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शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर 

पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे 

राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा 

प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू 

पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी 

खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील 

ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न 

खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ 

खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा 

पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी 

पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी 

मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड 

दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी 

अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन 

बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड 

कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी 

शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या 

नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा 

वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन 

पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन 

औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे 

काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश 

गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार 

बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी 

खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील 

ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न 

खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ 

खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा 

पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी 

पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी 

मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड 

दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी 

अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन 

बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड 

कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊaस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी 

शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या 

नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा 

वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन 

पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन 

औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे 

काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश 

गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार 

बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी 

खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील 

ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न 

खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ 

खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा 

पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी 

पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी 

मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड 

दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी शेतकरी गोदाम पपक होळी 

अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या नांगर पाभर फवारणी पतफन 

बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा वीळा पहार परकाव फावड 

कुळव कोयता करवत कुऱ्हाड दातार गुडी पाडवा दसरा पदवाळी पाऊस जपमनीतील ओल उन पाऊस वारा प्रकाश गौरी मोर जात शेती जमीन पोळा माती नागपंचमी 

शेतकरी गोदाम पपक होळी अवजारे मशागत कुदळ पेरणी पबयाणे नागारणे खत उत्पन्न खुरप शेतकरी मजरू पवहार बोअर मोरर पाईप लाईन औताला वेळ आमावश्या 

नांगर पाभर फवारणी पतफन बलैगाडी बलै पपक काढणी मळणी यंत्र शेणखत जीवामतृ खुरपणी पाभा वपहवारणी खुरपणी पाणी देणे राखणे काढणी रासनी खळ गोठा 
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  प्रकल्प संकल्पना:-

महाराष्ट्रातील शेतकऱयाांना गेल्या काही वषापासनू मोठया दषु्ट्काळास सामोरे जावे लागत असनू पररणामी 
शेतीमधील रपकाांची उत्पादकता घटत आहे. तसेच भगूभातील पाणीसाठयावर व जरमनीच्या आरोग्यावर 
रवपररत पररणाम होत आहे. समस्येवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जागरतक बकेँच्या अथथसहाय्याने 
राज्यातील शेतक-याांना हवामानातील बदलास सामोरे जाण्यासाठी सक्षम करण्याच्या उदे्दशाने नानाजी देशमखु 
कृषी सांजीवनी प्रकल्प राबरवण्याचा रनणथय घेतला आहे. 

 
सदर प्रकल्पाम्ये शेतक-याांची अन्न व आर्थथक सरुक्षा रटकवून ठेवण्याच्या उदे्दशाने पाणी व जमीन याांची 
उत्पादकता रटकवून ठेवणे, हवामानातील बदलास अनसुरुन रपक बदल करणे, उपलब्ध पाण्याचा कायथक्षम 
वापर करणे आरण शेतकरी उत्पादक कां पन्याांच्या सहाय्याने शेतमाल रवक्रीव्यवस्था बळकट करणे असे उपक्रम 
राबरवणेत येणार आहेत. 

 

  प्रकल्पाची व्याप्ती व कालावधी :

 मराठवाडा ववभाग - औरांगाबाद,जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातरू, नाांदेड, परभणी व हहगोली 
 ववदभभ ववभाग - अमरावती, अकोला, बलुढाणा, वारशम, यवतमाळ व वधा 
 नाविक ववभाग - जळगाव 

 सदर प्रकल्पाांतगथत मराठवाडा व रवदभातील उपरोक्त नमदू रजल्हयातील दषु्ट्काळग्रस्त 4000 गावे 
आरण पणूा खो-यातील खारपाण पट्ट्यातील समुारे 1000 गावे सामारवष्ट्ठ करण्यात येणार आहेत. 

 प्रकल्पाचा कालावधी - 6 वषे 
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पणूा खोऱयातील खारपान पट्टा 
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  प्रकल्प अंमलबजावणी घटक :
 

१) प्रकल्प क्षेत्रामधील लघ ुपाणलोट (रमनी वॉटर शेड) आधाररत 8 ते 10 गावाांच्या समहुाचा सकू्ष्म 
रनयोजन आराखडा तयार करावयाचा आहे. आवश्यक व उपलब्ध पाण्याचा ताळेबांद आराखडा 
तयार करुन पावसाच्या पडणाऱया तसेच भगूभातील पाण्याचे शेतीवापरासाठी रनयोजन करणे. 

२) गाव रशवारातले उपलब्ध पाणी अडरवणे (बाांधबांरदस्ती, माती नालाबाांध, रसमेंट नालाबाांध, शेततळे 
इ.) व त्याचा सकू्ष्म हसचनाव्दारे (तुषार व रठबक हसचन) कायथक्षमपणे वापर करणे. 

३) अमरावती,अकोला,बलुढाणा व जळगाव रजल्हयातील मकु्ताईनगर तालकु्यातील खारपाण 
पटटयातील समुारे 932 गावामधील साधारणत: 4.00 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर जमीन व्यवस्थापन 
प्दती करणे व अनकूुल तांत्रज्ञानाचा प्रसार करणे. 

४) हवामान बदलास प्ररतकारक्षम रपकाांच्या वाणाांची प्रात्यारक्षके घेऊन रबजोत्पादन कायथक्रम राबरवणे. 
५) प्रकल्प क्षेत्रातील सोयाबीन,तरु,मगु,उडीद,कापसु, भाजीपाला व फळरपकाांची उत्पादकता 

वाढरवणेसाठी सधुाररत कृरष तांत्रज्ञानाचा अवलांब करण्यास शेतकऱयाांना सक्षम करणे. 
६) भाडे तत्वावर कृरष तांत्रज्ञानाचा अवलांब करण्यास शेतकऱयाांना सक्षम करणे. 
७) उत्पादीत शेतमालास योग्य बाजारभाव रमळणेसाठी शेतकरी उत्पादक कां पन्याांना/गटाांना सक्षम 

करुन मलु्य साखळी रवकरसत करणे.  
८) हवामान अांदाजानसुार शेतीम्ये करावयाच्या कामाांरवषयी ताांरत्रक सल्ला देणे. 
९) शेतकरी प्ररशक्षणे, पीक प्रात्यारक्षके, तकरी शेती शाळाांचे आयोजन. 

 
 हवामान अनकूुल िेतीकवरता गाव स्तरावर लोकसहभागी पाहणी व वनयोजन : 

 

गावागावातील स्थाननक शेतकरी व त्याचे शेतीतील प्रश्न हे अनतशय क्ललष्ट व ग ुंताग ुंतीचे आहेत, त्याच प्रमाणे 
हवामान बदलाम ळे ननमाण झालेले प्रश्न त्याला अनधक गहन बनवतात. त्याुंना तोंड देण्यासाठी सवांनी एकत्र 
येवून काम करणे आवश्यक आहे. या अन षुंगाने लोकसहभागी तुंत्राुंचा वापर करण्यात आला आहे व त्यात 
प्राम ख्याने अध्ययन सत्र, बैठका, गट चचा,  अभ्यास खेळ व गाणी याुंची ग ुंफण स्थाननक पनरक्स्थतीला धरून 
करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याम ळे नतचे काटेकोर असे ननयम नाहीतआनण म्हणून त्याम ळे नह प्रनिया 
करताुंना स्थाननक पनरक्स्थतीन सार उलगडत जाते. यातील तुंते्र अनेक वषाच्या ग्रामीण ननयोजनाच्या अन भवातून 
नवकनसत झाली असून, या तुंत्राुंच्या माध्यमातून स्थाननक शेतकऱयाुंचे प्रश्न व पारुंपानरक शेतीचे ज्ञान व 
आध ननक पद्धती याुंची साुंगड घालून हवामान बदलला कसे सामोरे जाता येईल व त्यापासून कसे वाचता येईल 
या नवषयाुंवर सवांचे लक्ष कें नित करण्यासाठी कृषी सुंजीवनी प्रनियेची बाुंधणी करण्यात आली आहे. नवनवध 
तुंत्र व पद्धती वापरून सद्य:क्स्थतीची पाहणी व त्या आधारे ननयोजन करण्यास सहाय्य होते यातील प्रम ख घटक 
प ढील प्रमाणे : 
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१. लोकसहभागाकररता रवरवध तंते्र व प्राथरमक स्त्रोतातून मारहती संकलन : गावागावात शेतकऱयाुंना 
भेडसावणारे प्रश्न व त्याुंची तीव्रता यात गाव ननहाय वस्तीननहाय नवनवधता नदसून येते. शेती करण्याच्या 
पद्धती, उपलब्ध सुंसाधने व येणाऱया अडचणी आनण त्याुंना तोंड देण्याच्या पद्धती यातही फरक नदसून 
येतो. म्हणून शेती नवषयक प्रश्नाुंच्या सोडवण कीच्या पद्धती, उपाय देखील वेगळ्या असू शकतात. 
हवामानात होणारे बदल याम ळे ननमाण होणारी सुंकटे याला साम नहक पद्धतीने तोंड देण्यानशवाय पयाय 
नाही त्याम ळे स्थाननक शेतकऱयाुंचा सहभाग हा या प्रनियेत अपनरहायय घटक आहे. स्थाननक प्रश्न 
लोकसहभागी पद्धतीनेच स टू शकतात यासाठी लोकाुंना एकत्र आणण्यासाठी लोकसहभागी तुंत्राुंचा जाणीव 
पूवयक समावेश प्रनियेत करण्यात आला आहे. या ६ नदवसीय प्रनियेची बाुंधणी स्थाननक पनरक्स्थती लक्षात 
घेऊन केलेली असल्याने नतची पनरणामकारकता नह शेतकऱयाुंच्या सहभागावर अवलुंबून आहे.  

 समय रेषा : गावातील अन भवी प्रौढ जाणकार शेतकरी ग्रामस्थाुंशी चचा करून गावातील मागील ६० 
वषापूवीची शेतीची क्स्थती व सद्यक्स्थती समजून घेतली जाते व सद्यक्स्थतीतील शेतीच्या समस्या याुंचे 
नवश्लेषण करून चचा केली जाते. 

 पररस्स्थती रवश्लेषण : शेतकऱयाुंसोबत एकत्र बसून हवामानात कोणते बदल झाले आहेत व त्याचा 
नवनवध घटकाुंवर कसा पनरमाण होतो यावर चचा केली जाते  व ननमाण झालेल्या समस्याुंची कारणे 
याचे नवश्लेषण केले जाते  

 ऋतचुक्र : गावातील सुंसाधनाच्या उपलब्धतेत ऋतूननहाय होणारे बदल यावर चचा केली जाते त्याचा 
कोणत्या घटकाुंवर कसा पनरणाम होतो त्याची करणे काय याचे शेतकरी प रुष व मनहला याुंचे सोबत 
चचा करून नवश्लेषण केले जाते. 

 गाव नकाशा : गावातील प्रत्येक वाडी वस्तीचे स्वरूप, पायाभूत स नवधाुंची उपलब्धता, द लयनक्षत घटक 
याबाबी गावातील शेतकरी याुंना समोर ठेवून केली जाते. लोकसहभागाने गावातील मोकळ्या जागेत 
सवय ग्रामस्थ शेतकरी जमतात व त्याुंची घरे त्याुंचे शेतीनवषयक साधनाुंची उपलब्धता जनमनीवरील 
नकाशात दाखवतात. नकाशातून नदसणारी सुंसाधने व समस्याुंवर चचा केली जाते व त्याची करणे 
शोधली जातात. 

 रशवार फेरी व संसाधन नकाशा: गावाच्या नशवारातील नैसर्गगक सुंसाधने, गावातील शेतकरी गट  व 
सुंसाधन गट एकत्र येवून सुंपूणय नशवाराची फेरी मारतात. नशवारात कोणत्या बाजूला कोणती सुंसाधने 
आहेत, त्याुंची क्स्थती काय आहे, व त्याुंना कसे बळकट करता येईल यावर चचा करतात. शेतीचे प्रश्न, 
जनमनीची पोत, नतच्या समस्या, पाण्याचे प्रश्न, नपक अश्या अनेक अुंगाने शेतकरी ग्रामस्थ व शासकीय 
कमयचारी चचा करतात यादरम्यानच नशवारातील नवनहरींची पाहणी केली जाते व नवनहरीतील पाण्यात 
ऋत मानान सार होणारा बदल नोंदवून घेतला जातो. या सुंकनलत मानहतीची सुंसाधन नकाशावर माुंडणी 
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केली जाते व त्याचे नवश्लेषण स्वतः ग्रामस्थ करतात तसेच ननमाण झालेल्या समस्या कश्या सोडवता 
येतील याचे देखील स्थाननक तोडगे साुंगतात. या समस्या सोडवण्यासाठी शासकीय नवभाग कशी मदत 
करू शकतील याची सनवस्तर मानहती शासकीय कमयचाऱयाुंकडून उपलब्ध करून नदली जाते.  

 मलू्य साखळी:  शेतमाल व्यवस्थापन व पश धन व्यवस्थापन या उदे्दशाने शेतकरी एकत्र बसून 
गावातील प्रम ख नपकाुंची व पश धनाची मूल्यसाखळी करतात. यामध्ये ते जनमनीवर पायऱया काढतात व 
त्याप्रत्येक टप्पप्पयावर शेतीत करत असलेली कामे नोंदवतात. शेतीत बी पेरण्यापासून ते नपक बाजारात 
नविीला घेऊन जाई पययत सवय टप्पप्पयाुंवर चचा करतात व पूवीची शेती पद्धती आनण सध्याची शेती 
पद्धती यातील फरक याचे नवश्लेषण केले जाते  

 गाव पाणी अंदाज पत्रक व रवहीर पाहणी : शेतीच्या नवकासात पाणी हा अनतशय महत्वाचा घटक 
आहे. यासाठी शेतकरी गावाचे अुंदाज पत्रक तयार करतात. ज्यात गावात पडणारा पाऊस, लोकाुंना, 
जनावराुंना लागणारे व शेतीला लागणारे पाणी याचे गनणत गाव पाणी अुंदाज पत्रकाच्या माध्यामातून 
माुंडतात, व गावाची क्स्थती काय आहे, यावर चचा करून काय करता येईल यावर सवय नमळून ननणयय 
घेतात. 

 लक्ष गटचचा: शेतीनवषयक सुंसाधने व प्रश्न यावर नवशेष चचा घटक ननहाय होते व गावाच्या शेतीचे 
नवस्तृत नचत्र उभे राहते. त्याम ळे शेतीच्या बारीक सारीक गोष्टीना समोर ठेवून समपयक ननयोजन करता 
येते.  

२. अध्ययन सत्र: लोकसहभागी तुंत्राुंसोबतच प्रनियेदरम्यान दोन अध्ययन सत्राुंची मुंडणी केली आहे. ही 
अध्ययन सते्र तज्ञ प्रनशक्षकाच्या माध्यमातून घेतली जातात. ग्राम सुंसाधन गटाला काही सुंकल्पना अवगत 
व्हाव्यात व सवांचे लोकनशक्षण समान नकमान पातळीवर व्हावे या प्रम ख उदे्दशाने नह सते्र खेळीमेळीच्या 
वातावरणात घेतली जातात यात हवामान बदल आनण एकाक्त्मक ननयोजन, पुंचायती राज ग्रामपुंचायत व 
ग्रामसभा या नवषयाुंचा समावेश केला आहे. 

३. प्रात्यरक्षक: या ६ नदवसात शेतीचे अनेक प्रश्न प ढे येतात त्यातील पाणी हा प्रम ख प्रश्न महाराष्रभर कमी 
जास्त प्रमाणात सवयच शेतकऱयाुंना जाणवतो म्हणून प्रनियेदरम्यान काही पाणलोट उपचाराुंची प्रात्यनक्षके 
घेतली जातात. ही प्रात्यनक्षके स्थाननक पनरक्स्थती, जनमनीचा प्रकार, उतार या साऱयाचा नवचार करून 
ग्रामसुंसाधन गट प्रात्यनक्षकाचा उपचार ठरवतात व शासकीय स्थाननक कमयचारी याुंचे ताुंनत्रक सहाय्य 
घेऊन सदर प्रात्यनक्षक लोकसहभागी पद्धतीने घेतले.  

४. दयु्यम स्त्रोतातून मारहती संकलन: प्रनिये दरम्यान गावाची सद्यक्स्थती समजून घेण्यासाठी जनगणना 
२०११ व आर्गथक सामानजक सवेक्षण २०१२, पश  गणना २०१२ व महाराष्र स दरू सुंवेदन उपयोजन कें ि 
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याुंच्या कडून प्राप्पत नकाशे याचा आधार घेतला जातो. या मानहतीचे गाव नकाशा तुंत्राच्या सहाय्याने 
शेतकरी ककवा सुंसाधन गट प्रत्येक्ष चचा करून पडताळणी करतात. तसेच या मानहतीचे नवश्लेषण करून 
ती पाणी अुंदाज पत्रक शेती व पश धन मूल्यसाखळी इ. अशा तुंत्राुंच्या वेळी वापरण्यात येते व नतचे 
नवश्लेषण करून ननयोजन करण्यात येते. 

५. कृषी संजीवनी रनयोजन आराखडा : नवनवध लोकसहभागी तुंत्रातून सुंकनलत मानहती व द य्यम स्त्रोतून 
सुंकनलत झालेल्या मानहतीचे ग्रामसुंसाधन गट नवश्लेषण करतो. या नवश्लेषणाच्या आधारे गावाच्या 
गरजाुंची ककवा प्रस्तावाुंची यादी केली जाते व प्रत्येक गरजेची ककवा समस्येचे कारण काय आहे ते 
सोडवण्यासाठी ननयोजन केली जाते, त्याम ळे समस्येचे म ळापासून ननराकरण होण्यास मदत होते. या 
प्रस्तावाुंची यादी ननक्श्चत झाल्यावर त्याला गरजेच्या तीव्रतेच्या आधारे व समस्या नकती घटकाुंना प्रभानवत 
करते. नकती नकती समस्याुंना प्रभानवत करते याचा सारासार नवचार करून ग्राम सुंसाधन गट त्याला 
प्राधान्यिम देतो. 

६. ग्राम सभा व मरहला सभा : ६ नदवसीय प्रनियेदरम्यान सुंकनलत मानहतीच्या आधारे ग्राम सुंसाधन गट 
प ढील आराखडे तयार करतात. जसे शेती, शेती सुंलग्न व्यवसाय, नैसर्गगक सुंसाधने व हवामान बदल 
आनण  शेती माल प्रनिया व व्यवस्थापन या आराखड्ाुंना मनहला सभे समोर ठेवून त्याुंची मान्यता घेतली 
जाते. सूचना असल्यास समानवष्ट करून घेतल्या जातात. प ढे सदर प्रस्ताव ग्रामसुंसाधन गट मनहला 
सभेच्या सूचनाुंसमवेत ग्रामसभेसमोर मान्यतेसाठी चचेला ठेवतो व मान्यता घेतो. प्रिीये दरम्यान होणाऱया 
आराखड्ाुंना व ननणययाुंना मान्यता देण्याकनरता लावण्यात येणारी ग्रामसभाही नवशेष ग्रामसभा असते. 

७. प्ररक्रयेतील सहभागी:  

 

प्रर
क्र

येत
ील

 स
हभ

ाग
  

स्वयंसेवक : स्थाननक, स्वयुंपे्ररणेने प ढे येणाऱया जाणकार शेतकऱयाुंची ननवड 
स्वयुंसेवक म्हणून ग्रामसभेमाफय त केली जाते. 

शासकीय कममचारी : ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तलाठी, पश सुंवधयन पययवेक्षक 
रोजगार सेवक व वनरक्षक 

शेतकरी व ग्रामस्थ : गावातील सवय मनहला प रुष शेतकरी व १८ वषावरील सवय 
ग्रामस्थ 

प्रवीण प्ररशक्षक : स्थाननक बोली भाषा येत असलेले व स्थाननक प्रश्नाचे ज्ञान 
असलेली अन भवी व्यलती 

ग्राम संसाधन गट : गावातील ग्रामपुंचायत सदस्य सनमत्या याुंचे प्रतीनीधीची 
शासकीय कमयचारी व गावातील प्रम ख व्यलती   

ग्रामपंचायत लोकप्ररतरनधी : ग्रामपुंचायत सदस्य, सरपुंच उपसरपुंच गावातील 
नवनवध सनमती सदस्य   



ग्राम सजंीवनी – प्रस्तावना  

6 

 

८. स्वयंसेवक रनवड प्ररशक्षण : कृषी सुंजीवनी गाव ननयोजनाची प्रनिया अनधक चपखळ होण्यासाठी 
स्थाननक, स्वयुंपे्ररणेने प ढे येणाऱया जाणकार शेतकऱयाुंची ननवड स्वयुंसेवक म्हणून ग्रामसभेमाफय त केली 
जाते. या स्वयुंसेवकाुंना प्रनशक्षण देऊन त्याुंच्या सहाय्याने प्रनिया राबनवली जाते. ज्याम ळे स्थाननक 
प्रश्नाुंचा अनधक बारकायीने अभ्यास होतो. स्वयुंसेवक ननवडीचे ननकष शेवटी पनरनशष्ट २ मध्ये नदले 
आहेत. 

९. शासकीय कममचाऱयांचे प्ररशक्षण : स्थाननक कमयचारी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, तलाठी, पश सुंवधयन 
पययवेक्षक व वनरक्षक इत्यादी कमयचारी याुंना देखील कृषी सुंजीवनी प्रिीयचे प्रनशक्षण नदले जाते व त्याुंची 
भूनमका व जबाबदारी आनण उपक्स्थती ननक्श्चत केली जाते. या प्रनियेदरम्यान शासकीय कमयचारी 
ग्रामस्थाुंना व प्रनशक्षकाुंना सहा नदवस उपक्स्थत राहून आवश्यक त्यानठकाणी मानहतीची व मागयदशयनाची 
मदत याम ळे स्थाननक प्रश्न व ज्ञान याुंची साुंगड घालून हवामान अन कूल शेतीआराखडाचा आराखडा 
तयार करणे शलय होते.   

१०. स्थारनक प्ररशक्षक क्षमता बांधणी : सदर प्रनिया गावात राबनवण्यासाठी स्थाननक बोली भाषेची व 
प्रश्नाुंची जवळून मानहती असलेल्या प्रनशक्षकाुंचा समावेश करण्यात येतो. प्रनशक्षक म्हणून काम केलेल्या 
व प्रवीण प्रनशक्षक म्हणून प्रनशक्षण घेतलेल्या तज्ञ प्रनशक्षक व ग्राम सुंसाधन गट हे एकनत्रत येवून सहा 
नदवस प्रनिया स्वयुंसेवकाुंच्या मदतीने राबनवतात. याम ळे हसत खेळत गावात उत्साही व चैतन्यपूणय 
वातावरणात प्रनिया राबनवली जाते.  

गावस्तरावर प्रनियेच्या बाुंधणी साठी आवश्यक टप्पपे खालील आकृनतबुंधाच्या माध्यमातून आपण पाहू शकतो :- 

स्तर  पवूम तयारीचा टप्पा  

६ रदवसीय गाव सकू्ष्मरनयोजन प्ररक्रयाचा 
टप्पा  

आराखडा 
एकत्रीकरण टप्पा  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ 

तालकुा स्तर  गावासोबत पत्रव्यवहार 
व समन्वय करणे  

         

 
 

         

लघ ू पाणलोट 
के्षत्र स्तर  

 संचेतन कायमशाळा 
(स्वयुंसेवक व 
शासकीय कमयचारी)  

       गाव आराखड्ांचे 
क्लस्टर स्तरावर 
एकत्रीकरण करणे  

  
 

        

ग्रामपंचायत   स्वयंसेवक रनवड व 
ग्राम संसाधन गटाची 
स्थापना करणे  

         

           

गाव    गाव सकू्ष्मरनयोजन प्ररक्रया  
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११. गाव समहू स्तरावरील रनयोजन : कृषी सुंजीवनी ६ नदवसीय प्रनिया गावात राबवून झाल्यावर त्यातून 

तयार झालेले कृषी सुंजीवनी एकाक्त्मक गाव आराखड्ाुंचे लघू पाणलोट के्षत्राच्या नठकाणी (ललस्टर 

स्तरावर) एकत्रीकरण केले जाते. गाव सुंसाधन गट आपआपल्या गावाच्या आराखड्ाुंची माुंडणी करतात 

व त्या माुंडणीच्या आधारे लघू पाणलोट के्षत्राचा दृष्टीके्षप ठरवला जातो. लघू पाणलोट के्षत्रातील गावाुंचा 

सवांगीण, समतोल व सामानजक नवकास व्हावा यासाठी ननयोजन आराखड्ात आवश्यक बदल केले 

जातात. यावर सनवस्तर चचा ललस्टर स्तरावर गावे एकत्र बसून करतात यासाठी प्रवीण प्रनशक्षक हे द वा 

ककवा मध्यस्त म्हणून भूनमका बजावतात.  
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वदवस  ‘0’  वदवस ‘1’ वदवस ‘2’ वदवस ‘3’ वदवस ‘4’ वदवस ‘5’ वदवस ‘6’ वदवस ‘7’ 

सकाळ 

गाव समहूाचे 
रनयोजनासा
ठी मारहतीचे 
एकत्रीकरण 

व समहू  
सकू्ष्म 

रनयोजन 
आराखडा 

 

प्रभात फेरी  प्रात्यरक्षके प्रात्यरक्षके प्रात्यरक्षके प्रात्यरक्षके प्रात्यरक्षके 
प्रात्यरक्षक रशवार फेरी रशवार फेरी मलू्य साखळी (शेती)  अ्ययन सत्र: 

पांचायतीराज, 
ग्रामपांचायत व 
ग्रामसभा 

अ्ययन सत्र: 
गावाचा  
आराखडा व 
दषृ्ट्टीके्षप   

अ्ययन सत्र: हवामान 
बदल आरण एकात्त्मक 
रनयोजन 

शेतीचा आराखडा  
नैसर्थगक सांसाधनाचा 
आराखडा 

गाव नकाशा  
दपुार 

कृषी सांजीवनी  
प्रकल्पाची   ओळख व  
चचा 

- सामारजक व आर्थथक 
मारहती सांकलन 

- ऋतचुक्र रवश्लेषण 
(शेती) 

- रशवार फेरी  
 

- सांसाधन नकाशा   
- मलू्य साखळी 

(शेती) 

शेती सांलग्न व्यवसाय व 
पशधुन लक्ष्य गट चचा  :  
- समय रेषा रवश्लेषण 

(शेती सलग्न व्यवसाय) 
- पररत्स्थती रवश्लेषण 

(शेती सलग्न व्यवसाय) 
- ऋतचुक्र रवश्लेषण  

(पशधुन) 
- मलू्य साखळी 

(पशधुन) 

- सांधी रचत्रण   
 

ग्रामसभेची पवूथ 
तयारी 

- सांसाधन नकाशा - समयरेषा 
(शेतीमालावर 
प्ररक्रया व पणन) 

ग्राम सांसाधन गटाची 
स्थापना 

ग्रामसभा 

- मलू्य साखळी (शेती) - शेतकरी लक्ष गट 
चचा 

- मलू्य साखळी  
मशाल फेरी / पथनाय 
हकवा दवांडी 

गाव बैठक - 
शेतीमाल प्ररक्रया व 
पणन अहवाल 

सायंकाळ 
- गाव बैठक - 6 

रदवसीय वेळापत्रक 
व प्रकल्पाची 
मारहती  

गाव बैठक 
- समयरेषा (हवामान 

बदल) 
- पररत्स्थती रवश्लेषण 

(नैसर्थगक सांसाधने) 

गाव बैठक 
- समयरेषा (शेती) 
- पररत्स्थती रवश्लेषण 

(शेती) 

गाव बैठक 
- पाण्याचे अांदाज 

पत्रक 

गाव बैठक 
- शेती सांलग्न 

व्यवसायाांचा आराखडा  

मरहला सभा  

रनयोजन बैठक ( स्वयांसेवकाांचा गट)   

१२. नानाजी देिमखु कृषी संजीवनी प्रकल्पांतगभत सकू्ष्मवनयोजन प्रविया वेळापत्रक 



ग्राम सजंीवनी – प्रस्तावना  

9 

 

१३.  लोकसहभागी प्रवियेतील तंत्र, अभ्यासले जाणारे के्षत्र व संबंवधत प्रपत्र
 

 

तंत्र  हवामान 
बदल   

िेती  िेती संलग्न 
व्यवसाय  

िेती माल 
व्यवस्थापन व 

पणन  

नैसर्गगक संसाधने  

समय रेषा  प्रपत्र – 1.3  प्रपत्र -2.11  प्रपत्र – 4.3  प्रपत्र – 5.1  प्रपत्र – 1.3  

ऋतचूक्र   प्रपत्र – 1.2 प्रपत्र – 4.5   

पररत्स्थती रवश्लेषण   प्रपत्र – 2.12 प्रपत्र – 4.4  प्रपत्र – 1.4 

गाव नकाशा   प्रपत्र – 1.1  प्रपत्र – 1.1 प्रपत्र – 1.1 प्रपत्र – 1.1 

रशवार फेरी   प्रपत्र –  2.1 
/2.3/2.5 
/2.6/2.7 

प्रपत्र –  2.1 
/2.3/ 2.5 
/2.6/2.7 

 प्रपत्र –  2.1 
/2.3/2.5 /2.6/ 

सांसाधन नकाशा   प्रपत्र – 2.8 
व  2.9  

प्रपत्र – 2.8 
/2.9/5.3 
व 5.4  

 प्रपत्र – 2.8 व  
2.9 

मलू्य साखळी   प्रपत्र – 2.10 प्रपत्र – 4.6 प्रपत्र – 4.6  व 
2.10 

 

सांधी रचत्रण   प्रपत्र – 5.2 प्रपत्र – 5.2 प्रपत्र – 5.2  

गाव पाणी अांदाज पत्रक   प्रपत्र – 3.2 प्रपत्र – 3.2 प्रपत्र – 3.2 प्रपत्र – 3.2 

शेतकरी लक्ष गट चचा  प्रपत्र – 3.1  प्रपत्र – 3.1 प्रपत्र – 3.1 प्रपत्र – 3.1 प्रपत्र – 3.1 

रनयोजन प्रपत्र – 6.1  प्रपत्र – 6.1  
व 4.2  

प्रपत्र – 6.1 
व 4.7  

प्रपत्र – 6.1  व 
5.5  

प्रपत्र – 6.1  व 
4.1 

प्राधान्य क्रम रनत्श्चती प्रपत्र – 6.2 प्रपत्र – 6.2 प्रपत्र – 6.2 प्रपत्र – 6.2 प्रपत्र – 6.2 
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14.  लोकसहभागी सकू्ष्मवनयोजन प्रवियेकवरता प्रविक्षकाला प्रवियेपवूी उपलब्ध करुन द्यावयाची   
       िासकीय मावहती

 

1. सांबांरधत गावाची 2011 च्या जनगणनेची लोकसांख्या रवषयक मारहती 

2. सांबांरधत गावाचा SECC (सामारजक आर्थथक जात जनगणना) ची लोकसांख्या रवषयक मारहती 

3. सांबांरधत गावाची पशगुणना 2012 नसुार तपशीलवार मारहती 

4. तलाठी कायालयातनू खातेदाराांची सचूी 

5. ग्रामपांचायत कायालयातनू नमनुा नां. 2 ची सचूी (नोंदवही)  

6. महाराष्ट्र सदुरू सांवेदन उपयोजन कें द्रा (MRSAC) याांच्याकडून प्राप्त झालेले सांबांरधत गावाांचे पढुील नकाशे. 

- बेस मपॅ (Base Map) सव ेनांबर सरहत 

- भजूल (Ground Water) 

- जरमनीचा वापर (Land Use Land Cover) 

- उतार (Slope) 

- मातीची खोली (Soil Depth) 

- Soil Texture 

- Soil Erosion 

- Soil Drainage   
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परररशष्ट १ : गाव सकू्ष्म रनयोजन प्ररक्रयेस आवश्यक सारहत्य व प्रपत्र  

कृषी संजीवनी - सकू्ष्मरनयोजन प्ररक्रया  
अ क्र. आवश्यक सारहत्य  पररमाण 
१)  बॉलस फाईल १ प्रती गाव 
२)  चाटय पेपर १० प्रती गाव 
३)  स्केच पेन (पॅकेट) १ प्रती गाव 
४)  A4 पेपर ५० पेपरचा १ सेट प्रती गाव 
५)  रेनजस्टर (A4 साईझ ७० पानी) १ प्रती स्वयुंसेवक  
६)  नफल्मच्या सी.डी. ३ सीडी- १ सेट प्रती गाव 
७)  बॅग (सानहत्य नेण्यासाठी) १ प्रती गाव 
८)  खोड रबर (इरेसर) १ प्रती गाव 
९)  शापयनर १ प्रती गाव 
१०)  नशस पेक्न्सल १ प्रती गाव 
११)  सेलो टेप १ प्रती गाव 
१२)  बटर पेपर (रेकसग पेपर) ६ प्रती गाव  
१३)  पेन  २ प्रती गाव  
१४)  कृषी सुंजीवनी – सूक्ष्मननयोजन मागयदर्गशका १ प्रती गाव  
अ क्र. मारहती प्रपत्र   पररमाण 
१५)  

हवामान बदल व 
नैसर्गगक सुंसाधन 
आराखडा  

१.३ समयरेषा (हवामान बदल व नैसर्गगक सुंसाधने) १ प्रती गाव 
१.४ पनरक्स्थती नवश्लेषण (हवामान बदल व नैसर्गगक 

सुंसाधने) 
१ प्रती गाव 

२.५ वन के्षत्र व वन उपजाचा वापर आवश्यक मानहती 
(वन रक्षक व वनपाल कायालय)  

१ प्रती गाव 

२.७ नवनहरीची पाहणी नवहीरींच्या प्रमाणात  
२.८ सुंसाधन नकाशा सूची  १ प्रती गाव 
३.२ पाण्याचे अुंदाजपत्रक १ प्रती गाव 

१६)  

कृषी आराखडा 

२.१ ऋत चि समयरेषा १ प्रती गाव 
२.२ जनमनीचे वगीकरण व प्रत्यक्ष वापर (ग्रामपुंचायत 

कायालय) १ प्रती गाव 

२.३ जल स्त्रोत नपके व जनमनीची मानहती (तलाठी 
कायालय) 

१ प्रती गाव 
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अ क्र. मारहती प्रपत्र   पररमाण 
१७)  

कृषी आराखडा 

२.६ कृषी सहाय्यक याुंचे कडून मानहती प्राप्पत करून 
घ्यावायचे प्रपत्र  १ प्रती गाव 

२.९ नशवार फेरी  ४. प्रती गाव 
२.१० सुंसाधन नकाशा अहवाल  १ प्रती गाव 
२.११ म ल्य साखळी (शेती) १ प्रती गाव 
२.१२ पनरक्स्थती नवश्लेषण (शेती) १ प्रती गाव 
३.१ शेतकऱयाुंसोबत लक्ष्य गट चचा  १ प्रती गाव 

१८)  
शेती सुंलग्न 
व्यवसाय 
आराखडा  

२.४ पश धन व पश धनाकनरता आवश्यक मानहती  १ प्रती गाव 
४.३ समय रेषा (शेती पूरक व्यवसाय)  १ प्रती गाव 
४.४ पनरक्स्थती नवश्लेषण (शेती पूरक व्यवसाय) १ प्रती गाव 
४.५ ऋत चि नवश्लेषण (पश धन) १ प्रती गाव 

१९)  
शेतीमाल 
व्यवस्थापन व 
पणन आराखडा 

५.१ समयरेषा (शेतीमाल व्यवस्थापन) १ प्रती गाव 
५.२  सुंधी नचत्रण सूची  १ प्रती गाव 
५.३ बचत गटाुंची मानहती ३ प्रती गाव 
५.४ लघ  व क टीर उद्योगाुंची मानहती २ प्रती गाव 

२०)  आर्गथक सामानजक 
मानहतीचे सुंकलन  

१.१ गाव नकाशा सूची (आर्गथक सामानजक मानहतीचे 
सुंकलन) 

१ प्रती गाव 

२१)  

ननयोजन आराखडे  

४.१ एकाक्त्मक आराखडा (नैसर्गगक सुंसाधने) १ प्रती गाव 
४.२ एकाक्त्मक आराखडा (शेती) १ प्रती गाव 
४.७ एकाक्त्मक आराखडा (शेती सुंलग्न व्यवसाय) १ प्रती गाव 
५.५ एकाक्त्मक आराखडा (शेती माल व्यवस्थापन व 

पणन) १ प्रती गाव 

६.१ दृष्टीके्षप आराखडा १ प्रती गाव 
६.२ एकाक्त्मक आराखडा (प्राधान्यिम ननक्श्चती 

तलता) 
१ प्रती गाव 

६.३ मनहलासभा, ग्रामसभा इनतवृत्त, स्वयुंसेवक, 
प्रनशक्षक उपक्स्थती प्रपत्र सानहत्य व उपलब्धता 
प्रपत्र 

१ प्रती गाव 
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 :  परररशष्ट २ : स्वयंसेवक रनवडीचे रनकष

१. स्वयुंसेवकाुंची सुंख्या :  सुंबुंनधत उप नवभागीय कृषी अनधकारी याुंच्या स चनेन सार  

२. वय : १८ – ३५ या दरम्यान असावे 

३. नशक्षण : कमीत कमी १० वगय उत्तीणय असावे  

४. कलग : स्त्री प रुषाुंची समान ननवड व्हावी (ननवडलेल्या स्वयुं सेवकाुंमध्ये ५०% नस्त्रया असाव्यात) 

५. वेळ : ७ नदवस पूणय वेळ काम करण्याची तयारी  

६. या गटात प ढील बाबी असलेल्या व्यलतीस प्राधान्य देण्यात यावे :  

- कृषी नवषयातील पदनवका, पदवी  

- सुंगणकाचे ज्ञान 

- मानहती सुंकलन व प्रलेखनाचा अन भव  

- समाज कायाचा अन भव व आवड 

- सुंवाद कौशल्य  

- या पूवी नवनवध शासकीय योजने अुंतगयत काम केल्याचा अन भव  

वरील स्वयुंसेवकाुंची ननवड शलयतो ग्रामपुंचायातीतून सवान मते करण्यात यावी 
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   परररशष्ट ३ : ग्रामगीतेतील ओळी :
 
लोकसहभागी प्रक्रीयेदरम्यान ग्रामगीतेतील वापरता येणाऱया ओळी, सलुभ सांदभांसाठी खाली देण्यात आल्या 
आहेत  
 

ग्रामगीता - अध्याय पवहला : देव-दिभन  
 
कोवळे अांकुर भमूीवरर फुटले । जेथे मांदशीतल वषा चाले । त्यापरीच समाधान झालें । आतथ जीवाांचें तवकृपें ॥33॥ 
 

प्रथम पाया मानव - वतथन । यास करावें उत्तम करावें जतन । गाांव करावें सवांगपणूथ । आदशथ रचत्र रवश्वाचें ॥48॥ 
 

जाणावें ग्राम हें रच मांरदर । ग्रामाांतील जन सवेश्वर । सेवा हेरच पजूा समग्र । हारच रवचार रनवेदावा ॥54॥ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ग्रामगीता - अध्याय सहावा : संसगभ–प्रभाव  
 

कोठे भरूमचेरह रभन्न वणथ । कोठे काळे, हपगटपण । कोठे पाांढरे लाल मधनू । सवुणापरी ॥29॥ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ग्रामगीता - अध्याय तेरावा : ग्रामवनमाणकला 
 

हात रफरे तेथे लक्ष्मी रशरे । हें  सतू्र ्यानीं ठेवोरन खरें । आपलुें ग्रामरच करावें गोरजरें । शहराहूरन ॥1॥ 
 

शहरीं यांत्रारदकें  आलीं । गाांवची उद्योगकला मेली । कुशल माणसें शहरीं गेलीं । उद्योगासाठी ॥3॥ 
 

शहरीं गेली गाांवची बतु््द । शहरीं गेली गाांवची समतृ््द । कष्ट्टाळू शत्क्त, हस्तकलारसत््द । तेरह गेली ॥4॥ 
 

गाांवीं उरली मखु्यत: शेती । ती कशीबशी चालरवती । रवशेष बतु््द, शत्क्त, सांपरत्त । याांचा ओघ दसुरीकडे ॥5॥  
 

उत्तम रशरक्षत, सामर्थयथवान । ते नोकरीसाठी रफरती वणवण । उद्योगधांदे वा शेती कोठून । होईल उन्नत गाांवची ? 
॥6॥ 
 

हे सवथ जरर लक्ष परुरवती । तरर छोटे उद्योग आरण शेती । रनश्चयें सवांरस पोरषती । बेकार दीन कोणी नरेु ॥7॥ 
 

कारण, गाांवींच कच्चा माल । ज्यावरर जगताां येई खशुाल । तो गाांवीं पक्का नोहे म्हणोरन हाल । गाांवाचे आमचु्या 
॥8॥ 
 

कच्चा माल मातीच्या भावें । तो पक्का होताां चौपटीने घ्यावें । मग ग्रामजन कैसे सखुी व्हावे ? रपकवोनीरह ते उपाशी 
॥9॥ 
 

त्याांच्या सखुाचें मखु्य साधन । सवथतोपरी स्वावलांबन । शहरावरर न राहताां अवलांबनू । काम करावें सवांनी ॥10॥  
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उत्तम बतु््द कौशल्य ज्ञान । शत्क्त सामर्थयथ इकडे योजनू । गाांवीं वाढवावें स्वावलांबन । आळस झाडून सवांचा 
॥11॥ 
 

घरीं मलुाबाळाांनीरह राबावे । शेतीं कामधांदे हस्तें करावे । बायकापोराांसरहत सखुी व्हावें । कष्ट्ट करोरनया ॥13॥  
 

गाांवचा एकेक घटक । बनवावा कलावांत सेवक । जो आपलुें घर सरेुख । करोरन गाांवा शोभवी ॥15॥ 
 

कष्ट्ट करोरन आपलु्या हातें । आदशथ करावें घरातें । असेल जरी झोपडी ते । भासवावी नांदनवन ॥33॥ 
 

कोणी केली शेतीची रचना । धरेुबांधारे वाफे नाना । पाहताां रदसती सरळ लैना । शेतीमाजीं ॥41॥ 
 

झाडें रदसती ओळींत ब्द । सरळ सुांदर रहरवीं शु् द । घरमालकरच करी खदु्द । काम आपलु्या हाताांनी ॥42॥ 
 

घराभोंवती बाग केली । साांडपाण्यावरर झाडें वाढलीं । फळाफुलाांचीं रोपें वेली । भाजीपाला रनत्याचा ॥43॥ 
 

घराांतरून बाहेर रदसेना पाणी । प्रवाह करीतसे आांतरून । धूर जातसे धरुाडयाांतरून । गोठयाांत गोमतू्र न साचे ॥44॥ 
 

मानवी कला गाांव शोभवी । गाांवाची कला प्राांत जागवी । प्राांताची कला देश भषूवी । वैरशष्ट्टयाने ॥53॥ 
 

श्रमदानाचे सप्ताह घेवोरन । रस्ते दरुुस्त करावे सवांनी । शोषक खडे्ड मोर् या करोरन । साांडपाणी थाांबवावें ॥66॥  
 

नदी तळयाकाांठची स्वच्छता । तेथे पार घाट आदींची व्यवस्था । उत्पादन वाढवाया तत्त्वता । उपयोग घ्यावा जलाचा 
॥69॥ 
 

गाांवाांतील मागथ रवरहरी घरें । सुांदर सजवावीं पशूांचीं कुटीरें । ठायीं ठायीं मतु्रीघरें । नाल्या करणें रनमाण ॥70॥ 
 

सडकाांरचया दतुफा छान । सवांनी करावें वकृ्षारोपण । ढोले ठेवावे मधामधाांतनू । कचरा त्याांत टाकावया ॥71॥ 
 

चहूां  रदशाांनी गाांव सुांदर । वारे करोत जीवनसांचार । कोठेरह घाण घर । पाहताांना न रदसावें ॥72॥  
 

मागी असावा लाकूडगोटा । साफ रदसाव्या चारी वाटा । कोणी अडला असेल करांटा । त्यास वळवावें गाांवाने 
॥77॥ 
 

मेलीं जनावरें कोठेरह नेलीं । गाांवभरी घाण माांसहाडें आलीं । ऐसें न व्हाया पारहजे नेरमली । जागा उघडण्या-
गाडण्याची ॥80॥ 
 

आपलुें जेव्हा जन न ऐकती । तेव्हा सभाद्वारें करावी दरुुस्ती । साांगनू पाहावें सरकारप्ररत । दरुुस्त कराया गाांव सारें 
॥92॥  
 

सवांगीण असावी ग्रामरचना । मनोरांजनासरहत परुावाव्यात भावना । जेणें करून ग्रामवासीयाांना । आठव ना ये 
शहराचा ॥95॥ 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ग्रामगीता - अध्याय अठरावा : श्रम-संपत्ती  
 

काांही कमे स्वत:कररता काांही कुटुांबाचीया रहता । काांही कमे गाांवा लोकाांकररताां ।  सेवाधमथरूप ॥8॥ 
 

म्हणोरन सवांनी काम करावें । ग्रामाचें धन वाढवावें । येथे गरीब-श्रीमांत न पाहावें । कामासाठी ॥26॥  
 

यावरर बोले एक श्रोता । नाही गरीब मजरुासीच काम पाहताां । बेकाराांचा वाढतो जत्था । तेथे श्रीमांताां काम कोठे 
॥28॥ 
 

देशाांत कामाांचा उभा डोंगर । दाररद्रयद:ुखाचा वाहतो परू । अधथनग्न अधथपोटी लोक अपार । त्याांचें द:ुख काां न रदसे 
? ॥31॥ 
 

मजरुावरीच आहे उत्पादन । उत्पादनरच मखु्य ग्रामाचें धन । तयामाजी करणें कुचरपण । वेडेपणाचें ॥43॥  
 

उत्पादनाची गरत खुांटली । उपभोगाची भावना वाढली । काय करील भमूाता भली । मशागत नसताां जरमनीची ? 
॥45॥ 
 

यारस सवथरच असती जबाबदार । शत्क्त सांपरत्त रवचार प्रचार । हें  एकरह नाही ताळयावर । म्हणोरन ग्राम ओसाडलें 
॥46॥ 
 

कच्ची सामगु्री गाांवच्या भागीं । ती परेुपरू आणावी उपयोगी । शोध करोरन नाना प्रयोगीं । माती करावी सोन्यासम 
॥55॥  
अन्य देशींच्या तरुणाांरस वेड । रनत्य नवें सांशोधन प्रचांड । तैसी धुांद चढावी अखांड । गाांवच्या रशरक्षत तरुणाां ॥56॥ 
 

ऐसें हें  सवथ गाांव । जोडधांद्याांनी भरीव । जरारह नाही उणीव । कोणेपरी कोठे ॥66॥  
 

गाांवचे उद्योग मागासले । त्याांस रशक्षणाने पनु्हा उजरळलें । ऐसें असावें सधुारलें । गाांव आमचुें ॥70॥  
 

नसतील त्या वस्त ुरनमाव्या । येत नसताां रशकोरन घ्याव्या । घरोघरीं त्याच रदसाव्या । गाांवच्या वस्त ु॥71॥  
 

आपलु्या गाांवीं जे जे होते । आपणरच वस्त ुवापरावी ते । तेणें गाांवींचें धन गाांवींच राहतें । शत्क्त वाढते गाांवाची 
॥72॥  
 

गाांवीं रवणकर फुटाने फाकती । यारस हवी मलमलची घोती । वा रे याांची देशभत्क्त ! गाांव माररती शौकासाठी 
॥74॥ 
 

गाांवीं एक कुस्तीगीर महान । आरण बाकीचे लकडी पहेलवान । तरी तें गाांव शरीरबलाने पणूथ । म्हणताां नये कधी रह 
॥78॥ 
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गाांवीं असावी उद्योग-सरमरत । जी सतत करील उद्योग-उन्नरत । गाांवाचें आर्थथक जीवन हातीं । घेवोरन लावील सोय 
जी ॥87॥ 
 

काम ज्याने ज्याने करावें । त्याने हक्कानें पोटभरर खावें । लागेल तेवढें मागावें । हें  तों आहे प्रामारणक ॥99॥ 
 

शहराकडे चालला प्रवाह । तो थाांबवाया रन:सांदेह । सवांचा गाांवींच होईल रनवाह । ऐसी योजना करावी ॥105॥ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ग्रामगीता - अध्याय एकोणीसावा : जीवन-विक्षण  
 

अजब ऐसी रशक्षणाची प्रथा । जेथे कामीं नये बापाची सांथा । बाप करी शेतीची व्यवस्था । मलुगा मागे नोकरी ॥6॥ 
 

गाांवचें सवांत मखु्य पतु्रधन । त्याचें सांरक्षावें चररत्रधन । तेणें गाांवाचें वाढेल मरहमान । चाररत्र्यापरी उज्ज्वल ॥36॥ 
 

जीवन-रवकासाचें रशक्षण । गाांवींच असावें सवथसांपन्न । आपलु्यारच ग्रामरचनेचें आयोजन । शोभवाया रशकवावें 
॥58॥ 
 

ऐसी घ्यावी गाांवें काळजी । मलुाांच्या अज्ञानपणामाजीं । तरीच गाांवाचा उत्कषथ सहजीं । होईल तेणें ॥70॥ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ग्रामगीता - अध्याय ववसावा : मवहलोन्नती  
 

म्हणोरन रथाचीं दोन्ही चाकें  । मजबतू करावी काांतोरन सारखें । तरीच सांसारगाडी सखुें । सखुावेल ग्रामजीवनाची 
॥110॥ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ग्रामगीता - अध्याय तेववसावा  :सणोोसव  
 

शेतीमाजीच शेणरद जावें । तरीच भरूममाता पावे । हें  घरोघरीं साांगावें । हारच खरा रदवाळसण ॥55॥ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ग्रामगीता - अध्याय अडवतसावा  : ग्राम -कुटंुब  
 

एकाचें सखुद:ुख सवांरस । सवांचा उपयोग एकारस । घटकारस आरण रवश्वारस । साांगड व्हावी सवथथा ॥47॥ 
 

आज मजरुाां नाही शास्त्रीय ज्ञान । शास्त्रज्ञाअांगीं श्रमाची वाण । तेणें वाढेल कैसें उत्पन्न । गाांवाचें आमचु्या ? 
॥68॥  
 

श्रम कररतील सवथ रमळून । तरर रपकूां  लागेल बरड जमीन । मागथ काढतील बतु््दमान । नव्या नव्या शोधाांनी ॥69॥  
 

सामदुारयक प्रयत्नाांनी । सामर्थयथ वाढेल कणोकणीं । जेथे नसे घोटभर पाणी । तेथे सररता वाहूां  लागे ॥70॥  
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स्वच्छ पाण्याचें भरेल तळें । रवरहरी, जागोजागीं मळे । नदीचे प्रवाह होतील सगळे । शेतीसाठी उपयोगी ॥71॥ 
 

आमचुें गाांवरच आमचुें घर । सवथ व्यवहार सगळयाांवर । सवांचा सवांठायीं हातभार । असलारच पारहजे ॥74॥ 
 

सवांनी समयदान करावें । घरें, रस्तेरह सजवोरन द्यावे । गाांव नांदनवन बनवावें । सामदुारयक कष्ट्टाांनी ॥84॥  
 

कोणी नसावा गाांवीं उपाशी । उद्योग द्यावे सकळ जनाांरस । भीक मागण्याची प्रथा जराशी । नसावी गाांवीं आमचु्या 
॥85॥ 
 

जें जें आपलु्या गाांवीं होतें । आपणरच वापरावें सामान तें । उरलेलें रवकावें भोवतें । रभन्न गाांवीं ॥109॥ 
 

आमचु्या गाांवींचें सवथ धन । ग्रामवारसयाांचें सखुस्थान । आम्ही सवथरच रमळोन । करूां  स्वगथ गाांवारस ॥114॥  
 

आधी ग्राम असावें सखुी । कोणी न व्हावीं कोणाशीं पारखीं । सवथ कामें गाांवींच रनकीं । करूां  आम्ही ॥117॥ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ग्रामगीता - अध्याय एकोणचाळीसावा  :भू-वैकंुठ  
 

गाांवाकररताां मागथ जोडावा । गाांवाकररताां व्यापार पढेु न्यावा । हरतर् हेचा सांबांध आणावा । सखुी कराया गाांव हें  
॥91॥  
गाांवाांतनू जें द्रव्य जावें । माल, मनषु्ट्यबल, सामान बरवें । तें प्रथम पणूथ रनरीक्षोरन घ्यावें । गाांवासाठी पांचाांनी ॥92॥  
 

सवथरच योजना पांचाांवरती । कोणाचेंरच नाही इतराहातीं । इतर रनश्श्चत राहती । कराया प्रगरत अरधकारधक ॥93॥ 
 

आमचें ग्रामरच एक राज्य । सवांचें माहेर अरवभाज्य । ऐसे आदशथ होती जे जे । नातें आमचुें त्याांच्याशी ॥126॥ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

- ग्रामगीता, तकुडोजी महाराज (2000), महाराष्ट्र राज्य पाठद्ययपसु्तक रनर्थमती व अभ्यासक्रम सांशोधन मांडळ, 
गोरगाांव, मुांबई.  
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परररशष्ट ४ : संदभम सचूी 
 

१) ग्राम ननयोजन मागयदर्गशका – “लोक सहभागातून ग्रामपुंचायत” सूक्ष्मननयोजन प्रनियेकनरता या प क्स्तकेचा 

नवशेष सुंदभय घेण्यात आला आहे. 

२) ग्राम आलेख प्रपत्र सुंच – “लोक सहभागातून ग्रामपुंचायत” सूक्ष्मननयोजन प्रनियेकनरता प्रपत्र सुंच या 

प क्स्तकेचा नवशेष सुंदभय घेण्यात आला आहे. 

३) सत्यमेव जयते वाटर कॅप, प्रनशक्षकाुंसाठी हस्तप क्स्तका, पाणी फाऊुं डेशन व वाटर सुंस्था, प णे 

४) Agriculture Resource Book for Panchayats, Prepared by Yashada 

५) ग्रामगीता, त कडोजी महाराज 

६) कृषी नवज्ञान कें ि याुंचे स्तरावरून वेळोवेळी उपलब्ध झालेली मानहती 

७) Community Participation, Somesh Kumar  
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लोकसहभागी ननयोजन प्रक्रीयेपरू्वी पढुील संचेतन काययशाळा – गार्व समहू, ईप नर्वभाग ऄथर्वा तालकुा 
स्तरार्वर घेण्यात याव्या. 

स्वयंसेवकांचे प्रशशक्षण – वेळापत्रक व मार्यदशयक सचूना  

 

प्रशशक्षण 
काययक्रमाची 
उशिष्टे 

 स्र्वयंसेर्वकांना नानाजी देशमखु कृषी संजीर्वनी प्रकल्पाची ओळख 
होइल  

 स्र्वयंसेर्वकांना लोकसहभागी तंत्ांमागील दषृ्टीकोन र्व पद्धती समजेल  
 स्र्वयंसेर्वकांना गार्वातील ७ नदर्वसीय प्रनक्रयेची मानहती होइल र्व तयांची 

भनूमका स्पष्ट होइल 
 प्रनशक्षकांना स्र्वयंसेर्वक र्व तयांच्या माध्यमातनू गार्वांची ओळख होइल 

 

वेळ शवषय  पद्धती  साशहत्य 
9.30 – 10.00 नोंदणी र्व ईद्घाटन  ननरंक नोंदणी पत्क  

10.00 – 10.30  प्रकल्पाची तोंड 
ओळख  

सादरीकरण र्व चचा 
नानाजी देशमखु कृषी 
संजीर्वनी प्रकल्पार्वरील 
मानहती पी.पी.टी 

10.30 – 11.00 गुंता सोडर्वा ऄभ्यास खेळ ननरंक 
11.00 – 11.15 चहा   

11.15 – 12.00 सकू्ष्मननयोजन 
प्रनक्रयेची मानहती 

सादरीकरण र्व चचा पी.पी.टी र्व सकू्ष्मननयोजन 
मागयदर्शशका 

12.00 – 13.00 
लोकसहभागी 
प्रनक्रयेतील तंत्ांची 
मानहती  

प्रातयनक्षक – 
ऊतचूक्र र्व गार्व 
नकाशा  

चाटय पेपर र्व स्केच पेन 

13.00 – 14.00  भोजन  चहापान 

14.00 – 15.00 संघटन र्व गट कायय  ऄभ्यास खेळ – 
मानर्वी साखळी  

ननरंक  

15.00 – 16.00  नशर्वर फेरीची तोंड 
ओळख 

प्रातयनक्षक, चचा र्व 
सादरीकरण 

चाटय पेपर र्व स्केच पेन 

16.00 – 16.15  चहा   

16.15 – 17.15 

लोकसहभागी 
ननयोजनात 
स्र्वयंसेर्वकांची भनूमका 
र्व अचार संनहता  

घटना ऄभ्यास, गट 
कायय,  चचा र्व 
सादरीकरण  

चाटय पेपर र्व स्केच पेन 

 

संचेतन काययशाळा 
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र्वरील काययक्रमाकनरता काही मागयदशयक सचूना – 

1. ऄभ्यास खेळांमध्ये जास्तीजास्त स्र्वयं सेर्वक सहभगी होतील याची दक्षता घ्यार्वी.  
2. प्रतयेक ऄभ्यास खेळानंतर तयाचे तातपयय र्व प्रशनांच्या माध्यमातनू लोकसहभागी प्रनक्रयेशी 

तयाचे नाते स्पष्ट करारे्व.  
3. प्रातयनक्षकांमध्ये स्र्वयंसेर्वकांचे 2 गट करारे्व (नर्वशेषतः गार्व ननहाय) र्व प्रती गट एक 

प्रनशक्षक बसनू ते लोकसहभागी तंत् तयांच्या बरोबर घेउन दाखर्वारे्व र्व तयांना तयाचा ईदे्दश 
स्पष्ट करार्वा. प्रातयनक्षक झाल्यार्वर गटातील एका व्यक्तीला तंत्ातनू समोर अलेल्या 
मानहतीचे सादरीकरण करण्यास सांगारे्व. 

4. शेर्वटच्या सत्ात प्रक्रीयेदरम्यान पनरनशष्ट – 1 येथे नमदू केलेल्या गार्वात घडणाऱ्या काही 
घटना  द्याव्यात र्व तयांना तयार्वर चचा करण्यास सांगार्वी. तया चचेऄंती तयांना सादरीकरण 
करण्यास सांगारे्व र्व तया अधारे स्र्वयंसेर्वाकांकनरता अचार संनहता स्र्वयंसेर्वकांना तयार 
करण्यास सांगार्वी.  

शासकीय अशधकारी/ कमयचारी व लोकप्रशतशनधी यांचे प्रशशक्षण – वेळापत्रक व मार्यदशयक सचूना  

प्रशशक्षण 
काययक्रमाची उशिष्टे 

 ईपस्स्थतांना नानाजी देशमखु कृषी संजीर्वनी प्रकल्पाची ओळख होइल  
 ईपस्स्थतांना लोकसहभागी तंत्ांमागील दषृ्टीकोन र्व तंत्ांची मानहती होइल  
 ईपस्स्थतांना गार्वातील 7 नदर्वसीय प्रनक्रयेची मानहती होइल र्व तयांची भनूमका 

स्पष्ट होइल 
 प्रनशक्षकांना, स्र्वयंसेर्वक र्व तयांच्या माध्यमातनू गार्वातील प्रनक्रयेचे ननयोजन 

करणे शक्य होइल 
 

वेळ शवषय  पद्धती  साशहत्य 
09.30 – 10.00 नोंदणी र्व ईद्घाटन  ननरंक नोंदणी पत्क  

10.00 – 10.30  प्रकल्पाची तोंड ओळख  सादरीकरण र्व चचा 
नानाजी देशमखु कृषी 
संजीर्वनी प्रकल्पार्वरील 
मानहती पी.पी.टी 

10.30 – 11.00 लोकसहभागी प्रनक्रयेचा 
दषृ्टीकोन 

ऄभ्यास खेळ - गुंता 
सोडर्वा 

ननरंक 

11.00 – 11.15 चहा   

11.15 – 12.00 
सकू्ष्मननयोजन प्रनक्रयेची 
मानहती सादरीकरण र्व चचा 

पी.पी.टी र्व सकू्ष्मननयोजन 
मागयदर्शशका 

12.00 – 13.00 
गार्वातील अर्वशयक 
शासकीय मानहतीची 
प्रपत्  

गट चचा र्व सादरीकरण   प्रपत्ांचा संच 

13.00 – 14.00  भोजन  चहापान 
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वेळ शवषय  पद्धती  साशहत्य 

14.00 – 15.00 संघटन र्व गट कायय  
ऄभ्यास खेळ – मानर्वी 
साखळी  

ननरंक  

15.00 – 16.00  

लोकसहभागी 
ननयोजनात ऄनधकारी, 
कमयचारी र्व 
लोकप्रनतननधी यांची 
भनूमका र्व  

सादरीकरण र्व चचा पी.पी.टी 

16.00 – 16.15  चहा   

16.15 – 17.00 
गार्वननहाय प्रनक्रयेचे 
ननयोजन र्व समारोप 

घटना ऄभ्यास, गट 
कायय,  चचा र्व 
सादरीकरण  

चाटय पेपर र्व स्केच पेन 

र्वरील काययक्रमाकनरता काही मागयदशयक सचूना – 

1. ऄभ्यास खेळांमध्ये जास्तीजास्त व्यक्ती सहभागी होतील याची दक्षता घ्यार्वी  
2. प्रतयेक ऄभ्यास खेळानंतर तयाचे तातपयय र्व प्रशनांच्या माध्यमातनू लोकसहभागी प्रनक्रयेशी तयाचे 

संबंध स्पष्ट करार्वे  
3. प्रपत्ांर्वरील चचेमध्ये प्रामखु्याने – सामानजक नकाशामध्ये लागणारी मानहती, नशर्वार फेरी र्व 

संसाधन नकाशा यामध्ये अर्वशयक शासकीय मानहती प्रक्रीयेपरू्वी गार्वामध्ये संकलीत करून 
ठेर्वायला सांगार्वी. तसेच गार्वामध्ये आतर प्रक्रीयेऄंतगयत जसे – राजीर्व गांधी पंचायत सशक्तीकरण 
ऄनभयान र्व अमचा गार्व अमचा नर्वकास ऄंतगयत तयार झालेली मानहती र्व अराखडे याची मानहती 
घ्यार्वी र्व ती प्रक्रीयेकनरता ईपलब्ध करून ठेर्वण्यास सांगार्वे.  
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पशरशशष्ट  - 1 : घटना अभ्यास  

र्वगातील स्र्वयंसेर्वकांना 5 – 10 च्या गटामध्ये नर्वभागनू घ्यारे्व. तयानंतर प्रतयेक गटाला एक घटना 
द्यार्वी.  ती घटना र्वाचनू तयार्वर खाली नदलेल्या 4 प्रशनांर्वर चचा करण्यास सांगारे्व र्व तयांना 15 
नमननटांचा रे्वळ द्यार्वा.  

प्रशक्रया:  
 

घटनेवरील प्रश्न: 
र्वरील प्रतयेक घटनेर्वर खालील प्रशनाच्या ऄनषंुगाने चचा करार्वी.  

 या घटनेचा प्रनक्रयेर्वर कोणता पनरणाम होइल ? 
 या घटनेला कोण जबाबदार अहे? 
 ऄशार्वेळी सकू्ष्मननयोजन प्रनक्रयेदरम्यान स्र्वयंसेर्वकम्हणनू अपण काय केले 

पानहजे?  
 ऄशा घटना घडू नये म्हणनू कोणती काळजी घेतली पानहजे? 

1. खालील घटना या केर्वळ प्रनशक्षणाच्या ईदे्दशाने तयार करण्यात अलेल्या अहेत. या 
घटनांमध्ये र्वापरण्यात अलेल्या व्यक्तचची नार्वे नह काल्पननक ऄसनू केर्वळ चचेतील 
सलुभतेकनरता घालण्यात अलेली अहेत तरी सत् घेण्यापरू्वी प्रनशक्षकाने हे अर्वजूयन 
सांगार्वे.  

2. प्रनशक्षणाथींनी नदलेले ईत्तर बरोबर ऄसल्यास प्रनशक्षकाने तयाला जोड द्यार्वी र्व चकू 
ऄसल्यास तसे सांगनू बरोबर ईत्तर सांगार्वे 

घटना अभ्यास 
घटना – 1: 

एका गार्वात सकू्ष्मननयोजन प्रनक्रया चाल ू ऄसते. गार्वातनू हर्वा तसा लोकसहभाग नमळत 
नसतो. हे पाहून प्रनशक्षक र्व स्र्वयंसेर्वक गार्वातील प्रतयेक भाग अपापसात र्वाटून घेतात. 
प्रतयेक जण स्र्वतःला नदलेल्या भागातील लोकांची र्वेग र्वेगळ्या र्वेळी चचा करतात. तया 
भागातील सर्वात प्रभार्वी व्यक्ती कोण हे शोधनू काढून तयाला प्रनक्रयेत सहभागी करून घेतात. 
प्रतयेक स्र्वयंसेर्वक अपल्या भागातील एक तरुण मलुगा / मलुगी शोधनू काढून तयांना 
आतरांना सहभागी करून घेण्यास पे्रनरत करतात. यामळेु हळू हळू गार्वातील प्रतयेक भागातनू 
सहभाग नमळू लागतो अनण मनहला सभा र्व ग्राम सभेला गार्वातील बहुतांश लोकांचा सक्रीय 
सहभाग नमळतो. 
 
वरील घटनेतून पढुील संदेश प्रशशक्षणाथींना स्पष्ट व्हावा : 

1. प्रतयेक गार्वातील सामानजक रचना र्व तेथील प्रनतसाद हा र्वेगळा ऄसतो 
2. कामाला सरुुर्वात करण्यापरू्वी तया गार्वातील स्स्थती जाणनू घ्यार्वी र्व तया नसुार लोक 

सहभाग नमळनर्वण्याची पद्धत ठरर्वार्वी. 
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3. लोकसहभाग नमळत नाही म्हणनू थांबनू जाणे हे चकुीचे अहे. तयाकनरता साततयाने 
प्रयतन करणे गरजेचे अहे. 

घटना – 2 : 

एका नंदनर्वन नार्वाचा गार्वात सकू्ष्मननयोजन प्रनक्रया चाल ू होती. स्र्वयंसेर्वाकांमध्ये माधर्व 
नार्वाचा एक स्र्वयंसेर्वक होता. नंदनर्वन गार्वात दोन राजकीय गट सक्रीय होते, या गटांमळेु 
गार्वातील चांगल्या कामात नेहमी ऄडथळा येत ऄसे. माधर्वच्या ही गोष्ट मानहत झाली, 
दसुऱ्याचं नदर्वशी प्रक्रीयेदरम्यान या दोन गटातील ऄंतगयत कलहामळेु गार्वसहभागार्वर याचा 
पनरणाम होउ लागला. माधर्वने ततकाळ प्रनशक्षक र्व स्र्वयंसेर्वकांशी चचा केली.  दोन्ही 
गटातील नेतयांची व्यस्क्तगत भेट घेतली. तयांना प्रनक्रयेचे महतर्व र्व गार्वाचा नर्वकास करण्याची 
अलेली नह संधी यामध्ये तयांना ऄसलेली नेततृर्वाची संधी व्यर्वस्स्थतपणे समजार्वून 
सांनगतली. तयामळेु याचा पनरणाम ऄसा झाला दोन्ही गट एकनत्तपणे प्रनक्रयेत सक्रीय 
सहभागी झाले, तयांच्या या सहभागामळेु गार्वाच्या गरजांची ईत्तम मानहती संकनलत होउन 
ऄनेक नर्वषयांर्वर ठरार्व घेण्यात अले, एक पनरपणूय अराखडा तयार होण्यास मदत झाली. 

वरील घटनेतून पढुील संदेश प्रशशक्षणाथींना स्पष्ट व्हावा : 
1. गार्वाच्या स्थाननक सामानजक र्व राजकीय,पनरस्स्थतीची प्रथम मानहती करून घ्यार्वी, 

ज्यामळेु ननयोजनात सहाय्य होइल. 
2. गार्वागार्वात नर्वनर्वध गट सक्रीय ऄसतात  ऄशा गटांची सहाय्यक प्रनशक्षकाला मानहती 

ऄसार्वी जेणे करून तयांचा प्रनक्रयेत कसा सहभाग नमळर्वता येइल याचे ननयोजन 
करता येते. 

3. गार्वातील सनक्रय गटांकडे दलुयक्ष करू नये या गटांच्या सहभागामळेु लोकसहभाग 
कमी ककर्वा जास्त र्वाढू शकतो. याबाबीचा ऄंदाज घेउन गार्वाच्या नर्वकासाबाबत 
तयांना पे्रनरत करार्वे र्व प्रनक्रया समजनू सांगार्वी र्व पनरस्स्थतीनरुूप तयांचा ईपयोग 
करून घ्यार्वा.  

घटना – 3: 
एका अटपाडी नार्वाच गार्व होते. या गार्वात सकू्ष्मननयोजन प्रनक्रया चाल ूहोती, या प्रनक्रयेसाठी 
अनसफ नार्वाचा स्र्वयंसेर्वक  नेमला होता. अनसफला प्रक्रीयेच्या पनहल्याच नदर्वशी सरपंचानी 
मांसाहार र्व दारूपाटी चे अग्रहाचे ननमंत्ण नदले. अनसफने जाणीर्वपरू्वयक माफी मागनू या 
अमंत्णाला नकार नदला तो म्हणाला, मला अनदर्वासी र्वस्तीमध्ये एका घरी जेर्वणाचे 
अमंत्ण अहे, तयामळेु मी येउ शकत नाही. अनसफ तया नदर्वशी सर्वय अनदर्वासी लोकांसोबत 
चचा करत जेर्वण केले तया र्वस्तीर्वरील लोकांना अनसफ तयांच्या कडे जेर्वला यामळेु खपू 
अनंद झाला होता. तयानदर्वशी सर्वय लोक चचेत सहभागी झाले होते. तया चचेतनू ऄनसफला 
तयांच्या ऄनेक समस्या समजनू अल्या. गार्वात ऄनसफच्या पे्रमळ र्व भेदभार्व रनहत र्वागण्याचा 
पनरणाम लोकसहभागार्वर झाला  
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वरील घटनेतून पढुील संदेश प्रशशक्षणाथींना स्पष्ट व्हावा : 
1. एक अदशय स्र्वयंसेर्वक हा ननव्ययसनी र्व नेहमी सतयाची बाज ू घेणारा, क्षमाशील  र्व 

नम्र ऄसतो. 
2. स्र्वयंसेर्वकाने प्रनक्रयेदरम्यान कोणतयाही प्रकारचे व्यसन ककर्वा ननमाण होणाऱ्या 

प्रलोभनांना (मद्य, पैसा, मांसाहार र्व खोटी कीती आ.) बळी पडू नये. 
3. ऄनसफ प्रमाणेच स्र्वयंसेर्वकाने तयाला ऄशा प्रलोभनांना नाही म्हण्याची र्वेळ अल्यास 

ककर्वा अपल्याला सत्ा दरम्यान नर्वचारलेल्या प्रशनाचे ईत्तर तयाच्या जर्वळ नसल्यास 
रीतसर क्षमा मागार्वी र्व कारण स्पष्ट करार्वे. 

4. स्र्वयंसेर्वकाने प्रनक्रयेदरम्यान सहाही नदर्वस एकाच व्यक्तीच्या घरी जेर्वण करू नये. 
5. मांसहारासाठी  ग्रामस्थांकडे मागणी करणे ककर्वा ईत्तम र्व चर्वीच्या ऐस्च्िक 

जेर्वणासाठी ननयोजन करणे र्व सहानदर्वस नतथेच जेर्वण करणे ककर्वा जात, व्यक्तीचा 
हुद्दा, राहण्याचे नठकाण (ईदा. अनदर्वासी र्वस्ती) जेर्वणातील मेन ूआ. चे कारण करून 
‘नाही’ म्हणणे नह एक  र्वैचानरक नर्वकृती अहे. 

घटना - 4 : 

एका गार्वात सनुनता नार्वाची स्र्वयंसेर्वक सकू्ष्मननयोजन प्रनक्रयेसाठी अली होती. ती सारखी 
मोबाइलर्वर बोलत राहायची. ईदाहरणाथय ऄध्ययन सत् सरुु झाले नक दसुऱ्या स्र्वयंसेर्वकाकडे 
सत् सोपर्वून एक तास बोलत राहायची. पढेु गार्व नकाशा, संसाधन नकाशा काढतांना तसेच 
गार्व बैठकीतही हाच प्रकार घडू लागला. 
वरील घटनेतून पढुील संदेश प्रशशक्षणाथींना स्पष्ट व्हावा : 

1. प्रनक्रयेतील सत् र्व ईपक्रम हे अपल्या प्राधान्याच्या पनहल्या क्रमांकार्वर ऄसार्वेत. 
तयामळेु प्रक्रीयेदरम्यान मोबाइल र्वर बोलणे ककर्वा अपली र्वैयस्क्तक कामे 
करण्यासाठी सत् दसुऱ्यांर्वर सोपर्वू नयेत. 

घटना – 5: 

एका मोठ्या गार्वात (3000+) लोकसंख्या ऄसलेल्या गार्वात प्रनक्रया चाल ू होती. 
स्र्वयंसेर्वकांना तयांचे र्वाडय र्वाटून नदले होते. तयातील एक स्र्वयंसेर्वक ऄनजतचे प्रक्रीयेदरम्यान 
काही महतर्वाचे काम ननघाले र्व तयाला 3 नदर्वसांकनरता नजल्याच्या नठकाणी जायचे होते. तयाने 
ही ऄडचण प्रनशक्षक नजतेंद्रला सांनगतली. नजतेंद्र म्हणाला नक “तलुा जायचे ऄसेल तर जा 
पण आतर कोणाला सांग ूनको. शेर्वटच्या नदर्वशी जेव्हा मानधन नदले जाइल तेव्हा तलुा संपणूय 
पैसे नमळतील. तयातील दोन नदर्वसाचे तझेु मानधन मला नदले म्हणजे मीही कोणाला सांगणार 
नाही”. ऄशा सचूना देर्वून नजतेंद्र ऄनजतला जाउ देतो.  

वरील घटनेतून पढुील संदेश प्रशशक्षणाथींना स्पष्ट व्हावा : 
1. प्रक्रीये दरम्यान कुणीही प्रनशक्षक ककर्वा स्र्वयंसेर्वकाने गार्व सोडून कोणतयाही 

कारणासाठी जाउ देउ नये. 
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2. प्रनशक्षक ऄशी गैर कृतय करत ऄसल्याचे कळताच क्षणी सरपंच/ ग्रामसेर्वक/ कृषी 
सहाय्यक यांना सांगार्वे 

3. प्रनशक्षकाने स्र्वयंसेर्वकांकडून ककर्वा ग्रामस्थांकडून पैसे घेणे ककर्वा तमुचे काम करून 
देतो ऄशी अशर्वासने देउन तयांच्या कडून मोबदला घेणे ऄशी भ्रष्र अचरण करून 
नये. 

4. ऄशा भ्रष्ट अचरण ककर्वा र्वतयन करणाऱ्या स्र्वयंसेर्वकांना कायम स्र्वरूपी प्रनक्रयेतनू 
बाहेर ठेर्वण्याची देखील काययर्वाही ककर्वा पोलीस केस सारख्या बाबी होउ शकतील. 

 घटना – 6: 
एका गार्वात सकू्ष्मननयोजन प्रनक्रया चाल ूहोती. प्रक्रीया चाल ूऄसताना कैलास नार्वाचा एक 
स्र्वयंसेर्वक, गटातील स्र्वप्नाली नार्वाच्या स्र्वयंसेनर्वकेकडे अकर्शषत झाला. प्रनक्रयेतील प्रतयेक 
काययक्रमाच्या तयारीसाठी कैलास स्र्वप्नाली जर्वळ जाण्याचा प्रयतन करायचा. स्र्वप्नालीला 
ऄशलील हार्वभार्व करून बोलार्वणे, आशारे करून नतचे लक्ष र्वेधण्यासाठी नर्वकृत शारीनरक 
कृती करत होता. या सगळ्या प्रकारांचा स्र्वप्नालीला त्ास होत होता. पण अपण याची तक्रार 
केली तर तयाचा पनरणाम प्रक्रीयेर्वर होइल ऄसा नर्वचार करून ती गप्प बसली. कैलासचे 
सगळे गैरर्वतयन आतर लोकांच्याही लक्षात येत होते पण आतर स्र्वयंसेर्वकांनी काही केले नाही. 

 वरील घटनेतून पढुील संदेश प्रशशक्षणाथींना स्पष्ट व्हावा : 
1. प्रनशक्षण सचूनांमध्ये नदल्या प्रमाणे प्रक्रीयेदरम्यान कोणतयाही मनहलेलेला लैंनगक 

स्र्वरूपाचा त्ास नदल्यास तयार्वर करर्वाही होउ शकते. 
2. ऄसा त्ास होत ऄसल्यास संबंनधत स्र्वयंसेनर्वकेने प्रनशक्षकास सांगार्वे. 
3. या सर्वय पनरस्स्थतीचे गांभीयय त्ास देणाऱ्या स्र्वयंसेर्वकास समजार्वून सांगार्वे. जर तयाने 

तयाचे र्वतयन सधुारले तर ईत्तम अहे. जर ऄशी समाज देउन तयाच्या र्वतयनात सधुारणा 
होत नसेल तर तयाची तक्रार प्रभाग सनचर्व / तालकु्याला करार्वी र्व तयाला प्रनक्रयेतनू 
बाजलूा करार्वे. 

टीप : वरील घटना या केवळ प्रशशक्षणाच्या उिेशाने तयार करण्यात आल्या आहेत. या घटनांमध्ये 
वापरण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे शह काल्पशनक असनू केवळ चचेतील सलुभतेकशरता 
घालण्यात आलेली आहेत. तरी सत्र घेण्यापवूी प्रशशक्षकाने हे आवजूयन सांर्ावे. 
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  दिवस ०  
 

 
आज काय साधायचे आहे? 
 

 आपल्या गावात कृषी संजीवनी सकू्ष्मननयोजन प्रनिया सरुु झाली आहे हे ग्रामसथांना समजाव ेव पढुील 
सहा नदवसांच्या उपिमांमध्ये जासतीत जासत लोकसहभाग नमळावा. 

 ग्रामसंसाधन गटातील सवयंसेवक व प्रनिक्षक यांचा परसपर पनरचय व्हावा. 
 या प्रनियेचे पढुील सहा नदवसांचे वेळापत्रक गावातील महत्वाच्या निकाणी जाहीर व्हाव े ज्यामळेु 

ग्रामसथांना व नविेषत: िासकीय अनधकाऱयांना त्यांच्या वेळेचे ननयोजन करता येईल. 
 त्या गावातील वातावरण, तेथील प्रनतष्ठित व्यक्ती, महत्वाची निकाणे, गावातील िेतीतील अडचणी व 

बलसथाने यांचा अंदाज गटाला यावा. 
 प्रनियेदरम्यान नवनवध उपिमांसािी सयुोग्य सथळे व वेळा िरवल्या जाव्यात. 
 दररोज रात्रीच्या गावबैिकीमध्ये ध्वनीनचत्रनित दाखवण्यासािी टीव्ही, व्हीसीडी प्लेअर व वीज गेल्यास 

जनरेटरची सोय पहावी. 
 ग्राम संसाधन गटाने संकनलत करुन िेवलेल्या  िेतीनवषयक मानहतीचे नवश्लेषण होऊन ग्रामपंचायतीची 

सद्य:ष्सथती गटाला सपठट व्हावी. 
 
वेळापत्रक           

वेळ (सायंकाळ) उपक्रम 
04.00 ते 05.30 ग्राम संसाधन गट व िेतकऱयांची भेट 
05.30 ते 06.30 कृषी संजीवनी  प्रकल्पाची ओळख व  चचा 
06.30 ते 07.30 मिाल िेरी ककवा पथनाट्य ककवा दवंडी 
07.30 ते 08.30 गाव बैिक - 6 नदवसीय वेळापत्रक व प्रकल्पाची मानहती 
08.30 ते 09.30   
09.30 ते 10.30 सवयंसेवक ननयोजन बैिक  

 
आज हे तयार होईल :   

 ग्रामसथांच्या प्रनतनियांची व नवषयांची सचूी तयार होईल 
 कृषी संजीवनी ग्राम संसाधन गटाची यादी तयार होईल. 

 
  

ददवस 0   
० 



ग्राम सजंीवनी - दिवस ० 

28 

 

ग्राम संसाधन गट व शेतकऱयांची भेट : सायंकाळी 4.00 ते 5.30 (दीड तास)  

 
उदे्दश:  ग्राम संसाधन गटाला व सवव िेतकरी ग्रामसथांना कृषी संजीवनी ग्रामननयोजन प्रनियेत 

सहभागी करुन घेणे 
 मिाल िेरी व गाव बैिक यासािी लोकसहभाग नमळनवणे 
 ग्राम संसाधन गटाची बांधणी करुन गटाची भनूमका सपठट करणे 

  
पवूवतयारी  सवव सवयंसेवक ग्रामपंचायत सदसय यांचे गट पाडून सवव वाडया-वसत्यांमध्ये 

जाण्यासािीची जबाबदारी ननष्श्चत करणे  
  गहृ भेटी करावयाच्या व्यक्तींच्या नावांची यादी करावी  
  बैिकीचे निकाण ननष्श्चत करावे 

  
 प्रदक्रया:  सरपंच व ग्रामसेवक यांची भेट घेऊन गटाची ओळख करून द्यावी व त्यांच्या मदतीने 

ग्राम संसाधन गटातील सदसयांची यादी ननष्श्चत करावी. तसेच गावातील प्रनिनक्षत 
सवयंसेवकांची भेट घ्यावी व गहृ भेटीचे ननयोजन करावे 

 सवयंसेवक व प्रनिक्षकांनी गावातील महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या घरी जाऊन त्यांना मिाल 
िेरी व गावबैिकीचे ननमंत्रण दयावे. (िासकीय/अिासकीय कमवचारी, ग्रामपंचायत 
सदसय, मनहला बचत गटांचे अध्यक्ष/सनचव, यवुक-यवुती मंडळाचे अध्यक्ष, सवयंसेवी 
संसथांचे सदसय, सनचव तसेच ग्रामसतरावरील सवव मंडळाचे पदानधकारी) 

 या िेरी दरम्यान गावातील िेतक-यांची ओळख करुन घ्यावी. प्रामखु्याने िेतीत नानवन्य 
पणूव प्रयोग करणारे िेतकरी, गावातील उपिमांमध्ये सिीय असलेले िेतकरी, तसेच 
वयसक व अनभुवी िेतक-यांची भेट घेऊन त्यांचा समावेि ग्राम संसाधन गटात करावा. 

 या िेरी दरम्यान गावातील िेतक-यांची ओळख करुन घ्यावी. प्रामखु्याने िेतीत नानवन्य 
पणूव प्रयोग करणारे िेतकरी, गावातील उपिमांमध्ये सिीय असलेले िेतकरी, तसेच 
वयसक व अनभुवी िेतक-यांची भेट घेऊन त्यांचा समावेि ग्राम संसाधन गटात करावा. 

 वाडया वसत्यांवरील महत्त्वाच्या व्यक्तींनाही भेटावे. 
 ग्राम संसाधन गटाच्या सदसयांना गटाच्या बैिकीसािी ननमंनत्रत करावे. 

  गावाच्या चारही नदिांनी िेरिटका मारुन गटाने गावाची तोंडओळख करुन घ्यावी 
  

पढुील 
उपक्रमाशी 
जोडणी: 

 ग्राम संसाधन गटाने कमवचाऱयांनी संकनलत केलेल्या मानहतीच्या आधारे गावातील िेती 
नवषयक  समसया व बलसथाने समजनू येतील.  

 गाव ननयोजनात पढुील उपिमांकनरता ग्राम संसाधन गटाचा पढुाकार व नेततृ्व लाभेल. 
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कृषी संजीवनी प्रकल्पाची ओळख : सायंकाळी 5.30 ते 6.30 (एक तास)  

                            

उदे्दश :  कृषी संजीवनी प्रकल्पाची ओळख करून देणे  
 6 नदवासीय प्रनियेसािी    

  

सादहत्य:   कृषी संजीवनी मागवदर्शिका व वेळापत्रक  
  

पवूवतयारी :  ननष्श्चत केलेल्या गावी प्रनिकांच्या गटाने सायंकाळी 4 वाजेपयंत पोहोचावे 
 प्रथम सवयंसेवकांची भेट घ्यावी व ग्रामसंसाधन गट सथापन केलेला असल्यास त्यांची 

देखील भेट घ्यावी  
  

प्रदक्रया:  संसाधन गटाला, िेतकरी व ग्रामसथांना कृषी संजीवनी प्रकल्पाची ओळख करून 
द्यावी व उदे्दि समजनू सांगावा 

 6 नदवसाची प्रनिया सपठट करावी व सहभागाचे महत्व समजनू सांगावे व सिीय 
सहभाग घेण्याचे आव्हान करावे. 

 ग्राम संसाधन गटाला एकत्र करून त्यांचा िेती नवकासाबद्दल व हवामान अनकूुल 
त्यांच्या कल्पना व सकू्ष्मननयोजन प्रनियेबाबतच्या अपेक्षा जाणनू घ्याव्या. 

 ग्राम संसाधन गटाने गावातील िेती नवषयक आवश्यक उपलब्ध मानहती संकलीत 
करण्यास सांगावे-गावाचा निवार नकािा 7/12 नोंदी, पाणलोट क्षेत्र नवकास कामांची 
मानहती वकृ्षलागवडीची मानहती (मागील 5 वषव), गावातील िेतक-यांची सचूी, िेत 
मजरुांची सचूी , मनरेगा अंतगवत मागील 5 वषात झालेल्या कामाची मानहती व िेतकरी 
मंडळ/गट/संघटना यांची मानहती. 

 गावातील कमवचाऱयांमािव त व्हावयाच्या प्रनियापवूी मानहती संकलनाचा अनभुव व 
मानहतीतील कमतरतांची पतूवता याबाबत चचा करावी. 

 ग्राम संसाधन गटाला घेऊन ककवा सरपंच व ग्रामसेवकािी चचा करून मिाल िेरी, 
गाव बैिक व अध्ययन सत्राकनरता सथळ व वेळ ननष्श्चत करावी 

 सवयंसेवक व संसाधन गटातील ननवडक व्यक्तींनी क्षेत्रननहाय गट करून कामाची 
जबाबदारी वाटून घ्यावी. 

 ग्राम संसाधन गटाची नवभागणी करावी: 
           गट 1 -  मिाल िेरीचे ननयोजन  
            गट 2 - दररोज होणाऱया बैिकांचे व ध्वनीनचत्रनिती दाखनवण्याचे ननयोजन 

 संसाधन गटाची यादी व सकू्ष्मननयोजन प्रनियेच्या पनहल्या नदवसाचे वेळापत्रक 
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सथळासह चावडी, समाजमंनदर, चौक, वाचनालय अिा साववजननक निकाणी प्रनसद्ध 
करावे. 

  उद्याच्या प्रभात िेरीच्या दठृटीने िाळेतील निक्षकांची भेट घ्यावी 
  ग्रामसेवकांनी ग्रामसभेची नोटीस काढली असल्याची खात्री करावी 
  

पढुील 
उपक्रमाशी 
जोडणी: 

 ग्राम संसाधन गटाने कमवचाऱयांसोबत केलेल्या चचेच्या आधारे िेतकरी कुटंुबांच्या घरी 
भेट देता येईल 

 मिाल िेरीचे व गाव बैिकीचे आयोजन करता येईल 
 पढुील 6 नदवसाकनरता संकनलत होणाऱया मानहतीच्या आधारे गावातील िेती नवषयक  

समसया व बलसथाने समजनू येतील यासािी सवांचा सहभाग ननष्श्चत होईल  
 गाव ननयोजनातील पढुील उपिमांकनरता ग्राम संसाधन गटाचा पढुाकार व नेततृ्व 

लाभेल. 
 
 

मशाल फेरी / पथनाट्य ककवा दवंडी : सायंकाळी 6:30 ते 7:30 (एक तास) 
 

उदे्दश:  सकू्ष्मननयोजन प्रनियेची ग्रामसथांना मानहती देणे, सवव वाडया - वसत्यांचा सहभाग 
नमळनवणे. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सादहत्य:  मिालीसािी लाकडी दांडया, सतुी कापड, दोरा, रॉकेल, आगपेटी, इत्यादी. 
पवूवतयारी :  गावातील पनरष्सथतीचा अंदाज घ्यावा. उदा. आकष्समक मतृ्य ूझाला असल्यास त्या 

वसतीमध्ये संबंनधत कुटंुबांना नवचारुन मिाल िेरी न्यावी. 
 मिाल िेरीकनरता आवश्यक सानहत्य लोकसहभागातनू नमळवावे. 
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 मिाल िेरीचे सरुुवातीचे व समारोपाचे सथळ / वेळ ननष्श्चत करावे.  
 समारोपाचे सथळ हे गावबैिकीचे सथळ असावे.  
 गावातील सवव वॉडव, मखु्य निकाणे, वंनचत घटकांच्या वाडया-वसत्या, तांडयांमधनू 

मिाल िेरी जाईल अिी मागव ननष्श्चती करावी 
 ग्राम संसाधन गट व सवयंसेवकांकडून मरािी व सथाननक भाषेतनू घोषवाक्ये तयार 

करुन घ्यावीत. 
प्रदक्रया:  मिाल िेरीच्या सरुुवातीला िेरीचा उदे्दि सपठट करावा. 

 मिाल िेरीचे दीप प्रज्वलन गावातील प्रनतष्ठित व सन्माननीय व्यक्तीने करावे. 
 मिालिेरी रांगेत व निसतीत काढावी व घोषणा देत पढेु जावे. 

 मिाल लहान मलुांच्या हाती नदली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी. 
 चौक, रसते ककवा मखु्य निकाणांवर थांबनू अनभयान गीत म्हणाव े - ले मशाले चल 

पडे है 
 मिालिेरीचा समारोप िरलेल्या निकाणी गावबैिकीने करावा. 

 
 

गाव बैठक (6 ददवसीय प्रदक्रयेची ओळख) : सायंकाळी 7:30 ते 8:30 (एक तास) 
 
                                                        

उदे्दश:  सहभागी लोकांना ननसगातील नवनवध घटकांचे परसपर संबंध समजावा. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ननसगातील घटकांच्या परसपर संबंधातनू िेती, पि,ु वन, हवामान यांच्यावर काय 
पनरणाम होतो हे उलगडावे 

 दनसगाचे जाळे 
पवूवतयारी:  खेळास आवश्यक सानहत्य तयार करून िेवावे 
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 गाव बैिकीचे निकाण ननष्श्चत करावे 
  

 
 

सादहत्य :  ननसगाचे जाळे या खेळासािी सतुळी / दोरी नकमान 100 मी व ननसगातील घटकांची 
नावे असलेले 10 ते 20 काडव. सेप्टी पीन (उदा. भजूल, माती, मातीतील आर्द्वता जंगल 
वन्य प्राणी पाऊस िेतकरी, नपके (प्रमखु नपके) उठणता सयूवप्रकाि कीटक नािके 
रासायननक खते संकरीत नबयाणे / गावरान नबयाणे गावातील पिधुन इ.) 

  
 

प्रदक्रया: सवव सहभागी व्यक्तीना वतुवळात उभे राहण्यास सांगावे. वतुवळात नकमान 10 ते 15 व्यक्तींना 2 
हात लांब अंतरावर उभे रहावे. 

 प्रत्येकाला ननसगातील एका घटकाचे काडव दयावे. त्यांना त्या घटकाचे महत्व काय व 
त्याचा उपयोग काय यावर नवचार करण्याकनरता वेळ दयावा.  

 त्यानंतर सयुवप्रकाि/पाणी ज्या व्यक्तीकडे आहे त्यांच्या हातात दोरी दयायची व सचूना 
दयायच्या.  

 ज्याच्या हातात दोरी असेल त्याने त्या घटकाचे महत्व सांगावे. दोरी एका बोटा भोवती 
गुंडाळावी. महत्व सांगनू झाल्यावर वतुवळातील कोणत्याही एका घटकाची ननवड करुन 
आपला घटक त्या घटकािी कसा संबंनधत आहे हे सांगावे, व दोरीची गुंडाळी या 
संबंनधत मानहती घटकाला दयावी. 

 उदा- सयुवप्रकाि असलेल्या व्यक्तीने सयुवप्रकािाचे िेतीकनरताचे महत्व सांगाव ेआनण 
मग दोरी झाड असलेल्या घटकाकडे दयावे. दोरी देतांना सयुव प्रकाि आनण झाडाचा 
संबंध सपठट करावा. झाड असलेल्या व्यक्तीने त्याचे महत्व सांगावे असेच सवव घटक 
जोडत जाव.े  

  जेंव्हा वतुवळातील सवव घटक एकमेकािी जोडले जातील तेंव्हा सवांना थांबायला 
सांगावे. ननसगात सवव घटक एकमेकांिी कसे संबंनधत आहे यावर बोलावे. मग 
सगळ्या बाजनेू ताणलेल्या या जाळ्यावर प्रनिक्षकाने हाताने जोर द्यावा. हाताच्या 
जोराने जाळे खाली दाबले जाते पण मग हात काढल्यावर पनु्हा वर पवूव ष्सथतीत येते. 
यावरून त्या ननसगाच्या जाळ्याची वैनिठट्य कळतात - जाळ्यातील सवव घटक 
एकमेकांिी जोडलेले असले तर काही नकरकोळ हसतक्षेप झाले तरी त्या जाळ्यात पनु्हा 
पवूववत होण्याची क्षमता असते. 

 नंतर हवामान बदलाबाबत थोडेसे बोलनू, हवामान बदलातील एक घटना घ्यावी- 
अनतवठृटी/तापमानात वाढ/गारपीट यापैकी एक घटना घडल्यावर कोणत्या घटकावर 
सवानधक पनरणाम होतो हे नवचारावे. उदा – अनतवठृटी झाल्यावर माती वाहून जाते. 
मग त्या घटकाला दोरी खाली िेऊन दयायला सांगावी. माती या घटकाची दोरी खाली 
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वाहून गेल्यामळेु कोणता घटक प्रभानवत होतो हे नवचारावे, िेती/नपके याचे उत्पादन 
कमी होते. उत्पादन कमी झाल्यामळेु नपक या घटकाने दोरी खाली िेवावी. असे करुन 
एक एक घटक खाली जनमनीवर येईल.  

 सवव घटक जनमनीवर आल्यावर मग खलुी  चचा करावी की ननसगातील सवव घटकांचे 
परसपर संबंध आहेत आनण कोणतेही काम करतांना हे परसपर संबंधाचा नवचार करावा 
अन्यथा हे ननसगाचे जाळे कोलमडेल.  

 ननसगाचे जाळे ही एक नकमया आहे त्याची यंत्रणा नबघडली तर त्याचा काय पनरमाण 
आपल्या सवांच्या आयठुयावर होतो हे आपण या खेळातनू पनहले ही यंत्रणा पनु्हा पवूववत 
व्हावी अन आपल्याला भेडसावणाऱया समसया सटुाव्यात ही सवांचीच अपेक्षा आहे. 
परंत ु त्यासािी आपल्याला सवांना नमळून ही यंत्रणा किी पवूववत होईल यासािी 
ननयोजन करण्याची आवश्यकता आहे. यासािी कृषी संजीवनी सहा नदवसीय प्रिीये 
दरम्यान आपण एकत्र यासवांचा नवचार करून ननयोजन करणार आहोत 

 उपष्सथतांना ग्रामपंचायत सकू्ष्मननयोजन प्रनियेच्या पढुील 6 नदवसांचे उपिम सपठट 
करुन लोकांना सहभागासािी आव्हान करावे आनण उद्याच्या कायविमांची मानहती 
लोकांना द्यावी.  

 नदवस 6 ला होणाऱया ग्रामसभेत या हवामान बदलाला अनकूुल िेती या संबंनध गाव 
सतरावर प्रकल्प सनमतीची सथापना होणार आहे. 

 सवांचे आभार माननू गावबैिक संपवावी. 
  

लेखी 
मादहती: 

 गाव बैिकीतील ननसगाचे जाळे खेळातनू िेतकऱयांच्या प्रनतनियांची सचूी तयार होईल 

  

पढुील 
उपक्रमांशी 
जोडणी :  

 गाव बैिकीतील चचेतनू गावातील िेती संदभात महत्त्वाच्या मदु्यांची कल्पना येईल. 
त्याची मानहतीच्या संकलन व नवश्लेषणास मदत होईल 
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ददवस 1 – दनयोजनाकदरता मागवदशवक सचूी 
 

प्रभात फेरी:  
 निक्षकांना प्रभात िेरीची पवूव सचूना   
 घोष वाक्याची िलकं  

प्रात्यदिक:  
 प्रात्यनक्षक नवषय व जागा ननष्श्चत करणे प्रात्यनक्षकाकनरता आवश्यक सानहत्याचे संकलन  

अध्ययन सत्र:  
 अध्ययन सत्राचे निकाण ननष्श्चत करणे  
 प्रोजेक्टरची सोय  
 दोन पावलं पढेु तीन पावलं मागे' या खेळाची तयारी  

गाव नकाशा :  
 निकाण ननष्श्चत करणे  
 गाव नकािात आवश्यक सानहत्याची तयारी  
 खातेधारकांची यादी ( तलािी)  
 (नमनुा नं. 8 अ) कुटंुब प्रमखुांची यादी (ग्रामसेवक)  

सामाजीक व आर्थथक मादहती संकलन:  
 निकाण ननष्श्चत केले का?  
 SECC ची मानहती तपासावी  
 निकाण ननष्श्चत करणे  

ऋतचुक्र, समयरेषा व पदरस्थथती दवश्लेषण:  
 निकाण ननष्श्चत करणे  
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आज काय साधायचे आहे?  
 कृषी संजीवनी सकू्ष्मननयोजन प्रनिया सरुु झाल्याची मानहती घराघरापयंत पसरावी व वातावरण 

ननर्ममती व्हावी 
 ग्राम संसाधन गटाला नानाजी देशमखु कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मानहती व्हावी व ननयोजनात त्याचा 

वापर व्हावा 
 गावातील नवनवध  गटांसमोर व गावासमोर सद्यस्थथती मांडली जावी 
 गावनकाशा तयार करण्याचे तंत्र गावातील लोकांना प्रात्यनिकामधनू ऄवगत व्हावे 
 गाव नकाशा, समय रेषा, ऊतचूि या सवातनू गावातील कृषी िेत्राची मानहती थपष्ट होउन त्याबाबत 

ननयोजनाकनरता ग्रामथथांचे संचेतन व्हाव े 
 गावाच्या पाण्याचे ऄंदाजपत्रक याचे महत्व लोकांना कळावे 

 

ददवस 1 – वेळापत्रक 
 

वेळ उपक्रम प्रपत्र 
07:00 ते 08:00 गावफेरी / प्रभात फेरी - 
08:00 ते 09:00 प्रात्यनिक  - 
09:00 ते 11:00 ऄध्ययन सत्र: हवामान बदल अनण 

एकास्त्मक ननयोजन 
- 

11:00 ते 01:00 गाव नकाशा  सामानजक व अर्मथक मानहती 
01:00 ते 02:00   
02:00 ते 03:00 सामानजक व अर्मथक मानहती सामानजक व अर्मथक मानहती 
03:00 ते 05:00 ऊतचुि नवश्लेषण ऊतचुि नवश्लेषण (शेती) 

   
08:00 ते 10:00 गाव बैठक  

- समयरेषा नवश्लेषण  
समयरेषा नवश्लेषण (हवामान बदल व 
नैसर्मगक संसाधने) 

- पनरस्थथती नवश्लेषण पनरस्थथती  नवश्लेषण (नैसर्मगक संसाधने) 
10.00 ते 10.30 थवयंसेवक ननयोजन बैठक  - 
 

आज हे 
तयार 
होईल 

 गाव नकाशाचा कागदावरील ईतारा (मोठी ग्रामपंचायत ऄसल्यास वॉडांचा एकनत्रत 
केलेला नकाशा) 

 गाव नकाशाच्या अधारे गावाची सामानजक व अर्मथक मानहती 
 ऊतचूिाचा ऄहवाल 
 समय रेषेचा ऄहवाल  
 पनरस्थथती नवश्लेषण ऄहवाल 

ददवस 1 
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गाव फेरी / प्रभात फेरी : सकाळी 07.00 ते 08.00 (एक तास) 
 

उदिष्ट:  गावातील प्रत्येक घरातील शेतकरी यांना शेतीच्या लोकसहभागी ननयोजनाची 
मानहती देणे. 

 कृषी संजीवनी सकू्ष्मननयोजन प्रनियेची जनजागतृी करणे. 
 वातावरण ननर्ममती करणे व शेतक-यांचा सहभाग वाढनवणे  

  

 
 

पवूव तयारी :  ग्रामथथ / शेतकरी / शालेय नशिकांशी गाव फेरी नवषयी चचा करणे  
 प्रभात फेरी काढण्याचे थथळ व समारोपाचे थथळ ननस्श्चती करणे 
 गावातील प्रत्येक घटक सहभागी होउ शकेल व प्रत्येकाला प्रनियेची मानहती 

नमळेल या पद्धतीने ननयोजन करणे   
 गाव फेरीसाठी फलक तयार करणे  

  

आवश्यक 
सादहत्य: 

 बनॅर, फलक, साउंड नसथटम, शालेय लेझीम पथक, मानहती प्रपत्र, घोषणांचे 
फलक. 

  

सहभागी:  सवव ग्रामथथ, सवव शेतकरी, शालेय नवद्याथी, नशिक, पालक, ग्रामथथ व शासकीय, 
ननमशासकीय कमवचारी व पदानधकारी 

  

प्रदक्रया: 
 
 
 
 

 प्रभात फेरीला सरुवात करण्यापवूी घोष वाकयांचा सराव करून घ्यावा 
प्रभात फेरीकदरता घोष वाक्य  
 
 
 
 
 
 
 
 

          घोष वाक्य 
 पयावरणाची सरुिा हीच अहे तपथया  
 बदलत्या हवामानास तोंड देण्यास, शाश्वत शेती हाच ध्यास  
 मातीची तपासणी करु, जनमनीचे अरोग्य सांभाळू 
 तोडू नका झाड, गाव होइल ओसाड  
 नमळून करू शेतीचा नवकास, अपला गाव होइल झकास    
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 प्रभात फेरीसाठी अलेल्या पनहल्या शेतकऱयांच्या हथते ककवा सवव मताने गावातील 
एका शेतकऱयाच्या हथते प्रभात फेरीचे नारळ फोडून ककवा फीत कापनू प्रभात 
फेरीची सरूवात करणे 

 शालेय नवद्यार्थ्याच्या दोन रांगा तयार कराव्यात 
 समोरील दोन मलुांच्या हातात कृषी संजीवनी प्रकल्पानवषयीचा बनॅर देणे  
 रांगेचे संतलुन राहण्यासाठी रांगेसोबत नशिक ककवा ग्रामथथ यांनी चालावे. 
 प्रभात फेरी काढण्यामागचा ईदे्दश ईपस्थथतांना सांगणे व नानाजी देशमखु कृषी 

संजीवनी प्रकल्पाची सनवथतर मानहती सांगणे व प्रनियेत सहभागी होण्याचे अव्हान 
करणे  

 गावथतरीय सहा नदवसाची प्रनिया सनवथतर समजावून सांगणे 
 अजच्या नदवसाचे ईपिम समजावून सांगणे. 
 “गाव नकाशा” चे नठकाण ननस्श्चत करून त्यांना त्यासाठी अमंनत्रत करणे 

  

फल-
दनष्पत्ती: 

 प्रभात फेरी काढण्यास ग्रामथथांचा सहभाग वाढेल, मनहलांचा सहभाग वाढेल व 
पढुील सहा नदवसाच्या प्रनियेची मानहती त्यांना नमळेल 

  
इतर 
प्रदक्रया: 

 ऄध्ययन सत्रासाठी ग्रामथथांचा सहभाग वाढण्यासाठी मदत होइल 

 

प्रात्यदिक : सकाळी 08.00 – 09.00 (1 तास) 
 

 

उदिष्ट:  अधनुनक तंत्रज्ञान नानवन्यपणूव पीक पध्दत पाणलोट िेत्र नवकासाची कामे आत्यादी 
गावाच्या गरजेनसुार प्रात्यनिकाव्दारे शेतक-यांना ऄवगत होइल. 

  

पवूवतयारी:  प्रनकयेच्या पनहल्या 3 नदवसात झालेल्या लोकसहभागी तंत्रांचा ऄभ्यास करुन 
गावातील प्रयोगशील शेतक-यांबरोबर चचा करुन प्रात्यनिकांचे नवषय ननस्श्चत 
करणे. 

          घोष वाक्य 
 श्रमदान हेच गावासाठी श्रेष्ठ दान  
 ठेवू पाण्याचा ताळेबंद, घाल ूदषु्काळाला पायबंद 
 करूया पाण्याचा जपनू वापर, कसचनासाठी नठबक व तषुार   
 शदु्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोड गोमटी  
 सुंदर बनवू वसुंधरेचे रूप त्यासाठी रोख ू जनमनीची धपू बाजारपेठेचा 

ऄभ्यास करू, शेतमाल नविीचे ननयोजन करू    
 बाजारात अवाज कुणाचा ? शेतकरी ईत्पादक कंपनीचा ! 
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सादहत्य:  प्रात्यनिकांकनरता अवश्यक सानहत्य ईपलब्ध करणे. 
  
सहभागी:  गावातील सवव प्रकारचे शेतकरी (लहान,मध्यम,मोठे,महीला,मजरू-आत्यादी) 
  
प्रदक्रया:  ननवडलेले प्रात्यनिक गावातील शेतक-यांच्या गरजेनसुार ननवडले अहे याची खात्री 

करावी. 
 ननवडतांना 3-4 वेगवेगळया नवषयांचे प्रात्यनिक ऄसावे. पाणलोट, बी- नबयाणे, 

खत, ऄवजारे आत्यादी. 
 प्रात्यनिकांचा एकूण वेळ 2 तासापेिा जाथत ऄसणार नाही याची दिता घ्यावी. 
 प्रात्यनिक दाखनवतांना त्याचा ईदे्दश थपष्ट करावा 
 प्रात्यनिक सगळयांना नदसेल ऄशा पध्दतीने करावे. 
 प्रात्यनिक पणूव झाल्यावर ईपस्थथतांपैकी काही व्यकतींना त्यातील काही भाग 

करायला ऄथवा बघायला बोलवा अनण त्यांच्या प्रनतिीया सगळयांसमोर मांडायला 
सांगा. 

 प्रात्यनिकांवरील काही प्रश्न ऄसल्यास त्यांचे ननरसन करा 
 प्रात्यनिकांचे ऄनकुरण करण्यास जर सहाय्य कोण करु शकते त्यांचे संपकव  िमांक 

दयावे. 
 ईदा. प्रात्यनिकांमध्ये गावातील ‘नवनहरीची पाहणी’ हे महत्वाचे प्रात्यनिक अहे. 

पनहल्याच नदवशी हे प्रात्यनिक दाखवून सवव शेतकऱयांना अपापल्या शेतातील 
नवनहरींची मोजणी करून मानहती भरण्याचे अवाहन करावे. आच्छुक शेतकऱयाला 
नवहीर पाहणीचा प्रपत्र द्यावे. 

  
फल-
दनष्पती: 

 ईपस्थथत शेतक-यांना नवीन प्रयोग समजतील व पढुील कामासाठी संपकव  प्राप्त 
होइल. 

  
पढुील 
उपक्रम 
जोडणी: 

 गावाच्या ननयोजन अराखडयात कोणत्या ईपाय योजना सचुवाव्यात हे समजेल. 

 

अध्ययन सत्र: हवामान बदल आदण एकात्त्मक दनयोजन : सकाळी 09.00 ते 11.00 (दोन तास) 
 

उदिष्ट :  शेतकऱयांना व ग्राम संसाधन गट यांना शेतीच्या लोकसहभागी ननयोजनाची 
अवश्यकता व महत्व समजावून सांगणे. 

  
पवूव तयारी:  प्रकल्पासंबंधी मागवदशवक सचूना, तकते, ऄध्ययन सत्राकनरता ईपस्थथत प्रनतननधी, 

शेतकरी बचत गट शासकीय कमवचारी, ननमशासकीय कमवचारी, ग्रामपंचायत 
थतरावरील सवव सदथय गावातील शेतकरी गट यांना प्रभात फेरीच्या माध्यमातनू 
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ननरोप देणे.  
  प्रकल्पाचे नठकाण व वेळ ठरवणे. मोठ्या प्रमाणात प्रनसद्धी देणे जसे दवंडी लाउड 

थपीकर SMS आत्यादी. 
  
आवश्यक 
सादहत्य: 

 प्रकल्पा संबंधी मागवदर्मशका, बोडव, चाटव पेपर, माकव र, खडू, नचत्रनफत, संगणक 
प्रोजेकटर  व ईपस्थथती पत्र 

  
सहभागी:  शेतकरी, ग्रा. प. सदथय, नवनवध मंडळाचे सदथय, गाव थथरावरील शासकीय 

ननमशासकीय कमवचारी व ग्राम संसाधन गट 
  
प्रदक्रया:  पे्ररणा गीताने ऄध्ययन सत्राची सरुुवात करावी 
  त्यानंतर प्रकल्पाचा ईदे्दश समजवावा शेतकऱयांची सद्यपनरस्थथती यावर चचा 

करावी उदा. दषु्काळ, अवकाळी पाउस, शेतकरी आत्महत्या, इ. तसेच शेतीमधील 
पपकाांची उत्पादकता घटत आहे, भगूभातील पाणी साठ्यावर व जपमनीच्या 
आरोग्यावर पवपरीत पपरणाम होत आहे. या सवव गोष्टींवर पनयोजन करण्यासाठी 
गावातील शेतकऱयाांनी एकत्र येऊन पनयोजन करणे अपेपित आहे ते आपण पढुील 
सहा पदवसात करणार आहोत पण हे पनयोजन कोणी बाहेरून आले म्हणनू एकदाच 
करावयाचे नाही तर ते दर वषी सवव शेतकऱयाांनी एकत्र येऊन करावयाचे आहे 
म्हणनू या वषी आपण सवव एकत्र पह प्रपिया पशकणार आहोत जेणे करून पढुील 
वषी आपणच सपुनश्चचत पद्धतीने गावाचे पनयोजन करू सदर प्रकल्पामध्ये 
शेतकऱयाची अन्न व आर्थथक सरूिा पटकवण्यासाठी पाणी व जमीन याांची 
उत्पादकता पटकवून ठेवणे, हवामानातील बदलास अनसुरून पपक बदल करणे, 
उपलब्ध नैसर्थगक सांसाधनाचा कायविम वापर करणे आपण शेतकरी उत्पादक 
कां पन्याांच्या सहाय्याने शेतमाल पविी व्यवस्था बळकट करून शेतकऱयाचे आथीक 
उत्पन्न वाढपवण्यासाठी असे उपिम राबपवण्यात येणार आहेत. 

  ननयोजनाची पध्दती समजावून घेण्यासाठी ऄजनू काही ऄध्ययन सत्रामध्ये 
अपल्याला वेगवेगळ्या नवषयाची माहीती अपण चचा, नचत्रपट, ऄभ्यास खेळाच्या 
माध्यमातनू घेणार अहोत. नदवसभरातील ईपिम करून त्यामागचा नवचार अणी 
भनूमका समजनू घेणे गरजेचे अहे तरच त्या ईपिमाचे भनवष्यातील फायदे खऱया 
ऄथाने समज ू शकतो, या ऄध्ययन सत्रात थथानीक मानहतीची जोड देणे गरजेचे 
अहे. नशकनवलेली मानहती सतत वाढत अनण नवथतारत कशी जाइल अनण 
नशकलेले प्रत्यिात कशी ईतरवता येइल हे पाहणार अहोत. यासाठी अपण एक 
गोष्ट ऐकणार अहोत 

  

 दिजलेल्या बेडकाची गोष्ट : फेनिक गोल्टझ (सत्य कथा) 
फेनिक गोल्टझ नावाच्या एका नवद्वान शाथत्रज्ञाने एक प्रयोग केला.  
कृती 1 : एका पातेल्यात पाणी गरम करायला गसॅवर ठेवले पाणी थोडे गरम झाल्यावर 
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त्याने त्यात एक बेडूक टाकला. त्याबेडकाने पाणी गरम लागताच लगेचच त्या 
पातेल्यातनू बाहेर ईडी टाकली 
कृती 2 : दसुऱया वळेेला त्याने पातेल्यात पाणी थंड ऄसतांना बेडकाला त्यात टाकले 
व मंद अचेवर पाणी गरम करू लागला. पाणी हळू हळू गरम होत होते तरी देखील 
बेडूक बाहेर पडण्याचा प्रयत्न देखील करत नव्हता. शेवटी पाणी गरम होउन ईकळू 
लागले व बेडूक पाण्यात ईकळून मेला 
दनष्कषव :  
कृती 1 : ऄचानक बदलेले तापमान बेडकाला सहन न झाल्याने बेडकाने बाहेर ईडी 
टाकली 
कृती 2 : पाण्याचे तापमान हळू हळू वाढत ऄसल्याने बेडूक त्या तापमानाला थवतःला 
समरस करून घेतो त्यामळेु त्यातनू तो ईडी मारत नाही ऄन एक वेळ ऄशी की तो 
वाढलेल्या तापमानाला थवतःला जळुवून घेउ शकत नाही व तो ईकळून मरण पावतो  

  
खालील प्रश्नाांच्या सहाय्याने चचा करावी  

  पनहल्या कृतीतील बेडूक का बाहेर पडला? 
  दसुऱया कृतीतील बेडूक का बाहेर पडला नाही? 
  या प्रयोगातील पाण्याची वाढती ईष्णता व हवामानातील वाढते तापमान व बदल 

हे एकसारखे वाटतात का? 
  या वाढत्या तापमानाच्या व बदलत्या हवामान बदलापासनू कसे वाचायचे? का 

या तापमानाला समरस/जळुवून घ्यायचे? 
  

 या गोष्टीचा पवचार केल्यास आपल्याला लिात येईल की हवामानात सातत्याने बदल होते 
आहे तापमान वाढत आहे यापासनू कसे वाचता येईल याचा सवांना पमळून एकपत्रत 
पवचार करण्याची गरज आहे यासाठी आपल्या गावात पुढील 6 पदवसात कृषी सांजीवनी 
सकू्ष्मपनयोजन प्रपिया राबपवली जात आहे. या प्रपियेच्या माध्यमातनू आपण आपली 
शेती कशी वाचवू शकतो ह्यावर चचा करून काम करावायचे आहे. येवढे बोलनू 
प्रपशिकाने पढुील प्रचन पवचारून चचा करावी 

  
 प्रश्न 1 : गेल्या वीस वषांमधे बदलत्या हवामानाचा शेती व मानवी जीवनावर काय 

पनरणाम झाला? 
उत्तर : पाण्याची पातळी कमी झाली ईत्पन्न कमी व शेती खचव जाथत झाला ईत्पादन 
खचामध्ये वाढ झाली, रासायननक खतामळेु जनमनी कडक झाल्या. तापमान वाढले. 
पावसाचे प्रमाण व नदवस कमी झाले, जमीन खरडून जाण्याचे वाढले. शेतकऱयांकडून 
येणारी ननरीिणे नटपनू घ्यावी. 

 प्रश्न 2 : वातावरणातील बदलाचा कृषी व मानवी जीवनावर होणारा दषु्पनरणाम कमी 
होण्यासाठी अपणाला काय करता येइल? 
उत्तर : शेतकरी थवत:च्या ऄनभुवानसुार पारंपानरक पध्दती सचुवतील त्याची नोंद करून 
घेतल्यास त्याचा पारंपानरक पध्दती व ऄनभुवाचा ईपयोग भनवष्यातील ईपाययोजनांसाठी 
करता येइल. 
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 प्रश्न 3 : बदलत्या वातावरणाचा शेती व मानवी जीवनावर होणाऱया पनरणामांचे 
दषु्पनरणाम कमी करण्यासाठी करण्यात येणाऱया ईपाययोजनाचा काय फायदा होइल? 
उत्तर : जलसंधारणाची कामे केल्यामळेु पाण्याची पातळी वाढेल, शेतीची ईत्पादकता 
वाढेल, शेतमालाचे प्रनिया, मलू्यवधवन झाल्यामळेु अर्मथक ईत्पन्न वाढेल. 
शेतकऱयांकडून येणाऱया सचूनांची नोंद घ्यावी. 

  
फल 
दनष्पत्ती: 

 नानाजी देशमखु कृषी संजीवनी प्रकल्पाची ओळख झालेली ऄसेल.  
 पारंपानरक वापरात ऄसलेल्या पद्धतीची मानहती नमळेल. 
 गावाचा दषृ्टीिेप अराखडा तयार करायला मदत होइल 

  

गाव नकािा : सकाळी 11.00 ते 01.00 (दोन तास) 
  

 

 गावाची रचना व शेतीनवषयक सवव पायाभतू सनुवधांची दषृ्य थवरुपात एकसंध 
मांडणी व्हावी 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 शेतकरी व शेतीतील तपशील गावातील शेतकरी व त्यांची सामानजक व अर्मथक 

मानहतीचे संकलन व्हावे 
 सकू्ष्मननयोजन प्रनियेतील लोकसहभाग वाढावा 
 ग्राम¨संसाधन गटाला लोकसहभागाने गाव नकाशा काढायची पध्दत ऄवगत 

व्हावी 
 शेतीच्या ननयोजनाकनरता लोकसहभागी पध्दतीने शेतक-यांची मानहती. 
 सदर ईपिमाकनरता गाव नकाशा (सचूी) हे प्रपत्र वापरावे. सदर ईपिमात भाग 2 

मधील मदेु्द नकाशावर मांडावे. 
 

प्रदक्रया:  गाव अकाराने वा लोकसंख्येने मोठे ऄसेल ककवा गट ग्रामपंचायत ऄसेल ककवा 
वाड्या-वथत्यांमध्ये नवभागले गेले ऄसेल तर वथती/वॉडव/गावननहाय गाव नकाशा 
काढावा. नंतर तो जोडून एकनत्रत करावा. 
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 संबंनधत वाडातील सवव जाती - धमाच्या मनहला व परुुषांना सहभागी करुन घ्यावे. 
 गावनकाशा काढताना नकमान 15 ते 20 ग्रामथथ ऄसतील याची काळजी घ्यावी. 
 वॉडवननहाय नकाशासाठी गेलेल्या गटात कामाची नवभागणी करुन घ्यावी. 

थवयंसेवक शकयतो त्याच वॉडातील ऄसावेत. 
 गावनकाशा साववजननक नठकाणी काढावा. 

  
 महत्वाचे मिेु: 

  ईत्तर नदशा ननस्श्चत करुन त्यानसुार गाव नकाशाची रचना करावी 
 लोकांशी चचा करून गावाचा कें द्रकबद ूठरवावा जसे - ग्रामपंचायत आमारत, मंनदर 

आत्यादी. कें द्रकबद ू ठरनवण्यास ऄडचण अल्यास नकाशा काढत ऄसल्याचे थथान 
कें द्रकबद ूधरावे  

 प्रथम गावाची चत:ुसीमा (केवळ गावठाणाचा भाग) व रथते काढून घ्यावेत. 
 सचूीनसुार प्रत्येक पायाभतू सनुवधेची अखणी करुन नचन्ह काढावीत  
 शेतीच्या नवनवध सनुवधा दाखनवताना योग्य ऄसे थथाननक पातळीवर ईपलब्ध 

सानहत्य वापरावे. जसे- पकका रथता दाखनवण्याकरीता राख वापरावी ककवा कच्चा 
रथता दाखवायला गेरुचा वापर करावा. 

  गावातील प्रत्येक घराची अखणी करावी. त्याच वेळी ग्रामपंचायत रनजथटर नसुार 
घर िमांक व ननगडीत कुटंुब िमांक तपासनू घ्यावा. 

 जनमनीवर नकाशा अखला जात ऄसताना जबाबदार व्यकतीने कागदावर कच्चा 
गावनकाशा काढून घ्यावा व नदलेल्या सचूीप्रमाणे जनमनीवरच्या नकाशात सवव 
बाबी दाखनवल्या जात ऄसल्याची खात्री करावी.  

 सोबत नदलेल्या तकत्यातील बाबी नकाशावर दाखवून झाल्यानंतर ग्रामथथांना 
महत्वाची वाटणारे ननदेशक दाखवावेत. 

 नवचारली जाणारी मानहती ही कुटंूब ननहाय शेतीतील तपशीलांची मानहती अहे. या 
मानहतीच्या अधारावर पढुील ननयोजन करता येइल म्हणनू ही मानहती ऄचकु 
ऄसेल याची सतत पडताळणी करावी. 

 नकाशा ऄचकू होत ऄसल्याची वेळोवेळी ग्रामथथांकडून खात्री करत पढेु जावे. 
 गावनकाशा झाल्यानंतर नकाशाचे सादरीकरण करण्याकनरता वाडातील/गावातील 

ग्रामपंचायत सदथय/ईत्सकु ग्रामथथांना ननमंनत्रत करावे. सादरीकरणादरम्यान 
मानहतीमध्ये त्रटुी / चकू  अढळल्यास ती पणूव करुन घ्यावी. नकाशावर एखादी 
जागा नरकामी नदसल्यास त्याचे तपशील गावकऱयांना नवचारून नकाशावर 
दाखवावेत.  

  नकाशा काढल्यावर त्यावर दशवनवलेल्या मानहतीचे नवश्लेषण करुन ठळकपणे 
समोर येणाऱया बाबींवर चचा करावी व प्रथतावांची यादी करावी  

  त्यावर सवांचे एकमत झाल्यावर संबंनधत प्रथतावाचा सचुीत ऄंतभाव करावा. 
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लेखी 
मादहती: 

 वॉडवननहाय नकाशांचे एकत्रीकरण करुन गावाचा कच्चा नकाशा (नकाशा सोबत 
घर, कुटंुब िमांक व कुटंूबप्रमखुांची यादी जोडावी) 

 कच्च्या गाव नकाशाच्या अधारे कागदावरील पकका गाव नकाशा 

 चचेतनु तयार झालेला मानहतीचा तकता. 
  
पढुील 
उपक्रम 
जोडणी: 

 गावनकाशा सामानजक-अर्मथक पाहणीशी जोडता येइल. 
 गावनकाशा मनहलासभा व ग्रामसभा यामध्ये सादर करुन लोकांमधील नवषयाची 

थपष्टता वाढनवता येइल. 
 नशवार फेरी करतांना या नकाशाचा अधार घेता येइल. 
 गाव नवकास अराखडा व दषृ्टीिेप करते वेळेस सामानजक नकाशाची मदत 

ऄसेल. 
 
सामादजक व आर्थथक मादहती सांकलन : दपुारी 02.00 ते 03.00 (एक तास) 
 

उदिष्ट :  गाव नकाशाच्या सहाय्याने गावातील सामानजक अर्मथक मानहतीचे संकलन करणे  
 संकलीत मानहतीची पडताळणी करणे  

  
पवूव तयारी   सकाळी तयार केलेला सामानजक नकाशा पणूव करावा 

 सामानजक नकाशाच्या अधारे संख्यात्मक मानहती तकत्यात भरण्यासाठी तयार 
करावी  

  
सादहत्य:  सामानजक नकाशा सचूी  

 तलाठी कायालयातील खातेदारांची यादी 
  SECC ऄंतगवत तयार केलेली गावांची मानहती 
  ग्रामपंचायतीतील नमनुा ि. 8 कुटंुब प्रमखुांची यादी 
  दोन पाउल पढेु व तीन पाउल मागे याखेळासाठी लागणाऱया भनूमका   
  

सहभागी :  ग्रामसंसाधन गट, ग्रामपंचायत सदथय, शकयतो गावातील नवनवध भागांतील लोक या 
चचेकनरता ईपस्थथत राहतील याची काळजी घ्यावी. 

  
प्रदक्रया:  नकाशा काढला होता त्याच नठकाणी सवांनी जमाव े
  सवांचे थवागत करावे व सत्राचा ईदे्दश समजनू सांगनू खेळाला सरुवात करावी   
  
 अभ्यास खेळ : दोन पावले पढेु, तीन पावले मागे 

  नवकासाच्या संधी ऄसमान ऄसतील तर प्रत्येकाच्या व्यकतीगत नवकासात कसा 
फरक पडत जातो व सामानजक संदभात गटागटातील ऄंतर कसं वाढतं ते अपण या 
खेळाच्या माध्यमातनू पाहणार अहोत.  



 

ग्राम सजंीवनी – दिवस १  

44 
 

 

 
  खेळणा-या प्रत्येकाला शेतीसंबंधी काम करणा-या व्यकती बाबत सांगणारा खालील 

भनूमकेचा प्रत्येकी एक-एक कागद द्यावा. कागदावर त्या भनूमकेतल्या व्यकतीला 
नवकासाच्या कोणत्या संधी-सनुवधा ईपलब्ध अहेत ककवा नाहीत हे नलनहलेले अहे. 

  
 खेळासाठी वापरावयाची भदूमका : 

 सखबुाई:  
मी ऄल्पभुधारक मनहला शेतकरी अहे. माझी शेती कोरडवाहू ऄसल्याने मला खरीप 
नपकानशवाय पीक घेता येत नाही. त्यामळेु नंतर मला मजरुी करावी लागते एकूणच 
पनरथथीती हलाकीची ऄसल्याने शेतीमध्ये ठीबक सारख्या कसचन पध्दीतीचा वापर कधी 
करता अला नाही. मी व माझी  मलुगी  मजरुी साठी 3 मनहने थथंलातरीत होतो त्यामळेु 
तीचे नशिण पणुव होउ शकले नाही. माझ्याकडे साठवणकुीची सोय नसल्याने मला 
नपकाचा चांगला भाव नमळाला नाही. 

 

 रामदास: 
मी व माझे कंुटूब पुवी शेत करत होतो ती शेती कजामळेु नवकावी लागली अता 
शेतमजरुी  करुन ईदरननवाह करीत अहे. मागील 3 वषापासनु दषु्काळ ऄसल्याने परेुसे 
काम गावात नमळत नाही कामासाठी थथलांतरण करावे लागते व मजरुी देखील कधी 
कधी नमळत नाही ककवा मजरूीचा दर कमी नमळतो. 

 

 राजाभाऊ:  
माझी थवत:ची 1 एकर (ऄल्पभुधारक) जमीन अहे. ती बागायती ऄसनू माझ्याकडे 
पारंपानरक नबयाणे नाही शेतीवर ईदरननवाह ऄसल्याने जाथत ईत्पन्नासाठी संकनरत 
नबयान्यांचा वापर करतो व भरपरु रासायननक खतांचा व नकटक नाशकांचा वापर करतो. 
माझ्याकडे पशधुन ऄसल्याने त्याची मला ईत्पन्नासाठी मदत होते. मला बाजार भाव 
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मानहत होत नाही व साठवणकूीची  सोय  नसल्याने मागील वषी मला खपु नकुसान सहन 
करावे लागले व मी मालावर प्रनिया देखील करत नाही. 

 

 झफर: 
माझ्याकडे 5 एकर शेती ऄसनू माझ्या थवत:च्या नावावर अहे. गावाच्या एकाभागात 3 
एकर व दसु-या भागात 2 एकर शेती अहे. 3 एकर शेती मध्ये माझी एक नवहीर अहे. 
यामळेु माझी बहुतेक शेती मी या 3 एकर वर करतो. माझ्या नमत्राच्या सांगण्यावरुन मी 1 
एकर शेतीत नठबक कसचन घेतले पण मला माती पनरिण करणे काही पटत नाही. मी 5 
वषापासनू हायब्रीड नबयाणे,रासायननक खते अनण नकटक नाशके वापरतो. त्यामळेु मला 
पनहल्या 2 वषात चांगले पीक नमळाले माझ्याकडे गोदामाची  सोय नाही पण नमत्राचा 
टेम्पो भाडयावर घेउन मी बाजार भावाची मानहती करुन शेतमाल नवकतो. 

 

 एकनाथ: 
माझ्या नावावर 3 हेकटर जमीन अहे. यामध्ये 2 हेकटर जमीनीसाठी 2 बोरवेल अनण 
मागच्या वषी घेतलेले 2 शेततळी अहेत. मला वषवभर पाणी परुते यामधील 5 एकर 
शेतीवर मी मागच्या वषी तुषार कसचन करुन घेतले. अनण त्यावर फळबाग लावली 
अहे. या फळबागे मळेु ईत्पन्नात वाढ होत अहे. पण रासायननक खते अनण नकटक 
नाशकांवर खचव देखील होतो. अमच्या वाडयाच्या एका बाजलूा गोदाम अहे. म्हणनू 
बाजार भाव ऄनकूुल झाल्यावर वाहतकू व्यवथथा करुन शेतमाल बाजारात नेतो. 
शेतीतील ईत्पानदत काही मालावर प्रिीया करुन नवकतो. त्यामळेु बाजारात भाव तलुनेने 
चांगला नमळतो. मागच्या वषी दषु्काळात काही पीक जळाले पण आतर पीके ऄसल्यामळेु 
खपु नकुसान झाले नाही. 

 

 अिोक: 
मागच्या वषी दषु्काळाचा ऄंदाज सरुुवाती पासनु होता. म्हणनू मी पीक ननयोजन ऄसे 
केले की ते कमी पाण्यावर नटकेल. मी अनण माझ्या काही नमत्रांनी  नमळुन सीड बकँ 
केली अहे. त्यातली गावरान बीया अम्ही लावतो. त्यामळेु दषु्काळात माझे नकुसान 
झाले नाही. माझ्या वडीलांनी घेतलेल्या गायींचे  मी जतन केले अहे अनण त्यामळेु मला 
फकत शेतीवर ऄवलंबनु राहावे लागत नाही. 

  
  त्या भनूमका वाचण्यासाठी सवांना 5 नमननटाचा वेळ द्यावा  
  भनूमका वाचनू झाल्यावर प्रनशिक काही प्रश्न नवचारेल. त्या प्रश्नाला त्या भनूमकेचे 

होय ककवा नाही ऄसे ईत्तर ऄसेल. 
  ईत्तर लिात ठेउन प्रनशिक सांगेल त्याप्रमाणे खेळणा-यांनी दोन पावले पढेु ककवा 

तीन पावले मागे जायचे अहे.  
  गावातील अठ शेतक-यांना खेळ खेळण्यासाठी समोर बोलवा. खेळाला अवश्यक 

जागा लागेल नततकी जागा सोडून त्याजागी बाहेर आतर शेतकऱयांना गोलात ईभे 
राहण्यास सांगा 
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  गावातील आतर शेतक-यांना गोलात बसण्यास सांगावे. (मध्यभागी 7 व्यकतींना 
हालचालीस परेुशी जागा ऄसावी.) 

  वरील सात व्यकतीं नशवाय काही व्यकतींना ननरीिकाची भनूमका द्यावी. 
  मध्यभागी खडूचा वापर करून 10-15 फूट ऄंतर ठेवून तीन समांतर रेषा जनमनीवर 

काढाव्यात. 
  खेळणा-यांना मधल्या रेषेवर ओळीने ईभे राहण्यास सांगावे. 
  प्रत्येकाला त्याच्या भनूमकेची नचठ्ठी द्यावी. (पनरनशष्ट-1) 
  त्यानंतर खालील प्रश्न नवचारावेत. नचठ्ठीवरच्या भुनमकेनसुार प्रश्नाचे होय ककवा 

नाही ऄसे ईत्तर ऄसेल त्याप्रमाणे प्रत्येकजण मागे ऄथवा पढेु जाइल. 
  

प्रश्न उत्तर “होय” 
असल्यास 

जनमन तमुच्या नावावर अहे का?  2 पावलं पढेु 
भधूारणा 1 एकर पेिा कमी अहे का? 3 पावलं मागे 
तमुची शेती कोरडवाहु अहे का? 3 पावलं मागे 
नठबक ककवा तषुार कसचन करत अहात का? 3 पावलं मागे 
माती पनरिणाच्या अधारावर जमीनीचे ईपचार केले अहे 
का? 

2 पावलं पढेु 

शेतीकनरता पारंपानरक नबयाणे वापरता का? 2 पावलं पढेु 
रासायननक खते वापरता का? 3 पावलं मागे 
नकटकनाशकांची फवारणी करता का? 2 पावलं पढेु 
शेतीकनरता अधनुनक ऄवजारे वापरता का? 2 पावलं पढेु 
शेती परुक पशधुन अहे का? (गाय,बैल,कोंबडी आत्यादी) 2 पावलं पढेु 
शेतमालावर गावात प्रनिया करुन नवकता का? 2 पावलं पढेु 
शेतमाल साठवणकूीची सोय अहे का? 3 पावल मागे 
शेतमाल वाहतुकीची सोय अहे का? 2 पावलं पढेु 
बाजार भावाची मानहती नमळत नाही 3 पावलं मागे 
ऄनकूुल बाजार भावानसुार शेतमाल नविी करता येत नाही 3 पावल मागे 
मागच्या वषीच्या दषु्काळात नकुसान झाले का? 3 पावलं मागे 
हंगामी थथलांतर करावे लागते का? 3 पावलं मागे  

  

 खेळातनु काय उलगडले ? 
 खेळ सरुु होताना सगळे एकाच रेषेवर होते. परंत ु नंतर ऄंतर वाढत गेले. अपण 

कोणकोणत्या कारणांमळेु मागे ककवा पढेु गेलो ते प्रत्येकाने ऄनभुवले. तमु्हाला हे 
खेळताना ककवा पाहताना काय वाटत होते त्यावर अपण अता चचा करुयात. 
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 खेळणाऱयाांिी सांवाद :- 
 तमु्ही पढेु येत होतात तेंव्हा काय वाटत होते? 

  मागे जाताना कुठली भावना होती ? 
  अता त्या जागेवर अहेत त्याबद्दल काय वाटतं? 
  काय केलं ऄसतं ककवा केलं, तर ही नवकासातली दरी कमी करता येइल? 

 एखादी संधी ईपलब्ध ऄसनूही वापरली गेली नाही अनण त्यामळेु ती व्यकती मागे 
पडली ऄसं घडलं का? 

  कुठलीही व्यकती संधी वा िमता नसल्याने मागच्या रेषेपयंत जाणार नाही यासाठी 
गाव म्हणनू अपण काय करु शकतो? 

  अपल्या गावातले कोणकोणते घटक या खेळात सांनगतल्यामळेु मागे रानहले ककवा 
पढेु गेले? 

  

 दनरीिकाांची मते :  
 या खेळाच्या माध्यमातनू तमु्हाला काय जाणवले? 

  खेळात सहभागी झालेल्या व्यकती कोण होत्या? चकुीची ईत्तरे अल्यास त्यांना 
बरोबर ईत्तर द्यावी. 

  अपल्या गावात ऄशा प्रकारच्या व्यकती अढळतात का? 
  तमु्ही या खेळाचा संबंध समाजाशी कसा जोडु शकता? 
  पढेु ऄसणारे घटक कशामळेु पढेु जाउ शकले? 
  सतत मागे जाणा-या (वंनचत)घटकांकडे काय कमी अहे?मग त्यासाठी कोणत्या 

ईपाययोजना करता येतील ? 
  अपल्या गावातील ऄसे घटक कोण अहेत?  
  नवकासाच्या संधी सवापयंत न पोहचल्याने ककवा पोहचनूही त्यांचे महत्व न 

कळल्याने गावामध्ये ऄनेक लोक संधीपासनू वंनचत राहतात. त्यामळेु त्यांच्या िमता 
ही ऄनवकनसत राहतात. थोडकयात, मानव नवकास खुंटतो जयांना नवकासाच्या 
नवनवध संधी नमळतात व जे त्यांचा योग्य वापर करुन घेतात ते वेगाने पढेु जाउ 
शकतात. नवकासाची वेगवेगळी साधने ककवा माध्यमे न नमळाल्यामळेु ऄसमान 
नवकास कसा होतो याचे नचत्र हा खेळ थपष्ट करतो. यासाठी या बदलत्या 
हवामानानसुार अपण अपल्या शेतीला कसे बळकट करणार अहोत त्याचा नवचार 
अपल्याला सवांना नमळून ठरवायला हवे. 

  
  हे बोलनू प्रनशिकाने सकाळी तयार झालेला कागदावरील गाव नकाशा समोर 

ठेवावा  

 
 या चचेत अपल्याला शेतीशी ननगडीत काही नवनशष्ट मानहती हवी अहे. त्याकनरता 

गाव नकाशा सचूीतील भाग 2 मधील सावकाश एक एक मदु्दा नवचारत त्याची 
ऄचकू मानहती नकाशावर मांडावी. नकाशावर मानहती मांडल्यावर ती लवकरात 
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लवकर तकत्यात संख्यात्मक थवरुपात नोंदवावी. 

 त्यापैकी काही मानहती ही नकाशावर मांडायची नसनू त्याची सचूी करावयाची अहे. 
जसे ऄल्पभधूारक, लहान शेतकरी अनण मनहला शेतकऱयांची सचूी. 

 ऄशा प्रकारे तकता पणूव झाल्यावर त्याची पटकन बेरीज करावी व ती मानहती 
लवकरात लवकर ईपस्थथत गटाला वाचनू दाखवावी. त्या मानहतीच्या मांडणीत 
काही चकुा अढळल्यास त्या नतथेच दरुुथत करून घ्याव्यात. 

 संकलीत मानहती व राजय थतरावरुन ईपलब्ध झालेली मानहती तपासनू पहावी व 
दोन्हीमध्ये ऄसलेल्या तफावतीबाबत चचा करून मानहती ऄचकू ऄसल्याची खात्री 
करावी. 

  
फल-दनषपत्ती:  गावाची ऄचकू सामानजक व अर्मथक मानहती नदलेल्या तकत्यात संकलीत होइल 
  
इतर उपक्रमा 
बरोबर 
जोडणी: 

 या मानहतीच्या अधारे पढुील सवव गट चचा घ्यावयाच्या अहेत. तसेच प्रत्येक गट 
चचेत ही मानहती पडताळून पहायची अहे. 

 

ऋतूचक्र दवश्लेषण : दपुारी 03.00 ते 05.00 (दोन तास) 
 

उदिष्ट:  कृषी िेत्रातील ऊतमूानानसुार होणारे बदल व त्याचा मानव नवकासावर होणाऱया 
पनरणामाचे नवश्लेषण करणे. 

 शेतीचे कॅलेंडर जाणनू घेणे व ऊतमूानानसुार होणारे बदलाची सध्यस्थथती व 
त्याला जळुवून घेण्याच्या पद्धती समजनू घेणे   

 कृषी साधनाच्या ईपाय योजनांवर चचा करणे. सद्यस्थथती चे नवश्लेषण करणे. 
  
पवूव तयारी:  सत्र घेण्याचे नठकाण सवांच्या सहमतीने ननस्श्चत करणे. 

 सत्राचे नठकाण व वेळ याची मानहती शेतकरी व संसाधन गटाला करून देणे  
 सत्रास अवश्यक सानहत्याची जळुवा जळुव करणे. 

  

आवश्यक 
सादहत्य: 

 प्रपत्र - ऊतचूि नवश्लेषण  
 बोडव, माकव र/खडू, चाटव पेपर, नटकली, थथाननक पातळीवर ईपलब्ध होणारे 

सानहत्य. ईदा. (राख, दगड, झाडाची पाने,कोळसा आत्यादी.) 
  

सहभागी:  शेतकरी, शेतकरी गट, मनहला, यवुक-यवुती, कृषी नवभागाचे शासनकय व 
ननमशासकीय कमवचारी, कृषी शाथत्रज्ञ आत्यादी. 

  
प्रदक्रया: 
 

 ऊतमुानानसुार ऄनेक बाबींचा पनरणाम शेतीवर होतो ऄश्या बदलाच्या 
पनरणामांबाबत चचा करून काय करता येइल याचा अपण नवचार करणार 
अहोत तसेच शेतीचे कॅलेंडर व हवामान बदलाला जळुवून घेण्याची ककवा 
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होणाऱया नकुसानाला वाचण्यापासनू काय करतात हे जाणनू घेणार अहोत  
 प्रनशिकाने ऊतचूिाचा तकता समजनू सांगावा सहभागीतांना मराठी मनहने 

समजनू सांगावेत. 
 मनहने समजनू सांनगतल्यावर त्यासंबंनधत मनहन्यात येणारे नित्र नवचारावे व 

त्यानसुार शेतात कोणता ईपिम केला जातो ईदा. मशागत ककवा पेरणी आ.त्याला 
नकती कालावधी लागतो हे नवचारावे व ते संबंनधत रकान्यात नमदू करून घ्यावे. 
या पनहल्या चार मदु्यांची मानहती प्रत्यि प्रनशिकाला नमदू करावयाची अहे. 

 ऊतमुानानसुार कृषी िेत्रातील वातावरणात बदल होतात काय? ऄसे प्रनशिकाने 
नवचारावे व थथाननक पातळीवरील पनरस्थथती जाणनू घ्यावी  

 ईत्तर अल्यास त्याची सचूी करावी व ऊतचुिात नदलेल्या मदु्यामधील सवव मदेु्द 
अले ऄसल्याची खात्री करून चचेला सरुवात करावी  

 ऊतचूि या प्रपत्राच्या सहाय्याने शेतकऱयांसोबत चचा करावी. तकत्यामधील 
मदु्यावर लोकांचे मत घेण्यापवूी मदु्दा सवव सहभागी व्यकतींना कळला अहे काय ? 
याची खात्री करावी व मदु्दा थपष्ट करावा.  

 ईदा. जनमतील ओल - पवूी हरभरा (रब्बी) हे नपक फकत जनमनीतील ओल यावर 
यायचे परंतु शेतकऱयांना नवचारल्यास ते सांगतात अता जनमनीतील ओल कमी 
झाली ऄसल्याने हरभऱयाला सदु्धा पाणी देण्याची गरज पडू लागली अहे ही 
ओल वषवभरात कमी जाथत होते जयाचा पनरमाण नपकाच्या ईत्पन्नावर होत 
ऄसल्याचे काही शेतकरी सांगतात  

 वषवभरात होणाऱया बदलांना 1 - 10 या ऄंकांदरम्यान गणुांकन करण्यास सांगावे 
जसे अषाढ व श्रावण या दोन मनहन्यात जाथत पाउस पडतो तर त्यानसुार – 
जाथत गणु (10 पैकी 10) द्यावेत ककवा माघ व फाल्गनु या दोन मनहन्यात पाउस 
कमी पडतो ककवा पडत नाही म्हणनू - कमी (10 पैकी 1) गणु द्यावा  

 प्रत्येक मदु्द्द्यावर चचा करून 1 ते 10 या दरम्यान गणुांकन करावे जेथे ऄनधक 
नवथततृ चचेची ककवा मदु्दा थपष्ट करण्याची अवश्यकता ऄसेल तेथे चचा करावी  

 या चचेच्या माध्यमातनू या बदलाचे कारण जाणनू घ्यावे व ते कारण-कारण 
मीमांसा तकत्यात नमदू करावे 

 यामध्ये नैसर्मगक कारणे कोणती व मानव ननर्ममत कारणे कोणती . 
 याचा दैननदन जीवनावर, शेतीवर काय पनरणाम होतात.  

 मानव ननर्ममत कारणांवर ग्रामथथांच्या ईपाय योजना शकय अहेत काय ?  
 बदलाचे कारण व गणुांकन करून झाल्यावर पवूीची पनरस्थथती व सद्याची  

पनरस्थथती यावर चचा करावी व दोन्ही पनरस्थथतीत कोणती पनरस्थथती चांगली 
होती हे नवचारावे  

 चांगल्या पनरस्थथतीला पनु्हा पोचण्यासाठी काय करता येइल ऄसे नवचारून 
शेतकऱयांकडून येणाऱया कृतीची / प्रथतावांची यादी करावी  
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ईदा. जनमनीची पोत खराब होत चाललेली अहे म्हणनू जनमनीची पोत सधुारणे 
ऄसा प्रथताव ऄसल्यास जनमनीची पोत सधुारण्यासाठी खालील काही कृती ऄस ू
शकतात  
१. जनमनीची अरोग्य तपासणी करून घेणे 
२. अरोग्य पत्रकानसुार खतांची व नपकाची ननवड करावी 
३. जनमनीतील बायोमास/सेंनद्रय गभाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शेणखताचा वापर 

करणे 
४. रासायननक खतांचा वापर कमी करणे ककवा बंद करणे 
५. नपक पद्धतीमधील सधुारणा करणे जसे नपक काढल्यानंतरचा काडी कचरा न 

जाळता त्याला जनमनीत कुजवणे. 
 एका प्रथतावापयंत पोहोचण्यासाठी ऄनेक बाबींवर काम करावे लाग ू शकते 

ऄश्या सवव बाबींवर चचा करून शेतकरी कोणकोणत्या बाबी करू शकतील 
ककवा त्यांना करावयाच्या अहेत हे जाणनू घ्यावे व या मदु्यांचे प्रथताव म्हणनू 
नोंदणी करावी. 

 प्रत्येक मदु्यावर मांडलेली मते मांडणी झाल्यावर एका ग्रामथथाला बोलवावे.  
त्यांच्या नवश्लेषणास सरुुवात करावी.यामध्ये अढळून अलेल्या बाबींचे पनरणाम 
व कारण यावर चचा करावी. 

 ईदा. ऄसे नदसनू अले की काही मनहन्यामध्ये पाणी मबुलक नदसनू येते काही 
मनहन्यामध्ये पाण्याची टंचाइ नदसनू येते. या टंचाइचे कारण सहभागी व्यकतींना 
नवचारावे. 

 संसाधन गटातील व्यकतीला संपणूव कारण नलहून घेण्यास सांगावे 

 त्यावर सवांचे एकमत झाल्यावर संबंनधत प्रथतावाचा सचूीत ऄंतभाव करावा. 
  
फलदनष्पती:   कृषी िेत्रातील ऊतमूानानसुार होणाऱया बदलांचा व  त्याचा मानव नवकासावर 

होणाऱया पनरणामाचा ऄंदाज येइल. 
 ऊतनूनहाय तकता, कारणमीमांसा व प्रथतावांची यादी तयार होइल. 

 

गाव बैठक - समयरेषा दवश्लेषण : रात्री 08.00 ते 09.00 (एक तास) 
 

उददष्टे:  पारंपानरक पद्धती व ज्ञान जाणनू घेणे व त्यातील महत्वाच्या बाबींचा ननयोजनात 
नवचार करणे.  

 शेती, पशधुन, हवामान यात सातत्याने होणाऱया बदलांचे कारण व पनरमाण 
समजनू घेणे  

पवूवतयारी:   समय रेषा तंत्र घेण्यासाठीचे नठकाण वेळ व सवांची सोयीची वेळ ननस्श्चत करणे  
 गावातील ग्राम संसाधन गट, जेष्ठ नागनरक व शेतकरी यांना तंत्रासाठी अमंनत्रत 

करणे 
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 समय रेषा तकता प्रपत्राच्या सहाय्याने चाटव पेपरवर तयार करून ठेवणे   
  

सादहत्य: समयरेषा प्रपत्र (शेती), चाटव पेपर, चाटव पेपरचे काडव, पेस्न्सल, पेन, रबर, शापवनर, रांगोळी,  
राख, दगड, गोटे आतर गावात ईपलब्ध सानहत्य आत्यादी 

  
सहभागी: गावातील 60 वषावरील शेतकरी मनहला  परुुष आत्यादी  

  
प्रदक्रया:   गावातील बजुगुव, ऄनभुवी वधृ्द व्यकती जया गावाच्या आनतहासाबद्दल बोल ू

शकतात ऄश्या व्यकतींची नवशेष चचा करून त्यांच्या सोयीनसुार तंत्र घेण्याचे 
नठकाण व वेळ ननस्श्चत करावी 

  या ऄनभुवी शेतकरी/नागनरक यांना समय रेषा तंत्रासाठी अमंत्रण दयावे दपुारच्या 
वेळी पारावर बसणारे वयथक लोक व मनहला वयोवदृ्ध शेतकरी व गावातील 
जाणकार यांचा देखील यात समावेश करावा 

  गावातील ईपस्थथत जेष्ठ व्यकतींची ओळख करून घ्यावी व थोडकयात बैठकीचा 
व भेटीचा ईदे्दश सांगनू चचा घडवून अणणे व वातावरण ननर्ममती करणे 

  अम्ही गावातील शेती नवषयक समथयांचा ऄभ्यास कनरत अहेत यासाठी 
अपल्या सारख्या जाणकार व्यकतीसोबत अम्हाला चचा करावयाची अहे 
अपण अम्हाला मानहती दयाल का? ऄसे म्हणनू पढुील समय रेषा तकत्याच्या 
अधारे एक एक प्रश्न नवचारण्यास सरुुवात करावी. 

  समय रेषेत साधारण नवषयांवर चचा करुन मानहती घ्यायची अहे. त्याकनरता चाटव 
पेपरचे तेवढे काडव तयार ठेवावे. 

  प्रपत्रातील तकता ि 1 येथील प्रत्येक नवषयासमोरील प्रश्न नवचारुन साधारण 
त्याबाबतीत कधी बदल घडला हे समजनू घ्यावे. या बदलाला वषव ननहाय  
दशववण्यासाठी 1-10 ऄंकात गणुांकन करावयाचे अहे  

  ईदा. तकता ि. 1 – पाउस ईनशरा सरुु झाल्याने दषु्काळ ही पनरस्थथती 1950-
60 मध्ये कशी होती याला 1-10 मध्ये गणुांकन करावे जसे दषु्काळ पडण्याचे 
प्रमाण कमी - गणु (10 पैकी 2) कमी ककवा दषु्काळ जाथत गणु (10 पैकी 9) 
जाथत याप्रमाणे प्रत्येक वषी पाउस ईनशरा अल्याने दषु्काळ ही कसा ऄसायचा 
या प्रश्नांचे ईत्तर शेतकऱयांना देण्यास सांगावे 

  सदर ईत्तरे काडववर नमदू करावीत व बदल त्याचा कालावधी नलहावा या 
पनरस्थथतीत कसे बदल होत गेले.  

  नवचारलेल्या प्रश्नांव्यनतनरकत काही संबंनधत बदल /घटना ऄसतील तर त्या  
देखील नमदू कराव्यात 

  काडववर नलहून झाल्यावर ते काडव तकता ि 2 येथील योग्य वषाखालील रकान्यात 
ठेवाव े

  संबंनधत नवषया/बाबीत जर खपू वेळा बदल झाला ऄसेल तर तसे तकत्यावर नमदू 
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करावे. 
  नदलेल्या सगळया नवषयांवरील प्रश्न नवचारुन तकत्यावर मांडून झाल्यावर 

तकत्याचा अढावा घ्यावा त्यामधील प्रामखु्याने झालेल्या बदलांची नोंद घ्यावी 
त्यानंतर ईपस्थथतांना त्याप्रमखु बदलांची कारणे व त्याचे नदसणारे प्रमखु पनरणाम 
यावर चचा करावी. 

  प्रत्येक बदलाचे कारण व पनरणाम तकता ि 3  येथे मांडावे 
  पनरणामांची चचा करतांना त्याकनरता काय ईपाय करता येतील यावर देखील 

चचा करावी व प्रथतावांची यादी करावी  
  त्यावर सवांचे एकमत झाल्यावर संबंनधत प्रथतावाचा सचूीत ऄंतभाव करावा. 

  
 फलदनष्पत्ती:  जनु्या नवथमरणातील पण हवामान ऄनकूुल शेतीस योग्य काही पद्धती समोर 

येतील  
 मागील 50 वषांच्या अढाव्यात शेतीशी ननगडीत घटकांमध्ये झालेला बदल 

समोर येइल व त्याची कारणे शोधण्यास मदत होइल समय रेषा तकता तयार 
होइल. 

  
इतर 
कृतीबरोबर 
जोडणी:  

ऊतचूि नवश्लेषण, सामानजक- अर्मथक मानहतीचे संकलन, शेतकरी लक्ष्यगट चचा, 
कारणांचे नवश्लेषण, नशवार फेरी 

 

 

पदरत्थथती दवश्लेषण : रात्री 09.00 ते 10.00 (एक तास) 
 

उदिष्ट:  हवामान बदलामळेु ननमाण होणारे धोके, ऄडचणी यावर चचा करणे. 
 हवामान बदलाचा शेती व घटकांवर होणारे पनरणाम यावर चचा करणे. 
 हवामान बदलाच्या प्रश्नांना तोंड देण्याच्या थथाननक पध्दतींवर चचा करणे व 

समयरेषेतील कालावधी समजनू घेण्याच्या पध्दती : 
जर घटनेचे नेमके वषव आठवण्यास कठीण  जात असेल तर पढुील पध्दती वापरता येतील- 

 गावक-याांना आठवणा-या प्रमखु घटना जसे भारताचे स्वतांत्र्य-1947, गाांधीजींचा वध -1948,  
मोठा दषु्काळ - 1972, भारत-पापकस्तान यदु्ध - 1965, 1971 इत्यादी. या घटनाांच्या आधारावर 
गावातील पवपवध बदलाांचा कालावधी जाणनू घेता येईल. 

 गावातील पवपवध सरपांचाांचा कायवकाळ माांडावा. कोणती घटना कोणाच्या कायवकाळात घडली 
यानसुार गावातील बदलाांची माांडणी करता येईल. 

 चचेकपरता बसलेले गावातील वयस्क व्यक्तींच्या वयाचा अांदाज घ्यावा -80 वषव, 90 वषव इत्यादी . 
सांबांपधत बदल त्याांच्या वयाच्या कोणत्या वषी झाली याचा अांदाज घेऊन बदलाचा काळ माांडता 
येईल. 
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संभाव्य ईपायांवर चचा करणे. 
  
पवूव तयारी:  ऊतचुि नवश्लेषण तकता, समयरेषा, लक्ष्यगट चचा, SWOT, नवश्लेषण मधनु 

समोर अलेल्या महत्वाच्या बाबी  
 सचूी तयार ठेवणे व त्याअधारे चचा घडवनु अणण्यासाठी ग्रामसंसाधन गटास 

प्रोत्सानहत करणे. 
 शेतक-यांशी चचा करुन सोयीच्या नठकाणाची ननवड करावी प्रनशिकाने वाचलेल्या 

ऄसाव्यात व त्यामध्ये सचुवलेल्या ईपाययोजना यांची मानहती ऄसावी 
 पनरस्थथती नवश्लेषण तकता तयार ऄसावा व अवश्यक साहीत्य तयार ऄसावे. 

  
सादहत्य : पनरस्थथती नवश्लेषण (शेती) प्रपत्र, नवनवध तंत्रातनू संकलीत धोके व पनरस्थथती व ईपाय 

चचेची घटक यादी, चाटव पेपर, थकेच पेन, A4 साइज कोरे पेपर आत्यादी  
  

सहभागी:  ग्रामसंसाधन गट, गावातील शेतकरी घटक-मनहला,ऄनसुनूचत जाती, ऄनसुनूचत 
जमातीचे शेतकरी व लहान मोठे शेतकरी (1-2 एकर लहान व 2 पेिा ऄनधक मोठे 
शेतकरी) ऄपंग, मलेु, सवव शासकीय व ननमशासकीय कमवचारी आत्यादी 

  
प्रदक्रया:  प्रनशिकाने तंत्र घेण्याच्या नठकाणी शेतकरी घटक व सहभागी पेाहचण्यापवुी 

पोहचावे. 
 पनरस्थथती नवश्लेषण तकता जमीनीवर ककवा चाटव पेपरवर तयार करुन घ्यावा. 
 सवव अलेल्या शेतकऱयांचे (घटकांचे) थवागत करावे यासाठी गीताचा वापर करता 

येइल 
प्रथतावना :  मागील 4 नदवसात झालेल्या तंत्रात चचांमध्ये शेती. व शेतीच्या 
समथयांवर अपण चचा केली त्यात अपण मानवाने ननमाण केलेल्या समथयांवर 
चचा केली ईपाय काय ऄस ू शकतात, त्यासाठी काय करता येइल यावर अपण 
बोललो म्हणजे काय “सलुतानी सांकटाांवर”  चचा केली परंत ू यानशवाय ऄनेक 
ननसगव ननर्ममत  प्रश्न / धोके / ऄडचणी अहेत जयामळेु शेतीचे नकुसान होते. अज 
अपण ऄशा संकटांवर धोकयांवर चचा करणार अहोत अनण ऄशा धोकयांपासनू 
कसे वाचता येइल हे ठरवणार अहोत. 

 प्रनशिकाने प्रश्न नवचारण्यास सरुवात करावी चचेसाठीचे प्रश्न साधे सरळ, सोप्या 
भाषेत प्रश्न नवचारावे 

 कोणकोणते नैसर्मगक व मानव ननमीत धोके अहेत. त्यामळेु तमु्हाला वाटते की 
तमुच्या ईत्पन्नावर त्याचा प्रत्यि पनरणाम होतो. 

 चचेसाठी प्रनशिकाने एखादा धोका सांगावा जसे दषु्काळा पढुील धोके त्यांना 
नवचारा. 

 शेतकरी काही धोके सांगतील त्यांची नोंद तयार केलेल्या पनरस्थथती नवश्लेषण 
तकत्यात करा व सटूुन जात ऄसलेले धोके शेतक-यां सोबत चचा करुन तकत्यात 
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समानवष्ट करा.  
 धोके समानवष्ट झाल्यावर या धोकयांचा त्रास कुणाला होतो ऄसे नवचारुन घटक 

कॉलम मध्ये सवव घटकांची नोंद करा कोणते घटक सटूुन जात ऄसल्यास चचा 
करुन समानवष्ठ करुन घ्या. 

 यांनंतर प्रत्येक पनरथथीती नसूार चचेला सरुवात करावी ईदा. गावात दषु्काळ 
ननमाण झाल्यास काय पनरथथीती ननमाण होते व गावातील कोणकोणत्या घटकांवर 
पनरणाम होतो व तो काय ऄसतो हे नवचारावे 

 शेतक-यांनी प्रत्येक पनरथथीतीचा घटकांवर होणारा पनरणाम घटकांच्या व 
पनरथथीतीच्या समोर 1 ते 10 गणुात नोंदवावा ईदा. दषु्काळाचा सवानधक जाथत  
पनरणाम लहान शेतकऱयांवर होतो  म्हणजे जाथत पनरणाम (10 पैकी 8)  जाथत गणु 
ककवा कमी पनरणाम (10 पैकी 2) कमी गणु रकान्यात नमदू करा. 

 या पध्दतीने प्रत्येक पनरथथीती व त्याचा घटकावर होणारा प्रनरणाम यावर सनवथतर 
चचा करुन पनरथथीती नवश्लेषण तकता भरावा 

 तकत्याचे वाचन शेतक-यांमधनु कुणाला तरी करण्यास सांगा. 
 वाचन झाल्यावर प्रत्येक पनरथथीती व घटक ननहाय पनरणाम टाळण्यासाठी काय 

करता येइल ईपाययोजना ककवा हयासाठी थथाननक पनरथथीतीला तोंड देण्याची काय 
पध्दती अहे हे समजनू ईपायांवर चचा करावी  

 संसाधनांच्या नवकासाने हवामान बदलाच्या पनरणामांना तोंड देणे शकय अहे का? 
कसे? ईदा पाणलोटाची कामे झाल्यास भुजलथतर वाढेल व पाउसाच्या नवलंबाचा 
पनरणाम टाळता येइल ककवा काही सेंनद्रय शेतीमळेु व गावरान काही नबयाणे ही 
हवामान बदलाच्या धोकांना सहण करण्याची िमता ठेवतात त्यांची मानहती 
शेतकऱयांसोबत चचा करावी.  

  हवामान बदलाच्या पनरणामांना कसे कमी करणे शकय अहे या चचेतील मदेु्द 
प्रथतावांच्या थवरुपात नमदू करावेत 
ईदा.  
१. पाणी साठा वाढावणे यासाठी पाणलोटाची कामे करणे 
२. ठीबक व तषुार कसचनाचा वापर 
३. हवामान बदलाच्या धोकयांना सहन करू शकेल ऄश्या नबयाण्यांचा वापर करणे  

  या प्रथतावाच्या थवरूपातील बाबी करायच्या ऄसतील तर काय करावे लागेल ककवा 
कश्या करता येतील. हे नवचारावे व कोणत्या टप्प्याने कराव्या लागतील हे नवचारून 
प्रथतावांची यादी करावी  

  त्यावर सवांचे एकमत झाल्यावर संबंनधत प्रथतावाचा सचूीत ऄंतभाव करावा. 
  

फल 
दनष्पत्ती: 

 बदलत्या वातावरणाचा दैनंनदन नजवनावर होणाऱया पनरणामाची जानणव होइल. 
पनरस्थथतीवर मात करण्याकनरता प्राप्त साधन संसाधनाचे ननयोजन करतील. 
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ददवस 2 – दनयोजनाकदरता मागवदिवक सचूी 

प्रात्यदिके:  

 प्रत्यनिकांचा नवषय, नठकाण व मागवदशवक ननस्श्चत करावे.  
दिवार फेरी:  

 शासकीय मानहतीचे प्रपत्र ि – संबंनधतांना मानहती भरण्याकनरता दयावे.  
 नशवार फेरीची वेळ – ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहाय्यक, वन रिक अनण पशसंुवधवन 

पयववेिक यांना कळवावी व ईपस्थथत राहण्यास नवनंती करावी.  

 नशवार फेरीच्या मागाचे व नदशांचे ननयोजन करावे.  

 जया नदशेने नशवार फेरी जाणार ऄसेल तेथील शेतकरी नशवार फेरी दरम्यान ऄसावेत याची 
दिता घ्यावी.  

 थवयंसेवकांपैकी 2-3 थवयंसेवकांना नशवार फेरीतील ननरीिण नटपण्याची जबाबदारी 
दयावी.  

 नशवार फेरीतील ननरीिणे नटपनू घ्यायला नशवार फेरी प्रपत्राच्या परेुशी प्रती संबंनधत 
थवयंसेवकाला दयाव्यात.  

 त्यापैकी एकाकडे गावाच्या सवे नं सनहत ऄसलेल्या बेस मपॅची प्रत दयावी व त्यावर 
ननरीिणे कशी नटपावी हे सांगावे.  

 नवहीर पाहणीचे प्रपत्र व त्यातील ननरीिणांची जबाबदारी एका थवयंसेवकाला दयावी.  

सांसाधन नकािा:  

 गावाचा सवे नं सनहत ऄसलेला नकाशा  
 संसाधन नकाशाकनरता नठकाण ननस्श्चत करणे  
 तलाठी कायालयातनू खातेदारांची सचूी  

मलू्य साखळी:  

 मलू्य साखळीतील टप्पे नलहीण्याकनरता कोरे काडव मलू्य साखळीकनरता नठकाण ननस्श्चत 
करणे. 

 

गाव बैठक:  

 गाव बैठकीकनरता नठकाण ननस्श्चत करणे.  
 समय रेषा व पनरस्थथती नवश्लेषणकनरता फळा व खडू / जनमनीवर  
 योग्य नठकणी तंत्र घेण्याची सोय.  
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पदरदिष्ट – 1.1 

नानाजी देिमखु कृषी सांजीवनी प्रकल्पातांगवत हवामान बदलाबिल मादहती व अनमुान 
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आज काय साधायचे आहे ? 

 आजच्या ददवसात गावाच्या दिवार फेरीतनू मादहती संकलीत करायची आहे 
 लहान व मोठ्या िेतकऱयांच्या गटासोबत लक्ष्य गट चचा करून कृषी प्रदियेची मादहती घ्यायची 

आहे 
 मदहला िेतकऱयांबरोबर लक्ष्य गट चचा घेऊन तयांच्या समस्या व सद्यस्स्थती स्पष्ट होईल 

 
वेळापत्रक 
 

वेळ उपक्रम प्रपत्र 
07.00 ते 08.00  प्रातयदिके  - 

08.00 ते 01.00 

दिवार फेरी दिवार फेरी, दवदहर पाहणी प्रपत्र  
िासकीय मादहतीचे प्रपत्र – ग्रामसेवक, 
तलाठी, कृषी सहाय्यक, पिधुन पययवेिक 
व वन रिक  

01.00 ते 02.00   
02.00 ते 03.00 दिवार फेरी  दिवार फेरी, दवदहर पाहणी प्रपत्र 

03.00 ते 04.00 
संसाधन नकािा संसाधन नकािा सचूी व संसाधन नकािा 

अहवाल 
04.00 ते 06.00 मलू्य साखळी मलू्य साखळी (िेती) 
08.00 ते 09.00   

09.00 ते 10.00 
गाव बैठक 

- समय रेषा दवश्लेषण 
- पदरस्स्थती दवश्लेषण  

समय रेषा (िेती) 
पदरस्स्थती दवश्लेषण (िेती) 

 
आज हे 
तयार 
होईल 

 दिवाराची संपणुय मादहती होईल 

 िेतीिी दनगडीत इदतहासाचे व ऋतदुनहाय दवश्लेषण होईल 

 
  

दिवस २ 
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प्रात्यक्षिके : सकाळी 07.00 – 08.00 (एक तास) 

 
ददवस 1 येथे नमदू केलेल्या प्रातयदिकांच्या मागयदियक सचूनांनसुार सदर उपिम घेण्यात यावा. 
 
 
क्षिवार फेरी : सकाळी 08.00 – दपुारी 3.00 (सात तास) 
 

उदे्दि: 
 भौगोदलक पदरस्स्थतीचा व उपलब्ध नैसर्गगक साधनसंपत्तीचा अभ्यास करणे. 

 प्रामखु्याने जल, जमीन, पीक रचना व पिधुन यांची मादहती संकलन करून परूक 
व्यवसाय याची उपलब्धता, कमतरता, संधी व धोके जाणनू घेणे. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सहभागी:  िेतकरी, कृषी सहाय्यक, वनरिक, तलाठी, ग्रामसेवक, कोतवाल, पिवुैद्यकीय 
अदधकारी, यवुक मंडळ, ग्राम संसाधन गटातील इतर सदस्य इ. 

  
साक्षहत्य:  दिवार फेरी प्रपत्र चाटय पेपर पेस्ससल खोडरबर कोरे कागद दोरी दिवार फेरी प्रपत्र  

गावाचा कॅडेस्टल सवे नकािा, िेत्र असल्यास 2 गट करावे असयथा एकच गट 
ठेवावा, गावाच्या दिवारानसुार गटांची आखणी करावी.  

  
प्रक्षक्रया :  प्रदििकाने दिवार फेरीची पद्धत व उदे्दि समजनू सांगावे व सवय िासकीय कमयचारी 

दनमिासकीय कमयचारी व िेतकरी दिवार फेरीकदरता उपस्स्थत असल्याची खात्री 
करावी  

 सवांच्या उपस्स्थतीची खात्री झाल्यावर खालील मदु्यांचा अभ्यास करून ददिा दनहाय 
चार गट करावेत 

 दिवार फेरीचे दनयोजन गावाची भौगोदलक पदरस्स्थती समजनू घेऊन व कोणतया 
ददिेला संसाधने एकवटली आहेत हे जाणनू घ्यावे  

 तया ददिेला कमयचारी व िेतकरी यांना तया गटात समादवष्ट करावे ज्या ददिेला ज्या 
िेतकऱयांचे िेत असेल तया ददिेच्या गटात तया िेतकऱयाने असाव े
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 ज्या ददिेने ज्या प्रकारचे िेत्र आहे तया गटात संबंदधत कमयचाऱयाने जावे. उदा. एका 
ददिेला जंगलाची जदमन अदधक असल्यास तया ददिेने वनरिकाने जावे तर ज्या 
ददिेने अदधक िेती असेल तया ददिेने कृषी सहाय्यकाने जावे, जदमनीवरून वाद 
अथवा वापराबद्दल दमुत असेल तया ददिेने तलाठी यांनी जावे व ज्या ददिेने 
पाणलोट दवकासाची िक्यता आहे तया गटात ग्रामसेवकाचा समावेि करावा. अिा 
प्रकारे स्थादनक पदरस्स्थतीला अनसुरून दवभागणी करावी. 

 प्रतयेक गटाकडे िेत्रदनहाय दिवार फेरी प्रपत्राची परेुिी प्रपत्र असायला हवेत  
 दिवार फेरीकरीता दनघण्यापवूी प्रदििकाने फेरी दरम्यान दनरीिणाचे दवषय 

समजावून सांगावे. गावाची तसेच नैसर्गगक संसाधने दनहाय व्यक्तींना जबाबदारी 
दयावी-    
1) जल (सवय  पाण्याचे स्त्रोत) 
2) जंगल (सवय झाडे, झडुुपे) 
3) जमीन (सवय प्रकारची जमीन) 
4) कृषी (सवय प्रकारची दपके) 
5) जनावर (सवय प्रकारचे जंगली व पाळीव प्राणी) 
6) दवहीर पाहणी  
7) सवे नंबर दनहाय नकािा. 

 पदहल्या पाच मदु्यायांवर तपिीलवार पाहणी दिवार फेरीदरम्यान चचा करावयाची 
आहे असे सांगावे. तयाचबरोबर जी प्रमखु ढोबळ मादहती ग्रामसेवक/कृषी सहाय्यक 
व तलाठी यांनी भरली आहे ती ग्रामस्थांसमोर थोडक्यात मांडावी. 

 तसेच दिवार फेरी दरम्यान दिवारातील नमनुा दवदहरींची मोजणी करावयाची आहे  
यासाठी गावातील एकूण दवदहरांच्या संख्येपैकी  दकमान 10 टक्के दवदहरांची पाहणी 
करावी यासाठी सचूना खालील प्रमाणे  

  
क्षवहीर पाहणी कक्षरता सचुना : 
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- दवदहरीच्या काठावर एकाच दठकाणी उभे दवहीर पाहणी प्रपत्राच्या सहाय्याने प्रपत्रात 
दियदवलेल्या नसुार सवय प्रकारची मोजमाप घ्या 

- मोजमाप घेताना दवहीर मालक सोबत अस ुदयावे 
- दमटर टेप ला लहान दगड बांधनू तो दवहीरीत सेाडा आदण मग तयाची खोली मोजा 
- दवदहरीच्या काठावर एकाच दठकाणी मोजमाप घ्या. 
- मोजमाप दमटर मध्ये ताबडतोब दलहून ठेवा 
- िक्य असेल तर पाण्याची गणुवत्ता मोजा 
- तया ददिेने असलेल्या दिवपेयंत जाऊन परत येण्याच्या सचूना प्रतयेक गटाला 

द्याव्यात व  परतीची वेळ ठरवून घ्यावी. 
 दनवडलेल्या ददिेने चालतांना प्रतयेक गटाने 100 पावलांच्या अंतरावर थांबावे व 

आजबूाजलूा असलेल्या जल, जंगल, जमीन, कृषी, जनावर यासंबंधी नेमकी 
(प्रपत्रांत ददलेल्या प्रश्नांनसुार) पाहणी करुन नेमनू ददलेल्या व्यक्तीने तयाची नोंद 
करावी. 

 पाहणी करतांना गावािी दनगडीत समस्या समोर येतील तेव्हा तया समस्यांवर 
ग्रामस्थांकडे काही उपाययोजना आहे का याची खात्री करुन घ्यावी. तयांनी प्रस्तादवत 
केलेल्या उपाययोजनांच्या तपदिलांवर चचा करावी. उदा. एका भागात 
दहवाळयानंतर पाणी उपलब्ध नाही. जवळच्या ओढयावर छोटा बंधारा बांधल्यास 
तया िेतांमध्ये उसहाळी दपक घेणे िक्य आहे. असा प्रस्ताव आल्यास तया भागािी 
दनगडीत तपदिलांवर चचा करावी - दकती िेतांमध्ये आज दबुार दपके घेतली 
जातात? बांध घातल्यावर दकती िेतकऱयांना फायदा होणार आहे? िेतकरी - 
लहान, मोठे, अल्पभधूारक आहेत का? बांध नेमका कोणतया दठकाणी घेतला 
जावा? तयामध्ये जाणारी जमीन कोणतया िेतकऱयाची असणार आहे? बांधासाठी 
काही इतर पयाय आहेत का? 

 सदर समस्या व तपदिलांवर उपस्स्थत ग्रामसेवक/तलाठी/कृषी सहायक/वन 
रिकास ग्रामस्थांना मागयदियन करण्यास सांगावे. 

 अिा प्रकारे सवय ददिांची पाहणी व चचेच्या आधारे दनघनू आलेले मदेु्द ककवा 
प्रस्ताव यांची यादी करावी  

  तयावर सवांचे एकमत झाल्यावर संबंदधत प्रस्तावाचा सचुीत अंतभाव करावा. 
  ही चचा पणूय झाल्यावर दिवार फेरीचा समारोप करावा व सवय गटांनी ठरलेल्या वेळी 

ठरलेल्या दठकाणी परत यावे. 
  

पढुील 
उपक्रमाांिी 
जोडणी: 

 संसाधन नकािाकदरता मादहती वापरता येईल. 
 दषृ्टीिेप आराखडयािी जोडणी करता येईल व ग्रामपंचायत आराखडयांमध्ये 

अंतयभाव करता येईल. 
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सांसाधन नकािा : दपुारी 03.00 – 04.00 (एक तास) 
 

उदे्दि:  नैसर्गगक संसाधनांची उपलब्धता व गावाच्या दिवाराचा नकािा लोकसहभागाने 
तयार करणे 

 ग्रामसंसाधन गटाला लोकसहभागाने संसाधन नकािा तयार करण्याची पध्दती 
मादहती होणे 

 गावातील दवदवध नैसर्गगक संसाधनांच्या वापराबद्दल चचा व दनयोजन करणे 
  

सहभागी:  िेतकऱयांबरोबर गटचचा करतांना दोन लोकसहभागी तंत्राचा वापर करुन 
समस्यांवर चचा करावी 

  
साक्षहत्य:  MRSAC चे नकािा – Water Resources, Soil & Land use 

 Butter paper 
 संसाधन नकािा प्रपत्र 

  
 

प्रक्षक्रया: दिवार फेरीनंतर सवय गटांनी सदुनस्श्चत दठकाणी एकदत्रत व्हावे. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 केलेल्या दनरीिणांच्या आधारावर संसाधन नकािा बनदवण्याकदरता सवांना 

आंमदत्रत करावे 
  नकािा सरुु करण्यापवूी उत्तर ददिा दनस्श्चत करावी. 

 

 प्रदििकाने संसाधन नकािा प्रपत्राच्या सहाय्याने संसाधन नकािा काढण्यासाठी 
प्रश्न दवचारून िेतकऱयांना प्रोतसादहत करावे  

 गावठाणाचा भाग मध्यभागी धरुन गावाच्या दिवारातील रस्ते, वाडया व वस्तया 
काढून घ्यावे. व याचे 5 ट्रेकसग नकािे तयार करावे प्रतयेक नकािावर स्वतंत्र मादहती 
नोंदवावयाची आहे   

 पढुील 5 प्रकारचे नकािे ट्रेस केलेल्या ट्रेकसग पेपर वर स्वतंत्रपणे लोकािी चचा 
करुन तयार करावे. यासाठी संसाधन नकािा प्रपत्राचे सहाय्य घ्यावे  
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१. खरीप दपकांचा नकािा 
२. रबी दपकांचा नकािा 
३. उसहाळी दपकांचा नकािा 
४.  एकवषीय व बहुवषीय दपकांचा नकािा  
५. जल व मदृ संसाधन व संधारणाचा नकािा 

 नकािे तयार केल्यावर तयांच्या सहाय्याने संसाधन नकािा प्रपत्र भरुन घ्यावी. या 
प्रपत्राचे दवश्लेषण करून उणीवा व गरजांवर आधादरत प्रस्तावांची यादी करावी  

 तयावर सवांचे एकमत झाल्यावर संबंदधत प्रस्तावाचा सचुीत अंतभाव करावा. 
  

लेखी 
माक्षहती: 

 गावातील संसाधनांचे - 5 नकािे 
 भरलेले संसाधन नकािा प्रपत्र 

  
पढुील 
उपक्रमाांिी 
जोडणी: 

 पाण्याचे अंदाज पत्रक या साठी दह मादहती वापरता येईल 
 पिधुन मलू्यसाखळी व िेती व्यवसाय व पणन यासाठी देखील दह मादहती मागयदियक 

ठरेल  
 
 
मलू्यसाखळी (िेती) : सायांकाळी 04.00 – 06.00 (दोन तास) 
 

उदे्दि:  िेती मलू्य साखळीतील दवदवध स्तरावर िेतीवर होणाऱया खचय व बचतीवर चचा 
करणे 

  िेतीच्या दवकासाच्या दवदवध गरजांवर चचा करणे 

  िेतीची उतपादकता व उतपसन वाढीच्या दवदवध मदु्दद्यांवर व उपायांवर चचा करणे 
  

पवूवतयारी:  लक्ष्यगट चचा, दिवार फेरी, ऋत ू चि, समय रेषा या तंत्रांतनू संकदलत मादहतीचे 
वाचन केलेले असावे 

 मलू्य साखळीचे दवदवध टप्पे दियदवण्यासाठी कोरे काडय तयार असावेत 
 मलू्य साखळी मादहती नोंददवण्यासाठी खालील तक्ता चाटय पेपरवर तयार करून 

ठेवावा. 

 मलू्य साखळी हे तंत्र घेण्यासाठी सवांच्या सोयीच्या दठकाणाची दनवड करावी 

 मलू्य साखळी तंत्रासाठी सवय िेतकऱयांना पवूय सचूना ददलेली असावी 

 दनवडलेल्या दठकाणी आधी पोहचनू मलू्य साखळीसाठी जदमनीवर पायऱयांची रचना 
आखनू ठेवावी. 

  
प्रक्षक्रया: 

 सवय िेतकऱयांचे स्वागत करून तयांना मलू्य साखळीचा उदे्दि समजनू सांगावा 
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 संधी दचत्रणात आपण गावातील दवदवध संसाधनांचा िेतीच्या दवकासासाठी कसा 
वापर करता येईल हे पदहले आता आपण िेतीत घेतल्या जाणाऱया दपकाची मलू्य 
साखळी (बीज पेरणी पासनू दविी पयंतची सवय प्रदिया व तयातील अडचणी) वर 
चचा करणार आहोत 

 आपण आपल्या गावात कोणती प्रमखु दपके घेतो ? प्रदििकाने दवचारावे. 
 दपकांची नावे जदमनीवर दलहून घ्यावीत या दपकांपैकी कोणते दपक सवादधक 

िेतकरी घेतात ककवा कोणतया दपकाची मलू्य साखळी करायची हे िेतकऱयांसोबत 
चचा करून ठरवावे. मलू्य साखळी ही दकमान खरीपातील 2 व रबीतील 2 अिा 4 
दपकांची करण्यात यावी. प्रतयेक दपकाकदरता स्वतंत्र प्रपत्र वापरावे. 

 
 मलु्य साखळीसाठी जदमनीवर तयार केलेल्या पायऱयांच्या खाली दपकाचे नाव 

दलहावे 

 
 गावातील िेतकरी वेगवेगळ्या प्रकारचे दबयाणे वापरतात जसे गावरान, सधुादरत 

ककवा संकरीत तयांच्या प्रकारानसुार खालील तक्ता, चाटय पेपरवर ककवा जमीनीवर 
तयार करावा. 

 
 दपक घेण्याची पणूय प्रदिया तयांना दवचारावी व प्रतयेक कृतीचे एक एक काडय तयार 

करून प्रतयेक पायरीवर ठेवावे उदारणाथय खालील आकृती पहा 

 
 प्रतयेक टप्पा व पढुील कृती जाणनू घेत प्रपत्र : मलू्य साखळी (कृषी) यामध्ये ददलेल्या 

प्रश्नांच्या सहाय्याने चचा घडवून आणा. 

 
 खालील ददलेले दपकांचे टप्पे हे एक उदाहरण म्हणनू ददलेले टप्पे आहेत प्रतयि 

गावात हे तंत्र घेतांना या टप्प्यांमध्ये वाढ होईल हे प्रदििकाने लिात घेऊन टप्प्यांची 
वाढ करावी 

 

 चचा करतांना 2 प्रकारच्या पद्धतींवर चचा करावयाची आहे हे स्पष्ट करा – पवूीची 
पद्धत आदण सद्यस्थथतीतील पद्धत. प्रतयेक दपकाकदरता ‘पवूी’ याचा काळ म्हणजे 
पढुील प्रश्न दवचारून आलेले उत्तर –  
- हे दपक पारंपादरक आहे का मागील 10 – 20 वषातील आहे? 
- पारंपादरक असल्यास – समयरेषेत चचा करतांना या दपकाचे उतपादन कोणतया 

साली बदलले (कमी ककवा जास्त लागवड/ उतपादन) झाले ते पाहावे. उदा. 
ज्वारीचे पिक हे िारंिापरक पिक आहे. त्याचे उत्िादन 1980 – 90 च्या 
दशकात बदलले. तर मलू्यसाखळीत 1975 (म्हणजे बदलाच्या 5 वषष 
आधीची) मापहती घ्यावी. 

- अलीकडच्या काळातील दपक असल्यास – समय रेषेत चचा करतांना या 
दपकाची लागवड कधी सरुु झाली हे पाहावे. उदा. सोयाबीन हे नगदी पिक 
असनू ते 1990- 2000या दशकात त्याची लागवड सरुु झाली. तर 
सरुुवातीच्या वषातील (1990-93) त्याच्या लागवडीच्या िद्धती, उत्िादन व 
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पेरणी  
मिागत  

कीड 
व्यवस्थापन  

तण 
व्यवस्थापन  

कापणी  
रासनी  

दविी  

खचष हे मलू्य साखळीत पििनू घ्यावा. 

 

 प्रपत्रात प्रश्नाचे उत्तर नमदू करतांना कारण या रकासयात टप्प्याचे ककवा िेतकयाने 
केलेल्या कृतीचे कारण नमदू करावे. तया कृती कदरता आलेला एकूण खचय काडयच्या 
मागच्या बाजसू नमदू करावा व तो खचय अंदतम झाल्यावर प्रपत्रात ददलेल्या तक्तयात 
टाकावा. 

 
 उपरोक्त पद्धतीचा अवलंब करून प्रपत्र व मलू्य साखळी तयार झाल्यावर दतचे 

वाचन करण्यास सांगावे 

 
 प्रतयेक टप्प्यावर सदवस्तर चचा करून कोणतया टप्प्यावर खचय कमी करता आला 

असता हे दवचारावे 
  खचय कमी करण्याच्या ककवा उतपादन व उतपसन वाढीच्या कोणतया पद्धती आहेत 

 
 गावातील संसाधनांचा िेतीच्या दवकासात कसा वापर करता येईल. प्रदििकाने या 

चचेत समहूातनू िेतीच्या दवकासाच्या राज्यातील यिोगाथांची मांडणी करावी. 

 
 यातील आपल्या गावात काय करता येईल असे दवचारून दबयाणे, िेती पद्धतीवर 

चचा करावी व कसचनाच्या पद्धतींवर चचा करावी 

 
 यातील कोणते दबयाणे हवामानाच्या बदलांना सहन करू िकते व होणारे नकुसान 

टाळता येईल 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 पवूीची व सद्यस्स्थतीतील तयाच दपकाची मलू्य साखळी काढून झाल्यावर अपेदित 
मलू्य साखळीवर चचा करावी. अपेदित मलू्य साखळी हे पवूीच्या व सद्यस्स्थतीतील 
पद्धती व उपचारांचे योग्य समायोजन असेल. ज्या पद्धती अदधक उपयकु्त, िाश्वत 
तसेच योग्य उतपादन व उतपसन देणाऱया असतील तयाचा योग्य मेळ घालनू संभाव्य 
मलू्य साखळी प्रस्तादवत करावी. 

आकृती 

सोयाबीन  
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 दतसही प्रकारच्या मलू्य साखळी तयार झाल्यावर तया दपकाचे एकूण सारांि प्रपत्रात 
मांडावे व तयाचे वाचन करून दाखवावे. 

 
 
समयरेषा (िेती) : रात्री 08.00 – 09.00 (एक तास) 
 

ददवस 1 येथे नमदू केलेल्या समय रेषा (हवामान बदल व नैसर्गगक संसाधने) या सत्राच्या मागयदियक 
सचूनानसुार सदर उपिम घेण्यात यावा. 
 

 
पक्षरस्थथती क्षवश्लेषण : रात्री 09.00 – 10.00 (एक तास) 
 

ददवस 1 येथे नमदू केलेल्या समय रेषा तक्ता गाव इदतहास (नैसर्गगक संसाधने) या सत्राच्या मागयदियक 
सचूनानसुार सदर उपिम घेण्यात यावा. 
 

क्षदवस 3 च्या क्षनयोजनाकक्षरता मागवदिवक सचूी 
 

प्रात्यक्षिके:  
 प्रतयादिकाचे दवषय, दठकाण व मागयदियक दनस्श्चत करावे.  

क्षिवार फेरी:  
 ठरलेल्या/अप्राप्त िासकीय मादहतीचा पाठपरुावा करावा.  
 सवय संबंदधत िासकीय कमयचारी यांना दिवारफेरीचे दनयोजन कळवावे.  

 नकािा, दिवार फेरी प्रपत्र व दवहीर पाहणी प्रपत्र यांची पाहणी यांचा आढावा घेऊन पढुील 
दनयोजन करावे.  

 संबंदधत िेतकरी उपस्स्थत राहतील याची दिता घ्यावी.  

सांसाधन नकािा:  
 ददवस 2 ला काढलेला नकािा  
 संसाधन नकािा अहवाल  
 खातेदारांची सचूी  

मलू्य साखळी (िेती):  
 ददवस 2 ला काढलेली मलू्य साखळी  
 मलू्य साखळीतील टप्पे दलहायला कोरे काडय (15-20)  

िेतकरी लक्ष्य गटचचा आक्षण त्रतचुक्र क्षवश्लेषण:  
 िेतकरी लक्ष्य गट चचा प्रपत्र  
 लहान, मोठे िेतकरी व मदहला िेतकरी यांच्याबरोबर स्वतंत्र चचेकदरता दठकाण  
 दोन स्वतंत्र गटचचांची जबाबदारी प्रदििकांमध्ये वाटून घेणे     
 त्रतचुि (िेती) “ददवस 2” ला दटपनू घेतलेली मादहती  व प्रपत्र  
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पाण्याचे अांदाजपत्रक:  
 स्ट्रोच्या खेळाकदरता आवश्यक सादहतय –टब, बाटली, स्ट्रॉ, झारी आदण लेबल.  
 “दनसगाचे जाळे” याकदरता दोरी व घटकांचे लेबल  
 समस्येचे मळू कदरता कोरे काडय (15-20)  
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आज काय साधायचे आहे ? 

 आजच्या ददवसात उरलेल्या क्षेत्राची दिवार फेरी पणूण होईल 
 दिवार फेरी व िेतकऱयाांबरोबरील चचेनसुार गावाचा एकात्ममक सांसाधन नकािा पणूण होईल 

 
वेळापत्रक 
 

वेळ उपक्रम प्रपत्र 

08.00 ते 09.00 प्रामयदक्षके   

09.00 ते 01.00 दिवार फेरी 

दिवार फेरी, दवदहर पाहणी प्रपत्र 
िासकीय मादहती प्रपत्र – ग्रामसेवक, तलाठी, 
कषी सहाय्यक, वनरक्षक, पिसुांवधणन 
पयणवेक्षक  

01.00 ते 02.00   

02.00 ते 04.00 सांसाधन नकािा   
सांसाधन नकािा सचूी व सांसाधन नकािा 
अहवाल 

04.00 ते 05.00 मलु्य साखळी (िेती) मलू्यसाखळी (िेती) 

05.00 ते 07.00 
िेतकरी लक्ष्य गट चचा व ऋतचुक्र 
दवश्लेषण 

िेतकरी लक्ष्य गट चचा प्रपत्र व ऋतचुक्र 
दवश्लेषण  

07.00 ते 08.00   

08.00 ते 10.00 गाव बैठक – पाण्याचे अांदाज पत्रक  गाव पाणी अांदाजपत्रक 

 

आज हे 
तयार 
होईल 

 दिवाराची सांपणुण मादहती होईल 

 गावाचा सांपणूण सांसाधन नकािा तयार होईल 
 गावाचे पाण्याचे अांदाज पत्रक तयार होईल 

 
  

दिवस 3 
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प्रात्यक्षिकाांकक्षरता मागगदर्गक सचूना : सकाळी 08.00 – 9.00 (1 तास) 

 
ददवस 1 येथे नमदू केलेल्या प्रामयदक्षकाांच्या मागणदिणक सचूनाांनसुार सदर उपक्रम घेण्यात यावा. 
 
क्षर्वार फेरी : सकाळी 09.00 ते 01.00 (चार तास) 

  
ददवस 2 येथे नमदू केलेल्या दिवार फेरी या उपक्रमाकदरता ददलेल्या मागणदिणक सचूनाांच्या आधारे उवणदरत 
दिवाराची दिवार फेरी पणूण करावी. 
 
सांसाधन नकार्ा : दपुारी  02.00 ते 04.00 (दोन तास)             

 
ददवस 2 येथे नमदू केलेल्या सांसाधन नकािाच्या मागणदिणक सचूनाांनसुार उवणदरत दिवाराचा सांसाधन नकािा 
पणूण करावा. 
 
मलू्य साखळी (रे्ती) : सायांकाळी  04.00 ते 05.00 (एक तास)              

 
ददवस 2 येथे नमदू केलेल्या मलू्य साखळी याकदरता ददलेल्या मागणदिणक सचूनाांनसुार उवणदरत दपकाांची मलू्य 
साखळी पणूण करावी. या उपक्रमाकदरता ‘मलू्य साखळी (िेती)’ या प्रपत्राचा वापर करावा. यामध्ये प्रामखु्याने 
खरीप दपकाांची मलू्य साखळी पणूण करावी. 
 
रे्तकरी लक्ष्य गट चचा व ऋतचुक्र क्षवश्लेषण : सायांकाळी 05.00 ते 07.00 (दोन तास)                       
 

उक्षिष्ट :  िेतकऱयाां बरोबर िेतीच्या सद्यत्थथतीवर चचा करणे  
 हवामान बदल समजनू घेणे व हवामान अनकूुल िेती बाबत चचा करणे. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पवूग  दिवारफेरी दरम्यान मोठे व लहान िेतकरी याांचा गट करणे.  
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तयारी:  वेळ, दठकाण दनत्श्चती करणे. 
  
आवश्यक 
साक्षहत्य: 

 बोडण, थकेच पेन तयार करण्यात आलेली प्रश्नावली व प्रपते्र व दपण्याच्या पाण्याची 
व्यवथथा करणे. 

  
 लक्ष्य गटचचेसाठी सवगसाधारण सचूना: 
प्रक्षक्रया:  सांसाधन नकािाच्या सहाय्याने लहान व मोठे िेतकरी आदण मदहला िेतरकरी अिा 

दोन वेगळया यादया करता येतील. 
  दोन्ही गटाांच्या लक्ष्य गटचचेचे दठकाण वेळ मयाांच्या सोयीनसूार चचा करुन दनत्श्चत 

करावी व थवातांत्र लक्ष्य गटचचा घ्याव्यात. 
  लक्ष्यगट चचासाठी जमलेल्या िेतक-याांचे थवागत करुन मयाांना लक्ष्यगट चचेचा 

उददेि समजनू साांगावा. 
  प्रदिक्षकाने लक्ष्यगट चचेतनू मादहती नोंदवण्याची जबाबदारी दनत्श्चत करावी. 
  जाथतीत जाथत चचा होईल यासाठी प्रयमन करावे. 
  सवण मदुदेृ येतील याची काळजी घ्यावी 
  सवण िेतक-याांना सहभागी करुन घ्यावे. 
  काही प्रश्न नव्याने समादवष्ठ करावे लागल्यास ते करावेत (ते दवषयाला धरुन 

असतील याची काळजी प्रदिक्षकाने घ्यावी.) 
  प्रश्न दवचारात असताांना सवांना समजले असल्याची खात्री करावी नसल्यास प्रश्न 

समजनू साांगावा. 
  प्रश्नाचे अचकु पयाय येणारी उत्तरे येतात अिी उत्तरे मदुयाांच्या थवरुपात नमदू 

करावीत. व उत्तरे मदुयाांच्या थवरुपात नमदू करावीतव उत्तरे दकती िेतक-याांनी ददली 
मयाांची सांख्या नमदू करुन उत्तरे नमदू करावीत. उत्तरे नोंदवण्यासाठी लक्ष्य गटचचा 
प्रपत्राचा वापर करावा. 

सहभागी: 1) रे्तकरी लक्ष्य गट चचा 
 लहान, मोठे, उमपादक कां पनीचे प्रदतदनधी, कृषी सहाय्यक, तलाठी व ग्रामसेवक 

  
प्रक्षक्रया:  लहान व मोठ्या िेतकऱयाांना एकत्रीत प्रश्न दवचारावेत. परांत ुज्या बाबतीत लहान व 

मोठ्या िेतकऱयाांच्या पध्दती दभन्न असतील दतथे प्रपत्रात तिी नोंद घ्यावी. 
  
सहभागी: 2) मक्षहला लक्ष्यागट चचेसाठी क्षवरे्ष सचूना: 

 मदहला िेतकरी, बचत गटाचे प्रदतदनधी, कृषी सहाय्यक, तलाठी व ग्रामसेवक. 
  
प्रक्षक्रया:   दठकाण दनवडताांना सोयीचे दनवडावे (मांददर दनवडू नये) 
  मदहलाांिी चचा करताांना मदहला प्रदिक्षक असावा. 
  मदहलाांचे प्रश्न हे वेगळे असतात याांची सांवेदनदिलता ठेवून (राखनू) प्रश्नाांची माांडणी 
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करावी कोणमयाही पवुागहृीत दषृ्टीकोनातनू महीलाांिी चचा करु नये ककवा मयाांची 
उत्तरे गहृीत धरु नये 

  सवांना प्रश्न दवचारावेत. मदहलाांना बोलते करण्यासाठी थथादनक बोलीभाषा व 
थथादनक रोजच्या जीवनातील उदाहरणे देऊन चचा करावी. 

  प्रमयेक मदहलेचा सहभाग घेतला जाईल. याची काळजी घ्यावी.  
  िेतीिी दनगडीत गीत असतील तर मयाांचा अांतभाव करावा. 
  
 ऋतचुक्र व हवामान बदलाला अनकुुल रे्ती पध्दती 
प्रक्षक्रया:   िेतकऱयाांबरोबर लक्ष्य गट चचा झाल्यावर सवण िेतकऱयाांना एकदत्रत बोलावून 

बसवावे. वषण भरातील िेतीचे ऋतचुक्र “ददवस 1 ला” तयार झाले आहे. ते भरलेले 
प्रपत्र समोर ठेवावे, व मयाचे वाचन करुन उजळणी करावी. 

  मयानांतर िेतीच्या पध्दतींच्या खाली दवदवध ऋततु येणारे हवामान बदल याची नोंद 
घ्यावी. उदा – अवकाळी पाऊस, अदतवषृ्टी, उष्णतेची लाट, थांडीची लाट इमयादी या 
नोंदी गेल्या 3 – 5 वषातील झालेल्या हवामान बदलाच्या अनभुवाच्या आधारे 
दलहाव्यात. 

  मयानांतर या हवामान बदलाांना सामोरे जाण्यासाठी व मयातील होणारे िेतीचे नकुसान 
कमी करण्यासाठी आज िेतकरी कोणमया पध्दती अवलांबतात याची नोंद घ्यावी. 
मयामध्ये वेगळया दपकाांकदरता वेगळ्या पध्दती अस ू िकतात. मया सगळ्या दपक 
दनहाय दटपाव्यात. 

  सांपणूण वषातील सवण प्रकारच्या िेतीिी दनगडीत उपक्रमाांिी दनगडीत पध्दतींची नोंद 
झाल्यावर ऋतुचक्राचे वाचन करावे.  

  हे वाचन झाल्यावर यातील कोणमय पध्दती अदधक उपयोगाच्या आहेत अथवा ज्या 
हवामान बदलाला सामोरे जाणे कठीण जाते याची दविेष करुन नोंद प्रथतावाांच्या 
तक्तमयात करावी. 

  
फल-
क्षनष्पत्ती: 

 िेतकरी वापरात असलेल्या पद्धती पारांपादरक ज्ञान, दपक पद्धती, सरासरी उमपन्न व 
उमपादकता, आधदुनक तांत्रज्ञान वापरण्याचे प्रमाण व येणाऱया अडचणी याांचे सांकलन 
होईल 

 
गाव बैठक : पाण्याचे अांदाज पत्रक : रात्री 08.00 – 10.00 (दोन तास) 
 

उक्षिष्ट :  ग्राम सांसाधन गट सदथयाांना मयाांच्या गावचे पाण्याच्या आरोग्याचे दनदान करण्या 
कदरता प्रवतृ्त करणे. 

 हवामानातील बदलाने गावच्या नैसर्गगक साधन सांपत्तीवर झालेल्या पदरणामाची 
जाणीव होणे. 
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 गावातील पाण्याचे अांदाज पत्रक तयार करणे. 
  
पवूग तयारी:  गावातील मागील वषी झालेल्या पावसाचे प्रमाणाची माहीती, गावातील जमीनीचे 

वगीकरण व क्षेत्रफळ माहीती, लोकसांख्या, पिधुन, ट ॅंकरची सांख्या कुां टूबसांख्या 
इमयादी माहीती सांकदलत करावी. 

  
आवश्यक 
साक्षहत्य: 

 पाांढऱया काडण पेपरवर छापलेला पाणी आरोग्य तक्तता, चाटण पेपर, दहरवा, चॉकलेटी, 
लाल थकेच पेन, बोडण ,खडू , दोरी, दचमटे 

  
सहभागी :  ग्राम सांसाधन गट 
  
प्रक्षक्रया:  ग्राम सांसाधन गट व िेतकरी सदथयाांना व ग्रामथथाांना बसण्याची सचूना करा व मयाांना 

आपण एक खेळ खेळणार आहोत असे साांगा. 
स्ट्रॉचा खेळ - सवात जास्ट्त पाणी कोण ओढतो? 
 
उक्षिष्ट:  भगूभातील अदनयांदत्रत पाण्याचा उपसा केल्याने भदवष्यात भयांकर पाणी सांकट 
दनमाण होणार आहे, हे सहभागींच्या लक्षात आणनू देणे.  
आवश्यक साक्षहत्य- पाण्याचे बेदसन बारीक प्लात्थटक पाईपचे 2 फुटाचे तकुडे, 4 
प्लात्थटकच्या 2 दलटरच्या  दरकाम्या बाटल्या, 1 मग, पाण्याचे बेदसन ठेवायला 1 टेबल, 
वडील, मलुगा आदण नातवासाठी दबल्ले इ.  
 काय करावे आक्षण लिात ठेवण्याचे मदुदे 

- सहभागीना खेळाचे दनयम साांगा, मयाांना आपआपल्या टीम सोबत रहायला साांगा. 
- मयाांना साांगा प्रमयेक टीम म्हणजे एक कुटुांब आहे असां समजा आदण कोण आजोबा, 

कोण वडील आदण कोण मलुगा असेल ते ठरवा.  
- प्रमयेकाला भुदमकेप्रमाणे दबल्ला दया. प्रमयेक दटम मधनू थपधेत भाग घ्यायला प्रथम 

आजोबा येतील, चार थपधणक असाव.े बाकीचे आपल्या कुटुांबाला प्रोमसाहन देतील.  
प्रक्षक्रया 

१. बेदसन पाण्याने भरा. 
२. आजोबाांना बेदसन भोवती उभे राहयला साांगा. मयाांना साांगा की प्लात्थटक पाईप ददले 

जातील, मयाांचा वापर करुन आपल्या कुटुांबासाठी बेदसनमधनू पाणी ओढून 
काढायचे आहे. प्लात्थटक पाईपने पाणी ओढून घेवून 2- दलटरच्या बाटलीत भरुन 
ठेवायचे आहे. बाटली पणूण भरल्यानांतर, की बादलीत दरकामी केली जाईल. 
जाथतीजाथ् पाणी ओढून काढणारी टीम दवजयी ठरेल.  

३. िक्तय दततके पाईप उचलायला साांगा. टेबलवर 15 प्लात्थटकचे पाईप ठेवा. 
४. कुटुांबाना मयाांच्या सदथयाला प्रोमसाहन दयायला साांगा.  
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५. खेळाला सरुुवात करा. 
६. थोडया वेळाने झारीतनू बेदसन मध्ये पाणी भरा.  
७. बेदसन मध्ये थोडेच पाणी दिल्ल्क रादहल्यावर, वडीलाांना पाणी ओढायला साांगा. 

मयाांना वेगळे प्लात्थटक पाईप दया. 
८. बेदसन मध्ये अगदी थोडे पाणी दिल्ल्क रादहल्यावर, मलुाांना पाणी ओढायला 

बोलवा. 
९.  ते दतथे पोहचल्यावर, बेदसनमध्ये पाणी भरे पयंत मयाांना थाांबवायला साांगा. मग 

मयाांना साांगा की पाणी उरले नाही करण मयाांच्या आजोबा आदण वदडलाांनी ते सांपवले 
आहे.  

आपण काय बक्षघतल.े 
चचा आदण दवचार करण्यासाठी काही प्रश्न माांडा:  

- हा दनव्व्ळ एक खेळ आहे का तमुच्या गावात जे घडत आहे मयाचे दिणन आहे? 
प्लात्थटक पाईप किाचे प्रदतक आहेत? सगळयाांनी सारखेच पाईप घेतले का? 

- मयाांच्या गावातील जमीनीतील पाण्याच्या पदरत्थथतीचे वणणन करायला साांगा. दकती 
बोरवेल आहेत ? 5 वषापवूी मया दकती खोल होमया, आदण आज मया दकती खोल 
आहेत? या दवदहरी खणण्यासाठी िेतकरी जे कजण घेतात, दवदहरीला पाणी न 
लागल्यास मया कजाचे काय होते? 

- जदमनीतनू पाणी काढण्यावर काही मयादा आहे का? 
- जदमनीतील पाणी मयाददत आहे का अमयाद? 
- आपण आपल्या पढुच्या दपढीसाठी काय मागे ठेवणार आहोत? 
- दपण्याचे सवण पाणी सांपनू गेल्यावर काय होईल? ट ॅंकरसाठी पाणी कुठून येणार? 
- ज्या िेतकऱयाांने बोरवेल खणण्यासाठी वेळ आदण पैसा खची घातले आहे मयाचां 

काय? 
- तमु्हाला काय वाटत, जदमनीखालच्या पाण्यावर कोणाचा सवादधक हक्त् आहे ? 

सांपणूण गाव का एकटा िेतकरी?  
- पाणी पनु्हा जदमनीत साठवण्यासाठी आपण काय करत आहोत? 

मयाांना साांगा, हे असेच चाल ूरादहले तर भदवष्यात पाण्यावरुन यधु्द होतील.  
मयाांच्या लक्षात आणनू दया की जमीन दह पाण्याची ब ॅंक आहे आदण ज्याच्याकडे 
बोअरवेल आहे ते म्हणजे ए टीएम काडण आहे. प्रमयेक जण एटीएम वापरुन ब ॅंकेतनू 
पाणी काढतात, कमी अदधक प्रमाणात, लवकरच जाथतीत जाथ् काढून घेण्याची 
ियणत सरुु होते. आपण ब ॅंकेतनू फक्तत पैसे (रक्तकम) काढून घेतले तर काय होईल? 
लवकरच काढून घेण्यासाठी ब ॅंकेत काहीच पैसे (रक्तकम) उरणार नाही. आपण मयाच 
ददिेने जात आहोत.  

 काही सध्या गदणताद्वारे आपण आपल्या गावाच्या आरोग्याची समय पदरत्थथती जाणनू 



 

ग्राम सजंीवनी -  सववस ३ 

82 

 

घेऊयात. उदारणाथण; अमयांत आजारी गावाच्या पजणन्यवषृ्टीची हानी आदण ते दकती 
मदहने टकॅरच्या पाण्यावर अवलांबनू होते. 

 असे माननू चालयूात दक आपल्या गावात सरासरी 400 दमली मीटर पाऊस पडला 
आदण तीन मदहने गावाला पाण्याच्या टकॅरवर अवलांबनू राहावे लागते 

 जेव्हा गाव ट ॅंकरवर अवलांबनू असते तेव्हा जनजीवनावर काय पदरणाम होतो याबाबत 
खालील मदु्याांच्या आधारे चचेला सरुवात करूयात 
- दपण्याच्या पाण्याची टांचाई असली तर मयाचा मदहलाांच्या जीवनावर कसा पदरणाम 

होतो ?  
- िाळकरी मलुींच्या दिक्षणाचे काय होते ? 
- सण व लग्न कायाचे काय होते ? 
- पाणी टांचाई चा िेतीवर काय पदरणाम होतो ? 
- ट ॅंकरचे पाणी सहज दरमया दमळते का ? मयासाठी दकती झगडावे लागते 
- गावकऱयाांना ट ॅंकरची मागणी करण्यासाठी काय काय करावे लागते 
- गावात टकॅर आला दक काय होते (अिा वेळेस काय दशृ्य असते ) 
- ट ॅंकर येतो मयाच वेळी अांमय यात्रा ककवा लग्न सरुु असल्यास काय होते 

(प्रदिक्षकाने आलेली सवण उत्तरे फक्तत समजनू घ्यावीत) 
 गेल्या वषात या गावात दकती ट ॅंकर आले ते मोजा. समजा दरददविी दोन ट ॅंकर येत 

होते तर तीन मदहन्यात दकती ट ॅंकर आले (येणारे उत्तर दलहावे) 

 90 ददवस x  2 ट ॅंकर = 180 ट ॅंकर 

 गेल्यावषी गावात सरासरी 400 मी.मी पाऊस झाला होता. 1 दमलीमीटर म्हणजे काय? 
मयाांना मादहत आहे का? 400 दमलीमीटर म्हणजे काय ? हे मादहती आहे का? 

 गट सदथयाांना पजणन्य मापक दाखवा. पजणन्यमापकावर 1 दमलीमीटर पाऊस म्हणजे 
दकती हे दाखवा. पाऊस पडतो तेव्हा पजणन्यमापकात 1 दमलीमीटर पाणी भरले तर 
आपण म्हणतो दक 1 दमलीमीटर पाऊस पडला. 

 जर सांपणूण गाव पजणन्यमापक म्हणनू गहृीत धरले तर सांपणूण दिवारात साठलेले पाणी 1 
दमलीमीटर उांची इतके असेल तर 1 दमलीमीटर म्हणजे दकती हे मीटर पट्टीच्या 
सहाय्याने समजनू घेऊयात. मीटर पट्टीवर 400 दमलीमीटर कुठे आहे दह खणू करावी. 
म्हणजेच दिवार 400 दमलीमीटर चा पाऊस पडला. 

 आपले दिवार म्हणजे एक हौद आहे असे समजल्यास िेतात पडलेल्या 400 
दमलीमीटर पाऊसाचे पाणी ते दकती ट ॅंकर पाणी भरेल (1 हेक्तटर जदमनीवर पडणारे 1 
दमलीमीटर पाणी म्हणजे 1 टकॅर म्हणजे 10000 दलटर पाणी) 

 आपआपले फोन काढून आता आपण गदणत करूयात 
  1000 हेक्तटर जदमनीवर पाऊस पडल्यास दकती ट ॅंकर भरले (उत्तर-400 लाख) 
  400 लाख ट ॅंकर पाणी हे पजणन्य देवतेने ददले आदण सरकार काढून तीन मदहन्यासाठी 
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180 टकॅर पाणी दमळाले तरी आपण दोष दनसगाला देत असतो. 
  पाऊसाचे जे पाणी आपल्या दिवारात पडते मयाचे काय होते/ (उत्तरे-  बाष्पीभवन, 

जदमनीत मरुते, वाहून जाते) 
  तज्ञ साांगतात की समुारे एकूण पाण्यापैकी 35 % पाणी वाहून जाते आपल्या गावावर 

पडलेला पाऊस हा 4 लाख ट ॅंकर भरले होते मयातील 35 % वाहून गेल्यास दकती 

पाणी वाहून गेले. (4 लाख x 35% / 100 = 1 लाख 40 हजार ट ॅंकर) इतके पाणी 

आपल्या गावातनू वाहून गेले 
  जे आपले गाव 180 ट ॅंकरसाठी दवदवध कायालयाांच्या फेऱया करते मयाच वेळी 

आपल्या गावातनू  1 लाख 40 हजार ट ॅंकर पाणी वाहून जाते. 
  आता पाहूयात इतक्तया पाण्याची ककमत दकती ? जर एका ट ॅंकरची दकमत 2000 रुपये 

असेल तर 1 लाख 40 हजार x 2000 = 28 करोड इतक्तया ककमतीचे पाणी आपल्या 
डोळ्यादेखत आपल्या काढून वाहून जाते 

  ही चचा झाल्यावर पढुील मदु्याांवर चचा करावी 
  गावातील हे पाणी वाचवायचे असल्यास काय करावे लागेल ? 
  प्रदिक्षकाने उत्तरे फळ्यावर दलहावेत 
  कोण करेल हे दवचारावां जो पयंत मी करेल हे उत्तर येत नाही तो पयंत कोण करेल हे 

दवचारात रहावे.  
  योग्य उत्तर दमळताच मग म्हणावे की जर पाणी वाचवायचे असेल तर आधी दकती 

पाणी पडते आदण दकती वाचवता येऊ िकते याचे गदणत पक्तके हवे. 
 आता आपण सगळे ते गदणत एकत्र दमळून सोडवूयात. 
 पाण्याचे अांदाजपत्रक – हे प्रपत्र वापरून फळ्यावर एक एक करून सगळे पाण्याचे 

मोजमाप माांडावे. प्रमयेक दठकाणी लोकाांना गदणत करण्यात सहभागी करून घ्यावे. 
 एकूण पाण्याची गरज दकती आदण दकती पाणी वाचदवता येऊ िकते हे कळल्यावर हे 

पाणी कसे वाचवायचे हे दवचारावे. 
 याची दवदवध उत्तरे येतील. मयातील पाणलोट क्षेत्र उपचाराांची सांख्या व प्रकार मोजनू 

मया प्रपत्रात ददलेल्या सतू्राांनसुार दकती पाणी वाचदवता येऊ िकते हे मोजावे. 
 पाणी अडवून दजरदवण्याकदरताचे हे दनयोजन दलहून घ्यावे. याचा अांतभाव िेवटच्या 

ददविी ‘एकात्ममक आराखड्यात’ करण्यात यावा. 
  

समस्ट्येचे मळु 
प्रक्षक्रया:  आपण “ददवस 0” ला पादहलेल्या दनसगाच्या जाळ्यात पुन्हा जाणार आहोत 
  दनसगाचे जाळे थोडक्तयात घ्यावे आदण ज्यामध्ये 6-10 घटक असतील 
  मयामध्ये पाण्याचा घटक कमी करावा 
  दनसगाचे जाळे सईल होते. याचा पदरणाम सगळ्या घटकाांवर पडतो 
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  हे झाल्यावर मयाबाबत गावकऱयाांिी चचा करावी, की पाणी कमी झाल्यामळेु इतक्तया 
घटकाांवर पदरणाम होतो म्हणनू पाण्याची पातळी राखणे सांवधणन करणे गरजेचे आहे. 
पण मयाकदरता सवणप्रथम पाणी कमी होण्याची कारणे िोधावी लागतील. 

  पाणी कमी होण्याची कारणे आपण सवण दमळून िोधयूात  
  उपत्थथताांपैकी 10-15 व्यक्ततींना चाटण पेपरचे काडण द्यावे. याकाडावर प्रमयेकाने पाणी 

कमी होण्याची कारणे द्यावी. 5 दमनीटानांतर ती काडण प्रदिक्षकाने गोळा करावी. 
  काडण गोळा करुन मयातील एकसारखे उत्तर / कारणे असलेले काडण एकत्र करावे व 

मयातील एकच काडण ठेवावे. 
  मग पाणी कमी होण्याची समथया वर ठेऊन मयाची कारणे पढुील प्रमाणे एकाखाली 

एक माांडावी व मयावर चचा करावी. 
  कोणमया कारणाांवर काम करणे अदधक उपयोगाचे आहे व मयाकदरता काय काम 

करता येईल यावर चचा करावी. 
  या चचेच्या आधारे पाणी अांदाजपत्रकासोबत असलेल्या प्रथतावाांच्या तक्तमयात प्रथताव 

नमदु करावेत. 
  

फल-
क्षनष्पत्ती: 

 सकू्ष्मदनयोजन प्रक्रीये अांतगणत समोर आलेल्या समथया व उपाययोजना कृती आदण 
दवकास आराखड्याच्या माध्यमातनू सोडवल्या जातील. 

 ग्राम दवकासाच्या प्रदक्रयेत लोकसहभाग वाढेल . 
 
क्षदवस 4 च्या क्षनयोजनाकक्षरता मागगदर्गक सचूी 
 

प्रात्यक्षिके:  
 प्रमयादक्षकाचे दवषय, दठकाण व मागणदिणक दनत्श्चत करावे.  

नैसर्गगक सांसाधनाांचा आराखडा:  
 समय रेषा, दिवार फेरी, सांसाधन नकािा इमयादी भरलेली प्रपते्र व दवदवध तांत्राांतील 

प्रथतावाांची सचूी 
 

 एकात्ममक आराखडा (नैसर्गगक सांसाधने) या प्रपत्राची प्रत  

 आराखडा तयार करण्याचे दठकाण दनत्श्चत करणे.  

 ग्रामसांसाधन गट व इतर ग्राम पांचायत सदथयाांना मादहती देणे.  

मलू्य साखळी (रे्ती):  
 उवणदरत दपकाांची मलू्य साखळी करण्याकदरता कोरे काडण व प्रपत्र  

रे्तीचा आराखडा:  
 िेतीिी दनगडीत सवण भरलेली प्रपत्र व दवदवध तांत्राांतील प्रथतावाांची सचूी  
 दठकाण दनत्श्चत करणे  
 एकात्ममक आराखडा (िेती) प्रपत्राची प्रत  
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रे्तीसांलग्न व्यवसाय व पर्ुधनार्ी क्षनगडीत तांत्र:  
 पदरत्थथती दवश्लेषण व त्रतुचक्र दवश्लेषण समयरेषाकदरता फळा व खडू / जदमनीवर योग्य 

ती सोय. 
 

 मलू्य साखळी दवश्लेषणातील टप्प्याांकरता कोरे काडण   
 मलू्य साखळी (पिधुन) प्रपत्र  

रे्तीसांलग्न व्यवसायाांचा आराखडा:  
 िेती सांलग्न व्यवसायाांिी दनगडीत सवण मादहती भरलेली प्रपत्र एकात्ममक आराखडा 

(िेतीसांलग्न व्यवसाय) प्रपत्र. 
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आज काय साधायचे आहे ? 

 विविध तंत्रंमधनू गोळर केलेल्यर मरवहतीच्यर आधररे शेतीचर आररखडर करण्यरत येईल. 
 शेती संलग्न व्यिसरयरंशी वनगडीत विविध तंत् िरपरुन मरवहती संकलीत करण्यरत येईल. 
 विविध मरवहतीच्यर आधररे शेती संलग्न व्यिसरयरंचर आररखडर तयरर करण्यरत येईल. 

 
वेळापत्रक 
 

वेळ उपक्रम प्रपत्र 

08.00 ते 09.00 प्ररत्यविके   

09.00 ते 10.00 नैसर्गगक संसरधनरंचर आररखडर 
एकरत्त्मक आररखडर (नैसर्गगक 
संसरधने) 

10.00 ते 11.00 मलू्य सरखळी  मलू्य सरखळी (शेती) 
11.00 ते 01.00 शेतीचर आररखडर एकरत्त्मक आररखडर (शेती) 

01.00 ते 02.00   

02.00 ते 06.00 

शेती संलग्न व्यिसरय ि पशधुनरशी वनगडीत तंत् :  
- समय रेषर विश्लेषण  
- पवरत्थथती विश्लेषण  
- ऋतचुक्र विश्लेषण 
- मलू्य सरखळी विश्लेषण  

समय रेषर (पशधुन)  
पवरत्थथती विश्लेषण  
ऋतचुक्र (पशधुन) 
मलू्य सरखळी (पशधुन) 

07.00 ते 08.00   

08.00 ते 10.00 गरि बैठक - शेती संलग्न व्यिसरयरंचर आररखडर 
एकरत्त्मक आररखडर (शेती 
संलग्न व्यिसरय) 

 

आज हे 
तयार 
होईल 

 नैसर्गगक संसरधनरंचर आररखडर 
 गरिरचर शेतीचर आररखडर 
 शेती संलग्न व्यिसरयरंचर आररखडर 

 
 
 
 
 

दिवस ४ 
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प्रात्यक्षिकाांकक्षरता मागगदर्गक सचूना : सकाळी 08.00 – 09.00 (एक तास) 

 
वदिस 1 येथे नमदू केलेल्यर प्ररत्यविकरंच्यर मरगगदशगक सचूनरंनसुरर सदर उपक्रम घेण्यरत यरिर. 
 
नासर्गगक सांसाधनाचा आराखडा : सकाळी 09.00 – 10.00 (एक तास) 
 

उक्षिष्ट :  गरिरतील विविध नैसर्गगक संसरधने यरंचे संरिण ि संिधगनरकवरतर आररखडर तयरर 
करणे. 

 नैसर्गगक संसरधनरंिर हिरमरन बदलरचर होणररर पवरणरम समजरिून घेणे ि त्यरनसुरर 
पढुील 6 िषाकवरतर वनयोजन करणे. 

  
पवूग तयारी:  समयरेषर (हिरमरन ि नैसर्गगक संसरधने), संसरधन नकरशर ि त्यरचर अहिरल, वशिरर 

फेरी वनवरिण प्रपत्, परण्यरचे अंदरजपत्क, शरसकीय मरवहती – िन रिक, 
ग्ररमसेिक, तलरठी यरंच्यरकडून प्ररप्त झरलेली गरिरची शरसकीय मरवहती ि सिग 
भरलेले प्रपत् सोबत ठेिरिेत. 

  
सहभागी:  ग्ररम संसरधन गट, शेतकरी, िन उपजरिर अिलंबनू असलेली कुटंुबे इत्यरदी 
  
प्रक्षक्रया:  गरिरतील विविध नैसवग्रक   संसरधने यरंची परहणी तंत्रंतनू आपण केली – समय रेषर, 

वशिरर फेरी, संसरधन नकरशर आवण परण्यरचे अंदरजपत्क. 
 गरिरतील जल, जमीन, जनरिरे, जनतर यरंचे एकमेकरंशी कसे नरते आहे हे आपण 

“वदिस 0” लर परवहले. यर सगळ्यर घटकरंचर शेतीशी खपु जिळचर संबंध आहे. 
 म्हणनू आपण सिग प्रथम यर नैसर्गगक संसरधनरंचे वनयोजन करणरर आहोत. हे 

वनयोजन करण्यरपिुी आपण आधी आपल्यर गरिरतील यर संपत्तीचर पढुील 6िषातील 
अंदरज बरंधणरर आहोत. 

 हिरमरनरतील बदल हे आपल्यर सगळ्यरंनर प्रभरिीत करतरत, तसे यर घटकरंिर 
देखील त्यरचर पवरणरम होतो. म्हणनू गेल्यर 5-10 िषातील बदल परहतर आपण पढुील 
6 िषातील अंदरज बरंधणरर आहोत. यर अंदरजरच्यर आधरररिर आपण मग वनयोजन 
करणरर आहोत.   

 प्रपत्रतील दषृ्टीिेप तक्तत्यरचर आधरर घेऊन फळर/ जमीनीिर पढुील 6 िषातील 
अंदरज बरंधरिर. 

 त्यरनंतर विविध तंत्रंतनू नैसगीक संसरधनरंशी वनगडीत प्रथतरि संकलीत कररिे ि 
त्यरंचे िरचन करुन दरखिरिे. 

 हे िरचन झरल्यरिर त्यर प्रथतरिरंच्यर सचूीलर पढुील प्रश्न विचरररिे. 
1. सचूीतील वकती प्रथतरि दषृ्टीिेपरतील पवरत्थथतीलर समोर ठेिून करण्यरत आले 
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आहेत?  
2. जे प्रथतरि दषृ्टीिेपरलर अनसुरून नसतील ते वकमरन त्यरतील उविष्टरंनर बरधक 

ठरणरर नरहीत यरची खरत्ी करण्यरत यरिी. 
3. सचूीतील वकती प्रथतरिरंमळेु मवहलर शेतकरी यरंनर लरभ होणरर आहे? 
4. इतर प्रथतरिरंमध्ये मवहलर शेतकऱयरंनर लरभ होईल यरकवरतर कोणतर बदल करतर 

येईल?  
5. सचूीतील वकती प्रथतरिरंमळेु लहरन/ अन.ुजरती/ अन.ुजमरतीतील  शेतकरी यरंनर 

लरभ होणरर आहे? 
6. इतर प्रथतरिरंमध्ये यर िंवचत घटकरंतील शेतकऱयरंनर लरभ होईल यरकवरतर 

कोणतर बदल करतर येईल?  
7. सचूीतील कोणत्यर प्रथतरिरमळेु गरिरतील नैसगीक संसरधने – मरती, परणी, झरडे, 

हिर, पशधुन ि िने यरिर येत्यर करळरत अवतवरक्तत तरण येणरर आहे?  
8. अवतवरक्तत तरण येणरर असल्यरस त्यरकवरतर करही प्रयोजन केले आहे कर?  
9. ‘6’ केले असल्यरस कोणते? त्यरचर देखील प्रथतरिरंच्यर सचूीमध्ये अंतभाि 

कररिर, अथिर प्रथतरि योग्य पद्धतीने बदलनू सचुीत नमदू कररिर. 
10. ‘6’ केले नसल्यरस त्यरचर अंतभाि कसर करतर येईल? 
11. हिरमरन बदलरस शेती अनकूुल करण्यरकवरतर वकती प्रथतरि करण्यरत आले 

आहेत?  
12. ‘9’ करण्यरत आले नसल्यरस कोणत्यर प्रथतरिरंचर अंतभाि त्यरत करण्यरत यरिर 

(उदर. मलू्य सरखळी आवण लक्ष्यगट चचेत नमदू – हिरमरन बदलरस अनकूुल 
पद्धती/ उपरय) 

13. मरंडलेल्यर प्रथतरिरंनर करयान्िीत करण्यरसरठी िमतर बरंधणीची आिश्यकतर 
आहे कर? असल्यरस त्यरचर थितंत् प्रथतरि मरंडरिर. 

 प्रश्नरंच्यर उत्तररंच्यर आधरररिर प्रथतरिरंच्यर सचूीत योग्य तो बदल कररिर. 
 सचूी अंवतम झरल्यरिर नैसर्गगक संसरधन आररखडर यर प्रपत्रत त्यरची नोंद कररिी. यर 

प्रपत्रतील शेिटचे 2 रकरने वरकरमे ठेिरिे – ग्ररमसभर ठररि क्र. आवण ग्ररमसभर 
प्ररधरन्यक्रम हे दोन रकरने “वदिस 6” लर भरण्यरत यरिे. 

 

मलू्य साखळी (पर्ुधन) : सकाळी 10.00 ते 11.00 (एक तास) 

 
वदिस 2 येथे नमदू केलेल्यर मलू्य सरखळी (पशधुन) यर सत्रची तंत् घेण्यरची पध्दती समरन आहे त्यरमळेु 
मलू्य सरखळी (शेती) च्यर मरगगदशगक सचूनरंच्यर सहरय्यरने सदर उपक्रम घेण्यरत यरिर. 
 
रे्तीचा आराखडा : सकाळी 11.00 ते 01.00 (दोन तास) 
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उिेर्:  विविध तंत्रंमधनू समोर आलेल्यर समथयर ि त्यरिरील उपरययोजनरंचे संकलन 
  गरिरतील सद्यत्थथती ि पढुील 6 िषातील पवरत्थथतीचर विचरर करून शेतीतील 

प्रथतरिरंची सचूी अंवतम करणे 
  
साक्षहत्य:  शेतीचर आररखडर प्रपत् चरटग पेपर, खडू, व्हरईट बोडग मरकग र, थकॅच पेन सिग भरलेले 

ि अंवतम झरलेली प्रपत् 
  
पवूगतयारी:  लक्ष्यगट चचा, वशिरर फेरी ि संसरधन नकरशर, ऋत ूचक्र, समय रेषर, पवरत्थथती 

विश्लेषण ि मलू्य सरखळी यर तंत्रंतनू संकवलत समथयर ि संबंवधत उपरय 
योजनरंची सचूी 

 प्रथतरिरंची सचूी वलवहण्यरकवरतर परेुसे कोरे करगद/ चरटग पेपर  ि थकेच पेन ठेिरिे 
 शेतीचर अहिरल आवण वनयोजन करण्यरसरठी सिांच्यर सोयीच्यर वठकरणरची 

वनिड कररिी 
  शरसकीय कमगचरऱयरंनी वदलेली मरवहती संकलीत करुन ठेिरिी. 
  
प्रक्षक्रया:  सिग शेतकऱयरंचे थिरगत करून त्यरंनर शेतीचर अहिरल आवण वनयोजन यरचर 

उिेश समजनू सरंगरिर 
 हिरमरनरतील बदल हे आपल्यर सगळ्यरंनर प्रभरिीत करतरत, तसे त्यरचर शेतीिर 

देखील पवरणरम होतो. म्हणनू गेल्यर 5-10 िषातील बदल परहतर आपण पढुील 6 
िषातील अंदरज बरंधणरर आहोत. यर अंदरजरच्यर आधरररिर आपण मग वनयोजन 
करणरर आहोत. 

 त्यरनंतर विविध तंत्रंतनू (ऋतचुक्र विश्लेषण, समय रेषर, पवरत्थथती विश्लेषण, 
वशिरर फेरी, संसरधन नकरशर, परण्यरचे अंदरज पत्क ि शरसकीय मरवहती) शेतीशी 
वनगडीत प्रथतरि संकलीत कररिे ि त्यरंचे िरचन करुन दरखिरिे. 

 हे िरचन झरल्यरिर त्यर प्रथतरिरंच्यर सचूीलर पढुील प्रश्न विचरररिे. 
1. सचूीतील वकती प्रथतरि दषृ्टीिेपरतील पवरत्थथतीलर समोर ठेिून करण्यरत आले 

आहेत?  

2. जे प्रथतरि दषृ्टीिेपरलर अनसुरून नसतील ते वकमरन त्यरतील उविष्टरंनर बरधक 
ठरणरर नरहीत यरची खरत्ी करण्यरत यरिी. 

3. सचूीतील वकती प्रथतरिरंमळेु मवहलर शेतकरी यरंनर लरभ होणरर आहे? 
4. इतर प्रथतरिरंमध्ये मवहलर शेतकऱयरंनर लरभ होईल यरकवरतर कोणतर बदल करतर 

येईल?  
5. सचूीतील वकती प्रथतरिरंमळेु लहरन/ अन.ुजरती/ अन.ुजमरतीतील  शेतकरी यरंनर 

लरभ होणरर आहे? 
6. इतर प्रथतरिरंमध्ये यर िंवचत घटकरंतील शेतकऱयरंनर लरभ होईल यरकवरतर कोणतर 
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बदल करतर येईल?  
7. सचूीतील कोणत्यर प्रथतरिरमळेु गरिरतील नैसगीक संसरधने – मरती, परणी, झरडे, 

हिर, पशधुन ि िने यरिर येत्यर करळरत अवतवरक्तत तरण येणरर आहे?  
8. अवतवरक्तत तरण येणरर असल्यरस त्यरकवरतर करही प्रयोजन केले आहे कर?  
9. ‘6’ केले असल्यरस कोणते? त्यरचर देखील प्रथतरिरंच्यर सचूीमध्ये अंतभाि 

कररिर, अथिर प्रथतरि योग्य पद्धतीने बदलनू सचुीत नमदू कररिर. 
10. ‘6’ केले नसल्यरस त्यरचर अंतभाि कसर करतर येईल? 
11. हिरमरन बदलरस शेती अनकूुल करण्यरकवरतर वकती प्रथतरि करण्यरत आले 

आहेत?  
12. ‘9’ करण्यरत आले नसल्यरस कोणत्यर प्रथतरिरंचर अंतभाि त्यरत करण्यरत यरिर 

(उदर. मलू्य सरखळी आवण लक्ष्यगट चचेत नमदू – हिरमरन बदलरस अनकूुल 
पद्धती/ उपरय) 

13. मरंडलेल्यर प्रथतरिरंनर करयान्िीत करण्यरसरठी िमतर बरंधणीची आिश्यकतर आहे 
कर? असल्यरस त्यरचर थितंत् प्रथतरि मरंडरिर. 

 
  प्रश्नरंच्यर उत्तररंच्यर आधरररिर प्रथतरिरंच्यर सचूीत योग्य तो बदल कररिर. 
  सचूी अंवतम झरल्यरिर नैसर्गगक संसरधन आररखडर यर प्रपत्रत त्यरची नोंद कररिी. 

यर प्रपत्रतील शेिटचे 2 रकरने वरकरमे ठेिरिे – ग्ररमसभर ठररि क्र. आवण ग्ररमसभर 
प्ररधरन्यक्रम हे दोन रकरने “वदिस 6” लर भरण्यरत यरिे. 

 
रे्ती सांलग्न व्यवसाय व पर्ुधन क्षनगडीत तांत्र : दपुारी 02.00 ते 06.00 (चार तास) 
 

उिेर्:  विविध तंत्रंच्यर सहरय्यरने शेती संलग्न व्यिसरय ि पशधुन यरची मरवहती संकलीत 
करणे  

 शेती संलग्न व्यिसरय ि पशधुन यरंच्यरशी वनगडीत समथयर संकलीत करून 
त्यरिर योग्य त्यर उपरय योजनरंचर विचरर करणे 

  
पवूगतयारी:  समय रेषर (पशधुन), पवरत्थथती विश्लेषण (पशधुन), ऋतचूक्र विश्लेषण (पशधुन) 

ि मलू्य सरखळी विश्लेषण (पशधुन) यर तंत्रंसरठी आिश्यक सरवहत्य एकवत्त 
कररिे 

 ज्यर कुटंुबरंकडे पशधुन आहे ककिर ते शेती संलग्न करही व्यिसरय करीत आहेत-
मत्थयपरलन, गरेुररखणे, िनोपज गोळर करणे इ. अशर कुटंुबरंतील सदथय सदर 
बैठकीकवरतर उपत्थथत ररहतील यरची करळजी घ्यरिी. 

  
प्रक्षक्रया:  वदिस 1 येथे वदलेल्यर समय रेषर यरच्यर मरगगदशगक सचूनरंच्यर आधररे ‘पशधुनरशी’ 
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वनगडीत समय रेषर ही ‘समय रेषर (पशधुन)’ यर थितंत् प्रपत्रच्यर आधररे घेण्यरत 
यरिी.  

 वदिस 1 येथे वदलेल्यर पवरत्थथती विश्लेषण यरच्यर मरगगदशगक सचूनरंच्यर आधररे 
‘पशधुनरशी’ वनगडीत पवरत्थथती विश्लेषण हे ‘पवरत्थथती विश्लेषण (पशधुन)’ यर 
थितंत् प्रपरत्रच्यर आधररे करण्यरत यरिे. 

 वदिस 2 येथे वदलेल्यर ऋतुचक्र यरच्यर मरगगदशगक सचूनरंच्यर आधररे ‘पशधुनरशी’ 
वनगडीत ऋतचुक्र हे ‘ऋतुचक्र (पशधुन)’ यर थितंत् प्रपत्रच्यर आधररे घेण्यरत 
यरिे. 

 वदिस 2 येथे वदलेल्यर मलू्य सरखळी यरच्यर मरगगदशगक सचूनरंच्यर आधररे 
‘पशधुनरशी’ वनगडीत मलू्य सरखळी यर थितंत् प्रपत्रच्यर आधररे मलू्य सरखळी  
घेण्यरत यरिी. 

 सिग प्रपत्रंमध्ये योग्य ती मरवहती भरून झरल्यरिर उपत्थथतरंचे आभरर मरनरिे ि 
त्यरंनर यर मरवहतीच्यर आधरररिर अहिरल ि वनयोजन करण्यरकवरतर सरयंकरळी 
आमंवत्त कररिे. 

 
गाव बैठक : रे्ती सांलग्न व्यवसायाांचा आराखडा : सायांकाळी  08.00 ते 10.00 (दोन तास) 
 

उिेर्:  विविध तंत्रंमधनू समोर आलेल्यर शेती संलग्न व्यिसरय ि पशधुनरशी वनगडीत  
समथयर ि त्यरिरील उपरययोजनरंचे संकलन 

  गरिरतील सद्यत्थथती ि पढुील 6 िषातील पवरत्थथतीचर विचरर करणे 
  शेती संलग्न व्यिसरयरच्यर विकरसरकवरतर प्रथतरिरंची सचूी अंवतम करणे 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
पवूगतयारी:  वशिरर फेरी ि संसरधन नकरशर, ऋत ूचक्र, समय रेषर, पवरत्थथती विश्लेषण ि मलू्य 

सरखळी यर तंत्रंतनू संकवलत समथयर ि संबंवधत उपरय योजनरंची सचूी 
 प्रथतरिरंची सचूी वलवहण्यरकवरतर परेुसे कोरे करगद/ चरटग पेपर  ि थकेच पेन ठेिरिे 
 शेती संलग्न व्यिसरयरंचर अहिरल आवण वनयोजन करण्यरसरठी सिांच्यर सोयीच्यर 
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वठकरणरची वनिड कररिी 
  
प्रक्षक्रया:  सिांचे थिरगत करून त्यरंनर शेती संलग्न व्यिसरयरचर अहिरल आवण वनयोजन यरचर 

उिेश समजनू सरंगरिर 
 हिरमरनरतील बदल हे आपल्यर सगळ्यरंनर प्रभरिीत करतरत, तसे त्यरचर शेतीिर 

देखील पवरणरम होतो. म्हणनू गेल्यर 5-10 िषातील बदल परहतर आपण पढुील 6 
िषातील अंदरज बरंधणरर आहोत. यर अंदरजरच्यर आधरररिर आपण मग वनयोजन 
करणरर आहोत. 

 त्यरनंतर विविध तंत्रंतनू (ऋतचुक्र विश्लेषण, समय रेषर, पवरत्थथती विश्लेषण, वशिरर 
फेरी, संसरधन नकरशर, परण्यरचे अंदरज पत्क ि शरसकीय मरवहती) शेती संलग्न 
व्यिसरयरशी वनगडीत प्रथतरि संकलीत कररिे ि त्यरंचे िरचन करुन दरखिरिे. 

        सचूी पणूग झरल्यरिर सचूीतील सिग प्रथतरिरंनर पढुील प्रश्न विचरररिेत –  
 

1. सचूीतील वकती प्रथतरि दषृ्टीिेपरतील पवरत्थथतीलर समोर ठेिून करण्यरत आले 
आहेत?  

2. जे प्रथतरि दषृ्टीिेपरलर अनसुरून नसतील ते वकमरन त्यरतील उविष्टरंनर बरधक 
ठरणरर नरहीत यरची खरत्ी करण्यरत यरिी. 

3. सचूीतील वकती प्रथतरिरंमळेु मवहलर शेतकरी, महीलर कुटंुब प्रमखु असलेल्यर 
कुटंुबरंनर लरभ होणरर आहे? 

4. इतर प्रथतरिरंमध्ये महीलर कुटंुब प्रमखु असलेल्यर कुटंुबरंनर लरभ होईल यरकवरतर 
कोणतर बदल करतर येईल?  

5. सचूीतील वकती प्रथतरिरंमळेु लहरन/ अन.ुजरती/ अन.ुजमरतीतील  शेतकरी/ शेत 
मजरू ि इतर िंवचत घटक यरंनर लरभ होणरर आहे? 

6. इतर प्रथतरिरंमध्ये यर िंवचत घटकरंतील शेतकऱयरंनर लरभ होईल यरकवरतर कोणतर 
बदल करतर येईल?  

7. सचूीतील कोणत्यर प्रथतरिरमळेु गरिरतील नैसरगीक संसरधने – मरती, परणी, झरडे, 
हिर, शेती ि िने यरिर येत्यर करळरत अवतवरक्तत तरण येणरर आहे?  

8. अवतवरक्तत तरण येणरर असल्यरस त्यरकवरतर करही प्रयोजन केले आहे कर?  

9. ‘6’ केले असल्यरस कोणते? त्यरचर देखील प्रथतरिरंच्यर सचूीमध्ये अंतभाि कररिर, 
अथिर प्रथतरि योग्य पद्धतीने बदलनू सचुीत नमदू कररिर. 

10. ‘6’ केले नसल्यरस त्यरचर अंतभाि कसर करतर येईल? 

11. हिरमरन बदलरस शेती संलग्न व्यिसरय अनकूुल करण्यरकवरतर वकती प्रथतरि 
करण्यरत आले आहेत?  

12. ‘9’ करण्यरत आले नसल्यरस कोणत्यर प्रथतरिरंचर अंतभाि त्यरत करण्यरत यरिर 
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(उदर. मलू्य सरखळीच्यर चचेत नमदू – हिरमरन बदलरस अनकूुल पद्धती/ उपरय) 

13.  मरंडलेल्यर प्रथतरिरंनर करयानिीत करण्यरसरठी िमतर बरंधणीची आिश्यकतर आहे 
कर? असल्यरस त्यरचर थितंत् प्रथतरि मरंडरिर. 

  िरील प्रश्नरंचर विचरर झरल्यरिर ि सचुीत योग्य ते बदल झरल्यरिर शेती संलग्न 
व्यिसरयरंशी वनगडीत प्रथतरिरंची सचूी अंवतम कररिी. 

 

क्षदवस 5 च्या क्षनयोजनाकक्षरता मागगदर्गक सचूी 
 

प्रात्यक्षिके:  
 प्रत्यरविकरचे विषय, वठकरण ि मरगगदशगक वनत्श्चत कररिे.  

अध्ययन सत्र:  
 सत्रकवरतर वठकरण वनत्श्चत कररिे  
 (गरिरच्यर थिरुपरनसुरर) वहिरे बरजरर / परणी पंचरयत मरवहती संकलीत करुन ठेिरिी ि 

त्यरकवरतर मरवहतीचर फलक/चरटग तयरर ठेिरिर.  

समय रेषा:  
 समय रेषर विश्लेषणरकवरतर फलक ि खडू/जवमनीिर योग्य सोय कररिी.  
 समय रेषर विश्लेषण तक्ततर (शेतीमरल व्यिथथरपन ि पणन) तयरर ठेिरिर.  

सांधी क्षचत्रण:  
 संधी वचत्ण विश्लेषणरकवरतर फलक ि खडू/जवमनीिर योग्य सोय कररिी.  
 संधी वचत्ण प्रपत् तयरर ठेिरिे  

मलू्य साखळी:  
 मलू्य सरखळी (शेती) ि मलू्य सरखळी (पशधुन) यर प्रपत्रंमध्ये भरलेली मरवहती तयरर 

ठेिरिी. 
 

रे्तीमाल व्यवस्थापन व पणन आराखडा:  
 एकरत्त्मक आररखडर (शेतीमरल व्यिथथरपन ि पणन) हे प्रपत् तयरर ठेिरिे.  

मक्षहला सभा:  
 मवहलर सभेचे वठकरण वनत्श्चत करणे.  
 मवहलर सभेची मरवहती सिापयगत गेली आहे यरची खरत्ी करणे  
 गरिरतील बचत गट ि ग्ररमपंचरयतील मवहलर सदथय यरंनर मरवहती दयरिी.  
 मवहलर सभेचे इवतितृ्त वलहीण्यरकवरतर योग्य व्यक्ततीची वनिड ि जबरबदररी सरपंचरंनी दयरिी  
 मवहलर सभेसमोर मरवहती मरंडण्यरकवरतर मरवहतीचे योग्य संकलन  
 मवहलर सभेचर अजेंडर तयरर करणे  
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आज काय साधायचे आहे? 
 ग्राम संसाधन गटाला पंचायातीराज संसथांची ओळख होउन ग्रामसभेचे महत्व व ऄधधकारांची माधहती 

होइल 
 कृषी संजीवनी प्रकल्पात ग्राम पंचायत व ग्रामसभेची भधूमका व जबाबदारी बाबत चचा करणे  
 गावाचा शेतीमाल प्रधिया व पणन अराखडा तयार करणे  
 मागील 4 धदवसात संकधलत माधहतीचे मधहला सभेसमोर मांडणी करणे व मधहला सभेच्या सचूना व 

प्रसतावांवर मान्यता धमळवणे   
 

ददवस 5 – वेळापत्रक 
 

वेळ उपक्रम प्रपत्र 
07:00 ते 08:00 प्रात्यधिके - 

08.00 ते 11.00 
ऄध्ययन सत्र : पंचायतीराज ग्रामपंचायत 
व ग्रामसभा  

- 

01:00 ते 02:00   

02:00 ते 03:00 समय रेषा धवश्लेषण 
समय रेषा धवश्लेषण (शेतीमाल 
व्यवसथापन व पणन) 

03.00 ते 04.00 संधी धचत्रण  संधी धचत्रण  
04:00 ते 05:00 मलू्य साखळी धवश्लेषण  मलू्य साखळी (शेती व पशधुन) 

05:00 ते 06:00 
गाव बैठक : शेतीमाल प्रधिया व पणन 

अराखडा 
एकात्त्मक अराखडा (शेतीमाल 

व्यवसथापन  व पणन) 
07:00 ते 08:00   
08:00 ते 10:00 मधहला सभा   मधहला सभा धनरीिण ऄहवाल 
 
आज हे 
तयार 
होईल 

 शेतीमाल व्यवसथापन व पणन अराखडा तयार होइल 
 

 मधहला सभेची अराखड्ांना मान्यता धमळेल  
 
 
 
  

दिवस ५ 
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प्रात्यदिके : सकाळी 07:00 ते 08:00 (एक तास) 

धदवस 1 येथे नमदू केलेल्या प्रात्यधिकांच्या मागगदशगक सचूनांनसुार सदर ईपिम घेण्यात यावा. 
 
अध्ययन सत्र : पंचायती राज ग्रामपंचायत व ग्रामसभा : सकाळी 08:00 ते 11:00 (तीन तास) 
 

उदिष्ट :  ग्राम संसाधन गटाला पंचायत राज व ग्रामपंचायतीचे महत्त्व कळावे 
 ग्रामपंचायतीतील शेती धवकासातील भधूमका यावर चचा करणे  
 ग्रामपंचायत व ग्रामसभा यांच्या ऄधधकार व कतगव्य याबाबत चचा करणे  

  
पवूव तयारी :  प्रधशिकाने ऄध्ययन सत्राची कृती वाचलेली ऄसावी   

 अवश्यक साधहत्याचा संच करून ठेवावा  
 ध्वनीधचत्रफीत दाखवण्यासाठी टीव्ही व सीडी प्लेऄर ची व्यवसथा करून ठेवावी    
 संसाधन गटाशी चचा करून ऄध्ययन सत्राचे धठकाण धनत्श्चत करणे  

  
आवश्यक 
सादहत्य: 

 बनॅर, फलक, साउंड धससटम, प्रधशिण मागगदर्शशका आत्यादी  

  
सहभागी:  ग्राम संसाधन गट व सवग शासकीय व धनमशासकीय कमगचारी व पदाधधकारी आ. 
  
प्रदक्रया: प्रस्तावना: 

 अपण मागील चार धदवसात धवधवध खेळांच्या माध्यमातनू चचेतनू शेतीच्या गरजा 
मग त्यात जधमनीची पोत सद्यत्सथती पाधहली ती सधुारण्यासाठी काय करता येइल हे 
पाधहले तसेच हवामानात होणाऱ्या बदलांना कसे सामोरे जावे याचा सातत्याने 
अपण धवचार करतअहोत. शेतीच्या धवकासावरच शेतकरी ऄन त्याचे कुटंुब 
जगत अले अहे त्यामळेु शेतीचा धवकास झाला तर शेतकऱ्याचा धवकास होणार 
अहे यासाठी शेतकरी अपल्या शेतीत धवकासाला परूक काय बदल करू शकेल 
याचा बाबत अपण बोल ू ऄन ग्रामपंचायत व ग्रामसभा ह्या सवाला कशी मदत 
करू शकेल हे देखील पाहणार अहोत.  

 भारतामध्ये शेकडो वषापासनू ग्रामपंचायती ऄत्सतत्वात होत्या. प्रत्येक खेडे 
सवयंपणूग होते प्रत्येक कुटंुबाला लागणारी वसत ू शेतीतनू धपकवली जायची व 
वसतचू्या देवाण घेवाणीतनू एकमेकांची मदत केली जायची  गावाचे धनणगय तेव्हा 
पंच व गावातील बजुगुग ऄनभुवी व्यक्ती घेत ऄसत. धिधटश राज्य अल्यानंतर मात्र, 
त्यांनी गावागावातनू ऄसलेली ही सथाधनक धनणगय पध्दती व गावाची सवयंभ ू
ऄसलेले प्रशासन मोडीस काढायला सरुवात केली संपणूग देशाचे धनयंत्रण त्यांना 
त्यांच्या हातात हवे होते. त्यामळेु प्रांत अधण धजल्हाधधकारी (Collector) कडे 
म्हणजेच धजल्हा अधण प्रांत पातळीवर सगळे ऄधधकार जाणीवपवूगक एकवटले 
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गेले. दीडशे वषांच्या पारतंत्र्यात जनतेलाही सते्तच्या कें द्रीकरणाची सवय लागली. 
सवातंत्र्यानंतर बरीच वषे धिधटशांचीच राज्यपध्दती चाल ू राधहली. काही वषांनी 
सते्तच्या कें द्रीकरणातनू होणारे नकुसान लिात अल्यानंतर घटनेत बदल करुन 
जनुी धनणगय पध्दती बदलणे अवश्यक ठरले. 
 

 अभ्यास खेळ: मानवी मनोरा   
ग्रामपंचायत म्हणजे सथाधनक शासन. अपल्या गावापरुते सरकार. सथाधनक प्रश्न – 
कुटंुबाचे शेतीचे व मजरुांचे प्रश्न हे त्या धठकाणी राहणाऱ्या माणसांनाच माहीत ऄसणार. 
धतथल्या प्रश्नांची ईत्तरही धतथेच शोधली पाधहजे.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 लांबवरुन दसु-याच कोणीतरी ते धनणगय घेउन ईपयोग होत नाही या भधूमकेतनू 1993 मध्ये 
भारताच्या राज्यघटनेत दरुुसती करुन धत्रसतरीय धनणगय प्रधिया कायद्याने ऄंमलात अणली. 
धजल्हा पातळीवर धजल्हापधरषद, तालकुा पातळीवर पंचायत सधमती व गावच्या पातळीवर 
ग्रामपंचायत गावाबाबतचे धनणगय घेइल ऄसं सांगणारी ही धत्रसतरीय पद्धत म्हणजे 
पंचायतीराज. या तीनही संसथा म्हणजे सथाधनक सवराज्य संसथा ज्या सथाधनक लोकांनी 
धनवडून धदल्या, सथाधनक लोकांसाठी काम करतील अधण शासन सथाधनक लोकांचे ऄसेल. 

 सथाधनक सवराज्य संसथांची रचना अधण भधूमका समजनू घेण्यासाठी अपण अता 
मानवी मनोरा तयार करणार अहोत. 

 तीन मजल्यांचा मानवी मनोरा तयार करायला ईपत्सथतांना सांगावे. 
 मनोरा तयार करताना कुणालाही दखुापत होणार नाही याची दिता घ्यावी.   
 मनोरा करताना खालच्या सतरावर लोकांची संख्या जासत लागेल. त्यांना वरील दोन 

सतरांचे वजन पेलायचे ऄसल्याने बळकट व्यक्ती लागतील. त्यांची नजर खाली 
ऄसेल. 
- मधल्या सतराला सवत:चा तोल सांभाळून खालच्या व्यक्तीला फार कष्ट न देता 

त्यांचा अधार घेउन वरच्या सतराचे वजन पेलायचे अहे.  
- वरच्या सतरामध्ये लोक कमी अहेत. त्यांना तोल सांभाळायचा अहे व दरूचे 

पाहायचे अहे. 
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 मनोरा तयार झाल्यावर प्रत्येक सतर पंचायतीराज मधील कोणत्या सतराचे प्रधतधनधीत्व 
करतो हे सांगावे. 

 मनोरा ईतरधवल्यावर  प्रत्येक सतरावर ऄसलेल्या व्यक्तींना पढुील प्रश्न धवचारावे. 
 - मनोऱ्यात ईभे ऄसतांना कसं वाटले? 
 - मनोऱ्यात ईभे ऄसतांना काय धदसत होते? 
 - मनोऱ्यात तमुची भधूमका काय होती? ती महत्वाची वाटली का? 

मानवी मनोऱ्यातील सतर हे पंचायतीराज संसथेतील सतराप्रमाणे अहेत हे पढुील प्रमाणे 
सपष्ट करावे 

  
 

प्रदक्रया: पंचायतीराजकधरता पढुील महत्वाच्या बाबी 73 व्या घटना दरुुसतीमध्ये नमदू केल्या अहेत.  
 पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दजा दमळाला - पवूी गावाबाबतचे धनणगय 

धजल्हापातळीवरुन होत ऄसत. ग्रामपंचायती होत्या पण त्यांचे धनयम, धनवडणकूा 
याबाबात भारतीय राज्यघटनेत काही धलधहलेले नव्हते व त्यामळेु 
ग्रामपंचायतीबाबत फारसे गांभीयग नव्हते. 1993 साली 73 व्या घटना दरुुसतीमळेु 
पंचायतीराजची धत्रसतरीय पद्धती घटनेचा भाग बनली. म्हणजेच धतला घटनात्मक 
दजा धमळाला. 
 

 दनवडणकू आयोगाची स्थापना - यामळेु ग्रामपंचायत धनवडणकुा, त्याबाबतचे 
धनयम, राखीव जागा, धनवडणकुीच्या तारखा ठरवणे या सगळ्याबाबत धनणगय 
घेणारी व ससुतू्रता अणणारी कायदेशीर यंत्रणा धनमाण झाली. 
 

 दवत्त आयोगाची स्थापना - सथाधनक सवराज्य संसथांसंबंधीच्या अर्शथक गोष्टींवर 
धनणगयाची धशफारस करणारी यंत्रणा ऄत्सतत्वात अली. 
 

 ग्रामसभा -  ग्रामसभांना दवशेष अदधकार प्राप्त झाले 
- अपल्या गावात ग्रामसभा होते का? 
- ग्रामसभा केव्हा होणे ऄधनवायग अहे?  
- ग्रामसभेत काय होते? हे धवचारून ग्राम सभेला ७३ व्या घटना दरुुसतीने 

धमळालेले खालील ऄधधकार सपष्ट करावेत 
- प्रत्येक ग्रामपंचायतीकधरता ग्रामसभा बंधनकारक झाली.  
- प्रत्येक ग्रामसभेपवूी वॉडगसभा व मधहला ग्रामसभा ऄधनवायग झाल्या.  
- गावातील 18 वषावरील सवग सत्री परुुषांनी ग्रामसभेचे सदसय झाले 

 

 अलेली ईत्तरे फलकावर / चाटग पेपरवर धलहून घ्यावी. 
 ईत्तरे बरोबर ऄसल्यास तसे ईपत्सथतांना सांगावे नसल्यास बरोबर ईत्तरं सांगावी. 
 भारत ही लोकशाही अहे म्हणजे - लोकांचे, लोकांनी अधण लोकांसाठी केलेले 

राज्य/शासन. 
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- म्हणजे आथे बाहेरुन येउन कोणी राज्य करत नाही 
- कोणी एक व्यक्ती राज्य करत नाही 

 

 देशातील लोकच राज्य करतात. देश मोठा ऄसल्याकारणाने धवधशष्ट लोकसंख्या 
अपला प्रधतधनधी धनवडून देते. अधण तेच नंतर अमदार, खासदार मंत्री होउन 
अपल्या वतीने राज्य करतात. यासाठी ग्रामसथांना ग्रामसभेचे व्यासपीठ ईपलब्ध 
करुन धदले अहे. म्हणजेच ग्रामसभेचे कायग हे - सधनयंत्रण अधण धनयामक पध्दतीचे 
अहे. 

 दहवरे बाजार ग्रामपंचायत आदण शेती 
  याचे एक ईदाहरण म्हणनू प्रधशिकाने धहवरे बाजारचा दाखला द्यावा.  

धहवरे बाजार हे ऄवषगण प्रवण िेत्रात ऄसल्याने तेथे पाण्याची टंचाइ ऄसायची 
अधण  
रोजगाराच्या शोधात ऄनेक कुटंुबांनी गाव सोडले होते. परंत ुही पधरत्सथती लिात 
घेता  
तेथील ग्रामपंचायत अधण ग्राम सभा यांनी काही महत्वाची पावले ईचलली – 
1. पाणलोट िेत्र धवकासाकधरता धवधवध योजनांमधनू काम हाती घेतले अधण 

त्याला श्रमदानाची जोड धदली. 
2. सोबत विृारोपण केले  
3. गावातील भजूलाचा सतर वाढत अहे ऄसे धदसल्यावर ग्रामसभेने काही 

महत्वाचे धनणगय घेतले व त्याचे सवांनी पालन केले: 
- 1994 : कुऱ्हाड बंदी अधण चराइ बंदी 
- 1996 : ऄधधक पाणी लागणाऱ्या धपकांवर बंधन घातले जसे – ईस अधण 

केळी अधण ससचनाकधरता बोर धवधहरींवर बंधन घातले 
- 1998 : त्या वषीचा पजगन्यमान मोजनू (पाईस धकती पडला) त्या अधारे 

धपकांचे धनयोजन केले.  
- 2006 : संयकु्त अधण एक वेळ जधमनीची मोजणी 
- 2008: गावात ऄवैध वीज वापरावर बंदी 

4. हे काही धनबंध वेळोवेळी समोर अलेल्या समसया पाहून धहवरे बाजारच्या 
ग्रामसभेने सवतःवर घालण्याचा धनणगय घेतला अधण त्याची ऄंमलबजावणी 
तसेच त्याला परूक ऄसे धनयोजन ग्रामपंचायतीने केली. त्यामळेु अजबूाजचू्या 
गावात जरी पाण्याची टंचाइ ऄसली सकवा टकँरने पाणी अणावे लागले तरीही 
धहवरे बाजारमध्ये धपण्याच्या पाण्याचे हाल कधीच होत नाहीत. पाण्याची 
ईपलब्धता बघनू धपकांचे धनयोजन केल्यामळेु पाण्याच्या ऄभावामळेु धपके 
कधीच जळत नाही. 
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 पाणी पंचायत (नायगाव) येथील काही अनभुव देखील प्रदशिकाने मांडावेत 
  

समोर अलेल्या माधहती अधण समसयांच्या अधारावर अपली देखील ग्रामपंचायत अधण 
ग्राम सभा ऄसे काही धनणगय घेउ शकते जेणेकरून शेतीकधरता अवश्यक संसाधनांचा 
योग्य वापर होइल अधण सवांना संसाधने परुतील याची काळजी घेतली जाइल. 
 
या कामात मदत व्हावी म्हणनू गाव सतरावर एक सधमती गठीत करणे प्रसताधवत अहे. ही 
कृषी संजीवनी प्रकल्प सधमती म्हणनू ओळखली जाइल. सधमतीची रचना, कालावधी अधण 
जबाबदाऱ्या हे प्रधशिकाने धदवस 5 च्या ‘पधरधशष्ट 1’ येथील माधहतीच्या अधारे 
ईपत्सथतांना सांगावे व अवश्यक ते मागगदशगन करावे.  
 
या सधमतीचे गठन धदवस 6 ला होणाऱ्या ग्रामसभेमध्ये करण्याचे प्रसताधवत ऄसनू त्यानसुार 
नावे ऄंधतम करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत व ग्राम संसाधन गटाला घेण्यास प्रधशिकाने 
सधूचत करावे.  
 

फल-
दनष्पत्ती: 

 ग्राम संसाधन गटाला पंचायती राज संकल्पना सपष्ट झालेली ऄसेल व ग्राम सभेचे 
महत्व समजनू येइल. याचा पधरमाण ग्राम सभेच्या कोरम मध्ये धदस ूशकेल   

  
इतर 
प्रदक्रयांशी 
जोडणी: 

 ग्रामपंचायत व ग्रामसभा शेतीच्या धवधवध घटकात ईदा. जधमनीची पोत सधुारणा, 
पाण्याचा प्रश्न, हवामान बदलाच्या समसयांना तोंड देण्याची पद्धती यात काय 
भधूमका वठवू शकेल याची चचा पढुील प्रत्येक तंत्रात प्रधशिकाने करावी.  

 
 
समय रेषा : दपुारी 02.00 ते 03.00 (एक तास) 

 
धदवस 1 येथे नमदू केलेल्या ‘ समय रेषा (हवामान बदल व नैसर्शगक संसाधने)’ याकधरता धदलेल्या 
मागगदशगक सचूनांच्या अधारे सदर तंत्र घ्यावे. याकधरता - प्रपत्र 5.1 – समय रेषा (शेतीमाल व्यवसथापन व 
पणन) – हे प्रपत्र वापरावे. 
 
संधी दचत्रण : दपुारी 03.00 ते 04.00 (एक तास) 
 

उदिष्ट:  गावातील शेतीशी संबंधधत धवधवध समसयांवर चचा करणे 
 शेती व शेती संबंधधत पायाभतू सधुवधांच्या वापराधवषयी चचा करणे 

  
सादहत्य:  संधी धचत्रण सचूी प्रपत्र, खडू, गेरू, राख, रांगोळी सथाधनक साधहत्य आ. 
  

पवूवतयारी:  संधी धचत्रणास अवश्यक साधहत्य जमा करावे 
 संधी धचत्रणाचे धठकाण परुुष व मधहला शेतकऱ्यांशी चचा करून धनत्श्चत करावे. 



 

ग्राम सजंीवनी – दिवस ५ 

100 
 

 धठकाण हे सवांच्या सोयीचे ऄसावे 
  

प्रदक्रया:  सवग शेतकऱ्यांचे सवागत करून त्यांना संधी धचत्रणाचा ईदे्दश समजनू सांगावा 
 धशवार फेरी अधण संसाधन नकाशाच्या अधारे शेतकऱ्यांना गावातील धवधवध संधी / 

िमतांबद्दल धवचारावे. 
 शेतकऱ्यांनी धदलेल्या ईत्तरांना जोड देत अता अपण शेतीशी संबंधधत गावातील 

सधुवधांचा अपण कसा वापर करतो सकवा करू शकतो यावर चचा करणार अहेत 
 ऄसे म्हणनू प्रधशिकांचे जधमनीवर एक लहान गोल काढावा. हा गोल गावठाण 

दशगधवतो म्हणनू त्यावर गावाचे नाव धलहावे. 
 सवांसोबत चचा करून ईत्तर धदशा धनत्श्चत करावी व जधमनीवर दशगवावी 
 गावात शेतीला ईपयोगी ठरणाऱ्या कोणकोणत्या बाबी अहेत ? ऄसे धवचारावे 

यासाठी संधी धचत्रण सचूीचा वापर करावा. 
 शेतकरी देत ऄसलेले एक एक ईत्तर घेउन त्यांना ते जधमनीवर दाखवण्यास सांगावे 

  ईदा. वरील प्रश्न धवचारला ऄसता शेतकऱ्यांनी ईत्तरे द्याला सरुवात केली. धकसान 
सेवा कें द्र तर ते त्यांना गावठाणाच्या कोणत्या धदशेला अहेत ते दाखवण्यास सांगावे 
व धकसान सेवा कें द्राचे ऄंतर धकती अहे ते धवचारून त्यांना ते ऄंतर देखील नमदू 
करण्यास सांगावे. 

  वरील ईदाहरणाप्रमाणे संधी धचत्रण सचूीमधील धवधवध सधुवधांची माधहती जधमनीवर 
दाखवून घ्यावी यासाठी संधी धचत्रण सचूी याचा वापर करावा. याधशवाय नव्याने 
अलेली सकवा आतर सथाधनक सधुवधांचा ऄंतभाव संधी धचत्रणात करावा. 

  सवग शेतीकधरता अवश्यक सधुवधा दशगवून झाल्यावर त्या सधुवधांच्या ईपयकु्तता 
यावर बोलावे. काही सधुवधा ईपलब्ध ऄसतील पण त्यातनू हव्या तशा सेवा धमळत 
नाहीत सकवा त्या सेवा काही घटकांनाच धमळतात आतरांना ऄडचण येते ऄसे 
अढळून येउ शकते. 

  हा मदु्दा धरुन ईपत्सथतांना त्यांची मते मांडण्यास सांगावे. प्रत्येक सधुवधेत बाबतीत 
धवचारावे व ज्या सधुवधेच्या बाबतीत 30 टक्के पेिा ऄधधक लोकांना धतथनूच सेवा 
धमळत नसल्यास त्या सधुवधेभोवती लाल रंगाचे वतुगळ / गोल कढावे व ती सधुवधा 
ईपयकु्त नसल्याचे मत ऄसलेल्या व्यक्तींची संख्या त्या शेजारी मांडावी.  

  ऄशा वतुगळ ऄसलेल्या सधुवधांवर सवतंत्र चचा करुन त्या सधुवधांवर सवतंत्र चचा 
करुन त्या सधुवधा ईपयकु्त करण्याकधरता काय करता येइल यावर चचा करुन त्याचा 
प्रसतावांच्या सचूी मध्ये ऄंतभाव करावा. 

  संधी धचत्रण पणूग झाल्यावर ईपत्सथतांपैकी एकाला त्याचे वाचन करावयास सांगावे. 
वाचन करुन झाल्यावर संधी धचत्राण सचूी भरुन घ्यावी. 

  वाचनादरम्यान कुठली बाब राहून गेल्याचे लिात अल्यास त्याची तातडीने पतूी 
करावी. 
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  वाचन पणूग झाल्यावर एक एक मदु्दा चचेला घ्यावा व धशवार फेरी, लक्ष्यगट चचा या 
मधनू अलेल्या माधहतीच्या अधारे व संधी धचत्रणात समोर अलेली संसाधने यांचा 
मेळ घालनू गरजा, समसयांवर सकवा ऄडचणींवर काही सामधुहक सकवा वयत्क्तक 
ईपाय काय करता येतील का? यावर चचा करावी. 

  याप्रमाणे संधी धचत्रणातील धवधवध मदु्यावर प्रधशिकाने चचा घडवून अणावी व संधी 
धचत्रांच्या प्रपत्रात सदर माधहती नमदू करावी 

 संधी धचत्रणाचा जधमनीवरील नकाशा चाटग पेपरवर काढून घ्यावा व संधी धचत्रण प्रपत्र 
त्याला जोडावे 

  संधींच्या अधारावर ग्रामसथांना भधवष्याकरीता काही सचूना करावयाच्या ऄसल्यास 
त्याची नोंद करावी. 

  ही माधहती भरत ऄसतांना बचत गट व गावातील लघु ईत्पादन ईद्योगांची माधहती 
प्रपत्रांमध्ये भरावी. त्याकधरता ग्रामसेवकांची व संबंधधत बचत गटांची मदत घ्यावी. 

 
मलू्यसाखळी दवश्लेषण : सायंकाळी 04.00 ते 05.00 (एक तास) 
 

उदिष्ट :  शेतीमाल व पशधुन ईत्पादन यावरील धवधवध प्रधियांचा धवचार व्हावा 
 शेतीमाल व पशधुन ईत्पादन याकधरता अवश्यक दळणवळण या बाबत चचा व्हावी  
 शेतीमाल व पशधुन ईत्पादन याकधरता योग्य माल धमळण्याकधरता काय करता येइल 

याबाबत धवचार व्हावा 
  

पवूव 
तयारी : 

 शेतीची मलू्य साखळी याचा ऄहवाल तसेच पशधुन याचा ऄहवाल  
 शेतीमाल प्रधिया व पशधुन ईत्पादन यावरील चचेकधरता अवश्यक कागद व लेखन 

सामग्री 
  

प्रदक्रया:  धदवस 4 ला शेती व शेती संलग्न व्यवसाय याच्याशी धनगडीत मलू्य साखळी झाली 
त्याचे ऄहवाल घ्यावे 

 दोन्ही ऄहवालांमध्ये -  
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- शेती मध्ये शेतातनू धपक काढल्यापासनू ते शेतमाल धवकेपयंतच्या बाबींवर चचा 
करावी 

- पशधुना मध्ये पशधुन ईत्पादन घेतल्यावर ते धवकेपयंतच्या बाबींवर चचा करावी  
या दोन्ही मध्ये समोर येणाऱ्या समसया व संधी यांचा धवचार करावा. त्यामधील 
कोणत्या बाबी सधुारल्यावर – गावतील साठवण िमता, दळण वळण, ईत्पादनावर 
प्रधिया आत्यादी केल्यामळेु गावातील शेतीमाल ऄथवा पशधुन ईत्पादनातनू चांगले 
ईत्पन्न धमळेल यावर चचा करून प्रसताव तयार करावेत. 

 याव्यधतधरक्त पढुील प्रश्नांच्या अधारे काही नवीन ईत्पादन व प्रधियांचा धवचार करता 
येइल - पढुील प्रश्न हे गावातील धपके व पशधुन ईत्पादनाशी धनगडीत धवचारावेत. 
 

 

 गावातील धपकांपासनू तयार होणारे 
कोणते ईत्पादन / पदाथग गावात 
वापरले जातात ? 

 

 गावातील धपकांपासनू तयार होणारे 
कोणते ईत्पादन / पदाथग गावात 
बनवले जातात ? 

 

 गावातील धपकांपासनू तयार होणारे 
कोणते ईत्पादन / पदाथग पंचिोशीत 
वापरले जातात ? 

 

 गावातील धपकांपासनू तयार होणारे 
कोणते ईत्पादन / पदाथग पंचिोशीत 
बनवले जातात ? 

 

  गावातील धपकांपासनू तयार होणारे 
कोणते ईत्पादन / पदाथग तालकु्यात 
वापरले जातात ? 

 

  गावातील धपकांपासनू तयार होणारे 
कोणते ईत्पादन / पदाथग तालकु्यात 
बनवले जातात ? 

 

  वरील ईत्पादन / पदाथांची सचूी तयार झाल्यावर त्यापैकी कोणते गावात तयार करणे 
शक्य अहे त्यावर चचा करावी. या चचेत त्या ईत्पादनाकधरता ऄवश्य पढुील बाबींचा 
धवचार करून प्रसताव तयार करावेत – 

- अवश्यक कच्चा माल याची योग्य प्रमाणात ईपलब्धता 
- अवश्यक मनषु्य बळ 
- अवश्यक भांडवल 
- अवश्यक कौशल्य 
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- अवश्यक जागा व यंत्र  
- अवश्यक प्रधशिण 
- अवश्यक संघटन / नोंदणी 

वरील पयायांवर चचा करून झाल्यावर संबंधधत प्रसताव तयार करावा. प्रसताधवत  
केलेल्या प्रधिया ईद्योगातनू तयार होणाऱ्या मालाची देखील मलू्य साखळी तयार 
करून पहावी, जेणेकरून नवीन ईत्पादनातील काही त्रटुी ऄसल्यास त्यावर अधीच 
काम करता येइल सकवा त्यावर पयाय शोधता येइल. 

  या प्रकारच्या सवग चचा करून प्रसतावांची सचूी तयार करावी. 
 
गाव बैठक : शेतीमाल व्यवस्थापन व पणन आराखडा : सायंकाळी 05.00 ते 06.00 (एक तास) 
 

उदिष्ट :  शेतीमाल व पशधुन ईत्पादन यावरील सवग माधहती संकलीत व्हावी 
 शेतीमाल प्रधिया व पशधुन ईत्पादन याकधरता ऄहवाल व धनयोजन करण्यात यावे.  

  
पवूव 
तयारी : 

 संधी धचत्रण, बचत गटांची माधहती, गावातील लघ ु ईद्योगांची माधहती व मलू्य 
साखळीचा ऄहवाल सोबत ऄसावा  

 शेतीमाल प्रधिया व पणन यावरील ऄहवाल व धनयोजन धलहून काढण्याकधरता कागद 
व सकेच पेन ऄसावा  

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रदक्रया:  संधी धचत्रण, बचत गटांची माधहती, गावातील लघ ु ईद्योगांची माधहती व मलू्य 
साखळीचा ऄहवाल याचे वाचन करावे. त्यातील समसया व ईपयोजना यांचे 
संकलन करावे 

 संकलन झाल्यावर सचूीतील प्रसतावांना पढुील प्रश्न धवचारावेत – 
  

 
 

1. सचूीतील धकती प्रसतावांतनू मधहला शेतकरी, मधहला कुटंुब प्रमखु , मधहला बचत 
गट यांना लाभ होणार अहे? 

2. आतर प्रसतावांमध्ये महीला कुटंुब प्रमखु ऄसलेल्या कुटंुबांना लाभ होइल याकधरता 
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कोणता बदल करता येइल?  
3. सचूीतील धकती प्रसतावांमळेु लहान/ ऄन.ुजाती/ ऄन.ुजमातीतील  शेतकरी/ शेत 

मजरू व आतर वंधचत घटकांच्या कुटंुबांना यांना लाभ होणार अहे? 
4. आतर प्रसतावांमध्ये या वंधचत घटकांतील शेतकऱ्यांना / कुटंुबांना लाभ होइल 

याकधरता कोणता बदल करता येइल?  
5. सचूीतील कोणत्या प्रसतावामळेु गावातील नैसगीक संसाधने – माती, पाणी, झाडे, 

हवा, शेती व वने यावर येत्या काळात ऄधतधरक्त ताण येणार अहे?  
6. ऄधतधरक्त ताण येणार ऄसल्यास त्याकधरता काही प्रयोजन केले अहे का?  
7. ‘6’ केले ऄसल्यास कोणते? त्याचा देखील प्रसतावांच्या सचूीमध्ये ऄंतभाव करावा, 

ऄथवा प्रसताव योग्य पद्धतीने बदलनू सचुीत नमदू करावा. 
8. ‘6’ केले नसल्यास त्याचा ऄंतभाव कसा करता येइल? 
9. धकती प्रसतावांमध्ये सामाधयक पद्धतीने काम करणे शक्य अहे / सकवा संघ / संघटन 

सथापन करून त्याद्वारे काम करता येइल? 
10. गावातील यवुकांना रोजगार धमळेल याकधरता काही प्रसताव केले अहेत का? 
11. ‘10’ नसल्यास त्यांचा ऄंतभाव कसा करता येइल? 
12. मांडलेल्या प्रसतावांना कायान्वीत करण्यासाठी िमता बांधणीची अवश्यकता अहे 

का? ऄसल्यास त्याचा सवतंत्र प्रसताव मांडावा.   
  
  या प्रश्नांना समपगक ईत्तरे धदल्यावर व त्यानसुार बदल केल्यावर सचूी ऄंधतम करावी. 

ऄंधतम केलेली प्रसतावांची सचूी सवांना वाचनू दाखवावी. 
 
मदहला सभा : रात्री 08:00 ते 10:00 (दोन तास) 
 

उददष्टे:  मधहलांना मधहला ग्रामसभेची ओळख करुन देणे 
  मधहलांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव व्हावी 
  मधहलांच्या समसयांवर धवचार होउन होणे  
  त्यावरील ईपाय योजनांचा ऄंतभाव ग्राम पंचायत अराखडयांमध्ये होणे 
  ग्रामपंचायत अराखडयांना मधहला ग्रामसभेची मान्यता घेण्यात यावी 
  ग्रामसंसाधन गट व सवयंसेवकांना मधहला ग्रामसभेचे महत्त्व व पध्दती माहीत व्हावी 
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पवूव 
तयारी: 

 ग्रामपंचायत दषृ्टीिेप अराखडा, कृती अराखडा अधण धवकास अराखडा तयार 
करावा. 

 सामाधजक नकाशा, संसाधन नकाशा व धवधवध गटचचा व पाहणीतनू समोर अलेली 
माधहती.  

  
आवश्यक 
सादहत्य: 

 कृषी संजीवनी प्रकल्प अराखडे (दषृ्टीिेप, कृती व धवकास) 
 मधहला सभा ऄहवाल, व मधहला सभा आधतवतृ्त, गाव सामाधजक नकाशा व गाव संसाधन 

नकाशा आत्यादी  
  
सहभागी:  ग्राम संसाधन गट, गावातील सवग शेतकरी गट व कुटंबे, बचत गट,  
  
प्रदक्रया:  मधहला ग्रामसभेची सरुुवात मधहलांना माहीत ऄसलेल्या सथाधनक गीताने करावी 

 त्यानंतर पे्ररणागीतात सवांना सामील करुन घ्यावे - ओवी  
 सकू्ष्मधनयोजनाच्या अधारावर तयार केलेले अराखडे - दषृ्टीिेप, धवकास अराखडा व 

कृती अराखडा यांचे वाचन करावे. अराखडयात वरील माधहतीच्या अधारे झालेल्या 
चचेमधनू अलेल्या सचूनांचा ऄंतभाव करावा. 

 सदर अराखडे व प्रसताव ग्रामसभेसमोर मांडले जातील व त्यानंतर ऄंधतम केले जातील 
याची माधहती मधहलांना द्यावी व त्यांना ग्रामसभेसाठी ईपत्सथत राहण्यास सांगावे. 

 मधहला ग्रामसभेचे आधतवतृ्त धलहून घेतले जात ऄसल्याची खात्री करावी व त्याचबरोबर 
धनरीिण ऄहवाल भरावा. 

 पे्ररणागीताने शेवट करुन मधहलांचे अभार मानावे 
  
फल-
दनष्पत्ती: 

 कृषी संजीवनी अराखड्ास मधहला सभेची मान्यता धमळेल  
 त्यांनी केलेल्या सचूनांचा अराखड्ात समाधवष्ठ होउन अराखडे ग्राम सभेच्या 

मान्यतेसाठी तयार होतील 
  
इतर  हवामान ऄनरुूप शेती धवकासाकधरता गावाचा अराखडा – दषृ्टीिेप व प्राधान्यिम 
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उपक्रम 
जोडणी:  

धनत्श्चती  
 ग्राम सभा   
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ददवस 6 च्या दनयोजनाकदरता मागवदशवक सचूी 

प्रात्यदिके:  

 प्रत्याधिकाचे धवषय, धठकाण व मागगदशगक धनत्श्चत करावे.  
अध्ययन सत्र:  

 एकात्त्मक अराखडा प्रपत्र (प्राधान्य धनत्श्चती) हे प्रपत्र तयार ठेवावे  
 सवग एकात्त्मक अराखडे – नैसर्शगक संसाधने, शेती, शेतीसंलग्न व्यवसाय व शेतीमाल 

प्रधिया व पणन हे एकत्र करावे.  

 प्राधान्यिम धनत्श्चती कधरता फळा व खडू/चाटग पेपर सोय करावी.  
 ग्रामसंसाधन गटांचे सवग सदसय व ग्रामपंचायत सदसय हे ईपत्सथत राहतील या कधरता 

सवांना माधहती दयावी. 
 

ग्रामसभा:  

 सचूना सगळीकडे लावली ऄसनू सवग ग्रामसथांनापयंत माधहती पोहचेल याकधरता प्रयत्न 
करावे 

 
 ग्रामसभेचा ऄजेंडा तयार करावा.  
 ग्रामसभेच्या आधतवतृ्त धलखाणाची जबाबदारी ऄसलेल्या व्यत्क्तस भेटून प्रधियेची  व 

ग्रामसभेची माधहती दयावी. 
 

 ग्रामसभेत मांडण्याकधरता माधहतीची तयारी  
 ग्रामसभेचे धठकाण व आतर सोयी यांची धनत्श्चती  
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पदरदशष्ट – 5.1 

जागदतक बकँ अथवसहाय्यीत नानाजी देशमखु कृषी संजीवनी प्रकल्प 
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   जागदतक बकँ अथवसहाय्यीत 
             नानाजी देशमखु कृषी संजीवनी प्रकल्प 

    (Project on Climate Resilient Agriculture in Maharashtra) 
 

कृषी संजीवनी प्रकल्प सदमती  
(Village Climate Resilience Management Committee- VCRMC) 

 

प्रकल्प पार्श्वभमूी   

  हवामान बदलाचा राज्याच्या शेतीवर धवपरीत पधरणाम धदसनू येत ऄसनू भधवष्यातदेखील सदर 
पधरणामांची व्यापकता वाढणार ऄसल्याचे राज्याच्या हवामान बदलाधवषयक कृती अराखड्ामध्ये नमदू 
केले अहे. मराठवाडा व धवदभातील शेतक-यांना गेल्या काही वषांपासनू मोठ्या दषु्काळास सामोरे जावे 
लागत ऄसनू भगूभातील पाणीसाठ्यावर व जधमनीच्या अरोग्यावर धवपधरत पधरणाम होत अहे. पधरणामी 
शेतीमधील धपकांची ईत्पादकता घटत अहे. तसेच पणूग नदीच्या खोऱ्यातील भभूाग हा धनसगगतःच िारपड 
ऄसल्याने साधारणपणे १००० गावातील शेतीसाठी ससचनास मयादा येत अहेत. या प्रधतकूल पधरत्सथतीमध्ये 
ऄल्पभधूारक शेतकऱ्यांच्या ईत्पादनावर धवपरीत पधरणाम होत ऄसल्याचे धदसनू येत अहे. हवामान 
बदलामळेु ईद्भवलेल्या पधरत्सथतीशी जळुवून घेण्यास शेतकऱ्यांना सिम करण्याच्या ईदे्दशाने महाराष्र 
शासनाने जागधतक बकेँच्या ऄथगसहाय्याने नानाजी देशमखु कृधष संजीवनी प्रकल्प  राबधवण्याचा धनणगय 
घेतला अहे.  
प्रकल्पातील समादवष्ठ दजल्हे 

 मराठवाडा  - औरंगाबाद,जालना,बीड,ईसमानाबाद,लातरू,नांदेड,परभणी व सहगोली 
 धवदभग    - ऄमरावती, ऄकोला, बलुढाणा, वाधशम, यवतमाळ व वधा 
 नाधशक धवभाग - जळगाव  

सदर प्रकल्पांतगगत मराठवाडा व धवदभातील ईपरोक्त नमदू धजल्ह्यातील दषु्काळग्रसत ४०००  गावे अधण 
पणूा खो-यातील खारपाण पट्ट्यातील  समुारे १००० गावे समाधवष्ठ करण्यात येणार अहेत. 
 

सदमतीचे गठन: 
जागधतक बकँ ऄथगसहात्य्यत नानाजी देशमखु कृषी संजीवनी प्रकल्पाची गावपातळीवर प्रभावी 

ऄंमलबजावणी करण्याच्या ईदे्दशाने प्रकल्पांतगगत धनवडलेल्या प्रत्येक गावामध्ये महाराष्र ग्रामपंचायत 
ऄधधधनयम, १९५९ (४९-क) ऄन्वये प्रकल्प सधमती सथापन करणे प्रसताधवत अहे. सदर सधमती 
ग्रामपंचायतीची ईपसधमती म्हणनू कायगरत ऄसेल.       
 

सदमतीची रचना 
सधमतीमधील सदसयांची संख्या १२ पेिा ऄधधक ऄसणार नाही. सधमतीतील एकूण सदसयांपैकी 

धकमान एक धद्वधतयांश सदसय ऄल्पभधूारक (जमीनधारणा १ ते २ हे.) व ऄत्यल्पभधूारक (जमीनधारणा 
१ हे. पयंत) ऄसावेत. मधहला व ऄनसुधूचत जाती/ जमातींना परेुसे प्रधतधनधधत्व धमळावे यासाठी 
खालीलप्रमाणे रचना ऄसावी.      
१. ऄध्यि  - सरपंच                                  
२. सदसय (१०) 

 कृधषधमत्र[१] 
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 प्रगतशील शेतकरी[२] - परुुष (सवगसाधारण गट-१, ऄनसुधूचत जाती/ ऄनसुधूचत जमाती- २) 
 प्रगतशील शेतकरी- मधहला (सवगसाधारण गट- २, ऄनसुधूचत जाती/ ऄनसुधूचत जमाती- १) 
 शेतकरी ईत्पादक कंपनी/ गट प्रधतधनधी[३] - १      
 शेतकरी मधहला बचत गट प्रधतधनधी - १  
 कृषीपरूक व्यावसाधयक शेतकरी[४] – १     

३. पदधसद्ध तांधत्रक सदसय[५] – कृषी सहाय्यक   
४. धनमंत्रक – प्रकल्प सहाय्यक   

[१]कृधषधमत्र : कृषी धवभागाच्या अधधपत्याखालील अत्मा यंत्रणेमाफग त धनवडलेले कृधषधमत्र. ज्या   
  गावात कृधषधमत्र नाही तेथे कृषी धवभागाच्या मागगदशगक सचूनानसुार धनवड प्रधिया पणूग करावी.   
[२]प्रगतशील शेतकरी : प्रयोगशील शेतकरी, महाराष्र शासन/ धजल्हा पधरषद परुसकार प्राप्त    
  शेतकरी, कृषीधवद्यापीठ/ कृषी धवज्ञान कें द्रामाफग त गौरवलेले शेतकरी, कृषी धवज्ञान मंचाचे   
  सदसय, आ. पैकी सध्या शेती कसत ऄसलेले शेतकरी.  
[३]शेतकरी ईत्पादक कंपनी / गट तसेच शेतकरी मधहला बचत गट प्रधतधनधीचे नामधनदेशन   
  संबधधत कंपनी / गटाकडून प्राप्त करून घेण्यात यावे  
[४]कृषी परूक व्यावसाधयक शेतकरी : शेतीबरोबरच धबजोत्पादन, ऄन्नधान्य/ फळे /भाजीपाला  
  प्रधिया, सेंधद्रय खत धनर्शमती, कृषी पयगटन, शेळीपालन, दगु्धव्यवसाय, पोल्री, रोपवाधटका, आ.  
  पैकी कोणताही व्यवसाय करणारा/री शेतकरी. 
 

[५] पदधसद्ध तांधत्रक सदसय व धनमंत्रकास मतदानाचा ऄधधकार ऄसणार नाही. 

सदमती अध्यिांचा व सदस्यांचा कालावधी   

१) कृषी संजीवनी समीतीच्या ऄध्यिांचा कालावधी हा त्यांच्या सरपंच पदाच्या कालावधी एवढाच 

राहील. 

२) कृषी संजीवनी समीतीमधील ग्रामपंचायतीचे सदसय यांचा कालावधीही त्यांच्या सदसयपदाच्या 

कालावधी एवढाच राहील. 

३) कृषी संजीवनी सधमती ही ग्रामपंचायतीची ईपसधमती म्हणनू कायग करेल. 

४) ज्या धठकाणी कृषी संजीवनी प्रकल्पामध्ये एकापेिा जासत ग्रामपंचायतींचा समावेश होतो, त्या धठकाणी 

प्रत्येक ग्रामपंचायतीकरीता सवतंत्र कृषी संजीवनी सधमती सथापन करण्यात येइल. 

५) ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये एकापेिा ऄधधक गावे समाधवष्ट अहेत, ती ग्रामपंचायत प्रत्येक समाधवष्ट 

गावाकधरता सवतंत्र कृषी संजीवनी सधमती सथापन करील अधण ऄशा धठकाणी ग्रामपंचायतीचे 

गावाव्याधतधरक्त आतर गावातील ग्रामपंचायत सदसय हे त्या गावच्या कृषी संजीवनी सधमतीचे 

सहऄध्यि राहतील. 

६)  कृषी संजीवनी सधमतीचे ऄध्यि यांच्याकडून कतगव्यात कसरू, दलुगि, योजनेच्या ऄंमजबजावणीत 

मंदगती, योजनेत ऄफरातफर गैरव्यवहार अढळल्यास, चौकशी ऄंती ऄध्यिास पदावरुन काढून 
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टाकण्याचे ऄधधकार मुंबइ ग्रामपंचायत ऄधधधनयम, १९५८ कलम ३९ नसुार धवभागीय अयकु्त यांना 

राहतील. 

७) कृषी संजीवनी सधमतीचे ऄध्यि दीघग अजारी पडल्यास ऄथवा शाधररीक दषृ्टया ऄकायगिम झाल्यास 

ईपसरपंच हे कृषी संजीवनी सधमतीच्या ऄध्यिपदाची कामे पाहतील. 

८) कृषी संजीवनी सधमतीची बैठक दरमहा घेण्यात यावी. 

कृषी संजीवनी प्रकल्प सधमतीच्या जबाबदाऱ्या : 

१) कृषी संजीवनी प्रकल्पांतगगत धनवडलेल्या गावांचे सधवसतर प्रकल्प धनयोजन नेटप्लसॅनग द्वारे करुन, 

प्रकल्् अराखडे तयार करण्यास प्रकल्प यंत्रणा व कृधष धवभागास सहाय्य करणे.  

२) गावधनहाय  सहभागीय सकु्ष्मधनयोजन अराखड्ास तसेच सधवसतर प्रकल्प अराखड्ास 

ग्रामसभेची मान्यता घेणे.  

३) मंजरू वार्शषक कृती अराखड्ानसुार घटकांची व कामांची ऄंमलबजावणी करणे. 

४) प्रकल्पाचा लाभ लहान व धसमात्न्तक शेतकरी, ऄनसुधूचत जाती / ऄनसुधूचत जमातीतील शेतकरी 

व मधहला शेतकऱ्यांना धमळण्याच्या ईदे्दशाने प्रकल्पाच्या मागगदशगक सचूनानसुार पात्र शेतकऱ्यांची 

संबधधत घटकाच्या लाभासाठी धनवड करणे. 

५) धनवडलेल्या शेतकऱ्याना संबधधत घटकांचे धनकष समजावून अवश्यक तेथे सवधहससा जमा 

करण्यास प्रवतृ्त करणे व या प्रयोजनाथग गरजेनसुार पात्र शेतकऱ्यांना सथाधनक बकेँकडून 

ऄथगसहाय्य धमळवून देण्यासाठी पढुाकार घेणे अधण घेतलेल्या कजाची वेळेत परतफेड करण्यास 

लाभार्थ्याना प्रोत्साधहत करणे.    

६) समाधयक जधमनीवर मदृ्संधारण, जलसंधारण, विृ लागवड आ. कामे तांधत्रकदषृ्या पधरपणूगपणे 

करून घेणे व झालेल्या कामांची  देखभाल - दरूुसती करणे. 

७) हवामानातील अकत्समक बदलांमळेु धनमाण होणाऱ्या धवपरीत/ अपत्कालीन पधरत्सथतीशी 

सामना करण्यासाठी तज्ञांच्या सहकायाने गावाचा अपत्कालीन पीक अराखडा तयार करणे व 

ऄशी पधरत्सथती ईद्भवल्यास अराखड्ाची ऄंमलबजावणी करणे. 

८) सधमतीस धवतरीत धनधीतनू  प्रकल्पाची कामे वेळोवेळी धनगगधमत केलेल्या मागगदशगक सचूनांप्रमाणे 

करणे.  

९) प्रकल्पांतगगत केल्या जाणा-या सवग कामांच्या नोंदी करणे व संपणूग ऄधभलेख जतन करणे. 
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१०) समाधयक कामे पणूग झाल्यानंतर तसेच वैयत्क्तक लाभासाठी ज्या शेतकऱ्यांना पवूगसंमती धदली 

अहे त्यांनी संबधधत बाब पणूग केल्यानंतर गरजेनसुार धनधीची मागणी करणे. 

११) प्रकल्पांतगगत चाल ूऄसलेल्या व पणूग करण्यात अलेल्या सवग बाबींचे सामाधजक लेखापरीिण  

करणे.  

१२) प्रत्येक तीन मधहन्यांत प्रकल्पांतगगत झालेल्या कामांचा तपशील व खचग ग्रामसभेसमोर सादर 

करणे. 

१३) सधमतीच्या कामकाजाचे वार्शषक धववरण सवतंत्रपणे ठेवण्यांत यावे. 

१४) प्रकल्प िेत्रामध्ये ईपभोक्ता गटांची सथापना करण्यासाठी सिीय सहभाग घेणे. प्रकल्पातील 

घटकांच्या ऄंमलबजावणीमळेु प्रत्यि व ऄप्रत्यिपणे  लाभ धमळालेल्या शेतकऱ्यांचा ईपभोक्ता 

गट धनमाण करून त्यांना प्रकल्पांतगगत धनमाण झालेल्या सवग मत्तांच्या जबाबदारीने वापरासाठी व 

देखभालीसाठी प्रवतृ्त करणे. 

१५)  गावातील शेतीधवषयक गरजा भागधवण्यासाठी सदर प्रकल्पांतगगत ईपलब्ध होणाऱ्या 

धनधीबरोबरच कृषी व संलग्न धवभागाच्या वेगवेगळया योजनांशी सांगड घालण्यासाठी समन्वय 

साधणे. 
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आज काय साधायचे आहे? 
आज कृषी संजीवन प्रकल्पातंगगत गाव सकू्ष्मननयोजन प्रनियेचा शेवटचा नदवस आहे त्यामळेु खालील बाबी 
पणूग होणे आवश्यक आहे: 
 ग्रामसंसाधन गटासोबत चचा करून कृषी संजीवनी  नवकास आराखड्यातील प्रस्तावांचा प्राधान्यिम 

ननश्श्चत होतील  
 ग्रामसभेची मान्यता घेण्याच्या अनषंुगाने सवग आराखडे अंनतम करणे व ग्रामसभेची भनूमका स्पष्ट 

होईल.  
 शेतकऱयांना व गावातील इतर ग्रामस्थांना ग्रामसभेचे महत्त्व समजनू येईल 
 ग्रामसंसाधन गटाला ग्रामसभेची पवूगतयारी व प्रत्यक्ष संचलनाची पध्दती समजेल 
 ग्रामसभेत कृषी संजीवनी प्रकल्प सनमतीचे गठन होईल  

 

दिवस 6 – वेळापत्रक 
 

वेळ उपक्रम प्रपत्र 
07.00 ते 08.00 प्रात्यनक्षके  
08.00 ते 10.00 अध्ययन सत्र: हवामान  अनुरूप कृषी 

नवकासाकनरता  गावाचा  आराखडा व 

दषृ्टीक्षेप   

दषृ्टीक्षेप आराखडा एकाश्त्मक आराखडा- 2   

10.00 ते 01.00 ग्रामसभेची पवूग तयारी  
01.00 ते 02.00   
02.00 ते 06.00 ग्रामसभा सवग नननरक्षण अहवाल 
 
आज हे 
तयार 
होईल 

 कृषी संजीवनी आराखडे - दषृ्टीक्षेप नवकास आराखडे प्राधान्यिमासनहत तयार 
होतील  

 आराखडयांना ग्रामसभेची मान्यता प्राप्त होईल  
 
  

दिवस ६ 
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प्रात्यदिके : सकाळी 07.00 ते 08.00 (एक तास) 

 

नदवस 1 येथे नमदू केलेल्या प्रात्यनक्षकांच्या मागगदशगक सचूनांनसुार सदर उपिम घेण्यात यावा. 
 

अध्ययन सत्र : हवामान अनरुूप कृषी दवकासाकदरता गावाचा आराखडा व िषृ्टीिेप  : सकाळी 
08.00 ते 10.00 (िोन तास) 

 
उदिष्ट :  ग्रामसंसाधन गटाला प्राधान्यिम ननश्श्चतीची पध्दती स्पष्ट होईल 

 कृषी संजीवनी आराखडे तयार करणे व प्रस्तावांचे प्राधान्यिम ननश्श्चत करणे. 
  लोकसहभागी प्रिीये दरम्यान तयार झालेली सवग मानहती व प्रस्तावांची सचूी / 

अहवाल हे सवग सोबत ठेवावे 
  
पवूव 
तयारी : 

  लोकसहभागी सकू्ष्मननयोजन प्रिीयेदरम्यान तयार झालेल्या प्रस्तावांची सचूी 
‘एकाश्त्मक आराखडा – 1’ या प्रपत्रात भरून घ्यावी 

 प्राधान्यिम ठरनवण्याकनरता एकाश्त्मक आराखडा – 2 मोठ्या चाटग पेपर वर आखनू 
ठेवावा. चचे अंती त्यामध्ये प्रस्ताव टाकायचे आहेत. 

 ग्राम संसाधन गटाला व गावातील अध्ययन सत्राचे नठकाण व वेळ याची पवूग कल्पना 
असावी   

  
आवश्यक 
सादहत्य: 

 गाव आराखडा प्रपत्र, साऊंड नसस्टम, चाटग पेपर, स्केच पेन, मानहती प्रपत्र, फळा व 
खडू इत्यादी. 

  
सहभागी:  ग्रामसंसाधन गट, सवग शेतकरी, शेतकरी गट, बचत गट, शासकीय व ननमशासकीय 

कमगचारी व पदानधकारी 
  
प्रदक्रया:  प्राधान्यक्रमाची प्रस्तावना  

गावातील शेतकऱयांचा हवामान बदलाच्या धोकयांना सामोरे जाण्याची तयारी व सक्षमता 
ननमाण होण्यासाठी गावातील शेतकरी व शेती यांचा नवकास होण्याची आवश्यकता आहे 
हा अन कोणताही नवकास रातोरात होत नसतो आनण सवग बाबींवर तोडगा एकदम ननघत 
नसतो. नवकास ही एक प्रनिया असनू ती यशस्वी होण्याकनरता सवग संसाधने व घटकांना व 
स्थाननक प्रशासनाला एकनत्रत येऊन काम करण्याची व आपले योगदान देण्याची 
आवश्यकता असते   
 त्यावर एकदाच काम करुन चालत नाही. कामाच्या ननयोजनात आनण पाठपरुाव्यात 

सातत्य हवं 
 काम ठरनवल्यावर लगेच पणूग होत नसते. त्या कामाचे टप्पे ठरवून ते काम त्या 
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टप्प्यांमध्ये पणूग करावे लागते. यासाठी प्रत्येक टप्प्यावर कामाची जबाबदारी 
ननश्श्चत करणे व गावातील शेतकऱयांकडून त्याचा पाठपरुवा व्हायला हवा. हे सारे 
घटक एकत्र येऊन काम करणे व त्यांच्यातील संतुलन व समन्वय राखणे हे 
महत्वाचे आहे हे ज्या गावांनी लक्ष देऊन केले त्या गावांनी व तेथील शेतकऱयांनी 
आपला नवकास साधला आहे. (प्रनशक्षकाने पढुील गोष्ट सांगावी) 
 

गोष्ट :  
आनंद आणण सखा हे दोन कष्ट करणारे शेतकरी होते. प्रत्येकाचे ३ एकराचे शेत होते. घरी 
बायको आणण मलेु होती. त्यांच्या बायका देखील त्यांना शेतीमध्ये मदत करायच्या. शेतीला 
बारमाही पाणी असल्याने शेतीच्या उत्पन्नावर त्याचे खपू छान चालले होते. त्याच्याकडे 3 
गायी व 1 म्हैस होती. यामळेु दधु दबुते होते. शेताला लागनू घर असल्याने शेतीवर त्याचे 
णवशेष लक्ष असायचे. अणतशय सखुी समाधानाने त्यांच्या कुटंुबासोबत रहात.  
 
एके णदवशी शेतात काम करत असतांना एक साध ूमहाराज त्यांच्या जवळ आले. त्यांच्या 
चेहऱ्यावर णवलक्षण तेज णदसत होते. जण ूत्यांच्यात दैवी शक्ती असल्याचा भास होत होता. 
आनंद आणण सखा त्यांना पाहून त्यांच्या पढेु नतमस्तक झाले. आनंदने त्यांना णवचारले 
‘काय सेवा करू आपली’. त्या साध ूमहाराजने आनंदला पाणी प्यायला माणगतले. आनंद 
तातडीने घरात रवाना झाला त्याने साध ू महाराज बद्दल बायकोला सांणगतले. महाराज 
घराबाहेर उभे होते. आनंदने त्यांना आत बोलावले व त्यांना प्यायला पाणी णदले. तेवढ्यात 
सखाने त्यांच्यासाठी आसन बनवून त्यांची बसायची सोय केली. पाणी णपऊन साध ू
महाराजने तपृ्तीचा ससु्कारा सोडत दोघांचे आभार व्यक्त केले. ते त्या दोघांकडे बघत 
म्हणाले मला तमु्ही पाणी णदले मी आपला ऋणी आहे. पढेु म्हणाले ‘मला तमु्हाला काही 
सांगायचे आहे. तमु्ही दोघे खपू कष्ट करत आहात. तमु्ही पढुील काही णदवसात श्रीमंत खपू 
होणार. काही णदवसात तमु्हाला एक खणजना सापडेल. ज्यामळेू तुमचे आयषु्य बदलनू 
जाईल. परंत ु तो खणजना शोधावा लागेल तेव्हाच णमळेल. त्यांचे ते तेज पाहून त्यांच्यावर 
णवश्वास ठेवण्यापलीकडे आनंद आणण सखाकडे पयाय नव्हता.   
 

साध ूणनघनू गेल्यावर आनंद आणण सखामध्ये चचा झाली. आनंदचे म्हणणे होते की त्यांनी 
खणजन्याच्या शोधात णनघावे आणण सखाचे म्हणणे होते की ते णतथेच राहून शोध घेऊ 
शकतात. आनंदला हे पटत नव्हते, त्याने खणजन्याचा शोध घेण्याचे ठरवले. त्याने त्याच्या 
घरात शोध घेतला पण खणजना णमळाला नाही.  मग गल्ली - गाव - णजल्हा – राज्य अनेक 
णठकाणी तो णिरत राणहला. परंत ुत्याला खणजना काही णमळाला नाही. ह्या दरम्यान बरीच वषष 
उलटून गेली होती. तो खपू थकला होता व णनराश झाला होता बायको मलुांना सोडून बरेच 
वषष झाली. ते कुठे असतील ते माझा स्वीकार करतील का ?  या प्रश्नांना त्याला भंडावून 
सोडले त्याला या प्रश्नांची उत्तरे काही केल्या णमळेना.  शेवटी त्याने घरी जायचे ठरणवले. 
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त्याच्या घरी त्याची बायको व मलेु होती. आनंद गेल्यावर त्याची वाईट अवस्था झाली. 
त्याच्यावर शेती णवकण्याची वेळ आली. पण मग सखाने त्यांना मदत केली. आनंदची मलेु 
मग सखा काकाच्या तालमीत वाढली.  
 

आनंद गेल्यावर सखाने शेतीतील त्याचे कष्ट वाढणवले. त्याने काही नवनवीन प्रयोग केले. 
त्याच्या शेतीला बारमाही पाणी होतेच म्हणनू त्याच्या प्रयोगांना चांगले यश आले. मध्ये 
गावात दषु्काळ पडला तर सखाच्या शेती आणण तेथील पाण्यामळेु गावाला आधार 
णमळाला. गावातील लोक त्याच्याकडे सल्ला मागायला आणण शेतीतील नवीन गोष्टी 
जाणनू घ्यायला येत. सखाला आता पंचक्रोणषत मान होता. त्याच्या शेतीतील मेहनतीमळेु 
िक्त त्याचे कुटंुबच नाही तर आनंदचे कुटंुब देखील सखुी झाले. जण ू काही त्यांना 
खणजनाच णमळाला आहे.  
 

घरी परतल्यावर हे णचत्र पाहून आनंदला सखुाचा धक्का बसला आणण एवढे णदवस घर 
सोडून गेल्याचा पश्चाताप झाला. काही णदवसात पवूीचा साध ू पनु्हा आनंदला गावात 
भेटला. साधनेू त्याची पणरस्स्थती बघनू सखा आणण आनंदला म्हंटले की तमु्हाला खणजना 
सापडलेला णदसत आहे. त्यावर आनंद म्हणाला ही सगळी सखाची मेहनत आहे आणण 
त्याने घडलेले सगळे साधलूा सांणगतले. त्यावर साध ूम्हणाला की मेहनत तर दोघांनी केली. 
पण त्या मेहनतीची णदशा नक्की आणण णवचारपवूषक णनवडली असती तर आनंदला देखील 
खणजना सापडला असता. 
 
प्रनशक्षकाने गोष्ट सांगनू झाल्यावर पढुील प्रश्नांच्या सहाय्याने चचा करावी.   

 या गोष्टीतनू काय लक्षात येते ? 
 आनंद कसा शेतकरी होता? 
 आनंदला खनजना नमळाला असता का ? व कसा ? 
 आनंदचे नेमके काय चकुले ? 
 आनंद खनजन्याच्या शोधात गेल्यानंतर काय झाले? त्याच्या बायकोवर काय 

पनरश्स्थती आली ? 
 अशी पनरश्स्थती आपल्यावर येऊ शकते का? 
 सखा सारखे आपल्याला वाटते का की आपल्या शेतीत खनजना दडला आहे?  
 हवामान बदलाचे अनेक धोके अस ू शकतात त्यांच्या पासनू वाचण्यासाठी व 

आपल्याला शेताचे व कुटंुबाचे संरक्षण करण्यासाठी आपण कृषी संजीवनी 
आराखडा तयार केला आहे. त्यावर पढुील काही वषग आपल्याला सवांना 
एकनत्रतपणे काम करायचे आहे  

 आपले गाव आपल्याला कामाच्या माध्यमातनू पढुील सहा वषात कुठे पहायचे 
(दषृ्टीक्षेप) आहे, आपले गाव कसे असावे आपले स्वप्न काय आहे. त्यापद्धतीने 
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आपल्याला कामांचे ननयोजन व कृती करण्यासाठी त्याची मदत होईल.  
 प्रनशक्षकाने उपश्स्थतांना आराखड्याची संकल्पना स्पष्ट करावी. 
 मागील पाच नदवसात संकनलत केलेल्या शेती नवषयक प्रस्तावांची थोडकयात 

मांडणी करावी. 
 प्रनशक्षकाने या शेतीवरील मांडणीच्या आधारावर त्यांच्या स्वप्नातील गाव कसे 

असावे असे त्यांना नवचारावे 
 आलेले मदेु्द दषृ्टीक्षेप आराखड्यात नलहून तो आराखडा सवांना नदसेल अशा 

नठकाणी लावावा. 
 त्यांच्यातील कुणालातरी एकाला दषृ्टीक्षेप आराखडा वाचायला सांगावे 
 मागील पाच नदवसात आपण शेतीशी संबंनधत समस्या व उपाय योजनाच्या 

आधारावर तयार केलेला एकाश्त्मक आराखडा आराखड्यातील सवग कामे 
एकाच वेळी पणूग होणार नाहीत म्हणनू कामांचे प्राधान्यिम ननश्श्चत करावयाला 
हवेत 

 प्रनशक्षकाने प्राधान्यिम द्यावयाचे टप्पे स्पष्ट करावे.  
  

  प्रपत्र – एकाश्त्मक आराखडा 2 (प्राधान्यिम ननश्श्चती) या प्रपत्राच्या सहाय्याने 
प्रस्तावांना प्राधान्यिम कसे ठरनवता येईल हे समजावून सांगावे.  

 ग्राम संसाधन गटातील व्यकतींचे गट पाडावे व त्यांना प्रत्येकी 1 नवषय वाटून द्यावा 
– हवामान बदल, नैसर्गगक संसाधने, शेती, शेती संलग्न व्यवसाय आनण शेतीमाल 
प्रनिया व पणन. 

 संबंनधत गटाला त्या क्षेत्रातील प्रस्तावांचे प्राधान्यिम ठरनवण्याकनरता प्रपत्राची प्रत 
द्यावी.  

 प्रत्येक गटात संबंनधत शासकीय कमगचारी व गाव सनमतीचा सदस्य असेल याची 
दक्षता घ्यावी. 

 प्राधान्यिम ननश्श्चत झाल्यावर प्रत्येक गटाने उपश्स्थतांसमोर सादरीकरण करावे व 
नदलेल्या प्राधान्यिमाचे कारण स्पष्ट करावे.  

 सादरीकरण व चचेच्या आधारे प्राधान्यिम अंनतम करावा 
फल-
दनष्पत्ती: 

 सवग प्रस्तावांचे प्राधान्यिम ननश्श्चत झालेले असतील व ग्राम सभेत सादर 
करण्यासाठी तयार असतील  

इतर 
प्रदक्रया: 

 ग्राम सभेत शेतकरी व ग्रामस्थांचा सहभाग वाढेल  

 
ग्रामसभेची पवूव तयारी : सकाळी 10.00 ते 01.00 (तीन तास) 
 

उदिष्ट :  मागील पाच नदवसात झालेल्या कृषी संजीवनी गाव सकू्ष्म ननयोजन प्रिीयेची थोडकयात 
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मांडणी करावी व आराखडे यांचे ग्रामसभेत वाचन होण्याच्या दषृ्टीने संकलन होणे 
 ग्रामसभा आयोनजत करण्याकनरता ग्रामसंसाधन गटाची क्षमता बांधणी व जबाबदाऱयांचे 

वाटप 
 ग्रामसभेसाठी आवश्यक तयारी करणे 
 ग्रामसभेत उपश्स्थत राहण्याबद्दल समस्त शेतकरी गटांना व गावातील सवग ग्रामस्थांना व 

सनमती सदस्यांना मानहती देणे 
  
पवूव 
तयारी : 

 शनू्य नदवस ककवा तत्पवूी ग्रामसेवकांनी (ग्रा.पं.) जारी केलेली सभेची सचूना व 
कायगसचूीनसुार ग्रामसभेचे स्थळ व तेथील व्यवस्थेबाबत खात्री करावी. 

 यवुकांच्या व ग्राम संसाधन गटाच्या मदतीने ग्रामस्थांना ग्रामसभेची मानहती नमळाली 
असल्याची खात्री करुन घ्यावी. 

 ग्रामपंचायत सदस्य, नवनवध सनमती सदस्य, शासकीय कमगचारी, कृषी गट, संघटना, 
बचत गट, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रनतननधी व गावातील सवग शेतकरी यांच्या 
उपश्स्थतीबाबत खात्री करुन घ्यावी. 

 सरपंच ककवा ग्रामपंचायत सदस्यांसोबत गावात दवंडी देण्याकनरता व्यवस्था करावी. 
उदा. गावात कोतवाल नसेल तर दवंडी देण्यासंदभात काय व्यवस्था करता येईल? 
दवंडी कोण देणार? याचे ननयोजन करावे 

 ग्रामसभेपवूी दवंडी शकय नसेल तर उपश्स्थत प्रमखु ग्रामस्थांच्या मदतीने गावफेरीचे 
आयोजन करावे. 

 ग्रामसभेची प्रस्तानवत अनिुमनणका ननश्श्चत करावी व खालील बाबींकनरता 
जबाबदार व्यकतींची ननश्श्चती करावी –  

- प्रास्तानवक  

- नवनवध तंत्रातनू व चचेतनू संकनलत मानहतीचे थोडकयात वाचन व नकाशांचे 
सादरीकरण 

- दषृ्टीक्षेप आराखडयाचे वाचन 

- मनहला ग्रामसभेचे इनतवतृ्त (मनहला ग्रामसभेचे इनतवतृ्त तयार असल्याची खात्री 
करावी व ते ग्रामसभेच्या सरुुवातीला वाचले जाण्याकरीता ग्रामसेवक व 
सरपंच इत्यादींना नवनंती करुन महत्त्व समजावून सांगावे) 

- प्राधान्यिमासनहत एकाश्त्मक आराखड्यांचे वाचन  
 ग्रामसभेत सादर करावयाचा गावाचा दषृ्टीक्षेप व नवकास आराखडयाचा मसदुा, 

नकाशे, मानहती व नलनखत स्वरुपातील नोंदी तयार ठेवाव्यात. 
 कृषी संजीवनी प्रकल्प सनमतीकनरता प्रस्तानवत सदस्यांची सचूी व त्यांच्या 

जबाबदाऱयांची मानहती ग्रामसभेच्या मान्यतेकनरता तयार ठेवावी.  
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 आयत्या वेळी सचुनवलेल्या नवषयांवर गोंधळ होवू नये यासाठी व शेतकऱयांनी 
मांडलेल्या नवषयांची नोंद करण्यासाठी स्वयंसेवकांपैकी अथवा गावातील यवुकांपैकी 
काहींना जबाबदारी ननश्श्चत करुन द्यावी 

 प्रोनसकडग बकु नलनहणारी अनधकृत व्यकती (ग्राम सनचव/ ग्रामसेवक) यांची उपलब्धता 
व उपश्स्थती या बाबत ननश्श्चती करुन घेणे. 

 बैठक व्यवस्था, ध्वनी व्यवस्था, उपश्स्थतांसाठी नपण्याचे पाणी, चहापान या संदभात 
ग्रामस्थांनी काही व्यवस्था केली असल्यास त्याबाबतची ननश्श्चती करुन घेणे. 

 ग्रामसभेदरम्यान उपश्स्थतांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी हजेरीपत्रक नफरनवण्याची जबाबदारी 
ननश्श्चत करणे. 

 ग्रामसभेपवूी सवग ग्रामपंचायत सदस्यांसोबत बैठक होणे अपेनक्षत आहे. 
ग्रामसभा हे ग्रामस्थांचे हककाचे व्यासपीठ त्यामळेु ग्रामसभेच्या कामाची जबाबदारी ग्रामस्थांना 
वाटून द्यावी. प्रनशक्षकाने ग्रामसभा पनरणामकारक होण्यासाठी प्रयत्न करावा व आवश्यक 
मागगदशगन करावे 
 

हे करा/हे करु नका: 
 ग्रामसभेपासनू ननरोप वा मानहती पासनू कोणीही वंनचत राहणार नाही याची काळजी 

घ्यावी. 
 ग्रामसभा भरनवणे हा ग्रामस्थांचा अनधकार आहे. ग्रामस्थांचा सनिय सहभाग 

नमळण्याकनरता ग्रामसभेच्या ननयोजनाची व ग्रामसभेत मांडावयाच्या नवषयांची जबाबदारी 
ग्रामस्थांवर सोपवावी ज्यामळेु त्यांचा सहभाग वाढेल. 

 ग्रामस्थांच्या सहभागात वाढ होण्याकनरता स्थाननक पनरश्स्थतीप्रमाणे नानवण्यपणूग 
कल्पनांचा प्रयोग करता येईल. 

ग्रामस्थांवर सोपनवलेल्या जबाबदारी प्रमाणे काम होत आहे की नाही याचा पाठपरुावा आवजूगन  
करावा. 

  
फल 
दनष्पत्ती: 

 या तयारी मळेु ग्रामसभा व्यवश्स्थत होण्यास मदत होईल व अनधकानधक ग्रामस्थांचा 
सहभाग नमळेल. 

 
ग्राम सभा :िपुारी 02.00 ते 06.00 (चार तास) 
  

उिेश:  गावाला ग्रामसभेच्या उत्तम आयोजनाचे व उपयकुततेचे प्रात्यनक्षक देणे 
 नवनवध तंत्रांमधनू संकनलत झालेली मानहती/सद्यश्स्थती शेतकऱयांसमोर मांडणे व 

त्यांना सद्यश्स्थतीबाबत अवगत करणे 
 ग्रामस्थ शेतकऱयाना ग्रामसभेचे महत्त्व समजावून सांगणे 
 प्रस्तानवत दषृ्टीक्षेप, कृती व नवकास आराखड्यांची मांडणी करणे व ग्रामसभेची 
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मान्यता घेणे 
 लोकसहभागातनू ननयोजनाचे महत्त्व पटनवणे आनण पढुच्या वाटचालीबद्दल मानहती 

ग्रामस्थांना देणे 
प्रदक्रया:  ग्रामसभेच्या नठकाणी ननयोनजत वेळेपवूी संसाधन गट व प्रनशक्षक उपश्स्थत होतील. 

 ग्रामसभेचे पदनसद्ध अध्यक्ष सरपंच असतील अथवा त्यांच्या अनपुश्स्थतीत उपसरपंच 
ते स्थान ग्रहण करतील. 

(टीप - ग्रामसभेची वैधाननकता ग्रामसभेचा कोरम उपश्स्थती व नोंदी घेण्याची पद्धती याबाबत 
दक्ष रहावे. संबंनधत मानहती संदभग सानहत्यात उपलब्ध आहे) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ग्रामसभेचे संचलन पढुील क्रमाने करावे -  
 स्वागत- ग्रामसभेची सरुुवात स्वागत / पे्ररणागीताने दीप{प्रज्वलन करुन करावी  – 

पाडू चला रे भभत (पदरदशष्ट - 5) 
 प्रस्तावना - ग्रामसभेचा उदे्दश मांडण्याकनरता प्रास्तानवक ग्रामसनचव, प्रनशक्षक अथवा 

संसाधन गटातील एकाने करावे. (सहा  नदवसीय प्रनियेचा आढावा असावा.) 
 मागील ग्रामसभेचे इदतवतृ्त - मागील ग्रामसभेच्या इनतवतृ्ताचे वाचन करावे. 
 गावाची मादहती - गावाची सद्यश्स्थती मांडावी मानहती मांडतांना त्यावर चचा करावी 

व´मानहतीच्या सत्यतेसंदभात खातरजमा करुन घ्यावी. नोंदनवलेल्या कमतरतांवर 
व´उपाययोजनांवर ग्रामस्थांसोबत चचा करावी. संपणूग संकनलत मानहती न वाचता 
केवळ महत्त्वाच्या स्वरुपातील मानहतीचे वाचन  करावे. प्रनिये दरम्यान तयार 
झालेल्या मानहतीकोषाची ओळख ग्रामसभेला करुन द्यावी व´त्याची उपलब्धता 
व´पढुील वापराची पध्दती सवांना समजावून सांगावी. 

  
 दषृ्टीक्षेप  आराखडा  - दषृ्टीक्षेप आराखडयाची संकल्पना समजावून सांगावी व त्याचे 

वाचन करावे. त्यानंतर उपश्स्थत ग्रामस्थांचे मत जाणनू घेवून ग्रामस्थांनी केलेल्या 
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सचूनांनसुार बदल करुन घ्यावेत. दषृ्टीक्षेपास सवग ग्रामस्थांची मंजरुी असल्याची खात्री 
करावी. 

 मनहला ग्रामसभेचे इनतवतृ्त - मनहला ग्रामसभेचे महत्त्व थेाडकयात समजावून सांगनू 
नंतर आदल्या नदवशी झालेल्या मनहला ग्रामसभेच्या इनतवतृ्ताचे वाचन करावे.  

 आराखडयांचे महत्त्व -  प्रकल्प स्थरावर व शासन स्तरावरून करावयाची कामे व गाव 
पातळीवर करावयाच्या कामासंदभात प्रथम चचा करावी. गावाच्या नवकासात 
गावकृती व नवकास आराखड्यांचे महत्त्व ग्रामस्थांसमोर मांडावे व कृती आराखडा व 
नवकास आराखड्यातील फरक स्पष्ट करावा.  

 प्राधान्यिमाचे महत्त्व - ग्रामस्थांना प्राधान्यिमाचे महत्त्व समजावून सांगाव ेव त्याची 
प्रनिया थोडकयात सांगावी.  

 एकाश्त्मक आराखडा - आराखडयात मांडण्यात आलेल्या समस्या, त्यावरील उपाय व 
नदलेल्या प्राधान्यिमाचे ग्रामसभेत सनवस्तर वाचन करावे. एखादा मदु्दा स्पष्ट नसेल 
तर तो स्थाननक भाषेत समजेल अशा स्वरुपात मांडावा. अशा प्रकारे कृती 
आराखड्याचे नवषय/क्षेत्र ननहाय वाचन चचा करुन ग्रामसभेत कृती आराखड्यास 
मंजरूी घ्यावी. 

 आराखडयात सधुारणा - या प्रनियेदरम्यान ग्रामस्थांना कृती आराखडा अथवा 
नवकास आराखडयातील समस्या व´प्राधान्यिम या संबंधात काही सचूना असतील 
तर त्यात तात्काळ बदल करुन आराखडे पणूग करुन मंजरूी घ्यावी. ग्रामसभेत आयत्या 
वेळी उपश्स्थत झालेल्या नवषयांवर ककवा समस्यांवर ग्रामस्थांसोबत चचा करुन त्या 
नवषयाचे/समस्येचे आराखडयातील स्थान ननश्श्चत करुन ग्रामस्थांना समस्येचा 
प्राधान्यिम ननश्श्चत करण्यास सांगावा. ठरनवलेल्या प्राधान्यिमाची ग्रामसभेत चचा 
करुन एकमताने प्राधान्यिमास मंजरूी घ्यावी. 

 कृषी संजीवनी प्रकल्प सनमतीचे गठन – आराखड्यातील काम पढेु नेण्याकनरता व 
त्याकनरता अवश्यक समन्वय साधण्याकनरता कृषी संजीवनी प्रकल्प सनमतीचे गठन 
ग्रामसभेमध्ये अंनतम करावे. त्याच्या ननवडीचे ननकष व त्यांच्या जबाबदाऱया ग्रामसभे 
समोर मांडाव्यात. ग्रामसभेच्या काही सचूना असल्यास त्यानसुार सनमती सदस्यांमध्ये 
आवश्यक बदल करावे व सनमतीतील नावे अंनतम करावीत. 

 पढुचे ननयोजन - ग्रामसभेच्या अंनतम टप्प्यात पढुील ग्रामसभेचे ननयोजन (नदवस 
ननश्श्चती) करावे व प्रनियेदरम्यान तयार झालेल्या आराखड्यांचे नेमके काय होणार 
याची मानहती ग्रामस्थांना द्यावी. आराखड्यांचा पाठपरुावा गावाकडूनच व्हावा या 
दषृ्टीने ग्रामसभेमध्येच संननयंत्रण व्यवस्था ननमाण करण्यासाठी ग्रामस्थांना सांगावे. 

  
प्रदक्रया:  आवश्यक प्रलेखन - ग्रामसभा इनतवतृ्त, ग्रामसभा ननरीक्षण अहवाल व´उपश्स्थती 

पत्रकांची जबाबदारी स्वीकारलेल्या व्यकतीकडून ती पत्रके भरली जात असल्याची 
खातरजमा करावी.  
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 ग्रामसभेची सांगता - ननयोजनानसुार सवग मदु्यांवर चचा झाल्यावर तसेच प्रोनसकडग, 
उपश्स्थती पत्रक  व´ग्रामसभा ननरीक्षण अहवाल भरुन घेतले गेल्याची खात्री 
झाल्यानंतरच वंदे मातरम् ककवा राष्रगीताने ग्रामसभेची सांगता करावी. ग्रामसभेला 
आभार प्रदशगनाची आवश्यकता नाही मात्र करावयाचे असेल तर त्यात प्रनशक्षक 
व´स्वयंसेवकाने सहभागी होऊ नये. आभार प्रदशगन सरपंच, ग्रामसेवक अथवा 
ग्रामस्थांपैकीच एकाने करावे. 

  
महत्वाचे 
मिेु: 

ििता (हे करा / हे करु नका) 
 ग्रामस्थांवर सोपनवलेल्या जबाबदारीप्रमाणे काम होत आहे की नाही याचा पाठपरुावा 

करावा. 
 ग्रामस्थ हा ग्रामसभेचा आत्मा आहे, पणूग ग्रामसभेत त्यांच्या प्रश्नांना व नवषयांना अनधक 

महत्व द्यावे. 
 ग्रामसभेत प्रत्येकाला बोलायला संधी नमळेल मात्र नवनाकारण वाद कोणी उपश्स्थत करुन 

वातावरण नबघडवू नये यासाठी स्वयंसेवक व प्रनशक्षक यांनी सजग रहावे. 
  ग्रामसभेदरम्यान कोणत्याही व्यकतीस इतके अनधक महत्व देऊ नका ज्यामळेु 

ग्रामस्थांमध्ये चकुीचा संदेश जाईल. 
  ग्रामस्थांनी मांडलेल्या प्रश्नांकडे दलुगक्ष करु नये. 
  

 
 
पढुील 
उपक्रम 
जोडणी: 

प्रनियेदरम्यान तयार झालेला नानाजी देशमखु कृषी संजीवनी प्रकल्प आराखडे, संबंनधत 
शासकीय नवभाग यांच्याकडे पाठनवण्याबाबतची ननश्श्चती करावी. 
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पदरदशष्ट – 6.1 

प्रस्तावाचे पदरमाण 
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पदरदशष्ठ 6.1 : प्रस्तावाचे पदरमाण  

अ. क्र. तपशील  पदरमाण  
1.  जनमन क्षेत्र/नपकाचे क्षेत्र   हेकटर  
2.  पशधुन  संख्या  
3.  कुटंुब  संख्या  
4.  जलस्त्रोत  संख्या  
5.  पाणी साठवण क्षमता  नलटर  
6.  पाणलोटाचे उपचार  हेकटर /संख्या  
7.  पाणी/ दधु नलटर 
8.  मास /शेणखत नकलो  
9.  शेतीतील उत्पन्न  क्कवटल  
10.  शेतीतील नमळकत   रुपयात  
11.  नवनहरीची खोली  मीटर मध्ये  

नोट : उपरोकत नदलेले पनरमाण हे सावगनत्रक आहेत, प्रस्तावात मानहती नमदू करतांना वरील पनरमाणाचा 
आधार घेण्यात यावा.  प्रस्ताव नमदू करतांना पनरमाणात तफावत आढळत असल्यास उदा. सलग समतल 
चर हा पाणलोट उपचार संख्येत नमदू करण्यास सांनगतला आहे व मानहती संकनलत होतांना हेकटर मध्ये 
मानहती संबंनधत शासकीय कमगचारी यांचे कडून उपलब्ध झाली आहे अशा वेळी मानहती नमदू करून घेऊन 
पनरमाण कौंसात नमदू करावे.    


