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सु वागतम
ि य िव ाथीर् िमतर्ांनो,
कृ िष िवज्ञान िव ाशाखा, यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठातफ आपले हािर्दक वागत!
आपला दे श हा कृ िष धान दे श आहे . दे शातील 60% लोक आप या चिरताथार्साठी शेती आिण शेती आधािरत
उ ोगधं ांवर अवलंबन
ू आहे त. दे शातील एकूण उत्पन्नापैकी जवळ-जवळ 30% उत्पन्न हे शेती आिण
शेतीआधािरत उ ोगांपासून िमळते. भारत सरकारने नवीन कृ िष औ ोिगक धोरण वीकार यापासून कृ िष क्षेतर्ात
मोठमोठे उ ोगसमूह आिण कारखानदार वेश करीत असून कृ िष क्षेतर्ात मोठी पधार् िनमार्ण झाली आहे . कारखानदार
आिण उ ोगसमूहांजवळ असले या चं ड साधन-सामगर्ीचा वापर करून ते िनयार्तक्षम असा उच्च तीचा माल तयार
करू शकतात. अशा पिरि थतीत वषार्नव
ु ष पारं पिरक प तीने शेती करणारा सवर्सामान्य शेतकरी या पधार्ंमध्ये
िटकून राहील की नाही अशी शंका िनमार्ण झाली आहे . त्यासाठी आज सामान्य शेतकऱ्यांनी पारं पिरक शेती प तीत
बदल करून आधुिनक शेतीबाबतचे नवीन तंतर्ज्ञान आिण कौश ये आत्मसात करून घे ण्याची गरज आहे .
सवर्सामान्य शेतकऱ्यांच्या मुलांना आज कृ षी िशक्षणाच्या फारशा संधी उपल ध नाहीत. कृ िष िव ापीठे
आिण शासनाचे कृ िष आिण फलो ान िवभाग कृ िष िशक्षण आिण साराचे काम करीत असले तरी लोकसंख्येच्या
माणात त्यांचे यत्न कमी पडत आहे त. अशा पिरि थतीत शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींना कृ िष िशक्षणाची संधी त्यांच्या
जवळच्या िठकाणी उपल ध करून दे ण्याचे काम यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठ करीत आहे . मुक्त
िव ापीठाने मान्यता िदले या जवळपास 58 कृ िष िशक्षण कदर्ावर िविवध 11 कृ िष िशक्षणकर्मासाठी जवळपास
20,000 िव ाथ्यार्ंना दरवषीर् वेश िदला जातो. मागील 28 वषार्ंमध्ये जवळपास 3,00,000 िव ाथ्यार्ंनी या
िशक्षणकर्माचा फायदा करून घे तला आहे .
आपणास सूचना करण्यात ये त आहे की, मुक्त िव ापीठाच्या कोणत्याही कृ िष िशक्षणकर्मास वेश
घे ण्यापूवीर् कृ िष िशक्षणकर्माची मािहती पुि तका (Program Prospectus), थम वेश अजर् (PreAdmission Form), आिण वेश कालावधी वेळापतर्क (Admission Time Table) याचा अ यास
Online
वेश
अजर्
भरावा.
(वरील
सवर्
मािहती
िव ापीठाच्या
करूनच
http://ycmou.digitaluniversity.ac OR http://www.ycmou.ac.in या वेबसाईटवर उपल ध आहे .)
आपणास काही शं का अस यास आप या जवळच्या कृ िष िशक्षण कदर्ाशी संपकर् साधावा.
आपणास यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठाचे कृ िष िशक्षणकर्म उपयुक्त ठरोत हीच सिदच्छा!
डॉ. सूयार् गुंजाळ
संचालक, कृ िष िवज्ञान िव ाशाखा
यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठ, नािशक?
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1. कृ िष िशक्षणकर्म वेश व वतर्न वेळापतर्क
1.

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका व वेशअजर्



कृ िष िशक्षणकर्म थम वेश अजर् (Pre-Admission Form), अंितम
मािहतीपुि तका (Prospectus) आिण
पतर् व अजर्
(Formats

वेश अजर् (Admission Form) , कृ िष िशक्षणकर्म
& Applications Forms) मुक्त िव ापीठाच्या

http://www.ycmou.ac.in आिण http://ycmou.digitaluniversity.ac

या वेबसाईवर उपल ध आहे त. कृ िष

िशक्षणकर्म मािहती पुि तका (Prospectus) वाच यािशवाय ऑनलाईन प तीने थम वेश अजर् भरू नये .
2. िव ाथ्यार्ंना वेश अजर् भरण्यासाठी सूचना


थम वेश अजर् (Pre-Admission Form) िव ाथ्यार्ंनी वतःच्या ह ताक्षरात भरावा आिण वेश पातर्तेसाठी सोबत जन्म दाखला, पातर्ता
परीक्षा गुणपतर्क, जात आरक्षण संवगर् माणपतर्, अन्य समांतर आरक्षण वगर् माणपतर्, आिर्थक अउन्नत उत्पन्न गट माणपतर् (Non
Creamy Layer Certificate) या कागदपतर्ांच्या साक्षांिकत सत्य ती (Attested Copies) वेश अजार्सोबत घे ऊन आप या मुक्त
कृ िष िशक्षण कदर्ावर ऑनलाईन वेश अजर् भरण्यासाठी जावे.

3.

माणपतर् व पदिवका िशक्षणकर्म महत्त्वाच्या तारखा

1.

थम वेश अजर् (Pre-Admission Form) भरण्याचा कालावधीः 1 ते 15 जून 2018.

2.

गुणव ा यादी िस

करण्याचा िदनांक: 21 जून 2018.

3.

गुणव ा यादी वेश फेरी (Merit List Admission Round) कालावधीः 22 ते 24 जून 2018.

4.

ितक्षा यादी िस

5.

ितक्षा यादी वेश फेरी (Waiting List Admission Round) िदनांकः 28 ते 29 जून 2018.

करण्याचा िदनांक: 27 जून 2018

6.

िश लक जागांची मािहती िस

7.

िश लक रािहले या जागांसाठी थम ये णाऱ्यास थम वेश कालावधीः 4 ते 6 जुलै 2018.

करण्याचा िदनांक: 4 जूलै 2018.

8.

पुनपर्रीक्षाथीर् िव ाथ्यार्ंचे परीक्षा अजर् भरण्याची मुदत: 10 ते 30 जुलै 2018.

9.

कृ िष िशक्षण कदर्ांना पु तके िवतरण करण्याचा कालावधीः 20 ते 30 जुलै 2018.

10. िशक्षण कदर्ांवरील संपकर्सतर् तारखा:
a)

कृ िष अिध ठान िशक्षणकर्म: ऑग टः 1,4,5,11,12,18,19 स टबरः 1,2,8,15,16,22 ऑक्टोबरः 6,7,13,14,20,21
नो हबरः 3,4,17,18,24,25 िडसबरः 1,2,8,9,15,16 जानेवारीः 5,6,12,13,19,20 फे व
ु ारीः 2,3,9,10.

b)

कृ िष अिध ठान सोडू न सवर् कृ िष िशक्षणकर्म: ऑग टः 1,4,5,11,12,18,19 स टबरः 1,2,8,15,16,22
ऑक्टोबरः 6,7,13,14,20,21 नो हबरः 3,4,17,18,24,25 िडसबरः 1,2,8,9,15,16 जानेवारीः 5,6,12,13,19,20.

11. अंतगर्त परीक्षा तारखाः
a)

कृ िष अिध ठान िशक्षणकर्म: 15 स टबर 2018, 4 नो हबर 2018, 16 िडसबर 2018 आिण 10 फे व
ु ारी 2019.
(सकाळीः रे ग्युलर, दुपारीः िरपीटर परीक्षा)

b)

कृ िष अिध ठान सोडू न सवर् कृ िष िशक्षणकर्म: 2 स टबर 2018, 4 नो हबर 2018, 9 िडसबर 2018 आिण 20 जानेवारी 2019.
(सकाळीः रे ग्युलर परीक्षा, दुपारीः िरपीटर परीक्षा)

12. अंितम ात्यिक्षक परीक्षा (अ यासकदर्ावर) कालावधीः 18 ते 26 फे व
ु ारी 2019
13. अंितम लेखी परीक्षा (परीक्षा कदर्ावर) कालावधीः 4 ते 12 माचर् 2019
4. कृ िष िवज्ञान व उ ानिव ा पदवी िशक्षणकर्म महत्त्वाच्या तारखा
1.

िव ाथ्यार्ंनी पदवी वेश परीक्षा (CET) अजर् भरण्याचा कालावधीः 1 ते 15 जून 2018

2.

कृ िष िवज्ञान/उ ानिव ा पदवी वेश परीक्षा िदनांकः रिववार, 8 जुलै 2018

3.

पदवी वेश परीक्षा िनकाल कालावधीः 10 जुलै 2018

4.

पदवी िशक्षणकर्म वेशाचा अंितम कालावधीः 10 ते 20 जुलै 2018

5.

पदवी क प अहवाल संपकर्सतर् तारखाः 6 ऑग ट 2018, 3 स टबर 2018 आिण 1 ऑक्टोबर 2018

6.

िव ाथ्यार्ंनी पदवी क प अहवाल अ यासकदर्ावर सादर करण्याचा कालावधी (1 तीत): 13 ते 18 माचर् 2019

7.

अ यासकदर्ांनी क प अहवाल िव ापीठात सादर करण्याची तारीख: 20 माचर् 2019

8.

पदवी क प मू यमापन आिण त डी परीक्षा (Viva Voce) कालावधीः 1 ते 15 एि ल 2019

9.

अंितम पदवी क प िव ापीठास 4 तीत सादर करण्याचा कालावधीः 1 ते 30 जून 2019

5. मुक्त कृ िष िशक्षण कदर्ांनी िव ापीठास अहवाल पाठिवण्यासाठी महत्त्वाच्या तारखा
1.

मुक्त कृ िष िशक्षण कदर् वािर्षक खचार्चा
िदनांकः 30 जून 2019

पतर्ासह अहवाल

(Annual Statement of Expenditure)

पाठिवण्याचा

(वरील अहवाल, मा. संचालक, कृ िष िवज्ञान िव ाशाखा, यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठ, नािशक-422 222 यांचे नावे
पाठवावा.)
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2. कृ िष िशक्षणकर्मिनहाय कृ िष िशक्षण कदर् मान्यता सूची
School of Agricultural Sciences
Program wise Authorization to Agriculture Education Centers: 2018
Program Allowed: YES, Program Not Allowed: NO
Sr. Center
Name of Agriculture Education Center
No. Code
1. Amravati Region
1 1244A Krishi Vigyan Kendra, Durgapur-Badnera.
2 12125 Shivaji College of Agriculture, Amravati
3 12126 Shivaji College of Horticulture, Amravati
4 1381A Samartha College of Agriculture, Deulgaon Raja.
5 1326A Ganpatrao Ingle College of Agriculture,Jalgaon-Jamod
6 1359A Vivekanand College of Agriculture, Hivara Ashram
7 12127 Rajabhau Deshmukh College of Agriculture, Tiwasa,
8 1380A Rajendra Gode College of Agriculture, Buldhana
9 1471A Marutrao Wadaphale College of Agriculture, Yeovatmal
2. Aurangabad Region
10 2233A KSK Kaku College of Agriculture, Nagar Road, Beed
11 2302A Krishi Vigyan Kendra, Kharpudi, Jalna
12 21153 CSMSS College of Agriculture, Aurangabad
13 21207 M.G.M. College of Agriculture, Aurangabad
14 2183A College of Agriculture, Gewarai-Tanda, Aurangabad
15 21154 College of Agriculture, Kharpudi, Jalna
16 2249A CSPA College of Agriculture, Ashti, Beed
3. Mumbai Region
17 3218A Krishi Vigya Kendra, BSKKV, Roha, Raigad
18 3512A Krishi Vigyan Kendra, Kosbad Hill, Palghar
19 3290A College of Agriculture, Achaloli, Mahad, Raigad
20 35139 College of Agriculture, Saralgaon, Thane
4. Nagpur Region
21 4278A Anand Niketan College of Agriculture, Warora.
22 4409A Government College of Agriculture, Nagpur
5. Nashik Region
23 5105A Krishi Vigyan Kendra, Dahegaon, Ahmednagar
24 5412A M.S.College of Horticulture, Malegaon, Nashik
25 5416A Krishi Vigyan Kendra, YCMOU, Nashik
26 5510A Krishi Vigyan Kendra, Kolda, Nandurbar
27 5511A College of Agriculture, Shahada, Nandurbar
28 5325A Krishi Vigyan Kendra, Pal, Jalgaon
29 51146 College of Agriculture, Sonai, Ahmednagar
30 51147 Sadguru College of Agriculture, Mirajgaon, Ahmednagar
31 54392 College of Agriculture, Babhulgaon, Nashik
32 5189A Shramshakti College of Agriculture, Maldad.
6. Pune Region
33 6222A College of Agri-business Management, Narayangaon.
34 6407A Shivajiraje College of Agriculture, Phaltan, Satara
35 6461A Dadaso Mokashi College of Agriculture, Rajamachi,Satara
36 6517A Krishi Vigyan Kendra, Khed, Solapur
37 62341 College of Agriculture, Baramati, Pune
38 65106 Ratnai College of Agriculture, Akluj, Solapur
39 6587A Lokmangal College of Agriculture, Wadala, Solapur
40 6211A BAIF Development Research Foundation, Uruli-Kanchan.
41 6455A Krishna College of Agriculture, Rethare Bk. Satara
7. Kolhapur Region
42 7156A Krishi Vigyan Kendra, Talasande, Kolhapur
43 71191 D.Y.Patil College of Agriculture, Talasande, Kolhapur
44 7286A Mohanrao Kadam College of Agriculture, Kadegaon.
45 7287A Shahu College of Agri-business Management, Sangli
46 7358A Govindrao Nikam College of Agriculture,Mandki-Palwan.
47 7383A Sharad Pawar College of Agriculture,Kharavate-Dahiwali.
48 7446A Chatrapati Shivaji College of Agriculture,Oras, Sindudurg.
49 7458A Rajaram Marathe College of Agriculture, Phonda Ghat.
8. Nanded Region
50 84112 Manjra Krishi Vigyan Kendra, Latur
51 8708A Krishi Vigyan Kendra, Jintur Road, Parbhani
52 8806A Krishi Vigyan Kendra, Tondapur,Hingoli
53 85209 Krishi Vigyan Kendra, Sagroli, Nanded
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Sr.
No.
54
55
56
57
58

Center
Name of Agriculture Education Center
Code
8570A College of Agriculture, Naigaon Bz. Nanded
8827A College of Agriculture, Tondapur, Hingoli
85198 NSB College of Agriculture, Markhel, Nanded
8481A College of Agriculture, Udgir, Latur.
8760A Rajiv Gandhi College of Agriculture, Parabhani
Number of Centers Authorized:
Number of Admission Capacity: 20580

1. C1D: Certificate in Gardening/Mali Training
2. T12: Foundation in Agricultural Sciences
3. T20: Diploma in Horticulture
4. T14: Diploma in Agribusiness Management
5. P18: Diploma in Agro-Journalism

Center
Grade
B
B
B
C
C

Admission Authorization for Academic Programs
C1D T12 T20 T14 P18 T15 T16 T17 T19 T18
NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES
NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES
NO YES YES YES YES NO NO NO YES YES
NO YES YES YES YES NO NO NO YES YES
NO YES YES YES YES NO NO NO YES YES
21 56 54 54 54 18 18 18
58
1260 3360 3240 3240 3240 1080 1080 1080 CET Pass

6. T15: Diploma in Fruit Production
7. T16: Diploma in Vegetable Production
8. T17: Diploma in Floriculture & Landscape Gardening
9. T19: B.Sc. (Agriculture) Program
10. T18: B.Sc. (Horticulture) Program

3. उपल ध कृ िष िशक्षणकर्म
माणपतर् िशक्षणकर्म
1. माळी िशक्षण माणपतर्: Certificate in Gardening (Program Code : C1D)
2. कृ िष अिध ठान अ यासकर्म: Foundation in Agriculture (Program Code : T12)
कृ िष पदिवका िशक्षणकर्म
1. उ ानिव ा पदिवका: Diploma in Horticulture (Program Code : T20)
2. कृ िष यवसाय यव थापन पदिवका: Diploma in Agri-Business Mngt. (Program Code : T14)
3. कृ िष पतर्कािरता पदिवका: Diploma in Agro-Jounalism (Program Code : P18)
उ
1.
2.
3.

ानिव ा पदिवका िशक्षणकर्म
फळबागा उत्पादन पदिवका: Diploma in Fruit Production (Program Code : T15)
भाजीपाला उत्पादन पदिवका: Diploma in Vegetable Production (Program Code : T16)
फु लशेती व ांगणउ ान पदिवका: Diploma in Floriculture & Landscape Gardening (Program Code : T17)

पदवी िशक्षणकर्म
1. कृ िषिवज्ञान पदवी: Bachelor of Science in Agriculture-B.Sc. (Agri.) (Program Code : T19)
2. उ ानिव ा पदवी: Bachelor of Science in Horticulture-B.Sc. (Horti.) (Program Code : T18)
1. माळी िशक्षण माणपतर् िशक्षणकर्म (C1D)
AGR-101 : बागकामाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-102 : फळे , भाजीपाला व फु लझाडांची लागवड
AGR-103 : रोपवािटका यव थापन
AGR-104 : ांगण उ ान
2. उ ानिव ा पदिवका िशक्षणकर्म
थम वषर् : कृ िष-अिध ठान (T12)
AGR-201 : मृदशा तर्ाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-202 : वन पितवाढीची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-203 : पीक संरक्षणाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-204 : पीक उत्पादनाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
ि तीय वषर् : उ ानिव ा पदिवका (T20)
AGR-225 : उ ानिव ा मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-226 : फळे , भाजीपाला व फु लांचे उत्पादन
AGR-227 : रोपवाटीका यव थापन
AGR-228 : ांगण उ ान िवकास
कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 3

3. कृ िष यवसाय यव थापन पदिवका िशक्षणकर्म
थम वषर् : कृ िष-अिध ठान (T12)
AGR-201 : मृदशा तर्ाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-202 : वन पितवाढीची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-203 : पीक संरक्षणाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-204 : पीक उत्पादनाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
ि तीय वषर् : कृ िष यवसाय यव थापन (T14)
AGR-217 : कृ िष यवसाय यव थापनाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-218 : कृ िष यवसाय यव थापन : भाग I
AGR-219 : कृ िष यवसाय यव थापन : भाग II
AGR-220 : कृ िष यवसाय संज्ञापनाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
4. कृ िष-पतर्कािरता पदिवका िशक्षणकर्म
थम वषर् : कृ िष-अिध ठान (T12)
AGR-201 : मृदशा तर्ाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-202 : वन पितवाढीची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-203 : पीक संरक्षणाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-204 : पीक उत्पादनाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
ि तीय वषर् : कृ िष-पतर्कािरता (P18)
AGR-221 : कृ िष-पतर्कािरतेची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-222 : कृ िष संज्ञापन आिण पतर्कािरता
AGR-223 : आधुिनक पतर्कािरता : ओळख आिण कायर्प ती
AGR-224 : कृ िषपूरक उ ोग
5. फळबागा उत्पादन पदिवका िशक्षणकर्म
थम वषर् : कृ िष-अिध ठान (T12)
AGR-201 : मृदशा तर्ाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-202 : वन पितवाढीची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-203 : पीक संरक्षणाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-204 : पीक उत्पादनाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
ि तीय वषर् : फळबागा उत्पादन (T15)
AGR-205 : फळबागा लागवडीची मूलतत्त्वे व कायर्प ती
AGR-206 : फळांचे यापारी उत्पादन : भाग I
AGR-207 : फळांचे यापारी उत्पादन : भाग II
AGR-208 : फळांची काढणी, हाताळणी व िवकर्ी यव था
6. भाजीपाला उत्पादन पदिवका िशक्षणकर्म
थम वषर् : कृ िष-अिध ठान (T12)
AGR-201 : मृदशा तर्ाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-202 : वन पितवाढीची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-203 : पीक संरक्षणाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-204 : पीक उत्पादनाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
ि तीय वषर् : भाजीपाला उत्पादन (T16)
AGR-209 : भाजीपाला लागवडीची मूलतत्त्वे व कायर्प ती
AGR-210 : भाजीपा याचे यापारी उत्पादन : भाग I
AGR-211 : भाजीपा याचे यापारी उत्पादन : भाग II
AGR-212 : भाजीपा याची काढणी, हाताळणी व िवकर्ी यव था
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7. फुलशे ती व ांगणउ ान पदिवका िशक्षणकर्म
थम वषर् : कृ िष-अिध ठान (T12)
AGR-201 : मृदशा तर्ाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-202 : वन पितवाढीची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-203 : पीक संरक्षणाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-204 : पीक उत्पादनाची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
ि तीय वषर् : फुलशे ती व ांगणउ ान (T17)
AGR-213 : फु लशेतीची मूलतत्त्वे आिण कायर्प ती
AGR-214 : फु लांचे यापारी उत्पादन : भाग I
AGR-215 : फु लांचे यापारी उत्पादन : भाग II
AGR-216 : फु लांची काढणी, हाताळणी आिण ांगणउ ान

8. पयार्वरणशा

(Environmental Studies) अ यासकर्म

मुक्त िव ापीठामाफर्त पयार्वरणशा हा 4 ेयाकांचा ऑडीट/िबना ेयांक अ यासकर्म हणून पदवी
िशक्षणकर्माच्या अंितम वषार्मध्ये पदवी क प अहवालासोबत अिनवायर् करण्यात आलेला आहे . सदर अ यासकर्म
पदवी पूणर् करणाऱ्या सवर् िव ाथार्ंसाठी अिनवायर् आहे . पयार्वरणशा
िवषयाला केवळ समाधानकारक/
असमाधानकारक/ ेणी दे ण्यात येईल. मातर् त्येक िव ाथ्यार्ला िकमान C ेणी िमळणे आव यक आहे .

9. इतर िव ाशाखे तील अ यासकर्म/िशक्षणकर्म
मुक्त िव ापीठामाफर्त Choice Based Credit System (CBCS) राबिवण्यात येत आहे . कृ िष िशक्षणकर्माचे
िव ाथीर् दुसऱ्या िव ाशाखेतील एखादा अ यासकर्म ऑडीट/िबना ेयांक अ यासकर्म हणून िनवडू शकतो. अशा
अ यासकर्मांचा अ यास सदर िव ाथीर् वतः करून परीक्षा दे ऊ शकतो. अशा िशक्षणकर्मासाठी केवळ
समाधानकारक / असमाधानकारक / ेणी दे ण्यात येईल आिण या ेणीचा त्याने िनवडले या िशक्षणकर्माच्या एकूण
गुणांवर पिरणाम होणार नाही. CBCS यामध्ये पुढील अ यासकर्म आप याला िनवडता येतील. (1) संवाद कौश ये,
(2) मू य िशक्षण, (3) सायबर िसक्युरीटी, (4) मािहती व संज्ञापन तंतर्ज्ञान, (5) ऑफीस ऑटोमेशन, (6) योगा.

4. कृ िष िशक्षणकर्म वेशासाठी शै क्षिणक पातर्ता, वेश क्षमता व कालावधी
या
1.
2.
3.

4.

5.

कृ िष िशक्षणकर्माच्या वेशासाठी खालील माणे वेश पातर्ता परीक्षेतील ा त गुण िवचारात घे ऊन गुणव ा
ा तयार करण्यात येतील.
माळी िशक्षण माणपतर् िशक्षणकर्म : इय ा 10 वी पास/नापास परीक्षेतील शेकडागुण.
कृ िष अिध ठान िशक्षणकर्म : इय ा 12 वी पास/नापास परीक्षेतील शेकडा गुण िंकवा माळी िशक्षण माणपतर्
परीक्षेतील शेकडागुण. िंकवा महारा टर् शासनाने मान्यता िदले या 12वी समकक्ष िशक्षणकर्मातील शेकडा गुण.
उ ानिव ा पदिवका/कृ िष यवसाय यव थापन पदिवका/कृ िष पतर्कािरता पदिवका/फळबागा उत्पादन
पदिवका/भाजीपाला उत्पादन पदिवका/फुलशे ती व ागंण उ ान पदिवका िशक्षणकर्म : मुक्त
िव ापीठाच्या कृ िष अिध ठान परीक्षेतील शेकडा गुण िंकवा कृ िष िव ापीठाच्या कृ िष पदिवका िंकवा समकक्ष
पदवी परीक्षेतील शेकडा गुण.
कृ िष िवज्ञान पदवी आिण उ ान िव ा पदवी िशक्षणकर्म : मुक्त िव ापीठामाफर्त आयोिजत केले या
पदवी वेश परीक्षेत एकूण 200 गुणांपैकी िकमान 100 गुण ा त केले या िव ाथ्यार्ंना कृ िष िवज्ञान पदवी आिण
उ ानिव ा पदवीसाठी वेश दे ण्यात येईल.
पदिवका वेशासाठी ATKT : पदिवका िशक्षणकर्मास वेश घे ताना कृ िष अिध ठान िशक्षणकर्म पूणर् असणे
आव यक आहे . (ATKT लागू नाही).
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कृ िष िशक्षणकर्म वेश क्षमता व कालावधी
अ.कर्.

कृ िष िशक्षणकर्म

एका कदर्ावरील वेश क्षमता िशक्षणकर्म कालावधी

माध्यम

1.

माळी िशक्षण माणपतर् िशक्षणकर्म

60

1 वषर्

मराठी

2.
3.

कृ िष अिध ठान अ यासकर्म (सवर् पदिवका थम वषर्)
उ ानिव ा पदिवका िशक्षणकर्म

60
60

1 वषर्
2 वषर्

मराठी
मराठी

4.
5.

कृ िष यवसाय यव थापन पदिवका िशक्षणकर्म
कृ िष पतर्कािरता पदिवका िशक्षणकर्म

60
60

2 वषर्
2 वषर्

मराठी
मराठी

6.
7.

फळबागा उत्पादन पदिवका िशक्षणकर्म
भाजीपाला उत्पादन पदिवका िशक्षणकर्म

60
60

2 वषर्
2 वषर्

मराठी
मराठी

8.
9.

फु लशेती व ांगणउ ान पदिवका िशक्षणकर्म
कृ िषिवज्ञान + उ ानिव ा पदवी

60
60

2 वषर्
5 वषर्

मराठी
मराठी

सूचना :

त्ये क 1 वषार्चा िशक्षणकर्म कमाल 5 वषार्ंमध्ये पूणर् करता ये ईल. मातर् सदर िशक्षणकर्म कमाल 5 वषार्त
पूणर् न के यास सदर िशक्षणकर्मास न याने वेश घ्यावा लागेल.

िशक्षणकर्म वािर्षक शु क
मुक्त िव ापीठाच्या सवर् कृ िष िशक्षणकर्मांचे शु क हे ती अ यासकर्मासाठी रु.1500 आिण
िशक्षणकर्मासाठी रु. 6000 या माणात िनि चत करण्यात आले आहे .
िशक्षणकर्म
शु क (रु.)

िव ापीठाचा
िह सा (रु.)

िशक्षणकदर्ांचा
िह सा (रु.)

माळी िशक्षण माणपतर् िशक्षणकर्म

6000

3000

3000

2.

कृ िष अिध ठान अ यासकर्म

6000

3000

3000

3.

उ ानिव ा पदिवकािशक्षणकर्म

6000

3000

3000

4.

कृ िष यवसाय यव थापन पदिवका िशक्षणकर्म

6000

3000

3000

5.

कृ िष पतर्कािरता पदिवका िशक्षणकर्म

6000

3000

3000

6.

फळबागा उत्पादन पदिवका िशक्षणकर्म

6000

3000

3000

7.

भाजीपाला उत्पादन पदिवका िशक्षणकर्म

6000

3000

3000

8.

फु लशेती व ांगणउ ान पदिवका िशक्षणकर्म

6000

3000

3000

9.

कृ िषिवज्ञान/उ ानिव ा पदवी िशक्षणकर्म

6000

3000

3000

कर्.

िशक्षणकर्माचे नाव

1.

ती

कृ िष िशक्षणकर्म शु क िववरण तक्ता
अ.कर्.
(A)

खचार्चे शीषर्क
मुक्त िव ापीठ िह सा

माणपतर् िशक्षणकर्म
3000

पदिवका िशक्षणकर्म
3000

पदवी िशक्षणकर्म
3000

1.
2.

िशक्षणकर्म न दणी शु क
शैक्षिणक शु क

100
1000

100
1000

100
1000

2.
4.

इतर फी
परीक्षा/मू यमापन व माणपतर्

150
1000

150
1000

150
1000

िव ाशाखा िवकसन व पिररक्षण
कृ िष िशक्षणकदर् िह सा

750
3000

750
3000

750
3000

5.
(B)
1.

िशक्षणकदर् मुख मानधन

130

130

130

2.
3.

िशक्षणकदर् संयोजन व मानधन
िशक्षणकदर् लेखापाल मानधन

130
100

130
100

130
100

4.
5.

िशक्षणकदर् सहा यक मानधन
िशक्षणकदर् िशपाई मानधन

80
60

80
60

80
60

6.
7.

मागर्दशर्क ाध्यापक मानधन
कृ िष िशक्षणकदर् पिरचलन व िवकसन

1000
1500

1000
1500

1000
1500

एकूण

6000

6000

6000

िटप: मागर्दशर्क ाध्यापकांच्या मानधनामध्ये अंतगर्त परीक्षा घेणे, उ रपितर्का तपासणे आिण िनकाल तयार करणे
इत्यादी कामांचा समावेश आहे .
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5. कृ िष िशक्षणकर्म वेश सूचना व आरक्षण
कृ िष िवज्ञान िव ाशाखेतील सवर् कृ िष िशक्षणकर्मांना महारा टर् शासनाच्या आरक्षण धोरणानुसार
गुणानुकर्मानुसार खालील तक्त्यामध्ये िद या माणे त्येक कृ िष िशक्षणकर्मासाठी एकूण 60 िव ाथ्यार्ंना वेश दे ण्यात
येतात.
अ. कर्.

सामािजक आरक्षण वगर्

शासनमान्य आरक्षण (%)

एकूण वेश संख्या

1.
2.

अनुसिु चत जाती : Scheduled Caste (SC)
अनुसिु चत जमाती: Scheduled Tribe (ST)

13.00
07.00

08
04

3.

िवमुक्त जाती : Vimukta Jati (VJ-A)

03.00

02

4.
5.

भटक्या जमाती : Nomadic Tribe ( NT-B)
भटक्या जमाती: Nomadic Tribe ( NT-C)

02.50
03.50

02
02

6.
7.

भटक्या जमाती : Nomadic Tribe ( NT-D)
इतर मागासवगर्: Other Backward Class (OBC)

02.00
19.00

01
11

8.

सवर्साधारण वगर् : General (Open)

50.00

30

100.00

60

वरील आरक्षणािशवाय वरील सवर् आरक्षण वगार्ंमध्ये पुढील आरक्षण समांतर प तीने सम माणात समािव ट
करण्यात येईल.
अ. कर्.

शासनमान्य आरक्षण (%)

एकूण वेश संख्या

1.
2.

समांतर आरक्षण वगर्
मिहला : Women
क प बाधीत यक्ती : Project Affected Person (PAP)

30
04

18
02

3.
4.

अपंग यक्ती : Physically Handicapped (PH)
वातंत्र्य सैिनकांची मुले: Freedom Fighter (FF)

03
02

02
01

5.

आजी/माजी सैिनकांची मुले : Defence Person (DP)

02

01

कृ िष िशक्षणकर्माच्या वेशासाठी वेश क्षमता िवभागणी तक्ता
Total Seats
Category

60
%

General
59.00
35.40

% Reservation
Seats As Per%

Program
Female
30.00
18.00

PAP

FF

4.00
2.40

2.00
1.20

Certificate & Diplomas
DP
2.00
1.20

PH

Total

3.00
1.80

100.00
60.00

SC

13.00

4.60

2.34

0.31

0.16

0.16

0.23

7.80

ST

7.00

2.48

1.26

0.17

0.08

0.08

0.13

4.20

VJ-A

3.00

1.06

0.54

0.07

0.04

0.04

0.05

1.80

NT-B

2.50

0.89

0.45

0.06

0.03

0.03

0.05

1.50

NT-C

3.50

1.24

0.63

0.08

0.04

0.04

0.06

2.10

NT-D

2.00

0.71

0.36

0.05

0.02

0.02

0.04

1.20

OBC

19.00

6.73

3.42

0.46

0.23

0.23

0.34

11.40

Open

50.00

17.70

9.00

1.20

0.60

0.60

0.90

30.00

100.00

35.40

18.00

2.40

1.20

1.20

1.80

60.00

Total Seats

PH = Physically Handicapped Person, FF= Freedom Fighter, DP= Defense Personnel, PAP= Project Affected Person.

कृ िष िशक्षणकर्म वेशासाठी सूचनाः
1.

सवर् कृ िष िशक्षणकर्मांच्या वेशासाठी आपणास हवा असलेला थम वेश अजर् (Pre-Admission Form) मुक्त
कृ िष िशक्षण कदर्ावर िवनाशु क उपल ध आहे . सदर थम वेश अजर् भरून त्यासोबत आपण िनवडले या
िशक्षणकर्माच्या वेशासाठी जन्म दाखला, पातर्ता परीक्षा गुणपतर्क, जात आरक्षण माणपतर्, अन्य समांतर
आरक्षण माणपतर्, आिर्थक अउन्नत उत्पन्न गट माणपतर् (Non Creamy Layer Certificate) (तीन
वषार्ंच्या आतील) या कागदपतर्ांच्या साक्षांिकत सत्य ती (Attested Copies) जोडू न मुक्त कृ िष िशक्षण कदर्ावर
ऑनलाईन प तीने वेश अजर् भरण्यात यावा.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

वेशाची गुणव ा यादी जाहीर झा यानंतर िदले या मुदतीमध्ये िरतसर वेश अजर् (Admission Form) आिण वेश
शु क भरून आपला वेश िनि चत करून घे णे बंधनकारक आहे .
सामािजक मागास संवगार्त असूनही जातीचे माणपतर् अथवा समांतर आरक्षण माणपतर् सादर करू न शकणाऱ्या
िव ाथ्यार्ंना गुणव ा यादी तयार करताना सवर्साधारण(Open) संवगार्त धरून वेश दे ण्यात येतो.
अनुसिू चत जाती (SC) आिण अनुसिू चत जमाती (ST) या िव ाथ्यार्ंिशवाय इतर सवर् मागास संवगार्तील िव ाथ्यार्ंनी
आिर्थक अउन्नत उत्पन्नगट माणपतर् (Non Creamy Layer Certificate) थम वेश अजार्सोबत न जोड यास त्यांना
सवर्साधारण (Open) संवगार्त धरून वेश दे ण्यात येतो.
िवशेष मागासवगार्तील (Special Backward Class : SBC) िव ाथ्यार्ंना 2% हणजेच 1 जागेवर गुणव ा यादीमधील
इतर मागास वगार्मध्ये िश लक राहीले या जागेवर ितक्षा यादी (Waiting List) च्या वेळी वेश दे ण्यात येतो.
एखा ा कृ िष िशक्षणकर्मासाठी ा त झाले या एकूण थम वेश अजार्ची (Pre-Admission Form) संख्या 60 पेक्षा कमी
अस यास गुणव ा यादी तयार न करता सवर् िव ाथ्यार्ंना वेश दे ण्यात येतो.
िव ाथ्यार्ंना एकापेक्षा जा त िशक्षणकर्मांसाठी आिण एका पेक्षा जा त कृ िष िशक्षण कदर्ांवर थम वेश अजर् (PreAdmission Form) भरता येतो. मातर् गुणव ा यादी जाहीर झा यानंतर कोणत्याही एकाच कृ िष िशक्षणकर्मास
आिण एकाच कृ िष िशक्षण कदर्ावर वेश अजर् (Admission Form) भरता ये तो.
वेशासाठी िव ाथ्यार्ंची गुणव ा यादी जाहीर झा यानंतर पिह या गुणव ा यादीनुसार (Merit List
Admission Round) िदले या मुदतीमध्ये गुणव ा यादीनुसार वेश दे ण्यात ये ईल. गुणव ा यादी संप यानंतर
ितक्षा यादीतील (Waiting List Admission Round) िव ाथ्यार्ंना गुणव ेनस
ु ार वेश दे ण्यात ये ईल आिण
त्यानंतर िश लक रािहले या जागांवर थम ये णारास थम वेश दे ण्यात ये ईल.

6. कृ िष िशक्षणकर्म मू यमापन प ती
मुक्त िव ापीठामाफर्त 10 िंबदू ेणी प ती (10 Point Grading System) राबिवण्यात ये त आहे . आपण
िनवडले या िशक्षणकर्माचे अंतगर्त मू यमापन आिण अंितम मू यमापन अशा दोन भागात मू यमापन करण्यात ये ते.

1. अंतगर्त मू यमापन

अंतगर्त मू यमापनामध्ये मुक्त कृ िष िशक्षण कदर्ामाफर्त त्येक िवषयासाठी 20 गुणांची लेखी परीक्षा आिण 20 गुणांची
ात्यिक्षक परीक्षा संपकर्सतर् वेळापतर्कामध्ये िदले या िदनांकास आयोिजत करण्यात येते. 20 गुणांच्या लेखी परीक्षेसाठी 20
व तुिन ठ न (MCQ) िवचारले जातात. 20 गुणांच्या ात्यिक्षक परीक्षेमध्ये, 10 गुणांसाठी िदले या योगांची कायर्प ती
िलहू न योग करून दाखिवणे आिण 10 गुण िदले या 10 नमुन्यांबाबत िवचारले या नांची उ रे दे ण्यासाठी आहे त.
अंतगर्त लेखी परीक्षेसाठी अधार् तास आिण अंतगर्त ात्यिक्षक परीक्षेसाठी दोन तास वेळ िदला जातो.

2. अंितम मू यमापन

अंितम मू यमापनामध्ये मुक्त िव ापीठामाफर्त त्येक िवषयासाठी 80 गुणांची लेखी परीक्षा आिण 80 गुणांची ात्यिक्षक
परीक्षा परीक्षाकदर्ावर आयोिजत करण्यात येते. 80 गुणांच्या लेखी परीक्षेसाठी त्येकी 5 गुणांचे 16 न िवचारले जातात.
80 गुणांच्या ात्यिक्षक परीक्षेमध्ये, 30 गुण िदले या दोन योगांची कायर्प ती िलहू न योग करून दाखिवणे, 30 गुण
िदले या 15 नमुन्यांबाबत िवचारले या नांसाठी, 10 गुणांची त डी परीक्षा आिण 10 गुण कायर्पिु तकेला आहे त.
अंितम लेखी परीक्षेसाठी आिण अंितम ात्यिक्षक परीक्षेसाठी त्येकी तीन तास वेळ िदला जातो.
टीप : कोणताही कृ िष िशक्षणकर्म यश वीिरत्या पूणर् करून
माणपतर् िमळिवण्यासाठी िव ाथ्यार्ने
त्ये क
अ यासकर्माची लेखी परीक्षा आिण ात्यिक्षक परीक्षांमध्ये वतंतर्पणे िकमान 50 टक्के गुण िमळिवणे आव यक
आहे .

गुणांनस
ु ार

ेणीिववरण तक्ता
गुण (%)

ेणी

ेणी भार

ेणी वणर्न

75 पेक्षा जा त

O

10

ािवण्यासह थम ेणी

70 ते 74.99

A+

9

उच्च थम ेणी

65 ते 69.99
60 ते 64.99

A
B+

8
7

थम ेणी
उच्च ि तीय ेणी

55 ते 59.99

B

6

ि तीय ेणी

50 ते 54.99
50 पेक्षा कमी

C
F

5
0

उ ीणर् ेणी
अनु ीणर्
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7. कृ िषिवज्ञान व उ ानिव ा पदवी वेश परीक्षा पातर्ता व वरूप








कृ िष िवज्ञान पदवी : ज्या िव ाथ्यार्ंनी मुक्त िव ापीठाचे उ ानिव ा पदिवका, कृ िष यवसाय यव थापन पदिवका आिण
कृ िष पतर्कािरता पदिवका िशक्षणकर्मयश वीिरत्या उ ीणर् केलेले आहे त असे िव ाथीर् कृ िषिवज्ञान पदवी वेश परीक्षेसाठी
पातर् आहे त.
उ ानिव ा पदवी : ज्या िव ाथ्यार्ंनी मुक्त िव ापीठाचे फळबागा उत्पादन पदिवका, भाजीपाला उत्पादन पदिवका, आिण
फु लशेती व ांगणउ ान पदिवका िशक्षणकर्म यश वीिरत्या उ ीणर् केलेले आहे त असे िव ाथीर् उ ानिव ा पदवी वेश
परीक्षेसाठी पातर् आहे त.
पदवी वेश परीक्षे चे वरूप : कृ िषिवज्ञान पदवी व उ ानिव ा पदवी िशक्षणकर्माच्या वेशासाठी वतंतर्पणे 1.5 तासांची
आिण 200 गुणांची व तुिन ठ वरूपाची वेश परीक्षा (CET) घे ण्यात येते. यामध्ये एकूण 4 िवभाग असून त्येक
िवभागासाठी 50 गुण आहे त.
कृ िषिवज्ञान पदवी वेश परीक्षा गुणिवभागणी तक्ता
अ यासकर्म संकेतांक
अ यासकर्म/िवभाग
कमाल गुण
AGR 201-204

कृ िष अिध ठान

50

AGR 225-228
AGR 217-220

उ ानिव ा पदिवका
कृ िष यवसाय यव थापन पदिवका

50
50

AGR 221-224

कृ िष पतर्कािरता पदिवका
एकूण गुण

50
200

 उ ानिव ा पदवी वेश परीक्षा गुणिवभागणी तक्ता
अ यासकर्म संकेतांक
अ यासकर्म/िवभाग

कमाल गुण

AGR 201-204
AGR 205-208

कृ िष अिध ठान
फळबागा उत्पादन पदिवका

50
50

AGR 209-212
AGR 213-216

भाजीपाला उत्पादन पदिवका
फु लशेती व ांगणउ ान पदिवका

50
50

एकूण गुण

200

पदवी वेश परीक्षा गुणव ा यादी
1.

2.

कृ िषिवज्ञान पदवी व उ ानिव ा पदवी वेश परीक्षेत उ ीणर् होण्यासाठी एकूण 200 गुणांपैकी िकमान एकूण
एकतर्ीत 100 गुण िमळिवणे आव यक आहे . अशा कारे पातर् झाले या सवर् िव ाथ्यार्ंना पदवी िशक्षणकर्मास
वेश दे ण्यात येईल.
पदवी वेश परीक्षेची गर्ा ता (Validity) केवळ एका वषार्साठी मयार्िदत आहे . मातर् पदवी वेश परीक्षा पास
झा यानंतर घे तलेला िशक्षणकर्म वेश हा पाच वषार्ंसाठी मान्य राहील.

8. कृ िषिवज्ञान व उ ानिव ा पदवी वेश परीक्षा कदर्े
कृ िष िवज्ञान पदवी आिण उ ानिव ा पदवी वेश परीक्षा ही िव ापीठामाफर्त ऑनलाईन घे ण्यात येते. आप या
परीक्षा हॉल ितकीटावर नमुद केले या परीक्षा कदर्ावर आपण परीक्षा दे ण्यासाठी वेळेवर उपि थत राहावे.

9. पदवी क पासाठी मागर्दशर् क तज्ज्ञाची िनवड
1.
2.

आपण कृ िषिवज्ञान पदवी अथवा उ ानिव ा पदवी िशक्षणकर्मास वेश घे त यानंतर आपण िनवडले या
िवषयावर क प अहवाल तयार करण्यासाठी संबंिधत तज्ज्ञता क्षेतर्ामधील मागर्दशर्क तज्ज्ञाची िनवड करावी.
आपण िनवडले ला मागर्दशर्क तज्ज्ञ अथवा िशक्षक हा कृ िष िवज्ञानक्षेतर्ातील कोणत्याही
िवषयातील/िव ाशाखेतील आिण आपण िनवडले या िवषयातील तज्ज्ञ आिण िकमान पद यु र
पदवीधारक (Post Graduate in Agricultural Sciences) असावा. सदर तज्ज्ञास कृ िष िशक्षण,
संशोधन आिण कृ िष िव तार कामाचा िकमान पाच वषार्ंचा अनुभव असावा.
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3.

4.

5.

आपण िनवडले ले मागर्दशर्क तज्ज्ञ िशक्षक हे कृ िष महािव ालयात अथवा कृ िष िव ापीठामध्ये िकमान सहायक
ाध्यापक (Assistant Professor) आिण त्यावरील पदावर कायर्रत असावेत. कृ िष िवज्ञान कदर्ात िकमान
िवषय िवशेषज्ञ (Subject Matter Specialist) आिण त्यावरील पदावर कायर्रत असावेत अथवा कोणत्याही
कृ िष िशक्षण व संशोधन आ थापनांवर समकक्ष पदांवर कायर्रत अथवा िनवृ असावेत.
उपरोक्त अ.कर्. 2 व 3 मध्ये िदलेली शै क्षिणक पातर्ता आिण कायार्नभ
ु व असले या तज्ज्ञांना मुक्त
िव ापीठामाफर्त कोणतीही लेखी मान्यता घे ण्याची आव यकता नाही. मातर् एका मागर्दशर् क तज्ञास
एका शै क्षिणक वषार्मध्ये कमाल 5 िव ाथ्यार्ंच्या पदवी क पासाठी मागर्दशर् क तज्ञ हणून काम करता
ये ईल.
कृ िष िवज्ञान िव ाशाखेमध्ये कृ िष िवज्ञान (Agriculture), उ ान िवज्ञान (Horticulture), पशु िवज्ञान
(Animal Husbandry), दुग्धशा तर् (Dairy Sciences), पशुवै कीयशा तर् (Veterinary Sciences),
वनशा तर् (Forestry), मत् य िवज्ञान (Fisheries), कृ िष जैवतंतर्ज्ञान (Agro Bio-Technology), कृ िष
अिभयांितर्की (Agricultural Engineering), गृहिवज्ञान (Home Sciences) आिण तत्सम कृ िष आधारीत
(Allied and Applied Agricultural Sciences) शाखांचा समावेश होतो.

10. कृ िषिवज्ञान पदवी व उ ानिव ा पदवी क प अहवाल मू यमापन
आपण िनवडले या िवषयावरील क प अहवाल िव ापीठाने िदले या आराख ानुसार पूणर् के यानंतर सदर
क प अहवाल िव ापीठास िदले या मुदतीमध्ये सादर करावा. आप या क प अहवालाचे 200 गुणांसाठी
पुढील माणे मू यमापन करण्यात येते.
(A)

क प अहवाल मू यमापन (100 गुण)
कर्.

गुणदान बाब

कमाल गुण

1.

क पासाठी िनवडले या िवषयाचे महत्त्व

20

2.
3.

क पांतगर्त आशयाची मांडणी,मािहतीची सखोलता
क प अहवालातील तक्ते,आलेख व छायािचतर्ांची गुणव ा व मांडणी

30
30

4.

क प अहवालाची सजावट,बांधणी व बा

20

वरूप

एकूण गुण
(B)

100

क पावर आधािरत त डी परीक्षा (100 गुण)
कर्.
गुणदान बाब

कमाल गुण

1.

िनवडले या िवषयाच्या महत्त्वाबाबत समथर्न

20

2.

िनवडले या िवषयाच्या संदभार्त मािहती व ज्ञान

30

3.
4.

संकिलत मािहती व ज्ञानाची त्यक्ष वापरक्षमता
त डी उ रे दे ण्याची कौश ये व आत्मिव वास

30
20

एकूण गुण

100

अंितम क प अहवाल िव ापीठास सादर करण्यासाठी िव ाथ्यार्ंना सूचनाः
1. पदवी क प अहवाल मू यमापनामध्ये नापास झाले या िव ाथ्यार्च्या क प अहवालाचे पुनमूर् यमापन
(Re-Evaluation) करण्यात ये त नाही .
2. िव ाथीर् पदवी क प अहवाल आिण त डी परीक्षेत पास झा यास सुचिवले या दुरु त्या करून त्यांनी क प
अहवाल चार तीत िव ापीठास 1 ते 30 जुन या कालावधीतच सादर करावा. 30 जून नंतर क प
अहवाल सादर करणार्या िव ाथ्यार्ला रु. 300+रु.10 तीिदन या माणे िवलंब शु क भरावे लागेल.
3. िव ाथीर् पदवी क प अहवाल आिण त डी परीक्षेत नापास झा यास अशा िव ाथ्यार्ंनी पुढील वषीर् क प
अहवाल न याने तयार करून अथवा दुरू त करून न याने सादर करावा.
4. िव ाथीर् पदवी क प अहवालात पास झा यास मातर् त डी पिरक्षेत नापास झा यास त्यांनी पुढील वषीर् केवळ
त डी परीक्षेला उपि थत रहावे.
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5.
6.

7.

8.

िव ाथीर् पदवी क प अहवालात नापास झा यास मातर् त डी परीक्षेत पास झा यास त्यांनी पुढीलवषीर् केवळ
पदवी क प अहवाल सादर करावा.
िव ाथ्यार्ने पदवी क प अहवालात कॉपी के याचे आढळून आ यास अशा िव ाथ्यार्ंना दोन्ही
िवभागासाठी शुन्य गुण दे ण्यात ये तात व त्यांचा क प अहवाल िवषय आिण क प मागर्दशर् क तज्ज्ञ
दोन्ही र बातल ठरतात. अशा िव ाथ्यार्ंनी पुढील वषीर् नवीन िवषय आिण नवीन मागर्दशर्क तज्ज्ञ िनवडू न
न याने क प अहवाल सादर करावा.
वरील 2 ते 6 पैकी कोणतीही कायर्वाही करताना िव ाथ्यार्ने सदर िशक्षणकर्मास वेश घे त यापासून पुढील
ये णाऱ्या परीक्षे पयत 5 वष पूणर् झालेली अस यास अशा िव ाथ्यार्ंने वरील कोणतीही कायर्वाही न करता
पुढील वषीर् न याने पदवी वेश परीक्षा पास करून न याने पदवी िशक्षणकर्मास वेश घ्यावा आिण पदवी क प
अहवाल िव ापीठास सादर करावा.
पदवी क प अहवाल मू यमापनामध्ये अहवाल अथवा आिण त डी परीक्षेमध्ये नापास झाले या िव ाथ्यार्ंनी
पुनपर्रीक्षा शु क हणून रु.500/- भरून क प अहवाल पुढीलवषीर् न याने सादर करावा.

11. मुक्त कृ िष िशक्षण कदर्ांची संपकार्साठी िवभागवार यादी
•

अमरावती िवभाग

1.

बडनेरा (1244A): कृ िष िवज्ञान कदर्, म साधना ित ठान, दुगार्परू , बडनेरा, अमरावती -444 701.
फोन: (0721) 2580606, कदर् मुख / संयोजकः 9922410177 / 9921333611
अमरावती (12125): ी. िशवाजी कृ िष महािव ालय, अमरावती-444 603
फोन: (0721) 2664595, 2665687, कदर् मुख / संयोजकः 9422157253 / 9226173610
अमरावती (12126): िशवाजी उ ानिव ा महािव ालय, अमरावती-444 603
फोन: (0721) 2576109, कदर् मुख / संयोजकः 9423407789 / 9890928410
ितवसा (12127): राजाभाऊ दे शमुख कृ िष महािव ालय, ितवसा, िज. अमरावती-444 903
फोन: (07225) 277479, कदर् मुख / संयोजकः 9423425349 / 9823342293
जळगाव जामोद (1326A): गणपतराव इंगळे कृ िष महािव ालय, वरवट रोड,जळगाव जामोद, िज. बुलढाणा-443 402
फोन: (07266) 224231, 264487, 221660, कदर् मुख / संयोजकः 9850342894 / 9860331666
िहवरा (बु.) (1359A): िववेकानंद कृ िष महािव ालय, िहवरा बुदर्क
ु , ता. मेहकर, िज.बुलढाणा-443 301
फोन: (07268) 264487, 264556, कदर् मुख / संयोजकः 9657177762 / 9767897310
बुलढाणा (1380A): डॉ. राजदर् गोडे कृ िष महािव ालय, जालना-अिजसपूर रोड, बुलढाणा- 443 001
फोन: (07262) 287211, कदर् मुख / संयोजकः 9403213297 / 9011221125
दे ऊळगावराजा (1381A): समथर् कृ िष महािव ालय, दे ऊळगावराजा, िज.बुलढाणा- 443 204
फोन: (07261) 232226, 202450, कदर् मुख / संयोजकः 9423731081 / 9403269526
यवतमाळ (1471A): मारोतराव वादाफळे कृ िष महािव ालय, गुरुनानक नगर, गोधणी रोड, यवतमाळ-445 001
फोन: (07232) 244925, 245484, कदर् मुख / संयोजकः 9922399400 / 9421774209

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
•

औरं गाबाद िवभाग

10. गेवराई तांडा (2183A): कृ िष महािव ालय, पैठणरोड, गेवराई तांडा, ता.िज.औरं गाबाद-431 005
फोन: (0240) 2694425, कदर् मुख / संयोजकः 9404013610 / 9011740861
11. बीड (2233A): केएसके काकू कृ िष महािव ालय, अहमदनगर रोड, बीड, ता. िज. बीड -431 122
फोन: 9657576418 / 9422743572
12. आ टी (2249A): शाहू , फु ले, आंबेडकर कृ िष महािव ालय, आ टी, ता. आ टी, िज. बीड-414 203
फोन: (02441) 233520, 232436, कदर् मुख / संयोजकः 7588694885 / 9890302806
13. जालना (2302A): कृ िष िवज्ञान कदर्, सरदार पटे ल रोड, खरपुडी, जालना- 431 203
फोन: (02482) 235586, 237326, कदर् मुख / संयोजकः 7350013146 / 7350013147
14. औरं गाबाद (21153): सी.एस.एम.एस.एस. कृ िष महािव ालय, कांचनवाडी, िज. औरं गाबाद- 431 002
फोन: (0240) 2376248, 2376655, कदर् मुख / संयोजकः 8308806499 / 9423142110
15. जालना (21154): कृ िष महािव ालय, सरदार पटे ल रोड, खरपुडी,जालना -431 203
फोन: (02482) 232775, कदर् मुख / संयोजकः 7350013160 / 7350013162
16. गांधेली (21207): नानासाहे ब कदम कृ िष महािव ालय, गांधेली, ता.िज.औरं गाबाद-431 005
फोन: 9423709331 / 7757907621
कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 11

•

मुंबई िवभाग

17. रोहा (3218A): कृ िष िवज्ञान कदर्, डॉ. बाळासाहे ब सावंत कोकण कृ िष िव ापीठ, िक ला-रोहा, पो.धाटाव, िज.रायगड-410201
फोन: (02194) 203108, कदर् मुख / संयोजकः 9421136032 / 9422089636
18. आचळोली (3290A) : कृ िष महािव ालय, आचळोली, ता. महाड, िज. रायगड-402305,
फोन: 8605827236 / 9850433074
19. कोसबाड (3512A): कृ िष िवज्ञान कदर्, गोखले िशक्षण सं था, कोसबाड िहल, ता. डहाणू, िज. पालघर-401 703
फोन: (02528) 241439, 241074, कदर् मुख / संयोजकः 9673730858
20. सरळगांव (35139) : कृ िष महािव ालय, सरळगाव, ता. मुरबाड, िज. ठाणे-421401,
फोन: 9921815904 / 7875077829
•

नागपूर िवभाग

21. वरोरा (4278A): आनंद िनकेतन कृ िष महािव ालय, आनंदवन, वरोरा, िज. चं दर्पूर- 442 914

फोन-(07176) 282158, कदर् मुख / संयोजकः 9767892489 / 8999552576
22. नागपूर (4409A): कृ िष महािव ालय, डॉ. पंजाबराव दे शमुख कृ िष िव ापीठ, नागपूर-440 001
फोन (0712) 2530683, कदर् मुख / संयोजकः 9604063414 / 9921511299
•

नािशक िवभाग

23. दहे गाव (5105A): कृ िष िवज्ञान कदर्, मारुतराव घुले पाटील िशक्षण सं था, दहे गाव, ता. नेवासा, िज. अहमदनगर-414 605
फोन: (02427) 255303, 255525, कदर् मुख / संयोजकः 9657721407 / 8805985205
24. मालदाड (5189A): मशक्ती कृ िष महािव ालय, मालदाड, ता. संगमनेर, िज. अहमदनगर-422 608
फोन: (02425)265092, 265199, कदर् मुख / संयोजकः 9890408093/ 9096640651
25. सोनई (51146): कृ िष महािव ालय, सोनई ता. नेवासा, िज. अहमदनगर-414 105
फोन: (02427) 231769, 231363, कदर् मुख / संयोजकः 9850537670 / 9271914212
26. िमरजगांव (51147): सदगुरू कृ िष महािव ालय, िमरजगाव, ता. कजर्त, िज. अहमदनगर 414401
फोन: (02489) 263153, 263853, कदर् मुख / संयोजकः 9423830088 / 7722053508
27. पाल (5325A): कृ िष िवज्ञान कदर्, सातपुडा िवकास मंडळ, पाल, ता. रावेर, िज. जळगाव-425 504
फोन: (02584) 288439, 288525, कदर् मुख / संयोजकः 9403673674 / 9420110527
28. नािशक (5416A): कृ िष िवज्ञान कदर्, यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठ, नािशक-422 222.
फोन: (0253) 2230698, 2340340, कदर् मुख / संयोजकः 9403774654 / 9422773602
29. बाभुळगाव (54392): कृ िष महािव ालय, बाभुळगाव, ता. येवला, िज. नािशक-423 401,
फोन: (02559) 225040, कदर् मुख / संयोजक: 9860812555 / 9730762622
30. मालेगाव (5412A): मुरलीधर वामीजी उ ानिव ा महािव ालय, महात्मा गांधी िव ामंिदर, मालेगाव कॅ प, ता. मालेगाव, िज.
नािशक-425 412, फोन: (02554) 250039, कदर् मुख / संयोजक: 7720020751/ 9765165500
31. नंदरु बार (5510A): कृ िष िवज्ञान कदर्, डॉ. हे डगेवार सेवा सिमती, मु. पो. कोळदा, ता. नंदरु बार, िज. नंदरु बार-425 412
फोन: (02564) 240544, कदर् मुख / संयोजकः 9657323334 / 9850768876
32. शहादा (5511A): के. ही. पटे ल कृ िष महािव ालय, लोणखेडा, शहादा, िज. नंदरु बार-425 409
फोन: (02565)229562, 229740, कदर् मुख / संयोजकः 09423258024 / 9822248081
•

पुणे िवभाग

33. उरुळीकांचन (6211A): भारतीय कृ िष औ ोिगक ित ठान, उरुळीकांचन, ता.हवेली, िज.पुणे-412 202
फोन: (020) 26926248, 26926347, कदर् मुख / संयोजकः 9423177597, 9423229383
34. नारायणगाव (6222A): कृ िष- यवसाय यव थापन महािव ालय, नारायणगाव, ता. जुन्नर, िज. पुणे-411 410
फोन: (02132) 242697, 244697, कदर् मुख / संयोजकः 9766692514 / 9970196268
35. बारामती (62341): कृ िष महािव ालय, बारामती कृ िष ित ठान, शारदानगर, माळे गाव कॉलनी, िज. पुणे-413 115
फोन: (02112) 255518, कदर् मुख / संयोजकः 9422519142 / 9422518159
36. फलटण (6407A): ीमंत िशवाजी राजे कृ िष महािव ालय, िंजती पूल, फलटण, िज. सातारा-415 523
फोन: (02166) 222908, कदर् मुख / संयोजकः 9423884887 / 7588627323
37. रे ठरे (बु) (6455A): कृ णा कृ िष महािव ालय, रे ठरे बु. ता. कराड, िज. सातारा-415 108
फोन: (02164) 266420, 266625, कदर् मुख / संयोजकः 8805235987 / 8275456243
38. राजमाची (6461A): दादासाहे ब मोकाशी कृ िष महािव ालय, राजमाची (सदािशवगड), ता. कराड, िज. सातारा-415 105
फोन: (02164) 646067, कदर् मुख / संयोजकः 7798366966 / 9921443029
39. सोलापूर (6517A): कृ िष िवज्ञान कदर्, शबरी ित ठान, सोलापूर-बाशीर् रोड, गट नं. 22 / 1 ब, मु. खेड, पो. केगाव, ता. उ र सोलापूर,
सोलापूर-413 255 फोन: (0217) 2350359, कदर् मुख / संयोजकः 9422648295 / 9422370798
40. वडाळा (6587A): लोकमंगल कृ िष महािव ालय, मु.पो. वडाळा, ता. उ र सोलापूर, िज. सोलापूर-413 222
फोन: (0217) 2735521, 246468, कदर् मुख / संयोजकः 9923404691 / 9763602086
41. अकलुज (65106): रत्नाई कृ िष महािव ालय, अकलुज, ता. माळिशरस, िज. सोलापूर-413101
फोन: (02185) 227191, 222476, कदर् मुख / संयोजकः 9860875729 / 9420196707
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•

को हापूर िवभाग

42. तळसंदे (7156A): कृ िष िवज्ञान कदर्, तळसंदे, ता. हातकणंगले, िज. को हापूर-416 112
फोन: (0230) 2479099, कदर् मुख / संयोजकः 9423862713 / 9823158781
43. तळसंदे (71191): डी. वाय. पाटील कृ िष महािव ालय, तळसंदे, ता. हातकणंगले, िज. को हापूर-416112
फोन: (0230) 2479299, 2600899, कदर् मुख / संयोजकः 9823381191 / 9764217677
44. कडे गाव (7286A): मोहनराव कदम कृ िष महािव ालय, सोनसळ, िंहगणगाव, ता. कडे गाव, िज. सांगली-415 304
फोन: (02347) 242700, कदर् मुख / संयोजकः 9371690015 / 7588586958
45. सांगली (7287A): छतर्पती शाहू महाराज कृ िष- यवसाय यव थापन महािव ालय, िविंलग्डन महािव ालय पिरसर, िव ामबाग, िज.
सांगली-416 415, फोन: (0233) 2601147,26011342, कदर् मुख / संयोजकः 9850078588 / 8275031484
46. मांडकी-पालवण (7358A): गोिंवदराव िनकम कृ िष महािव ालय, मांडकी-पालवण, ता. िचपळू ण, िज. रत्नािगरी-415641
फोन: (02355) 233005, कदर् मुख / संयोजकः 7588918175 / 7588868705
47. खरवते दिहवली (7383A): शरद पवार कृ िष महािव ालय, खरवते दिहवली, ता. िचपळू ण, िज. रत्नािगरी-415606
फोन: (02355) 243640, 243644, कदर् मुख / संयोजकः 9423296868 / 9881993296
48. फ डाघाट (7458A): राजाराम मराठे कृ िष महािव ालय, फ डाघाट, ता. कणकवली, िज. िंसधुदग
ु र्-416 601
फोन: (02367) 280533, कदर् मुख / संयोजकः 8180096602 / 8275629567
49. िकल स (7446A): छतर्पती िशवाजी कृ िष महािव ालय, िकल स, ता. कुडाळ, िज. िंसधुदग
ु र्-416 812
फोन: (02362) 228909, 228120, कदर् मुख / संयोजकः 9421262321 / 9422584238
•

नांदेड िवभाग

50. उदगीर (8481A): कृ िष महािव ालय, ड गर शेळकी तांडा, ता. उदगीर, िज. लातूर-413 517
फोन: (02385) 214666, कदर् मुख / संयोजकः 8600679248 / 9923343236
51. लातूर (84112): मांजरा कृ िष िवज्ञान कदर्, अितिरक्त एम.आय.डी.सी. लातूर-413 531
फोन: (02382) 267411, कदर् मुख / संयोजकः 9404957511 / 9422469021
52. नायगाव (बाजार) (8570A): कृ िष महािव ालय, नायगाव (बाजार), ता. नायगाव, िज. नांदेड-431 709.
फोन: (02465) 263399, 262599, कदर् मुख / संयोजकः 7588526664 / 9503508041
53. मरखे ल (85198): नेताजी सुभाषचं दर् बोस कृ िष महािव ालय, मरखेल ता. दे गलूर, िज. नांदेड-431 718
फोन: (02463) 256666, कदर् संयोजक: 9975144232 / 7507025409
54. सगरोळी (85209): कृ िष िवज्ञान कदर्, सगरोळी, ता. िबलोली, िज. नांदेड-431 731.
फोन: (02465) 227757, 227848. कदर् मुख / संयोजकः 9890382130 / 8380984068
55. परभणी (8708A): कृ िष िवज्ञान कदर्, िंजतूर रोड, परभणी-431 404.
फोन: (02452) 223045, 228447, कदर् मुख / संयोजकः 9421386929 / 9860370000
56. परभणी (8760A): राजीव गांधी कृ िष महािव ालय, िंजतूर रोड, परभणी-431 404
फोन: (02452) 223045, 232201, कदर् मुख / संयोजकः 9890918389 / 9404738603
57. त डापूर (8806A): कृ िष िवज्ञान कदर्, वारं गा फाटा, त डापूर, ता.कळमनुरी, िज. िंहगोली- 431 701
फोन: (02456) 221493, कदर् मुख / संयोजकः 9765390976 / 9767272033
58. त डापूर (8827A): कृ िष महािव ालय, वारं गा फाटा, त डापूर, ता.कळमनुरी, िज. िंहगोली- 431 701
फोन: (02456) 202893, कदर् मुख / संयोजकः 7588675564 / 9657936736
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12. मुक्त िव ापीठ िवभागीय कदर्े व िव ापीठ संपकर्सूची
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

अमरावती : य.च.म.मुक्त िव ापीठाचे अमरावती िवभागीय कदर्, ही. एम. ही. वलगाव रोड, पो ट ही. एम.
ही., अमरावती-444604, फोन (0721) 2531445, 2531210 मो. : 9422247292
(कायर् क्षेतर् : अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ)
औरं गाबाद : य.च.म.मुक्त िव ापीठाचे औरं गाबाद िवभागीय कदर्, स ह नं. 41, सैिनकी मुलांच्या
वसितगृहाजवळ, नंदनवन कॉलनी, छावणी, औरं गाबाद-431 002 फोन (0240) 2371066, 2371077
मो. : 9422247293
(कायर् क्षेतर् : औरं गाबाद, जालना, बीड, उ मानाबाद)
मुंबई : य.च.म.मुक्त िव ापीठाचे मुंबई िवभागीय कदर्, ारा जगन्नाथ शंकरशेठ म.न.पा.ची मराठी ाथिमक
शाळा, दुसरा मजला, े अर ीज (साऊथ), नाना चौक, गर्ँट रोड (प.)-400 007
फोन (022) 23874180, 23874183, 23874177, मो.: 9403774534
(कायर् क्षेतर् : मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर)
नागपूर : य.च.म.मुक्त िव ापीठाचे नागपूर िवभागीय कदर्, सुभेदार हॉल, िव ापीठ कर्ीडा पिरसर, लॉ कॉलेज
कॅ पस, रिवनगर चौक, नागपूर-440 001, फोन (0712) 2553724, 2553725 मो. : 9422247295
(कायर् क्षेतर् : नागपूर, चं दर्पूर, वधार्, भं डारा, गडिचरोली, ग िदया)
नािशक : य.च.म.मुक्त िव ापीठाचे नािशक िवभागीय कदर्, नािशक महानगरपािलकेची जुनी इमारत, दुसरा
मजला, नवीन पंिडत कॉलनी, नािशक -422 002, फोन (0253) 2317063, 2576756 मो. : 9422247297
(कायर् क्षेतर् : नािशक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, नंदरू बार)
पुणे : य.च.म.मुक्त िव ापीठाचे पुणे िवभागीय कदर्, शाहीर अण्णाभाऊ साठे शालागृह, महापािलका शाळा
कर्.5 (मुलांची), 654, सदािशव पेठ हौदासमोर, कुमठे कर मागर्, पुणे -411 030, फोन (020) 24457914,
24491107, मो. : 9422247298, (कायर् क्षेतर् : पुणे, सातारा, सोलापूर)
को हापूर : य.च.म.मुक्त िव ापीठाचे को हापूर िवभागीय कदर्, िशवाजी िव ापीठ पिरसर पो ट ऑफीसजवळ,
िव ानगर को हापूर-416 004, फोन (0231) 2607022, 2607023 मो. : 9422247294
ु र्)
(कायर् क्षेतर् : को हापूर, सांगली, रत्नािगरी, िंसधूदग
नांदेड : य.च.म.मुक्त िव ापीठाचे नांदेड िवभागीय कदर्, वामी रामानंद तीथर् मराठवाडा िव ापीठ पिरसर,
नानकवाडी कमान, सैिनकी मुलांचे वसितगृहाशेजारी, झरी रोड, िव णूपरू ी, नांदेड-431 603, फोन (02462)
229940, 283038
(कायर् क्षेतर्: नांदेड, परभणी, लातूर, िंहगोली)

िव ापीठातील संपकार्साठी (आप या कामाच्या वरूपानुसार खालील यक्तीशी संपकर् साधावा)
1.

कृ िष िशक्षणकर्म वेश िकर्ये संबंधीः ी. सोमनाथ जाधव, विर ठ सहायक
कृ िष िवज्ञान िव ाशाखा, यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठ, नािशक-422 222
फोन (0253) 2230340, 2230698

2.

कृ िष िशक्षणकर्म परीक्षा वेळापतर्क व िनकालासंबंधीः ी. िकशोर िंशदे , विर ठ सहायक (परीक्षा कक्ष)
यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठ, नािशक-422 222
फोन (0253) 2230313, मो.: 9403774583

3.

कृ िष िशक्षणकर्म वेश न दणीसंबंधीः ी. रामनाथ मालुंजकर, सहायक (न दणी कक्ष)
यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठ, नािशक-422 222
फोन (0253)2230118, मो.: 9403774577

4.

पु तक िवतरणासंबंधीः ी. िनखील ता हणकर, सहायक कुलसिचव, भांडार िवभाग
यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठ, नािशक-422 222
फोन (0253) 2230107, मो.: 9422256328
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13. कृ िष िशक्षणकर्म िव ाथ्यार्ंसाठी सवर्साधारण सूचना
13.1 सवर् कृ िष िशक्षणकर्म िव ाथ्यार्ंसाठी सवर्साधारण सूचना
1. एका िव ाथ्यार्स एका वेळी केवळ एकाच कृ िष िशक्षणकदर्ावर एकाच कृ िष िशक्षणकर्मासाठी वेश
घे ता ये ईल.
2. कृ िष िशक्षणकर्मासाठी घे तलेला वेश र के यास िव ाथ्यार्स वेश शु काचा कोणताही भाग परत केला
जात नाही.
3. िशक्षणकर्म शु कामध्ये सवर् कारच्या शु कांचा समावेश आहे . मातर् पुनपर्परीक्षा दे णाऱ्या िव ाथ्यार्ंनी िवहीत
परीक्षा शु कासह पुनपर्रीक्षा अजर् नवीन वेश कालावधीमध्येच कृ िष िशक्षण कदर्ावर जमा करावेत आिण
अंतगर्त परीक्षेला वेळापतर्का माणे वेळोवेळी उपि थत रहावे.
4. पुनपर्रीक्षाथीर् िव ाथ्यार्ंनी अंितम परीक्षे साठी एक अथवा अिधक पेपरसाठी एकू ण परीक्षा शु क हणून
रुपये 500=00 भरावे लागतील.
5. िव ापीठाला आपण वेळोवेळी केलेला पतर् यवहार, फी भर याच्या पावत्या, बक
ँ चलन यासाठी वतंतर् फाईल
तयार करावी. िव ापीठाने िदलेला कायम न दणी कर्मांक (PRN = Permanent Registration Number)
त्येक वेळी पतर् यवहार करताना िलिहणे आव यक आहे . आपला PRN मुक्त कृ िषिशक्षण कदर्ाकडू न ा त
करून घ्यावा.
6. सवर् कृ िष िशक्षणकर्मांसाठी सवर् मुक्त कृ िषिशक्षण कदर्ांवर पिहले संपकर्सतर् दरवषीर् 1 ऑग ट रोजी सकाळी
10.00 वाजता सुरू होते. आपण कृ िष िशक्षणकदर्ाकडू न पतर्ाची वाट न पाहता कदर्ावर संपकर् सतर्ासाठी उपि थत
राहावे. आपण वेश घे तले या िशक्षणकर्माची पु तके मुक्त कृ िषिशक्षण कदर्ावरून
ा त करून घ्यावीत.
याबाबत िव ापीठाशी कोणताही पतर् यवहार करू नये.
7. एकू ण 36 संपकर् सतर्ांपैकी िकमान 50% हणजे एकू ण 18 संपकर्सतर्ांना उपि थत नसले या
िव ाथ्यार्ंना अंितम परीक्षे ला बसता ये त नाही. आपण वेश घे तले या मुक्त कृ िष िशक्षणकदर्ावरच
अंितम परीक्षे ला उपि थत राहणे बं धनकारक आहे .

13.2 िव ाथ्यार्ंना संपकर्सतर्ासाठी सूचनाः
1.
2.
3.

4.

महारा टर्ातील सवर् कृ िष िशक्षण कदर्ांवर खालील वेळापतर्का माणे सकाळी 10 ते 1 वाजता बौि क
भाग आिण दुपारी 2 ते 5 वाजता ात्यिक्षक भाग या माणे संपकर्सतर्े होतील.
आपण वेश घे तले या िशक्षणकर्मास बौि क आिण ात्यिक्षक संपकर् सतर्ांना वतंतर्पणे 50% पेक्षा
कमी उपि थती असणाऱ्या िव ाथ्यार्ंना अंितम परीक्षे ला बसता ये णार नाही.
िनयमीत (Regular) िव ाथ्यार्ंची अंतगर्त परीक्षा सकाळी 10:00 ते 12:30 या वेळेत होईल. (बौि क परीक्षा
पेपर- सकाळी 10:00 ते 10:30 आिण ात्यिक्षक परीक्षा पेपर सकाळी10:30 ते 12:30 वाजता) आिण
पुनर्परीक्षाथीर् (Repeater) िव ाथ्यार्ंची परीक्षा दुपारी 14:00 ते 16:30 या वेळेत होईल. (बौि क परीक्षा पेपरदुपारी 14:00 ते 14:30 आिण ात्यिक्षक परीक्षा पेपर दुपारी 14:30 ते 16:30 वाजता).
िनयमीत (Regular) िव ाथीर् व पुनर्परीक्षाथीर् (Repeater) िव ाथ्यार्ंसाठी वतंतर् नपितर्का काढण्यात यावी.

14. पदवी क प अहवाल तयार करून िव ापीठास सादर करण्यासाठी सूचना
14.1 पदवी क पासाठी मागर्दशर् क तज्ज्ञाची िनवड
1.

आपण कृ िषिवज्ञान पदवी अथवा उ ानिव ा पदवी िशक्षणकर्मास वेश घे त यानंतर आपण िनवडले या
िवषयावर क प अहवाल तयार करण्यासाठी संबंिधत तज्ज्ञता क्षेतर्ामधील मागर्दशर्क तज्ज्ञाची िनवड करावी.

2.

आपण िनवडले ला मागर्दशर्क तज्ज्ञ अथवा िशक्षक हा कृ िष िवज्ञानक्षेतर्ातील कोणत्याही
िवषयातील/िव ाशाखेतील आिण आपण िनवडले या िवषयातील तज्ज्ञ आिण िकमान पद यु र पदवीधारक
(Post Graduate in Agricultural Sciences) असावा. सदर तज्ज्ञास कृ िष िशक्षण, संशोधन आिण कृ िष
िव तार कामाचा िकमान पाच वषार्ंचा अनुभव असावा.
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3.

4.

5.

आपण िनवडले ले मागर्दशर्क तज्ज्ञ िशक्षक हे कृ िष महािव ालयात अथवा कृ िष िव ापीठामध्ये िकमान सहायक
ाध्यापक (Assistant Professor) आिण त्यावरील पदावर कायर्रत असावेत. कृ िष िवज्ञान कदर्ात िकमान
िवषय िवशेषज्ञ (Subject Matter Specialist) आिण त्यावरील पदावर कायर्रत असावेत अथवा कोणत्याही
कृ िष िशक्षण व संशोधन आ थापनांवर समकक्ष पदांवर कायर्रत अथवा िनवृ असावेत.
उपरोक्त अ.कर्. 2 व 3 मध्ये िदलेली शैक्षिणक पातर्ता आिण कामार्नभ
ु व असले मा तज्ज्ञांना मुक्त
िव ापीठामाफर्त कोणतीही लेखी मान्मता घे ण्माची आव मकता नाही. मातर् एका मागर्दशर्क तज्ञास एका
शैक्षिणक वषार्मध्ये कमाल 5 िव ाथ्यार्ंच्या पदवी क पासाठी मागर्दशर्क तज्ञ हणून काम करता येईल.
कृ िष िवज्ञान िव ाशाखेमध्ये कृ िष िवज्ञान (Agriculture) , उ ान िवज्ञान (Horticulture) , पशु िवज्ञान
(Animal Husbandry) , दुग्धशा तर् (Dairy Sciences) , पशुवै कीयशा तर् (Veterinary Sciences) ,
वनशा तर् (Forestry) , मत् य िवज्ञान (Fisheries) , कृ िष जैवतंतर्ज्ञान (Agro Bio-Technology) , कृ िष
अिभयांितर्की (Agricultural Engineering) , गृहिवज्ञान (Home Sciences) आिण तत्सम कृ िष आधारीत
(Allied and Applied Agricultural Sciences) शाखांचा समावेश होतो.

14.2 पदवी क प तयार करून सादर करण्यासाठी मागर्दशर् क सूचना
01. िव ाथ्यार्ंनी आपला क प अहवाल पिरपूणर् वरूपात त्यावरील पतर्ासह िदले या मुदतीमध्ये आप या
न दणीकृ त कृ िष िशक्षण कदर्ावर सादर करावा आिण तशी पोहच पावती घ्यावी.
02. कृ िष िशक्षण कदर्ांनी मुदतीमध्ये ा त झाले या सवर् क प अहवालांची कृ िष िवज्ञान आिण उ ानिव ा अशा
दोन या ा करून दोन वतंतर् बंडल िदले या मुदतीमध्ये िव ापीठाच्या परीक्षा िवभाग युिनट - 3 मध्ये सादर
करावीत.
03. मािहतीपुि तकेमध्ये िदले या मुदतीनंतर कोणत्याही िव ाथ्यार्चा क प अहवाल कोणत्याही कदर्ावर सादर
करून घे ण्यात येणार नाही याची न द घे ण्यात यावी, आिण कोणत्याही िव ाथ्यार्ने मुदतीमध्ये अथवा मुदतीनंतर
कोणताही क प अहवाल िव ापीठात डायरे क्ट पाठवू नये, पाठिव यास अशा अहवालाची न द घे ण्यात येणार
नाही.

14.3 पदवी क प अहवाल तयार करण्यासाठी शासकीय सूचना
01. यशवंतराव च हाण महारा टर् मुक्त िव ापीठाचे कृ िषिवज्ञान पदवी व उ ानिव ा पदवी हे दोन्ही पदवी
िशक्षणकर्म त्येकी 160 ेयांकांचे असून त्यांपैकी आपण 128 ेयांकाचे कृ िषिवज्ञान पदवीसाठी आव यक
उ ानिव ा पदिवका, कृ िष यवसाय यव थापन पदिवका आिण कृ िष पतर्कािरता पदिवका हे तीन पदिवका
िशक्षणकर्म पूणर् केले ले असणे आव यक आहे . तर उ ानिव ा पदवी िशक्षणकर्मासाठी आव यक फळबागा
पदिवका, भाजीपाला पदिवका आिण फु लशेती व ांगण उ ान हे तीन पदिवका िशक्षणकर्म पूणर् केलेले असणे
आव यक आहे .
02. पदवी िशक्षणकर्मास वेश घे त यानंतर पदवी क प तयार करण्यासाठी उ बोधनाबाबत कदर्ामाफर्त िकमान
तीन संपकर्सतर्े घे तली जातात. वरील तीनही संपकर्सतर्ास िव ाथ्यार्ने उपि थत राहणे बंधनकारक आहे . या सवर्
संपकर्सतर्ाच्या कालावधीत आपण कदर् मुख / संयोजक , समंतर्क यांचेशी चचार् करून पदवी क प अहवाल
तयार करण्यािवषयी, िवषय व मागर्दशर्क तज्ञ िनवडीिवषयी, परीक्षा पध्दती, क प मु यमापनिवषयी चचार्
करून शंकासमाधान करून घ्यावे.
03. आपणास कृ िषिवज्ञान पदवी [B.Sc. (Agriculture)] हवी अस यास मािहती पुि तकेतील कृ िषिवज्ञान पदवी
क प सूचीमधील कोणताही एक िवषय िनवडू न त्यावर आधािरत क प अहवाल तयार करून सादर करणे
आव यक आहे . आपणास उ ानिव ा पदवी [B.Sc. (Horticulture)] हवी अस यास मािहती पुि तकेतील
उ ानिव ा पदवी क प िवषयसूचीतील कोणताही एक िवषय घे ऊन त्यावर आधारीत क प अहवाल तयार
करून सादर करणे आव यक आहे . एखा ा िव ाथ्यार्ला िवषयसुची मध्ये िदले या िवषयािशवाय इतर
नािवण्यपूणर् अथवा कालानुरूप अथवा यथोिचत िवषयावर क प अहवाल तयार करावयाचा अस यास अशा
िव ाथ्यार्ंनी मागर्दशर्क ाध्यापकांसमवेत चचार् करून क प अहवालाचे घटक व उपघटकांची नावे िनि चत
करून क प अहवाल तयार करावा.
04. क प अहवाल तयार करण्यासाठी िव ाथ्यार्ने िनवडले या िवषयावर सखोल वाचन, मनन आिण वेगवेग या
िठकाणी उदाहरणाथर्, कृ िष िव ापीठातील गर्ंथालये, कृ िष आिण फलो ान खाते, बागायतदार संघ, गितशील
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शेतकऱ्यांशी चचार् आिण आपण िनवडले या िवषयाशी संबंिधत सं थांना आिण िठकाणांना भेटी दे ऊन त्या
िठकाणाहू न िनवडले या क पाबाबत नमुना आराख ामध्ये िदले या मु ावर मािहती संकिलत करावी.
05. आपण क प अहवाल तयार करण्यासाठी िनवडले या िवषयाबाबतचे संदभर् गर्ंथ, पु तके, पुि तका, मािसके,
घडीपितर्का, शासकीय सं था, सेवाभावी सं थांचे अहवाल आिण इंटरनेटवरून डाऊनलोड केलेली मािहती
संकिलत करून क प अहवाल िलिहण्यासाठी आप या मागर्दशर्क ाध्यापकांना दाखवून मािणत करून
घ्यावी.
06. आपण उपरोक्त संकिलत केले या मािहतीच्या तर्ोतांचा उपयोग करून वत : संबंिधत मािहतीची टाचणे/नोटस
फु ल केप न दवहीमध्ये वतःच्या भाषेत आिण वत:च्या ह ताक्षरात िलहू न काढावीत आिण त्याचा उपयोग
क प अहवालाचे ह तिलिखत तयार करण्यासाठी करावा. संदभर् तर्ोतातील मािहतीची जशीच्या तशी अथवा
ू र्
िकरकोळ फेरफार करून नक्कल (कॉपी) करू नये. आपण िनवडले या तज्ज्ञ मागर्दशर्कांकडू न संपण
क पाच्या कालावधीत िकमान 6 ते 10 वेळा आव यकते माणे मागर्दशर्न िमळवावे. यासाठी आपण
वेळोवेळी आप या तज्ज्ञ मागर्दशर्काच्या संपकार्त राहावे.
07. आपला पदवी क प अहवाल मू यमापन करताना खालीलपैकी कोणत्याही एक अथवा अिधक कारणांमळ
ु े
नाकारला जाईल याची अहवाल सादर करतानाच न द घ्यावी.
1. जुनी आिण कालबा मािहती आिण डे टा क प अहवालात समािव ट के यास.
2. शु ले खनाच्या असंख्य चुका अस यास आिण िदलेली मािहती सुसंगत व तकर्शु नस यास.
3.
क प अहवालातील आले ख आिण छायािचतर्े खराब, अ प ट आिण अयोग्य िठकाणी िद यास.
4.
क प अहवाल लेखनासाठी िशफारस केलेला फॉन्ट, आराखडा, आकृ ितबंध व माणपतर्े िव ापीठाने
िदले या नमुन्या माणे नस यास.
5.
क प अहवालात कमी अिधक माणात मािहतीची नक्कल अथवा उताऱ्याची आदलाबदल के याचे
आढळू न आ यास.
08. त डी परीक्षेच्या वेळी पुढील कागदपतर्े सोबत आण यािशवाय आपली त डी परीक्षा घे ण्यात येणार नाहीः 1.
आपले ओळखपतर्, 2. पदवी वेश परीक्षा (CET) गुणपतर्क, 3. आपण संकिलत केले ली पु तके, मािसके,
इंटरनेट िं ट, 4.आपली पदवी क प ह तिलिखताची त, 5. मागर्दशर्क तज्ञांनी तपासून लेखी सूचना केलेली
टं किलिखत त. त डी परीक्षेच्या वेळी आपणांस तज्ञांमाफर्त तपासलेला पायरल क प अहवाल व
क पातील दुरू त करावयाच्या तर्ुटींचा अहवाल दान करण्यात येईल.
09. पदवी क प अहवाल सादर करणाऱ्या िव ाथ्यार्ंचे मू यमापन साधारणपणे एि ल मिहन्यात क प मू यमापन
तज्ज्ञामाफर्त केवळ नािशक येथे करण्यात येईल. क प अहवाल यश वीिरत्या त डी व ले खी परीक्षा वतंतर्पणे
िकमान 50% गुण िमळवून पूणर् के यानंतरच कृ िषिवज्ञान अथवा उ ानिव ा पदवी िशक्षणकर्माचे माणपतर्
दान करण्यात येते.
ु ार एक त
10. कृ िषिवज्ञान/उ ानिव ा पदवी क प अहवाल िव ापीठाला सादर करताना िदले या सूचनांनस
पायरल बाइंिंडग करून िव ापीठाला सादर करावी. मातर् क पावर आधािरत त डी परीक्षा पूणर् झा यानंतर
आिण त डी परीक्षेच्या वेळी िव ापीठाकडू न िदले या सूचनांचा अंतभार्व करून अंितम क प अहवाल दोन
तींमध्ये पक्का बाईंिंडग करून सोबत आपला तपासणी केलेला पायरल क प अहवाल आणावा. क प
अहवाल.pdf format file, Word format file, .jpeg format file (बाईंिंडग के यानंतर जसा असतो तसा
पीडीएफ, ओपन वडर् फाईल फोट , आकृ त्यांसह) दोन तींमध्ये सीडीसह मुक्त िव ापीठास सादर करावा.
11. एखा ा िव ाथ्यार्ने पदवी क प अहवाल आिण त डी पिरक्षा (Viva-voce Examination) यश वीिरत्या पूणर्
केली अस यास अशा िव ाथ्यार्ने 1 ते 30 जून पयत अंतीम क प अहवाल चार तीत सादर करावा. 30 जून
नंतर पदवी क प अहवाल सादर करणार्या िव ाथ्यार्ंना रु.300 + एका िदवसाला रु.10 या माणे पदवी
क प िवलंब शु क हणून िव ापीठात भरावे लागेल.

14.4 पदवी क प अहवाल तयार करण्यासाठी तांितर्क सूचना
01.

क प अहवाल 100 पानांपेक्षा कमी आिण 150 पानांपेक्षा जा त असता कामा नये. अस यास असा क प
अहवाल तपासला जाणार नाही. तसेच आप या क प अहवाल िवषयास अनुसरून िव ापीठाने िविहत
केले या आराख ानुसारच तयार करावा.
कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 17

02. पदवी क प अहवालातील सवर् माणपतर्े िव ापीठाने िदले या फॉरम ॅटनुसारच दे ण्यात यावीत. पदवी क प
अहवाल तयार करताना मराठी आिण इंगर्जी अशा दोन्ही कारच्या लेखनासाठी पुढीलपैकी कोणताही एक 12
पॉइंट युिनकोड फॉ
ं ट (Arial Unicode MS OR DVOT-Surekh OR DVOT-Yogesh) िनवडावा व 1.5
लाईन पेस ठे वावी.
03. पदवी क प अहवाल टं किलिखत करतांना साधारणपणे एका पानावर 3-4 प ॅरागर्ाफ असावेत. क प अहवाल
टं किलखीत करताना (बाइंिंडग के यानंतर) कागदाच्या चारही बाजूंनी िकमान एक-एक इंच जागा िश लक
राहील अशा कारे टं किलिखत करावा. क प अहवालातील सवर् पानांवर अनाव यक जागा सोडू नये. सवर्
पानांवर पान कर्मांक पानावर खालच्या बाजूस मध्यभागी इंगर्जीमध्ये नमूद करावा. मजकुराच्या दोन्ही बाजू एका
लाईनमध्ये अलाईन करून घ्या यात. अहवालाच्या सलग मजकुरामधील दोन ओळींमध्ये दीड पेस आिण दोन
प ॅरागर्ाफ मध्ये दोन पेस ठे वावी.
04. पदवी क प अहवालात फोट च्या पानांची संख्या जा तीत जा त 20 पानांपयतच (एकुण क पाच्या पानांच्या
20% एवढी) असावी. क प अहवालामधील सवर् फोटोगर्ाफ हे 4 X 6 इंच साईज आिण रं गीत असावेत आिण
ते पांढऱ्या शु आटर् पेपरवर आडवे िचकटवावेत. एका पानावर केवळ दोन आडवे फोटो ावेत. फोटोच्या
खालच्या बाजूला फोटोकर्मांकासह मािहती िलहावी. साधारणपणे 25-30 फोटोगर्ा स लावावेत. िपकाच्या जाती,
िकडी, रोग, तणे, िकर्या,अिभवृध्दी/बीज िकर्या पध्दती, पाणीपध्दती या सवर्च उपघटकात त्येकी िकमान 45 फोटो लावणे आव यक आहे .
05. पदवी क प अहवाल तयार करण्यासाठी A-4 साईज इिक्झक्युिट ह बॉंड पेपर वापरावा. मुखपृ ठासाठी
िहर या रं गाचा कागद वापरावा आिण त्यावर 5 X 7 इंच आकाराचा िवषयानुरूप रं गीत फोटो आडवा
िचकटवावा. क प अहवालातील दोन घटकांमधील सेपरे टर कागद हा िन या रं गाचा वापरावा आिण त्या
कागदावर कागदाच्या खालच्या भागात खालून 2 इंच जागा सोडू न घटकाचे नाव एकाच ओळीत िलहावे.
06. पदवी क प अहवालातील क पाचे 8-10 उ े श एकाखाली एक या माणे ावेत. त्यांना कर्मांक ावेत. उ े श
प ॅरे गर्ाफ प तीने िलहू नयेत. क पाचा सारांश दे ताना संपण
ू र् क प अहवाल कॅ न हावा. केवळ तावना
परत िलहू नये. अहवालामध्ये क्षेतर्, उत्पादन आिण उत्पादकता यांची िज हािनहाय, राज्यिनहाय चालु वषार्तील
िव मान आकडे वारीसह मागील पाच वषार्ची, आलेखांसह िव लेषणात्मक मािहती नमूद करावी.
07. पदवी क प अहवालात तापमान से सइसमध्ये, पाऊस िमिलमीटरमध्ये, अंतरे फु टांमध्ये, पाणी िलटरमध्ये,
कीटकनाशकांचे माण 10 लीटर पाण्यासाठी, उत्पादन एकरी टनामध्ये अथवा िंक्वटलमध्ये अथवा िकलोमध्ये
ावे. भारत सरकारने बंदी घातले या कीटकनाशकांच्या िशफारशी दे ण्यात येऊ नयेत. उदाहरणाथर्,
बी.एच.सी., डी.डी.टी., एन्डोस फॉन फॉ फोिमडॉन, मोनोकर्ोटोफॉस इत्यादी.
08. पदवी क पातील िविवध शा तर्ीय नावे (वन पती, िजवाणू, िवषाणू, बुरशी इ.) इटािलक टाईलमध्ये नमुद
करावीत.
09. पदवी क प अहवालामध्ये केवळ उपल ध मािहती एकितर्त करून भरू नये तर उपल ध मािहती आिण
क्षेतर्ावरील अनुभवांचे िव ले षण करून आप या श दामध्ये िलहावे. मातर् शेतकऱ्यांचे अनुभव दे ताना केवळ
भाविनक पातळीवर अितरं जीत गो टी दे ऊ नयेत; तर त्यांना आकडे वारीचा अथवा िहशेब िट पणीचा आधार
घ्यावा. िपकाच्या जातींमध्ये केवळ कृ िष िव ापीठांनी िवकिसत केले या जाती न दे ता खाजगी िबयाणे
कंपन्यांच्याही जातींची मािहती ावी.
10. शेतकऱ्यांच्या यशोगाथा या घटकात िकमान एक शेतकर्याची यशोगाथा, त्या शेतकर्याने वापरले या
तंतर्ज्ञानाची, यव थापनाची, आिर्थक ताळे संबंधाची आकडे वारीयुक्त िव ले षणात्मक मािहती नमुद करणे
आव यक आहे . यशोगाथेत शेतकऱ्यांचा फोटो, संपण
ू र् नांव व प ा मोबाईल फोन ही मािहती त्येक
यशोगाथेच्या सुरूवातीच्या पानांच्या वरच्या उज या बाजूस फोटोखाली नमुद करावी.
11. संदभर्गर्ंथांची सूची दे ताना लेखकाचे नाव, पु तकाचे नाव, काशन वषर्, काशक, पान कर्मांक या प तीने
ावे. उदाहरणाथर् - भुजबळ िभमराज, पु पभारती, 1990, कॉिन्टनेन्टल काशन, पुणे, पान 10-18.
ू र् ह तिलिखत थम पानापासून (मुखपृ ठापासून) शेवटच्या पानापयत
12. आपण संबंिधत क प अहवालाचे संपण
(संदभर् गर्ंथसूचीपयत) तयार करून संगणकावर ोसेस करून िकमान दोन वेळा वतः तपासुन पुन्हा-पुन्हा
दुरू त करून मागर्दशर्क तज्ज्ञास तपासणीसाठी ावे. सदर ह तिलखीत अथवा संगणक टं किलिखत तीवर
मागर्दशर्क तज्ज्ञ यांनी तपासून योग्य िठकाणी लेखी वाक्षरीसह शेरा अथवा सूचना करणे बंधनकारक आहे .
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14.5 पदवी
पद
क प अहवाल (3
3 तीत) िव ापीठास सादर
सा करण्यास
साठी सूचनाा
िव
1.

2.

3.
4.

5.

6.

कृ िष िवज्ञान आिण
िण उ ानिव ा पदवीच्या िव ाथ्यार्ंनी आपल
पला क प मू यमापन आिण
ण त डी परीक्षेचा
च िनकाल
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टवर पाहावा आिण
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आ
आपण
पदवी क प अहवाल मू यमापन आिण
आ त डी परीीक्षेत पास झा यासआपण मू यमापन अह
हवालामध्ये
सूचिवले
च
या दुरू त्या करून आपला
आ
क प अहवाल 4 तीत.jpeg Fo
ormat मधील फोटो सीडीसह
ह 1 ते 30
जून या कालावध
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आपण
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वा दुरू त करू
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आपण
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या
त डी परीक्षे
प त नापास
स झा यासआप
पण पुढील
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मास वेश घ्य
यावा आिण पदवी
प
क प अ
अहवाल आप
प या कृ िष
िशक्ष
क्षण कदर्ावर िदले
िद या कालाावधीमध्ये साद
दर करावा. आपला
आ
पदवी क प अहवाल
ल सादर करतान
ाना क प
अह
हवालाचा फॉन्ट,
फ
फॉरम
म ॅट,
ॅ
अनुकर्मिणका,
म
माणपतर्े
मा
, पिरच
चयपतर्ासाठी मुक्त िव ापीठाच्या
htttp://www.yccmou.ac.in OR
O http://yccmou.digitalluniversity.aac या वेबसाईईटला भेट दे ऊन
ऊ नवीन
सूचनां
च चा अवलंब करावा.

14.6 पदवी
पद
क प अहवालासााठी मराठी आिण
आ इंगर्जी फॉन्ट चा नमु
न ना
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14.7 कृ िष िवज्ञान पदवी
प
आिण
ण उ ािव ा पदवी क प अहवाल िवषय
िव
यादी:
1. कृ िषिवज्ञ
वज्ञान पदवी क प िवषयसूची
िटप:

िवष
षयांची यादी ही पिरपू
प णर् नसून आप
पणास त्यामध्ये बदल
ब
करून हवा तो िवषय िनि चत
च करता येईल अ
अथवा नवीन िवष
षय िनवडता
येईल.
ल िनवडले या िव
िवषयास िव ापीठा
ठाची मान्यता घे ण्याची
य गरज नाही.

1.1 िपकव
वार िवषय
01. ऊस-उ
उत्पादन तंतर्ज्ञान
02. कापूस-उत्पादन
तंतर्ज्ञान
न
03. गहू उत्प
त्पादन तंतर्ज्ञान
04. भात उत्पादन
उत्
तंतर्ज्ञान
05. भूईमूग उत्पादन तंतर्ज्ञान
न
06. तूर-उत्प
त्पादन तंतर्ज्ञान
07. हरबरा--उत्पादन तंतर्ज्ञान
08. मका-उ
उत्पादन तंतर्ज्ञान
09. ज्वारी-उ
उत्पादन तंतर्ज्ञान
10. बाजरी उत्पादन तंतर्ज्ञान
11. सूयर्फूल उत्पादन तंतर्ज्ञान
न
12. सोयािब
बन उत्पादन तंतर्ज्ञान
ज्ञा
13. करडईई उत्पादन तंतर्ज्ञान
14. नागलीी उत्पादन तंतर्ज्ञान
न
15. राजिगररा उत्पादन तंतर्ज्ञान
ान
16. मूग उत्त्पादन तंतर्ज्ञान
17. उडीद उत्पादन
उ
तंतर्ज्ञान
18. मटकी उत्पादन तंतर्ज्ञान
19. हु लगा (कुलथी) उत्पादन
न तंतर्ज्ञान
20. मसूर उत्पादन
उ
तंतर्ज्ञान
21. चवळीी उत्पादन तंतर्ज्ञान
न
22. वाटाणा
णा उत्पादन तंतर्ज्ञान
न

23
3. घे वडा उत्पादन
न तंतर्ज्ञान
24
4. मोहरी उत्पादन
न तंतर्ज्ञान
25
5. तीळ उत्पादन तं
ततर्ज्ञान
26
6. वरई उत्पादन तं
ततर्ज्ञान
27
7. कारळा उत्पादन
न तंतर्ज्ञान
28
8. राळा उत्पादन तं
ततर्ज्ञान
29
9. बरसीम उत्पादन
न तंतर्ज्ञान
30
0. टायलोहे म ॅटा उत्पादन
उ
तंतर्ज्ञान
31
1. शेवरी उत्पादन तंतर्ज्ञान
32
2. अंजन गर्ास उत्प
त्पादन तंतर्ज्ञान
33
3. पवना गर्ास उत्प
पादन तंतर्ज्ञान
34
4. नेपीअर गर्ास उत्पादन
उ
तंतर्ज्ञान
35
5. िगनीया गर्ास उत्पादन
उत्
तंतर्ज्ञान
36
6. एरं डी उत्पादन तं
ततर्ज्ञान
37
7. ऑईल पाम उत्प
त्पादन तंतर्ज्ञान
38
8. ताग उत्पादन तंतर्ज्ञान
39
9. तुती उत्पादन व रे शीम उ ोग तंतर्
तर्ज्ञान
40
0. घायपात उत्पाद
दन तंतर्ज्ञान
41
1. कोरफड उत्पाद
दन तंतर्ज्ञान
42
2. सुगंधी वन पती
ती उत्पादन तंतर्ज्ञान
न
43
3. हॅिनला उत्पादन
दन तंतर्ज्ञान
44
4. ऍनोटा उत्पादन
न तंतर्ज्ञान
45
5. दवणा गर्ास उत्प
त्पादन तंतर्ज्ञान
46
6. रोशा उत्पादन तं
ततर्ज्ञान
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47. िसटर्ोनेला उत्पादन तंतर्ज्ञान
48. लेमनगर्ास उत्पादन तंतर्ज्ञान
49. पचौली उत्पादन तंतर्ज्ञान
50. िजरॅनइम उत्पादन तंतर्ज्ञान
51. माका उत्पादन तंतर्ज्ञान
52. रबर उत्पादन तंतर्ज्ञान
53. साग उत्पादन तंतर्ज्ञान
54. िनलिगरी उत्पादन तंतर्ज्ञान
55. बांब ू उत्पादन तंतर्ज्ञान
56. वन एरं ड (ज ॅटर्ोफा) उत्पादन तंतर्ज्ञान
57. नीम उत्पादन तंतर्ज्ञान
58. मधुमका उत्पादन तंतर्ज्ञान
59. जेटर्ोफा उत्पादन तंतर्ज्ञान
60. लसुन घास उत्पादन तंतर्ज्ञान
61. ज्युट उत्पादन तंतर्ज्ञान
62. कृ िष दशर्नाच्या आयोजनाचा अ यास
63. एखा ा शहरातील कृ िष सेवा कदर्ांचा अ यास
64. कृ िष िनिव ठांचा तुलनात्मक अ यास
65. िवदर्ा य खतांचा तुलनात्मक अ यास
66. रासायिनक खतांचा तुलनात्मक अ यास
67. िकटकनाशकांचा तुलनात्मक अ यास
68. बुरशीनाशकांचा तुलनात्मक अ यास
1.2 आंतरिव ाशाखीय िवषय
01. कोरडवाहू शेती तंतर्ज्ञान
02. पीक-उत्पादनातील िंसचन प तींचा अ यास
03. जैिवक पीक-संरक्षण तंतर्ज्ञान
04. वन पतीजन्य िकडनाशकांचे उत्पादन तंतर्ज्ञान
05. पीक-उत्पादनात संगणकाचा वापर
06. िनयंितर्त वातावरणातील पीक-उत्पादन तंतर्ज्ञान
07. तण यव थापन तंतर्ज्ञान
08. बीजोत्पादन तंतर्ज्ञान
09. ऊितसंवधर्न तंतर्ज्ञान
10. सिदर्य शेती तंतर्ज्ञान
11. सिदर्य शेती माणीकरण तंतर्ज्ञान
12. खते व पाणी यव थापन
13. मधमाशीपालन तंतर्ज्ञान
14. जैिवक खते उत्पादन तंतर्ज्ञान
15. मृद संधारण व भूसध
ु ार प तींचा अ यास
16. पीक-उत्पादनात सू म अन्नदर् यांचा अ यास
17. पीक-संजीवकांचा अ यास
18. कृ िषविनकी उत्पादन तंतर्ज्ञान
19. वन रोपवािटका यव थापन तंतर्ज्ञान
20. मृद व जल संधारणात कृ िषविनकी प तींचा अ यास
21. धान्य साठवणूक तंतर्ज्ञान
22. कृ िष-उत्पादनात लाि टक चर तंतर्ज्ञान
23. कृ िषक्षेतर्ात अपारं पािरक उजार् ोतांचा अ यास

24. कृ षइवजारे आिण कृ िषयंतर्ांचा अ यास
25. जैिवक िकड िनयंतर्क उत्पादन तंतर्ज्ञान
26. गांढुळ खत उत्पादन तंतर्ज्ञान
27. शेळी पालन तंतर्ज्ञान व यवसाय यव थापन
28. मढीपालन तंतर्ज्ञान व यवसाय यव थापन
29. है सपालन तंतर्ज्ञान व यवसाय यव थापन
30. गायपालन तंतर्ज्ञान व यवसाय यव थापन
31. इमुपालन तंतर्ज्ञान व यवसाय यव थापन
32. वराहपालन तंतर्ज्ञान व यवसाय यव थापन
33. कुक्कुटपालन तंतर्ज्ञान व यवसाय यव थापन
34. ससेपालन तंतर्ज्ञान व यवसाय यव थापन
35. मधुमिक्षकापालन तंतर्ज्ञान व यवसाय यव थापन
36. रे शीमशेती तंतर्ज्ञान व यवसाय यव थापन
37. पशु यवसाय यव थापन
38. टाचर् उत्पादन तंतर्ज्ञान
39. दाल िमल तंतर्ज्ञान
40. ऑईल िमल तंतर्ज्ञान
41. तंबाखू िकर्या तंतर्ज्ञान
42. सुगंधी तेल िनिर्मती तंतर्ज्ञान
43. पशुखा िनिर्मती तंतर्ज्ञान
44. कृ िष-पुरक उ ोग - मत् यशेती
45. कृ िष िवपणन यव थापन
46. एखा ा शहरातील कृ िष उत्पन्न बाजार सिमतींचा अ यास
47. एखा ा िज ातील सहकारी कृ िष सं थेचा अ यास
48. कृ िष मािहती-तंतर्ज्ञान
49. कृ िष स ला सेवा
50. कृ िष- दशर्न
51. कृ िष िनयार्त
52. कृ िष-पयर्टन
53. बेकरी यवसाय यवसाथापन
54. अन्न िकर्या उ ोग
55. करार शेती यव थापन
56. कंपनी शेती यव थापन
57. कृ िष वयंरोजगार योजना
58. मिहला बचत गटांचा अ यास
59. औषधी वन पतींचा अ यास
60. शेतकरी आत्महत्यांचा अ यास
61. शेतकरी कजर्बाजारीपणाचा अ यास
62. शेतीमधील िवपरीत हवामानाचा अ यास
63. कृ िष िवभागाच्या शासकीय योजनांचा अ यास
64. पाणलोट क्षेतर् िवकास अ यास
65. आदशर् गावांचा कृ िष िवषयक अ यास
66. सिदर्य शेती करणार्या गावांची यशोगाथा
67. एकाित्मक िपक उत्पादन प तींचा अ यास
68. कृ िष िव ापीठातील संशोधन योजनांची पिरणामकारकता
69. कृ िष दशर्न आयोजनाचा अ यास

2. उ ानिव ा पदवी क प सूची
िटप:

िवषयांची यादी ही पिरपूणर् नसून आपणास त्यामध्ये बदल करून हवा तो िवषय िनि चत करता येईल अथवा नवीन िवषय िनवडता
येईल. िनवडले या िवषयास िव ापीठाची मान्यता घे ण्याची गरज नाही.

2.1 फळझाडांचा अ यास
01. दर्ाक्ष उत्पादन तंतर्ज्ञान
02. आंबा उत्पादन तंतर्ज्ञान
03. पेरू उत्पादन तंतर्ज्ञान
04. िचकू उत्पादन तंतर्ज्ञान

05. नारळ उत्पादन तंतर्ज्ञान
06. सुपारी उत्पादन तंतर्ज्ञान
07. काजू उत्पादन तंतर्ज्ञान
08. डािंळब उत्पादन तंतर्ज्ञान
09. बोर उत्पादन तंतर्ज्ञान
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10. संतर्ा उत्पादन तंतर्ज्ञान
11. मोसंबी उत्पादन तंतर्ज्ञान
12. िंलबू उत्पादन तंतर्ज्ञान
13. पपई उत्पादन तंतर्ज्ञान
14. केळी उत्पादन तंतर्ज्ञान
15. अननस उत्पादन तंतर्ज्ञान
16. किंलगड उत्पादन तंतर्ज्ञान
17. पपनस उत्पादन तंतर्ज्ञान
18. अंजीर उत्पादन तंतर्ज्ञान
19. फणस उत्पादन तंतर्ज्ञान
20. िंचच उत्पादन तंतर्ज्ञान
21. सीताफळ उत्पादन तंतर्ज्ञान
22. रामफळ उत्पादन तंतर्ज्ञान
23. आवळा उत्पादन तंतर्ज्ञान
24. कवठ उत्पादन तंतर्ज्ञान
25. जांभळ
ू उत्पादन तंतर्ज्ञान
26. फालसा उत्पादन तंतर्ज्ञान
27. कोकम उत्पादन तंतर्ज्ञान
28. चारोळी उत्पादन तंतर्ज्ञान
29. िलची उत्पादन तंतर्ज्ञान
30. टर्ॉबेरी उत्पादन तंतर्ज्ञान
31. पश
ॅ न ु ट उत्पादन तंतर्ज्ञान
32. िब बा उत्पादन तंतर्ज्ञान
33. करवंद उत्पादन तंतर्ज्ञान
34. ऍ होकॅ डो उत्पादन तंतर्ज्ञान
35. फळे िकर्या उ ोग
2.2 भाजीपाला िपकांचा अ यास
01. कोबी उत्पादन तंतर्ज्ञान
02. फु लकोबी उत्पादन तंतर्ज्ञान
03. नवलकोल उत्पादन तंतर्ज्ञान
04. कोबीवगीर्य भाजीपाला उत्पादन तंतर्ज्ञान
05. टोम ॅटो उत्पादन तंतर्ज्ञान
06. वांगी उत्पादन तंतर्ज्ञान
07. भडी उत्पादन तंतर्ज्ञान
08. बटाटा उत्पादन तंतर्ज्ञान
09. काकडी उत्पादन तंतर्ज्ञान
10. गरकीन उत्पादन तंतर्ज्ञान
11. िमरची उत्पादन तंतर्ज्ञान
12. रताळी उत्पादन तंतर्ज्ञान
13. कांदा उत्पादन तंतर्ज्ञान
14. गाजर उत्पादन तंतर्ज्ञान
15. सुरण उत्पादन तंतर्ज्ञान
16. बीटरूट उत्पादन तंतर्ज्ञान
17. मुळा उत्पादन तंतर्ज्ञान
18. ावणघे वडा उत्पादन तंतर्ज्ञान
19. गवार उत्पादन तंतर्ज्ञान
20. चवळी उत्पादन तंतर्ज्ञान
21. वाटाणा उत्पादन तंतर्ज्ञान
22. भोपळा उत्पादन तंतर्ज्ञान
23. त डली उत्पादन तंतर्ज्ञान
24. कारली उत्पादन तंतर्ज्ञान
25. दोडका उत्पादन तंतर्ज्ञान
26. घोसाळी उत्पादन तंतर्ज्ञान
27. अळू उत्पादन तंतर्ज्ञान
28. शेवगा उत्पादन तंतर्ज्ञान

29. कढीप ा उत्पादन तंतर्ज्ञान
30. करटोली उत्पादन तंतर्ज्ञान
31. ले ूस उत्पादन तंतर्ज्ञान
32. ोकोली उत्पादन तंतर्ज्ञान
33. आिंळबी उत्पादन तंतर्ज्ञान
34. पालेभाज्या उत्पादन तंतर्ज्ञान
35. भाजीपाला िकर्या उ ोग
2.3 फुलझाडांचा अ यास
01. गुलाब उत्पादन तंतर्ज्ञान
02. शेवंती उत्पादन तंतर्ज्ञान
03. झडू उत्पादन तंतर्ज्ञान
04. ऍ टर उत्पादन तंतर्ज्ञान
05. गेलािर्डया उत्पादन तंतर्ज्ञान
06. िनशीगंधा उत्पादन तंतर्ज्ञान
07. ग्ल ॅिर्डओलस उत्पादन तंतर्ज्ञान
08. िलली उत्पादन तंतर्ज्ञान
09. िझिनया उत्पादन तंतर्ज्ञान
10. कानशन उत्पादन तंतर्ज्ञान
11. डे िलया उत्पादन तंतर्ज्ञान
12. ज मीन (जाई, जुई, मोगरा) उत्पादन तंतर्ज्ञान
13. कदर् ळी उत्पादन तंतर्ज्ञान
14. बोगनवेल उत्पादन तंतर्ज्ञान
15. जरबेरा उत्पादन तंतर्ज्ञान
16. ऑिर्कड उत्पादन तंतर्ज्ञान
17. हं गामी फु लझाडांचे उत्पादन
18. बोन्साय यव थापन
19. जोजोबा उत्पादन तंतर्ज्ञान
20. ि ट हीया उत्पादन तंतर्ज्ञान
21. फु ले िकर्या उ ोग
22. शु क फु ले (Dry flowers) उ ोग
2.4 मसालावगीर्य िपके व औषधी वन पतींचा अ यास
01. हळद उत्पादन तंतर्ज्ञान
02. आले उत्पादन तंतर्ज्ञान
03. लवंग उत्पादन तंतर्ज्ञान
04. िमरी उत्पादन तंतर्ज्ञान
05. लसूण उत्पादन तंतर्ज्ञान
06. वेलदोडा उत्पादन तंतर्ज्ञान
07. जायफळ उत्पादन तंतर्ज्ञान
08. पानवेल उत्पादन तंतर्ज्ञान
09. कॉफी उत्पादन तंतर्ज्ञान
10. शतावरी उत्पादन तंतर्ज्ञान
11. सफेद मुसळी उत्पादन तंतर्ज्ञान
12. अ वगंधा उत्पादन तंतर्ज्ञान
13. इसबगोल उत्पादन तंतर्ज्ञान
14. गुगळ
ु उत्पादन तंतर्ज्ञान
15. रानवांगी उत्पादन तंतर्ज्ञान
16. िरठा उत्पादन तंतर्ज्ञान
17. पानमळा यव थापनाचा अ यास
18. औषधी वन पती उत्पादन तंतर्ज्ञान
2.5 ांगणउ ान अ यास
01. एखा ा शहरातील उ ानांचे यव थापन
02. एखा ा शहरातील उ ानांचा अ यास
03. पि लक गाडर् नची आखणी आिण रचना
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04. एखा ा शहरातील वृक्षराजीचा अ यास
05. एखा ा शहरातील परसबागांचा अ यास
06. एखा ा शहरातील टे रेस गाडर् नचा अ यास
07. आधुिनक पु परचना अ यास
08. एखा ा शहरातील लॉनचा (िहरवळींचा) अ यास
09. एखा ा शहरातील लतावेलींचा अ यास
10. एखा ा शहरातील गृहिनमार्ण सोसायटींच्या बागेचे िनयोजन
आखणी आिण उभारणी
11. शोिभवंत वन पतींचा अ यास
12. एखा ा शहरातील रोपवािटकांचा अ यास
13. औ ोिगक वसाहतीमधील बागांचा अ यास
14. औ ोिगक वसाहतीमधील उ ानांचा अ यास
15. एखा ा शहरातील रोपवािटकांचा अ यास
16. एखा ा शहराभोवतालच्या फामर्हाऊसेसचा अ यास
17. हॉटे ल इंड टर्ीजमधील ांगणउ ानांचा अ यास
2.6 यव थापन, िकर्या, िवपणन अ यास
01. आधुिनक रोपवाटीका अ यास
02. थेट शेतमाल िवकर्ी यव थेचा अ यास
03. शेड नेट मधील भाजीपाला उत्पादन तंतर्ज्ञान
04. िनयंितर्त आधुिनक िंसचन णालींचा अ यास
05. एखा ा िपकाच्या िनयार्तीचा अ यास
06. रोपवाटीका यव थापन
07. उती संवधर्न तंतर्ज्ञान
08. कोरडवाहू फळबागांचे यव थापन
09. एखा ा िज ातील फळबागा िवकास योजनेचा अ यास
10. पॉिलहाऊसमधील भाजीपाला उत्पादन
11. भाजीपाला िनजर्लीकरण तंतर्ज्ञान
12. हळद िकर्या तंतर्ज्ञान
13. आले िकर्या तंतर्ज्ञान
14. कांदा िकर्या तंतर्ज्ञान
15. लसूण िकर्या तंतर्ज्ञान
16. फळे , भाजीपाला- िकर्या तंतर्ज्ञान
17. फळे , भाजीपाला, फु ले िकर्या तंतर्ज्ञान

18. बेदाणा उत्पादन तंतर्ज्ञान
19. वाईन उत्पादन तंतर्ज्ञान
20. एखा ा शहरातील फळे , भाजीपाला िकर्या उ ोगांचा
अ यास
21. एखा ा शहरातील फळे , भाजीपाला आिण फु लांची हाताळणी
आिण यापार प ती
22. एखा ा शहरातील लोिर ट शॉपचा अ यास
23. फळे , भाजीपाला आिण फु लांच्या िनयार्तीतील सम या आिण
वाव
24. एखा ा शहरातील कृ िष उत्पन्न बाजारसिमतीमाफर्त
होणाऱ्या फळे , भाजीपाला आिण फु लांच्या यापाराचा
अ यास
2.7 इतर िवषय
01. मातीिवना शेती (हायडर्ोपॉिनक्स) उत्पादन तंतर्ज्ञान
02. शहरी शेती उत्पादन तंतर्ज्ञान
03. टे रेस गाडर् न तंतर्ज्ञान
04. ग्लोबल गॅप मािणकरणाचा अ यास
05. िकर्या उ ोगामधील मािणकरण णालींचा अ यास
06. वन पतीजन्य िकडनाशकांचे उत्पादन तंतर्ज्ञान
07. िकड स हक्षण (कर्ॉपसॅप) योजनांचा अ यास
08. औषधी व सुगंधी वन पती रोपवाटीका तंतर्ज्ञान
09. फळ िपकांमधील वळण व छाटणी प तींचा अ यास
10. उ ानिव ा िपकांमधील संिजवकांचा अ यास
11. उ ानिव ा िपकांमधील खास प तींचा अ यास
12. कृ िष दशर्न आयोजनाचा अ यास
13. एखा ा शहरातील कृ िष सेवा कदर्ांचा अ यास
14. कृ िष िनिव ठांचा तुलनात्मक अ यास
15. िवदर्ा य खतांचा तुलनात्मक अ यास
16. रासायिनक खतांचा तुलनात्मक अ यास
17. िकटकनाशकांचा तुलनात्मक अ यास
18. बुरशीनाशकांचा तुलनात्मक अ यास
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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)

10

08.09.2018

11

15.09.2018

12

16.09.2018

13

22.09.2018

14

06.10.2018

02

03

04

05

06

07

08

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
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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

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 33

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

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 34

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)

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 35

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)
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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
कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 40

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)

कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 41

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
कृ िष िशक्षणकर्म मािहतीपुि तका 2018 : 42

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
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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

H¥${f {dkmZ {dÚmemIm

`ed§Vamd MìhmU _hmamï´> _wŠV {dÚmnrR>
kmZJ§JmoÌr, J§Jmnya YaUmOdi, Zm{eH$-422 222
H¥${f {ejUH«$‘ àW_ àdoe AO© … OyZ 2018: Pre-Admission Form: June 2018

à{V
‘m. à‘wI,
_wŠV H¥${f {ejU H|$Ð
................................................................................................................................................................................................................

_m. _hmoX`,
‘r `ed§Vamd MìhmU _hmamï´> _wŠV {dÚmnrR>mÀ`m H¥${f {ejUH«$_mMr _m{hVrnwpñVH$m nyU©nUo
dmMbr AgyZ nwT>rb H¥${f {ejUH«$‘mgmR>r àdoe AO© gmXa H$arV Amho.

येथे आपला पासपोटर्
साईज ङ्गोटो
िचटकवून त्याखालील
बॉक्समध्ये
आपली वाक्षरी
करावी

àW_ àdoe AO© (Pre-Admission Form) ^aÊ¶mnydu Imbrb gyMZm dmMm…
gyMZm … 1.
2.

EH$m {dÚmÏ¶m©g EH$m H¥${f {ejU H|$Ðmda {H$_mZ EH$ Am{U H$_mb VrZ H¥${f {ejUH«$_m§Zm àW_
àdoe AO© H$aVm `oB©b. (EH$mM AOm©_Ü`o gd© n`m©` ^am)
AZwH«$_m§H$ 5, 6, 7, 8 Am{U 9 gmR>r nwamdm åhUyZ OÝ_ XmIbm, nmÌVm narjm JwUnÌH$, OmV
à_mUnÌ, g_m§Va AmajU à_mUnÌ, Am{W©H$ ACÞV CËnÞ JQ> à_mUnÌm§À`m gmjm§H$sV
gË`àVr (Attested Copies) OmoS>Uo ~§YZH$maH$ Amho.
-------------------------------------------------------------------------------------

1. nyU© Zm§d …
------------------------------------------------------------------------------------2. nÎmm …
-------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

3. \$moZ/_mo~mB©b Z§~a …
---------------------------------------------------------------------------------5. OÝ‘ VmarI …
qbJ… nwéf
ñÌr
V¥Vr`n§Wr
4. {ZdS>bobo Aä`mgH|$Ð d {ejUH«$‘
--------------------------------------------------{ejUH«$_ 1.
2.
3.
1. Aä`mgH|$ÐmMo Zmd …
--------------------------------------------------{ejUH«$_ 1.
2.
3.
2. Aä`mgH|$ÐmMo Zmd …
--------------------------------------------------{ejUH«$_ 1.
2.
3.
3. Aä`mgH|$ÐmMo Zmd …
6. {ZdS>boë`m {ejUH«$‘mÀ¶m àdoemgmR>r nmÌVm narjoVrb àmá eoH$S>m JwU : __________.________%
7. Amnbm gm‘m{OH$ AmajU g§dJ© (OmVrMm g§dJ©): bmJy Agboë`m Mm¡H$moZmV x IyU H$am.
7.1 AZwgw{MV OmVr/Zd~m¡ÜX (SC)
7.4 ^Q>³¶m O‘mVr (NT-B)
7.7 {deof _mJmg dJu` (SBC)

7.2 AZwgw{MV O‘mVr (ST)
7.5 ^Q>³¶m O‘mVr (NT-C)
7.8 BVa ‘mJmgdJu¶ (OBC)

7.3 {d‘wº$ OmVr (VJ-A)
7.6 ^Q>³¶m O‘mVr (NT-D)
7.09 gd©gmYmaU (Gen/UR)

8. AmnU darbn¡H$s VJ-NT, OBC, SBC `m AmajU dJm©_Ü`o d Am{W©H$ ACÞV CËnÞ JQ>mV
Layer) `oV
AmhmV H$m`? hmo`
Zmhr
: hmo` Agë`mg à_mUnÌ OmoS>m.
9. Amnbm g_m§Va AmajU àdJ©: bmJy Agboë`m Mm¡H$moZmV x IyU H$am.
9.1 _{hbm (Women)
9.4 ñdmV§Í` g¡{ZH$m§Mr _wbo (FF)

9.2 àH$ën ~m{YV ì`ŠVr (PAP)
9.5 AmOr/_mOr g¡{ZH$m§Mr _wbo (DP)

(Non Creamy

9.3 An§J ì`ŠVr (PH)

-------------------------------------------------------------------------------------

10. eoam …
-------------{R>H$mU :
-------------{XZm§H$ :

{dÚmÏ¶m©Mr ñdmjar
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