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प्रस्त्ताववक 
संस्त्थेत प्रगनतशील शेतक-यांचे प्रलशक्षि कायाक्रम आयोजजत करण्याची सुदृढ परंपरा अनेक वर्ाांपासून चालत 

आलेली आहे. काळानुरूप या प्रलशक्षिांच्या ववर्यांमधे व स्त्वरूपामधे वेळोवेळी बदल करण्यात आलेले आहेत. शेतीच्या 

बदलत्या गरजांनुसार शेतक-यांना या प्रलशक्षिाचा उपयोग होतो ककंवा कसे असे प्रश्न साहजजकपिे ववचारण्यात येत 

होत.े त्यामुळे संस्त्थेच्या संशोधन सलमतीने या बाबत अभ्यास करण्याची जबाबदारी सामाजजक शास्त्रे ववदया शाखेकड े

सोपववण्यात आली. त्यानुसार सन २०१० त े२०१५ या कालावधीत पार पडलेल्या प्रगनतशील शेतक-यांच्या प्रलशक्षि 

कायाक्रमातील प्रलशक्षक्षत शेतक-यांच्या प्रनतकक्रया जािून घेण्यासाठी सामाजजक शास्त्र े ववदया शाखेने ननयोजन केले. 

प्रलशक्षि कायाक्रमांच्या उपयोधगतबेाबत प्रगनतशील शेतक-यांना आलेल्या अनुभवांवर आधारीत हा अहवाल असून प्राप्त 

प्रनतकक्रया शेतक-यांनी प्रकट केलेले अलभमत आहे. हे अलभमत शेतक-यांना झालेल्या वैयजक्तक लाभ हानननुसार 

मयाादीत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रगनतशील शेतक-यांसाठी आयोजजत करण्यात येिा-या 

प्रलशक्षिांच्या उपयोधगतबेाबत सवासाधारि धारिा त्याच्या प्रभावांच े ववश्लेर्ि करण्याची होती. या संशोधन 

अभ्यासाचा अहवाल तयार झाला असून तो उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या संशोधन कायााच ेयशस्त्वी मागादशान, 

समन्वयन व अहवाल लेखन करण्यासाठी डॉ. राजेश पुराणिक, प्राध्यापक व प्रमुख, सामाजजक शास्त्रे ववदयाशाखा, 

यांनी घेतलेल्या परर श्रमाची ववशेर् नदद घेत त्यांच ेअलभनंदन करतो. श्री बी.एम.शेटे, सेवाननवतृ्त सहायक प्राध्यापक 

व डॉ. मोहन नारखेड,े सहायक प्राध्यापक यांनी आधार सामगीच ेसंकलन व ववश्लेर्ि करण्यास महत्वाच ेयोगदान 

ददलेले आहे. यासाठी त्यांच ेअलभनंदन. तसेच संशोधनासाठी ज्या शेतक-यांनी आपल्या प्रनतकक्रया ननलभाडपिे संस्त्थेस 

ददल्या त्यांच ेववशेर् आभार.  

वाचकांना ववशेर् ववनंती कक सदरील संशोधन अभ्यासाबाबत आपल्या सूचना सामाजजक शास्त्रे ववदया शाखसे 

अवश्य कळवाव्यात जेिेकरून भववष्यातील प्रलशक्षि वगााच े आयोजन व संशोधन अभ्यासांसाठी त्यांचा वापर 

सुननजश्चत करता येईल. ननरंतर सुधार करण्याच्या प्रयत्नातुन शेतक-यांसाठी उत्कृष्ट व उपयोगी सादहत्य ननमााि 

करण्यास वाल्मी नेहमीच प्रयत्नलशल आहे. 

धन्यवाद, 

ददनांक:१२.१०.२०१९ 
स्त्थान : औरंगाबाद 

सही/- 
         (हदपक शसांगला) भा.प्र.से. 

   महासांचालक  
    वाल्मी, औरांगाबाद 
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प्रकािनाच्या तनशमत्ताने  

वाल्मी औरंगाबादतरे्फ शेतक-यांसाठी आयोजजत करण्यात येिा-या प्रमुख प्रलशक्षि कायाक्रमांपैकी एक म्हिजे 

प्रगनतशील शेतकरी प्रलशक्षि कायाक्रम होय. संस्त्थेच्या स्त्थापनेपासूनच धोरिात्मकररत् या संस्त्थेने लसचंनाशी ननगडीत 

सवाच भागधारकांच्या प्रलशक्षिाच े उदददष्ट समोर ठेवले होत.े त्यातील महत्वाची व्यजक्त शेतकरी. शेतातील लसचंन 

क्षमता वाढववण्यासाठी शेतक-यांना पािी व्यवस्त्थापनेच ेव सुयोग्य पीक ननयोजनाच ेप्रलशक्षि देण्यात वाल्मी अरणीिी 

आहे. अनेक वर्ाांपासून प्रगनतशील शेतक-यांच्या प्रलशक्षिांतुन ववववध पीकांच्या पाण्याच्या गरजांवर आधारीत लसचंन 

पध्दतींचा वापर राज्यात आपल्या प्रलशक्षिांच्या माध्यामांतुन रूजववण्यामधे संस्त्थेने आपले योगदान ददले आहे. 

पररिामी लाभक्षेरातील लसचंन क्षमता वाढुन मोठया प्रमािात सूक्ष्म लसचंनासारख्या पध्दती शेतक-यांनी वापरायला 

सुरवात केली आहे.  

संस्त्थेच्या प्रगनतशील शेतक-यांच्या प्रलशक्षिातुन लशकववले जािारे ववर्य व त्यातून ननमााि होिा-या जल 

साक्षरततूेन काय संपन्न होत आहे हा प्रश्न नेहमीच ववचारण्यात येत होता. त्यामुळे प्रगनतशील शेतक-यांच्या 

प्रलशक्षिांचा प्रभाव जािून घेण्याचे काया संस्त्थेच्या सामाजजक शास्त्रे ववदया शाखेकड े सोपववण्यात आले होते. 

त्यानुसार या शाखेने संशोधनाचा ववर्य ननधाारीत करून प्रलशक्षक्षत शेतक-यांच्या प्रनतकक्रया जािून घेतल्या. यासाठी 

सन २०१० त े२०१५ या पाच वर्ाात प्रलशक्षक्षत झलेल्या शेतक-यांशी संपका  साधून प्रश्नावलीच्या माध्यमातुन एकरर त 

केलेल्या मादहतीवर/आधार मादहती (डाटा)वर आधारीत अहवाल तयार झाला असून तो या प्रकाशनात देण्यात येत 

आहे. अहवालातील मादहती व संशोधनाच्या ननष्कर्ाांमधील सूचनांनुसार येिा-या काळात लसचंन व्यवस्त्थापनेबाबत 

तंरज्ञान ववकासासोबतच प्रचार प्रसाराच ेमुददे महत्वाच ेराहतील.    

सामाजजक शास्त्र े ववदया शाखेने या महत्वपूिा ववर्यांवर पूिा केलेल्या संशोधन अभ्यासासाठी डॉ. राजेश 

पुराणिक, प्राध्यापक व प्रमखु सामाजजक शास्त्र े ववदयाशाखा, यांच े ववशेर् अलभनंदन. तसेच डॉ मोहन नारखेड,े 

सहयोगी प्राध्यापक, श्री बी.एम.शेटे सेवाननवतृ्त सहाय्यक प्राध्यापक, सामाजजक शास्त्रे ववदयाशाखा, वाल्मी औरंगाबाद 

यांनी केलेल्या प्रयत्नांसाठी त्यांच ेअलभनंदन.  

शुभेच्छा समवेत, 
सही/- 

(वा.ब. नाथ) 
अ.अ. व सहसांचालक 
वाल्मी, औरांगाबाद 

ददनांक:१२.१०.२०१९ 
स्त्थान : औरंगाबाद 
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मनोगत व आभार 
प्रगनतशील शेतकरी प्रलशक्षि कायाक्रम हा वाल्मीचा स्त्तुत्य व यशस्त्वी प्रयोग लसध्द होत आहे. अनेक 

वर्ाांपासून सुरू असलेल्या या प्रलशक्षिांतून वाल्मीने अनेक शेतकरी लमर कमावले आहेत. अशा उपयोगी प्रलशक्षि 

कायाक्रमांच्या प्रभावांचा अहवाल सादर करतांना अनतशय आनंद होत आहे. या प्रलशक्षिांच्या यशजस्त्वतसेाठी ज्या ज्या 

लोकांनी आपले ज्ञान, कौशल्य व कतृात्व देय केले आहे त्यांच्या प्रनत कृतज्ञता व्यक्त करण्याच ेसौभाग्य मला प्राप्त 

झाले आहे. तसेच हा अहवालास तयार करण्यासाठी ज्या व्यजक्तंनी व संस्त्थांनी सहकाया ददले त्यांच्या प्रनत  देखील 

कृतज्ञता व्यक्त करण्याची नैनतक जबाबदारी मुख्य मागादशाक म्हिून असल्याची मला जािीव आहे.  

तद्नुसार सवाप्रथम मी श्री ददपक लसगंला, भाप्रसे, आयुक्त तसेच महासंचालक वाल्मी, मदृ व जल संधारि 

ववभाग यांच ेमन:पूवाक आभार व्यक्त करतो की त्यांनी सामाजजक शास्त्रे ववद्या शाखेस ववश्वासपूवाक हे संशोधन 

करण्यास सकारात्मक संमती देवुन पे्रररत केले. त्यांच्या पुढाकाराने या प्रलशक्षि आधारीत संशोधन अहवालासाठी 

आवश्यक सुववधा लमळाल्या व मादहतीस सुसंगतररत् या सादर करिे शक्य होऊ शकले. 

श्री.व्ही.बी. नाथ, अधधक्षक अलभयंता व सहसंचालक यांचे ववशेर् आभार मानतो ज्यांनी वेळोवेळी संशोधन 

सलमतीच्या बैठका घेवनू हा संशोधन अभ्यास पूिा करण्यासाठी मागादशान केले व पे्रररत केले. त्यांच्या पे्ररक 

भूलमकेमुळे हा संशोधन अहवाल वेळेत पूिा होवू शकला आहे.  

वाल्मीतील सवा ववदयाशाखाचं े ववदयमान तसेच माजी प्राध्यापक व प्रमुख, ववदयमान तसेच माजी 

प्राध्यापकवृंद ज्यांनी प्रगनतशील शेतकरी प्रलशक्षिाचा पाया तयार केला व एक ननजश्चत ददशा संस्त्थेला दाखवली त्या 

सवाांच े मन:पूवाक आभार व्यक्त करतो. वेळोवेळीच े महासंचालक, अधधक्षक अलभयंता व सहसंचालक, प्रशासकीय 

अधधकारी, लेखाधधकारी व प्रशासन शाखेतील इतर अधधकारी व कमाचारी यांच ेआभार व्यक्त करतो. 

संस्त्थेतील तांररक कमाचारी व अधधकारी वगा, शेतक-यांच्या प्रलशक्षिासाठी ननवासस्त्थान व भोजन कक्षाच्या 

संचालनेतील कमाचारी, पािी, वीज व इतर सुववधांच ेव्यवस्त्थापन करिारे कमाचारी ज्यांनी प्रगनतशील शेतक-यांच्या 

वाल्मीतील ननवासा दरम्यान त्यांना तत्पर सेवा उपलब्ध करून ददल्या ज्याच्या आधारे शेतकरी वाल्मीच्या सुखद 

आठविी घेवून गेले, यासाठी त्या सवाांच ेआभार व्यक्त करतो. 

प्रलशक्षि म्हिजे प्रचंड मोठे टीम वका  असत.े सुरवातीपासूनच या प्रलशक्षिांच्या व्यवस्त्थापनेची मुख्य धूरा 

सामाजजक शास्त्रे ववदया शाखे जवळ असली तरी इतर ववदयाशाखेतील प्रयोगशाळा, प्रकाशने, प्रदशान प्रक्षेरावरील 

व्यवस्त्था, कृती प्रात्याक्षक्षके इत्यादींच्या बाबतीतील व्यवस्त्था आणि मादहती शेतक-यांना वेळेवर लमळावी यासाठी 
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प्राध्यापकवृंद, तांररक अधधकारी व कमाचारी यांनी आपले योगदान ददले आहे या करीता त्या सवाांचचे आभार व्यक्त 

करतो.  

प्रलशक्षि कायाक्रमातील ववर्यांच ेसादरीकरि ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे. शेतक-यांचे प्रश्न हाताळतांना, 

त्यांच्या शंका कुशंका दरू करतांना, त्यांच्या अडचिींच े योग्य समाधान करतांना प्रलशक्षकांना अनत-सावध राहावे 

लागत.े या सवा कसोटींवर सवाच प्रलशक्षकांनी व प्राध्यापकांनी त्यांच े सवोत्कृष्ट योगदान ददले असून वाल्मीच्या 

प्रलशक्षिाची अववस्त्मरिीय छाप शेतक-यांच्या मनावर उमटवण्याची ककमया साधली आहे. यासाठी वाल्मीच्या सवा 

प्राध्यापकांच ेतसेच वेळोवेळी आमंररत पाहूिे व्याख्यात्यांच ेववशेर् आभार व्यक्त करतो.  

या प्रलशक्षिा दरम्यान एक ददवसीय प्रक्षेर भेट आयोजजत करण्यात येत होती. यासाठी ववववध स्त्थानांतील 

शेतकरी, पािी वापर संस्त्था, कृवर् प्रक्षेर ववकासाची कामे करिा-या संस्त्था, दहवरे बाजार, कडवंची, ओझर, राळेगि 

लसध्दी भेंडा रॅ्फक्टरी, ईत्यादी गावे व त्यातील रणीामवासी ज्यांनी कृवर्, रणीाम ववकास, लसचंन व्यवस्त्थापन ईत्यादी 

कायाात सामुदानयकररत्या ववकासाचा समतोल साधला व आपल्या कृनततुन दाखवून ददले की रणीाम ववकासाची ददशा 

योग्य असल्यास प्रत्येकाला समान संधी लमळुन एकाजत्मक ववकास साधता येतो, त्या सवा रणीामवासी व शेतक-यांच े

ववशेर् आभार व्यक्त करतो.  

सामाजजक शास्त्र ेववदया शाखेत अत्यंत प्रनतभावान प्राध्यापकांनी वेळोवेळी आपल्या योग्यतनुेसार या प्रलशक्षि 

कायाक्रमांच्या आयोजनात योगदान ददले आहे. त्यांनी आपल्या सवोत्कृष्ट व्यवस्त्थापनेचा पररचय या प्रलशक्षिांच्या 

आयोजनात सादर केला आहे. ऐवढेच नव्हे तर प्रलशक्षिोत्तर शेतक-यांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे, दरूध्वनी वरील 

ववचारपूस, परव्यवहार इत्यादी ननरंतर ठेवून प्रलशक्षक्षत शेतक-यांशी जीवंत संपका  कायम ठेवला. आज संस्त्थेजवळ 

वाल्मी लमर या भावनेने काम करिारे शेतकरी बंधु आणि भधगनी राज्याच्या कानाकोप-यात आढळुन येतात. ही 

परंपरा जोपासण्यात या शाखेच्या प्राध्यापकांच ेअववस्त्मरिीय योगदान आहे. त्यांच्या कताव्यपरायितलेा नमन करून 

त्यांच्या प्रनत  आपली कृतज्ञता व्यक्त करतो.  

प्रगनतशील शेतक-यांच्या प्रलशक्षिांमधे वेळोवेळी सहभागी झालेले सवा शेतकरी बंधु आणि भधगनी यांचे 

हृदयापासून आभार व्यक्त करतो. तसेच सदरील अभ्यासासाठी ज्या शेतक-यांनी प्रनतसाद देवून आपल्या प्रनतकक्रया 

संस्त्थेस कळववल्या त्या शेतक-यांच ेमन:पूवाक आभार मानतो. अनेक व्यजक्त आणि शुभधचतंकांनी या प्रलशक्षिांच्या 

आयोजनात तसेच या संशोधन अभ्यासाच्या पूिात्वासाठी योगदान ददले आहे त्यांच ेसवाांचे मन:पूवाक आभार व्यक्त 

करतो. 
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सदरील सशंोधन अभ्यासाच्या ननयोजनापासून तर पूिात्वापयांत सामाजजक शास्त्र े ववदया शाखेतील 

प्राध्यापकांनी ववशेर् कर्ट् घेतले आहेत. त्यांचा नामोल्लेख करून त्यांच्या योगदानाचा यथोचीत गौरव करिे मी माझ े

कताव्य समजतो. या कडीत सवाप्रथम डॉ. बी.पी.काळे, सेवाननवतृ्त प्राध्यापक व प्रमुख, श्री बी.एम.शेटे, सेवाननवतृ्त 

सहायक प्राध्यापक, श्री. आत्माराम मोटे, क.लल., श्री वािी, सेवाननवतृ्त यंरचालक, श्री अंकुशकर, सेवाननवतृ्त अ.ह.म. 

श्री भगवान केनेकर व अन्य कमाचारी या सवाांच ेआभार व्यक्त करतो.  

सामाजजक शास्त्र े ववभागातील डॉ. मोहन नारखेड,े सहाय्यक प्राध्यापक यांनी सातत्य राखुन संयलमतपिे 

समन्वयन साधला तसेच संशोधन अभ्यासासाठी आवश्यक मादहतीची/आधार मादहती (डाटा)ची जुळवा जुळव, तालीका 

तयार करिे व आधार मादहती (डाटा) रे्फरतपासिीची कामे वेळेत केली. या कामासाठी लागिा-या धैयााच ेव संयमाच े

त्यांनी पालन केले. त्यांच्या या ववशेर् योगादानाची दखल घेत त्यांचे कौतुकास्त्पद अलभनंदन करतो व आभार व्यक्त 

करतो. 

अतंत: या संशोधन अहवाल लेखन पश्चात संपादन करण्यासाठी ववशेर् पररश्रम घेिारे डााँ दत्तारय ह. पवार, 

सेवा ननवतृ्त प्राध्यापक व प्रमुख, कृर्ी ववदयाशाखा यांच ेववशेर् आभार मानतो. तसेच अहवालास टंकन करून योग्य 

प्रकारे तयार करिारे व्यजक्त तसेच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षररत् या सहयोग करण्या-या सवा वाल्मी अधधकारी व 

कमाचाऱयांच ेमन:पूवाक आभार व कृतज्ञता व्यक्त करतो. या संशोधन अहवालाचा मुख्य उददेश्य प्रगनतशील शेतक-

यांच्या प्रलशक्षि कायाक्रमांचा प्रभाव जािुन घेण्याचा असला तरी या अहवालातील पररिाम व त्यांची व्याप्ती र्फार 

मोठी आहे. राज्याच ेपािी ववर्यक धोरि शेतक-यांपयांत पोहचत असल्याची ग्वाही आंलशकररत्या या अहवालातुन होत 

आहे. त्यामुळे प्रलशक्षिातून पररवतान या तत्वास दृढ करिारा हा अहवाल असून वाल्मीच्या प्रलशक्षिांची उज्वल 

परंपरा ननरंतर ठेवण्याच्या गरजेस अधोरेणखत करिारा आहे. वाचकांना नम्र ववनंती आहे की त्यांनी आपल्या 

प्रनतकक्रया अवश्य कळवाव्यात जेिे करून भववष्यात अधधक चांगल्याप्रकारे संशोधनाच्या माध्यमातुन उपयुक्त 

प्रकाशने ननमााि करण्याची स्त्वस्त्थ परंपरा संस्त्थेत जोपासता येईल. धन्यवाद, 

ददनांक:१२.१०.२०१९ 
स्त्थान : औरंगाबाद 

 
सही/- 

 (डॉ. राजेि पुराणणक) 
प्राध्यापक व प्रमुख व सांिोिन अभ्यास मागषदिषक 

सा.िा.वव.िा. वाल्मी, औरांगाबाद 


