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प्रकरण १ 

प्रस्तावना 

१.१ पार्शववभशूम:  

जल ि भमूम व्यिस्थापन ससं्थेची स्थापना मसचंन लाभक्षेत्रातील काययरत असलेल्या शासकीय तसेच 

अशासकीय ससं्था/व्यक्ततचा मनषु्यबळाला सयेुग्य जमीन ि पाणी व्यिस्थापनाच ेप्रमशक्षण देण्यासाठी सन 

1980 मध्ये जागततक बँक ि राज्य शासनाच्या विक्ततय सहाय्याने औरंगाबाद येथे करण्यात आली. 

ससं्थेची नोंदणी ससं्था तनबधंकाकड ेझाली असनू ससं्थेच्या कामकाजासाठी राज्य शासनातरे्फ आिश्यक 

तनधी परुविण्यात येतो. सन 1980 पासनू मसचंन प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील मनषु्यबळाच्या प्रमशक्षणाच े

मखु्य दातयति ससं्थेकड ेआहे. जल सपंदा विभाग तसेच लाभक्षेत्रातील शतेी व्यिसायाशी तनगडीत शासकीय 

ककंिा अशासकीय ससं्थांच्या मनषु्यबळाला सयुोग्य ् मसचंन व्यिस्थापनाच्या महतिपणूय बाबींिर ससं्थेत 

सतत प्रमशक्षण काययक्रम घेण्यात येतात. एिढेच नव्हे तर शतेातील मसचंन क्षमतते तनरंतर सधुार घडिून 

आणण्यासाठी लाभक्षते्रातील शतेकरी, प्रगततशील शतेकरी, महहला शतेकरी यांना देखील मसचंन व्यिस्थापन 

ि सयुोग्य ्पीक तनयोजनच ेप्रतयक्ष प्रमशक्षण देण्यात ससं्था अग्रेसर आहे. ससं्थचे्या पररसर समुारे १७८ 

हेतटर असनू यात शतेी विषयक विविध प्रयोग केल ेजातात. प्राकृततक रचना / नसैर्गयक पररक्स्थततशी 

जुळिनू शतेी करण्याच े ततं्रज्ञान येथे जोपासण्यात आल ेआहे. अशा ससं्थेच्या प्रमशक्षण काययक्रमांमध्ये 

राज्यातील प्रगततशील शतेकरी अनेक िषाांपासनू आपला सहभाग नोंदवित आहेत. दरिषी प्रगततशील 

शतेकऱयांच ेिगय ससं्थेच्या िावषयक प्रमशक्षण काययक्रमांचा महततिाचा भाग बनल ेआहेत.  

प्रगततशील शतेकऱयांच े प्रमशक्षण सपंणूय महाराष्रातील शतेक-यासंाठी असनू यात भाग घेण्यासाठी 

शतेक-यांची तनिड विमशष्ट पध्दतीने केली जात.े शतेक-यांसाठी हे प्रमशक्षण तन:शलु्क असनू यात 

प्रगततशील शतेक-यांना प्राथममकतनेे तनिडण्याचा प्रयतन असतो. ससं्थेच्या स्थावपत प्रणालीत प्रमशक्षण 

काययक्रमांना अर्धक प्रभािी करण्याचा प्रयतनांत प्रगततशील शतेकऱयांच्या प्रमशक्षण काययक्रमांच्या प्रभािांचे 
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विश्लेषण करण्याबाबत सशंोधन सामाक्जक शास्त्र े विद्याशाखेने हाती घेतले होत.े या बाबत सविस्तर 

सशंोधन अभ्यास करण्यास ससं्थेच्या प्रमशक्षण ि सशंोधन सममतीने मान्यता हदली होती.  

प्रमशक्षणातील विषयांची तनिड देखील कृषी पध्दतींमधील बदलांच्या ि शतेक-यांच्या गरजांनसुार 

िेळोिेळी करण्यात येत.े यासाठी ससं्था स्तरािरील सममतीमधे तनणयय घेतला जातो. राज्यातील शतेी 

विषयक व्यिस्थांमधे मसचंनाचे महति अनन्यसाधारण आहे अस े ससं्थेच े ठाम मत आहे. ससं्थेच्या 

स्थापनेपासनूच मसचंन व्यिस्थापनेची महतता राज्यात रूज ूकरण्यासाठीची स्िस्थ परंपरा ससं्थेने जोपासली 

आहे. सन २०१७ पयांत ससं्था जलसपंदा विभागाच्या प्रशासकीय तनयतं्रणाधीन असतांना ससं्थेने 

लाभक्षेत्रातील शतेीमधे मसचंन व्यिस्थापन रूजविण्यासाठी मसचंनाच्या सिय हहतधारकांच्या प्रमशक्षणाच े

धोरण स्िीकारून राज्याच्या विकासात आिश्यक योगदान हदल ेआहे. मसचंन क्षेत्रातील ससं्थेचा अनभुि 

आज या ससं्थ ेजिळील मोठा ठेिा आहे. सोबतच शतेक-यांसाठी तयार केलेली ससं्थेची प्रकाशने आजही 

अतयतं प्रभािी आहेत. प्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षण काययक्रमांमधे तनिडण्यात आलेल्या शतेक-यांना 

ससं्थेच्या प्रगल्भ अनभुिांचा लाभ घेता यािा तसेच तयांच्या सोबत भविष्यात देखील सपंकय  राहािा या 

दृष्टीन े प्रतयेक प्रमश्क्षत शतेक-यास िाल्मी ममत्र ि मसचंन व्यिस्थापनेच े परुस्कत े म्हणुन विशषे 

जबाबदारी देण्यात येत.े  

१.२ उद्देर्शय 

१) िाल्मी औरंगाबाद ने आयोक्जत केलेल्या प्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षण काययक्रमातील प्रमशक्षीत 

शतेकऱयांच्या ियैक्ततक, सामाक्जक-आर्थयक ि मानमसक विशषेतांचा अभ्यास करणे 

२) प्रमशक्षणात मशकविलेल्या तनिडक वपकांच्या लागिडी ततं्रज्ञानाच े प्रमश्क्षत शतेक-यांनी केलेल्या 

अनकुरणाच्या प्रभािांचा अभ्यास करणे. 

३) प्रमशक्षणा दरम्यान मशकविण्यात आलेल्या मसचंन व्यिस्थापनेचा ककंिा मसचंन पध्दतींचा िापर 

प्रमशक्षणोपरांत  प्रमश्क्षत शतेकरी कररत असल्याच ेतपासणे. 

४) प्रगतीशील शतेकरी प्रमशक्षण काययक्रमांचा शतेकऱयांिर होणाऱया प्रभािांच ेविश्लेषण करणे. 
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५) प्रमशक्षण काययक्रमातील विषयांच्या प्रासरं्गकत ेविषयी शतेकऱयांच ेअमभमत जाणून घेणे. 

६) शतेकऱयांसाठी ससं्थेने तयार केलेल्या प्रकाशनांची उपयोर्गता ि ग्राह्यता जाणून घेणे. 

१.३ सांिोधनाच ेमखु्य प्रर्शन 

१) ससं्थेतरे्फ अनेक िषाांपासनू राबविण्यात येणाऱया प्रगतीशील शतेकरी प्रमशक्षण काययक्रम प्रभािी आहे 

का? 

२) या प्रमशक्षणांमध्ये भाग घेणाऱया शतेकऱयांना मसचंन व्यिस्थापन ि सयुोग्य पीक तनयोजनाच्या 

बाबी ग्राह्य आहेत का? 

३) शतेकऱयांना हे प्रमशक्षण उपयोगी आहे का? 

४) प्रमशक्षणातील विषय बदलतया कृषी पध्दतींमध्ये योग्य आहेत का?  

५) प्रमशक्षण पध्दतीमध्ये बदल हि ेआहेत का? 

६) शतेकऱयांसाठी ससं्थेने तयार केलेली प्रकाशने उपयोगी आहेत का? 

७) मसचंन व्यिस्थापनेच्या सदंभायत शतेकऱयांच्या कोणतया अपेक्षा ससं्थेकडून आहेत? 

८) प्रमशक्षणातील महतिाचे अनकुरणीय मदु्दे काय आहेत? 

९) िाल्मीच्या प्रमशक्षणाचंा प्रचार-प्रसार प्रमश्क्षत शतेकरी करतात का? 

१०) प्रमशक्षणामळेु प्रमश्क्षत शतेक-यांच्या शतेी पध्दतीत काही बदल झाल ेआहेत का? 

११) प्रमशक्षणामळेु शतेकऱयांच्या पाणी िापर ससं्था तनमायण झाल्या आहेत का? 

१२) जुन्या काययविहीन पाणी िापर ससं्था कक्रयाशील झाल्या आहेत का? 

िरील प्रश्नांचे ससुगंत ि ताककय क उततर शतेकऱयांच्या प्रततकक्रया जाणून घेतल्यािर देता येणे शतय 

होत.े तयामळेु ससं्थेने सन २०१० त ेसन २०१५ पयांत आयोक्जत प्रगततशील शतेकऱयांच्या १४ प्रमशक्षण 

िगाांचा अभ्यास करण्याच े ठरविले. तयानसुार सशंोधन अभ्यासाचा विषय तनधायरीत करून शतेकऱयांच्या 

प्रततकक्रयांिर आधारीत विश्लेषण करण्यासाठी प्रयतन सरुू केल.े 
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प्रकरण २ 

सांदभाववलोकन 

२.१ प्रासांगीकता 

भारत हा कृषी प्रधान देश आहे या विधानाचा अथय र्फतत शतेी करण्यापरुता ककंिा शतेी व्यिसायापरुता 

मयायदीत नसनू “कृषी” ही आपली जगण्याची पध्दती आहे ि प्रचंड मोठया जनसखं्येसाठी उपजीविकेच े

शाश्ित साधन आहे असा आहे. देशातील आणण अनषुगंाने राज्यातील कृषी विकासाची धोरणे िेळोिेळीची 

सरकारे घोवषत कररत असतात. या धोरणांचा मखु्य उददेश्य देशाला अन्न ि इतर गरजा पणूय करण्याच्या 

दृष्टीन े स्ियपंतूय ि स्ियमंसध्द करणे असा आहे. मार्गल दशकांमधे याची िास्तविकता देशातील कृषी 

विकासातनू घडून आल्याच े हदसनू येत आहे. परंत ु तनरंतर िाढणा-या जनसखं्येच्या गरजांची पतूयता 

करण्यासाठी हा कृषी विकासाचा आलखे तनरंतर झपाटयाने बदलतांना हदसतो आहे. तयामळेु कृषीच े

स्िाममति असलेल्या शतेक-यांकडून तनरंतर उतपादन िाढीच ेआव्हान कस ेपणूय करता येईल यािर सिाांच े

लक्ष कें द्रीत असत.े  

कृषी उतपादन ज्या बाबींिर हटकून आहे तया बाबी आता सियश्रतृ आहेत. माती-पाणी-पीक यांच्या 

परस्पर सबंधंाकड े बदलतया हिामानामळेु नव्याने बघण्याची िेळ आली आहे. गेल्या दोन दशकातील 

हिामान बदल सपंणूय जगासाठी र्चतंाजनक असल्याचे तनष्कषय काढल े गेले आहेत. जागततक स्तरांिर 

अनेक देशांच्या ससं्था यािर उपाय सचुविण्यासाठी प्रयतनशील आहेत. येणा-या यिुा वपढींच े प्रश्न 

अनतुतरीत करणारे आहेत. नसैर्गयक ततिांचा ि मलू्यांचा योग्य सन्मान करून कृषीच्या माध्यमातनू 

हिामान बदल सारख्या पररक्स्थतीतनू मागय काढता येि ुशकतो का? यािर मतमतांतरे व्यतत होत आहेत. 

तयामळेु शतेकरी या सिाांच्या कें द्रस्थानी असनू तयाचं्याकडून अन्नदाता या भमूमके मशिाय पयायिरणाच्या 

बबघडलेल्या दषु्चक्रातनू बाहेर काढण्यासाठीच्या भमूमकेबाबत जग उतसकुतनेे बघत आहे. परंत ु याच्या 

विपररत शतेक-यांची अिस्था आहे. राज्यातील दोन ततृतयांश पेक्षा जास्त लागिडीयोग्य क्षेत्र हिामाना 

बदलाच्या दषु्टक्रात अडकेलेले आहे. कधी दषु्काळ, ओला दषु्काळ, अिेळी पाउस तर कधी बाजारातील 
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गटांगळया यामळेु शतेकरी हिालदील होत चालला आहे. येणा-या काही िषायत यािर योग्य तनयतं्रण 

स्थावपत न झाल्यास अन्नधान्याच्या स्ियपंतूयतलेाच धोका तनमायण होण्याची शतयता ितयिण्यात येत आहे. 

तयामळेु हिामान क्स्थततस्थापकति अथायत अनकूुल पयायिरण ककंिा अनकूुल पयायिरणीय पररक्स्थती स्थापन 

करण्याची गरज आहे. या कररता कृषी ततं्रज्ञानाने प्रततकूल हिामानात तगणा-या वपकांच्या प्रजाती ि 

िाणांची तनममयती तर करािी लागेलच परंत ुतया सोबतच शतेक-यांना पीक व्यिस्थापन पध्दतींमधे बदल 

करािा लागणार आहे.  

पाण्याच ेव्यिस्थापन, नविन शतेी पध्दतींच ेअनकुरण जस-े नसैर्गयक ससंाधन सिंधयन ततं्र, पीक 

विविधता, कीड ि तण तनयतं्रण, हिामान अदंाजाच ेसमयसचूक िेळापत्रक, पीक विमा आणण शतेक-यांच्या 

परंपरागत ज्ञानाचा सन्मानजनक िापर इतयादी बाबी पयायिरण / हिामान बदलांच्या हानीकारक 

पररणामाचंी दाहकता कमी करू शकतात.  

 िाल्मीच्या प्रगततशील शतेक-यांसाठीच्या प्रमशक्षण काययक्रमांमधे या विषयांिर अनौपचाररक चचाय 

नेहमीच घडून येते. मार्गल दशकात जाणिलेल्या आव्हानांची या दशकातील आव्हानांसोबत तलुना केली 

असता पाणी ि कृषी योग्य भमूमचे व्यिस्थापन, मातीचा कमी झालेला कस, हिामान बदल - िाढलेले 

तापमान, अिषाय ककंिा पािसाची अतनयममतता, याचा विपररत पररणाम कृषी उतपादनािर होत असल्याच े

प्रकषायने तनदशयनास येत आहे. तयामळेु या विषयांचा प्रगततशील शतेक-यांच्या पढुील प्रमशक्षणात अतंभायि 

करािा लागणार आहे.  

देशाच्या विकासात कृषीच ेयोगदान मोठे आहे. आर्थयक धोरणांमधे कृषीला महति देण्याच ेकारण 

याचा सकल घरगतुी उतपादना (जीडीपी) मधील िाटा १६ त े१७ टतके असणे ि अदंाज े४९ टतके िाटा 

लोकांच्या उपजीविकेसाठी (एम््लायमेंट) असणे असा आहे. अथायत देशातील एकूण मनषु्यकाययबळाच्या 

उपजीविकेच े साधन कृषी क्षेत्रात दडलेल े आहे. सर आथयर लईुस, नोबेल पाररतोवषक विजेता याचं्या 

कथनानसुार कमी उतपादन क्षमतमेळेु कृषी हे क्षेत्र आर्थयक विकासच े कें द्र बन ु शकणार नाही. कृषी 

क्षेत्रािरील आपली तनभयरता इतर औदयोर्गक क्षेत्राच्या तलुनेत िाढणार नाही. तयामळेु येणा-या काळात 



वाल्मी प्रशिक्षणवर आधारीत प्रगततिील िेतकरी प्रशिक्षणाांच्या प्रभावाांचा अभ्यास 

 

साशाविशा, िाल्मी औरंगाबाद 6 

 

कृषी क्षेत्रातनू इतर क्षेत्राकड े मनषु्यबळाच े क्स्थतयतंरण ककंिा िाहतकू िाढिणे गरजेच े राहहल. कमी 

मनषु्यबळाच्या तलुनेत कृषी क्षेत्रातील उतपादन िाढविणे ि कृषीच े पयाययी व्यिसाय शोधणे या कामी 

औदयोर्गक ि शहरी उदयोगांना लागाि ेलागेल. परंत ुिाढतया लोकसखं्येच्या अन्न-िस्त्र विषयक गरजांच्या 

पतूयतसेाठी कृषी उतपादनात साततयाने िाढ होणे तिेढेच महतिाच े राहणार आहे. थोडतयात सांगायच े

झाल्यास भविष्यात कमी शतेकरी ि कमी शतेी राहण्याची शतयता नाकारता येत नाही परंत ुतयासोबतच 

कृषी उतपादनातील िाढीमळेु हे क्षते्र आर्थयक विकासाच ेआकषयक केन्द्र तयार होईल. सामाक्जक-आर्थयक 

विकासाची यशस्िीता कृषी क्षेत्रातील बदलांिर अिलबंनु राहहल ि याने लोकांच ेराहणीमान उंचािनु पयाय्त 

शहरीकरणाचा मागय मोकळा होईल. कृषीतील िाढतया उतपादकतमेळेु इतर क्षेत्रांना देखील तयाचा प्रतयक्ष िा 

अप्रतयक्ष र्फायदा होईल. (सांदभव: इकॉनॉशमक सवे २०११-१२) 

२.२ प्रधानमांत्री कौिल्य ववकास योजना व राज्य िासनातरे्फ छत्रपती राजाराम महाराज उदयोजकता व 

कौिल्य ववकास योजना: (सांदभव: ॲग्रोवन समाचारपत्र नोव्हेंबर २०१९) 

कें द्र शासनातरे्फ शतेक-यांच्या कृषी कौशल्य प्रमशक्षणासंाठी प्रधानमतं्री कौशल्य विकास योजना ि राज्य 

शासनातरे्फ छत्रपती राजाराम महाराज उदयोजकता ि कौशल्य विकास योजना राबविण्यात येत आहे. या 

योजनातंनू राज्यातील शतेक-यांना गट शतेी, पीक व्यिस्थापन, शतेकरी उतपादक कंपनी, शतेमालािर 

प्रकक्रया, शते माल मलू्य, परुिठा साखळी, शतेमाल विकक्रव्यिस्थापन ि मलू्य साखळी तसेच शासनाच्या 

योजनांची माहहती देण्यात येत आहे. ही प्रमशक्षणे शतेक-यांसाठी प्रेरणादायी असल्याचे अमभमत प्रमशक्षीत 

शतेक-यांनी व्यतत केल ेआहे.  

व्यक्ततगत शतेीची जोणखम कमी करण्याचा हमाखास उपाय गट शतेी आणण शतेी उतपादक 

कंपन्यांच्या मॉडलेमधे आहे. याची जाणीि जागतृत शतेक-यांमधे होत असल्याची चाहुल या प्रमशक्षणांच्या 

माध्यमातनू हदसायला लागली आहे. शतेक-यांची सामहुहक शक्तत एकिहटत होत असल्याने शतेीच्या 

परस्पर हह तसबंधंांच ेधागेदोरे पनु्हा जुळुन उतपादन िाढीच े विविध मागय सिाांसाठी खुले होत आहेत. या 

प्रमशक्षणांमधनू तनमायण झालेल्या उतसाहाचे रुपांतर उतसिात करण्यासाठी सिय प्रमशक्षण प्रयतनांना 
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चळिळीत बदलणे ि तयानतंर शाश्ितता आणण्यासाठी शतेक-यांना सगंठीत करणे यािर लक्ष कें द्रीत 

करण्याची गरज आहे. या प्रमशक्षणांच्या यशस्िीतचे्या बाबींचा अभ्यास केला असता खालीलप्रमाणे तनष्कषय 

हदसनू आल ेआहेत. 

१. प्रमशक्षणातील विषयिस्त ुशतेक-यांच्या गरजेप्रमाणे साामातयक असणे 

२. प्रमशक्षण अमंलबजािणी यतं्रणा ससुगंठीत असणे ि प्रमशक्षणांत साततय पाळणे 

३. प्रमशक्षकाचंी तनिड ि तयारी उच्च दजायची असणे ि तयांच ेप्रमशक्षण देण्याच ेकौशल्य उततम असणे 

४. प्रमशक्षणोपरांत  पाठपरुिठा करण्यासाठी योग्य यतं्रणा उपलब्ध असणे 

५. प्रमशक्षण सपंल्यानतंरच्या अभ्यासक्रमात तीन आठिडपेयांत पाठपरुािा करणे पररणामी शतेकरी 

तयानंा ममळालेल्या माहहतीचा ख-या अथायने िापर करू लागणे 

६. समविचारी शतेक-यांच ेगट तनमायण होण्याची प्रकक्रया स्िाभाविक असणे 

७. गटांमधे आपल्या कामकाजचे व्यिस्थापन ि अनशुासन  असणे 

८. गटांनी केलेल्या कामांमळेु शतेकरी उतपादकता कंपन्यांच्या स्थापनेला प्राधान्य ममळणे 

९. कंपनी स्थापन करण्याच ेआराखड ेतयार करण्यासाठी योग्य मागयदशयन ममळणे 

१०. कंपन्यांची काम ेसरुू होण्यासाठी िेळोिेळी सहकायय ममळाल्यामळेु काम-काज िेळेिर सरुू होणे 

११. तीन हदिसांच ेमखु्य प्रमशक्षण महसलु मडंळ ककंिा प्रमशक्षणाची सवुिधा असलेल्या गांिात घेणे 

१२. तीन हदिसांच्या प्रमशक्षणानतंर प्रमश्क्षत शतेक-यांसाठी जोड काययक्रम राबविणे 

१३. प्रमशक्षणाथींची भारतीय कृषी विकास पररषदेतरे्फ बाहय पररक्षकावं्दारे चाचणी घेणे ि ७० टतके गणु 

ममळिलेल्या शतेक-यांना “गटशतेी प्रितयक” अस ेप्रमाणपत्र शासनातरे्फ देणे 

१४. प्रमशक्षणांची राज्यातील ३४ क्जल्हयात ट््या-ट््याने अमंलबजािणी करणे 

एका सिेक्षणानसुार राज्यातील १८७३ महसलु विभगात २.८२ लक्ष शतेक-याचं ेतीन हदिसीय प्रमशक्षण 

तन:शलु्क पणूय झाल ेआहे. शतेकरी गटांच ेरूपांतर शतेकरी उतपादक कंपनीत होण्याचे प्रमाण िाढत आहेत. 

शतेकरी उतपादक कंपनी आपल्या आिडीनसुार व्यिसायाची तनिड करण्यास स्िततं्र असल्याने विविध 

शतेीपरूक कामांना व्यिसायाचे स्िरूप देता येणे शतय होत आहे. 



वाल्मी प्रशिक्षणवर आधारीत प्रगततिील िेतकरी प्रशिक्षणाांच्या प्रभावाांचा अभ्यास 

 

साशाविशा, िाल्मी औरंगाबाद 8 

 

२.३ पाणी र्फाउां डिेन चा प्रशिक्षण आधारीत प्रयोग: (सांदभव: सांकेत स्थळ paanifoundation.in) 

 पाणी र्फाउंडशेन ची उतपक्तत सपु्रमसध्द टेलीक्व्हजन शो सतयमेि जयततेनु झाली आहे. या शो ला 

आयोक्जत करणा-या हटम ने पाणी र्फाउंडशेन या रस्ट ची स्थापना महाराष्रातील ग्रामीण क्षेत्रास 

लोकसहभागाने दषु्काळमतुत करण्याच्या उददीष्टाने सन २०१६ मधे केली होती. पाणी र्फाउंडशेनची पतकी 

धारणा आहे की दषु्काळमतुत महाराष्र लोकसहभागानेच शतय आहे. पाणी र्फाउंडशेन सिंाद-सचंाराच्या 

ततं्रज्ञानाने लोकांना गतीमान करण्याच्या ि योग्य प्रकारे प्रमशक्षण देिनू प्रेररत करण्याच्या पध्दतींिर पणूय 

विश्िास ठेिनू कायय करण्यात अग्रेसर आहे. यांच्यातरे्फ पाणलोट क्षेत्र व्यिस्थापनेच्या सकंल्पनेिर आधाररत 

तांबत्रक ि िजै्ञातनक प्रमशक्षण गांिक-यांना देिनु तयांच्यात पाणलोट क्षेत्र उपचार, स्थातनक नेततृि विकास 

ि सामदुातयक बळकहटकरणािर भर हदल्या जातो.  

पाणी र्फाउंडशेन हे नाि आत महाराष्रात घरोघरी माहहत झालेले नाि आहे. याचे प्रितयक सपु्रमसध्द 

मसनेनायक श्री अममर खान ि तयांच्या धमयपतनी श्रीमती ककरण राि आहेत. अस े असले तरी या 

र्फाउंडशेनच्या माध्यमातनू गािांचा कायापालट करण्याची ककमया करणा-या मदृ ि जलसधंारणांच्या 

कामांना लोकसहभागाने करणाच्या कायायस चळिळीचे रूप देण्यात त े यशस्िी झाल े आहेत. तयांच्या 

काययक्रमाची खरी ओळख आता गांिा गांिांमधे प्रमश्क्षत झालेल्या गािक-यांच्या माध्यमातनू होत आहे. 

र्फाउंडशेनच्या ितीने िॉटर कप ही स्पधाय िषय २०१६ मधे सरुू करण्यात आली होती. आता दरिषी ही स्पधाय 

तनिडक तालतुयांमधे आयोक्जत केल्या जात.े या स्पधेतनू महाराष्रातील दषु्काळािर मात करण्याच ेप्रयोग 

साधण्यात पाणी र्फाउंडशेनला यश आल ेआहे. या स्पधेत भाग घेण्यासाठी तालतुयातील गांिाना पढुाकार 

घ्याियाचा असतो. जी गािे श्रमदानाच्या माध्यमातनु मदृ ि जलसधंारणेची काम ेकरण्यास उतसकुता 

दशयवितात तया गािातील पाच गािक-यांना पाणी र्फाउंडशेनतरे्फ प्रमशक्षण हदल्या जात. हे प्रमशक्षण मदृ ि 

जलसधंारण कामांना लोकसहभागाने यशस्िीपणे पार पाडलेल्या गािांमधेच ठेिण्यात येत. प्रमशक्षणाच े

स्िरूप तनिासी असनू ज्या गािांमधे प्रमशक्षण ठेिण्यात आल ेआहे तया गािंातील लोकांनांच प्रमशक्षणात 

सहभागी प्रमशक्षणाथींची व्यिस्था कराियाची असत.े प्रमशक्षण देण्यासाठी प्रमश्क्षत प्रमशक्षक िगय गािांत 

उपलब्ध होतो. ताक्तिक ि प्रायोर्गक प्रमशक्षणानतंर प्रमश्क्षत गांिक-यांना आपआपल्या गांिात परतनू ि 
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लोकांशी सपंकय  करून ४५ हदिसांपयांत िाटर कप स्पधेत भाग घेिनू गांिात मदृ ि जलसधंारणांची काम े

लोकसहभागाने कराियाची असतात. यासाठी पाणी र्फाउंडशेनची तालकुास्तररय टीम गांिक-यांना तांबत्रक 

मागयदशयन करण्यासाठी उपलब्ध असत.े पाणी र्फाउंडशेन ने मागील तीन िषायत राज्यातील हजारों गांिात हे 

प्रयोग यशक्स्िपणे पार पाडले असनू गांिातील पाण्याच्या प्रश्नांना सोडविल ेआहे. तयांच्या यशाच ेगमक 

गािांतील लोकांना व्यिक्स्थतररतया प्रेररत करून तयांचे प्रमशक्षण आयोक्जत करण्यात दडलेले आहे. जेिढे 

चांगल े प्रमशक्षण होइल तिेढेच जास्त यशक्स्ितचे े प्रमाण िाढेल. प्रमशक्षणासोबतच अतयतं उदबोधक ि 

सहज समजण्यायोग्य प्रमशक्षण िाचन सामग्री पाणी र्फाउंडशेनच्या सकेंतस्थळािर (िेब साईटिर) उपलब्ध 

करून देण्यात आली आहे. तयाचा िापर गािांतील लोक करू शकतील याची विशषे काळजी घेण्यात आली 

आहे. काम करण्यापिूी गािात िातािरण तनममयती अतयतं प्रभाविपणे राबविण्यात येत े ज्यामळेु सिय 

गांिकरी स्ियसं्रू्फरतनेे श्रमदान करण्यास तयार होतात. सन २०१६ मधे पाणी र्फाउंडशेनने राज्यातील तीन 

क्जल्हयांच्या तीन तालतुयांतील ११६ गांिामधे पहहली िाटर कप स्पधाय आयोक्जत केली होती. सन २०१७ 

मधे ही स्पधाय १३ क्जल्हयांच्या ३० तालतुयातील १३२१ गािांमधे, सन २०१८ मधे २४ क्जल्हयांच्या ७५ 

तालतुयांमधील ४०२५ गािंामधे तर सन २०१९ मधे २४ क्जल्हयांच्या ७६ तालतुयांमधील ४७०६ गांिामधे 

आयोक्जत केली. या स्पधाांचा विस्तार बघता मदृ ि जलसधंारणेची चळिळ लोकसहभागाने 

सकारातमकररतया उभी करण्याची ककमया साधण्याची शक्तत पायाभतू प्रमशक्षण आधाररत पध्दतींमधे 

असल्याच े प्रमाण होतो. परंत ु प्रमशक्षणानतंर कृततपरूक जोडकाययक्रमाचंी सहज उपलब्धता तसेच तांबत्रक 

विषयांच े मागयदशयन करणारे व्यक्तत, सदंभय साहहतय इतयादी बाबी देणखल महतिपणूय असल्याच े पाणी 

र्फाउंडशेनच्या कायाांतनु स्पष्ट होते.     

िाल्मीतील प्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षण िगाांसाठी भविष्यात खालीलप्रमाणे विषय महतिाच े

ठरतील. 

 कृषी उतपादन िाढीच्या ट््यातनू अन्न ि पोषक आहाराच्या सरु्क्षततकेडील िाटचाल 

- रू्फड बास्केट ऑर्फ कॉमन मॅन 

 कृषी सशंोधन ि कृषी ततं्रज्ञानाच ेसिंेदनमशल योगदान 
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 अर्धक उतपादनासाठी आक्रमक कृषी विस्तार योजना 

 अल्प ि छोटया भधूारकांसाठी विश्िस्त ऋण उपलब्धता 

 कृषी याबंत्रकीकरण 

 कृषी परूक व्यिसाय 

 हिामान बदल ि शतेी 

 कापणी पश्चात कृषी मालाची सरु्क्षतता 

 पब्लीक प्रायिेट पाटयनरमशप 

 ररयल टाईम माकेटींग ि कृषी बाजाराच ेसतू्र 

 परुिठा साखळी (स्लाय चने) व्यिस्थापन 

 शतेमाल मलु्य सिंधयन - व्हॅल्य ुएडीशन 

 गट शतेीतनू सहकाराकड ेि शतेकरी उतपादक कंपन्याची गरज 

 प्रससं्करीत शतेमाल (प्रोसेस्ड रू्फड)  

 शतेमाल विक्रीच ेव्यिस्थापन इतयादी 
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प्रकरण ३ 

सांिोधन अभ्यास पध्दती, ववर्शलेषण व साांख्ख्यकी पध्दती 

या प्रकरणात सशंोधन कायय करण्यासाठी िापरण्यात आलेल्या सशंोधन पध्दतींचे िणयन करण्यात 

आल ेआहे. यासाठी खालील मदु्यांिर माहहती या प्रकरणात समाविष्ट आहे. 

१) अभ्यासाच ेप्रभाि क्षेत्र 

२) प्रमशक्षण िषाांची तनिड 

३) प्रमशक्षण तकुडया (तकुडी) ि प्रमशक्षणाथींची तनिड 

४) प्रश्नािली तयार करणे 

५) प्रततसाद/अमभमत सकंलन पध्दत 

६) अमभमत साररणी (टेब्यलुेशन) ि विश्लेषण 

७) सांक्ख्यकी पध्दतींचा िापर 

८) विश्लेषणासाठी तनिडलेल्या घटकांचा सशंोधनपरूक अथय/व्याख्या ि तयांची मोजमापाची पटटी 

(स्केल)  

९) अहिाल लेखन 

३.१  अभ्यासाच ेप्रभाव क्षेत्र व ितेक-याांच्या तनवडीची माहहती: 

ससं्थेच्या स्थावपत प्रकक्रयेनसुार पिूय घोवषत सिय प्रगततशील शतेकऱयांच्या प्रमशक्षणांसाठी सपंणूय 

महाराष्र राज्यातील शतेकऱयांचे नामांकने शासनाच्या जलसपंदा तसेच कृषी विभागांकडून मागविण्याची 

प्रथा आहे. तयानसुार सबंरं्धत अर्धकाऱयांना ससं्थेचा िावषयक प्रमशक्षण काययक्रम तनयोजनाच े पत्र 

पाठविण्यात येते. सबंरं्धत विभाग आपआपल्या काययक्षेत्रातील प्रगततशील शतेकऱयांची नामांकने ससं्थेस 

पाठवितात. प्रमशक्षणाच्या प्रतयेक बॅचसाठी तनधायरीत प्रमशक्षणाथीची सखं्या ६० त े९० असत.े शतेकऱयांच्या 

उपलब्धतनेसुार प्रतयेक बॅचसाठी शतेकऱयाचंी तनिड करण्याच े अर्धकार िाल्मीस असतात. ससं्थेतरे्फ 
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शतेकऱयांना तयांच्या तनिडीची पत्र े पाठविण्यात येतात. तयानसुार तनिडलेल्या शतेकऱयांना िाल्मीत 

प्रमशक्षणासाठी प्रक्श्क्षणाच्या एक हदिस आगोदर याि ेलागत.े  

सन २०१० त े२०१५ या कालािधीत (०६ िष)े ससं्थेने घेतलेल्या एकूण १४ प्रमशक्षण काययक्रमांमध्ये 

सहभागी झालेल्या शतेकऱयांची माहहती खालील प्रमाणे तामलका ३.१ मधे देण्यात आली आहे. 

ताशलका ३.१: वाल्मी औरांगाबाद येथे आयोख्जत प्रगततिील प्रशिक्षण कायवक्रमातील सहभागी ितेक-याांची 

वषववार माहहती 

स कं्र. िषय प्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षणांची सखं्या प्रमश्क्षत शतेक-यांची सखं्या 

१ २०१० ०२ १३६ 
२ २०११ ०२ १९६ 
३ २०१२ ०२ १९६ 
४ २०१३ ०३ ३०० 
५ २०१४ ०१ ६९ 
६ २०१५ ०४ ३८५ 
 एकूण १४ १२८२ 
स्त्रोत: िाल्मी ससं्थेच्या प्रमशक्षण तनयोजन ि व्यिस्थापन सेल (टी.पी.एम.सी.) 

िरील तामलकेिरून स्पष्ट होत ेकी दरिषी (सन २०१० त े २०१५ पयांत) घेण्यात आलेल्या एकूण 

प्रमशक्षणांची सखं्या अदंाज े०२ प्रमशक्षण प्रततिषय या प्रमाणे आहे. या प्रमशक्षणांमध्ये सिायर्धक प्रमशक्षण ०४ 

ि प्रमशक्षणाथींची सखं्या ३८५ िषय २०१५ मध्ये सिायत कमी प्रमशक्षण ०१ ि प्रमशक्षणाथींची सखं्या ६९ ही 

िषय २०१४ मध्ये हदसनू आली. सियच िषाांमध्ये सियसाधारणपणे सरासरी ९१.५७ प्रमशक्षणाथींनी ी़ नोंद केली 

आहे. तातपयय प्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षण िगाांसाठी ममळालेला प्रततसाद उततम शे्रणीचा आहे. हे 

प्रमशक्षणाथी राज्याच्या कोंकण, नामशक, औरंगाबाद, नागपरु, अमरािती ि पणेु या सिय महसलू विभागातनु 

– प्रमशक्षणासाठी तनिडल ेहोत.े 

सशंोधनासाठी तनिडलेल्या ८१ प्रमशक्षणाथींच्या स्थानाचंे विभागिर विश्लेषण खालील प्रमाणे तामलका 

३.२ मधे देण्यात आल ेआहे. 
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ताशलका ३.२: वाल्मी औरांगाबाद येथे आयोख्जत प्रगततिील प्रशिक्षण कायवक्रमात भाग घेतलेल्या ितेक-

याांमधून सांिोधनासाठी तनवडण्यात आलेल्या ितेक-याांची ववभागवार माहहती 

अ.क्र प्रादेशिक ववभाग  N = ८१  सांख्या  टक्केवारी  
१ कोकण  ८१ ०१  १.२३ 
२ नामशक  ८१ ०८ ९.८८ 
३ पणेु  ८१ २७ ३३.३३ 
४ औरंगाबाद  ८१ १४ १७.२८ 
५ अमरािती  ८१ २० २४.६९ 
६ नागपरू  ८१ ११ १३.५८ 

 

एकूण    ८१ १००.०० 
स्त्रोत: िाल्मी ससं्थेच्या प्रमशक्षण तनयोजन ि व्यिस्थापन सेल (टी.पी.एम.सी.) 

िरील तामलकेिरून स्पष्ट होत ेकी प्रमशक्षणात आलेले प्रगततशील शतेकरी हे राज्यातील सिय सहा 

विभागाच ेप्रतततनर्धति करणारे आहेत. यातील सिायर्धक शतेकऱयांची सखं्या २७ (३३.३३ टतके) ही पणेु 

विभागातील असनू सिायत कमी शतेकरी ०१ (०१.२३ टतके) ही कोंकण या विभागातील आहे.  

यािरून स्पष्ट होत ेकी िाल्मी प्रमशक्षणांमध्ये सादर केलेले विषय महाराष्रातील सिय विभागातील 

शतेकऱयांपयांत पोहचले आहेत. तयामळेु सदरील प्रमशक्षणांच ेप्रभाि दरूगामी तसेच प्रभाि क्षेत्र सपंणूय राज्य 

अस ेआहे. 

३.२  प्रशिक्षण वषाांची तनवड: 

ससं्थेच्या िावषयक प्रमशक्षण काययक्रमांमध्ये शतेकरी प्रमशक्षण काययक्रमांची योजना ससं्थेच्या 

स्थापनेपासनूच ठेिण्यात आली होती. परंत ु प्रतयक्षात प्रगततशील शतेकऱयांच े प्रमशक्षण १९८०-८५ च्या 

दरम्यान सरुू करण्यात आल.े तयामळेु सदरील अभ्यासासाठी प्रमशक्षण िषाांची तनिड करण्यासाठी १९८५ त े

२०१५ पयांतचा अथायत ३० िषाांचा कालािधी समोर होता. परंत ुएिढ्या सिय िषाांच्या शतेकऱयांना नमनुा 

आधारीत तनिडीसाठी ग्राह्य धरत असतांना अनेक अडचणी समोर येत होतया. जस े शतेकऱयांच े

स्थलांतरण, शतेकऱयांची िये, म्हातारपण, आरोग्य इतयादी. तयामळेु सलग सहा िषाांतील शतेकऱयांच्या 

तनिडी बाबत तनणयय घेण्यात आला. तयानसुार िषय २०१० त े२०१५ दरम्यान आयोक्जत करण्यात आलले्या 
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प्रमशक्षणातील शतेकऱयांना या अभ्यासासाठी तनिडण्याची भमूमका स्पष्ट झाली. या काळातील शतेकऱयांच्या 

तनिडी मागच ेदसूरे मोठे कारण अस ेहोत ेकी या काळात मसचंन व्यिस्थापन ि पीक तनयोजनाच ेमहति 

अनेक शासकीय योजनांमधून अधोरेणखत करण्याच ेसघन प्रयतन पण सरुू झाल ेहोत.े राष्रीय पातळीिर 

तसेच राज्य पातळीिर मसचंन क्षमता सधुारण्यासाठी अनेक योजनांच ेतनयोजन याच काळात घेण्यात आल े

होत.े 

३.३ प्रशिक्षण तकुडी व प्रशिक्षणाथींची तनवड: 

तामलका ३.१ मध्ये दशयविण्यात आल्या प्रमाणे दरिषी ककमान अदंाज े ०२ तकुडया प्रगततशील 

शतेकऱयांच्या प्रमशक्षणांसाठी घेण्यात आल्या होतया. यात एकूण १२८२ शतेक-यांनी सहा िषायत सहभाग 

नोंदविला. सामान्यत: प्रगततशील शतेक-यांची सिय प्रमशक्षणे िाल्मी औरंगाबाद मखु्यालयात आयोक्जत 

करण्यात येतात. प्रमशक्षण मागयदमशयकेप्रमाणे शतेक-यांची प्रमशक्षणासाठी तनिड दोन प्रकारे केल्या जात.े एक 

- ज ेशतेकरी िाल्मी ससं्थेस सरळ सपंकय  करून प्रमशक्षण काययक्रमात भाग घेण्यासाठी सपंकय  करतात 

तयांची तनिड ससं्थेतरे्फ करण्यात येत े ि पत्राने तनिडलेल्या शतेक-यांना तयांच्या तनिडी बाबत माहहती 

पाठविण्यात येत.े दोन- ससं्थेच्या स्थावपत प्रकक्रयेनसुार कृषी ि जलसपंदा विभागास प्रगततशील शतेक-यांच े

नामांकन करण्यासाठी कळविण्यात येत.े तयांच्या मार्फय त पाठविलेल्या यादीतील शतेक-यांना तयांच्या 

तनिडीच े पत्र ससं्थेतरे्फ पाठविण्यात येत.े अशा प्रकारे तनिड झालेले शतेकरी िाल्मीच्या प्रमशक्षणासाठी 

उपक्स्थत होतात. ससं्थेच्या मानक पध्दतींनसुार शतेक-याचंी नोंदणी केल्या जात ेि तयांच्याकडून नोंदणी 

र्फॉमय भरण्यात येतो. नोंदणी र्फॉमयचा नमनुा पररमशष्ट १ मधे जोडला आहे. प्रतयेक प्रमशक्षण िगायतील 

शतेक-यांच्या यादया तयार करण्यात येतात. या यादयांनसुार शतेक-यांना प्रमशक्षणात उपक्स्थत झाल्याच े

प्रमाणपत्र देण्यात येत.े सदरील सशंोधन अभ्यासासाठी या सिय प्रमशक्षणात तयार करण्यात आलेल्या 

शतेक-यांच्या प्रमाणणत यादयातील शतेकऱयांना प्रततसादक शतेकरी म्हणून तनिडण्याचे धोरण तनक्श्चत 

करण्यात आल.े तयाप्रमाणे तनिडलेल्या पाच िषाांमध्ये आयोक्जत तकुडयांच्या सिय प्रगततशील शतेकऱयांना 

प्रततसाद प्रश्नािली पाठविण्याची तयारी करण्यात आली. परंत ुसांक्ख्यकी दृष्टीकोनातनू तनिडक शतेक-यांना 

प्रश्नािली पाठविण्याची पडताळणी केली असता ३०० (२३.६० टतके) शतेक-यांना प्रश्नािली पाठविण्याचा 
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तनणयय घेण्यात आला. तयानसूार ओपन सोसय रेण्डम कॅलतयलुेटसय चा िापर करून ३०० शतेक-याचंी नाि े

तनिडण्यात आली ि तयांना पोस्टान ेप्रश्नािली पाठविण्याचे ठरविण्यात आल.े  

३.४  प्रर्शनावली तयार करणे:  

प्रमशक्षण प्रभािांच्या विश्लेषणासाठी सिायत महतिाची बाब म्हणज ेयोग्य प्रकारे प्रश्नािली तयार 

करणे. यासाठी विशषे प्रयतन करण्यात आल.े तनिडलले्या पाच िषायतील अभ्यास क्रमांचा आढािा घेिनू 

प्रश्नािली तयार करण्याच ेकाम हाती घेण्यात आल.े प्रतयेक प्रश्नांचे उततर समपयक असािे ि आपला 

प्रततसाद नोंदविण्यासाठी शतेकऱयांना सोईस्कर जाि े या दृष्टीने प्रतयेक प्रश्नासाठी उपयतुत अमभमत 

नोंदिण्यासाठी विकल्प सचूविण्यात आल.े प्रतयेक प्रश्नाची मांडणी योग्य प्रकारे करण्यात आली. प्रश्नाची 

जडण-घडण/ िातय रचना करतांना शतेकऱयांना ज्या प्रश्नाचा प्रततसाद द्याियाचा आहे याची विशषे दखल 

घेण्यात आली होती. ज्या ज्या हठकाणी प्रश्नांची उततरे अमभमत सगं्रहणाथय होती तया सिय प्रश्नांसाठी 

अमभमत नोंदणी बॉतस ठेिण्यात आल ेहोत.े यांना बदं प्रश्न पध्दती अस ेसबंोधण्यात येत.े परंत ुज्या 

प्रश्नांची उततरे विविध, वििरणातमक ि विस्ततृ स्िरूपाची असतात तयांना खलेु प्रश्न पध्दती म्हणतात. 

प्रश्नािली मध्ये दोन्ही प्रकारांच्या प्रश्नांचा िापर योग्य हठकाणी करण्यात आला. प्रश्नािली राज्यातील 

स्थातनक भाषा / बोलीचा िापर करून मराठी भाषते तयार करण्यात आली जेणे करून सियच शतेकऱयांना 

प्रश्नािली िाचण्यास सलुभ असािी ि तयांना आपला प्रततसाद नोंदविण्यासाठी कमीत कमी िेळ लागािा. 

प्रश्नािलीतील न समजणारे शब्द ि िातय रचना तसेच शधु्दलेखनाच्या दरुूस्तया िेळेत करून घेण्यात 

आल्या होतया. सदरील प्रश्नािलीचा िापर करण्यापिूी सशंोधन दलातील सदस्याशंी सल्लामसलत करून 

प्रश्नािली अतंीम करण्यात आली. 

प्रश्नािली पररमशष्ट २ मध्ये जोडण्यात आली आहे.  

३.५  प्रततसाद/अशभमत पध्दत: 

प्रततसाद ककंिा अमभमत सकंलनासाठी तनिडण्यात आलेले शतेकरी राज्यातील सिय विभागात 

विखुरलेले होते. तयामळेु तयांच्यापयांत पोहचण्याची शतयता तसेच िेळेच ेबधंन इतयादी तपासनू बघण्यात 
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आल.े ससं्थकेडील मनषु्यबळाची कमतरता आणण तनयममत कायाांचा ताण बघता ससं्थेच्या मनषु्यबळाकडून 

सिेक्षण करणे अनेक िषाांच ेकाम झाल ेअसत.े यािर उपाय म्हणून पत्र पध्दतीने प्रश्नािलीस शतेकऱयांना 

पाठविणे ि तयांच्या कडून प्रततसाद/अमभमात नोंद केलेल्या प्रश्नािली उलट टपाली ससं्थेत मागविणे ही 

पध्दत िापरण्याच े तनक्श्चत करण्यात आल.े या पध्दतीचा उल्लेख सामाक्जक सशंोधन ि सिेक्षणासाठी 

करण्याच्या स्थावपत पध्दतींमधे आढळतो. या पध्दतीने केलेल्या सशंोधनाची ग्राहयता सियमान्य असनू 

सामाक्जक शास्त्रातील शोधकायाांमधे याचा िापर या पिूी अनेक सशंोधकांनी केल्याच ेसदंभय उपलब्ध आहेत.  

या पध्दतीत तनिडक ३०० शतेकऱयांना ससं्थेतील तयांच्या प्रमशक्षणा दरम्यान नोंदिलेल्या सपंकय  

पतयािर प्रश्नािली तसेच ससं्थेचा पतता छापलेला ि टपाल हटकट र्चटककिलेला अततररतत मलर्फार्फा एका 

मोठया मलर्फाफ्यात घालनु पाठविण्याच ेतनक्श्चत झाल.े  

पोस्टाने डटेा गोळा करण्याच्या पध्दतींच ेखालील प्रमाणे काही लाभ तर काही अडचणी आहेत.  

लाभ:  

 शतेकऱयास प्रश्नािली प्रा्त झाल्यािर तो तयाच्या र्फािल्या िेळेत तयािर आपले अमभमत 

नोंदि ूशकत होता. 

 प्रश्नािली िाचण्यास आपल्या कुटंुबातील लोकांची मदत तयाला ममळत होती. 

 उततरे/ प्रततसाद हदलेच पाहीजे याचा तयाच्यािर ताण नव्हता. 

 उततरांची स्िपररक्षा ककंिा तयांना तपासनू बघणे तयाच्या स्तरािर शतय होत े 

अडचणी: 

 शतेकऱयांच्या पतयात बदल झाल्यास तयाला मलर्फार्फा न ममळणे. 

 शतेक-याने प्रश्नािलीत आपल्या नोंदी झाल्यािर ससं्थेचा पतता असलेल्या मलर्फाफ्यात 

प्रश्नािली ठेिनू टपालात टाकणे ि पोस्ट ऑर्फीस मध्ये जािनू पोस्ट करणे यासाठी जिळ 

पोस्ट ऑर्फीस नसल्यास पत्र पोस्ट करण्यात विलबं होणे. 
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िरील प्रमाणे लाभ ि अडचणींचा सारासार विचार करून टपालाने प्रश्नािली पाठिनू शतेकऱयाचं े

अमभमत सगं्रहण करण्याची पध्दत तनक्श्चत करण्यात आली. 

नमनुा तनिड पध्दतींने तनिडलेल्या ३०० प्रगतीशील शतेकऱयांना टपालाने प्रश्नािली पाठविण्यात 

आल्या. एका तनक्श्चत कालािधी पयांत तयापकैी ८१ (२७ टतके) शतेकऱयांनी उलट टपाली आपल्या नोंदी 

असलेल्या प्रश्नािल्या ससं्थेत पाठविल्या. तयानसुार सदरील अभ्यासासाठी सिय ८१ प्रततसादकांच्या 

प्रश्नािल्या ग्राह्य धरण्यात आल्या. एकूण प्रमश्क्षत शतेक-यांच्या तलुनेत पोस्ट पध्दतीने प्रा्त झालेल्या 

प्रश्नािलींची टतकेिारी ६.३७ टतके होती. सांक्ख्यकी दृष्टीकोनातनू ही टतकेिारी सियसमािेशक मानण्यात 

अडचण नसल्याने प्रश्नािलींमध्ये प्रततसादक शतेकऱयांनी हदलेल्या अमभमतास अतंतम माननु तयाचे 

विश्लेषण करण्याच ेतनक्श्चत करण्यात आल.े 

३.६ अशभमत कोष्टक (टेब्यलेुिन) व ववर्शलेषण: 

प्रा्त अमभमतांना सतुनयोक्जत पध्दतीने क्रमिार तामलकेत मांडण्यात आल.े प्रतयेक प्रश्नाच्या 

उततरांसाठी रकाने ि ओळी आखुन तयात प्रा्त अमभमतांची मांडणी करण्यात आली. प्रतयेक अमभमतास 

सखं्येत रूपांतर करून तयाचे गणु (स्कोर) तनक्श्चत करण्यात आला. ज्या प्रश्नांची उततरे होय ककंिा नाही 

या स्िरूपातील होती तयांना ‘होय’ साठी ०१ तर ‘नाही’ यासाठी ०० गणु (स्कोर) देण्यात आल.े तसेच ज्या 

प्रश्नांमधे उपयतुत ककंिा अनपुयतुत अशा प्रकारच े विकल्प ठेिण्यात आल े होत े तथेे ‘उपयतुत’ या 

विकल्पास ०१ ि ‘अनपुयतुत’ या विकल्पास ०० गणु (स्कोर) तनधायरीत करण्यात आल.े  

तयानसुार प्रतयेक प्रश्नांच्या प्रा्त प्रततसादास ममळाललेा गणु कोष्टक (स्कोर टेब्यलेुशन) प्रपत्रािर 

नोंदविण्यात आला. या प्रपत्रािरून प्रश्नािलीतील प्रश्न ि उपप्रश्न इतयादींचे विश्लेषण करण्यासाठी 

िारंिारता वितरण (कितिने्सी डडस्रीब्यशुन) पध्दत िापरण्यात आली. 

३.७ प्राप्त पररणामाांना सादर करण्यासाठी साांख्ख्यकी पध्दतीांचा वापर: 

या पध्दतीनसुार प्रा्त पररणामांना योग्य प्रकारे तामलकाबध्द करून तयांची टतके िारी आणण 

सरासरी यांचे प्रमाण काढण्यात आल.े सरासरी (मीन) ि प्रमाणणत विचलन (स्टेण्डडय डवे्हीऐशन (एस.डी.)) 
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याचा िापर करून िगयिारी तनक्श्चत करण्यात आली. सशंोधन अभ्यासाचा िापर प्रभािक्षेत्र िाढविण्यासाठी 

कराियाचा असल्याने ककचकट सांक्ख्यकी पध्दतींचा िापर करण्याच ेटाळण्यात आल.े क्रमिारी, टतकेिारी 

आणण सरासरी या सामान्य सांक्ख्यकी तनदेशकांचा िापर करून सशंोधन अभ्यासाचा पररणामांना प्रभािीपणे 

सादर करण्याची पध्दती िापरण्यात आली. 

३.८ ववर्शलेषणासाठी तनवडलेल्या घटकाांचा सांिोधनपरूक अथव/व्याख्या व तयाांच्या मोजमापाची पटटी   

 ताशलका ३.८.१ सांिोधनासाठी तनवडलेल्या घटकाांच ेवगीकरण 

क. वर्गवकरण घटक सांिोधनपरूक अथव / व्याख्या स्केल/ववर्शलेषण पध्दत 
१ ियैक्ततक 

िमैशष्टय े
िय व्यक्ततने पणूय केलेले िय 

िषाांमधे 
प्रतयेक पणूय झालेल्या िषायसाठी 
०१ चा स्कोर 

मशक्षण व्यक्ततने आपल्या आयषु्यात 
घेतलेल े औपचाररक (र्फॉमयल) 
मशक्षण 

प्रतयेक िगायसाठी ०१ चा स्कोर  

सगंणक 
साक्षरता 

ज्या व्यक्ततजंिळ स्ित:चे 
आपल्या ई मेल पतते आहेत   

ई मेल पतता असल्यास ०१ चा 
स्कोर अन्यथा ० 

भ्रमणध्िनी 
िापर 

ज्या व्यक्ततजंिळ स्ित:चे 
भ्रमण ध्िनी आहेत   

प्रतयेक भ्रमण ध्िनी धारकास 
०१ चा स्कोर अन्यथा ० 

२ सामाक्जक-
आर्थयक 
िमैशष्टय े

सामाक्जक 
दजाय 

एक ककंिा एकापेक्षा जास्त 
सामाक्जक ससं्थांमधे 
प्रतततनधीति 

प्रतयेक प्रतततनधीति करणा-या 
ससं्थेसाठी ०१ चा स्कोर 
अन्यथा ० 

सामाक्जक 
हुददा 

सामाक्जक ससं्थांमधे धारण 
केलेले पद 

धारीत पदांनसूार िर्गयकरण 

भधूारकता शतेी करण्यासाठी व्यक्ततने 
धारण केलेली एकूण जमीन  

धारीत जमीनीच्या हेतटर मधे 
उपलब्धतनेसूार  

मसरं्चत क्षेत्र 
क्स्थती 

मसरं्चत क्षेत्राच े धारीत 
जमीनीच्या अनपुातातील 
टतकेिारी 

टतकेिारीनसूार िगीकरण 

मसचंनाच े
स्त्रोत 

मसरं्चनासाठी िापरण्यात येणा-या 
विविध स्त्रोतांच्या 
उपलब्धतनेसुार 

स्त्रोतांच्या उपलब्धतनेसुार 
िर्गयकरण 

३ प्रमशक्षण माती ि पाणी माती ि पाणी पररक्षणा बाबत प्रमशक्षणपिूय ि प्रमशक्षणोपरांत 
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क. वर्गवकरण घटक सांिोधनपरूक अथव / व्याख्या स्केल/ववर्शलेषण पध्दत 
प्रभाि पररक्षण शतेक-यांचे अमभमत होय/नाही 

सकू्ष्म मसचंन 
पध्दती 

सकू्ष्म मसचंन पध्दती बाबत 
शतेक-यांचे अमभमत 

प्रमशक्षणोपरांत  होय/नाही/ 
अतनक्श्चत 

पीक 
पध्दती/लागिड 
पध्दती 

पीक पध्दती/लागिड पध्दती 
बाबत शतेक-यांच ेअमभमत 

प्रमशक्षणपिूय ि प्रमशक्षणोपरांत  
होय/नाही/अतनक्श्चत 

जमीनीची 
रानबांधनी 

जमीनीची रानबांधनी बाबत 
शतेक-यांचे अमभमत 

प्रमशक्षणपिूय ि प्रमशक्षणोपरांत  
होय/नाही/अतनक्श्चत 

पाणी िापर 
ससं्था 

पाणी िापर ससं्था बाबत शतेक-
यांचे अमभमत 

प्रमशक्षणपिूय ि प्रमशक्षणोपरांत  
होय/नाही/अतनक्श्चत 

शतेीतील बदल शतेीतील बदल बाबत शतेक-
यांचे अमभमत 

प्रमशक्षणोपरांत  
होय/नाही/अतनक्श्चत 

प्रतयक्ष लाभ 
(उतपन्नातील) 

प्रतयक्ष लाभ (उतपन्नातील) 
बाबत शतेक-यांच ेअमभमत 

प्रमशक्षणोपरांत  
होय/नाही/अतनक्श्चत 

अप्रतयक्ष लाभ अप्रतयक्ष लाभ बाबत शतेक-यांचे 
अमभमत 

प्रमशक्षणोपरांत  
होय/नाही/अतनक्श्चत 

प्रमशक्षण 
साहहतयचे 
विश्लेषण 

प्रमशक्षण साहहतयाच े विश्लेषण 
बाबत शतेक-यांच ेअमभमत 

प्रमशक्षणोपरांत  
होय/नाही/अतनक्श्चत 

िाल्मी 
प्रकाशनांची 
उपयतुतता 

िाल्मी प्रकाशनांची उपयतुतता 
बाबत शतेक-यांच ेअमभमत 
 

प्रमशक्षणोपरांत  
होय/नाही/अतनक्श्चत 

प्रमशक्षणा बद्दल 
अमभप्राय 

प्रमशक्षणा बद्दल शतेक-यांचे 
अमभमत 

प्रमशक्षणोपरांत  होय / नाही 

३.९ अहवाल लेखन: 

अहिाल लेखनाच ेकाम हाती घेण्यापिूी प्रश्नािलीतील सिय विषयांच ेउपबधं तयार करण्यात आल.े 

तयानसुार सांख्यकी पध्दतीने तनमायण केलेल्या तामलकांची मांडणी करण्यात आली. या तामलकांमध्ये प्रा्त 

टतकेिारी, क्रमिारी तसेच सरासरीला आधार माननु प्रा्त प्रततसादांच े विश्लेषण करण्याच े तनक्श्चत 

करण्यात आल.े सपंणूय अहिाल मराठीत लेखन करून तयाचे सादरीकरण ससं्थेच्या सशंोधन सममतीपढेु 

करण्याच ेठरविण्यात आल.े 



वाल्मी प्रशिक्षणवर आधारीत प्रगततिील िेतकरी प्रशिक्षणाांच्या प्रभावाांचा अभ्यास 

 

साशाविशा, िाल्मी औरंगाबाद 20 

 

प्रकरण ४ 

प्रभावाांच ेववर्शलेषण 

या प्रकरणात िाल्मी ने प्रतयक्ष केलेल्या सिेक्षणात गोळा केलेल्या माहहतीच ेसांख्यकी पध्दतींनसुार 

आकडिेारीत रूपांतर करून विविध तामलकांमध्ये तसेच आालखे (ग्रार्फ) ि ततत े (चाटय) च्या सहाय्याने 

सादरीकरण केल ेआहे. तामलकां मधील आकडयांच ेिस्ततु: स्पष्टीकरण ि खुलासा पिूय सशंोधन साहहतयाशी 

तयाची पडताळणी करून हदला आहे. सशंोधन अभ्यासाच्या उहददष्टांनसुार योग्य समालोचनातमक भाग जो 

सशंोधन प्रश्नांच्या समाधानातमक उततरांशी ससुगंत आहे अथिा काही बाबींमध्ये विसगंत असल्यास अशी 

विसगंती का आढळून आली याचे सयंकु्ततक कारण मीमांसा करून सादरीकरण केल ेआहे. या प्रकरणाच े

सादरीकरण खालील प्रमाणे भागांमधे प्रस्ततु केल ेआहे. 

भाग-४.१ ियैक्ततक बाबी 

भाग-४.२ सामाक्जक आर्थयक बाबी 

भाग-४.३ मानशसक बाबी- ितेी ववषयक बाबी व तयावर प्रशिक्षणोपराांत  पडलेल्या प्रभावाच ेववर्शलेषण 

 माती ि पाणी पररक्षण 

 सकू्ष्म मसचंन पध्दती 

 पीक पध्दती/लागिड पध्दती 

 जमीनीची रानबांधणी 

 पाणी िापर ससं्था 

 शतेीतील बदल 

 प्रतयक्ष लाभ (उतपन्नातील) 

 अप्रतयक्ष लाभ 

 प्रमशक्षण साहहतयाचे विश्लेषण 

 िाल्मी प्रकाशनांची उपयतुतता 

 प्रमशक्षणा बद्दल अमभप्राय 
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भाग-४.१ 

४.१ वयैख्क्तक बाबी 

४.१.१ ितेक-याांचे वयोगटानसुार वगीकरण: 

प्रमशक्षणात आलेले शतेकरी ि अभ्यासासाठी तनिड झालेल्या शतेक-यांचे ियोमानानसुार िर्गयकरण 

तामलका ४.१.१ मधे देण्यात आल ेआहे. प्रा्त माहहतीनसुार मध्यम ियस्कर ियोगटातील, ज्यांच े

िय ४१ त े६० िष ेआहे तयांची टतकेिारी ४६ टतके हदसनू आली आहे. तयांच्या पाठोपाठ मध्यम 

यिुा (िय िष े१९ त े४०) २८.४० टतके ि ियस्कर (िय िष े६० िरील) २६ टतके प्रततसाद देणारे 

शतेकरी होत.े 

४.१.२ ितेक-याांच्या शिक्षणानसुार वगीकरण: 

प्रततसाद देणा-या शतेक-यांमधे शतप्रततशत शतेकरी औपचाररकररतया मशक्षण घेतलेल े शतेकरी 

आढळुन आल े आहे. शतेक-यांच्या मशक्षणानसुार िर्गयकरणाची माहहती तामलका ४.१.१ मघ्ये 

दशयविण्यात आली आहे. तयानसुार पदिीधर ि माध्यममक शाळेपयांत मशक्षीत २८.४० टतके, उच्च 

माध्यममक शाळेपयांत मशक्षीत २३.४६ टतके ि प्राथममक मशक्षण असणारे ९.८८ टतके शतेकरी 

आहेत. प्रगततशील शतेक-यांमधे मशक्षणाच े महति िररल आकडिेारी िरून स्पष्ट होत आहे. 

प्रगततशील शतेकरी आपल्या मशक्षणाच्या आधारे कृषीतील आधुतनक ततं्रज्ञान समजनू घेण्यास 

आपल्या बकु्ध्दमततचेा िापर कररत आहेत. शतेक-यांमधे कृषी साक्षरता शतेीच्या पध्दतीतनू सतत 

घडत असत.े अक्षर साक्षरता िाढल्याने अनेक प्रकारच्या माहहतीचा पररचय होतो. परंत ुमशक्षणाने 

तया माहहतीचा िापर करण्याचे कसब येते. तनणयय क्षमता िाढून योग्यिेळेिर घेतलेल े तनणयय 

शतेातील नकुसान कमी करणारे मसध्द होतात. तयामळेु प्रगततशील शतेक-यांच्या शकै्षणणक 

िर्गयकरणातील आकडयांच ेया सशंोधन अभ्यासात विशषे महति आहे.   
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४.१.३ सांगणक साक्षरतनेसुार वर्गवकरण: 

सशंोधन अभ्यासासाठी तनिडलेल्या शतेक-यांच्या सगंणक साक्षरत ेबाबत माहहती तयांच्या ई मेल 

पतयािंरून घेण्यात आली आहे. प्रमशक्षणात आलेल्या प्रगततशील शतेक-यांपकैी ६.१७ टतके शतेकरी 

ई मेलचा िापर कररत असल्याच ेआढळुन आल ेतर ९६.३० टतके शतेकरी भ्रमणध्िनी अथायत 

मोबाईलचा िापर करणारे आढळुन आल ेआहेत. 

ताशलका ४.१.१ ितेक-याांच्या वयैख्क्तक बाबीांचे वववरण 
 

अ.क्र वर्गवकरण N =81 सांख्या टक्केवारी 
अ प्रगतिील ितेक-याांचे वयानसुार वर्गवकरण        

1 यिुा (>18 िषय )  81 0 0.00 

2 प्रौढ यिुा (19 त े40 ) 81 23 28.40 

3 मध्यम ियस्कर(41 त े59 ) 81 37 45.68 

4 ियस्कर (60 िषय ि तयािरील ) 81 21 25.93 

 

एकूण    81 100.00 

आ प्रगतिील ितेक-याांचे शिक्षणानसुार वर्गवकरण        

1 प्राथममक  81 8 9.88 

2 माध्यममक  81 23 28.40 

3 उच्च माध्यममक  81 19 23.46 

4 पदिीधर  81 23 28.40 

5 क्व्दपदिीधर  81 8 9.88 

 

एकूण    81 100.00 

इ प्रगतिील ितेक-याांच ेसांगणकीय साक्षरता नसुार वर्गवकरण    

1 ई मेल चा िापर करत आहेत  81 5 6.17 

2 ई मेल चा िापर करत नाहीत   81 76 93.83 

 एकूण    81 100.00 

ई प्रगतिील ितेक-याांचे भ्रमणध्वनी साक्षरता नसुार वर्गवकरण    

1 भ्रमणध्िनी चा िापर करत आहेत  81 78 96.30 

2 भ्रमणध्िनी चा िापर करत नाहीत   81 3 3.70 

 एकूण    81 100.00 

स्त्रोत: सा.शा.वि.शा. िाल्मी औरंगाबादच्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे - िषय २०१८ 
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भाग-४.२ 

४.२.१ सामाख्जक आर्थवक बाबी: 

सामाक्जक ससं्थेच ेप्रतततनधीति: सशंोधन अभ्यासातील प्रगततशील शतेक-यांच्या सामाक्जक आर्थयक 

क्स्थती बाबतची जुजबी माहहती गोळा करण्यात आली होती. तामलका ४.२.१ मधे दशयविल्याप्रमाणे अदंाज े

४८ टतके शतेकरी कोणतयाही सामाक्जक ससं्थेच ेप्रतततनधीति कररत नाहीत. परंत ु५२ टतके शतेकरी एक 

ककंिा एकापेक्षा जास्त सामाक्जक ससं्थेच ेप्रतततनधीति कररत आहेत. यात सिायधीक टतकेिारी सामाक्जक 

ससं्थांच ेसदस्यति असणा-या शतेक-याचंी आहे (अदंाजे २१ टतके) तयानतंर सामाक्जक ससं्थाचं ेअध्यक्षपद 

धारण केलले्या अदंाज े १५ टतके शतेक-यांची आहे. ग्राम पचंायत सदस्य ७ टतके, सामाक्जक ससं्थचं े

उपाध्यक्ष ५ टतके, सरपचं २ टतके तर उपसरपचं १ टतका आहेत. प्रमशक्षणात आलेले प्रगततशील शतेकरी 

तयांच्या सामाक्जक ससं्थांच्या माध्यमातनू प्रचंड मोठया प्रमाणात इतर शतेक-यांशी जुळलेले आहेत हे 

िरील आकडिेारीिरून तनदशयनास येत.े तयामळेु प्रमशक्षणात तयांनी आतमसात केलेली माहहती तयांच्या 

प्रभािक्षेत्रात मोठया प्रमाणात पसरण्याची दाट शतयता आहे असा तनष्कषय काढता येतो.  

४.२.२ भधूारणेनसुार वर्गवकरण:  

शतेक-यांच्या भधूारणेनसुार िर्गयकरणाच्या माहहतीनसुार प्रमशक्षणातील प्रगततशील शतेकरी, ज्यांची 

भधूारकता ४ हेतटर पेक्षा जास्त आहे तयांची टतकेिारी ३६ टतके आहे, ज्यांची भधूारकता १ त े२ हेतटर 

आहे त े३१ टतके आहेत, ज्यांची भधूारकता २ त े४ हेतटर आहे त े२२ टतके आहे ि ज्यांची भधूारकता १ 

हेतटरपेक्षा कमी आहे त े११ टतके शतेकरी आहेत. सदरील टतकेिारी राज्यातील शतेक-यांच्या िगयिारीपेक्षा 

विसगंत िाटत असली तरी येथे एक बाब प्रकषायने नोंद घेण्यासारखी आहे ती म्हणज े हे सिय शतेकरी 

प्रगततशील शतेकरी आहेत. या दृष्टीकोनातनू सदरील आकडिेारीस बतघतले असता लघ ुि अल्पभधूारक 

शतेक-यांची टतकेिारी सचूक आहे. प्रगततशील शतेकरी म्हणजे र्फतत मध्यम ककंिा मोठे शतेकरी असतात 

या गरैसमजाच े येथ ेखंडन होत आहे. तयामळेु प्रगततशील शतेकरी या शे्रणीसाठी शतेक-यांची भधूारकता 
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महतिाचा मदुदा नसनू शतेीकड े बघण्याचा तयांचा दृष्टीकोण तयांना प्रगततशील शतेकरी म्हणुन विशषे 

ओळख देतो अस ेयािरून हदसनू येत आहे.  

४.२.३ शस ांचनाची सवुवधा:  

प्रगततशील शतेक-यांच्या भधूारणेतील ककती टतके भमूम मसचंनाची सवुिधा असणारी आहे याचा 

अभ्यास तामलका ४.२.१ मधे दशयविण्यात आला आहे. तयानसुार ७५ टततयांपके्षा जास्त क्षेत्रासाठी मसचंन 

सवुिधा उपलब्ध असणा-या शतेक-यांची टतकेिारी ६९ टतके आहे, ५१ त े ७५ टतके क्षेत्रासाठी मसचंन 

सवुिधा असणा-या शतेक-यांची टतकेिारी १६ टतके आहे, २६ त े ५० टतके क्षेत्रासाठी मसचंन सवुिधा 

असणा-या शतेक-यांची टतकेिारी ११ टतके आहे तर २५ टततयांपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी मसचंन सवुिधा 

उपलब्ध असणा-या शतेक-यांची टतकेिारी मात्र ४ टतके आहे.  

िरील आकडिेारीिरून मसचंनाचे ि प्रगततशीलतचे ेमहति स्ियसं्पष्ट होत आहे. मसचंनाखालील क्षेत्र 

िाढल्यामळेु शतेक-यांची सामाक्जक आर्थयक क्स्थती बळकट होत े हे देखील स्पष्ट होत आहे. याच सोबत 

मसचंन क्षेत्रातील िाढ ही मसचंनाच्या स्त्रोतांिर देखील अिलबंनु असत ेअस ेहदसनू येत आहे.  

४.२.४ शस ांचनाच ेस्त्रोत 

मसचंनाच्या स्त्रोतांचा अभ्यास केला असता अस ेआढळुन आल ेकी ज्या शतेक-यांजिळ र्फतत 

कालव्यातनू मसचंनाच े पाणी उपलब्ध होत आहे तयचंी टतकेिारी ३० टतके आहे तयापाठोपाठ र्फतत 

विहहरीतनू उपसा करून मसचंन करणारे शतेकरी २६ टतके, कालिा ि विहहर अस ेजोड स्त्रोत असणारे 

शतेकरी २७ टतके, नसुतया कूपनमलकेतनू मसचंन करणारे शतेकरी ४ टतके, विहहर ि कूपनमलका अस ेजोड 

स्त्रोत असणारे शतेकरी ६ टतके तर कालिा विहहर ि कूपनमलका अस े ततहेरी स्त्रोत असणारे शतेकरी ६ 

टतके आहेत. प्रगततशील शतेकरी मसचंनाच्या स्त्रोताचंा िापर आधुतनक पध्दतीने शतेी करण्याच्या भाग 

असल्याच ेमानतात. पीक, पाणी ि माती यांच्यातील परस्पर सबंधं ओळखुन पाण्याच े तनयोजन करणे 

तसेच योग्य पध्दतीने शतेी करण्याकड ेतयांचा कल असतो अस ेअनौपचाररक चचेमधून हदसनू आल ेआहे. 
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मसचंनाची टतकेिारी ककंिा मसचंन स्त्रोताचंी उपलब्धता यापेक्षा अर्धक महति मसचंन व्यिस्थापनेस 

असल्याच ेप्रगततशील शतेक-यांच ेअमभमत आहे. 

ताशलका ४.२.१ ितेक-याांच्या सामाख्जक-आर्थवक बाबीांच ेवववरण 
अ.क्र वर्गवकरण  N =81  सांख्या  टक्केवारी  
अ प्रगतिील ितेक-याांचे सामाख्जक सांस्थेतील पद धारकानसुार वर्गवकरण        

1 सामाक्जक ससं्थचे ेअध्यक्ष  81 12 14.81 

2 सामाक्जक ससं्थचे ेउपाध्यक्ष  81 4 4.94 

3 सामाक्जक ससं्थचे ेसदस्य   81 17 20.99 

4 ग्रामपचंायत सरपचं  81 2 2.47 

5 ग्रामपचंायत उप सरपचं  81 1 1.23 

6 ग्रामपचंायत सदस्य   81 6 7.41 

7 कोणतयाही सामाक्जक ससं्थचे ेसदस्यति नाही  81 39 48.15 

 

एकूण    81 100.00 

आ प्रगतिील ितेक-याांचे जमीन धारकानसुार वर्गवकरण        

1 अतयल्प भधूारक (०१ हेतटर पयांत) 81 9 11.11 

2 अल्प भधूारक (१.०१ त े२.०० हैतटर ) 81 25 30.86 

3 मध्यम भधूारक (२.०१ त े४.००) 81 18 22.22 

4 मोठे भधूारक (४.०० हेतटरपके्षा अर्धक) 81 29 35.80 

 

एकूण    81 100.00 

इ प्रगतिील ितेक-याांचे शस ांचनाचा दज्याव नसुार  वर्गवकरण        

1 २५ टतके पयांत  81 3 3.70 

2  २६ त े५० टतके 81 9 11.11 

3 ५१ त े७५ टतके 81 13 16.05 

4 ७५ टततयांपके्षा जास्त 81 56 69.14 

 

एकूण    81 100.00 

ई प्रगतिील ितेक-याांचे शस ांचनाच्या स्रोताांवरून वर्गवकरण       

1 र्फतत कालिा  81 24 29.63 

2 र्फतत विहीर  81 21 25.93 

3 र्फतत कूप नमलका  81 3 3.70 

4 कालिा + विहीर  81 22 27.16 

5 कालिा +कूप नमलका  81 1 1.23 

6 विहहर + कूप नमलका  81 5 6.17 
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अ.क्र वर्गवकरण  N =81  सांख्या  टक्केवारी  
7 कालिा + विहहर + कूप नमलका  81 5 6.17 

 

एकूण    81 100.00 

उ प्रगतिील ितेक-याांचे सामाख्जक सांस्थाांमधील पद धारकानसुार वर्गवकरण        

1 एकाही ससं्थेत पद धारण केलेले नाही  81 39 48.15 

2 एका ससं्थेत पद धारण केलेले आहे   81 39 48.15 

3 एका पेक्षा अर्धक ससं्थेत पद धारण केलेले आहे  81 3 3.70 

 

एकूण    81 100.00 

स्त्रोत: सा.शा.वि.शा. िाल्मी औरंगाबादच्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे - िषय २०१८ 

भाग-४.३ 

ितेी ववषयक ववववध बाबी व तयावर प्रशिक्षणोपराांत  पडलेल्या प्रभावाच ेववर्शलेषण 

४.३.१ माती व पाणी परीक्षण: 

ताशलका ४.३.१ माती व पाणी पररक्षण ववषयाबाबत प्रगततिील ितेक-याांच ेप्रशिक्षणपवूव व प्रशिक्षणोपराांत  

अशभमताांच ेववर्शलेषण 

स्त्रोत: सा.शा.वि.शा. िाल्मी औरंगाबादच्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे - िषय २०१८ 

अ.

क्रां . 

वववरण N 

= 

प्रशिक्षणा पवूी अशभमत प्रशिक्षणा नांतर  अशभमत 

होय नाही अतनख्र्शचत होय नाही अतनख्र्शचत 

1 माती परीक्षणाची 
माहहती देणे 

81 40 
(50.00%) 

33 
(41.25%) 

07 
(8.75%) 

62 
(77.50%) 

00 
(00.00%) 

18 
(22.50) 

2 पाणी परीक्षणाची 
माहहती देणे 

81 26 
(32.50%) 

47 
(58.75%) 

07 
(8.75%) 

65 
(81.25%) 

00 
(00.00%) 

15 
(18.75) 

3 र्फळ वपकांच्या 
लागिडी अगोदर 
माती तपासािी हे 
माहहत होत े

81 29 
(36.25%) 

39 
(48.75%) 

12 
(15%) 

64 
(80.00%) 

01 
(01.00%) 

15 
(18.75) 

4 र्फळ वपके घेण्यासाठी 
कोणतया प्रकारची 
जमीन लागत े हे 
माहहत होत े

81 23 
(28.75%) 

42 
(52.50%) 

15 
(18.75%) 

64 
(80.00%) 

01 
(01.25%) 

15 
(18.75) 
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माती ि पाणी पररक्षण आधुतनक शतेीच ेभविष्यातील मखु्य स्तभं आहेत. यांच्या पररक्षणाच ेमहति 

जगातील सिय शतेकऱयांना पटलेले आहे ककंिा नाही हा विषय आता चचचेा राहहलेला नाही. परंत ुशतेीतीन 

उतपन्न िाढीच्या सतु्रातील महतिाचा भाग म्हणुन आता या घटकांकड ेबतघतल्या जात आहे. माती ि पाणी 

पररक्षणा ककंिा शतेातील मातीच े तनदान झाल्यािर शतेात लागणा-या इतर तनविष्ठांच े व्यिस्थापन 

योग्यरीतया करता येणे शतय होत आहे. शतेीला अनािश्यकररतया रासायतनक खतांचा डोस देण्यात 

शहाणपण नाही हे जगजाहीर होत आहे. तयामळेु माती ि पाणी पररक्षणािर आधाररत शतेी करण्याच्या 

पध्दतीकड ेशतेकरी मोठ्या प्रमाणािर िळले आहेत. याचे सुदंर िणयन काही शतेकऱयांनी प्रमशक्षणिगायत 

आपल्या प्रततकक्रया व्यतत करतांना केल ेहोत.े मानि शरररातील व्याधींसाठी सियप्रथम लक्षणाचंा अभ्यास 

होतो. शरीराला होणारा त्रास मनषु्याला िदै्याकड े घेिनु जातो. सिंाद प्रकक्रयेतनू पररक्षणाची/नदैातनक 

विश्लेषणाची पायरी पार पाडल्या जात.े नाडी परीक्षण, तिचा तापमान, िेदनेच ेनेमके स्िरूप इतयादी अनेक 

बाबीचंा विचार करून िदै्य विकारातनू मतुत करण्यासाठी औषधीचंी मात्रा, िेळ ि घटका तसेच पथ्यासोबत 

घेण्याचे सचूना देतो. औषध घेताना िदै्याच्या सिय सचूनांचे पालन केल ेअसल्यास शरीरातील व्याधी समळु 

नष्ट होिनु तया रोगांची प्रततकारशतती िाढत ेि स्िास्थ लाभ होतो. असेच तकय  मातीच्या आणण पाण्याच्या 

पररक्षणासोबत तनगडीत आहेत. जमीनीच ेस्िास्थ मातीतील मलुद्रव्यांच्या सतंमूलत उपलब्धतिेर अिलबंनु 

असत.े यातील कुठल्याही मलूद्रव्यांच्या मात्रतेील बदल जमीनीच ेस्िास्थ बबघडविण्यास कारणीभतू ठरतात 

ि तयाचा सरळ पररणाम उतपादनािर होिनु तयािर आर्श्रत असलेल्यांच्या आर्थयक क्स्थतीिर होतो. ऐिढेच 

नव्हे तर उतपादीत मालातील घटकद्रव्यांमधील सतंलून बबघडून तयाचा अप्रतयक्ष पररणाम मानि स्िास्थािर 

होतो. हा एक चक्रीय प्रिास असनू मलूद्रव्यांच्या व्यिस्थापनेसाठी माती ि पाणी पररक्षणाच े महति 

अधोरेखीत करणारा भाग आहे. िाल्मीच्या प्रगततशील शतेकऱयांच्या प्रमशक्षणात या विषयांच ेसमािेशन 

भविष्यातील शतेीच्या सकंल्पनेिर आधारीत आहे. ससं्थेच्या प्राध्यापकांनी ि िजै्ञातनकांनी शतेकऱयांना 

उतपन्न िाढीच्या नव्या सतू्रांकड े िळण्याच ेसकेंत हदल ेआहेत. या सकेंतांचा िापर शतेकऱयांची आर्थयक 

क्स्थती बळकट करण्यासाठी कसा होत आहे या बाबत ससं्था उतसकु होती. सदर सशंोधन अभ्यासात 
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तामलका ४.३.१ मधे दशयविल्याप्रमाणे या विषयािरील शतेकऱयांच्या प्रततकक्रया मागविण्यात/एकबत्रत करण्यात 

आल्या होतया. तयािर आधारीत विश्लेषण खालील प्रमाणे सादर करण्यात येत आहे.  

प्रशिक्षणापवूी  

अदंाज े ५० टतके ि ३२.५ टतके शतेकऱयांना माती ि पाणी पररक्षणाची माहहती असल्याच े

शतेकऱयांकडून प्रा्त प्रततसादातील माहहतीतनू हदसनू येत.े तसेच ३६.२५ टतके शतेकऱयांनी प्रततसाद हदला 

की तयांना र्फळ वपकाचंी लागिड करण्या आगोदर माती पररक्षण करािे ही बाब ज्ञात होती. परंत ुअदंाज े

२८.७५ टतके शतेकऱयांनीच र्फळबागेच्या लागिडीसाठी कोणतया प्रकारच्या जमीनी जास्त उपयतुत असतात 

याची माहहती होती.  

 

प्रशिक्षणानांतर: 

प्रमशक्षणानतंर शतेकऱयांचा प्रततसाद िाढलेला हदसनू आला. मातीच े पररक्षण (७७ टतके), पाणी 

पररक्षण (८१.२५ टतके), र्फळ वपकांच्या आधी माती पररक्षण करणे (८० टतके) तसेच र्फळवपकांसाठी 

उपयतुत जमीनीची माहहती झाल्याच े८० टतके शतेकऱयांनी मान्य केल.े प्रमशक्षणापिूी शतेकऱयांना माहहत 
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असलेल्या माती पररक्षण ि पाणी पररक्षणांच्या ज्ञाना मध्ये प्रमशक्षणातील माहहतीने भर पडली. 

प्रमशक्षणाच्या विविध पध्दती समजुन घेण्यासाठी िाल्मीतील माती ि पाणी परीक्षणाच्या प्रयोग शाळांना 

शतेकऱयांनी भेट हदली होती. िगायतील मशकविलेल ेधड े प्रयोगशाळेत असलेल्या सवुिधांमळेु परीक्षणाच्या 

आटोतयातील मदु्द ेआहेत याचे महति शतेक-यांना सहज पटल.े सोबतच माती ि पाणी परीक्षणाच्या विविध 

सेिा परुिठादारांच्या माहहतीमळेु सामान्य शतेकरी आपल्या जममनीतील मलूद्रव्यांच े व्यिस्थापन सहज 

साध्य करू शकतो हा विश्िास शतेकऱयांमध्ये तनमायण झाला. याचा सरळ पररणाम म्हणज ेशतेकऱयांच्या 

मनोितृतीत झालेला बदल होय. प्रमशक्षणात हदलेल्या माहहतीमळेु शतेकरी मातीचा कस, प्रकार, पोत, 

गणुधमय, पाणी धारण क्षमता, आम्लीयता ककंिा क्षाररयता, मातीच ेदोष ककंिा विकार या बाबत आपल्या 

शतेात प्राथममक अदंाज तयार करू शकला. तयािरून माती परीक्षणाचा तनणयय घेणे तयांना सहज शतय 

झाल.े ज्या शतेक-यांनी माती ि पाणी परीक्षण केल ेतयांना शतेातील इतर तनविष्ठांच्या व्यिस्थापनेच ेसतू्र 

सहज साध्य झाल.े शतेातील मातीच्या गणुधमायनसूार खतांची मात्रा देणे, सयूोग्य पीक पध्दती तनधायररत 

करणे, मसचंनाच/ेपाण्याच ेसयूोग्य तनयोजन करणे, जमीनीतील मलूद्रव्यांचा विचार करून आिश्यक मलूद्रव्ये 

परूविणे, सेंहद्रय खतांच्या िापराने मातीतील सकू्ष्मजीिांमधे िाढ करणे, जमीनीचा पोत चांगला करणे तसेच 

मातीचा कसदारपणा हटकिनु ठेिणे इतयादींमळेु शतेक-यांच ेनकुसान कमी होिनू पशैांची बचत झाली ि 

अप्रतयक्षपणे तयांचे उतपन्न िाढल.े      

कें द्र शासन ि राज्यशासन िेळोिेळी शतेकऱयांसाठी या विषयाच्या सचूना तनगयममत कररत असतात. 

शासनाच्या कृषी विभागातनू विविध योजनांना राबविण्यात येतात. यात माती ि पाणी परीक्षणाची माहहती 

सतत प्रचारीत ि प्रसारीत केली जात.े सिय शतेकऱयांजिळ आप-आपल्या शतेांतील मातीचे आरोग्य पबत्रका 

(हेल्थ काडय) असािे ही बाब प्रामखु्याने शासनाच्या कृषी धोरणात ि कृषी योजनांमधे ठळकपणे ठेिण्यात 

आली आहे. या हदशनेे दरिषी माती परीक्षणासाठी शतेकऱयांची सखं्या िाढत आहे. परंत ु शासकीय 

काययक्रमांमध्ये मातीतील मलुद्रव्यांच्या व्यिस्थापनेसाठी माती परीक्षणाच्या पररणामांचा िापर शतेकऱयाने 

कसा करािा हा विषय सहज-सलुभ करण्यासाठी कुठलीही योजना अक्स्ततिात नाही. तयामळेु येणाऱया 

काळात माती परीक्षणांच्या पररणामांिर आधारीत उपाय योजनांसाठी सहज-सलुभ मोबाईल ॲप तयार 
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करणे यािर शासनाने लक्ष द्यािे अस ेसचुिािेसे िाटत.े माती ि पाणी परीक्षणाचंी सवुिधा शतेकऱयांच्या 

आिातयात असण्यासाठी आिश्यक प्रयोगशाळांची सखं्या िाढविणे तसेच गािों गािी चलीत माती ि पाणी 

पररक्षण प्रयोगशाळाचं्या कीट्स पोहचविण्याच े प्रयोग कराियास कृषी विस्तार यतं्रणेला योजना देण्यात 

याव्यात. 

भविष्यातील शतेीची दशा आणण हदशा बदलणारी माती ि पाणी परीक्षणाची माहहती सोशल ममडीया 

मधून लोकामभमखु करण्यासाठी प्रमश्क्षत शतेकऱयांनी िाल्मीच े ममत्र या भमूमकेतनू आपली क्स्िकायय 

भमूमका िठिािी ि या विषयाचे महति सिायसाधारण शतेकऱयांपयांत पोहचिाि.े 

४.३.२ सकू्ष्म शस ांचन: वाल्मी प्रशिक्षणानांतर 

ताशलका ४.३.२ सकू्ष्म शस ांचन ववषयाबाबत प्रगततिील ितेक-याांचे प्रशिक्षणोपराांत  अशभमताांच ेववर्शलेषण 

अ.
क्रां . 

ववधान N= प्रशिक्षणा नांतर ितेक-याांचे अशभमत 
होय नाही अतनख्र्शचत 

1 सकू्ष्म मसचंनाचा िापर करण्यास सरुिात केली 81 64. 
(79.00%) 

10 
(12.34%) 

07 
(08.64%) 

2 हठबक/ तषुार मसचंनाच ेर्फायदे लक्षात आल े 81 73 
(90.00%) 

03 
(04.00%) 

05 
(06.17%) 

3 मोठ्या प्रमाणात पाण्याची बचत होत े हे 
समजल े

81 73 
(90.00%) 

03 
(04.00%) 

05 
(06.17%) 

4 वपकाखालील क्षेत्र िाढविता येत ेहे कळाल े 81 76 
(94.00%) 

00 
(00.00%) 

05 
(06.17%) 

5 जममनीची धूप होत नाही हे कळाल े 81 70 
(87.00%) 

4 
(05.00%) 

7 
(08.64%) 

6 वपकांना मोजून गरज ेइतकेच पाणी देता येत े
हे मशकलो 

81 76 
(94.00%) 

00 
(00.00%) 

05 
(06.17%) 

स्त्रोत: सा.शा.वि.शा. िाल्मी औरंगाबादच्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे - िषय २०१८ 

प्रमशक्षणातील मसचंन व्यिस्थापनेच्या विषयांमध्ये विविध मसचंन पध्दतींिर सत्र े ठेिण्यात आली 

होती. तयापकैी सकू्ष्म मसचंन पध्दती बाबत झालेल्या सादरीकरणात देण्यात आलेल्या माहहतीचा प्रभाि 

प्रमश्क्षत शतेकऱयांिर तामलका ४.३.२ मध्ये दशयविल्या प्रमाणे विधानांच्या मदतीने बघण्यात आला.  
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सकू्ष्म मसचंन प्रणांलींचा परुस्कार शासनाच्या अनेक योजनांमधून होत आहे. प्रधान मतं्री कृषी 

मसचंाई योजने अतंगयत देण्यात आलले्या घोष िातयात –“मोर क्रॉप पर ड्रॉप” अथायत पाण्याच्या प्रतयेक 

थेंबातनू जास्तीत जास्त पीक ममळविण्याची योजना असा याचा उल्लेख घोषीत करून सकू्ष्म मसचंनाच े

महति अधोरेखीत केल ेआहे. परंत ुयाने मसचंनाच ेप्रश्न सटुणार आहेत का? ककंिा शतेीसाठी लागणारे पाणी 

परुणार आहे का? या प्रश्नांची येणाऱया काळात नतकीच िाच्यता होईल. सकू्ष्म मसचंन सकंल्पनेच्या 

महतिपणूय घटनेस आता पाच-सहा दशके पणूय होत आली आहेत. शतेकऱयांनी सकु्ष्म मसचंनास प्राधान्य हदल े

नाही हे या दशकांमधील मसचंन पध्दतीच्या हळुिार प्रगती िरून सहज लक्षात येत.े परंत ु पाण्याच्या 

सयुोग्य िापरासाठी सकू्ष्म मसचंन प्रभािी उपाय आहे का? हा प्रश्न आजही हिा तसा हाताळला गेल्याच े

हदसनू येत नाही. िरील तामलका ४.३.२ आकडयांिर नजर टाकली तर अस ेलक्षात येत ेकी शतेकऱयांच े

प्रमशक्षणानतंर सकू्ष्म मसचंनाच्या बाबतीतील ज्ञान ८७ त े ९४ टततयापयांत िाढलेले आहे. परंत ु सकू्ष्म 

मसचंनाचा िापर करण्यास सरुिात र्फतत ७९ टतके शतेकऱयांनीच केली आहे. ज्ञानाचे रूपांतर अनकुरणात 

व्हािे ही प्रकक्रया अनेक बाबींिर अिलबंनु असत ेयात दमुत नाही. परंत ुमहति पटल्यािर ि जलसाक्षरता 

िाढल्यािर सकू्ष्म मसचंनाकड ेप्रगततशील शतेकरी िळत नाहीत अस ेहदसनू येत आहे. याची कारण मीमांसा 

केली असता अस े लक्षात आल ेकी िाढलेल्या जलसाक्षरतलेा कृततत आणण्यासाठी शतेक-यांना िेळेिर 
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सूक्ष्म शसांचना बाबत िेतक-याांचे प्रशिक्षण पश्चात अशिमत - सांख्या

ितय नािी अननश्श्चत 
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गणुिततापणूय सामग्री उपलब्ध व्हािी याचे योग्य इन्िास्रतचर नसल्यामळेु इच्छा असनू देखील प्रगततशील 

शतेकरी सकू्ष्म मसचंनापासनू िरं्चत आहेत. तामलका ४.३.२ मधे अतनक्श्चत प्रततसादािरील शतेक-याचं्या 

सखं्येकड ेबघनु याची खात्री पटत.े अस ेअसनू देखील सकू्ष्म मसचंनाच्या बाबतीतील अनकुरणाचा आलखे 

िाढविता येि ुशकतो का? यािर सशंोधन ेघ्यािी लागणार आहेत.  

एक गरैसमज सकू्ष्म मसचंनाच्या बाबतीत रूढ होत आहे. तो हा की ज्या हठकाणी पाण्याच ेदमुभयक्ष्य 

आहे तया हठकाणी ही मसचंन व्यिस्था अतयतं उपयोगी आहे अशा आशयाने प्रचार केला जातो आहे. ही 

एक गरैसमजुत आहे. दसुरी गरैसमजुत म्हणज ेसकू्ष्म मसचंन ततं्रज्ञान हे गुतंागुतंीचे आहे ि याची ककंमत 

जास्त आहे, र्फतत साधन सपंन्न शतेकऱयांनाच सकू्ष्म मसचंन परिडत ेइतयादी आहेत. योग्य प्रचाराच्या 

अभािामंळेु या गरैसमजुती शतेकऱयांमध्ये पसरल्या (रूज)ू आहेत. पररणामी सकू्ष्म मसचंनाची पाळे-मळेु 

शतेीमध्ये रूजली नाही. सकू्ष्म मसचंनाच्या सदंभायत प्रमशक्षणात आलले्या शतेकऱयांनी हदलेल्या 

प्रततकक्रयामंधून अस ेसमजत ेकी सकू्ष्म मसचंन पध्दतीसंाठी माहहती-मशक्षण-सिंाद (सचंार) चे कमकुित सतू्र 

सयुोग्य तनयोजनाने बळकट करािे लागणार आहे. याचे उदाहरण म्हणज ेदेशातील महान कृषीशास्त्रज्ञ डॉ. 

एम.एस.स्िाममनाथन यांनी हदलेल्या तयांच्या मळु सदेंशात हदलेल्या माहहतीचा अपभ्रशं (अधायच भाग) 

प्रचार-प्रसारात आहे. डॉ. एम. एस. स्िामीनाथन यांनी “मोर क्रॉप पर ड्रॉप” एिढाच सदेंश हदला नसनू 

तयाच्या पढेु “र्फॉर हायर इन्कम ऑर्फ र्फामयस” हे शब्द पण जोडलेले आहेत. परंत ुदीड दशकांपके्षा जास्त 

काळापासनू तयांच्या मळू सदेंशातील अधायच भाग प्रचार-प्रसाराच्या माध्यमातंनू लोकांपयांत पोहचत आहे ि 

सिायत महतिाचा भाग ज्याने शतेकरी मोठ्या प्रमाणात सकू्ष्म मसचंनाकड ेआकृष्ट होि ुशकतो तो भाग 

तन:शब्द आहे. अथायत शास्त्रज्ञांच्या कृती सशंोधनाकड े पणूयतिाने बघनु तयािर आधारीत प्रचार प्रसार ि 

विस्तारांचा आराखडा तयार झाला असता तर सकू्ष्म मसचंनाच्या गरैसमजुती रूज ुझाल्या नसतया. सकू्ष्म 

मसचंनाने शतेकऱयांच्या उतपन्नात झपाट्याने िाढ होत,े पाण्याची बचत होत,े जममनीची धूप थांबत,े 

वपकांना तयांच्या गरजेनसुार मोजुन पाणी देता येत ेयांच्या सोबतच हे ततं्रज्ञान अगदी सोपे आहे, सिय 

शतेकऱयांच्या आिातयातील आहे, नसैर्गयक आहे, सामान्य माहहती असलेल्यांसाठी देखील कृतीयोग्य आहे 

या बाबींिर लक्ष देणे गरजचेे आहे. येणा-या काळातील कृषी विस्तार यतं्रणेला अनेक प्रकारच्या आव्हानांना 
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तोंड दयायचे आहे. तयांच्या उपयोगीतलेा आव्हान देणारी सोशल ममडीया नािाची समानांतर यतं्रणा 

झपाटयाने िाढली आहे. यात कमी खचायत ि अविलबं माहहतीचा प्रचार प्रसार शतय होत आहे. दोन 

दशकांपिुी सायबर एतसटेंशनचा नारा बलुदं झाला होता आता तयाच्या बदलतया स्िरूपािर कृषी धोरणे 

आखािी लागतील जेणे करून सोशल ममडीयातील जोखीमा ि भ्रामक माहहतीला िगळुन योग्य तांत्रीक 

माहहती शतेक-यांपयांत पाहेचविण्यात विस्तार यतं्रणा यशस्िी होईल.  

४.३.३ प्रशिक्षण पध्दतीांच्या प्रभावाां बद्दल प्रशिक्षक्षत प्रगततिील ितेकऱयाांच ेप्रशिक्षणोपराांत अशभप्राय 

ताशलका ४.३.३ प्रशिक्षण पध्दतीांबाबत प्रगततिील ितेक-याांचे प्रशिक्षणोपराांत  अशभमताांच ेववर्शलेषण 

अ.
क्रां . 

ववधान N = प्रशिक्षणोपराांत  प्रततसाद 
होय नाही 

1 प्रमशक्षणा दरम्यान िाक्ल्मच्या तांबत्रक र्चत्रर्फीतत 
दाखिल्यामळेु र्फायदा झाला 

81 80 
(98.76%) 

01 
(1.23%) 

2 प्रमशक्षणामळेु कृषी योजनांची माहहती ममळाली 81 80 
(98.76%) 

01 
(1.23%) 

3 प्रक्षेत्र भेटीमळेु कृषी ततं्रज्ञान ि पाणी व्यिस्थापनाची 
उपयतुत माहहती ममळाली 

81 80 
(98.76%) 

01 
(1.23%) 

4 ससं्थेतील प्रातयां्क्षकांमळेु जल व्यिस्थापन ि कृषी 
ततं्रज्ञानाचा उपयोग करण्यास मदत झाली 

81 80 
(98.76%) 

01 
(1.23%) 

5 शतेकऱयांच ेअनभुि कथन काययक्रमामळेु लाभ झाला 81 80 
(98.76%) 

01 
(1.23%) 

6 पाहुणे व्याख्यातयांची व्याख्याने उपयतुत होती 81 80 
(98.76%) 

01 
(1.23%) 

स्त्रोत: सा.शा.वि.शा. िाल्मी औरंगाबादच्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे – िषय २०१८ 

या सशंोधन अहिालातील मळू सकंल्पना प्रगततमशल शतेकऱयांिर या प्रमशक्षणाच्या प्रभािांच े

विश्लेषण करणे अस ेआहे. तया दृष्टीन ेतामलका ४.३.३ मधील विधानांना शतेकऱयांच ेअमभप्राय प्रा्त झाल े

आहेत. सिय सहा विधानानंा जिळ जिळ ९९ टतके शतेकऱयांनी सकारातमक प्रततसाद हदलेला आहे. तयामळेु 

िाल्मीच्या प्रगततशील शतेकऱयांच्या प्रमशक्षण प्रभािाबंाबत ठामपणे विधान करता येत ेकी ही प्रमशक्षणे 

ससं्थेच्या यशस्िी प्रमशक्षणापंकैी असनू ससं्थेने यास भविष्यात देखील शतेकऱयांच्या हहतास्ति सरुू ठेिािे. 
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वाल्मीच्या ताांत्रत्रक र्चत्रर्फीतत : 

सदरील प्रमशक्षणातील शतेकऱयांना खालील प्रमाणे िाल्मी तनममयत तांत्रीक र्चत्रकर्फती दाखविण्यात 

आल्या होतया. 

1. िाल्मी ची यशगेाथा        

2. प्रिाहमापन पध्दती 

3. भजूल 

4. गगंा आली रे अगंणी      

या तांबत्रक र्चत्रर्फीततमंध्ये मसचंन व्यिस्थापनेच े क्तलष्ट ततं्रज्ञान अगदी सो्या भाषते ि कृतत 

प्रयोगाद्िारे र्चबत्रत केलेले आहे. या प्रयोगांचे शतेकऱयाने अनकुरण कराियाच ेअसल्यास तयासाठी 

आिश्यक मागयदशयन र्चत्रर्फीततमंध्ये देण्यात आल ेआहे. शतेकऱयांनी हदलेल्या प्रततकक्रयेतनू अस े

लक्षात येत ेकी मसचंनाच्या तांबत्रक बाबी क्तलष्ट भासत असल्या तरी तयांचे योग्य र्चत्रीकरण 

केल्यास ि तयातील बारकाि ेसो्या भाषते सादर केल्यास तयाचा प्रभाि सकारातमक होतो. 
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प्रशिक्षण पध्दतीच्या प्रिावाां बद्दल िेतकऱयाांचे प्रशिक्षण पश्चात अशिप्राय

ितय नािी
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कृषी योजनाांची माहहती: 

प्रमशक्षणात इतर विभागांच्या अर्धकाऱयांच ेपररसिंाद ि चचायसत्र ेतसेच व्याख्यान सत्र े ठेिण्यात 

आली होती. कृषी विभागाच्या अर्धकाऱयांना या प्रमशक्षणात आिजुयन आमबंत्रत करण्यात आल ेहोत.े 

प्रगतीशील शतेकऱयांशी झालेल्या चचेत अनेक कृषी योजनांची माहहती देण्याचे प्रयतन कृषी 

अर्धकाऱयांनी केल.े शतेकऱयांच्या प्रा्त प्रततसादांिरून तयांना या माहहतीचा उपयोग होत असल्याच े

जाणित.े तयामळेु कृषी विभागाचा िाल्मीतील प्रमशक्षणात सहभाग राज्यातील शतेकऱयांमध्ये 

सकारातमक िातािरण तनमायण करण्यात यशस्िी झाला आहे अस े तनष्कषय ठामपणे काढता येिु 

शकतात. 

प्रक्षेत्र भेट: (फर्फल्ड व्हीजीट) 

प्रगततशील शतेकऱयांच्या पाच हदिसीय प्रमशक्षणातील महतिाचा भाग तयांचा प्रक्षेत्र भेटीचा हदिस 

असतो. ससं्थेच्या स्िस्थ परंपरेतनू लाभक्षेत्र तसेच आस-पासच्या क्षेत्रात विकमसत झालेल्या 

गािांच्या भेटींच ेसत्र प्रमशक्षणात सहभागी शतेकरी तसेच गािांतील शतेकरी यांच्या परस्पर सरळ 

सिंादाच ेप्रभािी माध्यम आहे. यात शतेकरी एकमेकांच्या अनभुिांच ेसरळ आदान-प्रदान करतात. 

तयातनू “समान समज” तनमायण होण्यास मदत होत.े व्याख्यान ककंिा प्रमशक्षण िगायतील 

सादरीकरणात ज्या बाबींची अनकुरणीयता साशकं िाटत ेतया बाबी प्रतयक्षात शतेकऱयांनी प्रयोगात 

आणुन आपले उतपन्न िाढविले आहे यािर प्रमाणासहहत माहहती ममळाल्याने प्रमशक्षणाथी शतेकरी 

मोठ्या प्रमाणात लाभाक्न्ित झाल ेआहेत ि तयांच्या व्यिहारात प्रमशक्षणानतंर सकारातमक बदल 

घडून आला आहे. प्रमशक्षणोपरांत  या प्रयोगांची पनुराितृती प्रमश्क्षत शतेकऱयांनी आप-आपल्या 

शतेात करून तया प्रयोगांना िाढविण्याच ेकाम केल ेआहे. 
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सांस्थेच्या प्रातयक्षक्षक प्रक्षेत्रास भेट: 

प्रमशक्षणात सहभागी प्रमशक्षणाथींना ससं्थेच्या पररसरात विकमसत प्रदशयन प्रक्षेत्रािर घेण्यात 

आलेल्या विविध पीक पध्दती, मसचंन पध्दती, पाणलोट क्षेत्र विकासाची काम,े र्फलोद्यान विकास, 

माळरान विकास, पडीक भमूम विकास तसेच हिामान प्रयोगशाळा ि जलशास्त्रीय प्रयोगशाळांची 

माहहती देण्यात आली. ससं्थेच्या प्रदशयन प्रक्षेत्रात प्राकृतीक पररक्स्थतीत कुठल्याही मोठ्या 

बदलासंाठी प्रयतन न करता मळू क्स्थतततच नसैर्गयक सपंदेचे सधंारण ि सरंक्षण शतय 

असल्याच्या प्रयोगांच े प्रातया्क्षक दाखविण्यात आल.े जमीनीच्या प्रकारानसुार तयाचा िापर 

करण्याच्या प्रातय्क्षकांमळेु पडीक भमूम विकासा बाबत सकारातमक सदेंश प्रक्षेपीत झाला. तयाचा 

प्रभाि शतेकऱयांच्या प्रततसादात हदसनू येत असनू िाल्मीतील प्रातय्क्षक प्रक्षेत्र “मॉडले” असल्याची 

ग्िाही शतेकऱयांनी हदली आहे. 

ितेकऱयाांच ेअनभुव कथन: 

प्रतयेक प्रमशक्षणात राज्यातील विविध भागातील प्रगततशील शतेकऱयांनी भाग घेतला होता. 

प्रगततशील शतेकरी असल्याने तयांनी आप-आपल्या शतेांिर तसेच गािांत अनेक लक्षणीय काम े

केली होती. तयांच्या अनभुिाचा लाभ इतर शतेकऱयांना देखील व्हािा या उद्देशान े प्रमशक्षणा 

दरम्यान अनभुि कथनासाठी सत्र ठेिण्यात आल े होत.े या सत्रात प्रमशक्षणामंध्ये सहभागी 

शतेकऱयांनी आपल्या अनभुि कथनाने तयांच्या यशस्िी प्रयोगांची सार स्िरूपात माहहती हदली. या 

माहहतीमळेु अनेक शतेकऱयांनी प्रमशक्षणोपरांत  देखील एकमेकांशी सपंकायत राहुन तसेच एक 

दसुऱयांच्या गािांना प्रतयक्ष भेट देिनू ततं्रज्ञान आतमसात केलेले आहे. अनेक शतेकऱयांनी 

प्रमशक्षणोपरांत  ससं्थेशी सपंकय  करून या कामांची पषु्टी केली आहे. तसेच शतेकऱयांनी हदलेल्या 

प्रततसादािरून स्पष्ट होते की अनभुि कथनातनू सकारातमक प्रभाि तनममयती शतय आहे. 
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४.३.४ वाल्मी प्रकािनाबद्दल अशभप्राय 

अ. 
क्रां . 

प्रकािनाच ेनाव N = प्रशिक्षणोपराांत  प्रततसाद 
उपयकु्त अनपुयकु्त अतनख्र्शचत 

1 बागायती ज्िारी 81 70 
(86.42%) 

04 
(04.94%) 

20 
(24.69%) 

2 बागायती गहू 81 63 
(77.78%) 

00 
(00. 00%) 

11 
(13.58%) 

3 भईुमूगं लागिड 81 62 
(76.54%) 

04 
(04.95%) 

14 
(17.28%) 

4 ऊस लागिड 81 59 
(72.84%) 

04 
(04.94%) 

18 
(22.22%) 

5 बागायती कापसू 81 57 
(70.37%) 

15 
(18.52%) 

30 
(37.04%) 

6 भात शतेी 81 52 
(64.20%) 

15 
(18.52%) 

14 
(17.28%) 

7 केळी शतेी 81 45 
(55.56%) 

08 
(09.88%) 

28 
(34.57%) 

8 म.मस.ंप.श.ेव्य. कायदा 2005 81 36 
(44.44%) 

03 
(03.70%) 

16 
(19.75%) 

 स्त्रोत: सा.शा.वि.शा. िाल्मी औरंगाबादच्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे - िषय २०१८ 

िाल्मी ससं्थेच्या स्थावपत उहददष्टांमध्ये प्रमशक्षणा सोबतच महतिपणूय विषयांच्या प्रकाशनांची 

उहददष्टे देखील समाविष्ट आहेत. या उद्देशाच्या पतूीसाठी ससं्थेने िेळोिेळी विविध प्रकाशने प्रकामशत केली 

आहे. सद्यक्स्थततत ससं्थेची प्रकामशत ७० प्रकाशने असनू तयातील अनेक प्रकाशने शतेकऱयांसाठी तयार 

करण्यात आली आहेत. या प्रकाशनांची ससं्थेत ठराविक कालांतराने पनुराितृती योग्य तया सधुारांसह 

काढण्याची प्रकक्रया अमलात आणल्या जात.े प्रकाशनांची यादी पररमशष्ट ३ मध्ये देण्यात आली आहे. 

प्रगततशील शतेकऱयांच्या प्रमशक्षणात सहभागी झालले्या शतेकऱयांसाठी ससं्थेच्या प्रकाशन विभागातरे्फ 

प्रमशक्षण िगाय बाहेर स्टॉल लािण्यात येतो. शतेकरी तया स्टॉलला भेट देिनू प्रकाशने बघतात ि तयातील 

काही प्रकाशने सिलतीच्या दराने उपलब्ध असल्याने विकत घेतात. तामलका ४.३.४ मधील आठ प्रकाशनांना 
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शतेकऱयांचा प्रततसाद ममळत असल्याच े हदसनू येत आहे या प्रकाशनांच्या उपयोगीत े बाबत शतेकऱयांना 

विचारलेल्या अमभप्रायातनू प्रथमदशयनी जिळ-जिळ सियच प्रकाशने उपयोगी असल्याच ेहदसनू येत आहे. 

सिायत अर्धक उपयतुत प्रकाशनांना क्रमिार – बागायती गहु (८६.४२ टतके), भईुमगू लागिड 

(७७.७८ टतके), ममसपंशवे्य कायदा (७६.५४ टतके), ऊस लागिड (७२.८४ टतके), बागायती ज्िारी (७०.३७ 

टतके), भात शतेी (६४.२० टतके), केळी लागिड (५५.५६ टतके) ि बागायती कापसू (४४.४४ टतके) 

प्रततसाद ममळालेल े आहे. भात शतेी, बागायती कापसू ि केळी लागिड या प्रकाशनांना अनपुयतुत 

दशयविणारे शतेकरी ० त े १९ टतके आहेत तयामळेु या प्रकाशनांच्या उपयतुतत े बाबत ककंिा तयातील 

माहहतीस अर्धक सरळ ि सो्या शब्दात मांडता येण्याची शतयता तपासणी बाबत ससं्थेतील सबंरं्धत 

शाखेन ेयोग्य काययिाही करािी अस ेसचुविण्यात येत ेआहे. मोठ्या प्रमाणात “अतनक्श्चत” प्रततसाद देणाऱया 

शतेकऱयांच ेप्रमाण बागायती कापसु, केळी लागिड, बागायती ज्िारी, ऊस लागिड, म.मस.ंप.श.ेव्य.कायदा 

२००५, भईूमगू ि भात शतेी तसेच बागायती गहु या प्रकाशनांसाठी ममळालेल ेआहे. तयामळेु सदरील 

प्रकाशनांच्या सधुाररत आितृतींची गरज भासत असनू यािर िाल्मीतील सबंधंीत यतं्रणा योग्य ती काययिाही 

करेल अशी अपेक्षा आहे. 
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बागायती ज्वार  बागायती गहू भुयमुुंग लागवड ऊस लागवड बागायती कापसू भात शेती केळी लागवड म.ससुं.प.शे.व्य. 
कायदा 2005

वाममी प्रकािनाबद्दल िेतक-याांचे प्रशिक्षण पश्चात अशिमत

उपयुक्त अनुपयुक्त अननश्चित 
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एकंदरीत िाल्मी प्रकाशनानंा शतेकऱयांनी सदंभायसाठी िापरले असल्याची खात्री तामलका ४.३.४ 

मधील आकडयांिरून होत.े िाल्मी प्रकाशने शतेकऱयानंा तयांच्या पीक पध्दतींच्या तनधायरणांसाठी तसेच 

आधतुनक ततं्रज्ञान आतमसात करण्यासाठी योग्य माहहती परुविण्याच ेखात्रीलायक प्रकाशने आहेत. तयामळेु 

या प्रकाशनांच्या सधुाररत आितृतींना ससं्थेने प्रकामशत केल्यास तयाचा उपयोग भविष्यातील प्रगततशील 

शतेकरी प्रमशक्षणांिर तनक्श्चत होईल. 

४.३.५ वाल्मी प्रशिक्षणानांतर ितेीत झालेले बदल व प्रशिक्षणाचा प्रभाव 

ताशलका ४.३.५ वाल्मी प्रशिक्षणानांतर ितेीत झालेले बदल बाबत प्रगततिील ितेक-याांचे प्रशिक्षणोपराांत  

अशभमताांच ेववर्शलेषण 

स्त्रोत: सा.शा.वि.शा. िाल्मी औरंगाबादच्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे - िषय २०१८ 

तामलका ४.३.५ मध्ये प्रगततमशल शतेकरी प्रमशक्षणात सहभागी झालेल्या शतेकऱयांनी प्रमशक्षणोपरांत  

आप-आपल्या शतेात केलेल्या बदलांची तसेच प्रमशक्षणातील विषयांचा तयांच्यािर झालेला प्रभािांची माहहती 

विषद केली आहे. विधान कं्र. १,२,३ ि ४ हे प्रमशक्षणांनतंर शतेक-यांच्या मनोितृतीतील बदल ि तयांच्या 

अ.क्रां . ववधान N = प्रशिक्षणोपराांत  प्रततसाद 
होय नाही अतनख्र्शचत 

1 जममनीच ेसपाटीकरण केल े 81 60 
(74.07%) 

14 
(17.28%) 

07 
(08.64%) 

2 हठंबक/तषुार मसचंन िापरणे चाल ूकेल े 81 64 
(79.01%) 

07 
(08.64%) 

10 
(12.35%) 

3 पाईपद्िारे पाणी देण्यास सरुिात केली 81 57 
(70.37%) 

11 
(13.58%) 

13 
(16.05%) 

4 प्रमशक्षणानतंर शतेी उतपादनात िाढ 
झाली 

81 73 
(90.12%) 

01 
(01.23%) 

07 
(08.64%) 

5 प्रमशक्षणात ममळालेल्या ज्ञानाची इतरांना 
माहहती हदली 

81 71 
87.65%) 

02 
(02.47%) 

08 
(9.88%) 

6 पाणी िापर ससं्था स्थापन केली 81 42 
(51.85%) 

23 
(28.40%) 

16 
(19.75%) 

7 प्रमशक्षणामळेु इतर हठकाणी होणाऱया 
सहली/ प्रमशक्षणात सहभागी होऊ लागलो 

81 72 
(88.89%) 

03 
(03.70%) 

06 
(7.41%) 
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शतेी करण्याच्या पध्दतींमधील व्यिहार पररितयन दशयविणारे ि तयांनी केलले्या शतेीतील बदलांच्या 

बाबतीतील तनदेशक विधान ेआहेत तर ५,६ ि ७ ही विधान ेविषय-प्रभाि तनदेशक विधान ेआहेत. 

प्रमशक्षणांची उपयोगीता मसध्द होण्याची महतिपणूय (टेस्ट) पररक्षा म्हणज ेप्रमशक्षणात मशकविण्यात 

आलेल्या विषयांच े कृततत पररितयन होणे आणण िापरकतयाांच्या ककंिा प्रमशक्षणाथींच्या व्यिहारात 

सकारातमक बदल घडून येणे. िाल्मीने प्रगततशील शतेकऱयांसाठी केलेल्या प्रमशक्षणांमध्ये या दोन्ही 

पररक्षाचं े पररणाम तामलका ४.३.५ मधील प्रततसादातनू दृष्टीगत होत आहेत. प्रमशक्षणानतंर “शतेी 

उतपादनात िाढ झाली” अस े९०.१२ टतके शतेकऱयांनी विषद केल ेआहे तर अदंाज े९.०० टतके शतेकऱयांनी 

यािर तनक्श्चतपणे सांगता येऊ शकत नाही अस ेविषद केले आहे. उतपादनात िाढ होणे हे पररणाम अनेक 

विकासातमक बाबींच े सकेंतक आहेत. शतेकऱयांच्या सामाक्जक-आर्थयक विकासापासनू तर तयाच्या 

क्रयशक्ततचं्या विकासापयांत याचा प्रतयक्ष ि अप्रतयक्ष पररणाम पसरलेला असतो. शासनाच्या अनेक 

योजनांमध्ये गरीबी तनमुयलन ि उपजीविका बळकटी करणाच्या योजनांचा सतत प्रचार-प्रसार होत असतो. 

राज्यातील शतेकऱयांची सखं्या ि शतेीिर आर्श्रत (उपजीविकेशी तनगडीत) मनषु्यबळाच्या टतकेिारीस 

बघता िाल्मीच्या प्रमशक्षणामळेु “उतपादन िाढल”े असा प्रततसाद ठामपणे नमदू करणाऱया प्रगततशील 

शतेकऱयांमळेु प्रमशक्षणांची प्रभािशीलता ठळकपणे अधोरेखीत होत आहे. अतयतं कमी खचायत प्रभािी पणे 

कृषी व्यिसाय बळकट करण्याचा मागय प्रमशक्षणांतनू साधता येतो हे या हठकाणी मसध्द होत आहे.  

“सकू्ष्म मसचंन अथायत हठबक ि तषुार मसचंन पध्दती िापरण्यास सरुिात करणारे” ७९.०१ टतके 

शतेकरी, “जममनीच ेसपाटीकरण करणारे” ७४.०७ टतके शतेकरी ि “वपकांना पाईपद्िारे पाणी हदल”े हे 

विषद करणारे ७०.३४ टतके शतेकरी शतेीत बदल करण्याच्या मनोितृतीतील पररितयनामळेु प्रेरीत झालेले 

आहेत. ही प्रकक्रया ईथेच थांबली नसनू ती व्यिहार पररितयनातनू कृततशीलतकेड ेिळली आहे अस ेस्पष्ट 

हदसनू येत आहे. शासनाच्या कृषी विस्तार धोरणांमधील महतिाचा भाग म्हणजे शतेक-यांची प्रमशक्षणे 

आयोक्जत करून तयांना शतेीच ेआधुतनक ततं्रज्ञान आतमसात करण्यासाठी प्रेरीत करणे, तयांच्या शतेी 

विषयक ज्ञान ि कौशल्य या गणुांचा विकास करणे ि आधुतनक शतेीच्या ततं्रज्ञानाचा अिलबं करून 

कृततशीलतनेे शतेीत बदल करणे. हे बदल पारंपाररक शतेी करण्याच्या पध्दतींपयांत मयायदीत न राहता 
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तयाचा पररणाम शतेक-यांच्या येणा-या वपढयांिर होिनु नविन पध्दती गणुानकु्रमे स्थावपत होतात. 

िाल्मीच्या प्रमशक्षणात हा एक उततम बदल प्रमशक्षणोपरांत  हदसनू आला आहे. याचा पररणाम राज्याच्या 

शतेकरी प्रमशक्षण धोरणांसाठी तनक्श्चत होईल. 

 

शतेीतील बदलांव्यतीररतत इतर प्रभािांमध्ये अदंाज े ८९ टतके शतेकऱयांनी विषद केल ेआहे की 

तयांना इतर हठकाणी होणाऱया सहली ि प्रमशक्षणांमध्ये सहभागी होण्याच्या सधंी ममळाल्या आहेत. िाल्मी 

ममत्र या भािनेने तयांनी ससं्थेच्या प्रमशक्षणांचा यथा योग्य प्रचार-प्रसार केला आहे (अदंाज े ८८ टतके 

शतेकरी). तसेच लाभक्षेत्रातील शतेकऱयांनी (अदंाज े५२ टतके) पाणी िापर ससं्था स्थापन केल्याच े विषद 

केल ेआहे. 

उतपादनात िाढ, शतेीत बदल, प्रमशक्षणातील मशकिण इतरत्र पसरविणे आणण शतेकऱयांना पाणी 

िापर ससं्थेच्या माध्यमातनू सगंठीत करणे हे प्रभाि लक्षणीय असनू प्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षणात 

हाताळलेल्या विषयांच ेदृढीकरण करणारे आहे. 

  

60
64

57

42

71 73 72

14
7

11

23

2 1 3
7 10 13 16

8 7 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

जशमनीचे 
सपाटीकरण केले

हठांबक/ तुषार 
शसांचन वापरणे 
चालू केले 

पाईद्वारे पाणी
देण्यास सुरवात 

केली 

पाणी वापर सांस्था
स्थापन केली 

इतराांना माहिती
हदली 

िेती उत्पादनात 
वाढ झाली 

इतर हठकाणी 
ितणा-या सिली/

प्रशिक्षणात सििाग

प्रशिक्षणानांतर िेतीत झालेमया बदलाांबाबत िेतक-याांचे अशिमत

ितय नािी अननश्श्चत



वाल्मी प्रशिक्षणवर आधारीत प्रगततिील िेतकरी प्रशिक्षणाांच्या प्रभावाांचा अभ्यास 

 

साशाविशा, िाल्मी औरंगाबाद 42 

 

४.३.६ पाणी वापर सांस्था सांबांधी माहहती 

ताशलका ४.३.६ पाणी वापर सांस्था सांबांधी माहहती बाबत प्रगततिील ितेक-याांचे प्रशिक्षणपवूव व 

प्रशिक्षणोपराांत  अशभमताांच ेववर्शलेषण 

स्त्रोत: सा.श.वि.शा. िाल्मी च्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे - िषय २०१८ 

तामलका ४.३.६ मध्ये प्रमशक्षणात पाणी िापर ससं्थेबाबत तनयोजीत सत्रांमध्ये हदलेल्या माहहती 

नसुार प्रमश्क्षत शतेकऱयांनी तया माहहतीचा िापर प्रमशक्षणोपरांत करून पाणी िापर ससं्थांना काययमशल 

अ. 
क्रां . 

ववधान N= प्रशिक्षणा पूवी प्रततसाद प्रशिक्षणा नांतर प्रततसाद 

होय नाही अतनख्र्शचत होय नाही अतनख्र्शचत 

1 पाणी िापर ससं्था 
स्थापनेची माहहती 
ममळाली 

81 27 
(33.33%) 

38 
(46.91) 

16 
(19.75%) 

42 
(51.85%) 

23 
(28.40%) 

16 
(19.75%) 

2 पाणी िापर ससं्था 
नोंदणी झाली 

81 27 
(33.33%) 

38 
(46.91%) 

16 
(19.75%) 

31 
(38.27%) 

17 
(20.99%) 

33 
(40.72%) 

3 पा.िा.स.ंकड े
व्यिस्थापनाच े
हस्तांतरण केल े

81 13 
(16.05%) 

43 
(53.09%) 

25 
(30.86%) 

28 
(34.57%) 

20 
(24.69%) 

33 
(40.72%) 

4 पा.िा.स.ं पाणी िापर 
साधनांची उपलब्धता 

81 5 
(06.17%) 

50 
(61.73%) 

26 
(32.10%) 

38 
(46.91%) 

19 
(23.46%) 

34 
(41.98) 

5 म.मस.ंप.श.ेव्य.कायदा 
2005 ची माहहती 
ममळाली 

81 12 
(14.81%) 

34 
(41.98%) 

35 
(43.21%) 

40 
(49.38%) 

9 
(11.11%) 

32 
(39.51%) 

6 पा.िा.स.ं बठैकांची 
माहहती ममळाली 

81 11 
(13.58%) 

38 
(46.91) 

32 
(39.51%) 

28 
(34.57%) 

3 
(03.70%) 

40 
(49.38) 

7 पा.िा.स.ंकडील 
हहशोब ठेिणे कळाल े

81 09 
(11.11%) 

40 
(49.38%) 

32 
(39.51%) 

38 
(46.91%) 

15 
(18.52%) 

28 
(34.57%) 

8 पाणी पट्टीची माहहती 
ममळाली 

81 21 
(25.93%) 

32 
(39.51%) 

28 
(34.57%) 

42 
(51.85%) 

10 
(12.35%) 

29 
(35.80%) 

9 पाणी िापर ससं्था 
स्थापना केल्याने 
र्फायदा झाला 

81 18 
(22.22%) 

33 
(40.74%) 

30 
(37.04%) 

42 
(51.85%) 

9 
(11.11%) 

30 
(37.04%) 
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करण्याच े काम केल े असल्याचे हदसनू येत आहे. सामान्यत: पाणी िापर ससं्थांची सकंल्पना मसचंन 

प्रकल्पांतगयत तनममयत लाभक्षेत्रास जास्त लाग ु पडत.े परंत ु प्रमशक्षणात सहभागी प्रमशक्षणाथी शतेकरी 

लाभक्षेत्राबाहेरील पण असल्यामळेु पाणी िापर ससं्थेसबंधंीत प्रश्नािली मध्ये दोन प्रकारच े विधान े

विचारण्यात आल ेहोत.े तामलका ४.३.६ मधील अनकु्रमांक १ त े३ मधील विधान ेपाणी िापर ससं्थांबाबत 

प्रतयक्ष कृतत कायाांिर आधारीत आहेत तर अनकु्रमांक ४ त े९ पयांतच े विधान ेशतेकऱयांच्या ज्ञानात िाढ 

झाली ककंिा कस े हे तपासण्यासाठीची विधान े आहेत. या विषयाच े सादरीकरण करण्यासाठी िरील 

तामलकेतील दोन प्रमखु क्स्थतींचा विचार करण्यात आला. एक प्रमशक्षणात येण्यापिूी शतेकऱयांना असलेली 

विषयाची माहहती ि दोन – प्रमशक्षणानतंर तयांच्या माहहतीत पडलेली भर. यामळेु प्रमशक्षण प्रभािांना सादर 

करण्यासाठी तलुनातमक क्स्थती तयार झाली. तयानसुार तामलका ४.३.६ मधील आकडयांच ेखालील प्रमाणे 

विश्लेषण सादर करण्यात येत आहे. 

पाणी िापर ससं्था स्थापन करण्याबाबत सकारातमक कृतत घडून आल्याची खात्री तामलकेतील 

आकडयांिरून हदसनू येत.े प्रमशक्षणापिूी ३३.३३ टतके शतेकऱयांनी पाणी िापर ससं्था स्थापन केल्याच े

विषद केल ेहोत.े प्रमशक्षणानतंर अदंाज े५२ टतके शतेकऱयांनी पाणी िापर ससं्था स्थापन केल्याच ेनमदु 

केल ेआहे. 

स्थापन झालेल्या पाणी िापर ससं्थांच्या नोंदणीची कृतत प्रमशक्षणापिूी ३३.३३ टतके तर 

प्रमशक्षणानतंर िाढून ती ३८.३७ टतके झाली असल्याचे तनदशयनास आल े आहे. तातपयय, पाणी िापर 

ससं्थेच्या नोंदणी बाबत प्रमश्क्षत शतेकरी तयांना िाल्मीच्या प्रमशक्षणात ममळालेल्या माहहतीचा िापर 

कररत आहेत. 

पाणी िापर ससं्थांना मसचंन व्यिस्थापन हस्तांतरणा बाबत प्रमशक्षणापिूी १६.०५ टतके शतेकऱयांच्या 

टतकेिारीत भर पडून प्रमशक्षणोपरांत ती ३४.५७ टतके झाली आहे. यािरून स्पष्ट सकेंत ममळतात की 

मसचंन व्यिस्थापन हस्तांतरण पाणी िापर ससं्थेस करण्याच्या शासनाच्या धोरणास शतेकऱयांनी मान्य 

केल ेअसनू यािर तयांना योग्य प्रकारे प्रमशक्षण हदल ेतर मसचंन व्यिस्थापन हस्तांतरणाच्या कामास िेग 
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देता येि ुशकतो. जल सपंदा विभागांतगयत असलेल्या लाभक्षेत्रातील हजारो पाणी िापर ससं्थांच े मसचंन 

व्यिस्थापन हस्तांतरण विविध ट्यांमध्ये असल्याच ेसमजत.े पाणी िापर ससं्थानंा या ट््यांमधून बाहेर 

येण्यास प्रमशक्षण उपयतुत असल्याच ेिररल तनष्कषाांिरून मसध्द होत आहे. तयामळेु जलसपंदा विभागाने 

पाणी िापर ससं्थांच्या प्रमशक्षणांिर तनिेश करािा ि तयांचे उद्दीष्टे साध्य करािेत. यासाठी राज्यात सध्या 

योग्य पररक्स्थती आहे. 

विधान ५ त े९ चे विश्लेषण केल्यास पाणी िापर ससं्थेच्या बाबतीतील विविध विषयांची माहहती 

शतेकऱयांसाठी ज्ञानिधयक होती अस ेतयांच्या प्रततसादािरून हदसनू येत.े यात सिायत जास्त माहहती बाबत 

क्रमिारी नसुार प्रमशक्षणोपरांत  ममळालले्या प्रततसादािरून पाणी पट्टी बाबतची माहहती (५१.८५ टतके), 

पािास ंचे र्फायदे (५१.८५ टतके), महाराष्र मसचंन पध्दतींच ेशतेकऱयांकडून व्यिस्थापन कायदा २००५ ची 

माहहती (४९.३८ टतके), पािास ं च्या बठैकाचंी माहहती (४६.९१ टतके) ि पािास ंना उपलब्ध झालेल्या 

साधनांची माहहती ममळाल्याचे प्रमाण ३४.५७ टतके असल्याच ेहदसनू येत आहे. या माहहतीच्या टतकेिारीच े

प्रमशक्षण पवूियच्या क्स्थतीशी तलुनातमक अभ्यास केल्यास सियच विधानांमध्ये प्रमशक्षणानतंर लक्षणीय िाढ 

झाल्याच ेहदसनू येत आहे. िाल्मी ससं्थेच ेपाणी िापर ससं्था बाबत प्रमशक्षण उच्च प्रततच ेआहे हे यािरून 

स्पष्ट होत आहे. अनेक िषाांच्या पररश्रमातनू ही प्रमशक्षणे पररष्कृत होत आली आहेत. तयामळेु 

शतेकऱयांच्या गरजांनसुार प्रमशक्षणाचं े तनयोजन होिनू सकंक्ल्पत पररणाम प्रा्त होतात हे िररल 

सशंोधनातनू स्पष्ट होत आहे. िाल्मीच्या प्रमशक्षणांचा सकारातमक प्रभाि शतेकऱयाचं्या मानमसकतिेर पडत 

असनू तयानसुार प्रा्त ज्ञानाचे कृततत रूपांतरण करण्याची टतकेिारी आश्चयय करण्यासारखी आहे. िरील 

पररणामांिरून जलसपंदा विभाग तसेच मदृ ि जल सधंारण विभागांनी पािास ंच्या प्रतततनधींसाठी तसेच 

प्रगततशील शतेकऱयांसाठी िाल्मीच्या प्रमशक्षणांिर मभस्त ठेिनू आप-आपल्या विभागाच े उहददष्टे प्रा्त 

करण्याकड ेिाटचाल केल्यास तयाचे राज्यात सकारातमक पररणाम हदसनू येतील.  
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४.३.७ प्रशिक्षणानांतर झालेल्या प्रतयक्ष-अप्रतयक्ष लाभाची माहहती 

 ताशलका ४.३.७ प्रशिक्षणानांतर झालेल्या प्रतयक्ष लाभा बाबत ितेक-याांचे अशभमत                   

अ.क्रां . प्रतयक्ष लाभ N= 
81 

२५ टक्के पयांत २५-५० टक्के  ५०-७५ टक्के १०० टक्के माहहत नाही 
सांख्या टक्के सांख्या टक्के सांख्या टक्के सांख्या टक्के सांख्या टक्के 

१ उतपन््नात िाढ 81 11 13.58 24 29.63 32 39.51 6 7.41 8 9.88 

२ पाण्याची बचत 81 12 14.81 20 24.69 28 34.57 15 18.52 6 7.41 

३ सेंहद्रय शेतीत िाढ 81 15 18.52 16 19.75 25 30.86 13 16.05 12 14.81 

४ खताची बचत 81 5 6.17 33 40.74 29 35.80 8 9.88 6 7.41 

५ कीटक नाशकाची 
बचत झाली. 

81 
7 8.64 31 38.27 19 23.46 11 13.58 13 16.05 

६ मजुरीची बचत 81 9 11.11 28 34.57 22 27.16 10 12.35 12 14.81 

   स्त्रोत: सा.शा.वि.शा. िाल्मी च्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे - िषय २०१८ 

प्रमशक्षणानतंर झालेल्या प्रतयक्ष ि अप्रतयक्ष लाभाची माहहती तामलका ४.३.७ ि ४.३.८ मधे देण्यात 
आली आहे. तयानसुार उतपन्नातील िाढ, पाण्याची बचत, सेंद्रीय शतेीत िाढ, खतांची बचत, कीटक 
नाशकांची बचत ि मजुरीची बचत बाबत प्रगततशील शतेक-यांचे अमभमत प्रतयक्ष लाभांबाबत आहे.  

27 27

13

5

12 11
9

21

18

42

31

28

38
40

28

38

42 42

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

पा.वा.सां. स्थापनेची 
माहिती शमळाली

पा.वा.सां. ची नोंदणी 
झाली

पा.वा.सां.कडे 
व्यवस्थापनाचे 
िस्ताांतरण केले

पा.वा.सां. पाणी वापर 
साधनाांची उपलब्धता

म.शस ां.प.िे.व्य.कायदा 
2005 ची माहिती 

शमळाली

पा.वा.सां. बैठकाांची 
माहिती शमळाली

पा.वा.सां.कडील हिितब 
ठेवणे कळाले

पाणी पट्टीची माहिती 
शमळाली

पाणी वापर सांस्था
स्थापना केमयाने 
फायदा झाला

पा.वा.सां बाबत िेतक-याांचे प्रशिक्षणपूवव व प्रशिक्षण पश्चात अशिमत

प्रशिक्षणा पवूी प्रनतसाद ितय प्रशिक्षणा नांतर प्रनतसाद ितय
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उतपन्नात वाढ:  

एकुण ८१ पकैी ७३ (९०.१२ टतके) शतेक-यांनी प्रमशक्षणानतंर तयांच्या शतेीतील उतपन्नात िाढ 
झाल्याच ेसांर्गतले आहे. सिायधीक ३९.५१ टतके शतेक-यांनी नमदु केल ेकी तयांच्या उतपन्नात ५० त े७५ 
टतके िाढ झाली आहे तया पाठोपाठ अदंाज े३० टतके शतेक-यांनी २५ त े५० टतके, १४ टतके शतेक-यांनी 
२५ टतयांपयांत ि ७ टतके शतेक-यांनी ७५ त े१०० टकके पयांत तयांच्या उतपन्नात िाढ झाल्याच ेनमदु 
केल ेआहे.   

पाण्याची बचत:  

एकुण ८१ पकैी ७५ (९२.५९ टतके) शतेक-यांनी प्रमशक्षणानतंर तयांच्या शतेीतील पाण्याचे 
व्यिस्थापन केल्यामळेु पाण्याची बचत झाल्याच ेसांर्गतले आहे. सिायधीक ३८.२७ टतके शतेक-यांनी नमदु 
केल ेकी तयांना २५ त े५० टतके पाण्याची बचत झाली आहे तया पाठोपाठ अदंाज े२३ टतके शतेक-यांनी ५० 
त े ७५ टतके, १९ टतके शतेक-यांनी ७५ त े १०० टतयांपयांत ि १५ टतके शतेक-यांनी २५ टतके पयांत 
पाण्याची बचत झाल्याच ेनमदु केल ेआहे. 

सेंहिय ितेीत वाढ:  

एकुण ८१ पकैी ६९ (८५.१८ टतके) शतेक-यांनी प्रमशक्षणानतंर तयांच्या सेंहद्रय शतेीत िाढ झाल्याच े
सांर्गतले आहे. सिायधीक ३१ टतके शतेक-यांनी नमदु केल ेकी तयांच्या २५५० त े५०७५ टतके शतेीत सेंहद्रय 
शतेीची िाढ झाली आहे तया पाठोपाठ अदंाज े२० टतके शतेक-यांनी २५ त े५० टतके, १९ टतके शतेक-
यांनी २५ टतयांपयांत ि १६ टतके शतेक-यांनी ७५ त े१०० टतके पयांत सेंहद्रय शतेीत िाढ झाल्याच ेनमदु 
केल ेआहे. 

खताांची बचत:  

एकुण ८१ पकैी ७५ (९२.५९ टतके) शतेक-यांनी प्रमशक्षणानतंर तयांच्या शतेीतील पीक पध्दतींमधे 
बदल केल्याने खतांची बचत झाल्याच ेसांर्गतले आहे. सिायधीक ४१ टतके शतेक-यांनी नमदु केल ेकी 
तयांना २५ त े५० टतके खतांची बचत झाली आहे तया पाठोपाठ अदंाज े३६ टतके शतेक-यानंी ५० त े७५ 
टतके, १० टतके शतेक-यांनी ७५ त े१०० टतयांपयांत ि ६ टतके शतेक-यांनी २५ टतके पयांत खतांची बचत 
झाल्याच ेनमदु केल ेआहे. 
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कीट नािकाांची बचत:  

एकुण ८१ पकैी ६८ (८३.९५ टतके) शतेक-यांनी प्रमशक्षणानतंर तयांच्या शतेीतील पीक पध्दतींमधे 
बदल केल्याने कीटक नाशकांची बचत झाल्याच ेसांर्गतले आहे. सिायधीक ३८ टतके शतेक-यांनी नमदु केल े
की तयांना २५ त े५० टतके कीटक नाशकांची बचत झाली आहे तया पाठोपाठ अदंाजे २३ टतके शतेक-यांनी 
५० त े७५ टतके, १४ टतके शतेक-यांनी ७५ त े१०० टतयांपयांत ि ९ टतके शतेक-यांनी २५ टतके पयांत 
कीटक नाशकांची बचत झाल्याच ेनमदु केल ेआहे. 

मजुरीची बचत:  

एकुण ८१ पकैी ६९ (८५.१८ टतके) शतेक-यांनी प्रमशक्षणानतंर तयांच्या शतेीतील व्यिस्थापन 
केल्यामळेु मजुरीची बचत झाल्याच ेसांर्गतले आहे. सिायधीक ३५ टतके शतेक-यांनी नमदु केल ेकी तयांना 
२५ त े५० टतके मजुरीची बचत झाली आहे तया पाठोपाठ अदंाज े२७ टतके शतेक-यांनी ५० त े७५ टतके, 
१२ टतके शतेक-यांनी ७५ त े१०० टतयांपयांत ि ११ टतके शतेक-यांनी २५ टतके पयांत मजुरीची बचत 
झाल्याच ेनमदु केल ेआहे. 

िरील टतकेिारीचा आढािा घेतल्यास अस े हदसनू येत ेकी सिय बाबतीत २५ त े७५ टतके पयांत 
लाभ झाल्याच ेशतेक-यांनी नमदु केल ेआहे. सभंित: शतेक-यांना झालले्या प्रतयक्ष ि अप्रतयक्ष लाभांमळेु 
तयांच्या मानमसकतते सकारातमक बदल झाल्याच ेनाकारता येि ूशकत नाही. परंत ुयेथे प्रमशक्षणांच ेमहति 
अधोरेणखत होत असनू शतेक-यानंा तनयममत प्रमशक्षण प्रा्त झाल्यास तयाचा प्रभाि तनक्श्चत पडतो.  

अप्रतयक्ष लाभांमधे माती पररक्षणामळेु उतपादलातील िाढ तसेच सामाक्जक आर्थयक क्स्थततत 
बदलास सकारातमक अमभप्राय देणा-यांची टतकेिारी अदंाज े ७३ टतके ि ७८ टतके इतकी उतसाहजनक 
असल्याच े म्हणता येईल. सोबतच १६ त े २२ टतके लोकांनी अप्रतयक्ष लाभ झाला ककंिा नाही हे 
तनक्श्चतपणे सांगता येि ुशकत नसल्याने होय ककंिा नाही या विधानांिर आपले अमभप्राय नोंदविले नाही. 
प्रमशक्षणात ज्या विषयांिर माहहती देण्यात आली होती तया विषयांचे अनकूरण केल्यानेच शतेक-यांना 
प्रतयक्ष िा अप्रतयक्ष लाभाचा अनभुि आलेला आहे. तयामळेु िाल्मीच ेप्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षणे पढेू 
देणखल तनयमीतपणे आयोक्जत केल्यास जास्तीत जास्त शतेकरी लाभाक्न्ित होतील.  
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ताशलका ४.३.७ अ प्रशिक्षणानांतर झालेल्या अप्रतयक्ष लाभा बाबत ितेक-याांच ेअशभमत                   

अ.क्रां . अप्रतयक्ष लाभ N=81 होय नाही साांगता येत नाही 
सांख्या टक्के सांख्या टक्के सांख्या टक्के 

१ माती परीक्षणामळेु 
उतपादनात िाढ झाली 

81 59 72.84 04 04.94 18 22.22 

२ पा.िा.स.ं काययशील झाली 81 47 58.03 16 19.75 18 22.22 
३ सामाक्जक, आर्थयक 

क्स्थतीत बदल झाला 
81 63 77.77 05 06.18 13 16.05 

   स्त्रोत: सा.शा.वि.शा. िाल्मी च्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे - िषय २०१८ 

४.३.८ कृषी – आधुतनक लागवड करण्याची माहहती 

ताशलका ४.३.८ आधुतनक लागवड करण्याच्या पध्दतीांबाबत ितेक-याांचे प्रशिक्षणपवुव व प्रशिक्षणोपराांत  
अशभमत               

अ.क्रां . आधुतनक लागवड 
करण्याच्या पध्दती 

N=81 प्रशिक्षणापवुी  प्रशिक्षणोपराांत  
होय नाही होय नाही 

१ विविध कडधान्ये, तणृ 
धान्ये, तले बबया, 
भाजीपाला, र्फळ पीके, 
बारमाही पीके ि पाणी 
व्यिस्थापन 

81 69 
(85.18 टतके) 

12  
(14.82 टतके) 

80  
(98.76 टतके) 

01  
(01.24 टतके) 

   स्त्रोत: सा.शा.वि.शा. िाल्मी च्या प्राथममक सिेक्षण माहहतीच्या आधारे - िषय २०१८ 

 प्रमशक्षण काययक्रमात विविध हंगामातील विविध कडधान्ये, तणृ धान्ये, तले बबया, भाजीपाला, र्फळ 

पीके, बारमाही पीके ि पाणी व्यिस्थापनाची माहहती व्याख्यान सत्रांमधे देण्यात आली होती. या बाबत 

प्रमशक्षणापिी ि प्रमशक्षणानतंर शतेक-यांकडुन प्रा्त झालेलेले अमभप्राय तामलका क्रमांक ४.३.८ मधे देण्यात 

आल ेआहे. तयानसुार ८१ पकैी ६९ (८५.१८ टतके) शतेक-यांनी तयांना आधुतनक लागिड पध्दतींची जुजबी 

माहहती होती या बाबत आपले अमभमत हदल ेआहे. परंत ुप्रमशक्षणा नतंर ९८.७६ टतके शतेक-यांनी तयांना 

ही माहहती झाल्याच ेनमदु केले आहे.  
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 प्रमशक्षण काययक्रमात घेण्यात आलेल्या स्त्राातील पीकांची माहहती इतर विभाग जस े – शासनाच े

कृषी विभाग, कृषी महा विदयालये, कृषी विज्ञान केन्दे्र तनिडक अशासकीय ससं्था, पाण्यािर काम करणा-

या स्ियसंेिी ससं्था, व्यक्तत तसेच टेलीव्हीजन, रेडीओ, ितयमानपत्र,े मामसके, तनयतकामलके ि मागयदमशयका 

इतयादींच्या माध्यमातनु देणखल शतेक-यांपयांत माहहती पोहचत असत.े या माहहतीमळेु प्रमशक्षणात 

सांगीतलेल्या माहहतीचे दृढीकरण होिनु आधुतनक लागिड पध्दतींचे अनकुरण करण्याची धनातमक 

मानमसकता शतेक-यांमधे तयार झाली आहे ि हळु हळु या पध्दती रूजल्या आहेत.  
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प्रकरण ५ 

सांिोधनात आलेल्या अडचणी व उपाय योजना 

या प्रकरणातील माहहती खालील प्रमाणे देण्यात आली आहे. 

शतेकऱयांना प्रमशक्षणातील विषयांचे अनकुरण करण्यासाठी प्रमशक्षणोपरांत आलेल्या अडचणी ि 

अपेक्षा 

५.१. ितेकऱयाांना प्रशिक्षणातील ववषयाांच ेअनकुरण करण्यासाठी प्रशिक्षणोपराांत आलेल्या अडचणी व अपेक्षा 

 शतेक-यांनी आपल्या प्रततकक्रया व्यतत करतांना िाल्मीच्या प्रमशक्षणात तयांना मशकविण्यात 

आलेल्या विविध विषयांच ेअनकुरण करतांना येत असलेल्या अडचणी तसेच तयांच्या अपेक्षांच्या सदंभायत 

लेखी कळविले आहे. तयाच ेसकंलन खालीलप्रमाणे आहे.  

 ५.१.१ माती ि पाण्याचे नमनेु तपासण्यासाठी हदल्यानतंर शतेक-यांना िेळेिर पररक्षण अहिाल 

देण्यात यािा तसेच विभागातील समन्ियाचा अभाि दरू करण्यात यािा. 

५.१.२ जमीनीच ेसपाटीकरण करण्यासाठी गररब शतेक-यांजिळ आिश्यक तनधी नसतो तयामळेु 

शतेात पाण्याच ेव्यिस्थापन करण्यात अनेक अडचणी येतात. यासाठी शासनाच्या योजना असल्यास तयाची 

माहहती देण्यात यािी ककंिा योजना राबविण्यात याव्यात 

 ५.१.३ महाराष्र मसचंन पध्दतींच ेशतेक-याकंडून व्यिस्थापन कायदा २००५ च्या पसु्तीका सहज 

उपलब्ध व्हाव्यात 

 ५.१.४ प्रश्नािलीत “होय-नाही” या विकल्पांव्यतीरीतत शतेक-यांसाठी खुल्या विकल्पाचा विचार 

व्हािा. 

 ५.१.५ िाल्मी प्रकाशनांचा िापर केला. कापसू, सोयाबीन, तरू ि कांदा पीकांच ेउतपादन घेतले. सरी 

िरंबा ि हठबक मसचंन पध्दतींचा िापर केला. उतपादनात ५० टतके पयांत र्फरक पडला. हठबक पध्दतीने 

पाणी हदल्यामळेु पाण्याची बचत झाली. कमी पाण्यात पीक घेतले. दहा शतेक-यांचा गट करून िाल्मीत 
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मशकलेल्या पध्दतींचा िापर करण्याच्या प्रयतनात आहे. (श्री. तळुशीराम बाळुजी साितं, म.ुपो. पीराजा, ता. 

खामगांि क्ज. बलुढाणा मो. न.ं ९६६५१५१९६४). 

 ५.१.६ अततपाणी िापरामळेु जमीनी र्चबड ि क्षारपड होत आहेत. िाल्मीच्या प्रमशक्षणात या 

विषयांचा पण समािेश करण्यात यािा. 

 ५.१.७ प्रमशक्षण घेिनु आल्यािर आठिण म्हणनू शतेात रोपटे लािल े आहे. िाल्मीच्या 

प्रमशक्षणसाठी साततयाने शतेक-यांना िाल्मीत जाण्यासाठी पे्रररत कररत आहे. शतेी, पाणी ि पीक 

तनयोजना बाबत माहहती नेहमी शतेक-यांना देत असतो. (श्री. गणेश गोविदं पाटील, म.ुपो. लोणखेड, ता. 

शहादा क्ज. नदंरुबार मो. नं. ९५४५११४००१). 

 ५.१.८ काटेपणुाय प्रकल्पािर पाणी िापर ससं्था स्थापन करतांना येणा-या अडचणी 

 प्रकल्पाच्या िरील भागातील पाणी आरक्षीत क्षेत्रात (केचमेंट एररया) अनेक छोटे छोटे 

तलाि/बधंारे बांधण्यात आल्याने धरण पणूय भरत नाही 

 ५० त े ६० टतके धरण भरले असता पाणी आरक्षणामळेु मसचंनासाठी पाणी ममळत 

नाही. 

 दोन तीन िष ेपाणी ममळाल ेनाही. तयामळेु पािास ंि मसचंन व्यिस्थापनेच्या खचायचा 

प्रश्न तनमायण झाला. देखभाल दरुूस्तीचा खचय दरिषी िाढतच असतो.  

 प्रकल्पात अर्धकारी ि कमयचा-याचंी सखं्या परेुसी नसल्यामळेु प्रकल्पाची पाहहज ेतया 

प्रमाणात तनगा ठेिण्यात येत नाही. तसेच नविन कमयचा-यांना माहहती नसल्यामळेु 

प्रकल्पािर मोठे नकुसान होत.े 

 मसचंन कायदयाची माहहती नसल्यामळेु पािास ंच्या तनिडणुका िेळेिर होत नाहीत.  

(श्री. एम.डी. तायड,े म.ुपो. कौलखेड, ता. क्ज. अकोला. मो. न.ं ९८५००९३९५३) 

 ५.१.९ प्रमशक्षणनतंर सिय शतेी हठंबक मसचंनाखली आणली. शतेातील उसाच ेपाचट जाळणे बदं केल े

तयाला जमीनीतच गाडतो. रेतटर ने २६ एकर शतेी कररत आहे. जास्तीत जास्त यतं्रांचा िापर करतो. 
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तयामळेु कमी मजुरांत शतेी कररत आहे. हठबक मसचंन केल्याने पाटपाण्याने मभजणारे २ दोन एकर क्षते्र 

आत १५ एकर झाल ेआहे. शतेी बचत गटाची स्थापना केली आहे. (श्री. हदपक धमयगोंडा पाटील, म.ुपो. 

मशरगांि (क), ता. तासगांि. क्ज. सांगली. मो. न.ं ९४२११३४३६४) 

 ५.१.१० सन २०१३-१४ या िषायत उतपादनात २५ त े५० टतके पयांत िाढ झाली परंत ु२०१४-१५ ि 

२०१५-१६ मधे कमी पािसामळेु उतपादनात घट झाली. (श्रीमती. प्रभािती काळे, म.ुपो. नेकनरु, ता. क्ज. 

बीड.)   
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प्रकरण ६ 

साराांि व शिर्फारिी 

६.१ प्रस्तावना 

जल ि भमूम व्यिस्थापन ससं्थेची स्थापना सन १९८० मध्ये औरंगाबाद येथे करण्यात आली. जल 

सपंदा विभाग तसेच लाभक्षेत्रातील शतेी व्यिसायाशी तनगडडत शासकीय ककंिा अशासकीय ससं्थांच्या 

मनषु्यबळाला सयुोग्य ् मसचंन व्यिस्थापनाच्या महतिपणूय बाबींिर ससं्थेत प्रमशक्षणे घेण्यात येतात. 

शतेातील मसचंन क्षमतते तनरंतर सधूार घडिनू आणण्यासाठी लाभक्षेत्रातील शतेकरी, प्रगततशील शतेकरी, 

महहला शतेकरी यांना देखील मसचंन व्यिस्थापन ि सयुोग्य ् पीक तनयोजनचे प्रतयक्ष प्रमशक्षण देण्यात 

ससं्था अग्रेसर आहे. ससं्थचे्या प्रमशक्षण काययक्रमांमध्ये राज्यातील प्रगततशील शतेकरी अनेक िषाांपासनू 

आपला सहभाग नोंदवित आहेत.  

ससं्थेच्या प्रगततशील शतेकऱयांच्या प्रमशक्षण काययक्रमाचं्या प्रभािांच ेविश्लेषण करण्याबाबत सशंोधन 

ससं्थेच्या प्रमशक्षण ि सशंोधन सममतीच्या मान्यतनेे सामाक्जक शास्त्र ेविद्या शाखेन ेहाती घेतले होत.े  

६.२ उद्देर्शय 

१) िाल्मी औरंगाबाद ने आयोक्जत केलेल्या प्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षण काययक्रमातील प्रमशक्षीत 

शतेकऱयांच्या ियैक्ततक, सामाक्जक-आर्थयक ि मानमसक बाबींचा अभ्यास करणे 

२) प्रमशक्षणात मशकविलेल्या तनिडक पीकांच्या लागिडी ततं्रज्ञानाच े प्रमश्क्षत शतेक-यांनी केलेल्या 

अनकुरणाच्या प्रभािांचा अभ्यास करणे. 

३) प्रमशक्षणा दरम्यान मशकविण्यात आलेल्या मसचंन व्यिस्थापनेचा ककंिा मसचंन पध्दतींचा िापर 

प्रमशक्षणोपरांत प्रमश्क्षत शतेकरी कररत असल्याच ेतपासणे. 

४) प्रगतीशील शतेकरी प्रमशक्षण काययक्रमांचा शतेकऱयांिर होणाऱया प्रभािांच ेविश्लेषण करणे. 

५) प्रमशक्षण काययक्रमातील विषयांच्या प्रासरं्गकत ेविषयी शतेकऱयांच ेअमभमत जाणून घेणे. 

६) शतेकऱयांसाठी ससं्थेने तयार केलेल्या प्रकाशनांची उपयोर्गता ि ग्राह्यता जाणून घेणे. 
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ससं्थेच्या स्थावपत प्रकक्रयेनसुार पिूय घोवषत सिय प्रगततशील शतेकऱयांच्या प्रमशक्षणासंाठी सपंणूय महाराष्र 

राज्यातील शतेकऱयाचं ेनामांकने शासनाच्या जलसपंदा तसेच कृषी विभागांकडून मागविण्याची प्रथा आहे. 

तयानसुार सबंरं्धत अर्धकाऱयांना ससं्थेच्या िावषयक प्रमशक्षण काययक्रम तनयोजनाचे पत्र पाठविण्यात येत.े 

सबंरं्धत विभाग आपआपल्या काययक्षेत्रातील प्रगततशील शतेकऱयांची नामांकने ससं्थेस पाठवितात. 

प्रमशक्षणाच्या प्रतयेक बॅचसाठी तनधायरीत प्रमशक्षणाथींची सखं्या 60 त े 90 असत.े शतेकऱयांच्या 

उपलब्धतनेसुार प्रतयेक बॅच साठी शतेकऱयांची तनिड करण्याच े अर्धकार िाल्मीस असतात. ससं्थेतरे्फ 

शतेकऱयांना तयांच्या तनिडीचे पत्र े पाठविण्यात येतात. तयानसुार तनिडलेल्या शतेकऱयांना िाल्मीत 

प्रमशक्षणासाठी प्रमशक्षण सरुू होण्याच्या एक हदिस पहहल ेररपोटींग करािे लागत.े  

६.३ वयैख्क्तक बाबी 

प्रा्त माहहतीनसुार मध्यम ियस्कर ियोगटातील, ज्याचंे िय ४१ त े६० िष ेआहे तयांची टतकेिारी 

४६ टतके हदसनू आली आहे.  

शतप्रततशत शतेकरी औपचारर कररतया मशक्षण घेतलेले आढळुन आल.े पदिीधर ि माध्यमम क ि 

उच्चमाध्यमम क शाळेपयांत मश्क्ष त प्रगततशील शतेकरी कृषीतील आधुतनक ततं्रज्ञान समजुन घेण्यास 

आपल्या बकु्ध्दमततचेा िापर कररत आहेत.  

प्रमशक्षणात आलेल्या प्रगततशील शतेक-यांपकैी ६.१७ टतके शतेकरी ई मेलचा िापर कररत 

असल्याच ेआढळुन आल ेतर ९६.३० टतके शतेकरी भ्रमणध्िनी अथायत मोबाईलचा िापर करणारे आढळुन 

आल ेआहेत. 

६.४ सामाख्जक आर्थवक बाबी: 

सामाक्जक ससं्थेच ेप्रतततनधीति: ५२ टतके शतेकरी एक ककंिा एकापेक्षा जास्त सामाक्जक ससं्थेच े

प्रतततनधीति कररत आहेत.  

भधूारणेनसुार िगीकरण: प्रगततशील शतेकरी म्हणज ेर्फतत मध्यम ककंिा मोठे शतेकरी असतात 

या अिधारणच े येथ ेखंडन होत आहे. तयामळेु प्रगततशील शतेकरी या शे्रणीसाठी शतेक-यांची भधूारकता 
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महतिाचा मदुदा नसनू शतेीकड े बघण्याचा तयांचा दृष्टीकोण तयांना प्रगततशील शतेकरी म्हणुन विशषे 

ओळख देतो अस ेयािरून हदसनू येत आहे.  

मसचंनाची सवुिधा: मसचंनाखालील क्षेत्र िाढल्यामळेु शतेक-यांची सामाक्जक आर्थयक क्स्थती बळकट 

होत े हे देखील स्पष्ट होत आहे. याच सोबत मसचंन क्षेत्रातील िाढ ही मसचंनाच्या स्त्रोतांिर देखील 

अिलबंनु असत ेअस ेहदसनू येत आहे.  

ज्या शतेक-यांजिळ र्फतत कालव्यातनू मसचंनाच ेपाणी उपलब्ध होत आहे तयांची टतकेिारी ३० 

टतके आहे तयापाठोपाठ र्फतत विहहरीतनू उपसा करून मसचंन करणारे शतेकरी, कालिा ि विहहर अस ेजोड 

स्त्रोत असणारे शतेकरी, कूपनमलकेतनू मसचंन करणारे शतेकरी, विहहर ि कूपनमलका अस ेजोड स्त्रोत 

असणारे शतेकरी, कालिा विहहर ि कूपनमलका अस े ततहेरी स्त्रोत असणारे शतेकरी आहेत. प्रगततशील 

शतेकरी मसचंनाच्या स्त्रोताचंा िापर आधुतनक पध्दतीने शतेी करण्याच्या भाग असल्याच े मानतात. 

मसचंनाची टतकेिारी ककंिा मसचंन स्त्रोताचंी उपलब्धता यापेक्षा अर्धक महति मसचंन व्यिस्थापनेस 

असल्याच ेप्रगततशील शतेक-यांच ेअमभमत आहे. 

६.५ माती व पाणी परीक्षण: 

प्रशिक्षणापवूी अदंाज े ५० टतके ि ३२.५ टतके शतेकऱयांना माती ि पाणी पररक्षणाची माहहती 

असल्याच े हदसनू येत.े तसेच ३६.२५ टतके शतेकऱयांना र्फळ वपकांची लागिड करण्या आगोदर माती 

पररक्षण करािे ही बाबत ज्ञात होती. प्रशिक्षणानांतर मातीच ेपररक्षण, पाणी पररक्षण, र्फळ पीकांच्या आधी 

माती पररक्षण करणे तसेच र्फळपीकांसाठी उपयतुत जमीनीची माहहती झाल्याच ेशतेकऱयांनी सांगीतले.  

६.६ सकू्ष्म शस ांचन वाल्मी प्रशिक्षणानांतर 

शतेकऱयांच ेप्रमशक्षणानतंर सकू्ष्म मसचंनाच्या बाबतीतील ज्ञान ८७ त े९४ टततयांपयांत िाढलेले आहे. 

परंत ूसकु्ष्म मसचंनाचा िापर करण्यास सरुिात र्फतत ७९ टतके शतेकऱयांनीच केली आहे. ज्ञानाच ेरूपांतर 

अनकुरणात व्हािे ही प्रकक्रया महति पटल्यािर ि जलसाक्षरता िाढल्यािर घडून आल्याच ेप्रमाण कमी 
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आहे. यासाठी शतेक-यांना िेळेिर गणूिततापणूय सामग्री उपलब्ध व्हािी ि याचे योग्य इन्िास्रतचर 

उभारण्याच ेआव्हान आहे. तसेच सकू्ष्म मसचंनाच्या प्रचार-प्रसारासाठी योग्य तनयोजन करािे लागाणार आहे.  

६.७ प्रशिक्षण पध्दतीच्या प्रभावाां बद्दल प्रशिक्षक्षत प्रगततिील ितेकऱयाांच ेप्रशिक्षणोपराांत  अशभप्राय 

िाल्मीच्या प्रगततशील शतेकऱयांच्या प्रमशक्षण प्रभािाबाबत ठामपणे विधान करता येते की ही 

प्रमशक्षणे ससं्थेच्या यशस्िी प्रमशक्षणांपकैी असनू ससं्थेने यास भविष्यात देखील शतेकऱयांच्या हहतास्ति 

सरुू ठेिािे. शतेकऱयांनी हदलेल्या प्रततकक्रयेतनू अस ेलक्षात येत ेकी मसचंनाचा ताबंत्रक बाबी क्तलष्ट भासत 

असल्या तरी तयांच ेयोगय् र्चबत्र करण केल्यास ि तयातील बारकाि ेसो्या भाषते सादर केल्यास तयाचा 

प्रभाि सकारातमक होतो. 

६.७.१ कृषी योजनाांची माहहती: 

प्रगतीशील शतेकऱयांशी झालेल्या चचेत अनेक कृषी योजनांची माहहती कृषी अर्धकाऱयांनी हदली. 

शतेकऱयांच्या प्रा्त प्रततसादांिरून तयांना या माहहतीचा उपयोग होत असल्याच ेजाणित.े  

६.७.२ प्रक्षेत्र भेट: फर्फल्ड व्हीजीट 

प्रक्षेत्र भेटीत गािांतील शतेक-याशी ससुिंादामळेु “समान समज” तनमायण होण्यास मदत झाली. 

व्याख्यान ककंिा प्रमशक्षणातील बाबी प्रतयक्षात शतेकऱयांनी प्रयोगात आणुन आपले उतपन्न िाढविल े

आहे यािर प्रमाणासहहत माहहती ममळाल्याने प्रमशक्षणाथी शतेकरी मोठ्या प्रमाणात लाभाक्न्ित 

झाल ेि तयांच्या व्यिहारात प्रमशक्षणानतंर सकारातमक बदल घडून आला आहे.  

६.७.३ सांस्थेच्या प्रातयाक्षक्षक प्रक्षेत्रास भेट: 

जमीनीच्या प्रकारानसुार तयाचा िापर करण्याच्या प्रातय्क्षकांमळेु पडीक भमूम विकासा बाबत 

सकारातमक सदेंश प्रक्षेपीत झाला. तयाचा प्रभाि शतेकऱयांच्या प्रततसादात हदसनू येत असनू 

िाल्मीतील प्रातया्क्षक प्रक्षते्र “मॉडले” असल्याची ग्िाही शतेकऱयांनी हदली आहे. 
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६.७.४ ितेकऱयाांच ेअनभुव कथन: 

प्रमशक्षणामध्ये सहभागी शतेकऱयांनी आपल्या अनभुि कथनाने तयांच्या यशस्िी प्रयोगांची माहहती 

हदली. या माहहतीमळेु अनेक शतेकऱयांनी प्रमशक्षणोपरातं  देखील एकमेकांशी सपंकायत राहुन तसेच 

एक दसुऱयांच्या गािांना प्रतयक्ष भेट देिनू ततं्रज्ञान आतमसात केलेले आहे. अनभुि कथनातनू 

सकारातमक प्रभाि तनममयती शतय आहे. 

६.८ वाल्मी प्रकािनाबद्दल अशभप्राय 

िाल्मी ससं्थेच्या प्रकाशनानंा शतेकऱयाचंा प्रततसाद ममळत असल्याच े हदसनू येत आहे. या 

प्रकाशनांच्या उपयोर्ग त े बाबत शतेकऱयांना विचारलले्या अमभप्रायातनू प्रथमदशयनी जिळ-जिळ सियच 

प्रकाशने उपयोगी असल्याच ेहदसनू येत आहे. काही प्रकाशनांच्या सधुारीत आितृतींची गरज भासत असनू 

यािर िाल्मीतील सबंधंीत यतं्रणा योग्य ती काययिाही करेल अशी अपेक्षा आहे. 

६.९ वाल्मी प्रशिक्षणानांतर ितेीत झालेले बदल व प्रशिक्षणाचा प्रभाव 

प्रमशक्षणांची उपयोगीता मसध्द होण्याची महतिपणूय (टेस्ट) पररक्षा म्हणज ेप्रमशक्षणात मशकविण्यात 

आलेल्या विषयांच े कृततत पररितयन होणे आणण िापरकतयाांच्या ककंिा प्रमशक्षणाथींच्या व्यिहारात 

सकारातमक बदल घडून येणे. िाल्मीने प्रगततशील शतेकऱयांसाठी केलेल्या प्रमशक्षणांमध्ये या दोन्ही 

पररक्षाचं ेपररणाम शतेक-यांच्या प्रततसादातनू दृष्टीगत होत आहेत. प्रमशक्षणानतंर “शतेी उतपादनात िाढ 

झाली” अस े ९०.१२ टतके शतेकऱयांनी विषद केल ेआहे. “सकू्ष्म मसचंन अथायत हठबक ि तषुार मसचंन 

पध्दती िापरण्यास सरुिात करणारे” ७९.०१ टतके शतेकरी, “जममनीच ेसपाटीकरण करणारे” ७४.०७ टतके 

शतेकरी ि “वपकांना पाईपद्िारे पाणी हदल”े हे विषद करणारे ७०.३४ टतके शतेकरी शतेीत बदल 

करण्याच्या मनोिकृ्तततील पररितयनामळेु पे्ररीत झालेले आहेत. उतपादनात िाढ, शतेीत बदल, प्रमशक्षणातील 

मशकिण इतरत्र पसरविणे आणण शतेकऱयांना पाणी िापर ससं्थेच्या माध्यमातनू सगंठीत करणे हे प्रभाि 

लक्षणीय असनू प्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षणात हाताळलेल्या विषयांचे दृढीकरण करणारे आहे. 
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६.१० पाणी वापर सांस्था सांबांधी माहहती 

प्रमशक्षणानतंर अदंाज े५२ टतके शतेकऱयांनी पाणी िापर ससं्था स्थापन केल्याच ेनमदु केल ेआहे. 

पाणी िापर ससं्थेच्या नोंदणी बाबत प्रमश्क्षत शतेकरी तयांना िाल्मीच्या प्रमशक्षणात ममळालले्या माहहतीचा 

िापर कररत आहेत. मसचंन व्यिस्थापन हस्तांतरण पाणी िापर ससं्थेस करण्याच्या शासनाच्या धोरणास 

शतेकऱयांनी मान्य केल े असनू यािर तयांना योग्य प्रकारे प्रमशक्षण हदल े तर मसचंन व्यिस्थापन 

हस्तांतरणाच्या कामास िेग देता येि ुशकतो.  

पाणी पट्टी बाबतची माहहती (५१.८५ टतके), पािासचंे र्फायदे (५१.८५ टतके), महाराष्र मसचंन 

पध्दतींच े शतेकऱयांकडून व्यिस्थापन कायदा २००५ ची माहहती (४९.३८ टतके), पािास ं च्या बठैकाचंी 

माहहती (४६.९१ टतके) ि पािास ंना उपलब्ध झालेल्या साधनांची माहहती ममळाल्याचे प्रमाण ३४.५७ टतके 

असल्याच े हदसनू येत आहे. या माहहतीच्या टतकेिारीचे प्रमशक्षण पिुीच्या क्स्थतीशी तलुनातमक अभ्यास 

केल्यास सियच विधानांमध्ये प्रमशक्षणानतंर लक्षणणय िाढ झाल्याच ेहदसनू येत आहे.  

६.११ प्रगततिील ितेक-याांच्या भववष्यातील प्रशिक्षणाांसाठी महतवाच्या ववषयाांची यादी 

सामाक्जक-आर्थयक विकासाची यशक्स्िता कृषी क्षेत्रातील बदलांिर अिलबंनु असल्याने लोकांच े

राहणणमान उंचािण्याच्या उहददष्टाचंी पतूयता करण्यासाठी कृषीतील उतपादन िाढिण्याच्या विषयांिरील 

प्रमशक्षणे येणा-या काळातील महतिाच ेकृषी विस्तारकायय राहणार आहे. िाढलेल्या कृषी उतपादकतमेळेु इतर 

क्षेत्रांना देणखल प्रतयक्ष िा अप्रतयक्ष र्फायदा होईल. िाल्मीतील प्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षण िगाांसाठी 

भविष्यात खालीलप्रमाणे विषय महतिाच ेठरतील. 

 कृषी उतपादन िाढीच्या ट््यातनू अन्न ि पोषक आहाराच्या सरुक्षीततकेडील िाटचाल 

- रू्फड बास्केट ऑर्फ कॉमन मेन 

 कृषी सशंोधन ि कृषी ततं्रज्ञानाच ेसिंेदनमशल योगदान 

 उच्च उतपादनासाठी आक्रमक कृषी विस्तार योजना 

 अतयल्प ि अल्प भधूरकांसाठी विश्िस्त ऋण उपलब्धता 
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 कृषी यात्रीकीकरण 

 कृषी परूक व्यिसाय 

 हिामान बदल ि शतेी 

 कापणी पश्चात कृषी मालाची सरु्क्षतता 

 पब्लीक प्रायिेट पाटयनरमशप 

 ररयल टाईम माकेटींग ि कृषी बाजाराच ेसतू्र 

 स्लाय चेन व्यिस्थापन 

 व्हॅल्य ुॲडीशन 

 गट शतेीतनू सहकाराकड े 

 प्रोसेस्ड रू्फड इतयादी 

६.१२ शिर्फारिी 

प्रगततशील शतेक-यांच्या िाल्मीतील प्रमशक्षणांन अधीक प्रभािी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे मशर्फारशी 

देण्यात येत आहेत. 

१. प्रमशक्षणातील विषयिस्त ुशतेक-यांच्या गरजेप्रमाणे साामातयक करण्यात याव्यात ि प्रमशक्षणांत 

साततय पाळण्यात यािे. 

२. प्रमशक्षकाचंी तनिड ि तयारी उच्च दजायची असािी ि तयांचे प्रमशक्षण देण्याच ेकौशल्य सिोततम 

असािे. 

३. प्रमशक्षणोपरांत  पाठपरुिठा करण्यात यािा ि तयासाठी योग्य यतं्रणा उपलब्ध करून देण्यात यािी 

४. प्रमशक्षण सपंल्यानतंरचा अभ्यासक्रम ठरविण्यात यािा ि तयाचा तीन आठिडपेयांत पाठपरुािा 

करण्यात यािा जेणे करून शतेकरी तयांना ममळालेल्या माहहतीचा ख-या अथायने िापर करायला 

लागतील.  

५. समविचारी शतेक-यांच ेसाधारण सोशल ममडड या गट तनमायण करून तयांच्याशी सपंकय  ठेिािा.  
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६. प्रमशक्षण काययक्रमांत िाल्मीच्या प्रदशयन प्रक्षेत्रािरील शतेांमधे मसचंन पध्दतींच ेप्रायोर्ग क प्रदशयन ि 

अभ्यास कायय करण्यासाठीच ेकृतत सत्र ठेिण्यात याि.े 

७.  प्रमशक्षणोपरांत प्रगततशील शतेक-यांची मसचंन व्यिस्थापन चाचणी घेण्यात यािी ि ७० टतकेपेक्षा 

जास्त गणु ममळविणा-या शतेक-यांना िाल्मी ममत्र हे प्रमाणपत्र देण्यात याि.े 

८. िाल्मीने शतेक-यांसाठी तयार केलेल्या प्रकाशनांची सधुारीत आितृती प्रकामशत करण्यात यािी 

९. साक्षरतमेळेु शतेकरी अनेक प्रकारच्या नकुसानास टाळु शकतात तयामळेु प्रगततशील शतेक-यांमधे 

जलसाक्षरता िाढविण्यात यािी. 

१०. प्रगततशील शतेकरी प्रमशक्षणासाठी शतेक-यांची तनिड प्रकक्रया अर्धक पारदमशय करण्यासाठी 

िाल्मीच्या िेबसाईटिर शतेक-यांना सरळ आिेदन करता येईल अशी व्यिस्था करण्यात यािी 

तसेच शतेक-यांसाठी मागयदमशयका देण्यात यािी.  

११. शासकीय काययक्रमांमध्ये मातीतील मलूद्रव्यांच्या व्यिस्थापनेसाठी माती पररक्षणाच्या पररणामांचा 

िापर शतेकऱयाने कसा करािा हा विषय सहज-सलुभ करण्यात यािा.  

१२. माती पररक्षणांच्या पररणामांिर आधारीत उपाय योजनांसाठी सहज-सलुभ ॲप तयार करण्यासाठी 

शासनाने लक्ष द्यािे. 

१३. माती ि पाणी पररक्षणाचंी सवुिधा शतेकऱयांच्या आिातयात असण्यासाठी आिश्यक प्रयोगशाळांची 

सखं्या राज्यात िाढविण्यात यािी तसेच गािों गािी चलीत माती ि पाणी पररक्षण प्रयोगशाळाचं्या 

कीट्स पोहचविण्याच ेप्रयोग कृषी विस्तार यतं्रणेस देण्यात यािेत. 

१४. सकू्ष्म मसचंन पध्दतींसाठी माहहती-मशक्षण-सिंाद (सचंार) चे सयूोग्य तनयोजन करण्यात याि.े 

१५. मसचंन व्यिस्थापन हस्तांतरण पाणी िापर ससं्थेस करण्याच्या शासनाच्या धोरणास शतेकऱयांनी 

मान्य केल ेअसनू यािर तयांना योग्य प्रकारे प्रमशक्षण हदल ेतर मसचंन व्यिस्थापन हस्तांतरणाच्या 

कामास िेग देता येि ुशकतो. जल सपंदा विभागातंगयत असलेल्या लाभक्षेत्रातील हजारो पाणी िापर 

ससं्थांच े मसचंन व्यिस्थापन हस्तांतरण विविध ट्यांमध्ये आहे. पाणी िापर ससं्थांना या 

ट््यांमधून बाहेर येण्यास प्रमशक्षण कारगर पध्दती असल्याच ेसशंोधनातील तनष्कषाांिरून मसध्द 
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होत आहे. तयामळेु जलसपंदा विभागाने पाणी िापर ससं्थांच्या प्रमशक्षणांिर तनिेश करािा ि तयांचे 

उद्दीष्टे साध्य करािेत. यासाठी राज्यात सध्या योग्य पररक्स्थती आहे. 

१६. िाल्मीच्या प्रमशक्षणांचा सकारातमक प्रभाि शतेकऱयांच्या मानमसकतिेर पडत असनू तयानसुार प्रा्त 

ज्ञानाच े कृततत रूपांतर करण्याची टतकेिारी आश्चयय करण्यासारखी आहे. प्रा्त पररणामांिरून 

जलसपंदा विभाग तसेच मदृ ि जलसधंारण विभागांनी पािास ं च्या प्रतततनधींसाठी तसेच 

प्रगततशील शतेकऱयांसाठी िाल्मीच्या प्रमशक्षणांिर मभस्त ठेिनू आप-आपल्या विभागाच े उद्दीष्टे 

प्रा्त करण्याकड ेिाटचाल केल्यास तयाचे राज्यात सकारातमक पररणाम हदसनू येतील. 
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पररशिष्ट १ 
जल व भूशम व्यवस्थापन सांस्था, औरांगाबाद 

प्रगतशील शतेक-यांचा ियैक्ततक तपशील 

1. नाि..................................................................................................................................................... 

2. गाि :.............  पोस्ट: ................. तालकुा:........................क्जल्हा: .............  र्फोन नबंर:.......................... 

3. िय (िषय):............................................................................................................................................. 
4. शकै्षणणक पात्रता:.................................................................................................................................. 
5. एकूण जमीन धारणा : .......................................................................................................................... 

अ) एकूण मसरं्चत क्षेत्र: ...................................................................................................हेतटर  

ब) कालव्याखालील मसरं्चत क्षेत्र: .................................................................................. हेतटर  

     क) कालिा/ वितररका/ लघवुितारीकेच ेनाि: ............................................................................. 

1. विहहरीखालील मसरं्चत क्षेत्र: ........................................................................................................... 

2. कोरडिाहू क्षेत्र: ............................................................................................................................... 

6. सामाक्जक कायय:................................................................................................................................... 
7. सध्याचे ककंिा पिूीच ेराजकीय पद: .......................................................................................................  

8. अिलबंबलेल्या मसचंन पद्धती:.................................................................................................................  

9. ततं्रज्ञान विकमसत केलेल्या बागायती वपकाचंी नाि:े................................................................................. 

10. बागायती शतेीमध्ये अथिा समाजकायायत ममळालेली विशषे ब्क्षस/ेसन्मान:............................................  

11. आपण विकमसत केलेल्या ततं्रज्ञानािर अनभुिकथन / व्याख्यान देऊ शकणार काय? होय / नाही, होय 

असल्यास, कोणतय मदु्यािर? .............................................................................................................. 

12. या प्रमशक्षण िगायसाठी म्हणून रु. ५०/- नोंदणी शलु्क िाल्मीस द्यािे लागेल ि त ेमी देईल.      होय /नाही  
13. इतर माहहती आिश्यक असल्यास मलहािी.:...........................................................................................  

 

14. प्रमशक्षण घेतल्यानतंर िाल्मी ममत्र म्हणून आपण मसचंन व्यिस्थापनेचा प्रचार- प्रसार कराल का?   

होय/नाही 
15.  पिूी िाल्मी ककंिा इतर शतेी विषयक घेतलेल्या प्रमशक्षणाचा तपशील  

हदनांक:.................          

       

प्रमशक्षणा बाबत माहहती परुविणा-या अर्धका-यांची सही :.............................................. 
                                नाि ि पदनाम :  ........................................................................................................ 
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पररशिष्ट २ 
प्रर्शनावली 

वाल्मी प्रशिक्षक्षत प्रगततिील ितेकरी, महहला ितेकरी प्रशिक्षनवगावनांतरच्या पररणामाचा 
अभ्यास.                     सामान्य ्माहहती : उततरदाता 

(१) शतेकऱयाच ेपणूय नाि:- ------------------------------------------------------------- 
(२) पतता : गाि:------------------- ता.------------------- क्ज.-------------------------- 
(३) मो. न.ं --------------------------- ई मलै न.ं-------------------------------------- 
(४) िय :----------िषय        मशक्षण :------------ 

प्राथममक माध्यममक उच्च-्माध्यममक पद्िीधारक पदव्यतुर 
(५) सामाक्जक ससं्थचे ेपद: 

अध्यक्ष उप अध्यक्ष सदस्य ् सरपचं उपसरंपचं सदस्य ्
(आ) एकूण जमीन धारणा: एकून हेक्र : --------------- 

अ. क्र. वववरण जमीन धारणा : (हेक्र) 
१ स्व्त: मालकीची  
२ बटाईने घेतलेली   
३ बागायती: - कॅनौलखाली  
 -    विहीरी खाली  
 - कूपनमलकािर  
४   
(इ) माती व पाणी परीक्षण : (  माकव  करावे) 

क्र वििरण प्रमशक्षणा पिूी प्रमशक्षणा नतंर 

होय नाही होय नाही 
१ माती परीक्षनाची माहहती होती     
२ पाणी परीक्षणाची माहीती होती     
३ र्फळ वपकाच ेअगोदर माती तपासािी हे माहीत 

होत े
    

४ र्फळ वपके घेण्यासाठी कोणतया प्रकाराची 
जमीन लागत ेहे माहहती होती 
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  (ई) ववववध कडधान्य,् तणृधान्य,् भाजीपाला, बारमाही वपकाची माहहती. (  माकव  करावे) 

अ 
क्र 

वपकाच ेनाव आधुतनक लागवड करण्याची माहहती प्रशिक्षणापवूी व पर्शचात. 

  लागवड खत े त्रबयाणे फकड, औषधे पाणी व्यवस्थापन 
अ र्फळ वपके होय नाही होय नाही होय नाही होय नाही होय  नाही 
१ अबंा           
२ केळी           
३ द्राक्ष           
४ सतं्रा           
५ मोसबंी           
ब भाजीपाला           
७ कांदा           
८ ममरची           
९ भेंडी           
१० िांगे           
क कड-धान्ये           
११ तरू           
१२ मगु           
१३ हरभरा           
ड तले त्रबया           
१४ भईूमगु           
१५ सोयाबीन           
च तणृ धान्य ्           
१६ गहू           
१७ ज्िारी           
१८ मका           
छ बारमाही           
१५ ऊस           
१६ कापसू           
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(उ)  जशमनीची रानबाांधनी :  वाल्मी प्रशिक्षणानांतर (माकव  करावे) 

3) आपली जममन कसी आहे  

4) जममनीचा प्रकार कसा आहे   
 

5) जममनीच ेसपाटीकरण केल ेआहे का  होय /नाही 
6) जममनीच ेसपाटीकरण करत ेिेळी िाल्मी प्रमशक्षणाचा र्फायदा झाला का   

सपाटीकरणाच ेर्फायदे, तोटे  (माकव  करावे)  
१) सपाटीकरणामळेु वपकाला पाणी देणे सोपे झाल े                         
२) सपाटीकरणामळेु पाण्यात मोठी बचत झाली                                                     
३) सपाटीकरणामळेु जममनीचा पोत बबघडला                                                     
४) सपाटीकरणामळेु वपकाच ेउतपादन कमी झाल े                                      
५) सपाटीकरणामळेु वपकाच ेउतपादन िाढल े
६) सपाटीकरणामळेु मसचंनासाठी मजुराच ेखचायत बचत झाली  

 (ऊ) सकू्ष्म ्शस ांचन: वाल्मी प्रशिक्षणानांतर (माकव  कराव)े 

i) सकू्ष्म ्मसचंनाचा िापर करण्यास सरुिात केली.                              

ii) हठबक / तषुार मसचंनाच ेर्फायदे लक्षात आल.े                              

iii) मोठ्या प्रमाणात पाण्याची बचत होत ेहे समजल.े                           

iv) वपकाखालील क्षेत्र िाढविता येत ेहे कळल.े                                   

v)  जममनीची धूप होत नाही हे समजल.े                                       

vi)  वपकांना मोजून गरजेइतकेच पाणी देता येते हे मशकलो.                       

      

  

चढ उताराची सपाट 

हलका भारी 
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(ए) पाणी वापर सांस्थाची माहहती ( माकव  करावे  ) : 

अ क्र वववरण प्रशिक्षणा पवूी प्रशिक्षणानांतर 
  होय नाही होय नाही 
१ पाणी िापर ससं्था स्थापन झाली     
२ पाणी िापर ससं्थचेी नोंदणी झाली     
३ पा.िा.स ंकड ेपाणी व्यिस्थापनाचे हस्तातरन झाल े     
४ पा.िा.स ंकड ेपाणी मोजण्याचे साधनाची उपलब्ध ्     
५ म.मस.प.श.े व्यिस्थापन कायदा २००५ ची माहीती     
६ पा.िा.स ंच्या बठैकाची माहीती     
७ पा.िा.स ंचे हहशोब ठेिणे माहहती     
८ पाणी पट्टीची माहीती     
९ पा.िा.स ंमळेु र्फायदा झाला     

    ऐ) प्रशिक्षणा बद्द्ल अशभप्राय  ( माकव  करावे  )                                 होय/ नाही 

    १) प्रमशक्षण िगायच ेिेळी िाल्मीच्या तांबत्रक र्चत्रकर्फती दाखिल्यामळेु र्फायदा झाला.            

    २) प्रमशक्षणामळेु कृषी योजनाची माहहती ममळण्यास मदत झाली.                         

    ३) प्रक्षेत्र भेटीमळेु कृषीततं्रज्ञान ि पाणी व्यिस्थापनाची उपयतुत ्माहहती ममळाली. 

    ४) ससं्थेतील प्रातयाक्षीकामळेु जल व्यिस्थापन ि कृषी ततं्रज्ञानाचा उपयोग करण्यास 

       मदत झाली. 

    ५) शतेकऱयाचा अनभुि कथन काययक्रमामळेु महाराष्रातील विविध शतेकऱयांनी शतेीत 

       केलेल्या प्रयोगाची माहहती ममळाली. 

    ६) पाहुणे व्याख्यातयाची व्याख्याने उपयतुत ्होती.            
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ओ) वाल्मी प्रशिक्षणानांतर ितेीतील बदल ( माकव  करावे  )                  होय / नाही 

i) जममनीच ेसपाटीकरन केल े                                          
ii) हठबक, तषुार मसचंन िापरणे चाल ूकेल.े 
iii) पाईपद्िारे पाणी देण्यास सरुिात केली 
iv) पा िा. स ंस्थापन केली 
v) प्रमशक्षणात ममळालेल्या ज्ञानाची ईतराना माहहती हदली. 
vi) प्रमशक्षणानतंर उतपन्ात िाढ झाली 
vii) प्रमशक्षणामळेु इतर हठकाणी होणाऱया सहलीमध्ये, प्रमशक्षणामध्ये  

सहभागी होऊ लागलो                                                  

    औ) प्रशिक्षणानांतर झालेल्या प्रतयक्ष लाभाची माहहती.   ( माकव  करावे  )                 

अ क्रां  लाभ २५% २५-५०% ५०-७५% १००% 
१ उतपन््नात िाढ     
२ पाण्याची बचत     
३ सेंहद्रय शतेीत िाढ     
४ खताची बचत     
५ कीटक नाशकाची बचत झाली.     
६ मजुरीची बचत     
                                                                                     

अां) अप्रतयक्ष लाभ   ( माकव  करावे  )                                    होय/नाही 
 
i) माती परीक्षणामळेु उतपादनात िाढ झाली.                 
ii) पा िा स ंकाययशील झाली 
iii) सामाक्जक, आर्थयक क्स्थतीत बदल झाला      
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अ:) िाल्मी प्रकाशनाबद्दल आपले अमभप्राय कळिािेत   ( माकव  करावे  ) 

 

क्रां  प्रकािनाच ेनाव उपयकु्त अनपुयकु्त 

१ बागायती ज्वारी   

२ बागायती गहू   

३ भईूमगुाची लागिड   

४ ऊस लागिड   

५ सयूयरू्फल लागिड   

६ बागायती कापसू   

७ भात शतेी   

८ केळी लागिड    

९ 
महाराष्र मसचंन पध्दतीच ेशतेकऱयाकडून व्यिस्थापन कायदा 

२००५ 
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पररशिष्ट ३ 
 

वाल्मी प्रकािनाांची यादी 
अ.न.ं प्रकाशन क्रमांक/तपशशल   

1 गव्हाची लागिड 

2 ऊसाची शतेी 
3 बागायती ज्िारी 
4 भईूमगूाची लागिड 

5 भात शतेी 
6 सयूयरू्फलाची लागिड 

7 कापसाची लागिड 

8 केळी लागिड ि मसचंन व्यिस्थापन 

9 शासनाच्या विविध सिलती ि अनदुान योजना (बदं केल)े 

10 कडधान्य वपकांची लागिड ि पाणी व्यिस्थापन 

11 डाळींबाची लागिड 

12 मोसबंीची लागिड 

13 पाणी िापर सहकारी ससं्था स्थापना 
14 सतं्रा लागिड 

15 महहला शतेकरी प्रमशक्षण - एक नि ेपिय 
16 खरीप हंगामातील मसचंन व्यिस्थापन 

17 रब्बी ि उन्हाळी हंगामातील मसचंन व्यिस्थापन 

18 चारा वपके 

19 हठबक मसचंन 

20 भाजीपाला वपकाचंी लागिड ि मसचंन व्यिस्थापन 

21 
म.ज.स.ुप्रकल्पांतगयत पाणी िापर ससं्थांच्या व्यिस्थापन सममतीच्या सदस्यांना हदशाहदग्दशयन 

प्रमशक्षण प्रमशक्षण साहहतय सचं भाग-1 

22 
म.ज.स.ुप्रकल्पांतगयत पाणी िापर ससं्थांच्या व्यिस्थापन सममतीच्या सदस्यांना हदशाहदग्दशयन 

प्रमशक्षण- प्रमशक्षण साहहतय सचं भाग-2 (चार हदिसाच ेप्रमशक्षण) 

26 पीक उतपादन िाढीसाठी जमीन ि पाण्याचीव्यिस्थापन   

49 सहकारी पाणी िाटप ससं्थांच्या पाटक-यांसाठी मागयदमशयका 
DIRD महाराष्र मसचंन पद्धतीने शतेकऱयांच ेव्यिस्थापन कायदा - 2005 

DIRD महाराष्र मसचंन पद्धतीने शतेकऱयांच ेव्यिस्थापन तनयम  - 2006 
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पररशिष्ट ४ 

वाममी प्रशिक्षीत प्रगतीिील ितेक-याांच्या प्रनतफिया 
प्रशिक्षण वगव ि. ९१ 

ददनाक १० त े१३ नोव्हेबर, २०१४ 

1) ददनाक १० त े१३ नोव्हेबर,२०१४ या कालावधीत वाल्मी प्रसशक्षित शतेक-याुंसाठी फिडबॅक 
काययशाळा ठेवण्यात आल  होती व ििायसत्र ेआयोजीत केल  होती.  

2)  ििायसत्रात एकूण 43  वाल्मी प्रसशक्षित शतेक-यानी सहभाग घेतला होता.  

3)  ििायसत्रात सस्थेतील प्राध्यापकाुंनी ह  सहभाग घेतला होता.  

उद्देश : 

1) सुंस्थेने पवूी प्रसशक्षित केलेल्या प्रगतीशील शतेक-याुंकडून वाल्मीच्या प्रसशिण ववषयाुंिी उपयकु्तता 
जाणुन घेणे. 

2) प्रसशिणात नववन ववषयाुंिा अुंतभायव करणे अथवा अनावचयक ववषय प्रसशिणातनू वगळणे. 

3) शतेक-याुंनी आत्मसात केलले्या तुंत्रज्ञानािा आढावा घेणे.  

4) वाल्मीने ददलले्या प्रसशिणािा व तुंत्रज्ञानािा शतेक-याुंनी प्रिार व प्रसार केला फकुं वा कसे यािा 
आढावा घेणे. 

पद्धती: 

1) सकाळी पदहल्या सत्रात शतेक-याुंिी नोंदणी. 

2) दसु-या सत्रात प्रचनावल  भरून घेणे. 

3) तीस-या सत्रात प्रसशिण वगायिी ववभागणी “कोरडवाहू शतेकर ” व “बागायती शतेकर ” अशा दोन 
गटाुंत. 

4) प्रत्येक गटात वाल्मीच्या प्रत्येक शाखेच्या प्राध्यापकाुंनी सहभाग. 

5) गट ििाय व प्रत्येक गटातनू आलेल्या सिूना सुंकल त करणे. 

6) िौथ्या सत्रात दोन्ह  गटाुंकडून आलेल्या सिूनाुंवर एकत्रीत ििाय  करणे. 

7)  दसु-या ददवशी दोन्ह ुं गटाुंनी एकत्रीत ििाय करणे, ववद्याशाखेनसूार प्रसशिणातील ववषयाुंिा 
आढावा घेणे. 

ददनाुंक १० नोव्हें. २०१४  

बागायती शतेकर  गटाच्या सशिारशी: 

1) िळ प्रक्रीया उद्योग, दगु्धव्यवसाय व इतर शतेी-परुक धुंदे याुंववषयी प्रसशिण आवचयक आहे. 
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2) शतेी मालािे माकेट ुंग व बाजारभाव याुंववषयी प्रसशिण आवचयक आहे. 

3) शतेी अवजारे, सौर-उजाय धार त अवजारे (छोट  व कमी फकुं मतीिी) याुंबद्दल माह ती आवचयक आहे. 

4) प्रसशिणाच्या CD बनवनू गावाुंगावाुंत फकुं वा पाणी वापर सुंस्थाुंना देण्यात याव्यात. 

5) परुूष बित गट व मह ला बित गट याुंच्यासबुंधी नववन प्रसशिण वगय िाल ूकरावेत. 

6) नववन सधुार त वाणाुंिी माह ती त्याुंच्या वसैशष्ट्यासह समळावी. 

7) शतेकर  व मह ला सवाांिा एकि प्रसशिण वगय घ्यावा. 

8) स्वयुंिल त दठुंबक व तषुार सस ुंिन पध्दती  सामहु क तसेि वयैश्क्तक तत्वावर राबववण्यासाठी 
प्रसशिण वगय िाल ूकरावेत. 

9) कृवष आधधका-याुंकडून माह ती समळत नाह , मागयदशयन व अनदुानाबद्दल माह ती समळण्यासाठी 
शासनाकड ेवाल्मीने प्रयत्न करावेत. 

10)  कृवष ववभाग व जलसुंपदा ववभाग याुंत समन्वयािा अभाव आहे, तो साधण्यासाठी शासनाकड े
वाल्मीने प्रयत्न करावेत. 

11) शतेकर  प्रसशिण वगायच्या वेळी पाटबुंधारे ववभागािे अधधकार  सदु्धा उपस्थीत राह ल्यास प्रसशिण 
अधधक िाुंगले होईल. 

12) शतेक-याुंच्या प्रनतफक्रया घेण्याच्या काययक्रमाुंत शासनाि ेप्रनतननधी बोलवावेत, म्हणजे शतेक-याुंना 
त्याुंिे प्रचन व अडिणी सरळ त्याुंच्यासमोर माुंडता येतील. 

13) प्रसशिण वगायच्या जवळपास शतेक-याुंनी अधुननक लागवड तुंत्रािा वापर केलेल्या गावात 
सशवारिेर  आयोजीत करण्यात याव्या. 

14) वपकाुंच्या स्पधाांववषयी  वाल्मीच्या प्रसशिणाुंत िालना (motivation) देण्यात यावी. 

15) कोल्हापरूच्या शतेक-याुंनी शतेातील िुनखडी कमी करण्यासाठी प्रयोग केल.े 

16) वाल्मी सुंस्थेच्या प्रिते्रावर ल त्रत्रकोणी पद्धतीने केळी वपकािी लागवड केल्याि ेपुंढरपरूच्या शतेक-
यानी पादहले व त्यािा शतेावर अवलुंब केला. ५० फकलोिे घड काढण्यात त ेयशस्वी झालो. तसेि, 
ऊसािे ११० टन उत्पन्न काढले. 

17) त्याुंच्या पणूय गावात ऊस वपकास पाणी देण्यािी डुबकु सस ुंिन पद्धती मोडीत काढल . 

18) मदहलाुंिा ३ ददवसाुंिा वगय घ्यावा. 

19) प्रिेत्रावर ल वगय घेताुंना तथेील समस्या जाणून घेवनू त्या समस्येवर ल उपायात्मक अभ्यासक्रम 
प्रसशिणात समाववष्टट करावा. 

20) पाणी वापर सुंस्थाुंिे जाळे राज्यभर उभारून, त्याुंना योग्य प्रसशिण द्यावे, जेणेकरून जशी 
आमिी प्रगती झाल  तशीि इतर शतेक-याुंिीह  प्रगती होईल. 
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कोरडवाहू शतेकर  गट: 

1) शतेतळे केल्यामळेु ववह र ुंिी पाणी पातळी वाढल . शतेतळे समळण्यासाठी ननयम व शती याुंबद्दल 
मागयदशयन व्हावे. 

2) फकमान जसमनधारक व कोरडवाहू शतेक-याुंसाठी ववशषे प्रसशिण वगय आयोश्जत करावेत. 

3) गट शतेी करण्याववषयी शतेक-याुंमध्ये जागतृी करावी. 

4) लोड-शडेीुंगवर ऊपाययोजनेसाठी वाल्मी तिे शासनास अवगत करण्यात यावे. 

5) कृवष हवामान ववभाग, पाणी उपलब्धता व वपक-रिनेनसूार प्रसशिण वगय आयोश्जत करावेत. 

6) शालेय स्तरावर कृवष ववषयािा समावेश करण्यात यावा. 

7) प्रत्येक शतेमालािी फकमान आधारभतू फकुं मत शासनस्तरावर ननश्चित करावी. 

8) हररत क्राुंती, धवल क्राुंती सारखीि कोरडवाहु क्राुंती व्हावी. 

9) नववन वपढ तील मलेु शतेीकड ेवळण्यासाठी उपाय य़ोजना करावी. 

10) सुंपणुय महाराष्ट्तील  शतेक-याुंएवजी श्जल्हावार, तालकुावार प्रसशिण वगय आयोश्जत करावेत. 

11) त्रबज प्रक्रीया, त्रबजोत्पादन, माल ववक्री याुंबाबत मागयदशयन व्हावे. 

12) शडेनेट, धिनहाउस, एकाश्त्मक फकड व्यवस्थापन, एकाश्त्मक खत व्यवस्थापन, काढणी पचिात 
तुंत्रज्ञान याुंववषयी मागयदशयन समळावे. 

13) वन्य प्राण्याुंच्या (रानडुक्करे) उपद्रवाववषयी उपाययोजना सिुवाव्यात. 

ददनाुंक ११ नोव्हें. २०१४: 

कृवष शाखा: 

1) तीळशतेी बद्दल माह ती द्यावी. 

2) माती तपासणीनसूार प्रत्येक वपकाला अन्नद्रव्याुंच्या गरजेनसूार खताुंिी मात्रा याुंबद्दल माह ती 
द्यावी. 

3) खताुंिी मात्रा वेगवेगळ्या खतप्रकारानसूार कशी काढावी याुंबद्दल माह ती द्यावी. 

4) सेंद्र य खत ेयाुंबद्दल माह ती द्यावी, सेंद्र य शतेी व सेंद्र य शतेी उत्पादनािे माकेट ुंग याुंवर 
व्याख्यान ठेवावे. 

5) दहरवळीिी खत,े गाुंडुळ खत ेकशी तयार करावीत, फकती प्रमाणात वापराववत याुंवर व्याख्यान 
ठेवावे. 

6) भाजीपाला वपके लागवड तुंत्रज्ञान व ससुंिन व्यवस्थापन याुंवर व्याख्यान ठेवावे. 
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7) प्रगतीशील शतेक-याुंच्या शतेावर घेवनू जावे. 

8) शडेनेट व पााँसलहाऊस शतेीतुंत्रज्ञान याुंिी एकत्रीत माह ती द्यावी. 

9) प्रसशिण वगय कृवष हवामान प्रदेशवार आयोश्जत करावेत. 

ववज्ञान शाखा: 

1) पाणी मोजणीिी साधने ससु्थीतीत असावीत. 

2) पाणी मोजणीिी साधने ससु्थीतीत नसतील तर पाणी कसे व कुठल्या पद्धतीने मोजावे याुंबद्दल 
माह ती द्यावी. 

3) कालव्यापासनू शतेापयांत पाण्यािा वहन व्यय कसा व फकती प्रमाणात होतो याुंबद्दल माह ती 
द्यावी. 

4) उपसा सस ुंिनामध्ये पाणीमापक युंत्र याुंबद्दल माह ती द्यावी.  

5) शतेक-यांना शतेमालाच ेबाजारभाि ि हिामान अदंाज पहाण्यासाठी सगंणकीय प्रमशक्षण देण्यात 
याि.े   

 

एकात्मीक पाणलोट िेत्र ववकास व व्यवस्थापन शाखा: 

 

1) शतेतळी, ववह र पनुभयरण याुंबद्दल शासनाच्या योजना, अट  व शती याुंवर व्याख्यान असावे. 

 

असभयाुंत्रत्रकी शाखा: 

 

1) जुन्या कायद्याअुंतगयत स्थापन झालेल  सुंस्था २००५ च्या कायद्याखाल  आणण्यासाठी जी प्रफक्रया 
आहे त्यावर व्याख्यान असावे. 

2)  उपसा सस ुंिन पद्धतीत पाणी कसे मोजावे याबद्दल माह ती द्यावी. 
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सामाश्जक शास्त्र ेववद्दयाशाखा: 

 

1) पाणी वापर सुंस्थाुंिे सशक्तीकरण व सबल करण या ववषयावर प्रसशिण द्यावे. 

2) कोरडवाहू िेत्रात पाणी वापर ससमतीमध्ये योग्य नेत्याुंिी ननवड करण्याबाबत ननकष या ववषयावर 
प्रसशिण जरूर  आहे. 

3) सहकारवधयक वतयणुक वाढ साठी समहु व सामाश्जक मानससकतते बदल या सुंदभायत प्रसशिण. 

4) शतेीिे व पाण्यािे अथयशास्त्र व त्याुंिा वावषयक ताळेबुंद या ववषयात प्रसशिण. 

5) प्रकल्प लाभिेत्र व पाणलोट िेत्रामध्ये लघउुद्योग व स्वयुंरोजगार या ववषयी प्रसशिण. 

6) माह ती-सशिण-सुंवाद (जनसुंवाद) या घटकाुंिा शतेी व्यवस्थानात प्रभावी उपयोग या ववषयी 
प्रसशिण. 

7) परुूष वित व मदहला बित गटाुंिा शतेी व पाणी व्यवस्थापनातील सहभाग या ववषयी प्रसशिण. 

8) शतेीपरुक व्यवसायासबुंधी मदहला बित गटाुंना प्रसशिण द्यावे. 

9) मदहला व परुूष शतेमजूराुंिा प्रसशिणात सहभाग वाढवावा. त्याुंना मदहला-धाश्जयन्या शतेी-
औजाराुंच्या वापरासबुंधी प्रसशिणािी आवचयकता आहे. 

10) मदहलाुंना प्रसशिण हे शतेामध्येि द्यावे. 

स्वच्छता मोह म: 

1) कालवा व इतर ववतरण प्रणाल  याुंिी स्वच्छता ५ सप्टेंबर त े७ आक्टोंबर या कालावधीत करावी. 
याकररता पा वा सुंस्थेच्या सभासदाुंनी त्याुंिा वाटा श्रमदानातनू उिलावा. 

2) या मोह मेकररता लागणा-या खिायिा आढावा कालवा अधधका-याुंनी घ्यावा, खिायिे अुंदाजपत्रक 
तयार करून ननधधच्या उपलब्धतकेररता ववदहत काययवाह  करावी. 

3) ववतरण प्रणाल च्या दतुिाय ससतािळासारखी कोरडवाहू िळझाड ेलावावीत. 

4) स्वच्छता मोह म यशस्वी होण्याकररता स्वच्छता यात्रा काढणे व जलसािरता या सारखे काययक्रम 
राबवावेत. 

5) वाल्मी सुंस्थेिे सस ुंिन व्यवस्थापना बाबतिे सुंदेश तसेि शतेकर  प्रसशिण काययक्रमाुंिी माह ती 
अधधकाधधक शतेक-याुंपयांत पोहिण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पाच्या लाभिेत्रात वाल्मी समत्राुंिी नेमणूक 
करावी. 

6) प्रसशिण वगायबाबत वाल्मी समत्राुंना अगाऊ कळवावे जेणेकरून वाल्मी समत्र वाल्मीच्या प्रसशिणास 
जास्तीत जास्त शतेकर  पाठवतील. 


