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प्रस्तावना:
राज्यातील मराठवाडा ववभागाचे एकूण भौगोवलक क्षेत्रापैकी जवळपास ८५ टक्के क्षेत्र
िे लागवडीखाली क्षेत्र आिे. या लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ५० टक्के क्षेत्र िे आवर्यण व प्रवरण
क्षेत्र आिे. यामुळे या भागातील शेतकरी िा कायमच कोरडवािु शेतीवर अवलुंबून असतो.
तसेच येथील शेतकऱयाुंना टुं चाई , दु ष्ट्काळ, गारपीट अशा नैसर्गगक आपत्तींना तोंड द्यावे
लागते. लोकसुंख्येचा ववचार करता औरुंगाबाद ववभागातील ग्रामीण लोकसुंख्या , ववभागाच्या
एकुण लोकसुंखेच्या ७२.८८ टक्के आिे तसेच ग्रामीण भागातील बिु ताुंश लोक शेतीवरच
अवलुंबून आिेत. मराठवाडयातील शेतीचा ववचार करता कोरडवािू शेती मुळे येथील
शेतकऱयाुंना वर्यभर रोजगार उपलब्ध िोऊ शकत नािी. पवरणामी अल्प उत्पन्नामुळे शेतकरी
आर्गथक दृष्ट्या कमकुवत िोवुन त्याुंच्या जीवनमानाचा स्तर खालावला आिे.
तथापी मागील कािी वर्ामधे कृर्ी क्षेत्रामध्ये नवीन तुंत्रज्ञानामुळे अमुलाग्र बदल झाले
आिेत. पवरणामी कृर्ी क्षेत्रामध्ये बदलत्या तुंत्रज्ञानानुरुप शेती व शेती पुरक व्यवसाय/ उद्योग
यामधे कुशल मनुष्ट्य बळाची मागणी वाढु लागली आिे. तसेच बदलणा-या तुंत्रज्ञानाचा वापर
अधुवनक पद्धतीने शेती करण्यासाठी तसेच आधुवनक तुंत्रज्ञानाचा वापर करुन शेती पुरक
उद्योग करुन अथाजयनाचे ववववध पयाय उपलब्ध करण्याच्या दृष्ट्टीने शेतक-याुंकरीता व त्याुंच्या
मुलाुंकरीता कृर्ी क्षेत्रातील कौशल्य ववकास काययक्रम राबववणे व त्या माध्यमातुन शेतक-याुंचे
सक्षमीकरण करुन त्याुंचे जीवनमान उुं चावणे िी काळाची गरज आिे.
सदर बाब ववचारात घेउन मराठवाडा भगातील दु ष्ट्काळग्रस्त शेतक-याुंना आर्गथक दृष्ट्या
सक्षम करण्यासाठी कृर्ी क्षेत्रातील शेती व शेतीस पुरक असणाऱया उद्योगधुंद्यासुंदभातील
कौशल्य ववकास काययक्रम राबववण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन िोती.
शासन वनणयय:
राज्यातील युवक युवतींचे कौशल्य ववकासाद्वारे सक्षमीकरण करुन त्याुंना अवधक
मागणी असलेल्या क्षेत्रात रोजगार व स्वयुंरोजगाराच्या सुंधी उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी
ववभागाने वदनाुंक 02/09/2015 रोजीच्या शासन वनणययाद्वारे पप्रमोद मिाजन कौशल्य व

शासन वनणयय क्रमाुंकः कौववउ- 2016/ प्र.क्र.157 /अवभयान-1

उद्योजकता ववकास अवभयानप राबववण्यास मान्यता वदलेली आिे. त्यानुसार सदर
अवभयानाच्या अुंमलबजावणीसाठी मिाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सुंस्था याुंना राज्य
पातळीवर पनोडल सुंस्थाप म्िणून वनयुक्त केले आिे . सदर शासन वनणययातील तरतुदीनुसार
मराठवाडा ववभागातील शेतकरी व त्याुंच्या कुटु ुं बासाठी कृर्ी क्षेत्रातील शेती व शेतीस पुरक
उद्योगधुंदयाशी सुंबुंवधत कौशल्य ववकासासाठी मिाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सुंस्थेमार्यत
तयार करण्यात आलेले अभ्यासक्रम तसेच शेती व शेती पुरक उद्योगधुंद्याशी सबुंवधत खालील
कौशल्य ववकास काययक्रम राबववण्यास मान्यता दे ण्यात येत आिे. त्यानुसार प्रत्येक वर्ी
सवयसाधारणपणे 8000 शेतकरी अथवा त्याुंचे कुटु ुं बीय याुंचेसाठी कौशल्य वृध्दीचे प्रवशक्षण
दे ण्याचे वनयोवजत करण्यात आले आिे.
1.1)

कृर्ी याुंवत्रकीकरणाचे कौशल्य ववकासाद्वारे प्रवशक्षण
या ववभागातील शेतीतील आधुवनक तुंत्रज्ञानाची ओळख करुन दे ण्यासाठी व आधुवनक

पध्दतीने शेती करण्यासठी उपयोगी असणाऱया शेती युंत्राची दु रुस्ती व वनगा राखण्याबाबत
येथील तरुणाुंना प्रवशक्षण दे ऊन कौशल्य बळ वनमाण करणे.
1.2)

कृर्ी उत्पादन ववक्रीकवरता मोबाईल ॲप ववकसीत करणे.
साधारणपणे शेतकऱयाुंच्या शेतमालाला रास्त भाव व बाजारपेठ वमळणे अत्युंत

आवश्यक असते. िी बाब ववचारात घेता शेतमालाला अवधकावधक भाव कोणत्या बाजारपेठेत
वमळू शकेल ककवा ववववध बाजारपेठेमधील शेतमालाचा भाव वकती आिे इत्यादी सारख्या
गोष्ट्टी शेतकऱयाुंना मोबाईलवर एक चाुंगले मोबाईल ॲप ववकसीत केल्यास त्याुंना नक्की
र्ायदा िोईल. यासाठी कौशल्य ववकासाद्वारे तरुणाुंना प्रवशक्षण दे ण्याची आवश्यकता आिे.
1.3)

मृदा व सुंवधयन व मृदा तपासणी.
शेतीची उत्पादन मुख्यत: शेत जमीनीतील मृदेवर अवलुंबून असते. व अवधक शेती

उत्पादनासाठी मृदेचा कस व उत्पादन क्षमता वाढववण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना
करण्यात येतील यादृष्ट्टीने या भागातील तरुण व मविलाुंना कौशल्य ववकासाच्या माध्यमातून
मृदा सुंवधयन वनमाण करणे .
1.4)

शेतीस पुरक जोड व्यवसायाुंना कौशल्य ववकासाच्या माध्यमातून प्रोत्सािन.
कौशल्य ववकासाचा वापर करुन या भागात समृध्दी आणण्यासाठी शेतीला पुरक असे

व्यवसाय जसे की, र्ुलाुंची शेती, रेशीम उत्पादन आवण प्रवक्रया, मधुमवक्षका पालन, डे री
पदाथाची वनर्गमती व ववक्री, कुक्कट पालन व शेळी पालन असे जोड व्यवसाय सुरु करण्याचे
प्रवशक्षण कौशल्य ववकासाच्या माध्यमातून दे ता येईल.यासाठी तरुणाुंना व मविलाुंना
अणणासािेब पाटील आर्गथक मागास ववकास मिामुंडळ मयावदत, मुुंबई याुंच्या मार्यत वबज
भाुंडवल योजनेतून कजय देऊन लिान लिान उद्योग उभे करता येतील.
1.5)

शेत मालावर प्रवक्रया व पॅकेकजग याकरीता कौशल्य ववकास ववकसीत करणे.
बिु ताुंश वेळा उत्पावदत केलेलेा शेतमाल िा जास्त काळ वटकवून ठे वता येत नािी.

त्यासाठी कौशल्य ववकासाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील बेरोजगार तरुण आवण मविलाुंना
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कोल्ड स्टोरेज टे क्क्नवशयन व ग्रीन िाऊस टे क्क्नवशय चे प्रवशक्षण दे णे.तसेच उत्पावदत केलेला
शेतमाल िा आवधकावधक आकर्गर्त पध्दतीने पॅकेकजग करुन तो बाजारपेठेत कसा उपलब्ध
करुन दे ता येईल, याचे प्रवशक्षण आवश्यक आिे.
उसा पासून साखर अथवा गुळ तयार करताना उसाच्या टाकावून भागापासून तसेच
कापसापासून सुत बनववण्याचे प्रवक्रये दरम्यान गोवऱया बनववण्याचे प्रवशक्षण शेतकऱयाुंना
कुटु ुं वबयाुंना दे ऊन स्वस्त इुंधनाचा पयाय उपलब्ध िोऊ शकेल.

यावशवाय

बेरोजगाराुंनािी

रोजगार उपलब्ध िोण्यास मदत िोईल.
1.6)

कृर्ी ववद्यावपठाुंशी M.O.U करणे.
राज्यामध्ये अत्युंत उत्कृष्ट्ट दजाचे कृर्ी ववद्यावपठ काम करीत असून त्याुंचे सोबत

एम.ओ. यु. करुन त्या ववद्यावपठामध्ये मराठवाडयाचे तरुण युवक व मविला शेती व शेतीस
पुरक असणाऱया उद्योगधुंद्याच्या. अनुर्ुंगाने कौशल्य ववकासाचे प्रवशक्षण दे ण्यासाठी कृर्ी
ववद्यावपठामध्ये कौशल्य ववकास केंर उ उपलब्ध करणे.
1.7)

वैल्यू चेन उभी करणे :मराठवाडयाच्या कािी भागामध्ये कापूस आवण रेशीमचे काम परुंपरागत पध्दतीने मोठया

प्रमाणावर केले जाते. ववशेर्त: पैठणी साडी जी सुंपूणय दे शात प्रवसध्द आिे अशा व्यवसायाचे
कौशल्य ववकासाच्या माध्यमातून

मविला व तरुणींना नवीन वडझाईन व टे क्नोलॉजीचे

प्रवशक्षण दे ऊन परुंपरागत व्यवसायामधून मविलाुंना रोजगाराची सुंधी उपलब्ध करुन दे णे.
1.8)

मराठवाडयामध्ये प्रत्येक वजल्ियामध्ये वनयवमत जॉब र्ेअर आयोवजत करणे.
मराठवाडयात िळू िळू उद्योगाचा ववकास िोत असून या ववर्याच्या सुंदभाने औरुंगाबाद

येथे औद्योवगक सुंस्था याुंचेशी चचा झाली असून त्याुंच्या सिकायाने मराठवाडयामध्ये स्मॉल
स्कील उद्योगामध्ये तरुणाुंना रोजगार वमळण्यासाठी उद्योग सुंस्थाुंसोबत एम.ओ.यु. करुन
त्याुंना प्रवशक्षण दे णे जेणेकरुन त्याुंना रोजगाराची सुंधी उपलब्ध िोईल.
2.

मराठवाडयामध्ये मविला आवण मुलींना स्कील सखी च्या माध्यमातून प्रवशक्षण दे णे.
स्कील सखीचा प्रयोग या ववभागाने यु.एन.डी.पी. याुंच्या सिकायाने नागपूरमध्ये केला

असून तेथे जवळ पास ५०० स्कील सखी या नव्याने तरुण मुलींना प्रवशक्षण देऊन िी स्कील
सखी त्या गावाच्या मविला व युवतीला त्याुंच्या आवडीच्या ववर्यामध्ये कौशल्य प्रवशक्षणाच्या
सुववधा उपलब्ध करुन देतात, असािी प्रयोग मराठवाडयामध्ये केल्यास येथे सुध्दा प्रत्येक
वजल्ियामध्ये स्कील सखी या नव्याने तरुण मविला व मुलीना प्रवशक्षण दे ऊन प्रत्येक गावामध्ये
स्कील सखी पाठवून प्रत्येक गावामध्ये मविलाुंना शेती ककवा शेतीस पुरक असणाऱया उद्योग
धुंद्याच्या अनुर्ुंगाने कौशल्य ववकासाची सुंधी उपलब्ध करुन दे ता येईल.
3.

सन 2016-17 या आर्गथक वर्ात प्रमोद मिाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास

अवभयानाकवरता मागणी क्रमाुंक झेडए-१, २२३० कामगार व सेवायोजन, राज्य योजनाुंतगयत
योजना, (०१)(०८) प्रमोद मिाजन कौशल्य व उद्योजकता ववकास अवभयान (२२३० ६११८) या
लेखावशर्ाखाली रूपये ११९.५२ कोटी इतका वनधी अथयसुंकक्ल्पत करण्यात आला आिे .
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ववभागाकडे उपलब्ध असलेल्या या वनधीतून उपरोक्त प्रस्तावात अुंतभूयत असलेला सन 201617 या आर्गथक वर्ाचा रुपये 6,01,50,000/- इतका अपेवक्षत खचय भागववण्यास मान्यता
दे ण्यात येत आिे.
4.

सदर शासन वनणयय वनयोजन ववभागाच्या अनौपचावरक सुंदभय क्रमाुंक 263/1471,

वदनाुंक 19/11/2016 व ववत्त ववभागाच्या अनौपचावरक सुंदभय क्रमाुंक 258/अथय-18/16,
वदनाुंक 07/11/2016 च्या अनुर्ुंगाने वनगयवमत करण्यात येत आिे.
5.

सदर शासन वनणयय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा सुंकेताुंक 201703061743272203 असा आिे. िा
आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंवकत करुन काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानुसार व नावाने.

S.G. Patil

Digitally signed by S.G. Patil
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=SDED, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=f64f9296da4ba15d02d3ad3826a2
1a74ed080355ac04eef5617c3b4f08af47ae,
cn=S.G. Patil
Date: 2017.03.06 18:25:15 +05'30'

( सुं.वग. पाटील )
उप सवचव, मिाराष्ट्र शासन
प्रत :
1. मा. राज्यपालाुंचे सवचव, राजभवन,मलबार विल, मुुंबई.
2. मा. मुख्यमुंत्री याुंचे अपर मुख्य सवचव, मुंत्रालय, मुुंबई
3. सवय मा. मुंत्री, याुंचे खाजगी सवचव, मुंत्रालय, मुुंबई
4. सवय मा. राज्यमुंत्री याुंचे खाजगी सवचव, मुंत्रालय, मुुंबई
5. मा. ववरोधी पक्षनेता, ववधान पवरर्द/ ववधानसभा याुंचे खाजगी सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमुंडळ
सवचवालय, मुुंबई
6. सवय ववधान पवरर्द/ववधानसभा सदस्य, मिाराष्ट्र ववधानमुंडळ,
7. मा. मुख्य सवचव, मिाराष्ट्र शासन,मुंत्रालय, मुुंबई
8. सवय मुंत्रालयीन ववभागाचे अपर मुख्य सवचव /प्रधान सवचव/सवचव, मुंत्रालय, मुुंबई
9. प्रधान सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमुंडळ सवचवालय (ववधानसभा), मुुंबई
10. प्रधान सवचव, मिाराष्ट्र ववधानमुंडळ सवचवालय ( ववधान पवरर्द), मुुंबई
11. आयुक्त, कौशल्य ववकास,रोजगार व उद्योजकता सुंचालनालय, कोकण भवन, नवी मुुंबई
12. मुख्य काययकारी अवधकारी, मिाराष्ट्र राज्य कौशल्य ववकास सुंस्था, कफ़ परेड, मुुंबई
13. आयुक्त तथा सुंचालक नगर पवरर्द प्रशासन सुंचालनालय, वरळी, मुुंबई
14. मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता )-1 मिाराष्ट्र मुुंबई
15. मिालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता )-2 मिाराष्ट्र नागपुर
16. मिालेखापाल ( लेखा पवरक्षा )-1 मिाराष्ट्र मुुंबई
17. मिालेखापाल ( लेखा पवरक्षा )-2 मिाराष्ट्र नागपुर
18. अवधदान व लेखावधकारी, मुुंबई
19. वनवासी व लेखा पवरक्षा अवधकारी, मुुंबई
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20. सवय ववभागीय आयुक्त
21. सवय वजल्िावधकारी
22. आयुक्त सवय मिानगर पावलका
23. सुंचालक (प्रवशक्षण/व्यवसाय वशक्षण), व्यवसाय वशक्षण प्रवशक्षण सुंचालनालय, मिाराष्ट्र
राज्य, मुबई
24. सि सुंचालक, व्यवसाय वशक्षण व प्रवशक्षण , प्रादे वशक कायालय, मुुंबई/ पुणे/ नागपुर/
अमरावती/औरुं गाबाद/ नावशक
25. उपसुंचालक, ववभागीय मुख्यालय कौशल्य ववकास, रोजगार व उद्योजकता, मुुंबई/ पुणे/
नागपुर/अमरावती/औरुंगाबाद/ नावशक
26. सवय कायासने, कौशल्य ववकास व उद्योजकता, मुंत्रालय, मुुंबई.
27. वनवड नस्ती.
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