
 

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्ती 
योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्गल   घटकातील पात्र 
शवद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढशवणे व नवीन 
अभ्यासक्रमाांचा समावशे करण्यार्ार्त..... 

                                                              
महाराष्र शासन, 

कृशर्ष, पशुसांवर्गन, दुग्र्व्यवसाय शवकास व मत्स्यव्यवसाय शवभार्, 
शासन शनणगय क्रमाांक : सांकीणग 1516 /प्र.क्र.209/7-अे, 

हुतात्सम राजरु्रु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मांत्रालय शव्तार, मुांर्ई - 400 032. 

शदनाांक :  8 जानेवारी, 201९. 
वाचा : 
१. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. अेजीयु 1005/प्र.क्र.225/7अे, शद.15.05.2007 
२. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. अेजीयु 1008/प्र.क्र.7/7अे, शद.1.03.2008 
३. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. अेजीयु 1008/प्र.क्र.7/7अे, शद.22.09.2008 
४. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. अेजीयु 1008/प्र.क्र.7/7अे, शद.21.08.2008 
५. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. अेजीयु 1008/प्र.क्र.7/7अे, शद.23.02.2011 
६. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. सांशकणग 2012/प्र.क्र.14/7अे, शद.14.03.2012 
७. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. सांशकणग 2012/प्र.क्र.167/7अे, शद.30.07.2013 
८. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. सांशकणग 2012/प्र.क्र.167/7अे, शद.10.07.2014 
9. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. सांशकणग 2012/प्र.क्र.167/7अे, शद.30.06.2015 
10. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. सांशकणग 2012/प्र.क्र.167/7अे, शद.16.03.2017 
11. कृशर्ष व पदुम शवभार्, शासन शनणगय क्र. सांशकणग 1516/प्र.क्र.209/7अे, शद.20.08.2018 
12. उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार्, शासन शनणगय क्रां माक सांशकणग 2017/प्र.क्र.३३२/ताांशश-४,  
            शद. ७.10.2017 
 

प्र्तावना :-  
 शासनाच्या उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार्, वदै्यकीय शशक्षण व और्षर्ी द्रव्ये शवभार्, कृशर्ष शवभार्, 
पशुसांवर्गन, दुग्र्व्यवसाय आशण मत्स्यव्यवसाय शवभार् या शवभार्ाांच्या अशर्पत्सयाखाली असणाऱ्या 
व्यावसाशयक अभ्यासक्रमाांच्या खाजर्ी कायम शवना अनुदाशनत सां्िाांमध्ये प्रवशे घेणारे सामाशजक मार्ास 
व आर्थिकदृष्टया दुर्गल घटकाांतील शवद्यािी केवळ शनर्ीअभावी व्यावसाशयक  अभ्यासक्रमाांपासून वांशचत 
राहू नये म्हणनू, एक सामाशजक र्ाांशर्लकी व घटनात्समक उत्तरदाशयत्सव म्हणनू, राज्य शासनाने फी 
प्रशतपूती करण्यार्ार्तचा र्ोरणात्समक शनणगय शैक्षशणक वर्षग २००६-०७ पासून घेतलेला आहे.  सदरहू 
शासन शनणगय शैक्षशणक वर्षग 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 
2013-14, 2014-15, 2015-16 पासून पुढे सुरु ठेवण्याच्या प्र्तावास मांशत्रमांडळ शद. 17.3.20196 च्या 
मांशत्रमांडळ र्ैठकीमध्ये सुर्ारणाांसह मान्यता देण्याचा शनणगय घेतला आहे.   त्सयानुसार उच्च व तांत्र शशक्षण 
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शवभार्ाच्या शद. 31.3.2016 रोजीच्या शासन शनणगयाच्या र्तीवर सदरहू योजना शैक्षशणक वर्षग 2015-16 
पासून पुढे सुर्ारीत अटी व शतीनुसार सुरु ठेवण्याचा शनणगय सांदभग क्र. 10 व ११ अन्वये घेण्यात आलेला 
आहे.   
 उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार्ाच्या शद. 7.10.2017 च्या शासन शनणगयान्वये प्रचशलत राजर्षी छत्रपती 
शाहू महाराज शशक्षण शुल्क शशष्यवृत्ती योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्गल घटकातील पात्र 
शवद्यार्थ्यांकरीता ज्या अभ्यासक्रमाांना प्रचशलत योजनेंतर्गत लाभ देण्यात येत नाही, अशा 
अभ्यासक्रमाांचाही नव्याने प्रचशलत योजनेत समावशे करण्याचा शनणगय घेतलेला आहे.  त्सयानुसार उच्च व 
तांत्र शशक्षण शवभार्ाच्या र्तीवर सदरहू योजनेंतर्गत पशरशशष्ट अ येिील कृशर्ष अभ्यासक्रमाांचाही समावशे 
करण्याची र्ार् शासनाच्या शवचारार्ीन होती.   
शासन शनणगय :- 
              उपरोक्त शवर्षयावरील उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार्ाच्या सांदभार्ीन क्रमाांक  (11) येिील शदनाांक  
७ ऑक्टोंर्र, 2017 च्या  शासन शनणगयामर्ील योजना राज्यातील कृशर्ष शवद्यापीठे व त्सया अशर्न्त 
महाशवद्यालयाांतील  पात्र लाभािी शवद्यार्थ्यांना योग्य त्सया फेरफारासह जशाच्या तशा लारू् करण्यात येत 
आहेत. 

2.          प्रचशलत योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्टया दुर्गल घटकातील शवद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी  कृशर्ष 
अभ्यासक्रमाांची यादी पशरशशष्ट “अ” येिे देण्यात आली आहे .  पाचव्या अशर्ष्ठाता सशमतीच्या 
शशफारशीनुसार कृशर्ष अभ्यासक्रमाांच्या नामाशभर्ानामध्ये र्दल झालेला असल्यामुळे या र्दललेल्या 
नामाशभर्ानाप्रमाणे  सदर याशदमध्ये कृशर्ष अभ्यासक्रमाांची नाव ेसमाशवष्ट करण्यात आलेली आहेत.  

3.       सदर शासन शनणगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेत्िळावर उपलब्र् 
करण्यात आला असून त्सयाचा सांकेताांक 201901091205392101 असा आहे.  हा आदेश शडजीटल 
्वाक्षरीने साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 
  

                      ( प्रताप व्य. शर्ते ) 
         कायासन अशर्कारी, महाराष्र शासन 

प्रशत: 
1. मा. राज्यपाल याांचे प्रर्ान सशचव, मांत्रालय, मुांर्ई-32 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रर्ान सशचव, मांत्रालय, मुांर्ई-32 
3. मा. मांत्री (कृशर्ष) याांचे खाजर्ी सशचव, मांत्रालय, मुांर्ई-32 
4. मा. राज्यमांत्री (कृशर्ष) याांचे खाजर्ी सशचव, मांत्रालय, मुांर्ई-32 
5. मा. मुख्य सशचव, याांचे वशरष्ठ ्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
6. अपर मुख्य सशचव, शनयोजन शवभार् याांचे ्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. अपर मुख्य सशचव, शवत्त शवभार् याांचे ्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
8. प्रर्ान सशचव, उच्च व तांत्र शशक्षण शवभार् याांचे ्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
9. प्रर्ान सशचव (माशहती व तांत्रज्ञान) याांचे ्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
10. प्रर्ान सशचव (कृशर्ष) याांचे ्वीय सहाय्यक, मांत्रालय मुांर्ई 
11. प्रर्ान सशचव (पदुम) याांच े्वीय सहाय्यक, मांत्रालय मुांर्ई 
12. सशचव, सामाशजक न्याय शवभार् याांचे ्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
13. सशचव, आशदवासी शवकास शवभार् याांचे ्वीय सहाय्यक, मांत्रालय, मुांर्ई, 
14. आयुक्त (कृशर्ष), महाराष्र राज्य, पुणे 
15. महासांचालक,महाराष्र कृशर्ष शशक्षण व सांशोर्न पशरर्षद, 132/र्, भाांर्ुडा, भोसलेनर्र,  

पुणे-411 007.   
16. कुलरु्रु/कुलसशचव/शनयांत्रक, डॉ.र्ाळासाहेर् सावांत कोकण कृशर्ष शवद्यापीठ,दापोली.   
17. कुलरु्रु/कुलसशचव/शनयांत्रक, महात्समा फुले कृशर्ष शवद्यापीठ,राहुरी.  
18. कुलरु्रु/कुलसशचव/शनयांत्रक, डॉ.पांजार्राव देशमुख कृशर्ष शवद्यापीठ,अकोला.  
19. कुलरु्रु/कुलसशचव/शनयांत्रक, वसांतराव नाईक मराठवाडा कृशर्ष शवद्यापीठ, परभणी. 
20. महालेखापाल, महाराष्र 1/2 (लेखापशरक्षा /लेखा व अनुज्ञयेता) मुांर्ई/नार्पूर 
21. कृशर्ष व पदुम शवभार् (का.6अे, 8अ,े म्हापसू) 
22. शनवडन्ती 
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पशरशशष्ट- अ 
शासन शनणगय क्र. सांशकणग-1516/प्र.क्र.209/7-अ ेसोर्तचे पशरशशष्ट 

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 Years/ 

 2 Years/ 

1 Year 

Not Declared Diploma Agriculture Agriculture 
 

MCAER 

2 Krishi Tantra Padvika 

 
2 Not Declared Diploma Agriculture Agriculture MCAER 

3 Krishi Vidnyan Padvika/ 

Diploma in Agricultural 

Science 

2 Not Declared Diploma Agriculture Agriculture MCAER 

4 Bachelor of Science 

(Agriculture) / Bachelor of 

Science (Honours) 

(Agriculture)  

4 Years/ 

3 Years 
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 
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Sr.No Course  Name 
Duration 

(Year) 

Whether 

course is 

Professional  

? Yes/ No 

Level of Course Discipline 
Concerned 

Department 

Concerned 

Directorate 

8 Bachelor of Business 

Administration (Agriculture)/ 

Bachelor of Science (Honours) 

(Agri Business Management) 

4 
 Not 

Declared 

 

UG Agriculture Agriculture MCAER 

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 Not Declared PG Agriculture Agriculture MCAER 
13 Master of Science (Forestry)  2 Not Declared PG Forestry Agriculture MCAER 
14 Master of Science  

(Horticulture) 
2 Not Declared PG Horticulture Agriculture MCAER 

15 Master of Science  (Post 

Harvest Management)  
2 Not Declared PG 

Post Harvest 

Management 
Agriculture MCAER 

16 Master of Science  (Home 

Science)  
2 Not Declared PG Home Science Agriculture MCAER 

17 Master of Science  

(Agricultural Biotechnology)  

 

2 Not Declared PG 
Agricultural 

Biotechnology 
Agriculture MCAER 

18 Master of  Technology 

(Agricultural Engineering) -  
2 Not Declared PG 

Agricultural 

Engineering 
Agriculture MCAER 

19 Master of Business 

Administration (Agriculture) 
2 Not Declared PG 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 

20 Master of  Technology  (Food 

Technology) 

 

2 Not Declared PG 
Food 

Technology 
Agriculture MCAER 

21  Doctor  of  Philosophy 

(Agriculture)  /Ph.D. 

(Agriculture) 

 

3 

Not Declared 
Ph.D Agriculture Agriculture MCAER 

22 Doctor  of  Philosophy  

(Home Science)/ Ph.D. (Home 

Science) 

3 
Not Declared 

Ph.D Home Science Agriculture MCAER 

23 Doctor  of  Philosophy  

( Food Technology)/ Ph.D. 

( Food Technology) 

3 
Not Declared 

Ph.D Food 

Technology 
Agriculture MCAER 

24 Doctor  of  Philosophy 

(Agricultural Biotechnology)/ 

Ph.D. (Agricultural 

Biotechnology) 

3 
Not Declared 

Ph.D Agricultural 

Biotechnology 
Agriculture MCAER 

25 Doctor  of Philosophy  

( Agricultural Engineering)/ 

Ph.D. ( Agricultural 

Engineering) 

3 Not Declared Ph.D Agricultural 

Engineering 
Agriculture MCAER 
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