ALL EDITIONS

८

शनिवार, १७ फेब्रुवारी २०१८

इच्छाशक्तीतूनच घडला
जुनोनी वॉटरमीटर प्रकल्प

गावातील जलव्यवस्थापन चर्चासत्रातनू सरपंचांचे झाले प्रबोधन
टीम ॲग्रोवन
आळंदी, जि. पुणे ः गावाची इच्छाशक्ती,
सहभाग आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न यांच्या
जोरावर कोणतीही योजना सहजपणे अंमलात
येऊ शकते असा सूर शेतीसाठी उत्तम
जलव्यवस्थापन या चर्चासत्रात उमटला.
शेतीसाठी ‘वॉटर मीटर’द्वारे पाणी
वापरणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील
जुनोनी गावचे लोकप्रतिनिधी, शासकीय
अधिकाऱ्यांनी या वेळी चर्चेत सहभाग
घेतला. येथे आयोजित सातव्या सकाळॲग्रोवन सरपंच महापरिषदेच्या दुसऱ्या
दिवशी (ता. १६) पहिल्या सत्रात हे चर्चासत्र
रंगले.
जुनोनी येथील ग्रामस्थांनी शेतीमध्ये
‘वॉटरमीटर’ बसवून अनोखा यशस्वी प्रयोग
केला आहे. या प्रयोगात अग्रेसर असणारे
लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना एकत्रित
व्यासपीठावर आणून या योजनेची माहिती
उपस्थित सरपंचांना करून देण्यात आली.
हा आश्वासक प्रयोग साकारताना आलेल्या
अडचणी व त्यातून काढलेला मार्ग असा
प्रवास उपस्थितांना नवी दिशा देऊन गेला.
या चर्चासत्राच्या आयोजनामागील
भूमिका ॲग्रोवनचे संपादक आदिनाथ
चव्हाण यांनी मांडली. वॉटरमीटरचा
हा प्रयोग शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी
आणि नावीण्यपूर्ण आहे, गावागावांत तो
होण्यासाठी आम्ही प्रोत्साहन देत आहोत
असे ते म्हणाले. या योजनेचे लाभार्थी प्रा.
डॉ. भुपाल पाटील म्हणाले, की कायम
दुष्काळी व आणि पाण्यासाठी वणवण
असणाऱ्या जुनोनीला पाणी कमी मिळत
होते. ज्या वेळी टेंभू योजनेचे पाणी आले त्या
वेळी ते घेण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी चढाअोढ
लागायची. यामुळे सर्वांना समान पाणी
मिळणे दुरापास्त व्हायचे. परिणामी फायदा
कोणालाच व्हायचा नाही. गावात २९.५०
दशलक्ष घनफूट पाणीसाठ्याचा तलाव
आहे. यामध्ये योजनेचे पाणी साठविले
जाते. हे पाणी घेताना कोणतीच मर्यादा
नसल्याने पाणी पुरसे े व्हायचे नाही. यामुळे
शेतकऱ्यांत असमाधानाचे वातावरण होते.
यातूनच वॉटरमीटरची कल्पना सुचली. याचा
माझ्याही डाळिंब बागेला फायदा झाला.
त्यासाठी पाणी पुरसे े होत असल्याने बागेच्या
क्षेत्रात वाढ केली.

आळंदी, जि. पुणे ः उत्तम जलव्यवस्थापन या विषयावर सोलापूर जिल्ह्यातील जुनोनी
वॉटर मीटर प्रकल्पावर आयोजित परिसंवादात बोलताना प्रा. डॉ. भूपाल पाटील, त्या
वेळी (डावीकडून) भारत व्हनमाने, लक्ष्मण केंगार, संजय कांबळे.

असा आहे जुनोनी ‘वॉटर मीटर’ पॅटर्न

आठवड्यातून दोन दिवस शेतकऱ्यांना पाणी
दिवसभरात आठ तास पाणी
एकशे अठ्ठेचाळीस वीजपंपांच्या माध्यमातून २९६ शेतकऱ्यांच्या ५९२
एकर क्षेत्राला पाणी दिले जाते.
तीन ते पाच अश्वशक्तीचे मीटर बसवले आहेत.
तलावाचा पाणीसाठा व मीटरच्या ‘रीडिंग’प्रमाणे शेतकऱ्यांकडून बिल
आकारले जाते.

लोकांत मिसळून काम केल्याचे समाधान
लघुपाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता
लक्ष्मण केंगार यांनी ॲग्रोवनने पहिल्यांदाच
बोलण्यासाठी व्यासपीठ दिले अशी कृतज्ञता
व्यक्त करीत सरपंचांशी संवाद साधला.
आजपर्यंत मी खूप कामे केली. मात्र स्टेजवर
कोणी बोलावले नाही असे सांगत त्यांनी
जुनोनीतील यशकथेचा प्रवास सांगितला.
मी अनेक वर्षांपासून या भागात काम करतो.
जलसंधारणाची अनेक कामे केली. परंत,ु ज्या
वेळी वॉटर मीटरची कल्पना पुढे आली, त्या
वेळी सरकारी अधिकारी असल्याचे विसरून
जाऊन जास्तीत पद्धतीने लोकांच्या पुढे गेलो.
त्यांना कल्पना समजावून सांगितली. त्यांना
शासकीय पातळीवरची सर्व माहितीही दिली.
यामुळे ही योजना पूर्णत्वास गेली.
ग्रामस्थांची बदलली मानसिकता
सरपंच संजय कांबळे यांनी या
प्रयोगासाठी ग्रामस्थांची मानसिकता कशी
बदलली याबाबतचा प्रवास विषद केला.
आधि केले मग सांगितले या उक्तीप्रमाणे
पहिल्यांदा स्वतःच्या शेतात मीटर बसविले.
सरपंचानीच या कामी स्वत:च ही पद्धत
वापरून पुढाकार घेतल्याने ग्रामस्थांनी त्याला
प्रतिसाद दिला. यामुळे गावात मीटरने पाणी
वापराबाबत चांगले वातावरण तयार झाले.
प्रत्येकाला ही बाब पटल्याने मग सर्वांनीच
मीटर बसविण्यास सुरवात केली. आता
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त्याचा फायदा शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत
आहे. गट तट विसरून मी प्रत्येकाच्या घरी
गेलो. बैठका घेतल्या. माझी धडपड नक्की
कशासाठी आहे हे ग्रामस्थांच्या लक्षात येताच
शेतकऱ्यांनी मीटरने पाणी उपशास संमती
दाखविली असे त्यांनी सांगितले.
अनिर्बंध पाणी वापरावर नियंत्रण
बीट कारकून भारत व्हनमाने म्हणाले,
की अनेक गावांमध्ये पाणीपट्टी थकीत
असते. मात्र आम्ही आगाऊ पैसे भरून
नंतरच तितके पाणी घेतो. असे उदाहरण
कोणत्या गावात नसेल. कारण तलावातील
एकूण पाणी, लागणारे पाणी याचे गणित
करूनच आम्ही प्रत्येक शेतकऱ्याला किती
पाणी आवश्यक आहे त्या प्रमाणे पाणीपट्टी
आकारतो. त्यानुसार तो शेतकरी जेवढे पाणी
वापरतो तेवढीच रक्कम देतो. ही सूत्रता
आल्याने अनिर्बंध पाणी वापरावरही नियंत्रण
आले. याचा फायदा भूजल पाणी पातळी
वाढण्यावरही झाला. जो शेतकरी मीटरने
पाणी घेण्याबाबत टाळाटाळ करतो, सहकार्य
करत नाही त्याच्यावर कारवाई केली जाते.
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी याबाबत
बैठक घेऊन योजनेतील शेतकऱ्यांचा
आढावा घेतला जातो. असहकार्य करणाऱ्या
शेतकऱ्यांचे मीटर बंद करण्यासारखी कारवाई
केली जाते. त्यामुळे शेतकरी नियमाप्रमाणे
पाण्याची उचल करतात.

सरपंचांनो... पाच वर्षांत जग बदलते; मग गाव का नाही...?
टीम ॲग्रोवन

आळंदी, पुणे ः पाच वर्षांत जग बदलते;
मग सरपंच म्हणून तुम्ही गाव का बदलू शकत
नाही, असा सवाल करीत ‘‘मी अधिकारी
असूनही ३५ वर्षे लोकांसोबत काम करून
माझे निढळ गाव पूर्ण बदलून टाकले. सरपंच
म्हणून तुम्ही केवळ मिरवणार असाल तर पाच
वर्षे केव्हाच निघून जातील, परंतु सचोटीने
कामे करणार असाल तर तुम्हाला वेळ पुरणार
नाही. आता तुम्हीच ठरवा की वेळ वाया
घालवायाचा की संधीचे सोने करायचे,’’ असे
रोखठोक आवाहन पुण्याचे विभागीय आयुक्त
चंद्रकांत दळवी यांनी केले.
आळंदी येथे ‘सकाळ अॅग्रोवन’च्या
सातव्या सरपंच महापरिषदेत ‘असं साकारलं
समृद्ध गाव’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना
ते बोलत होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक
अॅग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण यांनी;
तर स्वागत सरव्यवस्थापक प्रमोद राजेभोसले
यांनी केले. साताऱ्याच्या खटाव भागातील
निढळ गावात झालेल्या विकासाची चित्रफित
श्री. दळवी यांनी सादर या वेळी सादर केली.
आयएएस अधिकारी असूनदेखील
सरकारी चौकटीत राहून कष्ट व कौशल्याने
सुधारणा घडवून आणण्यात श्री. दळवी
यांना मिळालेले यश पाहून महापरिषदेतील
उपस्थित सरपंच अवाक् झाले.
निढळ गावचा भूमिपूत्र म्हणून मी
केवळ शहरी वातावरणात न रमता
गावाच्या विकासासाठी सतत झटत
होतो. सरपंचदेखील गाव बदलू
शकतात. मी तुमच्या बरोबर आहे. काही
अडचण असल्यास माझ्याशी संपर्क

(९८२२२२१६००) साधा. शक्य झाल्यास
तुमच्या गावात येऊन संवाद साधेन, असे
आश्वासन श्री. दळवी यांनी या वेळी दिले.

कृषिकेंद्रित
ग्रामविकासासाठी...

सरपंचाच्या पाठीशी गावाने उभे राहावे
गावातील सर्व घटकांनी सरपंचाच्या
पाठीशी उभे राहणे अत्यावश्यक आहे. निम्मी
शक्ती गावच्या राजकारणात जात असेल तर
सरपंचाने गावचा विकास केव्हा करायचा
असाही प्रश्न अनेक गावांमध्ये असतो. पण
सरपंचांनी चिकाटी, प्रामाणिकपणा सोडू नये.
ग्रामस्थ आपोआप तुमच्या बरोबर येतील,
असा विश्वास श्री. दळवी यांनी दिला.
साडेचार हजार लोकसंख्येचे निढळ
दुष्काळी गाव होते. वर्षाला फक्त
सव्वापाचशे मिलिमीटर पावसाच्या या
आळंदी, जि. पुणे ः येथील ॲग्रोवन सरपंच महापरिषदेमध्ये चर्चासत्रात उपस्थित सरपंचांना मार्गदर्शन करताना पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी.
गावाला १५ वर्षांपासून टॅंकरने पाणी
आणले जायचे. आम्ही लोकसहभागातून
‘चांगला सरपंच’ म्हणून तुम्ही परिचित
केला. त्यामुळेच गावाची प्रगती सतत होत
जमीन मोजणी मोफत होण्याचा प्रस्ताव
जलसंधारणाची उत्तम कामे केली. आजही
होतात. त्यामुळे पुढे जिल्हा परिषद सदस्य
असल्याचे श्री. दळवी यांच्या मार्गदर्शनातून
गावाच्या विकासासाठी ग्रामपंचायतींना गावशिवारातील जमिनीची निश्चित
गावच्या विहिरी, बंधारे भरलेले आहेत.
किंवा पंचायत समिती सदस्यत्वासाठी तुमचे सरपंचांना दिसून आले.
माहिती हवी असते. मात्र जमिनीची मोजणी झालेली नसल्यामुळे ग्रामपचं ायतींना नाव आपोआप घेतले जाते, असे सल्ला श्री.
गावाला शंभर टक्के ठिबक संच वापराकडे
अडचणी येतात. मोजणीसाठी शुल्क आकारले जात असून, त्यामुळे मोजणी
नेत आहोत, असेही श्री. दळवी म्हणाले.
दळवी यांनी दिला.
सरपंचाने गावासाठी निधी कसा आणावा
रखडते. त्यामुळे ग्रामविकासासाठी प्रोत्साहनाची बाब म्हणून ग्रामपंचायतींना
सामूहिक जमीन मोजणी निःशुल्क करून देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला
पद-प्रतिष्ठा बाजूला ठेवावी
काय करायचे राहिले याचा ‘सर्व्हे’ केला
सरपंचाने आधी प्रस्तावित योजनेसाठी
जाणार आहे, अशी माहिती श्री. दळवी यांनी या वेळी दिली.
अभ्यास करावा. जागेचा प्रश्न मिटवूनच
गावात कामे करताना पद-प्रतिष्ठा
निढळ गावाचा विकास पाहण्यासाठी
आराखडा, प्रस्ताव तयार करावा. त्यानंतर
याबाबी बाजूला ठेवाव्या लागतात.
देशपरदेशांतून लोक येतात. पाणलोट
निधीचा शोध घ्यावा. ग्रामपंचायत, पंचायत
सनदी अधिकारी अजूनही दर महिन्यातून
विकासाचा देशातील सर्वांत मोठा प्रकल्प व समिती जिल्हा परिषद स्वनिधीतून गावाला
त्याच्याशी समन्वयानेच कामे करावीत, असे निधी मिळत जातो. हेतू स्वच्छ ठेवला
एकदा गावात जाऊन पायजमा-शर्ट
तोदेखील स्वयंसेवी संस्थेविना राबविण्याचा पैसे मिळू शकतो. जिल्हा परिषदेचा
श्री. दळवी यांनी नमूद केले.
तर गाव बदलविण्यासाठी कामे बेधडक
घालून विकासकामे करतो. गावाला
मान निढळ गावाला जातो. या गावाला
ग्रामनिधी पडून असतो. चौदाव्या वित्त
सुरू करावीत. अतिक्रमणे काढून विकास
बदलविण्यासाठी सरपंचांनी आधी नियम,
डझनभर पुरस्कार मिळाले आहेत. सर्व
आयोगातून पाच वर्षांच्या कामांसाठी पैसा
हेतू स्वच्छ ठेवनू बेधडक कामे करावीत करावा. सरपंच आरक्षण पद्धतीमुळे तुम्ही
कायदे समजून घ्यावेत. संयम व सचोटीची
मिळू शकतो. जिल्हा नियोजन समिती,
असेही पुन्हा सरपंच होणार नाहीत. त्यामुळे कामे करूनदेखील अजून काय करायचे
जोड देत ग्रामसेवकाशी संघर्ष न करता
राहिले याचा खास ‘सर्व्हे’ निढळ गावाने
पशुसंवर्धन,आरोग्य,कृषी विभागातूनही
चिकाटीने पाठपुरावा केल्यास सरपंचाला पाच वर्षे लोकसहभागातून कामे केली तर

मातीच्या आरोग्याकडेही लक्ष द्या
जमीन सुपीकता विषयावरील चर्चासत्रात मंथन

आळंदी, जि. पुणे ः जमीन सुपीकता चर्चासत्रात (डावीकडून) डाॅ. कैलास मोते,
डॉ. हरिहर कौसडीकर, स्मार्टकेमचे उपसरव्यवस्थापक संजय जगताप.
टीम ॲग्रोवन
आळंदी (जि. पुण)े ः गेल्या काही वर्षांत
जमिनीच्या सुपीकतेकडे सर्वांचचे दुर्लक्ष
होत आहे. पिकाचे उत्पादन वाढविताना
त्याच गंभीरतेने जमिनीच्या सुपीकतेकडे
लक्ष देणे गरजेचे आहे. येथनू पुढील काळात

जमिनीची सुपीकता कायम राखणे हे आव्हान
आहे. सरपंचांनी याकामी पुढाकार घ्यावा,
असे आवाहन ॲग्रोवन सरपंच महापरिषदेत
विविध तज्ज्ञांनी केल.े ॲग्रोवनने यंदाचे वर्ष
जमिनीची सुपीकता वर्ष म्हणून जाहीर केले
आहे. या अनुषगं ाने जमिनीची सुपीकता
कायम राखण्याच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या

उपायांबाबत जमिनीच्या सुपीकतेबाबत
तज्ज्ञांनी आपले विचार मांडले.
महाराष्ट्र कृषी व संशोधन परिषदेचे शिक्षण
व संशोधन संचालक डॉ. हरिहर कौसडीकर,
मृद व जलसंधारण विभागाचे संचालक डॉ.
कैलास मोते, स्मार्टकेम टेक्नॉलॉजीज’चे
उपसरव्यवस्थापक संजय जगताप आदी
तज्ज्ञांनी या चर्चासत्रात सहभाग घेतला.
यावेळी डॉ. कौसडीकर म्हणाले की, गेल्या
अनेक वर्षांपासून जमिनीचे आरोग्य बिघडत
आहे. सामू नियंत्रणात नाही, सेंद्रिय कर्बाचे
प्रमाण झपाट्याने खाली येत आहे. ही

वस्तुस्थिती लक्षात घेता संयक्त
ु राष्सट्र घं ाने
गांभीर्याने उपायांसाठी प्रयत्न सुरू केले
आहेत. जमिनी सुधारणेसाठी सर्वांनीच
एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. राज्यातील
विविध विभागांत अन्नद्रव्यांची कमतरता
गंभीरतेच्या पातळीवर आहे. याचा परिणाम
सर्वच हंगामांतील पिकांच्या वाढीवर होत
आहे. क्षारपड जमिनीचा विषयही गंभीर आहे.
जमीन सुधारायची असेल तर इथून पुढील वीस
वर्षात प्रभावीपणे प्रयत्न केल,े तरच जमीन
सुपीकतेकडे जाऊ शकते. सरपंचांनी आपल्या
गावांतील इतर प्रश्नांबरोबरीने जमिनीच्या

आरोग्यालाही प्राधान्य देण्याची गरज आहे.''
जमीन सुपीकतेसाठी सॅंपल डे
डॉ. मोते म्हणाले की, राज्यातील ४०
टक्के जमीन पडीक आहे. कोकण व डोंगराळ
भागात तर जमीन सुपीकतेची जटील समस्या
आहे. राष्ट्रीय प्रकल्प विकासांतर्गत आम्ही
याबाबत अभियान राबवत आहोत. केंद्राच्या
वतीनेही दोन वर्षांपर्वी
ू शाश्वत शेती अभियान
सुरू करण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात २३
लाख मृदा नमुने काढण्यात आले. दुसऱ्या

गावशिवारात शेतीविकास,
जोडधंदे यासाठी अभ्यास
करून योजना सुचवाव्यात
सर्वप्रथम एसटी स्टॅंडचा प्रवेश
रस्ता चांगला करून घ्यावा.
त्यानंतर इतर रस्ते दुरुस्त
करून घ्यावेत.
सांडपाणी व्यवस्थेसाठी गटार
व्यवस्था, शोषखड्डे तयार
करावेत.
घाणीचे साम्राज्य म्हणजे गाव
ही व्याख्या बदलण्यासाठी
घनकचरा व्यवस्थापन करा.
गावच्या आर्थिक विकासासाठी
पतसंस्था काढा, बॅंकेकडून
पतपुरवठा वाढविण्यासाठी
प्रयत्न करावेत.
लोकवर्गणीतून शिक्षणविषयक
कामे उभारावीत.
गावातून शहरात स्थलांतरित
झालेल्या नोकरदारांना शोधा.
त्यांना गावविकासात सामावून
घ्या.
पैसा येतो. आमदार निधी, खासदार निधी,
विशेष प्रस्ताव म्हणून निधी मिळवण्याचे
मार्ग सरपंचांकडे आहेत. मात्र, त्यासाठी
भरपूर पाठपुरावा करण्याची तयारी ठेवावी,
असेही श्री. दळवी यांनी आपल्या भाषणात
सांगितले.

‘ॲग्रोवन’चे यंदा जमीन सुपीकता वर्ष

ॲग्रोवनचे संपादक आदिनाथ चव्हाण यांनी प्रास्ताविकात २०१८ वर्ष
ॲग्रोवनच्या वतीने जमीन सुपीकता वर्ष म्हणून जाहीर केल्याचे सांगितले.
त्याअंतर्गत आगामी वर्षभर ॲग्रोवनच्या माध्यमातून जमीन सुपीकतेविषयी
शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता आणण्याचे कार्य केले जाणार आहे. राज्यातील
विविध भागांतील जमिनीचा लेखाजोखा मांडताना, त्यावरील उपायांच्या
दृष्टीने मोहीम आखणार असल्याचेही श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.
टप्प्यात १८ लाख नवीन नमुने काढण्यात
येणार आहेत. त्यानुसार आरोग्यपत्रिकेचे वाटप
सुरू आहे. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत
महाराष्ट्राचे काम अग्सरे र आहे. पुढील काळात
जमीन सुपीकतेबाबत सॅम्पल डे उपक्रम
गावपातळीवर साजरा करणार आहोत. यासाठी
सरपंचांनी सहभाग घ्यावा.''
श्री. जगताप म्हणाले की, पीक फेरपालट न
केल्याने अन्नद्रव्यांचा साठा कमी झाला आहे.

पिकांचे आरोग्य बिघडण्यामागील हे एक कारण
आहे. जमिनीच्या आरोग्याबरोबर माणसाचेही
आरोग्य बिघडत आहे. याला जमिनीतील कमी
होणारी अन्नद्रव्येच कारणीभूत आहेत. माती
परीक्षण करणे, सेंद्रिय पदार्थांचा वापर जमिनीत
प्रभावीपणे करणे, हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.
सरपंचांनी शेतकऱ्यांना याकामी प्रोत्साहन
द्याव.े ॲग्रोवनचे मुख्य उपसंपादक अमित गद्रे
यांनी सूत्रसंचालन केल.े

