
                                                                                   डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला  
                                                                                   अतंर्गत यवतमाळ येथे शासकीय अन्नतंत्रज्ञान 
                                                                                   महाषवद्यालय स्थापन करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्गन, दुग्र्व्यवसाय षवकास व मत्सस्यव्यवसाय षवभार् 

शासन षनर्गय क्रमाकं : सकंीर्ग -1518/प्र.क्र.99(1)/7-अे, 
हुतात्समा राजरु्रु चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय षवस्तार, मंुबई - 400 032. 
षदनाकं : 28 नोव्हेंबर, 2018. 

प्रस्तावना :-  
 

                 सन २०१७-१८ च्या अथगसंकल्पीय भािर्ात मा. मंत्री (षवत्त) यानंी घोिर्ा केल्याप्रमारे्                 

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला अंतर्गत यवतमाळ येथे कृषि महाषवद्यालय स्थापन 

करण्याबाबतच्या प्रस्तावास कृषि षवद्यापीठाच्या कायगकारी परीिदेच्या 318 व्या सभते ठराव क्र. काप/ 

49/2017 षद.28 मे, 2018 अन्वये मान्यता प्रदान करण्यात आली आषर् राज्य कृषि पषरिदेच्या  96 व्या 

बैठकीमध्ये ठराव क्र. 05/96/2018, षद. 27 जुन, 2018 अन्वये मान्यता प्रदान करुन शासनाकडे 

षशफारशीत करण्यात आला. षजल्हाषर्कारी यवतमाळ यानंी पत्र क्र.कषल/राजस्व-2/काषव/482/ 

2018, षद.6.7.2018 अन्वये कृषि महाषवद्यालय स्थापन करण्यासाठी  ३० हेक्टर जषमन उपलब्र् करुन 

देण्याचे मान्य केले आहे.  सदरचा  प्रस्ताव षनयोजन आषर् षवत्त षवभार्ाच्या अषभप्रायासह  षद. 19 जुलै, 

2018 च्या राज्य मंषत्रमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. राज्य मंषत्रमंडळाने या बैठकीत डॉ. 

पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला अंतर्गत यवतमाळ येथे कृषि महाषवद्यालय स्थापन 

करण्यासाठी तत्सवत: मान्यता प्रदान केली.  तसेच या महाषवद्यालयामध्ये केवळ पारंपारीक कोसेस न 

ठेवता नवीन तंत्रज्ञानाचा समावशे असलेले उदा. बायोटेक्नॉलॉजी कोसग असरे् आवश्यक आहे.  यासाठी 

मंत्रीमंडळ उपसषमती नेमून कृषि महाषवद्यालयाच्या अभ्यासक्रमात अद्ययावत कोर्ते कोसेस घ्यावते 

याबाबत प्रस्ताव तयार करुन अंषतम मान्यता घेण्याबाबतचा षनर्गय घेण्यात आला. त्सयाअनुिंर्ाने या 

षवभार्ाचा शासन षनर्गय क्र.संकीर्ग-1518/प्र.क्र.99/7अे, षद.13/8/2018 अन्वये मा. मंत्री (कृषि) याचं्या 

अध्यक्षतेखाली मंषत्रमंडळ उपसषमती र्ठीत करण्यात आली.   

 



शासन षनर्गय क्रमांकः संकीर्ग -1518/प्र.क्र.99(1)/7-अ े
 

                    पृष्ट्ठ 5 पैकी 2  

2. मंषत्रमंडळ उपसषमतीचा षनर्गय :- 

 या मंषत्रमंडळ उपसषमतीच्या षद.21 ऑर्स्ट, 2018 रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये  खालीलप्रमारे् 

षनर्गय घेण्यात आला.  

 १) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला या कृषि षवद्यापीठातंर्गत शासकीय अन्नतंज्ञान 

पदवी महाषवद्यालय सुरु करण्याच्या दृष्ष्ट्टकोनातून कृषि या पारंपाषरक अभ्यासक्रमाच्या 

महाषवद्यालयाऐंवजी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला अंतर्गत यवतमाळ येथे 

शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाषवद्यालय (आवश्यक जमीन प्रत्सयेकी ४ हेक्टर) स्थापन करण्यात याव.े   

२) डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला अंतर्गत यवतमाळ येथेच कृषि अषभयाषंत्रकी 

पदवी महाषवद्यालय (आवश्यक जमीन २० हेक् टर) स्थापन करण्यात याव.े   

३) यास अनुसरुन संबंषर्त कृषि षवद्यापीठाने भारतीय कृषि अनुसंर्ान पषरिदेच्या पाचव्या 

अषर्ष्ट्ठाता सषमतीच्या षनकिानुसार शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाषवद्यालयाचा प्रस्ताव सादर 

करावा.  यास कृषि षवद्यापीठाने षवद्वत व कायगकारी पषरिदेची तसेच कृषि पषरिदेची कायोत्तर 

मान्यता प्राप्त करावी.   
 

3. राज्यामध्ये केवळ वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि षवद्यापीठ, परभर्ी अंतर्गत परभर्ी येथे 

एकमेव शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाषवद्यालय कायगरत आहे. आरु्षनक कृषि तंत्रज्ञानाचा प्रसार 

करण्यासाठी ग्राम पातळीवर अन्नतंत्रज्ञ तज्ञ प्रषशक्षक, अन्न षनषरक्षक व कृषि मदतनीस षनमार् होऊ 

शकतील. षवदभातील ११  षजल्हयाचंा मोठा पषरसर, षपकाचंी षवषवर्ता व हवामानातील बदल इत्सयादी 

बाबी लक्षात घेता, षवद्यापीठामध्ये कृषि उत्सपन्नावर आर्ारीत मनुष्ट्यबळ, उद्योजक तसेच स्वयंरोजर्ार 

षनमार् होण्याच्या अनुिंर्ाने यवतमाळ येथे अन्नतंत्रज्ञान पदवी महाषवद्यालय होरे् र्रजेचे आहे. या बाबी 

आषर् मंषत्रमंडळ उपसषमतीच्या षशफारशी इत्सयादी लक्षात घेवून डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, 

अकोला षवद्यापीठा अंतर्गत यवतमाळ येथे शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाषवद्यालय स्थापन करण्याबाबतचा 

प्रस्ताव राज्य मंषत्रमंडळापुढे सादर करण्याचा षनर्गय मा. मंत्री (कृषि) याचं्या स्तरावरुन प्राप्त झाल्याने 
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यवतमाळ येथे शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाषवद्यालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्यमंषत्रमंडळाच्या 

षद. 11/9/2018 च्या बैठकीत सादर करण्यात आला.   

4. राज्य मंषत्रमंडळाने षदनाकं 11/09/2018 रोजीच्या बैठकीत षविय क्र. 9 यावर खालीलप्रमारे् 

षनर्गय घेतलेला आहे :-    
 

शासन षनर्गय :-  

4.1    डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला अंतर्गत यवतमाळ येथे प्रषतविग  40 

षवद्याथी प्रवशेक्षमतेचे शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाषवद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत 

आहे. 

4.2 भारतीय कृषि अनुसंर्ान पषरिदेच्या 5 व्या अषर्ष्ट्ठाता सषमतीने षनषित केल्याप्रमारे् 

षशक्षकवर्ीय 47 पदे आषर् षशक्षकेतर 83 पदे अशी एकूर् 130 पदानंा तत्सवत: मंजूरी प्रदान 

करण्यात येत असून यास उच्चस्तर सषचव सषमतीची षरतसर मान्यता घेण्यात यावी. 

4.3 सदर महाषवद्यालय स्थापन करण्यासाठी पुढील पाच विाकषरता टप्प्या-टप्प्याने 

वतेनासाठी रु. 4937.73 लाख, आवती खचग रु. 112.92 लाख आषर् अनावती खचग रु.5157.89 

लाख असा एकूर् रु.10208.54 लाख इतक्या अपेषक्षत खचास मान्यता देण्यात येत आहे. 

4.4 सदर महाषवद्यालयासाठी आवश्यक जषमन प्राप्त केल्यानंतर आषर् आवश्यक मनुष्ट्यबळ 

आषर् इतर सुषवर्ा उपलब्र् झाल्यानंतर या महाषवद्यालयासाठी षवद्यार्थ्यांच्या प्रवशेप्रषक्रया 

राबषवण्यात यावी.  
 

5.   हा शासन षनर्गय षनयोजन षवभार्ाच्या अनौपचाषरक सदंभग क्र.162/1431, षदनाकं 26/09/2018 

अन्वये व षवत्त षवभार्ाच्या अनौचाषरक संदभग क्र.242/2018/व्यय १, षदनांक 2/11/2018 अन्वये 

षनर्गषमत करण्यात येत आहे. 
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6.          सदर शासन षनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्र् करण्यात आला असून त्सयाचा सकेंताक 201811281259231101 असा आहे. हा आदेश 

षडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावंाने, 
 

 
 

                                                                                                                     ( एकनाथ डवल े) 
                                                                                                         सषचव (कृषि), महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

1) मा.मुख्यमंत्री, याचंे अपर मुख्य सषचव, मंत्रालय, मंुबई, 

2) मा.मंत्री (षनयोजन व षवत्त), याचंे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय, मंुबई, 

3) मा.मंत्री (कृषि), याचंे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय, मंुबई, 

4) मा.राज्यमंत्री (कृषि), याचंे खाजर्ी सषचव, मंत्रालय, मंुबई, 

5) मा.मुख्य सषचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई, 

6) सषचव (कृषि) याचंे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम षवभार्, मंत्रालय, मंुबई, 

7) सदस्य सषचव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि षशक्षर् व संशोर्न पषरिद, परेु्, 

8) कुलर्ुरु / कुलसषचव / षनयंत्रक / षवद्यापीठ अषभयंता,डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि षवद्यापीठ, अकोला,  

9) षजल्हाषर्कारी, यवतमाळ, 

10) उपषवभार्ीय कृषि अषर्कारी, अकोला, 

11) महालेखापाल, महाराष्ट्र 1 / 2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई / नार्पूर, 

12) षजल्हा कोिार्ार अषर्कारी, अकोला, 

13) उप कोिार्ार अषर्कारी, अकोला, 

14) मुख्य लेखा पषरक्षक, स्थाषनक षनर्ी लेखा, कोकर् भवन, नवी मंुबई, 

15) उप लेखा पषरक्षक (वषरष्ट्ठ), स्थाषनक षनर्ी लेखा, कोकर् भवन, नवी मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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16) अषर्दान व लेखा अषर्कारी, मंुबई, 

17) षनवासी लेखा पषरक्षा अषर्कारी, मंुबई, 

18) षवत्त षवभार् (व्यय-1), मंत्रालय, मंुबई, 

19) षनयोजन षवभार् (कायासन - 1431), मंत्रालय, मंुबई 

20) कायासन (7अे) षनवडनस्ती.    

 


		2018-11-28T13:06:20+0530
	Eknath Rajaram Dawale




