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ग्रामपंचायतीत धान्याचे उत्पादन आणि खप 

केस स्टडी वििरण  

प्रस्तावना : 

उन्नत महाराष्ट्र अभियान हा महाराष्ट्र शासन व CTARA, IIT म ुंबई याुंचा सुंय क्त काययक्रम आहे. या काययक्रमाअुंतर्यत  
‘आपले प्रश्न, आपले णवज्ञान’ हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. भवज्ञान हा आपल्या आजबूाजचू्या वास्तभवक पभरस्स्ितीचा 
अभ्यास आहे, हे भवद्यार्थ्यांना स चभवणे, हे सदर उपक्रमाचे उभिष्ट्ट आहे. 

या उपक्रमात, भवद्यार्थ्यांना Case Study अभ्यास पद्धतीने  एखाद्या समस्येचा ककवा पभरस्स्ितीचा रीतसर अभ्यास करणे,  
माभहती र्ोळा करून ती माुंडणे, त्यातील महत्वाचे पैल ूउलर्डणे व समस्येला सोडभवण्याचे प्रयत्न करणे याचा यात समावशे 
असणार आहे. या लोकभवज्ञानाची एक फलभनष्ट्पत्ती वास्तभवकतेवर आधाभरत  म िेसदू अहवाल असेल, जो स्िाभनक 
रभहवाशी, लोकप्रभतभनधी, प्रादेभशक शासकीय युंत्रणा व भवद्यािी व भशक्षक याुंच्यासाठी उपय क्त असेल. 

केस स्टडी :आपली ग्राम पंचायत अन्न धान्याच्या बाबतीत स्वयंपिूण आहे का ? 

सदर अभ्यासाचे उभिष्ट्ट, भनवडलेल्या ग्रामपुंचायती मध्ये ‘धान्याचा  भहशोब ककवा जमा खचय माुंडणे हा आहे. (उदा. र्ावातील 
लोक कोणते पीक घेतात, त्याचे उत्पादन भकती, त्याचा स्वतःच्या पोषणासाठी ककवा भवकण्यासाठी वापर कसे करतात. इ.) 
जर र्ावातले उत्पादन कमी असले. तर ही तटू सावयजभनक भवतरण प्रणाली (रेशन) िरून काढते का ?  बाजारातनू भकती 
धान्य भवकत घेतले जाते ? 

िोडक्यात महत्वाचे प्रश्न : 

(1)     आपल्या र्ावातील धान्याचे उत्पादन व त्याचा खप कसा काढता येईल ? 

(2)     आपल्या र्ावाला धान्याच्या बाबतीत स्वयुंपणूय कसे बनभवता येईल ? 

या अभ्यासातनू वरील प्रश्नाुंची उत्तरे कशी शोधता येऊ शकतात, ते आपण प ढीलप्रमाणे पाहूया. 

केस स्टडी : क्रमावली 

1. पवूण तयारी 

आपण कोकणाचे उदाहरण घेऊया. 

म ख्य पीक हा अन्नातील महत्वाचा घटक असतो. कोकण च्या बाबतीत िात / ताुंदळू हा आपल्या आहाराचा महत्त्वाचा 
घटक आहे. महाराष्ट्रातील अन्य िार्ात हे ज्वारी, बाजरी आभण र्हू यासारखी भपके अस ूशकतात.  कोकणातील एखादे 
र्ाव िाताचे / ताुंदळाचे भकती उत्पादन घेते आभण त्याचा वापर कसा करते याचा आपण अुंदाज बाुंधयूा. उदाहरणािय, रायर्ड 
भजल्यातील अभलबार् ताल क्यातील मापगाव हे र्ाव  घेऊ. (जनर्णना कोड 554017 (2011), भपन कोड 4022 01) 
र्ावाचा नकाशा प ढीलप्रमाणे - 
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जनर्णना 2011 च्या आकडेवारीन सार, ‘मापर्ाव’ या र्ावात एकूण 252 क ट ुंबे वसली असनू र्ावाची एकूण   लोकसुंख्या 
992 एवढी आहे. तर र्ावाचे एकूण के्षत्रफळ 262 हेक्टर एवढे आहे. रायर्ड भजल्याच्या वेब पोटयल वर भदलेल्या 
माभहतीन सार, मापर्ाव मध्ये एक रेशनचे द कान आहे. त्याचा तपशील शेवटी भदला आहे. 

आपल्या अभ्यासाची पद्धत नम ना प्रश्नावलीच्या आधारे र्ावातील लोकाुंच्या म लाखती घेवून सबुंभधत माभहतीचे सुंकलन 
करणे ही असेल. या माभहती चे सुंकलन केल्यावर आपल्याला प रवठा व मार्णीचा अुंदाज लावता येईल. यातनू मापर्ाव 
मधील अन्नाचा प रवठा वाढभवणे आभण उपलब्धता स धारणे शक्य आहे का, ते आपल्याला पाहता येईल. तसेच या दोन्ही 
बाबींवर पभरणाम करण्याऱ्या घटकाुंचे भवश्लेषण आपल्याला करता येईल. यासाठी आपण भवचारपवूयक प्रश्नावली तयार 
केली पाभहजे, तसेच त्यात जे म िे महत्त्वाचे वाटतात त्याुंचा प्रश्नावलीत समावेश केला पाभहजे. 

या अभ्यासाची स रुवात करताना याची पवूयकल्पना आपण सुंबुंभधत र्ावाला भदली पाभहजे.  यासाठी ग्रामपुंचायत कायालयाला 
अभ्यासाची माभहती देणारे पत्र पाठवले पाभहजे. जेणेकरून आपल्याला ग्रामस्ि, ग्रामसेवक व सुंबुंभधत  अभधकारी याुंचा 
सहयोर् व सहकायय भमळेल. यामाफय त आपल्याला खरी पभरस्स्िती जाणनू घेणे सोपे होईल.  आपले प ढील काम असेल, 
आधी घेतलेल्या ढोबळ माभहतीची (जसे की, र्ावाची लोकसुंख्या, के्षत्रफळ इ.) ग्रामपुंचायती कडून  पडताळणी करणे. या 
कामासाठी आपण ग्रामपुंचायत कायालयाची मदत घेऊ शकतो. 

2. गाव पातळीवरील अभ्यास - उत्पादन आणि परुवठा 

प्रिम आपण प रवठ्याच्या बाजनेू स रुवात करूया. वर नमदू केल्याप्रमाणे आपण धान्याचे दोन स्त्रोत मोजणार आहोत. 

●        र्ावातल्या शेतीतनू भनघणाऱ्या भपकाचे उत्पादन. 
●        सावयजभनक भवतरण प्रणाली (रेशन) मधनू भमळणारे धान्य. 

टीप : स्िाभनक भकरणा द कानाचे मलू्यमापन करणे हा आपल्या अभ्यासाचा िार् नाही.  हा मोठ्या  बाजारपेठेचा एक िार् 
आहे असे आपण ग्राय धरू, ज्यामधनू लोक ताुंदळू आभण इतर खाद्यपदािय खरेदी करतात. 
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एकूण उत्पादनाचा अुंदाज बाुंधण्यासाठी, आपण िात लार्वडीखालील शेतजभमनीचा अुंदाज घेणार आहोत व त्या आधारे  
शेतकऱ्याुंच्या म लाखती घेणार आहोत. हे माभहती करून घेण्याची पभहली पायरी : (अ) एकूण शेतजमीन  (ब) एकूण िात 
लार्वडीखालील शेतजमीन याची माभहती भमळवणे.  हा डेटा तलाठी ककवा कृषी सहाय्यक याुंच्याकडून उपलब्ध होईल. 
त्यानुंतर आपण  िाताची पेरणी करणारे शेतकरी आभण िात लार्वडी खालील के्षत्र याुंची यादी भमळवू.  या माभहतीच्या 
आधारे आपण प्राभतभनभधक शेतकऱ्याुंची यादी तयार करून त्याुंच्या म लाखती घेऊ. याचे उभिष्ट्ट उत्पादन व त्यावर पभरणाम 
करणाऱ्या भवभवध घटकाुंची नोंद करणे हे असेल. यातनू शेतकरी त्याुंचा िाताचा वापर कसा  करतात हेही स्पष्ट्ट होईल.  तो 
िात बाजारात भवक्री करतात ककवा स्वतः त्याचा वापर करतात हे आपल्याला येिे नोंदवता येईल.  

या भठकाणी भवचारात घ्यायचे काही महत्त्वाचे घटक : 

(1) एखाद्या शेतकऱ्याची उत्पादकता (क्क्वटल/एकर) र्ावातील आभण ताल क्याच्या अन्य शेतकऱ्याुंच्या 
सरासरीच्या त लनेत कशी आहे. 

(2) शेतकऱ्याुंच्या क ट ुंबातील भकती लोक शेतीत सहिार्ी होतात. 
(3) गतवर्षी पावसाळ्यात पावसाचे प्रमाण कसे होते व त्याचा उत्पादनावर काय पभरणाम झाला. 

सावयजभनक भवतरण प्रणाली म्हणजे रेशनच्या द कानाकडे वळूया. द कानावर जाण्याच्या आधी आपल्याला रेशन काडांचे 
प्रकार, प्रकारान सार प्रभत व्यक्तीमारे् भकती ताुंदळू भमळतो हे आपण समजनू घेतले पाभहजे. त्यानुंतर आपण रेशनच्या 
द कानाला िेट देऊन र्ावातील क ट ुंबाुंचे भवभवध प्रकारच्या रेशन काडाप्रमाणे वर्ीकरणाची करून नोंद घेऊ. या 
आकडेवारीतनू आपल्याला सबुंभधत  र्ावासाठी ताुंदळाची एकूण तरतदू भकती  ते काढता येईल. तसेच या त लनेत  द कानाुंतनू 
प्रत्यक्ष भकती ताुंदळूाचे वाटप होते हे आपल्याला समजनू येईल.  

3. गाव पातळीवरील अभ्यास - खप  

आता आपण ताुंदळूाचा खप, म्हणजेच पोषणासाठी वापर भकती ते पाहूया.  या र्ावात एकूण 252 क ट ुंबे आहेत. आपण जर 
10 % नम ना भनवडीचा भनणयय घेतला तर आपल्याला 25 क ट ुंबे हा आकडा भमळेल. आपण ग्रामपुंचायतीच्या घराुंच्या 
यादीतनू Random पद्धतीने 30 घराुंची भनवड करूया व या क ट ुंबाुंची म लाखत यादी तयार करूया. मात्र या भठकाणी आपल्या 
यादीत र्ावातील सवय पाड्ाुंचा समावेश आहे का ? हे आपण स भनस्श्चत केले पाभहजे. 

त्यानुंतर आपण त्या क ट ुंबाुंचे तपशीलवार सवेक्षण करूया. यामध्ये क ट ुंबातल्या एकूण व्यक्ती, त्याुंचे वय व कलर् याची  
नोंदी घेणे फार महत्त्वाचे असेल. या प्रश्नावलीत न आपल्याला समजनू येईल की, वषाकाठी त्या क ट ुंबाला भकती ताुंदळू 
लार्तो. त्या ताुंदळाचे स्रोत आभण त्या स्त्रोताुंपासनू  भमळणाऱ्या ताुंदळूाचे प्रमाण (उदा. स्वतःच्या शेतावरचे उत्पादन, 
बाजारातनू भवकत घेतलेले धान्य आभण रेशन द कानातनू भमळालेले धान्य आदी.) याच बरोबरीने त्या क ट ुंबाला हे धान्य 
भमळवताना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लार्तो, याची आपल्याला नोंद घेता येईल. 

प न्हा येिे भवचारात घ्यायच्या काही महत्त्वाच्या बाबी  : 

(1)  क ट ुंबातील प्रभत व्यक्तीचा आहार हा र्ावातल्या सरासरी पेक्षा कमी आहे का ? त्याची कारणे कोणती अस ू
शकतात? 

(2)  आहारात ताुंदळाभशवाय अन्य म ख्य अन्न / पदािय आहेत का ? 
(3)  सावयजभनक भवतरण प्रणाली, म्हणजेच रेशनचे  धान्य हे क ट ुंबासाठी भकती महत्त्वाचे आहे ? 
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4. णवश्लेषि 

आता आपण आपल्या अभ्यासाच्या शेवटच्या टप्पप्पयावर पोहोचलो आहोत - ते आहे भवश्लेषण आभण अहवाल तयार करणे.  
यासाठी आपण प रवठा व मार्णीचा सरासरी  डाटा एकभत्रत करू व  दोघाुंची एकूण  आकडेवारी तयार करूया. यानुंतर 
आपण या दोन आकड्ाुंमधली तफावत काढू, ती दरडोई भकती येते ? ती योग्य आहे का ? या बाबत आपण आपले मत 
येिे माुंडूया. तसेच र्ावाची पभरस्स्िती, शेतीचे उत्पादन, सावयजभनक भवतरण प्रणाली याचे काम व  महत्व यावर आपले 
भवचार माुंडूया. याच बरोबरीने माभहतीचे सुंकलन, नकाशे, तक्ते, भवश्लेषण, सचूना व भशफारशी यावर आधाररत म िेसदू 
अहवाल तयार करूया. त मचा अहवाल हा ग्रामस्िाुंना, स्िाभनक भकवा प्रादेभशक शासकीय सुंस्िा व इतराुंना उपय क्त ठरला 
पाभहजे याची आवजूयन काळजी घ्या.                                

 

स्वाध्याय : 

(1) या भठकाणी आपण पोषक आहाराचा प रवठा करणारी महत्त्वाची सुंस्िा - अुंर्णवाडी - आपल्या अभ्यासात घेतली 
नाही. त म्ही अुंर्णवाडीतनू भदला जाणाऱ्या आहाराची माभहती कशी र्ोळा कराल ते सभवस्तरपणे साुंर्ा. तसेच ही 
माभहती आपल्या अभ्यासात कशी जोडता येईल व त्याने आपला भहशेब कसा बदलेल ते साुंर्ा. 

(2) सुंत भलत आहारामध्ये प्रभिने, काबोहायड्रेट, फॅट आभण जीवनसत्त्वे इ. समावेश असतो. त्याम ळे ताुंदळू हा 
अन्नधान्याचा एकमेव आधार न मानता र्ावातील शेतीन सार आहारातील इतर अन्नधान्य (जसे की, ज्वारी, 
नाचणी, बाजरी इ.) याुंचा भहशोब कसा माुंडता येईल ते सभवस्तर साुंर्ा तसेच ही माभहती आपल्या अभ्यासात कशी 
जोडता येईल व त्यासाठी त म्हाला अभधक कोणती मारिती र्ोळा करावी लारे्ल ते साुंर्ा. 

 

तपशील  : 

रास्त िावाचे द कान : “शारदा मभहला बचत र्ट”, सुंपकय  सुंजय कशदे - 9921054958 

  

 


