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15. सवर् कृिष िशक्षणकर्मांसाठी संपकर् सतर् वेळापतर्क 
माळी िशक्षण माणपतर् िशक्षणकम (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019) 
संपकर् - 
सतर् कर्. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T(Theory):  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical):  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

01 01.08.2018  संयकु्त संपकर् सतर् : मकु्त कृिष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक संपकर् सतर्
आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सचूना, शंका-समाधान 

02 04.08.2018 AGR-101 T: 1. फळे, भाजीपाला आिण फुलांचे महत्त्व; 2. फळे, भाजीपाला आिण फुलझाडांसाठी
हवामान; 3. फळे, भाजीपाला आिण फुलझाडांसाठी लागणारी जमीन   
P : 1. परसबागेचा नकाशा तयार करुन आखणी करणे, 2. बागेतील जिमनीची 
तपासणी व माती परीक्षण करणे 

03 05.08.2018 AGR-101 T: 1. फळझाडे, भाजीपाला व फुलझाडे यांच्या लागवडीच्या प ती, 2. बागेसाठी
जमीन ,ितचा िवकास आिण संरक्षण, 3. बागेची आखणी आिण लागवड  
P: 1. बागेतील झाडाझडुपांची ख ा खोदनू लागवड, 2. बागेतील कंु ांची िनवड करुन 
झाडे लावणे 

04 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. काडीकचऱ्यापासनू कंपो ट खत तयार करणे 

05 12.08.2018 AGR-101 T: 1. बागेमध्ये आच्छादनाचा वापर, 2. बागेतील झाडांची छाटणी, वळण आिणआधार
देणे, 3. उत्पादन वाढिवण्याच्या िवशेष प ती  
P: 1. घरच्या घरी गांडूळखत ( हिर्मकंपो ट) तयार करणे 

06 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 देणे 

07 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 देणे 

08 01.09.2018 AGR-101 T: 1. भाजीपाला काढणी व हाताळणी, 2. फुलांची काढणी व हाताळणी,  
3. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना  
P:  1. बागेतील झाडांना आधार देणे व संरक्षण करणे 

09 02.09.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
10 08.09.2018 AGR-102 T: 1. आंबा व काजू लागवड, 2. केळी आिण िंलबवूगीर्य फळझाडांची लागवड, 

3. नारळ, सपुारी आिण िचकू लागवड   
P: 1. बागेतील झाडांना आधार व वळण देणे, 2. झाडांना खते देण्याच्या प तीचा 
अ यास करणे 

11 15.09.2018 AGR-102 T: 1. पेरु, पपई व अंजीर लागवड, 2. डािंळब व आवळा लागवड, 3. िंचच, बोर, 
सीताफळ लागवड   
P: 1. पॉलीटनेलमध्ये भाजीपाला व फुझाडांची रोपे तयार करणे, 2. आंबा मोहोराचे 
संरक्षण करणे 

12 16.09.2018 AGR-102 T: 1. टोमटॅो, वांगी व िमरची लागवड, 2. कोबीवगीर्य भाज्यांची लागवड,  
3. वेलवगीर्य भाज्यांची लागवड  
P: 1. बोरीच्या झाडांची छाटणी करणे, 2. फळझाडांचा बहार धरणे 

13 22.09.2018 AGR-102 T: 1. शगावगीर्य भाज्यांची लागवड, 2. कांदा, लसणू, बटाटा व भडी लागवड, 
3. मळूभाज्या आिण कंदभाज्या लागवड,  
P: 1. वेलवगीर्य भाज्यांची बांधणी करणे 

14 06.10.2018 AGR-102 T: 1. पालेभाज्यांची लागवड, 2. शेवगा, कढीप ा व हादगा लागवड,  
3. अपारंपिरक भाजीपाला लागवड    
P: 1. कंदवगीर्य फुलझाडांची लागवड करणे 
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संपकर् - 
सतर् कर्. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T(Theory):  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical):  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

15 07.10.2018 AGR-102 T: 1. गलुाब, झडू, अॅ टर व िझिनया लागवड; 2. कानशन, जरबेरा व आिर्कड 
लागवड; 3. शेवंती, डेिलया व गेलािर्डया लागवड   
P: 1. गलुाबाची छाटणी करणे 

16 13.10.2018 AGR-102 T: 1. िनिशगंधा, ग्लिॅडओलस व िलली लागवड; 2. ज मीनची लागवड 
P: 1. फळे, भाजीपाला व फुलांची पिरपक्वतेच्या लक्षणांवरुन काढणी करणे 

17 14.10.2018 AGR-102 
परुवणी 
पिु तका 

T: 1. फळे, भाजीपाला, फुले िकर्या व मू यवृ ी 2. ततुी, टर्ॉबेरी उत्पादन तंतर्ज्ञान 3. 
फणस, कोकम, अननस उत्पादन तंतर्ज्ञान   
P: 1. आंबा, आवळा व डािंळब िकर्या तंतर्ज्ञानाचा अ यास करणे, 2. टोमटॅो व 
पालेभाज्या िकर्या तंतर्ज्ञानाचा अ यास करणे. 

18 20.10.2018 AGR-102 
परुवणी 
पिु तका 

T: 1. अॅ होकॅडो, जांभळू, करवंद उत्पादन तंतर्ज्ञान 2. मसाला िपकांचे उत्पादन तंतर्ज्ञान
3. परसबागेतील संिदर्य िपक उत्पादन तंतर्ज्ञान  
P: 1. मसाला िपकांची ओळख व लागवड तंतर्ज्ञानाचा अ यास करणे 

19 21.10.2018 AGR-102 
परुवणी 
पिु तका 

T: 1. आिंळबी आिण ि परुिलना उत्पादन तंतर्ज्ञान  2. सगंुधी व औषधी वन पती
उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. िनयंितर्त वातावरणातील िपक उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. आिंळबी आिण ि परुिलना उत्पादन प तींचा अ यास करणे. 

20 03.11.2018 AGR-102 
परुवणी 
पिु तका 

T: 1. रोपवािटका व बागेतील यांितर्कीकरण प ती, 2. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत
सचूना 
P: 1. आधिुनक भाजीपाला रोपवािटकेतील तंतर्ज्ञानाचा अ यास करणे. 

21 04.11.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
22 17.11.2018 AGR-103 T: 1. रोपवािटका थापनेची कायर्प ती, 2. रोपवािटकेसाठी जागेची िनवड आिण

पवूर्तयारी, 3. रोपवािटकेतील मातवृकृ्षाची 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 ी गहेृ   
P: 1. रोपवािटकेमधील अिभवृ ी माध्यमांचा अ यास करणे, 2. वन पतींची िबयांपासनू
अिभवृ ी करणे 

24 24.11.2018 AGR-103 T: 1. रोपवािटकेत झाडांची शाखीय अिभवृ ी व उितसंवधर्न, 2. रोपवािटकेतील
झाडांची िबयांपासनू अिभवृ ी, 3. रोपवािटकेतील अिभवृ ीसाठी संजीवकाचा वापर  
 P: 1. वन पतींची शाखीय प तीने अिभवृ ी करणे, 2. रोपवािटकेत वाफे तयार करुन 
ते िनजतकु 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 / पनुलार्गवड करणे 

26 01.12.2018 AGR-103 T: 1. रोपवािटकेतील मजरु यव थापन, 2. कलमा-रोपांचे िवकर्ीसाठी विर्गकरण व
दशर्नीय मांडणी,  3. रोपवािटकेतील वाफे आिण गहृांचे िनजतकुीकरण  

P: 1. रोपवािटकेत अिभवृ ीसाठी लागणाऱ्या िविवध संजीवकांची दर्ावणे, िम णे 
करणे 

27 02.12.2018 AGR-103 T: 1. लनॅ्ट लायबरी संक पना व कायर्प ती, 2. रोपवािटकेतील वषर्भरातील िनिव ठा
व कामांचे िनयोजन, 3. रोपवािटकेतील खचार्चे अंदाजपतर्क व आिर्थक िनयोजन   
P: 1. रोपवािटकेतील अिभविृ गहृांचा अ यास करणे 

28 08.12.2018 AGR-103 T: 1. शासनाच्या रोपवािटका िवकास योजना, 2. रोपवािटकेचे अथर्शा तर्,  
3. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना   
P: 1. रोपवािटकेत कामाचे आिण खचार्चे अंदाजपतर्क तयार करणे 

29 09.12.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपरः 3 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 



कृिष िशक्षणकर्म मािहतीपिु तका  2018 : 26 

 

संपकर् - 
सतर् कर्. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T(Theory):  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical):  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

30 15.12.2018 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 झडुपांचे कार  
P: 1. बागेतील झाडांचे संरक्षण करणे, 2. बागेत िहरवळ (लॉन) तयार करणे 

32 05.01.2019 AGR-104 T: 1. कंुपण आिण कडांचे कार, 2. शोिभवंत पानांची, फुलांची झडुपे, 3. घरात
ठेवण्यासाठी  शोिभवंत झाडांची िनवड   
P: 1. पाण्यातील वन पतींची लागवड करणे, 2. माती यितिरक्त माध्यमांचा उपयोग 
करुन झाडांची लागवड 

33 06.01.2019 AGR-104 T: 1. िनवडंुगाचे कार, 2. लतावेलींचे कार, 3. माड (पाम) आिण बांब ू 
P: 1. काचपातर्ातील बाग तयार करणे 

34 12.01.2019 AGR-104 T: 1. ऑिकड, 2. वामन वकृ्ष (बोनसाय), 3. पाण्यात वाढणाऱ्या शोिभवंत वन पती  P: 
1. टांगण्यासाठी (हिँंगग बा केट) कंु ा तयार करणे 

35 13.01.2019 AGR-104 T: 1. ेक्षणीय झाडे, 2. गच्चीवरील बाग, 3. खडकबाग
P: 1. झाडांपासनू बोन्साय तयार करणे 

36 19.01.2019 AGR-104 T: 1. पु परचना, 2. दशर्नात सहभाग, 3. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना
P: 1. फुलांच्या िविवध पु परचनांचा अ यास करणे 

37 20.01.2019  अंतगर्त परीक्षा पेपरः  4 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
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कृिष-अिध ठान िशक्षणकम (ऑग ट 2018 ते फे वुारी 2019) 
संपकर् - 
सतर् कर्. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T(Theory):  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical):  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

01 01.08.2018  संयकु्त संपकर् सतर् : मकु्त कृिष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक संपकर् सतर्
आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सचूना, शंका-समाधान 

02 04.08.2018 AGR-201 T: 1. मदृा, मदृांचे महत्त्वआिण मदृा घटक; 2. खडकआिण खिनजे;   
3. मदृािनिर्मती व जिमनीचा उभा छेद   
P :1. खडक व खिनजे ओळखणे, 2. जिमनीच्या उ या छेदांचा अ यास करणे 

03 05.08.2018 AGR-201 T: 1. मातीच्या कणांचे गणुधमर् आिण जिमनीची संरचना, 2. जिमनीतील सिदर्य पदाथर्, 
जिमनीचे भौितक व रासायिनक गणुधमर्, 3. जिमनीतील पाणी  
P: 1. पथृःकरणासाठी मातीचा नमनुा घेणे, रंग व तापमान मोजणे, 2. जिमनीचा पोत 
तपासणे 

04 11.08.2018 AGR-201 T: 1. महारा टर्ातील जिमनी व त्यांचे गणुधमर्; 2. जिमनीची धपू आिण मदृसंधारण; 
3. मदृा सवक्षण, वगीर्करण व पाणलोट के्षतर्  
P: 1. जिमनीचा साम,ू िव तुवाहकता मोजणे, 2. जिमनीतील उपल ध नतर्, फुरद 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 सपुीकता, उत्पादन क्षमता व खतांचा संतिुलत वापर   
P: 1. कंपो ट, हिमकंपो ट व िनळे-िहरवे शेवाळ खत तयार करणे 

06 18.08.2018 AGR-201 T: 1. मदृा चाचणी, वन पती पथृक्करण आिण खतांचे यव थापन; 2. पाणी परीक्षण
आिण सिदर्य खते, 3. सिदर्य खतांची िनिर्मती  
P: 1. माती परीक्षण अहवाल वाचन करुन िपकांसाठी िम , संयकु्त खतांची मातर्ा 
ठरिवणे 

07 19.08.2018 AGR-201 T: 1. िजवाणखूते िनिर्मती आिण सिदर्य शेती, रासायिनक खते आिण रासायिनक
खतांचा वापर; 2. संयकु्त खते, िम खते आिण दर्वरुप खते 
P: खतांचे नमनेु गोळा करुन त्यांचे अन्नदर् यांच्या कारानसुार वगीर्करण करणे 

08 01.09.2018 AGR-201 T:1. खतांची साठवणआिण हाताळणी,2.रासायिनक खत िवषयक िनयंतर्ण कायदा
P: 1. अन्नदर् यांची कमतरता लक्षणे अ यासनू मखु्य व सू म अन्नदर् यांची उपाययोजना 
करणे 

09 02.09.2018 AGR-201 
परुवणी 
पिु तका 

T: 1. चनुखडीयकु्त जिमनी, गणुधमर् व यव थापन, 2. जिमन आरोग्य व यव थापन
3. मदृ व जल दषुण 
P: 1. जिमनीतील उपल ध लोह, मंगल, ज त, तांबे आिण बोरॉन तपासणी  करणे 

10 08.09.2018 AGR-201 
परुवणी 
पिु तका 

T: 1. अन्नदर् य यव थापन, 2. दरु थ संवेदन यंतर् (िरमोट सेिंन्सग) जी.पी.एस., 
जी.आय.एस. 3. अंतगर्त व अिंतम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. िंसचनाच्या पाण्याची त तपासणे, 2. उ या िपकातील अन्नदर् यांची त्वरीत 
तपासणी करणे. 

11 15.09.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
12 16.09.2018 AGR-202 T :1. वन पतीशा ाची ओळख व शाकीय अंगे, 2. वन पतीमधील जननीक अगंांची

रचना व कायर्, 3. वन पती पेशी, ऊती व ऊितसमहू  
P: 1. वन पतींचे मळू, खोड, पानांचे रुपांतर, 2. फुलांचे िविवध भाग व िबजविर्गकरण, 
एकदल, ि दल वन पती गणुधमर् अ यासणे. 

13 22.09.2018 AGR-202 T: 1. मळु, 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 गणुधमर्, 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. मडेलचा िनयम, 
फुलांची िनिरक्षणे घेणे व सेिं फग प तीचा अ यास करणे. 



कृिष िशक्षणकर्म मािहतीपिु तका  2018 : 28 

 

संपकर् - 
सतर् कर्. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T(Theory):  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical):  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

15 07.10.2018 AGR-202 T: 1. वन पतीमधील पनुरुत्पादक वाढ, िविवध ताण व शरीरिकयाशा तर् आिण िपकांचे
उत्पादन,  2. रोपपैदास शा तर्ाची ओळख व रोपपैदाशीची मलूतत्त्वे,  
3. वपरागीत व परपरागीत िपकातील रोपपैदास प ती 
P: 1. िबयाणे िनिर्मती के्षतर्ास भेट व िकयांची न द, 2. िबयाणे िकर्या कदर् व िबयाणे 
पिरक्षण 

16 13.10.2018 AGR-202 T: 1. दजदार िबयाणेिनिर्मतीची मलूतत्त्वे 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. 

17 14.10.2018 AGR-202 T: 1. वन पती जैव तंतर्ज्ञानाची ओळख व उितसंवधर्न, 2. सू म वधर्ने व िनलंिबत
संवधर्ने, कॅलस संवधर्न; 3. ऊितसंवधर्ने व रोप पैदास  
P: 1. उितसंवधर्न योगशाळेस भेट देऊन रचना, काय, उपकरणे यांचा अ यास करणे 

18 20.10.2018 AGR-202 T: 1. िपकांची जनिनक रुपांतरे, 2. यापारी तत्त्वावर सू म वधर्न,  
P: 1. उितसंविर्धत ऊस, केळी िपक लागवड के्षतर्ास भेट व अ यास करणे 

19 21.10.2018 AGR-202 
परुवणी 
पिु तका 

T: 1. पीक वाण संरक्षण व शेतकरी हक्क कायदा-2001, 2. भाजीपाला, नगदी िपके व
चारा िपके िबजोत्पादन, 3. अन्नघटक : शोषण, चयापचय आिण नतर् व िलपीड 
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 

20 03.11.2018 AGR-202 
परुवणी 
पिु तका 

T: 1. िपक सधुारणेची िचन्हांकृत िनवड प त, 2. अवषर्ण आिण क्षार ितकारक्षम रोप
पैदास, 3. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना 
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 तलुनात्मक सांिख्यकीयदृ ा पथृ्थकरण करणे,  
3. वपरािगकरण पुंकेसर काढणे आिण परागीकरण प त 

21 04.11.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
22 17.11.2018 AGR-203 T :1. िकटकशा पिरचय, 2. कीड यव थापन, 3. नकुसानकारक िकडी व उपयकु्त

कीटक  
P: 1. कीटकाच्या शरीररचनेचा अ यास करणे, 2. कीटकांच्या जीवनकमांचा अ यास 
करणे 

23 18.11.2018 AGR-203 T: 1. पीक-संरक्षण साधने, िनगा व देखभाल, 2. जैिवक कीडनाशके व त्यांचे उत्पादन
तंतर्, 3. अन्नधान्ये व कडधान्यावरील मखु िकडी 
P :1. िपकांवरील नकुसानकारक आिण उपयकु्त कीटकांचा अ यास, 2. जैिवक 
कीडनाशक, रोगनाशकांचा वापर करणे 

24 24.11.2018 AGR-203 T: 1. गळीत धान्ये व नगदी िपकांवरील िकडी, 2. फळझाडांवरील िकडी,  
3. भाजीपा यावरील िकडी   
P: 1. िपक संरक्षण साधनांची ओळख, वापर, दरुु ती, िनगा राखणे; 2. िपकांवरील 
रोगाच्या लक्षणांवरुन रोग ओळखणे 

25 25.11.2018 AGR-203 T :1. फुलझाडे आिण पॉिलहाऊसमधील िकडी, 2. वन पतीच्या रोगांची ओळखआिण
महत्त्व, 3. िपकाच्या रोगावर वातावरणाचा पिरणाम   
P:  1. बरुशीजन्य रोगाचा जीवनकर्म अ यासणे 

26 01.12.2018 AGR-203 T: 1. बरुशीजन्य व िजवाणजुन्य रोग, 2. िवषाणजुन्य व मायको लाझमाजन्य रोग, 3. 
जैिवक रोगनाशके उत्पादनतंतर् 
P: 1. फवारणीसाठी कीटकनाशके व बरुशीनाशकाचे दर्ावण तयार करणे 



कृिष िशक्षणकर्म मािहतीपिु तका  2018 : 29 

 

संपकर् - 
सतर् कर्. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T(Theory):  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical):  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

27 02.12.2018 AGR-203 T :1. अन्नधान्ये व कडधान्यावरील रोग, 2. गळीत धान्ये व नगदी िपकांवरील रोग,  3. 
फळझाडांवरील रोग  
P: 1. धान्य साठवणकुीतील िकडींचा अ यास करणे 

28 08.12.2018 AGR-203 T: 1. भाजीपा यावरील रोग, 2. फुलझाडे आिण पॉिलहाऊसमधील रोग  
P: 1. उंदीर आिण गोगलगायींचा बंदोब त करणे 

29 09.12.2018 AGR-203 
परुवणी 
पिु तका 

T: 1. िपकांवरील िकडींचे विर्गकरण व त्यांचा उदेर्क होण्याची कारणे,  
2. िपकांवरील रोगांचा उदेर्क होण्याची कारणे, 3. िकड सं हक्षण, ादभुार्वाचा अंदाज व 
यव थापनाच्या आधिुनक प ती  

P: 1. अन्नधान्य, कडधान्य, गळीतधान्ये व नगदी िपकावरील िकडींची ओळख व 
नकुसानीचा कार, 2. अन्नधान्य, कडधान्य, गळीतधान्य, व नगदी िपकावरील रोगांची 
ओळख व नकुसानीचा कार 

30 15.12.2018 AGR-203 
परुवणी 
पिु तका 

T: 1. रोगांचे सवक्षण,  ादभुार्वाचा अदंाज व यव थापनाच्या आधिुनक प ती, 2. 
िपकांमधील सतुर्कृमींचे यव थापन, 3. अंतगर्त परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. फळझाडे, भाजीपाला, फुलझाडे व पॉलीहाऊसमधील िपकांवरील  िकडींची 
ओळख आिण नकुसानीचा कार, 2. फळझाडे, भाजीपाला, फुलझाडे व 
पॉलीहाऊसमधील िपकांवरील  रोगांची ओळख आिण नकुसानीचा कार,  
3. सतुर्कृमींची ओळख आिण नकुसानीचा कार 

31 16.12.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
32 05.01.2019 AGR-204 T :1. कृिषशा ाची ओळख, 2. कृिष-हवामानशा तर्, 3. जमीन  

P: 1. पजर्न्यमापक, तापमापक, आदर्र्तामापक यंतर्ाची ओळख, काय अ यासणे,  
2. िबयाण्याला जीवाणखुते, बरुशीनाशकाची बीज िकर्या करणे 

33 06.01.2019 AGR-204 T :1. मशागतीचे उ ेश, 2. िबयाणे व बीज िकर्या, 3. खते व खत यव थापन 
P :1. िपकाला पाणी देण्याच्या िविवध प ती, 2. पीक-उत्पादनातील िविवध 
आच्छादकांचा अ यास करणे 

34 12.01.2019 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 

35 13.01.2019 AGR-204 T :1. िपक व शेती प ती, 2. ऊस-उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. कापसू-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P :1. ऊसाची सधुािरत जोडओळ व प ा प तीने लागवड करणे 

36 19.01.2019 AGR-204 T :1. भुईमुंग उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. सोयाबीन-उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. तरू-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. भुईमुंगातील आंतरमशागतीसाठी िविवध औजारांचा वापर करणे 

37 20.01.2019 AGR-204 T :1. तणृधान्य उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कडधान्य-उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. गळीतधान्य
उत्पादन तंतर्ज्ञान  
P :1. भाताची चारसतुर्ी प तीने लागवड करणे 

38 02.02.2019 AGR-204 T :1. चारािपके उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. गवतिपके-उत्पादन तंतर्ज्ञान  
P: 1. गळीतधान्य व कडधान्य िपकांमध्ये गंधक व कॅि शययमचा िज समचा वापर 
करणे 

39 03.02.2019 AGR-204 
परुवणी 
पिु तका 

T :1. हवामानातील बदलआिण िपकावरील होणारा  पिरणाम व उपाययोजना, 
2. बटाटा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. तंबाख ूउत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. हवामान बदलांचा िपकांच्या वाढीवर होणारा पिरणाम अ यासणे, 2. कृिष 
अवजारांची ओळख आिण वापर करणे 

40 09.02.2019 AGR-204 
परुवणी 
पिु तका 

T :1. शगुरबीट उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. सदर्ीय शेती उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. अंतगर्त व अंितम
परीके्षबाबत सचूना   
P: 1. बटाटा बेणे िनवड आिण लागवड करणे, 2. कृिष संशोधन कदर्ास भेट देऊन 
िविवध िपकांच्या लागवडीचा अ यास करणे, 3. गांडूळखत व सदर्ीय लरी उत्पादन 
करणे 

41 10.02.2019  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
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उ ानिव ा पदिवका (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019) 
संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T(Theory):  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical):  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

01 01.08.2018  संयकु्त संपकर् सतर् : मकु्त कृिष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक संपकर् सतर्
आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सचूना, शंका-समाधान. 

02 04.08.2018 AGR-225 T: 1. फळे, भाजीपाला आिण फुलांचे महत्त्व 2. फळे, भाजीपाला आिण फुलझाडांसाठी
हवामान, 3. फळे, भाजीपाला आिण फुलझाडांसाठी 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 फुलझाडांच्या लागवडीच्या प ती, 2. बागेसाठी जिमन
व ितचा िवकास आिण संरक्षण, 3. बागेची आखणी आिण लागवड 
P: 1. बागेतील झाडाझडुपांची ख ा खोदनू लागवड करणे, 2. बागेतील कंु ांची िनवड 
करुन झाडे लावणे 

04 11.08.2018 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 काडीकचऱ्यापासनू कंपो ट खत तयार करणे 

05 12.08.2018 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 देणे 

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 देणे 

08 01.09.2018 AGR-225 T: 1. भाजीपाला काढणी व हाताळणी, 2. फुलांची काढणी व हाताळणी,  
3. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. बागेतील झाडांना आधार देणे व संरक्षण करणे 

09 02.09.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
10 08.09.2018 AGR-226 T: 1. आंबा व काजू उत्पादन, 2. केळी, िंलबवूगीर्य फळझाडांचे उत्पादन,  

3. नारळ, सपुारी आिण िचकू उत्पादन  
P: 1. बागेतील झाडांना आधार व वळण देणे, 2. बागेतील झाडांना खते देण्याच्या 
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 फुझाडांची रोपे तयार करणे, 2. आंबा मोहोराचे 
संरक्षण करणे 

12 16.09.2018 AGR-226 T: 1. टोमटॅो, 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, लसणू, बटाटा व भडी उत्पादन, 
3. मळूवगीर्य 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. अपारंपिरक भाजीपाला उत्पादन  
P: 1. कंदवगीर्य फुलझाडांची लागवड करणे 
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T(Theory):  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical):  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

15 07.10.2018 AGR-226 T: 1. गलुाब, झडू, अॅ टर व िझिनया उत्पादन, 2. कानशन, जरबेरा व आिर्कड
उत्पादन, 3. शेवंती, डेिलया व गेलािर्डया उत्पादन,  
P: 1. गलुाबाची छाटणी करणे 

16 13.10.2018 AGR-226 T: 1. िनिशगंध, ग्लिॅडओलस व िलली उत्पादन, 2. ज मीनचे उत्पादन 
P: 1. फळे, भाजीपाला व फुलांची पिरपक्वतेच्या लक्षणांवरुन काढणी करणे 

17 14.10.2018 AGR-226 
परुवणीपिु त

का 

T: 1. फळे, भाजीपाला व फुलांचे वगीर्करण, 2. अितघनता व उच्चघनता लागवडीच्या
प ती, 3. फळे, भाजीपाला व फुलांची साठवणकू 
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 
परुवणीपिु त

का 

T: 1. दर्ाक्ष उत्पादन, 2. करवंद, फालसा व बेल उत्पादन, 3. सफरचंद व टर्ॉबेरी
उत्पादन P: 1. फळे व भाजीपाला िपकांच्या बाजारपेठेचा अ यास 

19 21.10.2018 AGR-226 
परुवणीपिु त

का 

T: 1. पॉिलहाऊस व शेडनेटमधील भाजीपाला उत्पादन, 2. भाजीपाला िपकांचे
िबजोत्पादन, 3. अननस व फणस उत्पादन 
P: 1. फळे, भाजीपाला व फुले साठवणकूीसाठी शीत साखळी व शीतकक्षांचा अ यास 

20 03.11.2018 AGR-226 
परुवणीपिु त

का 

T: 1. पीअर, पीच व लम उत्पादन, 2. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. शेडनेटमधील भाजीपाला िपकांचे पाणी व खत यव थापनाचा अ यास 

21 04.11.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
22 17.11.2018 AGR-227 T: 1. रोपवािटका थापनेची कायर्प ती, 2. रोपवािटकेसाठी जागेची िनवड आिण

पवूर्तयारी, 3. रोपवािटकेतील मातवृकृ्षांची 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 ीगहेृ 
P: 1. रोपवािटकेमधील अिभवृ ीच्या माध्यमांचा अ यास करणे, 2. वन पतींची 
िबयांपासनू अिभवृ ी करणे 

24 24.11.2018 AGR-227 T: 1. रोपवािटकेत झाडांची शाखीय अिभवृ ी व ऊितसंवधर्न, 2. रोपवािटकेतील
झाडांची िबयांपासनू अिभवृ ी 3. रोपवािटकेतील अिभवृ ीसाठी संजीवकाचा वापर 
P: 1. रोपांची शाखीय प तीने अिभवृ ी करणे, 2. रोपवािटकेत वाफे तयार करुन ते 
िनजतकु 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 पनुलार्गवड करणे 

26 01.12.2018 AGR-227 T: 1. रोपवािटकेतील मजरू यव थापन, 2. कलमा-रोपांचे िवकर्ीसाठी विर्गकरण व
दशर्नीय मांडणी, 3. रोपवािटकेतील वाफे आिण अिभवृ ी गहृांचे िनजतकुीकरण P: 

1. रोपवािटकेत अिभवृ ीसाठी संजीवकांची दर्ावणे तयार करणे 
27 02.12.2018 AGR-227 T: 1. लनॅ्ट लायबरी : संक पना व कायर्प ती, 2. रोपवािटकेतील वषर्भरातील

िनिव ठा व कामांचे िनयोजन,  3. रोपवािटकेतील खचार्चे अदंाजपतर्क व आिर्थक 
िनयोजन P: 1. रोपवािटकेतील अिभविृ गहृांचा अ यास करणे 

28 08.12.2018 AGR-227 T: 1. शासनाच्या रोपवािटका िवकास योजना, 2. रोपवािटकेचे अथर्शा तर्,  
3. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. रोपवािटकेतील कामांचे आिण खचार्चे अंदाजपतर्क तयार करणे 

29 09.12.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर  3 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
30 15.12.2018 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 
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T(Theory):  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता
ात्यिक्षक सतर्ः P(Practical):  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

31 16.12.2018 AGR-228 T: 1. बागेतील बांधकामे, 2. िहरवळीचे कार, 3. बागेतील झडुपांचे कार 
P: 1. बागेतील झाडांचे संरक्षण करणे, 2. बागेत िहरवळ (लॉन) तयार करणे 

32 05.01.2019 AGR-228 T: 1. कंुपण आिण कडांचे कार, 2. शोिभवंत पानांची आिण फुलांची झडुपे,  
3. घरात ठेवण्यासाठी 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. िनवडंुगाचे कार, 2. लतावेलींचे कार, 3. माड (पाम) आिण बांब ू
P: 1. काचपातर्ातील बाग तयार करणे 

34 12.01.2019 AGR-228 T: 1. ऑिकड, 2. वामन वकृ्ष (बोनसाय), 3. पाण्यात वाढणाऱ्या शोिभवंत वन पती
P: 1. टांगण्यासाठी (हिँंगग बा केट) कंु ा तयार करणे 

35 13.01.2019 AGR-228 T: 1. ेक्षणीय झाडे, 2. गच्चीवरील बाग, 3. खडकबाग
P: 1. झाडांपासनू बोन्साय तयार करणे 

36 19.01.2019 AGR-228 T: 1. पु परचना, 2. दशर्नात सहभाग, 3. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना
P: 1. फुलांच्या िविवध पु परचनांचा अ यास करणे 

37 20.01.2019  अंतगर्त परीक्षा पेपर  4 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
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कृिष यवसाय यव थापन पदिवका (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019) 
संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

01 01.08.2018  संयकु्त संपकर् सतर् : मकु्त कृिष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर् सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सचूना, शंका-समाधान 

02 04.08.2018 AGR-217 T : 1. कृिष-अथर्शा ाचे वरुप आिण या ती; 2. मागणी आिण मागणीचा
िस ांत; 3. परुवठा आिण परुव ाचा िस ांत   
P: 1. कृिषमालाच्या मागणी, परुव ा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. कृिष िव  परुिवणाऱ्या सं थांचा अ यास करणे, 2. कृिष यवसायातील 
अिभलेखे, 3. लेखा पिु तकांचा अ यास करणे 

04 11.08.2018 AGR-217 T:  1. कृिष यव थापन संक पना आिण महत्त्व, 2. कृिषसाधन ोत यव थापन, 
3. कृिष यवसायातील िव  यव थापन 
P: 1. कृिष यवसाय वैयिक्तक अदंाजपतर्क तयार करणे, 2. देशांतगर्त मखु कृिष-
बाजारपेठांचा अ यास करणे 

05 12.08.2018 AGR-217 T:  1. कृिष यवसायासाठी िव लेषणाची साधने, 2. कृिष -िवपणन : याख्या आिण
या ती, 3. शेतीमालाच्या िवकर्ीची काय  

P: 1. कृिषमालाच्या िवकर्ी यव थेचा अ यास करणे 
06 18.08.2018 AGR-217 T: 1. देशांतगर्त िवपणन, 2. शेतीमाल बाजार यव थेचा खचर्,  

3. िवकर्ी यव थेतील िनयमन 
P: 1. कृिषमालाच्या गणुव ा मापदंडांचा अ यास करणे 

07 19.08.2018 AGR-217 T: 1. शेतीउत्पादनाची िनयार्त ,गरज ,प ती आिण काय 2. कृिषमाल िनयार्तीसाठी
बाजारपेठ व मालाचा दजार्; 3. जागितक यापार व मािहतीतंतर्ज्ञान   
P: 1. कृिषमालाच्या आयात, िनयार्त धोरणाचा अ यास करणे 

08 01.09.2018 AGR-217 T:  1. फळे, भाजीपाला िनयार्त, 2. फुलांची िनयार्त ,3 .अंतगर्त व अिंतम 
परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. फळे, भाजीपाला आिण फुलांच्या िनयार्तीचा अ यास करणे 

09 02.09.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
10 08.09.2018 AGR-218 T:  1. कृिषसेवा कदर्ांची गरज; 2. सधुािरत वाणांची उत्पती व िनिर्मती;  

3. रासायिनक खते, रोग आिण कीड ितबंधक औषधे यांचा वापर 
P: 1. कृिषसेवा कदर् सरुु करण्यासाठी आव यक बाबींची मािहती घेणे,  
2. कृिषसेवा कदर्ामाफर् त परुिवण्यात येणाऱ्या सिुवधांचा अ यास करणे 

11 15.09.2018 AGR-218 T: 1. कृिषसेवा कदर् चालिवण्यासाठी अहर्ता, 2. कृिषसेवा कदर् सरुु करण्याचे िनयम
व िनयामावली, 3. कृिषसेवा कदर्ाचे आिर्थक िनयोजन  
P:  1. कृिषसेवा कदर्ाच्या कायर्प तीचा अ यास करणे, 2. कृिषसेवा कदर्ावर 
उपल ध िनिव ठांची यादी व िंकमत िमळिवणे 

12 16.09.2018 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 यंतेर्, इतर सािहत्य व 
सामगी 
P:  1. कृिषसेवा कदर् सरुु करणेसाठी आव यक भांडवल,कजर्सोयी यांचा अ यास 
करणे,  2 . कदर्ाच्या अथर्शा तर्ाचा अ यास करणे 

13 22.09.2018 AGR-218 T:  1. यव थापनासाठी लागणारे मनु यबळ व यांितर्क बळ, 2. िनिव ठा िवकर्ी
यव थेतील िविवध काय, 3. िवकेते-खरेदीदार संबंध   

P: 1. कृिषसेवा कदर्ाकडून शेतकऱ्याच्या अपेक्षांचा अ यास करणे 
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

14 06.10.2018 AGR-218 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. कृिषसेवा कदर्ावरील उपल ध कृिष-रसायनांची चिलत आिण शा तर्ीय 
नावा माणे यादी करणे 

15 07.10.2018 AGR-218 T: 1. शेती-उत्पादनाशी िनगिडत योजना, िशफारशीसंबंधी स ला, 2. कृिष पत-
परुवठा स ला, 3. पीक िनयोजनासंबंधी स ला 
P: 1. कीटकनाशके, बरुशीनाशके, जीवाणखुते, रासायिनक खते यांचे वगीर्करण 
करणे 

16 13.10.2018 AGR-218 T:  1. कृिषसेवा कदर्ामाफर् त देण्यात येणाऱ्या सेवास ला यासंबंधी मािहती, 
2. शेतमाल िवकर्ी यव थेसंबंधी स ला  P: कृिष स ला सेवा कदर्ास भेट देऊन 
तेथील सेवांची आदशर् कृिषसेवा कदर्ातील सेवांशी तलुना करणे 

17 14.10.2018 AGR-218 
परुवणीपिु तका 

T: 1. जागितक यापार संघटन आिण कृिष यापार, 2. कृिष िवकर्ी 
यव थापनातील बदल, नवीन कायदे आिण िनयमावली, 3. कृिष मालाच्या िंकमती

P: 1. िविवध कृिष उ ोगांना भेटी व पाहणी अहवाल तयार करणे ,2 .कृिष वन 
शेतीस भेट आिण अहवाल तयार करणे 

18 20.10.2018 AGR-218 
परुवणीपिु तका 

T: 1. कंतर्ाटी शेती ,सामिुहक शेती व सहकारी शेती प ती, 2. आप ी यव थापन
आिण िपक िवमा योजना, 3. कृिष उ ोजकता िवकास 
P: 1. कृिष यवसाय संज्ञापनातील िविवध घटकांचा अ यास करणे 

19 21.10.2018 AGR-218 
परुवणीपिु तका 

T: 1. एकाित्मक अन्नदर् ये, पाणी, खते, कीड, रोग आिण िवकर्ी यव थापन, 
2. वनशेती व कृिष वािनकी, 3. चारा िपकांचे अथर्शा तर् 
P: 1. िविवध िपकांच्या लागवड खचार्चा अ यास करणे 

20 03.11.2018 AGR-218 
परुवणीपिु तका 

T: 1. कृिष यवसाय संज्ञापन व समािव ट घटकांची या ती, 2. अतंगर्त व अिंतम
परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. कृिषसाठी कजर् परुवठा ताव तयार करणे 

21 04.11.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
22 17.11.2018 AGR-219 T : 1. कृिष िकर्या उ ोगाची गरज, 2. िकर्यायकु्त पदाथार्ंची साठवण व िवकर्ी

3. िकर्या उ ोगासाठी भांडवल,   
P : 1. िकर्यायकु्त उ ोगातील अडचणी आिण वैिश ांचा अ यास करणे,  
2. िकर्या -उ ोगाच्या अथर्शा तर्ाचा अ यास करणे 

23 18.11.2018 AGR-219 T: 1. िकर्या उ ोगासाठी शासकीय योजना, 2. िकर्यायकु्त पदाथार्ंची िनयार्त
3. दगु्ध यवसाय 
P : 1. एखा ा िकर्या -उ ोगाचा अ यास करणे, 2. दगु्ध यवसायाचा अ यास 
करणे 

24 24.11.2018 AGR-219 T: 1. दगु्ध यवसायासाठी सोयी-सिुवधा, 2. दगु्ध यवसाय व िकर्या,  
3. कुक्कुटपालन 
P : 1. कुक्कुटपालन यवसायाचा अ यास करणे ,2.रोपवाटीका यव थापन 
प तीचा अ यास करणे. 

25 25.11.2018 AGR-219 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 कृिषपयर्टन थळांची मािहती घेऊन त्यांची यादी तयार 
करणे 

27 02.12.2018 AGR-219 T : 1. कृिष-पयर्टनाची मलूतत्त्वे, 2. कृिष-पयर्टन थळाची िनिर्मती, 3. िवशेष
पयर्टन 
P : 1. किष-पयर्टन आिण कृिष- दशर्नामध्ये मािहती-तंतर्ज्ञानाचा वापर करणे 
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

28 08.12.2018 AGR-219 T : 1. िवशेष कृिष- दशर्ने, 2. कृिष- दशर्नासाठी मािहती-तंतर्ज्ञानाचा वापर ,
3. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P : 1. कृिष- दशर्नआयोिजत करण्यासाठी क प आराखडा तयार करणे 

29 09.12.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
30 15.12.2018 AGR-220 T : 1. सं ेषणाची मलूतत्त्वे, 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. कृिष-सं ेषणाची
सारमाध्यमे 

P : 1. कृिष- दशर्नासाठी सं ेषणाचा वापर करणे, 2. कृिष स ला सेवेसाठी भावी 
सं ेषणाचा अ यास करणे 

33 06.01.2019 AGR-220 T : 1. िनयार्त उ ेजन, 2. संगणक पिरचय, 3. संगणकाची अंतगर्त मािहती  
P: 1. संगणकातील एम.एस.वडर्ची ओळख करुन घेणे. 

34 12.01.2019 AGR-220 T : 1. सॉ टवेअरची मािहती, 2. मि टमीिडया व इंटरनेटची ओळख,  
3. कृिषके्षतर्ात संगणकाचा वापर 
P : 1. िपक उत्पादनमध्ये संगणकाच्या वापरासाठी मािहती  तयार करणे 

35 13.01.2019 AGR-220 T : 1. मािहती-तंतर्ज्ञानाचा उपयोग, 2. डेटा बेस मनेॅजमट, 3. मािहती-तंतर्ज्ञानाचा
वापर 
P : 1. कृिष आिण कृिष यवसायातील वेब साईटची यादी तयार करणे 

36 19.01.2019 AGR-220 T : 1. शेती यवसायाकिरता इंटरनेटचा वापर, 2. अॅगी-इन्फॉरमिॅटक्स ,3 .अंतगर्त
व अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P : 1. फळे, भाजीपाला, फुलबाजारातील मागील दरांची मिहनावार मािहती एकतर् 
करुन दरांच्या चढ-उताराचा अ यास करणे 

37 20.01.2019  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
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कृिष-पतर्कािरता पदिवका (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019) 
संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

01 01.08.2018  संयकु्त संपकर् सतर् : मकु्त कृिष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर् सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सचूना, शंका-समाधान 

02 04.08.2018 AGR-221 T: 1. कृिष-पतर्कािरता, 2. कृिष पतर्कािरतेची तत्त्वे 3. कृिष पतर्कािरतेची उि टे
P: 1. महारा टर्ातील मराठी दैिनकांतील मािहतीचे िव लेषण करणे, 2. शेतीिवषयक 
मािसकांचा अ यास करणे . 

03 05.08.2018 AGR-221 T: 1. कृिष-पतर्कािरतेची काय, 2. बातमी, 3. कृिष-पतर्कािरतेचे वरुप 
P: 1. महारा टर्ातील शेतीिवषयक दैिनकातील/मािसकातील संपादकीय लेखांचा 
अ यास करणे , 
2. आकाशवाणी/दरूदशर्न वरील शेतीिवषयक कायर्कमांची मािहती घेणे 

04 11.08.2018 AGR-221 T: 1. कृिष-पतर्कािरतेचे कार, 2. माध्यमांच्या कायार्लयाचे वरुप, 3. वृ पतर्ांची
मांडणी व सजावट 
P: 1. गितशील शेतकऱ्याची आिण कृिष शा ज्ञाची मलुाखत घेणे , 
2. शेतीिवषयक वृ लेख  /यशोगाथा िलिहणे 

05 12.08.2018 AGR-221 T: 1. चांग या कृिष-वातार्हाराचे गणु, 2. कृिष-पतर्कािरतेतील श दयोजना व
वाक्यरचना, 3. मलुाखत-तंतर् आिण मंतर् 
P: 1. शेतीिवषयक जािहरातींचा अ यास करणे. 

06 18.08.2018 AGR-221 T: 1. वृ लेख आिण यशोगाथा ,2 .संपादकीय, 3. खास अंक आिण लेखमाला, 
P: 1. कृषीिवषयक छायािचतेर्, रेखािचतेर् आिण यंगिचतेर् यांचा अ यास करणे 

07 19.08.2018 AGR-221 T: 1. कृिष-जािहराती ,2 .िचतर् आिण छायािचतर्, 2. कृिष परुवणी 
P:  1. िदले या लेखाचे मिुदर्तशोधन करुन सधुािरत त तयार करणे 

08 01.09.2018 AGR-221 T:  1. संपादन ,2 .मू यमापन ,3 .अंतगर्त व अिंतम परीके्षबबात सचूना 
P: छापील सािहत्याचे व मजकुराचे मू यमापन करणे. 

09 02.09.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
10 08.09.2018 AGR-222 T: 1. कृिष-संज्ञापन, 2. संज्ञापन ितमाणे, 3. कृिष-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. समहू संज्ञापन,    
P: 1. दरूिचतर्वाणीसाठी योजनेची मािहती देणारी संिहता तयार करणे, 
कृिषयोजनांची मािहती देणारी ह तपितर्का ,घडीपितर्का ,पिु तका तयार करणे 

12 16.09.2018 AGR-222 T: 1. संगणकआिण इलेक्टर्ॉिनक संज्ञापन, 2. कृिषवाङ्मय, 3. नवाचारांचे
संज्ञापन 
P: 1. कृिषयोजनेला िस ी देणारे िभ ीपतर्क तयार करणे 2. कृिषिवषयक 
वृ कथांचा अ यास करणे. 

13 22.09.2018 AGR-222 T: 1. संज्ञापन सम या, 2. कृिष-पतर्कािरता, 3. कृिष-पतर्कािरता : छापील माध्यमे
P: 1. सभेला हजर राहून सभेचा वृ ांत तयार करणे. 

14 06.10.2018 AGR-222 T:  1. कृिष पतर्कािरता-इलेक्टर्ॉिनक माध्यमे, 2. कृिष-बातमी संकलन, 3. बातमी
िलखाणातील दक्षता 
P:  1. कृिष दशर्नाचे आयोजन व बात या तयार करणे. 

15 07.10.2018 AGR-222 T : 1. बातमी लेखनाच्या प ती, 2. बातमीची मांडणी, 3. कृिष-कायर्कमांच्या
बात या 
P:  1. कृिष कायर्कर्मांसंबंधी पिरपतर्क तयार करणे 

16 13.10.2018 AGR-222 T:  1. बातमीची त तयार करणे, 2. कृिष-बात यांचे िनयोजन 
P: 1. महत्त्वाच्या यक्तींच्या मलुाखतीवर आधािरत वृ ांत तयार करणे. 
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

17 14.10.2018 AGR-222 
परुवरणीपिु तका 

T:  1. जनसंपकर् माध्यमांशी िनगडीत कायदे, 2. जनसंपकर्  माध्यमे आिण समाज ,
3 .कृिष-पतर्कािरतेत सामािजक माध्यमांचा वापर 
P: 1. लोकसहभागातनू गर्ामसवक्षणात गावाचे िविवध नकाशे तयार करणे , 
2. लोकसहभागातनू गर्ामसवक्षणाच्या िविवध िव लेषण प तींचा अ यास करून 
आकृती रेखाटन करणे 

18 20.10.2018 AGR-222 
परुवरणीपिु तका 

T:  1लोकसहभागातनू गर्ाम सवक्षण )PRA(, 2. कलह-संघषर् यव थापन ,
3. नेततृ्वगणु िवकास 
P: 1. कृिष उत्पादने लोकि य करण्यासाठी जािहरात करणे 

19 21.10.2018 AGR-222 
परुवरणीपिु तका 

T:  1. बाजारािभमखु कृिष िव तार, 2. पतर्कारीतेची सवर्समान्य तत्त्वे व िस ांत ,
3 .कृिष पतर्कारीतेतील संधी आिण मयार्दा 
P: 1. िविवध कृिष उत्पादनांची गरज ओळखण्यासाठी बाजारपेठांचे सवक्षण 
करणे 

20 03.11.2018 AGR-222 
परुवरणीपिु तका 

T:  1. उ ोजकता िवकास, 2. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. िकर्या उ ोगाबाबतचा क प अहवाल तयार करणे 

21 04.11.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
22 17.11.2018 AGR-223 T: 1. आधिुनक पतर्कािरतेची मलूतत्त्वेआिण कार, 2. आधिुनक पतर्कािरतेचे

घटक, 3. मािहती-तंतर्ज्ञानाचे मायाजाल,  
P : 1. आधिुनक पतर्कािरतेच्या घटकांचा अ यास करणे, 2. माध्यम व समाजाचे 
नाते यांचा अ यास करणे. 

23 18.11.2018 AGR-223 T:  1. आंतररा टर्ीय संज्ञापन व आपण, 2. समाज आिण माध्यमांच्या गुंत्याची
सोडवणकू,  
3. आधिुनक मिुदर्त माध्यमे 
P : 1. सजर्नशील लेखन आिण चाल ूघडामोडींवरील मािहतीचे सादरीकरण करणे, 
2. वृ पतर्ातील बात यांचे विर्गकरण व कृिषिवषयक छायािचतर्ांचे वणर्न करणे 

24 24.11.2018 AGR-223 T:  1. दृक्- ा य माध्यमांचे बदलते वरुप, 2. संगणकाचा वापर, 3. सायबर
पतर्कािरता 
P : 1. कृिष-उ ोगाला भेट देऊन त्या आधारे बातमी व लेख तयार करणे,  
2. संकेत थळासाठी लेखन करणे 

25 25.11.2018 AGR-223 T : 1. िवकास पतर्कािरतेचे बदलते वरुप ,2 .माध्यमांची बदलती आशय घनता ,
3 .संशोधनािधि ठत आिण शोध पतर्कािरता 
P : कृिष कायार्लयाच्या भेटीवरुन वातार्ंकन करणे. 

26 01.12.2018 AGR-223 T : 1. िशक्षणाचे महत्त्व, 2. आंतररा टर्ीय घडामोडींचे आव यक सामान्य ज्ञान, 
3. िविवध के्षतर्ातील थािनक व चाल ूघडामोडी 
P : 1. नैसिर्गक आप ींचे वातार्ंकन करणे व वृ पतर्ातनू िस ीस पाठिवणे.    

27 02.12.2018 AGR-223 T : 1. जनसंपकार्चे पतर्कािरतेतील थान, 2. मािहतीपट- िचतर्पट यांची िनिर्मती, 
3. मि टमेिडया पतर्कािरता 
P : दरूिचतर्वाणीसाठी संिहता लेखन करणे, 

28 08.12.2018 AGR-223 T : 1. फोटो पतर्कािरता, 2. माध्यमातील आधिुनक यव थापन ,3 .अंतगर्त व
अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P : 1. जनसंपकर्  अिधकाऱ्याची मलुाखत घेऊन मलुाखतीचा अहवाल तयार करणे

29 09.12.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
30 15.12.2018 AGR-224 T : 1. दगु्ध यवसाय, 2. कुक्कुटपालन, 3. शेळी-मढीपालन आिण वराहपालन

P : 1. दगु्ध यवसायासंबंधी यशोगाथा तयार करून ती कृषीिवषयक मािसकात 
िस  करणे,  

2. यश वी फळ िकर्या -उ ोगावर लेख तयार करुन तो वृ पतर्ामध्ये िस  करणे.
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

31 16.12.2018 AGR-224 T : 1. रोपवािटका, 2. मत् यशेती, 3. सिदर्य खते
P : 1. मत् यबीज कदर्ाला भेट देऊन वृ पतर्ासाठी बातमी तयार करणे, 2. वाईनरी 
उ ोगािवषयी मािहती देणारी मलुाखत िस  करणे. 

32 05.01.2019 AGR-224 T : 1. फुलशेती, 2. कृिष-पयर्टन, 3. इतर परूक उ ोग 
P : 1. दरूिचतर्वाणीसाठी फळरोपवािटका यवसायाची मािहती देणारी 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 देणारा 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. हिरतगहृामध्ये फुलशेती करणाऱ्या उ ोजकाकडून फुलांच्या िवकर्ी यव थेची 
मािहती िमळवनू 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 कागदपतेर् लोकांना मािहत होण्यासाठी 
िभ ीपतर्के तयार करणे. 

36 19.01.2019 AGR-224 T: 1. क प अहवाल, 2. िकर्या-उ ोगांसाठी आव यक परवाने ,3 .अंतगर्त व
अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. परूक उ ोगांसाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची मािहती देणारी घडीपितर्का 
तयार करणे 

37 20.01.2019  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
 
  



कृिष िशक्षणकर्म मािहतीपिु तका  2018 : 39 

 

फळबागा पदिवका िशक्षणकम (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019) 
संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

01 01.08.2018  संयकु्त संपकर् सतर् : मकु्त कृिष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर् सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सचूना, शंका-समाधान 

02 04.08.2018 AGR-205 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, गटुी कलम व दाब कलमाने अिभवृ ी करणे 

03 05.08.2018 AGR-205 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 

04 11.08.2018 AGR-205 T:  1. फळझाडांसाठी अन्नांशांची गरज आिण पाणीपरुवठा, 2. फळबागांतील
तणांचे िनयंतर्ण, 3. फळबागांची छाटणी आिण वळण देण्याच्या प ती 
P : 1. फळबागेची लागवड आिण झाडांना आधार देणे, 2. फळबागांसाठी पाणी 
आिण खते देण्याच्या प तींचा अ यास करणे 

05 12.08.2018 AGR-205 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 देणे, 2. फळांची िवरळणी, गरज 
आिण कायर्प ती 

06 18.08.2018 AGR-205 T : 1. फळबागांसाठी संजीवकांचा वापर, 2. फळझाडांच्या कमी उत्पादकतेची
कारणे व उपाययोजना, 3. फळांची काढणी, वगर्वारी, पिॅंकग आिण िवकर्ी यव था 
P: 1. फळझाडांसाठी लागणाऱ्या संजीवकांचे दर्ावण तयार करणे 

07 19.08.2018 AGR-205 T: 1. िबयांची सु ताव था आिण उगवणशक्ती, 2. फळझाडांच्या शाखीय 
अिभवृ ीच्या प ती, 3. रोपवािटकेतील अिभविृ गहेृ 
P:  1. फळांची पक्वता तपासणी, काढणी, तवारी आिण पिॅंकग करणे 

08 01.09.2018 AGR-205 T: 1. फलो ान िवकासातील रोपवािटकेचे महत्त्व, 2. शासनाच्या फलो ान िवकास
योजना ,3 .अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना. 
P: 1. रोपवािटका थापन करण्यासाठी आराखडा तयार करणे आिण 
अिभविृ गहृांचा अ यास करणे 

09 02.09.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
10 08.09.2018 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 सधुािरत 
जातीत रुपांतर करणे, 2. बाड  िम ण आिण  बोड  पे ट तयार करणे आिण ितचा 
वापर करणे 

11 15.09.2018 AGR-206 T: 1. संतर्ा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. मोसंबी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. िंलब-ूउत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फळबागेतील आंतरमशागत व तणिनयंतर्ण करणे, 2. आंबा मोहोराचे संरक्षण 
करणे 

12 16.09.2018 AGR-206 T: 1. पपनस उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. गेर्पफुट उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. डािंळब -उत्पादन
तंतर्ज्ञान  
P: 1. दर्ाक्षवेलींची एि ल छाटणी करणे, 2. दर्ाक्ष बागेवर कीटकनाशकांचे आिण 
रोगनाशकांचे दर्ावण तयार करुन फवारणे 

13 22.09.2018 AGR-206 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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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

14 06.10.2018 AGR-206 T:  1. बोर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. सीताफळ उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. रामफळ-उत्पादन
तंतर्ज्ञान 
P: 1. दर्ाक्षवेलींची ऑक्टोबर छाटणी करणे आिण खोडावर गडर्िंलग करणे 

15 07.10.2018 AGR-206 T:  1. किंलगड उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. खरबजू उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. िबबा-उत्पादन
तंतर्ज्ञान 
P: 1. फळझाडांना बहार िटर्टमट देणे 

16 13.10.2018 AGR-206 T : 1. जांभळू उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. िंचच-उत्पादन तंतर्ज्ञान   
P: 1. फळझाडांना खते व पाणी देण्याच्या प ती अ यासणे 

17 14.10.2018 AGR-206 
परुवणीपिु तका 

T : 1. चेरी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. सफरचंद उत्पादन तंतर्ज्ञान 3. पीअर ,पीच , लम
उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. िबयाण्याची सु ताव था न ट करण्याच्या प तींचा अ यास करणे ,2 .रोग 
िकडींचा ादभुार्व असले या बागांना भेट देणे 

18 20.10.2018 AGR-206 
परुवणीपिु तका 

T : 1. डॅर्गन ू ट व नोनी ु ट उत्पादन तंतर्ज्ञान2 . बेलफळ उत्पादन तंतर्ज्ञान, 
3. चहा उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. फळांच्या साठवणकुीत होणारे भौितक व रासायिनक बदलांचा अ यास 
करणे , 

19 21.10.2018 AGR-206 
परुवणीपिु तका 

T : 1. सगंुधी वन पती उत्पादन तंतर्ज्ञान ,2 .औषधी वन पती उत्पादन तंतर्ज्ञान, 
3. मधमाशापालन 
P: 1. फळ कर्ीया उ ोगास भेट देणे 

20 03.11.2018 AGR-206 
परुवणीपिु तका 

T : 1. घन लागवड आिण िमडो ऑचडर् प ती ,2 .अतंगर्त व अिंतम परीके्षबाबत
सचूना   
P: 1. औषधी व सगंुधी वन पतींची ओळख आिण अ यास करणे 

21 04.11.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
22 17.11.2018 AGR-207 T : 1. काजू उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. िचकू उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. नारळ -उत्पादन

तंतर्ज्ञान 
P: 1. टर्ॉबेरीची रोपापासनू लागवड करणे, 2. िचकू फळांची पिरपक्वतेची लक्षणे 
बघनू काढणी करणे 

23 18.11.2018 AGR-207 T : 1. सपुारी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. अननस उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. कॉफी-उत्पादन
तंतर्ज्ञान 
P:  1. फळझाडांना वळण आिण आधार देणे, 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 होकॅडो उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. आवळा-
उत्पादन तंतर्ज्ञान   
P: 1. फणसाची आिण काजचूी अिभवृ ी करणे, 

26 01.12.2018 AGR-207 T : 1. कोकम उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. पशॅनफूट उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. फणस-उत्पादन
तंतर्ज्ञान 
P: 1. कलमांच्या खोडाभोवती आच्छादन आिण कलमावर सावली करणे     

27 02.12.2018 AGR-207 T : 1. करवंद उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. फालसा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. चारोळी -उत्पादन
तंतर्ज्ञान 
P : 1. फळझाडांवरील िकडी ओळखनू त्यांचा बंदोब त करणे 

28 08.12.2018 AGR-207 T : कवठ उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कमरख ( टार अॅपल (- उत्पादन तंतर्ज्ञान ,3 .अंतगर्त
व अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P : फळझाडांवरील रोग ओळखनू त्यांचा बंदोब त करणे 
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

29 09.12.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
30 15.12.2018 AGR-208 T : 1. फळांचे उत्पादन, 2. फळांची काढणीनंतर होणारी नासाडी व यव थापन, 

3. फळांची काढणी, तवारी आिण पिॅंकग 
P:  1. फळांची पिरपक्वता ओळखनू फळांची काढणी करणे, 2. फळांची तवारी 
करणे 

31 16.12.2018 AGR-208 T : 1. फळांची साठवण, वाहतकू आिण िवकर्ी यव था, 2. फळ िकर्या आिण
फळांची िनयार्त, 3. आंबा आिण केळी 
P: 1. फळांचे पिॅंकग करणे, 2. फळांची साठवण करणे 

32 05.01.2019 AGR-208 T : 1. िंलबवूगीर्य फळे आिण दर्ाके्ष, 2. िचकू, पेरु आिण पपई, 3. डािंळब, बोर, 
सीताफळ, अजंीर आिण आवळा 
P: 1. फळे हवाबंद ड यात िटकिवणे, 2. फळांपासनू जमॅ, जेली आिण मामार्लेड 
तयार करणे 

33 06.01.2019 AGR-208 T : 1. टर्ॉबेरी, िलची, आिण अननस 2. फळांच्या िकयेची आव यकता, 
3. फळांच्या िकयेची मलूतत्त्वे आिण कायर्प ती 
P:  1. फळांचे मरंुबे आिण पाकवलेले पदाथर् तयार करणे 

34 12.01.2019 AGR-208 T : 1. फळे हवाबंद ड यात िटकिवणे, 2. फळांपासनू जमॅ, जेली, मामार्लेड तयार
करणे; 3. फळांचे मरंुबे आिण  पाकवलेले पदाथर् तयार करणे  
P: 1. फळांच्या रसापासनू सरबत तयार करणे 

35 13.01.2019 AGR-208 T : 1. फळांचे रस आिण सरबते तयार करणे, 2. फळांपासनू लोणची आिण
चटण्या तयार करणे आिण फळे वाळिवणे, 3. िशरका तयार करणे 
P: 1. फळांपासनू लोणची आिण चटण्या तयार करणे 

36 19.01.2019 AGR-208 T: 1. फळांपासनू उपपदाथर् तयार करणे, 2. फळांपासनू म िनिर्मती ,3 .अंतगर्त व
अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. फळे  सकुवनू  साठवणे करणे 

37 20.01.2019  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
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भाजीपाला पदिवका िशक्षणकम (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019) 
संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

01 01.08.2018  संयकु्त संपकर् सतर् : मकु्त कृिष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर् सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सचूना, शंका-समाधान 

02 04.08.2018 AGR-209 T: 1. भाजीपाला लागवडीचे महत्त्वआिण वाव; 2. भाजीपाला लागवडीखालील
के्षतर्, उत्पादन आिण उत्पादकता; 3. भाजीपाला लागवडीसाठी जमीन आिण 
हवामान 
P: 1. परसबागेची आखणी करणे, 2. भाजीपाला िपकांच्या िबयाणांची ओळख 
करुन घेणे 

03 05.08.2018 AGR-209 T:  1. भाजीपाला िपकांचे वगीर्करण, 2. भाजीपाला-उत्पादनाचे कार,  
3. भाजीपाला अिभवृ ीची मलूतत्त्वे आिण कायर्प ती 
P: 1. िबयाण्यांची उगवणशक्ती तपासनू उगवणपवूर् िकर्या करणे,  
2. गादीवा यावर रोपे तयार करणे 

04 11.08.2018 AGR-209 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 देण्याच्या प तींचा अ यास करणे 
05 12.08.2018 AGR-209 T: 1. िबगरहंगामी 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 

06 18.08.2018 AGR-209 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 वळणआिण

आधार देणे, 3. भाजीपाला िपकांच्या फळधारणेतील सम या आिण उपाययोजना 
P: 1. भाजीपाला िपकांना वळण आिण आधार देणे 

08 01.09.2018 AGR-209 T: 1. भाजीपाला िपकांमध्ये संजीवकांचा वापर, 2. भाजीपाला पीक लागवडीचे
अथर्शा तर् ,3 .अतंगर्त व अिंतम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. भाजीपाला िपकांत संजीवकांचे दर्ावण तयार करुन वापरणे 

09 02.09.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
10 08.09.2018 AGR-210 T:  1. टोमटॅो उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. वांगी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. िमरची, ढोबळी

िमरची आिण पपॅिरका -उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. टोमटॅोच्या झाडांना आधार देणे, 2. टोमटॅोवरील फळ पोखरणाऱ्या अळीचे 
िनयंतर्ण करणे 

11 15.09.2018 AGR-210 T: 1. काकडी, घेरकीन, ढेमसा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. दोडका, घोसाळी आिण
पडवळ उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. दधुी-भोपळा, कारली आिण चोचो-उत्पादन तंतर्ज्ञान  
P: 1. िमरचीतील फळगळ कमी करण्यासाठी संजीवकांचा वापर करणे,  
2. काकडीवगीर्य िपकांवरील पाने पोखरणाऱ्या अळीचा बंदोब त करणे 

12 16.09.2018 AGR-210 T:  1. किंलगड आिण खरबजू उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. तांबडा भोपळा आिण कोहळा
उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. घेवडा-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. भोपळावगीर्य भाज्यांची पॉिलबगॅमध्ये रोपे तयार करणे, 2. किंलगड, खरबजू 
फळांची पक्वता तपासनू काढणी करणे 

13 22.09.2018 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 

14 06.10.2018 AGR-210 T:  1. बीटरुट उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. शेवगा आिण कढीप ा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 
3. त डली, करटोली आिण परवल-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P:  1 . शतावरी िपकाची काढणी करणे 
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

15 07.10.2018 AGR-210 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. कोरफडआिण रानवांगी-उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. आले आिण हळद यांच्या लागवडीच्या प तींचा अ यास करणे 

17 14.10.2018 AGR-210 
परुवणीपिु तका 

T : 1. भाजीपाला बीजोत्पादनाच्या िविवध प ती, 2. वेलची आिण हनॅीला
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 
परुवणीपिु तका 

T: 1. जायफळआिण जायपतर्ी  उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. लवंग आिण काळी िमरी
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 AGR-210 
परुवणीपिु तका 

T : 1. जीरे आिण मोहरी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. केशर उत्पादन तंतर्ज्ञान , 
3. टिॅपओका उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. भाजीपाला िबयाणे उत्पादन कदर्ास भेट देऊन F 1 हाय ीड सीड ॉडक्शनचा 
अ यास करणे व िबयाणे िकर्या आिण पिॅंकगची मािहती घेणे 

20 03.11.2018 AGR-210 
परुवणीपिु तका 

T : 1. सरुण व कणगर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. अतंगर्त आिण अंितम परीके्षबाबत
सचूना 
P: 1. मसाला िपकांच्या बागेला भेट देऊन मसाला िपकांची ओळख व अ यास 
करणे 

21 04.11.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
22 17.11.2018 AGR-211 T : 1. पानकोबी, लालकोबी आिण चायनीज कोबी, 2. फुलकोबी उत्पादन

तंतर्ज्ञान, 3. नवलकोल-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P:  1. कोबीवगीर्य भाज्यांची पॉिलटनेलमध्ये रोपे तयार करणे, 2. बटा ाची 
लागवड करणे 

23 18.11.2018 AGR-211 T: 1. बोकाली आिण बसेु स ाऊट उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. भडी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 
3. बटाटा-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P:  1. कां ाच्या िपकावर काढणीपवूर् िकर्या करणे, 2. रता याची लागवड करणे

24 24.11.2018 AGR-211 T: 1. कांदा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. लसणू उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. रताळी-उत्पादन
तंतर्ज्ञान 
P:  1. भडीची काढणी व तवारी करणे, 2. पालक आिण मेथीची लागवड करणे 

25 25.11.2018 AGR-211 T:  1. गाजर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. मळुा उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. शलगम (टिर्नप (-
उत्पादन तंतर्ज्ञान    
P: 1. सफेद मसुळीची लागवड करणे 

26 01.12.2018 AGR-211 T : 1. सफेद मसुळी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. पालक उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. मेथी-
उत्पादन 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. मशरुम-
उत्पादन तंतर्ज्ञान    
P: 1. बेबीकॉनर्ची पक्वता ओळखनू काढणी करणे 

28 08.12.2018 AGR-211 T: 1. बेबीकॉनर् उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. झिुकनी-उत्पादन तंतर्ज्ञान ,3 .अंतगर्त आिण
अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. भाजीपाला-उत्पादन खचर् काढणे 

29 09.12.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
30 15.12.2018 AGR-212 T:  1. भाजीपाला काढणी, 2. भाजीपाला काढणीनंतर होणारी नासाडी,  
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 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 पिॅंकग, 2. भाजीपा याची साठवण,  
3. वांगीकुळातील भाजीपाला 
P: 1. भाजीपा याचे पिॅंकग 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, मळूवगीर्य व बहुवषीर्य भाजीपाला 
P: 1. कंदवगीर्य भाज्यांची साठवण करणे, 2. भाजीपा याची वाहतकू करणे 

33 06.01.2019 AGR-212 T: 1. भडी, पालेभाज्या व मशरुम, 2. भाजीपा याची वाहतकू, 3. भाजीपा याची
िवकर्ी यव था 
P: 1. भाजीपा याची िवकर्ी करणे 

34 12.01.2019 AGR-212 T:  1. भाजीपा याची िनयार्त, 2. भाजीपाला िकर्या उ ोग, 3. शासकीय 
भाजीपाला िवकास योजना 
P: 1. टोमटॅोचे िकर्यायकु्त पदाथर् तयार करणे 

35 13.01.2019 AGR-212 T:  1. भाजीपाला िकयेची आव यकता, 2. भाज्या हवाबंद ड यात िटकिवणे, 
3. भाज्यांपासनू लोणची तयार करणे 
P: 1. भाजीपा याची सकुवणी करणे 

36 19.01.2019 AGR-212 T: 1. भाजीपाला सकुिवणे आिण िकर्यायकु्त पदाथर्, 2. टोमटॅोचे िकर्यायकु्त
पदाथर् तयार करणे ,3 .अतंगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. िनयार्तीसाठी भाजीपा याची तयारी करणे 

37 20.01.2019  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
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फुलशेती आिण ांगणउ ान पदिवका (ऑग ट 2018 ते जानेवारी 2019) 
संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

01 01.08.2018  संयकु्त संपकर् सतर् : मकु्त कृिष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर् सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सचूना, शंका-समाधान 

02 04.08.2018 AGR-213 T : 1. फुलबागा लागवडीचे महत्त्व, सम या आिण उपाययोजना, 
 2. फुलशेतीसाठी  योग्य हवामान व जमीन 3. महारा टर्ातील फुलशेती िवभाग,  
P: 1. फुलांच्या बाजाराला भेट, 2. हवामानानसुार महारा टर्ातील फुलशेती 
िवभागांचा अ यास करणे 

03 05.08.2018 AGR-213 T:  1. फुलशेतीसाठी जागेची िनवड, 2. फुलशेतीचे िनयोजन, आखणी आिण
लागवड प ती, 3. फुलझाडासाठी  पोषक अन्नदर् ये आिण खते 
P: 1. फुलझाडांसाठी खते देण्याच्या प तींचा अ यास करणे, 2. फुलझाडांसाठी 
पाणी देण्याच्या प तींचा अ यास करणे 

04 11.08.2018 AGR-213 T:  1. फुलझाडांचे पाणी यव थापन, 2. फुलझाडांमध्ये फुले येण्याची िकर्या, 
3. फुलझाडांची लिगक अिभवृ ी 
P : 1. फुलझाडांची अिभवृ ी करणे, 2. फुलझाडांची पनुलार्गवड करणे 

05 12.08.2018 AGR-213 T:  1. फुलझाडांची शाखीय अिभवृ ी, 2. बागेत करावयाची सवर्साधारण कामे, 
3. उत्पादनवाढीसाठी उपचार प ती 
P: 1. बागेतील झाडांची छाटणी करुन आकार देणे 

06 18.08.2018 AGR-213 T : 1. फुलशेतीमध्ये संजीवकांचा वापर; 2. कंदांचे कार आिण त्यांची साठवण; 
3. फुलांचे काढणीनंतरचे तंतर्ज्ञान  
P: 1. फुलझाडांमध्ये संजीवकांचा वापर करणे 

07 19.08.2018 AGR-213 T: 1. फुलशेतीमध्ये पॉिलहाऊसचे महत्त्व, 2. हिरतगहृात फुलझाडांची लागवड, 3. 
हिरतगहृातील पीकसंरक्षण  
P: 1. फुलांच्या उत्पादनवाढीवर खास उपचार प तींचा अ यास करणे 

08 01.09.2018 AGR-213 T:  1. हिरतगहृातील फुलांची काढणी, हाताळणी व िवकर्ी यव था, 2. हिरतगहृांचे
िविवध उपयोग ,3 .अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना 
P:  पॉिलहाऊसचे कार अ यासणे, फुलझाडांची लागवड करणे 

09 02.09.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
10 08.09.2018 AGR-214 T: 1. गलुाब उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. शेवंती-उत्पादन तंतर्ज्ञान 

P: 1. गलुाबाची डोळे भरुन अिभवृ ी करणे, गलुाबाची छाटणी करणे 
11 15.09.2018 AGR-214 T: 1. िनिशगंध उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. ग्लिॅडओलस-उत्पादन तंतर्ज्ञान 

P: 1. हंगामी फुलझाडांची शडा खडुणी करणे, 2. मोगरावगीर्य फुलझाडांची छाटणी 
करणे  

12 16.09.2018 AGR-214 T: 1. लीली उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. अॅ टर-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. टडँडर् शेवंतीच्या उत्पादनासाठी क यांची खडुणी करणे ,2 .अबोली ,कण्हेर 
व तगर फुलझाडांची 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 T:  1. िझिनया-उत्पादन तंतर्ज्ञान ,2 .मोगरावगीर्य फुलझाडांचे उत्पादन तंतर्ज्ञान
P: 1. फुलझाडांच्या कंदाची काढणी व साठवण करणे 

15 07.10.2018 AGR-214 T: 1. अबोली उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कण्हेर उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. पॉिलहाऊसमधील िपकांवरील िकडींचे िनयंतर्ण करणे 

16 13.10.2018 AGR-214 T: 1. तगर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कदर्ळी उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. इतर कंदवगीर्य फुलांचे
उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. पॉिलहाऊसमधील िपकांवरील रोगांचे िनयंतर्ण करणे  
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

17 14.10.2018 AGR-214 
परुवणीपिु तका 

T: 1. फुलिपकांच्या बीजोत्पादन प ती, 2. फुलझाडातील िवकृती आिण त्याचे
िनयंतर्ण, 3. शहरी ांगण उ ान 
P: 1. फुलांच्या िबजोत्पादन के्षतर्ास भेट देऊन अहवाल तयार करणे ,2 .शहरी 
उ ानांना भेटी देऊन वेगवेग या बागांचा आराखडा, घटक, शोभीवंत झाडे, फुले, 
बागांचे कार यांचा अ यास .िनमीर्ती कामात सहभाग व अहवाल तयार करणे  

18 20.10.2018 AGR-214 
परुवणीपिु तका 

T: 1. कमी जागेतील बगीच्याचे िनयोजन, 2. रॉक गाडर्न्स, 3. उभट आकाराच्या
बागा 
P: 1. टेरारीयम तयार करणे 

19 21.10.2018 AGR-214 
परुवणीपिु तका 

T: 1. हगँींग गाडर्न्स, 2. टेरारीयम िंकवा बॉटल गाडर्न्स, 3. टफर्  व टफर्  यव थापन
P: 1. टफर्  िनमीर्ती क पास भेट व सिचतर् अहवाल तयार करणे  

20 03.11.2018 AGR-214 
परुवणीपिु तका 

T: 1. टेज डेकोरेशन व पु प दशर्न, 2. अंतगर्त व अंितम परीके्षबाबत सचूना
P: 1. उभट बाग, टेज डेकोरेशन तयार करणे, पु प दशर्नातनु सहभाग, सिचतर् 
अहवाल तयार करणे 

21 04.11.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 2 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
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 T: 1. ऑिर्कड उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. डेझी-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. हंगामी फुलझाडांची लागवड करणे, 2. बहुवषार्य ूफुलझाडांची लागवड करणे

24 24.11.2018 AGR-215 T: 1. अँन्थिुरअम उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. डेिलया-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P : 1. कंदवगीर्य फुलझाडांची लागवड करणे, 2. अपारंपिरक फुलझाडांची 
लागवड करणे 

25 25.11.2018 AGR-215 T: 1. टेर्िलिट्झया उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. अँिटिऱ्हनम-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. फुलझाडांवरील िकडींचे िनयंतर्ण करणे  

26 01.12.2018 AGR-215 T: 1. नािर्ससस उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. टॉक-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. फुलझाडांवरील रोगांचे िनयंतर्ण करणे  

27 02.12.2018 AGR-215 T:  1. िज सोिफला उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. टिॅटस-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. काढणीनंतर फुले िटकिवण्यासाठी रासायिनक दर्ावणांचा  वापर करणे 

28 08.12.2018 AGR-215 T:  1. गलुटोप उत्पादन तंतर्ज्ञान, 2. कॉनर् लॉवर उत्पादन तंतर्ज्ञान, 3. वीट
सलुतान-उत्पादन तंतर्ज्ञान 
P: 1. फुलझाडांमध्ये संजीवकांचा वापर करणे 

29 09.12.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 3 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
30 15.12.2018 AGR-216 T: 1. फुलांची पिरपक्वता, 2. फुले पिरपक्व करण्याच्या प ती, 3. फुले 

िटकिवण्यासाठी वातावरणाचे यव थापन 
P: 1. फुलांची काढणी आिण हाताळणी करणे, 2. फुलांची तवारी आिण पिॅंकग 
करणे 

31 16.12.2018 AGR-216 T:  1. फुलांची काढणी, हाताळणी आिण तवारी; 2. फुले साठिवण्याच्या प ती; 
फुलांचे पिॅंकग, वाहतकू आिण िवकर्ी यव था 
P:  1. गलुाबापासनू गलुकंद ,जमॅ आिण जेली तयार करणे, 2. िविवध 
पु परचनांचा अ यास करणे 

32 05.01.2019 AGR-216 T: 1. फुलांपासनू िकर्यायकु्त पदाथर् तयार करणे, 2. शु क फुले 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 वकृ्ष
आिण झडुपे  
P: 1. उ ानातील िनजीर्व घटकांचा अ यास करणे 
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संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 
ात्यिक्षक सतर्ः P:  कायर्पिु तकाः वेळ दपुारी 14:00 ते 17:00 वाजता 

34 12.01.2019 AGR-216 T:  1. उ ानातील कंुपणे आिण िकनारी; 2. उ ानातील हंगमी फुलझाडे,  
3. उ ानातील िनवडंुग आिण रसाळ वन पती 
P: 1. उ ानात रॉकरी तयार करणे 

35 13.01.2019 AGR-216 T: 1. ांगण उ ानाची मलुतत्त्वे 2. उ ानाचे कार, 3. उ ानाचे िनयोजन आिण
आराखडा ,  
P: 1. उ ानात िहरवळ आिण झाडा झडुपांची लागवड करणे 

36 19.01.2019 AGR-216 T : 1. उ ानाचा नमनुा क प आिण उभारणी, 2. उ ानाची िनगा आिण 
देखभाल, 3 अंतगर्त व अिंतम परीके्षबाबत सचूना 
P: 1. उ ानाचे िनयोजन आिण नमनुा आराखडा तयार करणे 

37 20.01.2019  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 4 (बौि क 20 गणु + ात्यिक्षक 20 गणु) 
 
  



कृिष िशक्षणकर्म मािहतीपिु तका  2018 : 48 

 

पयार्वरण अ यास (ऑग ट 2018 ते स टबर 2018) 
संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 

01 01.08.2018  संयकु्त संपकर् सतर् : मकु्त कृिष-िशक्षणाची संक पना आिण वाटचाल, वािर्षक
संपकर् सतर् आराखडा आिण पु तकांचे िवतरण, सचूना, शंका-समाधान. 

02 04.08.2018 EVS-201 1. पयार्वरण संक पना 2. पयार्वरण व समाज पर परसंबंध  
03 05.08.2018 EVS-201 1. संरक्षण, संवधर्न, िनसगर् व पयार्वरण 2. नागरीकरण व औ ोिगकीकरण 
04 11.08.2018 EVS-201 1. जल यव थापन
05 12.08.2018 EVS-201 1. जंगले व वने 2. शेती
06 18.08.2018 EVS-201 1. पयार्वरणिवषयक चळवळी
07 19.08.2018 EVS-201 1. जागितक पयार्वरण संरक्षण
08 01.09.2018 EVS-201 1. वातावरणातील फेरबदल 2. जैिवक िविवधता
09 02.09.2018  अंतगर्त परीक्षा पेपर: 1 (बौि क : 20 गणु)

 

कृिषिवज्ञान आिण उ ानिव ा पदवी क प संपकर् सतर् (ऑग ट 2018 ते ऑक्टोबर 2018) 
संपकर् - 
सतर् क. 

संपकर् सतर् 
िदनांक 

अ यासकम 
संकेतांक 

बौि क सतर्ः T:  पा पिु तकाः वेळ सकाळी 10:00 ते 13:00 वाजता 

01 06.08.2018 AGR-301 
AGR-302 

पदवी क प अहवालाची ओळख, क प अहवाल िवषयाची िनवड, क प
अहवाल मागर्दशर्क तज्ज्ञाची िनवड 

02 03.09.2018 AGR-301 
AGR-302 

क प अहवाल अनकुर्मिणका तयार करून घेणे, संदभर् गंर्थ, पु तके, मािसकांचे
संकलन करणे व क प तयार करण्याबाबत मागर्दशर्न करणे. 

03 01.10.2018 AGR-301 
AGR-302 

क प अहवाल तयार करण्याचे िनयोजन तपासनू मान्यता देणे आिण क प
अहवालाचा कच्चा आराखडा मान्य करणे. 

 

  


