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फीएववी इन अॎsग्रीकल्चयवाठी प्रलेळ ऩात्रता



फीएववी इन अॎग्रीकल्चय उद्दीष्ट



फीएववी इन अॎनग्रीकल्चय वाठी आदळश षलद्माथी



फीएववी इन अॎनग्रीकल्चय नॊतय करयअय स्कोऩ ल नोकयीच्मा वॊधी

आज आऩण जाणून घेणाय आशोत फी एव वी अॎयग्रीकल्चय षलऴमी. फऱ्माच षलद्मार्थमाांच्मा अवा
वभज आशे की कृऴी षेत्रा भध्मे नोकयीच्मा वॊधी उऩरब्ध शोत नाशी.
शा गैयवभज कवा चक
ु ीचा आशे शे जाणून घेऊमा.
तुभच्मा भनात फी एव वी अॎ ग्रीकल्चय षलऴमी काशी प्रश्न अवतीर जवे–


काम आशे शा कोवश ?



कवा घ्मामचा प्रलेळ ?



काम रागते प्रलेळ ऩात्रता ?



फी एव वी अॎॅ्ग्रीकल्चय नॊतय नोकयीच्मा वॊधी कोठे मभऱणाय ?

फी एव वी अॎीग्रीकल्चयका?
तम्
? बायत शा कृषऴ प्रधान दे ळ आशे .
ु शारा आश्चमश लाटे र की फी एव वी अॎतग्रीकल्चय का
बायता भध्मे ळेती शा प्राभुक व्मलवाम अवरा तयी फऱ्माच षलद्मार्थमाांचा करयअय ननलडत अवताना
ळेलटचा ऩमाशम म्शणून फी एव वी अॎवग्रीकल्चय शा कोवश अवतो.

फीएववी इन अॎााग्रीकल्चय शा अनेक उऩ ळाखान भध्मे षलस्तारयत कोवश आशे जो तम्
ु शारा उत्तभ
षभतेचे करयअय मभऱऊन दे ण्माव वभथश आशे .

फीएववी इन अॎअग्रीकल्चय शा कोवश अन्नधान्म उत्ऩादन
, परोत्ऩादन, ऩळुवॊलधशन, ग्राभीण

अथशव्मलस्था ल ग्राभीण षलकाव, ऩमाशलयणीम आयोग्म अळा अनेक फाफीॊळी वॊफॊधधत षेत्रात
षलस्तायरा आशे .
इतय उद्मोग – व्मलवाम कभी भागणीरा ल फाजायात भॊदीरा वाभोये जाले रागू ळकते ऩयॊ तु ळेती
कधीशी फऱी ऩडू ळकत नाशी कायण जीलनावाठी भूरबूत गयज म्शणजे अन्न.

जगारा बोजन शी जगण्मा वाठी भूरबूत गयज आशे ती रा कधीशी भॊदी ककॊला भॊदीचा वाभना
कयाला रागणाय नाशी.

लस्तुत् तॊत्रसान, वॊळोधन आणण नाषलन्मऩूणश झारेल्मा षलकावाभुऱे ळेतीची व्माप्ती भोठ्मा
प्रभाणात लाढरी आशे .

फीएववी इन अॎरग्रीकल्चय भधीर अभ्मावक्रभ ल षलऴम
फीएववी अॎ ग्रीकल्चय कोवशचा अभ्माव कयणाया षलद्माथी अॎमग्रोनॉभी
, भाती षलसान, परोत्ऩादन
(पऱ षलसान आणण बाजीऩारा), लनस्ऩती प्रजनन ल अनल
ु ॊळळास्त्र, कीटकळास्त्र, लनस्ऩती

ऩॎथॉरॉजी, ऩळु षलसान, षलस्ताय मळषण, लनस्ऩती जैल यवामनळास्त्र, कृऴी अथशळास्त्र, भर
ू बत
ू
फामोटे क्नॉरॉजी अळा षलषलध षलऴमाॊचा अभ्माव कयतात.

हे दे खील वाचा: EWS full form in Marathi | पी डब्ल्यू एस म्हणजे काय?
फीएववी इन अॎ ग्रीकल्चय चा अभ्मावक्रभ आमवीएआय (बायतीम कृऴी वॊळोधन ऩरयऴद) च्मा

भागशदळशक वच
ू नाॊनव
ु ाय तमाय केरा आशे आणण षलद्मार्थमाांना ऩीक उत्ऩादनात ळाश्लत ऩद्धतीने
वुधायणा कयण्माच्मा ऩद्धती वभजून घेण्मावाठी आणण ळेती ल त्मावॊफॊधधत ळास्त्राळी वॊफॊधधत
एकूण सान प्रदान कयण्मावाठी डडझाइन केरे आशे .

फीएववी इन अॎॅ्ग्रीकल्चय शी ऩदली षलद्मार्थमाशरा सान-कौळल्मे प्रदान करून वुवज्ज कयते.
जे त्माॊना कृऴीऩूलश व्मलस्थाऩन, वॊळोधन कयण्माव, ळेती षेत्रात कामश कयण्माव, ळेतात वलेषण
कयण्माव आणण ळेतीच्मा ऩद्धतीॊचे षलषलध षेत्र व्मलस्थाषऩत कयण्माव भदत कये र.
फीएववी इन अॎळग्रीकल्चयवाठी प्रलेळ ऩात्रता

फीएववी एग्रीकल्चय भध्मे प्रलेळ घेण्मावाठी तम्
ु शारा ककभान 55% गण
ु ाॊवश फायाली (10 + 2 ) शी
षलसान ळाखेतन
ू उत्तीणश अवाली रागते.

तुम्शीॊ तुभची फायाली षलसान शी ऩीवीफी ककॊला ऩीवीएभ ग्रुऩ भधीर षलऴम घेऊन ऩूणश केरेरी अवो
तुम्शारा फीएववी इन अॎलग्रीकल्चय रा प्रलेळ घेता मेतो.

फीएववी इन अॎवग्रीकल्चय चाअभ्मावक्रभ शा आठ वेभेस्टयभध्मे षलबागरेरा आशे .
चाय लऴाांच्मा कामशक्रभाचे उद्दीष्ट वॊफॊधधत सान, व्मालशारयक कौळल्मे आणण ळेतीत कौळल्म प्रदान
कयणे अवते.
शी ऩदली षलद्मार्थमाांना कृऴी उद्मोग आणण इतय वॊफॊधधत उद्मोगाॊळी वॊफॊधधत षलषलध
कायकीदश वाठी तमाय कयते.

फीएववी इन अॎ ग्रीकल्चय उद्दीष्ट


व्मालशारयक ननयाकयण आणण मवद्धाॊत माॊच्मात वॊफॊध षलकमवत कयण्माफयोफयच षलऴम-वॊफॊधधत
सान दे णे.



षलद्मार्थमाांभध्मे लैमक्क्तक लाढीव प्रोत्वाहशत कया आणण त्माॊचा आत्भषलश्लाव लाढला, ज्माभऱ
ु े
त्माॊना कृऴी उद्मोगाचा अषलबाज्म बाग शोण्माची वॊधी मभऱे र.




लैसाननक आणण प्रमोगात्भक ऩयु ाव्माॊद्लाये ळेतीळी वॊफॊधधत षलऴम योचक फनषलणे.

व्मालशारयक अनुप्रमोग आणण वॊळोधनातून वभस्मा वोडलण्माची कौळल्मे षलकमवत कया.
फीएववी इन अॎक्ाग्रीकल्चय वाठी आदळश षलद्माथी



कृऴी-आधारयत मळषणात यव घेणाया



चाॊगरे वॊघटन कौळल्म अवणे



मोजना आखण्माची आणण वॊळोधन कयण्माची षभता अवणे



नेतत्ृ ल गुण आणण षभता अवणे



वॊघात काभ कयण्माव वषभ अवणे



व्मलस्थाऩकीम आणण वॊप्रेऴण कौळल्म अवणे आलश्मक आशे



कृऴी बमू भकेत अथशळास्त्राची बमू भका वभजन
ू घेण्मावाठी काशी वॊख्मात्भक कौळल्मे मभऱला
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|| What is LLB ?
फीएववी इन अॎLग्रीकल्चय नॊतय उच्च मळषणा वाठी वॊधी
कृऴी वॊफॊधधत षलऴमात ऩदव्मुत्तय ऩदली ( भास्टय डडग्री ) अभ्मावक्रभा वाठी प्रलेळ घेणे वशज
ळक्म आशे ज्माभुऱे कृऴीळास्त्र, भाती षलसान, परोत्ऩादन, लनस्ऩती प्रजनन ल अनुलॊळळास्त्र,

कीटकळास्त्र, लनस्ऩती ऩॎथॉरॉजी, प्राणी षलसान, षलस्ताय मळषण, लनस्ऩती जैल यवामनळास्त्र, कृऴी

अथशळास्त्र, फामोटे क्नॉरॉजी इ. षलषलध कृऴी कामशक्रभात एभएववी शा २ लऴाशचा अभ्मावक्रभ आशे .
त्मावाठी तुम्शारा एखाद्मा भान्मताप्राप्त षलद्माऩीठाकडून कृऴी / फागामती / लनीकयण मा
षलऴमात फीएववी ऩदली प्राप्त कयलून घ्माला रागेर.

बायतीम षलद्माऩीठातून ककॊला ऩयदे ळात ऩदव्मुत्तय ऩदली ( भास्टय डडग्री ) मभऱषलण्माभुऱे कृऴी
षेत्रात अधधक नोकयीचे भागश खर
ु े शोतीर.

फीएववी इन अॎक्ाग्रीकल्चय नॊतय करयअय स्कोऩ ल नोकयीच्मा वॊधी
फीएववी कृऴी ऩदलीधयाॊना वयकाय तवेच खावगी षेत्रात नोकयीच्मा बयऩूय वॊधी उऩरब्ध आशे त.
त्माॊना कृऴी षलकाव अधधकायी (एडीओ) आणण ब्रॉक डेव्शरऩभें ट ऑकपवय (फीडीओ) म्शणून
ननमुक्त कयता मेत.े

त्माच फयोफय खारी हदरेल्मा योजगायाच्मा वॊधी दे खीर उऩरब्ध आशे त्



कृऴी वॊळोधन लैसाननक

लेगलेगळ्मा कृऴी षलसान केंद्रे (केव्शीके) भधीर षलऴम षलऴम तज्स



षलस्ताय अधधकायी



पील्ड अधधकायी



कृऴी अधधकायी



पाभश व्मलस्थाऩक



लष
ृ ायोऩण व्मलस्थाऩक



वॊळोधन अधधकायी



वॊफॊधधत षेत्राॊभधीर गुणलत्ता आश्लावनाभधीर अधधकायी



फॉकाॊभध्मे कृऴी कजश अधधकायी



उत्ऩादन व्मलस्थाऩक



खत मनु नटभध्मे ऑऩये ळन्व भॎनेजय



व्मलवाम षलकाव व्मलस्थाऩक



ळावनात अन्न प्रकक्रमा घटक



कृऴी-ऩल
श त
ू ऩ
ू ी



आणण ळेलटचे ऩयॊ तु ककभान बफमाणे तॊत्रसान पभश इ.
काशी षलद्माथाांना फीएववीचा अभ्माव केल्मानॊतय ऩुढीर मळषण घ्मामचे इच्छा अवते त्माॊनी

वॊळोधनाची वॊधी, अध्माऩन ककॊला ऩीएचडी कयण्माची वॊधी उऩरब्ध अवरेल्मा षलषलध वयकायी
आणण खावगी षलद्माऩीठाॊभधन
ू एभएववी प्रोग्राभची ननलड करू ळकता.

