
शासन ननर्णय क्रमाांकः सांकीर्ण1516 /प्र.क्र.209/7-अे 
 

आर्थिकदृष्टया दुर्णल  घटकातील पात्र निद्यार्थ्यांसाठी 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज नशक्षर् शुल्क नशष्यिृत्ती 
योजनेंतर्णत लाभासाठी कृनर्ष अभ्यासक्रमाांच्या 
नामानभधानामध्ये स्पष्टता आर्रे्र्ार्त....                                                              

महाराष्र शासन 
कृनर्ष, पशुसांिधणन, दुग्धव्यिसाय निकास ि मत्सस्यव्यिसाय निभार् 

शासन ननर्णय क्रमाांक : सांकीर्ण1516 /प्र.क्र.209/7-अ,े 
हुतात्समा राजरु्रु चौक, मादाम कामा मार्ण, 

मांत्रालय निस्तार, मुांर्ई - 400 032. 
 नदनाांक : 14 जानेिारी, 201९. 

िाचा : 
१. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. अेजीयु 1005/प्र.क्र.225/7अे, नद.15.05.2007 
२. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. अेजीयु 1008/प्र.क्र.7/7अे, नद.1.03.2008 
३. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. अेजीयु 1008/प्र.क्र.7/7अे, नद.22.09.2008 
४. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. अेजीयु 1008/प्र.क्र.7/7अे, नद.21.08.2008 
५. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. अेजीयु 1008/प्र.क्र.7/7अे, नद.23.02.2011 
६. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. सांनकर्ण 2012/प्र.क्र.14/7अे, नद.14.03.2012 
७. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. सांनकर्ण 2012/प्र.क्र.167/7अे, नद.30.07.2013 
८. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. सांनकर्ण 2012/प्र.क्र.167/7अे, नद.10.07.2014 
9. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. सांनकर्ण 2012/प्र.क्र.167/7अे, नद.30.06.2015 
10. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. सांनकर्ण 2012/प्र.क्र.167/7अे, नद.16.03.2017 
11. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. सांनकर्ण 1516/प्र.क्र.209/7अे, नद.20.08.2018 
12. उच्च ि तांत्र नशक्षर् निभार्, शासन ननर्णय क्रां माक सांनकर्ण 2017/प्र.क्र.३३२/ताांनश-४,  
            नद. ७.10.2017 
13. कृनर्ष ि पदुम निभार्, शासन ननर्णय क्र. सांनकर्ण 1516/प्र.क्र.209/7अे, नद.8.01.2019 
14.     कृनर्ष पनरर्षद कायालयाचे पत्र जा.क्र. मकृप/नशक्षर्-1/प्र.क्र.4317/2825/2018,  
           नद. 21.12.2018 
 

प्रस्तािना :-  
 शासनाच्या उच्च ि तांत्र नशक्षर् निभार्, िदै्यकीय नशक्षर् ि और्षधी द्रव्य ेनिभार्, कृनर्ष निभार्, पशुसांिधणन, 
दुग्धव्यिसाय आनर् मत्सस्यव्यिसाय निभार् या निभार्ाांच्या अनधपत्सयाखाली असर्ाऱ्या व्यािसानयक अभ्यासक्रमाांच्या 
खाजर्ी कायम निना अनुदाननत सांस्िाांमध्ये प्रिशे घेर्ारे सामानजक मार्ास ि आर्थिकदृष्टया दुर्णल घटकाांतील 
निद्यािी केिळ ननधीअभािी व्यािसानयक  अभ्यासक्रमाांपासून िांनचत राहू नये म्हर्नू, एक सामानजक र्ाांनधलकी ि 
घटनात्समक उत्तरदानयत्सि म्हर्नू, राज्य शासनाने फी प्रनतपूती करण्यार्ार्तचा धोरर्ात्समक ननर्णय शैक्षनर्क िर्षण 
२००६-०७ पासून घेतलेला आहे.  सदरहू शासन ननर्णय शैक्षनर्क िर्षण 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-



शासन ननर्णय क्रमाांकः सांकीर्ण1516 /प्र.क्र.209/7-अे 
 

पषृ्ठ 5 पैकी 2  

11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 पासून पुढे सुरु ठेिण्याच्या प्रस्तािास मांनत्रमांडळ 
नद. 17.3.2016 च्या मांनत्रमांडळ र्ैठकीमध्ये सुधारर्ाांसह मान्यता देण्याचा ननर्णय घेतला आहे.  त्सयानुसार उच्च ि 
तांत्र नशक्षर् निभार्ाच्या  नद. 31.3.2016 रोजीच्या शासन ननर्णयाच्या धतीिर सदरहू योजना शैक्षनर्क िर्षण 2015-
16 पासून पुढे सधुारीत अटी ि शतीनुसार सुरु ठेिण्याचा ननर्णय सांदभण क्र. 10 ि ११ अन्िये घेण्यात आलेला आहे.   
 उच्च ि तांत्र नशक्षर् निभार्ाच्या नद. 7.10.2017 च्या शासन ननर्णयान्िये प्रचनलत राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज नशक्षर् शुल्क नशष्यिृत्ती योजनेंतर्णत आर्थिकदृष्टया दुर्णल घटकातील पात्र निद्यार्थ्यांकरीता ज्या 
अभ्यासक्रमाांना प्रचनलत योजनेंतर्णत लाभ देण्यात येत नाही, अशा अभ्यासक्रमाांचाही नव्याने प्रचनलत योजनेत 
समािशे करण्याचा ननर्णय घेतलेला आहे. तसेच कृनर्ष निद्यापीठामधील कृनर्ष ि सांलग्न अभ्यासक्रमाच्या 
नामाांनभधानामध्ये र्दल झालेल्या असल्याने उच्च ि तांत्र नशक्षर् निभार्ाच्या नद. 7.10.2017 च्या शासन ननर्णयाच्या 
धतीिर कृनर्ष अभ्यासक्रमाांच्या र्दललेल्या नामानभधानाप्रमारे् स्पष्टता आर्ण्याची र्ार् शासनाच्या निचाराधीन 
होती. 
 

शासन ननर्णय :- 
 या  निभार्ाचा सांदभानधन क्र. 13 येिील समक्रमाांकाचा नद. 8.1.2019 रोजीचा शासन ननर्णय रद्द करण्यात 
येत आहे. 
 2. उपरोक्त निर्षयािरील उच्च ि तांत्र नशक्षर् निभार्ाच्या सांदभाधीन क्रमाांक  (11) येिील नदनाांक  ७ 
ऑक्टोंर्र, 2017 च्या शासन ननर्णयामधील योजना राज्यातील कृनर्ष निद्यापीठे ि त्सया अनधनस्त महानिद्यालयाांतील  
पात्र लाभािी निद्यार्थ्यांना योग्य त्सया फेरफारासह जशाच्या तशा लारू् करण्यात येत आहेत. 

3.          प्रचनलत योजनेंतर्णत आर्थिकदृष्टया दुर्णल घटकातील निद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी कृनर्ष अभ्यासक्रमाांची 
यादी पनरनशष्ट “अ” येिे देण्यात आली आहे. पाचव्या अनधष्ठाता सनमतीच्या नशफारशीनुसार कृनर्ष 
अभ्यासक्रमाांच्या नामानभधानामध्ये र्दल झालेला असल्यामुळे या र्दललेल्या नामानभधानाप्रमारे्  सदर यानदमध्ये 
कृनर्ष अभ्यासक्रमाांची नाि ेसमानिष्ट करण्यात आलेली आहेत.  

4.       सदर शासन ननर्णय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताांक 201901151153360101 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्िाक्षरीने 
साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने, 
 
 

  
                                   ( प्रताप व्य. नर्ते ) 
                     कायासन अनधकारी, महाराष्र शासन 

प्रनत: 
1) मा .राज्यपाल याांचे प्रधान सनचि, मांत्रालय, मुांर्ई-32 

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


शासन ननर्णय क्रमाांकः सांकीर्ण1516 /प्र.क्र.209/7-अे 
 

पषृ्ठ 5 पैकी 3  

2) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सनचि, मांत्रालय, मुांर्ई-32 
3) मा. मांत्री (कृनर्ष) याांचे खाजर्ी सनचि, मांत्रालय, मुांर्ई-32 
4) मा. राज्यमांत्री (कृनर्ष) याांचे खाजर्ी सनचि, मांत्रालय, मुांर्ई-32 
5) मा. मुख्य सनचि, याांचे िनरष्ठ स्िीय सहायक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
6) अपर मुख्य सनचि, ननयोजन निभार् याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
7) अपर मुख्य सनचि, नित्त निभार् याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
8) प्रधान सनचि, उच्च ि तांत्र नशक्षर् निभार् याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
9) प्रधान सनचि (मानहती ि तांत्रज्ञान) याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई  
10) प्रधान सनचि (कृनर्ष) याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय मुांर्ई 
11) प्रधान सनचि (पदुम) याांच ेस्िीय सहाय्यक, मांत्रालय मुांर्ई 
12) सनचि, सामानजक न्याय निभार् याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
13) सनचि, आनदिासी निकास निभार् याांचे स्िीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
14) आयुक्त (कृनर्ष), महाराष्र राज्य, पुरे् 
15) महासांचालक,महाराष्र कृनर्ष नशक्षर् ि सांशोधन पनरर्षद, 132/र्, भाांर्ुडा, भोसलेनर्र, पुरे्-411 007.   
16) कुलरु्रु/कुलसनचि/ननयांत्रक, डॉ.र्ाळासाहेर् सािांत कोकर् कृनर्ष निद्यापीठ,दापोली.   
17) कुलरु्रु/कुलसनचि/ननयांत्रक, महात्समा फुले कृनर्ष निद्यापीठ,राहुरी.  
18) कुलरु्रु/कुलसनचि/ननयांत्रक, डॉ.पांजार्राि देशमुख कृनर्ष निद्यापीठ,अकोला.  
19) कुलरु्रु/कुलसनचि/ननयांत्रक, िसांतराि नाईक मराठिाडा कृनर्ष निद्यापीठ, परभर्ी. 
20) महालेखापाल, महाराष्र 1/2 (लेखापनरक्षा /लेखा ि अनुज्ञयेता) मुांर्ई/नार्पूर 
21) कृनर्ष ि पदुम निभार् (का.6अे, 8अे, म्हापसू) 
22) ननिडनस्ती. 
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पनरनशष्ट- अ 
शासन ननर्णय क्र. सांनकर्ण-1516/प्र.क्र.209/7-अ ेसोर्तचे पनरनशष्ट 

List Of Agriculture Courses Offered By State Agriculture Universities In Maharashtra 
 

Sr.No Course  Name 
Duration 

(Year) 

Whether 

course is 

Professional  

? Yes/ No 

Level of Course Discipline 
Concerned 

Department 

Concerned 

Directorate 

1 Diploma in Agriculture 

Technology/ Agriculture 

Polytechnic 

3 No Diploma Agriculture Agriculture 
 

MCAER 

2 Krishi Tantra Padvika 

 
2 

No 
Diploma Agriculture Agriculture MCAER 

3 Krishi Vidnyan Padvika/ 

Diploma in Agricultural 

Science 

2 

No 
Diploma Agriculture Agriculture MCAER 

4 Bachelor of Science 

(Agriculture) / Bachelor of 

Science (Honours) 

(Agriculture)  

4  

 
Yes UG 

 

Agriculture 
 

Agriculture MCAER 

5 Bachelor of Science 

(Horticulture) / Bachelor of 

Science  (Honours) 

(Horticulture)  

4 Yes UG Horticulture Agriculture MCAER 

6 Bachelor of Science (Forestry) 

/Bachelor of Science (Honours) 

(Forestry) 

4 Yes UG Forestry Agriculture MCAER 

7 Bachelor of Science (Home 

Science) / Bachelor of Science 

(Honours) (Community 

Science) 

4 Yes 
 

UG 
Home Science/ 

Community 

Science ) 

Agriculture MCAER 

8 Bachelor of Business 

Administration (Agriculture)/ 

Bachelor of Science (Honours) 

(Agri Business Management) 

4 No 
 

UG Agriculture Agriculture MCAER 
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Sr.No Course  Name 
Duration 

(Year) 

Whether 

course is 

Professional  

? Yes/ No 

Level of Course Discipline 
Concerned 

Department 

Concerned 

Directorate 

9 Bachelor of Technology (Food 

Technology)  
4 Yes UG 

 

Food 

Technology 

 

Agriculture 
MCAER 

10 Bachelor of Science 

(Agriculture Biotechnology) / 

 Bachelor of Technology  

(Biotechnology)  

4 Yes UG 
 

Agriculture 

Biotechnology 

 

Agriculture 
MCAER 

11 Bachelor of Technology 

(Agricultural Engineering) 
4 Yes UG Agricultural 

Engineering 
Agriculture MCAER 

12 Master of Science (Agriculture)   2 No PG Agriculture Agriculture MCAER 
13 Master of Science (Forestry)  2 No PG Forestry Agriculture MCAER 
14 Master of Science  

(Horticulture) 
2 

No 
PG Horticulture Agriculture MCAER 

15 Master of Science  (Post 

Harvest Management)  
2 

No 
PG 

Post Harvest 

Management 
Agriculture MCAER 

16 Master of Science  

(Agricultural Biotechnology)  

 

2 

No 
PG 

Agricultural 

Biotechnology 
Agriculture MCAER 

17 Master of  Technology 

(Agricultural Engineering) -  
2 

No 
PG 

Agricultural 

Engineering 
Agriculture MCAER 

18 Master of Business 

Administration (Agriculture) 
2 

No 
PG Agriculture Agriculture MCAER 
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