्यात येईल. षकमान ५ विध अनुभव प्राप्त असललेा संशोर्क पात्र र्रला 
जाईल. 

 

इ. संशोर्न कायध (कमाल गुर् १०) 
शास्त्रीय लेख हे भारतीय कृषि अकॅदमी (NAAS) यानंी मान्य केलेल्या शास्त्रीय 

षनयतकाषलकांमध्ये (NAAS Rating 5 पेक्षा जास्त) प्रषसध्द झालेले लेख ग्राहय र्रले जातील. 
 शास्त्रीय संशोर्नात्मक लेखासाठी प्रत्येकी-                                    1 गुर् 

टीप- संशोर्न लेखात प्रथम (प्रमुख) लेखक म्हर्नु प्रकाषशत असाव े तसेच शैक्षषर्क अहधता प्राप्त 
करण्यासाठी प्रषसद्ध केलेले लेख षवचारत घेऊ नयते.(MSc., PhD) 
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ई. षवशेि योगदान (कमाल गुर् 2०) 
              संशोर्नाव्दारे नवीन तंत्रज्ञान / नवीन प्रषक्रया / जजारे षवकसीत केले असल्यास या बाबींचा 
प्रार्ान्याने षवचार करण्यात यावा. 
              नवीन उत्पादन षवकसीत केलेले असल्यास त्या उत्पादनाचा झालेला प्रसार उदा. षबयारे्/ 
कलमे/ रोपे षवक्री, नवीन जनावराची जात षवकसीत केली असल्यास षतचा झालेला प्रसार या 
बाबींसाठी स्वाषमत्व हक्क षमळाले असल्यास (पेटंट) आयबीपीआर / एनबीपीजीआर ला रजीस्रेशन 
षमळाले असल्यास त्या बाबीचा षवशेि षवचार करण्यात यावा. त्याचे गुर्ाकंन खालीलप्रमारे् कराव.े 

 जॉईट अगे्रस्को मध्ये षशफारस प्राप्त झालेले वार्/तंत्रज्ञान/संयुक्त कायधपध्दती षवकसीत 
केली असल्यास त्यासाठी प्रत्येकी 1 गुर्-                                               5 गुर्                                                 

 सदर वार्ाचा, तंत्रज्ञानाचा, उत्पादन कायधपध्दतीचा अथवा संयंत्राचा वापर मोठ्या क्षते्रावर 
होऊन पूवीचे तंत्रज्ञानात षकमान २५ टक्के बदल झाला असल्यास त्यास उवधरीत पैकी (प्रषत 
वार्/तंत्रज्ञान-1 गुर्)                                                                             5 गुर्                                                                                                                                                                                           

 अशा उत्पादनाचे/तंत्रज्ञानाचे/संयंत्राचे राष्रीय पातळीवर मान्यता प्राप्त संस्थेकिे नोंदर्ी व 
स्वाषमत्व हक्क षमळाले असल्यास - (प्रषत पेटंट 5 गुर्)                            10 गुर् 

 

उ. संशोर्क मागधदशधक  (कमाल गुर्-3) 
                      संशोर्काने पदव्युत्तर व आचायध स्तरावरील संशोर्न षवद्यार्थ्यांना मागधदशधन 

केले असल्यास त्याबाबतच ेगुर्ाकंन खालील प्रमारे्. 
 आचायध पदवीच्या प्रषत संशोर्क-                                                        2 गुर्.   
 पदव्युत्तर पदवीच्या प्रषत संशोर्क -                                                    1 गुर्. 

 

 ऊ. षवशेि प्रषशक्षर् (कमाल गुर् 2) 
 ६ मषहने ककवा त्यापेक्षा अषर्क कालावर्ीचे राष्रीय ककवा आंतरराष्रीय पातळीवरील संबंर्ीत 

क्षते्राचे षवशेि प्रषशक्षर् घेतले असल्यास त्यास-                                        2 गुर्. 
 षकमान २ मषहने कालावर्ीचे राष्रीय ककवा आंतरराष्रीय पातळीवरील प्रषशक्षर् 

घेतले असल्यास त्यास प्रत्येकी-                                                              1गुर्. 
 षटप: प्रषशक्षर् घेतल्याच ेप्रमार्पत्र 

ए. षवषवर् शास्त्रीय संस्थाचंे सदस्यत्व (कमाल गुर् 2) 
 संशोर्न क्षते्रातील संस्थाचंे सदस्यत्व र्ारर् केले असल्यास प्रत्येक संस्थेसाठी एक अस े

जास्तीत जास्त 2 गुर् 
षटप: सदस्यत्वाचे प्रमार्पत्र 

ए. प्रकाषशत केललेी पुस्तके/ पुस्तकामर्ील अध्याय (कमाल गुर् १5) 
        कृषि क्षते्रातील संशोर्न/षशक्षर्/षवस्तार षशक्षर् याषवियी प्रकाषशत केलेली पुस्तके ककवा 
अशा प्रकाषशत झालेल्या पुस्तकातील अध्याय याबाबतचे मूल्याकंन खालील षनकिाच्या आर्ारे 
कराव.े 

 पुस्तक प्रकाशीत झाले असल्यास प्रत्येक पुस्तकास-                          2 गुर् 
 प्रकाशीत पुस्तकातील  अध्याय -                                                       1 गुर् 

       षटप- षवद्यापीठ प्रकाशने यासाठी पात्र नसतील. 
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ओ. मुख्य ककवा सह संशोर्क म्हर्नू संस्थेसाठी षमळषवलले्या योजना (कमाल गुर्ा १0) 
         कें ि शासन तसचे आंतरराष्रीय संस्थाकंिून संशोर्क ज्या संस्थेत काम करतो त्या संस्थेसाठी 
नवीन योजना षमळषवलेली असल्यास प्रत्येक योजनेस २ गुर् अशा योजना षमळषवण्यासाठी संशोर्क 
प्रमुख असेल तर २ गुर् व सहसंशोर्क असेल तर १ गुर् राहील. 

         षटप: यासाठी सहभाग असल्याचे संबषर्त संस्थेचे लेखी (MOU) असाव.े 
 

ज. यापूवी षमळालेली पुरस्कार/मान-सन्मान (कमाल 20 गुर्) 
          आंतरराष्रीय, राष्रीय, राज्यपातळीवरील शास्त्रीय संस्था ककवा शासनाकिून पुरस्कार प्राप्त 
झाले असल्यास त्याचे मूल्याकंन पुढील षनकिाच्या आर्ीन राहून करण्यात याव.े 
  आंतरराष्रीय पातळीवरील पुरस्कार, प्रत्येकी 5 गुर्-                           महत्तम 10 गुर् 
  राष्रीय पातळीवरील पुरस्कार, प्रत्येकी 3 गुर्-                                    महत्तम 06 गुर्     
  राज्य पातळीवरील पुरस्कार, प्रत्येकी 2 गुर्-                                       महत्तम 04 गुर् 

अ.ं  संशोर्नाचा षवस्तार/नाषवन्यपुर्ध उपक्रम-(कमाल 8 गुर्) 
   प्रस्तुत संशोर्काने केलेले संशोर्न लोकाषभमुख करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना व 

फलषनष्पती-                                                                                                         4 गुर् 
 कृिी षवद्याषपठाचे उत्पन्नवाढीसाठी संशोर्काने  केलेले प्रयत्न  व फलषनष्पत्ती -   4 गुर् 
     प्रस्तुत बाबतीत सषवस्तर षटपर्ी देऊन त्याच ेमुल्याकंन षवद्याषपठ सषमतीने करुन त्यानुसार 
गुर्ाकंन कराव.े 

                            अशाप्रकारे एकुर् 100 गुर् असतील. 
 

3. कृषि शास्त्रज्ञ पुरस्काराचंी  संख्या व स्वरुप :- 
  प्रषत विध चार पुरस्कार (चार कृिी षवद्यापीठ कायधक्षते्रातून प्रत्येकी एक उत्कृष्ठ कृिी शास्त्रज्ञ 

पुरस्कार) 
  सपत्नीक/सपती सन्मानपत्र  

4. षनवि सषमती:- 
अ. षवद्यापीठ स्तरावरील सषमती -   

            संबंषर्त षवद्यापीठ कायधक्षते्रातील चार शास्त्रज्ञाचंी कृषि पषरिद षशफारस करेल. 
 कुलगुरू                                                                                   अध्यक्ष 
 कुलसषचव                                                                               सदस्य 
 अषर्ष्ठाता (कृिी)                                                                      सदस्य 
 संचालक (षवस्तार/षशक्षर्)                                                        सदस्य 
 संबषर्त षजल्हा मुख्यालयाचे षजल्हाषर्कारी                               सदस्य 
 संबषर्त मुख्यालय षजल्याचे मुख्य कायधकारी अषर्कारी, षज.प.   सदस्य                                                          
 संबषर्त मुख्यालय षजल्याचे षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्कारी      सदस्य 
 संशोर्न संचालक                                                                  सदस्य सषचव 
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आ. कृिी पषरिद स्तरावरील सषमती- 
        षवद्यापीठ स्तरावरील सषमतीने षशफारस केलेल्या शास्त्रज्ञांमरू्न प्रत्येक षवद्यापीठातून एका 
शास्त्रज्ञाचंी अशा प्रकारे एकूर् 4 शास्त्रज्ञाचंी शासनास षशफारस करेल. 
 महासंचालक                                                                             अध्यक्ष 
 संचालक (सा.सा.षव.)                                                                 सदस्य 
 संचालक (षव.व प्र.,कृषि आयुक्तालय)                                         सदस्य 
 संचालक (षशक्षर्)                                                                      सदस्य   
 सवध कृिी षवद्याषपठाचे  संचालक (संशोर्न)                                  सदस्य 
 संचालक (संशोर्न) MCEAR                                                     सदस्य सषचव 

इ. सषचव स्तरावरील सषमती-  
        कृषि पषरिद स्तरावरील सषमतीने षशफारस केलेल्या 8 शास्त्रज्ञापंैकी प्रत्येक षवद्याषपठातून  
एकाची षशफारस  करेल. 
 सषचव (कृषि)                                                                              अध्यक्ष 
 आयुक्त (कृषि)                                                                            सदस्य 
 कायधकारी संचालक (MAIDC)                                                    सदस्य 
 संचालक (संशोर्न), कृषि पषरिद                                               सदस्य 
 उपसषचव (कृषि)                                                                        सदस्य सषचव 

(बाय संस्था पुरस्कृत कायधरत प्रकल्पाचे सचंालक. उदा. पोक्रा, स्माटध इ.- सदस्य) 
ई. मंषत्र स्तरीय सषमती- 

       सदर सषमतीमाफध त सषचव स्तरावरील षशफारसीनुसार पुरस्कार्थ्यांची अंषतम षनवि करण्यात 
येईल. 
 मंत्री (कृषि )                                                                                अध्यक्ष 
 मंत्री  (फलोत्पादन)                                                                     सदस्य 
 राज्यमंत्री (फलोत्पादन)                                                              सदस्य 
 राज्यमंत्री (कृषि)                                                                         सदस्य 
 सषचव (कृषि)                                                                              सदस्य 
 आयुक्त (कृषि)                                                                            सदस्य 
 .संबंषर्त उपसषचव (कृषि)                                                           सदस्य सषचव 

5. प्रपत्र:- 
                 कृषि पुरस्कार  अजध प्रपत्र पषरषशष्टाप्रमारे्: 
 6.         प्रत्येक कृषि षवद्यापीठ क्षते्रातील भौगोषलक कायध क्षते्रानुसार संबषर्त षवद्याषपठाचे कुलसषचव 

याचंेकिे अजध करावते. 
 7.           सवध कृषि पुरस्कारासाठी प्रत्येक षवद्याषपठातून सुयोग्य प्रस्ताव प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी 

संबंषर्त षवद्याषपठाचंे कुलसषचव तर संषनयत्रर्ाची जबाबदारी संचालक (सशंोर्न) महाराष्र कृषि 
संशोर्न व षशक्षर् पषरिद, पुरे् याचंी राहील. 

 8.        सदर शासन षनर्धयातील तरतुदी सन 2021 पासून षवषवर् कृषि पुरस्काराथींच्या षनविीसाठी 
लागू राहतील. 
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9.       सदर शासन षनर्धय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर उपलब्र् 
करण्यात येत असुन त्याचा संगर्क साकेंताकं 202112031640460801 असा आहे. हा आदेश षिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

                              महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने 
 

 
 

                ( सुषशल खोिवकेर, भाप्रसे ) 
                                  उप सषचव, महाराष्र शासन 

 

      प्रत, 
1. मा. राज्यपाल, याचंे सषचव, महाराष्र राज्य, मंुबई 
2. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्र शासन,मंत्रालय, मंुबई-32 
3. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्र शासन,मंत्रालय, मंुबई-32 
4. मा.मंत्री (कृषि), महाराष्र शासन,मंत्रालय, मंुबई-32 
5. मा.राज्यमंत्री (कृषि), महाराष्र शासन,मंत्रालय, मंुबई-32 
6. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुरे् 
7. महासंचालक, माषहती व जनसंपकध  संचालनालय, मंत्रालय, मंुबई 
8. महालेखापाल, महाराष्र ह (लेखापषरक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई /नागपूर 
9. षजल्हा कोिागार अषर्कारी, पुरे् /ठारे् 

          5.  कक्ष अषर्कारी (संबंषर्त) कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
          6.  षवत्त षवभाग (व्यय-1, अथधसंकल्प-13, षवषनयम) मंत्रालय, मंुबई-32 
          7.  सषचव, कृषि याचंे व्स्वय सहाय्यक, कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
          8. उप सषचव (11-अे/फलोत्पादन) याचंे व्स्वय सहाय्यक, कृषि व पदुम षवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
          9.  मुख्य कायधकारी अषर्कारी, सवध 
         10. कृषि संचालक, (सवध) कृषि आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुरे् 
         11.  षवभागीय कृषि सहसंचालक, सवध 
         12.  षजल्हा अषर्क्षक कृषि अषर्कारी, सवध 
         13.  तालुका कृषि अषर्कारी, सवध 
         14.  षनवि नस्ती. 
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   पषरषशष्ठ 
प्रपत्र 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र.                        तपषशल कागदपत्र े
1 संषक्षप्त पषरचय पत्र फोटोसह  
2 शैक्षषर्क अहधता  
3 अनुभव तपषशलाच्या पुष्टथध 

असलेली सवध 
संबंषर्त कागदपत्रे 
अजाच्या 
नमुन्यासोबत 
जोिावीत. 

4 संशोर्न कायध 
5 षवशेि योगदान 
6 संशोर्क मागधदशधक 
7 षवशेि प्रषशक्षर्  
8 षवषवर् शास्त्रीय संस्थाचंे आजीव 

सदस्यत्व 
9 प्रकाषशत केलेली 

पुस्तके/पुस्तकामंषर्ल अध्याय 
10 मुख्य ककवा सह संशोर्क म्हर्नू 

संस्थेसाठी षमळवलेल्या योजना 
11 पुवी षमळालेली बक्षीसे/मान-सन्मान  


