
शेतकऱ्याचे नाव : गजानन काळूजी अत्राम   

पत्ता: मु एकलारा ता. राळेगाव जज. यवतमाळ  

संपकक  : 7507073374 

वय: ४१  

जशक्षण: पदवीधर 

उप्रकम: मस्त्य शेती  

कायाकचा संजक्षप्त अहवाल 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोनती अजियान अंतगकत मे २०१४ मध्ये एकलारा या गावी काम 

सुरु झाले सुरवातीला ०५ स्तवय ंसहायता समहू स्तथापन करण्यात आल े 

उमेद अजियान गावांमध्ये आले व आणखी समहू तयार करण्यात आले आज गावा मध्ये ११  

समहू आह.े या समहुाचा जमळून नवजनमाकण ग्राम संघ तयार करण्यात आला ्या नंतर गावा मध्य े

शाश्वत शेती, शेळीपालन, कुकुटपालन , म्स्तयपालन सारखे कृजि परूक व्यवसायाकररता  ग्राम संघ 

शास्त्रीय मागकदशकन लािू लागले ..  

सुरवातीला शेततळ्या मध्ये म्स्तय बीज सोडून म्स्तयपालन व्यवसाय सुरु करण्यात आला.  

म्स्तय शेती चा ओघ पाहता माझी म्स्तय व्यवस्तथापक म्हणनू जनयकु्ती करण्यात आली  ्या नंतर माझे 

रेजनंग आजण अनिुव घेऊन मी मोठ्या प्रमाणत व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीजन सन २०१६/२०१७  

मध्ये गाव तलाव घेण्याचा प्रय्न करण्यास सुचजवले  परंतु या विी हा तलाव काही कारणांनी जमळू 

शकला नाही. ्या दजमकयान शेतकरी ्यांचे शेततळ्या  मध्ये म्स्तय पालन करीत होते.  

्या कररता लागणारे म्स्तय बीज जसदे्धश्वर म्स्तय बीज कें द्र, जहगंोली येथनू आणावे लागत 

होते. ्या मळेु वाहतुकीवर जादा खचक होत  होता. तसेच प्रवासाचा कालावधी जास्तत असल्यानी 

म्स्तय बीज प्रवासा दजमकयान बऱ्याच प्रमाणात मरायच.े ्या मळेु या अडचणी वर मात करण्यासाठी मी 

म्स्तय व्यवस्तथापक गजानन काळूजी अत्राम  तालकुा संसाधन कें द्र आजण ग्राम संघ यांचा माध्यमातून 

म्स्तय  बीज जनजमकतीचा जवचार करण्यात आला व ्या अनिुगाने  मी म्स्तय व्यवस्तथापक म्हणून खपू 

प्रय्न केले . ्याकारीता वेळोवेळी कृजि जवज्ञान कें द्राने तांजत्रक मागकदशकन केले.  



 सन २०१७ मध्ये  “ जशपा िवुनेश्वरी उडीसा ” मार्क त ग्राम संघा ला मोर्त ह्याचरी यजुनट 

जमळवनू जदले .  परंतु सदर यजुनट सुरु करण्या साठी ग्रामसंघा  कडे जनधी नव्हता  ्यामळेु मी  या 

बाबत खचाकचे अंदाज पत्रक तयार करून जजल्हा कायाकलयात सादर करण्याचे ठरजवले, आजण 

्यामध्ये सूद्धा मला यश आल ्यामुळे मी  जजल्हा स्ततरावरून  ४  लक्ष रु. जनधी ग्रामसंघास  उपलब्ध 

करुण जदला.                

्या माध्यमातून मी नवजनमाकण ग्रामसंघाच्या मजहलाना सोबत घेऊन सदर म्स्तयबीज 

उ्पादनाचे ह्याचरी यजुनट सन २०१८ अखेर स्तथापन केले. सदर ह्याचरीमार्क त आजपयंत  म्स्तय बीज 

जनजमकती आजण जवक्री चे आजथकक उलाढाल ८  लक्ष रु झाली असून ग्राम संघाला जवळ पास ३  लक्ष  

नर्ा झाला आह.े तसेच तालकुयां मध्ये म्स्तय  बीज उपलब्ध झाल्या मळेु म्स्तय  बीज साठी दसुऱ्या  

जजल्ह्या मध्ये जायची  गरज राजहली नाही . वाहतुकीचा वेळ आजण खचक कमी झाल्या  मळेु म्स्तय 

पालकांना कमी खचाकत चांगल्या प्रतीचे म्स्तय बीज प्राप्त झाले. या मध्ये कटला, रोहू , मगृल, 

सायप्रण या प्रकारचे म्स्तय  बीज  आम्ही तयार करीतो . सादर म्स्तय बीज यजुनट मधनू तालकुयां मध्ये 

२७५ शेततळ्या मध्ये म्स्तय बीज सोडण्यात आले. तसेच तालकुयातील ०७ म्स्तय पालन संस्तथा 

यांना म्स्तय बीज जवक्री करण्यात आली.  

म्स्तय पालन अजधक सोपे होण्या कररता केज कल्चर पद्धतीने म्स्तय  पालन करण्याकररता 

्या बाबत चे प्रजशक्षण डीम्बे पणेु येथे जनवडक म्स्तय  सखी , ग्रामसंघ सदस्तय आजण म्स्तय 

व्यवस्तथापक यांना केज कल्चर बनजवण्याचे प्रजशक्षण दणे्यात आले. ्या नंतर एकलारा तलावावर 

ग्राम संघा मार्क त केज कल्चर तयार करण्यात आल.े ४*६ आजण दहा रु्ट खोल असे एकूण ४ केज 

कल्चर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये तयार करण्यात आले असून प्र्येक केजची क्षमता ५०,००० नग फ्राय 

साईज म्स्तय बीज ची असून ४ केज मध्ये एकूण ०२ लक्ष बीज सोडण्यात आले आह.े  

सदर केज आजण गावतळ्यात एकूण ०५ लक्ष म्स्तय बीज सोडण्यात आले आहे. या मध्ये 

पालन केलेल्या माशांची  जवक्री सुरु झाली असून  आज पयंत एकुण ३८३४  जकलो मासे प्रती जकलो 

१०० ते १२०  रु प्रमाणे ४,६०,०८०/-  रु  चे मासे जवक्री करण्यात आले.  

ग्राम संघास म्स्तयजबज जवक्री तुन खचक वजा जाता आज पयंत  ०३ लक्ष रु  नर्ा  अजण मासे 

जवक्री तून खचक वजा जाता  २,७०,०००/रु नर्ा जमळाला. असा एकुण ५,७०,०००/- नर्ा प्राप्त 

झाला. अजण ्यानंतर मी जशल्लक नफ्या मधनू ग्रामसंघाला जळुलेल्या समहूातील  ८० मजहलाना 

२००,०००/- येवढा नर्ा कोरोना सारख्या संकटकाळी वाटप करायचे ठरजवले व ग्रामसंघ 



पदाजधकाऱ्यांच्या मदतीने ते वाटप करण्यात आले  .   नंतर मी नवजनमाकण ग्रामसंघाशी जल जीजवका 

इन्र्ोटेक प्राईवेट जलजमटेड कंपनी पणेु या संस्तथेचा करार करून  ३ लाख रुपयाचा जनधी प्राप्त केला व 

्यातू शेतकऱ्यांना तसेच म्स्तय शेतकऱ्यांना व म्स्तय शेती जवियी अायास करणाऱ्या जवध्या्यांना 

म्स्तय शेती व ्याच्याशी संबजधत व्यवसाया बद्दल मागकदशकन करण्यासाठी एकाज्मक म्स्तयशेती 

प्रजशक्षण कें द्राची  ची स्तथापना केली .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


