
 

राज्यातील  कृषी विद्यापीठाांतर्गत  कृषी तांत्रविकेति  
अभ्यासक्रमासांदर्भात मार्गदर्गक तत्िे ि विकषामध्ये सधुारणा 
करणेबाबत.   
 

महाराष्ट्र र्ासि 
कृषी, पर्ुसांिधग ि, दुग्धव्यिसाय विकास  ि मत््यव्यिसाय विर्भार्  

र्ासि  विणगय क्र.  मकृप2012/प्र.क्र.103/7अे 
हुतात्मा राजर्ुरु  चौक, मादाम  कामा मार्ग, 

मां त्रालय वि्तार, मुां बई  400 032. 
वदिाांक- 18 जूि, 2015  

 
सांदर्भग:- (1)  कृषी, पर्ुसांिधगि, दुग्धव्यिसाय विकास ि मत््यव्यिसाय विर्भार्, र्ासि विणगय क्र. 

मकृप 2012/प्र.क्र.103/7-अे, वद. 21/6/2012 

(2)   कृषी पवरषद कायालयाचे पत्र जा.क्र.मकृप/वर्क्षण-1/1015/1118, वद. 20/5/2015 

(3)  कृषी पवरषद कायालयाचे पत्र जा.क्र. मकृप / वर्क्षण-1 / 1015 / 1331,  

                               वद.18 जूि, 2015. 

प्र्ताििा :- 

 राज्यातील कृषी विद्यापीठाांतर्गत खाजर्ी सां््ाांमार्ग त कायम वििा अिुदावित तत्िािर चालू 

असलेल्या कृषी तांत्र विद्यालयाांचा अभ्यासक्रम उन्नत करूि अधग इांग्रजी (Semi English) माध्यमात कृषी तांत्र 

विकेति अभ्यासक्रम र्ैक्षवणक िषग 2012-13 पासूि सुरु करण्यात आला आहे. यासांदर्भात वद.21.06.2012 

ि वद.26.05.2015 अन्िये विवित करण्यात आलेल्या मार्गदर्गक तत्िे ि विकषाांमध्ये सुधारणा 

करण्याविषयीचा प्र्ताि कृवष पवरषदेकडूि उपरोक्त सांदर्भाधीि क्र.3 अन्िये र्ासिास प्राप्त झाला होता 

त्यािुसार या प्रकरणी खालीलप्रमाणे र्ासि विणगय घेण्यात येत आहे. 

र्ासि  विणगय 

वद.21.06.2012 च्या र्ासि विणगयातील मार्गदर्गक तत्िे ि विकष क्रमाांक 8 उपरोक्त 

वद.26.05.2015 च्या र्ासि विणगयान्िये रद्द करण्यात आला होता. सदर विकष क्र.8 याद्वारे पुढीलप्रमाणे 

सुधारीत करण्यात येत आहे. “कृवष तांत्र  विकेति  उत्तीणग (खुल्या प्रिर्ासाठी वकमाि 60 टक्के ि मार्ास 

प्रिर्ांसाठी वकमाि 50 टक्के र्ुणधारक) होणारे विद्या्ी कृवष पदिी ( B.Sc.[Agri.] ) अभ्यासक्रमाच्या वद्वतीय 

िषाच्या प्रिेर्ास पात्र होतील. वद्वतीय िषात प्रिेर् देताांिा प्रिेर्क्षमतेच्या 20 टक्के अवतवरक्त जार्ा राखीि 

राहतील. सदर जार्ा र्ासिाच्या राखीि जार्ाांबाबतचे वियम लक्षात घेऊि ि र्ुणािुक्रमे र्भरण्यात येतील.” 

हा मजकूर टाकण्यात येत आहे. 



शासन ननर्णय क्रमाांकः मकृप2012/प्र.क्र.103/7अ े  
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2. उपरोक्त वद.26.05.2015 च्या र्ासि विणगयातील मुद्दा क्र.9 पुढीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत 

आहे. “कृषी तांत्र विकेति उत्तीणग असलले ेउमेदिार कृषी पदिी ( B.Sc.[Agri.] ) अभ्यासक्रमाच्या पवहल्या 

िषात प्रिेर्ासाठी पात्र असतील. या उमेदिाराांसाठी प्रिरे्क्षमतचे्या 10 टक्के अवतवरक्त जार्ा असतील. सदर 

जार्ाांिर राखीि जार्ाांबाबत र्ासिािे वियम लक्षात घेऊि ि र्ुणािुक्रमे प्रिेर् देण्यात येतील. ” 

सदर र्ासि विणगय महाराष्ट्र र्ासिाच्या www.maharashtra.gov.in सांकेत््ळािर उपलब्ध 

करण्यात आला असूि त्याचा सांर्णक साांकेताांक   201506181739140801 असा आहे. हा आदेर् वडजीटल 

्िाक्षरीिे साक्षावकत करूि काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेर्ािुसार ि िािािे. 

 

  

            (क.य.िांजारे )  
      उप  सवचि, महाराष्ट्र र्ासि 

प्रवत, 

1. मा. राज्यपाल-वि-कुलपती, (कृषी विद्यापीठे) याांचे सवचि, राजर्भिि, मुांबई 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधाि सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
3. मा. कृषी मांत्री / मा. राज्यमांत्री (कृषी) याांचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषी वर्क्षण ि सांर्ोधि पवरषद, पुणे 
5. प्रधाि सवचि (कृषी), कृषी ि पदुम विर्भार्, मांत्रालय, मुांबई 
6. सवचि (पदुम), कृषी ि पदुम विर्भार्, मांत्रालय, मुांबई 
7. सवचि (ग्रामविकास विर्भार्), मांत्रालय, मुांबई 
8. सवचि (माध्यवमक ि उच्च माध्यवमक वर्क्षण), वर्क्षण विर्भार्, मांत्रालय, मुांबई 
9. महासांचालक, महाराष्ट्र कृषी वर्क्षण ि सांर्ोधि पवरषद, सव्हे क्र. 132/ब, र्भाांबुडा, र्भोसलेिर्र, 

 पुणे 411 007. 
10. कुलर्ुरु / कुलसवचि / वियांत्रक, डॉ. पांजाबराि देर्मुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 
11. कुलर्ुरु / कुलसवचि / वियांत्रक महात्मा रु्ले कृषी विद्यापीठ, राहुरी 
12. कुलर्ुरु / कुलसवचि / वियांत्रक िसांतराि िाईक मराठिाडा कृषी विद्यापीठ, परर्भणी 
13. कुलर्ुरु / कुलसवचि / वियांत्रक डॉ. बाळासाहेब सािांत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली 
14. आयुक्त, कृषी / पर्ुसांिधगि / मत््य व्यिसाय / दुग्धव्यिसाय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
15. सिग मुख्य कायगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद 
16. महालेखापाल, 1/2 (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुांबई / िार्पूर 
17. महालेखापाल, 1/2 (लेखा ि अिुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुांबई / िार्पूर 
18. सिग कृषी तांत्र विकेतिे (सांबांवधत विद्यापीठाांमार्ग त) 
19. सिग उपसवचि / अिर सवचि / कायासि अवधकारी, कृषी ि पदुम विर्भार्, मांत्रालय, मुांबई 
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