
कृषि षिभागातील षिषिध योजनाांमधील अस्थायी पदे 
सन 2018-19 मध्ये चाल ूठेिण्याबाबत. 

 

                                                             महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसांिधधन,दुग्धव्यिसाय षिकास ि मत्सस्यव्यिसाय षिभाग 
शासन षनणधय क्रमाांक: पदसातत्सय -2018/प्र.क्र.192/11अ,े 

मांत्रालय षिस्तार, मुांबई- 400 032 
षदनाांक :- 28 सप्टेंबर, 2018 

   िाचा :-  
1. शासन षनणधय, कृषि ि पदुम षिभाग क्र.-आकृषि-1208/प्र.क्र.72/15-अे, 

षद.22.05.2009 
2. शासन शुद्धीपत्रक कृषि ि पदुम षिभाग क्र.-आकृषि-1209/प्र.क्र.401/15-अे, 

षद.30.6.2011 
3. शासन षनणधय षित्त षिभाग क्र. पदषन-2016/प्र.क्र.8/ आ.पु.क., षद.07.09.2018  
4. शासन षनणधय कृषि ि पदुम षिभाग क्र. पदसातत्सय - 2017 / प्र.क्र.25/ 11-अे, 

षद.12.03.2018   
5. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/कृ.ग./2018-19/योजना/ प्र.क्र.30/311/2018, 

षद.10.09.2018  
6. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. काां.साां-5/षटआरए/यो.प्रस्ताि/55/2018, 

षद.18.09.2018 
7. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. का.साां-4/आयसीएस/यो.प्रस्ताि/57/2018, 

षद.18.09.2018 
8. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. शेमासे/18-19/आस्था/सा.प्र./षि.प्र.-6/522, 

षद.18.09.2018 
9. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृमाषि/षि.प्र.-4/आस्था/398/2018, षद.18.09.2018 

प्रस्तािना :-  
 जागषतक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख षपकाांचे क्षते्रफळ िळेेिर कळषिण्याची 

योजना, षपकाांचे आकडेिारीत सुधारणा करण्याची योजना, शेतकरी माषसक योजना त्सयाचप्रमाणे  
कृषिषिियक माषहती पथक या योजनाांमधील अस्थायी पदे (सहा मषहन्यापेक्षा जास्त काळ षरक्त असललेी 
पदे िगळून) सन 2018-19 मध्ये षदनाांक 01.03.2018 ते 30.09.2018 या कालािधीकषरता चाल ू
ठेिण्यास उपरोक्त क्र.4 येथील शासन षनणधयान्िये मान्यता देण्यात आलेली आहे.  
2.      ज्या शासकीय षिभाग ि कायालयातील सिध मांजूर पदाांचा सिकंि आढािा पूणध होऊन उच्चस्तरीय 
सषचि सषमतीच्या मान्यतेने सुधाषरत आकृषतबांध षनषित करण्यात येऊन शासन षनणधय षनगधषमत झालेला 
आहे अशा सिध शासकीय षिभाग ि कायालयातील सुधाषरत आकृषतबांधातील सिध अस्थायी पदाांना 
आिश्यकतेनुसार षद.01.10.2018 ते षद.28.02.2019 पयंत पुढील मुदतिाढ देण्याचे अषधकार उपरोक्त 
सांदभध क्रां . 3 येथील षित्त षिभागाच्या षद.07.09.2018 च्या शासन षनणधयान्िये सिध मांत्रालयीन प्रशासकीय 
षिभागाांना देण्यात आलेले आहेत. 
3.      षित्त षिभागाच्या षद.07.09.2018 च्या शासन षनणधयातील षनदेशाांच्या अनुिांगाने, प्रशासकीय 
षिभागाांनी त्सयाांच्या आस्थापनेिरील ि कायालयातील मांजूर पदाांचा आढािा घेिून सुधाषरत आकृषतबांध 
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षनषित करुन त्सयास उच्चस्तरीय सषचि सषमतीची मान्यता घेण्याची कायधिाही कोणत्सयाही पषर्स्थतीत पूणध 
करण्याचे षनदेश षदल ेआहेत. त्सया अनुिांगाने  या शासन षनणधयासोबत जोडलेली षििरणपत्र “अ”, “ब”, 
“क”  “ड”ि  इ  मध्ये नमूद योजनाांतगधत अस्थायी पदाांना षद.01.10.2018 पासून षद.28.02.2019  पयंत 
मुदतिाढ देण्याची बाब शासनाच्या षिचाराधीन होती.  
शासन षनणधय :-  

“जागषतक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख षपकाांचे क्षते्रफळ िळेेिर कळषिण्याची 
योजना, षपकाांच े आकडेिारीत सुधारणा करण्याची योजना, शेतकरी माषसक योजना त्सयाचप्रमाणे  
कृषिषिियक माषहती पथक योजना” या योजनाांतील या शासन षनणधयासोबत जोडलेली षििरणपत्र “अ”, 
“ब”, “क”  “ड”ि  इ  मध्ये दशधषिलेली अनुक्रमे 13, 58, 22 , 9 ि 7 अस्थायी पदे षद.01.10.2018 ते 
षद.28.02.2019  या कालािधीकषरता चालू ठेिण्यास या आदेशाने शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
2.      षित्त षिभागाचा शासन षनणधय क्रमाांक पदषन-2016/प्र.क्र.8/16/ आ.पु.क., षद.07.09.2018 
अन्िये मांत्रालयीन प्रशासकीय षिभागाांना प्रदान करण्यात आलेल्या अषधकाराांचा िापर करुन हा शासन 
षनणधय षनगधषमत करण्यात येत आहे. 
3.     प्रस्तुत शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ध 
असून त्सयाचा सांगणक साांकेताांक क्रमाांक 201809281752131001 असा आहे. प्रस्तुत शासनषनणधय 
षडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

                          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नाांिाने, 

 

 

                          (अ.षि.जोशी) 
              अिर सषचि, महाराष्ट्र शासन 
प्रषत, 

1. मा. सषचि (कृषि) याांचे स्िीय सहायक, कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई 32 
2. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 प्रती) 
3. उप सषचि (11-अे), / याांचे स्िीय सहायक कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
4. उपसषचि (अथधसांकल्प),याांचे स्िीय सहायक कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
5. सिध षिभागीय (महसूल) आयुक्त  
6. कृषि सांचालक (सिध) 
7. सिध षिभागीय कृषि सहसांचालक 
8. मुख्य साांख्ख्यक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 प्रती) 
9. कृषि सहसांचालक (आस्थापना-5), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (5 प्रती) 
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10. सांचालक, अथध ि साा्ं ख्यकी सांचालनालय, निीन प्रशासकीय भिन, शासकीय िसाहत, 
चेतना   क ालेज समोर, िाांदे्र (पूिध), मुांबई-51 

11. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1/2, (लेखापषरक्षा / लेखा ि अनुज्ञयेता), मुांबई/नागपूर 
12. सषचि, कें द्र शासन, कृषि मांत्रालय, कृषि ि सहकार षिभाग, कृषि भिन, निी षदल्ली-1 (पत्राने) 
13. अथध ि साा्ं ख्यकी सल्लागार, अथध ि साा्ं ख्यकी सांचालनालय, कृषि भिन, निी षदल्ली-1 (पत्राने) 
14. सांचालक, लेखा ि कोिागारे, निीन प्रशासन भिन, मांत्रालय, मुांबई 
15. षजल्हा कोिगार अषधकारी, पुणे/ठाणे/नाषशक/लातूर/कोल्हापूर/औरांगाबाद/अमरािती/नागपूर  
16. अषधदान ि लेखा अषधकारी, मुांबई 
17. षनिासी लेखा पषरक्षा अषधकारी, मुांबई 

18. षनयोजन षिभाग (1431), मांत्रालय, मुांबई-32 
19. षित्त षिभाग (व्यय-1), (अथधसांकल्प-13), (षि.सु.-1), मांत्रालय, मुांबई-32 
20. कक्ष अषधकारी (2-अे), कृषि ि पदुम षिभाग, मांत्रालय, मुांबई-32 
21. षनिड नस्ती (11-अे)  
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षििरणपत्र ' अ '    
शासन षनणधय, कृषि ि पदुम षिभाग क्रमाांक :- पदसातत्सय-2018/प्र.क्र.192/11-अ,े 

षदनाांक : 28  सप्टेंबर, 2018 च ेसहपत्र 
जागषतक कृषि षिियक गणना योजनेतील अस्थायी पदाांच ेषििरणपत्र 

 
अ.
क्र. 

 

पदनाम 
 

ितेनश्रणेी 
 

कायालय  मुदतिाढ 
देण्यात 
आलले्या 
अस्थायी 
पदाांची 
सांख्या 

लखेाशीिध 

  मूळ ितेन गे्रड प े    
1 2 3 4 5 6 7 
1 उप आयुक्त,  

कृषि गणना  
(म.कृ.से., गट-अ) 
(सहसांचालकाांचे 
पदािनत केलेले पद) 

15,600-39,100 6600  
कृषि 

आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 

 

 
 

1 

"मागणी क्र. डी - 3 
2401 - पीकसांिधधन 
111 - कृषि अथधशास्त्र 
ि साां्ख्यकी 
कें द्र पुरस्कृत योजना 
(00) (10) जागषतक 
कृषि गणना (100 
टक्के कें द्र पुरस्कृत)  
(2401 0996)" 

 

2 साां्ख्यक कृषि गणना 
(म.कृ.से., गट-अ) 

15,600 -39,100 5400 1 

3 सहाय्यक साां्ख्यक  
        अथिा 
तांत्र अषधकारी, 
(म.कृ.से., गट-ब) 

9300-34,800 4400 1 

9300-34,800 4600 

4 िषरष्ट्ठ साां्ख्यकी 
सहायक/कृषि 
अषधकारी, (गट-ब) 
(कषनष्ट्ठ) 

9300-34,800 4400  1 

5 साां्ख्यकी पयधिके्षक, 
गट-क 

9300-34,800 4200  2 

6 सहाय्यक अषधक्षक, 
गट-क 

9300-34,800 4200  1 

7 िषरष्ट्ठ षलषपक / 
लघुटांकलेखक,  गट-
क 

5200-20,200 2400   
1 

8 लघुलेखक (उच्च 
श्रेणी), गट-ब 
(अराजपषत्रत) 

9300-34,800 4400  1 
 

9 षलषपक, गट-क 5200-20,200 1900  1 
10 जीप चालक, गट-क 5200-20,200 1900  1 
11 षशपाई, गट-ड 4440-7440 1300  2 

एकूण 13 
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षििरणपत्र 'ब' 
शासन षनणधय, कृषि ि पदुम षिभाग क्रमाांक :- पदसातत्सय-2018/प्र.क्र.192/11-अ,े 

षदनाांक .  28  सप्टेंबर, 2018 चे सहपत्र 
महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख षपकाांच ेक्षेत्रफळ िेळेिर कळषिण्याची योजना 

 

 
 

अ.
क्र. 

 

पदनाम 
 

ितेनश्रणेी 
 

कायालय  मुदतिाढ 
देण्यात 
आलले्या 
अस्थायी 

पदाांची सांख्या 

लखेाशीिध 

  मूळ ितेन ग्रेड पे    
1 2 3 4 5 6 7 
1 कृषि उपसांचालक 

(साां.)म.कृ.स.ेिगध-1 
15600-39100 5400  

 
कृषि आयुक्तालय 

1 मागणी क्र.डी-3 
2401- पीक सांिधधन 
111- कृषि अथधशास्त्र ि 
साां्ख्यकी 
कें द्र परुस्कृत योजना 
(00) (09) कृषिषिियक 
आकडेिारीचा िळेेिर 
अहिाल देणे. 
 (2401 2569) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 कृषि पयधिके्षक 9300-34800 4200 15 
3 लघुलेखक (षन.श्रे.) 9300-34800 4300 1 
4 षलषपक 5200-20200 1900  1 
5 षशपाई 4440-7440 1300  1 

 एकूण 19 

6 तांत्र अषधकारी  
(साांषखकी ) 
म.कृ.स.ेिगध-2 

9300-34800 4600 षिभागीय कृषि सहसांचालक, नाषशक 1 
7   षिभागीय कृषि सहसांचालक,लातूर 1 
8   षिभागीय कृषि सहसांचालक, अमरािती 1 
9   षिभागीय कृषि सहसांचालक, नागपरू 1 

 एकूण 4 

10  
कृषि अषधकारी  
 

 
9300-34800 

 
4400 

षिभागीय कृषि सहसांचालक, पणेु 1 
11 षिभागीय कृषि सहसांचालक, ठाणे 1 
12 षिभागीय कृषि सहसांचालक, कोल्हापरू 1 
13  षिभागीय कृषि सहसांचालक, औरांगाबाद 1 

 एकूण 4 

14  
कृषि पयधिके्षक 
िगध-3 

 
9300-34800 

 
4200 

षिभागीय कृषि सहसांचालक, पणेु 2 
15 षिभागीय कृषि सहसांचालक, ठाणे 2 
16 षिभागीय कृषि सहसांचालक, कोल्हापरू 2 
17 षिभागीय कृषि सहसांचालक, औरांगाबाद 2 
18 षिभागीय कृषि सहसांचालक, नाषशक 5 
19 षिभागीय कृषि सहसांचालक, लातूर 5 
20 षिभागीय कृषि सहसांचालक, अमरािती 5 
21 षिभागीय कृषि सहसांचालक, नागपरू 5 

 एकूण 28 

22  
षशपाई 

 
4440-7440  

 
1300 

षिभागीय कृषि सहसांचालक, ठाणे 1 
23 षिभागीय कृषि सहसांचालक, कोल्हापरू 1 
24 षिभागीय कृषि सहसांचालक, औरांगाबाद 1 

 एकूण 3 

 एकुण  58  



शासन षनणधय क्रमाांकः पदसातत्सय -2018/प्र.क्र.192/11अ,े 

 

पृष्ट्ठ 8 पैकी 6  

षििरणपत्र 'क' 
शासन  षनणधय, कृषि ि पदुम षिभाग क्रमाांक :- पदसातत्सय-2018/प्र.क्र.192/11-अ,े 

षदनाांक : 28 सप्टेंबर, 2018  चे सहपत्र 
षपकाांच ेआकडेिारीत सुधारणा करण्याची योजना 

अ.क्र. 
 

पदनाम 
 

ितेनश्रणेी 
 
 
 

कायालय  मुदतिाढ 
देण्यात 
आलले्या 
अस्थायी 
पदाांची 
सांख्या 

लखेाशीिध 

  मूळ ितेन गे्रड प े    
1 2 3 4 5 6 7 
1 कृषि पयधिके्षक 9300-34800 4200 कृषि आयुक्तालय 2 मागणी क्र.- डी-3 

2401 - पीकसांिधधन 
111 - कृषि अथधशास्त्र 
ि साां्ख्यकी   
कें द्र पुरस्कृत योजना 
(00) (11) षपकाांच्या 
आकडेिारीत सुधारणा 
(कें द्र पुरस्कृत) 
(2401 2578) 

 एकूण 2 

 
   2 

तांत्र अषधकारी 
(साांषखकी) 

9300-34800 4600 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
पुणे 

1 

3 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
ठाणे 

1 

4 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
कोल्हापूर 

1 

5 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
औरांगाबाद 

1 

 एकूण 4 

6 कृषि पयधिके्षक 9300-34800 4200 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
पुणे 

3 

7 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
ठाणे 

3 

8 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
कोल्हापूर 

3 

9 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
औरांगाबाद 

3 

 एकूण 12 

10 षशपाई 4440-7440 1300 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
पुणे 

1 

11 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
ठाणे 

1 

12 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
कोल्हापूर 

1 

13 षिभागीय कृषि सहसांचालक, 
औरांगाबाद 

1 

 एकूण 4 

 एकूण 22 



शासन षनणधय क्रमाांकः पदसातत्सय -2018/प्र.क्र.192/11अ,े 

 

पृष्ट्ठ 8 पैकी 7  

षििरणपत्र “ड” 
शासन  षनणधय कृषि ि पदुम षिभाग क्रमाांक-पदसातत्सय-2018/प्र.क्र.192/11अ,े 

      षदनाांक :   28 सप्टेंबर, 2018 च ेसहपत्र 
शेतकरी माषसक योजना 

 
अ.क्र 

 
पदनाम 

 
ितेनश्रणेी 

 
 
 

कायालय मुदतिाढ 
देण्यात 
आलले्या 
अस्थायी 
पदाांची 
सांख्या 

लखेाशीिध 

  मूळ ितेन गे्रड पे    

1 2 3 4 5 6 7 
 िगध-3 कृषि 

आयुक्तालय 
महाराष्ट्र 
राज्य, पणेु 

 

 "मागणी क्र-
डी-3 
2401- 
पीकसांिधधन 
109, षिस्तार 
ि प्रषशक्षण 
(01) (02) 
शेतकरी 
माषसक 
(2401 0744) 

1 कृषि पयधिके्षक 9300-34800 4200 1 
2 कृषि सहाय्यक 5200-20200 2400 1 
3 लघुलेखक 

(षन.श्र.े) 
9300-34800 4300 1 

4 अषधक्षक 9300-34800 4300  1 
5 िषरष्ट्ठ षलषपक 5200-20200 2400  1 
6 षलषपक 5200-20200 1900  1 

 िगध-4   

7 षशपाई 4440-7440 1300  3 
 एकूण 9 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



शासन षनणधय क्रमाांकः पदसातत्सय -2018/प्र.क्र.192/11अ,े 

 

पृष्ट्ठ 8 पैकी 8  

 
षििरणपत्र “इ” 

शासन  षनणधय कृषि ि पदुम षिभाग क्रमाांक-पदसातत्सय-2018/प्र.क्र.192/11अ,े 
षदनाांक :  28 सप्टेंबर, 2018 च ेसहपत्र 

कृषि षिियक माषहती पथक योजनेतील पदाांच ेषििरणपत्र 
 

अ.क्र 
 

पदनाम 
 

ितेनश्रणेी 
 
 
 

कायालय मुदतिाढ 
देण्यात 
आलले्या 
अस्थायी 
पदाांची 
सांख्या 

लखेाशीिध 

  मूळ ितेन गे्रड पे    

1 2 3 4 5 6 7 
  कृषि 

आयुक्तालय 
महाराष्ट्र 
राज्य, पणेु 

 

 "मागणी क्र-
डी-3 
2401- 
पीकसांिधधन 
109, षिस्तार 
ि प्रषशक्षण, 
109 
(01) (01) कृषि  
षिियक 
माषहती पथक 
(2401 0735) 

1 कृषि 
उपसांचालक 

15600-39100 6600  

2 तांत्र अषधकारी 9300-34800 4400  
3 कृषि अषधकारी  9300-34800 4300  
4 कृषि पयधिके्षक 9300-34800 4200  1 
5 लघुलेखक 

(षन.श्र.े) 
9300-34800 4300  1 

6 िषरष्ट्ठ षलषपक 5200-20200 2400  1 
7 कषनष्ट्ठ षलषपक 5200-20200 1900  1 
8 अनुरेखक 5200-20200 2400  2 
9 मुख्य 

काचषचत्रकार 
5200-20200 2800   

10 िाहनचालक 5200-20200 1900         1 
11 षशपाई 4440-7440 1300   

 एकूण 7 
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