
कृषी सेवक परीक्षा 
 तलाठी आणि ग्रामसेवक याांच्या सोबत कृषीसेवक हे ग्रामीि जिवनाशी सांबांधित महत्वाचे 
पद होय. भारतीय शेती व ग्रामीि िीवनाचा पायाभूत आिार आहे बदलल्या युगात शेतीक्षेत्रातही 
अनेक महत्याचे बदल अपेक्षक्षत आहेत या दजुटिने ववचार करता कृषीसेवक या पदाचे ग्रामीि 
िीवनातील महत्त्व अनन्यसािारि असल्याने स्पटि होते.  

१. कृषी सेवक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता:-  

 कृषी सेवक पदासाठी उमेदवार हा कृषी पदववका डिप्लोमा ककां वा शासन समतुल्य पदवी 
आवश्यक असते. कृषी सेवक पदासाठी सांगिकाांची पररपूिण माहहती असलेल्या कोसण MS-CIT 
पूिण होिे आवश्यक ककां वा पदननयुजतत झाल्यापासून दोन वषाणत MS-CIT कोसण पुिण करिे 
आवश्यक आहे.  

२. कृषी सेवकपदासाठी वयोमयाादा 

प्रवर्ा ककमान वयोमयाादा  कमाल वयोमयाादा  
अमागास/सवणसािारि प्रवगण  18 वषण 38 वषण 
मागास वगण-एससी/एसिी/ओबीसी  18 वषण 43 वषण 
प्रकल्पग्रस्त/ भुकां पग्रस्त 18 वषण 45 वषण 
मािी सैननक  18 वषण सेवा + 3 वषण 
 

३. कृषीसेवक परीक्षेचे स्वरुप :- 

 कृषी सेवक पदासाठीची परीक्षा पुिणतः सांगिक आिाररत (computer Based 
Examination) परीक्षा असते. परीक्षा ही 200 गुिाांसाठी असते. परीक्षा मध्ये 200 प्रश्न ववचारले 
िातात. म्हििेच प्रत्येक प्रश्न हा प्रत्येकी एक गुि असतो. परीक्षेसाठी कालाविी 2 दोन तास 
असतो. परीक्षेमध्ये ववचारण्यात येिारे प्रश्न हे 10 वीच्या अभ्यासक्रमावर आिारीत असतात. 
प्रश्न हे मराठी, इांग्रिी, समान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता क्षमता चाचिी व अांकगणित आणि कृषी 
ववषयक घिकावर ववचारले िातात. ग्रामीि कृषी ववकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी सेवकाची 
ननयुतती केली िाते.  

 

४. परीक्षा स्वरुप – 

ववषय  प्रश्न संख्या  र्ुि  कालावधी  



इांग्रिी 15 30 दोन तास  
सवण प्रश्न हे बहूपयाणयी 
व वस्तुननटठ 
स्वरुपाचे असतात.  

मराठी 15 30 
सामान्य ज्ञान 15 30 
बधृ्दीमत्ता चाचिी व गणित 15 30 
कृषी ववषयक घिक 40 80 
 एकूि  १००  २००   
 

५. कृषी सेवक परीक्षेतील आरक्षि :-  

५.१ अनुसुचीत िाती व िमाती वगळून इतर सवणच प्रवगाणतील उमेदवाराांना व अधथणकदबुणल 
घिकाांतील उमेदवाराांना सक्षम प्राधिकाऱयाांने हदलेले लगतचा आधथणक वषाणतील मूळ नॉनकक्रमेलेअर 
प्रमािपत्र सादर करिे आवश्यक असते.   

५.२ महिला आरक्षि :-  

 शासन ननिणय २५/०५/२००१ अन्वये ववहहत केलेल्या ननयमानुसार महहला उमेदवार ही 
महाराटर राज्यातील असिे आवश्यक असून एकूि पदसांख्येच्या ३०% पदसांख्या घ्या महहला 
उमेदवाराांसाठी आरक्षक्षत असतील. अमगास प्रवगाणतील महहला उमेदवाराांना नॉनकक्रमेलेयर 
प्रमािपत्र सादर करिे आवश्यक.  

५.३ प्रकल्पग्रस्त व भूकंपग्रस्त- 

     प्रकल्पग्रस्त व भूकां पग्रस्त उमेदवाराांना शासन ननिणय २०१९ अन्वये सक्षम प्राधिकाऱयाने   
ननगणमीत केलेले प्रमािपत्र पिताळिी च्या वेळी सादर करिे आवश्यक. 

५.४ हदवयांर्- PWD  

 शासन ननिणय २००१ नुसार हदवयाांग उमेदवाराांना एकूि पदसांख्येच्या ४% प्रमािपत्र घ्या 
आरक्षक्षत असतील हदवयाांग उमेदवाराांने कागदपत्र पिताळिीच्या वेळी उपसांचालक कायाणलयाकिे 
सादर करिे आवश्यक असते.  

५.५ SEBC उमेदवाराांकरीता शासन ननिणय व सामाजिक न्याय ववशेष सहायक ववभाग 
१३/१२/२०१८ अन्वये ववहहत करण्यात अलेले िातीचे प्रमािपत्र पिताळिी वेळी सादर करिे 
आवश्यक. 

६. आरक्षि :- शासन ननिणय १२ फेब्रुवारी २०१९ नुसार आधथणक दृटिया दबुणल घाकातील EWS 
उमेदवाराांना पिताळिी वेळी प्रमािपत्र सादर करिे आवश्यक.  



७. कृषी सेवक वेतन क्षिेी:- 

     ग्रेि-पे ६००० ते १५२०० +प्रवासी भत्ता ११०० रु + महागाई व इतर भते्त  

८. परीक्षा शुल्क 

प्रवर्ा  परीक्षा शुल्क (रु.) 
अमागास/सवणसािारि प्रवगण  ४००  
मागास वगण-एससी/एसिी/ओबीसी  २००  
हदवयाांग-PWD  परीक्षा शुल्क नाही  
 

९. प्रवेश अर्ा:-  

    कृषी सेवक पदासाठीचे प्रवेश अिण महाभरती पोिणल महाराटर राज्य या ऑनलाईन सांकेत 
स्थळावरुन ऑनलाईन पद्ितीने अिण भरिे आवश्यक असते. ऑनलाईन अिण सादर करताना 
सवण आवश्यक प्रमािपत्र ववववि पात्र उमेदवाराांनी सादर करिे आवश्यक 
(उदा.प्रकल्पग्रस्त,भुांकपग्रस्त,हदवयाांग इ.प्रमािपत्र) याच बरोबर ऑनलाईन अिण सादर करताना 
प्रवेश शुल्क देखील ऑनलाईन प्रिालीच्या आिारे भरिे आवश्यक.  

१०. कृषीसेवक काया :-  

   १. शासनाच्या कृषीववषयक योििाची माहहती शेतकऱयाना देिे कीि व रोगाांचा प्रादभुाणव 
झाल्यास शेतकऱयाांना मदत करिे.  

   २. गावातील शेतीतील मातीचे परीक्षि करिे.  

   ३. कृषी शशवीराांचे आयोिन करिे.  

   ४. शेती वपकाांची पहािी करिे व वररटठाांना अहवाल सादर करिे.  

   ५. शेतकरी गि तयार करून गि शेतीला प्रोत्साहन देिे.  

  ६. शेतकऱयाांना िवळचा पिन वयवस्था व ननयाणत पध्दतीची माहहती पुरविे.  

  ७. कायण क्षेत्रातील फळझािे, भािीपाला, फुलझािे, मसाला पीके इ. वपकाांची साांजख्यकीय माहहती 
सांकशलत करिे.  

 

     ९. कृषी सेवक – ननयांत्रि  



                          जिल्हा अिीक्षक कृषी अधिकारी 

 

                             उपववभाग कृषी अधिकारी 

 

                             तालुका कृषी अधिकारी 

 

                               मांिळ कृषी अधिकारी 

 

                                 कृषी पयणवेक्षक  

 

                                   कृषी सेवक  

 


