
महात्मा फुल े कृषि षिद्यापीठ,राहुरी अतंर्गत  
ॲग्रीकल्चरल  डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती संचषलत 
डॉ. शरदचंद्र पिार  कृषि महाषिद्यालय, बारामती, 
षि. पुणे येथे कृषि पदव्यतु्तर पदिी अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास मान्यता देणेबाबत....  
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  मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा रािरु्रु चौक,  

मंत्रालय षिस्तार, मंुबई - 400 032. 
षदनाकं:- 10 ऑर्स्ट, 2022 

 

संदभग :-   1) महाराष्ट्ट्र कृिी ि षशक्षण ि संशोर्न पषरिद, पुणे याचं्या 107 व्या बठैकीतील ठराि  
                क्र.03/107/2022 षद.16.06.2022 
             2) महाराष्ट्ट्र कृिी ि षशक्षण ि संशोर्न पषरिद, पुणे याचं ेपत्र िा.क्र.मकृप/षशक्षण-1 / 
                प्र.क.662/1441/2022, षद.24.06.2022.  

 3) महाराष्ट्ट्र कृषि षिद्यापीठ अषर्षनयम-1983. 
          4) कृषि ि पदुम षिभार् शासन षनणगय क्र.कृषिषि- 2190/प्र.क्र.203/षद.01 िुलै, 2000. 

 5) कृषि ि पदुम षिभार् शासन षनणगय क्र.संषकणग 1517/प्र.क्र.60/षद.30 मे, 2018. 
 

प्रस्तािना :-  

ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, बारामती यानंी डॉ.शरदचंद्र पिार कृषि महाषिद्यालय, बारामती 
षि.पुणे येथे पदव्युत्तर पदिी अभ्यास सुरु करणेबाबतचा प्रस्ताि महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहुरी 
यानंा सादर केला होता. सदर प्रस्तािाच्या अनुिंर्ाने पदव्युत्तर पदिी अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी 
संलग्न महाषिद्यालयाचंी व्यिहायगता आषण संभाव्यता तपासण्यासाठी स्ियं अध्ययन अहिाल आषण प्रत्यक्ष 
प्रक्षते्र ि इतर भौषतक सोई-सुषिर्ाचंी तपासणी ि पडताळणीसाठी षिद्या पषरिदेच्या मान्यतेने 
डॉ.सी.डी.मायी, मािी कुलरु्रु, िसंतराि नाईक मराठिाडा कृषि षिद्यापीठ, परभणी याचंे अध्यक्षतेखाली 
तज्ञ सषमती र्ठीत करण्यात आली होती. सदर सषमतीने डॉ.शरदचंद्र पिार कृषि महाषिद्यालय, बारामती 
षि.पुणे या महाषिद्यालयामध्ये कृिी पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी षकमान षनकिाचं्या आर्ारे 
आिश्यक सोई सुषिर्ाचंी तपासणी केली. सदर महाषिद्यालयाकडे कृषि पदव्यतु्तर पदिी अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यासाठी आिश्यक सोई-सुषिर्ा उपलब्र् असल्याने काही अटी ि शतीच्या अषर्न राहुन कृिी 
पदव्युत्तर पदिी अभ्यासक्रम सुरु करण्याची षशफारस र्ठीत तज्ञ सषमतीने केलेली आहे.  ॲग्रीकल्चर 
डेव्हलमेंट ट्रस्ट, बारामती संचषलत डॉ. शरदचंद्र पिार  कृषि महाषिद्यालय, बारामती, षि. पुणे येथे कृषि 
पदव्युत्तर पदिी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देणेबाबतच्या प्रस्तािास महात्मा फुले कृिी 
षिद्यापीठाच्या षिद्वत पषरिद ि कायगकारी पषरिदेची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. तसेच महाराष्ट्ट्र कृषि 
षशक्षण ि संशोर्न पषरिदेच्या षद.16/06/2022 रोिीच्या 107 व्या बैठकीतील ठराि क्र.03/107/2022 
अन्िय े षदलेली मान्यता षिचारात घेऊन संदभीय पत्र क्रमाकं 2 अन्िये शासनाकडे षशफारषसत करण्यात 



शासन षनणगय क्रमांकः मकृप-1022/प्र.क्र.157/7-अ े
 

पृष्ट्ठ 3 पैकी 2 

आला आहे. यास अनुसरुन महाराष्ट्ट्र कृषि षिद्यापीठ अषर्षनयम-1983 मर्ील तरतुदीस अनुसरुन 
डॉ.शरदचंद्र पिार कृषि महाषिद्यालय, बारामती षि.पुणे येथे कायमस्िरुपी षिना अनुदान तत्िािर 
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या षिचारार्ीन होती.  
 
शासन षनणगय :-  

महात्मा फुले कृषि षिद्यापीठ, राहुरी याचं्या अषर्पत्याखालील ॲग्रीकल्चरल डेव्हलमपेंट ट्रस्ट, 
बारामती या संस्थेच्या  डॉ.शरदचंद्र पिार कृषि महाषिद्यालय, बारामती षि.पुणे यानंा खालील पदव्युत्तर 
अभ्यासक्रम सन 2022-23 या शैक्षषणक ििापासून कायमस्िरुपी षिना अनुदान तत्िािर सुरू करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

 

अ.क्र. षििय प्रषतििग प्रिशे क्षमता 

 एम.एस्सी.(कृिी)  
1 कृषि षिद्या 3 
2 मृदशास्त्र ि कृिी रसायन शास्त्र 3 
3 भािीपाला शास्त्र 3 
4 फळशास्त्र 3 
5 कृषि षकटकशास्त्र 3 
6 िनस्पती रोर्शास्त्र 3 
7 कृिी षिस्तार ि संिाद 3 
8 कृषि अथगशास्त्र 3 
9 अनुिशं ि रोप पैदासशास्त्र 3 

10 पशुसंिर्गन 3 
11 दुग्र्शास्त्र  3 

 एम.बी.ए (कृिी)   
12 कृषि व्यिसाय व्यिस्थापन  30 

 एकूण 63 
   

2. सदर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबाबतची प्रिशे प्रषक्रया ि शुल्क षनषिती आषण षशक्षण षिियक 
कायगप्रणाली याचंे संषनयंत्रण करण्याचे अषर्कार महाराष्ट्ट्र कृषि षशक्षण ि संशोर्न पषरिद, पुणे यानंा 
राहतील. तसेच राज्य शासनाने िळेोिळेी षनषित केलेली मार्गदशगक तत्ि े ि षनकि खािर्ी 
षिनाअनुदानीत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी लारू् राहतील. 
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3. सदर शासन षनणगय महाराष्ट्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर 
उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा संर्णक साकेंताक क्र. 202208101353517301 असा आहे. हा 
आदेश षडिीटल स्िाक्षरीने साक्षाषंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

            महाराष्ट्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार ि नािंाने, 
 
 

 
                                                                                                                ( उमेश चाषंदिडे )                                                                                                                               
                                                                                                       अिर सषचि, महाराष्ट्ट्र शासन. 
प्रषत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे प्रर्ान सषचि, रािभिन, मलबार षहल, मंुबई. 
2. मा.मुख्यमंत्री, याचंे प्रर्ान सषचि, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.मंत्री, कृषि ि पदुम षिभार्, मंत्रालय, मंुबई, याचंे खािर्ी सषचि. 
4. मा.राज्यमंत्री कृषि ि पदुम षिभार्, मंत्रालय, मंुबई, यांचे खािर्ी सषचि. 
5. मा.मुख्य सषचि, याचंे स्िीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
6. प्रर्ान सषचि (कृषि) याचंे स्िीय सहायक, कृषि ि पदुम षिभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
7. प्रर्ान सषचि (पदुम) याचं ेस्िीय सहायक, कृषि ि पदुम षिभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
8. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्ट्र राज्य, पुणे. 
9. महासंचालक, महाराष्ट्ट्र कृषि षशक्षण ि संशोर्न पषरिद, पुणे . 
10. कुलरु्रु / कुलसषचि, महात्मा फुल ेकृषि षिद्यापीठ, राहुरी . 
11.  कुलरु्रु / कुलसषचि, डॉ. बाळासाहेब साितं कोकण  कृषि षिद्यापीठ, दापोली.  
12. कुलरु्रु / कुलसषचि, पंिाबराि देशमुख कृषि षिद्यापीठ, अकोला .  
13. कुलरु्रु / कुलसषचि, िसंतराि नाईक मराठिाडा कृषि षिद्यापीठ, परभणी.  
14. संचालक (षशक्षण), महाराष्ट्ट्र कृषि षशक्षण ि संशोर्न पषरिद, पुणे. 
15. सह सषचि, (6-अे), कृषि ि पदुम षिभार्, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
16. कायासन 7-अे (षनिडनस्ती), कृषि ि पदुम षिभार्, मंत्रालय, मंुबई-400032. 
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