15. सवर् कृ िष िशक्षणकर्मांसाठी संपकर्सतर् वेळापतर्क
माळी िशक्षण माणपतर् िशक्षणकम (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019)
संपकर्सतर् कर्.
01

09

अ यासकम बौि क सतर्ः T(Theory): पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
संकेतांक
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical): कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
संयक्
ु त संपकर्सतर् : मुक्त कृ िष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक संपकर्सतर्
आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सूचना, शंका-समाधान
04.08.2018 AGR-101 T: 1. फळे , भाजीपाला आिण फु लांचे महत्त्व; 2. फळे , भाजीपाला आिण फु लझाडांसाठी
हवामान; 3. फळे , भाजीपाला आिण फु लझाडांसाठी लागणारी जमीन
P : 1. परसबागेचा नकाशा तयार करुन आखणी करणे, 2. बागेतील जिमनीची
तपासणी व माती परीक्षण करणे
05.08.2018 AGR-101 T: 1. फळझाडे , भाजीपाला व फु लझाडे यांच्या लागवडीच्या प ती, 2. बागेसाठी
जमीन ,ितचा िवकास आिण संरक्षण, 3. बागेची आखणी आिण लागवड
P: 1. बागेतील झाडाझुडपांची ख ा खोदून लागवड, 2. बागेतील कंु ांची िनवड करुन
झाडे लावणे
11.08.2018 AGR-101 T: 1. झाडांच्या वाढीसाठी आव यक अन्नदर् ये, 2. सिदर्य आिण रासायिनक खते,
3. बागेसाठी पाण्याचे िनयोजन
P: 1. बागकामासाठी लागणाऱ्या साधनांची ओळख आिण वापर करणे,
2. काडीकचऱ्यापासून कंपो ट खत तयार करणे
12.08.2018 AGR-101 T: 1. बागेमध्ये आच्छादनाचा वापर, 2. बागेतील झाडांची छाटणी, वळण आिण आधार
दे णे, 3. उत्पादन वाढिवण्याच्या िवशेष प ती
P: 1. घरच्या घरी गांडूळखत ( हिर्मकंपो ट) तयार करणे
18.08.2018 AGR-101 T: 1. बागेमध्ये संजीवकांचा वापर, 2. बागेतील आंतरिपके आिण आंतरमशागत,
3. तणे आिण तणांचे िनयंतर्ण
P: 1. बागेतील झाडांना पाणी दे णे
19.08.2018 AGR-101 T: 1. बागेतील रोग आिण त्यांचे िनयंतर्ण, 2. बागेतील िकडी आिण त्यांचे िनयंतर्ण,
3. फळांची काढणी व हाताळणी
P: 1. बागेतील झाडांना खते दे णे
01.09.2018 AGR-101 T: 1. भाजीपाला काढणी व हाताळणी, 2. फु लांची काढणी व हाताळणी,
3. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. बागेतील झाडांना आधार दे णे व संरक्षण करणे
02.09.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)
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संपकर्सतर्
िदनांक
01.08.2018

AGR-102 T: 1. आंबा व काजू लागवड, 2. केळी आिण िंलबूवगीर्य फळझाडांची लागवड,
3. नारळ, सुपारी आिण िचकू लागवड
P: 1. बागेतील झाडांना आधार व वळण दे णे, 2. झाडांना खते दे ण्याच्या प तीचा
अ यास करणे
AGR-102 T: 1. पेरु, पपई व अंजीर लागवड, 2. डािंळब व आवळा लागवड, 3. िंचच, बोर,
सीताफळ लागवड
P: 1. पॉलीटनेलमध्ये भाजीपाला व फु झाडांची रोपे तयार करणे, 2. आंबा मोहोराचे
संरक्षण करणे
AGR-102 T: 1. टोम ॅटो, वांगी व िमरची लागवड, 2. कोबीवगीर्य भाज्यांची लागवड,
3. वेलवगीर्य भाज्यांची लागवड
P: 1. बोरीच्या झाडांची छाटणी करणे, 2. फळझाडांचा बहार धरणे
AGR-102 T: 1. शगावगीर्य भाज्यांची लागवड, 2. कांदा, लसूण, बटाटा व भडी लागवड,
3. मूळभाज्या आिण कंदभाज्या लागवड,
P: 1. वेलवगीर्य भाज्यांची बांधणी करणे
AGR-102 T: 1. पालेभाज्यांची लागवड, 2. शेवगा, कढीप ा व हादगा लागवड,
3. अपारं पिरक भाजीपाला लागवड
P: 1. कंदवगीर्य फु लझाडांची लागवड करणे
कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 24

संपकर्सतर् कर्.
15

संपकर्सतर्
िदनांक
07.10.2018

अ यासकम बौि क सतर्ः T(Theory): पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical): कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
संकेतांक
AGR-102 T: 1. गुलाब, झडू , अॅ टर व िझिनया लागवड; 2. कानशन, जरबेरा व आिर्कड
लागवड; 3. शेवंती, डे िलया व गेलािर्डया लागवड
P: 1. गुलाबाची छाटणी करणे

16

13.10.2018

AGR-102 T: 1. िनिशगंधा, ग्ल ॅिडओलस व िलली लागवड; 2. ज मीनची लागवड
P: 1. फळे , भाजीपाला व फु लांची पिरपक्वतेच्या लक्षणांवरुन काढणी करणे

17

14.10.2018

AGR-102 T: 1. फळे , भाजीपाला, फु ले िकर्या व मू यवृ ी 2. तुती, टर्ॉबेरी उत्पादन तंतर्ज्ञान 3.
पुरवणी फणस, कोकम, अननस उत्पादन तंतर्ज्ञान
पुि तका P: 1. आंबा, आवळा व डािंळब िकर्या तंतर्ज्ञानाचा अ यास करणे, 2. टोम ॅटो व
पालेभाज्या िकर्या तंतर्ज्ञानाचा अ यास करणे.

18

20.10.2018

AGR-102 T: 1. अॅ होकॅ डो, जांभळ
ू , करवंद उत्पादन तंतर्ज्ञान 2. मसाला िपकांचे उत्पादन तंतर्ज्ञान
पुरवणी 3. परसबागेतील संिदर्य िपक उत्पादन तंतर्ज्ञान
पुि तका P: 1. मसाला िपकांची ओळख व लागवड तंतर्ज्ञानाचा अ यास करणे

19

21.10.2018

AGR-102 T: 1. आिंळबी आिण ि परुिलना उत्पादन तंतर्ज्ञान 2. सुगंधी व औषधी वन पती
पुरवणी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. िनयंितर्त वातावरणातील िपक उत्पादन तंतर्ज्ञान
पुि तका P: 1. आिंळबी आिण ि परुिलना उत्पादन प तींचा अ यास करणे.

20

03.11.2018

21

AGR-102 T: 1. रोपवािटका व बागेतील यांितर्कीकरण प ती, 2. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत
पुरवणी सूचना
पुि तका P: 1. आधुिनक भाजीपाला रोपवािटकेतील तंतर्ज्ञानाचा अ यास करणे.
04.11.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

22

17.11.2018

AGR-103 T: 1. रोपवािटका थापनेची कायर्प ती, 2. रोपवािटकेसाठी जागेची िनवड आिण
पूवर्तयारी, 3. रोपवािटकेतील मातृवक्ष
ृ ाची लागवड आिण संगोपन
P: 1. रोपवािटकेचा नकाशा/आराखडा तयार करून आखणी करणे,
2. रोपवािटकेसाठी लागणाऱ्या िविवध सािहत्य व साधनांचा अ यास.

23

18.11.2018

AGR-103 T: 1. रोपवािटकेतील अिभवृ ीसाठी माध्यमे आिण सािहत्य, 2. रोपवािटकेसाठी
िविवध हत्यारे व अवजारे , 3. रोपवािटकेतील अिभवृ ी गृहे
P: 1. रोपवािटकेमधील अिभवृ ी माध्यमांचा अ यास करणे, 2. वन पतींची िबयांपासून
अिभवृ ी करणे

24

24.11.2018

AGR-103 T: 1. रोपवािटकेत झाडांची शाखीय अिभवृ ी व उितसंवधर्न, 2. रोपवािटकेतील
झाडांची िबयांपासून अिभवृ ी, 3. रोपवािटकेतील अिभवृ ीसाठी संजीवकाचा वापर
P: 1. वन पतींची शाखीय प तीने अिभवृ ी करणे, 2. रोपवािटकेत वाफे तयार करुन
ते िनजतुक करणे

25

25.11.2018

AGR-103 T: 1. रोपवािटकेत झाडांच्या कलमा-रोपांचे संरक्षण, 2. रोपवािटकेमधील झाडांच्या
कलमांची िनगा, 3. कलमा रोपांचे िवकर्ीसाठी सं करण
P: 1. कलमा-रोपांची बदलणी / पुनलार्गवड करणे

26

01.12.2018

AGR-103 T: 1. रोपवािटकेतील मजुर यव थापन, 2. कलमा-रोपांचे िवकर्ीसाठी विर्गकरण व
दशर्नीय मांडणी, 3. रोपवािटकेतील वाफे आिण गृहांचे िनजतुकीकरण
P: 1. रोपवािटकेत अिभवृ ीसाठी लागणाऱ्या िविवध संजीवकांची दर्ावणे, िम णे
करणे

27

02.12.2018

AGR-103 T: 1. ल ॅन्ट लायबरी संक पना व कायर्प ती, 2. रोपवािटकेतील वषर्भरातील िनिव ठा
व कामांचे िनयोजन, 3. रोपवािटकेतील खचार्चे अंदाजपतर्क व आिर्थक िनयोजन
P: 1. रोपवािटकेतील अिभवृि गृहांचा अ यास करणे

28

08.12.2018

29

AGR-103 T: 1. शासनाच्या रोपवािटका िवकास योजना, 2. रोपवािटकेचे अथर्शा तर्,
3. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. रोपवािटकेत कामाचे आिण खचार्चे अंदाजपतर्क तयार करणे
09.12.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपरः 3 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 25

संपकर्सतर् कर्.
30

संपकर्सतर्
िदनांक
15.12.2018

अ यासकम बौि क सतर्ः T(Theory): पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical): कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
संकेतांक
AGR-104 T: 1. परसबाग, 2. बागबिगचा आराखडा, 3. बागेतील सजीव आिण िनजीर्व घटक
P: 1. परसबागेचा आराखडा तयार करणे, 2. ांगणउ ानातील सजीव, िनजीर्व घटक
मांडणीचा अ यास करणे

31

16.12.2018

AGR-104 T: 1. बागेतील बांधकामे, 2. िहरवळीचे कार, 3. बागेतील झुडपांचे कार
P: 1. बागेतील झाडांचे संरक्षण करणे, 2. बागेत िहरवळ (लॉन) तयार करणे

32

05.01.2019

AGR-104 T: 1. कंु पण आिण कडांचे कार, 2. शोिभवंत पानांची, फु लांची झुडपे, 3. घरात
ठे वण्यासाठी शोिभवंत झाडांची िनवड
P: 1. पाण्यातील वन पतींची लागवड करणे, 2. माती यितिरक्त माध्यमांचा उपयोग
करुन झाडांची लागवड

33

06.01.2019

34

12.01.2019

35

13.01.2019

AGR-104 T: 1. िनवडुं गाचे कार, 2. लतावेलींचे कार, 3. माड (पाम) आिण बांब ू
P: 1. काचपातर्ातील बाग तयार करणे
AGR-104 T: 1. ऑिकड, 2. वामन वृक्ष (बोनसाय), 3. पाण्यात वाढणाऱ्या शोिभवंत वन पती P:
1. टांगण्यासाठी (हँिंगग बा केट) कंु ा तयार करणे
AGR-104 T: 1. ेक्षणीय झाडे , 2. गच्चीवरील बाग, 3. खडकबाग
P: 1. झाडांपासून बोन्साय तयार करणे

36

19.01.2019

37

AGR-104 T: 1. पु परचना, 2. दशर्नात सहभाग, 3. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. फु लांच्या िविवध पु परचनांचा अ यास करणे
20.01.2019
अंतगर्त परीक्षा पेपरः 4 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 26

कृ िष-अिध ठान िशक्षणकम (ऑग ट 2018 ते फे व
ु ारी 2019)
संपकर्सतर् कर्.
01

संपकर्सतर्
अ यासकम बौि क सतर्ः T(Theory): पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical): कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
िदनांक
संकेतांक
01.08.2018
संयक्
ु त संपकर्सतर् : मुक्त कृ िष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक संपकर्सतर्
आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सूचना, शंका-समाधान

02

04.08.2018

AGR-201 T: 1. मृदा, मृदांचे महत्त्व आिण मृदा घटक; 2. खडक आिण खिनजे;
3. मृदािनिर्मती व जिमनीचा उभा छे द
P :1. खडक व खिनजे ओळखणे, 2. जिमनीच्या उ या छे दांचा अ यास करणे

03

05.08.2018

AGR-201 T: 1. मातीच्या कणांचे गुणधमर् आिण जिमनीची संरचना, 2. जिमनीतील सिदर्य पदाथर्,
जिमनीचे भौितक व रासायिनक गुणधमर्, 3. जिमनीतील पाणी
P: 1. पृथःकरणासाठी मातीचा नमुना घे णे, रं ग व तापमान मोजणे, 2. जिमनीचा पोत
तपासणे

04

11.08.2018

AGR-201 T: 1. महारा टर्ातील जिमनी व त्यांचे गुणधमर्; 2. जिमनीची धूप आिण मृदसंधारण;
3. मृदा सवक्षण, वगीर्करण व पाणलोट क्षेतर्
P: 1. जिमनीचा सामू, िव त
ु वाहकता मोजणे, 2. जिमनीतील उपल ध नतर्, फु रद व
पालाश काढणे

05

12.08.2018

AGR-201 T: 1. वन पतीला लागणारी पोषक अन्नदर् ये; 2. वन पतीतील अन्नदर् यांची कमतरता
आिण उपल धता, 3. जिमनीची सुपीकता, उत्पादन क्षमता व खतांचा संतिु लत वापर
P: 1. कंपो ट, हिमकंपो ट व िनळे -िहरवे शेवाळ खत तयार करणे

06

18.08.2018

AGR-201 T: 1. मृदा चाचणी, वन पती पृथक्करण आिण खतांचे यव थापन; 2. पाणी परीक्षण
आिण सिदर्य खते, 3. सिदर्य खतांची िनिर्मती
P: 1. माती परीक्षण अहवाल वाचन करुन िपकांसाठी िम , संयक्
ु त खतांची मातर्ा
ठरिवणे

07

19.08.2018

AGR-201 T: 1. िजवाणूखते िनिर्मती आिण सिदर्य शेती, रासायिनक खते आिण रासायिनक
खतांचा वापर; 2. संयक्
ु त खते, िम खते आिण दर्वरुप खते
P: खतांचे नमुने गोळा करुन त्यांचे अन्नदर् यांच्या कारानुसार वगीर्करण करणे

08

01.09.2018

AGR-201 T:1. खतांची साठवण आिण हाताळणी,2.रासायिनक खत िवषयक िनयंतर्ण कायदा
P: 1. अन्नदर् यांची कमतरता लक्षणे अ यासून मुख्य व सू म अन्नदर् यांची उपाययोजना
करणे

09

02.09.2018

AGR-201 T: 1. चुनखडीयुक्त जिमनी, गुणधमर् व यव थापन, 2. जिमन आरोग्य व यव थापन
पुरवणी 3. मृद व जल दुषण
पुि तका P: 1. जिमनीतील उपल ध लोह, मंगल, ज त, तांबे आिण बोरॉन तपासणी करणे

10

08.09.2018

11

AGR-201 T: 1. अन्नदर् य यव थापन, 2. दुर थ संवेदन यंतर् (िरमोट सेिंन्सग) जी.पी.एस.,
पुरवणी जी.आय.एस. 3. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
पुि तका P: 1. िंसचनाच्या पाण्याची त तपासणे, 2. उ या िपकातील अन्नदर् यांची त्वरीत
तपासणी करणे.
15.09.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

12

16.09.2018

AGR-202 T :1. वन पतीशा ाची ओळख व शाकीय अंगे, 2. वन पतीमधील जननीक अंगांची
रचना व कायर्, 3. वन पती पेशी, ऊती व ऊितसमूह
P: 1. वन पतींचे मूळ, खोड, पानांचे रुपांतर, 2. फु लांचे िविवध भाग व िबजविर्गकरण,
एकदल, ि दल वन पती गुणधमर् अ यासणे.

13

22.09.2018

AGR-202 T: 1. मुळ, खोड व पानांची अंतररचना; 2. सपु प वन पतींचे वगीर्करण;
3. दर्ावणे, किलले आिण वन पती पेशी
P: 1. दर्ावणे, किलले, आ ल, अ कलींचे गुणधमर्, 2. सहिजवी नतर् ि थरीकरण, वसन
भागाकार, इ.

14

06.10.2018

AGR-202 T: 1. वन पतीमधील पाणी शोषण व िवतरण; 2. काश सं लेषण व वसन;
3. वन पती वाढ व िनयंतर्के,
P: 1. िबयाण्यातील सु ताव था, िपकातील ताणांचा अ यास, 2. मडे लचा िनयम,
फु लांची िनिरक्षणे घे णे व सेिं फग प तीचा अ यास करणे.
कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 27

संपकर्सतर् कर्.
15

16

17

संपकर्सतर्
अ यासकम बौि क सतर्ः T(Theory): पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical): कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
िदनांक
संकेतांक
07.10.2018 AGR-202 T: 1. वन पतीमधील पुनरुत्पादक वाढ, िविवध ताण व शरीरिकयाशा तर् आिण िपकांचे
उत्पादन, 2. रोपपैदास शा तर्ाची ओळख व रोपपैदाशीची मूलतत्त्वे,
3. वपरागीत व परपरागीत िपकातील रोपपैदास प ती
P: 1. िबयाणे िनिर्मती क्षेतर्ास भेट व िकयांची न द, 2. िबयाणे िकर्या कदर् व िबयाणे
पिरक्षण
13.10.2018 AGR-202 T: 1. दजदार िबयाणेिनिर्मतीची मूलतत्त्वे व कायर्प ती; 2. िबयाणे िनिर्मती,
3. िबज िकर्या व परीक्षण
P: 1. वन पती जैव तंतर्ज्ञान आिण जनिनक अिभयांतर्ीकीतील उदाहरणे अ यासणे, 2.
संगरीत िबयाणे िनिर्मतीच्या प ती व बीज िकर्या, 3. िबयाणे-परीक्षण, िवकर्ी व िबयाणे
कायदा.

21

AGR-202 T: 1. वन पती जैव तंतर्ज्ञानाची ओळख व उितसंवधर्न, 2. सू म वधर्ने व िनलंिबत
संवधर्ने, कॅ लस संवधर्न; 3. ऊितसंवधर्ने व रोप पैदास
P: 1. उितसंवधर्न योगशाळे स भेट दे ऊन रचना, काय, उपकरणे यांचा अ यास करणे
20.10.2018 AGR-202 T: 1. िपकांची जनिनक रुपांतरे , 2. यापारी तत्त्वावर सू म वधर्न,
P: 1. उितसंविर्धत ऊस, केळी िपक लागवड क्षेतर्ास भेट व अ यास करणे
21.10.2018 AGR-202 T: 1. पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा-2001, 2. भाजीपाला, नगदी िपके व
पुरवणी चारा िपके िबजोत्पादन, 3. अन्नघटक : शोषण, चयापचय आिण नतर् व िलपीड
पुि तका अिभकरण
P: 1. पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा-2001अंतगर्त वाणांची न द
करणेसाठी अजर् भरणे, 2. भाजीपाला िबयाणे काढण्याच्या प ती आिण ात्यिक्षके
03.11.2018 AGR-202 T: 1. िपक सुधारणेची िचन्हांकृत िनवड प त, 2. अवषर्ण आिण क्षार ितकारक्षम रोप
पुरवणी पैदास, 3. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
पुि तका P: 1. वन पतीच्या अंगकांमध्ये नतर् व िथनांचे माण अ यास करण्याच्या प ती व
िकर्या यांचा अ यास करणे, 2. वन पतींच्या वाढीच्या िविवध अव थांवर तणांच्या
होणाऱ्या पिरणामांचे तुलनात्मक सांिख्यकीयदृ ा पृथ्थकरण करणे,
3. वपरािगकरण पुंकेसर काढणे आिण परागीकरण प त
04.11.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

22

17.11.2018

23

18.11.2018

24

24.11.2018

25

25.11.2018

26

01.12.2018

18
19

20

14.10.2018

AGR-203 T :1. िकटकशा पिरचय, 2. कीड यव थापन, 3. नुकसानकारक िकडी व उपयुक्त
कीटक
P: 1. कीटकाच्या शरीररचनेचा अ यास करणे, 2. कीटकांच्या जीवनकमांचा अ यास
करणे
AGR-203 T: 1. पीक-संरक्षण साधने, िनगा व दे खभाल, 2. जैिवक कीडनाशके व त्यांचे उत्पादन
तंतर्, 3. अन्नधान्ये व कडधान्यावरील मुख िकडी
P :1. िपकांवरील नुकसानकारक आिण उपयुक्त कीटकांचा अ यास, 2. जैिवक
कीडनाशक, रोगनाशकांचा वापर करणे
AGR-203 T: 1. गळीत धान्ये व नगदी िपकांवरील िकडी, 2. फळझाडांवरील िकडी,
3. भाजीपा यावरील िकडी
P: 1. िपक संरक्षण साधनांची ओळख, वापर, दुरु ती, िनगा राखणे; 2. िपकांवरील
रोगाच्या लक्षणांवरुन रोग ओळखणे
AGR-203 T :1. फु लझाडे आिण पॉिलहाऊसमधील िकडी, 2. वन पतीच्या रोगांची ओळख आिण
महत्त्व, 3. िपकाच्या रोगावर वातावरणाचा पिरणाम
P: 1. बुरशीजन्य रोगाचा जीवनकर्म अ यासणे
AGR-203 T: 1. बुरशीजन्य व िजवाणुजन्य रोग, 2. िवषाणुजन्य व मायको लाझमाजन्य रोग, 3.
जैिवक रोगनाशके उत्पादनतंतर्
P: 1. फवारणीसाठी कीटकनाशके व बुरशीनाशकाचे दर्ावण तयार करणे

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 28

संपकर्सतर् कर्.
27

संपकर्सतर्
अ यासकम बौि क सतर्ः T(Theory): पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical): कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
िदनांक
संकेतांक
02.12.2018 AGR-203 T :1. अन्नधान्ये व कडधान्यावरील रोग, 2. गळीत धान्ये व नगदी िपकांवरील रोग, 3.
फळझाडांवरील रोग
P: 1. धान्य साठवणुकीतील िकडींचा अ यास करणे

28

08.12.2018

29

09.12.2018

AGR-203 T: 1. भाजीपा यावरील रोग, 2. फु लझाडे आिण पॉिलहाऊसमधील रोग
P: 1. उं दीर आिण गोगलगायींचा बंदोब त करणे

31

AGR-203 T: 1. िपकांवरील िकडींचे विर्गकरण व त्यांचा उदर्े क होण्याची कारणे,
पुरवणी 2. िपकांवरील रोगांचा उदर्े क होण्याची कारणे, 3. िकड सं हक्षण, ादुभार्वाचा अंदाज व
पुि तका
यव थापनाच्या आधुिनक प ती
P: 1. अन्नधान्य, कडधान्य, गळीतधान्ये व नगदी िपकावरील िकडींची ओळख व
नुकसानीचा कार, 2. अन्नधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य, व नगदी िपकावरील रोगांची
ओळख व नुकसानीचा कार
15.12.2018 AGR-203 T: 1. रोगांचे सवक्षण, ादुभार्वाचा अंदाज व यव थापनाच्या आधुिनक प ती, 2.
पुरवणी िपकांमधील सुतर्कृ मींचे यव थापन, 3. अंतगर्त परीक्षेबाबत सूचना
पुि तका P: 1. फळझाडे , भाजीपाला, फु लझाडे व पॉलीहाऊसमधील िपकांवरील िकडींची
ओळख आिण नुकसानीचा कार, 2. फळझाडे , भाजीपाला, फु लझाडे व
पॉलीहाऊसमधील िपकांवरील रोगांची ओळख आिण नुकसानीचा कार,
3. सुतर्कृ मींची ओळख आिण नुकसानीचा कार
16.12.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

32

05.01.2019

33

06.01.2019

34

12.01.2019

35

13.01.2019

36

19.01.2019

AGR-204 T :1. भुईमुंग उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. सोयाबीन-उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. तूर-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. भुईमुंगातील आंतरमशागतीसाठी िविवध औजारांचा वापर करणे

37

20.01.2019

AGR-204 T :1. तृणधान्य उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कडधान्य-उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. गळीतधान्य
उत्पादन तंतर्ज्ञान
P :1. भाताची चारसुतर्ी प तीने लागवड करणे

38

02.02.2019

39

03.02.2019

AGR-204 T :1. चारािपके उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. गवतिपके-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. गळीतधान्य व कडधान्य िपकांमध्ये गंधक व कॅ ि शययमचा िज समचा वापर
करणे
AGR-204 T :1. हवामानातील बदल आिण िपकावरील होणारा पिरणाम व उपाययोजना,
पुरवणी 2. बटाटा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. तंबाखू उत्पादन तंतर्ज्ञान
पुि तका P: 1. हवामान बदलांचा िपकांच्या वाढीवर होणारा पिरणाम अ यासणे, 2. कृ िष
अवजारांची ओळख आिण वापर करणे

40

09.02.2019

30

41

AGR-204 T :1. कृ िषशा ाची ओळख, 2. कृ िष-हवामानशा तर्, 3. जमीन
P: 1. पजर्न्यमापक, तापमापक, आदर्र् तामापक यंतर्ाची ओळख, काय अ यासणे,
2. िबयाण्याला जीवाणुखते, बुरशीनाशकाची बीज िकर्या करणे
AGR-204 T :1. मशागतीचे उ े श, 2. िबयाणे व बीज िकर्या, 3. खते व खत यव थापन
P :1. िपकाला पाणी दे ण्याच्या िविवध प ती, 2. पीक-उत्पादनातील िविवध
आच्छादकांचा अ यास करणे
AGR-204 T :1. पाणी यव थापन, 2. तणे व तण यव थापन, 3. कोरडवाहू शेती
P :1. शेतातील तणांची ओळख व तणिनयंतर्णाच्या प तींचा, 2. पीकप तीचा अ यास
करणे
AGR-204 T :1. िपक व शेती प ती, 2. ऊस-उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. कापूस-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P :1. ऊसाची सुधािरत जोडओळ व प ा प तीने लागवड करणे

AGR-204 T :1. शुगरबीट उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. सदर्ीय शेती उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. अंतगर्त व अंितम
पुरवणी परीक्षेबाबत सूचना
पुि तका P: 1. बटाटा बेणे िनवड आिण लागवड करणे, 2. कृ िष संशोधन कदर्ास भेट दे ऊन
िविवध िपकांच्या लागवडीचा अ यास करणे, 3. गांडूळखत व सदर्ीय लरी उत्पादन
करणे
10.02.2019
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)
कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 29

उ ानिव ा पदिवका (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019)
संपकर्- संपकर्सतर्
अ यासकम बौि क सतर्ः T(Theory): पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical): कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
सतर् क. िदनांक
संकेतांक
01
01.08.2018
संयक्
ु त संपकर्सतर् : मुक्त कृ िष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक संपकर्सतर्
आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सूचना, शंका-समाधान.
02

04.08.2018

AGR-225 T: 1. फळे , भाजीपाला आिण फु लांचे महत्त्व 2. फळे , भाजीपाला आिण फु लझाडांसाठी
हवामान, 3. फळे , भाजीपाला आिण फु लझाडांसाठी जमीन
P: 1. बागेचा नकाशा तयार करुन आखणी, 2. बागेतील जिमनीची तपासणी व माती
परीक्षण करणे

03

05.08.2018

AGR-225 T: 1. फळझाडे , भाजीपाला व फु लझाडांच्या लागवडीच्या प ती, 2. बागेसाठी जिमन
व ितचा िवकास आिण संरक्षण, 3. बागेची आखणी आिण लागवड
P: 1. बागेतील झाडाझुडपांची ख ा खोदून लागवड करणे, 2. बागेतील कंु ांची िनवड
करुन झाडे लावणे

04

11.08.2018

05

12.08.2018

AGR-225 T: 1. झाडांच्या वाढीसाठी आव यक अन्नदर् ये, 2. सिदर्य आिण रासायिनक खतांचा
वापर, 3. बागेसाठी पाण्याचे िनयोजन
P: 1. बागकामासाठी लागणाऱ्या साधनांची ओळख आिण वापर करणे,
2. बागेतील काडीकचऱ्यापासून कंपो ट खत तयार करणे
AGR-225 T: 1. बागेमध्ये आच्छादनाचा वापर, 2. बागेतील झाडांची छाटणी, वळण आिण
आधार, 3. उत्पादन वाढिवण्याच्या िवशेष प ती
P: 1. गांडूळखत ( हिर्मकंपो ट) तयार करणे

06

18.08.2018

AGR-225 T: 1. बागेमध्ये संजीवकांचा वापर, 2. बागेतील आंतरिपके आिण आंतरमशागत, 3.
तणे आिण तणांचे िनयंतर्ण
P: 1. बागेतील झाडांना पाणी दे णे

07

19.08.2018

AGR-225 T: 1. बागेतील रोग आिण त्यांचे िनयंतर्ण, 2. बागेतील िकडी आिण त्यांचे िनयंतर्ण, 3.
फळांची काढणी व हाताळणी
P: 1. बागेतील झाडांना खते दे णे

08

01.09.2018

09

AGR-225 T: 1. भाजीपाला काढणी व हाताळणी, 2. फु लांची काढणी व हाताळणी,
3. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. बागेतील झाडांना आधार दे णे व संरक्षण करणे
02.09.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

10

08.09.2018

AGR-226 T: 1. आंबा व काजू उत्पादन, 2. केळी, िंलबूवगीर्य फळझाडांचे उत्पादन,
3. नारळ, सुपारी आिण िचकू उत्पादन
P: 1. बागेतील झाडांना आधार व वळण दे णे, 2. बागेतील झाडांना खते दे ण्याच्या
प तीचा अ यास करणे

11

15.09.2018

AGR-226 T: 1. पेरू, पपई व अंजीर उत्पादन, 2. डािंळब व आवळा उत्पादन, 3. िंचच, बोर,
सीताफळ उत्पादन
P: 1. पॉलीटनेलमध्ये भाजीपाला व फु झाडांची रोपे तयार करणे, 2. आंबा मोहोराचे
संरक्षण करणे

12

16.09.2018

AGR-226 T: 1. टोम ॅटो, वांगी व िमरची उत्पादन, 2. कोबीवगीर्य भाज्यांचे उत्पादन,
3. वेलवगीर्य भाज्यांची उत्पादन
P: 1. बोरीच्या झाडांची छाटणी करणे, 2. फळझाडांचा बहार धरणे

13

22.09.2018

AGR-226 T: 1. शगावगीर्य भाज्यांचे उत्पादन, 2. कांदा, लसूण, बटाटा व भडी उत्पादन,
3. मूळवगीर्य भाज्यांचे उत्पादन
P: 1. वेलवगीर्य भाज्यांची बांधणी करणे

14

06.10.2018

AGR-226 T: 1. पालेभाज्यांचे उत्पादन, 2. शेवगा, कढीप ा व हादगा उत्पादन,
3. अपारं पिरक भाजीपाला उत्पादन
P: 1. कंदवगीर्य फु लझाडांची लागवड करणे

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 30

संपकर्- संपकर्सतर्
अ यासकम बौि क सतर्ः T(Theory): पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical): कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
सतर् क. िदनांक
संकेतांक
15
07.10.2018 AGR-226 T: 1. गुलाब, झडू , अॅ टर व िझिनया उत्पादन, 2. कानशन, जरबेरा व आिर्कड
उत्पादन, 3. शेवंती, डे िलया व गेलािर्डया उत्पादन,
P: 1. गुलाबाची छाटणी करणे
16

13.10.2018

AGR-226 T: 1. िनिशगंध, ग्ल ॅिडओलस व िलली उत्पादन, 2. ज मीनचे उत्पादन
P: 1. फळे , भाजीपाला व फु लांची पिरपक्वतेच्या लक्षणांवरुन काढणी करणे

17

14.10.2018

AGR-226 T: 1. फळे , भाजीपाला व फु लांचे वगीर्करण, 2. अितघनता व उच्चघनता लागवडीच्या
पुरवणीपुि त प ती, 3. फळे , भाजीपाला व फु लांची साठवणूक
का
P: 1. अितघनता प तीने लागवड केले या िपकांना वळण व छाटणी प तींचा
अ यास, 2. दर्ाक्ष िपकाच्या वळण व छाटणीचा अ यास करणे

18

20.10.2018

AGR-226 T: 1. दर्ाक्ष उत्पादन, 2. करवंद, फालसा व बेल उत्पादन, 3. सफरचं द व टर्ॉबेरी
पुरवणीपुि त उत्पादन P: 1. फळे व भाजीपाला िपकांच्या बाजारपेठेचा अ यास
का

19

21.10.2018

AGR-226 T: 1. पॉिलहाऊस व शेडनेटमधील भाजीपाला उत्पादन, 2. भाजीपाला िपकांचे
पुरवणीपुि त िबजोत्पादन, 3. अननस व फणस उत्पादन
का
P: 1. फळे , भाजीपाला व फु ले साठवणूकीसाठी शीत साखळी व शीतकक्षांचा अ यास

20

03.11.2018

21

AGR-226 T: 1. पीअर, पीच व लम उत्पादन, 2. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
पुरवणीपुि त P: 1. शेडनेटमधील भाजीपाला िपकांचे पाणी व खत यव थापनाचा अ यास
का
04.11.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

22

17.11.2018

AGR-227 T: 1. रोपवािटका थापनेची कायर्प ती, 2. रोपवािटकेसाठी जागेची िनवड आिण
पूवर्तयारी, 3. रोपवािटकेतील मातृवक्ष
ृ ांची लागवड आिण संगोपन
P: 1. रोपवािटकेचा आराखडा तयार करून आखणी करणे, 2. रोपवािटकेसाठी
लागणाऱ्या साधनांचा अ यास करणे

23

18.11.2018

AGR-227 T: 1. रोपवािटकेतील अिभवृ ीसाठी माध्यमे आिण सािहत्य, 2. रोपवािटकेसाठी
िविवध हत्यारे व अवजारे , 3. रोपवािटकेतील अिभवृ ीगृहे
P: 1. रोपवािटकेमधील अिभवृ ीच्या माध्यमांचा अ यास करणे, 2. वन पतींची
िबयांपासून अिभवृ ी करणे

24

24.11.2018

AGR-227 T: 1. रोपवािटकेत झाडांची शाखीय अिभवृ ी व ऊितसंवधर्न, 2. रोपवािटकेतील
झाडांची िबयांपासून अिभवृ ी 3. रोपवािटकेतील अिभवृ ीसाठी संजीवकाचा वापर
P: 1. रोपांची शाखीय प तीने अिभवृ ी करणे, 2. रोपवािटकेत वाफे तयार करुन ते
िनजतुक करणे

25

25.11.2018

AGR-227 T: 1. रोपवािटकेत झाडांच्या कलमा-रोपांचे संरक्षण, 2. रोपवािटकेतील झाडांच्या
कलमांची िनगा, 3. कलमा-रोपांचे िवकर्ीसाठी सं करण
P: 1. कलमा-रोपांची पुनलार्गवड करणे

26

01.12.2018

29

AGR-227 T: 1. रोपवािटकेतील मजूर यव थापन, 2. कलमा-रोपांचे िवकर्ीसाठी विर्गकरण व
दशर्नीय मांडणी, 3. रोपवािटकेतील वाफे आिण अिभवृ ी गृहांचे िनजतुकीकरण P:
1. रोपवािटकेत अिभवृ ीसाठी संजीवकांची दर्ावणे तयार करणे
02.12.2018 AGR-227 T: 1. ल ॅन्ट लायबरी : संक पना व कायर्प ती, 2. रोपवािटकेतील वषर्भरातील
िनिव ठा व कामांचे िनयोजन, 3. रोपवािटकेतील खचार्चे अंदाजपतर्क व आिर्थक
िनयोजन P: 1. रोपवािटकेतील अिभवृि गृहांचा अ यास करणे
08.12.2018 AGR-227 T: 1. शासनाच्या रोपवािटका िवकास योजना, 2. रोपवािटकेचे अथर्शा तर्,
3. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. रोपवािटकेतील कामांचे आिण खचार्चे अंदाजपतर्क तयार करणे
09.12.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर 3 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

30

15.12.2018

27

28

AGR-228 T: 1. परसबाग, 2. बागबिगचा आराखडा, 3. बागेतील सजीव आिण िनजीर्व घटक
P: 1. परसबागेचा आराखडा तयार करणे, 2. ांगणउ ानातील सजीव व िनजीर्व
घटकांचा अ यास करणे
कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 31

संपकर्- संपकर्सतर्
अ यासकम बौि क सतर्ः T(Theory): पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical): कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
सतर् क. िदनांक
संकेतांक
31
16.12.2018 AGR-228 T: 1. बागेतील बांधकामे, 2. िहरवळीचे कार, 3. बागेतील झुडपांचे कार
P: 1. बागेतील झाडांचे संरक्षण करणे, 2. बागेत िहरवळ (लॉन) तयार करणे
32

05.01.2019

AGR-228 T: 1. कंु पण आिण कडांचे कार, 2. शोिभवंत पानांची आिण फु लांची झुडपे,
3. घरात ठे वण्यासाठी शोिभवंत झाडांची, िनवड, मांडणी आिण िनगा
P: 1. पाण्यातील वन पतींची लागवड करणे, 2. जिमनीिशवाय झाडांची लागवड
करणे.

33

06.01.2019

AGR-228 T: 1. िनवडुं गाचे कार, 2. लतावेलींचे कार, 3. माड (पाम) आिण बांब ू
P: 1. काचपातर्ातील बाग तयार करणे

34

12.01.2019

35

13.01.2019

AGR-228 T: 1. ऑिकड, 2. वामन वृक्ष (बोनसाय), 3. पाण्यात वाढणाऱ्या शोिभवंत वन पती
P: 1. टांगण्यासाठी (हँिंगग बा केट) कंु ा तयार करणे
AGR-228 T: 1. ेक्षणीय झाडे , 2. गच्चीवरील बाग, 3. खडकबाग
P: 1. झाडांपासून बोन्साय तयार करणे

36

19.01.2019

37

AGR-228 T: 1. पु परचना, 2. दशर्नात सहभाग, 3. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. फु लांच्या िविवध पु परचनांचा अ यास करणे
20.01.2019
अंतगर्त परीक्षा पेपर 4 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 32

कृ िष यवसाय यव थापन पदिवका (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019)
संपकर्सतर् क.
01

संपकर्सतर्
िदनांक
01.08.2018

अ यासकम
संकेतांक

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
संयक्
ु त संपकर्सतर् : मुक्त कृ िष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर्सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सूचना, शंका-समाधान

02

04.08.2018

AGR-217

T : 1. कृ िष-अथर्शा ाचे वरुप आिण या ती; 2. मागणी आिण मागणीचा
िस ांत; 3. पुरवठा आिण पुरव ाचा िस ांत
P: 1. कृ िषमालाच्या मागणी, पुरव ाचा अ यास करणे, 2. उत्पादन खचार्च्या
िविवध घटकांचा अ यास करणे

03

05.08.2018

AGR-217

T: 1. उपयोिगता िव लेषण, 2. उत्पादन आिण उत्पादनाला भािवत करणारे
घटक, 3. यव थापनशा तर् संक पना आिण िवकास
P: 1. कृ िष िव पुरिवणाऱ्या सं थांचा अ यास करणे, 2. कृ िष यवसायातील
अिभलेखे, 3. लेखा पुि तकांचा अ यास करणे

04

11.08.2018

AGR-217

05

12.08.2018

AGR-217

T: 1. कृ िष यव थापन संक पना आिण महत्त्व, 2. कृ िषसाधन ोत यव थापन,
3. कृ िष यवसायातील िव यव थापन
P: 1. कृ िष यवसाय वैयिक्तक अंदाजपतर्क तयार करणे, 2. दे शांतगर्त मुख कृ िषबाजारपेठांचा अ यास करणे
T: 1. कृ िष यवसायासाठी िव लेषणाची साधने, 2. कृ िष-िवपणन : याख्या आिण
या ती, 3. शेतीमालाच्या िवकर्ीची काय
P: 1. कृ िषमालाच्या िवकर्ी यव थेचा अ यास करणे

06

18.08.2018

AGR-217

T: 1. दे शांतगर्त िवपणन, 2. शेतीमाल बाजार यव थेचा खचर् ,
3. िवकर्ी यव थेतील िनयमन
P: 1. कृ िषमालाच्या गुणव ा मापदं डांचा अ यास करणे

07

19.08.2018

AGR-217

T: 1. शेतीउत्पादनाची िनयार्त ,गरज ,प ती आिण काय 2. कृ िषमाल िनयार्तीसाठी
बाजारपेठ व मालाचा दजार्; 3. जागितक यापार व मािहतीतंतर्ज्ञान
P: 1. कृ िषमालाच्या आयात, िनयार्त धोरणाचा अ यास करणे

08

01.09.2018

AGR-217

09

02.09.2018

T: 1. फळे , भाजीपाला िनयार्त, 2. फु लांची िनयार्त ,3 .अंतगर्त व अंितम
परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. फळे , भाजीपाला आिण फु लांच्या िनयार्तीचा अ यास करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

10

08.09.2018

AGR-218

T: 1. कृ िषसेवा कदर्ांची गरज; 2. सुधािरत वाणांची उत्पती व िनिर्मती;
3. रासायिनक खते, रोग आिण कीड ितबंधक औषधे यांचा वापर
P: 1. कृ िषसेवा कदर् सुरु करण्यासाठी आव यक बाबींची मािहती घे णे,
2. कृ िषसेवा कदर्ामाफर्त पुरिवण्यात येणाऱ्या सुिवधांचा अ यास करणे

11

15.09.2018

AGR-218

T: 1. कृ िषसेवा कदर् चालिवण्यासाठी अहर् ता, 2. कृ िषसेवा कदर् सुरु करण्याचे िनयम
व िनयामावली, 3. कृ िषसेवा कदर्ाचे आिर्थक िनयोजन
P: 1. कृ िषसेवा कदर्ाच्या कायर्प तीचा अ यास करणे, 2. कृ िषसेवा कदर्ावर
उपल ध िनिव ठांची यादी व िंकमत िमळिवणे

12

16.09.2018

AGR-218

13

22.09.2018

AGR-218

T: 1. िनिव ठा-बी-िबयाणे व नसर्री रोपे यव थापन, 2. िनिव ठा-रोग व
कीडनाशके, इतर रसायने, औजारे , 3. िनिव ठा-िंसचन वापर यंतर्े, इतर सािहत्य व
सामगी
P: 1. कृ िषसेवा कदर् सुरु करणेसाठी आव यक भांडवल,कजर्सोयी यांचा अ यास
करणे,2 . कदर्ाच्या अथर्शा तर्ाचा अ यास करणे
T: 1. यव थापनासाठी लागणारे मनु यबळ व यांितर्क बळ, 2. िनिव ठा िवकर्ी
यव थेतील िविवध काय, 3. िवकेते-खरे दीदार संबंध
P: 1. कृ िषसेवा कदर्ाकडू न शेतकऱ्याच्या अपेक्षांचा अ यास करणे
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संपकर्सतर् क.
14

संपकर्सतर्
िदनांक
06.10.2018

15

07.10.2018

16

13.10.2018

17

14.10.2018

18

20.10.2018

19

21.10.2018

20

03.11.2018

अ यासकम
संकेतांक
AGR-218

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
T: 1. िनिव ठांची रोख ,उधार िवकर्ी व त्यानंतरची हमी, 2. िवकर्ी यव थेचा खचर् व
नफा, 2. िनिव ठा िवकर्ी यव थापनामधील कायर्क्षमता
P: 1. कृ िषसेवा कदर्ावरील उपल ध कृ िष-रसायनांची चिलत आिण शा तर्ीय
नावा माणे यादी करणे
AGR-218 T: 1. शेती-उत्पादनाशी िनगिडत योजना, िशफारशीसंबंधी स ला, 2. कृ िष पतपुरवठा स ला, 3. पीक िनयोजनासंबंधी स ला
P: 1. कीटकनाशके, बुरशीनाशके, जीवाणुखते, रासायिनक खते यांचे वगीर्करण
करणे
AGR-218 T: 1. कृ िषसेवा कदर्ामाफर्त दे ण्यात येणाऱ्या सेवास ला यासंबंधी मािहती,
2. शेतमाल िवकर्ी यव थेसंबंधी स ला P: कृ िष स ला सेवा कदर्ास भेट दे ऊन
तेथील सेवांची आदशर् कृ िषसेवा कदर्ातील सेवांशी तुलना करणे
AGR-218 T: 1. जागितक यापार संघटन आिण कृ िष यापार, 2. कृ िष िवकर्ी
पुरवणीपुि तका यव थापनातील बदल, नवीन कायदे आिण िनयमावली, 3. कृ िष मालाच्या िंकमती
P: 1. िविवध कृ िष उ ोगांना भेटी व पाहणी अहवाल तयार करणे ,2 .कृ िष वन
शेतीस भेट आिण अहवाल तयार करणे
AGR-218 T: 1. कंतर्ाटी शेती ,सामुिहक शेती व सहकारी शेती प ती, 2. आप ी यव थापन
पुरवणीपुि तका आिण िपक िवमा योजना, 3. कृ िष उ ोजकता िवकास
P: 1. कृ िष यवसाय संज्ञापनातील िविवध घटकांचा अ यास करणे
AGR-218 T: 1. एकाित्मक अन्नदर् ये, पाणी, खते, कीड, रोग आिण िवकर्ी यव थापन,
पुरवणीपुि तका 2. वनशेती व कृ िष वािनकी, 3. चारा िपकांचे अथर्शा तर्
P: 1. िविवध िपकांच्या लागवड खचार्चा अ यास करणे

21

AGR-218 T: 1. कृ िष यवसाय संज्ञापन व समािव ट घटकांची या ती, 2. अंतगर्त व अंितम
पुरवणीपुि तका परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. कृ िषसाठी कजर् पुरवठा ताव तयार करणे
04.11.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

22

17.11.2018

AGR-219

T:
3.
P:
2.

23

18.11.2018

AGR-219

24

24.11.2018

AGR-219

25

25.11.2018

AGR-219

T: 1. िकर्या उ ोगासाठी शासकीय योजना, 2. िकर्यायुक्त पदाथार्ंची िनयार्त
3. दुग्ध यवसाय
P : 1. एखा ा िकर्या-उ ोगाचा अ यास करणे, 2. दुग्ध यवसायाचा अ यास
करणे
T: 1. दुग्ध यवसायासाठी सोयी-सुिवधा, 2. दुग्ध यवसाय व िकर्या,
3. कुक्कुटपालन
P : 1. कुक्कुटपालन यवसायाचा अ यास करणे ,2.रोपवाटीका यव थापन
प तीचा अ यास करणे.
T : 1. कुक्कुटपालन यव थापन, 2. रोपवािटका, 3. रोपवािटका यव थापन
P : 1. लोिर ट शॉप यव थापनाचा अ यास करणे

26

01.12.2018

AGR-219

T : 1. रोपवािटका उत्पादनाचे िवपणन, 2. ' लोिर ट शॉप'ची थापना आिण
संचालन, 3. ' लोिर ट शॉप यव थापन
P: 1. आप या पिरसरातील कृ िषपयर्टन थळांची मािहती घे ऊन त्यांची यादी तयार
करणे

27

02.12.2018

AGR-219

T : 1. कृ िष-पयर्टनाची मूलतत्त्वे, 2. कृ िष-पयर्टन थळाची िनिर्मती, 3. िवशेष
पयर्टन
P : 1. किष-पयर्टन आिण कृ िष- दशर्नामध्ये मािहती-तंतर्ज्ञानाचा वापर करणे

1. कृ िष िकर्या उ ोगाची गरज, 2. िकर्यायुक्त पदाथार्ंची साठवण व िवकर्ी
िकर्या उ ोगासाठी भांडवल,
1. िकर्यायुक्त उ ोगातील अडचणी आिण वैिश ांचा अ यास करणे,
िकर्या-उ ोगाच्या अथर्शा तर्ाचा अ यास करणे
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संपकर्सतर् क.
28

संपकर्सतर्
िदनांक
08.12.2018

अ यासकम
संकेतांक
AGR-219

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
T : 1. िवशेष कृ िष- दशर्ने, 2. कृ िष- दशर्नासाठी मािहती-तंतर्ज्ञानाचा वापर ,
3. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P : 1. कृ िष- दशर्नआयोिजत करण्यासाठी क प आराखडा तयार करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

29

09.12.2018

30

15.12.2018

AGR-220

T : 1. सं ेषणाची मूलतत्त्वे, 2. सं ेषणाचे कार, 3. सं ेषणातील अडथळे
P : 1. सं ेषण चकर्ाचा अ यास करणे, 2. लेखी व त डी सं ेषणाचा अ यास करणे

31

16.12.2018

AGR-220

T : 1. भावी सं ेषण, 2. यवसाय सं ेषण, 3. उ ेजनांची काय
P : 1. सं षणातील अडथ यांचा अ यास करणे, 2. जािहरातीसाठी योग्य
माध्यमाची िनवड करणे

32

05.01.2019

AGR-220

T : 1. उ ेजनाची प ती, 2. सं थांच्या संधानाकिरता सं ेषण, 3. कृ िष-सं ेषणाची
सारमाध्यमे
P : 1. कृ िष- दशर्नासाठी सं ेषणाचा वापर करणे, 2. कृ िष स ला सेवस
े ाठी भावी
सं ेषणाचा अ यास करणे

33

06.01.2019

AGR-220

34

12.01.2019

AGR-220

35

13.01.2019

AGR-220

36

19.01.2019

AGR-220

37

20.01.2019

T : 1. िनयार्त उ ेजन, 2. संगणक पिरचय, 3. संगणकाची अंतगर्त मािहती
P: 1. संगणकातील एम.एस.वडर् ची ओळख करुन घे णे.
T : 1. सॉ टवेअरची मािहती, 2. मि टमीिडया व इंटरनेटची ओळख,
3. कृ िषक्षेतर्ात संगणकाचा वापर
P : 1. िपक उत्पादनमध्ये संगणकाच्या वापरासाठी मािहती तयार करणे
T : 1. मािहती-तंतर्ज्ञानाचा उपयोग, 2. डे टा बेस म ॅनेजमट, 3. मािहती-तंतर्ज्ञानाचा
वापर
P : 1. कृ िष आिण कृ िष यवसायातील वेब साईटची यादी तयार करणे
T : 1. शेती यवसायाकिरता इंटरनेटचा वापर, 2. अॅगी-इन्फॉरम ॅिटक्स ,3 .अंतगर्त
व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P : 1. फळे , भाजीपाला, फु लबाजारातील मागील दरांची मिहनावार मािहती एकतर्
करुन दरांच्या चढ-उताराचा अ यास करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)
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कृ िष-पतर्कािरता पदिवका (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019)
संपकर्सतर् क.
01

संपकर्सतर्
िदनांक
01.08.2018

अ यासकम
संकेतांक

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
संयक्
ु त संपकर्सतर् : मुक्त कृ िष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर्सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सूचना, शंका-समाधान

02

04.08.2018

AGR-221

T: 1. कृ िष-पतर्कािरता, 2. कृ िष पतर्कािरतेची तत्त्वे 3. कृ िष पतर्कािरतेची उि टे
P: 1. महारा टर्ातील मराठी दै िनकांतील मािहतीचे िव लेषण करणे, 2. शेतीिवषयक
मािसकांचा अ यास करणे .

03

05.08.2018

AGR-221

T: 1. कृ िष-पतर्कािरतेची काय, 2. बातमी, 3. कृ िष-पतर्कािरतेचे वरुप
P: 1. महारा टर्ातील शेतीिवषयक दै िनकातील/मािसकातील संपादकीय लेखांचा
अ यास करणे ,
2. आकाशवाणी/दूरदशर्न वरील शेतीिवषयक कायर्कमांची मािहती घे णे

04

11.08.2018

AGR-221

T: 1. कृ िष-पतर्कािरतेचे कार, 2. माध्यमांच्या कायार्लयाचे वरुप, 3. वृ पतर्ांची
मांडणी व सजावट
P: 1. गितशील शेतकऱ्याची आिण कृ िष शा ज्ञाची मुलाखत घे णे ,
2. शेतीिवषयक वृ लेख /यशोगाथा िलिहणे

05

12.08.2018

AGR-221

T: 1. चांग या कृ िष-वातार्हाराचे गुण, 2. कृ िष-पतर्कािरतेतील श दयोजना व
वाक्यरचना, 3. मुलाखत-तंतर् आिण मंतर्
P: 1. शेतीिवषयक जािहरातींचा अ यास करणे.

06

18.08.2018

AGR-221

07

19.08.2018

AGR-221

08

01.09.2018

AGR-221

09

02.09.2018

T: 1. वृ लेख आिण यशोगाथा ,2 .संपादकीय, 3. खास अंक आिण लेखमाला,
P: 1. कृ षीिवषयक छायािचतर्े, रे खािचतर्े आिण यंगिचतर्े यांचा अ यास करणे
T: 1. कृ िष-जािहराती ,2 .िचतर् आिण छायािचतर्, 2. कृ िष पुरवणी
P: 1. िदले या लेखाचे मुिदर्तशोधन करुन सुधािरत त तयार करणे
T: 1. संपादन ,2 .मू यमापन ,3 .अंतगर्त व अंितम परीक्षेबबात सूचना
P: छापील सािहत्याचे व मजकुराचे मू यमापन करणे.
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

10

08.09.2018

AGR-222

T: 1. कृ िष-संज्ञापन, 2. संज्ञापन ितमाणे, 3. कृ िष-संज्ञापन िकर्या
P: 1. संदेशवहन िकर्या व या िकयेतील घटक ओळखणे. 2. आकाशवाणी
सारणासाठी कायर्कम तयार करणे.

11

15.09.2018

AGR-222

T: 1. वैयिक्तक संज्ञापन, 2. गट संज्ञापन, 3. समूह संज्ञापन,
P: 1. दूरिचतर्वाणीसाठी योजनेची मािहती दे णारी संिहता तयार करणे,
कृ िषयोजनांची मािहती दे णारी ह तपितर्का ,घडीपितर्का ,पुि तका तयार करणे

12

16.09.2018

AGR-222

T: 1. संगणक आिण इलेक्टर्ॉिनक संज्ञापन, 2. कृ िषवाङ्मय, 3. नवाचारांचे
संज्ञापन
P: 1. कृ िषयोजनेला िस ी दे णारे िभ ीपतर्क तयार करणे 2. कृ िषिवषयक
वृ कथांचा अ यास करणे.

13

22.09.2018

AGR-222

14

06.10.2018

AGR-222

15

07.10.2018

AGR-222

16

13.10.2018

AGR-222

T: 1. संज्ञापन सम या, 2. कृ िष-पतर्कािरता, 3. कृ िष-पतर्कािरता : छापील माध्यमे
P: 1. सभेला हजर राहू न सभेचा वृ ांत तयार करणे.
T: 1. कृ िष पतर्कािरता-इलेक्टर्ॉिनक माध्यमे, 2. कृ िष-बातमी संकलन, 3. बातमी
िलखाणातील दक्षता
P: 1. कृ िष दशर्नाचे आयोजन व बात या तयार करणे.
T : 1. बातमी लेखनाच्या प ती, 2. बातमीची मांडणी, 3. कृ िष-कायर्कमांच्या
बात या
P: 1. कृ िष कायर्कर्मांसंबंधी पिरपतर्क तयार करणे
T: 1. बातमीची त तयार करणे, 2. कृ िष-बात यांचे िनयोजन
P: 1. महत्त्वाच्या यक्तींच्या मुलाखतीवर आधािरत वृ ांत तयार करणे.

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 36

संपकर्सतर् क.
17

संपकर्सतर्
िदनांक
14.10.2018

अ यासकम बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
संकेतांक
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
AGR-222 T: 1. जनसंपकर् माध्यमांशी िनगडीत कायदे , 2. जनसंपकर् माध्यमे आिण समाज ,
पुरवरणीपुि तका 3 .कृ िष-पतर्कािरतेत सामािजक माध्यमांचा वापर
P: 1. लोकसहभागातून गर्ामसवक्षणात गावाचे िविवध नकाशे तयार करणे ,
2. लोकसहभागातून गर्ामसवक्षणाच्या िविवध िव लेषण प तींचा अ यास करून
आकृ ती रे खाटन करणे
AGR-222 T: 1लोकसहभागातून गर्ाम सवक्षण )PRA(, 2. कलह-संघषर् यव थापन ,
पुरवरणीपुि तका 3. नेतत्ृ वगुण िवकास
P: 1. कृ िष उत्पादने लोकि य करण्यासाठी जािहरात करणे
AGR-222 T: 1. बाजारािभमुख कृ िष िव तार, 2. पतर्कारीतेची सवर्समान्य तत्त्वे व िस ांत ,
पुरवरणीपुि तका 3 .कृ िष पतर्कारीतेतील संधी आिण मयार्दा
P: 1. िविवध कृ िष उत्पादनांची गरज ओळखण्यासाठी बाजारपेठांचे सवक्षण
करणे
AGR-222 T: 1. उ ोजकता िवकास, 2. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
पुरवरणीपुि तका P: 1. िकर्या उ ोगाबाबतचा क प अहवाल तयार करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

18

20.10.2018

19

21.10.2018

20

03.11.2018

21

04.11.2018

22

17.11.2018

AGR-223

23

18.11.2018

AGR-223

24

24.11.2018

AGR-223

25

25.11.2018

AGR-223

26

01.12.2018

AGR-223

27

02.12.2018

AGR-223

28

08.12.2018

AGR-223

29

09.12.2018

30

15.12.2018

AGR-224

T: 1. आधुिनक पतर्कािरतेची मूलतत्त्वे आिण कार, 2. आधुिनक पतर्कािरतेचे
घटक, 3. मािहती-तंतर्ज्ञानाचे मायाजाल,
P : 1. आधुिनक पतर्कािरतेच्या घटकांचा अ यास करणे, 2. माध्यम व समाजाचे
नाते यांचा अ यास करणे.
T: 1. आंतररा टर्ीय संज्ञापन व आपण, 2. समाज आिण माध्यमांच्या गुंत्याची
सोडवणूक,
3. आधुिनक मुिदर्त माध्यमे
P : 1. सजर्नशील लेखन आिण चालू घडामोडींवरील मािहतीचे सादरीकरण करणे,
2. वृ पतर्ातील बात यांचे विर्गकरण व कृ िषिवषयक छायािचतर्ांचे वणर्न करणे
T: 1. दृक्- ा य माध्यमांचे बदलते वरुप, 2. संगणकाचा वापर, 3. सायबर
पतर्कािरता
P : 1. कृ िष-उ ोगाला भेट दे ऊन त्या आधारे बातमी व लेख तयार करणे,
2. संकेत थळासाठी लेखन करणे
T : 1. िवकास पतर्कािरतेचे बदलते वरुप ,2 .माध्यमांची बदलती आशय घनता ,
3 .संशोधनािधि ठत आिण शोध पतर्कािरता
P : कृ िष कायार्लयाच्या भेटीवरुन वातार्ंकन करणे.
T : 1. िशक्षणाचे महत्त्व, 2. आंतररा टर्ीय घडामोडींचे आव यक सामान्य ज्ञान,
3. िविवध क्षेतर्ातील थािनक व चालू घडामोडी
P : 1. नैसिर्गक आप ींचे वातार्ंकन करणे व वृ पतर्ातून िस ीस पाठिवणे.
T : 1. जनसंपकार्चे पतर्कािरतेतील थान, 2. मािहतीपट- िचतर्पट यांची िनिर्मती,
3. मि टमेिडया पतर्कािरता
P : दूरिचतर्वाणीसाठी संिहता लेखन करणे,
T : 1. फोटो पतर्कािरता, 2. माध्यमातील आधुिनक यव थापन ,3 .अंतगर्त व
अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P : 1. जनसंपकर् अिधकाऱ्याची मुलाखत घे ऊन मुलाखतीचा अहवाल तयार करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)
T : 1. दुग्ध यवसाय, 2. कुक्कुटपालन, 3. शेळी-मढीपालन आिण वराहपालन
P : 1. दुग्ध यवसायासंबंधी यशोगाथा तयार करून ती कृ षीिवषयक मािसकात
िस करणे,
2. यश वी फळ िकर्या-उ ोगावर लेख तयार करुन तो वृ पतर्ामध्ये िस करणे.
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संपकर्सतर् क.
31

संपकर्सतर्
िदनांक
16.12.2018

अ यासकम
संकेतांक
AGR-224

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
T : 1. रोपवािटका, 2. मत् यशेती, 3. सिदर्य खते
P : 1. मत् यबीज कदर्ाला भेट दे ऊन वृ पतर्ासाठी बातमी तयार करणे, 2. वाईनरी
उ ोगािवषयी मािहती दे णारी मुलाखत िस करणे.

32

05.01.2019

AGR-224

T : 1. फु लशेती, 2. कृ िष-पयर्टन, 3. इतर पूरक उ ोग
P : 1. दूरिचतर्वाणीसाठी फळरोपवािटका यवसायाची मािहती दे णारी संिहता तयार
करणे, 2. िकर्या उ ोगातील अडचणींवर लेख िलिहणे.

33

06.01.2019

AGR-224

T : 1. िविवध शासकीय योजना, 2. भारतीय शेती, 3. फळे आिण भाजीपाला
यावरील िकर्या
P : 1. शेळी-मढीपालन उ ोगािवषयी मािहती दे णारा कायर्कम आकाशवाणीवरुन
सािरत करणे.

34

12.01.2019

AGR-224

T : 1. धान्य- िकर्या, 2. ऊस- िकर्या, 3. औषधी व मसाला वन पित- िकर्या
P: 1. हिरतगृहामध्ये फु लशेती करणाऱ्या उ ोजकाकडू न फु लांच्या िवकर्ी यव थेची
मािहती िमळवून त्यावर वृ कथा िलिहणे.

35

13.01.2019

AGR-224

T : 1. मत् य- िकर्या, 2. दर्ाक्षवाईन-उ ोग, 3. िविवध शासकीय योजना
P : 1. िकर्या उ ोगासाठी लागणारी कागदपतर्े लोकांना मािहत होण्यासाठी
िभ ीपतर्के तयार करणे.

36

19.01.2019

AGR-224

37

20.01.2019

T: 1. क प अहवाल, 2. िकर्या-उ ोगांसाठी आव यक परवाने ,3 .अंतगर्त व
अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. पूरक उ ोगांसाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची मािहती दे णारी घडीपितर्का
तयार करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 38

फळबागा पदिवका िशक्षणकम (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019)
संपकर्सतर् क.
01

संपकर्सतर्
िदनांक
01.08.2018

अ यासकम
संकेतांक

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
संयक्
ु त संपकर्सतर् : मुक्त कृ िष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर्सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सूचना, शंका-समाधान

02

04.08.2018

AGR-205

03

05.08.2018

AGR-205

04

11.08.2018

AGR-205

05

12.08.2018

AGR-205

06

18.08.2018

AGR-205

07

19.08.2018

AGR-205

08

01.09.2018

AGR-205

09

02.09.2018

T:1 . फळबागा लागवडीसाठी वाव व महारा टर्ातील फळबागा िवभाग,
2. फळबागांसाठी योग्य हवामान व जमीन, 3. फळाबागा लागवडीसाठी जागेची
िनवड
P:1 . फळबागा लागवडीसाठी जमीनीची िनवड, आखणी आिण लागवड,
2. फळझाडांची छाट कलम, गुटी कलम व दाब कलमाने अिभवृ ी करणे
T: 1 . फळबागांचे िनयोजन, आखणी आिण लागवड प ती, 2. कोरडवाहू
फळबागांचे यव थापन,3 . फळबागेतील मशागतीच्या प ती
P:1 . भेट व शडा कलम व डोळा भरुन अिभवृ ी, 2. लागवडीसाठी ख ा खणणे
आिण भरणे
T: 1. फळझाडांसाठी अन्नांशांची गरज आिण पाणीपुरवठा, 2. फळबागांतील
तणांचे िनयंतर्ण, 3. फळबागांची छाटणी आिण वळण दे ण्याच्या प ती
P : 1. फळबागेची लागवड आिण झाडांना आधार दे णे, 2. फळबागांसाठी पाणी
आिण खते दे ण्याच्या प तींचा अ यास करणे
T: 1. डो यांमधील फळांकुरांची िनिर्मती, 2. फळांची गळ, गळीच्या अव था,
कारणे आिण उपाययोजना ,3 .फळांची िवरळणी ,िवरळणीची गरज आिण
कायर्प ती
P: 1. फळझाडांची छाटणी करणे आिण वळण दे णे, 2. फळांची िवरळणी, गरज
आिण कायर्प ती
T : 1. फळबागांसाठी संजीवकांचा वापर, 2. फळझाडांच्या कमी उत्पादकतेची
कारणे व उपाययोजना, 3. फळांची काढणी, वगर्वारी, पॅिंकग आिण िवकर्ी यव था
P: 1. फळझाडांसाठी लागणाऱ्या संजीवकांचे दर्ावण तयार करणे
T: 1. िबयांची सु ताव था आिण उगवणशक्ती, 2. फळझाडांच्या शाखीय
अिभवृ ीच्या प ती, 3. रोपवािटकेतील अिभवृि गृहे
P: 1. फळांची पक्वता तपासणी, काढणी, तवारी आिण पॅिंकग करणे
T: 1. फलो ान िवकासातील रोपवािटकेचे महत्त्व, 2. शासनाच्या फलो ान िवकास
योजना ,3 .अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना.
P: 1. रोपवािटका थापन करण्यासाठी आराखडा तयार करणे आिण
अिभवृि गृहांचा अ यास करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

10

08.09.2018

AGR-206

11

15.09.2018

AGR-206

12

16.09.2018

AGR-206

13

22.09.2018

AGR-206

T: 1. आंबा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. केळी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. दर्ाक्ष-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. इनिसटू प तीने आं याची लागवड करणे आिण गावठी आं याचे सुधािरत
जातीत रुपांतर करणे, 2. बाड िम ण आिण बोड पे ट तयार करणे आिण ितचा
वापर करणे
T: 1. संतर्ा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. मोसंबी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. िंलबू-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फळबागेतील आंतरमशागत व तणिनयंतर्ण करणे, 2. आंबा मोहोराचे संरक्षण
करणे
T: 1. पपनस उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. गर्ेपफु ट उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. डािंळब-उत्पादन
तंतर्ज्ञान
P: 1. दर्ाक्षवेलींची एि ल छाटणी करणे, 2. दर्ाक्ष बागेवर कीटकनाशकांचे आिण
रोगनाशकांचे दर्ावण तयार करुन फवारणे
T: 1. पेरु उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. पपई उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. अंजीर-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. आं याच्या झाडांना क टारची िकर्या करणे
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संपकर्सतर् क.
14

संपकर्सतर्
िदनांक
06.10.2018

अ यासकम
संकेतांक
AGR-206

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
T: 1. बोर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. सीताफळ उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. रामफळ-उत्पादन
तंतर्ज्ञान
P: 1. दर्ाक्षवेलींची ऑक्टोबर छाटणी करणे आिण खोडावर गडर् िंलग करणे

15

07.10.2018

AGR-206

T: 1. किंलगड उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. खरबूज उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. िबबा-उत्पादन
तंतर्ज्ञान
P: 1. फळझाडांना बहार िटर्टमट दे णे

16

13.10.2018

AGR-206

T : 1. जांभळ
ू उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. िंचच-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फळझाडांना खते व पाणी दे ण्याच्या प ती अ यासणे

17

14.10.2018

AGR-206 T : 1. चे री उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. सफरचं द उत्पादन तंतर्ज्ञान 3. पीअर ,पीच , लम
पुरवणीपुि तका उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. िबयाण्याची सु ताव था न ट करण्याच्या प तींचा अ यास करणे ,2 .रोग
िकडींचा ादुभार्व असले या बागांना भेट दे णे

18

20.10.2018

AGR-206 T : 1. डर्ॅगन ू ट व नोनी ु ट उत्पादन तंतर्ज्ञान2 . बेलफळ उत्पादन तंतर्ज्ञान,
पुरवणीपुि तका 3. चहा उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फळांच्या साठवणुकीत होणारे भौितक व रासायिनक बदलांचा अ यास
करणे ,

19

21.10.2018

AGR-206 T : 1. सुगंधी वन पती उत्पादन तंतर्ज्ञान ,2 .औषधी वन पती उत्पादन तंतर्ज्ञान,
पुरवणीपुि तका 3. मधमाशापालन
P: 1. फळ कर्ीया उ ोगास भेट दे णे

20

03.11.2018

21

AGR-206 T : 1. घन लागवड आिण िमडो ऑचडर् प ती ,2 .अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत
पुरवणीपुि तका सूचना
P: 1. औषधी व सुगंधी वन पतींची ओळख आिण अ यास करणे
04.11.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

22

17.11.2018

AGR-207

T : 1. काजू उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. िचकू उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. नारळ-उत्पादन
तंतर्ज्ञान
P: 1. टर्ॉबेरीची रोपापासून लागवड करणे, 2. िचकू फळांची पिरपक्वतेची लक्षणे
बघून काढणी करणे

23

18.11.2018

AGR-207

T : 1. सुपारी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. अननस उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. कॉफी-उत्पादन
तंतर्ज्ञान
P: 1. फळझाडांना वळण आिण आधार दे णे, 2. गावठी आव याच्या रोपांवर
डोळा भरणे

24

24.11.2018

AGR-207

T : 1. रबर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. ऑईलपाम (ते यामाड (उत्पादन तंतर्ज्ञान,
3. टर्ॉबेरी-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फळांची िवरळणी करुन संजीवकांचा वापर करणे, 2. िचकूची भेट कलमाने
अिभवृ ी करणे

25

25.11.2018

AGR-207

T : 1. िलची उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. अॅ होकॅ डो उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. आवळाउत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फणसाची आिण काजूची अिभवृ ी करणे,

26

01.12.2018

AGR-207

T : 1. कोकम उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. पॅशनफू ट उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. फणस-उत्पादन
तंतर्ज्ञान
P: 1. कलमांच्या खोडाभोवती आच्छादन आिण कलमावर सावली करणे

27

02.12.2018

AGR-207

28

08.12.2018

AGR-207

T : 1. करवंद उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. फालसा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. चारोळी-उत्पादन
तंतर्ज्ञान
P : 1. फळझाडांवरील िकडी ओळखून त्यांचा बंदोब त करणे
T : कवठ उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कमरख ( टार अॅपल-(उत्पादन तंतर्ज्ञान ,3 .अंतगर्त
व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P : फळझाडांवरील रोग ओळखून त्यांचा बंदोब त करणे
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संपकर्संपकर्सतर्
सतर् क.
िदनांक
29
09.12.2018

अ यासकम
संकेतांक

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)
T : 1. फळांचे उत्पादन, 2. फळांची काढणीनंतर होणारी नासाडी व यव थापन,
3. फळांची काढणी, तवारी आिण पॅिंकग
P: 1. फळांची पिरपक्वता ओळखून फळांची काढणी करणे, 2. फळांची तवारी
करणे
T : 1. फळांची साठवण, वाहतूक आिण िवकर्ी यव था, 2. फळ िकर्या आिण
फळांची िनयार्त, 3. आंबा आिण केळी
P: 1. फळांचे पॅिंकग करणे, 2. फळांची साठवण करणे
T : 1. िंलबूवगीर्य फळे आिण दर्ाक्षे, 2. िचकू, पेरु आिण पपई, 3. डािंळब, बोर,
सीताफळ, अंजीर आिण आवळा
P: 1. फळे हवाबंद ड यात िटकिवणे, 2. फळांपासून ज ॅम, जेली आिण मामार्लेड
तयार करणे
T : 1. टर्ॉबेरी, िलची, आिण अननस 2. फळांच्या िकयेची आव यकता,
3. फळांच्या िकयेची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
P: 1. फळांचे मुरंबे आिण पाकवलेले पदाथर् तयार करणे
T : 1. फळे हवाबंद ड यात िटकिवणे, 2. फळांपासून ज ॅम, जेली, मामार्लेड तयार
करणे; 3. फळांचे मुरंबे आिण पाकवलेले पदाथर् तयार करणे
P: 1. फळांच्या रसापासून सरबत तयार करणे

30

15.12.2018

AGR-208

31

16.12.2018

AGR-208

32

05.01.2019

AGR-208

33

06.01.2019

AGR-208

34

12.01.2019

AGR-208

35

13.01.2019

AGR-208

T : 1. फळांचे रस आिण सरबते तयार करणे, 2. फळांपासून लोणची आिण
चटण्या तयार करणे आिण फळे वाळिवणे, 3. िशरका तयार करणे
P: 1. फळांपासून लोणची आिण चटण्या तयार करणे

36

19.01.2019

AGR-208

37

20.01.2019

T: 1. फळांपासून उपपदाथर् तयार करणे, 2. फळांपासून म िनिर्मती ,3 .अंतगर्त व
अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. फळे सुकवून साठवणे करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)
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भाजीपाला पदिवका िशक्षणकम (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019)
संपकर्सतर् क.
01

संपकर्सतर्
िदनांक
01.08.2018

अ यासकम
संकेतांक

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
संयक्
ु त संपकर्सतर् : मुक्त कृ िष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर्सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सूचना, शंका-समाधान

02

04.08.2018

AGR-209

03

05.08.2018

AGR-209

04

11.08.2018

AGR-209

05

12.08.2018

AGR-209

06

18.08.2018

AGR-209

T: 1. भाजीपाला लागवडीचे महत्त्व आिण वाव; 2. भाजीपाला लागवडीखालील
क्षेतर्, उत्पादन आिण उत्पादकता; 3. भाजीपाला लागवडीसाठी जमीन आिण
हवामान
P: 1. परसबागेची आखणी करणे, 2. भाजीपाला िपकांच्या िबयाणांची ओळख
करुन घे णे
T: 1. भाजीपाला िपकांचे वगीर्करण, 2. भाजीपाला-उत्पादनाचे कार,
3. भाजीपाला अिभवृ ीची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
P: 1. िबयाण्यांची उगवणशक्ती तपासून उगवणपूवर् िकर्या करणे,
2. गादीवा यावर रोपे तयार करणे
T: 1. भाजीपाला उत्पादनात जाितवंत िबयाण्याचे महत्त्व, 2. भाजीपाला
िबयाण्याची सु ताव था आिण उगवण शक्ती, 3. भाजीपाला रोपवािटका
यव थापन
P : भाजीपा यासाठी खते व पाणी दे ण्याच्या प तींचा अ यास करणे
T: 1. िबगरहं गामी भाजीपाला लागवड, 3. भाजीपाला िपकांच्या लागवड प ती, 3.
भाजीपाला िपकांमधील पीक प ती
P: 1. भाजीपा यावरील कीड व रोगांची ओळख आिण िनयंतर्ण करणे
T : 1. भाजीपाला िपकांसाठी खतांचे यव थापन, 3. भाजीपा यासाठी पाणी
यव थापन, 3. भाजीपाला पीक-संरक्षण
P: 1. भाजीपा यातील तणांचे िनयंतर्ण करणे

07

19.08.2018

AGR-209

T: 1. भाजीपाला िपकांमधील आंतरमशागत, 2. भाजीपाला िपकांना वळण आिण
आधार दे णे, 3. भाजीपाला िपकांच्या फळधारणेतील सम या आिण उपाययोजना
P: 1. भाजीपाला िपकांना वळण आिण आधार दे णे

08

01.09.2018

AGR-209

09

02.09.2018

T: 1. भाजीपाला िपकांमध्ये संजीवकांचा वापर, 2. भाजीपाला पीक लागवडीचे
अथर्शा तर् ,3 .अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. भाजीपाला िपकांत संजीवकांचे दर्ावण तयार करुन वापरणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

10

08.09.2018

AGR-210

11

15.09.2018

AGR-210

12

16.09.2018

AGR-210

T: 1. टोम ॅटो उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. वांगी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. िमरची, ढोबळी
िमरची आिण पॅपिरका-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. टोम ॅटोच्या झाडांना आधार दे णे, 2. टोम ॅटोवरील फळ पोखरणाऱ्या अळीचे
िनयंतर्ण करणे
T: 1. काकडी, घे रकीन, ढे मसा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. दोडका, घोसाळी आिण
पडवळ उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. दुधी-भोपळा, कारली आिण चोचो-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. िमरचीतील फळगळ कमी करण्यासाठी संजीवकांचा वापर करणे,
2. काकडीवगीर्य िपकांवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीचा बंदोब त करणे
T: 1. किंलगड आिण खरबूज उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. तांबडा भोपळा आिण कोहळा
उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. घे वडा-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. भोपळावगीर्य भाज्यांची पॉिलबॅगमध्ये रोपे तयार करणे, 2. किंलगड, खरबूज
फळांची पक्वता तपासून काढणी करणे

13

22.09.2018

AGR-210

14

06.10.2018

AGR-210

T: 1. वाल (पावटा) उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. चवळी आिण गवार उत्पादन तंतर्ज्ञान,
3. वाटाणा-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. वाटाण्यावरील भुरी रोगाचे िनयंतर्ण करणे
T: 1. बीटरुट उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. शेवगा आिण कढीप ा उत्पादन तंतर्ज्ञान,
3. त डली, करटोली आिण परवल-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1 . शतावरी िपकाची काढणी करणे
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संपकर्सतर् क.
15

संपकर्सतर्
िदनांक
07.10.2018

अ यासकम
संकेतांक
AGR-210

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
T: 1. शतावरी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. अ वगंधा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. आले आिण
अळू-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. शेवगा िपकाची छाटणी करणे

16

13.10.2018

AGR-210

T : 1. हळद उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कोरफड आिण रानवांगी-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. आले आिण हळद यांच्या लागवडीच्या प तींचा अ यास करणे

17

14.10.2018

AGR-210 T : 1. भाजीपाला बीजोत्पादनाच्या िविवध प ती, 2. वेलची आिण हॅनीला
पुरवणीपुि तका उत्पादन तंतर्ज्ञान ,3 .दालिचनी आिण ऑल पायसेस उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. भाजीपा याच्या बीज रचनेचा अ यास करुन उगवण आिण साठवणीचा
अ यास करणे ,2 .िविवध भाजीपाला िपकांच्या जातींिनहाय िबयाणांची ओळख
आिण अ यास करणे

18

20.10.2018

AGR-210 T: 1. जायफळ आिण जायपतर्ी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. लवंग आिण काळी िमरी
पुरवणीपुि तका उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. बडीशोप आिण इसबगोल उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. िविवध मसाला िपकांच्या िबयाणांची व जातींची ओळख आिण अ यास
करणे

19

21.10.2018

21

AGR-210 T : 1. जीरे आिण मोहरी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. केशर उत्पादन तंतर्ज्ञान ,
पुरवणीपुि तका 3. टॅिपओका उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. भाजीपाला िबयाणे उत्पादन कदर्ास भेट दे ऊन F 1हाय ीड सीड ॉडक्शनचा
अ यास करणे व िबयाणे िकर्या आिण पॅिंकगची मािहती घे णे
03.11.2018
AGR-210 T : 1. सुरण व कणगर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. अतंगर्त आिण अंितम परीक्षेबाबत
पुरवणीपुि तका सूचना
P: 1. मसाला िपकांच्या बागेला भेट दे ऊन मसाला िपकांची ओळख व अ यास
करणे
04.11.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

22

17.11.2018

AGR-211

23

18.11.2018

AGR-211

24

24.11.2018

AGR-211

25

25.11.2018

AGR-211

26

01.12.2018

AGR-211

T : 1. सफेद मुसळी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. पालक उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. मेथीउत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. िंधगरी आिंळबी उत्पादनासाठी बेड भरणे

27

02.12.2018

AGR-211

T: 1. कोिंथबीर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. ले ूस उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. मशरुमउत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. बेबीकॉनर्ची पक्वता ओळखून काढणी करणे

28

08.12.2018

AGR-211

29

09.12.2018

T: 1. बेबीकॉनर् उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. झुिकनी-उत्पादन तंतर्ज्ञान ,3 .अंतगर्त आिण
अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. भाजीपाला-उत्पादन खचर् काढणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

30

15.12.2018

AGR-212

T: 1. भाजीपाला काढणी, 2. भाजीपाला काढणीनंतर होणारी नासाडी,

20

T : 1. पानकोबी, लालकोबी आिण चायनीज कोबी, 2. फु लकोबी उत्पादन
तंतर्ज्ञान, 3. नवलकोल-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. कोबीवगीर्य भाज्यांची पॉिलटनेलमध्ये रोपे तयार करणे, 2. बटा ाची
लागवड करणे
T: 1. बोकाली आिण बुसे स ाऊट उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. भडी उत्पादन तंतर्ज्ञान,
3. बटाटा-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. कां ाच्या िपकावर काढणीपूवर् िकर्या करणे, 2. रता याची लागवड करणे
T: 1. कांदा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. लसूण उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. रताळी-उत्पादन
तंतर्ज्ञान
P: 1. भडीची काढणी व तवारी करणे, 2. पालक आिण मेथीची लागवड करणे
T: 1. गाजर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. मुळा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. शलगम (टिर्नप-(
उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. सफेद मुसळीची लागवड करणे
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संपकर्सतर् क.

संपकर्सतर्
िदनांक

अ यासकम
संकेतांक

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
3. भाजीपाला काढणीनंतरचे यव थापन
P: 1. भाजीपा याची काढणी करणे, 2. भाजीपा याची तवारी करणे

31

16.12.2018

AGR-212

T: 1. भाजीपा याची तवारी आिण पॅिंकग, 2. भाजीपा याची साठवण,
3. वांगीकुळातील भाजीपाला
P: 1. भाजीपा याचे पॅिंकग करणे, 2. भाजीपा याची शीतकक्षात साठवण करणे

32

05.01.2019

AGR-212

T: 1. काकडी, भोपळा, शगवगीर्य भाजीपाला व बेबीकॉनर्, 2. कोबीवगीर्य
भाजीपाला, 3. कंदवगीर्य, मूळवगीर्य व बहु वषीर्य भाजीपाला
P: 1. कंदवगीर्य भाज्यांची साठवण करणे, 2. भाजीपा याची वाहतूक करणे

33

06.01.2019

AGR-212

34

12.01.2019

AGR-212

35

13.01.2019

AGR-212

36

19.01.2019

AGR-212

37

20.01.2019

T: 1. भडी, पालेभाज्या व मशरुम, 2. भाजीपा याची वाहतूक, 3. भाजीपा याची
िवकर्ी यव था
P: 1. भाजीपा याची िवकर्ी करणे
T: 1. भाजीपा याची िनयार्त, 2. भाजीपाला िकर्या उ ोग, 3. शासकीय
भाजीपाला िवकास योजना
P: 1. टोम ॅटोचे िकर्यायुक्त पदाथर् तयार करणे
T: 1. भाजीपाला िकयेची आव यकता, 2. भाज्या हवाबंद ड यात िटकिवणे,
3. भाज्यांपासून लोणची तयार करणे
P: 1. भाजीपा याची सुकवणी करणे
T: 1. भाजीपाला सुकिवणे आिण िकर्यायुक्त पदाथर्, 2. टोम ॅटोचे िकर्यायुक्त
पदाथर् तयार करणे ,3 .अतंगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. िनयार्तीसाठी भाजीपा याची तयारी करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)
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फुलशे ती आिण ांगणउ ान पदिवका (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019)
संपकर्सतर् क.
01

संपकर्सतर्
िदनांक
01.08.2018

अ यासकम
संकेतांक

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
संयक्
ु त संपकर्सतर् : मुक्त कृ िष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर्सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सूचना, शंका-समाधान

02

04.08.2018

AGR-213

T : 1. फु लबागा लागवडीचे महत्त्व, सम या आिण उपाययोजना,
2. फु लशेतीसाठी योग्य हवामान व जमीन 3. महारा टर्ातील फु लशेती िवभाग,
P: 1. फु लांच्या बाजाराला भेट, 2. हवामानानुसार महारा टर्ातील फु लशेती
िवभागांचा अ यास करणे

03

05.08.2018

AGR-213

T: 1. फु लशेतीसाठी जागेची िनवड, 2. फु लशेतीचे िनयोजन, आखणी आिण
लागवड प ती, 3. फु लझाडासाठी पोषक अन्नदर् ये आिण खते
P: 1. फु लझाडांसाठी खते दे ण्याच्या प तींचा अ यास करणे, 2. फु लझाडांसाठी
पाणी दे ण्याच्या प तींचा अ यास करणे

04

11.08.2018

AGR-213

T: 1. फु लझाडांचे पाणी यव थापन, 2. फु लझाडांमध्ये फु ले येण्याची िकर्या,
3. फु लझाडांची लिगक अिभवृ ी
P : 1. फु लझाडांची अिभवृ ी करणे, 2. फु लझाडांची पुनलार्गवड करणे

05

12.08.2018

AGR-213

T: 1. फु लझाडांची शाखीय अिभवृ ी, 2. बागेत करावयाची सवर्साधारण कामे,
3. उत्पादनवाढीसाठी उपचार प ती
P: 1. बागेतील झाडांची छाटणी करुन आकार दे णे

06

18.08.2018

AGR-213

T : 1. फु लशेतीमध्ये संजीवकांचा वापर; 2. कंदांचे कार आिण त्यांची साठवण;
3. फु लांचे काढणीनंतरचे तंतर्ज्ञान
P: 1. फु लझाडांमध्ये संजीवकांचा वापर करणे

07

19.08.2018

AGR-213

T: 1. फु लशेतीमध्ये पॉिलहाऊसचे महत्त्व, 2. हिरतगृहात फु लझाडांची लागवड, 3.
हिरतगृहातील पीकसंरक्षण
P: 1. फु लांच्या उत्पादनवाढीवर खास उपचार प तींचा अ यास करणे

08

01.09.2018

AGR-213

09

02.09.2018

T: 1. हिरतगृहातील फु लांची काढणी, हाताळणी व िवकर्ी यव था, 2. हिरतगृहांचे
िविवध उपयोग ,3 .अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: पॉिलहाऊसचे कार अ यासणे, फु लझाडांची लागवड करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

10

08.09.2018

AGR-214

11

15.09.2018

AGR-214

12

16.09.2018

AGR-214

T: 1. गुलाब उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. शेवंती-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. गुलाबाची डोळे भरुन अिभवृ ी करणे, गुलाबाची छाटणी करणे
T: 1. िनिशगंध उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. ग्ल ॅिडओलस-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. हं गामी फु लझाडांची शडा खुडणी करणे, 2. मोगरावगीर्य फु लझाडांची छाटणी
करणे
T: 1. लीली उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. अॅ टर-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. टँडडर् शेवंतीच्या उत्पादनासाठी क यांची खुडणी करणे ,2 .अबोली ,कण्हे र
व तगर फु लझाडांची लागवड करणे

13

22.09.2018

AGR-214

T: 1. झडू उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. गेलािर्डया उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. कमळ आिण पालिललीची लागवड करणे

14

06.10.2018

AGR-214

15

07.10.2018

AGR-214

16

13.10.2018

AGR-214

T: 1. िझिनया-उत्पादन तंतर्ज्ञान ,2 .मोगरावगीर्य फु लझाडांचे उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फु लझाडांच्या कंदाची काढणी व साठवण करणे
T: 1. अबोली उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कण्हे र उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. पॉिलहाऊसमधील िपकांवरील िकडींचे िनयंतर्ण करणे
T: 1. तगर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कदर् ळी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. इतर कंदवगीर्य फु लांचे
उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. पॉिलहाऊसमधील िपकांवरील रोगांचे िनयंतर्ण करणे
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संपकर्सतर् क.
17

संपकर्सतर्
िदनांक
14.10.2018

18

20.10.2018

19

21.10.2018

20

03.11.2018

अ यासकम बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
संकेतांक
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
AGR-214 T: 1. फु लिपकांच्या बीजोत्पादन प ती, 2. फु लझाडातील िवकृ ती आिण त्याचे
पुरवणीपुि तका िनयंतर्ण, 3. शहरी ांगण उ ान
P: 1. फु लांच्या िबजोत्पादन क्षेतर्ास भेट दे ऊन अहवाल तयार करणे ,2 .शहरी
उ ानांना भेटी दे ऊन वेगवेग या बागांचा आराखडा, घटक, शोभीवंत झाडे , फु ले,
बागांचे कार यांचा अ यास .िनमीर्ती कामात सहभाग व अहवाल तयार करणे
AGR-214 T: 1. कमी जागेतील बगीच्याचे िनयोजन, 2. रॉक गाडर् न्स, 3. उभट आकाराच्या
पुरवणीपुि तका बागा
P: 1. टे रारीयम तयार करणे
AGR-214 T: 1. हँगींग गाडर् न्स, 2. टे रारीयम िंकवा बॉटल गाडर् न्स, 3. टफर् व टफर् यव थापन
पुरवणीपुि तका P: 1. टफर् िनमीर्ती क पास भेट व सिचतर् अहवाल तयार करणे

21

AGR-214 T: 1. टे ज डे कोरे शन व पु प दशर्न, 2. अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
पुरवणीपुि तका P: 1. उभट बाग, टे ज डे कोरे शन तयार करणे, पु प दशर्नातुन सहभाग, सिचतर्
अहवाल तयार करणे
04.11.2018
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)

22

17.11.2018

AGR-215

T : 1. कानशन उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. जरबेरा-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. पॉिलहाऊसमध्ये जरबेराची लागवड करणे, 2. पॉिलहाऊसमध्ये कानशनची
लागवड करणे

23

18.11.2018

AGR-215

24

24.11.2018

AGR-215

25

25.11.2018

AGR-215

26

01.12.2018

AGR-215

T: 1. ऑिर्कड उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. डे झी-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. हं गामी फु लझाडांची लागवड करणे, 2. बहु वषार्य ू फु लझाडांची लागवड करणे
T: 1. अँन्थुिरअम उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. डे िलया-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P : 1. कंदवगीर्य फु लझाडांची लागवड करणे, 2. अपारं पिरक फु लझाडांची
लागवड करणे
T: 1. टर्ेिलिट्झया उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. अँिटिऱ्हनम-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फु लझाडांवरील िकडींचे िनयंतर्ण करणे
T: 1. नािर्ससस उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. टॉक-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फु लझाडांवरील रोगांचे िनयंतर्ण करणे

27

02.12.2018

AGR-215

28

08.12.2018

AGR-215

29

09.12.2018

30

15.12.2018

AGR-216

31

16.12.2018

AGR-216

32

05.01.2019

AGR-216

T: 1. फु लांपासून िकर्यायुक्त पदाथर् तयार करणे, 2. शु क फु ले आिण त्यांच्या
िविवध रचना, 3. पु परचना
P: 1. उ ानाचे िविवध कार आिण प ती अ यासणे, 2. उ ानातील सजीव
घटकांचा अ यास करणे

33

06.01.2019

AGR-216

T: 1. उ ानातील िनजीर्व घटक, 2. उ ानातील िहरवळ, 3. उ ानातील वृक्ष
आिण झुडपे
P: 1. उ ानातील िनजीर्व घटकांचा अ यास करणे

T: 1. िज सोिफला उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. टॅिटस-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. काढणीनंतर फु ले िटकिवण्यासाठी रासायिनक दर्ावणांचा वापर करणे
T: 1. गुलटोप उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कॉनर् लॉवर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. वीट
सुलतान-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फु लझाडांमध्ये संजीवकांचा वापर करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)
T: 1. फु लांची पिरपक्वता, 2. फु ले पिरपक्व करण्याच्या प ती, 3. फु ले
िटकिवण्यासाठी वातावरणाचे यव थापन
P: 1. फु लांची काढणी आिण हाताळणी करणे, 2. फु लांची तवारी आिण पॅिंकग
करणे
T: 1. फु लांची काढणी, हाताळणी आिण तवारी; 2. फु ले साठिवण्याच्या प ती;
फु लांचे पॅिंकग, वाहतूक आिण िवकर्ी यव था
P: 1. गुलाबापासून गुलकंद ,ज ॅम आिण जेली तयार करणे, 2. िविवध
पु परचनांचा अ यास करणे

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 46

संपकर्सतर् क.
34

संपकर्सतर्
िदनांक
12.01.2019

अ यासकम
संकेतांक
AGR-216

बौि क सतर्ः T: पा पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P: कायर्पिु तकाः वेळ दुपारी 14:00 ते 17:00 वाजता
T: 1. उ ानातील कंु पणे आिण िकनारी; 2. उ ानातील हं गमी फु लझाडे ,
3. उ ानातील िनवडुं ग आिण रसाळ वन पती
P: 1. उ ानात रॉकरी तयार करणे

35

13.01.2019

AGR-216

T: 1. ांगण उ ानाची मुलतत्त्वे 2. उ ानाचे कार, 3. उ ानाचे िनयोजन आिण
आराखडा ,
P: 1. उ ानात िहरवळ आिण झाडा झुडपांची लागवड करणे

36

19.01.2019

AGR-216

37

20.01.2019

T : 1. उ ानाचा नमुना क प आिण उभारणी, 2. उ ानाची िनगा आिण
दे खभाल, 3 अंतगर्त व अंितम परीक्षेबाबत सूचना
P: 1. उ ानाचे िनयोजन आिण नमुना आराखडा तयार करणे
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गुण + ात्यिक्षक 20 गुण)
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पयार्वरण अ यास (ऑग ट 2018 ते स टबर 2018)
संपकर्सतर् क.
01

संपकर्सतर्
िदनांक
01.08.2018

अ यासकम
संकेतांक

बौि क सतर्ः T: पा

पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता

02
03

04.08.2018
05.08.2018

EVS-201
EVS-201

1. पयार्वरण संक पना 2. पयार्वरण व समाज पर परसंबंध
1. संरक्षण, संवधर्न, िनसगर् व पयार्वरण 2. नागरीकरण व औ ोिगकीकरण

04
05

11.08.2018
12.08.2018

EVS-201
EVS-201

1. जल यव थापन
1. जंगले व वने 2. शेती

06
07

18.08.2018
19.08.2018

EVS-201
EVS-201

1. पयार्वरणिवषयक चळवळी
1. जागितक पयार्वरण संरक्षण

08
09

01.09.2018
02.09.2018

EVS-201

1. वातावरणातील फेरबदल 2. जैिवक िविवधता
अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क : 20 गुण)

संयक्
ु त संपकर्सतर् : मुक्त कृ िष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर्सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सूचना, शंका-समाधान.

कृ िषिवज्ञान आिण उ ानिव ा पदवी क प संपकर्सतर् (ऑग ट 2018 ते ऑक्टोबर 2018)
संपकर्सतर् क.
01

संपकर्सतर्
िदनांक
06.08.2018

02

03.09.2018

03

01.10.2018

अ यासकम
संकेतांक
AGR-301
AGR-302
AGR-301
AGR-302

बौि क सतर्ः T: पा

पुि तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता

पदवी क प अहवालाची ओळख, क प अहवाल िवषयाची िनवड, क प
अहवाल मागर्दशर्क तज्ज्ञाची िनवड
क प अहवाल अनुकर्मिणका तयार करून घे णे, संदभर् गर्ंथ, पु तके, मािसकांचे
संकलन करणे व क प तयार करण्याबाबत मागर्दशर्न करणे.

AGR-301
AGR-302

क प अहवाल तयार करण्याचे िनयोजन तपासून मान्यता दे णे आिण
अहवालाचा कच्चा आराखडा मान्य करणे.
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क प

