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शतेीपरूक व्यवसायासाठी  कौशल्य ववकास प्रशशक्षण काययक्रम सन 2013-14 

मार्यदशयक सचूना 
शासन ननणययाच्या अधिन राहून 

 
प्रस्तावना : 
 
 महाराष्ट्रातील 33  जिल्ह्यातील  शतेकऱयाांसाठी शतेीपरूक व्यवसाय करण्याकरीता शतेी 
कौशल्हय वदृ्धी सांदर्ाातील प्रशशक्षण देवनू शतेीतील उत्पादकता  वाढववण्याच े उददष्ट्ट ववचारात घेवनू 
कौशल्हय ववकास प्रशशक्षण कायाक्रम राबवावयाचा आहे.    
 
 या प्रशशक्षण कायाक्रमातनू शतेकऱयाांना शतेीपरूक व्यवसायाचे कौशल्हय शशकायच े आहे, 
िेणेकरून त ेआत्मसात केलेल्हया कौशल्हयाच ेआधारे शतेी परूक व्यवसाय करून स्वत:च े उत्पन्न 
वाढवतील.  शतेीपरूक ननरननराळे व्यवसाय करणारे नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकरी जयाांनी त्या 
व्यवसायासाठी आवश्यक कौशल्हय आत्मसात करून स्वत:च े कुटूांबातील व्यकतीांना रोिगार उपलब्ध 
करून ददलेला आहे व उत्पादनात वाढ केलेली आहे.  अशा शतेकऱयाांकड े त्या व्यवसायाच ेप्रशशक्षण 
घेतल्हयास प्रर्ावी होतील म्हणून अशा शतेकऱयाांच्या शतेावर “ शतेी कौशल्हय शतेीशाळा ”    
( Farming Skills Farm School ) आयोजित कारावयाचे आहेत. 
 
 सदरहू प्रशशक्षण कायाक्रम त्या त्या ववर्ागातील कृवि ववद्यावपठ, कृवि सांशोधन कें द्र तसेच 
वसांतराव नाईक राजय कृवि व्यवस्थापन प्रशशक्षण सांस्था नागपरू व तीच्या सात सहयोगी रामेती 
सांस्था याांच ेमार्ा त शतेी कौशल्हय शतेीशाळेचा प्रशशक्षण कायाक्रम  राबववण्यात येईल.  तसेच कृवि 
ववज्ञान कें द्र, स्वांयसेवी सांस्था कडील प्रशशक्षण कें द्र, जिल्हहा प्रशशक्षण कें द्र त्याचबरोबर राष्ट्रीयकृत बँकाां 
कडील प्रशशक्षण कें द्र व सांलग्न ववर्ागाकडील प्रशशक्षण कें द्रावर कृवि कौशल्हय ववकास कायाक्रम 
राबवण्यात येईल.   
 
1. शतेीपरूक व्यवसायाांची ननवड : 
 जिल्ह्यातीलकृवि हवामान व पररजस्थती ववचारात घेवून शतेीपरूक व्यवसायाांची यादी तयार 
करणेत याांवी.   
 दगु्धव्यवसाय,  
 शळेी/ मेंढी पालन,  
 कुककुटपालन,  
 रेशशम उत्पादन,  
 मत्स्य उत्पादन,  
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 शडेनेट मधील पषु्ट्पोत्पादन/ र्ािीपाला उत्पादन,  
 मधुमक्षक्षका पालन,  
 रोपवाटीका,  
 औिधी सगुांधी वनस्पती उत्पादन,  
 शतेमाल उत्पादन प्रक्रीया,  
 दठबक शस ांचन सांच देखर्ाल दरुूस्ती,  
 शस ांचन पांप / ऑईल इांिीन देखर्ाल व दरुूस्ती,  
 कृवि अविारे देखर्ाल दरुूस्ती,  
 र्वारणी यांत्र देखर्ाल व दरुूस्ती 
    दाल प्रक्रीया 
    तले प्रक्रीया 
    नाचणी पापड तयार करणे 
    कािू प्रक्रीया 
    हळद पावडर तयार करणे 
    सांत्रा प्रक्रीया 
    आांबा प्रक्रीया 
    मसाला वपके प्रक्रीया 
    काांदा साठवण 
    इमु पालन 
    वराह पालन 
    बदक पालन 
    ससे पालन 
    द्राक्ष प्रक्रीया 
    नारळ उपपदाथा तयार करणे 
    नारऴ प्रक्रीया 
    करवांद प्रक्रीया 
    पपई उपपदाथा तयार करणे 
    दगु्धिन्य उपपदाथा तयार करणे 
    ऍ़झोला उत्पादन 
    रांगीत मासे उत्पादन 
    मत्स्य खाद्य उत्पादन 
    गोड्या पाण्यातील कोळांबी उत्पादन 
    लाख लागवड / उत्पादन 
    खस गवत उत्पादन 
    बाांब ूरोपवाटीका 
    मलबेरी ( Mulberry ) रोपवाटीका 
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इ. व्यवसायाांची यादी करताांना वेगवेगळ्या वगावारीतील शतेकरी िस ेमोठे, मध्यम, लहान, अत्यल्हप 
र्धूारक व र्शूमदहन यामधील सवुवधा असलेले व सवुवधा नसलेले शतेकरी व इतर याांचेकरीता कोणत े
व्यवसाय उपयकुत राहतील याचा वरील प्रत्येक वगावारीननहाय ववचार व्हावा.  त्याप्रमाणे प्रत्येक 
तालकुयाची जस्थती, शतेकरी, र्शूमदहन याांची वरालप्रमाणे वगावारी ववचारात घेवनू प्रत्येक 
व्यवसायाकरीता बािारपेठ व वाव याांचा प्रथम ववचार करूनच परूक व्यवसायाांची यादी करावी आणण 
अशा प्रकारे यादी केल्हयावर तालकुयाची गरि, उपलब्ध सांसाधने, बािारपेठ, वाव, शतेकऱयाांची 
मानशसकता ववचारात घेऊन व्यवसायाची क्रमवारी ठरवावी. 
 
2. व्यवसायासाठी आवश्यक कौशल्य ननश्श्चत करणे : 
 ननवडलेल्हया प्रत्येक व्यवसायासाठी कोणत ेकौशल्हय तांत्र आत्मसात करावे लागेल हे ननजश्चत 
करून त्याची यादी करणे आवश्यक आहे.  यासाठी त्या व्यवसायातील तज्ञ आणण यशस्वी 
व्यावसानयक याांची मदत घेण्यात यावी.  हे यासाठी आवश्यक आहे की, त्या व्यवसायातील यशस्वी 
व्यावसानयक ककां वा तज्ञच तो व्यवसाय करण्यासाठी कोणत े कौशल्हय आणण तांत्र अवगत करणे 
आवश्यक आहे हे साांग ूशकतो.  व्यवसायननहाय अवगत करणे आवश्यक असलेल्हया कौशल्हयाची / 
तांत्राची यादी तयार केल्हयावर त्याची देखील वगावारी करणे आवश्यक आहे.  उदा. कौशल्हय आलेच 
पादहिे, कौशल्हयाबद्दल सखोल ज्ञान असावे, आणण मादहती असावी. 
 ननवड केलेल्हया प्रत्येक व्यवसायाकरीता वरीलप्रमाणे सचूना ववचारात घेवनू त्या व्यवसायातील 
यशस्वी व्यावसानयक आणण तज्ञाांच ेसल्हयाने प्रथम कौशल्हयाांची यादी तयार करावी आणण नांतर त्याांची 
वगावारी करावी. 
3. नाववन्यपणूय यशस्वी व्यावसानयकाांची ननवड : 
 व्यवसाय कौशल्हय प्रशशक्षणासाठी ननवड केलेल्हया व्यवसायाचे प्रशशक्षण आयोजित करणेकरीता 
त्या व्यवसायातील नाववन्यपणूा यशस्वी व्यवसानयकाांची ननवड करणे आवश्यक आहे.  हे प्रशशक्षण 
नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकरी, ववद्यावपठाांच ेसांशोधन कें द्र, कृवि ववज्ञान कें द्र, शासकीय प्रक्षेत्र ककां वा 
स्वयांसेवी सांस्था इ. पकैी जया दठकाणी ननवड केलेल्हया व्यवसायासाठी आवश्यक कौशल्हय शशकव ू
शकणारे तज्ञ आहेत व त्या दठकाणी प्रत्यक्ष तो व्यवसाय केला िातो, अशाांची तालकुाननहाय मादहती 
घेवनू यादी तयार करावी. 
 
4. प्रशशक्षणासाठी शतेकऱयाांची/ भशूमहीनाांची प्रशशक्षणार्थी म्हणून ननवड : 
 शतेीपरूक प्रत्येक व्यवसायातील प्रशशक्षणाकरीता शतेकरी व र्शूमदहन शतेमिूर, मदहला 
शतेकरी, अल्हप - अत्यल्हप शतेकरी तसेच समहू शतेी गटातील शतेकऱयाांची ननवड करावी.   
 ननवड करताना त्याांची गरि त्या व्यवसायाकरीता त्याांचे पररसरात असलेला वाव, त्याांचेकड े
असलेल्हया सोयी/ सवुवधा आणण त्याांची आवड ववचारात घेवनूच प्रशशक्षणासाठी त्याची ननवड करणेत 
याांवी.  ननवड प्रक्रीया पणूा करणेपवूी प्रत्येक इच्छूक प्रशशक्षणाथीकडून सोबतचे नमनु्यात अिा प्राप्त 
करावा.  प्राप्त अिााची छाननी वरील ननकिावर करून नांतरच प्रशशक्षणाथीांची ननवड याांदी तयार 
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करावी.  याप्रमाणे तालकुाननहाय, व्यवसाय ननहाय प्रशशक्षणाथींची यादी तयार करणेत यावी.  
त्यांााचेकडून प्रशशक्षणाला त ेसांपणूा वेळ उपजस्थत राहतीलच याच ेहमीपत्र घ्यावे. 
 
5. तज्ञ प्रशशक्षकाची ननवड : 
 प्रशशक्षणाच े वेळी प्रशशक्षणाथींच े प्रश्नाांना शास्त्रोकत व वस्तनुनष्ट्ठ उत्तर देवनू समाधान 
करणेसाठी प्रत्येक कौशल्हयाची शास्त्रोकत मादहती देण्याकरीता ववद्यावपठाच,े सांशोधन कें द्रावरील ककां वा 
सांबांधधत ववर्ागातील तज्ञाांची मदत घेणे आवश्यक आहे.  यासाठी कौशल्हयाधाररत प्रशशक्षणासाठी वविय 
ननहाय / कौशल्हयननहाय तज्ञाांची ननवड करण्यात यावी.  याप्रमाणे प्रत्येक प्रशशक्षणाकरीता तज्ञ 
प्रशशक्षक ननजश्चत करण्यात याव,े तज्ञाांची ननवड करताांना त ेववद्यावपठाच,े सांशोधन कें द्रावरील, कृवि 
ववज्ञान कें द्र, याबरोबरच अशासकीय सांस्था ककां वा खािगी सांस्था या मधील तज्ञाांची तसेच शतेकरी 
उद्योिक याांची देखील ननवड करणेत यावी.  या तज्ञाांची ननवड करताना त्याांना त्या व्यवसायाच े/ 
कौशल्हयाच े सखोल ज्ञान व्यावहारीक उपयकुतता, प्रत्यक्ष क्षेत्रत्रय अनरु्व, कौशल्हय व कौशल्हय 
आत्मसात करणेकरीता कोणत्या प्रकारची पद्धती अवलांबावी ककां वा कक्रया कराव्यात याची सखोल 
मादहती असावी, त्याचे प्रात्यक्षक्षक करून दाखववता आल े पादहिे व सरळ सोप्या र्ािते सांवाद 
साधण्याच ेकौशल्हय असल ेपादहिे या ननकिावर तज्ञाांची ननवड करणेत यावी.   
 
6. सलुभकर्तयाांची ननवड : (Facilitator) 
 
 व्यवसाय कौशल्हय प्रशशक्षण कायाक्रम ननयोिनानसुार चालववण्याकरीता आणण या कायाक्रमाला 
समन्वय राखणेकरीता सांबांधधत ववर्ागातील िबाबदार अधधकाऱयची सलुर्कताा (Facilitator) म्हणून 
ननवड करण्यात यावी.  समिा एकाच व्यवसायाच े त्या जिल्ह्यात एकाचवेळी दोन ककां वा तीन 
प्रशशक्षण शतेशाळा आयोजित करायच े झाल्हयास तवेढ्या सलुर्कत्यााची ननवड करण्यात यावी 
त्याचप्रमाणे एक - दोन अधधकाऱयाांची अनतररकत सलुर्कत े म्हणून ननवड करणेत यावी िेणेकरून 
कोणताही सलुर्कताा गरैहिर वा रिेवर असल्हयास प्रशशक्षण कायाक्रम थाांबणार नाही. 
 सलुर्कताा ननवडताना त्याांना क्षेत्रीय कामाची आणण प्रशशक्षणाची आवड असावी.  ताांाांत्रत्रक 
ज्ञान असावे त्याचप्रमाणे त्या क्षेत्रातला अनरु्व असणे अत्यावश्यक आहे या बरोबरच कायाक्रमाांची 
आयोिन क्षमता असावी म्हणि ेप्रत्येक कायाक्रमाकरीता सचूना देण्याची गरि र्ासणार नाही. 
 सांबांधधत ववर्ागाच े जिल्हहाप्रमखुाांनी त्याांचे अधधनस्त तालकुा स्तरावरील अधधकाऱयाांाांच े
सहकायााने वर नमदू केल्हयाप्रमाणे शतेीशाळा राबववणेत सक्षम अधधकारी/ कमाचारी याांची ननवड करून 
यादी तयार करावी.  जिल्हहा प्रमखुाांनी ननवड केलेल्हया अधधकारी / कमाचारी याांची कायाशाळा रामेती 
आयोजित करेल आणण त्यातनू शतेीशाळा आयोजित करणेकरीता सलुर्कत्याांची ननवड करणेत येईल.  
कृवि ववर्ागाव्यनतररकत इतर ववर्ागाच े सलुर्कत े प्रशशक्षणानांतर शतेीशाळा ननयोिनासाठी व 
अांमलबिावणीसाठी र्ववष्ट्यात उपलब्ध राहतील.  यासाठी त्याांचे ववर्ाग/ जिल्हहा प्रमखुाांच े सल्हयाने 
सलुर्कत्यााकडून बांधपत्र / हमीपत्र करून घेण्यात यावे. 
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7. शतेीशाळेकरीता नाववन्यपणूय यशस्वी शतेकरी याांची ननवड : 
 
 व्यवसाय कौशल्हय प्रशशक्षणाकरीता त्या ववियावरील शतेीशाळा आयोजित करणेसाठी योग्य 
नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकऱयाांची ननवड करावी.  ही ननवड करण्यामागचा हेत ू हा की त्याांनी 
स्वअनरु्वातनू सातत्याने प्रयत्न करून कौशल्हय आत्मसात करावे व या आत्मासात केलेल्हया 
कौशल्हयाचा वापर करून त्या व्यवसायात वाढ केली आणण स्वत:चे उत्पन्नात लक्षणणय वाढ केली. 
त्यांााच्या या ज्ञानाचा, अनरु्वाचा व कौशल्हयाचा शतेकरी समहुाांना र्ायदा होव ू शकतो.  त्याांनी 
प्रत्यक्ष अनरु्वातनू त्यासाठी स्थाननक पररजस्थतीनरुूप तांत्रज्ञान ववकशसत करून त्यासाठीच ेकौशल्हय 
आत्मसात केल े असल्हयाने त्याांचेसारख े कौशल्हय इतरत्र उपलब्ध होईलच अस े नाही.  त्याांचेकड े
प्रक्षेत्रावर प्रत्यक्ष पाहून, त्याांचे अनरु्व ऐकल्हयावर आणण त्यापासनू शमळणारे आधथाक उत्पन्नाची 
मादहती शमळाल्हयावर त्याांच्यासारखी  साधनसामगु्री व सवुवधा असलेल्हया शतेकऱयाांना तो व्यवसाय 
करण्यास प्रोत्सादहत करता येईल.  त्याचबरोबर त्याच दठकाणी कौशल्हय देखील अनरु्वता येईल.  
स्वत: अनरु्व घेतल्हयाने आणण प्रत्यक्ष पादहल्हयाने त्याांचे मानशसकतमेध्ये बदल घडवनू आणता येईल.  
नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकऱयाांच्या शतेीशाळेच ेआयोिन करणेकरीता ननवड करताांना पढुील महत्वाच्या 
बाबी ववचारात घ्याव्यात. 
 1.  त्याांचेकड ेउपलब्ध असलेल्हया सवुवधा 
 2.  त्याांचा त्या व्यवसायातील अनरु्व 
 3.  त्याांनी आत्मसात केलेले कौशल्हय, इतराांना शशकववण्याची आवड, त्यासाठी स्वत:कडील 
सवुवधा  उपलब्ध करून देणे आणण तांत्रज्ञान इतराांना शशकववण्याची तयारी इ. 
 4.  त्याांचे शते सहि पोहचता येईल अस ेअसावे. 
 
 तेंव्हा वरील महत्वाच्या बाबी ववचारात घेऊन ि े शतेकरी स्वखुशीने शतेीशाळा आयोजित 
करणेस व सहकाया करणेस तयार आहेत, अशाांचीच ननवड करावी. 
 नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकऱयाांची ननवड करताांना त्याांचे व त्याांच्या कुटूांत्रबयाांच े उपजिववकेच े
साधन शतेी व  परूक व्यवसायावरच अवलांबनू असावे.  इतर स्त्रोतातनू शमळववलेल्हया उत्पन्नावर 
एखादा व्यवसाय करत असल्हयास त्या दठकाणच्या शतेीशाळा प्रर्ावी होणार नाहीत.  नाववन्यपणूा 
यशस्वी शतेकरी हा शतेीशाळेचा कें द्रत्रब ांद ूआहे त्याच े योग्य ननवडीवरच शतेीशाळेच े यश अवलांबनू 
राहील. 
 
8. तज्ञ, सलुभकत ेआणण नाववन्यपणूय यशस्वी शतेकरी याांचे प्रशशक्षण :  
 (वनामती/रामेती/कृवि ववज्ञान कें द्र) 
 तज्ञ, सलुर्कत े आणण नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकरी याांची ननवड केल्हयावर अशा ननवड 
केलेल्हया  ननवडकेलेल्हयाांना शतेीशाळा आयोिनाकरीता प्रशशक्षक्षत करायच े आहे. प्रशशक्षण कायाक्रम 
वनामती ककां वा रामेती येथे आयोजित करण्यात येईल. या करीता वनामती येथ े एक प्रकल्हप 
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व्यवस्थापन सशमती स्थापन करणेत येईल.  ही सशमती  रामेती स्तरावरील प्रशशक्षण कायाक्रमाच े
ननयोिन करेल व सांपणूा कायाक्रमाच ेसननयांत्रण करेल. 
 तज्ञ, सलुर्कत े आणण नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकरी याांचे प्रशशक्षण कायाक्रमात प्रत्येकाची 
र्शूमका व िबाबदारी, शतेा्ीााशाळेतनू शशकवावयाच ेकौशल्हय, द्यावयाच ेताांत्रत्रक ज्ञान, त ेदेण्यासाठी 
लागणारा कालावधी व योग्य वेळ, कौशल्हय शशकववण्यासाठी वापरात आणावयाची पद्धत, कौशल्हय 
शशकववण्यासाठी सत्र मागादशशाका तयार करणे, शतेीशाळेच े व्यवस्थापन, कृती आराखडा आणण 
शतेीशाळेच्या खचााच ेमापदांड इ. विॢयाांवर प्रशशक्षण देण्यात येईल. 
 
9. शतेीशाळा प्रकल्प व्यवस्र्थापन सशमती : 
 
 जिल्ह्यात आयोजित केल्हया िाणाऱया शतेीशाळाांवर सननयांत्रण करणेकरीता त्याबाबतीत ननणाय 
घेणेकरीता वनामतीस्तरावर अप्पर सांचालक (वव.व्य.) याांच ेअध्यक्षतखेाली सशमती गठीत करण्यात 
यावी.  सशमतीमध्ये अांनतम ननणाय घेण्याचे अधधकार सांचालक, वनामती याांना राहतील.  आवश्यकता 
र्ासल्हयास धोरणात्मक ननणायासाठी सांस्थेच्या ववद्वत्त मांडळ ककां वा ननयामक मांडळ याांचेकड ेप्रस्ताव 
मान्यतसेाठी सादर करणेत यावा.  वनामती स्तरावरील सशमती खालीलप्रमाणे ननयोिन करेल. 
 1. तज्ञ, सलुर्कत ेआणण नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकरी याांचे प्रशशक्षण कायाक्रमाच े
ननयोिन. 
 2. प्रशशक्षणाच ेस्थळ व तारीख ननजश्चती. 
 3. प्रशशक्षणाची वविय सचूी. 
 4. रामेती स्तरावर आयोजित करायच ेप्रशशक्षण कॅलेंडर तयार करून त्यानसुार प्रशशक्षण 
होतात ककां वा नाही याच ेसननांयांत्रण करेल. 
 5. शतेीशाळेसाठी बाबननहाय खचााच ेमापदांड ननजश्चत करेल. 
 6. रामेनतननहाय आयोजित कायाक्रमाांचा आढावा घेईल. 
 7. याशशवाय वेळोवेळी ननमााण होणारे अडीअडचणीांवर उपाय सचूवेल व सचूना ननगाशमत 
करेल. 
 
 रामेतीमध्ये प्राचाया याांचे अध्यक्ष्यतखेाली शतेीशाळा सननयांत्रण सशमती स्थापन करणेत येईल.  
त्याांचे कायाक्षेत्रातील शतेीशाळाांच ेसननयांत्रण करणेची िबाबदारी या सशमतीची रादहल  या सशमतीमध्ये 
रामेतीमधील सवा सहाय्यक सांचालक सदस्य राहतील. “ रामेतीस्तरावर शतेीशाळा आयोिनाकरीता 
 तज्ञ, सलुर्कत ेआणण नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकरी याांचे प्रशशक्षणाची िबाबदारी प्राचाया याांची 
रादहल.  या कायाक्रमाांच ेयोग्य documentation  करणे ही देखील प्राचायाांची िबाबदारी रादहल.    
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10. शतेीशाळाांच ेआयोजन : 
 
 कृवि ववर्ागाच े शतेीशाळाांचे आयोिनाकरीता वरील मदु्दा क्र. 1 त े 7 च े बाबतीत सांपणूा 
कायावाही “ उप ववर्ागीय कृवि अधधकारी ” याांचे ननयांत्रणाखाली तालकुा कृवि अधधकारी करतील.  
शतेीशाळा आयोजित करायची सांपणूा िबाबदारी सांबांधधत तालकुा कृवि अधधकारी याांची रादहल आणण 
या शाळा ननयोिनानसुार तालकुा कृवि अधधकारी याांचे कडून पणूा करून घेण्याची िबाबदारी उप 
ववर्ागीय कृवि अधधकारी याांची रादहल.  या योिनेअांतगात शतेीशाळा आयोिन करण्याकरीता लागणारा 
ननधी प्रकल्हप सांचालक, आत्मा याांचे स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. 
 
 कृवि ववर्ागाव्यनतररकत इतर शतेीशाळाांच ेआयोिनाकरीता सांबांधधत ववर्ागाच े जिल्हहास्तरीय 
अधधकाऱयाांना ननधी प्रकल्हप सांचालक, आत्मा याांचे स्तरावरून उपलब्ध करून देणेत येईल त्या 
ववर्ागाच्या शतेीशाळा आयोजित करणेकरीता वररल मदु्दा क्रमाांक 9 मधील 1 त े 7 च े बाबतीत 
सांपणूा कायावाही त्या ववर्ागाच ेजिल्हहा प्रमखुाने तालकुा स्तरीय अधधकाऱयाांच ेसहकायााने पणूा करायची 
आहे.   (उदा. पशसुांवधान, दगु्ध, मत्स्य, रेशीम, खादी ग्रामोद्योग, कृवि ववद्यावपठ इ.) 
 
 जिल्हहास्तरावर आत्मा व्यवस्थापन सशमतीद्वारे या योिनेतील ववववध शतेीशाळाांचे ननयोिन व 
सननयांत्रण करणेची िबाबदारी  प्रकल्हप उप सांचालक (आत्मा) याांची रादहल. 
 
 उप ववर्ागीय कृवि अधधकारी, सवा ववर्ाांगाच े जिल्हहा प्रमखु याांना त्याांचेकडून अपेक्षक्षत 
कायावाहीची िाणीव करून देणेकरीता रामेतीस्तरावर दोन ददवसीय कायाशाळा आयोजित करून कृनत 
आराखडा तयार करणेत यावा.  जिल्हहाननहाय कृनत आराखडा तयार करूनच पढुील कायाक्रमाांचे 
ननयोिन करावे. 
 
11. प्रशशक्षण आणण शतेीशाळाांच ेखचायच ेमापदांड : 
 
 शतेी कौशल्हय शतेीशाळाांचे आयोिनापवूी वनामती, रामेती स्तरावर कायाशाळा, प्रशशक्षण 
कायाक्रम, बठैका आयोजित कराव्य लागतील त्यासाठी वनामती व रामेती येथील प्रशशक्षण 
कायाक्रमाकरीता कृवि ववर्ागाच ेअधधकारी/ कमाचारी याांचे प्रशशक्षणाकरीता ि ेखचााच ेमापदांड मांिूर 
आहेत त्याच दराने खचा करणेत यावा.  सदर खचा जया शतेी कौशल्हय शतेशाळाांच ेआयोिनाकरीता 
(कायाशाळा, प्रशशक्षण, बठैक) आयोजित केल ेआहे,  त्यासाठी उपलब्ध तरतदूीतनू करणेत यावा. 
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 शतेी कौशल्हय शतेशाळाांच ेयासाठी पढुील प्रमाणे खचााचे मापदांड ननश्चीत करणेत आल ेआहेत. 
 

अ.क्र. बाब दर / प्रनतददन पाांच ददवसाांकररता 
1 नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकरी याांचे 

मानधन 
रू. 400/- रू. 2000/- 

2 वविय तज्ञाच ेमानधन रू. 400/- रू. 2000/- 
3 सलुर्कत्यााच ेमानधन रू. 200/- रू. 1000/- 
4 चहा, िेवण (प्रशशक्षक, प्रशशक्षणाथी)  

एकूण 35 
रू. 65/- प्रनत 
व्यकती 

रू. 11375/- 

5 प्रशशक्षणाथींना द्यायचे सादहत्य 
(ककट) प्रशशक्षक शतेकरी (1) 
प्रशशक्षणाथी (30) एकूण 31 

रू. 500/- प्रनत 
व्यकती 

रू. 15500/- 

6 सांपणूा शतेीशाळेसाठी एकदा करायचा 
खचा (प्रशशक्षण व वाचन सादहत्य) 

रू. 200/- प्रनत 
व्यकती 

रू. 6000/- 

7 बठैक, वपण्याच ेपाणी व इतर 
प्रासांाांधगक व्यवस्था 

 रू. 7125/- 

 एकूण  ..  ..  रू. 45000/- 
 
 वर नमदू केलेल्हया बाबननहाय खचााच ेमयाादेतच खचा करणेत यावा.  प्रनतव्यकती व प्रनतददन 
खचााच ेमांिूर मापदांडापेक्षा िास्त खचा करण्यात येव ूनये. 
 प्रशशक्षण कालावधी : प्रशशक्षण कालावधी हा  5 ददवस राहील. व त्यानसुार खचााच ेमापदांड 
लाग ूराहतील व त्याप्रमाणे खचा करावयाचा आहे.  
 
12. प्रशशक्षण काययक्रमाांच ेउप ववभार्, श्जल्हा, ववभार् व राज्य समन्वय राखणे : 
 उप ववर्ागात आणण जिल्ह्यात कृवि व सलांग्न ववर्ाग, कृवि ववद्यावपठ, कृवि ववज्ञान कें द्र, 
स्वयांसेवी सांस्था व खािगी सांस्था याांचेशी सतत सांपकाात राहून शतेीशाळा यशस्वी करणेकरीता 
समन्वय ठेवणे अत्यांत आवश्यक आहे  याकरीता 
 1. उपववर्ागीय कृवि अधधकारी हे त्याांच ेकायाक्षात्रातील तालकुयात आयोजित करण्यात 
येणाऱया सवाच शतेीशाळाांच ेसमन्वयक म्हणून काम करतील व सांबांधधत सलुर्कत े ननयोिनानसुार 
शतेीशाळा आयोजित करतात ककां वा नाही यावर देखरेख ठेवतील.  त्यांाााांच े कायाक्षेत्रात सवा 
ववर्ागाकडून आयोजित केल्हया िाणाऱया तालकुा ननहाय शतेीशाळाांची ददननदशशाका व मॅन्यअुलची प्रत 
त्याांचेकड े रादहल त्याचप्रमाणे सलुर्कत े याांचे दरूध्वनी क्रमाांक व पत्त े देखील त्याांचेकड े राहतील 
म्हणि ेत्याांना सलुर्कत ेयाांचेशी सतत सांपका  साधनू मादहती घेता येईल व अडचणी सोडववण्याकरीता 
सांबांधधत जिल्हहाप्रमखुाांकड ेपाठपरुावा करता येईल. 
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 2. शतेीशाळा आयोिन करण्याकरीता ननवड केलेल्हया ववर्ागाांशी तसेच कृवि ववज्ञान कें द्र, 
अशासकीय/खािगी सांस्था याांचेशी जिल्हहास्तरावर समन्वय ठेवण्याची िबाबदारी प्रकल्हप सांचालक, 
आत्मा याांचे अधधनस्त प्रकल्हप उपसांचालक याांची रादहल त्या ववर्ागाच े जिल्हहा प्रमखुाांशी सांपकाात 
राहून जिल्हहास्तरावरील अडचणी सोडववण्याकरीता पाठपरूावा करतील यासाठी त े उपववर्ागीय कृवि 
अधधकारी याांचेशी सतत सांपका  ठेवतील. 
 
 3. ववर्ागीय स्तरावर ववर्ागीय कृवि सहसांचालक याांचे अधधनस्त उपसांचालक आत्मा, 
सामेती  समन्वयक म्हणनू काम करतील.  जिल्हहास्तरावरील अडचणीांचा ननपटारा होत नसल्हयास 
सांबांधधत ववर्ागाच े ववर्ागीय अधधकाऱयाांशी सांपका  साधून तात्काळ ननपटारा करणेसाठी पाठपरूावा 
करतील.  ववर्ागातील अडचणी कोणत्याही पररजस्थतीत जिल्हहा, ववर्ागस्तरावर वेळीच सोडववल्हया 
िातील, यासाठी त्याांनी जिल्हहा स्तरावरील समन्वयक उपसांचालक सामेती याांचे कायम सांपकाात राहणे 
आवश्यक आहे. 
 
 4. या योिनेकरीता सांचालक, आत्मा आांहरण व सांववतरण अधधकारी असतील. 
 
13. कौशल्यवदृ्धी प्रशशक्षणाकरीता ननिी उपलब्िता : 
 शतेी परूक व्यवसायासाठी शतेी कौशल्हय ववकास प्रशशक्षण कायाक्रम राजयातील 33 
जिल्ह्यातील शतेकऱयाांकरीता प्रशशक्षण कायाक्रम आयोजित करायच े आहेत.  यासाठी ववतरीत 
करावयाच्या बाबननहाय ननधीच ेवाटप खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 
 
अ.क्र.            बाब           सांस्र्था 
 
1) तज्ञ / सलुर्कत े/ नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकरी    वनामती नागपरू 
 याचेसाठी कायाशाळा 
2) ववर्ागीय स्तरावरील तज्ञ / सलुर्कत े/ नाववन्यपणूा यशस्वी   रामेती   
 शतेकरी याांचेसाठी कायाशाळा 
 
3) प्रचार प्रशसध्दी व डॉकयमेुटेंशन   अ)  ववर्ागीय कृवि सहसांचालक  
       ब)  कृवि आयकुतालय स्तर  
   
4) कौशल्हय आधारीत शतेी कौशल्हय शतेी शाळा   प्रकल्हप सांचालक,आत्मा स्तर 
 



10 

 वरील नमदू मदु्दा क्रमाांक  13 (1) व 13 (2) बाबीसाठी ननधी वसांतराव नाईक राजय कृवि 
ववस्तार व्यवस्थापन प्रशशक्षण सांस्था नागपरू स्तरावर उपलब्ध करून देण्यात येईल.  त्यापकैी मदु्दा 
क्रमाांक 13 (2) बाबीचा ननधी वनामती, नागपरू मार्ा त सवा रामेती स्तरावर उपलब्ध करावयाचा आहे.  
तसेच मदु्दा क्रमाांक 13 (3) अ आणण 13 (4) बाबीता ननधी ववर्ागीय कृवि सहसांचालक स्तरावर 
उपलब्ध करून देण्यात येईल.  त्यापकैी मदु्दा क्रमाांक 13 (4) बाबीचा ननधी ववर्ागीय कृवि 
सहसांचालक याांच ेमार्ा त सवा प्रकल्हप सांचालक, आत्मा स्तरावर उपलब्ध करावयाचा आहे.  कृवि 
ववर्ागाव्यनतररकत इतर ववर्ागाांच े बाबतीत प्रकल्हप सांचालक, आत्मा याांनी ववर्ागननहाय मांिूर 
शतेीशाळाांच ेसांख्यानसुार सांबांधधत ववर्ागाांना ननधी आहरीत करून उपलब्ध करावयाचा आहे. 
 
 या ननधीतनू कौशल्हयवदृ्धी शतेीशाळा आयोजित करणेकरीता सलुर्कत े याांना शतेीशाळेचे 
ननयोिन कायाक्रमानसुार अग्रीम देण्यात येईल.  अग्रीम देताना खचााच ेमापदांडानसुारच अग्रीम देणेत 
यावा व तो खचा करणेच ेसांपणूा अधधकार सलुर्कत ेयाांना राहतील.   
 
 सलुर्कत े याांनी अग्रीम खचा करताना खचााच्या मापदांडाच्या मयाादेतच खचा करावा.  खचा 
करताांना ववत्तीय ननयमांााच े पालन व पतूाता करूनच खचा करायचा आहे.  प्रत्येक अग्रीमाचा 
बाबननहाय खचााचा तपशशल व मळूपावत्या अखधचात रकमेसह अग्रीम मांिरू करणाऱया अधधकाऱयास त े
सादर करतील, व त्या बरोबर आधथाक व र्ौनतक अहवाल देतील.  अशाप्रकारे शतेीशाळा पणूा 
झाल्हयावर सांपणूा शतेीशाळाांचा एकत्रत्रत अहवाल सलुर्कताा तयार करेल.  त्यामध्ये आधथाक व र्ौनतक 
अहवाल तयार करायचा आहे.  खचााच ेमापदांड हे त्या विााकरीता खचााची कमालमयाादा आहे व तो 
प्रत्यक्ष उपजस्थतीनसुार (अपवाद वगळता) रादहल. 
 
 शतेी कौशल्हय शतेीशाळेच्या आयोिनाबाबत जिल्हहाननहाय र्ौनतक व आधथाक तरतदूीच ेलक्षाांक 
बाबत मादहती प्रपत्र 2 मध्ये दशाववण्यात आली आहे.  त्याप्रमाणे कायावाही करून शतेीशाळा 
यशस्वीप्रमाणे राबववण्यात याव्यात.  याबाबतचा र्ौनतक / आधथाक साध्याबाबतचा अहवाल दरमहा 
ददनाांक 5 पयांत आयकुतालयास सादर करणेत यावा. 
 
सोबत - प्रपत्र 1/ प्रपत्र 2 
             सांचालक, आर्तमा 
              कृवि आयकु्तालय, म.रा. पणेु 
 
      00000 
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     िा.क्र. शतेीशाळा / मास ू13-14/ववप्र.5/343 /2013 
     कृवि आयकुतालय, म.रा. 
      पुणे 4011 005, ददनाांक     15   मे, 2013.   
 
प्रत - माहहतीस्तव सववनय सादर. 
 
1) मा. प्रधान सधचव (कृिी), कृवि व पदमु ववर्ाग, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई 32 
याांचेकड े  मादहतीस्तव सववनय सादर.  
2) मा. सांचालक, वसांतराव नाईक राजय कृवि ववस्तार व्यवस्थापन प्रशशक्षण सांस्था, नागपरू याांना 
मादहती तथा  आवश्यक त्या कायावाहीसाठी सादर. 
 
प्रत - मादहतीसाठी व आवश्यक त्या शशघ्र कायावाहीसाठी अग्रेवित.  
 
3) ववर्ागीय कृवि सहसांचालक (सवा) ------------ याांना मादहती व आवश्यक त्या तात्काळ 
कायावाहीसाठी  अग्रेवित. 
4) उपसांचालक सामेती --------------- ववर्ाग 
5) प्रकल्हप सांचालक, आत्मा -------------- जिल्हहा 
6) जिल्हहा अधधक्षक कृवि अधधकारी -------------- ( सवा) याांना मादहती व आवश्यक त्या 
तात्काळ  कायावाहीसाठी अग्रेवित. 
7) प्रादेशशक कृवि ववस्तार व व्यवस्थापन प्रशशक्षण सांस्था (सवा) ----------- 
8)  सवा प्रमखु --------------- सांलग्न सांस्था 
 
 
             सांचालक, आर्तमा 
              कृवि आयकु्तालय, म.रा. पणेु 
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शतेी परुक व्यवसायाकररता कौशल्हय ववकास शतेी शाळा 2013-14 मध्ये आयोजित बाबननहाय 
तपशशल व आधथाक तरतदूीची मादहती 

प्रपत्र 1 
 
           (रु. लाख) 

अ.  
क्र. 

बाब दर र्ौनतक लक्ष्य तरतदू ननधी 
वाटप 
स्तर 

अ)  
1 

तज्ञ / सलुर्कत े/ 
नाववन्यपणूा यशस्वी 
शतेकरी याचेसाठी 
कायाशाळा 
( वनामती स्तर ) 

रू.5,0000/- 
(प्रनत कायाशाळा) 
(50 प्रशशक्षणाथी   
x रू. 500/- प्रनत 
ददन क्ष  2 
ददवस) 

3 
 

1.50 वनामती 
स्तर 

2 ववर्ागीय स्तरावरील तज्ञ 
/ सलुर्कत े/ 
नाववन्यपणूा यशस्वी 
शतेकरी याचेसाठी 
कायाशाळा 
( रामेती स्तर ) 

रू. 24500/- 
(35 प्रशशक्षणाथी  
x रू. 350/- प्रनत 
ददन x रू॰ 2 
ददवस) 

7 रामेती 
स्तरावरील 
कायाशाळा 
 

1.72 रामेती 
सवा 

3 
 
 

प्रचार प्रशसध्दी व 
डॉकयमेुटेंशन  
 
  
 

रू. 25000/- 
  
 

8  2.00 
 
0.23 

ववकृससां 
 
कृ.आ. 

ब) कौशल्हय आधारीत शतेी 
कौशल्हय शतेी शाळा 

45000/- प्रनत 
कायाशाळा 
(िास्ती िास्त) 

99 44.55 जिल्हहा 
स्तर 

एकूण   50.00   
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शतेी परूक व्यवसायासाठी  कौशल्य ववकास प्रशशक्षण काययक्रम 2013-14 
प्रस्ताववत काययक्रम 

           (रु. लाख) 
 
अ.  
क्र. 

बाब दर र्ौनतक लक्ष्य तरतदू ननधी वाटप 
स्तर 

अ)  
1 

तज्ञ / सलुर्कत े/ 
नाववन्यपणूा यशस्वी शतेकरी 
याचेसाठी कायाशाळा( 
वनामती स्तर ) 

50,000/- 
(प्रनत 
कायाशाळा) 

6 
(50 प्रशशक्षणाथी  
x रू॰ 500/- प्रनत 
ददन x 2 ददवस) 

3.00 वनामती स्तर 

2 ववर्ागीय स्तरावरील तज्ञ / 
सलुर्कत े/ नाववन्यपणूा 
यशस्वी शतेकरी याचेसाठी 
कायाशाळा 
( रामेती स्तर ) 

24000/- 
(प्रनत 
कायाशाळा) 
5 बॅचसाठी  
2 ददवस 
  

7 रामेती 
स्तरावरील 
कायाशाळा 
(35 प्रशशक्षणाथी  
x रू॰ 350/- 
प्रनत ददन x 2 
ददवस) 

8.40 
(प्रती 
रामेती 
रू.1.20 
लाख 
प्रमाणे) 

 रामेती स्तर 

3 
 
 

प्रचार प्रशसध्दी व 
डॉकयमेुटेंशन   
 
सांकीणा 
 

ववकृससां 
 
कृवि 
आयकुतालय 

8 
 
 
 
  

1.80 
 
1.80 
 
 
  

ववकृससां 
 
क.आ. 
 

ब) कौशल्हय आधारीत शतेी 
कौशल्हय शतेी शाळा 

45000/- 
प्रनत 
शतेीशाळा 

1300 
शतेीशाळा  

585.00 जिल्हहा 
स्तर 

एकूण 
 

  600.00  

 
 
 
       
 
 



14 

शतेीशाळेमध्ये सहभार्ी होणेकरीता करावयाच ेअजायचा नमनुा 
 
1. अिादाराच ेसांपणूा नाांव : 
   वय : 
   शशक्षण : 
   गाांव : 
   ता. : 
   जि. : 
 
2. दरूध्वनी/ भ्रमणध्वनी क्र. : 
 
3. पत्रव्यवहाराचा पत्ता : 
 
4. धारण केलेली िशमन : 
 
5. िशमनीचा प्रकार  : 
 
6. बारमाही शस ांचन खाली : 
 
7. हांगामी शस ांचन खाली : 
 
8. कोरडवाहू  : 
 
9. शस ांचनाच ेसाधन  :   बारमाही क्षेत्र  हांगामी क्षेत्र  एकूण क्षेत्र 
 
 धरणापासनू  : 
  
 ववहीर   : 
 
 शतेतळे   : 
 
 नाल्हयाहून   : 
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 नदीहून   : 
 
10. यापवूी घेतलेेले व्यवसाय प्रशशक्षण 
 
 अ. व्यवसायाचे नाांव 
 
 ब.  कालावधी 
 

क. सांस्था 
 

11. कृवि मशशनरी 
 
 रॅकटर 
 
 पॉवर धिलर 
 
 पॉवर स्पा्ेााअर 
 
 िेशर 
 
12. कृवि अविारे : इांधनावर चालणारे मनषु्ट्य बळावर चालणारे  एकूण 
 
 1. 
 
 2. 
 
 3. 
 
 4. 
 
 5. 
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 6. 
 
 7. 
 
13. सध्याची पीक पद्धती / पीक रचना 
 मनषु्ट्य बळ  : 
 कुटूांबातील व्यकती प्रौढ : परुूि 
     जस्त्रया 
    बाल : मलु 
     मलुी 
 
14. िनावरे   : प्रिाती 
 
 बलै 
 
 गायी 
   
 म्हशी 
 
 शळे्या 
 
 मेंढ्या 
15. पक्षी 
 कोंबड्या 
 बदक 
16. शतेी व परूक व्यवसायातील अनरु्व 
 अ.  पारांपाररक शतेी 
 ब.  र्ािीपाला उत्पादन 
 क.  पषु्ट्पोत्पादन  
 ड.  दगु्धव्यवसाय 
 इ.  मत्स्योत्पादन 
 र्.  कुककुटपालन 
 ग.  शळेीपालन 
 ह.  मेंढीपालन 
 ल.  मधुमजश्क्षकापालन 
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 ि.  रेशशम उद्योग 
17. रोपवाटीका 
 र्ळझाड े
 रु्लझाड े
 शोशर्वांत 
18. बटेर पालन 
 मशरूम उत्पादन 
 र्ािीपाला रोपवाटीका 
 शडेनेट मध्ये र्ािीपाला 
 शडेनेट मध्ये पषु्ट्पोत्पादन 
 पॉलीनेटमधील पषु्ट्पोत्पादन 
 रोपवाटीका 
19. शतेमाल प्रक्रीया उद्योग 
20. मसाला पीक उत्पादन 
21. औिधी / सगुांधी वनस्पती उत्पादन 
22. औिधी / सगुांधी वनस्पती प्रक्रीया 
23. अपारांपाररक उिेची साधने 
 (उदा.  गोबर गॅस, सोलर कुकर, ददवे इ.) 
24. लार् घेतलेल्हया योिना 
25. बािारपेठ 
26. प्रशशक्षण कोणत्या व्यवसायात घेऊ इजच्छतात व का ? 
27. बचत गटाच ेनाांव 
 
         सही/- 
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हमीपत्र 
 
 मी, ---------------------------------------------------- राहणार -----------------------
----- तालकुा -------------, जिल्हहा ----------------  शलहून देतो की, माझी मी शलहून ददलले्हया 
व्यवसायातील प्रशशक्षणाकरीता ननवड झाल्हयास त्यासाठी ठरवनू ददलले्हया ददवशी स्वखचााने उपजस्थत 
राहील.  मी प्रशशक्षणाच ेददवशी पणूा वेळ उपजस्थत राहून सक्रीय सहर्ाग घेईल व कौशल्हय आत्मसात 
करीन.  प्रशशक्षणाच्या सांपणूा कायाक्रमात मी स्वखचाान े हिर राहण्याची हमी देतो व प्रात्यक्षक्षकाची 
मला साांधगतलेली अांग मेहनतीची काम ेमी स्वत: स्वखुशीने करण्यास तयार आहे.  मी तसे न 
केल्हयास मला प्रशशक्षणातनू काढून टकण्यात येईल.  याची मला सांपणूा कल्हपना आहे.  मला 
प्रशशक्षणातनू काढून टाकल्हयास माझी कुठलीही तक्रार राहणार नाही. 
 प्रशशक्षणातनू आत्मसात केलेल्हया कौशल्हयाचा वापर मी स्वत:चे व्यवसाय सरुू करणे करीता / 
सध्याचे व्यवसायात सधुारणा करणे करीता करेन. 
   
         सही/- 



 अ.  जिल्हा
 क्र.  भौतिक  शिेकरी  आर्थिक (रू.लाखाि)

1 2 3 4 5

1 ठाणे 3 90 1.35
2 रायगड 3 90 1.35

3 रत्नागगरी 3 90 1.35

4 स िंधदुगुग 3 90 1.35

कोकण विभाग 12 360 5.4

5 धळेु 3 90 1.35

6 नासिक 3 90 1.35

7 निंदरुबार 3 90 1.35

8 जळगािंव 3 90 1.35

नाशशक विभाग 12 360 5.4

9  अहमदनगर 3 90 1.35

10 पुणे 3 90 1.35

11  ोलापूर 3 90 1.35

पुणे ववभाग 9 270 4.05

12  ातारा 3 90 1.35

13 कोल्हापूर 3 90 1.35

14  ािंगली 3 90 1.35

कोल्हापूर विभाग 9 270 4.05

15  औरिंगाबाद 3 90 1.35

16 जालना 3 90 1.35

17 बीड 3 90 1.35

 औरंगाबाद विभाग 9 270 4.05

18 परभणी 3 90 1.35

19 लातूर 3 90 1.35

20  उस्मानाबाद 3 90 1.35

21 नािंदेड 3 90 1.35

22 हहिंगोली 3 90 1.35

लािूर विभाग 15 450 6.75

23  अमरावती 3 90 1.35

24  अकोला 3 90 1.35

25 वासिम 3 90 1.35

26 बुलढाणा 3 90 1.35

27 यवतमाळ 3 90 1.35

 अमराििी विभाग 15 450 6.75

28 नागपूर 3 90 1.35

29 वधाग 3 90 1.35

30 भिंडारा 3 90 1.35

31 गोहदया 3 90 1.35

32 चिंद्रपूर 3 90 1.35

33 गडगचरोली 3 90 1.35

नागपूर विभाग 18 540 8.1
एकूण 99 2970 44.55

        शिेीशाळा लक्ांक
शतेी पूरक व्यवसायासाठी  कौशल्य ववकास प्रशशक्षण काययक्रम 2013-14  


