
                                                जिल्हा पजरषदेकडील कृषी अजधकारी, गट-क 
(ताांजिक) या पदाचे रुपाांतरण करुन राज्य 
शासनाकडील कृषी जिभागात कृषी अजधकारी     
( जिल्हा पजरषद) गट-ब (कजनष्ठ) या पदनामाचा 
निीन सांिगग जनमाण करुन या सांिगास रािपजित 
दिा प्रदान करण्याबाबत. 

 
 

महाराष्र शासन 
ग्राम जिकास जिभाग 

  शासन जनणगय क्रमाांक. सांकीणग- 5016/प्र.क्र -398/आस्था-8,  
बाांधकाम भिन, फोटग, 25- मर्गबान पथ 

फोटग,  म ांबई-400 001, 
जदनाांक : 11 ऑक्टोबर , २०18. 

                 
प्रस्तािना:- 

 

  जिल्हा पजरषदेकडील कृषी अजधकारी हे पद गट-क ( ताांजिक ) या सांिगाचे कमगचारी हे 

जिल्हा पजरषदेचे कमगचारी असून तयाांचे जनय क्ती प्राजधकारी सांबांजधत जिल्हा पजरषदेचे म ख्य कायगकारी 

अजधकारी हे आहेत. हे पद नामजनदेशनाने ि पदोन्नतीने (जिस्तार अजधकारी कृषी या पदातून पदोन्नती 

देऊन) भरण्यात येते. जिल्हा पजरषदेत कृषी अजधकारी या सांिगाची 640 पदे  मांिूर ( शासन जनणगय 

कृषी, पद म ि मतयव्यिसाय जिभाग क्र.आकृजि-1208/प्र.क्र.87/15-अे, जद.9 ऑगस्ट,2011 ि 

जद.26 सप्टेंबर,2011 ) असून सदर मांिूर पदापकैी 557 पदे भरलेली आहेत ि 83 पदे जरक्त आहेत. 

राज्य शासनाच्या कृषी जिभागाकडील कृषी अजधकारी गट - ब (कजनष्ठ) ि जिल्हा 

पजरषदेकडील कृषी अजधकारी गट-क (ताांजिक) या पदाची ितेनश्रेणी, कतगव्ये ि िबाबदाऱ्या समान 

आहेत. माि जिल्हा पजरषदेकडील कृषी अजधकारी हे पद अरािपजित असून कृषी जिभागाकडील 

सदरच ेपद हे रािपजित दिाचे आहे. तयाम ळे समानतेच्या ततिाने जिल्हा पजरषदेतील कृषी अजधकारी 

या पदाला रािपजित दिा देण्याची मागणी सांघटनेकडून करण्यात आलेली आहे. या बाबी जिचारात 

घेऊन जिल्हा पजरषदेमधील कृषी अजधकारी, गट-क (ताांजिक) या सांिगास रािपजित दिा प्रदान 
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करण्याची बाब शासनाच्या जिचाराजधन होती. तयाअन षांगाने मा.मांिीमांडळाने  जद. 25/09/2018 च्या 

बैठकीत खालीलप्रमाणे जनणगय घेतला आहे. 

शासन जनणगय:- 

जिल्हा पजरषदेकडील कृषी अजधकारी गट-क (ताांजिक) या पदाचे रुपाांतरण करून राज्य 

शासनाकडील कृषी जिभागात,"कृषी अजधकारी (जिल्हा पजरषद) गट-ब (कजनष्ठ) (रािपजित)” या 

पदनामाचा निीन सांिगग जनमाण करून या सांिगास रािपजित दिा देण्यात येत आहे.   

2. कृषी अजधकारी   (जिल्हा पजरषद) गट-ब (कजनष्ठ) ( रािपजित ) हे राज्य सरकारी कमगचारी 

असतील. तयाांना रािपजित दिा असेल.तयाांची आस्थापना राज्य शासनाच्या कृषी जिभागाच्या 

अखतयाजरत राहील.तयाांची जनय क्ती जिल्हा पजरषदेच्या कृषी जिभागात करण्यात येईल.तयाांची 

पदोन्नती कृषी जिभागाच्या सध्या प्रचजलत असलेल्या जनयमान सार होईल. ( शासन जनणगय कृषी ि 

सहकार जिभाग एिीई-2167 /2287-ई मांिायल,म ांबई,जदनाांक 20फेब्र िारी,1974 अन्िये )     

3. जिल्हा पजरषदेमधील कृषी अजधकारी गट-क (ताांजिक) हा सांिगग याप ढे, “सांप ष्टात आलेली 

पदे ” (मृत सांिगग )असेल तयाम ळे या सांिगात याप ढे पदभरती केली िाणार नाही.  

4.  सध्या कायगरत असणाऱ्या जिल्हा पजरषदेतील कृषी अजधकाऱ्याांना तयाांच्या म ळ सांिगात 

राहण्यासाठी अथिा निीन सांिगामध्ये म्हणिेच कृषी अजधकारी (जिल्हा पजरषद) गट-ब (कजनष्ठ) 

(रािपजित) या सांिगामध्ये तयाांचा समािशे करण्यासाठी जिकल्प घेऊन तयाप्रमाणे तयाांची पदजनजरृती 

करण्यात येईल. 

5.   सध्या कायगरत असणाऱ्या जिल्हा पजरषदेच्या कृषी अजधकाऱ्याांनी जिकल्पामध्ये िर तयाच 

पदािर राहण्याचा जिकल्प जदल्यास तयाांना पदोन्नतीसाठी सध्या असणाऱ्या प्रचजलत मागानेच पदोन्नती 

जमळले,म्हणिेच ग्राम जिकास जिभागाकडील महाराष्र जिकास सेिा गट -ब मध्य े ते पदोन्नतीसाठी 

पाि असतील.  
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6.       कृषी अजधकारी िगग-3 (ताांजिक) या पदाला कृषी अजधकारी ( जिल्हा पजरषद ) गट-ब (कजनष्ठ ) 

(रािपजित) असा दिा जदल्यानांतर राज्य शासनाकडील कृषी अजधकारी,गट-ब (कजनष्ठ) ि कृषी 

अजधकारी (जिल्हा पजरषद) गट-ब (कजनष्ठ) (रािपजित) महाराष्र कृषी सेिा,गट-ब सांिगामध्ये 

पदोन्नतीचे प्रमाण 6:1 असे राहील. 

7.         जिल्हा पजरषदेतील कृषी अजधकारी िगग-3 (ताांजिक) ि कृषी अजधकारी  ( जिल्हा पजरषद) 

गट-ब (कजनष्ठ) (रािपजित) या सांिगाची सेिा िेष्ठता यादी स्ितांिपणे ठेिण्यात येईल.प्रचजलत 

पध्दतीप्रमाणे जिल्हा पजरषदेतील कृषी अजधकारी िगग-3 (ताांजिक) या सांिगाची सेिा िेष्ठता यादी 

जिभागीय आय क्त स्तरािर अांजतम करण्यात येईल. 

८.     जिल्हा पजरषदेच्या जिस्तार अजधकारी (कृषी ) या पदािर कायगरत असणारे अजधकारी महाराष्र 

जिकास सेिा मध्ये सहायक गट जिकास अजधकारी गट-ब तसेच महाराष्र कृषी सेिा मध्ये कृषी 

अजधकारी  (जिल्हा पजरषद) गट-ब (कजनष्ठ) (रािपजित) या पदाांिर जिकल्पान सार पदोन्नतीस पाि 

राहतील.तयाांना जिकल्प सादर करण्याची एकच सांधी देण्यात यािी.तयान सार िे अजधकारी महाराष्र 

कृषी सेिामध्ये कृषी अजधकारी (जिल्हा पजरषद ) गट-ब (कजनष्ठ) (रािपजित) या पदासाठी जिकल्प 

देतील तयाांची अांजतम िेष्ठता स ची जिभागीय आय क्त स्तरािरुन जनधाजरत करून राज्यस्तरीय अांजतम 

िेष्ठता स ची ग्रामजिकास जिभागामाफग त एकजित करून कृषी जिभागाकडे प्रजसध्दीसाठी पाठजिण्यात 

येईल.तयान सार कृषी जिभागाकडून कृषी अजधकारी ( जिल्हा पजरषद ) गट-ब (कजनष्ठ) ( रािपजित ) 

या सांिगातील पदोन्नतीच्या कोटयातील   पदे भरण्यात येतील. 

9.       कृषी अजधकारी (जिल्हा पजरषद) गट-ब (कजनष्ठ) ( रािपजित ) या सांिगाच्या 640 पद 

भरतीसाठी सरळसेिा ि पदोन्नतीचे प्रमाण 50:50 असे राहील. ज्या प्रमाणात जिल्हा पजरषदेकडील 

कृषी अजधकारी िगग -3 (ताांजिक) ही पदे जरक्त होतील तयाच प्रमाणात कृषी अजधकारी (जिल्हा पजरषद) 

गट-ब (कजनष्ठ) (रािपजित) ही पदे भरण्यात येतील. हा  सांिगग कृषी जिभागाचा असल्याने या 

सांिगाच्या ज्येष्ठता स ची हया कृषी जिभागामाफग त प्रजसध्द करण्यात येतील.तयासाठी ग्राम जिकास 

जिभागाकडून ती एकजित करून कृषी जिभागास मान्यतेसाठी ि प्रजसध्दीसाठी सादर करण्यात येतील. 
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तसेच इतर सिग आस्थापनाजिषयक बाबी हया कृषी जिभागामाफग त हाताळण्यात येतील.यामध्ये सेिा 

प्रिशे जनयम, भरतीसाठी जरक्त पदाांची माजहती म ख्य कायगकारी अजधकारी याांचेकडून घेिून ती 

महाराष्र लोकसेिा आयोगाकडे सादर करणे, तसेच तयाांच्या बदल्या,पदोन्नतया ि इतर अन षांगीक 

आस्थापनाजिषयक सिग बाबीचा समािशे राहील . 

10.    जिल्हा पजरषदेच्या जिस्तार अजधकारी (कृषी) या पदािरील कमगचाऱ्याांना तयाांच्या जिकल्पान सार 

राज्य शासनाच्या कृषी सेिमेध्ये कृषी अजधकारी (जिल्हा पजरषद) गट-ब (कजनष्ठ) (रािपजित) या 

प्रस्ताजित सांिगात िागा उपलब्धतेन सार पदोन्नती देण्यात येईल. तसेच जिकल्पान सार महाराष्र 

जिकास सेिा गट-ब सांिगात सध्या कृषी अजधकारी िगग-3 (ताांजिक) ि जिस्तार अजधकारी (कृषी) 

पदासाठी जनजरृत करण्यात आलेले प्रमाण प्रचजलत सेिाप्रिशे जनयमाप्रमाणे उपलब्ध राहील. 

11.      कृषी अजधकारी (जिल्हा पजरषद) गट-ब (कजनष्ठ) (रािपजित) राज्यस्तरीय पदाांच्या सेिा 

जिषयक बाबी कृषी, पश सांिधगन,द ग्धजिकास ि मतस्यव्यिसाय जिभागाकडून हाताळण्यात येतील. 

 12.  सदर प्रस्तािास महाराष्र लोकसेिा आयोगाची क्र.एस-16/1019/2018/दोन,                     

जद.12 ि न,2018 अन्िय े सहमती  प्राप्त  र्ाली  आहे. 

          सदर शासन जनणगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा साांकेताांक 201810111711073720 असा आहे. हा  आदेश  

जडिीटल स्िाक्षरीने  साक्षाांजकत करुन जनगगजमत करण्यात येत आहे.   

                           महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार ि नाांिाने,   

                                                                                                   ( जगरीश भालेराि  ) 
                                                                               उप सजचि, महाराष्र शासन. 

1)       मा.म ख्यमांिी याांचे सजचि.मांिालय म ांबई 
2)       मा मांिी (जित्त ) याांच ेखािगी सजचि.मांिालय म ांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3) मा मांिी (कृजष) याांचे खािगी सजचि.मांिालय म ांबई 
4) मा.मांिी(ग्राम जिकास ) याांचे खािगी सजचि.मांिालय म ांबई 
5) मा.राज्यमांिी(ग्राम जिकास) याांचे खािगी सजचि.मांिालय म ांबई 
6) मा .म ख्य सजचि,महाराष्र राज्य, मांिालय म ांबई 
7) प्रधान  सजचि ,सामान्य प्रशासन जिभाग ,मांिालय,म ांबई 
8) प्रधान सजचि,कृजष पश सांिधगन,द ग्धजिकास ि मतस्यव्यिसाय जिभाग. मांिालय,म ांबई 
9) प्रधान सजचि (माजहती ि तांिज्ञान),माजहती तांिज्ञान जिभाग,मांिालय ,म ांबई  
10) सजचि,महाराष्र लोकसेिा आयोग,क परेि टेजलफोन जनगम इमारत.महर्षष कि े

मागग,क परेि,  म ांबई 
11) सजचि (ग्रा.जि ि.पां.रा) ग्राम जिकास जिभाग बाांधकाम भिन,फोटग ,म ांबई  
12)  जिभागीय आय क्त,जिभागीय आय क्त कायालय (सिग) 
13) म ख्य कायगकारी अजधकारी,जिल्हा पजरषद (सिग) 
14) जनिड नस्ती-आस्था-8          
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