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वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ षष षवद्यापीठ,
परभणी, (महाराष्ट्र)
षवद्यापीठाचे संकेतस्थळ :
http://www.vnmkv.ac.in

षकटकशास्र षवभाग, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ षष षवद्यापीठ, परभणी यांचे तर्फे राबषवण्यात ये णारा

“षपक संरक्षण व कृ षष षनषवष्ट्ठा व्यवस्थापन”
पदषवका अभ्यासक्रम
(Diploma in Plant Protection and Agricultural Input Management)

प्रवेश माषहती पुस्स्तका
2020 – 2021
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षवद्यापीठाचे संबंधीत अषधकारी
अ.क्र.
1
2

3
4
5

पद
कुलगुरु, वनामकृ धव, परभणी
संचालक धिक्षण तथा
अधधष्ठाता (कृ धि) वनामकृ धव,
परभणी
सहयोगी अधधष्ठाता व प्राचायय,
कृ धि महाधवद्यालय, वनामकृ धव,
परभणी
कुलसषचव, वनामकृ धव, परभणी
षवभाग प्रमुख,
कृ षष षकटकशास्र धवभाग,
वनामकृ धव, परभणी

अधधका-याचे नांव
डॉ. अशोक ढवण

कायालय दुरध्वनी क्र.
(02452) 223002

डॉ. धममराज गोखले

(02452) 222687

डॉ. सय्यद ईस्माईल

(02452) 233007

श्री. रणजीत पाषटल (02452) 229755
डॉ. संजीव बं टेवाड

प्रकाशक
कुलसषचव
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ धि धवद्यापीठ,
कृ षष नगर, परभणी – 431402
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वसंतराव नाईक मराठवाडा कृ षष षवद्यापीठ, परभणी (महाराष्ट्र)
“षपक संरक्षण व कृ षष षनषवष्ट्ठा व्यवस्थापन” अभ्यासक्रम
(Diploma in Plant Protection and Agricultural Input Management)
कृ षि षनषिष्ठा षिक्रेते याांच्याकडे कृ षि षनषिष्ठा षिषक्रचा परिाना प्राप्ततकरीता आिश्यक असलेले
शास्त्रीय ज्ञान ि षकमान शैक्षषणक पारता यािी या करीता एखादा अल्प मुदतीचा पदषिका अभ्यासक्रम असणे
आिश्यक आहे . हीच बाब उपमहासांचालक (कृ षि षशक्षण) भा.कृ .अ.नु.प., निी षदल्ली याांनी पर क्र.
Edu/5/7/2016, EQR (Pt.), षद. 06/01/2017 अन्िये सिव कृ षि षिद्यापीठाांना षपक सांरक्षण ि कृ षि षनषिष्ठा
व्यिस्त्थापन या बाबीिरील सिवकि ज्ञानाचा अांतवभाि असलेला एक ििीय पदषिका अभ्यासक्रम सुरु
करण्याषिियी षनदे शीत केले होते. त्यानुसार िसांतराि नाईक मराठिाडा कृ षि षिद्यापीठ कायवकारी परीिद ठराि
क्र. का/ 52/2020/, षद. 11 जानेिारी, 20 20 ि षशफारस क्र. 29/2020, षद. 11/09/2020 ला अनुसरुन
षिद्यापीठाच्या कीटकशास्त्र षिभागातफे राज्यातील कृ षि षनषिष्ठा षिक्रेत्याांकरीता "षपक सांरक्षण ि कृ षि षनषिष्ठा
व्यिस्त्थापन” या एक ििीय पदषिका अभ्यासक्रमाची षनर्ममती केली आहे . सन 2020-21 या शैक्षषणक
ििापासून हा पदषिका अभ्यासक्रम िसांतराि नाईक मराठिाडा कृ षि षिद्यापीठ, परभणी याांच्याशी सांलप्ननत
खालील षिभागामध्ये षशकषिल्या जाणार आहे .

षजल्हा

दुरध्वनी

षवद्यापीठ संलग्न

क्रमांक /
भ्रमणध्वनी

परभणी

षिभाग प्रमुख, कृ षि षकटकशास्त्र षिभाग,
िनामकृ षि, परभणी
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क्षमता
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1.

इतर माषहती व प्रवेशासंबंधी महत्वाच्या सुचना :
1) अभ्यासक्रमाची मुदत

: 1 ििव (दोन सरे)

2) प्रिेशाकरीता पारता

: 10 िी शालाांत पषरक्षा (एस. एस. सी.) पास

3) षशक्षणाचे माध्यम

: मराठी

4) पदषिकेचा कालािधी

: 52 आठिडे

5) अभ्यासक्रम सांपल्यािर षमळणारी पदषिका : षपक सांरक्षण ि कृ षि षनषिष्ठा व्यिस्त्थापन पदषिका
6) पषरक्षा पध्दत :
 प्रत्येक सरामध्ये सराांत लेखी / प्रात्यषक्षक तसेच मध्यािधी परीक्षाांचे आयोजन केले जाईल.
 सराच्या मध्यात षिियाच्या 50 % अभ्यासक्रमािर आधारीत मध्यािधी परीक्षा घे ण्यात येईल.
 सराच्या शेिटी लेखी / प्रात्याषक्षक परीक्षाांचे आयोजन केले जाईल.
 या परीक्षाांच्या माध्यमातून प्रातत गुणाांच्या आधारे उमेदिाराांचे मुल्याांकन केले जाईल
 परीक्षेचा षनकाल उमेदिाराला षमळालेल्या गुणाांच्या आधारे पुढील प्रमाणे घोषित केल्या जाईल.



षमळालेल्या गुणांची टक्केवारी

षनकाल

35%

उत्तीणव श्रेणी

35-60%

प्व्दतीय श्रेणी

60-80%

प्रथम श्रेणी

80% पेक्षा अषधक

प्राषिण्य श्रेणी

प्रश्नपषरका सेट करणे , परीक्षा आयोषजत करणे , उत्तर पषरका, रे कॉडव आषण असाइनमेंटचे मुल्याांकन
करणे तसेच षनकाल घोषित करणे , यासारख्या सिव षक्रयाकलापाांसाठी कोसव कोओडीनेटर ि केंद्र प्रमुख
जबाबदार राहतील. याकरीता केंद्र प्रमुखाांनी त्याांना िेळोिेळी दे ण्यात येणा-या सुचनाांचे तांतोतांत पालन
करािे.



पदषिकेतील षिियाांमध्ये उत्तीणव होण्यासाठी षकमान 35 % गुण प्रातत करणे आिश्यक आहे .



अयशस्त्िी उमेदिाराांना रु. 1000/- प्रषत षििय एिढी फी भरुन पुढील बॅचच्या अांषतम लेखी ि
प्रात्यषक्षक परीक्षेच्या िेळेला त्या षिियाची परीक्षा दे ण्याची सांधी षदली जाईल.



पुढील बॅच उपलब्ध न झाल्यास सांबांधीत केंद्राच्या माध्यमातून अयशस्त्िी उमेदिाराांकरीता सहा
मषहन्याांच्या आत षिशेि पषरक्षा घे ण्यात येईल.

कृ षि षकटकशास्त्र षिभाग, िनामकृ षि, परभणी

4

पिक संरक्षण व कृपि निपवष्ठा व्यवस्थािि िदपवका

2. अभ्यासक्रम आषण षवषय :
या अभ्याक्रमाचा कालािधी एक ििाचा असून त्यामध्ये दोन िड:ण्माषसक सराांचा अांतभाि राहील.
िसांतराि नाईक मराठिाडा कृ षि षिद्यापीठाने पुरस्त्कृ त केलेले खालील षििय अभ्यासक्रमासाठी घ्यािे
लागतील.
प्रथम षड:ण्माषसक सर
गुण
एकू ण
षवषयाचा संकेतांक, क्रेडीटस व षशषमक
लेखी
प्रात्यषक्षक
गुण
परीक्षा
परीक्षा
DPP – 111 (1+2=3) : मुख्य षपकािरील कीडी ि त्याांचे व्यिस्त्थापन
50
100
150
DPP– 112(1+2=3) : मुख्य षपकािरील रोग ि त्याांचे व्यिस्त्थापन
50
100
150
DPP – 113(1+2=3) : षपक शरीरक्रीया ि अन्नद्रव्ये व्यिस्त्थापन
50
100
150
DPP – 114(1+2=3) : षकडनाशके ि त्याांचे व्यिस्त्थापन
सर क्रेडीटस – 12 (प्रथम सर)

50
200

100
400

150
600

स्व्दतीय षड:ण्माषसक सर
षवषयाचा संकेतांक, क्रेडीटस व षशषमक
DPP – 125 (1+2=3) : षबयाणे ि षबयाणे षनमीती तांरज्ञान
DPP – 126 (1+1=2 ) : तणे ि तण व्यिस्त्थापन
DPP- 127 (2+0=2) : कृ षि षनषिष्ठा बाबतचे कायदे ि षनयम
DPP- 128 (1+1=2) : रासायषनक खते ि त्याांच व्यिस्त्थापन
DPP- 129 (0+2=2) : प्रकल्प अहिाल ि तत्सांबांधीची कायविाही
सर क्रेडीटस - 11
एकूण क्रेषडटस – 12 + 11 = 23
(प्रथम सर 600 व स्व्दतीय सर 550 एकू ण गुण 1150)

गुण
लेखी
प्रात्यषक्षक
परीक्षा
परीक्षा
50
100
50
50
100
50
50
100
250
300
450

700

एकू ण
गुण
150
100
100
100
100
550
1150

3. षवद्यार्थ्यांची षनवड :




प्रातत झालेल्या अजाची िैधता केंद्र प्रमुख याांनी षनयुक्त केलेल्या छाननी सषमतीव्दारे केल्या जाईल.
सदर अभ्यासक्रमाच्या केंद्रािर एका ििी 60 कृ षि षनषिष्ठा षिक्रेत्याांनाच प्रिेश षदल्या जाईल.
या पदषिका अभ्यासक्रमाच्या प्रिेशाकरीता ियाची कुठलीही अट नाही. तथापी प्रिेश घे ते िेळी कृ षि
षनषिष्ठा षिक्रेता हा अषधकृ त परिाना धारक असािा ही मुख्य अट राहील.

कृ षि षकटकशास्त्र षिभाग, िनामकृ षि, परभणी
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कृ षि सेिा केंद्र चालिण्याचा परिाना भाडे तत्िािर घे तलेल्या उमेदिाराांना मुळ परिानाधारकाांच्या पुिव
सांमतीने रु. 100/- च्या बााँड पेपरिर एक प्रषतज्ञा पर सादर करािे लागेल. प्रषतज्ञा पराचे प्रारुप
(ANNEXURE-II) येथे जोडले आहे . मार, सदर व्यक्तीची पदषिका भाडे तत्िािर घे तलेल्या केंद्राची
अहव ता ग्राहय धरण्याचा अषधकार कृ षि षिभाग महाराष्र शासन याांचा असेल.



सरद पदषिका अभ्यासक्रम हा ितवमान परिानाधारक असलेल्या कृ षि षनषिष्ठा षिक्रेत्याांकरीता शासनाने
षनधाषरत केलेल्या षकमान शैक्षषणक अहव तेशी षनगडीत असल्यामुळे त्यामध्ये सामाषजक अथिा इतर
आरक्षणाचा आांतभाि राहणार नाही.



अभ्यासक्रमाच्या प्रिेशाकरीता प्रातत अजाची सांख्या प्रिेश क्षमतेपेक्षा ( 60) जास्त्त असल्यास इयत्ता 10 िी
च्या टक्केिारी नुसार गुणित्ता यादी (Merit List) प्रषसध्द करुन प्रिेश प्रषक्रया राबषिली जाईल.

4. उपस्स्थतीचे प्रमाण :


अांतीम पषरक्षेस पार ठरण्यासाठी प्रत्येक षिियातील उपप्स्त्थतीचे प्रमाण कमीतकमी 80

% असणे

आिश्यक आहे . त्याषशिाय षिद्यार्थ्याला पषरक्षेत बसण्याची परिानगी दे ण्यात येणार नाही.


सिव षिियाांचे िगव दर शषनिारला आयोषजले जातील. प्रात्यषक्षकाांचे िगव सांबांषधत षिियाच्या प्रयोगशाळे त
अथिा प्रक्षेरािरील शेतात गरजेनरु
ु प आयोषजले जातील.



शषनिारला राष्रीय अथिा धार्ममक सणा षनषमत्त सुटी आल्यास त्या ऐिजी दुस-या षदिशी म्हणजे रषििारी
िगव आयोषजले जातील.



उपहाराची िेळ दु.12.30 ते 1.00 िा. पयंत ि चहापानाची िेळ दु.3.15 ते 3.30 िा. पयंत राहील.

5. प्रवेश घे तांना बाळगावयाची दक्षता :


गुणित्तेनस
ु ार प्रिेश षनप्श्चत झाल्यास सिव सांबांषधत कागदपरे ि रु. 50,000/- चा धनाकिव केंद्र प्रमुख
याांचे कायालयात सादर केल्या षशिाय कायम केला जाणार नाही.



एकदा प्रिेश षदल्यानांतर कोणत्याही पषरप्स्त्थतीत भरलेले शुल्क परत षदल्या जाणार नाही.



षकमान 30 उमेदिाराांचे प्रिेश षनप्श्चती नांतरच त्या केंद्रािर हा अभ्यासक्रम सुरु केला जाईल ि प्रत्यक्ष
िगव भरषिण्यास सुरुिात केली जाईल.



केंद्र प्रमुखाांव्दारे गठीत सषमतीमाफवत प्रिेश अजाची योनय प्रकारे छाननी केली जाईल. तसेच
कागदपराांच्या पुतवते अभािी प्रिेशास अपार ठरलेल्या उमेदिाराांना केंद्र प्रमुख सुषचत करतील. अशा
अपार उमेदिाराांकडू न कागदपराांची पुतवता होईस्त्तोिर प्रिेशाचे शुल्क (धनाकिव) प्स्त्िकारला जाणार नाही.



षिद्यार्थ्याची उपप्स्त्थती बायोम ॅरीक व्दारे नोंदषिली जाईल.
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6. अजासोबत जोडावयाचे दाखले :
प्रिेशासाठीचा अजाचा नमुना या माषहती पुप्स्त्तकेच्या ANNEXURE – 1 येथे उपलब्ध केला आहे .
उमेदिाराांनी अजामध्ये स्त्ित:ची माषहती भरुन त्या सोबत पुढील कागदपरे जोडािी.
अ) उत्तीणव झालेल्या पषरक्षेच्या गुणपषरकाांची सत्य प्रषतलीपी (Mark list of S.S.C./H.S.S.C.)
ब) खाजगी षरतीने उत्तीणव झालेल्या षिद्यार्थ्यांनी सांस्त्था प्रमुखाकडू न घे तलेले चाषरर प्रमाणपर
(Character Certificate)
क) कृ षि षनषिष्ठा षिषक्रसांबांधीचा शासकीय परिाना ककिा परिाना िापराषिियीचे शपथपर (Affidavit)
(सत्य प्रतीलीपी)
ड) राष्रीय अषधिास प्रमाणपर (सत्य प्रषतलीपी)
ई) राष्रीय ओळख पर / आधार (प्रत्य प्रषतलीपी)

षटप : अजासोबत उमेदिाराने अलीकडच्या काळातील दोन पासपोटव साईज रां गीत छायाषचरे (फोटो) ि अजाचे
शुल्क म्हणून “षनयांरक िनामकृ षि, परभणी ” याांचे नािे काढलेला रु. 500/- (अक्षरी – रु. पाचशे
फक्त) चा धनाकिव जोडणे आिश्यक आहे . प्रिेश अजाचे प्रारुप ि माषहती पुप्स्त्तका
http:www.vnmkv.ac.in या षिद्यापीठाच्य सांकेतस्त्थळािर उपलब्ध आहे .

7. प्रवेश घे तांना भरावयाची र्फी :
 िनामकृ षि, परभणी तफे या अभ्यासक्रमाच्या सन 20 20-21 या शैक्षषणक ििाकरीता रु.50,000/- शुल्क
षनधारीत केले आहे .
 अभ्यासक्रमाचे शुल्क एकाच िेळेला भराियाचे असून ते प्रिेशाचे िेळेलाच जमा करािे लागेल.
 प्रिेशच्ु छू क उमेदिाराांनी शुल्काची सांपण
ु व रक्कम षनयांरक, िनामकृ षि, परभणी याांचे नािे कुठल्याही
राष्रीयकृ त बाँकेतून काढलेले रु. 50,000/- (अक्षरी रु. पन्नाांस हजार फक्त) च्या धनाकिाच्या स्त्िरुपात
केंद्राच्या कायालयात प्रिेशाच्या कागदपराांसषहत जमा करािी.
 षनधारीत शुल्क रचना ि शुल्काची रक्कम यात कोणतीही बदल झाल्यास तो उमेदिारास बांधनकारक राषहल.

8. ओळख :
 प्रत्येक षिद्यार्थ्यांजिळ ओळखपर असणे आिश्यक आहे . ओळखपराच्या आकाराचा फोटो कायालयास
दे उन ओळखपर षमळषिता येतील. त्याकरीता रु. 100/- एिढे शुल्क आकारले जाईल.

कृ षि षकटकशास्त्र षिभाग, िनामकृ षि, परभणी
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9. अजमदारासाठी आवश्यक सुचना :
 अजवदाराने माषहतीपरक ि अजव पुणव िाचून नांतर सुिाच्छपणे स्त्ित:च्या हस्त्ताक्षरात अजव भरािा.
 उशीरा प्रातत झालेला अजव रदद करण्यात येईल. तसेच एकदा अजव सादर केल्यानांतर त्यात कोणताही बदल
करता येणार नाही. तसेच नांतर सादर केलेले कोणतेही प्रमाणपर प्स्त्िकारले जाणार नाहीत ककिा अगोदर
सादर केलेले कोणतेही प्रमाणपर बदलता येणार नाहीत.
 अजामध्ये खोटी माहीती षदली असल्याचे षनदशवनास आल्यास अथिा खोटे प्रमाणपर ककिा माहीती दे िून
प्रिेश प्रातत केला आहे असे षनदशवनास आल्यास प्रिेश केव्हाांही रदद करण्यात येईल.
 कुठल्याही पषरप्स्त्थतीत दुय्यम (Duplicate) दाखल्यािर प्रिेश षदल्या जाणार नाही.
 प्रिेश घे ताांना छाननी सषमतीसमोर सिव मुळ प्रमाणपरे सादर करािी लागतील. त्याषशिाय शुल्क प्स्त्िकारल्या
जाणार नाही ि प्रिेश रदद करण्यात येईल.
 अजवदाराने स्त्ित:च्या फायद्याकषरता षनिड यादी स्त्ित: सांबांधीत सांस्त्थेत येिून पहािी. सांस्त्थेतफे कोणतीही
सुचना पोष्टाने षदली जाणार नाही.
 खालीलपैकी एका ककिा जास्त्त कारणास्त्ति अजव “अपुणव” समजण्यात येउन रदद करण्यात येईल.
अ)

अजािर अजवदाराची स्त्िाक्षरी नसल्यास / अजव अपुणव भरला असल्यास

आ)

कृ षि षनषिष्ठा षिक्रेता परिाना अथिा परिाना िापरासांबांधीचे प्रषतज्ञा पर न जोडल्यास

इ)

शालाांत पषरक्षेची गुणपषरका जोडली नसल्यास ककिा उपरोक्त नमुद आिश्यक कागदपराांची पुतवता न
केल्यास

ई)

अजव उषशरा प्रातत झाल्यास

 या माषहती पुस्त्तकासोबत आिश्यक प्रमाणपराांचे नमुने जोडले आहे त.
 अजासोबत कोणतेही मुळ प्रमाणपर / मुळ प्रत जोडू नये अशी जोडलेली मुळप्रत गहाळ झाल्यास त्याची
जबाबदारी अजवदारािर राहील. केिळ जरुर त्या प्रमाणपराच्या सत्यप्रषतलीपी ककिा झेरॉक्स प्रती प्रमाणीत
(Attested) करुन जोडणे आिश्यक आहे त.
 प्रिेशाचे िेळापरक माषहती पुस्त्तीकेमध्ये षदले आहे .
 प्रिेश प्रणाली कालािधी प्रिेश घे ण्यासाठी अजवदाराने षनयम बाहय कृ त्ये ि बाहय हस्त्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न
केल्यास प्रिेश बाद करण्यात येईल.
 प्रिेश घे ण्यासाठी अजवदाराने ठरलेल्या िेळेच्या आत सांबांधीत सांस्त्थेत उपप्स्त्थत राहणे आिश्यक आहे .
 प्रिेशाबाबत षिद्यापीठाचा षनणवय अांतीम राहील.
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“षपक संरक्षण व कृ षष षनषवष्ट्ठा व्यवस्थापन” पदषवका अभ्यासक्रम
प्रवेश प्रषक्रया वेळापरक
शैक्षषणक वषम 2020 – 21
1.

प्रिेश माषहती परक ि आिेदन अजव षिषक्रची सुरुिात

01.02.2021

2.

आिेदन अजव प्स्त्िकारण्याची शेिटची तारीख

01.03.2021

3.

सामान्य गुणित्ता यादी आषण षनिड यादी प्रषसध्द करणे

15.03.2021

4.

षनिड यादीतील उमेदिाराांना प्रिेश दे णे

15.03.2021 ते 22.03.2021

5.

शैक्षषणक सराची सुरुिात

01.04.2021

प्रातत अजाच्या कमतरतेमळ
ु े काही जागा षरक्त असल्यास
सांबांधीत सांस्त्था परस्त्पर अजव प्स्त्िकारुन ि षरतसर छाननी

6.

करुन षिभाग प्रमुख, षकटकशास्त्र षिभाग,

08.04.2021 पयंत

िनामकृ षि,परभणी याांचे सांमतीने प्रिेश दे तील

षटप :


िरील नमुद तारखाांना सुटटी असली / जाहीर झाली तरी सांबांधीत कायालय सकाळी 09 ते 5 िा. पयंत
सुरु राहतील याची सांबांधीत कायालय प्रमुखाांनी दखल घ्यािी.



षनिड झालेल्या उमेदिाराांची सुची सांबांधीत अभ्यासकेद्राच्या कायालयीन सुचना फलकािर बघाियास
षमळे ल तसेच षिद्यापीठाच्या www.vnmkv.ac.in अषधकृ त सांकेत स्त्थळािर ती उपलब्ध राहील. मार
यासाठी कोणत्याही प्रकारचा पर व्यिहार केला जाणार नाही.

षवभाग प्रमुख,

कुलसषचव,

कृ षष षकटकशास्र षवभाग,

वनामकृ षव, परभणी

वनामकृ षव, परभणी
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Annexure- I
Application form for Enrolment for
Diploma in Agriculture Plan Protection and Agril. Input Management

Year

Centre

S.N. (for office use only)

(Please fill the form in capital letters, carefully)
Name in Capital letters
Father’s / Guardian’s Name
Date of Birth
Sex
Tel. No. with STD CODE
E-mail ID
Postal Address for Correspondence
Education Qualification
SN
Examination Year
1
SSC
2
Intermediate
Are you an input dealer If no, Name
and details of the sponsoring firm
Address with Telephone Nos.
License No.

:
:
:
:
:
:
:
School / College

: Yes / No
:
:

कृ षि षकटकशास्त्र षिभाग, िनामकृ षि, परभणी
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Enclosures :
10th Certificate
: Yes / No
10 + 2/ Degree Certificate : Yes / No
Any other (Specify list)
:
I hereby certify that all the information furnished above by me
is correct to the best of my knowledge and belief. I understand and
accept that furnishing of any false information on my part will
automatically lead to disqualification of my candidature / enrolment and
forfeiture of all the payments made by me towards program. I agree to
abide by the code of conduct and rules as may be framed from time to
time by authorities for smooth conduct of the programme .
Date
:
Place
:
Email ID :

Signature :
Name
:
Phone / Mobile No. :

Note :
i) After finalization of admission, Course fee paid will not to be
returned.
ii) Two receipt photographs should be submitted in a separate cover duly
super scribed as “Photographs’’ , along with application form.

कृ षि षकटकशास्त्र षिभाग, िनामकृ षि, परभणी
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Annexure – II
कृ षष सेवा केंद्र चालवण्याचा परवाना भाडे तत्वावर घे तले ल्या उमेदवाराांनी मूळ परवानाधारकाांच्या पूवव
सांमतीने रु. 100 /- च्या बाड
ाँ पेपरवर सादर करावयाच्या प्रषतज्ञा पत्राचे प्रारुप

प्रषतज्ञापत्र
मी, नामे………………………………………………………………………(प्रवेश घे णा-याचे नाव)……………….……………
(पत्ता), खालील सही करणार या प्रषतज्ञापत्रान्वये सादर करीत आहे की
श्री.श्रीमती.......................................................................................... (मुळ परवाना धारकाचे नाव)
मु……………..................पो………………………….. ता …………………………….. षि …………………………… हे …………………..
(कृ षष सेवा केंद्राचे नाव व पत्ता) या कृ षष सेवा केंद्राचे मुळ परवाना धारक (परवाना क्र………………………............)
असुन त्याांचे कृ षष सेवा केंद्र चालवण्याचा परवाना मी सन …………………………........... पासून भाडे तत्वावर घे उन
..……………………………………..या नावाने कृ षष सेवा केंद्र ……………………………………………………... (गावाचे नाव) येथे
चालवत आहे .
वसांतराव नाईक मराठवाडा कृ षष षवद्यापीठ , परभणी अांतगवत षकटकशास्त्त्र षवभागात
षनषवष्ठा व्यवस्त्थापन ” या एक वषीय पदषवका अभ्यासक्रमाकरीता प्रवेश घे त असताांना

“षपक सांरक्षण व कृ षष
, सदरचा प दषवका

अभ्यासक्रम हा परवानाधारक कृ षष षनषवष्ठा षवक्रेत्याांकरीता शासनाने षनधारीत केले ल्या षकमान शैक्षषणक
अहव तेशी षनगडीत असून सदर पदषवका प्राप्तीतून मला प्राप्त होणा -या षकमान शैक्षषणक अहव तेच्या कुठल्याही
प्रकारचा लाभ हा मुळ परवाना धारकास षमळणार नाही याची मला तसेच मुळ प

रवानाधारकास पुणव िाणीव

आहे . तसेच कृ षष षनषवष्ठा षवक्रेते परवानाधारकाषवषयी शासनाने वेळोवेळी षनगवषमत केले ल्या सवव सुचनाांचे
तांतोतांत पालन करण्यास माझ्या सह मुळ परवानाधारक बाांधील असून कृ षष षन

षवष्ठा षवक्रेते परवानाधारक

षवषयी भषवष्या त उदभवणा -या कुठल्याही न्याषय क प्रकारणाांशी सदर पदषव का अभ्यासक्रम षनर्ममती षश क्षण
सांस्त्था अथवा हा अभ्यासक्रम राबषवणारा सांबांषधत षवषयाचा षवभाग याांचा काडीमात्र सांबांध नाही याचीही मला
िाणीव असून त्याांना कुठल्याही पषरस्स्त्थतीमध्ये िबाबदार धरण्यात येणार नाही

. या षवषयी या पदषवका

अभ्यासक्रमाचा प्रवेशधारक या नात्याने मी सांबांषधत मुळ परवानाधारक याांचे पुवव परवानगीने बाांषधलकी व्यक्त
करीत आहे , करीता षलहू न दे त आहे
धदनांक : ………………………………………………..........
स्थळ

: ………………………………………………….......

सही

: …………………………………………………….....

कृ धि धनधवष्ठा धवक्रेत्याचे नाव पत्ता : ....................................................................................
कृ धि सेवा केंद्र व पत्ता

: .....................................................................................................
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