
माळी िश ण माणप  िश णकम ( ऑ टोबर 2021 ते एि ल 2022 ) 
 

संपक- 
स  . 

संपकस  
दनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क स ः T(Theory):  पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 त े13:00 वाजता 
ा यि क स ः P(Practical):  कायपुि तकाः वेळ दुपारी 14:00 त े17:00 वाजता 

01 03 .10.2021   संयु  संपकस  : मु  कृिष-िश णाची संक पना आिण वाटचाल, वा षक संपकस  

आराखडा आिण पु तकांच ेिवतरण, सूचना, शंका-समाधान 
02 09.10.2021 AGR-101 T: 1. फळे, भाजीपाला आिण फुलांचे मह व; 2. फळे, भाजीपाला आिण फुलझाडांसाठी 

हवामान; 3. फळे, भाजीपाला आिण फुलझाडांसाठी लागणारी जमीन   
P : 1. परसबागेचा नकाशा तयार क न आखणी करणे, 2. बागेतील जिमनीची तपासणी व 
माती परी ण करण े

03 10.10.2021 AGR-101 T: 1. फळझाड,े भाजीपाला व फुलझाडे यां या लागवडी या प ती, 2. बागेसाठी जमीन ,
ितचा िवकास आिण संर ण, 3. बागेची आखणी आिण लागवड  
P: 1. बागेतील झाडाझुडपांची ख ा खोदून लागवड, 2. बागेतील कंु ांची िनवड क न 
झाड ेलावण े

04 17.10.2021 AGR-101 T: 1. झाडां या वाढीसाठी आव यक अ ,े 2. स य आिण रासायिनक खत,े  
3. बागेसाठी पा याच ेिनयोजन  
P: 1. बागकामासाठी लागणा या साधनांची ओळख आिण वापर करणे,  
2. काडीकच यापासून कंपो ट खत तयार करणे 

05 23.10.2021 AGR-101 T: 1. बागेम य ेआ छादनाचा वापर, 2. बागेतील झाडांची छाटणी, वळण आिण आधार 
देणे, 3. उ पादन वाढिव या या िवशेष प ती  
P: 1. घर या घरी गांडूळखत ( ह मकंपो ट) तयार करणे 

06 24.10.2021 AGR-101 T: 1. बागेम य ेसंजीवकांचा वापर, 2. बागेतील आंतरिपके आिण आंतरमशागत,  
3. तणे आिण तणांचे िनयं ण  
P: 1. बागेतील झाडांना पाणी देणे 

07 30.10.2021  AGR-101 T: 1. बागेतील रोग आिण यांचे िनयं ण, 2. बागेतील कडी आिण यांचे िनयं ण,  
3. फळांची काढणी व हाताळणी  
P: 1. बागेतील झाडांना खत ेदेण े

08 31.10.2021 AGR-101 T: 1. भाजीपाला काढणी व हाताळणी, 2. फुलांची काढणी व हाताळणी,  
3. अंतगत व अंितम परी ेबाबत सूचना  
P:  1. बागेतील झाडांना आधार देणे व संर ण करण े

09 13.11.2021  अंतगत परी ा पेपर: 1 (बौि क 20 गुण + ा यि क 20 गुण) 
10 14.11.2021 AGR-102 T: 1. आंबा व काजू लागवड, 2. केळी आिण लबूवग य फळझाडांची लागवड,  

3. नारळ, सुपारी आिण िचकू लागवड   
P: 1. बागेतील झाडांना आधार व वळण देणे, 2. झाडांना खत ेदे या या प तीचा अ यास 
करणे 

11 21.11.2021 AGR-102 T: 1. पे , पपई व अंजीर लागवड, 2. डा ळब व आवळा लागवड, 3. चच, बोर, सीताफळ 
लागवड   
P: 1. पॉलीटनेलम य ेभाजीपाला व फुझाडांची रोपे तयार करणे, 2. आंबा मोहोराच े
संर ण करणे 

12 27.11.2021 AGR-102 T: 1. टोमॅटो, वांगी व िमरची लागवड, 2. कोबीवग य भा यांची लागवड,  
3. वेलवग य भा यांची लागवड  
P: 1. बोरी या झाडांची छाटणी करणे, 2. फळझाडांचा बहार धरणे 

13 28.11.2021 AGR-102 T: 1. शगावग य भा यांची लागवड, 2. कांदा, लसूण, बटाटा व भडी लागवड,  



संपक- 
स  . 

संपकस  
दनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क स ः T(Theory):  पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 त े13:00 वाजता 
ा यि क स ः P(Practical):  कायपुि तकाः वेळ दुपारी 14:00 त े17:00 वाजता 

3. मूळभा या आिण कंदभा या लागवड,  
P: 1. वेलवग य भा यांची बांधणी करण े

14 05.12.2021 AGR-102 T: 1. पालेभा यांची लागवड, 2. शेवगा, कढीप ा व हादगा लागवड,  
3. अपारंप रक भाजीपाला लागवड    
P: 1. कंदवग य फुलझाडांची लागवड करणे 

15 11.12.2021 AGR-102 T: 1. गुलाब, झडू, अॅ टर व िझिनया लागवड; 2. कानशन, जरबेरा व आ कड लागवड; 3. 
शेवंती, डेिलया व गेला डया लागवड   
P: 1. गुलाबाची छाटणी करण े

16 12.12.2021 AGR-102 T: 1. िनिशगंधा, लॅिडओलस व िलली लागवड; 2. ज मीनची लागवड 
P: 1. फळे, भाजीपाला व फुलांची प रप ते या ल णांव न काढणी करणे 

17 14.12.2021 AGR-102 
पुरवणी 
पुि तका 

T: 1. फळे, भाजीपाला, फुल े या व मू यवृ ी 2. तुती, ॉबेरी उ पादन तं ान 3. 
फणस, कोकम, अननस उ पादन तं ान   
P: 1. आंबा, आवळा व डा ळब या तं ानाचा अ यास करणे, 2. टोमॅटो व 
पालेभा या या तं ानाचा अ यास करणे. 

18 26. 12.2021 AGR-102 
पुरवणी 
पुि तका 

T: 1. अॅ होकॅडो, जांभूळ, करवंद उ पादन तं ान 2. मसाला िपकांचे उ पादन तं ान 3. 
परसबागेतील सं य िपक उ पादन तं ान  
P: 1. मसाला िपकांची ओळख व लागवड तं ानाचा अ यास करणे 

19 02.01.2022 AGR-102 
पुरवणी 
पुि तका 

T: 1. आ ळबी आिण ि प िलना उ पादन तं ान  2. सुगंधी व औषधी वन पती उ पादन 
तं ान, 3. िनयंि त वातावरणातील िपक उ पादन तं ान 
P: 1. आ ळबी आिण ि प िलना उ पादन प त चा अ यास करणे. 

20 08. 01.2022 AGR-102 
पुरवणी 
पुि तका 

T: 1. रोपवा टका व बागेतील यांि क करण प ती, 2. अंतगत व अंितम 
परी ेबाबत सूचना 
P: 1. आधुिनक भाजीपाला रोपवा टकेतील तं ानाचा अ यास करणे. 

21 09. 01.2022  अंतगत परी ा पेपर: 2 (बौि क 20 गुण + ा यि क 20 गुण) 
22 16. 01.2022 AGR-103 T: 1. रोपवा टका थापनेची कायप ती, 2. रोपवा टकेसाठी जागेची िनवड आिण 

पूवतयारी, 3. रोपवा टकेतील मातृवृ ाची लागवड आिण संगोपन  
P: 1. रोपवा टकेचा नकाशा/आराखडा तयार क न आखणी करणे,  
2. रोपवा टकेसाठी लागणा या िविवध सािह य व साधनांचा अ यास. 

23 22.01.2022 AGR-103 T: 1. रोपवा टकेतील अिभवृ ीसाठी मा यम ेआिण सािह य, 2. रोपवा टकेसाठी िविवध 
ह यारे व अवजारे, 3. रोपवा टकेतील अिभवृ ी गृहे   
P: 1. रोपवा टकेमधील अिभवृ ी मा यमांचा अ यास करणे, 2. वन पत ची िबयांपासून 
अिभवृ ी करणे 

24 23.01.2022 AGR-103 T: 1. रोपवा टकेत झाडांची शाखीय अिभवृ ी व उितसंवधन, 2. रोपवा टकेतील 
झाडांची िबयांपासून अिभवृ ी, 3. रोपवा टकेतील अिभवृ ीसाठी संजीवकाचा वापर  
 P: 1. वन पत ची शाखीय प तीन ेअिभवृ ी करणे, 2. रोपवा टकेत वाफे तयार क न ते 
िनजतुक करणे 

25 29.01.2022 AGR-103 T: 1. रोपवा टकेत झाडां या कलमा -रोपांचे संर ण, 2. रोपवा टकेमधील झाडां या 
कलमांची िनगा, 3. कलमा रोपांचे िव साठी सं करण   
P: 1. कलमा -रोपांची बदलणी / पुनलागवड करणे 

26 30.01.2022 AGR-103 T: 1. रोपवा टकेतील मजुर व थापन, 2. कलमा -रोपांचे िव साठी व गकरण व 
दशनीय मांडणी,  3. रोपवा टकेतील वाफे आिण गृहांचे िनजतुक करण  



संपक- 
स  . 

संपकस  
दनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क स ः T(Theory):  पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 त े13:00 वाजता 
ा यि क स ः P(Practical):  कायपुि तकाः वेळ दुपारी 14:00 त े17:00 वाजता 

P: 1. रोपवा टकेत अिभवृ ीसाठी लागणा या िविवध संजीवकांची ावणे, िम णे 
करणे 

27 06. 02.2022 AGR-103 T: 1. लॅ ट लायबरी संक पना व कायप ती, 2. रोपवा टकेतील वषभरातील िनिव ा व 
कामांचे िनयोजन, 3. रोपवा टकेतील खचाच ेअंदाजप क व आ थक िनयोजन   
P: 1. रोपवा टकेतील अिभवृि गृहांचा अ यास करण े

28 12.02.2022 AGR-103 T: 1. शासना या रोपवा टका िवकास योजना, 2. रोपवा टकेच ेअथशा ,  
3. अंतगत व अंितम परी ेबाबत सूचना   
P: 1. रोपवा टकेत कामाचे आिण खचाचे अंदाजप क तयार करणे 

29 13.02.2022  अंतगत परी ा पेपरः 3 (बौि क 20 गुण + ा यि क 20 गुण) 
30 20.02.2022 AGR-104 T: 1. परसबाग, 2. बागबिगचा आराखडा, 3. बागेतील सजीव आिण िनज व घटक  

P: 1. परसबागेचा आराखडा तयार करण,े 2. ांगणउ ानातील सजीव, िनज व घटक 
मांडणीचा अ यास करणे 

31 26.02.2022 AGR-104 T: 1. बागेतील बांधकाम,े 2. िहरवळीचे कार, 3. बागेतील झुडपांचे कार  
P: 1. बागेतील झाडांचे संर ण करणे, 2. बागेत िहरवळ (लॉन) तयार करण े

32 27.02.2022 AGR-104 T: 1. कंुपण आिण कडांचे कार, 2. शोिभवंत पानांची, फुलांची झुडपे, 3. घरात 
ठेव यासाठी  शोिभवंत झाडांची िनवड   
P: 1. पा यातील वन पत ची लागवड करणे, 2. माती ित र  मा यमांचा उपयोग 
क न झाडांची लागवड 

33 06.03.2022 AGR-104 T: 1. िनवडुंगाचे कार, 2. लतावेल चे कार, 3. माड (पाम) आिण बांब ू 
P: 1. काचपा ातील बाग तयार करणे 

34 12.03.2022 AGR-104 T: 1. ऑ कड, 2. वामन वृ  (बोनसाय), 3. पा यात वाढणा या शोिभवंत वन पती  
P: 1. टांग यासाठी (हँ गग बा केट) कंु ा तयार करणे 

35 13.03.2022 AGR-104 T: 1. े णीय झाड,े 2. ग ीवरील बाग, 3. खडकबाग  
P: 1. झाडांपासून बो साय तयार करणे 

36 20.03.2022 AGR-104 T: 1. पु परचना, 2. दशनात सहभाग, 3. अंतगत व अंितम परी ेबाबत सूचना 
P: 1. फुलां या िविवध पु परचनांचा अ यास करणे 

37 26.03.2022  अंतगत परी ा पेपरः  4 (बौि क 20 गुण + ा यि क 20 गुण) 
 

 


