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कमी गत
ुिं वणूकीत मशरूम व्यवसाय कसा सरू
ु करावा?

४. मशरूम ववक्री

जय आऩणाव व्मलवामाची वरू
ु लात कयामरा आलडत

लाढत्मा ऑमस्टय भळरूभऩावन
ू वरू
ु लातीऩावन
ू ते

व्मलवाम पामदे ळीय अवू ळकतो कायण भळरूभच्मा

काऩणीनुंतय आऩण ते ळक्म र्ततक्मा रलकय वलकू

रशान प्रभाणात प्रायुं ब केल्माव, आऩण अधच-लेऱेची नोकयी

स्थार्नक ळेतकमािंच्मा फाजायऩेठेत एक भाकेट वयु क्षषत

अवेर ऩण गत
ुुं लणूकीचा अबाल अवेर तय भळरूभ

काऩणीच्मा लेऱेऩावन
ू जलऱजलऱ वशा आठलडे रागतात.

ळेतावाठी प्रायुं भबक खचच कभी अवतो. तवेच, आऩण

ळकता जेणेकरून ते ताजेतलाने अवतात. आऩल्मा

म्शणन
ू ते करू ळकता.

कया आणण तेथे वलक्री कया ककुं ला स्थार्नक ये स्टॉयुं ट्व

१. मशरूम कशी वाढवायची ते सशका

प्रायुं ब कयण्माऩल
ू ी, भळरूभ कळी लाढलामची माफद्दर
स्लत:रा भळक्षषत कया. अनेक कुंऩन्मा मा फयु ळी

लाढलण्मावाठी अभ्मावक्रभ आणण वेभभनाय दे तात.

उदाशयणाथच, भश्रभ
ू रर्निंग वेंटय, जमभवुंगऩयू माफातीत
ऩरयऩण
ू च भाहशती ल प्रभळषण दे त.े
२. जागा शोधा

प्रथभ, आऩल्मारा आऩल्मा भळरूभवाठी लाढणायी जागा
ळोधण्माची आलश्मकता अवेर आणण त्माव भोठ्मा

प्रभाणात आलश्मकता नाशी. 100 ककरो भळरूभची एक
फॅच लाढवलण्मावाठी 10 X 10 पुट जागा ऩयु े ळी आशे .
आऩल्मारा अळी जागा ऩाहशजे रागेर जजथे आऩण

ककुं ला ककयाणा दक
ु ानाुंलय थेट वलक्री कया. ताजे ऑमस्टय
भळरूभ 80 ते 250 रुऩमे / ककरोच्मा दयम्मान वलकतात.

ड्राम ऑमस्टय भळरूभ 400 रुऩमे प्रर्त ककरोग्राभ ते 700
रुऩमे / ककरोऩमिंत वलकरे जाऊ ळकतात.म्शणून जय
आऩरी 10X10 जागा अवेर तय त्मातन
ू 100 ककरो

भळरूभ तमाय करु ळकता आणण अुंदाजे 100 रुऩमे /

ककरोग्राभ वलक्री केरी तय आऩण 10000 रुऩमे / तोडणी
भभऱलू ळकता.जय आऩण ड्राम भश्रभ
ू वलक्री केरे तय ते
5000-7000 रुऩमे / फॅच तोडणी शोऊ ळकते.

त्माभळलाम आऩण भल्
ू मलर्धचत भळरूभ उत्ऩादनाुंद्लाये

अर्धक ऩैवा भभऱलू ळकता. जे आऩल्मारा अर्तरयक्त
उत्ऩन्न भभऱवलण्मात भदत करू ळकतात.

ताऩभान, आर्द्च ता आणण प्रकाळ र्नमुंत्रित करू ळकता.

तभ
ु च्मा घयात तभ
ु च्माकडे अळी जागा आधीच अवेर जी
मा गयजा ऩण
ू च कये र. आऩण अवे केल्माव, ऩयुं तु आऩण

आऩल्या मशरूमची ववक्री करण्याचे सहा मागग येथे

ऩरयजस्थती र्नमुंत्रित कयण्माफद्दर र्नजश्चत नवल्माव

आहे त

आणण डेह्मभु भडडपामय खये दी कयण्माचा वलचाय कया.

एक भळरूभ उत्ऩादकाने म्शटल्माप्रभाणे

तऴ
ु ाय भवुंचनचे पलाये खये दी कयणे, एक ह्मभु भडडपामय

1. रे स्टॉरन्ट्स

३. साहहत्य खरे दी करा

भाकेट गुणलत्तावाठी खर
ु े आशे ." ये स्टॉयुं टभध्मे

प्राभख्
ु माने बव
ु ा ककला काड आशे . मळस्ली भळरूभ

चाुंगरा भागच कोणता आशे ? वोऩे. त्माुंना वलनाभूल्म

कायण ऩष्ु कऱ गोष्टी वुंबाव्मतः दवू ऴत शोलू ळकतात.

मेते आणण ये स्टॉयुं ट्व नेशभी त्माुंच्मा भेनूभध्मे

, "ये स्टॉयुं ट

भळरूभ व्मलवामावाठी रागणाये वाहशत्म म्शणजे

आऩरे भळरूभ वलक्री कयणे प्रायुं ब कयण्माचा वलाचत

व्मलवामावाठी स्लच्छता शी एक भशत्लाची फाफ आशे

नभुने द्मा. वॅम्ऩभरुंगने भळरूभ वलक्री कयता

आऩल्मा लाढत भध्मभ म्शणून र्नजिंतक
ु ीकयण केरेरा
ऩें ढा लाऩया. ऩढ
ु े भळरूभ त्रफमाणे खये दी कया. आऩण

आभच्माकडून भळरूभ स्ऩॉन खये दी करू ळकता. आम्शी

ते स्लत आभच्मा प्रमोगळाऱे त फनलतो तवेच खािीळीय ल
कभी ककभतीभध्मे ते भश्रभ
ू उत्ऩादकाुंना उऩरब्ध केरे
जाते.

जोडण्मावाठी ताजे स्थार्नक ऩदाथच ळोधण्मात यव
घेतात.
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२. ककराणा स्टोअर

5. सुकवऱेऱे मश्रम
ू -

एक ककुंला दोन ककयकोऱ स्टोअय आऩरे वुंऩूणच

भश्रभ
ू वलकू ळकतात, वलळेऴतः जेव्शा आऩण पक्त
प्रायुं ब कयत आशात. ककयकोऱ स्टोअयने आधीच

वलदे ळी भळरूभ वलक्री केरी अवेर तय काऱजी करू
नका, कायण उत्ऩादक खये दीदायारा खािी कयणे वोऩे
आशे की आऩरे नलीन र्नलडरेरे स्थार्नक भळरूभ
चाुंगरे वलक्री शोत आशे त आणण दयू च्मा

ऩयु लठादायाकडून भळरूभऩेषा कभी खयाफ अवतीर.

आणण त्माुंना ऩॅककुंगवाठी वऩळव्मा ऩाशण्मावाठी

ऩॅकेजजुंग कया . शे तुम्शी कुठे ऩण वलक्रीवाठी ठे लू
ळकता. कायण ते दीघच काऱ टीकतात
6. मूल्यवर्धगत अन्टन उत्ऩादने.

छोट्मा ल कभीजास्त आकायाच्मा भळरूभऩावून नपा
उत्ऩादने फनवलणे जे वलक्री शोईऩमिंत वुंचर्मत केरे

ळेतकमािंच्मा फाजायऩेठेत र्नमभभतऩणे भोठ्मा
प्रभाणालय स्थार्नक ऩातऱीलय उगलरेरा अन्न
वलकत घेण्मावाठी उत्वुकता मेते. वलळेऴतः

जाऊ ळकतात. त्मात वभावलष्ट आशे ः
, रोक

जेलणाचे भळरूभवायखे ऩदाथच ळोधण्मावाठी स्थार्नक
, ज्मा त्माुंना

स्थार्नक ककयकोऱ स्टोअयभध्मे भभऱत नाशीत. एक

फूथ वेट कया ककुंला उबे यशा आणण वलक्री वुरू कया.
आऩल्मा स्थार्नक ळेतक-माुंच्मा फाजायऩेठेतीर वलच

जागा ऩूणच अवल्माव , आऩण त्माुंची जागा वाभार्मक
करू ककुंला आऩरा भळरूभ त्माुंच्मा स्टॉरलय वलक्री
करू ळकता तय अन्म उत्ऩादकाुंना वलचाया.
4. अन्टन सहकारी आउटऱेट
पूड को-ऑप्व ऑमस्टय भश्रभ
ू वलकण्मावाठी एक
ऩरयऩूणच ककयकोऱ आउटरेट आशे ,

कायण त्माुंचे वदस्म र्नयोगी , ताजे उत्ऩादने आणण
नलीन खाद्मऩदाथािंचे वलक्रीवाठी प्रमत्न
कयण्मावाठी खर
ु े अवतात. ककयकोऱ स्टोअय आणण

ये स्टॉयुं ट्वुंप्रभाणेच त्माुंच्माकडे जा,

वलनाभूल्म नभुने (आणण स्लाद) आऩल्मा भळरूभ

ककती चाुंगरे आशे त शे दाखला.

ऩरयऩूणच भळरूभवाठी, त्माुंना लाऱलण्माचा वलचाय कया

भभऱवलण्माचा वलोत्तभ भागच म्शणजे भूल्मलर्धचत

3. शेतकरी फाजार

ळेतकमािंच्मा फाजायऩेठेकडे लऱतात

आऩण वलक्री करू इजच्छत नवरेल्मा कभी-जास्त-

भश्रभ
ू ऩावून

लेगलेगऱे भूल्मलर्धचत ऩदाथच फनलता मेतात.
ज्माभध्मे भळरूभ वॉव

, ऩालडय

वूऩ, र्चप्व, ब्रेड,त्रफस्कीट,भवारे,ळेलमा,आमुलेहदक

औऴधे ल रोणचे , बाजी, लाईन, फीअय, भवारे, चटणी
ल इतय आशे त.
✓मशरूम प्रसशऺण, मशरूम बफयाणे आणण मल्
ू यवर्धगत

मशरूम ऩदाथग उत्ऩादन आणण मशरूम माकेहटिंग सारख्या
इतर माहहतीसाठी आमच्याशी सिंऩकग साधा.
मशरूम ऱर्निंग सेंटर, जयससिंगऩरू -कोल्हाऩरू
पोनः 9923806933/9673510343
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