
 

राज्यातील कृषि षिद्यापीठाांतर्गत षिकषिण्यात 
येणाऱ्या अभ्यासक्रमाांना व्यािसाषयक अभ्यासक्रम 
म्हणनू घोषित करण्याबाबत....                                                          

महाराष्ट्र िासन, 
कृषि, पिुसांिर्गन, दुग्र्व्यिसाय षिकास ि मत्स्यव्यिसाय षिभार्, 

िासन षनणगय क्रमाांक : मकृप1019/प्र.क्र.76/7-अ,े 
हुतात्सम राजरु्रु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मांत्रालय षि्तार, मुांबई - 400 032. 
षदनाांक :  5 माचग, २०२०. 

 

िाचा :  १) िासन षनणगय क्र. सांषकणग 1517/प्र.क्र.20/7अे, षद.15 जुलै, २०१७ 
 २) िासन षनणगय क्र. सांषकणग 1516/प्र.क्र.209/7अे, षद.१४ जानेिारी, २०१9 

3) कृषि पषरिदेच ेपत्र जा.क्र. मकृप/षिक्षण-1/प्र.क्र.4417/1391/2019, षद.15.6.2019               
4) कृषि पषरिदेच ेपत्र जा.क्र. मकृप/षिक्षण-1/प्र.क्र.1819/1604/2019, षद.03.7.2019               
5) कृषि पषरिदेच ेपत्र जा.क्र.मकृप/षिक्षण-1/प्र.क्र.1819/494/2020, षद.28.2.2020 
               

प्र्तािना :-  
 िासन षनणगय सांदभग क्र. १ अन्िये कृषि षिद्यापीठाांतर्गत पदिी अभ्यासक्रमाांना व्यािसाषयक 
अभ्यासक्रम घोषित करण्यात ेलेले ेहे. कृषि पषरिदेच्या षद.11.9.2017 रोजी सांपन्न झालेल्या ९४ 
व्या बैठकीमध्ये ठराि क्र. १३/94/2017 कृषि पदषिका, कृषि व्यिसाय व्यि्थापन ि पिुसांिर्गन पदिी 
अभ्यासक्रम, कृषि पदव्युत्तर पदिी ि ेचायग पदिी अभ्यासक्रमाांना व्यािसाषयक अभ्यासक्रम म्हणनू 
घोषित करण्याबाबत ठराि पाषरत करुन िासनास षिफारिीत करण्यात ेला ेहे.   तसेच कृषि 
पषरिदेच्या ९८ व्या बैठकीमध्येही कृषि षिद्यापीठाांतर्गत व्यािसाषयक पदिी अभ्यासक्रमािी सांबांर्ीत 
पदव्युत्तर ि ेचायग पदिी अभ्यासक्रम व्यािसाषयक घोषित करणेबाबत ठराि क्र. 3/98/2019 पाषरत 
करुन िासनास षिफारिीत करण्यात ेला ेहे.   कृषि पषरिदेने सांदभग क्र. ३ ि 4 अन्िये प्र्तुत 
प्रकरणाबाबतचा प्र्ताि िासनास सादर केला ेहे.   
2. उक्त प्र्तािाच्या अनुिांर्ाने षनयोजन ि षित्त षिभार्ाचे अषभप्राय प्राप्त करुन घेण्यात ेलेले 
ेहेत. सदरचे अभ्यासक्रम व्यािसाषयक घोषित नसल्यामुळे खुल्या सांिर्ातील ेर्थथकदृष्ट्टया दुबगल 
घटकातील मुलाांबरोबरच अनुसुषचत जाती, अुनुसषचत जमाती ि षिमुक्त जाती भटक्या जमाती 
प्रिर्ातील षिद्यार्थ्यांनासुध्दा षिक्षण िुल्क प्रषतपुती होत नसल्यामुळे मोठया प्रमाणात षिद्यार्थ्यांमध्ये रोि 
षनमाण झालेला े हे.  त्सयानुिांर्ाने, कृषि षिद्यापीठाांतर्गत अभ्यासक्रमाांना व्यािसाषयक घोषित करण्याची 
बाब िासनाच्या षिचारार्ीन होती. 
िासन षनणगय :- 
3. कृषि षिद्यापीठाांतर्गत खालील अभ्यासक्रमाांना व्यािसाषयक अभ्यासक्रम म्हणनू घोषित करण्यात 
येत ेहे - 
१) बी.एससी.(एबीएम.)/ बी.बी.एम.(कृषि)/ बी.बी.ए.(कृषि)/बी.एससी. (ऑनसग) (कृषि व्यिसाय 
व्यि्थापन) 
२) B¨ÉÂ.BºÉÂºÉÒ. (EÞò¹ÉÒ)   ३) B¨ÉÂ.BºÉÂºÉÒ. (=tÉxÉÊ´ÉtÉ)  
4) B¨ÉÂ.BºÉÂºÉÒ. (´ÉxÉ¶ÉÉºjÉ)  5) B¨ÉÂ.B¡Âò.BºÉÂºÉÒ. (¨ÉiºªÉ Ê´ÉYÉÉxÉ)  
 6) B¨ÉÂ.]äõEò. (+zÉ iÉÆjÉYÉÉxÉ)  ७) B¨ÉÂ.BºÉÂºÉÒ. (EÞò¹ÉÒ VÉè́ É iÉÆjÉYÉÉxÉ) 



िासन षनणगय क्रमाांकः मकृप1019/प्र.क्र.76/7-अे, 
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 8) B¨ÉÂ.]äõEÂò. (EÞò¹ÉÒ +Ê¦ÉªÉÉÆÊjÉEòÒ) 9) B¨ÉÂ.BºÉÂºÉÒ. (MÉÞ½þ Ê´ÉYÉÉxÉ) 
10) B¨ÉÂ.BºÉÂºÉÒ. (EòÉføhÉÒ {É¶SÉÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ)    

११) B¨ÉÂ.¤ÉÒ.B. (EÞò¹ÉÒ)/B¨ÉÂ.¤ÉÒ.B¨ÉÂ. (EÞò¹ÉÒ)(´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ)/B¨É.BºÉºÉÒ. (EÞòÊ¹É) EÞòÊ¹É      
     ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ / B¨É.BºÉºÉÒ. (B¤ÉÒB¨É)   
 

४. हा िासन षनणगय षनयोजन षिभार्ाचा अनौपचारीक सांदभग क्र.80/1431, षदनाांक 25.2.2020           
ेषण षित्त षिभार्ाचा अनौपचारीक सांदभग क्र. 55/2020/व्यय१, षदनाांक 3.3.2020 अन्िये प्राप्त 
मान्यतेनुसार षनर्गषमत करण्यात येत ेहे.  
५. सदर िासन षनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्थळािर 
उपलब्र् करण्यात ेला असून त्सयाचा सांकेताांक 202003051610555901 असा ेहे.  हा ेदेि 
षिजीटल ्िाक्षरीने साक्षाांषकत करुन काढण्यात येत ेहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांचे ेदेिानुसार ि नािाने, 
 

  
                     ( प्रताप व्य. षर्ते ) 
        कायासन अषर्कारी, महाराष्ट्र िासन 

प्रषत: 
1. मा. राज्यपाल याांचे प्रर्ान सषचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रर्ान सषचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
3. मा. मांत्री (कृषि) याांचे खाजर्ी सषचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
4. मा. राज्यमांत्री (कृषि) याांचे खाजर्ी सषचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
5. मा. मुख्य सषचि, याांचे िषरष्ट्ठ ्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
6. अपर मुख्य सषचि, षनयोजन षिभार् याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 
7. अपर मुख्य सषचि, षित्त षिभार् याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई 
8. प्रर्ान सषचि, उच्च ि तांत्र षिक्षण षिभार् याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई, 
9. प्रर्ान सषचि (माषहती ि तांत्रज्ञान) याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
10. सषचि (कृषि) याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय मुांबई 
11. प्रर्ान सषचि (पदुम) याांच े्िीय सहाय्यक, मांत्रालय मुांबई 
12. सषचि, सामाषजक न्याय ि षििेि सहाय्य षिभार् याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई, 
13. सषचि, ेषदिासी षिकास षिभार् याांचे ्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांबई, 
14. े युक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
15. महासांचालक,महाराष्ट्र कृषि षिक्षण ि सांिोर्न पषरिद, 132/ब, भाांबुिा, भोसलेनर्र, पुणे-7.   
16. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक, िॉ.बाळासाहेब सािांत कोकण कृषि षिद्यापीठ,दापोली.   
17. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक, महात्समा फुले कृषि षिद्यापीठ,राहुरी, षज. अहमदनर्र. 
18. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक, िॉ.पांजाबराि देिमुख कृषि षिद्यापीठ,अकोला.  
19. कुलरु्रु/कुलसषचि/षनयांत्रक, िसांतराि नाईक मराठिािा कृषि षिद्यापीठ, परभणी. 
20. महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2 (लेखापषरक्षा /लेखा ि अनुज्ञयेता) मुांबई/नार्पूर 
21. षनििन्ती 

http://www.maharashtra.gov.in/
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