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प्रस्तावना 

             पालकांचा रोजगार, र्तयासाठी र्तयांचे होणार स्थलांतर अणण र्तयाचं्या सोबत 

र्तयांच्या पाल्याचे होणारे स्थलांतर अणण र्तयांचे र्तयाचं्या अरोग्य अणण णशक्षण यावर 

होणारे पररणार ह ेअपण सवाजण जाणतोच. मुलांचे शाळेतून होणारे स्थलातंर थांबणवणे 

अणण र्तयांना गुणवत्तापूणा णशक्षण दणेे यासाठी सवाजण प्रय्न  करत अहते. परंतू र्तयात 

ऄपेणक्षत यश मात्र ऄद्यापपयंत अले नाही. माझ्या शाळेत ही समस्या खूप मोठी होती. 

ती सोडवण्यासाठी णवणवध ईपाययोजना करून पणहल्या पण ऄपेणक्षत यश येत नव्हते.  

                बाजूच्या पररणस्थतीचे णनरीक्षण केल्यावर माझ्या लक्षात अले की, माझ्या 

पाड्यातील पालक जे भात ह ेएकच पीक शेतात घेतात अणण र्तयानंतर पाणी ऄसून ही 

दसुरे पीक घेतल े जात नाही. र्तयासाठी ऄनेक कारणे होती. र्तयातील सवाात महत्त्वाच े

कारण होते मागादशान. णशवाय भात णपकातून णमळणारे ईर्तपादन व र्तयातनू णमळणारे पैस े

खूपच कमी णमळत. र्तयामुळे पालकांना बाहरे कामाच्या शोधत जावे लागत होते. णशवाय 

र्तयांच्या खाण्याणपण्यात ही भात ह ेएकच मुख्य पीक ऄसल्याने मुलांमध्ये कुपोषण जास्त 

प्रमाणात ऄसायचे. ज्याचा ऄप्रर्तयक्ष पररणाम णशक्षणावर ही होत होता. या वर काय 

ईपाययोजना करावी हा णवचार करत ऄसताना शेती हा मागा ददसला. झाड े लावणे 

र्तयांची काळजी घेणे हा माझा छंदच अह.े र्तयामुळे शाळेत ही वृक्षारोपण, परसबाग, रोपे 

बनणवणे, शाळा जागा कमी ऄसल्याने प्लॅणस्टक टबमध्ये णवणवध णपकांची लागवड 

णवद्यार्थयांच्या मदतीन ेकरणे, आ. कामे शाळेत चालायची. याच गोष्टींचा पुढे मला खूप 

फायदा झाला. अता पालक र्तयांच्या शेतात णवणवध प्रयोग करत अहते. जसे सोलर पंप, 

रठबक ससचन वापर, णवणवध पालेभाज्या व फळभाज्या ची लागवड, मोगरा शेती, 

णवणवध शासकीय योजनांचा लाभ  घेणे, सेंदद्रय शेती, NGO संस्थांची मदत, यातनू 

पालकांना रोजगार तर णमळत अहचे पण रोजगार हमी च्या माध्यमातून पालकांना 

लखपती बनणवण्याचे स्वप्न सध्या मी पाहत अह.े अणण ते काही ऄंशी यशस्वी ही झाल े

अह.े अता पालकांमध्ये अर्तमणवश्वास णनर्ममती झाली अह.े ज्यामुळे मुलांचे स्थलातंर 

१०० टके्क थांबलेच अह ेणशवाय पालकांना ही र्तयांच्या च पाड्यात रोजगार णमळत अहे. 

पालक णवणवध जोडधंद ेकरू लागले अह.े  
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शेळीपालन, कुक्कुटपालन, णवट व्यवसाय, मर्तस्यव्यवसाय, आ. यातून पालक समृद्ध होउ 

पाहत अहते. लाल कांद्याच े णवक्रमी ईर्तपादन घेण्यात अम्ही यशस्वी झालो अहोत. 

शाळेच्या गावात ह े सवा काम करत ऄसताना तालुक्यात ही बऱ्याच रठकाणी शेती व 

शेती पूरक व्यवसाय करण्यासाठी कायाशाळा घतेल्या अहते. ह े सवा करताना णवणवध 

दानशूर व्यक्ती व संस्था खूप चांगले सहकाया करत अहते. माझ्या या सवा कामाची दखल 

महाराष्ट्र शासनाचे ऄप्पर मुख्य सणचव रोहयो, मृदा व जल यांनी घेतली अह.े अदरणीय 

नंदकुमार साहबेानंी स्वतः माझ्या शाळेच्या पाड्यात येउन मला व माझ्या शेतकरी 

पालकांना शाबासकी ददली अह.े तसेच साहबेांनी माझी रोजगार हमी योजनेसाठी 

राज्यस्तरावर प्रणशक्षक म्हणून नेमणूक ही केली अह.े र्तया माध्यमातून पाड्यात सध्या 

णवणवध कामे चालू अहते. NGO संस्थांच्या माध्यमातनू पाड्यात अतापयंत २००० 

झाडांची लागवड व जोपासणूक यशस्वीपणे केली अह.े  राज्य बालरक्षक म्हणून ही खूप 

चांगले काम करता अले अह.े या नवोपक्रमातून णवद्यार्थयांसाठी अणण पालकांसाठी काम 

करता यते अह ेयाचा मनस्वी अनंद णमळत अह.े 
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 नवोपक्रमाच ेशीषाक 

“शाळेतील शतेी जेव्हा पालकाचं्या शेतात जात.े” 

 

नवोपक्रमाची गरज व महत्त्व 

           माझी णजल्हा पररषद प्राथणमक शाळा,खोमारपाडा ही अददवासी व दगुाम भागात 

ऄसलेली शाळा अह.े यथे े पालक वषाभरात केवळ एकच पीक घेतात ते म्हणजे 

भात.भाताची कापणी व झोडणी झाल्यावर म्हणजे साधारणपणे ददवाळीनंतर 

रोजगाराच्या शोधत शहरी भागात म्हणजेच वसइ,पालघर,बोइसर,मंुबइ,कल्याण व 

णभवंडी आ.रठकाणी बांधकाम,मासेमारी,वाळू ईपसा करणे, शेतीची कामे,वीटभट्टी आ. 

णवणवध कामासाठी स्थलांतर करतात. स्थलांतर करताना दकर्तयेक पालक अपल्या 

पाल्याला ही सोबत घेउन जातात. र्तयामुळे मुलाच्या णशक्षणाचा प्रश्न णनमााण व्हायचा. तो 

ऄसा की शासनाने शाळेत णशकणारी मुले कुठे ही गेली ककवा अली तरी र्तयांना जवळ 

पडले र्तया शाळेत ते र्तयांचे णशक्षण घेउ शकतात.परंतू सबंंणधत रठकाणचे वातावरण,सोबत 

णशकणारी नवीन ऄनोळखी मुले, णशक्षक, पालकांचे दलुाक्ष आ. करणारे मुले एकतर शाळा 

बाह्य होतात ककवा र्तयांचा र्तयांचा गुणवत्तेवर पररणाम होतो. ही बाब माझ्या शाळेतनू 

स्थलांरीत होउन जाणाऱ्या मुलांच्या बाबत ही घडत होती. ऄशी स्थलांतर करून जाणारी 

माझ्या शाळेतील मुले ही १५ ते १७ च्या दरम्यान ऄसायची. मुलांचे स्थलातंर थांबणवणे 

गरजेचे वाटत होते. पण ते कसे थांबणवता येइल ह े मात्र समजत नव्हते. मी स्वतः एक 

शेतकरी कुटंुबातील ऄसल्याने मला शेती णवषयक काही प्राथणमक माणहती होती. अणण 

जमीन व पाणी ऄसेल तर अपण ईत्तम शेती करू शकतो ह े ही माहीत होते. माझ्या 

शाळेच्या पाड्यात ह्या दोन्ही गोष्टी चांगल्या प्रकारे ईपलब्ध होर्तया. र्तयामुळे भात शेती 

नंतर अपण आतर ही णपके घेउ शकतो ऄसा णवचार माझ्या मनात अला जो पालक 

स्थलांतर पयाायाने मुलांच े स्थलांतर थांबणवण्यासाठी रामबाण ईपाय होउ शकतो ऄसा 

णवचार माझ्या मनात अला. र्तया ऄनुषंगाने शाळेत अम्ही प्लॅणस्टक टब मध्ये( शाळेला 

जागा नसल्याने) रताळे, बटाटे, णमरची व ऄद्रक तसचे शाळेसमोर णजवल गहला ह्या 

पालकाच्या दोन गंुठे जागेत कांदा, वांगे, टोमॅटो, मेथी, पालक, शेपू, गवार आ. णपके 

मुलांच्या मदतीने घतेली होती. मुलांचे स्थलातंर थांबवायचे ऄसेल तर र्तयांच्या पालकांना 

पाड्यात रोजगार ईपलब्ध करून दणेे गरजेच ेहोते. र्तयामुळे शेती मागादशानातून पालकाचं े

पयाायाने मुलांचे स्थलांतर थाबंणवण्यासाठी सदर चा नवोपक्रम घेण्याचे ठरणवले.  
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नवोपक्रमाची ईदिष्ट े

 

माझ्या नवोपक्रमाची ईदिष्ट ेखालीलप्रमाणे अहते. 

 

१) मुलांचे अणण पालकांचे स्थलांतर थांबणवणे. 

२) मुलांचे कुपोषण कमी करण े

३) पालकांना भात शेतीणशवाय आतर णवणवध णपके घेण्यासाठी व शेती परूक 

व्यवसाय करण्यासाठी प्ररेरत करण.े  

४) णवणवध शासकीय योजनांचा व सामाणजक संस्थांचा पालकांना लाभ 

णमळवून दणेे. 

५) पालकांना पाड्यातच रोजगार णनर्ममती सोबत लखपती करणे.  
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नवोपक्रमाच ेणनयोजन 

मी माझ्या नवोपक्रमाचे णनयोजन खालील प्रमाणे केले होते. 

१) ईपक्रमपवूा णस्थतीचे णनरीक्षण  

         पूवी पाड्यातील पालक ह े शेतात भात ह े एकच पीक घेत होते. र्तयानंतर त े

रोजगाराच्या शोधत जवळील शहरात णवणवध कामाच्या शोधत बाहरे स्थलातंर 

करायचे. आतर कोणी मुलांचा सांभाळ करायला कोणी नसल्यान ेते शाळेत णशकणाऱ्या 

पाल्याला ही सोबत घेउन जायचे. ही संख्या ९० पट ऄसताना १५ ते १७ च्या दरम्यान 

ऄसायची. र्तयामुळे मुलाच्या णशक्षणाचा प्रश्न ईपणस्थत होत होता. र्तयामुळे मुले एक तर 

ऄणनयणमत व्हायची, शाळा बाह्य व्हायची ककवा र्तयांच्या गुणवत्तेवर नकारार्तमक 

पररणाम व्हायचा. तसचे पालक शेतात भात ह ेएकच पीक घेत ऄसल्यान ेव अहारात 

र्तयाचाच जास्त समावेश होत ऄसल्यान े मुलांमध्ये कुपोषण जाणवायचे. ही संख्या पण 

१२ ते १७ पयंत ऄसायची. णशवाय पालक बाहरे कामाला गेल्यावर र्तयांची अर्मथक 

णपळवणूक खूप जास्त व्हायची.  

२) सबंंणधत व्यक्ती, तज््ांशी चचाा 

          शाळेत णशकणाऱ्या मुलांचे र्तयासाठी पालकांच े स्थलांतर शेतीच्या माध्यमातून 

थांबणवण्याचे ठरणवल्यानंतर र्तयासाठी काय करावे लागेल? कोणती णपके घ्यायची? खते, 

बाजरपेठ, पाणी दणे्याची व्यवस्था, ऄंतगात मशागत आ. बाबींची माणहती पालकानंा दणेे 

गरजेचे होते. तसेच शेती पूरक व्यवसाय कोणते करता यतेील? जसे कोंबडीपालन, बकरी 

पालन आ. ची जोड दतेा यइेल का? यासाठी महाराष्ट्र शासनाच े ऄप्पर मखु्य सणचव 

अदरणीय नदंकुमार साहबे( रोहयो, मदृा व जलसधंारण), प्रगतशील शतेकरी तथा 

ऄणभनव फामासा क्लब च ेमा. ्ानशे्वर बोडके, तालकुा कृषी णवभागाच े कृषी सहाय्यक 

श्री. ढाक साहबे, रोजगार हमी योजनचे े रोजगार सवेक बाळा भसेार, ऄणजत गोरे, 

पशवुदै्यकीय ऄणधकारी डॉ. कारल,े माझी अइ आंदमुती मोरे, बस कंडक्टर सगु्रीव सरुवसे, 

ऄक्षरधारा फौंडशेन मुबंइ व लहान भाउ बाळासाहबे मोरे, ऄभयचन्द्र सावतं  याचंा 

वेळोवेळी सल्ला घेतला र्तयांच्याशी चचाा केली.  
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३) अवश्यक साधनाचंा णवचार 

         शेती व शेती पूरक व्यवसाय यांच्या माध्यमातून पालकांचे स्थलांतर थांबवायच ेह े

ठरल्या नंतर कोणर्तया णपकांची लागवड करायची, अवश्यक ते णबयाणे कोठून णमळतील? 

खते कोणती वापराची? पाण्याची ईपलब्धता कशी अह?े णपकांवर बीजप्रदक्रया कशी 

करायची? रोगराइ अली तर काय करायचे? कोणती कीटक नाशके फवारायची? कोणत े

शेती पूरक व्यवसाय करता येतील? र्तयासाठी शासनाच्या कोणर्तया णवभागाची कोणर्तया 

योजनेसाठी मदत घ्यायची? तसेच र्तयासाठी अवश्यक पात्रता व कागदपत्रे कोणती 

लागतील? फळझाड े व फुलशेती करता येइल का? र्तयासाठी शासकीय योजना व 

सामाणजक संस्थाचंी मदत णमळेल का? आ. बाबींचा णवचार केला होता. 

४) करावयाच्या कृतीचा क्रम 

          पालकानंा शेतीकड ेवळणवणे व र्तया माध्यमातून र्तयांना रोजगार ईपलब्ध करून 

दणेे ह ेमनाशी पके्क केल्यानतंर र्तयासाठी पाड्यातील पालकांना शाळेत बोलावून र्तयांची 

णमटटग घेतली. र्तयांना अपण भात शेतीनतंर ही शेती करू शकतो. र्तयात णवणवध णपके 

अपल्याला घेणे शक्य अह.े पालकांच्या स्थलांतर होण्याचे तोटे र्तयाचा मुलाच्या जीवन 

व णशक्षणावर होणार पररणार, तसेच अपण दकती ददवस मजूर म्हणून काम करणार? 

मी तुम्हाला मालक बनण्याची संधी दतेो. ऄसा संवाद पालकांशी केला. र्तयात पालकांनी 

र्तयांच्या ही काही शंका णवचारल्या. र्तयाचे शंका समाधान करण्यात अले. र्तयानतंर 

शाळेतील प्रोजेक्ट वर प्रगत शेती वर तीन चार णव्हडीओ पालकांना दाखणवले. र्तयामुळे 

र्तयांची मानणसक तयारी झाली. र्तयानंतर रोजगार हमी योजना, कृषी णवभाग यांच्या 

णवणवध योजना व र्तयांचा लाभ कसा घ्यायचा? र्तयाचा अपल्याला कसा फायदा होणार? 

याबाबत मागादशान करण्यात अले. णपके कोणर्तया शेतात कोणती घ्यायची? जणमनीची 

मशागत, रोपे बनणवणे, र्तयांची पुनलाागवड, पाणी कोणर्तया णपकांना कसे व दकती 

द्यायच,े कमी कालावधीत यणेारी णपके( ३० ते ३५ ददवस, माध्यम कालावधी लागणारी 

( ३५ ते ७० ) व जास्त कालावधी लागणारी णपके ( ७० पेक्षा जास्त ददवस) यांचे 

णनयोजन केले. ज्यामुळे पालकांना मध्य ेमध्ये पैसे णमळतील. शेतात तयार झालेला माल 

स्वतः णवकण्यावर भर दणेे, शेताचे काम नसेल तेव्हा रोजगार हमी कामावर जाणे, 

मोगरा, अंबा,अवळा, सीताफळ आ . ची लागवड करणे. जणमनीची ऄंतगात मशागत 

करण्यासाठी खुरपे आ. साणहर्तय ईपलब्ध करणे. तसचे भाव नसेल तर शेत माल साठणवणे. 

अवश्यक तेव्हा शेकऱ्यासाठी कायाशाळा अयोणजत करणे.  
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५) ईपक्रमोत्तरणस्थतीचे णनरीक्षण 

         सदर  नवोपक्रम राबणवल्यानंतर र्तयाचे खूप सकारार्तमक पररणार ददसू लागले. 

जसे मुलांचे स्थलांतर शून्य झाले. पालकांचे स्थलांतर ही ८० ते ८५ टके्क कमी झाल.े 

पालक णवणवध णपके व भाजीपाला शेतात णपकवायला लागल्याने व तो र्तयांच्याही 

अहारात जाउ लागल्याने पालकांचे अरोग्य व मुलांमधील कुपोषण खूप कमी झाले. 

तसेच मुलांमधील दकरकोळ अजर ९५ टक्क्यांपयंत कमी झाले. तसेच पालक भात 

शेतीसोबत णवणवध पालेभाज्या, फुलशेती, फळझाड े आ. ची लागवड करू लागल्यान े

र्तयांच्यात अर्तमणवश्वास णनमााण झाला.  

६) कायावाहीचे टप्पे 

नवोपक्रमाची कायावाही खालील टप्प्याने करण्यात अली. 

    जनू त ेऑक्टोबर - भात णपकांचे  णवणवध वाण रोप बनणवणे व पुनलाागवड 

करणे, पावसाळा भाजीची लागवड करणे व स्वतः णवक्री करणे, कृषी व रोजगार 

हमी च्या माध्यमातून मोगरा, अंबा व आतर फळझाड ेलावणे, NGO संस्थांच्या 

माध्यमातून पालकानंा झाडांची रोपे पुरणवणे. रोजगार हमी च्या णवणवध 

वैयणक्तक लाभ घेण्यासाठी ऄजा करणे. 

    ऑक्टोबर व नोव्हेंबर - भात णपकाची कापणी व झोडणी, आतर णपके 

घेण्यासाठी जणमनीची मशागत करणे, रोपे बनणवणे, कृषी णवभाग अणण NGO 

संस्थांच्या माध्यमातनू णवणवध णबयाणे णमळणवणे. 

   णडसेंबर त ेएणप्रल - तयार झालेली रोपे लावणे, पालकांची णमटटग, क्षेत्र भेट 

करणे, बीजप्रदक्रया करून लागवड, ऄंतगात मशागत, तयार मालाची णवक्री, 

रोजगार हमी च्या णवणवध योजनांचा प्रर्तयक्ष लाभ अणण कामावर जाणे.  

   मे - ऄद्रक, हळद आ. णपकांची लागवड करणे, जणमनीचा राब व झाड े

लावण्यासाठी खड्ड ेखोदणे. 

 

 

 

 



 

11 
 

P
ag

e1
1

 

 

७) ईपक्रमासाठी आतरांची मदत  

          सदर ईपक्रमासाठी रोजगार हमी योजनेचे ऄणतररक्त ऄप्पर मखु्य सणचव 

अदरणीय नदंकुमार साहबेाचं े णवशषे सहकाया लाभल.े र्तयांच्या मागादशानाखाली सध्या 

रोजगार हमी योजनेचा राज्य प्रणशक्षक म्हणून काम करण्याची संधी ही णमळाली अह.े 

र्तयाच बरोबर संगमनेर यथेे कायारत सहाय्यक गटणवकास ऄणधकारी मा. संदीप वायाळ 

साहबे, मा.्ानेश्वर बोडके सर, ऄक्षरधारा फौंडशेन- मंुबइ यांनी मागादशान व अर्मथक 

स्वरूपात मदत केली अह.े आस्कॉन संस्था, बायफ ससं्था, कृषी णवभाग-णवक्रमगड, 

रोजगार हमी णवभाग- णवक्रमगड पंचायत सणमती, मा. ऄभयचन्द्र सावंत साहबे- 

बेलापूर( मंुबइ), मा. योगेश चौधरी( णवक्रमगड)  मा. रवी बेंदर( कासा), माझा लहान 

भाउ, बाळासाहबे मोरे, कृषी सहाय्यक मा. ढाक साहबे, अइ आंदमुती मोरे, रोजगार 

सेवक- बाळा भसेरा, बस कंडक्टर मा. सुग्रीव सुरवसे, कें द्रप्रमुख- मा. हडबाळ सर, भाउ 

चासकर – ( प्रयोगशील णशक्षक ) मा. राजेंद्र कुमार खताळ ( गटणवकास ऄणधकारी 

णवक्रमगड ), आ. ची खूप मोलाची मदत सदर नवोपक्रमासाठी झाली.  

८) परुाव े
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नवोपक्रमाची कायावाही 

१) पवूाणस्थतीची णनरीक्षण ेव र्तयाच्या नोंदी 

  सदर नवोपक्रम राबणवण्या ऄगोदर पालकांचे व र्तयाचं्या सोबत शाळेत णशक्षण घेणारी 

मुले मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करत होती. पालक र्तयाचं्या शेतात पारंपररक भात ह े

एकच पीक घेत होते र्तयानंतर साधारणपणे भाताची झोडणी करून ददवाळीनतंर 

स्थलांतर करत होती. कारण होते रोजगाराचा शोध. भात पीक नंतर ककवा सोबत 

अपण आतर ही णपके अपल्या शेतात घेउ शकतो हा णवश्वास ककवा माणहती पालकानंा 

फारशी नव्हती. र्तयामुळे णपढ्यानणपढ्या र्तयांच े स्थलांतर होत होतं. र्तया स्थलांतराचा 

फटका घरातील शाळेत जाणारी मुल ेअणण वृद्ध व्यक्तींना बसत ऄसे. मुलांमध्ये कुपोषण 

जास्त प्रमाणात ददसनू यायचे. र्तयामुळे दकरकोळ अजारांनाही मुले लवकर बळी पडत. 

पालक कामाला बाहरे गेल्यावर मुलांच्या णशक्षणावर दषु्पररणाम होत. तसेच बाहरे 

गावी कामाला गेल्यावर प्रणतददन ४०० त े७०० रु. मजुरी णमळत ऄसनू ही पालक चार- 

पाच मणहने काम करून सोबत २०,०००ते ३०,००० रु. बचत करून घेउन येउ शकत 

होते. र्तयामागे कारण ऄस े होते की, सतत काम न णमळणे, मालकाकडून होणारी 

फसवणूक,अजारपण, व्यसन आ.मुळे पालक खूपच कमी बचत करू शकत होते. र्तयामुळे 

संबंणधत कुटंुबाची अर्मथक णस्थती अह ेतशीच राहत होती. लोक शासकीय योजना अणण 

र्तयांचे लाभ घेण्याच ेककवा माणहतीच ेप्रमाण खूपच नगण्य होते.  

२) कायावाही दरम्यान णनरीक्षण ेव माणहतीच ेसकंलन 

 सदर नवोपक्रम राबणवण्याचे सुरू झाल्यावर पालकांमध्ये नवचैतन्य णनमााण झाल.े 

पड्यातच राहून शेती व णवणवध व्यवसायांच्या माध्यमातून बाहरे णमळतात र्तयापेक्षा 

जास्त पैसे अपल्याला णमळू शकतात ह ेपालक स्वतः हून बोलू व ऄनुभवू लागले. कोरोना 

काळात बाहरे कामाला जाण्यापेक्षा पाड्यात राहून शेती केलेली चांगली ऄशी चचाा 

पालक अपसात करू लागले. वेगवेगळ्या कालावधीत येणारी णपके घेतल्याने र्तयांना 

सतत पैसे णमळू लागले. र्तयामुळे शेती प्रणत र्तयांचा णवश्वास वाढला. भात शेतीनंतर पालक 

र्तयांच्या शेतात गवार, दधुी, कारल,े हरभरे, भेंडी, दोडका, मका, टोमॅटो, पालक, 

कोसथबीर, मेथी, वांगे, सूयाफूल, शेपू, टरबूज, तूर, ऄद्रक आ. णपके घेउ लागली. र्तयाच 

बरोबर मोगरा अणण अंबा याची ही लागवड शासकीय योजनांच्या माध्यमातून पालक 

करू लागले. शेतातील काम ेकरून पालक रोजगार हमी च्या कामाला ही जाउ लागली. 

र्तयामुळे र्तया योजनेच्या माध्यमातून गायगोठा, कुक्कुटपालन शेड, शेत तलाव, 

शेळीपालन शेड आ. वैयणक्तक लाभाच्या योजनांचा प्रर्तयक्ष लाभ पालकांना णमळवून ददला. 
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र्तयाचा फायदा ही ईर्तपन्न वाढीसाठी होउ लागला. रासायणनक शेती बरोबरच पालक 

सेंदद्रय शेतीचा णवचार करू लागली. तालुका कृषी णवभागाच्या माध्यमातून णवणवध 

णबयाणे व प्रणशक्षण सत्रांचे अयोजन केले. ऄक्षरधारा व आतर सामाणजक संस्थाचं्या 

माध्यमातून ही बरीच मदत पालकांना झाली.  

३) ईपक्रम पणूा झाल्यावर णनरीक्षण ेव र्तयाच्या नोंदी 

    नवोपक्रम पूणा झाल्यावर ऄसे लक्षात अले की, पालकांचे स्थलांतर प्रमाण खूप मोठ्या 

प्रमाणात कमी झाले अह.े र्तयामुळे शाळेत णशकणाऱ्या मुलांचे स्थलांतर प्रमाण शून्यावर 

अणण्यात १०० टके्क यश अले. मुलांमध्ये ऄसलेले कुपोषणाचे प्रमाण ९० ते ९५ 

टक्क्याने कमी झाले. मुले एकाच रठकाणी राणहल्यानकेोरोना काळात र्तयांना ऑनलाआन 

ऑनलाआन णशक्षण चांगल्याप्रकारे दणेे शक्य झाले. र्तयामुळे र्तयांची गुणवत्ता वाढ करणे 

शक्य झाले. पालकांना फक्त रोजगार नाही तर र्तया माध्यमातून काही पालक लखपती ही 

झाले अहते. शेती बरोबर लोक शेती पूरक व्यवसाय करू लागले. NGO संस्थांच्या 

माध्यमातून णबयाणे, मागादशान आ. बाबी ददल्याने र्तयांचा चांगला फायदा झाला. तसेच 

पालकांना अवळा, जांभूळ, सीताफळ, काजू अशा २००० ते २५०० फळझाडांची 

लागवड ऄक्षरधारा व सुह्रद फौंडशेन मंुबइ च्या माध्यमातून केली. भणवष्य अर्मथक 

ईर्तपन्न वाढीसाठी या झाडांचा नक्कीच फायदा पालकांना होइल. रोजगार हमी योजनेच्या 

माध्यमातून अतापयंत सहा कुक्कुटपालन शेड, तीन गायगोठे, तीन शेत तलाव, १२ 

गायगोठे मंजूर झाले अहते. १७ अंबा लागवड प्रकरणे अणण १७ अंबा लागवड प्रकरणे 

कृषी णवभाग णवक्रमगड यांच्या कडून झाली अहते. ज्याचंा खूप सारा फायदा पालकांना 

होणार अह.े  

४) कायावाहीत अलले्या ऄडचणी  

सदर नवोपक्रम राबवत ऄसताना काही ऄडचणी ही अल्या. ज्याच्यात कोरोना काळ 

ऄसल्याने शेत माल णवक्री ची ऄडचण अली. व्यापारी खपु कमी दराने शेत माल मागत, 

काही शेतकऱ्यांना णपकाच्या शेवटच्या टप्प्यात पाणी कमी पडले, लाइटची व्यवस्थीत 

सोय ऄसल्याने बरेच शेतकरी णडजन आंणजन शेताला पाणी दणे्यासाठी वापरतात र्तयामुळे 

णडझेल चा खचा ही जास्त झाला. पाणी दणे्यासाठी पाइप व आंणजन ककवा पाणी मोटार 

स्वतः ची नसल्यान े त े ही भाड े शेतकऱ्यानंा ५००० रु. पयंत अले. माझ्या शाळेच्या 

पाड्यात गावातील गुरेढोरे होळी सणा पयंत बांधले जातात र्तयानंतर मोकाट सोडली 

जातात र्तयामुळे शेतातील णपकाची राखण करणे खूप कठीण होते. र्तयातनू काही वळेेला 

वाद ही णनमााण झाले. काही णपकांना बुरशी रोगाचा प्रादभुााव झाल्याने ईपाय करून ही 

२० ते ३० टके्क णपकांचे नुकसान झाले. या सवा ऄडचणींना सामोरे जावे लागले.  
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माणहतीच ेणवश्लेषण, अलेख, तके्त 

(१) 

भात शतेी णशवाय आतर णपके घणेारे पालक पूवी ४ 

भात शतेी णशवाय आतर णपके घणेारे पालक अता ५० 

 

(२) 

स्थलातंर होउन जाणारे णवद्याथी पवूी १७ 

स्थलातंर होउन जाणारे णवद्याथी अता ० 

 

 

पाऱकाांची स्थथती 

भात शेती शशवाय इतर 
पिके घेणारे िाऱक िूवी 
भात शेती शशवाय इतर 
पिके घेणारे िाऱक आता 

थथऱाांतर होऊन जाणारे विद्याथी 

स्थऱाांतर होऊन जाणारे 
पवद्याथी िूवी 
स्थऱाांतर होऊन जाणारे 
पवद्याथी आता 
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शासकीय योजनाचंा लाभ घणेारे पालक पवूी १० टके्क 

शासकीय योजनाचंा लाभ घणेारे पालक अता ९० टके्क 

 

 

 

शतेीतनू लखपती होणारे शतेकरी पवूी ० 

शतेीतनू लखपती होणारे शतेकरी अता १० 

 

 

 

शासकीय योजनाांचा ऱाभ घेणारे पाऱक  

शासकीय योजनाांचा ऱाभ 
घेणारे िाऱक िूवी ( 
टक्केवारीत ) 
शासकीय योजनाांचा ऱाभ 
घेणारे िाऱक आता   ( 
टक्केवारीत ) 

शतेीतून ऱखपती होणारे शतेकरी 

शेतीतून ऱखिती होणारे 
शेतकरी िूवी 
शेतीतून ऱखिती होणारे 
शेतकरी  आता 
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मदत करणाऱ्या NGO ससं्थाचंी सखं्या पवूी  ० 

मदत करणाऱ्या NGO ससं्थाचंी सखं्या अता ०४ 

 

 

पालकाचं ेस्थलातंर पवूी ८० त े९० टके्क 

पालकाचं ेस्थलातंर अता १० त े२०  टके्क 

 

 

मदत करणाऱ्या NGO सांथथाांची सांख्या  

मदत करणाऱ्या NGO 

सांस्थाांची सांख्या िूवी  
मदत करणाऱ्या NGO 

सांस्थाांची सांख्या आता 

पाऱक थथऱाांतर  

िाऱकाांच ेस्थऱाांतर िूवी 
िाऱकाांच ेस्थऱाांतर आता 
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नवोपक्रमाची यशस्वीता 

       सदर नवोपक्रमातून खालील प्रमाणे यश णमळणवता अले.  

१) शाळेतील मुलांचे १०० टके्क व पालकांचे ८० ते ९० टके्क स्थलांतर थांबणवता अल.े  

२) मुलांचे कुपोषण ९५ टक्क्यांपयंत कमी झाले.  

३) पालक णवणवध णपके घेउ लागली व र्तयालाच जोडून शेतीपूरक व्यवसाय ही करू 

लागली. 

४) पालकांना णवणवध शासकीय योजना अणण NGO संस्थांची मदत णमळवून दणे्यात 

यश अले.  

५) पालकांना फक्त रोजगार नाही तर लखपती बनणवण्यात ही यश अले. 

 

 

  

समारोप 

        शाळेत प्लॅणस्टक टबमध्ये सुरू झालेली शेती पालकांच्या शेतापयंत गेली अणण 

र्तयाचा खूप चांगला फायदा णवद्याथी अणण पालकांना झाला. तसे पाणहल ेतर मुलाचं ेव 

पालकांचे स्थलांतर थांबणवणे खूप मोठी समस्या अह.े परंतू सदर नवोपक्रमातनू 

पालकांचे व णवद्यार्थयाचंे स्थलांतर थांबलेच णशवाय णवद्यार्थयांना गुणवत्ता पूणा णशक्षण 

अणण पालकांना रोजगार सोबतच लखपती ही बनण्याची संधी येथ े णनमााण झाली. 

र्तयामुळे या नवोपक्रमातून खूप सारा अनंद अणण समाधान णमळत अह.े आतर ही 

रठकाणी हा नवोपक्रम नक्कीच खूप लाभदायक ठरू शकतो. ज्या माध्यमातून णवद्याथी व 

पालकांना एक प्रकारचे स्थैया णमळू शकते. 
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सदंभासचुी व पररणशष्ट े

      

 

संदभा ग्रंथ 

 ऍग्रोवन पेपर 

 सेंदद्रय शेती - डॉ. प्रशांत नाइकवाडी 

 सेंदद्रय शेतीची यशोगाथा- डॉ. णचत्रलेखा पुरंदरे 

  

 

  नवोपक्रमाची यटू्यूब सलक 

युट्युब सलक-  

https://youtu.be/1xb4W0HhlQI 

दसुरी 

https://youtu.be/JDLkVLiAmgI 

णतसरी 

https://youtu.be/rAsCXtSweZQ 

चौथी 

https://youtu.be/PlZlHjofkPI 
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नवोपक्रमात सहभागी शेतकरी 

१) जयसुक संर्तया टोकरे 

२) कृष्णा लक्ष्मण वागलोडे 

३) सोन्या लक्ष्मण टोकरे 

४) वालक्या धाकल पागी 

५) रवींद्र यशवंत गहला 

६) बाबन नवश्या बरफ 

७) लाडक्या णभकार बेंडगा 

८) काकड्या गणपत खरपडे 

९) चंद ूवामन टोकरे 

१०) रामा लाडक्या चौधरी 

११) सोनी महाद ूटोकरे 

१२) णजवन लक्ष्मण टोकरे 

१३) सद ूमहाद ूइभाड 

१४) जयेश रामू पागी 

१५) दकसन रुपजी पागी 

१६) णवजय दकसन पागी 

१७) गणेश माधव बांबरे 

१८) णवश्राम गोसवद गहला 

१९) सुरेश णभवा णचमडा 

२०) णवनोद बाबन गहला 

२१) मनोज बाबन गहला 

२२) णजवल धाक्या गहला 

२३) णमथुन दामू गहला 

२४) कृष्णा रामजी काटकरी 

२५) ररशा रघुनाथ गहला 

२६) सखाराम जयराम टोकरे 

२७) सणचन दकरण गहला 

२८) संदीप लहू ईंबरसाडा 

२९) काशीराम रामू गहला 

३०) महशे गोपाळ गहला 

३१) बाळू यशवंत गहला 

३२) मदन सीताराम ईंबरसाडा 

३३) सोमा ऄजुान ईंबरसाडा 

३४) वसंत रुपजी ईंबरसाडा 

३५) णवनोद धाक्या ईंबरसाडा 

३६) णभकल संर्तया ईंबरसाडा 

३७) वसंत बारकू ओझरे 

३८) मंगेश सचतू काटकरी 

३९) दवेराम सद ूखरपड े

४०) ऄनंता बाबु णचमडा 
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४१) णवष्णु ऄनंता णचमडा 

४२) दतू्त हरजी ठाकरे 

४३) ऄणनल लखमा लहांग े

४४) ददलीप वाज्या खरपडे 

४५) रामा माह्या बोगे 

४६)संती हरजी ठाकरे 

४७) लक्ष्मण बाबन ईंबरसाडा 

४८) रुपजी सचतू वागलोड े

४९)राज्या बंद ुईंबरसाडा 

५०) परशुराम चंद्रकांत ओझरे 

 

केलेल्या णपकांची यादी 

१) तूर 

२) हरभरा 

३) मका 

४) मुळा 

५) कांदा 

६) गवार 

७) वांगे 

८) सूयाफूल 

९) काळा भात 

१०) शेंगदाणे 

११) नागली 

१२) पालक 

१३) शेपू 

१४) मेथी 

१५) कोसथबीर 

१६) टोमॅटो 

१७) दधुी 

१८) गलका 

१९) दोडका 

२०) कारल े

२१) ऄद्रक 

२२) मोगरा 

२३) वटाणा 

२४) णमरची 

२५) कोबी 

२६) भेंडी 

 

नवोपक्रमासाठी मदत करणाऱ्या सामाणजक संस्था 

१) ऄक्षरधारा फौंडशेन- मंुबइ 

२) सुह्रद फौंडशेन - मंुबइ 

३) आस्कॉन संस्था- गालतरे 

४) बायफ संस्था- जव्हार 
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ईपक्रमाच्या बातम्या 

 

 

 



 

24 
 

P
ag

e2
4

 

 

 
 



 

25 
 

P
ag

e2
5

 

 

 

 

 



 

26 
 

P
ag

e2
6

 

 


