ग्राम माहिती केंद्र (V IC ) यशोगाथा
आज इंटरनेट च्या एका क्लिक वर जगातीि माहिती ममळते िे जरी खर असिे तरी आज ग्रामीण
भागात हि सवु वधा उपिब्ध नािी, हि गोष्ट िक्षात घेता कृषी समध्
ृ दी प्रकल्पा अंतगगत चेतना
ओगागननक संस्थेने प्रकल्पात ननवडिेल्या गावा मध्ये शेतीशी व गरु ांशी संबधं धत माहिती फ्िेलस ,कृषी
पत्रके व मामसक V IC

म्िणजेच ग्राम माहिती केंद्र सरु
ु करून उपिब्ध करून हदिी आिे ,

V IC ककवा ग्राम माहिती केंद्र म्िणजे काय –
गावा मध्ये सवाांना सोयीस्कर अश्या हिकाणी ककवा ग्राम पंच्यात ककवा सावगजननक सभागि
ृ या हिकाण
ची ननवड गावात ग्रामसभे द्वारा ननयल
ु त झािेल्या ग्राम ववकास सममती द्वारे केिी जाते . त्या
हिकाणी प्रकल्पाने परु वविेिी माहितीपर फ्िेलस मभंतीवर िाविे जातात
त्यामध्ये गरु ांच्या आरोग्य ,प्रजनन, शेंद्रीय शेती ,घरच्या घरी तयार

ग्राम सधचव नागोराव भाष्कर IF A D हटमिा
V IC ववषयी माहिती दे तांना

करण्याजोगी कीटक नाशके, हि माहिती असते , यामध्ये चेतना ओगागननक
फामगसग असोमसएशन या प्रकल्प राबववणाऱ्या संथे चे रािुि बोळे यांच्या
कल्पनेतन
िवामान अंदाज फिक सद्
ू
ु धा िाविे आिे त .प्रत्येक आिवड्यातन
ू
दोन हदवस ग्राम ववकास सममती सधचवािा श्री रािुि बोळे िे

िवामान

अंदाजाचा S M S पािववतात व सधचव िवामान फिकावर त्याची माहिती
मिहितो ,ज्या मळ
ु े पढ
ु ीि ५ हदवस चा अंदाज शेतकऱ्यांना काम कारतांना येतो.
या व्यनतररलत कृषी संबध
ं ी दै ननक व मामसक पत्र सद्
ु धा प्रकल्पाच्या वतीने
िावण्यात आिेिे आिे त .
या हिकाणी एकाच छताखािी शेतकऱ्यांना शेती ववषयक माहिती ममळते व
चचाग
कृषी िवामान फिक

सद्
ु धा केल्या जातात अकोट तािल
ु यातीि चीचपानी िे आहदवाशी

बिुि दग
ग गाव या गावात सद्
ु म
ु धा ग्राम माहिती केंद्र सरु
ु करण्यात आिे
,गावातीि यव
ु काच्या मदतीने शेतकरी माहिती घेतात ,अशीच माहिती वाचत

असतांना
“ िाखाची िाख मोिाची शेती “ िा िाख उत्पादनाचा िेख येथीि यव
ु कांच्या वाचण्यात आिा व िाख
उत्पादना कररता आवश्यक पळसाचे झाडे हि या गावाच्या पररसरात खूप मोठ्या प्रमाणात असल्याचे
त्यांना माहितच िोते. िाख उत्पन्नाचे साधन पळस पररसरात च असल्याने यव
ु कांची िाख शेती
करण्याची इच्छा झािी ,परं तु िाख उत्पादनाच्या संपण
ू ग तांरिकत्रक बाजू खात्रीशीर बाजार या ववषयी
त्यान्या माहिती नव्िती िीच बाब ग्राम ववकास सममती सधचव श्री नागोराव भाष्कर यांच्या िक्षात
आिी व त्यांनी कोणताच वविंब न करता हि गोष्ट कृषी समध
ृ ी प्रकल्पाच्या समन्वयक यांना

सांधगतिे यावर प्रकल्पाचे A F O मिे श आढे यांनी गावा मध्ये जावन
ू
यव
ु कांची चचाग केिी व उत्सक
ु यव
ु कांना तयार करून क्जल्िा प्रकल्प
समन्वयक यांच्याकडे तत्सम प्रमशक्षणाची मागणी केिी ,क्जल्िा प्रकल्प
समन्वयक यांनी क्जल््यातीि इतर cluster मधीि यव
ु कांना सद्
ु धा तयार
करून पामशक्ष्ण उपिब्ध करून हदिे .व आज चीच्पानीत १ १ यव
ु क िाख
उत्पादांचे काम करीत आिे त.

िाख िागवड

तसेच V IC मध्ये ममळािेल्या माहिती वरून कमी खचागच्या शेती ववषयी संत्र उत्पादक शेतकरी वापरात
आिे त .मधुमक्षक्षका पािन िे सद्
ु धा V IC द्वारे ममळािेल्या माहिती मळ
ु े च सरु
ु केल्याचे शेतकऱ्यांनन
सांधगतिे . आजच्या माहितीच्या यग
ु ात V IC हि जगाशी चीचपानी गावािा जोडून िे वत असल्याचे
ग्राम ववकास सममती अध्याक्ष श्री.मनोिरराव भारसाकडे यांचे

म्िणणे आिे .

