
कृषी सेवा कें द्र संचारकांसाठी कृषी ववद्माऩीठाचा अभबनव उऩक्रभ 

ववक्री ऩयवाना नतुनीकयण अहहता प्राप्तीची सवुणह संधी     
 

कें द्र शासनान्तगहत कृषी व ककसान कल्माण भंत्रारम, नवी ददल्री मांच्मा दद. १७.०८.२०१६ च्मा अध्मादेशात 
वतहभान ऩयवानाधायक असरेल्मा कृषी ननववष्ठा ववके्रतमांकारयता, मा व्मवसामाच्मा ऩयवाना प्राप्तीसाठी आवश्मक 
असरेरी ‘कृषी ऩदवी धायक’ ही ककभान शैऺणणक अहहता भशथथर करून तमाऐवजी याष्रीम संस्था व कृषी 
ववद्माऩीठांच्मा एक वषीम कृषी ऩदववका अभ्मासक्रभास ग्राह्म धयण्मात मेईर असे नभूद केरे आहे. तमानुसाय   
भा. उऩभहासंचारक (भशऺण), बायतीम कृषी अनुसंधान ऩरयषद, नवी ददल्री मांनी ननदेभशत केल्मानुसाय 
ककटकशास्त्र ववबाग डॉ. ऩंदेकृवी, अकोरा तपे कृषी ननववष्ठा ववके्रतमांकारयता ‘वऩक संयऺण व कृषी ननववष्ठा 
व्मवस्थाऩन’ मा एक वषीम ऩदववका अभ्मासक्रभाची ननभभहती केरी आहे.  

 

शासनाद्वाये कृषी ननववष्ठा ववक्री ऩयवाना प्राप्तीकरयता ऩदवीची अट ननश्श्चत केल्मानंतय अनेक कृषी सेवा 
कें द्र संचारकांऩुढे ऩयवाना नूतनीकयणाववषमी सभस्मा ननभाहण झारी  होती. कें द्र शासनाच्मा ददनांक ०६.०१.२०१७ 
च्मा अध्मादेशाने सदय ऩदवीची अट भशथथर कयण्मात मेऊन तमांच्मा ऩयवाना नूतनीकयणासाठी ककभान ऩदववका 
प्राप्त असणे दह अहहता ननश्श्चत कयण्मात आरी. याज्मातीर ऩयवानाधायक कृषी सेवा कें द्र संचारकांची ककभान 
ऩदववका प्राप्तीची अहहता ऩूणह व्हावी व तमांना बेडसावत असरेरी ऩयवाना नूतनीकयणाची सभस्मा दयू व्हावी हा 
हेतू रऺात ठेऊन डॉ. ऩंजाफयाव देशभुख कृषी ववद्माऩीठाच्मा ककटकशास्त्र ववबागाने ‘वऩक संयऺण व कृषी 
ननववष्ठा व्मवस्थाऩन’ मा एक वषीम ऩदववका अभ्मासक्रभाची ननभभहती केरी असून सन २०१९-२० ते २०२१-२२ मा 
कारवधीत मा ऩदववका अभ्मासक्रभाच्मा चाय तुकड्मा ऩूणह केल्मा आहेत.  

 
उऩभहासंचारक (भशऺण), बायतीम कृषी अनुसंधान ऩरयषद नवी ददल्री, मांनी अशा प्रकायचा ऩदववका 

अभ्मासक्रभ सुरु कयण्माववषमी ववद्माऩीठारा  सूथचत केल्मानंतय ववद्माऩीठाच्मा कामहकायी ऩरयषदेनेही तमास 
भान्मता प्रदान केरी आहे. भा. कृषी भंत्री हे अध्मऺ असरेल्मा भहायाष्र कृषी भशऺण व संशोधन ऩरयषद, ऩुणे 
मांचेतपे दद. १७.०९.२०१९ योजी मा ऩद्ववकेरा भंजुयी प्रदान केरी असून भहायाष्रातीर चायही कृषी ववद्माऩीठांभध्मे 
हा ऩदववका अभ्मासक्रभ सुरु कयण्माववषमीचे ननदेश ददरे आहेत. अशा प्रकायचा उऩक्रभ याफववणाये डॉ. ऩंजाफयाव 
देशभुख कृषी ववद्माऩीठ, हे याज्मातीर व देशातीर ऩदहरेच शैऺणणक कें द्र ठयरे आहे. मा उऩक्रभांतगहत चारू 
शैऺणणक वषह सन २०२२-२३ कयीता प्रवेश प्रकक्रमा सुरु झारी असून एका तुकडीभध्मे पक्त ६० ऩयवाना धायक 
कृषी ननववष्ठा ववके्रतमां नाच प्रवेश देण्मात मेणाय आहे. मा ऩदववका अभ्मासक्रभाभध्मे वऩकांवयीर ककडी-योग, 
ककटकनाशके, तणनाशके व कीडनाशके, खते, बफमाणे, वनस्ऩती शयीयकक्रमाशास्त्र तसेच कृषी ननववष्ठा ववषमीचे 
कामदे मा ववषमांतगहत सभग्र अभ्मास भयाठी बाषेतून ननभभहरेरा असून एकूण ९ ववषमांचे २३ के्रडडट्स अंतबूहत 
केरेरे आहेत.  मा ऩदववका अभ्मासक्रभाचा कारावधी एक वषाहचा (५२ आठवड)े असून दोन षण्भाभसक सत्राभध्मे 
तमाची ववबागणी केरी आहे. प्रतमेक सत्राभध्मे ववषमवाय भध्म कारीन ऩयीऺा (Mid Term), सत्रांत रेखी ऩयीऺा 
(Theory Exam) व सत्रांत प्रातमक्षऺक ऩयीऺा (Practical Exam) ननमोश्जत केल्मा जातात. अभ्मासक्रभाच्मा 
प्रवेशाकरयता १० वी ऩास ही ककभान शैऺणणक अहहता असून प्रवेशधायकांना ववद्माऩीठात सेवायत उच्च शैऺणणक 
अहहता प्राप्त व अनुबवी तऻांचे भागहदशहन प्राप्त करून ददरे जाते.    

 
मा उऩक्रभास कृषी ननववष्ठा ववके्रतमां चा चांगरा प्रनतसाद राबत असल्माचे ददसून मेत आहे. कृषी 

ननववष्ठा ववके्रतमां च्मा ऩयवाना नूतनीकयणाववषमीची सभस्मा दयू व्हावी मा साभाश्जक बावनेतून ववद्माऩीठाने 
केरेल्मा मा प्रमतनाचे तसेच ग्राभीण स्तयावय कृषी ववस्ताय कामाहत भहतवऩूणह मोगदान असरेल्मा कृषी ननववष्ठा 
ववके्रतमापं्रती ववद्माऩीठाने दाखववरेल्मा संवेदनशीरतेचे सवहच स्तयातून कौतुक केरे जात आहे. मा ऩदववका 
अभ्मासक्रभाचा कृषी सेवा कें द्र संचारकां नी राब घ्मावा असे आवाहन ववद्माऩीठाचे सन्भाननीम कुरगुरू       
डॉ. ववरास बारे व ककटकशास्त्र ववबागप्रभुख डॉ. धनयाज उंददयवाड ेमांनी केरे आहे.  



 
 
 
 
 
 

 


