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वदनाांक :  9 ऑर््ट  2017  
 

वाचा : 1) भारतीय कृवि अनुसांर्ान पवरिदेचे पत्र क्र Edn/13/1/2016-HRD, वद. 6.10.2016. 
 2) शासन वनणगय, कृवि, पशुसांवर्गन, दुग्र् व्यवसाय ववकास व मत्स्यव्यवसाय ववभार् क्र. 

     सांवकणग 1517/ प्र.क्र.20/7 अे, वदनाांक 15 जुलै, 2017 
 

प्र्तावना - 
कृवि व तत्ससम वशक्षणाबाबत भारतीय कृिी अनुसांर्ान पवरिद, नवी वदल्ली याांनी सूचीत केलेली 

मार्गदशगक तत्सव/े अटी व शती या सांपूणग देशातील कृिी व पशुववज्ञान वशक्षण सां््ाांसाठी लारू् ठरतात.    
भारतीय कृवि अनुसांर्ान पवरिदेच्या वनयामक मांडळाच्या वदनाांक 29 जून, 2017 च्या बैठकीत कृवि व 
तत्ससम वशक्षण क्षते्रातील खालील एकूण 12 पदवी अभ्यासक्रमाांना व्यावसाय व क अभ्यासक्रम म्हणनू 
घोवित करण्यात आले आहे:- 
2. कृवि (Agriculture), फलोत्सदन (Horticulture), कृवि अवभयाांवत्रकी (Agricultural  Engineering), 
वनशास्त्र (Forestry), अन्न व तांत्रज्ञान (Food Technology), जैवतांत्रज्ञान (Biotechnology), पशुवदै्यक 
आवण प्रावण शास्त्र (Veterinary & Animal Science), दुग्र् तांत्रज्ञान (Dairy Technology), रेशीम वकडे 
शास्त्र (Sericulture),  मत्स्य ववज्ञान (Fisheries), र्ृह ववज्ञान/ सामावजक ववज्ञान ( Home/Community 
Science) आवण अन्न व पोिण आहार शास्त्र (Food Nutrition & Dietetics) या पदवी अभ्यासक्रमाांना 
व्यावसावयक अभ्यासक्रम म्हणनू घोवित करण्यात आले आहे. 
3. उक्त 12 अभ्यासक्रमाांपैकी पशुवदै्यक आवण प्रावण शास्त्र (Veterinary & Animal Science), दुग्र् 
तांत्रज्ञान (Dairy Technology) व मत्स्य ववज्ञान (Fisheries) वर्ळता उवगरीत 9 अभ्यासक्रमाांना कृवि 
उपववभार्ाने सांदभार्ीन अ. क्र. 2 ये्ील वद 15 जुलै 2017 च्या शासन वनणगयान्वये व्यवसावयक 
अभ्यासक्रम म्हणनू घोवित केल ेआहे.   त्सयानुसार पशुवदै्यक आवण प्रावण शास्त्र (Veterinary & Animal 
Science), दुग्र् तांत्रज्ञान (Dairy Technology),  मत्स्य ववज्ञान (Fisheries) या अभ्यासक्रमाांना 
व्यावसावयक अभ्यासक्रम म्हणनू घोवित करण्याची बाब  शासनाच्या ववचारार्ीन होती. 
 
 
 



शासन वनणगय क्रमाांकः मपवव 2017/प्र.क्र. 57/म्हापसू 

 

पषृ्ट्ठ 2 पैकी 2  
 

शासन वनणगय -  
 

4. कृवि व तत्ससम वशक्षणाबाबत भारतीय कृवि अनुसांर्ान परविद, नवी वदल्ली याांनी वनदेशीत  
केल्यानुसार महाराष्ट्र पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठाांतर्गत चालववण्यात येणाऱ्या खालील  
अभ्यासक्रमाांना “व्यावसावयक अभ्यासक्रम” म्हणनू घोवित करण्यात येत आहे. 

1. पशुवदै्यक आवण प्रावण शास्त्र (Veterinary & Animal Science),  
2. दुग्र् तांत्रज्ञान (Dairy Technology),  
3. मत्स्य ववज्ञान (Fisheries)   
 

5. सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या साांकेत््ळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताांक 201708101547550801 असा आहे.  हा आदेश 
वडजीटल ्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नाांवाने, 
 
 

(ववकास तु. कदम) 
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

  
प्रवत, 

1. मा. राज्यपालाांचे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मुांबई.  
2. मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रर्ान सवचव, मांत्रालय, मुांबई -32  
3. अपर मुख्य सवचव, उच्च व तांत्र वशक्षण, मांत्रालय, मुांबई -32.  
4. प्रर्ान सवचव (कृवि), मांत्रालय, मुांबई -32. 
5. मा. ववरोर्ी पक्ष नेता, ववर्ान सभा, ववर्ान भवन, मुांबई 
6. मा. ववरोर्ी पक्ष नेता, ववर्ान पवरिद, ववर्ान भवन, मुांबई 
7. कुलरु्रु, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठ, फुटाळा तलाव रोड, नार्पूर 
8. आयुक्त पशुसांवर्गन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे  
9. कुलसवचव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य ववज्ञान ववद्यापीठ, फुटाळा तलाव रोड, नार्पूर 
10. मा. मांत्री (कृवि) याांचे खाजर्ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई - 32.  
11. मा. मांत्री (पदुम) याांचे खाजर्ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई - 32.  
12. मा. राज्यमांत्री (पदुम) याांचे खाजर्ी सवचव, मांत्रालय, मुांबई -32. 
13. वनवड न्ती  
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