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पुण्यतिथी तितित्त तििम्र अभििादि



“शरीर, मन, बुद्धी आणि आत्मा यांनमा एकत्र करून जर तुम्धी एखमादे कमाम करमायचे ठरविले  
तर त्मातून जे वनममाि होते ते शमाश्वत असते”

– ििरलाल जैि



अनुक्रमणिका
	 अध्यक्षीय	-	अशोक	जैन	:	मोठ्या भयाऊंचया स्वनिनममितीचया ध्यास !

 " ड्यायर बिनिण्याचया निरमिय भयाऊंिी कया घेतलया असयािया असया आज जेंव्या मी निचयार करतो तेव्या एक गोष्ट 
प्रकर्षािे लक्यात येते ती म्हरजे संशोधि, तंत्रज्याि, निज्याियाचया प्रसयार ययात आपलया भयारत देश आत्मनिभमिर 
झयालया पयाहिजे. स्वयंपूरमि झयालया पयाहिजे आणर परकीय चलि ियाचिूि त्या भांडिलयाचया उपयोग आपल्याच 
देशयातल्या रोजगयार निनममिती ि ियाढीसयाठी झयालया पयाहिजे असया त्ांचया आग्रिी निचयार िोतया. एकया अर्षािे 
मियात्मया गांधीजींच्या निचयारांशी जुळरयारया िया निचयार िोतया. "

 संपादकीय	-	डॉ.	सुधषीर	भोंगळे	:	भिरलयालजींचया कममियोगयाचया ससद्ांत !
 "भयाऊंिी कममि िेच जीिियाचे मुख्य प्रयोजि मयािले. त्यामुळे कयामयाचया त्ांिया कधी कंटयाळया आलया ियािी. 

एकयािेळी अिेक कयामे करण्याची निलक्र ियातोटी त्ांच्याकड े िोती. यया अर्षािे ते अष्टयािधयािी िोते. 
कममिनिषे्तूि आणर ज्यािनिषे्तूि जीिियालया चांगलया आकयार लयाभतो. िया जो निचयार उपनिर्दकयाळयापयासूि 
भयारतीय परंपरेत चयालत आलेलया आिे, तो भयाऊच्या जीिियात तंतोतंत उतरलेलया िोतया. निधयायक कममे 
आिंददयायी ठरतयात. "

 राष्ट् षीय	कांदा	पररषद	:	अननल	जैन	:  कांद्याच्या संकरीत जयाती तययार करया!
 " जळगयािच्या जैि हिल्सिर ११ ते १४ फेबु्ियारी २०२३ यया कयाळयात नतसरी रयाष््टीय कांदया पररर्द संपन्न 

झयाली. यया पररर्देत जिै इररगेशिचे उपयाध्क् ि व्यिस्यापककय संचयालक श्ी. अनिल जैि यांिी 
कांद्याच्या कपकयामध्े संशोधि करूि संकररत जयाती तययार करण्याते आियािि शयास्त्रज्ांिया ि संशोधि 
संस्यािया करूि त्यासयाठी जैि इररगेशितफमे  आरर्मिक मदत करण्याचेिी आश्यासि हदले"

 डॉ.	रावसाहेब	डौले	:	जैिइंधि धोररयामुळे भयारतीय सयाखर उद्ोगयाचे पुिरुज्ीिि शक्य  !
 " उसयाचे उत्यादि आणर सयाखरेचया सयाठया दरिर्षी ियाढत असल्यािे अनतररक्त ऊस ि सयाखर उत्यादि 

इतरत्र िळनिण्याचे धोरर भयारत सरकयारवदयारे आखण्यात आले आिे. इर्ेिॉल निनममितीसयाठी अनतररक्त 
उसयाचया ियापर कररे आणर सयाखर उत्यादि कमी कररे िी प्रमुख धोररे रयाबनिली जयात आिे."

 डॉ.	सुजाता	तेतालषी	:	कपक ियार आणर शेतकरी िक्क कयायदया  !
 " जयागनतक व्ययापयार संघटिेशी केलेल्या करयारयामुळे भयारतयालया ििस्पतींच्या संरक्रयासयाठी आिश्यक 

तरतुदी कररे मित्तयाचे िोते. त्यासयाठी शेतकऱयांचे ि कृर्ी पैदयासकयारांचे िक्क आबयारधत ठेिण्यासयाठी 
भयारतीय संसदेलया 'ििस्पती ियार संरक्र आणर शेतकरी िक्क कयायदया २००१ ' ययाची नियमयािली तययार 
करूि २००५ मध्े प्रयारधकररयाची स्यापिया करयािी लयागली. यया कयायद्यामुळे ििस्पतींच्या ियारांचे संरक्र 
िोते आणर कृर्ी निकयासयालया गती नमळयािया िया उदे्श िोतया."

 के.बषी.पाटषील	:	केळी लयागिड केव्या करयािी ?
 " भयारतीय बयाजयारपेठेत केळीचया भयाि यंदया उच्ांकी झयालया आिे, त्यामुळे केळी उत्यादक शेतकऱयांमध्े 

प्रचंड आिंदयाचे ियातयािरर आिे. मयात्र केळी लयागिड केव्या करयािी, जेरेकरूि सीएमव्ी रोगिी येरयार 
ियािी आणर केळीलया चांगलया भयाििी नमळू शकेल. यया संभ्रमयात शेतकरी आिेत. त्ांच्या मियातील यया 
शंकेलया लेखयातूि येर्े उत्तर हदले आिे. "
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मोठ्या भयाऊंचया आत्मनिभ्भरतेचया ध्यास !

कंपिीिील िहकाऱयांिध्े आत्मतिश्ाि तििमाण 
करूि त्ांच्ा किूि िहजपणे उतृ्ष् काि करूि 

घेण्याची तिलक्षण हािोटी आपल्ा कंपिीचे िंस्ापक 
अध्क्ष ि आिचे परिपूज्य रपिाजी ििरलाल जैि उर््ष  
िोठेिाऊ यांिा लािलेली होिी. त्ािुळे अिेक िोठिोठी 
आणण अिघि िाटणारी कािे त्ांिी िहकाऱयांिा हािाशी 
धरूि पूण्षत्ाला िेली ज्यािुळे कंपिीचा िािलौकीक 
जगिर तििमाण होऊ शकला. अशा दोि-िीि गोष्टींचे स्मरण 
िला िोठ्ा िाऊंच्ा ७ व्ा पुण्यतिथीच्ा तितित्तािे झाले 
आहे आणण त्ा गोष्ी या अध्क्षीयिधूि िी आपल्ापुढे 
ठेिणार आहे. 

पहहली गोष् आहे कांदा तिज्षलीकरण प्रकल्ािाठी 
जिै इररगेशि कंपिीि काि करणाऱया िहकाऱयांिी 
बितिलेल्ा िट्र ायरची. हा िट्र ायर गुढीपािव्ाच्ा िुहूिमािर 
म्हणजे ३१ िाच्ष २०१४ रोजी जळगािच्ा जिै फूि पाक्ष  
िीहायिट्र ेशि तििागाि िध्े बितिण्याि आला. ििमाि िोठा 
िट्र ायर बितिणारी कंपिी अिेररकेि होिी. म्हणिू आम्ही 
त्ांच्ाकिूि जळगािच्ा प्रकल्ािाठी िट्र ायर बििूि घेिला 
होिा. िेव्ा िट्र ायर बितिणाऱया त्ा कंपिीचा अभधकारी 
िोठ्ा िाऊंिा म्हणाला होिा की, हा जगािील ििमाभधक 
लांबीचा िट्र ायर आहे. इिका लांबलचक िट्र ायर घेण्याचेही एक 
कारण होिे िे म्हणजे आपल्ाकिील कांद्ािध्े पाण्याचे 
प्रिाण जास्त अििे आणण टीएिएि चे (एकूण िाररूप 
घििाग) प्रिाण किी अििे. त्ािुळे गरजेपोटी अिा लांब 
िट्र ायर बििािा लागला. परदेशािूि िो िट्र ायर आणला अििा 
िर २२ कोटी रूपये लागले अििे. आपण िो िट्र ायर ११ कोटी 
रूपयाि बितिला म्हणजे ११ कोटी आपले िाचले. 

हा  िट्र ायर बितिण्याचा तिण्षय िाऊंिी का घिेला अिािा 
अिा आज जेंव्ा िी तिचार करिो िेव्ा एक गोष् प्रकरमािे 
लक्षाि यिेे िी म्हणजे िंशोधि, िंत्रज्ाि, तिज्ािाचा प्रिार 
याि आपला िारि देश आत्मतिि्षर झाला पाहहजे. स्वयंपूण्ष 
झाला पाहहजे आणण परकीय चलि िाचिूि त्ा िांििलाचा 
उपयोग आपल्ाच देशािल्ा रोजगार तिति्षिी ि िाढीिाठी 
झाला पाहहजे अिा त्ांचा आग्रही तिचार होिा. एका अथमािे 
िहात्मा गांधीजटींच्ा तिचारांशी जुळणारा हा तिचार होिा. 
िुरूिािीला एकदा परदेशािूि यंत्र, िंत्र आणा पण पुढील 

अशोक जैन
अध्क्ष, जैि इररगेशि सिस्ीम्स् सल.

अध्यक्षी्य

काळाि िे बघूि ििे यंत्र िुम्ही ियार करा. िुिच्ा गरजा, 
पररब्स्िी ि िािािरण बघिू योग्य ठरेल अिे िंत्रज्ाि 
स्स्वकारा आणण िदिुरूप यंत्राची तिति्षिी करा हा िाऊंचा 
तिचार आजच्ा काळािही खूप उपयुक्त आणण देशाला 
स्वयंपूण्षिेि पुढे िेणारा अशा प्रकारचा आहे. आधुतिक 
िंत्रज्ािाचा उपयोग करूि ििमाभधक लांबीचा अत्ाधुतिक 
िट्र ायर बििूि दाखतिल्ाबद्दल कंपिीिील िि्ष िहकाऱयांचे 
अभििंदि करिािा जे िारण िोठ्ा िाऊंिी केले त्ािल्ा 
एका पररचे्दाकिे िी िुिचे लक्ष आिजू्षि िेधू इच्च्िो. 

िोठे िाऊ म्हणाले, "काही तिळिायचं अिेल िर 
हिेि बाण िारूि होि िाही. ििाशी चंग बांधािा लागिो, 
सजद्द बाळगािी लागिे. िी ठरिलं होि परदेशािूि आणािी 
लागलेली कोणिीही यांरत्रक िस्तू िा िांरत्रक बाब 
आपल्ा टीिला स्वि: इथे तििमाण करिा आली पाहहजे. 
या दृढतिश्चयाचा िीट अभ्ाि केला िर अिे लक्षाि येईल, 
त्ाला अिेक छटा आहेि, ििजा आपल्ा टीििे िी िस्त ु
ियार करणे िहज िाध् केलं िर उत्तिच; परंिु ििं झाल 
िाही िर तिदाि आपल्ा देशाि िरी िस्तू ियार करिा 
यायला हिी. आपण एखादे उरद्दष् घेऊि काही करायचे 
ठरतिले िर त्ा हदशेिे योग्यिेळी योग्य पद्धिीिे तिण्षयक्षि 
होऊि पािलेही उचलािी लागिील. केिळ ध्ेय कागदािरच 
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त्ािली ििमाि िोठी ििस्ा होिी. हा गुिंा िोितिणारे 
िशीि परदेशािल्ा एका कंपिीिे ियार केले. आपण िे 
तिकि घेिलं. िाऊंच्ा ििाि त्ाच हदिशी तिचारांची एक 
िीज चिकली. हे िशीि आपणच ियार केलं िर? िगळ्ा 
बाजूिी त्ांिी िसशि बारकाईिे पाहहले. अि िशीि ियार 
करणे लिकर शक्य होणार िाही. त्ािाठी बराच िेळ 
लागेल आणण तििका काळ िर थांबणे शक्य िाही. हािाशी 
फारिा िेळही िव्िा आणण िेळ दििणे परििण्यािारखे 
िव्िे. प्रश्न, ििस्ा अिेक अििाि. त्ािर िात्ाळ िाग्ष 
काढायचा अििो. िाऊंिी यािर एक कायिचा इलाज 
शोधिू काढला िे म्हणजे िसशि बितिणारी ही कंपिीच 
त्ांिा तिकि घेिली. किा िाटला हा िुम्हाला उपाय? 

यािर खुद्द िाऊंिीच केलेले िाष्य फार िाति्षक आहे. 
िाऊ म्हणाले. “एकूणच या प्ररक्रयेि आणखी एक ििमाि 

िोठं उरद्दष् कळि-िकळि िाध् होि राहिं. िहकाऱयांचा 
आत्मतिश्ाि अशािाठी िाढीला लािणं गरजेच आहे की, 
आपण िि्ष तिळूि खूप काही करू शकिो! आणण हे िुम्ही 
करूि दाखिलं. ज्या टीििध्े हा िकारात्मक आत्मतिश्ाि 
झळकिो, िी टीि जगिुद्धा सजकूं शकिे! जो पययंि आपण 
िुरूिािच करि िाही, िोपययंि िंधी तिळणार िरी कशी? 
िुम्ही त्ा िाटेिर आत्मतिश्ाििं चालायला िर लागा. िुम्ही 
चालणारच ििाल िर आत्मतिश्ािाची िृद्धी होणार िरी 
कशी? काही करूि दाखतिण्याची सजद्द आहे, त्ांिा ही 
िंधी उपलब्ध करूि हदली पाहहजे. उद्ोजकांिी, जबाबदार 
अभधकाऱयांिी िक्षिपणे अशा होिकरंूच्ा पाठीशी उिं 
राहहलं पाहहजे.

ि ठेििा िे ध्ेय कृिीि आणण्यािाठी िुरूिािही करािीच 
लागिे. उद्ाच्ा उज्वल ितििव्ाची ही िुरूिाि, िांदी 
अििे अिेच ििजा. परदेशािूि िि्ष िागिि रहायचं, अिं 
होऊ िये. एकदा आणलेली िस्तु शक्यिो पुन्ा दिुऱयांदा 
आणायची िाहीच. िी िस्त ूआपण स्वि: ियार करण्यािाठी 
खटपट करायची. थोिेफार पाट्षि परदेशािूि आणायची िेळ 
आलीच िर िाईलाजािे िे आणायचे. बारकची तिति्षिी िात्र 
आपण स्वि:च किोशीिे करायची." 

िारणािील या एका पररचे्दािरूिही िोठ्ा िाऊंची 
शोधाबाबिची ि िातिन्यपूण्ष काही काि करण्याची सजज्ािा 
रकिी िोठी ि व्ापक होिी हे लक्षाि येऊ शकिे. सजज्ािा 
िाऱयांिध्े अििे. फक्त काही सजज्ािेची जाणिेपणी 
जोपाििा करिाि; काही सजज्ािेिर आळशीपणाचे 
पांघरूण घालिाि. सजज्ािा ििि फुलिी ठेिण्यािाठी 

िृत्ती आिंदी हिी. सजज्ािा ििि जागी ठेिण्यािाठी िृत्ती 
ििाधािी हिी. सजज्ािेला अभधक िेळ द्ायला हिा. म्हणजे 
िंशोधिाला अंगण तिळिे. आपण जे काही करणार आहोि 
त्ालाही िाग्ष िापििो. सजज्ािेिे सजिाचे िैत्र केले की, 
िाणूि गुणांिी िाढिो. सजज्ािा िन्ागमािे युक्त अिली 
िर िी इिरांच्ािली सजज्ािा िाढतििे. त्ािुळे स्वि:च्ा 
पायािर उिे राहिा येिे. अिे उिे राहण्याच्ा दृष्ीिे ितिष्याि 
आपल्ाला िाटचाल करायची आहे. 

दिुरी गोष् आहे िट्र ीपलाईि बितिणाऱया िसशिची. 
हठबक सिचंिािाठी लागणारी रिट्र पलाईि बितिण्यािाठी जी 
िसशि िापरली जािे तिची  यांरत्रक रचिा फारच गुिंागुंिीची 
होिी. त्ाि िुख्यते् लेझर पंचटींग इलेक्ट्र ॉतिक्सचा िाग 
फार गुंिागुंिीचा होिा. त्ािुळे जास्त सिकं्रोिायझेशि ही 

कांदा तिज्षलीकरणािाठी जैि इररगेशिच्ा िहकाऱयांिी बितिलेला िट्र ायर
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तुम्ही अव्याहतपणे झोपू शकत नयाहही, विशयाांतही घेऊ शकत नयाहही, खेळू शकत नयाहही,  

मयात्र एकच गोष्ट अशही आहे जही तुम्ही अव्याहतपणे करू शकतया तही म्णजे कयाम.

- भवरलाल जैन
संस्ापक अध्यक्ष, जैन इररगेशन जळगाव.

भवरलालजींचा कम्मयोगाचा णिदाांत

दगिी कोळिा स्वहस्त ेिट्ीि टाकूिच 
िाऊंच्ा औद्ोगगक तिश्ािील कायमाचा प्रारंि 
झाला. िेव्ी कोणिेच काि किी प्रिीचे िििे 
हे प्रत्ेकािे आपल्ा ििािर ठििायला हिे.
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डॉ.	सुधषीर	भोंगळे
िंपादक

संपादकी्य

२५ फेब्ुिारी २०२३. ििरलाल जैि उफ्ष  िोठे िाऊ 
यांची ७ िी पुण्यतिथी, िहाि कि्षयोगी अशी 
त्ांची हदगंि रकिती आहे. काि हाच आपल्ा 

जगण्याचा प्राण आणण श्ाि िािूि आयुष्याच्ा शेिटच्ा 
क्षणापययंि काय्षरि राहहलेल्ा ििरलालजटींच्ा िारणािील 
दोि अििरणे (कोटेशन्स) िुद्दाि िर ििूद केली आहेि. 
ज्यािूि आपल्ाला 'काि हेच त्ांच्ा जीििाचे किे िुख्य 
िूत्र होिे िे लक्षाि येऊ शकेल. शरीरािे िाऊ आज 
आपल्ाि हयाि िाहीि; पण िारणे, लेखि 
यािूि व्क्त केलेल्ा तिचारांिधूि िे सजिंि 
आहेि आणण पुढेही चचरंिि राहणार आहेि. 
त्ािुळे त्ांच्ा कि्षपूजा सिद्धांिाचा धाििा 
आढािा पुण्यतिथीतितित्त या िंपादकीयिधूि 
घणे्याचे ठरतिले आहे. िुरुिािीला 
िृत्ू आणण जीिि' यांचा अन्योन्न 
िंबंध किा अििो िे पाहू या.

मृत्यू आणि जीवि

िृत्ू ही िाििी जीििािील 
एक दधु्षर घटिा आहे. टाळू म्हटले 
िरी िी टळि िाही. िृत्ूच्ा कराल 
जबड्ाि िि्ष जगिाचा चक्ाचूर 
होऊि जािो. तिश्तिजेत्ापािूि 

िे एखाद्ा शुद्र जीिजंिूपययंि िि्ष िस्तुजािाला अक्षरश: धूळ 
चारण्याचे िािर््ष या प्रलयंकारी िि्षशगक्तिाि िृत्ूि आहे. 
िाणिू रकंिा प्राण्यांचीच गोष् कशाला? तिश्ािर आपल्ा 
िैििाची अियमाद पाखरण घालणाऱया िहाि िंसृ्िीही या 
िृतू्िे आपल्ा उदराि पचिूि टाकल्ा आहेि. एिढेच िवे् 
िर या िािशेरही करूि ठेिल्ा आहेि. म्हणूिच िृतू्चे 
िय कुणालाही िुटलेले िाही. िृत्ूिर तिजय तिळतिणारा 
एखादा उपतिरदस्कालीि िचचकेिा िोिला, िहािारिाि 
िणण्षलेली िातित्री िोिली रकंिा योगिािर्मािे परब्म्हाला 
िश करूि घेणारे ऋररिुिी, िाधिुंि िोिले िर कोणालाही 
िृत्ूच्ा जबड्ािूि बाहेर येिा आलेले िाही. त्ािुळे 'उपजे 
िे िाशे' अिे आपण म्हणि आलो आहोि आणण िे अंतिि 
ित् ही आहे.

जगिाच्ा कोिल, प्रेिळ, िंुदर स्वप्ांचा तिधं्ि करूि, 
िस्तुजािाला जीििािूि कायिचे उठिूि िेणारी िृतू् ही एक 
तिष्ठु र, अतििाय्ष शक्ती आहे. या िृत्ूिे होणाऱया दारुण, िीरण 
शोकाचा पूर किा थांबतििा येणार ? िृत्ूिे तििमाण केलेले 
दःुख अटळ अिले िरी िे जीििाला िाजूि काढल्ासशिाय 
किे राहील? िृत्ूचे दःुख खरोखरच अपरंपार आहे. िृतू्िुळे 
होणाऱया चचरतियोगाचे दःुखच अिे आहे की िेथे धीराचा धीर 

िुटिो; जाणणिेची िेणीि होिे, कळि अिूिही 
िळेिािे होिे. आत्मा अिर आहे आणण देह 

िाशिंि आहे हे का कोणाला िाहीि 
िाही ? तिलयाचा हा अकल्प्य खेळ 

अटळ आहे हे प्रत्ेक जण जाणूि 
अििो. अथिा अजाणिेपणािे 
का होईिा, हर घिीला येणाऱया 

जगाच्ा अिुििािूि या 
अध््ष ित्ाची ओळख 
ििवांिा पटलेली अििे. 
आणण िरीही, जाणिे 
आणण अजाण, िि्षच 
जण या दःुखाच्ा फेऱयाि 

िापिले की दीि होऊि 
जािाि. तिथे श्ीकृष्ाचे 

ित्ज्ाि अपुरे पििे, 
िसिष्ांचा धीरगिंीर िृत्ू आणण जीििाचे प्रतिक
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उपदेश लटका पििो. िृतू्चे ित्च इिके िेिूर आहे की, 
त्ापुढे जीििाचे ित् कािरेबािरे होऊि जािे! हे अिे व्ािे 
याि ििल िाही. कारण ही जगिाच्ा चचरअिुििाची एक 
गोष् आहे. या दःुखातिरयी िाद घालिा येि िाही. कारण िी 
जीििािील एक तिति्षिाद अिुिूिी आहे.

िृतू्चे िय आणण िृत्ूचा शोक या दोन्टींिधूि िरूि 
जाण्याचा िाग्ष म्हणिू आिच्ा पूि्षजांिी तिष्ाि किमाचा 
िाग्ष िांगगिला. िोच िाग्ष ििरलाल जैि यांिी आयुष्यिर 
चोखाळला. किमाच्ा िागमािरूि जािािा अिेक द:ुख, 
िेदिांचे चटके त्ांिा बिले. प्रिंगी िोठिोठ्ा जखिाही 
त्ांिा झाल्ा. पण िे िगिगले िाहीि. घाबरूि हािािले 
काि त्ांिी िोिूि हदले िाही. व्ििायाच्ा, उद्ोगाच्ा 
आणण तििगमाच्ा रणांगणािही िे प्राणपणािे लढि राहहले. 
काि हीच देिपूजा त्ांिी िािली. त्ािुळे अखेरीि त्ांची 
कािािरची अढळ तिष्ा ि िक्ती पाहूि परिेश्रािेही िथास्तु 
म्हटले आणण यश ि तिजयाचे िापटे िरिरूि त्ांच्ा 
झोळीि टाकले.

निष्याम कम्भ आचररजे

'आपण तिश्ाि जन्ाला 
आलो अिल्ािुळे कि्ष 
करणे िाग आहे. तिसशष् 
प्रकारचा हेिू ठेिूि हे कि्ष 
करािे लागिे. कि्ष हा शब्द 

इथे काि करणे या अथमािे िापरला आहे. प्रत्ेक िाणिाला 
त्ाच्ा आििीतिििी, गुणित्ता, शैक्षणणक पात्रिा, अिुिि, 
शारररीक क्षििा यािुिार काि करण्याची िंधी तिळिे. 
प्रते्काला त्ाच्ा आििीचेच काि तिळेल अिे िांगिा 
यिे िाही. त्ािुळे पिेल िे आणण तिळेल िे काि करण्याची 
ियारी आपण ठेिली पाहहजे. आपल्ा हािूि काि उत्ति 
गुणित्तेचेच झाले पाहहजे अिा कटाक्ष ििाशी बाळगूि, ििा 
ििोतिग्रह ठािपणे केला पाहहजे. म्हणजे िग कािाि जीि 
ओिला जािो. काि रकिी िाि करिा यापके्षा िि लािूि ि 
जीि ओिूि रकिी काि करिा हे जास्त िहत्ाचे अििे आणण 
िेच ििरलालजी आपल्ा िहकाऱयांिा ििि ििजािूि 
िांगि अिि. त्ांिी कधी कि्षचाऱयांिधे् श्ेष्-कतिष्, उच्च-
तिच, हुशार-अिाणी, जािीपािीचा, िात्ागोत्ाचा, जिळचा-
लांबचा अिा िििेद, िेदिाि केला िाही. प्रते्क िाणिाची 
क्षििा, िकूब आणण आकलि क्षििेचा पैि ि काय्षकुशलिा 
ओळखूि िे कािाच्ा जबाबदारीची िहकाऱयांिध्े िाटणी 
करीि. कािाचे िुकिे करूि प्रते्कािे काि किे, केव्ा, 
रकिी िेळेि, रकिी खचमाि पणू्ष करािे या िंबंधीची िाहहिी 

त्ाला देिूि िग 
कािाच्ा पूि्षिेची 
अपके्षा करीि. 
कोणिेही काि त्ांिी 
कधी छोटे- िोठे 
रकंिा श्ेष्-कतिष् 

िूरूिािीचे जैि हहल्सचे रूप

िंिर तिकिीि केलेले जिै हहल्स
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एक शेतकरी, उद्ोजक, तत्वज्ञ, विचारिंत, द्रष्ा, सज्जनशील वनर्माता, उत्तर् प्ापंचचक ि कुटंुबित्सल आणि 
तरीही संन्ाशी ! 

केिढा विरोधाभास आहे हा । प्ापंचचक र्ािूस कुठे संन्ासी असतो का ? हा प्श्न तुर्च्ा र्नात येईल. याचे 
उत्तर र्ोठ्ा भाऊंच्ा जीिनातूनच आपल्ाला सापडेल. 

स्वतःच्ा र्नात शशरून आपले खरे र्ीपि शोधून काढिारा तो संन्ासी. अंतरंगात जीिनर्ूल्यांची उचचत 
ठेि जोपासिे म्हिजे संन्ास. सम्यक म्हिजे उचचत आणि न्ास म्हिजे ठेि. प्ापंचचक िासनयांना व्ापकपि 
देऊन जे सार्ाशजक शुचचतेला सुंदर भान देतात, त्ाला संन्ास म्हितात. संन्ासात विरक्ती असते. विरक्ती 
म्हिजे सि्जस्वातला अहंकार टाकिे वन वििेकाच्ा बळािर यथार्ूल आत्मविचाराने व्ापक होिे म्हिजे िैराग्य. 
संन्ाशाला स्वतःच्ा काळजीपेक्ा विश्ाची काळजी अधधक. त्ाला स्वतःचे प्ेर् नाही म्हिून जगािर प्ेर्. स्वतःचा 
स्वाथ्ज नसतो म्हिून सर्ाजाचे कल्ाि हा स्वाथ्ज र्ानायचा. भ्रर्ाची बाधा नाही म्हिून त्ाला र्ानिी भेद ददसत 
नाहीत. सिवांशी तो सारखाच प्ेर्ळपिे िागतो, तो आपल्ा व्ापक स्वचा राजा असतो. तो आत्मबुद्ीने संपन्न 
असतो. लोकानंदात वनर्ग्न असतो. चचदानंद भोगतो. या आनंदाचा तो साऱया जगािर िर्माि करतो. असा संन्ास 
विश्ाचे ऐश्य्ज असतो. तो सिवांना प्ेररत करतो. अन्नदाता शेतक-याला प्ोत्सादहत करून त्ाच्ा कत््जत्वाबद्दल श्रद्ा, 
पे्र् ि अधभर्ान बाळगतो. 

संन्ाशाचे गुि नसानसात धभनलेले ि जीिनात ओतप्ोत भरलेले भिरलाल जैन उर्ज  र्ोठे भाऊ हे या अथमाने 
श्रेष्ठ संन्ासी होते. आपल्ा कार्ातून त्यांनी विश्ाला डडव्ाईन लाईट ददला. कत््जत्वाचा निा सूय्ज दाखविला. म्हिून 
त्यांचे जीिन जीिनरू्ल् बनले आणि आर्चे प्पंच तुळशीि्ंदािने झाली. अशा या संन्ाशयांपासूनच राष्ट्र प्बोधनाला 
प्ारंभ होतो. त्यांच्ा संस्ार शाळयांिरच जैन इररगेशनचे देिालय उभे आहे. याचे भान आपि चचरंतन ठेिून ही स्ष्ी 
अधधक सुंदर बनिू या !

भवरलाल जैन - एक श्रेष्ठ संन्ासी

एकांिाि तिचारांिा धुिारे फुटिाि आणण त्ांची िाटचाल पररपक्विेकिे होिे.
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अिे िािले िाही. प्रत्ेक 
काि िहत्ाचेच आहे आणण 
िे िेळेि ि शक्यिो किी 
खचमाि पणू्ष झाले पाहहजे 
यािर त्ांचा कटाक्ष होिा. 
िात्र कािाच्ा गुणित्तेबाबि किल्ाही प्रकारची ििजोि 
करण्याि त्ांिी कायि िकार हदला. काि उतृ्ष् गुणित्तेचेच 
झाले पाहहजे आणण त्ािाठी िापरले जाणारे िाहहत्ही 
(कच्चा िाल) उच्च प्रिीचेच अिले पाहहजे अिा आग्रह 
त्ांिी कायि ठेिला. उच्च प्रिीचा कच्चा िाल िापरूि किी 
रकंििीला तिकण्याजोगा िाल ियार करणे आणण स्पधधेि 
रटकूि राहणे हे उद्ोगािाठी िोठे आव्ाि अििे. िे सललया 
ि िहजपणे पेलणे हे येऱयागबाळ्ाचे काि िाही. यािाठी 
िाऊंिी तिरतिराळे िाग्ष, िंत्रज्ाि शोधूि काढली आणण 
ज्ाि- तिज्ािाची िांगि घालि िंबर एकचा िाल ियार केला 
ि त्ाला िंपूण्ष जगाची आणण देशाची बाजारपेठ दाखतिली. 
इथे एक िहत्ाचे िूत्र त्ांिा कायि गाठीशी बांधािे लागले 
िे म्हणजे अव्ाच्ा िव्ा िफा तिळिायचा िाही. ग्राहकांिा 
लुटायचे िाही. त्ांिा रास्त ि योग्य रकििीिच गुणित्तेचा 

िाल द्ायचा. व्ििायाि 
रटकूि राहण्यािाठी 
आिश्यक अिेल िेिढा 
िफा जरूर तिळिायचा. 
उद्ोजक अिूिही पैशाचा 

िोह ििरलालजटींच्ा ििाला कधी सशिलाच िाही. त्ांिीच 
एके हठकाणी (पुस्तक- जीििािील शाश्ि िूल्े -पाि 
१३) अिे सलहूि ठेिले आहे, "केिळ पैिा तिळिण्यािाठी 
पैश्याच्ा िागे धािणे या एकाच हेिूिे उद्ोगधंदा करणे हा 
स्विःला परािूि करणारा, आत्मघािी भ्रष्ाचार आहे अिं 
िाझं ठाि िि आहे."

ििरलालजटींचे हे तिचार िंि ज्ािदेि आणण स्वािी 
तििेकािंद यांच्ा तिचारांशी िंिोिंि जुळणारे आहेि. 
योगिासिष्ाि एक उचचि िंदि्ष आला आहे. िसिष् ऋरटींिी 
प्रिू श्ीरािांिा िांगगिले, "ििः कृिि कृिि कि्ष ि शरीर 
कृिि कृिि”

ििाि तिचार आला की, कि्ष घिले. किमाचा हेिू िुख 
तिळािे हा अििो. ििािारखे व्ािे अिा अििो. कि्ष करणे 

जैि उद्ोग 
ििुहािील 
अन्न प्ररक्रया 
तििागािे 
कच्च्ा िालािर 
प्ररक्रया करूि 
ियार केलेले 
पदाथ्ष पाहिािा 
ििरलाल जैि

मयाणसयाने दैिियादही न रयाहतया प्रयत्नियादही असयािे,  
कष्ट न करतया ममळयालेले धन हिेसयारखे येते 

आणण पयाण्यासयारखे ियाहून जयाते.

- भवरलाल जैन
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हािाि आहे. पण त्ाचे फळ हािाि िाही. किमाला हदशा देिे 
िी िाििा. िाििा िोिणे फारच कठीण आहे. आपण कि्ष 
केले की, त्ाच्ा फळाची काळजी करीि बििो. काळजी 
यािाठी अपेसक्षि फळ तिळािे. प्रत्क्षाि किधेपणाचा अहंकार 
खूप अििो. त्ािुळे कि्ष व्िब्स्ि होि िाही. िाणिािे 
अिे कि्ष करािे की त्ा किमाचा त्ाला पत्ताच िाही. अिे 
अिािे. अग्ीची ज्वाला जशी आकाशाि तिरूि जािे, ििे 
कि्ष अिािे. ज्या देहािे आपण कि्ष करिो त्ा देहाचे अिणे 
आणण ििणे आपल्ा हािाि िाही. शरीराला चालतिणारी 
शक्ती म्हणजे आत्मा. िो कुठे आहे िे िाहहि िाही. शरीरािूि 
जे जे िि्ष तििमाण झाले ि होिे िे िे िृत्ूला िािोरे जाणारे 
आहे. िगििांिी अजु्षिाला िू देहाभििाि धरू िकोि अिे 
िांगगिले. अजु्षिाला िरी िाटले की, िी युद्ध करणारच, पण 
िे त्ाच्ा हािाि िाही. जीििाची अशाश्ििा इिकी आहे 
की, काय होणार आहे हे कोणालाच िाहहि िििे. आपल्ा 
देहाि काय चालले आहे, याची कल्िा आपल्ाला अििे 
काय? त्ािुळे शुद्ध अिंःकरणािे कि्ष करूि िोकळे व्ािे 
फळाची अपेक्षा धरू िये. आपण केलेले कोणिेही कि्ष हे 
परिेश्राच्ा इचे्िे चाललेले आहे, ही जाणीि ठेिली िर 
आपल्ाला िांख्य ित्ज्ाि ििजले अिे होईल.

फळाची आशा करणारे बरेच जण किमाचा हहशेब करीि 
बििाि, त्ािुळे िे हट्ी आणण िंिापी होिाि. यािाठी 
िोठ्ा िाऊंिी देखील िहकाऱयांिा ििजूि िांगगिले 
आहे की, ििािे िििोल बुद्धीिे घिेले, िर त्ा कािाला, 
'िेगळा अथ्ष प्राप्त होिो. आपण केलेले काि ईश्राप्षण केले 
की अहंकार ि स्वाथमाची पुटे अंगािर चढि िाहीि. प्रते्क 
कािाला सशस्त अििे. त्ासशिाय ििाजधारणा होि िाही. 
िंस्ेच्ा रकंिा िंघटिेच्ा सशस्तीि काि झाले िरच त्ाचा 
आिंद िगळ्ांिा िाटिो. पण बऱयाच लोकांिा कंपिीची 
सशस्त, तियि, आचारिंहहिा िको अििे. त्ांिा िी आििि 
िाही, त्ांिा चाकोरीि काि करण्याची इच्ा िििे. त्ािुळे 
त्ांचा िििचा प्रयत्न तियिांची चौकट िोिण्याचा अििो. 
बसेशस्तीला जिळ करण्याचा अििो आणण िुख्य म्हणजे िी 
म्हणिो िे तियि अशा अहंकारी िृत्तीिे िागण्याचा अििो. 
अशा िागण्यािुळे एखाद्ािेळी एखादे काि होऊिही जाईल 
पण िंस्ेची बितिलेली कािाची घिी ि व्िस्ा िोिली,  
िर िी पुन्ा केव्ा बिेल? आणण कोण बििेल ? या प्रश्नांची 

निर्भयता ह ेकामाचे 
बलस्ाि

चांगले काि 
चोख केले 
पाहहजे. म्हणजे 
आ त्म ा िं द 
लाििो. यािूि िािर््ष तिळिे. पातित्र्य 
कळिे. हे अिंित्ाचे ित् होय. प्रते्क व्क्तीला त्ाच्ा 
जन्ापािूि ि कळायला लागल्ापािूि िांगगिले 
पाहहजे, ‘िू शुद्ध आत्मित् आहेि'. िुझी िाििा तिि्षल 
आहे. म्हणूि िु शगक्तशाली आहेि.’ हे िाि ठेिले की 
आपल्ािला िोठेपणा िकळि जागा होिो. िो चांगले 
काि शोधिू िे प्राप्त करूि घेिो ि शुद्ध िाििेिे आणण 
प्रािाणणकपणे िे पूण्ष करण्याचा प्रयत्न करिो. हीच शुि 
िेळ अििे, काि तििमाण केले की िि्ष गोष्ी अिुकूल 
होण्याची. त्ािाठी धीट व्ािे लागिे. तिि्षयिा हे 
कोणत्ाही कािाचे बलस्ाि आहे. प्रत्ेक क्षेत्राि 
आपल्ा देशाि अिे कि्षयोगी तििमाण झाले पाहहजेि ही 
ििरलाल जैि यांची इच्ा होिी. त्ािाठी िे िाित्ािे 
प्रयत्न करीि राहहले. हे कि्षयोगी िरूणच तििमाण करू 
शकिाि म्हणूि उतृ्ष् कािांिाठी आिुिलेल्ा 
उत्ाही िरूणांची फळी उिी करण्याचा िाऊंिी 
प्रयत्न केला. त्ािूि अिंख्य िरूणांचे जीिि घिले. 
िाणिू पैिा तििमाण करिो. पण पैशांिी िाणिे तििमाण 
झाल्ाचे आपण कधी ऐकले ि पाहहले आहे काय? 
यािाठी िि आणण िुख एक व्ायला हिे. आपल्ा 
कािाि आपण बोलल्ािारखे िागू शकलो, िर पैिा 
पायाशी पाण्यािारखा िाहि येईल. पुढे काय होणार 
अिे जे किमाि तिचारिाि त्ांच्ा हािूि काहीही काि 
होि िाही. िि्षिािाि आपल्ाििोर जे आहे िे िात्ाळ 
कृिीि उिरले पाहहजे. ििि िफा-िोट्ाचा हहशेब 
करीि बिलो िर हािी काहीच लागणार िाही. 
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उत्तरे अिुत्तरीि राहिील. त्ािूि िंस्ेि बेहदली िाजली 
आणण 'हि करे िो कायदा' या िृत्तीिे कि्षचारी िागू लागले 
िर लाखाचे बारा हजार व्ायला िेळ लागणार िाही. म्हणूि 
कंपिीच्ा सशस्तीिच काि झाले पाहहजे. काि िीट तबिचूक 
करा आणण कािाचा योग्य िोबदलाही घ्ा, अिास्ति 
िोबदल्ाची अपेक्षा करू िका. िोबदला घेिािा िोगापेक्षा 
त्ागाला िहत् द्ा. ओव्रटाईि ि बोिि िंसृ्िीिुळे 
िाणूि िोगिादाकिे िळला आहे. रकिीही पगार िाढिूि 
हदला िरी िो किीच िाढला अशी िक्रार करीि राहिो. त्ाचे 
ििाधािच होि िाही. पगार दहा हजारािे िाढलेलाही रििो 
आणण एक लाखािे िाढलेलाही कणहिो. ििाधाि शिेटी 
िािण्यािर अििे. कतििय्ष िुरेश िट यांिी एका गझलेि या 
िृत्तीचे फार िाति्षक िण्षि केले आहे.िे सलहहिाि,

आजन्म	ज्ाने	सोसले,	तो	मुक	गगळून	राहहला।

ज्ाला	घबाड	घावले,	तो	ओरडाया	लागला	||

आय. टी.  क्षेत्रािील टोलेजंग पॅकेजिे पाहहली की थक् 
व्ायला होिे. यािूि िाणिाला ििाधाि िाही. यािाठी 
शुद्ध िाििेिूि काि करण्याची ििय जिली पाहहजे. अशुि 
िाििा ििाि िको. ज्ािदेिांिी यािाठी दृष्ांि हदला आहे. 
खाण्याचा कापूर खडी िाखरेिारखा अििो. त्ाचा िाि 
िेगळा अििो, िो पतित्र अििो म्हणूि िो देिापुढे लाििाि. 
त्ािूि आपण शुद्ध होिो. कापूर जाळणे हे कि्ष आहे. त्ािूि 
पतित्रपण लाििे, ििे जे कि्ष करिो, िे कि्ष जाळल्ासशिाय 
पतित्रपण यिे िाही. म्हणूि कापूराची आरिी करिाि. जे 

काही केले, िे देिाला हदले. कि्षव् करीि अििािा ही िाििा 
ठेिली की, आयुष्याि किी पिि िाही. ज्ािािूि िगिंि 
िागगिला, िर खरा आिंद होिो. या आिंदािूि पुण्य तिळिे. 
िाणिाला तिचार करायला शक्ती तिळिे. िूय्ष जिा हदशा 
ठरतििो त्ा हदशांिी आपण जािो. त्ाप्रिाणे आपले कि्ष 
योग्य हदशांिी गेले, िर आिंद िाटिो. जीििाि कष् ििवांिाच 
करािे लागिाि िे िुम्ही रकिी ििापािूि ि प्रािाणणकपणे 
करिा याला फार िहत् आहे. कि्ष करिािा ििापािूि केले 
िर ििाधाि िाटिे, ििाची अिस्ा पुढे जाणारी ठरिे. कि्ष 
करिािा फळाची अपेक्षा ि ठेिणे याला िेगळा अथ्ष आहे. 
फळाचा अभधकार आपण घेऊ िये. कािाि िि ठेिािे. 
म्हणजे आिंद तिळिो. फळािर लक्ष ठेिले की काि योग्य 
होि िाही. फळाच्ा बाबिीि देिािर िरििा ठेिािा. म्हणजे 
तिहहि कि्ष होिे. तिश्ाची रचिा यािूि कळिे. तिश्ाि िी 
आहे. िाझ्ा िाट्ाला जे येिे, िे िी केले पाहहजे ही िाििा 
त्ािूि िाढीला लागिे. 

कम्भत्यागयाचया दरुयाग्रह हया देहयाचया गयावंढळपिया

िाऊंिी कि्ष हेच जीििाचे िुख्य प्रयोजि िािले. त्ािुळे 
कािाचा त्ांिा कधी कंटाळा आला िाही. एकािेळी अिेक 
कािे करण्याची तिलक्षण हािोटी त्ांच्ाकिे होिी. या अथमािे 
िे अष्ािधािी होिे. कि्षतिषे्िूि आणण ज्ाितिषे्िूि जीििाला 
चांगला आकार लाििो. हा जो तिचार उपतिरदकाळापािूि 
िारिीय परंपरेि चालि आलेला आहे, िो िाऊंच्ा जीििाि 
िंिोिंि उिरलेला होिा. तिधायक किधे आिंददायी ठरिाि. 

आयुष्यिर शिेी आणण शेिी िंबंधीच्ा व्ििायाि रटकूि राहण्याची प्रेरणा िोठ्ा िाऊंिा आई गौराईंच्ा 
सशकिणुकीिूि तिळाली ि  या बोअरिेलच्ा  गािीिरील  "अॅग्षीकल्चर	इज	अ	ेप्रोफेशन	ऑफ	फ्ुचर"	 

या तिचारािे हदली आणण िेच पुढे आयषु्याचे कि्ष बिले.



फेब्रुवारी  २०२३ 13

जीििाचे हे िहत्ाचे िूत्र ओळखूि िाऊंिी अिंख्य 
तिधायक ि िृजिशील कािांची उिरंि रचली. त्ािूि 
जीििाकिे बघण्याची तिधायक दृष्ी त्ांच्ा ध्ािाि आली 
ि िी त्ांिी िहकाऱयांच्ा जीििाि उिरतिण्याचा प्रयत्न 
केला. जगण्याचा प्रत्ेक क्षण िदपुयोगािे जगणे हा त्ांिा 
पुरुराथ्ष िाटे. लाचारीिे ि जगिा िपािे जगणे रकंिा ज्ािािे 
जगणे हे त्ांिी श्ेष् िािले. त्ािुळे त्ांचे जगणे िीरि 
झाले िाही. जगणे लादले की उत्ाह िंपिो. काि करायचे 
म्हणूि िो करिो. यािाठी िाणिािे आपल्ा जीििाचा पथ 
व्िब्स्िपणे तिििूि काि करायचे अििे. क्षुद्र आकर्षणाि 
कधीही थांबायचे िििे. पुरुरत् हे उतृ्ष् कािािूि 
प्रतितबबंीि झाले पाहहजे. म्हणूि कि्षफलाच्ा अभिलारेि 
ि गुरफटिा तिधायक प्रकल्ांिी ििाजाला उत्ति आदश्ष 
घालूि देणे हा कि्षयोग आहे. किमाला योग्य अभ्ािाची 
जोि हदली की िाििी व्गक्तत्ाची उंची िाढिे. अशी उंची 
िाढलेली िाणिे ििरलालजटींिा फार आििायची. त्ांच्ािर 
िे ििापािूि प्रेि करायचे. िुख्य म्हणजे अशा िाणिांशी िे 
ििि िंिाद करूि त्ांिा परदेशाि प्रसशक्षणािाठी रकंिा 

आपला जन्म चांगल्ा कामासाठीच ! 
ििाजाला प्रेरणा देिािा थोर ििाजिुधारक ि तिचारिंि लोक िेहिी 

िांगिाि जेिढे शक्य अिेल िेिढे ििाजािाठी चांगले काि करीि जािे. 
हीच गोष् िोकरी करणाऱयांिाही लागू आहे. पगाराच्ा रूपािे जेिढा 
िोबदला तिळिो िेिढे िरी काि प्रािाणणकपणे ि अंग झािूि करा. 
कािाि कुचराई केल्ािे िंस्ा आणण िो कािगार या दोघांचेही िुकिाि 
होिे.  म्हणिू कािाि जीि ओिूि िे ििापािूि करणे फार िहत्ाचे अििे. 
प्रचिं इचे्चे पाठबळ कािाच्ा पाहठशी उिे केले की काि ििापािूि 
आििू लागिे. त्ा कािािर प्रेि जिले की िग कधी िे पूण्ष करिो अशी िाििा अिािर होऊि िी िाढीला लागिे. 
त्ािुळे कठीण काि िोपे होिे. थकिा िाहीिा होिो. ििि काि करािेिेच िाटिे. कािाचा कधी कंटाळा येि िाही. 
आपण आपल्ा कािािुळे जगाला ज्ाि होिो. कािािूि तिळणारा हा ज्ािप्रकाश ही आपली आणण राष्ट्र ाची देखील 
िंपत्ती आहे. िो प्रकाश आपल्ाकिे उत्ुकिेिे पहाि आहे. या प्रकाशाि तिश्ि प्रकासशि होणार आहे. म्हणिू िरपूर 
काि केले पाहहजे. चांगल्ा कािािाठीच आपला जन् आहे अशी िाििा ििि बाळगूि िी िृद्धटींगि कशी होईल याकिे 
लक्ष हदले पाहहजे. आपले कािच आपल्ाला िाकद देईल. कािािुळेच आपण ििृद्ध होिू आणण तिस्वाथ्षही होिू एिढी 
खूणगाठ िुम्ही ििाशी िक्ी बाळगा! बघा िग तिस्वाथ्ष कािाचे काय िािर््ष अििे.

प्रदश्षिे बघायला पाठतिण्यापािूि अिेक िंधी उपलब्ध 
करूि द्ायचे. कािािर ििापािूि प्रेि करूि तिषे्िे िे 
ििीि िेणाऱया िहकारी कि्षचाऱयांिर झालेला कंपिीचा 
खच्ष हा कधीही िाया जाणार िाही, िो कारणीच लागणार 
यािर िाऊंचा ठाि तिश्ाि ि श्द्धा होिी. त्ािूि त्ांिी 
अिेक िहकारी उिे करूि त्ांच्ाकिूि, अशक्य िाटणारी 
िोठिोठी कािे िहजपणे पूण्ष करूि घेिली. त्ांिाही कळले 
िाही की कािे केव्ा पूण्ष झाली. कि्ष हा िाणिाचा स्ायीिाि 
आहे. किमाचा कंटाळा करणे हा त्ांिा गािंढळपणा िाटि 
अिे. िंिश्ेष् ज्ािोबारायांिी देखील अिे सलहहले आहे की,

"पररस	या	सव्यसाचषी।	मूनत्ग	लाहोनषी	देहाचषी	।

खंतषी	कररतषी	कममाचषी	।	ते	गावंढे		गा	॥	३.१४५	

देहाला कि्ष आिश्यकच आहे. िे िोििाच येणार िाही. 
जो िोिील त्ाला जगणे अशक्य होईल. घटािे िािीचा कधी 
कंटाळा केला आहे का? िस्तािे िंिू िाकारले आहे काय? 
अग्ीिे उष्िेला िाही म्हटले काय? हदव्ािे कधी प्रकाशाचा 
दे्र केला काय? पाण्यािे आपला स्वािातिक ओलािा िोिला 

उत्ति कािाचे प्रतिक
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कुठेही पूजा अिली की िीथ्ष देिाि. िे उजव्ा खोल िळहािाि देिाि. िळहािाच्ा खोलीि ितिष्यकाळ 
िाट बघि अििो. िो िळहािािरच्ा रेरांिधूि प्रकटिो. िीथमाला पंचािृि म्हणिाि. पंचािृि म्हणजे िंजीििी 
देणारे, या पंचािृिाि दधू, दही, िध, िाखर आणण िूप अििे. दधू म्हणजे जगण्याचा पान्ा पान्ििा राहािा 
म्हणूि. दही म्हणजे चचिंि तिि्षर जाणीि. िध म्हणजे चांगल्ा गोष्टींचा िंचय ििाि करणे. िाखर म्हणजे 
बालपणािला तिरागि गोििा. िूप म्हणजे तिरपेक्ष, तिरोगी घट् स्ेह.. याला पंचािृि म्हणिाि. अिृि म्हणजे 
िरक्रय. िृि म्हणजे तिष्क्रियः िरक्रयिेिाठी पान्ा, चचिंि, िंचय, गोििा आणण स्ेह या पंचािृिाची गरज अििे. 
हे पंचािृि पळीिूि देिाि. पळी म्हणजे पळापळािे जगण्याचे िाि देणारी िििा. जगण्यािले ििाि चैिन्य 
म्हणजे पळी, म्हणूि पळीिूि पंचािृि देिाि.

आहे काय? त्ाप्रिाणे देहािे कि्षत्ागाचा दरुाग्रह धरणे 
हा गािंढळपणा होय. िाणिाला आपले कपाळ बदलिा 
येईल का? ििे तिहहि किमाचा त्ाग करिा आला िरी कि्ष 
कुणाला चुकले आहे ? कारण कि्ष हा देहाचा स्वािातिक 
धि्ष आहे. त्ािुळे िे िुटणे शक्य िाही. म्हणूि किमाच्ा 
िल्गिा करण्यापके्षा कि्ष ििजूि घेऊि, किमाला ज्ािाची 
खोली देऊि कि्ष करणे िोयीस्र ठरिे. ज्याला आपल्ा 
कािािला आत्मािंद हिा अिेल, त्ािे आपले तिहहि कि्ष 
िुळीच िोििा कािा िये हा िाऊंचा िहकाऱयांिाठीचा 
तिचार आणखीि शिकािुशिके पुढे चालूच राहणार आहे. 
कारण िो शाश्ाि आहे.

एकयाग्रतेचे महयात्म्य

काि करिािा त्ाि पूण्ष चचत्र एकिटलेले अिेल म्हणजे 
िंपूण्ष एकाग्रिा अिेल िर िे काि उत्ति आणण िेळेि पणू्ष 
होिे. त्ािुळे कािािली एकाग्रिा फार िहत्ाची आहे. 
दत्तप्रिूंची एक गोष् िांगिाि. एक लोहार लोखंिाच्ा िट्ीि 
काि करीि होिा, लोखंि लालबुंद झाले. लोहारािे घणाचे 
घाि घालायला िुरुिाि केली. िो कािाि पणू्ष एकरूप 
झाला. त्ाच िेळी गािािूि राजाची हत्तीिरूि िाजिगाजि 
तिरिणूक गेली. खूप गदती होिी. थोड्ा िेळािे दत्तप्रिूंिी 
त्ा लोहाराला तिचारले, "इथूि तिरिणूक गेलेली बगघिली 
का ?" लोहार त्ांच्ाकिे ि बघिा खाली िाि घालूि काि 

जळगावातील जिै हहल्स



फेब्रुवारी  २०२३ 15

जी जागा ि जे पाणी जगण्याला िूल् प्राप्त करूि देिे त्ाला िीथ्ष म्हणिाि. िीथ्ष म्हणजे जगण्याला िैतिक िूल् 
देणारी िािशक्ती. िीथ्ष म्हणजे ििवांगाला िािर््ष देणारा स्पंद आणण ििे काही िृजिात्मक कािाची प्रेरणा देणारा कंद. हा 
कंद ििाि िोळि श्द्धा उत्पन्न करूि िारशाि िव्ा किृ्षत्ाची िर 'घालायची प्ररेणा देिो. याला श्ाद्ध म्हणिाि. िािृगया 
म्हणजे िेिा ति रपिृगया म्हणजे कि्षव्. या दोि तिष्ांिी आयुष्य िुकर होणे याला िीथ्ष म्हणिाि. िीथ्ष िेटीि आपण ििे 
होऊि ििेपण ििाजाला उदार ििािे िाटायचे अििे. यािूि व्ापक व्ायचे. ही पणु्याई िािासजक आिि्षिािध्े खच्ष 
केली की पररिि्षिाचा ििा प्रिाह ििाजाि लाििो. याचा अिुिि जळगािच्ा जैि हहल्सला िेट देणाऱया प्रत्ेकाला 
लाििो. शिेकऱयांिा िर ििरलाल जैि यांच्ा व्ापक किृ्षत्ाच्ा दाही हदशा पाहहल्ािंिर उचंबळूि येिे आणण आपणही 
काही का होईिा ििीि कणिर काि करािं ही प्ररेणा उत्पन्न होिे. िीथमाचे हे िािर््ष आहे म्हणूि शेिकऱयांिाठी जिै 
हहल्स हे िीथ्षघर आहे! िे आम्हाला जगायला आत्मबळ देिे, म्हणूि िे आम्हाला रप्रय आहे.

शेतकऱांचे तीर्भ घर

करीिच म्हणाला," िला काही िांगिा येणार िाही. आपण 
पुढे जा. त्ांिा तिचारां. दत्तप्रिूंिा त्ा लोहाराची कािािली 
एकाग्रिा फार िहत्ाची िाटली. त्ांिी त्ाला गुरु केले. 
त्ाला ििस्ार केला."जो	 जो	 जयाचा	 घेतला	 गुण।	
तो	 म्ा	 गुरू	 केला	 जाण।।" ही दत्तप्रिंूची अिुिििाणी. 
एकाग्रिा हा आयषु्याचा िौल्िाि दागगिा आहे. एकाग्रिेला 
उपजि आिि लागिे. कािाि आपल्ाला िुळाि गोिी 
लागिे. िग त्ापाठोपाठ एकाग्रिा येिे. गीिा िािान्यांच्ा 
हदयाि पोहचिायची म्हणजे पोहोचिायची. त्ािाठी 
िि्षस्व िेचायची रकंिि ज्ािदेिांिी ियाच्ा १८ व्ा िरती  

हदली. लक्ष देऊि ऐकण्यािाठी 'अिधाि पघळ' अिा शब्द 
िापरला.	'अपराधषी	जन	चुकतच	गेले	।	तुझा	तूचच	सावरी।'	
अशी तििमाणीची प्राथ्षिा ििथ्ष रािदािांिी श्ीरािांपाशी 
केली. 'बुडते	हे	जन	न	देखवे	डोळा।	म्हणोनषी	कळवळा	येतो	
ऐसा।' अिे िंि िुकारािांिा स्पष् िांगािे लागले. 'असावे	
एकाग्	स्वस्थ	 चचत्	 मन	 ।	 उल्ासे	 करून	स्मरण	 जषीवषी' 
ही ज्ािदेिांच्ा हररपाठािली ओळ ििािर कायि कोरूि 
ठेिािी अशीच आहे. एकाग्रिा म्हणजे िद्रपूिा, ििािह 
िगळ्ा िृत्ती एकिटूि कोणत्ाही कायमािाठी तिष्ापिू्षक 
काि करणे म्हणजे एकाग्रिा.

तिकिीि केलेल्ा जळगािािील जैि हहल्सचे आकाशािूि िट्र ोििे घेिलेले छायाचचत्र
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दोिदा िोबेल पाररिोररक तिळालेली िादाि िेरी क्युरी 
प्रयोगशाळेि २४ िाि काि करीि अिे. 'स्पशेल भथअरी 
ऑफ ररलेरटव्व्टी' िांिणारा अल्बट्ष आईिस्ाईि, क्वांटि 
िेकॅतिक्सच्ा िाट्ाची िुरुिाि करणारा िॅक्स प्ॅंक, 
'क्ष' रकरणांचा क्रांतिकारक शोध लािणारा तिल्ि रंटजेि, 
गिीचे तियि िांगणारा आयझॅक न्यूटि, जीििृष्ीची एक 
सशिी कब्ल्णारा ग्रीक ित्िेत्ता ॲररस्ॉटल, ३६ खंिाि 
'िॅचरल हहस्री' सलहहणारा स्प्िी, रॅरिकल्सिर िंशोधि 
करणारा जस्ि व्ॉि लायतबगं, बाटल्ा धणु्यापािूि रॉयल 
इन्स्टिट्ूटच्ा िंचालक पदापययंि झेप घेणारा िायकेल 
फॅरेिे रकिी म्हणूि शास्तज्ांची िािे घेऊ. कािािल्ा 
एकाग्रिेिुळे आज िे अजरािर आहेि. बाबा आिटे, िीििेि 
जोशी, लिा िंगेशकर, झारकर हुिेि, िुिील गाििकर, 
िचचि िेंिूलकर, िास्रबुिा बखले, तििोबा िािे, आद् 
शंकराचाय्ष यांिारख्या हजारो लोकांची िािे घिेा येिील, 
ज्यांिी आपापल्ा क्षेत्राि जीि ओिूि काि केले म्हणिू 
इतिहािाि त्ांचे िाि िुिणमाक्षरांिी कोरले गेले. अिे काि 
आपल्ाला करिा आले पाहहजे याची खूणगाठ ि सजद्द ििािे 
बाळगणे फार जरुरीचे आहे. िेव्ाच काळािर आपला अिीट 
ठिा उिटििा येिो. ही िारी एकाग्रिेचीच उदाहरणे आहेि. 
एकाग्रिा िशी अिघि िाही. ििजिू ििाि जायला अिघि 
आहे पण एकदा का िी ििाि गेली, की बस्स् काि झालेच 
म्हणूि ििजा. कािाि जीि ओिा. फळ काय तिळेल याचा 
तिचार करू िका. फक्त काि करीि राहा. हळूहळू एकाग्रिा 
ब्स्र होईल. कािाि िि रिेल. िेच रािाचे रूप अिेल.

ििरलालजटींिी स्विःिह हािाखालच्ा अिेक 
िहकाऱयांिा अशा पद्धिीिे काि करण्याची प्रेरणा हदली 

आणण घितिले. त्ािुळे त्ांिा जीििाचे ििग्र िाि आले. 
अशा पद्धिीिे आपण काि करीि गेलो िर िि्षिािाची यथाथ्ष 
जाणीि जन्िे. पुढे काय करायला पाहहजे िेही िुचिे. आज 
एकाग्रिेऐिजी आयत्ा चािुयमाच्ा िाग्षदसश्षका उपलब्ध 
झाल्ा आहेि. त्ािे अध्षिटपणा येिो. ििाच्ा ब्स्रिेिाठी 
ति तिण्षयाच्ा योग्यायोग्यिेची पारख करूि घेण्यािाठी 
एकाग्रिा आिश्यक आहे. िी िाििाची गरज आहे िुख्य 
म्हणजे आपले अस्स्तत् या एकाग्रिेिर अिलंबिू आहे. हे ज्या 
हदिशी आपल्ाला कळेल िो आयुष्यािला िुहदि अिेल.

चांगल्या कयामयातयूि आत्त्मक उजजा निनम्भती

काि आणण िि यांचा फार जिळचा िंबंध आहे. काि 
आधी हािी घेण्यािाठी आणण िे िंिर पूण्षत्ाला िेण्यािाठी 
ििाची ियारी ि तिधमार लागिो. ििािे ठरतिले िरच प्रारंि 
आणण शेिट होिो. त्ाकररिा ििाला िळण लािािे लागिे. 
हे िळण िहजािहजी लागि िाही. त्ािाठी फार कष् घ्ािे 
लागिाि. ििाला ििि िाळ्ािर आणािे लागिे. िि हा 
शब्द उलटा िाचला िर िि अिा होिो. िि्ष बाबिीि जे 
िििे िे िि. प्रािुख्यािे िि तिरयाि फार चटकि िििे. तिथे 
ििाला फार आिरािेही लागि िाही. यािूि ििाला बाहेर 
काढण्यािाठी कष् पििाि. ििि ििोबोध करािा लागिो. 
शरीराला लपेटूि अिलेल्ा तिकारांिा िारखे ििािूि बाहेर 
जा म्हणिू िांगािे लागिे. िेव्ा कुठे आत्मा रकंचचि कळू 
लागिो. आत्मा अखंि चिैन्यािे युक्त अििो. िूळ ििाधाि 
हे आत्माि अििे. शरीराला जे िुख तिळिे िे ित्ासलक 
अििे. आजचे िुख उद्ाची िूज ठरिे. कुणीही या पृथ्ीिर 
िुखाचा अिरपट्ा घेऊि आलेला िाही. हे ििाला िारे 
कळि अिले िरी िळि िाही. बरेच जण काि करण्याची 

आयझॅक न्यूटिस्प्िीअल्बट्ष आईिस्ाईिॲररस्ॉटलिादाि िेरी क्युरीतिल्ि रंटजिे
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टाळाटाळ करिाि, िे चुकतििाि रकंिा दिुऱयाकिे ढकलूि 
देण्याि धन्यिा िािूि क्षणिर िुखाििाि. पण त्ांचे िि 
त्ांिा ििि खाि राहिे. आत्माची रुखरुख ि अििाधाि 
िाढीला लागिे. त्ािूि चचिचचिेपणा ि रक्तदाब उद्भििो. 
याऊलट आपण कािाि जेव्ा स्वि:ला पणू्ष झोकूि देिो 
िेव्ा आत्माची झेप जाणणिेच्ा आकाशाि उंच उंच 
झेपाििे. यािूि त्ाला ििाचे स्वािंत्र्य तिळिे. अखंि आिंद 
लाि होिो. िो या तिश्ाि रकिीही िस्तु तििमाण करीि 
अिला िरीही आत्माची उजमा त्ाला आजही तििमाण करिा 
आलेली िाही. िी चांगल्ा कािािूिच तििमाण होिे. ही ऊजमा 

त्ाला जगायला बळ देिे. आस्त्मक शक्ती िाढििे. िो ििि 
पुढे झेपाििो. तित्ाचा श्ाि प्राथ्षिा होिे. िो प्राथ्षिेिाठी 
स्विंत्र काळ िेळ देि िाही. ही ऊजमा पापाचा कबुलीजबाब 
लेखी घेऊि िोकळी करिे. त्ािुळे ििाला आत्मिाि येिे. 
ही ऊजमा देहाि कायि रटकूि राहण्यािाठी ईश्राची प्राथ्षिा 
ति स्वीकारलेल्ा कािाि ििूिरही टाळाटाळ ि करिा काि 
करणे या दोि गोष्ी आिश्यक अििाि. या दोि बाबटींिी 
आत्मिाि कायि राहिे. यािूि उदात्त कल्िा िरक्रय 
सु्रिाि. िरणाची चचिंा देि िाहिो.

िास्रबुिा बखलेतििोबा िािे झारकर हुिेिभिििेि जोशीलिा िंगेशकरबाबा आिटे

कम्भ आनि झोपेचा जवळचा संबंध
स्वाथती िाििेिे केलेले कि्ष आयुष्यिर त्राि देिे. िग परीक्षेि काॅपी 

करूि पाि झालेले अिा, कुणाला फििूि पिेै कितिलेले अिू द्ा रकंिा 
कष् ि करिा पगार घेणे अिू द्ा, या चुकीच्ा िागण्याची टोचणी ििाला 
लागूि राहहल्ासशिाय राहाि िाही. ििाजाि अिे अिेक ठकिेि िािरि 
अििाि आणण िरिर पाहिा िे आिंदाचे आयुष्य जगिाि! पण िे भ्रािक 
जग अििे. त्ांच्ा िैय्यगक्तक आयुष्याि िे िक्ीच आिंदी राहू शकि 
िाहीि ही िस्तुब्स्िी आहे. आपण ििवांिा फििू शकू देखील, पण जी 
टोचणी ििाला लागेल िी कशी तििरणार? म्हणूिच किमाची िीिी त्ांिाच 
िाटिे ज्यांिी आपल्ा आयुष्याची िाटचाल करिािा अित्ाचा आधार घेिलेला अििो रकंिा अन्यायािे, चुकीच्ा िागमािे 
िागूि काही किािलेले अििे. अपराधाची टोचणी ििेल िर िे कि्ष िग आपल्ािागे हाि धुिूि लागि िाही आणण 
अंथरूणािर पिल्ापिल्ा शांि झोप आपल्ाला लागू शकिे. झोप आणण कि्ष यांचा खूप जिळचा िंबंध आहे. चांगले 
कि्ष करणाऱयाला िुखाची झोप तिसश्चि लािणार? शेिटी िुखाची व्ाख्या ही काय अििे? तिखळ आिंद, तििधेळ िुख, 
स्वगतीय आिंद ह्ा िि्ष िाक्प्रचारांचा एकच ितििाथ्ष अििो िो म्हणजे न्याय आणण राजिान्य िागमािे जीिि व्िीि करणे! 
बाकी पररणाि चांगले होिील याि शंकाच िाही. 
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मरण	दाराशषी	झाल्ावर	मषी	म्हटले	

तुला	शंभर	वष्ग	आयुष्य	आहे	

तेव्ा	मरणहषी	चाट	पडलं	आणण	म्हणालं

काय	हा	मनुष्य	आहे	?

हे ििि काय्षिग् अिणाऱया आणण झोकूि देऊि 
प्रािाणणकपणे काि करणाऱया िाणिाच्ा बाबिीि 
अगदी िंिोिंि खरे आहे. कािािे िि्षिािाचा प्रत्ेक श्ाि 
िदपुयोगाि आणला जािो. िेिािािािे जिळीक िाधिो. 
ही पारिाभथ्षक जीििाची कोिसशला आहे. ििा तिश्ाि 
हे करायला िदि करिो. कुइच्ांचा त्ाग ही आत्माची 
खरी गरज आहे. िव्ा िहस्तकाि िहदच्ांचे पंख घेऊि 
आत्माला क्षेपणास्तांपुढे झेपाियाचे आहे, हेच ििरलालजी 
िाित्ािे िांगि आले आहेि.

आयकर तििागाच्ा िितियुक्त अभधकाऱयांंच्ा 
प्रसशक्षणिगमाि िाग्षदश्षि करिािा फेब्ुिारी २०१३ रोजी 
जळगािच्ा जैि हहल्सिर ििरलालजटींिी एक िारण 
केले. हे िारण 'जैि हहल्सिरील जागरण' (िाग-३) या 
पुस्तकाि 'जीििध्ेय अिेल िरच जगणे होईल िाथ्षक' या 
शीर्षकाखाली छापण्याि आले आहे. या 
िारणाि िोठे िाऊ म्हणाले,

"....	जषीवन	हेच	कम्ग	आणण	कम्ग	हेच	जषीवन'	(Life	is	
work	and	work	 is	 life)	याचा	 ननश्चित	अथ्ग	आपण	
घ्ायचा	तरी	कसा?	कोणत्ाहषी	कृतषीनवना	एखादषी	व्यक्ी	
ककमान	 दहा	 नमननटे	 तरी	 राहू	 शकते	 का?	 प्रत्ेकजण	
कुठल्ातरी	कृतषीमध्ये	मग्न	असते,	शारीररक	कृतषी	असेल,	
मानश्सक	कृतषी,	आध्यात्मिक	कृतषी	अथवा	इतर	काहषी	ना	
काहषी	 करण्ात	 व्यस्त	 असतोच.	 कुठल्ाहषी	 कृतषीनवना	
माणसाचे	जगणे	हे	मरणापेक्ाहषी	वाईट	असते.	आयुष्याच्ा	
वाटचालषीत	जगण्ाच	ंसाथ्गक	 होईल	अस	ंकाहषी	आपण	
केलच	नसेल	तर	जे	जगलो	त्ाचा	अन्वयाथ्ग	पद्धतशषीरपणे	
आपण	 लावू	 शकणार	 नाहषी.	 जषीवन	ध्येय	 हवेच!	 म्हणून	
माझा	 सववांना	 प्रेमळ	 सल्ा	 आहे	 की,	 नवधायक	 अस	
काहषीतरी	करा.	खरंतर	फावला	वेळ	नमळतो	कसा?	हाहषी	
एक	गंभषीर	प्रश्न	आहे.	सतत	काय्गमग्न	माणसाला,	जषीवनाच	ं
उकदिष्	ननश्चित	केलेल्ा	धडपड्ा	माणसाला	फावला	वेळ	
नमळणं	 तस	 मुश्किल	 आहे	 आणण	 नमळालाच	 तर	 त्ान	े
'आपले	 जषीवनध्येय'	 कोणते	 आहे,	 त्ादृष्षीने	 आपलषी	
हदशा	योग्य	आहे	ना,	अशा	प्रकारचाच	 नवचार	त्ा	उसंत	
नमळालेल्ा	वेळी	करावा	म्हणजे	कामाला	अधधक	उत्म	
प्रकारे	 गतषी	 देता	 येते.....	 जषीवनध्येय	 ननश्चित	 करताना	
केवळ	 उदरभरणाचा,	 उदरननवमाहाचाच	 नवचार	 करून	
भागत	नसते,	तर	माणूस	म्हणून	जगताना	शारीररकदृष्टा	
सुदृढ,	समाधानषी	आणण	मानश्सकदृष्या	आनंदषी,	अधभरूचषी	
'संपन्	 जगता	 यायला	 पाहहजे,	 आपणासह	 इतरांचेहषी	
जगणे	 सुखषी	 संपन्	करता	 यायला	 पाहहजे.	 माझ्ापुरता	
नवचार	केला	तर	मषी	असे	म्हणेन	अधधकाधधक	लोकांच्ा	

जषीवनात	 बदल	 घडवून	 आणण्ासाठी	 प्रयत्नरत	
राहणे	 हेच	 माझे	 'जषीवनध्येय	 आहे" [पाि िं. 

४४-४५].

िर ििूद केलेला िारणािला एक 
पररचे्दही िाऊंच्ा जीििकायमाचे स्पष्ीकरण 
करण्याि पुरेिा आहे. िोळे उघिे देिूि शांि 

चचत्तािे ि तिचारपूि्षक हा िजकूर आपण 
िाचला िर िाऊंिी आयुष्यिर ज्या 
तिचारिूल्ांची काि धरूि अल्ािधीि 
(१९६३ िे २०१६) जे प्रचंि दैदीप्यिाि काि 
उिे केले त्ाचे िि्ष कळू शकेल. ज्या ज्या 

जीििध्ेय अिेल 
िरच जगण्याला 
अथ्ष आहे. 
अन्यथा जगणे हे 
िरणापेक्षाही िाईट 
आहे, अिे खिे 
बोल िारणािूि 
िुिाििािा 
ििरलाल जैि
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गोष्टींचा ध्ाि त्ांिी घेिला िो पूण्षत्ाला िेण्याचा प्रयत्न 
केला. यािाठी प्रचंि खस्ता खाल्ला, िेहिि केली. ििोर 
उभ्ा राहहलेल्ा अिाढव् प्रश्नांचा ििस्ा आणण आव्ािांचा 
धीरोदात्तपणे ििथ्ष िुकाबला केला. धे्याच्ा तिजयािर 
शेिटी आपले तिशाण रोिले. 

आधी केले मग सांगगतले.

िंशोधिाचे काि फार अिघि अििे. िे लगेच पूण्ष होि 
िाही. िाित्ािे काही िर्ष त्ािाठी प्रयत्न करािे लागिाि. 
तियमािीिाठी ग्रॅंि िैि जािीची केळी आणिू त्ाचे रटश्यूकल्चर 
िंत्राद्ारे रोप बितिणे, त्ािाठी अत्ाधुतिक िंत्रज्ािाची 
अद्ािि अशी रटश्यूकल्चर लॅब उिारूि दरिरती १० कोटी 
रोपे ियार करूि िी देशिरािील शेिकऱयांिा पुरतिणे, केळी 
रपक िाढतिण्याचे िंपणू्ष िंत्रज्ाि तिकिीि करूि त्ािाठी 
हठबक सिचंि, फरट्षगेशि, पाणी व्िस्ापि, गादीिाफा 
िच्ल्चगं, स्रटयंग बॅग चढतिणे, केळी तियमािीिाठी लागणारे 
इन्फ्ास्ट्रक्चर उिे करणे, केळी रपकतिण्यािाठी आधुतिक 
िट्टा (रायपतिगं चेंबि्ष) उिारणे, िाहिुकीिाठी कोल्ड चेि 
उिी करणे या िि्ष कािाि त्ांिी लक्ष घािले. िुख्य म्हणजे 

हे िगळे स्वि: आधी केले िग िांगगिले. अशा पद्धिीिे 
त्ांिी िाचळंब, पपई, िोिंबी, पांढरा कांदा, िाजीपाल्ाची 
रोपे अशा अिेक रपकांिर काि केले. िुख्य म्हणजे लहाि 
शेिकऱयांिा ििे हायटेक िंत्रज्ाि किी खचमाि किे उपलब्ध 
होईल याकिे त्ांिी बारकाईिे लक्ष हदले. हठबक आणण िुरार 
सिचंि ही िर त्ांिी देशाला हदलेली देणगीच आहे.

शेिीिूि उत्पाहदि होणाऱया कच्च्ा िालािर प्ररक्रया 
करणारे कारखािे उिारल्ासशिाय िूल्िृद्धी होऊि 
शेिकऱयाला िालाची रास्त रकंिि तिळणार िाही हे ओळखिू 
ििरलालजटींिी स्विः जळगािाि आणण देश-परदेशाि केळी, 
आंबा, कांदा-लिूण, ििाल्ाचे पदाथ्ष, िाचळंब, आिळा, 
सििाफळ, फणि, िंत्रा, िोिंबी, अििि यािर प्ररक्रया 
करणारी कारखािदारी उिी केली. शिेकऱयांच्ा िालाला 
जगाची बाजारपेठ दाखतिली. यासशिाय िौर ऊजमा प्रकल्, 
बायो एिजती, िेंद्रीय खि तिति्षिी, िघि ि अतििघि पद्धिीिे 
फळबागांची उिारणी, ििीकरण, जलिंधारण ि पाणलोट 
तिकाि, गांधीिीथमाची उिारणी अशी अिंख्य कािे उिी 
केली आहेि. ही िि्ष कािे करिािा त्ांिी एकाग्रिेिर अत्ंि 

व्याज कसे परत फेडयायचे?
जर येथूि परि जािािा बरोबर काही न्यायचे िाही िर िग आपण 

पृथ्ीिर जन् का घेिला? त्ाचे उत्तर अिे आहे की परिात्मािे 
आत्मित्ाला जे शरीर हदले त्ाला शरीरधि्ष पाळण्याि िांगगिले. 
त्ाि दोि िहत्ाची ित्े होिी. ‘अहं ब्ह्ास्स्म’ आणण ‘इदं ि िि’ । 
म्हणजे िि्ष िुझेच अिले िरी िुझे काहीच िाही हे ििि ध्ािाि 
ठेिायला हिे. परिात्मािे आपल्ा हािी जी पृथ्ी तिश्ािािे 
अिािि म्हणूि हदली त्ािर जे व्ाज द्ायचे िे कोणिे? िर येथूि 
परि जािािा पृथ्ीिर यणे्याच्ा िेळी िी सजिकी िुंदर होिी त्ापेक्षा 
अभधक िुंदर िी करूि िोिायची. ििरलाल जिै हेच िर आयुष्यिर िांगि 
आले. िुििे िांगूि िे थांबले िाहीि. िशी पृथ्ीची िेिा करूि त्ांिी स्विःचा अिा िुंदर तििग्ष जैि हहल्सच्ा रूपािे 
उिा करूि दाखतिला आणण ििुंधरेचे पांग फेिले. याचिाठी केला होिा अट्ाहाि शेिटचा हदि गोि व्ािा आणण हे 
जग िी िुंदर करीि जाईि हा ध्ाि िाऊंिारखा आपणही घिेला पाहहजे. जे क्षेत्र आपण कायमािाठी तिििले आहे 
त्ाि तिष्ाि होऊि अतिशय उत्ति प्रकारे काय्ष करीि राहण्याची िहत्ताकांक्षा आपण बाळगली आणण तिला िूि्ष 
स्वरूप देण्यािाठी अथक िेहिि घिेली िर आपल्ाला हे व्ाज देणे कहठण जाणार िाही. 
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िर हदलेला होिा. एकाग्रिा हे िगळ्ा कािाचे प्रिुख अंग 
आहे हे िे जाणूि होिे. आज जगाि जे जे ज्ाि आढळिे िे 
िे िारे िाििाच्ा एकाग्रिेिूि तििमाण झालेले आहे, याची 
िाऊंिा पणू्ष जाणीि अिल्ािुळे त्ांिी िहकाऱयांिा त्ा 
पद्धिीिे ियार केले. त्ा िाटेिे िेले. आपण एकाग्रिेिे काि 
केले िर, तिश् आपली अिेक रहसे् दाखिायला ियार आहे. 
यािाठी एकाग्रिा ही आिश्यक बाब आहे यािर त्ांिी पुन्ा 
पुन्ा िर हदला आहे.

िाििी ििाच्ा तिरीक्षणाच्ा बाबिीि एकाग्रिा होणे 
कठीण आहे. ििाच्ा तितिध शक्ती तितिध पािळ्ांिर 
िािरि अििाि. त्ांिा एकत्र करणे दलु्षि आहे. िोठ्ा 
कष्ािे या शक्ती एकत्र कराियाच्ा झाल्ाि त्ािाठी प्रचंि 
एकाग्रिा लागेल. िशी एकाग्रिा ििरलालजटींिी प्रयत्नपूि्षक 
स्विःिध्े उत्पन्न केल्ािुळे त्ांिा आत्मरूपाच्ा गाभ्ाचा 

प्रत्य आला. एकाग्रिेिूिच हे घिू शकिे. िुम्ही आस्स्तक अिा 
की िास्स्तक अिा, िुिच्ा कृिीिील एकाग्रिा िुम्हाला पुढे 
िेिे. आपण ििाला जेव्ा अिे तिचारिो की अिे का? िेव्ा 
आपल्ा एकाग्रिेची क्षििा आपणच - एका अथमािे िोजि 
राहिो. त्ािाठी िाटे्ल िे कष् घेण्याची ियारी हिी. स्विःला 
जोपययंि आत्मािुिि येि िाही िोपययंि खूप झगिािे लागिे. 
पण त्ािंिर जे ित् गिििे हे स्विःच्ा पायािर उिे राहिे. 
त्ाला धरूि उिे करण्याची आिश्यकिा िाही. ही िाधिा 
दीघ्ष अिली िरी शक्य आहे. तिचा पदपथ ििरलाल िाऊंिी 
त्ांच्ा कािािूि आपल्ापुढे ठेिलेला आहे. िंयिशील 
ििाच्ा िाधिेिूि िो ििजूि घेऊि पुढे जाण्याचा िंकल् 
िाऊंच्ा या िािव्ा पुण्यतिथीच्ा तितििािे आपण करूया 
ही कळकळीची तििंिी करूि येथे थांबिो.

काि हे िेहिीच आिंददायी अििे. फक्त आपण त्ाच्ाकिे कशाप्रकारे ि 
कोणत्ा िाििेिे पाहिो यािरूि त्ा आिंदाचा प्रकार ि प्रिाण ठरि अििे. 
काि हे उतृ्ष्च व्ायला पाहहजे ही आिूि उिती अिेल िर िे जीििाचे ‘पॅशि’ 
ठरिे. िग कोणिेच ‘काि िला आििि िाही’, ‘िला करण्याि रि िाही’ अिे 
शब्द िुखािूि बाहेर पिि िाहीि. काि पूण्षत्ाला िेण्याचे देखील एक िंत्र आहे. 
िे एकदि पूण्षत्ाला जाि िाही. त्ािाठी अगोदर िैचाररक पािळी पररपूण्ष ि 
िक्ि करािी लागिे. काि करण्याचा तिधमार करािा लागिो. िग कोणत्ा 
िागमािे जाऊि िे ििीि न्यायचे याची आखणी करािी लागिे. िेगिेगळ्ा 
पयमायांचा तिचार करूि किीिकिी खचमाि, किीिकिी िेळेि ि किीिकिी 
श्िाि िे किे होईल आणण ििवोतृ्ष् गुणित्ता कशी िाधली जाईल या दृष्ीिे आखणी करािी लागिे. आपल्ापैकी 
प्रते्कजणािे याचा तिसश्चि अिुिि घेिला अिेल. कारण छोटे-िोठे कोणिेही का काि अिेिा त्ािाठी हाच िाग्ष 
चोखाळािा लागिो. त्ािाठी अिुििाच्ा पायऱया उपयुक्त ठरिाि. अिुिि हा कािाच्ा यशस्वीिेचा गुरू अििो. 
रकिी ििापािूि आपण काि केले ि त्ाि जीि ओिला यािरूि अिुििाची िकििा आणण गाठोिे िोठे प्रबळ होि 
अििे. िुित्ा पाट्ा टाकूि रकंिा टंगळिंगळ ि काि चुकारपणा करूि अिुिि ििृद्धीचे बळ प्राप्त होऊ शकि 
िाही. म्हणूिच आपल्ाकिे एक जिुी म्हण आहे ‘जािे िंशा िेव्ां कळे’.  अिुििाचा िांिि हा जीििाची िेळ ििृद्ध 
आणण आिंदी िर करिोच पण िी शेिटपययंि टिटिीि राहािी यािाठी काळजीही िाहिो. रपकल्ा पािाचे श्ेष्पण 
या अिुििाच्ा िठीि िाठलेले अििे. या िंचचिाचा फायदा ििाज ि राष्ट्र ाच्ा उन्निीकरीिा झाला िर िुिचे जीिि 
िाथ्षक झाले अिे िािले जािे. िेव्ा जीििाची िाथ्षकिा िुिच्ाच हािी आहे. काि किे करायचे हे िुम्हीच ठरिा 
आणण िुिच्ा कािाचे ि जीििाचे िालक व्ा!

अिुरवाच्ा मांडवावर जीविाची समृद्ी!
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“पांढऱया ि लाल कांद्ाचा टीएिएि (एकूण िाररूप 
घििाग - टोटल िोल्ूबल िाॅसलिस् ि) िाढिूि ििीि 
िंकररि जािी ियार करण्याचा काय्षक्रि िंशोधि िंस्ांिी 
हािी घ्ािा. यािाठी लागणारी िि्ष िदि जिै इररगेशि 
कंपिीिफधे  हदली जाईल”, अिे जैि इररगेशि कंपिीचे 
उपाध्क्ष ि व्िस्ापकीय िंचालक श्ी. अतिल जिै 
यांिी जाहीर केले.

इंरियि िोिायटी ऑफ अॅंसलयम्, 
जिै इररगेशि, जळगाि, कांदा ि लिूि 
िंशोधि कें द्र, राजगुरूिगर यांच्ा 
िंयुक्त तिद्िािे ११ िे १४ फेबु्िारी, 
२०२३ या काळाि जळगािच्ा जैि 
हहल्सिर तििरी कांदा ि लिूण राष्ट्र ीय 
परररद िरली होिी. तिच्ा उदस्घाटि 

ििारंिाि श्ी. अतिल जैि बोलि होिे. परररदेच्ा उदस्घाटि 
ििारंिाला िाजी कुलगुरू िाॅ. िुिार पुरी, िाजी कुलगुरू िाॅ. 
रकिि लिांिे, कुलगुरू िीरजा प्रिाकर, ‘चाय’चे  अध्क्ष िाॅ. 
एच. पी. सिगं, िाॅ. आर. पी. गपु्ता, िाॅ. पी. के. गपु्ता, िाॅ. तिजय 
िहाजि ि अन्य िान्यिर उपब्स्ि होिे. परररदेि जी तितिध 

चचमाित्रे झाली त्ांिा अकोला येथील िाॅ. पंजाबराि 
देशिुख कृरी तिद्ापीठाचे कुलगुरू िाॅ. शरद 

गिाख, िाजी कुलगुरू िाॅ. वं्कटराि िायंदे 
उपब्स्ि होिे. 

िाळतिलेल्ा (िट्र ाईि) पांढरा कांदा 
ि लिूणला जगिर खूप चांगली िागणी 
अिल्ाचे िांगूि श्ी. अतिल जैि म्हणाले 

की, आपला िारिािला लिूण प्ररक्रया 
केल्ािंिर चाॅकलेटी (ब्ाऊि) रंगाचा होिो. 

ियानवन्यपयूि्भ संशोधियासयाठी सहकयार्जाची जैि इररगेशिची तर्यारी

कांद्याच्या िवीि संकररत जयाती तर्यार करया
अतिल जिै यांचे शास्तज्ांिा आिाहि



फेब्रुवारी  २०२३ 22

त्ािुळे त्ाची िागणी किी होिी. लिूण िर्षिर उपलब्ध 
होऊ शकिो पण कांदा िात्र प्ररक्रयेिाठी िर्षिर उपलब्ध 
होि िाही. िो ८ िे १० िहहिे िाठतििा येिो. यािाठी िर्षिर 
रटकूि उपलब्ध होऊ शकेल अशा कांद्ाच्ा जािटींचे िंशोधि 
करायला हिे. ििेच पांढऱया ि लाल अशा दोन्ी रंगांच्ा 
कांद्ाि टीएिएिचे प्रिाण किी अििे. िे िाढणे आिश्यक 
आहे. पाण्याचे प्रिाण आपल्ा कांद्ाि जास्त अिल्ािुळे 
प्ररक्रयेचा खच्ष अभधक यिेो. त्ािाठी १८ िे २४ पययंि 
टीएिएि जाईल अशा कांद्ाच्ा जािी शोधूि काढल्ा 
पाहहजेि. कांदा रपकाि अजूि िंकररि जािी ियार झालेल्ा 
िाहीि. बऱयाच िरवांपािूि िंशोधिाचे काि चालू आहे. िे 
खूप िंद गिीिे होि आहे. िंशोधि िंस्ांिी या कािाि लक्ष 
घालूि ििीि िंकररि जािी ियार कराव्ाि. ििेच खरीप 
कांद्ाि टीएिएि खूपच किी आहे. िो किा िाढतििा 
येईल याचा तिचार करािा. कांदा हे चार िहहन्याचे पीक 
आहे. त्ाच्ा तिकािाचा कालबद्ध काय्षक्रि हािी घ्ािा. 
यािाठी लागणारी िि्ष प्रकारची िदि जिै इररगेशििफधे  
करण्याची आिची ियारी आहे.

यािेळी झालेली िान्यिरांची िारणे थोिक्याि 
पुढीलप्रिाणे -

१)	डाॅ.	ककसन	लवांडे (िाजी 
कुलगुरू, िाॅ. बाळािाहेब 
िािंि - कोकण कृरी 
तिद्ापीठ, दापोली 
ि अध्क्ष, इंरियि 
िोिायटी ऑफ 
अॅंसलिन्स).

शास्तज्, तिद्ाथती, 
शेिकरी, तब्िर, तबयाणे 
तियमािदार, धोरणकिधे आणण 
कांदा, लिूण ि ििाल्ाच्ा रपकाि काि करणाऱयांिा 
आपल्ा ििस्ा ि म्हणणे िांिण्यािाठी व्ािपीठ 
उपलब्ध व्ािे म्हणूि २००७ िाली इंरियि िोिायटी ऑफ 
अॅंसलिन्सची स्ापिा करण्याि आली. दर िीि िरवांिी 
िोिायटी राष्ट्र ीय चचमाित्र आयोसजि करिे. यापिूती पुणे ि 
जालिा येथे चचमाित्रे झाली. तििरे चचमाित्र जळगािच्ा 

जळगािच्ा जैि हहल्सिर कांद्ाच्ा ८२ जािटींचा उिा करण्याि आलेला पथदशती प्रकल्.
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जैि हहल्सिर जैि इररगेशिच्ा िहकायमािे िंपन्न होि आहे. 
कांदा िाठिण, लागििीचे यांरत्रकीकरण, बीजोत्पादि, 
झालेले िंशोधि शेिकऱयांपययंि पोहचतिणे, िंकररि कांदा 
तबयाण्याची तिति्षिी आदी तिरयांिर परररदेि चचमा होणार 
आहे. िहाराष्ट्र ाि हदििेंहदिि कांदारपक िाढि अिूि १९९९ 
िाली राज्याि िाठिण क्षििा फक्त चार लाख टि होिी. 
िी आज ४० लाख टिािर गेली आहे आणण िध्प्रदेशची 
िाठिण क्षििा २५ लाख टि झाली आहे. देशाि शंिर 
लाख टि कांदा आपण िाठिू शकिो. या िाठिणीिुळे िाि 
ब्स्रीकरणाला िदि झाली आहे. त्ािुळे िरकारिे कांदा 
िाठिणुकीिाठी अिुदाि जाहीर केले आहे. रोप टाकणी िे 
काढणीपययंि एकरी ७० िे ८० िजूर हदिि काि उपलब्ध 
होिे. ३०० रुपयांप्रिाणे िजुरी धरली िर ३५ िे ४० हजार 
रुपये केिळ िजुरीिर खच्ष होिो. म्हणूि यंत्रािे पेरणी करणे 
िुरू केले आहे. टट्र ान्सप्ांष्क्टगंिाठीही यंत्र बितिले आहे. 
त्ािुळे लागििीच्ा खचमाि दोि िृतियांश बचि करिा 
आली. 

आज बाजाराि तिक्रीिाठी जो कांदा यिेो त्ाचीच 
तिक्री होिे. हा कांदा अिेक जािटींचा ि तिरतिराळ्ा 

प्रकारचा अििो. प्रत्ेक जािीच्ा कांद्ाची िैसशष्टे ि 
गुणधि्ष तिरतिराळे आहेि. त्ािुळे तियमािीिाठी खाि 
व्रायटी तििमाण करणे गरजेचे आहे. िरच िोट्ाचे 
प्रिाण किी होऊ शकेल. राजगुरूिगर िंशोधि कें द्रािे 
रब्ी हंगािािाठी िंशोभधि केलेल्ा ‘िीिाशक्ती’ आणण 
‘िीिारकरण’ ििेच खरीपािली ‘िीिा िाक्ष रेि’ या व्रायटी 
िाठिणुकीिाठी चांगल्ा अिल्ािे त्ांची तियमाि होऊ 
शकिे. बीजोत्पादिाि खूपच अिचणी आहेि. एकाच गािाि 
८ िे १० कंपन्या तिरतिराळ्ा व्रायटटींचा बीजोत्पादिाचा 
काय्षक्रि िेगिेगळ्ा शेिकऱयांच्ा शेिीिर राबतििाि. 
कांदा हे पीक परपरागीिििािे (क्राॅिपाॅसलिेटेि) ियार होि 
अिल्ािुळे तबयाण्याच्ा जािीची शुद्धिा राखली जाि 
िाही. िी राखायची अिेल िर एक रक.िी.च्ा अंिराि दिुरी 
व्रायटी लािायला िको. शक्यिो एका गािाि कंपन्यांिी 
एकाच व्रायटीचे तबयाणे ियार करािे. एका गािाि एक 
व्रायटी ही िंकल्िा राबतिली िर शेिकऱयांिा फायदा 
होईल. व्रायटीची शुद्धिा राहू शकेल. आज त्ाबाबि 
काहीही काि होिािा हदिि िाही. 

राजगुरूिगरच्ा िंशोधि कें द्रािे िीिाशक्ती, िीिाराज, 

इंरियि िोिायटी ऑफ असॅलयम्च्ा ििीिे कांदा प्ररक्रयेिाठी जैि इररगेशिला पुरस्ार देण्याि आला. त्ािेळी व्ािपीठािर  
िॉ. एच.पी. सिगं, िॉ. िुिार पुरी, अतिल जिै, िॉ. रकिि लिांंिे, िुिील गुप्ता, गौिि देििमा, रोशि शहा, िंजय पारख, अतिल ढाके, 
तिलाि पाटील, िॉ. पी.के. गपु्ता, िॉ. तिलाि िहाजि .
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िीिा िाक्ष रेि, िीिा िफेद, िीिा श्ेिा, िीिा रकरण 
यांिारख्या कांद्ाच्ा दहा जािी तिकिीि केल्ा अिूि 
गादीिाफ्ािर हे पीक लािल्ाि आणण हठबक सिचंिािे 
पाणी हदल्ाि एकरी १५ िे १८ टिापययंि उत्पादि होऊ 
शकिे. दहा टिाच्ा खाली उत्पादि परििि िाही. ९० िे 
१२० ग्रॅिचा लाल रंगाचा कांदा सिगंापूर, िलेसशया, थायलंि 
ि अरब अतिरािटींिध्े जािो. िात्र युरोपला आकारािे िोठा 
म्हणजे २०० िे २५० ग्रॅिचा कांदा लागिो. िारि िरकारचे 
कांदा तियमािीचे धोरण धरिोिीचे अिल्ािुळे आंिरराष्ट्र ीय 
बाजारपेठेि अजिू आपल्ा देशाला खात्रीचे ि तिश्ािू 
पुरिठादार अिा िािलाैरकक प्राप्त झालेला िाही. त्ािुळे 
बऱयाचदा तियमािीिर तिपरीि पररणाि होिो. कांद्ाच्ा 
िंकररि जािटींच्ा तिति्षिीिाठी प्रत्ेक जण स्विंत्रपणे 
काि करिो पण िािुदागयकपणे एकत्र येऊि कोणीच काि 
करीि िाही म्हणूि आपण िागे पिलो आहोि. 

२)	डाॅ.	नवजय	महाजन (प्रिारी िंचालक, कांदा-लिूण 
िंशोधि कें द्र, राजगुरूिगर) 

आपल्ाकिे शेिकरी 
िोठ्ा प्रिाणाि लाल 
कांदा लाििाि. 
पण प्ररक्रयिेाठी  
पांढऱया कांद्ालाच 
िागणी आहे. त्ािुळे 
शिेकऱयांिी पांढऱया 
कांद्ाच्ा लागििीकिे 
िळले पाहहजे. िीहायिट्र ेशििाठी 
काही िेल्फ हेल् ग्रपुिे िाैर उजधेचा िापर करूि िोठ्ा 
प्रिाणािर रोजगार तििमाण करूि हदला आहे. िारि, चीि, 
अिेररका, इसजप्त या देशािूि िीहायिट्र ेटेि कांदा तियमाि होि 
अिूि त्ाचे िाकधे ट जिळपाि दोि लाख टिाचे आहे. िारि 
प्ररक्रया केलेला ८५.२५ हजार टि कांदा तियमाि करीि अिूि 
आपला तियमािीिला एकूण िाटा ३१.१ टक्ा एिढा आहे. 
िारिािील पांढऱया कांद्ाि फक्त १२.५ टके् टीएिएि 
अिूि १५ टक्क्यांपके्षा जास्त टीएिएि अिणाऱया थोड्ा 
हदििांच्ा व्रायटी िारिाि उपलब्धच िाहीि. १५० िे १८० 
हदििांच्ा कांद्ाच्ा काही व्रायटी जगाि उपलब्ध आहेि 
त्ांचा टीएिएि १५ िे २४ टके् आहे. पण िारिाि त्ांचे 

कंद उत्पाहदि होि िाहीि. िहाराष्ट्र ाि कांद्ाच्ा ८५ व्रायटी 
आहेि. पण १५ पेक्षा जास्त टीएिएि अिणाऱया फक्त पाच 
व्रायटी आहेि. १८ पेक्षा जास्त टीएिएि आपल्ाकिे 
फक्त ०.१३ टके् कांद्ाि तिळाला. िीिा शभु्रा व्रायटीचा 
टीएिएि ११ िे १२ टके् अिूि िी खरीप ि रब्ी या दोन्ी 
हंगािाि लाििा येिे. तिदिमािील एका शिेकऱयािे एकरी २१ 
टि कांदा उत्पादि घेऊि २२ च्क्वटंल तबयाणे उत्पाहदि केले. 
लिूण उत्पादिाि चीि िंिर िारिाचा जगाि दिुरा क्रिांक 
अिूि पाच िरमाि आपण ६४ हजार टि लिूण तियमाि 
केला. राजगुरूिगरच्ा िंशोधि कें द्रािर पांढऱया कांद्ाच्ा 
चार लाईन्स आम्ही तिकिीि केल्ा अिूि त्ाि १८ टके् 
टीएिएि आहे. िात्र त्ािाठी िीि िरधे लागली. देशिरािील 
२६ कें द्रांिध्े िध्ा िंकररि िाणािाठी चाचण्या चालू 
अिूि त्ाचे ररझल्ट उत्ति हदििाहेि. त्ािुळे एक-दोि 
िरमाि ििीि िाण तिकिीि करूि िो प्ररक्रयिेाठी िापरिा 
येईल अशी आशा आहे. 

िध्ा िारिाि ज्या कांद्ाच्ा जािी आहेि त्ांचा 
टीएिएि १२ िे १३ टके् आहे. जैि इररगेशि प्ररक्रयिेाठी 
जो पांढरा कांदा िापरिो त्ाचे तबयाणे िपाट प्रदेशाि ियार 
होऊ शकि िाही. त्ािाठी िोंगराळ िाग लागिो. म्हणजे 
सजथे हदिि िोठा अििो ि जास्त थंिी अििे तिथेच हे 
तबयाणे ियार होऊ शकिे. बी आणण कांदा दोन्ी उत्पाहदि 
होईल अशी जाि जेव्ा येथे उपलब्ध होईल िेव्ा प्ररक्रया 
कारखािदारीला उसज्षिािस्ा येईल. िाैर ऊजधेचा िापर 
केल्ाि प्ररक्रयेला जागा किी लागिे ि िोठा रोजगार 
तििमाण होऊि लघुउद्ोग िाढू शकिाि. 

महयारयाष्ट् यातील कांदया उत्यादि व वयाढ दश्भनवियारया तक्या

वष्ग उत्ादन	(मे.टन) वाढ	(टके्)
२०१४-१५ १८.९३ --
२०१५-१६ २०.९३ १०.५
२०१६-१७ २२.४३ ७.२
२०१७-१८ २३.२६ ३.७
२०१८-१९ २२.८२ -१.९
२०१९-२० २६.०९ १४.३
२०२०-२१ २६.६४ १.९
२०२१-२२ ३१.७० १९
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३)	 डाॅ.	 सतषीश	भोंडे	 (कांदा पीक िज्ज्ञ ि िल्ागार, 
िासशक)

कांद्ाची रोपे ियार 
करणारे िि्षरीिालक 
कांद्ाच्ा तबयाण्यािर 
ि ज्या जतििीि कांदा 
लािायचा आहे त्ा 
िािीिर कोणिीही 
प्ररक्रया ि िपािणी 
करीि िाहीि. िािीिाठी 
बायोफंगीिाईििस् आणण 
तबयाण्यािाठी बायोफरट्षलायझि्ष ि 
बायोफंगीिाईि िापरले पाहहजे. रोपे ियार करिािा िि्षरीि 
प्रिी चाैरि रक.िी.ला पूिती १० ग्रॅि तबयाणे िापरायचे पण 
आिा ५ ग्रॅि तबयाणे िापरिाि ि िे पुरिे. बीबीएफचे िंत्रज्ाि 
िापरूि गादीिाफ्ािरच कांदा लािला पाहहजे ि प्रिी 
चाैरि तिटरिधे् ६५ रोेपे लािली पाहहजिे. सिचंिािाठी 
हठबक ि िुरार िंचाचा िापर केला िरच कांद्ाचे अभधक 
उत्पादि तिळू शकिे. हठबकिुळे पाण्याची िोठी बचि 
होऊि एकरी १ िे २ सलटर ऑगधेतिक अॅंसिििस् िोिली 

पाहहजेि. त्ािुळे अन्नद्रव्ांची उचल चांगली होिे. एक टि 
कांदा उत्पाहदि करण्यािाठी ित्र २.७ िे ३.४ रकलो, सु्रद 
१.३ िे १.४ रकलो आणण पालाश (पोटॅश) ३.९ िे ४.६ रकलो 
हदले पाहहजे. िायटट्र ोजिपेक्षा कांद्ाला पोटॅशची गरज जास्त 
अििे. ििेच िॅग्ेसशयि ०.४३ रकलो, एि ०.५७ ग्रॅि हदले 
पाहहजे. ित्र ९ आठििे, सु्रद ८ आठििे आणण पालाश १३ 
आठििे द्ािे. िायक्रोन्यटूट्र ीयंट दर एक िहहन्यािे द्ािीि. 
४५ िे ५० हदििािंिर िायटट्र ोजि देणे थांबिािे. जतििीिले 
पोटॅशचे प्रिाण किी झाले आहे. िे िाढणे गरजेचे आहे. कांदा 
रपकािाठी जो रपकतििा काढला जािो त्ाची पुिर्षचिा 
करणे गरजेचे आहे. उत्पाहदि झालेल्ा ि िाठिण केलेल्ा 
कांद्ाला जर कोंब फुटि अििील िर गॅिा रकरणांची 
(इररिेशि) प्ररक्रया करािी. 

िाठिणुकीच्ा हठकाणी १० िे १२ िीग्री िापिाि ि 
७० िे ७५ आरएच ठेिािे. िाध्ा चाळीि २५ िे ३० िीग्री 
िापिाि राखािे. कीिी आणण रोगाच्ा तियंत्रणािाठी 
बोटॅतिकल आणण बायोपेस्ीिाईि िापरािीि. स्ीकीटट्र ॅप्स 
आणण फेरोिि टट्र पॅ्स लािािेि ििेच अॅंिज्युवं्टिस् िापरािेि. 
िध्ा फिारणीि ३५ िे ४० टके् िुधारणा झाली अिूि 
चुकीची तििीिाईि िापरू ियेि. 

कुलगुरू, िॉ. िीरजा प्रिाकर, िॉ. रकिि लिांिे, यांच्ािििेि कांद्ाच्ा पथदशती प्रकल्ाची 
पाहणी करिािा के.बी. पाटील, िॉ. बी.के.यादि, िुिि शिमा, हदलीप बऱहाटे आदी.
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शयाश्वत ऊस उत्यादि तंत्रज्याियाचया अवलंब 
आणि रयाष्ट् ीर् जैवइंधि धोरियामुळे भयारतीर् 

सयाखर उद्ोगयाचे पुिरुज्ीवि शक्य !

डॉ.	रावसाहेब	डौले
िुख्य ऊि िल्ागार

राष्ट्र ीय िहकारी िाखर कारखािा िहािंघ,
ििी हदल्ी - ११००४९

प्रस्याविया 

िारि हा ब्ाझीलिंिर जगािील दिु-या क्रिांकाचा ऊि 
उत्पादक देश िर इंधि आयािीि तिि-या क्रिांकाचा प्रिुख 
आयािदार देश आहे. देशाच्ा एकूण गरजेपैकी ८२ टके् 
इंधि तिदेशािूि आयाि करािे लागिे. इंधि दरिाढीचा 
प्रतिकूल पररणाि देशािील प्रिुख िािल्ा जाणाऱया कृरी, 
औद्ोगगक ि िेिा क्षेत्रािर होऊि िाहसजकच दैिंहदि िस्तू 
ि िेिा िहागिया होिाि. इथेिॉल हे १०० टके् ज्वलिशील 
जैिइंधि अिल्ािे िाििाला घािक ठरणारे काब्षि 
उत्ज्षि ि तिरारी िायूंचे िािािरणाि प्रदरूण होि िाही. 
पारंपररक इंधिािील १० टके् इथेिॉल तिश्णािे एक कोटी 
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सलटि्ष इथेिॉलच्ा िापरािूि िािािरणाि िुिारे २०हजार 
टि काब्षि उत्ज्षि किी होिे हे सिद्ध झाले आहे. पेटट्र ोलिध्े 
२० टक्यांपययंि इथेिॉल तिश्णािाठी िध्ाच्ा िाहि 
इंसजििध्े कुठलाही बदल करण्याची आिश्यकिा 
िाही. ब्ाझीलिे १०० टके् इथेिॉल रकंिा पेटट्र ोल रकंिा 
दोन्ीही इंधिाच्ा तिश्णािर चालणा-या ‘फ्ेक्स फ्ूएल 
इंजीि’च्ा िाहिांची तिति्षिी केली अिूि, िारिीय िोटार 
उद्ोगािे या बिािटीच्ा िाहि तिति्षिीि अिुकूलिा 
दश्षतिली आहे. म्हणूिच इथेिॉल हे ग्ोबल िातियंगची 
दाहकिा किी करणारे, पयमािरणपूरक, शेिीशी तिगरिि 
अिल्ािे पिुति्षति्षि ििेच शेिकरी ि देशािाठी िरदाि 
ठरणारे जिैइंधि आहे. जागतिक स्तरािर िरिधान्यांपािूि 
५६ टके्, थेट उिाच्ा रिापािूि ३२ टके्, िळीपािूि ४ 
टके्, अन्नधान्यापािूि ३ टके्, शुगरतबटपािूि २ टके् ि 
बायोिाि पािूि ३ टके् याप्रिाणे िािान्यिः १०५ अब्ज 
सलटि्ष इथेिॉल उत्पादि घेिले जािे. ब्ाझील, अिेररका, 
कॅििा आदी प्रगि राष्ट्र ांिी खतिज िेलािर अिलंबिू ि 
राहिा इथेिॉल िारख्या पयमायी जैिइंधिाचा िापर िुरू 
करूि आभथ्षक क्रांिी घििूि आणली आहे. अिेररका, कॅििा 
या देशाि ८५ टके् िर ब्ाझीलिध्े १०० टके् इथेिॉल या 
जैिइंधिािर िाहिे धाििािा हदिि आहेि.

जयागनतक सयाखर उत्यादियामध्े भयारतयाचया वयाटया (%) 

 पहहल्ा क्रिांकाचा ऊि उत्पादक देश अिलेल्ा 
ब्ाझीलिध्े िि्षप्रथि िि १९३१ िध्े पेटट्र ोलिध्े ५ टके् 
इथेिॉल तिश्णाचे धोरण स्वीकारण्याि आले. काळाची गरज 
ओळखूि या देशािे िि  १९७५  िध्े उिापािूि थेट इथेिॉल 
तिति्षिीला िुरुिाि केली. आज या देशाि उिापािूि थेट 
इथेिॉल तिति्षिीचे स्विंत्र १६५ कारखािे कायमास्विि अिूि 
उि्षररि २५३ कारखान्याि िाखर ि इथेिॉल अिे दहेुरी 
उत्पादि घेिले जािे. जागतिक इथिेॉल उत्पादिापैकी ३८ 
टके् इथेिॉलची तिति्षिी करूि िब्ल ८० देशांिा तियमाि 
करण्याची रकिया ब्ाझील या ऊि उत्पादक देशािे िाधली 
आहे. या िुलिेि िारिािाख्या क्रिांक दोिच्ा उि उत्पादक 
देशािे ब्ाझीलिंिर ७० िरवांिी िि २००१ िध्े िहाराष्ट्र  ि 
उत्तरप्रदेश या दोि ऊि उत्पादक राज्याि प्रायोगगक ित्ािर 
५ टके् इथेिॉल तिश्णाचा काय्षक्रि जाहहर केला. त्ािंिर 
टप्याटप्यािे िि २००३ िाली ९ राज्ये ि कें द्रशासिि प्रदेश, 

२००६ िध्े २० राज्याि ५ टके् इथिेॉल तिश्णाचे धोरण 
जाहीर केले. िि २०१८ िध्े कें द्र िरकारिे िव्ािे “राष्ट्र ीय 
जैिइंधि धोरण” जाहहर करुि २०२२ पय्षि १० टके् ि 
२०२३ पय्षि २० टके् इथेिॉल तिश्णाचे उरद्दष् ििोर ठेिले 
आहे. इथेिॉल तिति्षिीिाठी कें द्रािे िध्ािरी िळी, उिाचा 
रि, िाखरेचा पाक, िाखर ि खाण्यािाठी अयोग्य धान्य 
हाच िुख्य स्तोि तिििूि प्रोत्ाहि योजिा आखली आहे.  

सध्याचया सयाखर उद्ोग

िारिीय िाखर उद्ोग हा ग्रािीण तिकािाचा एकप्रिुख 
धटक अिुि िो िारिाच्ा आभथ्षक तिकािाचा िोठा 
आधार बिला आहे. देशिराि पिरलेले घाऊक तिके्रिे, 
तििरक,५०० लाखाहूि अभधक कारखान्यांिधील कािगार 
आणण उद्ोजकांिह ५०० लाखांहूि अभधक शेिकरी आणण 
त्ांच्ा कुटंुबांिा हा उद्ोग आधार देि आहे. िाखर उद्ोग 
आज एका िहत्ाच्ा िळणािर येिूि पोहचला आहे.  िि 
२०१७-१८ िध्े देशांिग्षि िाखरेच्ा३२३.२८ लाख िे. टि 
इिके तिक्रिी उत्पादिाची िोंद झाली आहे. देश केिळ 
िाखरेच्ा बाबिीि स्वयंपूण्ष झाला अिे िाही िर त्ाचा 
तियमािीि िोठा िहिाग राहहला आहे. यािुळे िहत्ाचे 
परकीय चलि उपलब्ध झाले आहे.
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इथेिाॅल तिति्षिीिाठी िारि िरकारिे आज िरी प्रािुख्यािे िि्ष िार हा देशािील िाखर कारखान्यांिर टाकलेला 
आहे. या िाखर कारखान्यांची िगळी भिस्त ही शेिकऱयांकिूि उत्पाहदि होणाऱया ऊि या रपकािर अिलंबूि आहे. हा 
ऊि अभधक उत्तिररिीिे ि दजधेदार पद्धिीिे तििमाण करण्यािाठी ििे ज्ाि, तिज्ाि, िंत्रज्ाि याचा अिलंब शेिकऱयांिी 
करणे गरजेचे आहे. आज शेिकरी पारंपाररक पद्धिीिे पाटािे उिाला प्रचंि पाणी िरूि जतििी खराब करिो आहे. देशाि 
सिचंिािाठी जेिढे पाणी आज िापरले जािे त्ािले ८० टके् पाणी ऊि हेच रपक िापरिे आणण त्ािुळे इिर रपकांिर 
अन्याय होिो ि त्ांिा पुरेिे पाणी तिळि िाही अशी टीका होिािा आपण बघिो आहोि. िास्ततिक ऊि रपकाला एिढ्ा 
िोठ्ा प्रिाणािर पाणी िापरण्याची गरजच िाही. िािेचार िे पाच फुटाची िरी करूि त्ाि ऊि लागण केली आणण 
हठबक िंचाद्ारे रकंिा िबिरफेि पद्धिीिे पाणी हदले ि खिेही (फरट्षगेशि) या हठबक िंचा िधिूच थेट रपकाच्ा 
िुळांिा हदली िर उिाचे उत्ति उत्पादि िर येिेच पण पाणी आणण खिे यांच्ाि बचि होऊि खच्षही किी होिो. उिाची 
उत्पादकिा ि उत्पादि िाढिे आणण िाखरेचा उिाराही िाढिो. एकरी रकिाि ४० िे ४५ हजार उिांचे उत्पादि काढूि 
िे शंिर टिांच्ा पुढे िेण्याि हजारो शेिकरी यशस्वी झाले आहेि. पण आिा िेिढ्ािर ििाधाि िािूि जिणार 
िाही. जळगािची जैि इररगेशि कंपिी २०१७ पािूि एकरी २०० टि ऊि उत्पादि काढण्याच्ा दृष्ीिे प्रयत्न करीि 
अिूि अिेक शिेकऱयांच्ा शिेािर त्ािाठी तिरतिराळे प्रयोग-प्रकल् राबतिि आहे. त्ािील काही प्रयोगांिा चांगले 
यश तिळाले अिूि श्ी. अशोक खोि (इस्ािपूर, सज. िांगली) यांिा एकरी १७८ टि ऊिाचे उत्पादि काढण्याि यश 
आले आहे. ऊिाचे एकरी उत्पादि ि िरािरी उत्पादकिा िाढिायची अिेल िर रपकांचा फेरपालट करणेही गरजेचे 
आहे. एकाच जतििीि िरमािुिरधे ऊि पीक घेऊ िये. काही काळ जतििीला तिश्ांिीही द्ािी आणण जतििीि िायटट्र ोजि 
िाढतिणारी उदा. िोयाबीि, हरिरा, िूग, िटकी, उिीद (िुळांिर गाठी अिणारी रपके) यांिारखी रपके घ्ािीि. शेिटी 
उिािील रिाचे ि िळीचे प्रिाण िाढण्यािरच इथिेाॅल तिति्षिीचे प्रिाण अिलंबिू राहणार आहे. आिा थेट उिाच्ा 
रिापािूिही इथिेाॅल ियार करण्याचे िंत्रज्ाि तिकिीि झालेले आहे. पण त्ािाठी अगोदर उिािले रिाचे प्रिाण िर 
िाढणे गरजेचे आहे. त्ाकररिा जैि इररगेशििे ऊि रपक िाढीचे तिकिीि केलेले िंत्रज्ाि शेिकऱयांिी िापरायला हिे. 

जिै इररगेशिचे ऊसरपक वाढीचे तंत्रज्ाि
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इथेिॉलचे िोठया प्रिाणाि उत्पादि आणण युरोरपयि 
युतियिची िबसििी काढूि टाकल्ािे जगिरािील 
िंरचिात्मक िुधारणांिी या िाखर उद्ोगािाठी ििीि 
सक्षतिजे उघिली आहेि. आज या क्षेत्रािध्े पररिि्षिाच्ा 
िंधी आहेि. ज्यािुळे िाखर उद्ोगाचे केिळ देशांिग्षि 
बाजारपेठेि िेिा देणे एिढेच काय्ष िाही िर त्ा बरोबर 
काब्षि के्ररिट आणण ऊजमा उत्पादक म्हणूिही िो  उदयाि 
येि आहे. िाखर व्ििाय हा  इ. बी.पी. १० आणण िारि 
िरकारच्ा इथेिॉल तिश्ण काय्षक्रिाचा एक िहत्ाचा 
िोठा हहस्ा बिला आहे.

रयाष्ट् ीर् सरयासरी सयाखर उतयारया (%)

 िारि हा जगािील ििमाि िोठा ग्राहक आणण 
िाखरेचा दिुरा ििमाि िोठा उत्पादक देश आहे. ब्ाझीलिे 
ऐतिहासिकदृष्टा िाखर उत्पादिाि जगाचे िेिृत् केले आहे. 
िथारप, ब्ाझील आपल्ा उिाचा िोठा िाग इथेिॉलच्ा 
उत्पादिाकिे िळिि आहे. िारिाचे िरािरी िारर्षक ऊि 
उत्पादि ४००० लाख िे. टि अिूि िाखरेचे उत्पादि ३३१.६३ 
लाख टि इिके आहे(िि २०१८-१९). िारि िाखरेचा ििमाि 
िोठा ग्राहक अिल्ािे िारिाचा देशांिग्षि िापर अंदाजे 
२६०लाख िे. टि इिका आहे(िि २०२०-२१). िारिाि, 
३५% िाखर घरगिुी िापरािाठी िापरली जािे आणण ६५% 
शीिपेये आणण अन्न उत्पादिािह औद्ोगगक िापरािाठी 
िापरली जािे.

11.2
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9.6
9.4

२०
१०
-११

२०
११
-१२

२०
१२
-१३

२०
१३
-१४

२०
१४
-१५

२०
१५
-१६

२०
१६
-१७

२०
१७
-१८

२०
१८
-१९

२०
१९
-२
०

२०
२०
-२
१

१०.१७ १०.२५

१०.०३

१०.३७

१०.६२
१०.४८

१०.७३

११.०१
१०.८४

१०.३
१०.२३

रयाष्ट् ीर् सरयासरी सयाखप (टि/हे.) 
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ऊि आणण िाखर या दोन्ी जीििािश्यक िस्तू आहेि 
आणण त्ािुळे अत्ािश्यक िस्त ूकायदा, १९५५ च्ा तितिध 
िरिुदटींद्ारे त्ािर तियंत्रण ठेिले जािे. याचा अथ्ष अिा 
आहे की लागििीिाठी जतििीचे िीिांकि, उिाची रकंिि, 
ऊि खरेदी, िाखर उत्पादि आणण तिक्री या िंदिमाि िाखर 
उद्ोगाचे काटेकोरपणे तियिि केले जािे. िि २०१८-१९ 
िध्े देशाि िरािरी ऊि उत्पादकिा ७८.२५ टि प्रति हेक्र  
आणण िाखर उिारा ११.०१% इिका िोंदिला गेला आहे.

रयाष्ट् ीर् सरयासरी ऊस उत्यादकतया (टि/हे.) 

िारिाि कापिािंिर ऊि हे प्रिुख िगदी पीक म्हणूि 
घिेले जािे. प्रिािी व्िस्ापि पद्धिटींचा अिलंब केल्ािे 
देशाि ऊिाचे फायदेशीर उत्पन्न तिळि आहे. िुधाररि 
आणण लिकर पररपक्व होणाऱया उि िाणांच्ा लागििीिुळे 
देशािील उप-उष्करटबंधीय प्रदेशांिध्े िाखरेच्ा 
उिाऱयािध्े लक्षणीय िाढ िोंदिली गेली आहे (११.४५ 
टके्).देशाच्ा एकूण िाखर उत्पादिाि िुिारे ८०% िाटा 
हा उत्तर प्रदेश, िहाराष्ट्र  आणण किमाटक या िीि िुख्य ऊि 
उत्पादक राज्यांचा आहे.

सुधयाररत उसयाचे वयाि

िारिाि ऊि रपकािरील िंशोधि उपक्रि  िोठया 
प्रिाणाि राबतिला जाि आहे. यािध्े अभधक उि ि िाखर 
उत्पन्न देणा-या िाणांचा तिकाि करणे ििेच जैतिक आणण 

अजैतिक िाणांिा प्रतिकार करण्यािाठीप्रजिि करणे 
इत्ादी िंशोधिहे आय िी ए आर च्ा दोि प्रिुख उि 
िंस्ांद्ारे हािी घणे्याि आले आहे.यािध्े प्रािुख्यािे आय 
िी ए आर इंरियि इन्स्टिट्ूट ऑफ शुगरकेि ररिच्ष, लखिौ, 
उत्तर प्रदेश आणण आय.िी.ए.आर. ऊि प्रजिि िंस्ा, 
कोईम्बिूर िातिळिािू,त्ाचबरोबर राज्य िंशोधि िंस्ा, 
तितिध राज्याचे कृरी तिद्ापीठांिध्े ब्स्ि ऊिािरील 
अव्खल िारिीय ििस्विि िंशोधि प्रकल्ाची कें दे्र. या 
व्तिररक्त, ििंिदादा शुगर इन्स्टिटू्ट, पुणे, िहाराष्ट्र  
आणण यूपी कौस्न्सल ऑफ शुगरकेि ररिच्ष इन्स्टिट्ूट, 
शहाजािपूर, उत्तर प्रदेश  इत्ादी िहकारी िंस्ा देखील उि 
िाणांच्ा तिकािािाठी काय्षरि आहेि.

 तक्या क्र १ : वेगवेगळर्या रयाज्यामधील प्रससधद ऊस वयािांचे 
लयागवडीखयालील के्त्र

राज् ऊस	वाण	व	लागवडषीखालषील	क्ेत्र	(%) 
सन	२०१८-१९

िहाराष्ट्र को ८६०३२ (५१%), कोएि ०२६५ 
(३६.१%), को. ९२००५ (५.२%), इ.

उत्तरप्रदेश को ०२३८ (६९%), कोेएलके ९४१८४ 
(६.७%), कोएिई ०१४३४ (२.५%), इ.

किमाटक को.८६०३२ (५८.८%), को. ९१०१० 
(१५.२%), कोएि ०२६५ (१२.५%), इ.

९०.००
८०.००
७०.००
६०.००
५०.००
४०.००
३०.००
२०.००
१०.००

०.००

७०.१० ७१.७० ६८.३० ७१.५० ७०.७० ६९.००
७९.६६ ७८.२५ ८०.५० ८१.९८

७०.५०

रयाष्ट् ीर् सरयासरी ऊस उत्यादकतया (टि/हे.) 

२०
१०
-११

२०
११
-१२

२०
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-१३

२०
१३
-१४

२०
१४
-१५

२०
१५
-१६

२०
१६
-१७

२०
१७
-१८

२०
१८
-१९

२०
१९
-२
०

२०
२०
-२
१
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राज् ऊस	वाण	व	लागवडषीखालषील	क्ेत्र	(%) 
सन	२०१८-१९

गुजराि कोेएि ०२६५ (३१%), को. ८६०३२ 
(१२.८%), को ९८५१७ (१०.४%), इ.

ितिळिािु को ८६०३२ (५१%), कोएि ०२६५ 
(३६.१०%), को ९२००५ (५.२%), इ.

पंजाब को ०२३८ (६३.७%), को ०११८ (१०.८३%), 
िीओजे ८५ (७.५%), इ.

हररयाणा को ०२३८ (६०.५%), को ८९००३ (१०.७%), 
कोएच १६० (६%), इ.

आंध्रप्रदेश कोेव्ी ०९३५६ (५२.७%), कोए ९२०८१ 
(२१.९%), ९८ व्ी ९५ (३.२%), इ.

िध्प्रदेर को  ८६०३२ को ८०१४, कोेएि ०२६५ को 
०२३८ इ.

तबहार को ०२३८ (४५.३%), को ०२३३ (१२.४%), 
बीओ ११० (७.६%), इ.

उत्तराखंि को ०२३८ (५९.९%), कोजे ८८ (८.७%), 
कोेएि ७६७ (७.३१%), इ.

ओररिा कोेए ८९०८५ (१२.६%), कोआर ०३१५१ 
(१०.६%), कोेव्ी ९४१०१  (७.१%), इ.

राज् ऊस	वाण	व	लागवडषीखालषील	क्ेत्र	(%) 
सन	२०१८-१९

िेलंगिा को ८६०३२ (५६.८%), ९३ व्ी २९७ 
(२१.२%), कोेव्ी ०९३५६  (१५.८%), इ.

(स्तोि : िॉ. बक्षीराि, िायरेक्र, एिबीआय, कोईंम्बिूर, िॅशिल 
िेतििार प्रोसििटींग एिएफिीएिएफ. िाच्ष १५, २०१९)

ऊिाच्ा अिेक जािी िोठ्ा प्रिाणािर लागििीखाली 
आहेि. िक्ता क्र. १ उष् करटबंध तििागािधे् को ८६०३२ 
(७०% क्षेत्र)आणणउप उष् करटबंध तििागािध्े को ०२३८ 
(६०% क्षेत्र) हे िाण िारिाि ििमाि लोकरप्रय िाण आहेि. 
को८६०३२ या िाणाच्ा तिशलेरणािूि अिे हदिूि आले आहे 
की गंिीर दषु्ाळी िरधे िगळिा उिाची उत्पादकिा िुिारे 
१०० टि प्रति हेक्र इिकी रटकूि राहू शकिे. को ८६०३२ 
ही जाि िहाराष्ट्र ािील िाखर उदयोगािाठी िंजीििी म्हणूि 
ठरली आहे ििेच उष्करटबंधीय तििागाि िारिािील 
जिळजिळ िि्ष राज्यांिध्े को ८६०३२ हा िाण िोठया 
प्रिाणाि लागििी खाली आहे यािध्े िातिळिािू, किमाटक, 
िहाराष्ट्र , गुजराि, आंध्र प्रदेश, िेलंगणा आणण केरळ या 
राज्यांचा ििािेश होिो.

िंशोधिािे तिकिीि केलेले तितिध जािटींचे ऊि
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देशयामध्े शयाश्वत व आधुनिक ऊस तंत्रज्याियाचया मोठर्या 
प्रमयाियात वयापर :

 ििीि ि िुधाररि उच्च िाखरेच्ा आणण जास्त उत्पादि 
देणाऱया ऊि जािटींचा पररचय.

  आधुतिक ऊि लागिि पद्धिीचा िोठया प्रिाणाि िापर 
होि आहे

 दजधेदार बीजोत्पादिािाठी रटश्यू कल्चर रोपांच्ा 
िापरािह रत्रस्तरीय तबयाणे रोपिारटका काय्षक्रिाची 
अंिलबजािणी तिशेरिः चचप बि िंत्रज्ािाचा िापर.

  कारखान्यांिधे् पररपक्विातिहाय ऊि लागिि ि 
िोिणी काय्षक्रि.

 हठबक सिचंिाखालील क्षेत्र िाढिण्याची व्िहाय्ष 
योजिा

 रटूि रपकांची उत्पादकिा िाढिणे

 जतििीच्ा प्रकारािुिार आणण त्ांच्ा लागिि 
पद्धिीिुिार िाणांच्ा काय्षक्षेत्राि तििरणाची योजिा 
राबतिणे

 रािायतिक खिांच्ा बचिीिाठी जैि खिांचा िापर, 
पाणी िापर काय्षक्षििेिाठी हठबक, िुरार सिचंि 
पद्धिीचा िापर.

 िेंहद्रय स्तोिांचा िापर उदा. शेणखि, बायो-अथ्ष कंपोस्, 
गांिूळ खि

 िािी आणण जलिंधारण िंत्राचा िोठया प्रिाणाि िापर 
उदा. पाचट आच्ादि, एक आििरी सिचंि पद्धि, लांब 
िरी सिचंि पद्धि इ.

 शेिीचे उत्पन्न दपु्पट िाढिण्यािाठी ऊि शेिीिध्े 
आंिरपीक घेणे.

 ििीि िंत्रज्ाि लोकरप्रय करण्यािाठी काय्षक्षेत्राि 
फं्टलाइि प्रात्सक्षके घिेली जाि आहेि.

 अल्िूधारक ऊि उत्पादकांिा यांरत्रकीकरणािाठी 
योग्य अिजारे/यंत्रे उपलब्ध करूि देणे

 रािायतिक आणण जतैिक कीि तियंत्रण उपायांचा िोठया 
प्रिाणाि िापर.

 एकास्त्मक पोरक आणण िण व्िस्ापि

 एकास्त्मक कीि आणण रोग व्िस्ापि

 परस्पर िंिाद आणण िंत्रज्ािाच्ा हस्तांिरणािाठी 
शेिकरी गट ियार करणे इ.

 ऊि उत्पादकांिा िेळेिर तितिष्ांची उपलब्धिा.

 ििीि िंत्रज्ाि, िट्र ोि टेक्ॉलॉसजचा शेिकरी िोठया 
प्रिाणाि िापर करीि आहे उदा. कीटकिाशक फिारणी, 
िणिाशक फिारणी, रािायतिक खि िात्रा देणे, इ.

सयाखरेची मयागिी आणि पुरवठया

िि २००४-०५ पािूि प्रत्ेक िाखर हंगािाच्ा 
िुरुिािीला िाखरेची देशांिग्षि िागणी, पुरिठा आणण 
िुरुिािीची सशल्क िाखर आकृिी क्र. १ िध्े िादर आहे. 
िि २००४-०५ या िरमाि िाखरेचा देशांिग्षि िापर १८५ लक्ष 
टिािरूि िि २०२०-२१ िध्े २६० लाख टि इिका िाढला 
आहे. असलकिच्ा िरवांि(२००५-०६) याच कालािधीि 
िाखर उत्पादि १९३ लाख िे. टिािरूि िाखर हंगाि २०२०-
२१ िध्े ३११.०० लाख िे. टि इिके िाढले. िाखरेचा एकूण 
िापर आणण पुरिठ्ािील िफािि कालांिरािे िाढि आहे. 
पररणािी प्रते्क िरती ओपतिगं बॅलन्सिध्े लक्षणीय िाढ 
होि आहे. िाखर हंगाि२०१९-२० िधील ओपतिगं बॅलन्स 
(१४३.३३ लाख टि) त्ाच िरती उत्पादिाच्ा ५० टक्क्यांहूि 
अभधक होिा (१०४.७८ लाख टि).

िि्षरीि ियार केलेली उिाची रोपे
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 गेल्ा आठ हंगािािील िाखरेचा िाळेबंद िक्ता क्र. 
२ िध्े हदलेला आहे. गळीि हंगाि २०१९-२० च्ा िुलिेिे 
सशल्क िाखर १४३.३३ िे. टि िरुि गळीि हंगाि २०२०-
२१ िध्े िाखरेची िुरुिािीची सशल्क १०४.७८ लाख 
टिांपययंि किी झाली आहे आणण िाखर उत्पादिाच्ा 
िुलिेि ३११.०० लाख टिांपययंि िाढ झाली आहे.

िारि हा जगािील आघािीचा िाखर उत्पादक देश 
बिला आहे. ऊि उत्पादक शेिकरी ऊि रपकतिण्याकिे 
अभधकाभधक आकरर्षि होि आहेि कारण खात्रीशीर उिाचा 
हिीिाि, ििेच योग्य तिपणि, ऊिािाठी एफआरपीची 
िंकल्िा िुरू झाल्ािंिर गेल्ा दहा िरवांपािूि उिाच्ा 
उत्पादिाि िरीि िाढ झाली आहे. परंिू ़़िाढि जाि अिलेले 
िाखरेचे उत्पादि ही एक िोठी चचिंेची बाब बिली आहे 
कारण गोदािांिध्े अतिररक्त िाखरेच्ा िाठयािध्े उि 
गळीि हंगाि २०१७-१८ पािुि िाित्ािे िाढ होि आहे.

ऊस दर धोरि

अत्ािश्यक िस्त ूकायदा, १९५५ च्ा कलि ३ अविये 
जारी केलेला ऊि (तियंत्रण) आदेश, १९६६, कें द्र िरकारला 
ऊि उत्पादकांिा कारखान्यांद्ारे देय अिलेल्ा उिाच्ा 
रकििी तिरशचि करण्याचा अभधकार देिो. या िरिुदीिुिार 
कें द्र िरकारिे उिािाठी िैधातिक रकिाि रकंिि तिरशचि 

आकृती १: सयाखरेची मयागिी आणि पुरवठया
३५०

२८४
२६४

२४४
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२५१
३००
२५०

२००

१५०
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५०

०

१९३
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२५४ २५५ २५३

१८५
१२७

८५
४० ४३ ४४ ५० ५९ ६६

९३
७५

९१ ७८
३९

११० १०७
१४६

१०७१०५

२००४-०५

२००५-०६

२००६-०७

२००७-०८

२००८-०
९

२००८-०
९

२०१०
-११

२०११
-१२

२०१२
-१३

२०१३
-१४

२०१४
-१५

१८५ १९९
२१९ २२९

१४५

१८९
२०८

२२६ २२८ २४२ २५६ २४८ २०३ २६०

केली आहे. त्ाचा आधार इिर २३ िस्तूंिाठी रकिाि 
आधारिूि रकंििी (एि.एि.पी.) प्रिाणेच आहेे. हंगाि 
२००९-१० िधे् िरकारिे उिाच्ा रकंििीिाठी एफआरपी 
िॉिेल लागू केले ज्यािध्े अतिररक्त खच्ष घटकांचा ििािेश  
केला  आहे. ज्यांचा आधी तिचार केला गेला िव्िा. यािुळे 
उत्पादकांिा ऊि लागििीिाठी पुरेिे प्रोत्ाहि तिळि आहे.

गळीि हंगाि २०२०-२१ िाठी  एफ.आर.पी. १० % 
ररकव्रीिर रुपये २८५ प्रति च्क्वटंल तिरशचि करण्याि 
आली होिी, १०% पेक्षा जास्त िाखर उिाऱयािाठी 
ररकव्रीिध्े प्रत्ेक ०.१% िाढीिाठी रुपये २.८५ च्ा 
प्रीतियची व्िस्ा करण्याि आली आहे. ििेच  ९.५% पययंि 
िाखर उिाऱयाच्ा दरािाठी प्रत्ेक ०.१% घट झाल्ाि 
त्ाच दरािे एफ आर पी िधे् दर कपाि अंििू्षि केली आहे. 
ज्या कारखान्याचा िाखर उिारा ९.५% रकंिा त्ापेक्षा किी 
आहे अशा कारखान्यांिाठी एफ.आर.पी. दर रुपये २७०.७५ 
प्रति च्क्वटंल तिरशचि केला आहे.

हे लक्षाि घेणे िहत्ताचे आहे की ऊिाची एफ आर पी 
रकंिि िििुल् प्रिाणाि िाखरेच्ा रकंििी िुिार ८०%-
९०% आहे. हंगाि २००९-१० पािूिएफ आर पी िध्ेिुिारे 
१२० % (११ िरवांि)िाढला आहे. कृरर िुल् आयोगािे (िी. 
ए. िी. पी.) त्ांच्ा ऊि रकंिि धोरण अहिालाि अिेही 

२०१५-१६

२०१६
-१७

२०१७
-१८

२०१८
-१९

२०१९
-२०

२०२०-२१

उत्पादि प्रारंभिक सशल्क देशांिगयंि िापर
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तक्या क्र. २ ः मयागील आठ उस गळीतहंगयाम आणि चयालयू हंगयामयातील सयाखर तयाळेबंद (लयाख मे. टि)

मुदेि २०१४-१५ २०१५-१६ २०१६-१७ २०१७-१८ २०१८-१९ २०१९-२० २०२०-२१ २०२१-२२

िागील हंगािािील िाखर 
कारखान्यांकिील कॅरी-ओव्र िाठा

७५.२८ ९१.२० ७७.२५ ३९.४१ १०४.७१ १४३.३३ १०४.७८ ८३.८८

िाखरेचे उत्पादि २८३.१३ २५१.२५ २०२.६२ ३२३.२८ ३३१.६२ २७३.८५ ३११.०० ३५९.५५

आयाि १२.३६ - ४.४८ २.२४ - - - -

िाखर एकूण उपलब्धिा ३७०.७७ ३४२.४५ २८४.३५ ३६४.९३ ४३६.३३ ४१७.१८ ४१५.७८ ४४३.४३

िाखरेचा अंिग्षि िापर २५६.५५ २४८.५० २४४.४८ २५३.९० २५५.०० २५३.०० २६०.०० २७०.००

िाखर तियमाि २३.०२ १६.७० ०.४६ ६.३२ ३८.०० ५९.४० ७१.९० ५०.००

एकूण  अंिग्षि िापर ि तियमाि २७९.५७ २६५.२० २४४.९४ २६०.२२ २९३.०० ३१२.४० ३३१.९० ३८२.००

हंगािाच्ा शेिटी कारखान्यांकिील 
सशल्क िाखरेचा िाठा (अंदाजे)

९१.२० ७७.२५ ३९.४१ १०४.७१ १४३.३३ १०४.७८ ८३.८८ ६१.४३

(स्ोि: अन्न आणण िाि्षजतिक तििरण तििाग, िारि िरकार)

ििूद केले आहे की ऊि लागििीिरील तिव्ळ परिािा 
कापूि आणण गव्ाच्ा िुलिेि २०० % - २५० % जास्त 
आहे. दोन्ी रपकांचा िफा एकत्र जोिला िरी उिाच्ा 
िफ्ाची रकंिि जास्तच आहे.

दिुरीकिे कें द्र िरकारिे िाखरेची रकिाि तिक्री रकंिि 
(एिएिपी) उसशरा िुरू केली आहे. िध्ा, पांढऱया अथिा 
ररफाईंि िाखरेची एिएिपी रु. ३१ प्रति रक.ग्रा.इिकी होिी. 
हदिांक १४ फेब्ुिारी २०१९ रोजी अन्न आणण िाि्षजतिक 
तििरण तििागािे या रकििीिर ि ा ज ि ी 
परिािा देण्याि आणण ऊि 
उत्पादकांिा िेळेिर ऊिाची 
देणी देण्याि अििथ्षिा दश्षतिली 
होिी. ही अिचण लक्षाि घेिूि कें द्र 
शाििािे िाखरेची रकंिि २९ रुपये प्रति 
रकलो िरुि िाढतिण्याचा तिण्षय घेिला 
होिा. िाखरेच्ा रकििी आधी म्हटल्ाप्रिाणे 
िलग अिेक िरधे िंदीिच राहहल्ा आहेि. जिू 
२०१८ पययंि शेिकऱयांिा  पैिे देण्याची ििस्ा इिकी 
गिंीर बिली होिी की त्ािुळे उिाची थकबाकी िब्ल 
२२,००० कोटी रुपयांपययंि िाढली होिी जी एका िरमाि 
देय अिलेल्ा एकूण उिाच्ा थकबाकीपैकी जिळजिळ 
चिुथवांश होिे. त्ािच िर म्हणूि राज्य िरकारांिाही उिाचा 

िाि स्विः ठरिण्याचे स्वािंत्र्य अिल्ािे उत्तरप्रदेश, तबहार, 
हररयाणा, पंजाब आणण िातिळिािू िारख्या राज्यांिध्ेएि 
ए पी चा दर कें द्रीय एफ आर पी पेक्षा जास्त पािळीिर 
तिरशचि करण्याि येि आहे त्ािुळे या एि ए पी देणा-या 
राज्यांिध्े कारखान्यांिा आभथ्षकदृष्टा रटकूि राहण्यािाठी 
आणखी ििस्ांिा िोंि दयािे लागि आहे. िातिळिािूिे 
एिएपीची घोरणा करणे बंद केले आहे िर इिर राज्यांिाठी 
उदा. उत्तर प्रदेश , तबहार, हररयाणा आणण पंजाब इत्ादी 
कें द्रीय एफआरपी रु. २८५ प्रति च्क्वटंलच्ा िुलिेि एिएपी 
३०० िे ३२५ रुपये प्रति च्क्वटंल देण्याि यिे आहे.

िाखर उद्ोगाला िारिीय बाजारपेठेिील 
िाखरेच्ा खुल्ा बाजारािील आणण 

परदेशािील बाजारपेठेिील 
रकििीचा िाळिेळ जिला िाही. 
कारण उिाची खरेदी रकंिि जास्त 

द्ािी लागणे, राष्ट्र ीय गरजेपेक्षा जास्त 
िाखर उत्पादि होणे, िोठया प्रिाणाि 

िाढि जाणारा िाखरेचा िाठा, उत्पादि खचमापके्षा 
किी रकंििीि होणारी िाखर तिक्री, िहि खच्ष आणण 
िाखरेचा िाठा खराब होणे यािुळे िाखर उद्ोग आजारी 
पििो. ऊि उत्पादक शेिक-याला ऊिाच्ा िाढीि प्रशासिि 
रकििीचा फायदा होण्याऐिजी िाखर कारखान्यांकिे 
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अिलेल्ा िंिाधिांच्ा िुटिड्ािुळे िे रपकािाठी िेळेिर 
पैिे देऊ शकि िाहीि. ििुली िाजिी प्रिाणाि अिली िरी 
कारखाण्यांिरील दबाि आणण शेिकऱयांिा पिेेंट करण्याि 
होणारा तिलंब यािुळे ही तबकटपररब्स्िी तििमाण झाली 
आहे. िि २०१०-११ पािूि थकबाकीची ििस्ा िुरू झाली 
आणण २०१४-१५ िध्े िोठ्ा चचिंेचे कारण बिली आणण 
त्ािंिर गळीि हंगाि २०१७-१८ पािूि ििस्ा पुढेिुरूच 
आहे.

सयाखर निर्जात धोरि:

अतिररक्त िाखर उत्पादिाची तिले्िाट लािण्यािाठी 
तियमाि हा एक व्िहाय्ष पयमाय अिू शकिो. िथारप अिेक 
िेळा िारिीय िाखर उद्ोगाला आिंरराष्ट्र ीय बाजारपेठेि 
स्पधमा करणे कठीण होिे याचेकारण परदेशािील बहुिांश 
बाजारपेठा आधीच इिर िाखर उत्पादिाि अग्रेिर 
अिलेल्ा देशांिी काबीज केल्ा आहेि. िारिीय िाखर 
पुरेशी स्पधमात्मक होण्यािाठी आंिरराष्ट्र ीय बाजारपेठेचे 
िखोल तिशलेरण आणण आकलि होणे आिश्यक आहे. 
िाखरेच्ा तियमािीच्ा स्पधमात्मकिेिील िूलिूि घटक 
म्हणजे ऊिाची रकंिि आणण जगािील इिर प्रिुख िाखर 
उत्पादक देशांच्ा िुलिेि िारिािील िाखरेचा उत्पादि 
खच्ष यांच्ािील फरक. दिुरा घटक म्हणजे आिंरराष्ट्र ीय 

बाजारपेठेिील िाखरेच्ा गुणित्तचे्ा िुलिेि िारिािूि 
तियमाि होणाऱया िाखरेचा दजमा.

आिंरराष्ट्र ीय रकििीच्ा िुलिेि िारिािील पांढऱया 
िाखरेच्ा रकििी जूि २०१९ पययंि आंिरराष्ट्र ीय रकििटींपके्षा 
६० टक्क्यांिी जास्त होत्ा (आकृिी क्र.३). त्ािुळे िारिीय 
िाखर आंिरराष्ट्र ीय स्तरािर स्पधधेि िागे राहहली. िारिािील 
ऊिाची खरेदी रकंिि जास्त अिणे आणण िाखरेचे तिक्रिी 
उत्पादि यािुळे एक्स-तिल िाखरेच्ा रकििी आंिरराष्ट्र ीय 
िाखरेच्ा रकरकोळ रकििटींपके्षा जास्त होत्ा. त्ािुळे 
िरकारी िदिीसशिाय िारिीय िाखरेला आिंरराष्ट्र ीय 
बाजारपेठेि स्पधमा करणे कठीण झाले आहे. िाखर तियमाि 
करण्यािाठी शाििाकिूि तियमाि अिुदाि हदले जाि आहे. 
िाखर हंगाि २०२०-२१ िध्े िाखर उद्ोगािे २०१९-२० 
िधील तियमािीप्रिाणेच अंदाजे ७० लाख टि िाखर तियमाि 
करणे अपेसक्षि होिे. िाखरेच्ा तियमाि अिुदािािुळे िारिीय 
तियमािदारांिा काही प्रिाणाि फायदा झाला आहे. िथारप 
थायलंि आणण युरोरपयि युतियििधील उत्पादिाि घट 
झाल्ािुळे आणण िांरत्रक कारणांिुळे ब्ाव्झसलयि िाखरे 
पेक्षा पांढऱया िाखरेच्ा आंिरराष्ीय रकििी अलीकिे 
िाढल्ा आहेि हे िारिीय िाखर उद्ोगािाठी चांगलेच 
आहे.

आकृतषी	क्र.	२	ः-	एफ	आर	पषी	(रु.	प्रनत	क्वटंल),	A2	+	FL	ककंमत	ररकव्री	रेटवर		क्वटंल	(रु.	प्रनत	क्वटंल),	 
सषी	२	ककंमत	ररकव्री	रेटवर(रु.	प्रनत	क्वटंल)	आणण	ररकव्री	रेट	(%).

(स्ोि: ऊि रकंिि धोरण अहिाल, कृरर िुल्अयोग ि कृरी आणण शिेकरी कल्ाण िंत्रालय, िारि िरकार)
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(òmoV: D$g {H§$_V YmoaU Ahdmb, H¥${f _wë`A`moJ dH¥$fr Am{U eoVH$ar 
H$ë`mU _§Ìmb`, ^maV gaH$ma) 

XwgarH$So> Ho$§Ð gaH$maZo gmIaoMr {H$_mZ {dH«$r {H§$_V (E_Egnr) C{eam gwê$ 

Ho$br Amho. gÜ`m, nm§Tè`m AWdm {a\$mB©§S> gmIaoMr E_Egnr é. 31 à{V 

{H$.J«m.BVH$r hmoVr. {XZm§H$ 14 \$o~«wdmar 2019 amoOr AÞ Am{U gmd©O{ZH$ 

{dVaU {d^mJmZo `m {H$_Vrda dmOdr naVmdm XoÊ`mg Am{U D$g CËnmXH$m§Zm 

doioda D$gmMr XoUr XoÊ`mg Ag_W©Vm Xe©{dbr hmoVr. hr AS>MU bjmV KodyZ 

H|$Ð emgZmZo gmIaoMr qH$_V 29 én`o à{V {H$bmo déZ dmT>{dÊ`mMm {ZU©` 

KoVbm hmoVm. gmIaoÀ`m {H$_Vr AmYr åhQ>ë`mà_mUo gbJ AZoH$ df} _§XrVM 

am{hë`m AmhoV. OyZ 2018 n`ªV eoVH$è`m§Zm  n¡go XoÊ`mMrg_ñ`m BVH$r J§^ra 

~Zbr hmoVr H$r Ë`m_wio CgmMr WH$~mH$r Vã~b 22,000 H$moQ>r én`m§n`ªV 

dmT>br hmoVr Or EH$m dfm©V Xo` Agboë`m EHy$U CgmÀ`m WH$~mH$rn¡H$r 

OdiOdi MVwWmªe hmoVo. Ë`mVM ^a åhUyZ amÁ` gaH$mam§Zmhr CgmMm ^md 

ñdV… R>adÊ`mMo ñdmV§Í` Agë`mZo CÎmaàXoe, {~hma, h{a`mUm, n§Om~ Am{U 

Vm{_iZmSy> gma»`m amÁ`m§_Ü òEg E nr Mm Xa Ho$§Ðr` E\$ Ama nr nojm OmñV 

nmVirda {ZpüV H$aÊ`mV òV Amho Ë`m_wio `m Eg E nr XoUm-`m amÁ`m§_Ü`o 

H$maImÝ`m§Zm Am{W©H$Ñï²`m {Q>Hy$Z amhÊ`mgmR>r AmUIr g_ñ`m§ZmVmo§S> X`mdo 
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सयाखर बफर स्टॉक

अतिररक्त िाखर उत्पादि आणण िाखरेचे घिरलेले 
दर यािुळे उद्ोगाची ििस्ा दरू करण्यािाठी िरकारिे 
उचललेल्ा िहत्ताच्ा उपाययोजिांपैकी एक म्हणजे 
िाखरेचा बफर स्ॉक ियार करणे. गहू आणण िांदळाचा 
बफर स्ॉक िरकार एफ िी आय िाफ्ष ि केले जािे िर 
िाखरेचा बफर स्ॉक एकरत्रिपणे कारखािे  स्विः करिाि. 
िरकार या बफर स्ॉकच्ा देखरेखीिाठी कारखान्यांिा 
व्ाज आणण स्ोरेज रकंिा तििा खचमाच्ा आधारािर अिुक्रिे 
१२ % आणण १.५ % दरािे िास्ततिक िाखरेच्ा िूल्ािर 
रकंिा िास्ततिक खचमािर यापैकी जे किीअिेल िे परिफेि 
करिे बंधिकारक अििे.ही योजिा जिू २०१८ िध्े १ जुलै 
२०१८ िे ३० जिू २०१९ या कालािधीिाठी ३० लाख िे. 
टि िाखरेच्ा बफर स्ॉकिह रु.७८० कोटी खचू्षि िुरू 
करण्याि आली होिी. १ ऑगस् २०१९ िे ३१ जुलै २०२० या 
कालािधीि रु. १,६७४ कोटी खचमाच्ा ४० लाख टि बफर 
स्ॉकला िंरत्रिंिळािे पुन्ा िान्यिा हदली. त्ािंिर िाखर 
ििुलीि िुधारणा आणण इिर कारणांिुळे बफर स्ॉक 
िहाय्य चालू ठेिण्याि आले िाही.

कें द्र सरकयारचया इथेिटॉल नमश्रित पेटट् ोल कयार््भक्रम

देशािील िारर्षक िरािरी ऊि उत्पादि ४०००लाख 
िे. टि आहे. प्रत्क्ष गाळप ३००० लाख िे. टि गृहीि 
धरल्ाि उिािील ४.५ टके् िळीच्ा प्रिाणािुिार िी-
हेिी िोलॅसििचे उत्पादि १ कोटी ३५ लाख िे. टि तिळिे. 
िी-हेिी िोलॅसिि पािूि प्रतिटि अल्ोहोल उिारा 
२३५.५०  सलटि्ष प्रिाणे एकूण अल्ोहोल उत्पादि ३१८ 
कोटी सलटि्ष ि तिज्षलीकरण प्ररक्रयेिंिर तिव्ळ इथेिॉल 
उत्पादि ३०२ कोटी सलटि्ष तिळणे अपेसक्षि अििे, िरी 
देशािील िद्तिति्षिीिाठी िुिारे २५० कोटी सलटि्ष ि 
केतिकल उद्ोगािाठी १०० कोटी सलटि्ष याप्रिाणे एकूण 
िुिारे ३५० कोटी सलटि्ष अल्ोहोलचा िापर केला जािो. 
यांपैकी िळीतिति्षि ७४ टके् ि िरि धान्यापािूि ियार 
होणा-या २६ टके् अल्ोहोलचा ििािेश आहे. म्हणजेच 
िळीतिति्षि िुिारे २५९  कोटी सलटि्ष अल्ोहोल खच्ष 
होिे ि ५९ कोटी सलटि्ष सशल्क राहहलेल्ा अल्ोहोल 
पािूि केिळ ५६कोटी सलटि्ष इथेिॉल प्रत्क्ष तिश्णािाठी 

उपलब्ध होि होिे. हे प्रिाण अगदीच अत्ल् अिल्ािे 
इथेिॉल उत्पादिाि िाढ करण्यािाठी कें द्र िरकारिे 
िाखर कारखान्यांिाठी प्रोत्ाहि योजिा जाहीर केली 
आहे. त्ािुिार िाखर कारखान्यािील बी-हेिी िोलॅसिि 
िंलग् रिस्लरी प्रकल्ाकिे िळिूि जादा इथिेॉल ियार 
करण्याचे धोरण आहे.

उिाचे उत्पादि आणण िाखरेचा िाठा दरिरती िाढि 
अिल्ािे अतिररक्त ऊि ि िाखर उत्पादि इिरत्र 
िळतिण्याचे धोरण िारि िरकार वदारे आखण्याि आले 
आहे. इथेिॉल तिति्षिीिाठी अतिररक्त उिाचा िापर करणे 
आणण िाखर उत्पादि किी करणे ही प्रिुख धोरणे राबतिली 
जाि आहे. इथिेॉल जे एक कृरीआधाररि उत्पादि आहे 
आणण एक िहत्तपूण्ष अक्षय इंधि आहे. िैिगग्षकररत्ा 
उिाच्ा िोलॅसििच्ा रकण्विािूि (िाखर उत्पादिाचे 
उपउत्पादि) ियार करिा यिेे. इथेिॉल हे पयमािरणपूरक 
इंधि स्ोि अिल्ािुळे िे गॅिोलीििध्े तििळूि त्ािूि 
इंधिाचे िेगिेगळे तिश्ण ियार केले जाऊ शकिे आणण 
जेव्ा हे तिश्ण िशीि चालिण्यािाठी िापरले जािे िेव्ा 
पयमािरणीय प्रदरूण किी होिे. इथेिॉल उत्पादिािाठी 
जादा उिाचा िापर केल्ािे केिळ अतिररक्त िाठा किी 
करण्याि  िदि होणार िाही िर याचा िाखर उद्ोगाला 
आणण अथ्षव्िस्ेला अिेक िागवांिी फायदा होणार आहे.

तियमािीिाठी बितिलेल्ा िाखरेची जाि कागदी 
रपशव्ाि ि पोत्ाि केलेली बांधणी
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िि २००३ िध्े िरकारिे इथेिॉल तिचश्ि पेटट्र ोल (इ. 
बी. पी.) हा काय्षक्रि प्रािुख्यािे पयमािरणाि अिुकूल 
इंधिाला प्रोत्ाहि देण्यािाठी (इथेिॉलचा िापर िाढिूि) 
आणण पेटट्र ोल ऊजमा आयाि किी करण्यािाठी िुरू केला. 
या काय्षक्रिाची िंकल्िा अिेक उरद्दष् े लक्षाि घेऊि 
करण्याि आली होिी. जैिइंधिाचा िापर िाढिूि काब्षि 
उत्ज्षि तियरंत्रि करूि परकीय चलि िाचिणे आणण 
आयािीिरील अिलंतबत् किी करणे हे त्ाचे िुख्य  उरद्दष् 
आहे. तिशरे म्हणजेइ. बी. पी.हा काय्षक्रि इथिेॉलची 
ििि िागणी पुरिूि िाखर उद्ोगाला िरलिा आणि 
आहेे. त्ािुळे ऊि  उत्पादक शेिकऱयांिा िेळेिर िुकिाि 
िरपाई तिळण्याि िदि होणार आहेे. प्रायोगगक प्रकल् 
म्हणूि िि २००३ िधे् िुरू झालेला हा इ. बी. पी.काय्षक्रि 
आिा िंपूण्ष देशाि तिस्ताररि झाला आहे (लक्षद्ीप आणण 
अंदिाि आणण तिकोबार बेटे कें द्रशासिि प्रदेशांचा अपिाद 
िगळिा). हा काय्षक्रि ऑइल िाकधे रटगं कंपन्यांच्ा (ओ एि 
िी)१८६ िेपोच्ा िेटिक्ष द्ारे लागू केला जािो ि ३०५ कोटी 
सलटर स्ारपि इथिेॉलउत्पादि क्षििा अिलेल्ा १७९ 
रिस्स्लरीजिधूि इथेिॉल तिति्षिी िध्ा केली जाि आहे.

जैिइंधिािरील पूितीच्ा राष्ट्र ीय धोरणािे (२००९) 

िोलॅसिि, िेल्ुलोिेि सलग्ोिेल्ुलोसिि आणण 
खाण्यािाठी अयोग्य धान्य यािारख्या फीिस्ॉकच्ा 
खरेदीला परिािगी हदली होिी. हंगाि २०१७-१८ पययंि इ बी 
पी काय्षक्रिािाठी इथेिॉल िोलॅिेिवदारे  उपलब्ध करण्याि 
आले होिे. त्ािुळे िाखर उद्ोगाच्ा उपउत्पादिाचा 
िापर िोठया प्रिाणाि केला जाऊ शकिो हे सिधद होिे 
िोलॅसििवदारे िध्ाचे उत्पादि अंदाजे ३०० कोटी सलटर 
अल्ोहोल अथिा इथेिॉलचे उत्पादि करण्याि परिािगी 
हदली आहे. त्ािुळे १०% तिश्ण लक्ष्य पूण्ष होणार आहे. 
जैिइंधिािरील २०१८ िालच्ा राष्ट्र ीय धोरणाि इथेिॉल 
उत्पादिािाठी लागणाऱया कच्च्ा िालाच्ा खरेदीची व्ाप्ती 
िपशीलािे या लेखाि िांिली आहे. हया धोरणािुिार िि 
२०२९-३० पययंि २०% इथेिॉल तिश्ण टके्िारीचे लक्ष्य 
तिधमारीि करण्याि आले आहे.

इथिेटॉल निनम्भतीसयाठी कें द्रशयासियाचे प्रोत्याहि 

इथिेॉलच्ा देशांिग्षि उत्पादिाला प्रोत्ाहि देण्यािाठी 
िारि िरकारिे तितिध उपाययोजिा हािी घेिल्ा आहेि. 
यािध्े इंिस्ट्र ीज (िेव्लपिेंट अॅंि रेग्युलेशि) कायदा, 
१९५१ िध्े िुधारणा, अल्ोहोलिर तिशेर कें द्रीय तियंत्रण 
कायदा इ. बी. पी.िाठी इथिेॉलिर आकारण्याि येणारा 

आकृतषी	क्र.	३	ः-	पांढरया	साखरेच्ा	आंतरराष्ट् षीय	ककंमतषी	नवरुद्ध	देशांतग्गत	ककमतषी	ऑक्ोबर	२०१५	ते	जून	२०१९	(US$/
मेटट् षीक	टनामध्ये)
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gmIa CÚmoJmZo 2019-20 _Yrb {Z`m©Vrà_mUoM A§XmOo 70 bmI Q>Z gmIa 

{Z`m©V H$aUo AnopjV hmoVo. gmIaoÀ`m {Z`m©V AZwXmZm_wio ^maVr` 

{Z`m©VXmam§Zm H$mhr à_mUmV \$m`Xm Pmbm AmhoVWm{n Wm`b§S> Am{U ẁamo{n`Z 

ẁ{Z`Z_Yrb CËnmXZmV KQ> Pmë`m_wio Am{U Vm§pÌH$ H$maUm§_wio ~«m{P{b`Z 

gmIao nojm nm§T>è`m gmIaoÀ`m Am§Vaamïr` {H$_Vr AbrH$So> dmT>ë`m AmhoV ho 

^maVr` gmIa CÚmoJmgmR>r Mm§JboM Amho. 

AmH¥$Vr H«$. 3 …- nm§T>è`m gmIaoÀ`m Am§Vaamï—r` qH$_Vr {déÕ Xoem§VJ©V 
{H$_Vr Am°ŠQ>mo~a 2015 Vo OyZ 2019 (US$$/_oQ> —rH$ Q>Zm_Ü`o) 

 

(òmoV: H$moAm°nao{Q>ìh ewJa / Bñ_m) 

gmIa ~\$a ñQ>m°H$: 

A{V{aº$ gmIa CËnmXZ Am{U gmIaoMo Kgabobo Xa `m_wio CÚmoJmMr g_ñ`m 

Xya H$aÊ`mgmR>r gaH$maZo CMbboë`m _hÎdmÀ`m Cnm``moOZm§n¡H$r EH$ åhUOo 
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४५१.१ ४६०.४ ४४९.७ ४४९.३ ४२३.५ ४३०.२ ४४०.५ ४३४.७ ४३१.७
४८८.४०

३१२.६१ ३४०.१४ ३५३.८३
४१८.१०

३३०.८८
३७४.०८ ३७०.९९

४०३.२० ४२०.९०
४३३.७

२०१८-१९ २०१९-२०

६००

५००

४००

३००

२००

१००

०

२०२०-२१

५५४.५५ ५५८.६५ ५६१.७१ ५५९.१६
५२५.४५ ५२७.४०

ऑगस् ऑक्ोबर ऑक्ोबररििेंबर रििेंबरफेब्ुिारी फेब्ुिारीएरप्रल जुि ऑगस्

५३४.८५ ५४३.२७ ५४१.१७ ५३७.७३
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िस्तू आणण िेिा कर (जी एि टी) ५% पययंि किी करणे, 
प्रशासिि रकंिि यंत्रणा पुन्ा िुरू करणे, इत्ादटींचा ििािेश 
आहे. काय्षक्रिाचा तिस्तार आणण पयमायी उत्पादि िागवांचा 
शोध घेणे. इ.बी.पी.  काय्षक्रिािाठी इथेिॉलचा पुरिठा 
िाढिण्याकरीिा िरकारिे िेगिेगळ्ा रकंििी पद्धिी 
देखील स्वीकारल्ा आहेि. जैिइंधि धोरण २०१८ िुिार 
राष्ट्र ीय जैिइंधि ििविय ितििीची स्ापिा करण्याि 
आली आहे. बी हेिी िोलॅसिि, उिाचा रि आणण िाििी 
िापरािाठी अयोग्य अिलेले खराब झालेले अन्नधान्य 
ििातिष् करण्यािाठी कच्ा िालाचा आधार िाढिूि कच्ा 
िालाच्ा उपलब्धिेची कििरिा दरू करण्याचा प्रयत्न केला 
जाि आहे.  या उपायाचे उरद्दष् ओ.एि. िी.ला  जास्तीि जास्त 

तिश्णाचे लक्ष्य िाध् करण्याि िदि करणे हे आहे. िध्ा 
पेटट्र ोसलयि आणण िैिगग्षक िायू िंत्रालयािे गळीि हंगाि 
२०२१-२२ पययंि पेटट्र ोलिध्े १०% इथेिॉल तिचश्ि टके्िारी 
िाध् करण्यािाठी इ. बी. पी.काय्षक्रि हािी घिेला आहे. 
िाि्षजतिक क्षेत्राि ओ. एि .िी. वदारे इथेिॉल खरेदीिाठी 
प्राधान्यक्रि पाळला जाि आहे. अिुक्रिे१००% उिाचा रि, 
बी हेिी िोलािेि, िी हेिी िोलॅिेि आणण खाण्याि अयोग्य 
अिलेले अन्नधान्य इत्ादी.

एरप्रल २०१९ पययंि ओ.एि.िी.िे ए.ओ.य. द्ारे २६८.६ 
कोटी सलटर इथिेॉल खरेदीचे िाटप केले होिे. तितिध 
फीिस्ॉकिधूि तितिदांचे िाटप खालील िक्ता क्र. ३ िध्े 
दश्षतिल्ाप्रिाणे केले आहे आणण इथेिॉल पुरिठा िर्ष २०१८-

ऊस शेतीचा अिुरव २०० वर्षांचा
त्यापयासयूि बोध कयार् घ्यार्चया?

िहाराष्ट्र ाि आणण िारिाि ऊि रपक जे आपण लाििो त्ाला आिा जिळपाि दोिशे 
िर्ष झाली आहेि. एका शेिकऱयािे रकिाि २५ िरधे उिाची शेिी केली अिे गृहीि धरले 
िर जिळपाि आठ रपढ्ांपािूि आपण ऊि रपक घेि आहोि. याि थोिा-फार फरक प्रते्क 
शिेकरी कुटंुबतिहाय होऊ शकेल. प्रश्न काळाचा िाही. प्रश्न उत्पादि आणण उत्पादकिा िाढीचा 
ि उत्पादिाची अंतिि क्षििा गाठण्याचा आहे. पूिती म्हणजे ३०-४० िरवांअगोदर जेव्ा सिचंिाच्ा, 
रािायतिक खिे उपलब्धिेच्ा रकंिा प्रगि िंत्रज्ािाच्ा फारशा िुतिधा िव्त्ा िेव्ां आपली दर 
हेक्री उिाची उपलब्धिा शंिर टिाच्ा आिपाि होिी. िागील २५-३० िरमाि िोठ्ा प्रिाणािर 
िि्ष प्रकारच्ा िुतिधा उपलब्ध झाल्ािंिरही आपल्ा िरािरी हेक्री उत्पादकिेि २० िे ३० 
टिांची घटच झाली आहे. म्हणजे िुतिधा तिळाल्ािंिर उत्पादकिा िाढण्यएेिजी उलट िी किीच झाली आहे. अिे काय 
घिले ज्यािुळे उत्पादकिा घटली याचा शेिकरी, शास्तज्, िंशोधि िंस्ा या ििवांिीच गांिीयमािे तिचार केला पाहहजे. 
जगािील अिेक प्रगि देशांिी उिाचे हेक्री २०० िे २२५ टि उत्पादि काढूि दाखतिले आहे. िॉररशि, क्यूबा, हिाई 
बेटे इथे हेक्री उत्पादि जर २०० िे २२५ टिांच्ा पुढे जािे िग आिचेच घोिे कुठे पेंि खािे? आधतुिक ज्ाि, तिज्ाि 
ि िंत्रज्ािाची काि ि धरिा आम्ही जोपययंि परंपरागि पद्धिीिे ऊिाचे रपक घेि राहू िोिर उत्पादि ि उत्पादकिा 
िाढण्याची शक्यिा िाही. हठबक सिचंि, फरट्षगेशि, िोजिू उिाची िंख्या ठेिणे, जास्तीचे फुटिे काढूि टाकणे, ऊि 
पोरणाकिे लक्ष देऊि िेळेि िि्ष आंिरिशागिीची कािे करणे, जतििीचा िेंद्रीय कब्ष िाढतिणे, इिी ि पीएचची 
काळजी घेणे ि िदिुरंगगक िि्ष गोष्टींकिे बारकाईिे लक्ष देऊि जतििीचा पोि िांिाळला िर िरािरी उत्पादि ि 
उत्पादकिा िाढतिणे शक्य आहे.  आज िि्ष गोष्टींिाठी शेिकरी िाखर कारखान्यांिर अिलंबिू आहे. हे अिलंतबत् 
किी करूि स्वि िध्े बदल करूि घेण्याची िूतिका स्स्वकारायला हिी. आज आपण एकरी २५ िे ३० टि उत्पादि 
घेि आहोि. म्हणजे हेक्री ७० िे ८० टिाच्ा आिपाि आहोि. हे उत्पादिाचे दाररद्र्य ििाला तिसश्चि बोचणारे ि िेदिा 
देणारे अशा प्रकारचे आहे. या दाररद्र्यािूि बाहेर पिूि आपल्ाला उत्पादकिा िाढीच्ा िैििाकिे म्हणजे एकरी रकिाि 
१२५ टिाकिे जायचे आहे अिा तिधमार प्रत्ेक शेिकऱयािे बाळगण्याची गरज आहे. िरच दोिशे िरवांच्ा अिुििािूि 
आपण काही ठोि बोध घेिला आहे अिा दािा करण्याचा अभधकार आपल्ाला प्राप्त होऊ शकेल!
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१९ िाठी हदलेल्ा प्रिाणाि पुरिठा िुरू झाला आहे. १००% 
उिाच्ा रि िागमािे उत्पाहदि इथेिॉलचे िाटप िाढिण्याि 
लक्षणीय िाि आहे.

तक्या क्र. ३ : इथिेटॉल उत्यादियासयाठी वेगवेगळे फफडस्टॉक

अ.	
नं.

इथेनॉल	उत्ादनासाठी	कच्ा	
माल

वाटप	केलेले	
प्रमाण	(कोटषी	

श्लटर)
१ उिाचा रि/िाखर/िाखरेचा पाक ४२.२

२ बी-हेति िोलॅसिि १८१.९७

३ िी-हेति िोलॅसिि ५९.५०

४ खराब झालेले अन्नधान्य/िका ३८.४२

५ एफिीआय किील उपलब्ध िांदळू ३.४३

एकूण ३२५.५३

(स्तोिः तििी आयोग, तििी अायोग अहिाल, जिु २०२०-२१  
िारि िरकार)

 इथिेॉल उत्पादिाला प्रोत्ाहि देण्याचा प्रयत्न व्ाज 
अिुदाि योजिेद्ारे करण्याि आला आहे याचा अथ्ष अिा 

की इथेिॉल उत्पादि क्षििा िाढिणे.  पेटट्र ोसलयि  आणण 
िैिगग्षक गॅि िंत्रालय आणण अन्न आणण िाि्षजतिक तििरण 
तििाग िारि िरकार यांचेद्ारे या योजिेचे िंयुक्तपणे 
परीक्षण केले जाि आहे. रििेंबर २०२० िध्े आभथ्षक काय्ष 
िंत्रीिंिळ ितििीिे इथिेॉल उत्पादि क्षििा िाढिण्यािाठी 
व्ाज ििलि िाढिण्यािाठी िुधाररि योजिा िंजूर केली 
होिी. या योजिेंिग्षि िरकार पाच िरवांिाठी व्ाज ििलि 
िहि करेल, ज्याि बॅंकांकिूि प्रकल् प्रिि्षकांकिूि 
घेिलेल्ा कजमातिरूद्ध एक िरमाच्ा स्गगिीिह, िारर्षक 
६ टके् दरािे रकंिा बॅंकांकिूि आकारल्ा जाणाऱया व्ाज 
दराच्ा ५० टके् यापैकी जे किी अिेल. रु. ४५७३ कोटी 
अतिररक्त तिधी इथेिॉल व्ाज िबव्ेंशि योजिेंिग्षि प्रकल् 
ििथ्षकांिा कज्ष देण्यािाठी ि व्ाज ििलिीिाठी देण्याि 
आला आहे. आभथ्षक काय्ष िंत्रीिंिळािे हदिांक ०६.०६.२०१८ 
आणण हद. ०७.०३.२०१९ रोजी झालेल्ा बैठकीि रूपये 
४६८७ कोटी आधीच िंजूर केले होिे.

आय िी आर कायद्ािील दरुुस्तीिुिार कें द्र िरकारला 
त्ािर तिशेर तियंत्रण ठेऊि इथेिॉलचे आंिर-राज्य 
दळणिळण िुलि करणे देखील िहत्ाचे आहे.

उिाच्ा रिापािूि इथिेाॅल बितिणारी प्रकल्
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तक्या क्र. ५ : फीडस्टॉक, इथेिटॉल निनम्भती व इथेिटॉल फकंमत

फीडस्ॉक फीडस्ॉकचषी	ककंमत	रु.	प्रनत	
मेकटट्क	टन

इथेनॉलचषी	मात्रा	प्रनत	मेकटट्क	
टन	फीडस्ॉक

एक्स-नमल	इथेनॉल	ककंमत	
(रु./लषीटर)

उिाचा रि / िाखर / 
िाखरेचा पाक

रु. २८५० उिाची रकंिि 
(१०% िाखर ररकव्रीिर)

िि्षिाधारणपणे ७० सलटर 
प्रति टि ऊि

६३.४५

बी हेिी िोलॅसिि १३,५०० ३१०सलटर ५९.०८
िी हेिी िोलॅसिि ७१२३ २२५ सलटर ४६.६६
खराब िांदळू १६,००० ४०० सलटर ५१.५५
उपलब्ध िांदळू २०,००० ४५० सलटर ५६.८७
िका १५,००० ३८० सलटर ५१.५५

(स्ोि : तििी आयोग अहिाल जिु २०२१ िारि िरकार))

इथेिटॉल नमरिियाची पयूतती व लक्षे 

इथेिॉल तिचश्ि टके्िारीचे लक्ष्य आणण पेटट्र ोलिध्े 
तिश्ण (िक्ता क्र.४) करण्यािाठी आिश्यक अिलेल्ा 
इथिेॉलच्ा प्रिाणाचा अंदाज खालीलप्रिाणे आहे:

तक्या क्र. ४ : इथेिटॉल नमश्रित लक्षे

इथेनॉल	पुरवठा	
वष्ग

लक्ष्यित	
इथेनॉल	
नमश्रण

%	अंदाजे	आवश्यक	
इथेनॉल	करोड	
श्लटर	मध्ये

२०१८-१९ ६.० २२५
२०१९-२० ७.० २८०
२०२०-२१ ८.५ ३६०
२०२०-२२ १०.० ४५०
२०२२-२३ १२.० ५४२
२०२३-२४ १५.० ६९८
२०२४-२५ २०.० ९८८
२०२५-२६ २०.० १०१६

(स्ोि: पेटट्र ोसलयि आणण िैिगग्षक िायू िंत्रालय, िारि िरकार)

ओ.एि. िी.ला इ.बी.पी. काय्षक्रिांिग्षि तिरशचि 
रकििीि इथेिॉल खरेदी करण्याि बंधिकारक करूि 
िरकार िाखर उद्ोगाला प्रिािीपणे िबसििी देि आहे. 
आिंरराष्ट्र ीय बाजारािील रकििीच्ा िुलिेि देशांिग्षि 
उत्पाहदि इथेिॉलची रकंिि जास्त अिल्ािुळे हे घिले 
आहे. २०% तिश्णािाठी इथेिॉलची आिश्यक िात्रा िुिारे 

१००० कोटी सलटर आहे.२०% तिश्णाचे उरद्दष् जलदगिीिे 
गाठण्याची गरज आहे या प्ररक्रयेिील कोणत्ाही 
अिथळ्ांकिे िरकारिे गांिीयमािे पाहहले पाहहजे आणण िे 
तिति्षघ्न पुण्ष करण्यािाठी प्राधान्य हदले पाहहजे.

इथिेटॉल फकंमत धोरि :

िरकारिे उिािर आधाररि कच्च्ा िालापािूि इथेिॉल 
उत्पादि अथिा खरेदीला परिािगी हदली आहे. उदा. िी आणण 
बी हेिी िोलॅिेि, उिाचा रि,  िाखर आणण िाखरेचा पाक. 
त्ाचबरोबर िारिीय अन्न िहािंिळाकिील अतिररक्त िांदळू 
आणण िका या कच्च्ा िालािुिार रूपांिरण काय्षक्षििा ि 
इथेिॉल दर खालील िक्ता क्र. ५ िध्े  हदला आहे

पेटट्र ोलिध्े २० टके् इथिेॉल तिश्ण िाध् करण्याच्ा 
उरद्दष्ाचा िाग म्हणूि कें द्र शाििािे इथेिॉलचे दर िाढतिले 
आहेि. पेटट्र ोलिध्े इथेिॉलचे जास्तीि जास्त तिश्ण 
केल्ाि िेल आयािीिरील बोजा किी होईल. त्ाचबरोबर 
उि उत्पादक शेिकरी ििेच िाखर कारखान्यांिाही फायदा 
होईल या उदे्दशािे इथेिॉलच्ा रकंििी िाढतिण्याि आल्ा 
आहेि.

इथेिॉल तिश्ण काय्षक्रिांिग्षि इथिेॉलचा पुरिठा 
िर्ष २०१३-१४ दरम्ाि ३८ कोटी सलटरिरूि इथेिॉलचा 
पुरिठा  िर्ष २०१९-२० िध्े १७३ कोटी सलटरपययंि िाढला 
होिा. पररणािी तिश्णाची टके्िारी अिुक्रिे १.५३% 
िरूि ५.००% पययंि िाढली होिी (िक्ता क्र.६). िध्ा चालू 
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अिलेल्ा इथिेॉलचा पुरिठा  िर्ष२०२०-२१ िाठी ३३२ 
कोटी सलटरपययंि िागणी िाढली आहे जे पूितीच्ा इथेिॉलचा 
पुरिठा  िर्ष  २०१९-२० दरम्ाि प्राप्त झालेल्ा इथिेॉल 
पुरिठ्ाच्ा िुलिेि ९१% पके्षा अभधक आहे

तक्या क्र. ६ : पुरवठया केलेले प्रमयाि (इथिेटॉल) आणि % 
ब्ेंफडगं लक्ष

इथेनॉल	पुरवठा	
वष्ग

इथेनॉल	पुरवठा	
कोटषी	श्लटर

इथेनॉल	नमश्रण	
काय्गक्रम	%

२०१३-१४ ३८.० १.५३
२०१४-१५ ६७.४ २.३३
२०१५-१६ १११.४ ३.५१
२०१६-१७ ६६.५ २.०७
२०१७-१८ १५०.५ ४.२२
२०१८-१९ १८८.६ ५.००
२०१९-२० १७३.० ५.००
२०२०-२१ ३३२.० ८.५०

(स्तोि ः पेटट्र ोसलयि आणण िैिगग्षक िायु िंत्रायलय, िारि िरकार)

इथिेटॉल उत्यादि क्मतया

िर्ष २०१७-१८ िध्े िोलॅसििआधाररि रिस्स्लरीजची 
स्ारपि क्षििा िुिारे २७८ कोटी सलटर होिी. देशाि 
इथेिॉल उत्पादि क्षििा िाढिण्याच्ा उदे्दशािे िरकारिे 
जुलै, २०१८ आणण िाच्ष, २०१९ िध्े िोलॅसिि आधाररि 
रिस्स्लरीजिाठी दोि व्ाज ििलि योजिा अभधिूचचि 
केल्ा. अन्न ि िाि्षजतिक तििरण तििाग िंत्रालयाच्ा 
उपरोक्त योजिेंिग्षि ५ िरवांच्ा कालािधीिाठी कें द्र 
िरकारद्ारे िंजूर केलेल्ा कजमािरील ६% प्रतििर्ष दरािे 
रकंिा आकारल्ा जाणा-या व्ाजदराच्ा ५०% दरािे 
व्ाज ििलि देण्याि येि आहे. अन्न ि िाि्षजतिक तििरण 
तििाग िंत्रालयािे ििीि रिस्स्लरीजच्ा स्ापिेिाठी िथा 
तिद्िाि रिस्स्लरीजच्ा तिस्तारािाठी ३६८ प्रकल्ांिा 
िान्यिा हदली आहे. आिापययंि िुिारे ३६०० कोटी रुपयांचे 
कज्ष बॅंकांिी ७० िाखर कारखान्यांिा िंजूर केले आहे; १०२ 
कोटी सलटर क्षििेचे ३१ प्रकल् पूण्ष झाले आहेि.

िोलॅसिि आधाररि रिस्स्लरीजची क्षििा ४२६ कोटी 
सलटरपययंि पोहोचली आहे (िक्ता क्र.८) ९३ कोटी सलटर 

इथेिॉल बितिण्यािाठी िापरला जाणारा कच्चा िाल उदा. ऊिाचा रि, िाखर, िळी, खराब झालेले धान्य
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तक्या क्र. ७ : वर्भनिहयार् आणि क्ेत्रनिहयार् इथेिटॉल उत्यादि अंदयाज

इथेनॉल	
पुरवठा	वष्ग

इथेनॉल	नमश्रण	काय्गक्रम	
मेकटट्क	टन

इथेनॉल	
ब्लेंकडगं	
(%)

इतर	वापरांसाठी	मेकटट्क	टन		 एकूण	मेकटट्क	टन

धान्य साखर एकूण धान्य साखर एकूण धान्य साखर एकूण
२०१८-१९ १६ १५७ १७३ ५ १५० १०० २५० १६६ २५७ ४२३
२०१९-२० ४२ १५७ १७३ ५ १५० १०० २५० १६६ २५७ ४२३
२०२०-२१ ४२ २९० ३३२ ८.५ १५० ११० २६० १९२ ४०० ५९२
२०२०-२२ १०७ ३३० ४३७ १० १६० ११० २७० २६७ ४४० ७०७
२०२२-२३ १२६ ४२५ ५४२ १२ १७० ११० २८० २९३ ५३५ ८२८
२०२३-२४ २०८ ४९० ६९८ १५ १८० ११० २९० ३८८ ६०० ९८८
२०२४-२५ ४३८ ५५० ९८८ २० १९० ११० ३०० ६२८ ६६० १२८८
२०२५-२६ ४६६ ५५० १०१६ २० २०० १३४ ३३४ ६६६ ६८४ १३५

(स्तोि ः तििी अयोग अहिाल जिु २०२१ ि पेटट्र ोल आणण िैिगग्षक िायु िंत्रालय, िारि िरकार)

क्षििेचे आणखी ३९ प्रकल् िाच्ष, २०२२ पययंि पणू्ष होण्याची 
शक्यिा आहे ज्यािुळे एकरत्रि क्षििा िुिारे ५१९ कोटी 
सलटरिर िेली जाईल. तिचश्ि लक्ष्ये िाध् करण्याच्ा 
दृष्ीकोिािूि अन्न ि िाि्षजतिक तििरण तििाग िंत्रालय 
देशाि इथेिॉल रिस्स्लेशि क्षििा िाढतिण्यािाठी एकरत्रि 
प्रयत्न करि आहे. यािाठी िरकारिे िप्ेंबर २०२० िध्े 
इथेिॉल व्ाज िबव्ेंशि योजिांिग्षि उद्ोजकांकिूि ३० 
हदििांच्ा कालािधीि अज्ष िागिले होिे. आिापययंि, िुिारे 
१६,०००/- कोटी रुपयांच्ा कजमाच्ा रकिेिह ५८३ कोटी 
सलटर क्षििेच्ा २३८ प्रकल्ांिा अन्न ि िाि्षजतिक तििरण 
तििाग िंत्रालयाद्ारे िान्यिा देण्याि आली आहे. िि २०२४ 
पययंि या प्रकल्ांिधूि रकिाि ४०० कोटी सलटर क्षििेची 
िर पिेल अशी अपके्षा आहे. 

अशा प्रकारे २०२४-२५ आणण २०२५-२६ पययंि िोलॅसिि 
आधाररि रिस्स्लरीजची क्षििा िध्ाच्ा ४२६ कोटी 
सलटरिरूि अिुक्रिे ७३० आणण ७६० कोटी सलटरपययंि 
िाढेल अशी अपके्षा आहे. िध्ाच्ा धान्य आधाररि 
रिस्स्लरीजद्ारे ७५ कोटी सलटर क्षििा जोिली जाि आहे; 
त्ाचबरोबर ओएििी िुिारे १०-१५ ििीि धान्य-आधाररि 
रिस्स्लरी स्ापि करण्याची योजिा आखि ज्यािुळे क्षििा 
१००-१५० कोटी सलटरिे िाढेल (िक्ता क्र.७). त्ािुळे 
२०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५ आणण २०२५-२६ या 
काळाि धान्य-आधाररि रिस्स्लरीजची क्षििा २५८ कोटी 
सलटरच्ा िध्ाच्ा पािळीिरूि अिुक्रिे ३५०, ४५०, ७०० 

आणण ७४० कोटी सलटरपययंि पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

िरील अंदाजीि धान्य आणण िोलॅिेि आधाररि इथेिॉल 
उत्पादि क्षििा खालीलप्रिाणे

तक्या क्र. ८ : वर्भ आणि कच्या मयालयािुसयार इथेिटॉल क्मतेची 
आवश्यकतया

वष्ग आवश्यकता	कोटषी	श्लटर
धान्य मोलॅश्सस एकूण

२०१९-२० २५८ ४२६ ६८४
२०२०-२१ २६० ४५० ७१०
२०२०-२२ ३०० ५१९ ८१९
२०२२-२३ ३५० ६२५ ९७५
२०२३-२४ ४५० ७२५ ११७५
२०२४-२५ ७०० ७३० १४३०
२०२५-२६ ७४० ७६० १५००
(स्तोि ः तििी अयोगअहिाल जुि २०२१, िारि िरकार)

पेटट् ोलमध्े नमसळण्यासयाठी वयापरल्या जयािया-र्या इथिेटॉलचे 
मोठर्या प्रमयाियात उत्यादि वयाढनवण्यासयाठी खयालील 
महत्याच्या उपयार्र्ोजिया करण्यात आल्या आहेत.

१) उिाचा रि रकंिा िाखर अथिा िाखरेचे द्रािण यापािूि 
इथिेॉल तिति्षिी करायला प्रोत्ाहि देणे

२) तितिध अन्निाठयांपािूि उत्पाहदि होणा-या इथेिॉलची 
कारखािाबाहय रकंिि तिरशचि करणे.
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३) इथेिॉल तिति्षिी कारखान्याला हदल्ा जाणा-या कजमािर 
िाढीि  अिुदाि देणे.

४) इथेिॉलतिचश्ि पेटट्र ोलकाय्षक्रिािाठी इथेिॉलच्ा 
िुक्त िाहिुकीकरीिा उदयोग (तिकाि आणण तियिि) 
कायदा १९५१ िध्े िुधारणा करणे.

५) इथेिॉलतिचश्ि पेटट्र ोल काय्षक्रिािाठी िापरल्ा 
जाणाऱया इथेिॉलिरील िस्त ू आणण िेिा कर १८ 
टक्क्यांिरुि किी करुि ५ टके् करणे (जी एि टी).

६) १ एरप्रल २०१९ इथेिॉलतिचश्ि पेटट्र ोलकाय्षक्रिाचा 
तिस्तार अंदिाि, तिकोबार आणण लक्षहद्प हे कें द्रशासिि 
प्रदेश िगळिा िंपूण्ष देशाि लागू करण्यािाठी प्रयत्न 
करणे इत्ादी.

७) िेल तिपणि कंपन्यांकिे अिलेला इथेिॉल िाठा 
िाढतिणे.

८) इथेिॉल तिचश्ि पेटट्र ोल काय्षक्रिाअंिग्षि दीघ्षकालीि 
इथेिॉल खरेदी धोरण ियार करणे.

निष्र्भ ः  िारि जगािील तििरा ििमाि िोठा इंधि 
आयािदार देश आहे. इंधि आयािीिरील अिलंतबत् किी 
करण्याच्ा दृष्ीिे कें द्र िरकारिे पेटट्र ोल िध्े २०२३ पािुि २० 
टके् इथेिॉल तििळण्याचा तिण्षय घेिला आहे. पेटट्र ोलिध्े 
तिश्णािाठी २०२३ पय्षि एक कोटी सलटर इथेिॉल लागेल. 
देशिरािील िाखर कारखान्यांकिूि इथेिॉल तिति्षिीिाठी 
६० लाख टि िाखर पुरतिली जाईल यािूि ७० लाख सलटर 
इथिेॉल ियार होईल. उि्षररि इथेिॉल अतिररक्त धान्यापािुि 

उपलब्ध केले जाईल.

देशाि आिापय्षि उिाच्ा उप उत्पादिांपािुि इथेिॉल 
तिति्षिी करण्याि यिे होिी. परंिू इथेिॉलचे उत्पादि 
िाढतिण्यािाठी उि कायदा १९६६ िध्े बदल करुि आिा 
उिाच्ा रिापािूि थेट इथेिॉल तिति्षिीिाठी परिािगी 
हदली आहे. देशाि २०१३-१४ पय्षि इथेिॉल तिश्णाचे प्रिाण 
एक िे हदि टक्क्यांपय्षि होिे. आिा िात्र िरकािे ३८० कोटी 
सलटरपय्षि इथेिॉलची खरेदी िाढतिल्ािुळे कारखान्यांिा 
िोठया प्रिाणाि आभथ्षक िोबदला तिळिो आहे. कें द्र 
िरकारच्ा आकिेिारीिुिार इथिेॉलचे पेटट्र ोलिध्े तिश्ण 
िध्ा ८.५ टके् आहे. िरी इथिेॉलपािूि २१ हजार कोटी 
रुपये िाखर उद्ोगाकिे उपलब्ध झाले आहेि. तिश्णाचे 
प्रिाण प्रत्क्षाि २० टक्क्याच्ा पुढे गेल्ाि हीच आभथ्षक 
उलाढाल जिळजिळ ५० हजार कोटटींच्ा पुढे जाईल. 
त्ािुळे इथेिॉल तिति्षिी िध्े िाखर उद्ोगाला ििमाभधक 
ितििव् हदिि आहे. त्ाचबरोबर दरिरती तििमाण होणारा 
अतिररक्त िाखरेचा प्रशि तिकालाि तिघेल. उिापािूि 
िाखर ि इथेिॉल तिति्षिीचा फायदा उत्पादकांिा होणार 
आहे. 

राष्ट्र ीय जैिइंधि धोरण २०१८ िुळे िोठया प्रिाणाि 
इथिेॉल तिति्षिीिूि ऊि उत्पादक शेिकरी, िाखर 
कारखािे ि शािि यांचे एकाच िेळी ििाधाि होणार आहे. 
ििमाि िहत्ाचे म्हणजे इथेिॉल तिश्ीि पेटट्र ोलच्ा िापरािे 
प्रदरुणािर तियंत्रण तिळण्याि ि परकीय चलि उपलब्ध 
होण्याि िदि होणार आहे.

ियार झालेले इथेिॉल बॅरेलिध्े िरूि िाठतिले जािे
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फपक वयाि आणि शेतकरी हक्क 
कयार्दया िोंदिी प्रफक्रर्या

शिेी व्ििाय रकफायिशीर होण्याकररिा लागिि 
पद्धि, खि ि पाणी व्िस्ापि, रोग ि कीि तियंत्रण या 
बरोबरच ििमाि िहत्ाची गोष् कोणिी अिेल िर उन्नि 
िाणाची लागिि. उन्नि िाण तिकसिि केल्ािर िाण 
तिति्षिी करणाऱया िंस्ेचा अथिा तििमात्ाचा हक् राखणे 
रकंिा अबाभधि ठेिणे िहत्ाचे आहे. त्ािाठी अशा िाणाची 
िरकार दरबारी िोंदणी करणे आिश्यक अििे. त्ािुळे 
पैदािकाराि त्ा िाणािर िालकी हक् प्रस्रपि करिा 
यिेो. कायदेशीर ररत्ा आभथ्षक लाि घेणे शक्य अििे. 

ही िंकल्िा प्रथि ‘अंािरराष्ट्र ीय ििीि ििस्पति 

डॉ	सुजाता	तेतालषी
शास्तज्, आिुिंसशकी ि ििस्पिी पैदाि तििाग

आघरकार िंशोधि िंस्ा, पुणे -४
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िाण िंरक्षण िंघटिा’ (International Union for 
Protection of New Varieties of Plants) या 
िंघटिेच्ा स्ापिेद्ारे १९६१ िध्े अस्स्तत्ाि आली. 
या िंघटिेचा प्रिुख उदे्दश ििस्पिटींच्ा ििीि िाणाच्ा 
िंशोधिाकररिा चालिा देणे ि ििीि िाणांचे िंरक्षण करणे 
हा आहे. 

िारि हा देश जागतिक व्ापार िंघटिा (WTO) च्ा 
िंस्ापक िदस्ांपैकी एक आहे. त्ािुळे TRIPS (Trade 
related aspects of Intellectual Property 
Rights) करारािुिार िारिािे ििस्पिटींच्ा िंरक्षणािाठी 
आिश्यक िरिुदी करणे िहत्ाचे होिे. त्ािाठी शिेकऱयांचे 
ििेच कृरर पैदािकारांचे हक् अबाभधि ठेिण्यािाठी 
िारिीय िंिदेच्ा कायद्ाद्ारे ‘ििस्पिी िाण िंरक्षण आणण 
शेिकरी हक् कायदा २००१’ रकंिा PPVFRA (२००१) ची 
तियिािली २००१ िध्े ियार केली गेली ि प्राभधकरणाची 
स्ापिा ११ िोव्ेंबर २००५ रोजी झाली. ििस्पिी जािटींची 
िोंदणी २००७ पािूि िुरू करण्याि आली. PPVFRA चे 

िुख्यालय NASC कॉम्प्ेक्स, DPS िाग्ष, िोिापूर ििोर, 
ििी हदल्ी-११० ०१२ येथे आहे. शाखा सशिोगा, किमाटक 
येथे अिूि तििागीय कायमालये रांची (झारखिं), गोहाटी 
(आिाि), पालिपूर (हहिाचल प्रदेश) ि पुणे (िहाराष्ट्र ) येथे 
आहेि.  

या कायद्ाविये ििस्पिटींच्ा िाणांचे  िंरक्षण होिे, 
कृरी तिकािाला गिी देिे आणण ििीि ििस्पिी िाणांच्ा 
तिकािािाठी िंशोधि आणण तिकािािाठी गुंििणुकीला 
चालिा देिे. पयमायािे तबयाणे उद्ोगाच्ा िाढीची िोय होिे 
आणण शेिकऱयांिा उच्च दजमाचे तबयाणे आणण ििस्पिी 
िािग्रीची उपलब्धिा िुतिसश्चि होिे.

पीक वयाि िोंदिी कृत करण्याचे फयार्दे 

िंरसक्षि (िोंदणीकृि) ििस्पिटींच्ा िाणाचे तबयाणे /रोपे 
/कलिे िंरसक्षि काळापय्षन्त िालकाच्ा/पैदाि काराच्ा 
च्ा पूि्ष परिािगी सशिाय कोणीही तबयाणे तिकू, तियमाि, 
आयाि रकंिा उत्पादि करू शकि िाही.  

संशोधकाचे	 अधधकार: कोणत्ाही िंशोधकाि िंरसक्षि 
िाणाचा त्ाच्ा िंशोधिाकररिा ििेच ििीि िाण तिति्षिी 
कररिा त्ा िाणाच्ा पैदािकाराच्ा पूि्ष अिुितििे िापर 
करिा यिेो. 

वाण	पैदासकाराचे	अधधकार: िाण पैदािकाराला त्ाच्ा 
िंरसक्षि िाणाच्ा उत्पादिाचा, तिक्रीचा, तििरणाचा ििेच 
आयाि-तियमािीचा पूण्ष अभधकार देण्याि आला आहे.

शेतकरयाचे	 हक्: िाण तिति्षिी करणाऱया शेिकऱयाि 
त्ाच्ा िाणाच्ा िोंदणी चा पूण्ष हक् आहे. शेिकऱयाि 
िंरसक्षि िाणा च्ा लागििीपािूि प्राप्त शिेिालाचा पेरणी 
आणण पुिपधेरणी कररिा िापर, िाठिणूक, तितििय, िाटप 
आणण तिक्रीचा पूण्ष अभधकार देण्याि आला आहे.

विस्पती जयातीच्या िोंदिीसयाठी कोि अज्भ करू शकतो?

िाि िोंदणी करण्यािाठी िाणाचा पैदािकार, 
पैदािकारािे तियुक्त केलेला प्रतितिधी, ििीि िाणाचे 
पैदािकार अिल्ाचा दािा करणारा शिेकरी रकंिा शेिकरी 
गट, ििीि िाणाचे िंशोधि करणारी िंशोधि िंस्ा रकंिा 
तिद्ापीठ यापैकी कोणीही अज्ष करू शकिो.
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वाण	नोंदणषी	प्रामुख्ाने	४	श्रेण्ांमध्ये	केलषी	जाते.

१) ििीि िाण, २) शेिकरी िाण, ३) एक्सेंट िाण (प्रचसलि 
िाण), ४) इिेंसशयली रिराईव्ि व्रायटी

 नवषीन	वाण:	ज्या िाणाची तिक्री ही देशांिग्षि बाजाराि 
एका िर्षपेक्षा आणण देशाबाहेर चार िरमा पेक्षा जास्त 
कालािधी झालेली िाही अिे िाण म्हणजे ििीि िाण 
होय. िेली रकंिा िृक्ष अिल्ाि हा कालािधी ६ िरवांचा 
आहे.  

 शेतकरी	वाण: अिे िाण जे शेिकऱयािे िंशोभधि केले 
रकंिा रपढ्ांरपढ्ा िंिभध्षि केले आहे.

 एक्सलेंट	वाण	 (प्रचश्लत	वाण): िि्ष िािान्य लोकांिा 
पररचचि अिलेले रकंिा िीि अॅक् १९६६ िुिार 
अभधिूचचि अिलेले िाण.

 इसलेंश्शयलषी	कडराईव्ड	व्रायटषी: िूळ िाणाि जुिुकीय 
बदल उदा. उत्पररिि्षि, गुणिुत्र बदल  करूि ियार 
केलेली िाणे

पीक वयाियाच्या संरक्ियाचे निकर कोिते? 

िाि िोंदणी करिािा िि (DUS) चाचणी केली जािे. 
याि प्रािुख्यािे तिधमाररि िाणाची िातिन्यिा, भिन्निा, 
एकििाििा ि ब्स्रिा सिद्ध करणे हा आहे. त्ािुळे 
अंगीिूि गुणधिमाच्ा आधारे त्ा िाणाची ओळख िहजपणे 
करिा येऊ शकिे. DUS चाचणी िध्े खालील बाबटींचे 
तिरीक्षण केले जािे.

 िातिन्य (Novelty) ह्ा िाणाचे बीज, फळ रकंिा 
कलि िारिाि ििीि अिािे. िारिाि एक िर्ष रकंिा 
िारिाबाहेर चार िरमा पूिती तिक्रीि उपलब्ध ििािे.

 भिन्निा (Distinctness) रकिाि एका िरी ठळक 
गुणधिमाच्ा आधारािर हे िाण आधीच्ा इिर िाणापके्षा 
भिन्न अिािे.

 एकिारखेपणा (Uniformity) िाणाची िि्ष झािे 
एकिारख्या गुणधिमाची अिािीि. 

 ब्स्रिा (Stability) िाणाच्ा गुणधिमाि काळािुिार 
रकंिा िेगळ्ा पररब्स्िीि बदल होऊ ियेि.

 DUS चाचणी DUS चाचणी कें द्रांिर होिे. िेगिेगळ्ा 
रपकांिाठी कें द्र रकंिा िहयोगी तिळूि िुिारे १४३ अशी 
कें दे्र िारिाि आहेि.

 िोंदणी करिािा खालील कागद पत्रांची पूि्षिा करणे 
गरजेचे अििे 

१) प्रस्तािाच्ा/अजमाच्ा ४ प्रिी (१ िूळ प्रि ि ३ छायाप्रिी)

२) १०० रुपयांच्ा सॅ्म्प पेपरिर अिाइििेंट िीि

३) टति्षिेटर िंत्रज्ािाचा िापर ि केल्ाचे १०० रूपयाच्ा 
सॅ्म्प पेपरिर प्रतिज्ापत्र

४) उिेदिार िाणाचे कृरी आणण व्ाििागयक दृष्टा उपयुक्त 
गुणधि्ष

५) उिेदिार िाणाचे िैसशष्ट दाखिणारे ििेच धान्याचे/
तबयांचे रंगीि फोटो

६) उिेदिार िाणाचे तबयाणे 

७) उिेदिार िाणाच्ा प्रसिद्धीची 
राजपत्र अभधिूचिा

८) उिेदिार िाणाच्ा िािृ -रपिृ 
िाणे कोठूि उपलब्ध केली त्ाची 
िाहहिी 

९) उपलब्ध अिल्ाि उिेदिार 
जािीचा तबयाणे चाचणी अहिाल.

१०)  रसजस्ट्रशेि फी रु. १०,०००/- 
ि तिधमाररि DUS चाचणी फी 

बटाट्ाचे ििे तिकिीि िाण
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शेिकऱयांिा िाण िोंदणी िाठी शुल् द्ािे लागि िाही 
ििेच टेितीिेटर टेक्ॉलजी िापरल्ाचे शपथ पत्र ही त्ाला 
िाफ अििे. 

खरीप रपकांच्ा िोंदणी िध्े DUS चाचणीिाठी 
उिेदिारजािीचा ििािेश करण्यािाठी तबयाण्यांिह अज्ष 
स्वीकारण्याची िारीख प्रिी िरती १ िाच्ष -१५ एरप्रल िर रब्ी 
ि उन्ाळी रपकाच्ा िोंदणी िाठी अिुक्रिे १ ऑगस् -१५ 
िप्ेंबर ि १ िोहेंबर -१५ रििेंबर अििे

अज्ष PPVFRA च्ा तििागीय कायमालयाि दाखल 
करिा येिो. अजमाि त्रुटी आढळल्ाि अज्षदाराला कळिले 
जािे. त्ाप्रिाणे पूि्षिा केल्ािर अज्ष स्वीकारला जािो. 
ि एक िंदि्ष क्रिांक हदला जािो. िंिर योग्य िेळेि DUS 
चाचणी होिे. रीपोट्ष हदला जािो. िंजुरीपूिती तिरोध अिल्ाि 
PPVFRA च्ा ‘प्ांट व्रायटी जि्षल’ (PVJ) िध्े प्रकासशि 
केला जािो. तिरोध ििल्ाि यथािकाश िोंदणी होिे.   

िोंदणीकृि पीक िाणांचा िंरक्षण कालािधी: झािे 
आणण िेली - १८ िरधे. इिर रपके - १५ िरधे. तिद्िाि िाण - 
कें द्र िरकारिे त्ा जािीच्ा अभधिूचिेच्ा िारखेपािूि १५ 
िरधे इिका अििो.  

आत्ता पय्षन्त या कायद्ाविये एकूण ४९५२ िाणांिा 
िंरक्षण प्राप्त झाले आहे. त्ांची िग्षिारी खालील प्रिाणे :

श्रणेषी संख्ा	

िृण धान्ये ३२७३

िंिु रपके ५०४

िाजी पाला ३९१

गळीि रपके २९५

शेंगा िगतीय रपके २६५

फळे ५४

ऊि ि िाखर देणारी रपके ५३

ििाला रपके ४२

काकिी िगतीय रपके ३०

फुल रपके १०

िृक्ष ८

लागिि रपके ६

िोंदिी प्रफक्रर्या थोडक्ययात खयालील प्रमयािे सांगतया र्ेईल.

िारि िरकारच्ा या उपक्रिाचा फायदा घेऊि जास्तीि 
जास्त ििीि िाणांचे िंरक्षण हक् पैदािकार शिेकरी, 
िंशोधक, शिेकरी गट, ििीि िाणाचे िंशोधि करणाऱया 
िंशोधि िंस्ा रकंिा तिद्ापीठ यांिी प्रस्ारपि करूि लाि 
घ्ािा. 

िोंदिी प्रफक्रर्या

 अज्षदारािे पूण्ष िहहिीिह अज्ष दाखल करणे, अज्षदाराला 
अजमाची पोच प्राप्त होणे 

 PPV& FR ऑरफि द्ारा अजमाची छाििी करूि त्रटुी 
बाबि िाहहिी देऊि िी पणू्ष करूि घेणे

 PPV& FR च्ा िेबिाइट िर िाहहिी प्रकासशि होणे

 आक्षेप  िोंदणीिाठी ९० हदििाचा कालािधी

 DUS चाचणी: िाणाची लागिि करूि ित्िा 
पििाळणी करणे अथिा जागेिर DUS चाचणी.

 DUS परीक्षण अहिाल.

 चाचणी च्ा आधारे िोंदीि स्वीकृिी/ अस्वीकृिी 

 िंजुरीपिूतीच्ा ि तिरोधािाठी PPVFRA च्ा प्ांट 
व्रायटी जि्षल िध्े प्रकासशि करणे

 राष्ट्र ीय िोंदणी पुस्तकाि िोंद  
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जागतिक िापिाि िाढ आणण हिािाि बदल यािुळे शेिकऱयांिा गारपीट, अिेळी 
पाऊि, रोगराई, कीि, तिराणूंचा प्रादिुमाि, पूर ि इिर अिेक ित्ि ििस्ांचा गेल्ा 
काही िरवांपािुि िाित्ािे िाििा करािा लागिो आहे. या ििस्ा लक्षाि घेऊि केळी 
लागिि प्रत्ेक सजल्हाि कोणत्ा िेळी करािी याचे शेिकऱयांिा िाग्षदश्षि करण्यािाठी 
या लेखाचा प्रपंच केला आहे. अथमाि प्रत्ेकाचा अिुिि या बाबिीि तिरतिराळा अिू 
शकिो. पण िाि्षरत्रक अिुििाचे एकत्रीकरण करूि ही िांिणी केली आहे.

जळगािािील केळी उत्पादक जेव्ा केळी लागििीचा तिचार करिाि िेव्ा प्रािुख्यािे 
जुि-जुलै हाच केळी लागििीचा हंगाि आहे अिा ििज प्रते्काच्ा ििाि आहे. कारण 
पिूतीच्ा काळी सिचंिाच्ा िुतिधा िव्त्ा, िीज िव्िी, हठबक सिचंिही िव्िे आणण 
म्हणूि पाििाळ्ािल्ा देिाच्ा पाण्यािर केळी लागिि करािी अशी प्रथा होिी. परंिु 
आज आपण आधुतिक युगाि आहोि. केळीच्ा शेिीिाठी लागणारे िारे िंत्रज्ाि उपलब्ध 
आहे. अगदी िुदृढ िुळे, पािे अिणारी रटश्यूकल्चरची रोपे ही आहेि. त्ािुळे आपला 
पारंपाररक तिचार बदलण्याची ि त्ाचाही िखोल अभ्ाि करूि केळी लागििीचा 
हंगाि ठरिािा अशी आिा काळाची गरज आहे. त्ािाठी केळी लागिि करिािा कुठल्ा 

के.बषी.	पाटषील
आंिरराष्ट्र ीय केळी पीक िज्

जैि इररगेशि, जळगांि
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घटकांचा प्रिाि त्ािर आहे, बाजारपेठेची काय गरज आहे 
ि आपली पीक पद्धिी ि िािािरण काय आहे या तिचारािर 
केळी लागििीचा हंगाि ठरला पाहहजे. आिुक शेिकरी जिु-
जुलै लागिि करिो म्हणजे आपणही िेव्ाच केळी लािली 
पाहहजेि अिा ििज ि करिा आपल्ाला कुठला हंगाि 
िोईस्र आहे ह्ाचा तिचार होणे िहत्ताचे िाटिे. 

लयागवडीसयाठी पोरक वयातयावरि

पूितीच्ा काळी पाििाळी 
िािािरणाि लागिि होि होिी कारण 
िंपूण्ष लागिि कंदाची अिायची आणण 
उष् िािािरणाि कंद ििूि जायचे ि 
थिं िािािरणाि कंदांची उगिण एक 
िे हदि िहहिा होि िव्िी. त्ािुळे 
जुलै-ऑगस्च्ा पाििाळी ि िौम् 
िािािरणाि लागिि व्ायची. परंिु 
आज बहुिांश शेिकरी जैि रटश्यूकल्चर 
केळी रोपांची लागिि करीि आहे. रोपांिा िुळांचा गठ्ा आहे. 
काय्षक्षि पािे आहेि आणण िि्ष प्रकारच्ा िािािरणाि रोपे 
ब्स्र होि आहेि. त्ािुळे लागििीच्ा िेळेचा तिचार होणे 
गरजेचे आहे. 

दिुरा तिचार केला िर कोकणािील िािािरण 
केळीिाठी खुप चांगले आहे. तिथे हहिाळा फार जास्त िाही. 
त्ािुळे रििेंबर-जािेिारीिधे् चचलटींग फ्ी ची केळी तिथेच 

तिळू शकिाि. त्ाचा फायदा तियमािीिाठी होिू शकिो. या 
दृष्ीिे तिचार होणे आिश्यक आहे. उन्ाळ्ािील लागििीला 
तिकिीि करण्यािाठी क्रराँप प्रोटेक्शि ि क्रराँप कुलटींगचे 
िंत्रज्ाि उपलब्ध आहे. त्ाचा फायदा केळी बागायिदार घेि 
आहेि. परंिु िांगायचे िात्पय्ष अिे आहे की िािािरणािर 
आपण िंत्रज्ािाच्ा आधारािे िाि केली आहे आणण िुज् 
शेिकरी त्ाचा फायदा घेि आहे. 

बयाजयारपेठेतील मयागिीिुसयार लयागवड

पूितीच्ा काळािध्े िरमािूि दोि 
िेळा िरी केळीच्ा बाजाराि िंदी 
येि होिी. परंिु आज आपण बघि 
आहािे की केळीचे बाजार ३२०० 
रुपये च्क्वटंलपययंि पोहचले आणण 
त्ाचे कारण म्हणजे कुठल्ाही एकाच 
हंगािाि खुप जास्त लागिि झाली 
िाही म्हणूि त्ािाठी बाजारपेठ, 

िणिार, तिथ्षयात्रा, िहोत्ि, बाजाराि इिर फळांची 
आिक अिे अिेक घटक जबाबदार आहेि. त्ािुळे केळी 
उत्पादकांिी िागील चार-पाच िरवांचा अभ्ाि करूि ििेच 
दरिरती बदललेला टट्र ेंि लक्षाि घेऊि लागिि करणे. जिे की 
ििरात्रीिध्े, रिजाििध्े, श्ािणािध्े ि दिरा-हदिाळीला 
केळीची िागणी जास्त अििे. िर जूि िंिर बाजाराि, आंबा, 
िंत्री, िोिंबी, द्राक्ष, िफरचंद ही फळे िििाि. त्ािुिार 

सद्पररस्थिती लक्यात घेऊि लयागवडीचया हया कयालयावधी निसचित केलेलया आहे. तो कयाळयािुरूप बदलयू ही शकतो.

अ.क्र. श्जल्ा लागवड	कलें व्ा	करावषी	(माग्गदश्गक	वेळापत्रक)
१ जळगाि िर्षिर (जुलै ि ऑगस् िगळूि)
२ धुळे जूि, ऑक्ोबर, िोव्ेंबर, रििेंबर
३ िंदरुबार एरप्रल, िे, जुि ि ऑक्ोबर
४ िोलापुर / उस्मािाबाद िोव्ेंबर िे िाच्ष
५ अकोला, अिराििी, बुलढाणा, यिििाळ, िागपूर जुलै, ऑगस्, िप्ेंबर
६ बऱहाणपुर एरप्रल, िे, जूि, िप्ेंबर
७ िांदेि, परिणी, हहगंोली ऑगस्, िप्ेंबर, ऑक्ोबर
८ कोकण, ठाणे, पालघर जािेिारी, फेबु्िारी-िाच्ष, एरप्रल
९ पुणे, अहिदिगर, कोल्ापुर, िांगली िोव्ेंबर िे एरप्रल
१० औरंगाबाद, जालिा, बीि जुलै, ऑगष्, िप्ेंबर

रटप: शेिकऱयांिाठी हे िांगणे िाग्षदश्षक अिले िरी प्रते्कािे आपल्ा ज्ाि ि अिुििािुिार तिण्षय घ्ािा. कंपिीिर जबाबदारी टाकू िये.
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आपण तिण्षय घेणे फायद्ाचे आहे. िहाराष्ट्र ाचा तिचार केला 
िर आंध्रप्रदेश, किमाटक ि गुजराि या राज्याि लागििी 
केव्ा होिाि ि रकिी प्रिाणाि होिाि याचाही अभ्ाि 
करणे िहत्ताचे ठरिे. उदा. िागील िरती अिंिपूर, किप्पा, 
किू्षल या सजल्यांिध्े िोठ्ा प्रिाणाि केळीिर करपा 
आला. ज्यािुळे लागििी झाल्ा िाहीि. त्ाचा फायदा 
िहाराष्ट्र ािील केळी उत्पादकांिा झाला ि जािेिारी २०२३ 
िध्े केळीचे दर ३२०० रुपये च्क्वटंलला पोहोचले. म्हणूि 
बाजारपेठेचा अभ्ाि करूि तिण्षय घेणे हहिाचे आहे.

फपकपद्धती व फपकयाची फेरपयालट

आपल्ा तििागाि रकंिा सजल्याि कुठली रपक पद्धिी 
आहे त्ािुिार तियोजि करािे लागिे. 
जिे की िोलापूरिध्े उिाची कापणी 
ऑक्ोबरपािूि पुढे होिे त्ािुळे त्ांचा 
केळी लागििीचा हंगाि िोव्ेंबरपािुि 
िाच्षपययंि अििो. िर शहादा पररिराि 
केळीिंिर पपईची लागिि एरप्रल-िे िध्े 
करािी लागिे. त्ािुळे केळीची कापणी 
एरप्रल पययंि िंपली पाहहजे अिे तियोजि 
करािे लागिे. िांगण्याचे िात्पय्ष आपण 
रपक पद्धिीिुिार लागििीचा हंगाि 
ठरििो. रपकाची फेरपालट करणे आणण 
केळीला पुरक अिे पपई, कांदा, धिे अशी 
रपकपद्धिी ठरतिणे ि त्ािुिार केळीचे 
तियोजि करणे अगत्ाचे आहे.

निर्जातीसयाठी केळीची मयागिी

िारिीय केळीला तियमािीिाठी िागणी िाढि आहे. परंिु 
आपण ठरातिकच िहहन्याि चांगली केळी देिू शकिो अिा 
ििज आिंरराष्ट्र ीय बाजारपेठेि झाला आहे. परंिु आपण जर 
तियमाि हे उद्दीष् ठेिूि ि त्ािुिार लागििीचे तियोजि केले 
िर िर्षिर उत्ति गुणित्तेची केळी आपण देिू शकिो. िारिीय 
केळीला िोठ्ा प्रिाणाि रििेंबरपािुि िर जुिपययंि िागणी 
आहे. कारण जुलै-ऑगस् िध्े आखािाि उन्ाळा आहे. 
िर रफलीपीन्सिध्े पाििाळा आहे. रफलीपीन्सची केळी 
जुलैपािुि पुढे जास्त प्रिाणाि कापणी होिे म्हणजे तियमाि 
होिे. िग आपण आपले तियोजि त्ािुिार करूि िर्षिर 

किी-जास्त लागिि करूि िर्षिर गुणित्तेची केळी पुरिू 
शकिो अिा तिश्ाि आंिरराष्ट्र ीय बाजारपेठेि तििमाण करणे 
गरजेचे आहे. हठबक सिचंि, रटश्यकूल्चर, फरट्षगेशि ि 
फु्टकेअर व्िस्ापि यािुळे हे िहज शक्य आहे.

रोगरयाईचया प्रकोप व त्यािुसयार निर्ोजि

गेल्ा काही िरमापािुि जळगाि, बऱहाणपुर ि आिा 
बििाणी या सजल्हांिध्े जुलै-ऑगस्िधे् िोठ्ा प्रिाणाि 
िीएिव्ी व्ायरिचा प्रकोप िाढला आहे. परंिु त्ाच्ा 
व्िस्ापिािर लक्ष देणे, रोग का िाढीि लागिो आहे, 
त्ाला कुठली रपकं कारणीिूि आहेि आणण या दोि-िीि 
िहहन्यािच िीएिव्ीचा प्रादिुमाि का होि आहे याचा अभ्ाि 

ि त्ाप्रिाणे रपकपद्धिीिील बदल ह्ाचा 
तिचार ि करिा आपण जुलै-ऑगस्िध्े 
लागिि ि करणे हा पयमाय तिििला. 
िुरुिािीला िुकिाि टाळािे म्हणिू तिण्षय 
योग्य आहे. परंिु लांब पल्लाचा ि केळीच्ा 
शाश्ि प्रगिीचा तिचार केल्ाि रोगाचे 
उच्चाटि किे करिा येईल ह्ाचा तिचार होणे 
अपेसक्षि आहे. िग ज्या िालंुक्यािध्े रकंिा 
सजल्हांिध्े िीएिव्ीचा प्रकोप िाही त्ांिी 
या िंधीचा फायदा घिेला पाहहजे ि आपल्ा 
रपक पद्धिीि ि लागििीच्ा हंगािाि बदल 
केला पाहहजे. 

रािेर, यािल, िुक्ताईिगरच्ा केळी 
उत्पादकांिी िोव्ेंबर िे जािेिारीिध्े केळी लागििीि 
िुरुिाि केली होिी परंिु करपा रोगाचे तियोजि करू ि 
शकल्ािुळे त्ांिी ह्ा लागििी बंद केल्ा. म्हणिू अिे 
ि करिा रोगराईला आळा पण घािला पाहहजे ि त्ािुिार 
लागििीचे िेळापत्रक बदलले पाहहजे जेणेकरूि केळी 
रपकाला शाश्ि ठेििा येईल. 

केळी लागिि करिािा िि्ष बाबटींचा अभ्ाि करणे 
आणण त्ािुिार तियोजि करणे हे शास्तोक्त आहे. िी हे 
करू शकि िाही, बाजूचा शेिकरी हे करिो म्हणिू िी ििे 
करणे रकंिा अभ्ाि ि करिा िॉब िायकोलॉजीिे केळी 
लागिि करणे फायद्ाचे ठरणार िाही परंिु अभ्ािपूण्ष 
काि केल्ाि केळी रपक प्रगिीिर राहहल हे िात्र तिसश्चि. 
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कृरीिीथ्ष िासिकाची 
रिजीटल आिृत्तीिाठी 

कोि सॅ्ि करा

िळपि उन्, िग लागे िृगाची चाहूल । 
उचलुतिया थेंब,  कुशीि ििािं जपलं ।।

िागर लांघुतिया िेघ, थेंब आणिी िाहूि । 
िरर िािध होऊिी, टाकशील का? पाऊल ।।

बागायिा शिेा, िोकाट पाण्याचा व्िहार । 
अिा लािूतिया िारा, गिी होऊिी पोबारा ।।

िा रफरिा िाघारा, शेि पाण्याचा िजारा । 
िारा िरल्ा िळी, बगड्ांचा पहारा ।।

िको अति पाणिृत्ती, त्ािूि होई अस्स्वकृिी । 
रपक दािी तिकृिी, िुई घेईल तििृत्ती ।।

ऐका िका बाजरीचा जागर, करर पाण्याची कदर। 
पाि झेलूि थेंबा पोगाला जागि, िुळा खोिाला पाजि ।।

िको अव्ाहि उपिा, ठेि थेंबाची जाणीि । 
पाह् अिंररची झळ, थेंब पािाळी उणीि ।।

या थेंबाची िदी, िागरालाही िहिी । 
होऊि स्वािी सशपंल, करू थेंबाि िोिी ।।

करू थेंबाचा िंचय, ठेि अखंिीि व्रि । 
िािी रपढीचा रे िु, हो िगीरथ ।।

श्रषी.	कैलास	ककसन	करंके	(पाटषील)
केळी ि कांदा उत्पादक शिेकरी
िु.पो. िऱहािी, िा. सशरपूर, सज. धुळे. 
रपि-425427. िो. 9511870386
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