गिरीराज कोंबडी पालन
कुक्कूट पालन हा तसा पारं पररक व्यवसाय ! तशी ग्रामीण भागात कृ षीपूरक जोड म्हणून कुक्कूट
पालन व्यवसायाला सुद्धा बघितले जाते. महहला आघथिक ववकास महामंडळ तसेच कृ षीसमृद्धी प्रकल्पाच्या
माध्यमातून लोकसंचालीत साधन केंद्र, आवी तालुक्यातील 6 गावातील 50 महहलांना अल्रापुअर चा लाभ
दे ण्यात आला असुन , 50 महहलांना प्रत्येकी 30-30 पक्षी घगरीराज या जातीचे दे ण्यात आले. सोबतच परसबाग
िरचा भाजीपाला आणी कुकुट्टपालन यांच्या माध्यमातून महहलांचा महहलाचा आथीक स्थर उं चावण्यासाठी
स्वयंमरोजगार कृ षीसमृध्दी योजने अंतगित व्यवसाय सुरु केलेला आहे .

गावांत दे शी कोंबडयांच्या अंडयांना ग्राहकांकडू न चांगली मागणी आहे .महहलांना त्यांच्या मजुरीसोबत एखादा
जोड-धंदा असने अंत्यत गरजेचे आहे . सोबतच परसबागेतील भाजीपाल्यापासुन आथीक उत्पन्न घमळते तसेच
कोंबडयाना खादय दे खील त्यातुन उपलब्ध होते.तसेच खत तयार झाल्यावर शेतीच्या उपयोगी आहे .
सीएमआरसी व केम प्रकल्पातील अंमलबजावणी यंत्रणा यांनी महहलासोबत चचाि, प्रात्यक्षीक तसेच
प्रशीक्षणाच्या माध्यमातुन

वपलांचे संगोपण, घनगा राखणॆ,दे खभाल, प्रथमोपचार यावर महहला माहीती

दे ण्यात आली.त्याच पध्दतीने वपंलाना मांजर, िार, कुत्रा इ. प्राण्यांपासून असलेला धोका ववचारात िेऊन
संरक्षणासाठी लोखंडी खुराडयांची गरज असते हे लक्षात आणून दे वुन वपंलाची सुरक्षा ठे वण्या कररता मागिदशिन
करण्यात आले. (खुराडयांचे आकारमान 5 फूट लांब, 2.5 फूट रुं द व 3.5 फूट उं च)
कोबंड्याचे खादय :- मका, गहू, ज्वारी, बाजरी इ. धान्याचा उपयोग करुन खाद्य तयार करण्याबाबत
प्रघशक्षणातून तसेच महहलांनी वपलांचे संगोपन काळजीपूवक
ि केल्याने मरतुकीचे प्रमाण अत्यल्प आहे . वपलांचे
सरासरी 5 महहन्यात वजन दीड हकलो झाले.

प्रकल्पांतगित आवी तालुक्यात 50 लाभाथी महहलांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे . घगरीराज या
जातीची कोंबडी बारा महहने अंडी दे तात. अंडयांना स्थाघनक बाजारपेठे गावरानी अंडयाच्या बरोबरीत हकंमत
उपलब्ध होते (प्रघत अंड 10 रुपये नग ). कोंबडीच्या वजना प्रमाणॆ 300 ते 500 रुपया पंयत
ि प्रती नग ववक्री
करण्यात येते.
वैगिष्टॆ :- सदर अंडयात Protein /Calcium चे प्रमाण असल्यामुळॆ लहान मुंलान कररता व रुगणांसाठी उपयुक्त
असतात .
व्यवस्थापन- 1. कोंबडयांमध्ये मर होऊ नये म्हणून व्यवस्थापनावर अघधक लक्ष
2. खाद्याची गुणवत्ता चांगली ठे वली. खाद्य दे ण्यास ववलंब होऊ नये म्हणून वीजभारघनयमनाचा अंदाज िेत
खाद्याची उपलब्धता केली.
3. पाणी, वेळ, जागा, मनुष्यबळ आदी िटकांमध्ये बचत करण्याचा प्रयत्न
4. कुक्कुटपालन व्यवसायासंदभाित अभ्यासू व प्रत्यक्ष कायिरत असलेल्या उत्पादकांकडू न उपयुक्त माहहती
घमळववण्याचा प्रयत्न
5. पक्षयांचे खाद्य िरीच तयार केले जात असल्याने खचाित बचत साधली आहे .
ववक्री :-

पक्षी बाजारपेठेत िेऊन जावे लागत नाहीत. कुकुट्टपालन व्यवसाय स्थळी ग्राहक येवुनच वपलाची

ववक्री केली जाते.तसेच स्थानीक बाजार पेठ दरातही वषिभर सतत चढ-उतार होत असल्याने घमळणाऱ्या
रकमेतही बदल होत राहतात. व्यवसायातून वषिभर कोंबडी खतही उपलब्ध होत राहते. त्याचा उपयोग
वपकांसाठी केला जातो. या उद्योगाच्या माध्यमातून पररसरातल्या मंहहलाना रोजगार घमळाला आहे .
नफा : प्रती महहला 2000/- रुपये अंडी ववक्रीतुन प्राप्त होतात.
कुक़ुटपालन व्यवसायाच्या माध्यमातुन आथीक स्थर उं चावुन महहलाचे उपजीववकेचे साधन उपलब्ध झाले.

