शेततळ्याची किमया
िृषी समध्
ृ दी प्रिल्प हा लहान व गरीब शेतिऱयाांच्या आर्थिि स्तर उां चाववण्यासाठी सवोतोपरी प्रयत्न िरून
अवश्क्तेनस
ु ार

राबववला जातो गावानस
ु ार गरजा बदलतात तसा प्रिल्पही गरजेनस
ु ार राबववल्या जातो ,उगाच जी

गरज नाही परां तु टागेट आहे म्हणून प्रिल्प राबववल्या जात नाही .प्रत्येि गावात गाव वविास सममती स्थापन
िरून प्रिल्प थावीताांनाच गावियाांचे सुद्धा ववचार घेतले गेले असा हा लोिामिमुख प्रिल्प.
पाांढरिवडा हा आददवाशी बहुल ताल्
ु िा ,िपाशी हे मख्
ु य वपि तर तरू हे आांतर वपि हीच पध्दत पव
ू ािपार
चालत आली आहे ,बहतेि क्षेत्र िोरडवाहू त्यामळ
ु े एिच वपि घेतल्या जाते ,खाली िाला दगड त्यामळ
ु े ववदहरीला
तोटिे

पाणी ,पाणी मुरववण्याची अत्यांत आवश्कय्ता परां तु ते िाम िरण्यास पैसा नाही,अशा परीस्तीतीत एि

वपि नमशबाच्या व ननसगािश्कया िरवश्कयावर घ्यायचे व इतरत्र मोल मजुरी साठी जायचे हे लहान शेतिऱयाांचे
ननयममत िाम ,
हीच पररस्स्थती ओळखून िामधेनु सांस्थेने शेतिऱयाांच्या गाव बैठिा घेवून छोट्या शेतिऱयाला शेततळे िसे
लािदायी ठरू शिते हे पटवून ददले व तालु्यात वेगवेगळ्या आिाराचे क्षेत्रा नुसर एिूण ६८ शेततळ्याचे िाम
पूणि िेले , िाही दठिाणी िठीण

दगड लागला तरी सांथेने स्जद्दीने िाम पूणि िेले त्याचे फलस्वरूप खोदिाम

िरताांनाच िाही शेत्ताल्याला उन्हाळ्यात पाणी लागले तर िाहीांच्या िोरड्या ववदहरी पुन्हा सुरु झाल्या,तर िाहीांनी
मत्स्य उत्पादनाचा प्रयोग िेला

.ननवडि शेतिऱयाांच्या प्रनतकिया त्याांच्याच शब्दात

इथे दे त आहोत.
मी लुिेश जनादि न ठािरे मौजे पहापळ ता.पाांढरिवडा ,माया जवळ

५ एिर

िोरडवाहू वावर त्यात िापस
ू तरू घेत होतो .िधी पाणी लय तर िधी एिदम िमी
दोन्ही पररस्स्थतीत मरण व्हायचां ,जवळच्या पाण्यामशवाय िाही खर नाही जमीनीच
आपल्यालेच िाहीतरी िरा लागते म्हणून बँिेच िजि िाढल व िाही घडमोड
उस्नेपास्ने िरून ववहीर खोदली पण नमशबाने साथ ददली नाही खूपच िमी पाणी
लागल ,शेवटी पैसा सरला .बँिेच िजि होवून बसलां ,िस फेडाव याची र्चत
ां ा पण
घरच्याांनी दहम्मत ददली , घरच्या शेती सोबत मोलमजुरीही िरू लागलो ,वडील म्हातारे त्याांच्या िडून मजुरी
होईना पण घरच्या शेतात हातिार लावत. वषि गेले अशातच गावामध्ये िृषी समद्
ृ धी प्रिल्पाची ममदटांग झाली
िाय नवीन म्हणून जावून बसलो तवा िामधेनु सांस्थेचे िमिचारी प्रिल्पा ववषयी मादहती साांगत होते व जयाांना
आवश्कयिता आहे त्याांना शेततळे ममळे ल म्हणून समजले ,
लगेच मी साहे बाांना ववनांती िेली तवा गावातीलच गाव वविास सममती मधन
ू लािार्थयाांची ननवड होईल म्हणन
ू
साांर्गतले ,मी लगेच तुसायाि ददवशी आमच्या सर्चवाची श्री. िरपे याांची िेट घेवून त्याला पण शेततळ्या ववषयी
ववचारले त्याने

िामधेनु सांस्थेचे श्री सुधीर दे वळे साहे बाांशी माये फोनवर बोलणे िरून ददले. त्याांनी मला

सर्चवािडे सवि िागदपत्र जमा िाराले साांर्गतले ,दरम्यान सुधीर साहे ब त्याांच्या ताांत्रत्रि अर्धिायािसोबत माझ्या
शेतात आले व जागेची पाहणी िेली. उतार पाहून जागा ननच्चीत िेली व २०*२०*3 चे शेततळे घेण्याचे ठरले

,सगळे एवढे फटाफट झाले कि १ ० ते १ ५ ददवसान

शेततय होवून गेल. शेततयाला

४२७०९ रु खचि झाला आसे सर्चवाने साांर्गतले .
पदहल्याच वषी शेततये पूणि िरले ,नेहमी प्रमाणे मधातच पाण्याने चाट दे ली तवा
पहािदटले पाणी दे न जरुरी वाटू राहील होत ,पण अडचण होती ती पांपाची ,आधीच
अांगावर िजि आता िसा बांदोबस्त िराव ,असेच िामधेनु सांस्थेचे िमिचारी गावात
आले होते तवा त्यायलेच ववचारल व अडचण साांर्गतली त्याांनी दस
ु ऱया ददवशी फोन
िरून साांर्गतलां कि िृषी वविागात ५०% सबमसडी वर पांप आहे म्हणून साांर्गतलां ,मी िागदपत्र घेवून गेलो व
त्याांनी िृषी वविागात येवून मला पांप िेटण्यास मदत िेली.
शेततया मुळे दोन फायदे झाले पाणी ददल्यामुळे स्जथे मले 3 ्वी. िापूस
व्हायचा नतथे एिरी ७ झाला व तुरीही दप्ु पट वपिली व ववदहरीची पण पातळी
वाढली . त्यामुळे वपिाचे ननयोजनही बदलले मागच्या वषी पासून १ एिर वर
िाजीपाल्याची लागवड िेली व रब्बी चना घेण्यास सुरवात िेली ,त्यामुळे ८ते
१ ० मदहने शेतातच िाम सरु
ु राहते व िाजीपाल्यामळ
ु े िाहीना िाही पैयसे
ननयममत िेटत रायतात.
ममची व वाांगे लागवड िेली

आता माया वावरत लाईन आली आहे त्यामुळे ववहीर व शेततालाव दोन्हीचे

आहे वापरता येत.े उत्पन वाढल्यामळ
पाणी
ु े िजािची पण फेड चालू िेली.

िृषी समद्
ृ धी न माया शेतात व घरात समद्
ृ धी यायला लागली त्याबद्दल प्रिल्पाचे व िामधेनु सांस्थेचे आिार
मानतो .

