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“तूरीचे आंतरपीक घेण्यापेक्या ठिबक सिचंनयावर सिगंलपपक घेतले तर उत्यादन आणि उत्यादकतया पकतीतरी 

पटीने वयाढू शकेल.  कोरडवयाहू व सिरयायती िमिनीत डयाळींची पपके घेण्यापेक्या दोन-चयार िंरसक्त पयाण्याची 

व्यवस्या आपि करू शकलो तर डयाळींच्या उत्यादनयात देश स्वयंपूि्ण होईल ”
– भवरलाल जैन
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कयाियाचया क्ि वेळीच पकडिे हे शेतीत 
फयार िहत्तयाचे आहे. उत्कट िगण्याच्या 
अर्णपूि्ण भयानयालया क्ि म्हितयात. कोटीत 
एखयाद्यालया हया क्ि पकडतया येतो. 
त्याियािी िगण्यालया मनयोिन लयागते. 
ियाणिवांनया सशस्त पयाळिे िरुरीचे 
अिते. मनरीक्ियाची चौफेरतया आणि 
आत्ीयतेचया ध्याि ितत उरयाशी 
बयाळगून पुढे पुढे ियावे लयागते. क्ि हया 
कधी प्रमतपरिययात्क नितो. िनयाचया 
गृहपयाि शेतकऱयांियािी अत्ंत कळीचया 
आहे. ययात अभ्याि, िनन, चचतंन, 
धयारिया, कृती, तत्रतया, आपुलकी 
ियाियावलेली आहे. िीवनयाचे प्रयोिन 
ययातून उकलते. ते लक्यात ययायलया 
िनयालया मवसशष्ट पयातळी हवी. िनयाची 
उभयारी चांगल्या कयाियात आहे. िनयालया 
उत्ति अंगि मवधयायक कयाियातून लयाभते. 
शेती हे मवधयायक कयाियाचे िववोतृ्कष्ट 
उदयाहरि आहे. त्यातून िेवया तर घडतेच 
पि िो आनंद मिळतो तो अवि्णनीय 
आणि शब्यातीत अितो. ययाियािी 
अर्णपूि्ण िगण्याचया अट्याहयाि अिेल तर 
क्िांनया ियार्णतया लयाभते.

भारतीय स्ातंत्राचा अमृतमहोत्सव ऑगस्ट महहन्ात आपण देशभर उत्साहाने साजरा करतो. 
स्ातंत्रोत्तर काळातील भारतीय प्रगतीचा आढावाही अनेक हिकाणी चचचा, पररसंवाद, व्ाख्ाने, 
प्रदश्शने, चचत्रफिती, लघुपट यामधून घेण्ात आला. देश स्तंत्र झाल्ानंतर १९४७ मध्े सव्शप्रथम 
मोिे आव्ान आपल्ापुढे उभे होते ते अन्नधान् उत्ादनवाढीचे व स्यंपूण्शतेचे. मागील ७५ वर्चात 
आपण हे आव्ान संपुष्ात आणून उलट अन्नधान् ननयचातीच्ा दृष्ीने वाटचाल सुरु केली. पण 
अजूनही आपल्ाला डाळी व तेलवगगीय नियांच्ा उत्ादनात स्यंपूण्शता गािता आलेली नाही. 
अजूनही दरवर्गी लाखो टन डाळी व तेलनिया आयात कराव्ा लागून त्ासािी मोठ्ा प्रमाणावर 
परकीय चलन खच्श करावे लागत आहे.  आयातीच्ा या संकटामध्े भर घालण्ाचे काम िदलते 
ननसग्शचक्र करते आहे. जागनतक तापमान वाढ, िदलते हवामान, अवेळी पाऊस, गारपीट, अनतवृष्ी, 
पाऊस लांिणे, दोन पावसात मोिा खंड पडणे, कमी वेळेत जास्त वेगाने पाऊस पडणे, वारंवार पूर 
येणे, वादळे व चक्रीवादळे येणे, समुद्ात कमी दािाचे पटे् तयार होणे, वेगाने वारे वाहणे, दषु्ाळ 
पडणे, िाष्ीभवन मोठ्ा प्रमाणावर होणे, कीडी व रोगराई वाढणे या सारख्ा नैसरग्शक संकटांचा 
सामना पूवगीपासून शेतकरी करीतच होता पण आता वारंवार करावा लागतो आहे. या ननसग्शचक्रावर 
मात करण्ाचा नवचार करणे व त्ासािी काही िोस काय्शक्रम होती घेणे हा शेतकऱयाच्ा दृष्ीने 
भनवष्यकाळासािी मोिा महत्ताचा व कळीचा नवर्य िनणार आहे. यात स्त: शेतकऱयाला पुढाकार 
घेऊन शेतीचे संपूण्श ननयंत्रण आपल्ा हातात कसे घेता येईल याचा नवचार करावा लागणार आहे. 
पारंपाररक नवचारांची झापडे लावून आणण जुन्ा रुढी व ननयमांच्ा साखळदंडांनी स्त:ला करकचून 
िांधून घेत अगनतकतेने शेती करण्ाचे तंत्र सोडावे लागेल. जग िार वेगाने पुढे जात आहे. नवकासाची 
ही गती व हदशा लक्ात घेऊन आधुननक व हायटेक शेतीसािी नवीन पद्धती, ज्ान, नवज्ान, तंत्रज्ान, 
संशोधन यांची कास धरावी लागेल. आपले पंतप्रधान मा. नरेंद् मोदी यांनी १५ ऑगस्टला लाल 
फकल्लावरून देशाला संिोधधत करताना पूवगीच्ा पंतप्रधानांची हदलेल्ा 'जय जवान-जय फकसान-
जय नवज्ान’ या नाऱयामध्े आता 'जय अनुसंधान’ असा शब्द जोडला आहे. अनुसंधान म्हणजे संशोधन. 
जीवनाच्ा सव्श क्ेत्रांमध्े संशोधन ज्ा वेगाने गगनभरारी घेते आहे ते पाहता आता आपल्ाला मागे 
राहून जमणार नाही आणण पूण्शपणे सरकारवरही अवलंिून राहता येणार नाही. नवशेर्तः असंघफटत 
असलेल्ा शेतकऱयांना तर 'गॅमरगेट’ नावाच्ा कामकरी मुंग्ांप्रमाणे सतत काय्शरत राहावे लागेल. 

अनतशय क्लिष् आणण गुंतागुंतीची सामाजजक रचना असलेल्ा या मुंग्ांची वारुळे नुसतीच सुिक 
नसतात तर ती वातानुकूजलत देखील असतात. सुमारे दहा हजार वर्षांपूवगी माणसाला शेतीचा शोध 
लागला आणण हळूहळू त्ाचे भटके जीवन, अरण्ातील जशकारी कमी कमी होत गेल्ा व पाण्ाच्ा 
साठ्ांजवळ त्ाने आपल्ा वसाहती ननमचाण करण्ास सुरुवात केली. हा त्ाच्ा जीवनातील एक 
मोिा सांसृ्नतक िदल होता. या िदलामुळे तांफत्रक आणण वैज्ाननक प्रगतीने देखील जोर धरला आणण 
माणसाने मग पृथ्ीवर अनेक हिकाणी आपले पाय प्रभावीपणे रोवले. लोकसंख्ा इतकी वाढली की 
पृथ्ीवर माणसाचे साम्ाज्च स्ापन झाले. सुमारे पाच ते सहा कोटी वर्षांपूवगी पानतोड्ा मुंग्ांनी 
हाच उत्ांतीिदल घडवून आणला होता व आपल्ा वारुळांमध्े शेतीवर आधाररत जीवनप्रणाली 
स्ीकारुन नवे सामाजजक िदल घडवून आणले होते. म्हणूनच त्ांना जागनतक वैज्ाननक आश्चय्श 
म्हणावयास हरकत नाही. प्राणणजगतात माणसे सोडली तर स्तःच्ा अन्नाची स्तः सोय करणाऱया 
मुंग्ा हे एकमेव उदाहरण सांगता येईल. आपल्ा वजनाच्ा दसपट वजनाचे पान त्ा सहजपणे 
आपल्ा पािीवरून घेऊन जातात हे पाहहल्ावर आपण थक्क होतो. मुंग्ांचे वारुळे हे लक्ावधी 
मुंग्ांसािीचे ननवासस्ान असते. नतथे आपल्ाला नवनवध प्रकारच्ा सहकायचाचे सुंदर नमुने पाहायला 
नमळते. असे सहकाय्श शेतकऱयांनी एकमेकांना केले व त्ास तंत्रन्ानाची जोड हदली तर अडचणी व 
समस्ांचा डोंगर िघतािघता पार होईल आणण आपण सारेजण इच्छित स्ळी पोहचू!

अशोक जैन
अध्क्, जैन इररगेशन जसस्टीम्स् जल.

अध्यक्षीय

शेतकऱ्यांनी सहका्ययाचा आदश्श मुंग्ांपासून घ्ावा !
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ियािियाच्या वैयक्तिक िीवनयात 
स्वयावलंबनयालया िेवढे िहत्त आहे 
त्यापेक्या कयाकिभर अधधक िहत्त 
रयाष्टट् याच्या स्वयावलंबनयालया आहे. यया 
स्वयावलंबनयाियािी ियािूि आणि रयाष्टट्  यया 
दोघांनयाही अरक प्रयत्न करयावे लयागतयात. 
पि ययात एक िूक्ष्म फरक आहे आणि 
तो अत्ंत िहत्तयाचया आहे तो म्हििे रयाष्टट्  
स्वयावलंबनयाियािी कयाही एक मनयोिन 
करून, सशस्त पयाळून ियािुदयाक्यकपिे 
कयाि करयावे लयागते. आपि िगळेिि 
एकेकटे, वैयक्तिकरीत्या चांगले कयाि 
करतो. पि ियािुदयाक्यकपिे कयाि करु 
म्हटले तर आपल्या िववांचे हयातपयाय 
ररररयायलया आणि लटपटयायलया लयागतयात. 
ियािुदयाक्यक कयाियाचे म्हिून एक ियािर््ण 
अिते. त्याची स्वतःची िीवनमविीक्गषया 
अिते, मनष्या अिते, तेि अिते. ते 
ओळखून आपि एकिेकांच्या खांद्यालया 
खांदया लयावून मवश्याियाने कयाि करीत गेलो 
आणि ियानिरयातब व रयािकयारियाचे िोडे 
बयािूलया िेवून कयाियाच्या ठदशेने वयाटचयाल 
करीत रयाठहलो तर आपि ध्ेययापययंत 
मनसचित पोहचू शकतो. 

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

संपादकषीय

भारताला डाळी-तेलबियात आत्मबिभ्भर ििवुया!

भारतातील जसचंनाच्ा पाण्ाचा संघर््श हा भात, गहू आणण ऊस या तीन फपकांपुरताच 
मयचाहदत आहे. प्रत्ेक राज्ात, नवभागात, प्रदेशात आणण गावागावात पडणारा पाऊस नवर्म 
स्रूपाचा आहे. सव्शत्र एकसारखा पाऊस पडत नसल्ामुळे पाण्ाची उपलब्धता ही दरवर्गी 
कमी-अधधक होऊन िदलत असते. पावसाची दोलायमानता खूप असल्ामुळे दषु्ाळ, 
अवर््शण याचाही अनुभव दर तीन-पाच वर्षांनी आपल्ाला येत असतो. भारतात नरिफटशांचा 
अंमल असताना श्ी. हेरॉल्ड मॅन्ू हे मुंिई प्रांताचे कृर्ी संचालक होते. १८७० ते १९४० या ७० 
वर्षांचा मोसमी पावसाचा अभ्ास करून त्ांनी असा ननष्र््श काढला होता की, शंभर वर्चातली 
३० वर्षे ही दषु्ाळाची- अवर््शण प्रवणाची असतात. दर तीन ते पाच वर्षांनी हे चक्र उद्भवतेच. 
आपली शेती व फपकपद्धती ही पूण्शपणे पावसावर आणण त्ातही मुख्त्े जून ते सप्ेंिर या 
काळात पडणाऱया नैऋत् मोसमी पावसावर आणण सप्ेंिर ते फडसेंिर या काळात पडणाऱया 
ईशान् मोसमी पावसावर अवलंिून असते. १८७५ पासूनची या मोसमी पावसाची आकडेवारी 
भारतात उपलब्ध आहे. त्ाचा अभ्ास केला असता एक ननष्र््श ननजचितपणे काढता येतो तो 
म्हणजे, मोसमी पाऊस हा दरवर्गी हमखास येणारच. तो आला नाही असे कधीही होत नाही. 
तो पडण्ाचे प्रमाण कमी-जास्त होऊ शकेल. या पाऊस पडण्ाच्ा कालावधीत खंडही (ड्ाय 
स्ेल) पडेल. पण मोसमी पाऊस पडलाच नाही असे कधीही होत नाही. हा मोसमी पाऊस 
ही ननसगचाने आपल्ा देशाला हदलेली मोिी देणगी आहे, वरदान आहे असेच म्हटले जाते. हा 
पडणारा पाऊस धरणे, िंधारे, नवहहरी, िोअरवेल्स, शेततळी व ज्ा ज्ा माध्मातून पाणी 
सािवून वापरणे शक्य आहे त्ांची नननम्शती व वापर करून वर््शभर जसचंनाचा काय्शक्रम रािनवला 
जातो. पाण्ाची दरवर्गीची उपलब्धता पाहून फपकपद्धती ननजचित करण्ाची पूवगी परंपरा होती. 
ती पद्धत मालगुजारी तलाव, खानदेशातील िड पद्धत, कालव्ांवरची िारमाही व आिमाही 
ब्ॉक जसस्स्टम यात पाहायला नमळत असे. आता या पद्धती जवळपास लुप्त झाल्ा आहेत 
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आणण मनमानी पद्धतीने व ‘हम करे सो कायदा’ या ररतीने जसचंनाच्ा 
पाण्ाचा वापर सुरू झाला आहे. मागणीच्ा तुलनेत पाण्ाची उपलब्धता 
खूप कमी असल्ामुळे सव्श जनमनींना व सगळ्ा शेतकऱयांना पाहहजे 
नततके पाणी देता येणे शक्य नाही. त्ामुळे पाण्ासािी जागोजागी संघर््श 
व तंटेिखेडे उभे राहताना हदसत आहेत. जसचंन हा मूळात नवर्मता ननमचाण 
करणारा घटक आहे. ज्ाच्ा जनमनीला पाणी नमळणार त्ाचे उत्ादन 
आणण उत्न्न वाढणार व त्ाची आधथ्शक उन्नती होणार. ज्ाच्ा जनमनीला 
पाणी नमळणार नाही तो गररि राहणार ही काळ्ा दगडावरची पांढरी 
रेघ आहे. आपल्ालाच पाणी नमळावे हा प्रत्ेकाचा हव्ास आहे. पण 
हे संसाधान मयचाहदत असल्ामुळे त्ाच्ासािी प्रचंड ओढाताण आहे. 
आजकाल तर राजकारणाच्ा गतषेत व भोवऱयात हे पाणी सापडल्ामुळे 
पाण्ाचा राज्ाराज्ातला व गावागावातला आणण घराघरातला संघर््श 
अत्ंत नतव्र झाला आहे. या संघर्चाच्ा मूळाशी मुख् कारण आहे 
ती ननवडलेली फपकपद्धती. ती चुकीची आहे असे म्हटलेले िऱयाच 
शेतकऱयांना आणण नवशेर्तः भात, गहू व ऊस उत्ादक शेतकऱयांना 
आवडत नाही, पचत नाही आणण रूचतही नाही. पण ननसग्श आपल्ा 
आवडीननवडीनुसार चालत नाही. त्ाच्ा मनाचा तोच मालक आहे. 
त्ामुळे त्ाच्ा मजगीनुसारच फपकपद्धती ननवडून शेती करणे क्रमप्राप्त 
असते. पण िऱयाचदा आपण ननसगचावर मात करण्ाचा, त्ाच्ापेक्ा 

जास्त श्ेष्ठ व वरचढ असल्ाचे दाखनवण्ाचा प्रयत्न करतो. मग कधीतरी 
एकदा ननसग्शही त्ाचे सामर््श व ताकद दाखनवतो आणण क्णाधचात सगळे 
सातिारे वाहून नेतो. त्ामुळे ननसगचाला व पयचावरणाला अनुकूल होईल, 
हवामानाशी सुसंगत िरेल अशीच फपकपद्धती आपण ननवडली पाहहजे. 
या संपादकीयमध्े आपण िक्त गहू, तांदळू यांसारख्ा तृणधान्ाच्ा 
फपकांचा नवचार करणार आहोत. या फपकांचे क्ेत्र आणण जसचंन थोडे कमी 
करून कडधान्े, डाळवगगीय फपके आणण तेलनिया या फपकांखालील क्ेत्र 
व जसचंन कसे वाढनवता येईल हा या लेखाचा मुख् उदे्श आहे. 

भात उत्ादन ः आर ््शक उन्नती कुठे? 
जगात भात उत्ादन करणारे ४४ देश आहेत. त्ांची अवस्ा 

आधथ्शकदृष्ठा मागासलेले व कज्शिाजारी अशीच आहे. पण हे सव्श देश 
अनतपावसाच े व मिुलक पाणी उपलब्ध असणारे आहेत. भारतातील 
दजक्णेकडील राजे् (उदा. आधं्रप्रदेश, तानमळनाडू, केरळ, कनचाटक, 
पाँडेचरी) आणण ईशाने्कडील म्हणज े पवूषांचलातील (उदा. अरूणाचल, 
मणणपरू, नमझोरूम, आसाम, ओररसा, नागालँन्ड, फत्रपरुा वगरेै) राजे् हे 
भाताच े प्रमखु उत्ादक आहेत. महाराष््ात कोकण (४.५ लाख हेक्टर) 
पवू्श नवदभ्श (६.५ लाख हेक्टर) आणण पजचिम महाराष्् (३.५ लाख हेक्टर- 
नाजशकच्ा इगतपरूी-घोटीपासनू कोल्ापरूच्ा गगन िावड्ापययंत) असे 

भाताच्ा उत्ादकतेत जगात प्रथम क्रमांकावर असणाऱया 
फव्एटनाममधील भात शेतीचे हे फवहंगम दृश्य.
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नमळून भात फपकाखाली जवळपास १५ लाख हेक्टर क्ते्र आहे. पजंाि, 
हररयाणा आणण उत्तर प्रदेशच्ा भागात व मखु्ते् उत्तरांचलमधे् खरीप 
हंगामात िासमती तांदळुाची मोठ्ा प्रमाणावर लागवड आहे. भाताच े हे 
िहुतांशी सगळे पीक खाचरांमधे् पाणी सािवून त्ात घेतले जाते. शतेे 
पाण्ान ेकायम तुडंूि भरून िेवली जातात. खाचरांमधे् अस ेपाणी तुडंूि 
व गच्च भरून िेवले तरच पीक चांगले यतेे असा शतेकऱयांचा पवूषांपार 
चालत आलेला गरैसमज आहे. या चकुीच्ा समजातून िाहेर पडायला 
तो तयारच नाही. त्ामळेु शतेजनमनींच ेमोठ्ा प्रमाणावर नकुसान होते 
आहे. त्ा खराि व नापीक होताहेत आणण उत्ादकता हदवसेंहदवस घटत 
चालली आहे. 

आज आपली तांदळुाची हेक्टरी उत्ादकता दोन ते अडीच टनांची आहे. 
एवढी उत्ादकता १९१० साली जपानची होती. आज जपानची तांदळुाची 
हेक्टरी उत्ादकता ७ ते ८ टनाची आहे आणण आतंरराष््ीय िाजारपिेेत 
तांदळुाचा आमचा स्ध्शक व्व्एटनाम आहे. अमरेरकेच्ा िॉम्बिेकीनतंर 
िचेचराख झालेला व्व्एटनाम राखतूेन उभा राहहला आहे. त्ाची तांदळुाची 
हेक्टरी उत्ादकता ११ ते १२ टनाची आहे. साहजजकच उत्ादकता जास्त 
असल्ामळेु त्ांचा उत्ादन खच्श कमी राहतो. त्ामळेु आतंरराष््ीय 
िाजारपिेेत त्ांच्ा तांदळुाची फकंमत कमी राहात असल्ामळेु ग्ाहक 

१४८ वर्षांपासून कावेरीचा संघर््श भातासाठीच 
कनचाटक आणण तानमळनाडू यांच्ामधील संघर््श १८७४ पासून 

कावेरी नदीच्ा पाण्ावरून सुरू आहे. दोन्ी राज्ांमध्े भात हेच 
प्रमुख फपक असून ते धभजनवण्ासािी दोघांनाही मुिलक पाणी हवे 
आहे. कनचाटक राज् आस्स्तत्तात येण्ापूवगी मै्हसूर संस्ानमधून 
कावेरी नदी वाहत होती. या नदीवर मोिे कृष्णराजसागर नावाचे 
धरण िांधण्ाचे मै्हसूर संस्ानने िरनवले. पण मद्ास मधील 
नरिफटश प्रेजसडेन्ीने हरकत घेतली आणण धरणाचा आकार ननम्म्ाने 
कमी करायला लावून ५० वर्षांचा करार केला व आमची संमती 
असल्ाजशवाय कावेरीवर कोणतेही धरण िांधता येणार नाही अशी 
मै्हसूरला अट घातली. १९२४ मध्े हा करार संपला. पुन्ा मद्ास 
प्रेजसडेन्ीने ५० वर्षांचा करार केला. त्ामुळे १९७४ पययंत कनचाटक 
सरकारला कावेरी नदीवर कोणताही प्रकल्प उभारता आला नाही. 
नंतर मात्र धरण उभे केल्ावर दोन्ी राज्ामध्े संघर््श सुरू झाला. 
कनचाटकाने तानमळनाडूमधील भात शेतीकररता पाणी सोडले पाहहजे 
अशी मागणी सातत्ाने तानमळनाडू सरकार, नतथले लोकप्रनतननधी 
व शेतकरी करीत असतात. या पाण्ासािी गेल्ा १४८ वर्षांपासून 
संघर््श चालू आहे. भात फपकाने उभा केलेला हा संघर््श आमच्ासािी 
ननजचितच माग्शदश्शक आहे.

कृष्णराजसागर धरण
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त्ांचा माल खरेदी करण ेअधधक पसतं करतात आणण आपण फकमतीच्ा 
स्धषेत िाजारात फटकाव धरू शकत नाही. काळ्ा नमरीच्ा उत्ादनातही 
या व्व्एटनाम देशान ेआता प्रचडं मसुडंी मारली असनू दोन त ेअडीच लाख 
टनांवर उत्ादन नऊेन आपल्ा देशाशी त्ांनी स्धचा सरुू केली आहे. 
तांदळुाच्ा उत्ादनात शभंर दशलक् टनांचा उच्चांक मोडून आपण पढेु 
गेलेलो असलो तरी ही तांदळुाच्ा ननयचातीतनू आपल्ाला फकती परकीय 
चलन नमळत े आणण तांदळू उत्ादनासािी फकती प्रचडं प्रमाणात पाणी 
वापरले जात ेयाच हहशिे एकदा मांडला तर भाताच ेफपक घणे ेशतेकऱयाला 
परवडत नाही आणण अथ्शशास्तातही त ेिसत नाही असचे लक्ात यते.े 

एक फकलो तांदळू उत्ादनासािी फकमान सहा हजार जलटर पाणी 

वापरले जात ेअसा शास्तज्ांचा अदंाज आहे. ज ेशतेकरी खाचरे पाण्ाने 
खचाखच भरून िेवतात आणण खरीप हंगामातच भाताच ेफपक घऊेन पढुचे 
आि महहन ेजमीन पडीक िेवतात त ेकमाल ३० त े४० हजार जलटर पाणी 
एक फकलो तांदळू उत्ादनासािी वापरतात. आज पाण्ाची एक जलटरची 
िाटली २० रूपयांना िाजारात नमळत.े फकमान ६००० आणण कमाल ४० 
हजार जलटर पाण्ाचा हहशिे मांडला तर फकमान १ लाख, २० हजार रूपयांचे 
आणण कमाल आि लाख रूपयांच ेपाणी एक फकलो तांदळू उत्ादनासािी 
वापरले जात.े पाणी आज शतेकऱयाला अगदी नाममात्र फकमतीत, सवलतीत 
फकंवा जवळपास िुकटातच नमळत ेआहे. त्ामळेु त्ाला पाण्ाची फकंमत 

व महत् वाटत नाही. हेच पाणी जर नवकत घऊेन जसचंन कराव ेलागले 
असत ेतर त्ान ेभाताच ेफपक घतेले असत ेका? एवढ्ा पाण्ात हििकवर 
िळे, भाजीपाला, िुले यांच ेफकतीतरी क्ते्र धभजले असत ेआणण भातापेक्ा 
अधधक उत्ादन व उत्न्न शतेकऱयांना या मलू्दायी व नकदीच्ा फपकांमधनू 
नमळाले असत.े त्ातनू त्ाची आधथ्शक उन्नती वाढीला लागली असत.े 
शवेटी शतेकरी शतेी करतो ती स्तःच्ा व कुटंुिाची दैनहंदन रोजीरोटीची 
गरज भागनू आधथ्शक उन्नती व्ावी यासािी. समाजसवेसेािी आणण जगाच्ा 
पोर्णाकररता कोणी शतेी करीत नाही. आपली सपूंण्श गरज भागल्ानतंर 
जास्तीच ेझालेले उत्ादन शतेकरी िाजारपेिेत नऊेन नवकतो. भारतातनू 
आपण जेव्ा गहू, तांदळू, साखर ननयचात करतो तवे्ा अप्रत्क्रीत्ा पाणीच 
ननयचात करत असतो. तांदळुाच्ा पाण्ात ५० त े६० टके्क िचत करून ते 
कडधाने्, डाळी, तलेनिया या फपकांसािी देव ूशकलो तर आपले उत्ादन 
व उत्ादकता फकतीतरी पटीन ेवाढू शकेल. 

राज्ाची अन्नधान्ाची स्व्यंपूर्शता 
देशान ेअन्नधान् उत्ादनात स्यपंणू्शता नमळनवली पाहहज ेयानवर्यी 

दमुत नाही. कारण आपली भारताची लोकसखं्ा आता १४० कोटींच्ा 
घरात जाऊन पोहोचली आहे. एवढ्ा मोठ्ा लोकसखें्ला िाहेरून 
धान् आयात करून आपण त्ांची गरज भागवू शकत नाही. एवढे परकीय 
चलनही आपल्ाकडे नाही. पण प्रत्के राज्ान े अन्नधान्ात स्यपंणू्श 
झालेच पाहहज ेका? तसा आग्ह धरणे चकुीच ेिरेल. प्रते्क राज्ातली 
पाण्ाची उपलब्धता, हवामान, तापमान, फपकांसािीची अनकूुलता, 
लोकांच्ा खाण्ाच्ा सवयी व आवडीननवडी यात िरक व िदल आहे. 
ज्ाची अनकूुलता असले ती फपकपद्धती आपण स्ीकारून वाढनवली 
पाहहज ेआणण ज्ासािी अनकूुलता नाही ती फपके घेणे िदं केले पाहहज.े 
याचा दसुरा अथ्श असा की कमी खचचात, कमी श्मात कमी पाण्ात ज्ाचे 
अधधक चांगले व जास्तीच ेउत्ादन होईल ती फपके स्ीकारली पाहहजते. 
भाताच ेफपक हे अधधक पाणी खाणारे, खाचरात पाणी सािनवल्ान ेप्रदरू्ण 
करणाऱया नमथेन या नवर्ारी वायचूी नननम्शती करणारे आहे. त्ािद्ल 
नवकसीत व पयचावरणािाित जागृत असणारे देश रोज भारतातील भात 
उत्ादनाच्ा नावान े िोंि मारताहेत. आणण खाचरातली भात नननम्शती 
िदं करा अशी मागणी करताहेत. पण शतेकरी काही त्ांची परंपरागत 
चचखलणी करून भाताची रोप ेपद्धतीन ेलागण करण्ाच ेतंत्र िदलायला 
तयार नाहीत. िार तर आता िलैांऐवजी टॅ्क्टरन े चचखलणी सरुू झाली 
आहे. पण लागण पद्धत जनुीच आहे. त्ामळेु मोठ्ा प्रमाणावर जी 
रासायननक खते वापरली जात आहेत ती पाण्ातून वाहून जाताहेत. 
खतांवरचा खच्श वाढतो आहे. मात्र फपकाची मळेु ती खते घेऊ शकत 
नाहीत. त्ामळेु पाण्ातून वाहून जाणारी ही खते भजूलात व सािवलेल्ा 
पाण्ात नमसळत आहेत. त्ामळेु फपण्ाच्ा पाण्ाच ेसािे प्रदफूर्त होत 
आहेत. मानवी आरोग्ाला ही रासायननक खते, और्ध े व कीडनाशके 
अपायकारक आहेत. जनमनीही खराि होत आहेत. सतत पाणी शतेात 
सािनवल्ान ेमाती कडक होऊन नतला भगेा पडतात व जमीनीतील क्ार 

भाताची रोपे तयार करून ती खाचरांमधून लावण्ाची परंपरागत 
पद्धत भारतात आजही सव्शत्र चालू आहे अाफण त्ावरच फवकजसत 
देशांचा प्रदरू्ण होते म्हणून आक्ेप आहे.
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वाढून ती हळूहळू क्ारपड, चोपण व शेवटी नापीक िनत ेआहे. ही खाचरे 
शवेटी शवेटी इतकी कडक व भगेाळलेली होतात की िलैजोडीन ेत्ांची 
नांगरट करताच येत नाही. टॅ्क्टरजशवाय नांगरट होऊ शकत नाही. 

ठठबकवर भाताचे उत्ादन 
जळगावच्ा जनै इररगशेन कंपनीन े१९८७ साली भारतात सव्शप्रथम 

हििक जसचंनाच े ततं्रज्ान आणले. कंपनीचे ससं्ापक भवरलालजी 
जैन हे मुळात प्रयोगशील, सशंोधक वतृ्तीच े व जजज्ासा सतत जागृत 
िेवणारे हाडाचे शतेकरी होत.े त्ांनी शभंराहून अधधक फपकांवर हििक 
जसचंनाच ेप्रयोग करून पाहहले. मागील १५ त े२० वर्षांपासनू जळगावच्ा 
जैनहहल्सवर हििक सचंाच्ा सहाय्ान ेभाताचे पीक घतेले जात आहे. 
या प्रयोगातनू अस ेननदश्शनास आले की सलग सपाट जनमनीवर यतं्राच्ा 
सहाय्ान ेनियाण ेपरेून (खाचरे व रोप ेतयार न करता) हििकवर भाताचे 
फपक घतेले तर उत्ादन दपु्पट यतेचे पण पाण्ातही ५० टके्क िचत 

होते आणण खते व और्धांवरचा खच्शही ननम्म्ान े कमी होतो. फपकाची 
अनावश्यक वाढ होत नाही आणण ते वादळवाऱयान ेलोळत नाही. हििक 
सचंामळेु भाताचा दाणाही चांगला पोसला जातो व लोंिी लांिलचक 
पडते. हििकमळेु जनमनीत वािसा स्स्ती कायम राहात असल्ामळेु 
मळुांना गरजचे्ावेळी पहहज े तेवढा अन्नाचा परुविा होतो त्ामळेु 
पीक तजेलदार व जोमदार राहत.े जनैहहल्सवरचा हा प्रयोग यशस्ी 
झाल्ानतंर जनै इररगशेनन ेतानमळनाडू, कनचाटक, केरळ, आधं्रप्रदेश या 
राज्ांमधे्ही हििकवर भाताच ेउत्ादन घेण्ाचे अनके प्रयोग केले. काही 
कृर्ी नवद्ापीिांमधे्ही मॉडेल्स उभी करण्ात आली. सव्शच हिकाणी हा 
प्रयोग अनतशय यशस्ी झाला. फिलीपाईन् आणण जसगंापरू यथे ेझालेल्ा 
भात फपकावरील आतंरराष््ीय पररर्दांमध्हेी जनै कंपनीच्ा शास्तज्ांनी 
हििकवरील भात फपकासिंंधीच ेशोधननिंध सादर केले आहेत. जगातील 
भात फपकनवणाऱया देशांमधे्ही आता या तंत्रज्ानासिंधंी औतु्सक्य ननमचाण 

िळिागा, भाजीपाला उत्ादन, ग्ीनहाऊसमधून िुलांची नननम्शती यासािी जसचंनाचे सववोतृ्ष्ठ साधन 
म्हणून सूक्ष्मजसचंनाकडे (हििक व तुर्ार) पाहहले जाते. जगभर या तंत्रप्रणालीचा सव्शत्र मोठ्ा प्रमाणावर वापर 
होत असून जैन इररगेशनचा क्लिक फट्ि नावाचा ड्ीपर तर अगदी नेदरलॅन्डसह युरोपातील सव्श देशांमध्े अत्ंत 

लोकफप्रय झालेला असून जगभर त्ाला प्रचंड मागणी वाढते आहे. त्ामुळे नकदीच्ा फपकांचे सववोतृ्ष् उत्ादन 
सूक्ष्मजसचंन व हििकच्ाच वापराने येते ही खूणगाि शेतकऱयांच्ा मनात पक्की घर करून िसलेली आहे. पण आता 

अ ने क शेतकऱयांनी गहू, ज्ारी, िाजरी, तांदळू, मका, रागी, िालगी यांसारखी अन्नधान् व तृणधान्ाची आणण कापूस, तूर, मूग, उडीद, हरभरा, 
मसूर, भुईमूग, सूय्शिूल, करडई, तीळ, मोहरी यांसारखी तेलवगगीय व डाळवगगीय फपके देखील हििक संचाच्ा सहाय्ाने घेऊन नवक्रमी उत्ादन 
काढले आहे. इतकेच नवे् तर उतृ्ष् व्वस्ापन केल्ास व शेतकऱयाने स्तः जातीने लक् हदल्ास उत्ादन व उत्ादकता वाढीचे रोज नवनवे 
उच्चांक प्रस्ाफपत होत आहेत. मुख् म्हणजे गहू, तांदळू ही महत्ताची फपकेही हििकवर उत्तम येऊ शकतात हे जसद्ध झालेले आहे. शेतकऱयांनी 
मात्र त्ाची कास धरून काम करणे गरजेचे आहे. प्रयोग म्हणून शेतकऱयांनी गहू, तांदळूाच्ा तीन-चार ओळी हििकवर करून पाहाव्ात. 
फपकातला िरक त्ांना लगेचच, समजून येईल.

ठठबकवरचीच 
पपके सववोत्कृ ष्ट
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झाले आहे. पण त्ाचा वापर मात्र म्हणावा तसा वगेान ेवाढताना हदसत 
नाही. याच ेकारण आपला शेतकरी अजनूही परंपरागत जुनाट पद्धती व 
ततं्रांना कवटाळून िसणारा आहे. त्ातनू जजतक्या लवकर तो िाहेर पडेल 
नततका त्ाचा वगेान ेनवकास होईल. 

िासमती, कोलम, आिंमेोहर, रतना, घनसाळ, इंद्ायणी या जातीचा 
तांदळू ननयचात करून आपण जेवढे परकीय चलन नमळनवतो त्ापके्ा 
डाळी व तलेनियांच्ा आयातीवर जास्त खच्श करतो. भाताचे के्त्र 
थोडे कमी करून डाळी व तलेनियांच े के्त्र वाढवायला हव.े त्ासािी 
सरकारनहेी शतेकऱयांसािी अनकूुल होतील अशी धोरणे स्ीकारायला 
हवीत. आधारभतू फकमतींमध् ेमोठ्ा प्रमाणात वाढ करून हदली आणण 
ज ेपरकीय चलन डाळी व तलेनियांवर खच्श होते त ेआपल्ा भारतीय 
शतेकऱयांना उपलब्ध करून हदले 
तर आपली डाळी व तलेनियांची 
आयात कमी होऊ शकेल. 
देशांतग्शत  उत्ादन वाढेल. 
आपला पसैा िाहेर जाण्ाऐवजी 
देशातल्ा शेतकऱयांच्ाच 
घरात जाईल. दरडोई, राष््ीय 
उत्न्न वाढेल. शतेकऱयाच े जीवनमान 
व राहणीमान उंचावले. त्ाचा 
कज्शिाजारीपणा कमी होईल. 
शतेकऱयांच्ा आत्महत्ा घटतील. 

आता सध्ा अन्नधान्ाच्ा दृष्ीन े आणखीन एक मदु्ा जगभर 
महत्ताचा िनला आहे तो म्हणज ेपोर्णमलू्ाचा. नू्ट्ीशन या नवर्याची 
चचचा जगभर चालू आहे. या दृष्ीन ेभात फपकाची तपासणी केल्ानतंर 
त्ात िारस ेपोर्णमलू् नाही फकंिहुना भात हाच दैनहंदन आहार असणारी 
सव्श आहदवासी लोकसखं्ा, डोंगरदऱयात राहणारी माणस ेही केवळ भात 
खाण्ामळेुच कुपोफर्त आहेत. त्ांच्ा मतूृ्च ेप्रमाण अधधक आहे. कारण 
पोर्णमलू् असलेले व प्रोफटन् भरपरू नमळू शकतील अस े भातात 
काहीही नाही. त्ामळेु आरोग्ािाित जी जाणीवजागतृी राहणीमान वा 
उत्न्न वाढल्ामळेु फकंवा कोणत्ाही का कारणान े असनेा लोकांमधे् 
वदृ्धींगत झाली आहे फकंवा ती लक्ात घतेा भाताऐवजी अन्न पोर्णमलू्े 

असणारे पदाथ्श खाण्ास 
लोक प्राधान् देऊ लागले 
आहेत. भातात केवळ स्टाच्श 
असल्ामळेु आणण देशातील 
जवळपास ४० टके्क लोकांना 
मधमुहे असल्ाकारणाने 
डॉक्टर शक्यतो भात खाऊ नये 

असाच सल्ा देत आहेत. वरील सव्श गोष्ींचा 
नवचार केल्ानतंर आता आपण भाताऐवजी अन् 
फपकांकडे क्ते्र मोठ्ा प्रमाणावर वळनवण्ाची 
आवश्यकता ननमचाण झालेली आहे हे लक्ात 
आल्ावाचनू राहात नाही. 

उकडा तांदळू

घनसाळ 
तांदळू

िासमती तांदळू

आंिेमोहोर 
तांदळू

इंद्ायणी तांदळू

ससचंन वाढवले तर डाळींची आ्यात ्ांबेल
डाळीतून शाकाहारी माणसांना प्रधथने नमळतात. त्ामुळे वरण िहुतेकांच्ा रोजच्ा जेवणात असते. काही लोक तर रोज ननव्वळ डाळ-रोटीच 

खातात. त्ामुळे डाळी उत्ादनाचा मोिा काय्शक्रम देशाला रािवावा लागतो. मागील १५ वर्चात (२००५-०६ ते २०२०-२१) भारतातील डाळींचे 
उत्ादन १३.३८ दशलक् टनांवरुन २५.५८ दशलक् टनांवर जाऊन पोहोचले आहे. ही एकूण वाढ ९१ टके्क आहे. भारतातील डाळींचे उत्ादन 
जगाच्ा २५ टके्क असून उपभोग मात्र जगाच्ा २७ टके्क आहे. खूप मोिे डाळींचे उत्ादन भारतात होत असले तरीही संपूण्श गरज भागनवण्ासािी 
दरवर्गी जगाच्ा सुमारे १४ टके्क डाळी आयात कराव्ा लागतात. भारतात अन्नधान् फपकांखाली जे २० टके्क क्ेत्र आहे त्ातले ७ ते १० टके्क 
क्ेत्र डाळवगगीय फपकांखाली आहे. खरीप आणण रब्ी हंगामात मुख्त्े डाळींचे उत्ादन घेतले जात असले तरी उत्ादनात रब्ी हंगामाचा वाटा 
६० टके्क आहे. यात हरभरा फपकाचा सवचात मोिा म्हणजे ४० टके्क वाटा आहे. तूर आणण तूर व उडीदचा वाटा १५ ते २० टके्क असून चवळी 
आणण मूग यांचा वाटा ८ ते १० टके्क आहे. मध्प्रदेश, महाराष््, राजस्ान, उत्तरप्रदेश आणण कनचाटक ही पाच राज्े डाळींचे भारतातील सवचात मोिे 
उत्ादक आहेत. भारतातील डाळींची दर हेक्टरी उत्ादकता अत्ंत कमी म्हणजे ७६४ फकलो आहे. त्ामुळे आपली देशाची गरज भागत नाही. 
पररणामी देशातील डाळींची आयात दरवर्गी ९.४४ टक्क्यांनी वाढत असून २०२१-२२ मध्े २६.०९ लाख टन डाळींची भारताला आयात करावी 
लागली होती. २०२२ मध्े ही आयात ९ टक्क्यांनी वाढून २६.९९ लाख टनांवर जाईल असा अंदाज आहे. भारताला डाळी ननयचात करणारा कॅनडा 
(२०२० मध्े ९७० हजार मेट्ीक डन) हा सवचात मोिा प्रथम क्रमांकाचा देश असून दसुऱया क्रमांकावर म्ानमार (४६५ हजार मेट्ीक टन) हा देश 
आहे. भारतात तुरीचे जसगंल फपक हििक जसचंनावर घेतले तर उत्ादनात नतपटीने वाढ होऊ शकते. आपले शेतकरी डाळवगगीय फपके मुख्त्े 
कोरडवाहू व जजरायती जनमनीत आणण पावसावर अवलंिून घेतात. या फपकांना जसचंनाची सोय केली तर डाळींच्ा उत्ादनात देश स्यंपूण्श होणे 
िारसे किीण नाही. मात्र त्ासािी प्रत्ेकाला प्रयत्न करावे लागतील.
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रब्ी हंगामातील गव्ाचे पीक 
सप्ेंिर-ऑक्टोिरला पावसाळा सपंल्ानतंर व खरीप हंगामातील सव्श 

फपके ननघनू गले्ानतंर रब्ीचा हंगाम सुरू होतो. या हंगामातील ज्ारी, 
गहू, हरभरा, करडई ही प्रमखु फपके आहेत. तरुीच ेफपक या काळात शतेात 
उभेच असत ेपण त ेकाढायला जानवेारी-िेरिवुारीत यते.े िहुतांश शतेकरी 
हे तरुीचे पीक आतंरपीक म्हणनू घतेात. नसुत े तरु घणे्ाच े प्रमाण िार 
कमी आहे. हििक सचंावर तरु घतेली तर उत्ादन दपु्पट-नतपटीन ेवाढते. 
जशवाय तरुडाळीच ेभाव सतत चढे राहहल्ामळेु तरुीला दर चांगला नमळतो 
व आधारभावही चांगला आहे. पण सरकारच्ा खरेदीमधे् सातत् व 
ननयनमतपणा नसल्ामळेु दरात चढ-उतार होत राहतो. त्ातनू शेतकऱयांचे 
नकुसान व शोर्ण होत.े त्ामुळेही तरू 
घणे्ाकडे शतेकऱयांचा कल कमी राहतो. 

पजंाि, हररयाणा, उत्तरप्रदेश, 
मध्प्रदेश, राजस्ान, गजुरात, छत्तीसगड 
या राज्ांमधे् गव्ाची रोटी खाण्ाचे 
प्रमाण सवचाधधक आहे. डाल-रोटी हे त्ांचे 
प्रमखु अन्न आहे. या राज्ांमध् े रब्ी 
हंगामात गव्ाचे पीक मोठ्ा प्रमाणावर 
घतेले जात.े गव्ाचे पीक चांगले यणे्ासािी 
मखु्त् ेदोन गोष्ींची आवश्यकता असत.े 
एक म्हणज ेकडक थडंी हवी आणण दोन, 
सततची थडंी हवी. या दोन्ी गोष्ी नतथे 

अनकूुल असल्ामळेु ती राजे् गव्ाच ेकोिार िनली आहेत. सपंणू्श देशाची 
गव्ाची गरज भागनवण्ाची ताकद पजंाि, हररयाणा व उत्तरप्रदेश या तीन 
राज्ांमधे्च आहे अस ेपवूगी म्हटले जायच.े आता मध्प्रदेश, छत्तीसगड, 
गजुरात ही राजे्ही गव्ाच्ा उत्ादनात आघाडीवर आहेत. फकंिहुना 
मध्प्रदेश हे राज् व नतथला जसरोही नामक गहू देशभर लोकफप्रय झाला आहे. 
िऱयाच मोिमोठ्ा ससं्ा वर््शभराचा लागणारा गहू मध्प्रदेशातून खरेदी 
करून सािवून िेवताहेत. एक प्रकारे मध्प्रदेश हे गव्ाच े‘हि’ झाले आहे. 

पंजाब-हरर्यारातली उत्ादकता घटली 
मागील जवळपास ८० ते १०० वर्षांपासनू आणण नवशरे्तः भाक्रा नांगल 

हे देशातील मोिे धरण झाल्ापासनू 
पजंाि-हररयाणात गव्ाच े पीक 
घेतले जात आहे. या भागात पाण्ाची 
मिुलकता असल्ामळेु शेतकऱयांनी 
मनमानी पद्धतीन े व िजेिािदारररतीने 
प्रचडं पाणीवापर केला. अनतपाणीवापराने 
जनमनी खराि झाल्ा. धान् उत्ादन 
वाढीसािी १९६५ च्ा समुारास देशात 
पहहली हररतक्रांती यशस्ी करण्ाचा 
प्रयत्न झाला. त्ा अगोदर म्हणज े १९५१ 
च्ा दरम्ान देशात ‘अधधक धान् 
फपकवा’ ही मोहहम हाती घेण्ात आली. या 
सव्श काय्शक्रमांचा अधधकाधधक भर होता 

तेलबब्या उत्ादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्ाहन हवे!
आत्मननभ्शर व स्यंपूण्श भारताची आपण सातत्ाने व मोठ्ा अधभमानाने चचचा करतो पण खोलात जाऊन पाहहले व वस्तुस्स्ती समजून 

घेतली तर पदरी ननराशाच अधधक पडण्ाची शक्यता आहे. मागील २५-२६ वर्षांपासून म्हणजे १९९६ पासून २०१९ पययंत सरासरी १५४.३३ दशलक् 
अमेररकन डाॅलस्शचे खाद्तेल व तेलनिया आपण आयात करीत आहोत. ही आपल्ा देशासािी काही िारशी भूर्णावह िाि नाही. स्ातंत्राचा 
अमृतमहोत्सव साजरा करीत असताना या आयातीिद्ल आपल्ाला खंत व खेद वाटला पाहहजे. १९९६ मध्े आपली खाद्तेलाची आयात १२.६५ 
दशलक् अमेररकन डाॅलस्श होती. ती २०१९ मध्े ४६५.९१ दशलक् डाॅलस्श एवढी नवक्रमी झाली. भारतात तेलनियांखालील क्ेत्र २६.६७ दशलक् 
हेक्टर असून वाफर््शक उत्ादन साधारणपणे ३०.०६ दशलक् टन आहे. देशातील तेलनियांखालील ७० टके्क क्ेत्र हे कोरडवाहू व जजरायती असून 
पावसाच्ा मेहेरिानीवरच उत्ादनाची शक्यता अवलंिून असते. त्ामुळे उत्ादकता अत्ंत कमी आहे. सध्ा गुजरात हे भारतातले सवचात मोिे 
तेलनिया (भुईमुग) उत्ादन करणारे राज् आहे. त्ा खालोखाल राजस्ान, मध्प्रदेश आणण हररयाणा ही राज्े तीळ व मोहरीच्ा उत्ादनात 
अग्ेसर आहेत. २०२१ मध्े भारतात तेलनियांचे एकूण उत्ादन ३६ दशलक् मेट्ीक टन झाले. सोयािीन फपकाखालील क्ेत्र व उत्ादन देशात 
सतत वाढत असले तरी त्ापासून तेल िननवण्ाचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्ामुळे पाजचिमात् देशातून सोया व पामतेलाची मोठ्ा प्रमाणावर 
आयात होते. शेंगदाणा, करडई, सूय्शिूल या खाद्तेलांच्ा तुलनेत या आयात तेलाच्ा फकमती थोड्ा कमी असल्ामुळे गरीि वगचामध्े ही 
आयात तेले खाण्ाचे प्रमाण अधधक आहे. जशवाय नमश्णासािी ( ब्ेंडींग) देखील या तेलांचा मोठ्ा प्रमाणात वापर होतो. लाखो कोटी रुपयांचे 
परकीय चलन दरवर्गी खाद्तेल व तेलनियांच्ा आयातीवर खच्श करण्ापेक्ा भारतीय शेतकऱयांना प्रोत्साहन देऊन जसचंनाच्ा सुनवधा पुरवून 
आणण आधारभूत फकंमती चांगल्ा वाढवून हदल्ा तर ते तेलनियांचे अधधक उत्ादन ननजचित वाढवतील. स्ातंत्राच्ा अमृतमहोत्सवी वर्चात हा 
काय्शक्रम देशाने प्राधान्ाने हाती घ्ायला हवा. 
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तो रासायननक खतांचा व और्धांचा प्रचडं वापर करणे, नवीन सकंररत 
जातींच े नियाणे वापरणे, अधधकाधधक जमीन जसचंनाखाली नणेे व 
पाण्ाचा भरपरू वापर करणे. यातून सरुूवातीला काही प्रमाणात उत्ादन 
ननजचित वाढले. हररतक्रांती यशस्ी झाली अस ेआपल्ाला वाटू लागले. 
डॉ. एम.एस. स्ानमनाथन आणण डॉ. नॉम्शन िोरलॉग यांच्ा प्रयत्नांना 
त्ाकाळी यश आले. आपण गहू, तांदळुाच ेउत्ादन वेगान ेवाढवू शकलो. 
पण नतंर लवकरच या अनतवापराच ेदषु्ररणाम हदस ूलागले आणण आता 
तर ते प्रकर्चान ेजाणवू लागले आहेत. 

पजंाि-हररयाणातील शतेकऱयांनी हजारो-लाखो िोअरवेल्स, 
कूपनजलका, टू्िवेल्स, नवहहरी खोदनू भगूभचातून प्रचडं पाणी उपसा केला. 
हजार-िाराश े िुटांपययंत शतेकरी गलेे. उपशाच्ा प्रमाणात पनुभ्शरण न 
झाल्ामळेु िोअरवेल्स, कूपनजलका आटू लागल्ा. गव्ाच्ा फपकाला 
पाणी कमी पडू लागले. सतत खोलीवरून पाणी उपसल्ान ेजनमनीखालचे 
क्ार वर यऊेन साच ूलागले. त्ामळेु जनमनी क्ारपड झाल्ा. त्ात भर खते 
व और्धांच्ा वापरान ेघातली. त्ामळेु पाण्ाच ेसािे प्रदफूर्त झाले. यातून 
कॅन्रसारख ेआजार वाढीला लागले. जनमनीची उत्ादकता घटल्ामळेु 
व सेंहद्य कि्श न राहहल्ामळेु गव्ाचा उत्ादनखच्श वाढला आणण उत्ादन 
मात्र कमी झाले. अगोदरच रावी, सतलज, नियास व इंडस या नद्ांच्ा 
पाणी वाटपावरून पजंाि, हररयाणा, जमू् काश्ीर, पाफकस्तान, िांगला 
देश यांच्ात सघंर््श चालूच होता. तो पाणी शतेीला कमी पडू लागल्ामुळे 
अधधक धारदार झाला. १९६०-६५ च्ा दशकात ‘इंडस वॉटर कराराचा 
नवर्य उतृ्ष् ररतीन ेव सामंजस्ान ेहाताळल्ािद्ल तत्ाजलन पतंप्रधान 
श्ीमती इंहदरा गांधी यांनी प्रा. एन. डी. गलु्ाटी यांना पद्मभरू्ण हा मानाचा 
फकताि हदला होता. तो ‘इंडस वॉटर करार’ आज आम्हाला मान् नाही. 
त्ाचा िेरनवचार व्ावा अशी मागणी जमू् काश्ीर, पजंाि व हररयाणा ही 
राज् ेकरू लागली आहेत. आता हा आतंरराष््ीय करार आहे. तो क्णाधचात 
मोडता यणेार नाही. तस ेकरू म्हटल्ास नवे संघर््श उभ ेराहतील आणण 
राज्ांमधनू िुटीची भार्ाही सरुू होईल. त्ामळेु देशाच्ा अखडंतेला व 
एकात्मतेला धोका पोहच ूशकतो. 

थोडक्यात, जसचंनाचे पाणी हा खूप वादग्स्त व संवेदनशील नवर्य 
आहे. आपण त्ाच्ाकडे जजतक्या गांभीयचाने पाहायला पाहहजे होते तेवढे 
अजून पाहहलेले नाही. या प्रश्ाच्ा सोडवणुकीलाही पाहहजे नततके महत् 
हदले नाही. त्ामुळे प्रश्ांची गुंतागुंत वाढत गेली आहे. िार काळ प्रश् 
प्रलंनित िेवल्ाने ते अधधक जफटल िनतात. गहू आणण भाताचे उत्ादन 
हा असाच जफटल िनलेला व मोिी गुंतागुंत तयार झालेला नवर्य िनला 
आहे. शेतकऱयांचे त्ात हहतसंिंध गुंतलेले आहेत. त्ामुळे ते एक घाव 
दोन तुकडे या पद्धतीने ननण्शय होऊ देणार नाहीत. अधधक नवचारपूव्शक 
व दरूगामी दृष्ीकोन िेवून नवीन फपकपद्धती ज्ा मध्े सूक्ष्म जसचंनाचा 
अंतभचाव आहे असे ननण्शय करावे लागतील. त्ा कामाला आता आपण 
सारेजण लागू या !

महाराष्टट् ातील गहू उत्ादनाचे अ््शशास्त्र 

कोणत्ाही जसचंन प्रकल्पाच्ा (धरण) मूळ अहवालात ऊस 
फपकाखालील क्ेत्र िक्त ५ टके्क दश्शनवलेले असते. प्रत्क्ात ते 
जास्त असते हा भाग ननराळा! उव्शरीत ९५ टके्क क्ेत्रामध्े खरीप 
हंगामात तूर आणण हायरिीड ज्ारी यांना २० ते ३० टके्क पाणी द्ावे 
लागेल असे गृहीत धरलेले असते. भाताच्ा फपकाचा िारसा नवचार 
केलेला नसतो. गरज पडलीच तर शेवटच्ा एक-दोन संरजक्त 
पाण्ाच्ा पाळ्ा हदल्ा जातात. ननदान अशी व्वस्ा मालगुजारी 
तलावांमध्े तरी होती. जसचंनासािी रब्ी हंगाम मुख् समजला 
जातो आणण धरणातील उपलब्ध पाण्ाच्ा आधारे फपकपद्धती 
ननजचित करताना त्ात सवचात जास्त प्राधान् गहू या फपकाला हदले 
जाते. गव्ाच्ा फपकाला पाण्ाच्ा फकमान ६ ते ८ पाळ्ा द्ाव्ा 
लागतात. एक फकलो गहू उत्ादनासािी फकमान ४ ते ६ हजार 
जलटर पाणी वापरले जाते असे शास्तज् सांगतात. आता महाराष््ात 
गहू या फपकासािी हवामान अनुकूल नाही. म्हणजे कडक थंडी नाही 
आणण दीघ्शकाळचीही थंडी नाही. िक्त मुिलक पाणी वापर मात्र 
होतो. त्ातून हेक्टरी उत्ादकता दोन ते अडीच टनाच्ा आसपास 
येते. इतर राज्ात हीच उत्ादकता ५ टनाच्ा पुढे आहे. गव्ाला 
७-८ पाण्ाच्ा पाळ्ा देऊन इतके कमी उत्ादन घेण्ापेक्ा हेच 
पाणी नकदीच्ा इतर फपकांसािी (उदा. भाजीपाला, िळे, िुले) 
वापरले तर शेतकऱयाचे उत्न्न फकतीतरी पटीने वाढेल. नव्ाच्ा 
पुनवेला घरच्ाच गव्ाची पुरणपोळी खाण्ाचा अट्ाहास का 
आहे? िाहेरून गहू नवकत आणून खाल्ा तर तो पचनी पडणार 
नाही का? गहू उत्ादनाचे अथ्शशास्त महाराष््ातला शेतकरी केव्ा 
समजून घेणार आहे?
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संत्ा व मरोसंबी फळगळ  
आणर बागेचे व्यवस्ापन

प्स्ावना :
महाराष््ात जवळपास १७ लाख टन एवढे जलंिू वगगीय िळांचे 

उत्ादन होते. त्ापैकी ७-८ लाख टन संत्रा, ५-६ लाख टन मोसंिी व 
३ लाखा टनाच्ा जवळपास जलंिाचे उत्ादन होते. आंनिया आणण मृग 
असे दोन िहार व्ापारी दृष्टा महत्ताचे आहेत. जुन-जुलै महहन्ात 
आंनिया िहाराची िळे साधारणतः जलंिाच्ा आकाराची फकंवा त्ापेक्ा 
मोिी होतात. आंनिया िहाराची िळधारणा िेरिुवारी-माच्श महहन्ात होत 
असते. तेंव्ा पासून िुलांची व िळांची गळ पाहावयास नमळते. काही 
प्रमाणात िळांची गळ ही नैसरग्शक असते तर 
काही कारणे लागवडी संिंधीत व काही हवामाना 
संिधी असू शकतात. िऱयाच वेळेला रोगराई व 
फकडींचे कारण सुद्धा असू शकते.

ललंिू वगगीय झाडाच्ा शारीरीक 
प्रक्रियेचा असमतोलािे होणारी फळगळ 
(क्फजषीओलाॅजषीकल कारणे) : जलंिू वगगीय िळ 

फपकात िहराच्ा वेळेला एका झाडावर िुलांची संख्ा जरी ३० ते ४० 
हजार असली तरी शेवटी ५००-१००० िळेच हाती येतात. संत्रा व मोसंिी 
िळ हे िुलोऱया पासुन ८-९ महहन्ात तयार होत असते. ह्ा दरम्ान 
िळांची गळ वेगवेगळ्ा वेळेला व वेगवेगळ्ा प्रमाणात होत असते. 
िुलोऱया नंतरची  गळ, जून महहन्ातील गळ व तोडणीपुवगीची गळ अश्या 
तीन अवस्ांमध्े िळगळ होत असते. िुलोऱया नंतर लगेच होणारी 
गळ ही िहुतांशाने नैसरग्शक असते व झाडाच्ा क्मते प्रमाणे िळे फटकुन 
असतात. जून महहन्ातील गळ ही जलंिाच्ा आकाराच्ा िळांची असते 

व उन्ाळ्ाच्ा तडाख्ाने व पाण्ाच्ा कमतरतेने 
िऱयाच प्रमाणात ही गळ होत असते. िळांमध्े 
आपसातील अन्नद्व्ांच्ा (कािवोहैडे्ट) स्धषेमुळे सुद्धा 
ही िळ गळ होते.

संत्ा व मरोसंबीची पफजीओलाॅजीकल 
काररांनी हरोरारी फळगळ व उपा्य ्यरोजना  :

सद्ःस्स्तीत मोसंिीच्ा आंिेिहार व मृगिहार 

डाॅ. एम. एस. लदािषीया, माजी संचालक, एन आर सी सी, नागपूर
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धरलेल्ा िागात िळगळीची समस्ा हदसून येत आहे. अन्नद्व्ांचे 
असंतुलन हे त्ामागील मुख् कारण असून त्ानुसार उपाययोजना 
कराव्ात.

उन्ाळ्ात जसचंनाचे व्वस्ापन न झाल्ास तसेच खूप पाऊस 
झाल्ास व पाण्ाचा जलद ननचरा न झाल्ाने िळ गळ होऊ शकते 
म्हणून चर खोदनु साचलेले पाणी िागेतून काढण्ाची व्वस्ा अनतशय 
आवश्यक आहे.

झाडातील नवनवध रासायननक प्रफक्रया होत असताना अन्नद्व्ाच्ा 
कमतरतेने िळगळ होऊ शकते. म्हणून खालील प्रमाणे िवारणी 
केल्ास लहान िळांचा आकार मोिा होतो व िळगळ कमी होते. 
मोनोपोटॅजशयम िाॅसे्ट (हदड फकलो) + जजिरेजलक आम्ल (१ ग्ॅम) प्रनत 
१०० जलटर पाणी घेऊन एका आिवड्ाच्ा अंतराने दोन िवारे द्ावेत.

िहराच्ा प्राथनमक अवस्ेत पानेनवरहीत िांद्ावर काही िळे 
पोसली जातात. अशा िळांची वाढ मंदगतीने होऊन ती कमकुवत 
राहतात. झाड सशक्त आणण ननरोगी राहण्ासािी िळ तोडणीनंतर 
वाळलेल्ा िांद्ांची छाटणी करावी व तािडतोि कािषेन्डाझीम १ ग्ॅम 
प्रती लीटर पाणी ह्ा प्रमाणात िवारणी करावी. 

पोषण द्रव्यांचषी कमतरता: झाडाला लागणाऱया मुख् व सुक्ष्म अन्नद्व्ाच्ा 
कमतरतेने सुद्धा िळगळ होऊ शकते म्हणून जशिारशी प्रमाणे योग् 
वेळेला योग् प्रमाणात पोर्ण द्व्ाच्ा पुरविा महत्ाचा आहे.

जबमिषीतषील आद्र्भता : िागेतील सव्श झाडांना आवश्यक तेवढे जसचंन 
हदल्ास िळगळतीस आळा िसतो. पाण्ाच्ा कमतरतेमुळे िळांच्ा 
सुरवातीच्ा वाढीवर अननष् पररणाम होतो. िळात त्ररत पेशीक्य 
होण्ास सुरवात होते.

तापमाि : िळवाढीच्ा सुरवातीच्ा काळात तापमान ३५ ते ४० अंश 
सेल्ल्सअसच्ा वर  असेल आणण पाणी व्वस्ापन योग् नसल्ास 

िळगळ होते. पररणामी प्रकाश संश्लेर्ण फक्रया मंदावते. वाढीच्ा 
अवस्ेतील िळांना किवोदकाचा पुरविा कमी होतो. त्ामुळे िळगळ  
होते. िागेमध्े तुर्ार जसचंन पद्धतीचा अवलंि केल्ास तापमान कमी 
होऊन ही िळगळ कमी होऊ शकते.

संत्ा व मरोसंबीतील पकडींमुळे हरोरारी फळगळ :
मोसंिी फपकात नवनवध कारणाने िळगळ होत असते. सद्ःस्स्तीत 

फकडीमुळे होणारी िळगळ ही मोिी समस्ा आहे. त्ांच्ा ननयंत्रणासािी 
एकास्त्मक पद्धतीने उपाययोजना कराव्ात.

रसशोषण करणारे पतंग :

इंग्लिश िाव : फु्ट सफकंग मॉथ

शास्तषीय िाव : Eudoci spp.  Otheris Fullonica, Otheris 
materna

जलंिूवगगीय िळफपकांवर २० प्रकारचे िळावरील रस शोर्ण 
करणारे पतंग आढळतात. त्ाव्नतररक्त एरंडीवरील पाने खाणाऱया 
अळीचा पतंगसुद्धा पक्व िळातील रस शोर्ण करतो. अशा प्रकारची 
िळ गळ सप्िेर-ऑक्टोिर महहन्ात पहावयास नमळते.
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िुकसािषीचे स्वरुप :
पक्व िळावरील रस शोर्ण करणारी ही एक प्रमुख कीड आहे. 

प्ररौढ पतंग सायंकाळी िळाला चछद् करुन िळातील रस शोर्ण 
करतात. अशा चछद्ांमधून िुरशीचा जशरकाव होऊन िळे सडून खाली 
पडतात. पररणामी उत्ादनात मोिी घट होते. नवशेर्त: अंनिया िहरातील 
िळगळीचे हे प्रमुख कारण आहे. नवदभ्श-मरािवाड्ातील संत्रा व 
मोसंिीची २५ ते ४० टके्क िळगळ होते.

व्वस्ापि :
फकडीचा प्रसार थांिनवण्ासािी िाग स्छि िेवावी. िागेतील 

गळालेली सव्श िळे एकत्र करुन जनमनीत दािून नष् करावीत.

ननमतेल १० नम.ली. फकंवा हाटगीकल्चर नमनरल स्पे ऑईल २० नम.ली. 
प्रती जलटर पाणी या प्रमाणात घेउन सप्िेर ते ऑक्टोिर महहण्ात १५ 
हदवसाच्ा अंतराने िवारणी करावी.

िागेभोवती गुळवेल, वासनवेल, चांदवेल ह्ा वेली असल्ास त्ांचा 
नाश करावा. जेणे करुन ह्ा पतंगाचे प्रजनन ह्ा वेलींवर होणार नाही. 
रस शोर्क पतंगाचा िंदोिस्त करण्ासािी आनमर्ाचे द्ावण तयार 
करुन मोठ्ा तोंडाच्ा िाटल्ांमध्े भरुन २५ झाडांसािी २ िाटल्ा 
ह्ा प्रमाणात झाडांवर िांधावे. सापळ्ातील आनमर् दर १५ हदवसांनी 
िदलावे.

ह्ा आनमर्ाच्ा वासाने पतंग आकफर््शत होऊन िाटलीतल्ा 
आनमर्ाचे सेवन केल्ाने त्ाचा नायनाट होईल. आनमर् खाली हदल्ा 
प्रमाणे तयार करावे. १० नमली मॅलाधथआॅन + १०० ग्ॅम गुळ + १०० नमली 
संत्रा रस व ९०० नमली पाणी ह्ांचे नमश्ण करुन िाटलीत भरावे. एका 
िाटलीत १०० नमली नमश्ण भरावे.

रस शोर्क पतंग सूयचास्तानंतर िागेत येत असल्ाने त्ावेळी कचरा व 
कडूजलंिाची पाने जाळून धूर केल्ास पतंग िागेत येण्ास मज्ाव होतो.

 फळमाशी :
इंग्रजषी िाव : फू्ट फ्ाय

शास्तषीय िाव : Bactrocera dorsalis

िुकसािषीचे स्वरूप :

प्ररौढ माशी मजिूत, रंगाने भुरकट असते. पारदश्शक पंख, फपवळे पाय 
आणण गळ्ावर काळे पटे् असतात. ती िळाच्ा सालीला चछद् करून 
आत अंडी घालते. अंड्ातून ननघालेल्ा अळ्ा िळातील गर खातात. 
माशीने केलेल्ा चछद्ाद्ारे िुरशीचा जशरकाव होऊन िळ सडण्ास 
सुरवात होते. पररणामी सडलेली िळे गळून पडतात. अपररपक्व िळे 
माशीच्ा अळीला प्रनतकारक असतात. ही प्रनतकारक शक्ती हहरव्ा 
िळाच्ा सालीतील तेलामुळे येते. ज्ामध्े मोनोटरपेनॉइल तसेच इतर 
टरपेनॉईल यांचे प्रमाण असते. जसजशी हहरवी िळे फपवळी होतात तस 
तशी प्रनतकार शक्ती कमी होते. प्रनतकार शक्ती कायम िेवण्ासािी 
जजिरेजलक आम्लाचा २ ग्ॅम प्रनत १०० जलटर पाणी (२० पीपीएम) 
याप्रमाणात वापर केल्ास िळांचा रंग हहरवा राहतो व िळमाशीचा 
प्रकोप कमी होतो.

व्यवस्ापन :
गळालेली िळे गोळा करून जनमनीत पुरावीत.

झाडाखाली हहरवी िळे चछद् करून िेवावीत. म्हणजे अशा 
िळांमध्े अंडी घालण्ासािी माशा आकफर््शत होतात. अंडीग्स्त िळे 
िागेिाहेर नेऊन नष् करावीत.

नर माशा या अनमर्ाकडे आकफर््शत होऊन िळी पडतात. िळ 
तोडणीआधी ६० हदवसांपासून नमथाइल इउजेनाॅल ह्ा रसायनाचे 
िाजारात नमळणारे सापळे एका एकरात १५ ते १६ सापळे ह्ा प्रमाणात 
झाडांवर िांधावेत जेणेकरुन नरमाशी अडकल्ाने ह्ा माशीचे प्रजनन 
कमी होईल. सापळ्ातील आनमर् दर १५ हदवसांनी िदलावे 

संत्ा व मरोसंबीतील ररोगामुळे हरोरारी फळगळ :
वातावरणातील िदलामुळे मोसंिीमध्े िळगळ होते, जशवाय काही 
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िुरशीजन् रोगामुळेही मोसंिीमध्े िळगळ हदसून येते. पावसाची 
संततधार व त्ानंतर कोरडे हवामान यामुळे िुरशीचा प्रादभुचाव होत 
असून, त्ानुसार उपाययोजना कराव्ात. 

ररोगांच्ा प्ादभुयावामुळे हरोरारी फळगळ :
यंदा काही हदवस पावसाची संततधार व त्ानंतर कोरडे हवामान 

असे वातावरण आहे. त्ामुळे िळांवर िुरशीजन् रोगांचा प्रादभुचाव होत 
आहे. कोलेटोट्ीकम, फडप्ोडीया व िायटोपथोरा या िुरशींचा प्रादभुचाव 
होऊन िळगळ होत आहे.

करोलेटरोपटट्कम व पडप्रोडी्या बुरशीमुळे हरोरारे नुकसान :
िळांचे देि फपवळे पडतात. त्ानंतर देिाजवळ काळा डाग पडतो.  

देिाजवळ िळ सडते. प्रादभुचाव वाढल्ामुळे िळगळ होते.

बियंत्रण : िवारणी प्रनतजलटर पाणी कािषेन्डाव्झम - १.५ ग्ॅम. ही 
िवारणी १५ हदवसाच्ा अंतराने पुनहा करावी.

फा्यटरोप्रोरा (ब्ाउनरॉट) बुरशीमुळे हरोरारे नुकसान :
मोसंिीच्ा झाडाला खालील िाजूची िळे अगोदर सडण्ास सुरवात 

होते. त्ानंतर वरील भागातील िळे सडून िळगळ होते. सततच्ा 

ओल्ा हवामाना मुळे संत्रा व मोसंिी िळ फपका मध्े तपफकरी रंगाची 
िळकुज हदसुन येते.

फळगळ व्यवस्ापन :
िळिागेत खाली पडलेली िळे वेचून नष् करावीत.

झाडावरील वाळलेल्ा िांद्ाच्ा टोकाची छाटणी करावी. त्ानंतर 
त्रीत वर उल्ेखलेल्ा िुरशीनाशकांची िवारणी करावी. छाटणी 
हवामान कोरडे असताना करावी.

जुलै-आॅगस्ट महहन्ात दमट हवामानामुळे व जास्त पाऊस झाल्ाने 
रिाउनराॅट ह्ा रोगाचा प्रादभुचाव वाढू शकतो. ह्ा रोगामुळे िळांवर मळकट 
फपवळ्ा रंगाचे डाग हदसून येतात ह्ा रोगाचा प्रनतिंध करण्ासािी ३ ग्ॅॅम 
काॅपर आॅक्ीलिोराइड प्रनत जलटर पाणी ह्ा प्रमाणात घेऊन िवारावे.

फकंवा िोजसटाइल ए. एल.  (एलीएट) ह्ा िुरशी नाशकाचे २.५ ग्ॅम 
प्रनत जलटर पाणी ह्ा प्रमाणत घेउन िवारणी करावी ही िवारणी गरज 
पडल्ास ४० हदवसाच्ा अंतराने पुनहा करावी.

भारी चोपण माती असणाऱया िागांमध्े पाण्ाचा ननचरा करण्ाकडे 
लक् द्ावे.
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पूर बूपडत जबमनीवर हरोरारे पररराम     आणर जमीन व्यवस्ापन
हवामान िदलामुळे अलीकडे महापूराचे प्रमाण वाढले आहे. पुढील 

काळात हे प्रमाण वाढण्ाचे संकेत आहेत. सन २०१९ व २०२१ चे महापूर 
ऊस शेती व शेतकरी यांचे अतोनात नुकसान घडवणारे िरले. त्ामुळे 
शेतकऱयास िार मोठ्ा आधथ्शक नुकसानीस तोंड द्ावे लागले. इतर 
अनेक प्रकारची फपकेसुद्धा या महापूरामुळे नेस्तनािूत झाली. शेतकऱयांची 
वाताहत झाली. फपके गेली, जमीन मात्र राहहली. काही हिकाणी झालेली 
धूप सोडल्ास अनेक हिकाणी गाळ साचला, फपकावर तसेच जनमनीवर 
त्ाचा जनमनीच्ा भरौनतक व रासायननक गुणधमचावर पररणाम झाला. तो 
वारंवार होतो व यापुढे पण होत राहील. 

पूरबुडीत क्ेत्, शेती आणर लरोकसंख्ा
जगामध्े शेती व लोकसंख्ा वाढ होणारी अनेक कें दे् अशा पूरग्स्त 

भागातच सुरू झाली. अनेक शतके अशा पूरग्स्त सपाट भागातील शेती 
व तेथील जनजीवन समृद्ध व शाश्वत झाले. त्ामध्े व तैग्ीस, नाईल 
व युके्रटीस या इजजप्तमधील (सुपीकता अध्शचंद्) नद्ांची खोरी तसेच 
भारतातील जसधंू, गंगा, यमुना, रिह्मपुत्रा, कृष्णा, कावेरी, नम्शदा, गोदावरी ही 
खोरीसुद्धा समानवष् आहेत. महापूराने शेतीचे अतोनात नुकसान होते. पण 
जनमनीवर महापूराचे अनुकूल पररणाम होतात आणण हेच कारण वरील 
नद्ांच्ा खोऱयात प्राचीन संसृ्ती वाढल्ा. त्ांना शाश्वत  असे म्हटले 

जाते. अशा प्रकारच्ा संकल्पनेची सत्ता जाणून घेण्ासािी अमेररका, 
नायजेरीया, िांगलादेश अशा नेहमी पूरिाधधत देशातील काही प्रदेशातील 
जनमनीचा अभ्ास करून वरील संकल्पनेचे तर् तपासण्ाचा प्रयत्न 
झाला. आणण त्ा सव्श अभ्ासात जनमनीची सुफपकता व गुणधम्श 
सुधारल्ाचे ननदश्शनास आले आहे. त्ाची उदाहरणे पुढीलप्रमाणे–

पूरबुपडत जबमनीचे संशरोधन संदभ्श
जेसन लिाक्श  यांनी २०२० मध्े दजक्ण  डकोटा नवद्ापीिांतगयंत 

घेतलेल्ा प्रयोगामध्े पुढील ननरीक्णे नमूद केली आहेत.  

१) महापूरामुळे धूप होते तसेच गाळ व फपकांचे वनस्तीचे अवशेर् 
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पूर बूपडत जबमनीवर हरोरारे पररराम     आणर जमीन व्यवस्ापन
डॉ. िषी. पषी. पाटषील,
डॉ. िाळकृष्ण जमदग्नि
ज्ेष्ठ सेवाननवृत कृर्ी शास्तज्, 
कोल्ापूर
मोिा. – ७३५०३६०२१३. 

साितात. अशा  जनमनी पूण्श सुकल्ानंतरच  मशागत करावी. अन्था 
जमीन घट् होते. जशवाय फपकांचे अवशेर् ४ इंचापेक्ा कमी सािले 
असल्ास नेहमीची मशागत करता येते. त्ाहून अधधक असल्ास 
खोल नांगरट करणे आवश्यक असते. 

२) धूपीमुळे सेंहद्य पदाथ्श व काही अन्नघटकांचा ऱहास होतो. परंतु गाळ 
साचल्ाने नत्र, सु्रद, जसलीकॉन व पोटॅशसारखे अन्नघटक जनमनीत 
वाढण्ास मदत होते. 

३) तथाफप नायटे्ट नत्र व काही पोटॅश ननचऱयावाटे मूळांपासून दरू पण 
ननघून जातात. 

४) अधधक काळ पाणी सािल्ाने नायटे्ट नत्राचे वायूरूप नत्रात रूपांतर 
होऊन वातावरणात ननघून जाते. 

५) माती पररक्णात सु्रद लक्णीय वाढलेला हदसतो. पण सु्रद 
उपलब्ध करून देणारे मायकोरायझा (वॅ्म) या िुरशीचा संपुण्श नाश 
झाल्ाने सु्रद फपकांना पुरेसा नमळत नाही. म्हणून पुढील फपकासािी 
मायकोरयझा, रायझोिीयम, पीएसिी, ॲझोटोिॅक्टर अशा सूक्ष्म 
िुरशी व जजवाणूंची नियाणे प्रफक्रया फकंवा आळवणी आवश्यक िरते. 

६) पूरिूडीत शेतामध्े पीकपोर्ण उपयुक्त सूक्ष्म िुरशी व जीवाणू 
वाढण्ासािी शक्यतो जमीन आछिादणारे कडधान् फपक फकंवा 
हहरवळीचे पीक घेणे हहताचे िरते. 

७) पूरामुळे वाहून गेलेल्ा रासायननक खतापेक्ा भूगभषांतगयंत जाणारी 
रासायननक खते पयचावरणाचे प्रदरू्ण करून मानवी जीवनास घातक 
िरतात. मोठ्ा प्रमाणात हदलेली रासायननक खते पृष्ठभाग क्ेत्रिळ व 
जनमनीचे मुळांचे कक्ेतील मातीच्ा वजनाच्ा तुलनेने नगण् वाटत 
असले तरी अशा लक्ावधी एकर  फपकाखालचे  जनमनीचा नवचार 
करता पयचावरण प्रदरू्ण करण्ास पुरेशी िरते. त्ासािी जैनवक 
शेतीची कास धरणे सुचनवण्ात आले आहे. पुढील काळात सेंहद्य 
कि्श व जैनवक पररक्ण यावर भर देणे अगत्ाचे िरते. त्ाचा उपयोग 
जनमनीची क्मता वाढण्ास महत्ताची आहे. जशवाय सेंहद्य कि्श, पाणी 



ऑगस्ट २०२२ 18

व अन्नघटक धरून िेवण्ास आवश्यक असते, हे जसद्ध झालेले आहे. 
जनमनीत १ टके्क कि्श म्हणजे सुमारे १००० पौंड नत्र एकरी ३ इंच 
खोल जनमनीमध्े सामावून िेवले जाते व ते  सूक्ष्म जीवाणूंमाि्श त 
हळूहळू उपलब्ध केले जाते. सेंद्ीय कि्श  आणण जनमनीची क्मता 
वाढवणे सािी  सूक्ष्म प्रभावी जीवाणूंची नवनवधता मोठ्ा प्रमाणात 
वाढवणे, ही जैनवक शेतीची गुरूफकल्ी िरते. सेंहद्य कि्श व नत्र संिंध 
लक्ात घेतल्ास २ टके्क सेंहद्य कि्श म्हणजे २१ ग्ॅम एकूण नत्र प्रती 
चरौरस िूट ३ इंच जनमनीमध्े तर ३१ ग्ॅम एकूण नत्र प्रती चरौरस िूट 
३ टके्क सेंहद्य कि्श असल्ास नमळू शकतो. म्हणजेच रासायननक नत्र  
मोठ्ा प्रमाणात देण्ाचे तुलनेत  हा एकूण नत्र खूप मोठ्ा प्रमाणात 
असतो. िक्त योग् जैनवक घटकाची काय्शक्मता व नवनवधता वाढवणे 
गरजेचे िरते. असे ॲन्ानी (डकोटा यू,एस.ए., २०२०) यांचे मत आहे. 

पूरबुडीत जबमनीमधील मा्यकरोरा्यझा  व उप्युक्त जीवारू नाश.
मेसीसीपी (यू.एस.), येथील फडसमुके व वारको (२०२०) यांनी 

पूरिूडीत शेत जनमनीचे माती परीक्ण करून सुपीकता तपासली. त्ांचे 
ननरीक्णानुसार जरी पूराचे पाणी फपकांचे अन्नघटक वाहून नेत असले 
तरी काही प्रमाणात गाळ व सेंहद्य पदाथचामधून अन्नघटक जनमनीवर 
सािण्ास मदत होते. त्ासोित आवश्यक असे फपकांचे अन्नघटक 
पण नमळतात. सले्ट व नायटे्ट स्रूपातील अन्नघटक ननचरावाटे व 
पाण्ात वाहून जातात. त्ांनी पुढील ननष्र््श काढले आहेत. 

१) मोठ्ा पूरामुळे व पूर अधधक काळ फटकून राहहल्ाने आम्ल जनमनी 
उदासीन ते नवम्लधमगीय होण्ास मदत होते. तर नवम्ल जनमनी 
उदासीन ते आम्लधमगीय होतात. 

क्िसग्भचरि दश्भबवणारा तक्ा
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२) पूरानंतर सु्रद (आम्ल जनमनीत) वधारते  तसेच लोह अधधक 
प्रमाणात भू द्ावणात येण्ास मदत होते. 

३) पूर िुडीतामुळे जनमनीत प्राणवायूचा अभाव होऊन सले्टचे रूपांतर 
सल्ाईडमध्े होते. कुजलेल्ा अंड्ाप्रमाणे दगुयंधी सुटते. आम्ल 
जनमनीमध्े मॅग्ेनीज अधधक नवरघळून फपकास नवर्िाधा होते. 

४) पूरामुळे जनमनीतील हवेचे व प्राणवायूचे प्रमाण लोप पावते. 
प्राणवायू व कि्शफ्दप्राणणल वायंूची जनमनीत अदलािदल होत नाही. 
सूक्ष्म जीवाणू नत्राचे नायटे्टमध्े रूपांतर करू शकत नाही. उलट 
जनमनीतील नायटे्टचे रूपांतर वायूरूप नत्रामध्े केले जाते. यासािी 
प्राणवायू नवरहीत अवस्ेत जगणारे काही जीवाणूच कारणीभूत 
असतात. ही फक्रया  जशी शेतीचे दृष्ीने जरी नुकसानकारक असली 
तरी असे पाणी नायटे्ट नवरहीत केल्ानंतर नदी, नाले व नवहीरीत 
गेल्ास नायटे्ट प्रदरू्ण कमी होते. 

५) जनमनीतील उपयुक्त िुरशी पूराचे पाणी  हदघ्श  काळ सािल्ाने फटकाव 
धरत नाही. काही जीवाणू मात्र प्राणूवायूयुक्त पररस्स्तीतून प्राणवायू 
रहहत स्स्तीत जगण्ाच्ा पोर्क प्राणालीमध्े रूपांतर करतात. 
तथाफप, त्ांना ऊजषेसािी सेंहद्य कि्श पदाथ्श आणण प्राणवायूसािी 
नायटे्टवर अवलंिून राहावे लागते. त्ामुळे नायटे्ट नत्र वायूरूपात 
वातावरणात ननघून जाते. 

६) हदघ्शकाळ पूरिूडीतामुळे फकंवा दलदलीमुळे मायकोरायझा सारख्ा 
उपयुक्त िुरशीचा नाश होतो. मायकोरायझा फपकाच्ा मुळामध्े 
वरच्ा पेशीमध्े जशरतात  व तेथे स्ाफपत होवून  तेथून आपले तंतू 
अवयव (हायपी) मूळािाहेर वाढवून जनमनीतील सु्रद, जस्त, पाणी 
व इतर अन्नघटक शोर्णास मदत करतात. अशा हदघ्शकालीन पूरामुळे 
मका फपकावर अननष्  पररणाम होतो असे आढळून आले आहे. अथचात 
कालांतराने अशा मायकोरायझा िुरशींची संख्ा वाढते. त्ासािी 

कडधान्े, हहरवळीची खते उपयुक्त िरतात. 
कारण ही फपके मायकोरायझावर कमी अवलंिून 
असतात व त्ांना आकफर््शत करतात. वारको 
यांच्ा मते पूरानंतर जनमनीतील वाढलेला 
सु्रद िसवा असतो. कारण मक्यासारखे पीक 
त्ाजशवाय सु्रद शोर्ण करू शकत नाही. 
फपकाची पाने जांभळी होतात. 

७) जनमनीमध्े प्राणवायूवहहत फस्ती हदघ्श काळ झाल्ास  फकंवा िार 
काळ जनमनीत संपृक्त अवस्ा असल्ास जनमनी राखाडी ननळ्ा 
रंगाच्ा हदसतात. कारण तेथे लोह प्राण वायू पासून वेगळे होते. 
पुरेसा सेंद्ीय कि्श असलेल्ा जनमनीत हे पहावयास नमळते. किचामुळे 
निना प्राणवायू जगणारे सूक्ष्म जजवाणू वाढणेस मदत होते.

८) अशा जनमनीत राखाडी रंग असेपययंत नांगरण टाळावी.

९) मका, कापूस व सोयािीन या फपकांना अधधक सु्रद द्ावा.

१०) जस्त व नत्र पीकाची पाने पररक्ण करुन द्ावा.

११) कडधान्े,गहू व हहरवळीची पीके भरौनतक व जैनवक गुणधम्श िुडीता 
नंतर पूव्श पदावर येण्ास प्रभावी िरतात.

१२) कोिी वगगीय फपके टाळावीत. अशी फपके मायकोरायझा वाढीस 
यजमान होत नाहीत.

जबमनीची जडरघडर,सामू आणर बवर्ारी द्रव्ये-
   धथवोडोर व सहकारी  यांनी १९९७ मधे त्ांचे ,झाड वरग्शय 

वनस्तीची वाढ़ ननयंत्रण ,या पुस्तकात पुरामुळे होणारे जनमनीवरील 
परीणाम नमूद केले आहेत.

१) जनमनीची जडणघडण फवस्ळीत होवून रवाळ रचना अस्ताव्स्त होते.

२) चचकन मातीचे कण अलग होतात.

३)  जनमनीची प्राणवायू क्मता घसरते.

४)  आम्ल जनमनीचा सामू वाढतो. लोह िेररक स्रुप धारण करतो.

लोहाचे पाण्ातषील वाढलेले प्रमाण
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५) नवम्ल जनमननचा सामु घटतो. कि्शद्ीप्रानील वायू साचून किवोनीक 
आम्ल तयार होते.

६)  सेन्दीय पदाथषांचे नवघटन ननम्े घटते.

७)  एथेनोल, अजसटाअल्डी हरयड, सयनोजेनीक व लॅस्क्टक अॅसीड  ही 
नवर्ारी द्वे प्राणवायू रहहत पररस्स्तीत तयार होवून सािून रहातात 
व नवर्ारी पातळी गाितात.

८)   कि्श ग्हण फक्रया िंद होते.

पीके फपष्मय पदाथ्श न नमळाल्ाने  भुक िळी होतात.

जबमनीची घनता, सेंठद्र्य पदा््श आणर सूक्ष्म अन्नघटक – 
एनजोकू व ओकोरो यांनी सन २०१५ मध्े पूराचा 

अिाकालीली, नायजेररया येथील पूर िाधीत जनमनीच्ा 
गुणधमषांचा अभ्ास केला. त्ांनी पुढील ननरीक्णे नोंदनवली 
आहेत. 

१) जनमनीची घनता २२ टक्क्यांनी घसरली. 

२) लोह, जस्त आणण तांिे या अन्नघटकांत वाढ झाली. 

३) जनमनीची सुफपकता वाढण्ात अन्नघटकांचे योगदान असल्ाचे  
स्टीिन यांनी पण १९९३ मध्े ननरीक्ण नोंदनवले.

४) सेंहद्य पदाथ्श सािल्ामुळे त्ातून नवघटन होऊन अन्नघटक जनमनीत 
सोडले जातात. 

५) सच्छिद्ता, ओलावा, आम्ल-नवम्ल ननदषेशांक, सेंहद्य कि्श यामध्े 
पूरिुफडतानंतर जनमनीत वाढ झाली. 

६) उपलब्ध नत्र व पोटॅशमध्े घट आली. 

७) लोह २५ ते ३३ टके्क वाढले. 

८) जस्त व तांिे वाढले. 

जबमनीच्ा सुपीकतेत वाढ –
पावेल यांच्ा मते (२००९) पुरामुळे फपकांचे आतोनात नुकसान होत 

असले तरी जनमनीची सुपीकता वाढण्ास मोिी मदत होते.

िांगला  देशामध्े २०१० मध्े सॅ्टनली, इरिाहहम यांनी केलेल्ा 
पूरिाधीत जनमनीवरील अभ्ासामध्े पुढील ननष्र््श आढळले. 

१) सेंहद्य पदाथ्श, नत्र, पोटॅश, कॅल्शियम, गंधक, मॅग्ेजशयम, मॅग्ेनीज या 
अन्नद्व्ात लक्णीय वाढ होते. 

२) पण त्ामध्े तांिे व जस्त याची पातळी घसरल्ाचे आढळले.

३) त्ांच्ा मते पुराचा जनमनीच्ा िहुतांश गुणधमचावर अनुकूल पररणाम 
होतो. त्ामुळे पूर प्रनतिंधक िंधारे शेतीसािी यादृष्ीने प्रनतकूल 
िरतात. 

मॅग्ेनीज, बा्यकाबवोनेट आणर लरोह परोर्र –
डान फ्ॅटन व गेझा या मॅनीटोिा नवद्ापीिाच्ा शेती व अन्नशास्त 

नवभागातील शास्तज्ांनी पूरपीफडत जनमनीचा अभ्ास केला. त्ांना 
नवद्ाव् मॅग्ेनीजचा पूरानंतर स्ोटवत तीव्रता वाढस् ल्ाचे आढळले. 
त्ामुळे लोह पोर्ण िाधधत झाले व पीक फपवळे पडले. तसेच नवम्ल 

जनमनीत पुरामुळे िायकािवोनेट वाढून लोह पोर्णात िाधा ननमचाण झाली. 
पररणामी सोयािीन व जवस फपके फपवळी पडली. 

श्ी. दत्त शेतकरी साखर कारखान्ाच्ा पूरबुडीत ऊस जबमनीवर 
झालेले पररराम आणर व्यवस्ापन –

सन २०१९ मध्े पंचगंगा, कृष्णा, वारणा, दधूगंगा नद्ांच्ा कािचा 
ऊस मोठ्ा प्रमाणात पूरामुळे नष् झाला. नदीकािच्ा जनमनी १० ते 
१५ हदवसाहून अधधक काळ पाण्ाखाली राहहल्ा. जशरोळ तालुक्यात 
सवचाधधक नुकसान झाले. वरील संशोधनाच्ा पाश्व्शभूमीवर श्ी. दत्त 
शेतकरी सहकारी साखर कारखान्ाचे माध्मातून पूरिुडीत जनमनीच्ा 
सुपीकता गुणधमचावर होणारे पररणाम तपासण्ात आले. यामध्े एकूण 
४५ गावे व तेथील २२४ शेतकऱयांच्ा ऊस शेतीतील माती नमुने पूर येऊन 
गेल्ानंतर घेऊन कारखान्ाच्ा प्रयोगशाळेत आम्ल नवम्ल ननदषेशांक, 
क्ारता, सेंहद्यकि्श, सु्रद, पालाश, चुनखडी, लोह, मॅग्ेनीज, जस्त व 

पुरासोित येऊन साचलेला गाळ
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तांिे या फपक पोर्ण घटकांची 
तपासणी करण्ात आली. सदर 
शेतकऱयांच्ा त्ाच शेतातील 
मातीचे पूर येण्ापूवगीचे तपासणी 
ननष्र््श आणण पूरानंतरच्ा 
तपासणी ननरीक्णाशी तुलना 
करण्ात आली. सव्श २२४ 
शेतकऱयांच्ा पूरिुडीत जनमनीचे 
पूरापूवगी व पूरानंतरच्ा सव्श सुपीकता गुणधमषांच्ा सरासरीच्ा तुलनेतून 
वरील जगातील इतर ननष्र्षांशी नमळते-जुळते अनुमान नमळाले. ते 
पुढीलप्रमाणे –

सामू - जनमनीचा सामू पूरिुडीता मध्े  ७.६५ वरून ८.६९ झाला. ही वाढ 
१.०४ टके्क होती. सामू हा जनमनीतील 
हायड्ोजन आयनचा उणे घातांक 
असतो. त्ामुळे अगदी एक अंकाची 
घट अथवा वाढ १० पट्ीने आम्लता 
फकंवा नवम्लता वाढवते हे ध्ानात घेणे 
गरजेचे आहे. या भागातील जनमनीचा 
सामू नवम्ल धमचाकडे झुकणारा आहे. 
नवम्ल सामूमध्े नवशेर्तः लोह, जस्त, 
मंगल, तांिे व इतर सूक्ष्म तसेच मुख् 
व दयु्म अन्नघटकांचे उपलब्धतेवर 

पररणाम होतो. त्ामुळे तो 
उदाजसनतेकडे आणण्ासािी 
आम्लाची वाढ करणारी खते 
जसे अमोननयम सले्ट, गंधक 
अशा खतांचा सेंहद्य खतांिरोिर 
वापर तसेच हहरवळीच्ा खताचा 
अवलंि हहताचा िरतो. 

क्ार – पूरिुडीत शेतीवर सवचात 
अनुकूल पररणाम म्हणजे क्ारांचे प्रभाव 
घटणे. या अभ्ासात नवद्ाव् क्ारांचे 
प्रमाण पूरानंतर ३७. २८ टक्क्यांनी घटले. 
म्हणूनच िऱयाच हिकाणच्ा पूरिुडीत 
जनमनी लवकर क्ारपड होत नाहीत. 
अथचात, क्ारयुक्त भूगभचातील पाणी, सेंहद्य 
खतांचा अभाव, ननचरा न होणे, अनत 
पाणी व खते, कमी पाऊसमान, तापमान 
वाढ व िाष्ीभवन वाढ यामुळे जनमनी 

अधधक क्ारपड होतात. केवळ आधुननक सच्छिद् पाईप ननचरा प्रणाली 
अवलंिल्ामुळे हजारो एकर जमीन क्ारमुक्त करता येते, असे श्ी. दत्त 
शेतकरी सहकारी साखर कारखान्ाने दाखवून हदले आहे. त्ा सोित 
योग् खते, सेंहद्य खते, पाणी यांचा अवलंि केल्ास क्ारपड जनमनीतील 
ऊस शेती शाश्वत होऊ शकते. याचा हा वस्तुपाि म्हणता येईल. 

पुराचे पाणी शेतात साचल्ाने 
खराि झालेले उसाचे पीक.
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सेंद्द्रय कि्भ – नवशेर् म्हणजे पूरात िुडलेल्ा जनमनीमधील सेंहद्य 
किचाचे प्रमाण स्स्र राहहले. परंतु, गाळातून येणारे वनस्तींचे अवशेर् व 
फपके कुजल्ानंतर (मूळे, खोड, पाने) सेंहद्य किचाची भर पडल्ाचे काही 
संशोधनामध्े आढळले आहे.  तोच अशा जनमनींची पोर्ण मुल् क्मता 
वाढण्ाचा स्तोत आहे. एकंदरीत तपासलेल्ा जनमनीमध्े मुळातच 
समाधानकारक  सेंहद्य कि्श आढळतो. व तो पाणी आणण अन्न घटक 
धरून िेवण्ास व फपकांना उपलब्ध करण्ाची क्मता दश्शवतो. तसेच 
जनमनीतील जैव नवनवधता-संपन्नता दाखवतो. अथचात, किचाचे पदाथ्श 
जीवाणू व िुरशी, अनेक फकटक, गांडूळ यांचा ऊजचा स्तोत-अन्न असल्ाने 
सातत्ाने दरवर्गी सेंहद्य खते, हहरवळीची खते,पाचट आणण खोडवी कुटी 
करुन गाडणे, िेरपालट करणे यातून वाढवणे अत्ावश्यक िरते. 

सु्रद – सु्रद या प्रमुख अन्नघटकामध्े पूरानंतर खूप मोिी 

म्हणजे ४२ टके्क वाढ झाली. परंतु ही वाढ िसवी असते, असे अनेक 
शास्तज्ांचे मत आहे. कारण पूरिुडीत जनमनीमध्े मायकोरायझा ही 
सु्रद पोर्णातील िुरशी नष् होते व त्ामुळे फपकावर सु्रदाची 
कमतरता हदसते. म्हणून िऱयाच संशोधकांनी पुरानंतर कडधान् फपके 
घेण्ास सुचनवले आहे. कारण ही फपके मायकोरायझा  व इतर जीवाणू 
आकफर््शत करण्ास व त्ांची वाढ करण्ास सक्म असतात. तथाफप, 
सु्रद खतासोित अशा जनमनीमध्े पुढील फपकास पी.एस.िी. हे सु्रद 
नवरघळवणारे जीवाणू व मायकोरायझा कल्चर सेंहद्य खतासोित देणे 
हहताचे िरते. तथाफप कोिीवगगीय फपके मायकोरायझाची यजमान होत 
नाहीत. त्ामुळे ती टाळावीत, असेही सुचनवण्ात आले आहे. 

पोटॅश – पोटॅशमध्े मात्र कमी प्रमाणात पण घसरण आढळली. 
पोटॅश ननचऱयावाटे मूळांच्ा कक्ेिाहेर ननघून जात असल्ाने ऱहास होतो. 
त्ामुळे पूरानंतरच्ा फपकास नवभागून पोटॅशयुक्त खतांची आवश्यकता 
असते. ऊसाचे पाचट तसेच खोडवी पोटॅश व जसजलकानमध्े संपन्न 
असतात. जशवाय सेंहद्य कि्शही देते. तेव्ा ऊसाचा सुका पाला पावसाच्ा 

पूवगी सरीत टाकून त्ावर कंपोस्ट कल्चरचा वापर करणे ऊसाची मुळे 
खोडकी कुटी करून शेतातच पाचटासोित गाडणे महत्ताचे िरते. 

चुिखडषी – जनमनीमधल्ा चुनखडीमध्े मात्र नगण् (०.१ टके्क) 
अनुकूल पररणाम आढळून आला. चुनखडी पाण्ात सहजासहजी 
नवरघळत नाही. त्ासािी िुरशी, जीवाणूमाि्श त सेंहद्य आम्ल वाढण्ाची 
गरज असते. जजवाणू वाढण्ास सेंहद्य पदाथ्श नवपुल असणे व योग् 
तापमान आणण ओलावा आवश्यक असतो. पूरिुडीतामध्े िुरशी व जीवाणू 

मृत पावतात. त्ामुळे चुनखडीवर नगण् पररणाम होतो. चुनखडीयुक्त 
जास्त सामू जनमनी पूरिुडीत झाल्ास अशा जनमनीमध्े िायकािवोनेटचे 
प्रमाण वाढते. वाढलेले िायकािवोनेटमुळे लोह पोर्णामध्े िाधा ननमचाण 
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करते व पुढील फपक लोहाच्ा कमतरतेमुळे हररतद्व्ाचा अभाव 
दाखवते. लिोराजसस मुळे पीक फपवळे पडते. 
अशा वेळी   अधचा टक्का लोह सले्ट िवारणे 
उपयुक्त िरते. 

लोह, जस्त व तयांिे – इतरत्र झालेल्ा 
संशोधनाच्ा अनुमाना प्रमाणे लोह (२०.८७ टके्क), 
जस्त (३५.७ टके्क) आणण तांिे (१२.३१ टके्क) 

या सूक्ष्म अन्नघटकां मध्े वाढ आढळली. 
या अन्नघटकांची उपलब्धता मायकोरायझा  
व इतर जीवाणूवर अवलंिून असल्ाने 
तसेच सामू उदाजसन ते आम्ल धमचाकडे 
झुकणारा अनुकूल असल्ाने मायकोरायझा, 
अझोटोिॅक्टर, पीएसिी, ट्ायकोडमचा अशा 
जैनवक खतांचा वापर सेंहद्य खतासोित 
आवश्यक िरतो. जीवाणू अभावी दृश्य 
फकंवा अदृश्य अशी या सूक्ष्म अन्न घटकांची 
फपकांची भूक केवळ अधचा टके्क एक-दोन 
िवारणीतून भागवता येते. रासायननकररत्ा 
िंहदस्त केल्ास अधधक प्रभावी िरतात. 

जनमनीतून देताना मुख् व 
दयु्म अन्नघटका सोित देणे 
टाळावे. शेणखतात ४-५ हदवस 
नमसळून, मुरवून जनमनीत देणे 
अधधक प्रभावी िरते. 

मॅनििषीज – नवशेर् म्हणजे 
मंगळ (मॅग्नीज) हे सूक्ष्म अन्न 
मूलद्व् पूरानंतर मोठ्ा 
प्रमाणात (४६.७२ टके्क) 

घटले. सामू वाढ अशावेळी कारणीभूत िरते. 
जशवाय अधधक लोह प्रनतकूल असते. मात्र 
इतर अभ्ासामध्े अशी वाढ नोंदवण्ात 
आली आहे. मॅग्ेनीज वाढ लोह पोर्णामध्े 
िाधा ननमचाण करते. त्ामुळे पूरानंतरची 
फपके लोह न नमळाल्ाने हररतद्व् रहहत 
फकंवा लिोराटीक हदसतात. फपवळी पडतात. 
म्हणून पूर िुडीतानंतर वाचलेल्ा व नवीन 
फपकांना लोहाची एकरी ४ ते ५ फकलो मात्रा 
जनमनीतून देणे आवश्यक फकंवा अधचा टक्का 
लोह सले्ट िवारून द्ावे. सदर अभ्ास 
मॅग्ेनीज िार मोिी घट दश्शनवतो. त्ामुळे 
पुरानंतर मॅग्ेनीज िवारून देणे आवश्यक 
असते. 

जमषीि ही एक जैनवक-भरौनतक व 
रासायननक फक्रयांचे एकच हिकाण असल्ाने 

या फक्रया एकमेकांवर सातत्ाने आंतरफक्रया करीत असतात. त्ांचा 
घननष् संिंध असल्ाने परस्र पुरक, परस्र नवरोधी फकंवा उत्तेजक अशा 
असतात. शेवटी अशा फक्रयांचा अनुकूल फकंवा प्रनतकूल असा पररणाम 
फपकावर होतो. त्ा सवषांचा सजगतेने व साकल्ाने नवचार करून पीक, 
पाणी, खते, जीवाणू यांचे व्वस्ापन करणे म्हणजे यशस्ी व शाश्वत 
शेती होय. 

लोह

मँगनीज

मायकोरायझा

ट्ायकोडमचा
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मवदभ्ण वनरयाईचे अध्क् अिलेल्या व ियािी आिदयार श्ी. क्गरीश गांधी यांच्या  
नेतृत्याखयालील कृषी मवकयाि प्रमतष्यानचया डॉ. िी. डी. ियायी कृषी तज्ज्ञ पुरस्यार ियािी  

कें द्ीय कृषी िंत्ी शरद पवयार यांच्या हस्ते आणि कें द्ीय रस्ते वयाहतूक िंत्ी मनतीन गडकरी यांच्या 
अध्क्तेखयाली ज्ेष् पत्कयार, कृपषतीर्ण ियासिकयाचे िंपयादक व नयािवंत िलतज्ज्ञ डॉ. िुधीर भोंगळे  

यांनया १५ िुलै रोिी नयागपूर येरील डॉ.  विंतरयाव देशपांडे िभयागृहयात प्रदयान करण्यात आलया.  
यया िोहळ्यातील शरद पवयार यांचे हे भयाषि...

    वैज्ाबनक आणर शेतकऱ्यांमुळे       शेतीच्ा क्ेत्ात मरोठे पररवत्शन
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    वैज्ाबनक आणर शेतकऱ्यांमुळे       शेतीच्ा क्ेत्ात मरोठे पररवत्शन
एका चांगल्ा काय्शक्रमाच्ा नननमत्तानं आज आपण याहिकाणी 

आलो. मला दोन-तीन हदवसांपूवगी डॉ. मायींचा िोन आला, की याहिकाणी 
अशा प्रकारचा काय्शक्रम आहे. डॉ. मायी म्हटल्ाच्ानंतर आपण गेलंच 
पाहहजे हे माझ्ा मनात आलं आणण मुद्ाम मी याहिकाणी आलो. डॉ. मायी 
यांनी शेतीच्ा क्ेत्रामध्े अनेक वर्षे काम केलंय. त्ांचा खरा नवर्य जो 
आहे, तो कापसाच्ा संिंधीचा आहे. एकेकाळी कापूस नवदभ्श, खाने्श 
आणण मरािवाडा या नवभागातलं अत्ंत महत्ताचं पीक होतं. परंतु, त्ाला 
काय मयचादा होत्ा. त्ाच्ामध्े काही संकटं होती. त्ाच्ामध्े काही रोग 

होते आणण या सगळ्ाच्ा संदभचातलं संशोधन अखंडपणानं केलं पाहहजे, 
यासंिंधीचा आग्ह जाणकारांचा होता आणण त्ा संशोधनाच्ा संदभचात 
ज्ांचं योगदान आहे, या माजलकेमध्े डॉ. मायींचा उल्ेख प्रामुख्ानं 
करावा लागेल. मी आत्ताच त्ांना सांगत होतो, की काही वर्चाच्ापूवगी डॉ. 
भाले नावाचे गृहस् कॉटनच्ा क्ेत्रामध्े मुलभूत काम करणारे संशोधक 
होते. ते आता हयात नाहीयेत. परभणीला ते काम करायचे आणण डॉ. 
भालेंनी जसं या क्ेत्रामध्े काम केलं, तसंच आणखी उत्तम काम हे डॉ. 
मायींनी केलेलं होतं. 
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मायी हे मी कें द्ामध्े शेती खात्ाचं काम िघत असताना 
माझ्ािरोिर होते. दोन महत्ताची कामं त्ांच्ा कालखंडामध्े झाली. 
आणण एक सगळ्ात महत्ताचं काम, की त्ा काळामध्े संिंध देशाचे 
अॅग्ीकल्चर कनमशनर म्हणून त्ांच्ावर जिािदारी होती, 
आणण संिंध देशातल्ा 
शेतीला एक वेगळी हदशा 
देण्ाच्ासंिंधीचं कामकाज 
कृर्ी भवनातनं जे झालं, 
त्ाच्ामध्े त्ांचं योगदान 
िार मोिं आहे. तो कालखंड 
संपल्ाच्ानंतर असंच एक 
हदवशी माझी आणण त्ांची 
भेट झाली, आणण मला त्ांनी 
नवचारलं, मीच त्ांना नवचारलं, 
की आता काय, नागपूरला जायचं 

की काय. ते 
म्हणाले, हो, 
नागपूरची तयारी 
आहे. मी म्हणालो, 
की आणखी एक 
अपुरं काम आहे 
ते करायचंय. 
आपल्ा देशामध्े 
कृर्ी संशोधन 
इल््टिट्ूशन् अनेक आहेत. 
८०च्ापेक्ा जास्त संस्ा आहेत, 
की ज्ाहिकाणी संशोधनाचं काम 
होतं. आणण या संशोधनाचं काम करणाऱया 
ज्ा संशोधन इल््टिट्ूटस्स आहेत, त्ाच्ामध्े 
शास्तज्ांची भयंकर कमतरता होती. एक हदवशी मी 

त्ाचा अभ्ास केला, तर माझ्ा लक्ामध्े आलं, की संिंध देशामध्े 
कृर्ी आणण तत्सम क्ेत्रामध्े वैज्ाननक म्हणून काम करण्ाच्ासािी 
आ व श्य क असलेल्ा फकती जागा ररक्त आहेत हे िरघतल्ाच्ानंतर 

माझ्ासमोर आकडे आले, की पाच हजार शास्तज्ांची 
जागा या देशात ररक्त होती. कशी शेती सुधारायची? कसे 
शेतीच्ा संदभचातले सगळे नवभाग सुधारायचे? 

मी डॉ. मायींना सांरगतलं, की मायी तुम्हाला काय 
जाता येणार नाही. आम्ही एक नवीन संस्ा करतोय 
आणण त्ा संस्ेचं अध्क्पद तुम्ही घ्ा आणण त्ा 
संस्ेची जिािदारी या देशात पाच हजार शास्तज्ांची 
जी कमतरता आहे, ती या देशातल्ा नव्ा कतृ्शत्वान 

फपढीला एकफत्रत करून त्ांच्ाकडून वैज्ाननक 
दृष्ी असलेल्ा उत्तम शास्तज्ांची ननवड तुम्ही 

करा आणण ही हहदंसु्ानची गरज भागवा. हे काम 
त्ांनी आपल्ा खांद्ावर घेतलं आणण पाच हजार 

शास्तज् शेती आणण तत्सम क्ेत्रामध्े आज देशामध्े 
जे उपलब्ध झाले, त्ा सगळ्ांची ननवड डॉ. मायी 
आणण त्ांच्ा सहकाऱयांनी केली. दसुरी एक गोष् 
महत्ताची, की कृर्ी खात्ामध्े अशा प्रकारच्ा 
ननवडी करायच्ा असतात, त्ा केल्ाच्ानंतर काही 

हदवस हा काहीतरी वाद ननमचाण होत 
असतो, वत्शमानपत्रामध्े 
रकानेच्ा रकाने भरून 

येतात, की याची ननवड योग् 
नाही. याची ननवड पास्शजलटीने 

झाली. याच्ामध्े असं झालं. 
त्ाच्ामध्े तसं झालं. पण 

पाच हजार शास्तज्ांची ननवड 
झाल्ाच्ानंतर संिंध देशातनं 
एकसुद्धा तक्रार आली नाही. 

अशा दजचाचं काम त्ाहिकाणी 
थेट त्ांच्ाकडून केलं गेलं आणण 

त्ामुळं मला आनंद आहे, की आमचे 
सहकारी रगरीश गांधींनी त्ांच्ा नावानी 
हा उपक्रम हातामध्े घेतलेला आहे आणण 

आनंद एका गोष्ीचा आहे, की ते ननवृत्त 
जरी झाले तरी शेतीच्ा संदभचातली आणण 

शेतकऱयांच्ा संदभचातली त्ांची जी िांधधलकी 
आहे, त्ाच्ापासून ते यव्तं्चीतही दरू नाहीत 

आणण त्ांनी हे काम अखंडपणानं चालू िेवलेलं आहे. 
देशातील नवनवध  

राष््ीय कृर्ी संशोधन संस्ा
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दसुरा सन्ान याहिकाणी केला, तो डॉ. सुधीर भोंगळे यांचा. आम्ही 
एका जजल्हातले. माझ्ा लोकसभा मतदारसंघातले त्ांचं गाव. सासवड 
आणण तो सगळा पररसर एक आगळावेगळा पररसर आहे. अनेक उत्तम 
लेखक त्ाहिकाणी तयार झाले. आचाय्श अत्रेंच्ासारखा या देशामध्े 
मरािी भार्ेला आणण मरािी भार्ेच्ा माध्मातून अनेक प्रकारचं 
उत्तम जलखाण करण्ाच्ासंिंधीची िलाढ् कामरगरी ज्ांनी केली, 
ते आचाय्श अत्रे यांचाही जन् त्ांच्ाच पररसरातला होता. असे अनेक 
लोक त्ाहिकाणी होते. तो सगळा पररसरा हा एका दृष्ीनं अनतशय लहान 
शेतकऱयांचा, पाण्ाचं दधुभ्शक्ष्य असलेला, पण कष्ाळू शेतकऱयांचा आणण 
आपल्ाला कदाचचत माहहत असेल फकंवा नसेल, आज पुणे आणण मुंिई 
शहराला दैनंहदन घरामध्े लागणारा रोजचा ताजा भाजीपाला हा सासवड 
पररसरामध्े तयार होतो आणण तो पुरनवला जातो. आणण म्हणून नतथला 
प्रत्ेक शेतकरी, लहान शेतकरी, एक एकर, दोन एकर, तीन एकर, तीन 
फकंवा चार एकराच्ा वर शेती असली तर तो िार मोिा शेतकरी म्हणून 
त्ा भागात ओळखला जातो. पण त्ा एका एकरात फकंवा दोन एकरामध्े 
लाखामध्े उत्ादन घ्ायचं याची सवय त्ा भागातल्ा सगळ्ा 
शेतकऱयांना आहे. त्ामुळं शेतीशी िांधधलकी असलेल्ा त्ा पररसरात 
भोंगळेसुद्धा जन्ाला आले आणण लहानपणापासून शेतीच्ासंिंधीची 
आस्ा ही त्ांना घरामध्े सतत पाहायला नमळाली आणण तो नवचार 
त्ांनी आजपययंत सोडलेला नाही.

अनेक जलखाणं केली, अनेक वादग्स्त प्रश् झाले, त्ा प्रश्ांच्ा 
संदभचात तज्जांचा सल्ा घेऊन वास्तव भूनमका मांडण्ाचं काम त्ांनी 
केलं. पुस्तकं जलहहली आणण त्ामुळं साहजजकच आहे, की या क्ेत्रामध्े 

प्रचंड योगदान केल्ाचा आनंद हा त्ांना 
जसा नमळतो, तसा लाखो शेतकऱयांनासुद्धा 
नमळतो आणण त्ामुळं त्ांचाही याहिकाणी 
आज सन्ान आणण सत्ार केला त्ािद्ल 
मला स्त:ला मनापासूनचा आनंद आहे. 
कृर्ी तज्ज पुरस्ार आणण हा कृर्ी नवकास 
प्रनतष्ठानच्ावतीनं हे दोन्ी घेतलेले काय्शक्रम 
हे अत्ंत महत्ताचे काय्शक्रम आहेत. अत्ंत 
उपयुक्त आहेत आणण या क्ेत्रामध्े काम 
करणाऱयांना प्रोत्साहहत करणारे आहेत. याचा 
मला मनापासूनचा आनंद आहे. 

शेतीच्ा क्ेत्रातलं संशोधन, याचं काम 

देशामध्े अनेक लोकांनी केलं. आपल्ा सगळ्ांना महात्मा जोनतिा 
िुले फकंवा  सानवत्रीिाई िुलेंचं नाव घेतलं तर स्ती जशक्णािद्लचं 
त्ांचं योगदान होतं. जशक्णाच्ासािी त्ांनी मोिं काम केलं. या 
सगळ्ा गोष्ी आपल्ापुढं येतात. पण आपण संिंध जोनतिा िुल्ांचा 
िारकाईनं इनतहास वाचला, तर शेती, पाणी या क्ेत्रामध्े त्ांना प्रचंड 
आस्ा होती. एकच गोष् मी मुद्ाम सांगू इच्छितो. आपण मुंिईमध्े जर 
गेलात, तर समुद्ाच्ा कडेला एक गेट वे ऑि इंफडया नावाची कमान 
उभारली आहे. ते गेट जे िांधलं ते इंग्ंडच्ा राजाचं स्ागत करण्ासािी 
िांधलं. ताजमहल हॉटेलच्ा जवळ आहे ते. आणण त्ाहिकाणी इंग्ंडच्ा 
राजाचं स्ागत करण्ासािी संिंध इंग्जांचे वररष्ठ अधधकारी उपस्स्त 
होते. संस्ाननक उपस्स्त होते. त्ाच गेटच्ा एका कोपऱयात एक खेडूत 

समारंभात शरद पवारांशी संवाद करताना डॉ. सुधीर भोंगळे

डॉ.सी.डी.मायी हे शरद पवार यांच्ाशी फहतगुज करताना.
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उभा होता. डोक्यावर िेटा, खांद्ावर उपरणं, हातात काहीतरी एक 
कागद. राजा आला. त्ाची िोट लागली. राजा उतरला आणण पोजलसांनी 
सगळ्ांना िाजूला केलं. त्ाच्ामध्े या काष्कऱयालासुद्धा िाजूला केलं. 
चुकून का होईना त्ा राजाची नजर त्ाच्ाकडे गेली. त्ानं अधधकाऱयांनी 
नवचारलं, की कोण आहे हा माणूस, त्ाला कशाला हाकलून लावतांय. 
त्ाला िोलवा. अधधकाऱयांनी महात्मा िुल्ांना िोलवलं. त्ांच्ा हातात 
एक पत्र होतं. ननवेदन द्ायचं होतं आणण ते ननवेदन काय होतं? ननवेदन 
असं होतं, की त्ा काळामध्े दषु्ाळ पडला होता आणण दषु्ाळ 
पडल्ामुळं दषु्ाळग्स्तांना रोजी-रोटी देण्ाच्ासािी खडी िोडायचं 
काम त्ावेळच्ा इंग्ज सरकारनं हदलं होतं. महात्मा िुल्ांनी त्ा 
ननवेदनाद्ारे सांरगतलं, की खडी िोडायचं काम द्ायच्ाऐवजी पडणाऱया 
पावसाचा थेंि नस् थेंि हा अडवला आणण भूगभचातली पाण्ाची पातळी 
वाढवली तर या दषु्ाळातून सुटका होण्ाची शक्यता आहे. ही पहहली 
मागणी त्ाहिकाणी केली. पाण्ाचा संचय हा महत्ताचा भाग आहे आणण 
ते नरिटीश सरकारनं करावं.

दसुरी मागणी त्ांनी अशी केली, की झाडं लावण्ाचा काय्शक्रम 
घेतला पाहहजे. आणण नतसरी गोष् त्ांनी त्ाच्ात सांरगतली, की आमचा 
शेतकरी हा दधुाचा धंदा करतो. त्ाच्ा दारामध्े चार-दोन गायी असतात. 
पण तीच ती गाय आणण नतच्ापासून तयार झालेला वळू, त्ामुळं पुढं 
चांगल्ा दजचाचं िीज हे तयार होत नाही आणण त्ाच्ात सुधारणा 
करायची असेल, तर नवलायतेतून वळू पािवा आणण नवीन संकररत जात 
याहिकाणी तयार करा. ती अधधक दधुाची तयार झाल्ाजशवाय राहणार 
नाही. कास्तकाराला उत्न्नाचं एक साधन नमळेल. जोनतिा िुल्ांची 
ही सगळी मागणी आणण म्हणून आज आपण संशोधनाच्ा क्ेत्रामध्े 

माळींनी काम केलं, त्ाचा आनंद आहे आपल्ा सगळ्ांना पण १८८२ 
साली एक कुणीतरी जोनतिा िुल्ांसारखं व्रक्तमत् इतका नवज्ानावर 
आधाररत असलेल्ा सगळ्ा गोष्ींच्ा मागण्ा राज्कत्षांकडे करत 
होतं अशी दृष्ी असलेले अनेक लोक या देशामध्े, या राज्ामध्े सामान् 
कुटंुिातसुद्धा जन्ाला आले ही शेतीच्ा दृष्ीनं आणण अथ्शकारणाच्ा 
दृष्ीनं भाग् आहे. अशा अनेक गोष्ी त्ाहिकाणी सांगता येतील. मी 
अधधक याहिकाणी आपल्ा सगळ्ांचा वेळ घेऊ इच्छित नाही. 

या देशाच्ा शेतीमध्े प्रचंड पररवत्शन झालेलं आहे. मला आिवतंय, 
की शेती खात्ाची सूत्रं ज्ावेळी मी घेतली. त्ावेळी माझ्ाकडं दोन कामं 
हदली होती. एक शेती खात्ाचं मंफत्रपद आणण अन्न पुरविा खात्ाशी 
संंिंधधत मंत्रीपद. मी शपथ घेतली आणण पहहली िाईल माझ्ाकडं 
आली आणण त्ावेळचे माझे सचचव हे माझ्ाकडे िाईल घेऊन आले. 
त्ा िाईलमध्े प्रस्ताव होता, की या देशात अन्नधान्ाची टंचाई आहे 
आणण म्हणून रिाझीलवरनं फकंवा अमेररकेवरनं आणण ऑसे््टजलयावरनं गहू 
आयात करायचा आहे. मी अनतशय अस्स् झालो. पहहली िाईल काय, 
तर परदेशातून धान् आणायचं. म्हणायचं आपण शेतीप्रधान देश आणण 
परकीयांच्ा अन्नधान्ावर जगायचं ही काय चांगली गोष् नाही. मी काही 
सही केली नाही. 

दसुऱया हदवशी सकाळी मला मनमोहनजसगंांचा िोन आला आणण ते 
मला म्हणाले, की पवारजी, कुछ गेंहू इम्ोट्श करने का प्रपोजल आप के 
पास भेजा हैं. अि तुम देखो. मी सांरगतलं, हा मैने देखा हैं. ते म्हणाले, की 
टॉप की पोव्झशन देश की देखी आपने. मी म्हणालो, हाँ देखी. ते म्हणाले, 
की जल्ी करीये, देर मत फकजीये. अन्था अनाज की समस्ा देश में पैदा 
हो जायेगी. नाइलाजानं मी सही केली आणण धान् इम्ोट्श करायचा हा 
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ननण्शय मान् केला. पण त्ाच्ानंतर मी िरवलं, की काय वाटे्ल ते झालं, 
आयात थांिवायची. यापुढे या देशाच्ा भुकेचा प्रश् सोडवण्ाच्ासािी 
भारताच्ा िाहेरच्ा शेतकऱयांवर अवलंिून राहायचं नाही. इथेच प्रश् 
सोडवायचा. त्ासािी कष्करी शेतकरी होता. पण, त्ा शेतीला नवज्ानाची 
जोड, त्ा शेतीला िायो टेक्ॉलॉजीची सुद्धा जोड याची आवश्यकता 
होती आणण त्ा दृष्ीनं अनेक गोष्ी आम्ही त्ा क्ेत्रामध्े केल्ा. त्ा दहा 
वर्षांच्ा कालावधीत देशातल्ा या सगळ्ा वैज्ाननकांशी अनतशय घननष्ठ 
संिंध आले. त्ांच्ा माध्मातून या सगळ्ा शेतीच्ा संिंधातलं पररवत्शन 
करायला आम्ही लोकांनी जी पावलं टाकली त्ामुळं आज अन्नधान्ाचा 
प्रश् हा या देशाचा राहहलेला नाही. 

मला मनापासूनचा आनंद आहे, की ज्ावेळेला मी कृर्ी खात्ाचा 
काय्शभार सोडला, त्ावेळी भारत जगातला दोन नंिरचा गहू एक्सोट्श 
करणारा देश झाला होता. तर जगातला एक नंिरचा तांदळाचं उत्ादन 
करणारा देश झाला होता. जगात भाजीपाला आणण िळांची नननम्शती 
करणारा एक नंिरचा देश भारत झाला होता आणण जगातला एक नंिरचा 
दधुाचं उत्ादन करणारा देश हा भारत झाला होता. हे भारताचं पररवत्शन 
होतं. अशी अनेक  क्ेत्रांत आपण कतृ्शत्ं दाखवली आहेत आणण हे सगळं 
दाखवलं. हे केलं कुणी? वैज्ाननकांनी आणण शेतकऱयांनी. वैज्ाननकांनी 
संशोधन केलं. नवीन रस्ता दाखवला. कास्तकरांनी त्ा रस्ताचा 
स्ीकार केला आणण आपल्ा जशवारात प्रत्क् काम केलं. त्ामुळं आज 
हहदंसु्ान एक वेगळ्ा प्रकारचा देश झालेला आहे. पंजाि, हररयाणा 
नतथंही एकेकाळी धान् होतंच होतं. पण फकती होत होतं. आज आपल्ा 
सगळ्ांना िाऊक आहे. िािासाहेि आंिेडकरांचं नाव नेहमी आपण घेतो. 
धम् पररवत्शनाचा ऐनतहाजसक ननण्शय त्ांनी इथं घेतला होता. लोकांच्ा 

नजरेसमोर िािासाहेि आंिेडकर म्हटलं, 
की देशाची घटना येते. घटना ननमचाण 
करण्ाचं मोलाचं काम त्ांनी केलं 
त्ासंिंधीची चचचाच करायची कारण 
नाही ही वस्तुस्स्ती आहे. 

पण िािासाहेिांची दसुरी एक 
िाजू आहे, ती अजून देशाला नीट 
समजलेली नाही. आपल्ापैकी 
अनेकांना िाऊक असेल आणण काही 
लोकांना िाऊक नसेल, की स्ातंत्रपूव्श 
काळामध्े इंग्जांच्ा काळात एक 
स्ाननक नेतृत्ाचं कें द्ीय मंफत्रमंडळ 
तयार झालं होतं. त्ा मंफत्रमंडळामध्े 
जलसंधारण आणण ऊजचा नवभागाचं 
मंफत्रपद हे िािासाहेिांच्ाकडं होतं. 
त्ा काळात पाण्ाचा मुलभूत नवचार 

हा िािासाहेिांनी केला होता आणण खऱया अथचानं या देशाची गरज 
भागवायची असेल तर पाण्ाचा संचय केला पाहहजे, धरणं िांंधली 
पाहहजेत आणण ते पाणी शेतकऱयाच्ा जशवारामध्े नेलं पाहहजे. 
यासंिंधीचा नवचार त्ांनी केला आणण या देशात भाक्रा आणण नांगल 
ही सगळ्ात मोिी जी धरणं होती ती धरणं िांधण्ासंिंधीचा ननण्शय 
ज्ा िाईलमध्े घेतला गेला, त्ा ननण्शयाची िाईल डॉ. िािासाहेिांनी 
अप्रूव् केली आणण ते करत असताना नवद्ुतनननम्शतीजशवाय गत्ंतर नाही 
आणण म्हणून पाण्ाच्ा माध्मातून वीज तयार होऊ शकते आणण जजथं 
अधधक नवद्ुतनननम्शती झाली ती ज्ाहिकाणी वीज नाही त्ाहिकाणी नेली 
पाहहजे हा नवचार िािासाहेिांच्ा मनामध्े आला आणण त्ाच्ासािीची 
पायाभूत यंत्रणा ही उभी केली पाहहजे हा ननण्शय िािासाहेिांनी घेतला 
होता आणण त्ामुळं संिंध देशामध्े जजथं वीज कमी त्ाहिकाणी ही वीज 
येऊ शकली. आणण म्हणून शेती आणण त्ा क्ेत्रातलं पररवत्शन यामध्े जसं 
वैज्ाननकांनी मोलाचं काम केलं, तसं डॉ. िािासाहेि आंिेडकर यांचंही 
मोिं योगदान होतं त्ाची नोंद ही आपण सगळ्ांनी घेतली पाहहजे म्हणून 
मुद्ाम याहिकाणी या सगळ्ा गोष्ींचा उल्ेख केला. 

डॉ. माई आणण डॉ. भोंगळे या दोघांचाही याहिकाणी सन्ान केला. 
मला आनंद आहे. माझी खात्री आहे, या दोघांनी जसं काम केलं, तशाच 
प्रकारचं काम इतरांकडून होण्ासािी या सन्ानानं नव्ा वैज्ाननकांना 
एक प्रकारचं प्रोत्साहन नमळाल्ाजशवाय राहणार नाही आणण ती भूनमका 
घेऊन या क्ेत्रात काम करण्ाचा ननण्शय रगरीश गांधी आणण त्ांचे 
सहकारी करतायंत, या सगळ्ांना धन्वाद देतो. त्ांचं अधभनंदन करतो 
आणण माझे दोन शब्द संपवतो.

भाक्रा नांगल धरण व  
डॉ. िािासाहेि आंिेडकर



ऑगस्ट २०२२ 30

    .    

    

,   
   

,   
   

 ,      , , 
           
          

     .



ऑगस्ट २०२२ 31

खरं म्हणजे आजच्ा या काय्शक्रमामध्े डॉ. सी. डी. मायी यांनी 
आपल्ा नवदभचाचे भूमीपुत्र असताना कृर्ी नवकासामध्े जे उत्तम 
काय्श केलेले आहे, त्ाचा आपल्ा सगळ्ांना नीट पररचय आहे. मला 
नवशेर्रूपाने जास्त पररचय याकररता आहे, की गेल्ा १३ वर्षांपासून 
आम्ही अॅग्ो व्व्जन भरवतो, ३० ते ४० नवर्यांवर 
सेमीनार होतात आणण नवशेर्त: ३ लाखापेक्ा जास्त 
शेतकरी त्ाला भेट देतात. हा सगळा काय्शक्रम यशस्ी 
करण्ामध्े डॉ. मायींचा अनुभव, त्ांचे माग्शदश्शन आणण 
तज्ज मंडळींशी त्ांचा असणारा संिंध ही आमची खूप 
मोिी स््टेंथ आहे. त्ामुळे दरवेळी डॉ. मायींचं माग्शदश्शन 
त्ासंदभचात नमळत असतं. 

खरं म्हणजे नवदभचामध्े ज्ांनी कृर्ी क्ेत्रात चांगलं 
काम केलं अशा व्क्तीच्ा, डॉ. मायींच्ा 
नावानं रगरीशभाऊंनी हा पुरस्ार िेवला 
आणण आज हा सुधीर भोंगळेंना हदला 
पवार साहेिांच्ा हस्ते, हा खरोखर आम्ही 
दोन्ी लोक असे आहेत की अनेकवेळा 
सत्ाराच्ा काय्शक्रमाला आम्हाला जावं 
लागतं, भार्णही करावं लागतं. पण 
दरवेळेला मनापासून िोलताना अडचण 
होत असते. परंतु, आजच्ा सत्ारामध्े 
ही अडचण नाहीये. मी नवधानमंडळात 
काम करत असल्ापासून सुधीर 
भोंगळेंना ओळखतो. नवशेर्त: महाराष््ाच्ा 
इनतहासामध्े मी जेव्ा नवधानमंडळात 
होतो, त्ावेळी सकाळमध्े कृर्ी नवर्यावर 
जलखाण जलहहणारे एक उत्तम पत्रकार म्हणून सुधीर 
भोंगळेंचा पररचय होता. त्ावेळी अनतशय उत्तम आणण 
चांगले लेख कृर्ी क्ेत्राशी संिंधधत त्ांचे सकाळमधून 
यायचे. नवशेर्त: सकाळची ही परंपरा राहहली आहे, 
की आजदेखील सकाळचं अॅग्ोवन मी हदल्ीत असो, 
फकंवा नागपुरात असो पहहल्ांदा जर कोणती पुरवणी 
चाळत असेन तर ती अॅग्ोवनची असते, इतकं चांगलं 
जलखाण त्ाच्ामध्े छापून येतं. 

सुधीरचा या सगळ्ा नवर्याशी संिंध होता. 
पण नवशेर्त: महत्ताची एक गोष् अशी आहे, की सुधीरनी एक पत्रकार 
म्हणून इंस्ग्शमध्े ज्ाला जजननयस असा शब्द आहे, सुधीर हा खऱया 
अथचानं एक जजननयस पत्रकार आहे आणण त्ानी जल व्वस्ापनामध्े, 
शेतीमध्े अध्यन करून, संशोधन करून त्ाच्ावर उत्तम जलखाण 
करून ते जगाच्ासमोर मांडण्ाची कला त्ाला हस्तगत आहे. खरं 

म्हणजे डॉ. हर््शवध्शन देशमुख यांनी त्ांना पंजािराव देशमुखांच्ािरोिर, 
त्ांच्ा जीवनावर दोन गोष्ींिद्ल, एक तर कृर्ीमंत्री म्हणून त्ांनी 
केलेलंं काय्श आणण नवशेर्त: ते एवढे नवद्ान होते, ज्ाची िाजूही आपल्ा 

सगळ्ांना माहहती नव्ती, त्ामध्े त्ांच्ा वैहदक 
धमचाच्ासंदभचातलं त्ांनी दोन अनतशय अभ्ासपूण्श 
पुस्तकं तयार केली. सुधीरजींनी नवशेर्त: इस्ाईलच्ा 
शेतीसंिंधीची दोन पुस्तकं अनतशय अभ्ासपूण्श पद्धतीनं 
जलहून प्रकाजशत केली. याकरता ही महत्ताची आहेत, 
की मी नेहमी सांगतो, की नॉलेज ही पॉवर आहे. 
इनोवे्शन, इंटरप्रीनरशीप, सायन्, टेक्ॉलॉजी, 
ररसच्श, स्ील अँड सक्ेसिुल प्रॅस्क्टसेस वुई नेम 
इट अॅज नॉलेज अँड कन्व्हरशन ऑि नॉलेज इन टू 
वेल्थ इज द फ्ुचर. आणण म्हणून कृर्ी क्ेत्रामधलं 

ज्ान, टेक्ॉलॉजी, इनोवे्शन, ररसच्श 
आणण सक्ेसिुल प्रॅस्क्टसेस सामान् 
शेतकऱयांपययंत पोहोचवण्ाचं काम सुधीरनं 
आपल्ा या अनुभवातून, ज्ानातून एक 
जजननयस पत्रकार म्हणून केलं. आणण 
त्ामुळं त्ाचं हे योगदान खूप मोिं आहे. 

मला कृर्ी क्ेत्रामध्े देशात फकती 
पत्रकार जलहहतात याच्ािद्लची 
तेवढी माहहती नाहीये. पण महाराष््ाच्ा 
इनतहासामध्े, महाराष्् राज् झाल्ापासून 
कृर्ी क्ेत्रामध्े अॅप्रोफप्रएट, पररपूण्श, 
ररसच्शच्ा आधारावर आणण शेतकऱयांना 
समजेल अशा प्रकारची पत्रकाररता करून हे 

ज्ान शेतकऱयांपययंत पोहोचवणारा सगळ्ात प्रथम 
क्रमांकाचा पत्रकार कुणी असेल तर सुधीर भोंगळे 

असं मी अधभमानानं म्हणू शकतो. आणण म्हणून सुधीर 
भोंगळेंचा सत्ार आज पवार साहेिांच्ा हस्ते आणण 

माझ्ा अध्क्तेखाली होतोय आणण त्ांची ननवड झाली 
ही खूप आनंदाची गोष् आहे. 

नवशेर्त: आपल्ा सगळ्ांना या नवर्याची ताकद 
फकती आहे हे अजून माहहती नाही. याचं कारण आपण 

िोकस करायला जशकलेलो नाहीये. नवदभचातली आपली 
अडचण अशी आहे, की आपण ज्ाच्ावर िोकस करतो ते 

आपण एकदम करतो. डीएड कॉलेज, िीएड कॉलेज, प्राथनमक शाळा, 
िोकस केला. एकदम गावात फिरफिरून काम केलं. पण आता त्ाची 
स्स्ती चांगली नाही राहहली. पण शेतीच्ा क्ेत्रामध्े कसं िोकस होऊ 
शकतं, याची काही उत्तम उदाहरणं महाराष््ात आणण ददुदैवानं नवदभचात 
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कमी आहेत. त्ामुळं आपल्ा प्रगती आणण नवकासाकरता दसुऱयाला 
जिािदार धरण्ापेक्ा आपणच आत्मपररक्ण करून काय िोकस केलं 
पाहहजे, ही करण्ाची खरी आवश्यकता आहे. 

नवशेर्त: सुधीरनी पाण्ाचा नवर्य घेतला. मला आज आनंद झाला, 
की पाणी हाच कळीचा मुद्ा आहे आणण मला वॉटर ररसोसषेस मंत्री म्हणून 
काम करण्ाची संधी नमळाली. मी सुधीरला दोन नवनंत्ा करणार आहे, 
की या देशामध्े जर ५० टक्क्याच्ावर जसचंन झालं, तर मला नवश्वास 
आहे, की या देशामध्े एकही शेतकरी आत्महत्ा नाही करणार आणण 

हे जर करायचं असेल तर देशामध्े पाण्ाची कमी निलकुल नाहीये. 
देशामध्े पाण्ाच्ा ननयोजनाची कमी आहे. आणण म्हणून वॉटर ररसोसषेस 
मंत्री असताना मी त्ावेळी महाराष््ातले जे प्रकल्प ५० टक्क्यापेक्ा जास्त 
पूण्श झाले होते. पण त्ांची कामं अडकली होती, टेंभूपासून मै्हसाळपययंत, 
अशा महाराष््ातल्ा जवळपास ६० प्रकल्पांना सहा हजार कोटी रूपये 
भारत सरकारकडून हदले आणण प्रधानमंत्री जसचंाई योजनेमध्े पण 

जवळपास ८० प्रोजेक्टसस् घेतले. त्ामागे भावना ही होती, की आपल्ा 
भागात, मी गोसी खुद्शला पैसे हदले, जवळपास ४ हजार कोटी रूपये 
हदले. हे प्रकल्प जर पूण्श झाले तर जसचंनाच्ा सुनवधा प्राप्त होतील आणण 
जसचंनाच्ा नवर्यावर खऱया अथचानी सगळ्ात जास्त िोकस नवदभ्श, 
मरािवाड्ानी करण्ाची आवश्यकता आहे. 

आज आपल्ा देशामध्े, मला आिवतंय मी वॉटर ररसोसषेस मंत्री 
होतो, आणण मी ज्ा नवर्यावर सुधीरला नवनंती करणार आहे, की जो 
नदीजोड प्रकल्प आहे, एका खोऱयाचं पाणी दसुऱया खोऱयात घेणं याच्ावर 

मी पूण्श मदत सुधीर तुम्हाला करीन 
आणण या नवर्यावर तुम्ही जरूर काम 
करा. एकंतर ४६ नदीजोड प्रकल्प 
आहेत. त्ामध्े जे १६ नदीजोड प्रकल्प 
आहेत, त्ाचे डीपीआर मी तयार करून 
घेतले आहेत. आणण हे जर केलं तर 
तानमळनाडूमध्े मी एकदा फिल्म 
स्टार रजनीकांत यांच्ा घरी गेलो 
होतो, मी एक योजना तयार केली 
होती, की गोदावरीचं १३०० टीएमसी 
पाणी समुद्ात वाहून जातं. त्ावेळी 
आंध्र प्रदेशमध्े पोलावरम नावाचा 
एक मोिा प्रकल्प ६० हजार कोटी 
रूपयांचा, ज्ाचं ननमचाण सुरू आहे, 
त्ा प्रकल्पाला मी पुष्ळ मदत केली 
आणण हा प्रकल्प करूनही पाणी वाया 
जात होतं. याचं कारण ही जी इरावती 
नदी आहे, गडचचरोली जजल्हातून, हे 
जे पाणी छत्तीसगडमधून येतं, त्ात 
छत्तीसगडचा हहस्ा, मग महाराष््ाचा 
हहस्ा, आणण महाराष्् आणण 
तेलंगणामध्े एक वाद होता कालेश्वरम 
धरणाचा. मला ज्ावेळेस टीआरएसचे 
मुख्मंत्री चंद्शेखर राव भेटले, मी 
त्ावेळी वॉटर ररसोसषेस मंत्री, मी त्ांना 
सांरगतलं, की तुम्ही देवेंद्जींकडे जा, ते 

मुख्मंत्री होते आणण पहहल्ांदा कालेश्वरम धरण पूण्श झालं. खूप मोिं 
धरण आहे ते. हे धरण पूण्श केल्ामुळं तेलंगणाला भरपूर पाणी नमळालं. 

त्ामध्े एक प्रकल्प असा होता, की गोदावरीचं पाणी कृष्णेत, 
कृष्णेचं पाणी पेनारमध्े, आणण पेनारचं पाणी कावेरीमध्े आणण कावेरीचं 
पाणी कनचाटकमधून टेल एंड टू तानमळनाडूमध्े नेण्ाचा प्रयत्न होता. हे 
जर केलं तर, आज पाण्ाची समस्ा देशाची नाहीये, पाण्ाची समस्ा 

नदीजोड प्रकल्प
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ही अध्चा देशाची आहे. पाण्ाची समस्ा आहे, ती गुजरात, राजस्ान, 
महाराष््, मध् प्रदेश, आंध्र, कनचाटक, तेलंगणा, छत्तीसगड, त्ाच्ानंतर 
ओररसा आणण झारखंड या राज्ांमध्े पाण्ाची समस्ा आहे आणण 
आपल्ाकडचं पाणी वाहून चाललेलं आहे. मला आिवतं, मी वॉटर 
ररसोसषेस मंत्री होतो, सतरा भांडणं या राज्ांमध्े होती. त्ाच्ापैकी काही 
भांडणं महाराष््-कनचाटक आहे, तानमळनाडू-कनचाटक आहे, हे गुजरातचं 
दमणगंगा, फपजंाळ अजूनही अडकलेलं आहे. नारपार नम्शदा आणण मला 
आिवतंय, की हे पाणीच पाणी आहे आणण काही देणं नाही, घेणं नाही आणण 

राजकारणात अडकून पडलंय. 
मी त्ा त्ा मंत्रांना िोलावलं. 
मी माझ्ा पद्धतीनं दरवाजा िंद 
केला. लाव रे म्हटलं कुलूप याला 
आणण मी म्हटलं, की प्रश् सोडवा 
तर दरवाजा उघडतो. नाहीतर नाही 
उघडत. तुम्हाला आचिय्श वाटेल, 
तेरा राज्ांचं भांडण मी नमटवलं. 
पंजाि, हररयाणा, राजस्ान आणण भांडण हररयाणा आणण पंजािमध्े 
पाण्ाकरता, पण भारत स्तंत्र झाल्ानंतर तीन नद्ा पाफकस्तानला 
नमळाल्ा, तीन भारताला नमळाल्ा, आणण आमच्ा तीन नद्ांचं पाणी 
पाफकस्तानला चाललंय. त्ाच्ावर कुणी नवचार करायला तयार नाही. मी 
पंजािचे मुख्मंत्री होते त्ावेळी, त्ांना िोलावलं आणण जम्ू-काश्ीरचे 
राज्पाल सत्पाल मजलक यांना म्हटलं, की त्ांच्ा चीि सेके्रटरींना 
पािवतो आत्ता, ते म्हटले, की ये ये प्रॉब्ेम है. मै क्या करू. म्हटलं, तुम 

जम्ू-कस्श्रसे साईन कर लो िस. मै चीि सेके्रटरी को भेज रहा हंू. 
तेही भांडण नमटलं. ते पाणी जर आपण हररयाणात आणलं, तर राजस्ान, 
हररयाणामध्े पाण्ाचा प्रॉब्ेमच राहात नाही, इतकं पाणी आहे.

आज आपण पुरामुळे त्रस्त आहोत. या ररजनमधलं पाणी त्ा 
ररजनमध्े नेणं शक्य असेल तर देशात क्रांती झाल्ाजशवाय राहणार नाही. 
त्ामुळं सुधीर भोंगळेंना आज माझी पहहली नवनंती आहे, की आता हे जे 
३६ नदीजोड प्रकल्प आहेत, गंगा टू कावेरी, हे किीण आहे. पण असंभव 
नाहीये. हे होऊ शकतं आणण हे जर झालं तर आपल्ा इथे पाण्ाचा प्रश्च 

राहणार नाही. आपल्ापेक्ाही 
जास्त तानमळनाडूचा प्रश् आहे. 
तानमळनाडूमध्े पाण्ासािी एवढा 
संघर््श आहे, कनचाटकमध्े आहे. 
आणण आज या सगळ्ा तेलंगणा, 
आंध्र, महाराष््, राजस्ानमध्े 
एवढं पाणी येतं, नतथं एक इंहदरा 
कॅनॉल आहे, त्ाचं केवळ जसमेंटचं 

लाईननगं केलं, २२०० कोट रूपये हदले तर राजस्ानमधले सात जजले् 
पाण्ाखाली आले. िादल साहेिांचं गाव पंजािमध्े, नतथं दलदल तयार 
झाली होती. कारण कॅनॉल िुटले होते. पण कॅनॉल दरुूस्त करायलाही 
भांडणं. त्ामुळे आपल्ा देशामध्े पाण्ाची जी समस्ा आहे, त्ाच्ावर 
सुधीरनी जरूर काम करावं आणण मला वाटतं, की हे सत् जर का 
समोर आलं तर आपल्ा देशातला सगळ्ात मोिा प्रश् सुटल्ाजशवाय 
राहणार नाही. 

पंजाि व  हररयाणाचा  
पाण्ावरून संघर््श
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दसुरी महत्ताची गोष् सुधीरनी 
आपल्ाला उत्तमररतीनं सांरगतली. 
की आपण तांदळू लावतो. आता 
गोसी खुद्श झालं. म्हणून तांदळू लाऊ 
आणण तांदळू सोडायला तयार नाही. 
तुम्ही जरा िार स्ष् िोलले हे िार 
िरे झाले. मी हे सांगून ऐकत नाहीत. 
िैलं जशी एका चाकोरीतून चालतात, 
तसंच समाजमन पण झालंय. एकाच 
चाकोरीतून चालतो. इकडे नतकडे 
नाही पाहात. आता एवढा प्रॉब्ेम 
आहे, की देशामध्े तांदळू सरप्स, 
देशामध्े गहू सरप्स, देशामध्े मका 
सरप्स, देशामध्े साखर सरप्स. 
आता तुम्हाला २८० लाख टन साखर 
लागते देशाला, आणण आपलं उत्न्न मागच्ा वर्गीचं यावर्गी झालं ते 
३४० लाख टन आणण यावर्गी ३८० लाख टन होणार आहे. म्हणजे हे जे 
संकट आहे याच्ामध्े आपल्ाला क्रॉप पॅटन्श िदलवला पाहहजे आणण हे 
सुधीरसारख्ा पत्रकाराने, त्ातला अभ्ास करून लोकांना सांगत आहे. 

आज कापसाला भाव का नमळतोय. कापसाला भाव िांगलादेशमुळं 
नमळतोय. िांगलादेशमध्े कापूस नाही होत. पण नवदभचातला सगळा 
कापूस जातो िांगलादेशमध्े. सूत कपडा आणण िांगलादेश रेफडमेड 
गारमेंटमधलं जगातलं सगळ्ात मोिं सेंटर आहे. आणण आता आम्ही 
प्रयत्न केलाय, की वधषेला आम्ही ड्ायपोट्श केलांय, म्हणजे समुद् आणला 
आणण जालन्ाला आणलेला आहे. येत्ा पंधरा ते वीस हदवसांमध्े यावर्गी 
आपला कापूस हा वधषेवरून हस्ल्याला आणण हस्ल्यामध्े िाज्शमध्े 
टाकून आपल्ासािी सूत आणण कपडा हा िांगलादेशमध्े नेण्ाची 

योजना आता िायनल झाली आहे. 
िांगलादेशच्ा प्रधानमंत्रांशी मी 

िोललो. गृहमंत्रांशी िोललो आणण 
आता सगळ्ा ज्ा परमीशन होत्ा 
त्ा सगळ्ा नमळाल्ा आणण आपल्ा 
देशामध्े सहा हिकाणी मी रस्ता 
िांधला िांगलादेशमध्े जाण्ासािी, 
पूल िांधले. िांगलादेशच्ा मागणीमुळं 
इथं कापसाला भाव नमळाला. आता 
गुजरातमधला फकंवा नवदभचातला 
कापूस जेएनपीटीमध्े जातो. 
जेएनपीटीतून कंटेनर जातो कोलंिोला. 
आणण कोलंिोला वळसा टाकून तो 
जातो चचतगावला. मुंिईतलं टॅ्फिक 
जाम काहीच नाही. याच्ा तीन-चार 

पटीनं टॅ्फिक जाम चचतगावला असते. जहाजच महहना-दीड महहना खाली 
होत नाही. त्ामुळं एका कंटेनरचा फकराया झाला पाच लाख रूपये आणण 
आता नवदभचातून करणार आहोत त्ाचा फकराया होईल दीड लाख रूपये. 
त्ामुळं नवदभचातली इकॉनॉनमक व्ायनिजलटी वाढेल आणण नवदभचातला 
सगळा कापूस आणण सूत जर िांगलादेशात गेला, तर डॉलरमध्े 
आपल्ाला पैसे नमळतील आणण आपल्ाला भाव चांगला नमळणार. 

अजूनही काही नवर्य आहेत. मी मायी साहेिांना नेहमी म्हणतो, की 
मला काही समाधान नाही. अमेररकेमध्े एका एकरामध्े आत्ता तीस 
च्क्वटंल सोयािीन, रिाझीलमध्े २८ च्क्वटंल सोयािीन, अजजेंफटनामध्े 
२९ च्क्वटंल सोयािीन आणण माझ्ा घरी साडे चार च्क्वटंल सोयािीन. 
आहे कुणी तुमच्ापैकी, की ज्ाने दहा पोत्ापेक्ा जास्त सोयािीन 
काढलांय. का नाहीये. मग आम्हाला कृर्ी नवद्ापीिाचा उपयोग काय. 

गोसीखुद्श धरण व पूव्श फवदभचातील भाताची लागवड
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केवळ यांचा सातवा वेतन आयोग देण्ापुरता. मला माि करा. मला 
आत्ता त्ांनी डी.लीट हदलीय, त्ामुळे ते नाराज होतील, पण मी त्ांची 
क्मा मागून सांगतो, की आम्हाला असं संशोधन पाहहजे, त्ात काही 
अडचणीही आहेत, की आम्हाला एकरी वीस च्क्वटंल कापूस झाला 
पाहहजे. मी एच िोर लावला, वरलक्ष्मी लावला, सगळे प्रयोग केले. मी लॉ 
कॉलेजमध्े जशकत होतो. खूप मेहनत केली. लुनावरुन गावाला जायचो 

आणण ती त्ावेळी नानाजी वैद् सांगायचे ते ननमकर लावलं. 
त्ा काळात मला एक लाख रूपयाचा कापूस झाला आणण 
मी हहशोि केला, तर माझा खच्श झाला ९० हजार रूपये. हे 
प्ॅनोफिक् लावा, इंडो सल्ान लावा, लावता लावता पुरा 
पैसा त्ाच्ात खच्श झाला. हातात 
काहीच भेटत नाही. हा प्रॉब्ेम 
आहे. तुम्ही आम्हाला उत्ादन 
खच्श कमी करून उत्ादन वाढवून 
देण्ाची योजना सांगा आणण 
एकरी वीस च्क्वटंल कापूस झाला 
पाहहजे. कमीत कमी २५ च्क्वटंल 
सोयािीन झालं पाहहजे. 

आणण आता तर िळाच्ामध्े 
स्स्ती अशी आहे, की आमच्ा 
इथे मुंिई आणण हदल्ी, आपण 
कुिल्ाही श्ीमंत माणसाच्ा 
लग्ात जा, आणण शेवटी ती िळं 
असतात, मी हमखास जातो, एक 
िळ भारतातलं नाही. सगळी 
इम्ोटषेड. आणण आपल्ा इथलं 

उदाहरण आहे नाजशकचं, जशदंेंचं सह्ाद्ी िम्श, पंधराशे कोटी रूपयांची 
द्ाक्ं ते ननयचात करतात. आणण हर््शवध्शनजी तुमच्ाकडची संत्री फकती 
ननयचात होतात. मग जर जशदें ते करू शकतात, तर हर््शवध्शन का करू 
शकत नाहीत, हाच नवदभ्श आणण इतरातला िरक आहे. याला जिािदार 
आपण आहोत. आणण म्हणून येणाऱया काळामध्े आपल्ाला क्वाजलटी. 
आता आम्ही परवा ऑरेंज ररसच्शमधून जॉईंट व्ेंचर केलं, दोन गोष्ी सुधीर 

आपण पण जलहा, आणण तुम्ही सगळेजण िरवा, की आपल्ा 
प्रत्ेक जजल्हात पन्नास नस्शरी असल्ा पाहहजेत. अमरावती 
जजल्हातल्ा वरूड मोशगीच्ा सगळ्ा नस्शरींचं जॉईंट व्ेंचर ऑरेंज 
ररसच्श इल््टिट्ूटिरोिर करा आणण नतथली मोसंिी, नतथली जलंिू, 
नतथलं संंत्रं आणण आता सह्ाद्ी िम्शच्ा जशदंेंनी स्ेनवरून दहा 
जातीच्ा संत्रांची कलमं आणल्ात आणण ते त्ाची कलमं तयार 
करणार आहेत. मग आपल्ा आपल्ा वरूड मोशगी, अमरावती 
जजल्हात, नागपूर जजल्हात कॉटन माकषे टमध्े आपल्ाला पाहहजे 
असलेली इंटरनॅशनल सँ्टडड्शची कलमं आपल्ा इथं ररसच्श होऊन 
का तयार होत नाहीत. 

आणण म्हणून आज सुधीरच्ा या अनुभवाचा उपयोग 
हाच आहे, की हे इस्ाईलमध्े कसं झालं. जगात कसं 
झालं. लोकांनी कसे केले. म्हणून मी त्ाला नवनंती केली, 
की आता याच्ात फडजजटलाईज करू आपण. मी म्हटलं, 
की मी जिािदारी घेतो. आपण ‘शेती इस्ताईलची’ या 
पुस्तकावरती याची डॉक्युमेंटरी तयार करू. माझ्ा मनात 
कल्पना होती, की सुरेश भट सभागृहात मी स्कीन लावलांय 
मोिा, आणण त्ाच्ावर शेतकऱयांनी िघून ते समजून घेतलं 
पाहहजे. मला भाजी नवके्रत्ांचं भनवष्य चांगलं आहे असं 
शरद पवार साहेिांनी सांरगतलं. साहेि, माझ्ाकडे माझी 
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पत्नी शेती िघते आणण आता सगळा भाजीपाला येतो. आम्हाला 
नवदभचात पण नक्कीच ते चांगलं होईल आणण हे होऊ शकतं. त्ामुळं 
एक तर पाण्ावर आणण दसुरा शेवटचा जो मुद्ा आहे ज्ाच्ावर 
त्ांनी आत्ता जो अंक काढलेला आहे, कृर्ीनतथ्श, मी पवार साहेिांना 
धन्वाद देतो, की त्ांना मी नवनंती केली होती, की वसंतदादा शुगर 
इल््टिट्ूटची रिँच आमच्ा नवदभचात उघडा. साहेि, तुम्हाला आचिय्श 
वाटेल. आमच्ा इथले दहा शेतकरी, कुणाला नवश्वास िसत नाही. 
त्ांनी एकरी शंभर टनापययंत उसाचं उत्ादन काढलं. तेही नवदभचात. 
म्हणजे कोल्ापूर, सांगलीचा काढतो त्ात तर आचिय्श नाहीच, पण 
नवदभचामधल्ा शेतकऱयांनी काढलं. त्ामुळे येणाऱया काळामध्े 
उसाच्ा शेतीमध्े आपण इथेनॉल तयार केलं पाहहजे. त्ाच्ावर 
नेहमीच मी िोलतो. 

इथेनॉलवर चालणाऱया आता गाड्ा आल्ा. इथेनॉलची कॅरेजलक 
वॅ्ल्ू पेट्ोलिरोिर झाली. मीच ट्ान्पोट्श मंत्री आहे. ऑटो ररक्ा, 
कार, आता माझ्ाकडे इलेस्क््टक कार आहे. मी पहहलं म्हणायचो, की 
इलेस्क््टक गाडी येईल. मला पत्रकार नवचारायचे, की मग चाजजयंग कसं 
होईल. िंद होईल का काय होईल. शंभर शंका नवचारायचे. आता टाटा 
आणण महहदं्ाची एक वर्चाकरता वेफटगं जलस्ट आहे. आता मला म्हणतात, 
की चचठ्ी द्ा, लवकर गाडी नमळाली पाहहजे. म्हणजे इलेस्क््टक गाडी 
पॉप्ुलर झाली. 

आणण म्हणून आता दसुरा नवर्य जो आहे, तो सुधीरच करू शकतो, 
तो म्हणजे अन्नदाता ते ऊजचादाता. ग्ीन हायड्ोजनची गाडी पण आहे 
माझ्ाकडे हदल्ीत. त्ामुळं येणाऱया काळात पाण्ातून हायड्ोजन 
काढणं, हे गहू, तांदळू, ज्ारी, मका लाऊन आपलं भनवष्य िदलू शकत 

नागपूरच्ा कृर्ी नवकास प्रनतष्ठानचे अध्क् रगरीश गांधी हे ननतीन गडकरी व शरद पवार यांच्ाशी संवाद करताना

िागपुरात इथेिॉलवर चालणारी िस
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नाही. हे पकं्क लक्ात िेवा. तांदळू तर आता निलु्ल लाऊ नका. गोसी 
खुद्श धरणामुळं पुन्ा लावाल तर ८ रुपये फकलो तांदळू होईल आणण भारत 
सरकारच्ा गोडाऊनमध्े िेवायला जागा नाहीये. मध्े आम्ही कोनवडच्ा 
काळात खूप वाटलं लोकांना. त्ामुळं येणाऱया काळामध्े आपल्ाला 
नक्की लक्ात िेवलं पाहहजे, की क्रॉप पॅटन्श िदलला पाहहजे. पाण्ाचं 
ननयोजन केलं पाहहजे. प्रॉडस्क्टव्व्टी वाढवली पाहहजे. एक्पेंफडचर 
कॉस्ट कमी केली पाहहजे आणण प्रफक्रया उद्ोगातून एक्सोट्श वाढवलं 
पाहहजे. आणण म्हणून आज सुधीरनी या सव्श नवर्यांवर चांगला अभ्ास 
केलेला आहे. आणण हे दोन आहे पाण्ाचं आणण अन्नदाता ते ऊजचादाता, 
काय आहे की आऊट ऑि िॉक् काही िोललं तर कुणी नवश्वासच िेवत 
नाही. पण मी इतके हदवस एकटाच िोलून िोलून एककलमी काय्शक्रम 
करत आलो. त्ाच्ामुळं मी १६०० कोटीच्ा कजचात पडलो. मी स्त:च 
काही प्रयोग करतो. मला हे कृर्ी नवद्ापीि, सरकार वगैरेपेक्ा मी स्त: 
आता िायो सीएनजी तयार करायचा प्रयोग केला. पाच टन तणसापासून 
एक टन िायो सीएनजी तयार होतो. भंडारा-गोंहदयात पेट्ोलची गरजच 
नाहीये. पण करायला कुणी पुढं येत नाही. 

त्ामुळे येणाऱया काळामध्े टेक्ॉलॉजीचा उपयोग 
करून शेतीमध्े आपल्ाला इकॉनॉनमक व्ायनिजलटी 
आणावी लागेल. प्रूव्न टेक्ॉलॉजी, इकॉनॉनमक 
व्ायनिजलटी, अॅनिजलटी ऑि रॉ मटेररयल अँड इिेस्क्टव् 
माकषे फटगं. म्हणून आज सुधीरसारखा पत्रकार, ज्ांनी या 
प्रत्ेक नवर्याचं अध्यन करून ते केवळ पुस्तकात िंहदस्त 
नाही िेवलं. ते त्ांनी पुस्तक काढून लोकांच्ापययंत पोहोचवण्ाचं काम 
केलं. हे पुस्तक वाचून फकती लाखो शेतकऱयांचा िायदा झाला असेल, 
याचा तुम्ही नवचार करा. त्ाचं एक जे काम होतं, ते अनतशय महत्ताचं, 
ऐनतहाजसक, एक जजननयस ररसच्श पत्रकार आणण तोही कृर्ी क्ेत्रातला. 
त्ाच्ामुळं मला अनतशय आनंद आहे, की रगरीशभाऊंनी त्ाचा सत्ार 

केला. योग् माणसाचा सत्ार केला. खरं म्हणजे अनेक िहुमान नमळत 
असतात. पण या पुरस्ारामुळे मायी साहेिांचं नाव आहेच, पण सुधीरला 
ज्ा कामाकरता पुरस्ार हदला. त्ामुळं सुधीरचा तर गरौरव होईलच, 
पण पुरस्ाराचाही मोिा गरौरव झालेला आहे. कारण, सुधीरनं केलेलं 
काम भयंकर हहस्टॉररकल, ररसच्श वक्श  आहे. आणण हे केवळ मनोरंजनाचे 
नाहीये. हे शेतकऱयांचं जीवन सोशो इकॉनॉनमक लिास िॉमषेशन करणारी 
त्ाची पत्रकाररता आहे. त्ातलं ररसच्श आपल्ा उपयोगाचं आहे. आणण 
म्हणूनच ते फडजजटल प्रेझेंटेशन करावं अशी माझी इछिा आहे. मी त्ाच्ा 
मागे लागलो आहे. पुस्तक आजकाल कुणी वाचत नाही सुधीर. वत्शमानपत्र 
नाही वाचत. आता सगळे मोिाईलवर टकटक करून पाहतात. मला 
याच्ावर नवश्वास नव्ता. पण मला दोन ते तीन लाख रूपये याच्ापासून 
नमळतात. कारण माझं भार्ण झालं, की मला पाच-हजार नमळणार 
असतात. त्ाच्ामुळं तुम्ही तुमची वेिसाईट उघडा आणण माझ्ासारखं 
चालू करा. तुमचं यू-ट्ूिवर रोज भार्ण जाईल. तुम्हालाही पैसे नमळतील 
आणण लोकांचाही िायदा होईल. 

त्ामुळं आपण जर हे फडजजटलाईज करून पािवू. उसाचं एकरी 
शंभर टन उत्ादन कसं करायचं, यू-ट्ूिवर टाकली क्लिप की पैसे. 
ते भंडारा गोंहदया जजल्हात छोट्ा ग्ामपंचायतीत छोटा शेतकरी 
आपल्ा मोिाईलवर पाहतो. सगळ्ा नस्शरीत काय झालं ते िघतो. 
त्ामुळं तुमची जी शोध पत्रकाररता आहे, तुमचा जो अभ्ास आहे, 

तुमचा जो ररसच्श आहे, जे अॅप्रोफप्रएट व्व्जन आहे, ती फडजजटलाईज 
टेक्ॉलॉजीचा उपयोग करून शेतकऱयांपययंत पोहोचवण्ामध्े पुढल्ा 
काळात अजून एनजगी जर तुमची याच्ामध्े आली तर त्ाचा खूप 
उपयोग होईल. मी पुन्ा एकदा सुधीरचं खूप अधभनंदन करतो. मनापासून 
शुभेछिा देतो.

शेतीत ड्ोन व रोिोचा वापर



ऑगस्ट २०२२ 38

डॉ. िुधीर भोंगळे
यांचे उद ्गयार

खरं तर मला जो हा पुरस्ार हदला, हा पुरस्ार आहे, कै. आप्पासाहेि 
पवार आणण डॉ. अण्ासाहेि जशदें यांना. त्ा दोघांनी मला घडवलं, 
माझ्ामध्े या कृर्ी नवर्याची आवड ननमचाण केली आणण जलखाणाची 
जी आवड मला लावली, ती नवश्वासराव धुमाळ कृर्ी खात्ाचे संचालक 
असताना. खरं तर मी शेती करणारा मुलगा, सासवडला सातवीपासून 
शेती सुरू केली. िी.कॉम. होईपययंत सासवडलाच जशकत होतो. घरी शेती 
करत होतो. सगळा भाजीपाला फपकवत असायचो. भाजीपाला मुंिईला 
पािवायचो. पुण्ाला पािवायचो. उरलेला भाजीपाला सासवडच्ा भाजी 
माकषे टमध्े नेऊन नवकायचो. मी िाजारात भाजी नवकायला गेलो नाही, 
असा हदवस सहसा सापडणार नाही. मला िार गंमतीनं कधी कधी साम् 
वाटतं, की पवार साहेि सुद्धा भाजी नवकत होते. ते कुिल्ा कुिे गेले. मी 
भाजी नवकून पत्रकाररतेत राहहलो. 

गंमतीचा भाग सोडून द्ा. पण भाजी नवकण्ानं काय होतं, 
तर समाजातल्ा माणसांची नाडी तुम्हाला कळायला लागते. त्ा 
माणसांच्ा आंतररक वेदना काय आहेत, तो नेमकं काय िोलतोय हे 

तुम्ही जाणीवपूव्शक िघायला लागता. तो अनुभव मला नमळत गेला 
आणण मग सकाळमध्े मी पत्रकाररतेत नोकरीला लागलो. चरौदा वर्षे मी 
सकाळमध्े नोकरी केली. त्ावेळी दर गुरूवारी माझा शेती-सहकार 
नावाचा कॉलम असायचा. अख्ं पान मला हदलेलं असायचं संपादकांनी 
आणण त्ाच्ामध्े नवनवीन नवर्य कसे येतील असा मी प्रयत्न करायचो 
आणण चरौदा वर्षे त्ाच्ातनं वेगवेगळ्ा लोकांशी इंटरॅक्शन करणं, त्ांनी 
केलेले प्रयोग लोकांच्ासमोर मांडणं हे काम मी केलं. 

योगायोगानं त्ाचवेळी इस्ाईलमध्े एक्झिनिशन भरणार होतं 
शेतीचं आणण पवार साहेिांचे मोिे िंधू माधवराव पवार हे इस्ाईलमध्े 
जाऊन आले. त्ांनी आपला एक ज्ू माणूस, ज्ाला त्ांनीच नाव 
हदलं होतं माधवरावांनी, की ईस्ाईलमधला गुलािराव. त्ा माणसांनी 
याच्ामध्े मोठ्ा रूिािात काम केलं होतं. त्ांनी आमचे काय्शकारी 
संचालक प्रतापराव पवार यांना पत्र जलहहलं, की असं असं एक्झिनिशन 
भरतंय आणण तुम्ही जर सुधीरला पािवलं एक्झिनिशन पाहायला तर 
तो शेतकऱयांसािी काही नवीन माहहती देऊ शकेल. योग असा चांगला, 

पीक पद्धती  
बदलली  

तरच शेती  
सुजलाम्  
सुफलाम् 

पीक पद्धती  
बदलली  

तरच शेती  
सुजलाम्  
सुफलाम् 
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की त्ावेळेला सुदैवानं या भारतातलं जशष्मंडळ गेलं आणण त्ाचं नेतृत् 
आदरणीय पवार साहेिांनीच केलं. ते मुख्मंत्री होते महाराष््ाचे. त्ांच्ा 
जशष्मंडळामध्े माझं नाव घालण्ात आलं आणण ९३ साली पवार 
साहेिांच्ा नेतृत्ाखाली गेलेल्ा जशष्मंडळामध्े मला इस्ाईलचं प्रदश्शन 
पाहायला जाण्ाची संधी नमळाली. सहा हदवसाचं ते प्रदश्शन होतं. मी ते 
प्रदश्शन िघून भारावून गेलो. जेवढी माहहती गोळा करता येईल तेवढी 
आणली. कागदपत्रं गोळा करून आणली. घरी येऊन सहा महहने अभ्ास 
करत िसलो आणण त्ाच्ावरती सकाळमध्े एक मोिी लेखमाला 
जलहहली. दर शननवारी आख्ं रंगीत पान पुरवणीमध्े जी नुकतीच 
सकाळमध्े सुरू झाली होती. त्ा वत्शमानपत्राच्ा पानाचं एक िािा 
पानसरे म्हणून आहदवासी भागात काय्शकतचा होता, आंिेगावला, हदलीप 
वळसेंच्ा मतदारसंघामध्े, तो दर सोमवारी लेख छापून आला, की ते 
मोठ्ा स्कीनवर सगळ्ा लोकांना दाखवायचा.

आता जसं गडकरी साहेि माझ्ा मागे लागलेत, की शेती इस्ाईलची 
या पुस्तकाची त्ांना एक डॉक्युमेंटरी करायची आहे. तसं िािाला त्ा 

काळात एक लेख दाखवायला पंधरा हजार रूपये खच्श यायचा. िािा 
तो लेख मोिा करायचा आणण सगळ्ा आहदवासी लोकांना दाखवायचा 
वाचून. महाराष््ाच्ा चीि सेके्रटरींनी एकदा जाऊन िरघतलं, एन. 
रघूनाथन चीि सेके्रटरी होते, त्ांनी िरघतलं, की आहदवासी लोक तो 
लेख वाचतायंत, त्ांनी मला भेटायला िोलावलं आणण मला म्हणाले, 
की या पुस्तकाचा इंग्जी अनुवाद मी करतो. त्ाचवेळेला लेखमालेचं 
पुस्तक करायचा ननण्शय झाला. राजहंसच्ा हदलीप माजगावकरांनी मला 
िोलवलं. ते म्हणाले, की मी लेखमाला छापणार नाही. तुम्ही मला नव्ानं 
पुस्तक करून हदलं पाहहजे. मी पुन्ा त्ाच्ावर सहा महहने काम केलं. 
नव्ानं पुस्तक जलहहलं. त्ा पुस्तकानं महाराष््ातला सगळ्ात श्ीमंत 
लेखक असा नावलरौफकक मला नमळवून हदला. 

त्ा पुस्तकाचं अॅडव्ान् िुफकंग दहा हजार प्रती होतं आणण एका 
वर्चामध्े पुस्तकाच्ा हजारो प्रती नवकल्ा गेल्ा. या एका वर्चात मला 
लाखो रूपये रॉयल्ी नमळाली. पहहलं पुस्तक माझं शेती इस्ाईलची, 
या पुस्तकानं मला लखपती केलं आणण मग मी नवचार केला, की आता 
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आपण अभ्ास करायला पाहहजे. आपल्ा हातात 
पैसे आलेले आहेत. म्हणून मी सकाळमध्े निनपगारी 
रजा मारगतली दोन वर्चाची. त्ा वेळेला मला पीएचडी 
करायचं होतं.  आंतरराष््ीय कीनत्शचे जलतज्ज डॉ. 
माधवराव चचतळे यांच्ा माग्शदश्शनाखाली महाराष््ातली 
पाणी व्वस्ापनाची धोरणं आणण त्ातलं राजकारण 
या नवर्यावरती मी पीएचडी करावी असं राम िापट आणण 
माधवराव चचतळे यांनी सुचवलं. ते म्हणाले, देशातल्ा 
कुिल्ाही नवद्ापीिामध्े या नवर्याचा अजून अभ्ास 
झालेला नाही. ननदान पुढच्ा मुलांसािी तरी तुम्ही ही चरौकट 
तयार करून द्ा, असे फचतळे यांनी सुचनवले.

मग चचतळे साहेिांनी माग्शदश्शन करायचं, राम िापटांनी 
काम करून घ्ायचं. तुम्हाला सगळ्ांना कदाचचत राम िापट 
माहहती आहेत की नाही, हे माहीत नाही. ते जेएनयूमध्े 
पोजलफटकल सायन्चे प्रोिेसर होते हदल्ीला, त्ानंतर 
पुणे नवद्ापीिाच्ा पोजलफटकल सायन्चे हेड ऑि द 
फडपाट्शमेंट होते. अत्ंत नवद्ान माणूस. अनेक नवर्यांमध्े 
गती. स्त: लग् केलेलं नव्तं. सगळं आयुष्य 
मुलांच्ासािी हदलं. पण अत्ंत दवुचास ऋर्ींसारखे कडक. एक शब्द 
जरी अडला, मनानी काय जलहून 
देणार नाहीत, िाप दाखव 
नाही तर श्ाद्ध कर, हे वाक्य 
जलहहयाचं नाही. त्ाचे पुरावे 
गोळा करून आण. दहा हदवस 
तुझं तोंड दाखवू नको. या 
पद्धतीनं त्ांनी अत्ंत कसून 
माझ्ाकडून काम करून घेतलं 
आणण म्हणून मी जे राजकारण 
पाण्ाचं हे पुस्तक जलहहलं, 
ते आज पाटिंधारे खात्ाचं 
िायिल मानलं जातं.

त्ाच्ानंतर पुढचा नवर्य करायचा िरला, पोस्ट डॉक्टरेटचा, 
त्ावेळेला माझ्ा मनात होतं, हायड्ो पॉवरवर करावं. पण 
चचतळे साहेि म्हणाले, की िार मोिा नवर्य आहे. एकदम 
उडी मारू नका. त्ाचवेळेला मग मी पवार साहेिांकडं गेलो 
माग्शदश्शनाला, आणण कृष्णा खोरेच्ा संदभचातला ज्लंत 
प्रश् चचषेला आला होता आणण मुदत संपत आल्ामुळं 
महाराष््ाच्ा हहश्श्याचं पाणी जातंय की काय अशी भीती 
होती. आणण म्हणून मग कृष्णा वॉटर इंटरसे्टट फडस्ुट या 

नवर्यावर काम करायचा ननण्शय झाला. कृष्णेचं पाणी 
आंध्र, महाराष््, कनचाटकामध्े मागच्ा काळात कसं 

वाटलं गेलं आणण आता यापुढच्ा काळात कसं वाटलं 
गेलं पाहहजे आणण पुढच्ा ५० वर्चात या पाण्ाच्ा 

वाटपाकडं कसं िघायला पाहहजे या नवर्यावर पुन्ा 
चचतळे आणण िापटांनी माग्शदश्शन करून माझ्ाकडनं 

काम करून घेतलं आणण एक हजार पानांचा इंस्ग्श 
ग्ंथ त्ावेळी मी जलहहला. पवार साहेिांनी त्ावेळेला मला 

खूप मदत केली. कारण कनचाटक आणण आंध्रमध्े कुणीही 
माहहती द्ायला तयार नव्तं आणण ती दोन्ीही राज्ं सगळी 

माहहती चोरत होते, लपवत होते. कें द् सरकारलासुद्धा माहहती 
देत नव्ते आणण सुफप्रम 
कोटचालाही देत नव्ते. 

अशा वेळेला माझी 
दोन-अडीच वर्षे नुसता 
मजकूर गोळा करण्ात 
गेली. पुढची दोन-अडीच 
वर्षे जलखाणाला गेली. चार-
साडेचार वर्चामध्े मी हजार 
पानांचा पोस्ट डॉक्टरेटकरता 
पुणे नवद्ापीिाच्ा 
डी.जलटकरता हा ग्ंथ 
जलहहला सुदैवाने त्ावेळेला 

डॉ. आप्पासाहेि पवार डॉ. अण्ासाहेि जशदें डॉ. भवरलाल जैन प्रा. राम िापट डॉ. माधवराव फचतळे

फनतीन गडकरी कृर्ीतीथ्श माफसक वाचताना. सोित डॉ. सुधीर भोंगळे
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जो लवाद नेमला गेला नरिजेश कुमारचा, कृष्णा पाणी 
वाटपासािी त्ाला हे पुस्तक िार अत्ंत उपयोगी पडलं. 
त्ांनी  माझी साक् घेतली कलकत्ता आणण अलाहािाद 
कोटचाचे दोन जजस्, न्ायमूतगी आणण न्ायमूतगी श्ीवास्तव, 
यांनी व्क्तीश: चेंिरमध्े िोलवून माझे आभार मानले. 
ते म्हणाले, की तुम्ही हा ग्ंथ जलहहला म्हणून आम्हाला 
सगळे संदभ्श उपलब्ध होऊ शकले. नाहीतर कनचाटक, 
आंध्र आणण मद्ास यांनी आम्हाला कसलीच माहहती 
उपलब्ध करून हदली नसती. तुम्ही संदभचासह  हे जलहहलं 
म्हणून आम्ही त्ांना डॉक्युमेंटसस् मारगतले. हे डॉक्युमेंटसस् कुिायंत, 
आणा आमच्ापुढं. अशा पद्धतीनं काम करत गेलो. त्ाचा िार मोठ्ा 
प्रमाणावरती या समाजाला उपयोग व्ावा. देशहहत समोर िेऊन काम 
केलं. मी काम करताना महाराष््ाची सुद्धा िाजू मांडलेली नाही. म्हणजे 
वैयरक्तक, एकट्ाची िाजू मांडलेली नाही. संिंध देशाला प्राधान् हदलं. 
त्ािद्लची भूनमका िेवली आणण ते काम करत गेलो. 

शेतीच्ा क्ेत्रामध्े आप्पासाहेि पवार, आण्ासाहेि जशदें 
यांच्ािरोिरच, ज्ांनी मला माग्शदश्शन केलं ते नवश्वासराव धुमाळ 
असतील, नानासाहेि पाटील असतील, उमेशचंद् सरंगी असतील, 
सुधीर गोयल असतील या सगळ्ा लोकांनी मला जशकवलं. खरं तर मी 
अॅग्ीकल्चर ग्ॅज्ुएट नाही. पण प्रत्क् शेती केलेला, शेतीचं काम केलेलं 
आणण त्ानंतरची पुढची संधी मला जैन इररगेशनचे भवरलाल जैन यांनी 
हदली. जणू काही पाचवा मुलगा मानून मला त्ांनी अनेक हिकाणी 

नवनवीन गोष् जशकण्ासािी पािवलं. आत्ता ज्ाचा 
मघाशी उल्ेख झाला, ते दसुरं शेती इस्ाईलची हे 
पुस्तक, मी जेव्ा पहहल्ांदा जलहहलं ९४ साली, ते आता 
सगळं िदललंय. तंत्रज्ान िदललंय. औद्ोरगकरण 
व्ायला लागलंय. नवीन तंत्रज्ान लोकांना सांगायला 
पाहहजे. म्हणून मग मला अजजत जैन म्हणाले, की तुम्ही 
जर गेलांत तर त्ाचा शेतकऱयांना उपयोग होईल. 
पण इस्ाईलवाले िुकट काही सांगणार नाहीत. ते 
िी घेतील. एका तासाला सहा हजार रूपये याप्रमाणे 

साडेचार लाख रूपये िी त्ांनी घेतली. ती िी जैन इररगेशनने भरली व 
नवीन तंत्रज्ान जशकण्ासािी मला प्रोत्साहन हदले. एक महहनाभर मला 
एकट्ाला जशकवलं. लॉकडाउनच्ा काळामध्े ज्ा नोटसस् होत्ा, त्ा 
सगळ्ाच्ा आधारानं शेती इस्ाईलची भाग दोन हे पुस्तक मी जलहहलं. 
खरेतर इस्ाईली लोक पके्क व्ापारी आहेत. ते तंत्रज्ान सहजासहजी 
कुणालाही देत नाहीत. पण चचकाटीने व अभ्ासाने पािपुरावा करून 
मी ते समजून घेतले म्हणून सोप्ा भार्ेत जलहू शकलो. या मागे जैन 
इररगेशनचे मोिे सहकाय्श आहे.

आज शेतीचं नवीन तंत्रज्ान आहे. अल््ा हायडेनजसटी, डेस्न्टी. 
आपल्ा नवद्ापीिांची जशिारस होती, की एकरी ४० आंब्ांची झाडं 
लावायची. आज नवीन जशिारस आहे, की एकरी एक हजार झाडं 
लावायची. चार िाय एकवर लागवड करा. चार िाय दोनवर लागवड केली 
तर एकरी पाचशे झाडं लागतात. पाच-सहा िुटाच्ा वर झाड वाढू द्ायचं 

अजजत जैन

इस्ाईलमधील सीऑि गॅफलली या गोड्ा पाण्ाच्ा मोठ्ा साठ्ाची भारतातून 
ॲग्ीटेक या कृर्ी प्रदश्शनासािी गेलेल्ा शेतकऱयांना माफहती देताना डॉ. सुधीर भोंगळे
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नाही. झाडाचं प्रोननगं करायचं. मोजून िळं धरायची. सूय्शफकरण ज्ा 
िाजूनं येतात, त्ाच िाजूनं िळं धरायची. उत्तम प्रकारची चकाकी येईल. 
त्ाच्ात नरिक् येईल, साखर तयार होईल. या पद्धतीनं संिंध नवीन 
तंत्रज्ानाची मांडणी या शेती इस्ाईलच्ा या पुस्तकात केली. सुदैवानं 
या पुस्तकाला सुद्धा ररस्ॉन् चांगला आहे. गेल्ा दीड वर्चामध्े शेती 
इस्ाईलच्ा या पुस्तकाच्ा हजारो प्रती नवकल्ा गेल्ात. अनेक पुस्तकं 
जलहहली गेली. या सगळ्ांच्ा मागे मला जो आशीवचाद पवार कुटंुिीयांनी 
पहहल्ापासून हदला, 
आज ननतीन 
ग ड क र ीं च ा सु द्ध ा 
आशीवचाद आहे, हर््शवध्शन 
देशमुख यांनी पंजािराव 
देशमुखांचे दोन्ी ग्ंथ 
करण्ाची जिािदारी 
मला हदली. 

पं ज ा ि र ा व 
देशमुखांनी एवढं मोिं 
काम केलं. १९५९-६० 
मध्े हदल्ीला मोिं 
जागनतक कृर्ी प्रदश्शन 
भरवलं. तसं प्रदश्शन 
भारतात अजून झालं 
नाही. त्ा प्रदश्शनाला 
साि वर्षे पूण्श झाली. 
त्ानननमत्तानं आम्ही 
त्ाच्ावर एक ग्ंथ तयार 
केला. त्ाचं उदस्घाटन 
ननतीन गडकरी साहेिांनी 
केलं. त्ानंतर पंजािराव 
देशमुख आणण ऑक्िड्श नवद्ापीिामध्े धमचाचा वैहदक वाङ्मयातील उदय 
आणण नवकास या नवर्यावर १९२३ साली पीएचडीचा धथजसस जलहहला. 
ददुदैवानं त्ाची दखल पुढे कुणी घेतली नाही. पुढच्ा वर्गी त्ा धथजससला 
शंभर वर्षे होतायंत. त्ा धथजससवरचा एक ग्ंथ आम्ही तयार केला आणण 
१० एफप्रलला त्ाही ग्ंथाचं प्रकाशन शरद पवार साहेिांनी केले. हे दोन्ी 
ग्ंथ तयार करण्ाच्ा कामामध्े जशवाजी जशक्ण संस्ेच्ा कृर्ी 
महानवद्ालयाचे प्राचाय्श डॉ. नंदफकशोर चचखले व त्ांच्ा पत्नी प्रा. वर्चा 
चचखले यांचं मला िार मोिं सहकाय्श लाभलं. सगळ्ा हिकाणी आम्ही 
गेलो. ददुदैवाची गोष्ी अशी होती त्ाच्ामध्े, की पंजािरावांिरोिर काम 
केलेला फकंवा हदल्ीला जाऊन प्रदश्शन पाहहले असं सांगणारा एकही 
माणूस मला भेटत नव्ता. सगळी माणसं गेलेली होती. हयात कुणीच 

नव्तं. मला िक्त एक माणूस भेटला, पांडुरंग अभंग नेवाशाला. तेव्ा ते 
१९ वर्चाचे होते, जेव्ा त्ांनी एक्झिनिशन पाहहलेलं होतं. आम्ही खूप हहडंत 
होतो नवदभचामध्े. कुणी माणसं भेटतील का, सांगतील का. नाही नमळाली. 
पण त्ा काळामध्े ननतीनजींनी खूप सहकाय्श केलं. प्रकाश जावडेकरांनी 
सहकाय्श केलं. त्ा काळातले दनुम्शळ िोटो इन्ॉमषेशन अँड रिॉडकास्स्टगं 
नमननस््टीमधनं त्ांनी मला नमळवून हदले. गडकरी साहेिांना शाश्वती वाटत 
नव्ती, की एवढी जुनी माहहती नमळेल की नाही. पण सुदैवानं आम्हाला 

त्ांनीच सहकाय्श केल्ामुळं ही सगळी माहहती नमळाली.

आज शेतीच्ा क्ेत्रामध्े गेली ३०-४० वर्षे काम करत असताना 
आता जे नवनवीन प्रश् ननमचाण व्ायला लागलेत, आता नवदभचामध्े 
आपल्ा गोसी खुद्शचे चीि इंजजननअर आजशर् देवगडे यांनी पुढाकार 
घेतलांय. हा संिंध क्रॉफपगं पॅटन्श िदलला पाहहजे. पाच लाख एकरला 
आपण पाणी देणार आहे. पण भात लाऊन काय उपयोग आहे. भाताच्ा 
फपकातनं कधीच समृद्धी येणार नाही. शेकडो वर्षे झाली आपण भातच 
लावत राहहलोय, पण अजून लोक िदलायला तयार नाहीत. मी आत्ता 
ननतीनजींना तेच सांगत होतो. काहीतरी केलं पाहहजे. प्रसंगी सक्ती केली 
पाहहजे, लोकांच्ामध्े मानजसक पररवत्शन केलं पाहहजे. पण त्ांना 
भाताच्ा फपकातनं िाहेर काढलं पाहहजे. त्ाला हा जो नवीन क्रॉफपगं 

सतत अभ्ास करूि िवषीि संशोधि व तंत्रज्ाि शेतकऱययांपययंत 
पोहोचबवल्ािद्दल क्ितषीि गडकरी आणण शरद पवार हे सन्ािचचन्ह देऊि 
डॉ. सुधषीर भोंगळे ययांचा सत्ार करतािा. शेजारी हष्भवध्भि देशमुख
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पॅटन्श आहे तो स्ीकारायला भाग पाडले पाहहजे.

सुदैवानं योगायोगाची गोष् अशी आहे, की मागच्ा ४ जूनला 
वसंतदादा शुगर इल््टिट्ूटमध्े जी साखर कॉन्रन् झाली, त्ाच्ामध्े 
पवार साहेिांनी एक िार चांगली घोर्णा नवदभचासािी केली, म्हणजे 
वसंतदादा इल््टिट्ूटची एक संशोधन संस्ा या गोसी खुद्श धरणाच्ा 
पररसरात, लाभक्ेत्रात काढण्ाचं जाहीर केलेलं आहे. आपल्ासािी 
िार मोिी चांगली घोर्णा आहे. कारण १३० वर्चापूवगी जशदेंवाहीला उसाचं 

संशोधन कें द् होतं आणण उत्तर भारतातनं कोहळी जातीचे लोक येऊन 
उत्तम प्रकारचा गूळ आणण खांडसरी िनवत होते. याचा अथ्श असा आहे, 
की नवदभचातल्ा माणसाला ऊस फकती डोळ्ाचा लावावा, फकती खाली 
दािावा आणण उसाचं उत्ादन कसं काढावं याचं उत्तम ज्ान होतं. मधल्ा 
काळामध्े ते सुटलं असेल. पण आता पुन्ा ऊस लावला पाहहजे. सुदैवानं 
ननतीनजींनी कारखाने काढलेत. ते अवश्य पावलं टाकतील. पण तेवढ्ानं 
भागणार नाही. आणखीन पुढं जावं लागणार आहे. सुदैवानं वैनगंगेचं 
पाणी इतकं मुिलक उपलब्ध आहे, आज मी सकाळी गोसी खुद्श धरणाला 
चीि इंजजननअर देवगडे, अधधक्क अधभयंता अंकुर देसाई यांच्ािरोिर 
जाऊन िघून आलो, ६ लाख क्यूसेक पाणी सकाळी सोडलेलं होतं. त्ा 
धरणामधला येवा जर िरघतला तुम्ही, तर १४०० टीएमसी एवढा येवा 

वैनगंगेत येतो. म्हणजे आपण धरण िांधलंय िक्त ४० टीएमसीचं. सगळं 
पाणी वाहून चाललंय. ननसगचानं हदलंय. आपल्ाला वापरता आलं नाही. 
आपण कपाळ करंटे आहोत. आपण ददुदैवी आणण कमनजशिी आहोत. 
सगळं पाणी खाली वाहून चाललंय. म्हणून या पाण्ाचा वापर झाला 
पाहहजे. 

मध् प्रदेशातनं हे पाणी येतंय, म्हणून देवगडे साहेिांनी आता नवीन 
प्रकल्प काढला, की वैनगंगेचं पाणी उचलून, जलफ्ट करून पैनगंगेमध्े 

टाकायचं आणण पार 
जालना, जसदे्धश्वर पययंत 
आणण अकोला, िुलडाणा 
या तहानलेल्ा भागाला 
पाणी देण्ाचं काम 
वैनगंगेतून पाणी उचलून 
करू. जसं कृष्णेमध्े टेंभू, 
ताकारी, मै्हसाळ, वसना, 
वांगणा, जजहे-किापूर 
या मोिमोठ्ा जलफ्ट 
इररगेशन स्ीम् केल्ा, 
त्ाच धतगीवर याही 
जलफ्ट इररगेशन स्ीम् 
आपण करू आणण 
सगळा नवदभ्श आपण 
सुजलामस् सुिलामस् 
करू. या कामामध्े 
सगळ्ांनी सहकाय्श 
करण्ाची आवश्यकता 
आहे. राजकीय लोकांनी 
तर पुढाकार घेतलाच 
पाहहजे. आम्ही लोकांना 

सांगण्ाचा प्रयत्न करतोय, की क्रॉफपगं पॅटन्श िदला, लोकांना िदलण्ाच्ा 
कामाला तुम्ही आम्हाला हातभार लावा. मी आणखी काय सांगू. खूप 
िोलण्ासारखं आहे. आज कृर्ी नवकास प्रनतष्ठाननं आणण रगरीशभाऊंनी 
माझा जो सत्ार केला, मला जो पुरस्ार हदला त्ािद्लचं ऋण व्क्त 
करायला माझ्ाजवळ शब्द नाहीत. मी मनापासून, अंत:करणापासून त्ा 
सवषांचे, त्ांच्ा कुटंुिीयांचे, नवशेर्त: त्ांच्ा पत्नीं सरौ. नवभा गांधी यांनी 
तर आम्हाला फकती वर्षे जेऊ घातलेलं आहे, सगळ्ा गोष्ी घरातल्ा 
मुलासारखं सांभाळल्ा आहेत. त्ामुळं हा घरातलाच सत्ार आहे 
असं मी मानतो आणण तुमच्ा सवषांच्ा ऋणात कायमचं राहो अशी 
परमेश्वरानं मलाही िुद्धी देवो, अशी त्ाच्ा चरणी प्राथ्शना करतो. सवषांचे  
मन:पूव्शक आभार!
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खरं म्हणजे, रगरीश गांधी साहेिांनी माझं नाव घेऊन मला इतकं मोिं 
केलं की मला काय िोलावं हेच कळायला माग्श नाहीये. खरं म्हणजे मी 
एवढा काय मोिा शास्तज् नाहीये. एक सामान् कुटंुिात जन्ाला आलेला 
शेतकऱयांसािी काहीतरी करावं या उदे्शानं पहहल्ापासून शेतामध्े 
काम करणाऱया शेतकऱयांना मदत करणं हेच एक ध्ेय मी समोर िेवलेलं 
आहे. पवार साहेिांिरोिर मी जवळजवळ दहा वर्षे हदल्ीला काम 
केलं. ररटायर झाल्ानंतर त्ांना मी नवचारलं, काय करायचं. ते म्हणाले, 
की तु नागपूरला जा. गडकरी साहेिांना भेट म्हणाले. मला अजूनही 
आिवतंय, की त्ांचा पहहला शब्द होता, की गडकरींना भेट म्हणाले. 
ते तुला माग्श दाखवतील, की तुला काय करायचे आहे शेतीमध्े आणण 
मला असं वाटतंय, की त्ा माध्मातून मग शेवटी आज आम्ही या अॅग्ो 
व्व्जनच्ा माध्मातून म्हणा, फकंवा आणखीन ननरननराळ्ा संस्ांच्ा 

माध्मातून म्हणा, शेतकऱयांचं आपल्ाला काय भलं करता येईल, याचं  
आपण प्रयत्न करतो.

आजही मला आिवतंय, की पवार साहेिांनी या हिकाणी दरौरा केला 
होता. माझं जर खरं प्रेम असेल तर ते कॉटनवर आहे. हा दरौरा केल्ानंतर 
त्ांनी तािडतोि मला िोन केला, की डॉ. मायी याहिकाणी गुलािी िोंड 
अळीचा प्रादभुचाव एवढ्ा मोठ्ा प्रमाणात आहे, की आता या हिकाणी 
आपल्ाला शेतकऱयांना काहीतरी मदत करायला पाहहजे. आता तुम्ही 
कॉटनचे तज्ज आहात, तर तुम्ही याच्ावर माग्शदश्शन करा. त्ांनी 
तािडतोि सांरगतलं, की तुम्ही गडकरी साहेिांनाही सांगा. आपण एक 
नमफटगं ऑग्शनाईज करूया. आणण खरोखर आम्ही एक नमफटगं ऑग्शनाईज 
केली आणण त्ानंतर आम्ही जो कॅम्ेन सुरू केला, आचिय्श वाटेल 
तुम्हाला, की या नवदभचामध्े शेतकऱयांना एवढं समृद्ध केलं, की आज 

शेतकरी आत्महत्ामुक्त बवदभ्श हेच टागगेट 
डॉ. िी.डी ियायी यांचे पवचयार

वाढहदवसानननमत्त डॉ. सी. डी. मायी यांचा शरद पवार व ननतीन गडकरी यांच्ा शुभहस्ते 
शाल, सन्ानचचन् व पुष्गुछि देऊन सत्ार करण्ात आला तेव्ा शेजारी डॉ. सुधीर भोंगळे
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त्ांना गुलािी िोंड अळीची भीती त्ांच्ा मनामधून पूण्शपणे घालवली. 
आजही ते कोणत्ाही प्रकारचं संकट आल्ानंतर घािरणार नाहीत असा 
कॉन्न्डन् निल्डअप केला. आम्ही जवळजवळ वीस हजार गावांमध्े 
सगळीकडे याचा प्रसार केला आणण त्ामुळे आज आपल्ा, या कापूस हे 
नवदभचामधलं महत्ताचं पीक आहे. त्ाचं आपण संरक्ण कसं करायचं हा 
आमचा मुख् उदे्श आहे.

मागील वर्गी, आम्हाला आिवतंय, आमदार सुनील केदार साहेिांच्ा 
मदतीनं आम्ही कळमेश्वरामध्े ३०० एकरवर िार मोिा प्रकल्प घेतला 

आणण या प्रकल्पामध्े आपण नवीन तंत्रज्ान काय आणता येईल 
आणण या तंत्रज्ानाने गुलािी िोंड अळीचे कसे ननमु्शलन करता येईल 
हा प्रयोग केला आणण मला असं वाटतंय, की तो इतका यशस्ी झाला, 
की जवळपास ४०० शेतकऱयांना प्रत्ेकी एकरमध्े जवळजवळ २ 
च्क्वटंल माल जास्त झालेला आहे. मला असं वाटतं, की या एनजीओ 
ज्ा आहेत, संस्ा आहेत, त्ांनी िार मोठ्ा प्रमाणात हे काम करावे, 
अशी आमची अपेक्ा आहे. म्हणजे जेणेकरून आपण शेतकऱयांपययंत 

पोहोचलो पाहहजे. कारण सरकारी यंत्रणा सगळीकडे पोहोचू शकत नाही 
आणण म्हणून नतला आपण जास्तीत जास्त मदत, त्ा शेतकऱयांपययंत गेलं 
पाहहजे. आणण जजतकं आपण जवळ जाऊ शेतकऱयांच्ा, नततकं त्ांचा 
कॉन्न्डन् निल्डअप होतोय. आणण म्हणून मला असं वाटतंय, की आज 
आपल्ा नवदभचामध्े जे काही प्रश्, आम्ही गडकरी साहेिांकडे मांडले, की 
आपल्ाला हा शेतकरी आत्महत्ामुक्त नवदभ्श आम्हाला करायचा आहे 
आणण हे आमचं टागषेट आहे. आणण मला असं वाटतंय, की या टागषेटच्ा 
अत्ंत जवळ आम्ही पोहोचतोय आणण आम्ही त्ाला डायव्जस्शफिकेशन 

म्हणा, दधुाचा व्वसाय म्हणा अशा सगळ्ा व्वसायातून आपण त्ांना 
माग्शदश्शन करण्ाचा प्रयत्न करतोय. खरं म्हणजे माझ्ावरील प्रेमामुळं 
त्ांनी पुरस्ाराला माझं नाव हदलं. माझ्ापेक्ा इथे अनेक ज्ेष्ठ कृर्ी तज्ज 
आहेत. पण मी पुन्ा माझं नाव उंच करण्ािद्ल रगरीश गांधी साहेिांना 
धन्वाद देऊ इच्छितो आणण त्ांच्ा या कृर्ी नवकास प्रनतष्ठानाचं जे 
काही काय्श चाललंय देशामध्े, त्ाच्ामध्े माझाही सहभाग राहो, 
एवढीच मी अपेक्ा करून माझे दोन शब्द संपवतो. धन्वाद!

कापसावर 
येणारी गुलािषी 
िोंडअळी



ऑगस्ट २०२२ 46

एखादा पत्रकार नवनवध क्ेत्रात फकती रचनात्मक काम करू शकतो, 
फकती अभ्ास करू शकतो आणण कुिल्ा कुिे तो जाऊ शकतो, 
झेप त्ाची जाऊ शकते याचे प्रनतक म्हणजे सुधीर भोंगळे आहेत. 
िोलण्ामध्े थोडा रांगडा आहे. मला वाटतं, सासवडचा त्ाचा जन् आहे 
आणण सासवडला आचाय्श अत्रेंचा जन् झाला. आचाय्श अत्रेंचे संस्ार 
कदाचचत त्ाच्ावर असेल. म्हणून नारळाचं जसं आपण वण्शन करतो, की 
वरून टणक असतो, पण आतून त्ाच्ा संवेदना, त्ाचा गोडवा, ओलावा 
आपल्ाला हदसत असतो. तसं सुधीरच्ािाितीत मी अनुभवलेलं आहे. 
िोलत असताना अनतशय रांगडेपणा त्ाचा हदसतो. स्ष्वके्तपणा हदसतो. 
परंतु, त्ाच्ा सव्श संवेदना त्ाच्ा लेखणीतून हदसू शकतात. 

शेतीच्ा संदभचात, पाण्ाच्ा संदभचात आज देशामधले जे कोणी 
अभ्ासक असतील, डॉ. माधव चचतळे एकदा तुमच्ानंतर या क्ेत्रात काम 

करणारं कोण आहे, असे नवचारले असता ते म्हणाले, की ही अपेक्ा मला 
सुधीरकडून आहे. इतका त्ाच्ािद्ल नवश्वास आहे. त्ा सुधीरचा आपण 
याहिकाणी सत्ार करणार आहोत. 

ज्ांच्ा सन्ानाफप्रत्थ्श आपण हा पुरस्ार देत आहोत, ते डॉ. मायी 
हे आपल्ा नवदभचाचे एक वैभव आहे. िुलडाणासारख्ा जजल्हामध्े जन् 
घेतलेले डॉ. मायी यांनी अनतशय नवपररत पररस्स्तीमध्े आपलं जशक्ण 
पूण्श केलं. कुलगुरू झाले आणण मग त्ाच्ापुढचे सगळे टप्प मग त्ांनी 
गािले आणण शेतीच्ा संदभचामधलं जजतकं काय काम त्ांनी केलं आहे, 
टेच्क्कल असेल आणण आजही िांधावर जाणारा हा अधधकारी आहे. 
शास्तज् आणण अधधकारी म्हटल्ानंतर शेतकऱयांच्ा िांधावर जाण्ाची 
सहसा कुणाला गरज वाटत नाही. पण ते आजही िांधावर जातात, 
शेतकऱयांना माग्शदश्शन करतात. महहना, दोन महहन्ातून एखादं जशनिर 

ग्गरीश गयांधषी ययांचे क्वचार
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कुिंतरी आयोजजत करत असतात. आणण जे कृर्ी प्रदश्शन माननीय 
गडकरी साहेिांच्ा नेतृत्ाखाली दरवर्गी होत आहे तेरा वर्षांपासून, 
त्ाची सगळी तांफत्रक िाजू त्ांनी अनतशय उत्तम पद्धतीनं सांभाळलेली 
आहे. देशामधला कोणताही असा शास्तज् नाही, की ज्ाला त्ांनी िोन 

केल्ानंतर ते नागपूरला आले 
नाहीत, असं हे व्रक्तमत्त आहे. 

हदलीप वळसे पाटील आज 
योगायोगानं आमच्ा इथे आले. 
त्ांचंही स्ागत करतो. ते माजी 
गृहमंत्री आहेत आपल्ा महाराष्् 
राज्ाचे. महाराष्् नवधानसभेचे ते 
अध्क् होते. नवनवध नवर्यांमध्े 
अनतशय सामंजस्ाची भूनमका 
घेणारे असे ते नेते आहेत. त्ांचं मी 
याहिकाणी स्ागत करतो. सुनील 
केदार, त्ांना आम्ही ननमंत्रण हदलं. 
ते आलेत. अनतशय आक्रमक असा 
हा नेता आहे. परंतु, नवकासाच्ा िाितीत आणण कामाच्ा िाितीमध्े 
त्ाचा हात जजल्हामध्े कदाचचत कोणी धरू शकणार नाही. हर््शवध्शन 
देशमुख हे जशवाजी जशक्ण संस्ेचे सध्ा अध्क् आहेत आणण ते 
अध्क् झाल्ानंतर ज्ा पद्धतीनं त्ांनी ती जशक्ण संस्ा अनतशय उत्तम 
पद्धतीनं चालवली. मला जो काय मागचा इनतहास माहहती आहे, २५, 
३०, ४० वर्चाचा, त्ाच्ामध्े इतका चांगला अध्क् त्ा संस्ेला लाभला 

नाही हे मी नवश्वासाने याहिकाणी सांगू इच्छितो. ते महाराष्् राज्ाचे 
माजी कृर्ी मंत्री आहेत. ते याहिकाणी आज आलेत. व्ाईस चान्लर 
डॉ. भाले याहिकाणी आलेत. आमचे रमेश िंि आहेत. माजी मंत्री आहेत. 
अनतशय उत्तम काम करतात. आजही ते हहगंणे आणण त्ा पररसरामध्े 

शेतकऱयांनी आजही नाळ जुळवून 
असणारा नेता आहे. ते आज याहिकाणी 
आलेत. त्ांचंही मी मनापासून स्ागत 
करतो. माजी खासदार नवकास महात्मे 
आलेले आहेत. त्ांचं मी याहिकाणी 
स्ागत करतो. 

कृर्ी नवकास प्रनतष्ठानच्ा सव्श 
पदाधधकाऱयांच्ावतीनं स्ागत करतो 
आणण एक गोष् याहिकाणी आवजु्शन 
सांगू इच्छितो, की शरद पवार आणण 
ननतीन गडकरींसारखे शेतीनवर्यक 
जजज्ासा असणारे, आस्त्मयता असणारे, 
आस्ा असणारे नेते आज शेतकऱयांसािी 
आवश्यक आहेत. भारतासारख्ा 
कृर्ीप्रधान देशात डॉ. मायींसारखा 

एखादा शास्तज् आवश्यक आहे आणण सुधीर भोंगळेसारखा एखादा 
अभ्ासक आवश्यक आहे. त्ामुळं आज हे चारही मान्वर याहिकाणी 
उपस्स्त झालेले आहेत, अशी पव्शणी शेतीच्ा संदभचात कदाचचतच एखाद्ा 
काय्शक्रमात येऊ शकेल आणण त्ा दृष्ीकोनातूनसुद्धा आजचा हदवस आम्हा 
सव्श नागपूरकरांसािी महत्ताचा आहे. पुन:चि या सव्श पाहुण्ांचं आणण 
आपल्ा सगळ्ांचं स्ागत करू थांितो. धन्वाद!
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वैिगंगा-िळगंगा िदषीजोड                                   प्रकल्प संरेषा दश्भबवणारा िकाशा

वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प

वैनगंगा नदी 



ऑगस्ट २०२२ 49

वैिगंगा-िळगंगा िदषीजोड                                   प्रकल्प संरेषा दश्भबवणारा िकाशा

खडकापूणचा डॅम  येलदरी डॅम
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वैिगंगा-िळगंगा िदषीजोड प्रकल्प  
बवदभभाच्ा क्वकासासाठी वरदाि ठरेल!

वैिगंगा िदषीला दरवषगी येणाऱया पुरामधूि क्कमाि २०० ते कमाल १५०० टषीएमसषी एवढे पाणषी 
वाहूि खालषी तेलंगणा राज्ात व समुद्रात जाते. गोसषीखुद्भ धरणापययंत वाहूि येणारे सव्भ पाणषी 
महाराष्ट् ाच्ा हक्ाचे आहे, पण आपण सव्भ पाणषी अडवू शकत िाहषी.कारण धरणाच्ा वरच्ा 
भागात (४० क्क.मषी. अंतरावर) भंडारा शहर आणण जवाहर ऑड्भिन्स फॅक्टरी आहे. महाराष्ट् ाला 
लागूि असलेला मध्य प्रदेशाचा जो भाग आहे तो जंगलयांिषी व्ापलेला आहे. बतथे मध्यप्रदेश 
सरकार धरणे ियांधू शकत िाहषी. त्ामुळे बतथे पडणारे पावसाचे सव्भ पाणषी थेट गोसषीखुद्भ धरणात 
येते. आपण ियांधलेले गोसषीखुद्भ धरण हे फक् ४० टषीएमसषीचे (११४० दशलक् घिमषीटर) आहे. 
कें द्रषीय जल आयोगाच्ा आकडेवारीिुसार दरवषगी २०० ते १००० टषीएमसषी पाणषी धरणातूि वाहूि 
जाते. धरणाच्ा खालच्ा भागात आणखषीि पाच छोटे िॅरेजेस ियांधण्ाचे प्रस्ताबवत आहे. पण 
त्ातूि दषीड टषीएमसषीपेक्ा जास्त पाणषीसाठा होणार िाहषी. म्हणूि बवदभ्भ लसचंि महामंडळािे या 
पुराच्ा पाण्ाचा बवदभभाच्ा बवकासाकररता वापर व्ावा म्हणूि वैिगंगा-िळगंगा िदषीजोड 
प्रकल्प आखला असूि त्ाला महाराष्ट्  सरकारिे मान्यता द्दलषी आहे, पण त्ाचषी अंमलिजावणषी 
अजूि सुरू केलेलषी िाहषी. वैिगंगा िदषीतले पाणषी उपसा जललसचंि योजिेद्ारे उचलूि अप्पर 
पैिगंगा व पैिगंगेच्ा वरील सव्भ प्रकल्पयांमध्ये (उदा. लसदे्श्वर, येलदरी, खडकपूणभा, पेिटाकळी 
वगैरे) पाईपाद्ारे टाकण्ाचा आराखडा तयार केला आहे. गोसषीखुद्भ प्रकल्पाचे मुख्य अभभयंता 
आलशष देवगडे, अधषीक्क अभभयंता अंकुर देसाई व बवदभ्भ पाटिंधारे महामंडळाचे काय्भकारी 
संचालक राजेंद्र मोद्हते ययांिषी या कामात पुढाकार घेतला असूि यािाित उपमुख्यमंत्रषी देवेंद्र 
फडणवषीस व कें द्रषीय मंत्रषी बितषीि गडकरी ययांच्ापुढे सादरीकरणहषी करण्ात आले आहे. वाहूि 
जाणाऱया या पुराच्ा पाण्ाचा अकोला, वालशम, िुलढाणा, अमरावतषी या बवदभभातषील लजल्हयांिा 
तसेच मराठवाड्ातषील जालिा लजल्हाला फायदा होऊ शकतो. त्यांचषी पाण्ाचषी गरज काहषी 
प्रमाणात भागू शकते. अप्पर पैिगंगेत १५ टषीएमसषी पाण्ाचषी तूट असल्ामुळे वाशषीम लजल्हातषील 
कोणतषीहषी धरणे ियांधू शकत िाहषी. खडकपूणभा धरणात पाणषी सोडले तर िुलढाणा व जालिा 
शहराचा क्पण्ाच्ा पाण्ाचा प्रश्न सुटू शकतो. खडकपूणणेतूि लसदे्श्वर व येलदरी प्रकल्पातहषी 
पाणषी सोडता येईल. गोसषीखुद्भ ते बिम्न वधभा, बिम्न वधभा ते काटेपूणभा, काटेपूणा ते िळगंगा असा 
िदषीजोड प्रकल्प रािबवला तर अमरावतषी व िागपूर बवभागातषील ६ लजले्, १५ तालुके आणण ८५० 
गावयांिा फायदा होऊ शकतो. तेलंगणा राज्ािे हे पुराचे पाणषी वापरण्ासाठी कालेश्वरम प्रकल्प 
केला असूि ते बतथूि २५० टषीएमसषी पाणषी उचलतात व हैदरािाद शहरासाठी ५० टषीएमसषीचे 
स्वतंत्र धरण केले आहे. तरीदेखषील मोठ्ा प्रमाणावर पाणषी समुद्रात वाहूि जात आहे. िवषीि 
तंत्रज्ाि व काय्भपद्तषीचा वापर करूि आपण हे पाणषी उचलूि तुटवडा असलेल्ा भागाला द्ायला 
हवे. त्ालशवाय संपूण्भ बवदभभाचा बवकास होणार िाहषी. मात्र हे सव्भ पाणषी पाईपाद्ारेच वाहूि िेले 
पाद्हजे आणण सूक्ष्मलसचंिाद्ारे शेतषीला वापरले पाद्हजे तरच पाण्ाचा सदपुयोग होऊि प्रकल्पाचषी 
उत्ादकता क्कतषी तरी पाटषीिे वाढू शकेल.
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