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चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून
गावाचा चेहरामोहरा बदलवा

ग्रामस्तरीय रचना सक्षम केल्यासच
खरा विकास ः पोपटराव पवार
टीम अॅग्राेवन
अाळंदी
: सरपंचांनी
ग्रामस्तरीय रचना
सक्षम केल्यास
खऱ्या अर्थाने
ग्रामविकास
होऊ शकेल,
असे मत आदर्श
ग्रामविकास योजनेचे कार्याध्यक्ष
पोपटराव पवार यांनी येथे केले.
ॲग्रोवनच्या वतीने सुरू असलेल्या
सरपंच महापरिषदेत सहभागी झालेल्या
सरपंचांसमोर ग्रामविकासाची सूत्रे
उलगडताना श्री. पवार यांनी अनेक बाबी
स्पष्ट केल्या.
सकाळचे मुख्य संपादक श्रीराम
पवार अध्यक्षस्थानी होते. पाेपटराव
पवार म्हणाले की, अलीकडे गावातील
राजकारण बदलत आहे. नवे विचार,
शिक्षण घेतलेली पिढी गावाच्या
राजकारणात येत आहे. ही चांगली गोष्ट
असली तरी गावाच्या विकासाच्या
बाबतीत मात्र अनेक अडचणी येतात.
सरपंच शिकलेले जरूर आहेत, पण नेमके
तपशील माहीत नसल्याने त्यांना अपेक्षित
विकास साधता येत नाही. यामुळे
ग्रामसभेमध्ये त्यांना योग्य मांडणी करता
येत नाही. यासाठी प्रत्येक ग्रामसभेत
निडर होऊन विषय मांडले पाहिजेत.
जोपर्यंत तुम्ही लोकांसमोर प्रभावीपणे
सामोरे जात नाही तोपर्यंत गावातील
अडचणी कळणार नाहीत.
आज पाहायला गेलं तर प्रत्येक
गावात वेगळी परिस्थिती आहे. काही
गावांत ग्रामसेवक, काही ठिकाणी
उपसरपंच तर काही गावांत सदस्य
गाव चालवतात. अशा परिस्थितीमुळे
गावचा विकास अगदी अशक्य होऊन
जातो. कधी गटबाजी, हेवेदावे गावच्या
विकासाला खोडा घालतात. राज्य
शासन कोट्यवधी रुपये गावासाठी देते.
मात्र नियोजन, एकदिलाने व गावच्या

सहभागाने कामे
होत नसल्याने
गावे विकासबाबत
मागे राहतात.
खरे तर ७३ व्या
घटनादुरुस्तीत
पंचायत राज्य
व्यवस्थेत
ग्रामपंचायत
केंद्रस्थानी आहे.
या मध्ये ग्रामसभा व सरपंच यांना खूप
अधिकार दिले आहेत. प्रत्येक सरपंचाने
‘बजेट’ मांडणे गरजेचे आहे. यातून
विकास कामाची निश्चिती होऊ शकेल,
असेही पोपटराव म्हणाले.
सरपंचांना परीक्षा हवीच
ग्रामविकासाच्या दृष्टीने शिक्षित
करण्यासाठी सरपंचांसाठी परीक्षा हवीच
या मताचा मी आहे. परीक्षेत नापास
झालो तर पद जाईल ही भीती अनाठायी
आहे. परीक्षेचा हेतू सरपंच ज्ञानी होणे
हाच आहे. गावाच्या विकासासाठी
ग्रामसेवकांना परीक्षा देऊनच यावे लागते.
तर सरपंचांची परीक्षा घेणेही चुकीचे
नाही. त्यातून त्यांचा फायदाच होणार
आहे. ग्रामपंचायत सक्षम करण्यासाठी
शासन पावले उचलते. मात्र स्थानिक
इच्छाशक्ती, अनेक नियम, पोट नियमांचा
अभ्यास हवा. या बाबी जमल्या की
तुम्हाला कोणत्याही गोष्टी सहज शक्य
होतात. मात्र यासाठी कष्ट घेण्याची
प्रामाणिक पणे काम करण्याची तयारी
हवी. याच बाबींची आम्ही आमच्या
गावी अंमलबजावणी केली. यामुळे
आमचे गाव देशभरात प्रसिद्ध झाले. टीका
सहन करण्याची शक्ती हवी. आज अनेक
दाखले, परवाने आमच्या गावात येऊन
दिले जातात त्याला संघटित शक्ती आणि
नियोजनच महत्त्वाचे आहे. श्री. पवार
यांनी या वेळी विविध विषयांवर संवाद
साधला. ॲग्रोवनचे संपादक आदिनाथ
चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले.

सरपंचांचा गराडा
पोपटराव पवार यांचे मार्गदर्शनपर भाषण झाल्यानंतर राज्यभरातून
आलेल्या सरपंचांनी त्यांना गराडा घातला. पवार यांनी सांगितलेल्या गोष्टी
आणि त्या राबवताना येत असलेले प्रशासकीय अडथळे याबाबत या वेळी
महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.
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ग्रामविकासमंत्री पंकजाताई मुंडे यांचे सरपंचांना आवाहन
टीम ॲग्रोवन

आळंदी, जि. पुणे ः येथे गुरुवारी (ता. १५) सातव्या सकाळ ॲग्रोवन सरपंच महापरिषदेला
राज्यभरातील निवडक एक हजार सरपंचांनी प्रचंड उत्साहात आपली उपस्थिती दर्शविली.

गावचा कारभार प्रभावीपणे पेलणाऱ्या महिला सरपंचांची उपस्थितीही लक्षणीय होती.

फायदेशीर, शाश्वत शेतीसाठी गावपातळीवर एकत्र या!

टीम ऍग्रोवन

आळंदी, जि. पुणे : केवळ गावठाणाचा
विकास म्हणजे गावाचा विकास हा गैरसमज
डोक्यातून काढून टाका. ग्रामपंचायत व
सोसायटी या संस्थांना फक्त निवडणुका आणि
कर्जवाटपापुरते मर्यादित ठेवू नका. गावांचे
अर्थशास्त्र हे पूर्णपणे शेतीवर अवलंबनू आहे.
ही शेती फायदेशीर आणि शाश्वत करणे हेच
ध्येय ठेवा. त्यासाठी एकत्र या. गावपातळीवर
शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभारा. असा सूर
‘शेतकरी उत्पादक कंपन्या : ग्रामविकासाच्या
नव्या शिलेदार’ या मुलाखतीच्या कार्यक्रमात
उमटला.
राज्यभरातील सरपंच आणि प्रमुख
मार्गदर्शक वक्त्यांमधील सवाल जवाब यामुळ
ु े
मुलाखतीत रंगत भरली. नाशिक जिल्ह्यातील
सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीचे अध्यक्ष
विलास शिंद,े कृषिक्रांती फार्मर्स क्लबचे
अध्यक्ष अंकुश पडवळे, ‘महाएफपीसी’चे
कार्यकारी संचालक योगेश थोरात हे प्रमुख
मार्गदर्शक होते. ‘ॲग्रोवन’चे संपादक
आदिनाथ चव्हाण, सरव्यवस्थापक राजेभोसले
यांनी विचारलेल्या प्रश्नांमधून शेतकरी
उत्पादक कंपनी क्षेत्रात आपल्या कार्याचा ठसा
उमटविलेल्या शिंद,े पडवळे, थोरात यांच्या
कार्याचा प्रवास उलगडला.
शेतातच मार्केट शोधले
अंकुश पडवळे म्हणाले, की सोलापूर
जिल्ह्यातील मंगळवेढा परिसर हा अवघे
साडेचारशे मिलिमीटर पर्जन्यमान असलेला
दुष्काळी पट्टा आहे. मागील वर्षी तर
अवघा २५० मिलिमीटर पाऊस झाला.

शेतकरी कंपन्यांच्या शिलेदारांनी केले सरपंचांना आवाहन

शेतकऱ्याला पिकवता येतं पण विकता येत
नाही हे लहानपणापासनू पाहत आलोय. पदवी
घेतल्यानंतर शेतीतच काम करण्याचा निर्णय
घेतला. आपण काही तरी वेगळं ‘मॉडेल’ उभं
केलं पाहिजे हे मनात होतं. त्यातून परिसरातील
शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन शेडनेटची चळवळ
सुरू केली. सुरवातीला २० शेतकरी एकत्र
आले. आता त्यांची संख्या दोनशेपर्यंत
झाली आहेत. कृषिक्रांती फार्मर्स क्लब
आकाराला आला आहे. ढोबळी, काकडी
या शेडनेटमधील मालाला जागेवरच मार्केट
मिळविले. त्यानंतर निर्यातक्षम डाळिंब उत्पादन
सुरू केल.े आता सगळे मिळून सेंद्रिय शेती
या विषयावर काम करतो आहे. चुकीच्या
पद्धतीमुळे जमीन अडचणीत सापडली आहे.
ती वाचवणं गरजेचं आहे. राज्यातील सेंद्रिय
शेतीमालाचा एकच ब्रँड तयार करण्याच्या
दृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

ॲग्रोवन सरपंच महापरिषदेत ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्या : ग्रामविकासाच्या
शिलेदार’ या मुलाखत कार्यक्रमात बोलताना विलास शिंदे. शेजारी अंकुश पडवळे,
योगेश थोरात.

जागतिकीकरणाने शेतीचे प्रश्न जटील
ताकदीने एकत्र या; बदल निश्चित घडेल केले आहेत. देशाचा विकासदर साडेसात
टक्के होत असताना गावाचा विकासदर
विलास शिंदे म्हणाले, की

एक टक्काही नाही, हे दुर्दैवी वास्तव
आहे. गावात कुणीच थांबायला तयार
नाही. बदल तर व्हायला पाहिजे. पण हे

बदलायचं कुणी? आम्ही सह्याद्री फार्मर्स
प्रोड्यूसर कंपनीच्या माध्यमातून गाव व
शहरातील दरी दूर करण्याचे काम करायचे
ठरविले. नाशिक, दिंडोरी तालुक्यांतील
आम्ही शेतकऱ्यांनी मिळून २०११ मध्ये
शेतकऱ्यांची कंपनी स्थापन केली. आठ
वर्षांमध्ये देशातील पहिल्या क्रमांकाचे द्राक्ष
निर्यातदार आम्ही त्यातून बनलो आहोत.
अमूल कंपनीने गुजरातमध्ये २७ हजार
कोटींची यंत्रणा लोकसहभागातून उभी
केली आहे. त्या धर्तीवर आम्हाला फळे
व भाजीपाला क्षेत्रात यंत्रणा उभी करायची
आहे. भारतातून होणाऱ्या द्राक्ष निर्यातीत
१४ टक्के वाटा एकट्या सह्याद्री फार्मर्स
प्रोड्यूसर कंपनीचा आहे. आतापर्यंत या
शेतकरी कंपनीची वार्षिक उलाढाल २५०
कोटींपर्यंत पोचली आहे. एकूण सात हजार
शेतकऱ्यांची यंत्रणा तयार झाली आहे.
भारतातील सर्वांत मोठा ग्लोबलगॅप प्रमाणपत्र
असलेला शेतकऱ्यांचा गट म्हणूनही
‘सह्याद्री’कडे पाहिले जाते. कुठल्याही

सरपंच आणि वक्त्यांमध्ये रंगला सवाल-जवाब

प्रश्न : नुकतीच विदर्भ, मराठवाड्यात गारपीट झाली. नैसर्गिक
आपत्तीला कसे सामोरे जावे?

प्रश्न : आमच्या सांगली जिल्ह्यातील मिरज भागात बेदाणा जास्त
होतो. त्यासाठी गाव पातळीवर मार्केटिंग कसे करता येईल?

उत्तर : निसर्गापुढे मर्यादा आहेत. मात्र भक्कम विमा संरक्षण हा
एक चांगला पर्याय आहे. या शिवाय नुकसान झालेल्या मालाचा
वापर प्रक्रियेसाठी होऊ शकतो. प्रक्रिया उद्योगाची व्यवस्था उभी
करता येईल.

उत्तर : गाव पातळीवर मार्केटिंग करण्यापेक्षा जागतिक
पातळीवर मार्केटिंग कसे होईल हे पाहा. पिकते तिथे
विकण्यापेक्षा जिथे विकते तिथे माल कसा पोचेल याकडे लक्ष
द्या.

सरकारी मदतीशिवाय आम्ही उभे राहिलो
आहे. ताकदीने एकत्र आलो तर बदल घडू
शकतो हेच यातून दिसत आहे.
एकत्र येण्यात संधी अमाप
योगेश थोरात म्हणाले, की
भांडवलापासून ते विक्रीपर्यंतच्या सर्व
प्रश्नांवर मात करण्याचे सामर्थ्य एकत्र
येण्यात आहे. आपापल्या भागातील
पीक पद्धतीचा अभ्यास करून शेतकरी
उत्पादक कंपन्या उभ्या करणे हा महत्त्वाचा
पर्याय आहे. देशभरात शेतकरी उत्पादक
कंपन्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या चळवळीने
आता वेग घेतला आहे. आम्ही महा
एफपीसीच्या माध्यमातून या चळवळीला
गती देण्याचे काम करतो आहोत. तसेच
गावपातळीवरही काम करतो आहोत. सन
२०१४ मध्ये महाएफपीसी कंपनी आकाराला
आली. आतापर्यंत १९ जिल्ह्यांत १४९
संस्थांना सोबत घेऊन काम सुरू केले
आहे. मागील वर्षी शासकीय तूर खरेदी
केंद्रे सुरू करून आमच्या कंपनीने ३३
हजार टनांची १७० कोटींची तूर खरेदी
केली.

प्रश्न : आमच्या भागात जास्त पाण्याच्या जमिनी खारवट झाल्या
आहेत. इथे आम्ही कापूस हे पीक घेतो. त्याची उत्पादकता आणि
मार्केटिंगसाठी काय करावे?
उत्तर : खारवट जमिनीत कापसाचे पीक घेणे हे खरंच परवडणारे
आहे का याचा विचार करावा. कापसापेक्षा बांबू पिकाचे अर्थशास्त्र
हे तुलनेने चांगले आहे. पीक पद्धती बदलण्याचा विचार जास्त योग्य
राहील.

संदर्भात मोठ्या
प्रमाणावर
आळंदी, जि.
नियोजनबद्ध कामे
पुणे : गावाच्या
करण्यावर भर
विकासाच्या धुरा
दिला जात आहे.
आता मोठ्या
मागील दोन वर्षांत
प्रमाणावरील
शौचालयनिर्मितीचे
तरुण, जबाबदार
लक्षणीय काम
नेतृत्वाच्या
झाले आहे. प्रत्यक्ष
खांद्यावर आहे,
कृतीत काही केलं
हे अतिशय सकारात्मक चित्र आहे.
नाही, तर त्याचे परिमान ठरवता येत नाही
गावाच्या समस्या नीट समजून घेऊन
आणि त्याचे परिणामही मिळत नाही. या
त्यावर काम करा. ग्रामविकास हाच
महात्मा गांधी यांच्या वचनाप्रमाणे या
शासनाच्याही केंद्रस्थानी आहे. चौदाव्या संदर्भात कृती कार्यक्रम तयार करण्यावर
वित्त आयोगाच्या निधीतून गावाचा
भर दिला आहे. बेसलाइन सर्व्हे तयार
सर्वांगीण विकास करण्याची संधी
करण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यात
सरपंचांना आहे, या माध्यमातून गावाचा ६४ हजार शौचालये पूर्ण करण्याची गरज
चेहरामोहरा बदलवा, असे आवाहन
आहे. लवकरच शौचालये बांधणीची
ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी येथे
कामे १०० टक्के पूर्ण होणार आहेत. बीड
केले.
जिल्ह्यात आम्ही याबाबत मोठी गती
ॲग्रोवन सरपंच महापरिषदेत
साधली आहे.'
गुरुवारी (ता.१५) सरपंचांना मार्गदर्शन
"सरपंचांनी पाणंद मुक्तीच्या कामांना
करताना त्या बोलत होत्या. मंत्री
अग्रक्रम द्यावा. पालकमंत्री पाणंदमुक्ती
पंकजाताई म्हणाल्या, "राज्यातील
योजनेचा लाभ घ्यावा. जलयुक्त
ग्रामीण राजकारणाचं चित्र बदलत आहे. शिवारच्या माध्यमातून आतापर्यंतच्या
बिनविरोध, वय पस्तिशीच्या आत
योजनांच्या तुलनेत कमी खर्च करून
असलेले, पदवीधर, आरक्षणाशिवाय
जास्तीत जास्त उपयुक्तता वाढवली
निवडून आलेल्या महिला यांची संख्या
आहे. नैसर्गिक आपत्तीत शेतकरी
लक्षणीय आहे, यावरून असे दिसतेय,
संकटात सापडत असताना त्याला आधार
की तरुणांची संख्या जास्त आहे. गावाला देण्याची भूमिका सरकारने नेहमीच
ज्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास वाटतो.
घेतली आहे. शोषखड्डयांच्या माध्यमातून
ज्यांच्यात बदल घडविण्याची क्षमता
स्वच्छता निर्मूलन व पर्यावरण विकास
आहे. अशा तरुणांची संख्या वाढत
हे दोन्हीही साध्य आहे. ४ ते ५ लाखांत
असताना त्या प्रमाणात गाव शिवारात
गावातील शोषखड्डे काम पूर्ण होऊ
विकास घडताना दिसतोय. जबाबदार,
शकते. यावर आम्ही भर दिला आहे.
संवेदनशील तरुणांना केवळ सरपंच होऊन प्रत्येक गावातील नदी दत्तक घेऊन
भागणार नाही. त्यांची सर्वार्थाने ताकद
तिचे पुनर्जीवन करण्यावर भर देण्यात
वाढविण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने येत आहे. २०१९ पर्यंत राज्यातील ३०
याबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
हजार किलोमीटर रस्ते तयार करून
सरपंचांना शासनाकडून ओळखपत्रे दिली त्यातून हजारो गावे जोडली जाणार
जाणार आहेत. त्यांना काही सवलतीही
आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या
देण्याचा निर्णय झाला आहे. सरपंचांच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे. केंद्रीय
मानधनाचा प्रस्ताव तयार केला असून,
अर्थसंकल्पातून ग्रामीण विकासासाठी
तो लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला
१२ लाख कोटींचा निधी मिळणार आहे.
जाणार आहे. १४ वा वित्त आयोग हा
याशिवाय १ लाख कोटींची तरतूद
संपूर्णपणे ग्रामपंचायतीशी निगडित आहे. शेतीवरील कर्जांसाठी केली आहे. येत्या
या आयोगाचा मोठा निधी थेट सरपंच व काळात या योजनांच्या अंमलबजावणीतून
ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. "आमचं ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलणार
गाव, आमचा विकास'' या अंतर्गत
आहे. त्यात सरपंचांची भूमिका
गावाच्या विकासाचा आराखडा तयार
मोलाची ठरेल,'' असेही मंत्री मुंडे
करण्यात आला आहे. ग्रामविकासाच्या
म्हणाल्या.

