
राज्यातील कृषी विद्याविठाांतर्गत विकविण्यात 
येणाऱ्या अभ्यासक्रमाांना व्यािसावयक अभ्यासक्रम 
म्हणनू घोवषत करण्याबाबत.  

 

महाराष्ट्र िासन 
िासन वनणगय क्रमाांक सांवकणग 1517/प्र.क्र.20/7अे 

कृषी, ििुसांिर्गन, दुग्र्व्यिसाय विकास ि मत्स्यव्यिसाय विभार्, 
मांत्रालय वि्तार भिन, मादाम कामा मार्ग,  

हुतात्समा राजरु्रु चौक, मुांबई 400 032. 
वदनाांक  15 जुल,ै 2017. 

 

                    सांदभग: भारतीय कृषी अनुसांर्ान िवरषदेचे ित्र क्र. Edn /13/1/2016-HRD,   
                              वद.6.10.2016. 
 

प्र्तािना - 

 कृषी विक्षणाबाबत भारतीय कृषी अनुसांर्ान िवरषद, निी वदल्ली याांनी सूचीत केलेली 
मार्गदिगक तत्सि/ेअटी ि िती या सांिूणग देिातील कृषी विक्षण सां््ाांसाठी लारू् ठरतात.   भारतीय 
कृषी अनुसांर्ान िवरषदेच्या वनयामक मांडळाच्या वदनाांक 29/06/2016च्या बैठकीत कृषी विक्षण 
क्षते्रातील खालील (एकूण 12) िदिी  अभ्यासक्रमाांना व्यािसावयक अभ्यासक्रम म्हणनू घोवषत 
करण्यात आले आहे- 

कृषी (Agriculture), फलोत्सिादन (Horticulture), कृषी अवभयाांवत्रकी (Agricultural 
Engineering),   िनिास्त्र (Forestry), अन्न तांत्रज्ञान (Food Technology), जैितांत्रज्ञान 
(Biotechnology), ििुिदै्यक आवण प्रावण िास्त्र (Veterinary & Animal Science), दुग्र्िाळा 
तांत्रज्ञान (Dairy Technology), रेिीम वकडे िास्त्र (Sericulture),   मत्स्यविज्ञान (Fisheries),   रृ्ह 
विज्ञान /सामावजक विज्ञान (Home/Community Science) आवण अन्न ि िोषण आहार िास्त्र (Food 
Nutrition & Dietetics) 

त्सयानुषांर्ाने राज्यातील कृवष विद्यािीठाांतर्गत व्यािसावयक अभ्यासक्रम घोवषत करण्याचा 
प्र्ताि िासनाच्या विचारार्ीन होता. 

िासन वनणगय  

 कृषी विक्षणाबाबत भारतीय कृषी अनुसांर्ान िवरषद, निी वदल्ली याांनी सूचीत केल्यानुसार 

कृषी विक्षण क्षते्रातील खालील (एकूण 9) अभ्यासक्रम व्यािसावयक अभ्यासक्रम म्हणनू घोवषत 

करण्यात येत आहेत- 

1) कृषी (Agriculture) 2) फलोत्सिादन (Horticulture) 
3) कृषी अवभयाांवत्रकी  

(Agricultural Engineering) 
4) िनिास्त्र (Forestry) 
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5) अन्न तांत्रज्ञान (Food Technology) 6) जैितांत्रज्ञान (Biotechnology) 
7) रेिीम वकडे िास्त्र (Sericulture) 8) रृ्ह विज्ञान /सामावजक विज्ञान 

(Home/ Community Science) 
9) अन्न ि िोषण आहार िास्त्र (Food Nutrition 

& Dietetics) 
 

  

2.         सदर िासन वनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत््ळािर 

उिलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताांक 201707151748406601 असा आहे.  हा आदेि 

वडजीटल ्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदेिानुसार ि नाांिाने, 

 

 

(प्र.िां. िेटे) 
सह सवचि, महाराष्ट्र िासन 

प्रवत, 

1. मा. राज्यिालाांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुांबई. 
2. मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रर्ान सवचि, मांत्रालय, मुांबई.  
3. मा. मांत्री (कृवष) याांचे सवचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
4. मा.राज्यमांत्री (कृवष) याचे सवचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
5. मा.मुख्य सवचि याचे खाजर्ी सवचि, मांत्रालय, मुांबई-32 
6. मा. अिर मुख्य सवचि, उच्च ि तांत्र विक्षण विभार्, मांत्रालय, मुांबई.  
7. प्रर्ान सवचि (कृवष), याचे स््िय सहाय्यक, कृवष ि ि.दु.म. विभार्, मांत्रालय, मुांबई. 
8. प्रर्ान  सवचि (िदुम), कृवष ि ि.दु.म. विभार्, मांत्रालय, मुांबई. 
9. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, िुणे. 
10. महासांचालक, महाराष्ट्र कृषी विक्षण ि सांिोर्न िवरषद, 132/ब, भाांबुडा, भोसलेनर्र, िुणे. 
11. कुलरु्रु/कुलसवचि, डॉ. बाळासाहेब सािांत कोंकण कृषी विद्यािीठ, दािोली. 
12. कुलरु्रु/कुलसवचि, डॉ. िांजाबराि देिमुख कृषी विद्यािीठ, अकोला. 
13. कुलरु्रु/कुलसवचि, िसांतराि नाईक मराठिाडा कृषी विद्यािीठ, िरभणी. 
14. कुलरु्रु/कुलसवचि, महात्समा फुले कृषी विद्यािीठ, राहुरी. 
15. ् िीय सहायक, प्रर्ान सवचि (कृषी), कृषी ि िदुम विभार्, मांत्रालय. 
16. वनिडन्ती. 

 

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