आंतरिक कौशल्याला दिली कृषीसमद्
ृ धीने संजीवनी
विखेड बद्र
ु क
ु शेगाव तालक्
ु यातील एक छोटे शे गाव. साधािणतः ३०० कुटुंब व १ ५०० ते
१ ८०० लोकवस्ती. शेती व शेतमजुिी हे मख्
ु य उपजजवीकेचे साधन. या गावातील िमाई स्वयं
सहाय्यता मदहला बचत गटाने कृषीसमद्
ृ धी प्रकल्पाच्या सहकायााने एका नवीन व्यवसायाला
सरु
ु वात केली ते म्हणजे अंडी गोळा करून लोकल बाजािामध्ये ववकण्याचे. वषा २०१ ४-१ ५ मध्ये
कृषीसमद्
ु ी कुक्कुटपालन व्यवसायास चालना ममळाली व त्या मार्ात
ृ धी प्रकल्पामार्ात घिघत
शेगाव

तालक्
ु यातील

प्रकल्पांतगात

२१

गावांमाद्धे

३५०

कुटुंबांना

घिघत
ु ी कुक्कुटपालन

व्यावासायासोबत जोडण्यात आले. प्रत्येक कुटुंबाला २१ दिवसाचे ३ लसीकिण झालेले २५ पक्षी,
३५ ककलो खाद्य व औषधी िे ण्यात आले. चाि ते
पाच मदहन्यात अंडी येवू लागली. सरु
ु वातीला
आंन्डी गावातच खपू लागली परुं तु हळू हळू
अंडीची संख्या वाढत गेली व त्यांना ववकण्याचा
प्रश्न उत्पन्न झाला. उद्भवणाऱ्या परिजस्ितीची जाणीव
मा. प्रकल्प संचालक कृषीसमद्
ू ी केली होती व त्यासाठी एखाद्या बचत गटाने
ृ धी यांनी यापव
पढ
ु े येवन
ू अंडी गोळा करून त्यांना ववकण्याची व्यवस्िा किण्यासाठी मागािशान केले होते. त्या
धतीवि कृषीसमद्
ृ धी प्रकल्पामार्ात असा बचत गट शोधण्यात आला. त्यासाठी काही बचत
गटांसोबत चचाा किण्यात आली व हे काम आधी केलेले नसल्यामळ
ु े कोणीही तयाि झाले नाही
त्यावेळी विखेड बद्र
ु क
ु गावातील िमाई सहाय्यता मदहला बचत गटाने पढ
ु ाकाि घेतला. या
गटातील १ मदहला सड
ु ू न बाकी सवा मदहला भमू महीन आहे त. िििोज खिान वि जावन
ू
िगडर्ोड करून आपली उपजीववका चालवणे हे या मदहलांचे

अंडी

गोळा

किण्यासाठी

या

बचत

गटाने

आजुबाजूच्या गावांमध्ये ग्रामित
ु ांमार्ाात अंडी
गोळा किण्यास सरु
ु वात केली. त्यासाठी त्यांनी

काम.

लासिु ा बद्र
ु क
ु , लासिु ा खुिा, मशिसगाव ननळे , टाकली वीिो, टाकली हाट, कणािखेड, गायगाव
बद्र
ु क
ु ई. गावातन
ू िििोज २०-३० अंडी गोळा केली हे अंडी गावांमधून ७-८ रुपयाला खिे िी
करून बाजािात १ ०-१ १ रुपयाला ववकण्याचे काम सरु
ु केले. यामध्ये त्यांना प्रत्येक अंडीमागे २३ रुपये बचत होण्यास सरु
ु वात झाली.
या

गटाला

अधधकाधधक

प्रोत्साहन

िे ण्यासाठी

अमिावती

या

दठकाणी

होत

असलेल्या

कृवषववकास प्रिशानी मद्धे स्टाल िे ण्यात आले. या दठकाणी या गटाने ८००-१ ००० अंडी
ववकली. या आधी या मदहलांनी गावाच्या बाहे ि जावन
ू कोणतेही काम किण्याचे धाडस केले
नव्हते पिं तु कृषीसमद्
ू एक
ृ धी प्रकल्पाच्या सहकायााने या मदहलांनी जजल््याच्या बाहे ि जावन
नवीन प्रयोग करून िाखववले. यासाठी प्रकल्पाकडून त्यांना अंडीचे डबे(बॉक्स) उपलब्ध
किण्यात आले. त्यानंति या गटाने

कृषीसमद्
ृ धी मार्ात होणायाा प्रिशानी/कायाशाळे स उपजस्ित

िाहून त्या दठकाणी स्टाल लावन
ू अंडी ववकण्यास सरु
ु वात केली. या दठकाणी सद्
ु धा त्यांची
१ ००-१ ५० अंडी ववकल्या जाऊ लागली. त्यानंति या गटाने अन्डीचे ठोक ववक्रेते यांच्यासोबत
किाि करून त्यांना अंडी िे ण्यास सरु
ु वात केली. त्यासाठी त्यांनी खामगाव, शेगाव तसेच
बल
ु ढाणा येिील ठोक ववक्रेत्यांना गाठले. आशापद्धतीने ज्या मदहलांचे िोजचे काम िगड
र्ोडून पैसा कमववण्याचे होते त्यांनी आज एक नव्या व्यावसायामध्िे पिापाण केले जजद्ि व
प्रामाणणकपणा असल्यास कोणतेही काम अशक्य नाही हे िाखवन
ू दिले. याच धतीवि शेगाव
तालक्
ु यातील टाकली वीिो गावातील उन्नती स्वयं सहाय्यता मदहला बचत गटाने काम सरु
ु
केले आहे व आजूबाजूच्या सहा गावांमधून अंडी गोळा करून शेगाव व खामगाव या दठकाणी
ववकण्याचे काम मागील २०-२५ दिवसांपासन
ू सरु
ु केले आहे .

