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वाचा : 
1) वनयोजन (रोहयो) ववभागाचे शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारोहयो-2020/प्र.क्र.21/रोहयो-7, 

वदनाांक 05 ऑगस्ट, 2020 
2) वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारोहयो-2020/प्र.क्र.21/रोहयो-7, 

वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 
3) वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक क्र.मग्रारोहयो-20१२/प्र.क्र.३६/रोहयो-१, 

वदनाांक 09 ऑक्टोबर, 20१२ 
 
 

प्रस्तावना : 
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा मूळ उदे्दश हा ग्रामीण भागातील व्यक्तींना 

अकुशल कामाची मागणी केल्यावर कामे उपलब्ध करुन देणे व त्याद्वारे कायमस्वरुपी मत्ता वनमाण 
करणे हा आहे. मुलभतू सुववधा कोणती द्यावीत यावर ववचार करण्याची आवश्यकता असून त्यासाठी 
उवद्दष्ट्टे स्पष्ट्ट असणे आवश्यक आहे.  

अलीकडच्या काळात कमी जवमनीचा योग्य वापर करुन मोठे उत्पन्न वमळवल्याचे उदाहरण 
समाज माध्यमाांमध्ये मोठया प्रमाणावर उपलब्ध आहेत. त्यात श्री. ज्ञानेश्वर बोडके याांचे उदाहरण घेता, 
ते सेंद्रीय शेती करुन एका एकरात दर वर्षी रु.10 लक्ष वमळवतात. एवढेच नाहीतर ते इतराांना अस े
करण्यास वशकवतात सुध्दा. अलीकडे मा.मुख्यमांत्री महोदय याांच्या वनदेशाने राज्यातील प्रत्येक 
तालुक्याच्या एका गावात या पध्दतीने गटशेतीच्या माध्यमातून या प्रकारे उत्पन्न वमळवण्यासाठी 
हँडहोल्ल्डगचे कायणक्रम सुरु झाले आहे.     

             

 श्री.बोडके ज्याप्रकारे शेती करतात त्यास पाणी, कां पोस्ट, गोमुत्र आवण गोबर लागते. अर्थात 
मग्रारोहयोच्या ववववध योजनाांच्या सांयोजनातून या बाबी वदल्यास प्रत्येक शेतकरी श्रीमांत 
(लखपती) होऊ शकतात. त्यासाठी एक कुटूांब वनवडून त्याांनाच शेततळे, गोठा, नाडेप आवण 
शोर्ष खडडा एकाच वळेी एकवत्रतवरत्या द्याव ेलागतील. त्याने ते शेतकरी समृध्दीच्या मागावर 
क्रमण करेल. तरच वनयोजन (रोहयो) ववभागाच्या वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन 
पवरपत्रकाचा उवद्दष्ट्ट “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आवण “गाव समृध्द तर महाराष्ट्र समृध्द” 
साध्य होईल. 
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पाण्याचे वकफायतशीर वापरातून श्रीमांती 
 

गावात पावसाचे पडणारे पाणी अडवण्यात यश आल्यावर त्या पाण्याचे वकफायतशीर, 
आर्थर्थकदृष्ट्या फायदेशीर आवण मेहनतीने फार अवघड नसलेल्या पध्दतीने वापर कस ेकराव े
हा मुद्दा समोर उभा राहतो. “पाणी बजेट” च्या प्रवशक्षणात हा ववर्षय हाताळला जाणार आहेच. 
सोबतच अशा पध्दतीने वापर केल्याने आपल्याच राज्यातील मोठ्या सांख्येने लहान शेतकरी 
श्रीमांत झाले आहेत.  याबाबतीत एक शेतकरी श्री. ज्ञानेश्वर बोडके याांची गोष्ट्ट बोलकी आहे.  
 

श्री. ज्ञानेश्वर बोडके मवहना दहा हजार रुपय े वर नोकरी करत होते.  एके वदवशी 
त्याने बातमी वाचली की साांगली वजल्यात एक शेतकरी दहा गुांठे जवमनीतून दरवर्षी दहा 
लाख रुपये कमावतो.  या व्यक्तीने तेरे्थ भटे वदली. बातमी खरी होती. त्या शेतकऱ्याला 
एवढ्या छोयाशा जवमनीतून आलेली समृद्धी पावहली आवण त्याांनी तेरे्थच ठरवले की नोकरी 
सोडायची आवण शेती करायची. घटना छोटीशीच पण या घटनेने ते स्वतः समृद्ध तर झालेच 
वशवाय त्याांनी इतराांनाही मागण दाखवला. 
 

आज ते अवभनव फामणसण क्लब चालवतात. ते स्वतः  श्रीमांत तर झालेच आहेत पण 
इतराांनाही कसे श्रीमांत व्हाव े हेही वशकवतात. सध्या एक लाखाच्या वर शेतकरी त्याांच्याशी 
जुळलेले आहेत.  काही वर्षापूवी त्याांच्यासोबतच्या  शेतकऱ्याांनी  स्वतःसाठी एकाच वदवशी 
305 मारुती कार खरेदी केल्या. एक एकर जमीन असेल तर रोज पांधरा वीस हजार वलटर 
पाणी वापरून समृद्ध शेती कशी करावी याकवरता एक एकर जवमनीत कोणती वपके घ्यावीत, 
असे केल्याने आज वशवक्षत झालेली मुले मुली शेतात काम करू इच्च्छत नाहीत मग ती मुले 
शेतात कशी काम करतात. ऊन, र्थांडी आवण पावसात शेतीत हाताचे काम न आवडणाऱ् या 
आजच्या युवकाांना शेतीशी वनगवडत कोणकोणती कामे द्यावीत यासाठी ते पॉवलहाऊसची 
सांकल्पना साांगतात पहा https://youtube/VjG9vZ8ocf0 या ललक वर च्व्हवडओ. 
 

वरील च्व्हडीओ मध्ये लक्षात येते की श्री ज्ञानेश्वर बोडके नेमके काय साांगतात. 
त्याांना असे वाटते की आपल्या राज्यातील सवण शेतकरी श्रीमांत आवण समृद्ध व्हावते. याकवरता 
ते प्रवशक्षणाची मदत करायला तयार आहेत. प्रत्येक गाव, तालुका, वजल्यातील शेतकरी 
याांनाही ते मदतीसाठी तत्पर आहेत, त्याांची मदत घ्यावी. तसेच आपल्या तालुक्यात/ 
वजल्यात अशा प्रकारचे पॉलीहाऊस वापरून शेती करणारे लोक असतील तर तसे शेतकरी 
शोधण्यासाठी गुगल अर्थणची ही मदत घ्यावी. अन्यर्था अवभनव फामणसण क्लब याांचे सांकेतस्र्थळ 
www.abhinavfarmerclub.org येरे्थही भटे द्यावी तसेच श्री ज्ञानेश्वर बोडके याांना ही ई-मेल 
द्वारे आपण सांपकण  करू शकता. श्री ज्ञानेश्वर बोडके याांचा ई-मेल आयडी 
abhinavfarmersclub@gmail.com असा आहे. कृर्षी ववभागाने उन्नत शेती करणाऱ्या 
शेतकऱ्याांच्या मावहती चा एक सांसाधन बॅक तयार केला आहे. त्याचे ललक 
http://krishi.maharashtra.gov.in/1313/Resource-Bank आहे. 

http://www.abhinavfarmerclub.org/
mailto:abhinavfarmersclub@gmail.com
http://krishi.maharashtra.gov.in/1313/Resource-Bank
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 श्री बोडके आवण त्याांच्या कुटुांबीयाांनी हे सवण कायण करण्याची सुरुवात कशी केली, 
अडचणी आल्या त्यावर मात कशी केली, आवण असे करणे सवांना कसे शक्य आहे यावर 
आमच्या ववनांतीवरून वलहून सुद्धा वदले आहेत. ते या पवरपत्रकाच े पवरवशष्ट्ट 1 मध्ये वदले 
आहे. 
 

 तसेच भवूमहीन शेतमजूराांना सुध्दा याच प्रकारे सांयोजनातून एकवत्रत वरत्या लाभ देऊन योग्य 
प्रवशक्षण वदल्यास ते जनावराांचे दुध, गोबर, मूत्र, शेळीपालन असल्यास माांस, गाांडूळखत, 
सेंवद्रय खत इत्यादी ववकून श्रीमांत होतील. याचेही वकत्येक उदाहरण राज्यात उपलब्ध आहेत. 
अशा पध्दतीने शेतकरी असो की भवूमहीन शेतमजूर मग्रारोहयोतून आपण प्रत्येकाचा श्रीमांतीचा 
मागण खुला करु शकतो. 
 

 प्रत्येकाच्या वार्थर्षक उत्पन्नाचा मोजमाप करण्याची सुध्दा तेवढीच आवश्यकता आहे जेणेकरुन 
प्रत्येक कुटूांब आपल्या ववत्तीय वनणणय योग्य प्रकारे घेण्यास प्रवृत्त होतील, यासाठी एक ॲप 
ववकसीत करण्यात येईल. 
 

त्या अनुर्षांगाने महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतगणत काही योजनाांच्या 
सांयोजनातून (Combination) “शरद पवार ग्रामसमृध्दी योजना” राज्य योजना राबववण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. 
 

शासन वनणणय : - 
त्या अनुर्षांगाने, ग्रामीण भागातील कामाची मागणी करणाऱ् या प्रत्येक पात्र लाभाथ्यायाला शरद 

पवार ग्रामसमृध्दी योजने अांतगणत खालील नमूद केलेल्या 4 वयैच्क्तक कामाांना सवोत्तम प्राधान्यक्रमाने 
सवण ग्रामपांचायत क्षते्रात राबववण्यात याव.े   

वदनाांक ९ ऑक्टोबर २०१२ शा .वन मधील एका गावात जास्तीत जास्त ५ गोठयाांची मयादा या 
शासन वनणणयान्वय ेवगळण्यात येत आहे.   

 

1) गाय व म्हैस याांच्याकवरता पक्का गोठा बाांधणे  
सद्य:च्स्र्थती :- 

ग्रामीण भागामध्ये जनावराांच्या गोठयाची जागा ही सवणसाधारणपणे ओबडधोबड व 
खाचखळग्यानी भरलेली असते, सदरचे गोठे हे क्ववचतच व्यवच्स्र्थतवरत्या बाांधले जातात. गोठयाांमध्ये 
मोठया प्रमाणावर जनावराांचे शेण व मूत्र पडलेले असते तसेच पावसाळयाच्या वदवसाांत गोठयातील 
जवमनीस दलदलीचे स्वरुप प्राप्त होते व सदर जागेतच जनावरे बसत असल्यामुळे ते वववीध प्रकारच्या 
आजाराांना बळी पडतात. तसेच काही जनावराांना स्तनदाह होऊन उपचाराांसाठी हजारो रुपये खचण 
होतात. तर काही वळेेस गाई/म्हशींची कास वनकामी होते, त्याांच्या शरीराच्या खालील बाजूस जखमा 
होतात. बऱ् याच वठकाणी जनावराांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी बाांधलेल्या नसतात. त्याांच्यापुढील 
मोकळया जागेवरच चारा टाकला जातो. या चाऱ् यावर बऱ् याच वळेा शेण व मूत्र पडल्याने जनावरे चारा 
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खात नाही व हा चारा वाया जातो. हे टाळण्यासाठी जनावराांच्या गोठयामध्ये जनावराांना चारा व खाद्य 
देण्यासाठी गव्हाण बाांधणे अत्यावश्यक आहे. 

 

सुधारणेची गरज : - 
गोठयातील ओबडधोबड जवमनीमुळे जनावराांपासून वमळणारे मौल्यवान मूत्र व शेण याांचा सांचय 

करता न आल्यामुळे ते मोठया प्रमाणावर वाया जाते. जनावराांचे मूत्र व शेण हे एक उत्कृष्ट्ठ प्रकारच े
सेंद्रीय खत असल्याने जनावराांच्या गोठयातील जागा ही वसमेंट काँक्रीटचा वापर करुन पक्क्या स्वरुपात 
सपाटीकरण केल्यास जनावराांपासून वमळणाऱ् या मूत्र व शेण गोठयाशेजारील खडडयामध्ये एकत्र जमा 
करुन त्याचा शेतजवमनीची सुवपकता व उत्पादन क्षमता वाढववण्यासाठी उपयोग करुन घेता येईल.  

 

अनुज्ञेयता :-  
वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक वदनाांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच वनयोजन 

(रोहयो) ववभाग शासन वनणणय वदनाांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील पवरच्छेद 3.5.7 तरतुदींनुसार, 6 
गुराांकवरता 26.95 चौ.मी.जमीन पुरेशी आहे. तसेच त्याची लाांबी 7.7 मी. आवण रुां दी 3.5 मी.असावी. 
गव्हाण 7.7 मी. X 0.2 मी. X 0.65 मी. आवण 250 लीटर क्षमतेचे मूत्रसांचय टाके बाांधण्यात याव.े  
जनावराांना वपण्याच्या पाण्याची २०० वलटर क्षमतेची टाकी सुध्दा बाांधण्यात यावी. 

 

सदर कामाचा लाभ वमळववण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या वनकर्षानुसार स्वत:ची जमीन, वयैक्तीक 
लाभाच्या वनकर्षानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील.  गोठयाांच्या 
प्रस्तावासोबत जनावराांचे टॅलगग आवश्यक राहील.  

 

या कामाला वनयोजन (रोहयो) ववभागाच्या वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन 
पवरपत्रकातील पवरवशष्ट्ट-9 मधील अनुक्रमाांक 75 नुसार नरेगा अांतगणत रु.77,188/- इतका अांदावजत 
खचण येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 

अकुशल खचण   - रु. 6,188/- (प्रमाण 8 टक्के) 
कुशल खचण  - रु.71,000/- (प्रमाण 92 टक्के) 
एकूण                           -         रु.77,188/-    (प्रमाण 100 टक्के) 
 

तर्थावप हे मापदांड सध्या प्रचवलत मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी 
कोणत्याही एक लकवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अांदावजत खचात बदल होईल. त्या 
प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार वजल्हा कायणक्रम समन्वयक/वजल्हा कायणक्रम सह 
समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो याांना प्रदान करण्यात येत आहे.  

  

उपरोक्त शासन पवरपत्रकातील 6 गुराांसाठीची तरतूद रद्द करुन दोन गुरे ते 6 गुरे कवरता एक 
गोठा व त्यानांतरच्या अधीकच्या गुराांसाठी 6 च्या पटीत म्हणजचे 12 गुराांसाठी दुप्पट व 18 पेक्षा जास्त 
गुराांसाठी 3 पट अनुदान देय राहील मात्र 3 पटीपेक्षा जास्त अनुदान अनुज्ञये राहणार नाही.   
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2)  शेळीपालन शेड बाांधणे :-  
सद्य:च्स्र्थती :- 

शेळीपालन हा ग्रामीण भागातील अल्प उत्पन्न गटातील कुटूांबाच्या उपवजवीकेचे महत्वाचे साधन 
आहे. अल्प उत्पन्न असलेल्या ग्रामीण भागातील कुटूांबाच्या उत्पन्नामध्ये वाढ होण्यासाठी शेळीपालन या 
व्यवसायाकवरता मुलभतू सुववधा उपलब्ध करुन देणे गरजेच े आहे.  ग्रामीण भागातील शेळी मेंढी 
पालनावर उदरवनवाह करणारी गोरगरीब कुटूांबे पैशाअभावी शेळया-मेंढयाना चाांगल्या प्रकारचा 
सरांवक्षत वनवारा देऊ शकत नाहीत. चाांगल्या वनवाऱ्याअभावी शेळया मेंढयामध्ये वववीध प्रकाराचे 
जांतजन्य, सांसगणजन्य, बाहयपरजीवी वकटकाांचा प्रादुभाव होतो. त्यामुळे रोगग्रस्त, खुरटी व 
आर्थर्थकदृष्ट्टया फारशी वकफायतशीर नसलेल्या शेळया-मेंढयाचे कळप पाळले जातात. याकवरता 
मागणी केलेल्या प्रत्येक कुटूांबास नरेगा योजनेअांतगणत शेळीपालन शेड बाांधणे हे काम उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल.  
 

सुधारणेची गरज : - 
ग्रामीण भागामध्ये शेळया - मेंढयापासून वमळणारे शेण, लेंडया व मूत्र यापासून तयार होणा-या 

उत्कृष्ट्ठ दजाच्या सेंद्रीय खताांचा पक्क्या स्वरुपाच े व चाांगले गोठे नसल्याने नाश होतो. शेळया - 
मेंढयाकवरता चाांगल्या प्रतीचे शेड बाांधून वदल्यास या जनावराांचे आरोग्य देखील चाांगले राहणार असून 
वाया जाणारे मल, मूत्र एकत्र करुन शेतीमध्ये उत्कृष्ट्ठ प्रकारचे सेंद्रीय खत म्हणनू वापर करता येईल. 
यामुळे शेतीच्या सुवपकतेबरोबरच शेती उत्पादन वाढीवर चाांगला पवरणाम होऊन उदरवनवाहासाठी 
मदत होऊ शकेल. 

 

वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक वदनाांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच वनयोजन 
(रोहयो) ववभाग शासन वनणणय वदनाांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील पवरच्छेद 3.5.9 तरतुदींनुसार, 10 
शेळयाांकवरता 7.50 चौ.मी.वनवारा पुरेसा आहे तसेच त्याची लाांबी 3.75 मी. आवण रुां दी 2.0 मी.असावी. 
चारही लभतीची सरासरी उांची 2.20 मी. असावी. लभती 1 : 4 प्रमाण असलले्या वसमेंटच्या व ववटाांच्या 
असाव्यात. छतास लोखांडी तुळयाांचा आधार देण्यात यावा. छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखांडी पत्र े / 
वसमेंटचे पत्रे वापरावते.  तळासाठी मुरुम घालावा.  शेळयाांना वपण्याच्या पाण्याची टाकी बाांधावी. 

 

सदर कामाचा लाभ वमळववण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या वनकर्षानुसार स्वत:ची जमीन, 
वयैक्तीक लाभाच्या वनकर्षानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. तसेच 
भवूमहीन (शेती नसलेले) कुटूांबाना प्राधान्य देण्यात याव.े  

 

अनुज्ञेयता :- 
या कामाला वनयोजन (रोहयो) ववभागाच्या वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन 

पवरपत्रकातील पवरवशष्ट्ट-9 मधील अनुक्रमाांक 76 नुसार नरेगा अांतगणत रु.49,284/- इतका अांदावजत 
खचण येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
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अकुशल खचण   - रु. 4,284/- (प्रमाण 8 टक्के) 
कुशल खचण  - रु.45,000/- (प्रमाण 92 टक्के) 
एकूण   - रु.49,284/- (प्रमाण 100 टक्के) 
 

तर्थावप हे मापदांड सध्या प्रचवलत मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी 
कोणत्याही एक लकवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अांदावजत खचात बदल होईल.  त्या 
प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार वजल्हा कायणक्रम समन्वयक / वजल्हा कायणक्रम सह 
समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो याांना प्रदान करण्यात येत आहे.   

 

लाभार्थाने शेळीची व्यवस्र्था स्वत: करणे 
शेळी ही गरीबाची गाय समजली जाते. मुख्यत: भवूमहीन शेतमजूर शेळी पालन करतात. 

भवूमहीन शेतमजूराकडे समृद्धी कवरता शेतजमीन नसल्यामुळे शेळीपालन लकवा तत्सम बाबीच श्रीमांती 
कवरता वशल्लक राहतात. शासनाच्या पवरपत्रकाप्रमाणे 10 शेळयाांचा एक गट वदला जातो. शासनाचे 
अनुदान न  वमळाल्यास एका भवूमहीन शेतकऱ्याला स्वतःच्या पैशातून दहा शेळया ववकत घेणे शक्य होत 
नाही. त्यामुळे हे स्पष्ट्ट करण्यात येते की दहापेक्षा कमी शेळयाांचा गट असल्यास त्या शेतमजुराला 
गवरबीतून बाहेर पडणे अवघड जाते. सध्या बाजारात एक शेळी अांदाजे आठ हजार रुपयात वमळते. 
रोजगार हमी योजनेतून हा खचण अनुज्ञये नाही. एक भवूमहीन शेतमजूर स्वतःच्या पुांजीतून दोन शेळया 
जर ववकत घेऊ शकला तर त्या शेळयाांची सांख्या दर सहा मवहन्यात वकमान दोन पट होते त्यामुळे एका 
वर्षांत त्या शेतमजूर/शेतकरी याांच्याकडे 10 शेळयाांचा गट वनमाण होऊ शकतो.  त्यामुळे उपरोक्त सवण 
बाबी पाहता वकमान दोन शेळया असलले्या भवूमहीन मजुराांना/ शेतकऱ्याांना सदर योजनेचा लाभ 
अनुज्ञेय करणे योग्य होईल. 

तसेच हेही स्पष्ट्ट करण्यात येते की शेळीपालनाच्या शेडसाठी प्रत्येक दहा शेळयाांसाठी एक गट 
समजण्यात येईल व त्याप्रमाणे पवरपत्रकानुसार अनुदान अनुज्ञये करण्यात येईल तसेच, ज्या 
लाभाथ्यायाकडे 10 पेक्षा अधीक शेळया असतील त्याांना शेळयाांसाठीचे दोन गट लक्षात घेवून दोन पट 
अनुदान राहील. मात्र एका कुटुांबास जास्तीत जास्त 30 शेळयाांकवरता तीन पट अनुदान मांजूर करण्यात 
येईल. 

 

जगन प्रल्हादराव बगाडे 
मी, जगन प्रल्हादराव बगाडे खापरवाडी बु।। ता. अकोट वज.अकोला येरे्थ राहत असुन माझे 

वडील श्री.प्रल्हादराव जगदेव बगाडे हे साधारणपणे पन्नास वर्षांपूवी बुलढाणा वजल्हा (शेलगाव 
मुकुां द) येरु्थन पोट भरण्याकवरता,मोलमजुरीसाठी खापरवाडी बु।। येरे्थ स्वगीय बाळ महाजन 
याांच्याकडे पन्नास पैसे रोजच्या मजुरी करीत होते. आई ववडलाांनी मजुरीतून र्थोडे पैसे साठवून 
सुरुवातीला एक बकरी व दोन वपल्ले(एकशे पांचेचाळीस) रुपयाला ववकत घेतली होती. त्यापासून तीन 
वर्षात दहा शेळया ववकून दोन एकर शेती ववकत घेतली. सुरवातीला दोन  वळेेस च ेजेवण व अांगभर 
कपडे सुद्धा वमळत नव्हते. त्याही पवरच्स्र्थतीत दोन शेळया वशल्लक रावहल्या. त्यापासून सकाळी 
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दुसऱ्याकडे मजुरी करणे व दुपारून शेळया चारणे ही कामे कधी आई तर कधी वडील वनयमाने करीत 
रावहले. त्यानांतर घरच्या शेतातील पीक व शेळयाांपासून झालेली वपल्ल ेववकून आणखी 3 एकर शेती 
घेतली. मागील पवरच्स्र्थतीची पूणण जाणीव असल्याने आजही जवळ जवळ पन्नास वर्षांपासून आमच्या 
घरी बकरीचा खुटा मोड झाला नाही बकरीपासून आमची प्रगती झाली असून सुरवातीला घेतलेली 
शेती गावापासून खूप दूर होती. 

 

आज आमच्याकडे गावाजवळच पांधरा एकर(बागाईत) शेती झाली असून शेळीपासूनच 
आमच्या प्रगतीला सुरवात झालेली आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या शेळीलाच आमची कुलदेवता 
मानतो.  

 

आज प्रगतीपर्थावर असताना आम्हाला शेळयाांबद्दल खूपच पे्रम आहे. त्यामुळे आमच्या 
कुटुांबातील कोणीही शेळया पूणणपणे ववकायला तयार नाही. शेतीपासून आम्हाला दरवर्षी साधारणपणे 
पन्नास हजार ते सत्तर हजार रुपये उत्पन्न वमळते. आजही आमच्याकडे 10 शेळया व सहा वपल्ल ेआहेत. 
शेळी म्हणज े गवरबाांचे a.t.m. मशीनच आहे असे मी मानतो. त्यामुळे शेतीला पूरक धांदा लकवा 
बेरोजगार युवक युवतींनी शेळीपालन हा व्यवसाय करून आपला प्रगतीचा मागण वनवडावा अस े मी 
नम्रपणे आवाहन करतो व यातून आपली प्रगती झाल्यावशवाय राहणार नाही याची ग्वाही देतो.                                            

                                                           आपलाच स्नेही, 
                                                          जगन प्रल्हादराव बगाडे 

                                                           8080293865 
 

3) कुक्कुटपालन शेड बाांधणे  
सद्य:च्स्र्थती :-  

परसातील कुक्कूट पालनामुळे ग्रामीण भागातील कुटूांबाना पूरक उत्पादनाबरोबरच 
आवश्यक पोर्षक प्राणीजन्य प्रावर्थनाांचा पुरवठा होतो. खेडयामध्ये कुक्कूटपक्षाांना चाांगल्या प्रतीचा 
वनवारा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे त्याांचे आरोग्य नेहमीच खालावलेले असते. कुक्कूटपक्षयाांचे उन, 
पाऊस, परभक्षी जनावरे व वारांवार येणा-या आजाराांपासून सरांक्षण करण्यासाठी चाांगल्या प्रतीचा 
वनवारा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. चाांगल्या वनवा-यामुळे रात्रीच्या वळेी त्याांचे, वपल्लाांचे व 
अांडयाचे परभक्षी प्राण्याांपासून सरांक्षण होण्यास मदत होईल. 

 

सदर कामाचा लाभ वमळववण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या वनकर्षानुसार स्वत:ची जमीन, 
वयैक्तीक लाभाच्या वनकर्षानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील. तसेच 
भवूमहीन (शेती नसलेले) कुटूांबाना प्राधान्य देण्यात याव.े 

 

या कामाला वनयोजन (रोहयो) ववभागाच्या वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन 
पवरपत्रकातील पवरवशष्ट्ट-9 मधील अनुक्रमाांक 77 नुसार नरेगा अांतगणत रु.49,760/- इतका अांदावजत 
खचण येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
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अकुशल खचण   - रु. 4,760/- (प्रमाण 10 टक्के) 
कुशल खचण  - रु.45,000/- (प्रमाण 90 टक्के) 
एकूण   - रु.49,760/- (प्रमाण 100 टक्के) 
 

तर्थावप हे मापदांड सध्या प्रचवलत मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपैकी 
कोणत्याही एक लकवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अांदावजत खचात बदल होईल.  त्या 
प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार वजल्हा कायणक्रम समन्वयक / वजल्हा कायणक्रम सह 
समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो याांना प्रदान करण्यात येत आहे.   

 

अनुज्ञेयता :- 
वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक वदनाांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच 

वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन वनणणय वदनाांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील पवरच्छेद 3.5.8 
तरतुदींनुसार, 100 पक्षयाांकवरता 7.50 चौ.मी.वनवारा पुरेसा आहे तसेच त्याची लाांबी 3.75 मी. आवण 
रुां दी 2.0 मी.असावी. लाांबीकडील बाजूस 30 सेमी उांच व 20 सेमी जाडीची, ववटाांची जोत्यापयंत लभत 
असावी. तसेच छतापयंत कुक्कूट जाळी 30 सेमी X 30 सेमीच्या खाांबानी आधार वदलेली असावी. 
आखूड बाजूस 20 सेमी जाडीची सरासरी 2.20 मीटर उांचीची लभत असावी. छतास लोखांडी तुळयाांचा 
आधार द्यावा.छतासाठी गॅल्व्हनाइज्ड लोखांडी पत्रे / वसमेंटचे पत्रे वापरावते. तळयाच्या पायासाठी 
मुरुमाची भर घालावी त्यावर दुय्यम दजाच्या ववटा व वसमेंटचा 1 : 6 प्रमाण असलेला मजबूत र्थर 
असावा.  पक्षयाांना वपण्याच्या पाण्याची व्यवस्र्था करावी.  

 

लाभाथ्यायाने पक्षयाांची व्यवस्र्था स्वत: करणे : - 
सध्या शासन पवरपत्रकानुसार 100 पक्षयाांकवरता अनुदान अनुज्ञये आहे. मात्र, यामध्ये असे स्पष्ट्ट 

करण्यात येते की, ज्या शेतकऱ्याांना /शेतमजूराांना कुक्कुटपालन करावयाच े आहे. परांतु, 100 पेक्षा 
अधीक पक्षी ज्याांच्याकडे नाहीत अशा लाभाथ्यायांनी 100 रुपयाांच्या स्टॅम्प पेपरवर दोन जावमनदाराांसह 
कुक्कुटपालन शेडची मागणी करावी व त्यानुसार सांबांधीत यांत्रणेने सांबांधीत लाभाथ्यायास शेड मांजूर 
कराव ेव शेडचे काम पूणण झाल्यानांतरच्या 1 मवहन्याांच्या कालावधीत कुक्कुटपालन शेडमध्ये 100 पक्षी 
पाळण्यासाठी आणणे बांधनकारक राहील.  जरी शेड 100 पक्षयाांकवरता अनुज्ञये करण्यात आल ेअसल े
तरीही सदर शेडमध्ये 150 पक्षी सामावू शकतात. त्यामुळे 100 पक्षी यशस्वीवरत्या साांभाळणाऱ्या 
लाभाथ्यायांनी पक्षयाांची सांख्या 150 च्या वर नेल्यास सदर लाभाथ्यायास मोठ्या शेडसाठी दोनपट वनधी 
उपलब्ध करुन देण्यात यईेल. तर्थावप, कोणत्याही कुटुांबास दोनपट पेक्षा अधीक वनधी अनुज्ञये राहणार 
नाही. अन्य तरतूदी उपरोक्त पवरपत्रकानुसार राहतील.  

 

4) भ-ूसांजीवनी नाडेप कां पोस्टींग :-  
गरज :-  

जवमनीच्या आरोग्यात सुधारणा केल्यास कृर्षी उत्पादनात मोठया प्रमाणावर भर पडू शकते. 
शेतातील कच-यावर कां पोल्स्टगव्दारे प्रक्रीया केल्यास त्यातील सेंद्रीय पदार्थण जैववक पध्दतीने, सूक्षम 



शासन वनणणय क्रमाांकः मग्रारो-2020/प्र.क्र.70/रोहयो-7 

 

             पृष्ट्ठ 19 पैकी 9  

जीव तसेच गाांडुळाव्दारे कुजून त्यापासून उत्तम प्रकारचे हयूमस सारखे सेंद्रीय कां पोस्ट खत तयार होते. 
या खताचा वापर शेतात मोठया प्रमाणावर केल्यास, जवमनाच्या आरोग्यात सुधारणा होऊन, कृर्षी 
उत्पादनात मोठी भर पडू शकते. अशा सेंद्रीय पदार्थात सवणच प्रकारच े सूक्षम जीव मोठया प्रमाणावर 
असतात. योग्य पवरच्स्र्थतीत, या सूक्षम जीवाांची सांख्या वाढते आवण हे मोठया सांख्येत असलेले सूक्षम 
जीव, सेंद्रीय पदार्थांचे ववघटन झपाटयाने करतात.  

 

वसध्दाांत :- 
वनयोजन (रोहयो) ववभाग शासन पवरपत्रक वदनाांक 09 ऑक्टोबर, 2012 अन्वये तसेच वनयोजन 

(रोहयो) ववभाग शासन वनणणय वदनाांक 01 ऑक्टोबर, 2016 मधील पवरच्छेद 2.4 तरतुदींनुसार, नाडेप 
कां पोल्स्टग अांतगणत 3.6 मी X 1.5 मी X 0.9 मी आकाराचे जवमनीवरील बाांधकाम अपेक्षीत असून, 
त्यापासून साधारणत: 2 ते 2.25 टन कां पोस्ट खत 80 ते 90 वदवसाांत तयार होते. हे खत 0.25 हेक्टर 
क्षते्रास पुरेसे आहे. शेतातून वनघालेल्या सवण वनस्पतीजन्य पदार्थांपासून सेंद्रीय खत तयार करुन, परत 
शेतात टाकणे ही काळाची गरज आहे. सेंद्रीय खताांमुळे जवमनीचा कस व जलधारण शक्ती वाढून पोर्षक 
द्रव्याांचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होतो. जमीन भसुभशूीत राहून जवमनीत हवा खेळती राहते. शेतात 
उपयुक्त सूक्षम वजवाणूांची वाढ होण्यास मदत होते. नाडेपच्या बाांधकामातील चारही लभतीत वछदे्र ठेवली 
जातात, जेणेकरुन त्यातून हवा खेळती राहून सेंद्रीय पदार्थांचे ववघटन होण्यास, कुजण्यास चालना 
वमळते.  

 

यशस्वीतेासाठी प्रवक्रया :- 
नाडेपचे बाांधकाम पूणण झाल्यावर, त्यात सेद्रीय पदार्थण/ कचरा, शेण माती आवण मातीचे एकावर 

एक र्थर रचले जातात. साधारणत: पवहल्या र्थरात 100 वकलो कचरा तळात रचला जातो, तो अांदाजे 6 
इांच उांचीचा असतो. 4 वकलो गायीचे शेण 125 ते 150 वलटर पाण्यात वमसळून पवहल्या र्थरावर लशपले 
जाते. हांगामातील तापमानानुसार पाणी कमी-जास्त लागते. या शेण पाण्याचा दुस-या र्थराच्या वर खडे, 
काच, इत्यादी ववरहीत गाळलेली स्वच्छ माती (पवहल्या र्थरातील कच-याचे वजनाचे अांदाजे वनम्मे 50 ते 
55 वकलो) दुस-या र्थरावर पसरावी, त्यावर र्थोडे आवश्यकतेनुसार पाणी लशपडाव.े अशा प्रकारे एकावर 
एक र्थर नाडेप टाकीच्या टाकीच्या वर 1.5 फुटापयंत रचनू ढीग तयार करावा. त्यानांतर वढगाचा वरचा 
र्थर 3 इांचचे शेण व मातीचे वमश्रणाने (400 ते 500 वकलो) बांद करतात. 2 ते 3 मवहन्यात काळपट 
तपवकरी, भसुभशूीत, मऊ, ओळसर आवण दुगंध ववरहीत कां पोस्ट तयार होते.  

 

सदर कामाचा लाभ वमळववण्यासाठी मनरेगा योजनेच्या वनकर्षानुसार स्वत:ची जमीन, 
वयैक्तीक लाभाच्या वनकर्षानुसार इतर आवश्यक कागदपत्र असलेले लाभार्थी पात्र असतील.  

 

अनुज्ञेयता :-  
या कामाला वनयोजन (रोहयो) ववभागाच्या वदनाांक 02 सप्टेंबर, 2020 रोजीच्या शासन 

पवरपत्रकातील पवरवशष्ट्ट-9 मधील अनुक्रमाांक 13 नुसार नरेगा अांतगणत रु.10,537/- इतका अांदावजत 
खचण येईल. त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 
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अकुशल खचण   - रु. 4,046/- (प्रमाण 38 टक्के) 
कुशल खचण  - रु. 6,491/- (प्रमाण 62 टक्के)      
एकूण   - रु.10,537/- (प्रमाण 100 टक्के) 
 

नाडेपचा प्रमाण एवढा जास्त (वकमान 10 युनीट) करावा की फक्त याच्या आधारावर लोक 
सेंद्रीय खत तयार करुन आवण ते ववकून समृध्दीकडे वाटचाल करतील. 

 

तर्थावप, हे मापदांड सध्या प्रचवलत मजूरी दर व DSR प्रमाणे आहे. जेव्हा केव्हा या दोनपकैी 
कोणत्याही एक लकवा दोन्हींच्या दरात बदल होईल तेव्हा या अांदावजत खचात बदल होईल.  त्या 
प्रकारच्या बदलास मान्यता देण्याचा अवधकार वजल्हा कायणक्रम समन्वयक / वजल्हा कायणक्रम सह 
समन्वयक/ आयुक्त, मग्रारोहयो याांना प्रदान करण्यात येत आहे.   

 

5. 60:40 चे प्रमाण राखणे:- 
महात्मा गाांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअांतगणत भू-सांजीवनी नाडेप कां पोस्टींग हे काम 

वगळता उवणरीत जनावराांचा गोठा बाांधणे, शेळीपालन शेड बाांधणे व कुक्कूटपालन शेड बाांधणे इत्यादी 
कामाचे अकुशल-कुशल प्रमाण हे अनुक्रमे 8:92, 9:91 व 10:90 इतके आहे. सदर बाब पाहता, सदर 
कामाांमुळे वजल्हयाांचे 60:40 (अकुशल-कुशल) प्रमाण राखल ेजाणार नाही. त्यामुळे सदरची कामे हाती 
घेत असताना अकुशल-कुशल प्रमाण राखण्याच्या अनुर्षांगाने खालीलप्रमाणे इतर अनुज्ञये कामे हाती 
घेण्यात यावीत.  

 

१) वयैच्क्तक वृक्ष लागवड व सांगोपन (3 वरे्ष -1 हेक्टर) (कोणतेही वृक्ष लकवा ववववध वृक्षाांचे 
वमश्रण) 

2) वयैच्क्तक शेततळे - 15 X 15 X 3.00 
3) शेत लकवा बाांधाांवर वृक्ष लागवड (वबहार पॅटनण) 
4) शोर्ष खडे्ड 
5) कां पोस्ट बांलडग 

 

वरील यादी फक्त उदाहरणादाखल वदले आहेत. तर्थावप 60:40 चा प्रमाण राखण्यासाठी जे 
काही काम ग्रामपांचायत / लाभाथ्यायास आवण यांत्रणेस सुचेल ती मजुरीचे प्रमाण अवधक असलेली सवण 
कामे घेता येतील. याप्रमाणे जनावराांचा गोठा बाांधणे, शेळीपालन शेड बाांधणे व कुक्कूटपालन शेड 
बाांधणे यापैकी एक काम एका लाभाथ्यायास मांजूर करुन प्रत्येक लाभार्थी पातळीवर मग्रारोहयो अांतगणत 
अनुज्ञेय असलले्या वववीध कामाच्या सांयोजनातून  60:40 चा अकुशल कुशल प्रमाण राखण्याचा प्रयत्न 
करावा. अपवाद पवरच्स्र्थतीत इतर वयैच्क्तक लकवा सावणजवनक कामाांच्या बचतीतून कुशल खचाचा 
उपयोग करुन 60:40 चा प्रमाण राखण्यात यावा.  
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तसेच ज्या ग्रामपांचायत क्षते्रामध्ये नरेगा अांतगणत अनुज्ञये 275 वयैक्तीक व सावणजवनक 
कामाांपैकी ज्या कामाांमध्ये अकुशल खचाचे प्रमाण जास्त आहे, अशी वयैक्तीक व सावणजवनक स्वरुपाची 
कामे हाती घेऊन सुध्दा अकुशल-कुशल खचाच े60:40 प्रमाण राखण्यात यावा.  

 

इतर मजूराांचा रोजगार लकवा  लोकाांच्या श्रमदानाची मदत :-  
कुटुबाांच्या समृध्दीकरीता मग्रारोहयोंतगणत अनुज्ञये ववववध कामाांचे सांयोजन केल्याने एका 

कुटुांबास एकाच वर्षात १०० पेक्षा अवधक वदवसाांची कामे द्यावी लागू शकते.  अशा पवरच्स्र्थतीत गावातील 
इतर कामाांची मागणी करणारे इतर मजूराांना वयैच्क्तक कामात काम करण्याची परवानगी देण्यात यावी.  
गावात कामाच्या मागणी करणाऱ्या मजूराांची सांख्या कमी असल्यास इतर लोकाांना श्रमदान करुन मदत 
करण्यास लवनती करण्यात यावी.  हे कायण श्रमदान समजले जात असते तरी त्या कामाचा मोबदला 
देण्यात यावा, अन्यर्था ६०:४० चा प्रमाण राखण्यात अडचण वनमाण होईल.  

 

6) प्रवशक्षण :- 
सदर योजनेमध्ये शेतकरी लखपती व्हावा यासाठी ववववध योजनेच्या माध्यमातून समृध्दी 

साखळी वनमाण व्हावी हा उदे्दश आहे. सदर योजनेतून प्रामुख्याने गुराांचा गोठा, शेळया लकवा मेंढ्याांचा 
गोठा, कुक्कुट पालन शेड इत्यादींचा समावशे असले तरी सोबतीला फळबाग, वृक्ष लागवड, शेततळे व 
इतर योजनाांचा समन्वय साधावयाचा आहे. या सवण बाबींसाठी दृष्ट्टीकोण ववकवसत होण्यासाठी 
प्रवशक्षणाची गरज राहील.  

 

पशुसांवधणन सोबत चारा व पशु खाद्याचा ववर्षय येतो. जनावराांचे आरोग्य आवण चारा व 
पशुखाद्याचा जवळचा सांबांध आहे. म्हणनू गोठ्याांचे व्यवस्र्थापन जनावराांचे आरोग्य व योग्य सांगोपन 
आवण चारा व पशु खाद्य वनर्थमती तसेच, गुराांच्या शेण, लेंडी व ववष्ट्ठेपासून सेंवद्रय खताचे ववववध प्रकार 
तयार करण्याचे प्रवशक्षण द्याव ेलागतील जेणेकरुन सेंद्रीय शेती सोबतच पशुसांवधणन हे पूरक व्यवसाय 
करुन समृध्दीकडे वाटचाल करुन लखपती होण्याचे स्वप्न साकारता येईल.  

 

सेंद्रीय शेती व जैवीक शेतीच्या माध्यमातून मातीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी सेंवद्रय व जैवीक 
खत वनर्थमती आवण ववववध झाडपाल्यापासून व पशु मुत्रापासून वकटक नाशके सुध्दा  बनवता येतात. 
ज्यामध्ये प्रामुख्याने ललबोळी अकण  दशपणी अकण  लमीता इत्यादींचा समावशे होतो.  

 

या सवण बाबी एकवत्रतपणे वशकण्यासाठी तसेच या पध्दतीचा अवलांब करतात अशा वठकाणी 
त्याांचे युयुबवरील च्व्हडीओ दाखवून, शासकीय सांस्र्था व स्वयांसेवी सांस्र्थाांकडे प्रवशक्षण आयोवजत केल े
जातील. ज्यामध्ये दृष्ट्टीकोण बदल ते बाजारपेठ व पूरक व्यवसायास चालना देणे याांचा समावशे असेल. 
अशा प्रकारच्या सांयोजनातून प्रवशक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार केले जाईल.  या सांपूणण प्रवक्रयेचा ॲपद्वारे 
पाठपुरावा करण्यात येईल. 

 

७. इष्ट्टाांक :- 
 वरील प्रकारची कामे करुन गाांवातील / तालुक्यातील / वजल्हयातील आवण राज्यातील १०० 
टक्के कुटुांबाांना समृध्द करावयाचे आहे.  यात कृर्षी व पशुसांवधणन ववभागाची ववशेर्ष मदत लागणार आहे.  
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अत: या ववभागाांनी वजल्हा व तालुका प्रशासनाला स्वत: पुढाकार घेऊन मदत करावी.  सुरुवातीच्या 
टप्प्यात प्रत्येक गावात वकमान लाभाथ्यायांस लखपती करुन बघाव.े  याचा पाठपरुावा ॲपच्या माध्यमातून 
करण्यात येईल. 
 

 सदर शासन वनणणय ववत्त ववभागाच्या मान्यतेने अनौपचावरक सांदभण क्रमाांक अनौस-295/2020/ 
व्यय-8 वदनाांक 04 वडसेंबर, 2020 अन्वये वनगणवमत करण्यात येत आहे. 
 

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 202102041247553216 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
                                                                                             ( नांद कुमार )  
             अपर मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
1) सवण ववभागीय आयुक्त. 
2) आयुक्त, नरेगा, नागपूर 
3) सवण वजल्हावधकारी 
4) सवण मुख्य कायणकारी अवधकारी 
5) सवण उपआयुक्त (रोहयो) ववभागीय आयुक्त कायालय. 
6) सवण उपवजल्हावधकारी (रोहयो), वजल्हावधकारी कायालय. 
7) सवण उपमुख्य कायणकारी अवधकारी (रोहयो/ग्रा.पां.) 
8) सवण वजल्हा कोर्षागार अवधकारी. 
9) सहाय्यक सांचालक (लखेा), रोहयो-7, वनयोजन ववभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
10)  वनवडनस्ती, रोहयो-7. 
 

प्रत मावहतीसाठी, 
1. मा. मांत्री, रोहयो याांचे खाजगी सवचव. 
2. मा. राज्यमांत्री, रोहयो याांचे खाजगी सवचव 
3. प्रधान सवचव, रोहयो याांचे स्वीय सहाय्यक. 
 
 
 

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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पवरवशष्ट्ट -1 
 

एकाच्त्मक सेंवद्रय शेती व रे्थट ववक्री अल्पभधूारकाांना वरदान 
 

आपण आतापयंत मोठया प्रमाणात एकपीक पध्दतीमध्ये काम केल े म्हणज े काांदा तर काांदा, 
टोमॅटो तर टोमॅटो, डाळींब तर डाळींब, द्राक्षे तर द्राक्ष,े तुर तर तुर सांपूणण गावाने, तालुक्याने एकच पीक 
आवण मग यामध्ये मोठया प्रमाणात उत्पादन झाले की, भाव पडतात हे या 70 वर्षात कोणाच्याच कस े
लक्षात येत नाही?  म्हणजे सवांनी फक्त उत्पादन वाढीसाठी काम करायच े आवण माकेटचा अभ्यास 
बाकी अवजबात  नाही.  याच कारणाने गेल्या 70 वर्षात शेतकरी सक्षम लकवा श्रीमांत झाला नाही. मग 
श्रीमांत कोण झाले, कधीच शेती न करता सल्ला देणारे, वबयाणे, खते, और्षधे, मशीनरी ववकणारे, 
दलाल, अवधकारी सगळेच.  आवण गरीब कोण रावहले तर रोज 16 तास राबणारा, कधीही कुटुांबाला 
वळे न देता, न र्थकता, राब-राब राबणारा शेतकरी. याचा आपण शेतकरी अभ्यास का करत नाही? 

म्हणनू माझी सवण शेतक-याांना ववनांती राहणार आहे की, आपण यापुढे एक पीक पध्दत बदलली 
पावहजे.  त्याऐवजी  वमश्र पीक पध्दती वापरली पावहज.े  म्हणज ेफळे, भाज्या, धान्य, दुध सवणच पीके 
रे्थट ग्राहकाांच्या मागणीनुसार वपकवायची आवण स्वत:च ववक्री करायची. यामध्ये सवण शेतमाल वमळून 
25-26 प्रकार केल ेतर, ग्राहकाांना सुध्दा व्हरायटी माल लागत असल्याने ग्राहक एकच माल असेल तर 
10-20 रु चा खरेदी करेल. पण 20-25 व्हारायटी असेल तर सगळयाच भाज्यातील र्थोडया र्थोडया 
घेईल आवण 300-400 रू.ची खरेदी होईल. तसेच भाव पडल ेतरी 3-4 प्रकारच्या मालाचे पडतील. 
बाकीच्या शेतमालाचे चाांगले पैसे वमळतील. शेतक-याांना कधीच तोटा होणार नाही.  वपकाांची फेरपालट 
झाल्याने जमीनीचे आरोग्यही चाांगले राहील. 

आम्ही अवभनव फामणसण क्लब पुणे माफण त गेल्या 15 वर्षा पासून अशा प्रकारची शेती करतोय.  
40-50 प्रकारच्या भाजीपाला, 15-20 प्रकारची फळे, 20-25 प्रकारची धन्य/े डाळी/ कडधान्य,े दुधाचे 
पदार्थण गु्रपने एकत्र येऊन वनमाण करतो. आवण मवहला बचत गटाांमाफण त तोडणी ते रे्थट ग्राहकाांपयंत 
मोबाईल ॲपवर ऑडणर घेऊन पोहचवीत आहोत.  यामध्ये प्रत्येक 1-2 एकरच्या शेतक-याला 1000-
2000 रूपये दररोज वमळतात. वशवाय 100 टक्के लोक वनव्यणसनी आहेत. यामुळे प्रत्येक घर सुखी 
आवण समाधानी आहे. 

 

असी शेती कसी करावी?  
आता कशा पध्दतीने या प्रकारची शेती करायची ते आपण पाहू.  सुरवातीला  प्रत्येक शेतक-याने 

अवघ्या एक एकर शेतीपासून सुरुवात करायची आहे.  ज्याच्याकडे ज्यास्त जमीन आहे आवण त्याांना 
चाांगले प्रॉफीट वमळत आहे. त्याांनी त्याांचा प्रकल्प तसाच चालवावा उलट अनेकाांना त्याबद्दल मावहती 
देऊन मदत करावी. म्हणजे सवांची शेती फायद्याची होईल. आवण जे खुप वर्षापासून मोठी शेती 
करतात, परांतु  दरवर्षी मोठा तोटा सहन करावा  लागतो त्याांनी आता मोठी शेती करून तोटा सहन 
करण्यापेक्षा छोटी म्हणज े1-2 एकराची शेती करून फायदा कसा कमवायचा ते आपण पाहू. 
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आपण एक एकरची शेती करणार आहोत म्हणजेच 40 गुांठयाांची 
 

मुख्य रस्ता 

भाग १ - १० गुांठे शेड हाऊस- परदेशी 
भाजीपाला 

भाग २ -  १० गुांठे उघडयावर दुधी, 
दोडका, कारली, टोमॅटो, काकडी 

१ गुांठा पॅक 
हाऊस 

भाग ४ - ८ गुांठे 
पालेभाज्या भाग ३ - १० गुांठे उघडयावर कोबी, 

फलॉवर, गवार, भेंडी इत्यादी १ गुांठा देशी 
गायीचा गोठा 

 

 या 1 एकर शेतीमध्ये आपण 10-10 गुांठयाचे 4 भाग केलेत.  या एक एकरच्या शेतीला दररोज 
10 ते 15 हजर वलटर पाणी लागणार आहे.  लसगल फेज 1 ते 2 तास ववज लागणार आहे.  1 गीर, 
साहीवाल, र्थारपारकर, लाल लसधी, काांकरेज लकवा राठी गाय लागणार आहे. जी दररोज 8 ते 12 
वलटर दुधर देणारी. या प्रकल्पात स्वत: नवरा-बायकोने सकाळी 2 तास आवण सांध्याकाळी 2 तास काम 
कराव.े या सांपूणण एक एकर शेतीच्या बाांधावर 10-10 फुटावर वगेवगेळया 10-15 प्रकारची 5-5 
फळझाडे लावावीत. जसे पेरु, वसताफळ, पपई, ॲपल बोर, देशी केळी, शेवगा, कडीपत्ता, ललबु, केशर, 
हापूस, अांजीर, सांत्री, मोसांबी इत्यादी.  या झाडाांमुळे शेताचे वातावरण वनयांत्रीत रावहल आवण कुटुांबाला 
वसझनेबल फळे खायला वमळतील.  वशवाय घरी खाऊन वशल्लक रावहलेली फळे ज्या लोकाांना भाज्या 
ववकतो त्याांनाच ववकत देऊन नोकरी करणा-याांना जसा वदवाळीत बोनस वमळतो तसा शेतक-याांनाही 
वसझनेबल फळामधून घरी खाऊन रावहलेली फळे ववकुन बोनस वमळेल. 

 

आता आपण 10-10 गुांठयाांच्या 4 भागाांपैकी म्हणजे भाग-1 वर 10 गुांठयात शेड हाऊस (राऊां ड 
टाईप) मध्य ेपरदेशी भाजीपाला लागवड करणार आहोत.  आवण हा सवण परदेशी भाजीपाला पुणे-मुांबई-
नागपूर- गोवा- कलकत्ता- हैद्राबाद-बेंगलोर सारख्या मोठया शहरात लक्झरी बस लकवा रेल्वनेे 
पाठववणार आहोत.  यामधून आठवड्याला 80 ते 100 वकलो भाजीपाला वनघेल. याला 70-80 रूपय े
वकलोला भाव वमळाला तरी आठवड्यात 7-8 हजार रुपये   वमळतील. 

 

भाग-2, भाग-3, भाग-4 यावर आता उघडयावर भाजीपाला (भारतीय) करणार आहोत.  कारण 
याआधी 10 गुांठे क्षते्रावर आपण शेडनेट हाऊस मध्ये परदेशी भाजीपाला लागवड करून दररोज शाश्वत 
1000-1200 रूपये कमवायला लागलो.  ऊन, वारा, पाऊस गारपीटया तीनही ऋतूत सांरक्षीत शेती 
केल्याने दररोज पैसे हातात येतील. यामुळे रोजच्या पैशाची गरज पूणण होईल. दररोज पैशाची चटक 
लागली तर व्यसनाकडे लकवा नको त्या कामाकडे वळणार नाही.  त्याला वळेही वमळणार नाही.  

  

भाग-2 नांबरच्या 10 गुांठयाच्या शेतात वलेवगीय वपके माांडव करून करायची आहेत. दुधी, 
दोडका, कारली, टोमॅटो आवण काकडी दररोज 2-2 वकलो लकवा आठवड्यात 2 वळेा 30-40 वकलो 
काढणी केली तरी 1500 ते 2000 रु वमळतील. भाग-3 मध्य ेफळभाज्या कोबी, फलॉवर, गवार, भेंडी, 
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भरत वाांगे, काटेरी वाांगे लागवड करायची. यातून दररोज 2-2 वकलो सगळया व्हरायटी काढल्यातर 
10 वकलो होईल. 20 रूपये वकलो भाव वमळाला तरी 200 रूपये वमळतील. 

 

भाग-4 मध्य े 8 गुांठयावर पालेभाज्या करायच्या आहेत. पालक, लालमाठ, मेर्थी, कोर्थींबीर, 
काांदा पात, चवळई इत्यादी. या प्रत्येक भाजीच्या दररोज 5 जुडया काढल्यातर 30 जुडया. 5 रूपय े
भाव वमळाला तर 200 रूपये वमळतील.  रावहलेल्या 2 गुांठया पैकी 1 गुांठयावर 1 पॅक हाऊस करायचे.  
भाज्या स्वच्छ करून, छान पॅकींग करून ववकल्यास भाव जास्त वमळतो. आवण दुस-या एका गुांठयावर 1 
गायीचा गोठा, वतला हायड्रोफोवनक्स चारा, दररोज वफरायला जागा.  गायीचे रोज 10 वलटर दूध 60-
70 रूपय ेदराने ववक्री करून 500-600 रूपये वमळतील.  सकाळी 2-3 वलटर गोमुत्र बादलीत धरून, 
100-100 वमली च्या बाटल्यात भरून 10 रूपय े1 प्रमाणे ववक्री केल्यास 200 रूपये वमळतील.  10-15 
वकलो शेणापैकी 10 वकलो शेणापासून बायोगॅस तयार करून, वसलेंडर, रॉकेल, लाकडे याचे पैस े
वाचववता येतात. आवण त्यातून बाहेर पडणारी आठवडयाची 300 वल. स्लरी शेतीमध्ये उत्तम खत 
म्हणनू वापरता येते. कुठलेली महागडे खत ववकत घ्यायला नको. 2 वकलो शेणापासून 10-20 पाकीटे 
गोव-या करून ग्राहकाांना मच्छराच्या कॉईल वापरण्याऐवजी घरात गोवरीचे अग्नीहोत्र करून मच्छरही 
जातील. आवण वातावरणही स्वच्छ करता येईल. तसेच होम हवन साठी मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. 
5 गोव-याांचे पाकीट 15 रूपयाला ववक्री करून 200 रूपये वमळतील.  

 

आता वगेवगेळया प्रकारच्या 20-25 भाजीपाल्याांच्या वपकातून 1500 ते 1700 रूपये आवण 
गायीचे दुध,गोमुत्र आवण गोव-या यातून 700-800 रूपये म्हणजेच दररोज 200-2200 रूपये. वशवाय 
वदवस आनांदात जाईल. नवरा-बायकोचे भाांडण होणार नाही. कारण दोघाांच्या हातात दररोज पैस े
येईल. कुठलीही उधारी नाही, टेंन्शन नाही, कुणाची दुश्मनी नाही. मुलाांचे वशक्षण, सांस्कार याकडे लक्ष 
देता येईल. त्याांच्या करीअरची काळजी नाही. कारण पुढे जाऊन हाच व्यवसाय त्याांना करायचा आहे. 
कारण जगातील माणसे जोपयंत वजवांत आहेत तो पयंत हा व्यवसाय चालणार आहे.   

 

आता हे एवढे पैसे दररोज वमळवून राजा सारखे कुटुांब जगण्यासाठी ववर्षमुक्त अन्न खाणारी, 
नोकरीवाले, व्यवसायावाले, चाांगल्या ववचाराांचे 25-30 ग्राहक आपल्याला शोधाव े लागतील. एकदा 
ग्राहकाांपयंत हा ववर्षमुक्त शेतमाल पोहोचला की, खुप लोक अजून ग्राहक देतात. मग आपण 1 एकरची 
5 एकर पयंत मजल मारू शकतो.  15-20 शेतकऱ्याांना घेऊन गृप ही करू शकतो. शेतमाल ववक्रीची 
जबाबदारी मवहला बचत गटाांना देऊ शकतो. कामाला माणसे ठेव ूशकतो. मुलाांचे वशक्षण पूणण करून 
ॲटोमेशन, छोटी-छोटी मशीनरी तयार करून मजूर समस्येवर पयाय काढू शकतो. अनेक जणाांना या 
पध्दतीत आणनू आपल्या प्रमाणे त्याांनाही पैसे कमवून देऊ म्हणज े सांपूणण राज्यातील अल्पभधूारक 
शेतकरी खरेच राजा होईल. 

 

यामध्ये सांपूणण कटूांबाने काम कराव,े कोणी शेतात, कोणी माकेटींग, कोणी ॲटोमेशन, कोणी दुध 
काढणे वगैरे. कारण मुलाांना नोक-या शोधून नोकर बनववण्यापेक्षा शेतीत चाांगली तयार करून फायदा-
तोटा काय असतो हे दाखवून या व्यवसायात आणनू मालक बनवू शकतो. 

ज्ञानेश्वर बोडके 
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पदवीधराांना कृवर्ष उद्योग 
सध्या मोठया प्रमाणात शेतक-याांची मुलां ही अनेक ववर्षयाांच्या पदव्या घेऊन दररोज जावहराती 

पाहुन नोक-या शोधण्यात दांग झालेले आपण पाहतो.  काही  स्पधा पवरक्षाांच्या क्लासेसमध्ये दांग झालेले 
वदसतात. परांतु एकही मुलगा, मग तो शेतकरी कुटूांबातील असो लकवा नसो शेती करण्याचा ववचार 
करत नाही.  कृवर्ष प्रधान असलेल्या देशात एक वदवस कोणीच शेती वपकवायची नाही म्हटल तर काय 
होईल? 

 

जोपयंत जगात शेती वजवांत आहे तो पयंतच माणसाांना खायला वमळेल. हे कटू सत्य असूनही 
कोणाच्या ही लक्षात येत नाही.  इकडे-वतकडे नोक-याांच्या मागे वफरून वळे वाया घालवण्यापेक्षा प्रत्येक 
पदवीधर तरूण-तरूणींनी शेती हा उद्योग समजून 1-2 एकराच्या शेतीत,  जीमला जाण्यापेक्षा सकाळी 
2 तास व सांध्याकाळी 2 तास काम करून  जगण्यापुरते पैस ेव आनांद वमळवला, तर  वशक्षणाचा उपयोग 
शेतीत होऊन चाांगले उद्योजक वनमाण होतील. 

 

मी वप्रया ज्ञारेश्वर बोडके, माण-बोडकेवाडी, ता. मुळशी, वज. पुणे-411057 मी कृवर्ष पदवी पयंत 
वशक्षण घेतले आहे. वयाच्या 10-12 वर्षा पासून शेतात लागवडी, खुरपणी, फवारणी, पावर वटलर 
चालवून गादीवाफे बनवणे ही सवण कामे करू लागले.  यातून मजूर तर वाचला वशवाय कामही चारपट 
होऊ लागली. मग शेतमाल तोडणी करून बाजार सवमतीत ववकला असता, त्या वदवसाचा खचणही 
वनघत नव्हता. पुण्यात भीमर्थडी जत्रेत सेंवद्रय शेतमाल ववक्रीचा स्टॉल वमळाला त्यातून ग्राहकाांच्या 
आवडी-वनवडी, पॅलकग, ग्राहकाांशी बोलणे वशकायला वमळाले. नाबाडणने त्याांच्या गृहवनमाण सोसायटीत 
जाऊन शेतमाल ववक्री ची सांधी वदली याच सांधीच े सोने करता आल.े आज सांपूणण देशभर शेतकरी 
गटाांना आम्ही रे्थट ववक्री वशकवून करोडो रुपये कमवत आहोत. यातून चाांगले पैसे वमळायला लागले. 
ख-या अर्थाने पदवीधराांनी फायद्याची शेती करून नोकर बनण्यापेक्षा मालक बनून जगाव ेहे वसध्द झाल.े 
आपण बाजारसवमतीत शेतमाल  ववकायला जातो,  आपल्याला न ववचारता शेतमालाचा भाव ठरवला 
जातो.  त्यामुळे खुप वळेा उत्पादन खचणही वनघत नाही.  आवण तोच शेतमाल ग्राहकाांपयंत चार पट 
लकमतीने ववकला जातो.  आपण शेतक-याांनी शेतमाल सेंद्रीय पध्दतीने वपकवून, दलाल वगळून, रे्थट 
ग्रहकाांपयंत पोहचववला तर चारपट पैस ेआपल्याला  वमळणार नाहीत का?     

               

हेच काम आम्ही अवभनव फामणसण क्लब माफण त गेल्या 20 वर्षापासून करीत आहोत. यामुळे माझ्या 
कृवर्ष पदवीधर वशक्षणाचा उपयोग जवळच्या 2000-3000 शेतक-याांना होऊन अनेक बचत गटाांच्या 
मवहला पॅकींग, गे्रडींग आवण रे्थट ववक्री करून आपली कुटूांबे छान जगवीत आहेत. त्यामुळे नोकरी न 
करता स्वत:चे कुटूांब छान साांभाळून, आपल्या वशक्षणाचा उपयोग अनेक गरीब कुटुांबासाठी होत आहे. 
यातुन करोडो रुपयाचे समाधान वमळत आहे. 

 

सध्या मी अवभनव फामणसण क्लबच्या ववक्री व्यवस्रे्थमध्ये ॲपचा वापर करून ऑडणर घेणे, 
ग्राहकाांची वबले बनववणे, ऑनलाईन पेमेंट जमा करणे व ड्रायव्हर नसेल तर स्वत: गाडी चालवून 
ग्राहकाांपयंत शेतमाल पोहचववणे ही सवण कामे स्वत: करून कृवर्ष पदवीधर 2000-3000  मुलाांना 
कामामध्ये रोजगारही वदला आहे.  आम्ही सवण शेतक-याांच्या मुली दररोज कॉलेजला जाण्यापेक्षा मुक्त 
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ववद्यावपठामधून कृर्षीपदवीधर झालो.  कॉलेज ला आठवड्यात 2 च वदवस जायचो बाकीचा वळे शेतात  
पॅ्रक्टीकली करतो. यामुळे आत्मववश्वास खूप वाढला. या अनुभवाच्या जोरावर एकही ववद्यार्थी कुठल्याही 
व्यवसायात नुकसानीत जाऊ शकत नाही.  असा माझा गेल्या 10-12 वर्षापासूनचा अनुभव आहे.  फक्त 
डोळे उघडे ठेवून कृर्षी पदवीधराांनी स्वत: शेतमालाचे माकेटींग करून आई-वडीलाांचा तोटयात गेलेला 
शेती व्यवसाय फायद्यात आणता येईल. 
 

माकेटचा ववचार करूनच लागवडी 
शेतमालाची रे्थट ववक्री करताना प्रर्थम माकेटचा ववचार करून मगच लागवडी कराव्या 

लागतील. याच सोबत ग्राहकाांची गरज ओळखून 100 टक्के ववर्षमुक्त अन्न वनमाण करून शाळा, 
कॉलेज, दवाखाने व गृहवनमाण सांस्र्था यामध्ये जाऊन आपल्या शेतमालाववर्षयी ग्राहकाांना सववस्तर 
मावहती देऊन ग्रहकाांचे नाव, नांबर घेऊन त्याांना मोबाईल ॲपवर जोडून आठवडयातून एक वदवस 
भाज्या, धान्य, दूध, फळे घरपोच देता येईल.  आवण ववर्षमुक्त अन्नामुळे दवाखान्याच्या खचात मोठया 
प्रमाणात बचत होईल. असे काम सध्या पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, साांगली, सातारा, औरांगाबाद, 
परभणी, जालना या भागात अवभनव फामणसण क्लब माफण त चाल ूआहे.  यातून अनेक पदवीधर नोक-या 
ऐवजी व्यवसावयक बनल ेआहेत. 

  

म्हणनू माझी सवण पदवीधराांना ववनांती आहे की, ज्याांच्याकडे शेती आहे त्या शेतकऱ्याांच्या मुलाांनी 
रासायवनक खताांचा वापर न करता देशी गायी च्या शेण गोमूत्राचा वापर करून, ऑटोमेशन, मवशनरीचा 
वापर करून शेती करावी. म्हणजे दररोज घरात पैसे येतील. आवण मुलीही शेतकऱ्याांशी लग्न करण्यास 
तयार होतील. तसेच ज्याांच्याकडे शेती नाही, अश्या पदवीधराांनी गावामध्ये 20-30 शेतक-याांचा गट 
करून त्याांचा शेतमाल ववक्रीचे काम करून पैसे कमववता येईल. 21 व्या शतकात स्वतः ववर्षमुक्त 
शेतमाल वपकवून स्वतःच ववकावा लागेल. तरच शेतकरी सुखी व सांपन्न होणार आहे. 
सौ. वप्रया सागर जाधव  

 

व्यवसायाच ेस्वरूप व नववन उपक्रम - प्रमोद बोडके 
शाळा-कॉलेज मध्ये जात असताना आई-वडील शेती करीत असल्याने कायम मजूर ही समस्या 

असायची. त्यामुळे मला व बवहणीला दररोज सकाळी 1 तास सांध्याकाळी 1 तास शेतात काम करायला 
लागायचे. त्यामुळे वशक्षण घेताना कधीही पैशाची अडचण आली नाही. उलट कामाची सवय झाली.  
काम केल ेकी आई-बाबा त्या कामाचा मोबदला द्यायचे. त्यातुनच आम्ही दोघेही पदवीधर झालो. पैस े
वमळत रावहल्याने शेतक-याचा मुलगा आहे, म्हणनू गरीब आहे असे कधीही आई-बाबाांनी जाणवून वदल े 
नाही. आई-बाबा देशी गायीच्या शेण-गोमुत्राचा वापर करून भाज्या, धान्ये, दुध, फळे याचे उत्पादन  
घेऊन स्वत: घरोघरी जाऊन ववक्री करत असल्याने घरात दररोज पैस े येत होते. म्हणनू आम्हाला 
कधीही पैशाचा तुटवडा जाणवला नाही. परांतु आई-वडीलाांना खुप काम असायचे. आरामच वमळत  
नव्हता. म्हणनू काहीतरी करायला पावहजे हा ववचार मी केला. आवण कामासोबत चाांगला अभ्यास 
करून मॅकॅवनकल इांवजवनअर झालो. आवण मजूर समस्येवर काम सुरू केल.े 
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सवात आधी 10 वर्षापूवी वडीलाांनी 1 देशी (गीर) गाय घेतली. दररोज चा-यासाठी 2-3 तास 
वळे द्यावा लागायचा. ववकत घेतला तर खुप पैसे लागायचे.  मग सुरू केल ेहायड्रोपोवनक्स चारा युवनट, 
माती ववरहीत, खते-और्षधे नाही.  गायींना खायला चाांगला भरपूर प्रोटीन्स, फायबर असलेला चारा 
तयार केला. वशवाय लाख-दीड लाख रूपये खचण त्यामुळे कोणीही शेतकरी हा चारा तयार करायला 
तयार नाही. अवघ्या 25,000 रूपयात तीन गायीसाठी युनीट तयार केल.े गेल्या 10 वर्षापासून अशी 
युवनट तयार करून शेतक-याांना ववक्री करीत आहे.  2-3 मुल ेहाताखाली घेऊन काम करीत आहे. 18-
20 लाख दरवर्षी कमववतो. 

 

मग शेतातही पॉलीहाऊस मधील बेड बनवायला, इतर राज्यातील मजूर आणनू भरपूर पैस े
द्यायला लागायचे.  मजूर वळेेवर वमळत नसायचे.  म्हणनू पॉवर वटलर वडझाईन तयार करून  बनवून 
घेतला. 

 

10 गुांठयाच्या पॉलीहाऊससाठी बाहेर राज्यातील लोकाांना 30,000 रूपय ेद्याव ेलागायचे.  तेच 
काम आमचा पॉवर वटलर 7-8 वलटर पेरोल आवण माझा वदवसभराचा वळे म्हणजेच 1500-2000 
रूपयात व्हायला लागले.  वशवाय मोठमोठया कां पन्या 80 हजार ते 1.50 लाख रूपयात हे पॉवर वटलर 
ववक्री करत होत्या. आम्ही अवघ्या 45 हजार रूपयात द्यायला लागलो. यातुनही आम्हा 10-12 लोकाांना 
रोजगार वमळाला. अवघ्या 2-3 वलटर पेरोल खचात व एका माणसात करायला लागलो.  शेतक-याांना 
अनेक समस्या आहेत. म्हणनू शेतकरी कायम गरीब आहे. यावर कोणच काम करीत नाही, शेतकऱ्याांचे 
उत्पन्न वाढाव ेयासाठी काम करायला पावहजे. आपण सवण सुवशक्षीत तरूणाांनी वशक्षण घेऊन शेतीतील 
गरीबी, दावरद्रय दूर करायला मदत केली पावहजे. सध्या नोक-या वमळणे फार अवघड आहे. परांतू 
शेतीत खुप हुशार माणसाांची गरज आहे. 

 

दररोज शेतात रोपाांना पाणी, खते द्यावी लागतात. म्हणनू ॲटोमेशन सुरू केले. पाण्याचा पांप  
आपोआप चाल ुहोतो, पाणी देऊन झाले की आपोआप बांद होतो.  जेव्हा झाडाला पाण्याची गरज असेल 
तेव्हा, तापमान वाढले की पाणी आपोआप सुरू होते, बांद होते. और्षध फवारणीचा पांप फार कमी 
लकमतीत बॅटरी वर केला. लाईट असेल तेव्हा चावजंग करून ठेवायचा. पावहजे तेव्हा वापरायचा. औजारे 
खुप कां पन्या खूप महाग ववकतात. शेतक-याांना परवडेल अशा लकमतीत मवशनरी बनवून ववक्री केली 
तरी अनेक इांवजवनअरना रोजगार वमळेल मालक म्हणनू. अगदी खुरपे, ववळे, कात्री, कुदळ, फावडे 
आशा औजाराांच्या फॅक्टऱ्या टाकता येतील. हा सुद्धा खूप मोठा व्यवसाय आहे. कारण शेतीत हाताने 
काम करणे कोणालाही आवडत नाही पण मशीनने काम करणे सवांना आवडेल. अशा औजाराांना खुप 
मागणी आहे. यातून मी आता 2-3 हजार तरूणाांना एकत्र करून सवण प्रकारची शेतीची औजारे बनवायचे 
काम वदल े आहे. यातून शेतक-याांना मजूर समस्येवर कायमचा पयाय वमळणार आहे. तोही फार 
स्वस्तात आवण लाखो  तरूण इांवजवनअरसणला रोजगार ही वमळेल. तोही मालक म्हणनू, नोकर म्हणनू 
नाही. आवण करोडो रुपयाांची उलाढाल ही होईल. वशवाय सवण मेक इन इांवडया आवण आत्मवनभणर भारत.  
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शेतीच्या प्रत्येक समस्येवर रडत बसण्यापेक्षा त्यावर पयाय काढून  मात करू.  म्हणज ेजास्तीत 
जास्त शेतक-याांच्या मुलाांना वशक्षण घेऊन नोकरीकडे न वळता  शेतीकडे इांडस्री म्हणनू बघतील. 
ववर्षमुक्त अन्न तयार करून ग्राहकाांना रे्थट घरपोच  वदले तर आजारावरचा खचण कमी होईल. आपणही 
जीमला न जाता शेतीत  काम करून आरोग्यदायी जगू. वशवाय रोज पैसेही कमवू. वगेळे कवरयर 
शोधण्याची गरज नाही.  

 

ववक्री व्यवस्रे्थसाठी आय आय टी पवई च्या मदतीने लोककाटण नावाचा ॲप तयार करून अनेक 
वठकाणी भाजी घरपोच द्यायला सुरू केली. आता सध्या आय टी इांवजवनअर अवनल कवळे काकाांसोबत 
अवभनव काटण अँप वरून पुण्या-मुांबईत घरोघरी 123 टेम्पो द्वारे शेतमाल  मवहला बचत गटाांच्या मदतीने 
घरपोच देत आहे. यामध्ये अरुणा शेळके मावशींच्या मागणदशणन खाली 1360 मवहलाांना रोजगार 
वमळालेला आहे. आपणही सवण तरूणाांनी या चळवळीत सावमल होऊन आपला कवरयरचा प्रश्न सोडवावा 
आवण इांवजनीअलरगच्या वशक्षणाचा उपयोग शेतक-याांना फायद्याची शेती करण्यास  करावा.    

                       

या व्यवसायाला पुढे माणसे जीवांत अस े पयंत काहीही वभती नाही. शेतक-याांच्या आत्महत्या 
र्थाांबववणे हे आपल्या तरूणाांपुढे सवात मोठे आव्हाण आहे. तसेच रे्थट ववक्रीमुळे शेतक-याांच्या 
शेतमालाला हमखास चाांगला भाव वमळणार आहे. वडीलधा-या मांडळींनी तरूण होतकरू मुलाांना 
यामध्ये सपोटण केला पावहजे. नुसता नोकरीचा आग्रह धरू नका. यातूनच तरूण उद्योजक वनमाण होऊन 
देश समृध्द होईल. 

इांवज.प्रमोद बोडके 
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