
कृिष-अिध ान िश णकम संपकस  वेळाप क (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 तकांचे िवतरण, सूचना, शंका-समाधान 

02 09.10.2021 AGR-201 T: 1. मृदा, मृदांचे मह व आिण मृदा घटक; 2. खडक आिण खिनजे;   
3. मृदािन मती व जिमनीचा उभा छेद   
P :1. खडक व खिनजे ओळखणे, 2. जिमनी या उ या छेदांचा अ यास करणे 

03 10.10.2021 AGR-201 T: 1. माती या कणांचे गुणधम आिण जिमनीची संरचना, 2. जिमनीतील स य पदाथ, 
जिमनीचे भौितक व रासायिनक गुणधम, 3. जिमनीतील पाणी  
P: 1. पृथःकरणासाठी मातीचा नमुना घेणे, रंग व तापमान मोजण,े 2. जिमनीचा पोत 
तपासणे 

04 17.10.2021 AGR-201 T: 1. महारा ातील जिमनी व यांचे गुणधम; 2. जिमनीची धूप आिण मृदसंधारण;  
3. मृदा सव ण, वग करण व पाणलोट े   
P: 1. जिमनीचा साम,ू िव ुतवाहकता मोजण,े 2. जिमनीतील उपल ध न , फुरद व पालाश 
काढणे 

05 23.10.2021 AGR-201 T: 1. वन पतीला लागणारी पोषक अ ;े 2. वन पतीतील अ ांची कमतरता आिण 
उपल धता,  3. जिमनीची सुपीकता, उ पादन मता व खतांचा संतुिलत वापर   
P: 1. कंपो ट, हिमकंपो ट व िनळे-िहरवे शेवाळ खत तयार करणे 

06 24.10.2021 AGR-201 T: 1. मृदा चाचणी, वन पती पृथ रण आिण खतांचे व थापन; 2. पाणी परी ण आिण 
स य खते, 3. स य खतांची िन मती  
P: 1. माती परी ण अहवाल वाचन क न िपकांसाठी िम , संयु  खतांची मा ा ठरिवण े

07 30.10.2021  AGR-201 T: 1. िजवाणूखते िन मती आिण स य शेती, रासायिनक खते आिण रासायिनक खतांचा 
वापर; 2. संयु  खत,े िम खते आिण व प खत े
P: खतांचे नमुने गोळा क न यांचे अ ां या कारानुसार वग करण करणे 

08 31.10.2021 AGR-201 T:1. खतांची साठवण आिण हाताळणी,2.रासायिनक खत िवषयक िनयं ण कायदा  
P: 1. अ ांची कमतरता ल णे अ यासून मु य व सू म अ ांची उपाययोजना करण े

09 13.11.2021 AGR-201 
पुरवणी 
पुि तका 

T: 1. चुनखडीयु  जिमनी, गुणधम व व थापन, 2. जिमन आरो य व व थापन 3. मृद व 
जल दुषण 
P: 1. जिमनीतील उपल ध लोह, मंगल, ज त, तांबे आिण बोरॉन तपासणी  करण े

10 14.11.2021 AGR-201 
पुरवणी 
पुि तका 

T: 1. अ  व थापन, 2. दुर थ संवेदन यं  ( रमोट से सग) जी.पी.एस., जी.आय.एस. 
3. अंतगत व अंितम परी ेबाबत सूचना 
P: 1. सचना या पा याची त तपासण,े 2. उ या िपकातील अ ांची वरीत तपासणी 
करणे. 

11 21.11.2021  अंतगत परी ा पेपर: 1 (बौि क 20 गुण + ा यि क 20 गुण) 
12 27.11.2021 AGR-202 T :1. वन पतीशा ाची ओळख व शाक य अंगे, 2. वन पतीमधील जननीक अंगांची रचना व 

काय, 3. वन पती पेशी, ऊती व ऊितसमूह  
P: 1. वन पत चे मूळ, खोड, पानांचे पांतर, 2. फुलांचे िविवध भाग व िबजव गकरण, 
एकदल, ि दल वन पती गुणधम अ यासणे. 

13 28.11.2021 AGR-202 T: 1. मुळ, खोड व पानांची अंतररचना; 2. सपु प वन पत चे वग करण;  
3. ावणे, किलले आिण वन पती पेशी 
P: 1. ावण,े किलल,े आ ल, अ कल चे गुणधम, 2. सहिजवी न  ि थरीकरण, सन 
भागाकार, इ. 

14 05.12.2021 AGR-202 T: 1. वन पतीमधील पाणी शोषण व िवतरण; 2. काश सं ेषण व सन;  
3. वन पती वाढ व िनयं के, 
P: 1. िबया यातील सु ाव था, िपकातील ताणांचा अ यास, 2. मडेलचा िनयम, फुलांची 



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 

िन र णे घेणे व से फग प तीचा अ यास करणे. 
15 11.12.2021 AGR-202 T: 1. वन पतीमधील पुन पादक वाढ, िविवध ताण व शरीर कयाशा  आिण िपकांचे 

उ पादन,  2. रोपपैदास शा ाची ओळख व रोपपैदाशीची मूलत वे,  
3. वपरागीत व परपरागीत िपकातील रोपपैदास प ती 
P: 1. िबयाणे िन मती े ास भेट व कयांची न द, 2. िबयाणे या क  व िबयाणे 
प र ण 

16 12.12.2021 AGR-202 T: 1. दजदार िबयाणेिन मतीची मूलत वे व कायप ती; 2. िबयाणे िन मती,  
3. िबज या व परी ण 
P: 1. वन पती जैव तं ान आिण जनिनक अिभयां ीक तील उदाहरणे अ यासण,े 2. संगरीत 
िबयाणे िन मती या प ती व बीज या, 3. िबयाण-ेपरी ण, िव  व िबयाणे कायदा. 

17 14.12.2021 AGR-202 T: 1. वन पती जैव तं ानाची ओळख व उितसंवधन, 2. सू म वधने व िनलंिबत संवधन,े 
कॅलस संवधन; 3. ऊितसंवधने व रोप पैदास  
P: 1. उितसंवधन योगशाळेस भेट देऊन रचना, काय, उपकरणे यांचा अ यास करणे 

18 26. 12.2021 AGR-202 T: 1. िपकांची जनिनक पांतरे, 2. ापारी त वावर सू म वधन,  
P: 1. उितसंव धत ऊस, केळी िपक लागवड े ास भेट व अ यास करणे 

19 02.01.2022 AGR-202 
पुरवणी 
पुि तका 

T: 1. पीक वाण संर ण व शेतकरी ह  कायदा-2001, 2. भाजीपाला, नगदी िपके व चारा 
िपके िबजो पादन, 3. अ घटक : शोषण, चयापचय आिण न  व िलपीड अिभकरण  
P: 1. पीक वाण संर ण व शेतकरी ह  कायदा-2001अंतगत वाणांची न द करणेसाठी अज 
भरणे, 2. भाजीपाला िबयाणे काढ या या प ती आिण ा यि के 

20 08. 01.2022 AGR-202 
पुरवणी 
पुि तका 

T: 1. िपक सुधारणेची िच हांकृत िनवड प त, 2. अवषण आिण ार ितकार म रोप पैदास, 
3. अंतगत व अंितम परी ेबाबत सूचना 
P: 1. वन पती या अंगकांम ये न  व िथनांचे माण अ यास कर या या प ती व या 
यांचा अ यास करण,े 2. वन पत या वाढी या िविवध अव थांवर तणां या होणा या 
प रणामांचे तुलना मक सांि यक यदृ ा पृ थकरण करण,े  
3. वपरािगकरण पुंकेसर काढणे आिण परागीकरण प त 

21 09.01.2022  अंतगत परी ा पेपर: 2 (बौि क 20 गुण + ा यि क 20 गुण) 
22 16.01.2022 AGR-203 T :1. कटकशा  प रचय, 2. क ड व थापन, 3. नुकसानकारक कडी व उपयु  क टक  

P: 1. क टका या शरीररचनेचा अ यास करणे, 2. क टकां या जीवनकमांचा अ यास करणे 
23 22.01.2022 AGR-203 T: 1. पीक-संर ण साधन,े िनगा व देखभाल, 2. जैिवक क डनाशके व यांचे उ पादन तं , 3. 

अ धा ये व कडधा यावरील मुख कडी 
P :1. िपकांवरील नुकसानकारक आिण उपयु  क टकांचा अ यास, 2. जैिवक क डनाशक, 
रोगनाशकांचा वापर करणे 

24 23.01.2022 AGR-203 T: 1. गळीत धा ये व नगदी िपकांवरील कडी, 2. फळझाडांवरील कडी,  
3. भाजीपा यावरील कडी   
P: 1. िपक संर ण साधनांची ओळख, वापर, दु ती, िनगा राखण;े 2. िपकांवरील रोगा या 
ल णांव न रोग ओळखणे 

25 29.01.2022 AGR-203 T :1. फुलझाडे आिण पॉिलहाऊसमधील कडी, 2. वन पती या रोगांची ओळख आिण मह व, 
3. िपका या रोगावर वातावरणाचा प रणाम   
P:  1. बुरशीज य रोगाचा जीवन म अ यासणे 

26 30.01.2022 AGR-203 T: 1. बुरशीज य व िजवाणुज य रोग, 2. िवषाणुज य व मायको लाझमाज य रोग, 
 3. जैिवक रोगनाशके उ पादनतं  
P: 1. फवारणीसाठी क टकनाशके व बुरशीनाशकाचे ावण तयार करण े

27 06.02.2022 AGR-203 T :1. अ धा ये व कडधा यावरील रोग, 2. गळीत धा ये व नगदी िपकांवरील रोग,  3. 
फळझाडांवरील रोग  
P: 1. धा य साठवणुक तील कड चा अ यास करणे 



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 

28 12.02.2022 AGR-203 T: 1. भाजीपा यावरील रोग, 2. फुलझाडे आिण पॉिलहाऊसमधील रोग  
P: 1. उंदीर आिण गोगलगाय चा बंदोब त करणे 

29 13.02.2022 AGR-203 
पुरवणी 
पुि तका 

T: 1. िपकांवरील कड चे व गकरण व यांचा उ ेक हो याची कारण,े  
2. िपकांवरील रोगांचा उ ेक हो याची कारण,े 3. कड सं ह ण, ादुभावाचा अंदाज व 

व थापना या आधुिनक प ती  
P: 1. अ धा य, कडधा य, गळीतधा ये व नगदी िपकावरील कड ची ओळख व नुकसानीचा 

कार, 2. अ धा य, कडधा य, गळीतधा य, व नगदी िपकावरील रोगांची ओळख व 
नुकसानीचा कार 

30 20.02.2022 AGR-203 
पुरवणी 
पुि तका 

T: 1. रोगांचे सव ण,  ाद ुभावाचा अंदाज व व थापना या आधुिनक प ती, 2. 
िपकांमधील सु कृम चे व थापन, 3. अंतगत परी ेबाबत सूचना 
P: 1. फळझाडे, भाजीपाला, फुलझाडे व पॉलीहाऊसमधील िपकांवरील  कड ची ओळख 
आिण नुकसानीचा कार, 2. फळझाडे, भाजीपाला, फुलझाडे व पॉलीहाऊसमधील िपकांवरील  
रोगांची ओळख आिण नुकसानीचा कार,  
3. सु कृम ची ओळख आिण नुकसानीचा कार 

31 26.02.2022  अंतगत परी ा पेपर: 3 (बौि क 20 गुण + ा यि क 20 गुण) 
32 27.02.2022 AGR-204 T :1. कृिषशा ाची ओळख, 2. कृिष-हवामानशा , 3. जमीन  

P: 1. पज यमापक, तापमापक, आ तामापक यं ाची ओळख, काय अ यासणे,  
2. िबया याला जीवाणुखत,े बुरशीनाशकाची बीज या करणे 

33 06.03.2022 AGR-204 T :1. मशागतीचे उ ेश, 2. िबयाणे व बीज या, 3. खते व खत व थापन 
P :1. िपकाला पाणी दे या या िविवध प ती, 2. पीक-उ पादनातील िविवध आ छादकांचा 
अ यास करणे 

34 12.03.2022 AGR-204 T :1. पाणी व थापन, 2. तणे व तण व थापन, 3. कोरडवा  शेती 
P :1. शेतातील तणांची ओळख व तणिनयं णा या प त चा, 2. पीकप तीचा अ यास करणे 

35 13.03.2022 AGR-204 T :1. िपक व शेती प ती, 2. ऊस-उ पादन तं ान, 3. कापूस-उ पादन तं ान 
P :1. ऊसाची सुधा रत जोडओळ व प ा प तीने लागवड करण े

36 20.03.2022 AGR-204 T :1. भुईमुंग उ पादन तं ान, 2. सोयाबीन-उ पादन तं ान, 3. तूर-उ पादन तं ान P: 
1. भुईमुंगातील आंतरमशागतीसाठी िविवध औजारांचा वापर करणे 

37 26.03.2022 AGR-204 T :1. तृणधा य उ पादन तं ान, 2. कडधा य-उ पादन तं ान, 3. गळीतधा य उ पादन 
तं ान  
P :1. भाताची चारसु ी प तीने लागवड करणे 

38 27.03.2022 AGR-204 T :1. चारािपके उ पादन तं ान, 2. गवतिपके-उ पादन तं ान  
P: 1. गळीतधा य व कडधा य िपकांम ये गंधक व कॅि शययमचा िज समचा वापर करणे 

39 03.04.2022 AGR-204 
पुरवणी 
पुि तका 

T :1. हवामानातील बदल आिण िपकावरील होणारा  प रणाम व उपाययोजना,  
2. बटाटा उ पादन तं ान, 3. तंबाखू उ पादन तं ान 
P: 1. हवामान बदलांचा िपकां या वाढीवर होणारा प रणाम अ यासणे, 2. कृिष अवजारांची 
ओळख आिण वापर करण े

40 
 

09.04.2022 
 

AGR-204 
पुरवणी 
पुि तका 

T :1. शुगरबीट उ पादन तं ान, 2. स ीय शेती उ पादन तं ान, 3. अंतगत व अंितम 
परी ेबाबत सूचना   
P: 1. बटाटा बेणे िनवड आिण लागवड करणे, 2. कृिष संशोधन क ास भेट देऊन िविवध 
िपकां या लागवडीचा अ यास करणे, 3. गांडूळखत व स ीय लरी उ पादन करणे. 
अंतगत परी ा पेपर: 4 (बौि क 20 गुण + ा यि क 20 गुण) 

 


