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ननसग्ग आणण भौनतक प्रगतती दोघांचा जवळचा संबंध असला तरी ते दोन्ती हातात हात 
घालून चालततीलच असे नाहती. बरयाच वेळा एकासािी दसुरयाला तडजोड करणे भारी पडते.

– डॉ.भवरलाल जैन



मानवती मन आणण बुद्ती या दोन्हींचा 
जवळचा संबंध आहे. मनाचा समतोल 
साधण्ाचती हातोटती साधलती तरच मन आणण 
बुद्तीचे ऐक्य राहू शकते. मानवती मनाचा 
आणण बुद्तीचा आपल्ाकडे संतांपासून 
मानसशास्त्रज्ांपययंत अनेकांनती सखोल 
नवचार केला आहे. तरीदेखतील अचूक उत्र 
कुणाला सापडले आहे असा दावा करता 
येत नाहती आणण शेतकरी संकटांवर ज्ा 
पद्ततीने फंुकर मारून पुन्ा पुन्ा मात 
करतो ते पाठहल्ावर तर थक्क व्ायला 
होते. ननष्ाम कम्गयोगती ज्ा पद्ततीने आपले 
काम करतो तसेच काम शेतकरी शेतात 
करतो. काम यशस्ती झाले तर ठिक आणण 
अयशस्ती झाले तरी ठिक. अयशस्ती झाले 
तर दोन ठदवस द:ुखाच्ा शोकात डंुबून 
राहतो पण नतसरया ठदवशती मनाचती समजूत 
घालून, पुन्ा कंबर कसून कामाला लागतो. 
मनापासून आपण काम केले पाठहजे. काम 
संपले तरी मनाचा समतोल टटकला पाठहजे. 
मुळात काम कधतीहती संपत नाहती. मानले तर, 
कामाला अनेक पररमाणे असतात. कामातून 
नवतीन कल्पना सुचतात. प्रश्न व संकटांवर 
उपाय शोधण्ाचती प्रेरणा नमळते. या प्रेरणेला 
ज्ान, नवज्ान व तंत्रज्ानाचे पािबळ लाभले 
तर प्रश्न चुटकीसरशती सुटू शकतो. संकटांशती 
दोन हात करण्ाचे सामर््ग प्राप्त होेते.

संकटे कधी एकेकटी येत नाहीत . अनेक संकटे टोळधाडीतल्ा कीड्यांसारखी एकत्र 
होऊन येतात. क्षणाधधात वाढववलेले पिक एका विवनटात जिीनदोस्त होते. शेतकऱयाच्ा 
स्वप्यांचा तात्ाळ चक्ाचूर होतो. द:ुखाचा डोंगर कोसळतो. आकाशाकडे हात करून 'काय 
केलंस हे' असा प्रश्नही तो उद ्वेगाने वनसगधाला ववचारतो. िण उत्तर विळत नाही. तो िनाशीच 
आकं्दन करतो. कोणी बघत नाही हे िाहून डोळ्ातले अश्ू एकदा िनिुराद वाहू देतो. द:ुखाश्ूंचा 
िहािूर ओसरला की तो स्तब्ध, शयांत होतो. िनाचा िनाशीच संवाद सुरू होतो. आहेच िी असा 
एकटा एकटा राहणारा आणण वाळकं िान गळताना तन्मयतेने िाहणारा अशी त्ाची जी स्थिती 
होते त्ातून िनाला तो िुन्ा उठून उभे राहण्ाचे आवाहन करतो. स्वत:शीच केलेल्ा संवादाने 
आतला आत्मववश्ास आणण आत्मसािर्थ्य करूणेची बैठक िक्ी असल्ािुळे जागे होऊन 
वर येते. िुन्ा ववश् उभे करण्ाची कंबर कसतो. ही सारी सकारात्मकता, जजद्द व चचवटिणा 
शेतकऱययांिध्े कसा आणण कुठून येतो हा प्रश्न िला आजवर अनेकदा िडला आहे. हा ववषय 
यावेळी वनिधाण होण्ाचे कारण कोरोना कोववड िहािारीची दसुरी लाट येेते की काय या भभतीने 
उभा केला आहे. 

िागील संिूणथ्य वषथ्य कोरोना संकटाचा सािना करण्ात गेले. सववांवर त्ाचा वविरीत 
िररणाि झाला. शेतकऱययांचे तर अतोनात नुकसान झाले. िण तरीही तो न डगिगता िुन्ा 
राखेतून पिवनक्स िक्षासारखे उभे राहावे तसा उभा राहहला. संकटकाळातही त्ाने शेतिाल 
पिकवून जनतेची दोन वेळची िोटाची भूक भागववली. धान्य, िळे, भाज्ा काहीही म्हणून किी 
िडू हदले नाही. शेतकऱययांनी िरोिकाराला िुण् िानून िानवी वृत्तीला व्ािक केले. कष्ातून 
प्रिंच आणण िरिारथ्य साध् होतो. हे करूणेतून दाखवून हदले. िण आता तेवढ्ावर रयांबून 
जिणार नाही. या संकटाचा प्रभावीिणे सािना करण्ासाठी ज्ान, ववज्ान आणण तंत्रज्ानाची 
कास त्ाला धरावीच लागेल. हवािान बदल, जागवतक ताििान वाढ, नैसरगथ्यक संकटे, गारिीट, 
िूर, अवेळी िाऊस, रोग व पकडी या सवथ्य संकटयांवर िात करण्ाचा आिण प्रयत्न वनजचित करू 
शकतो. कदाचचत काही वेळेला संकटाची भयानकता व स्वरूि खूिच िोठे असेल तर काही 
ियधादा वनजचित येतील. िण आिल्ा कंिनीने शेतकऱययांना या सवथ्य संकटयांवर िात करून जज्ददीने 
व सकारात्मक दृपष्कोन ठेवून िुन्ा िजबूतीने उभे राहण्ासाठी िॉजलहाऊस, ग्ीन हाऊस, 
शेडनेट, जल व्वथिािन, जैन तंत्रज्ान व पटश्ूकल्चर रोिे, वेगवेगळ्ा प्रकारचे िीव्ीसी, 
एचडीिीई िाईप्स, सौर ऊजजेची उिकरणे, सौर कृषीिंि, जैववक खते, हठबक व तुषार जसचंनाचे 
साहहत्, रेनगन अशा ववववध प्रकारच्ा साहहत् व साधनयांची वनविथ्यती करून शेतकऱययांना नव्ा 
तंत्रज्ानाचा आधार व वसा देण्ाचा प्रयत्न केला आहे. ही साधने व तंत्रज्ान ययांचा िुरेिुर वािर 
करूनच संकटयांशी दोन हात करणे शेतकऱयाला शक्य होणार आहे. कंिनीचे संथिािक व आिचे 
िरििूज् पिताजी डॉ. भवरलाल जैन हे स्वत: शेतकरी कुटंुबातच जन्मले आणण वाढले. त्ािुळे 
त्यांना शेतकऱययांच्ा सिस्ा व अडचणी ययांची िुरेिूर कल्पना व जाणीव होती. शेतकऱययांच्ा 
बद्दल त्यांच्ा िनात व अंत:करणात जो ओलावा आणण कणव होती त्ातूनच ते आयुष्यभर 
शेतकऱययांच्ा कल्ाणाचे व उन्नतीचे चचतंन करीत राहहले. त्ासाठी प्रयत्निूवथ्यक संशोधन करून 
नवनवे तंत्रज्ान व साधने वनिधाण केली. शेतकरी हा जगाचा िोजशदंा आहे. त्ाला सयांभाळणे व 
सुखरूि ठेवणे ही आिल्ा सववांची जबाबदारी आहे. याचे भान कायि ठेवून ते शेतकऱययांच्ा 
जजद्द व सकारात्िकतेला िनािासून निसकार करीत आले. आजही कोरोनाच्ा संकटात व 
वावटळीत देशच काय िण संिूणथ्य जग सािडलेले असताना त्ाला वाचवून तारण्ाचे काि 
शेती व शेतकरी सिरथ्यिणे करीत आहेत हे िाहहल्ावर आिोआि हात जुळले जातात आणण 
शेतकऱययांिुढे िारा नतिस्तक होतो. अशा धैयथ्यधर शेतकरी वीरयांना िाझाही िन:िूवथ्यक निस्ार!

अशोक जैन
अध्क्ष, जैन इररगेशन जसस्ीम्् जल.

अध्यक्षी्य

संकटावर मात तंत्रज्ान वापरानेच होऊ शकेल
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नदी खोरेवनहाय िहाराष्ट् ाची ववभागणी िाच नदीखोऱयात केली जाते ती िुढीलप्रिाणे: १) 
गोदावरी खोरे, २) कृष्ा खोरे, ३) तािी खोरे, ४) निथ्यदा खोरे आणण ५) कोकणातून वाहणाऱया 
२२ िप्चि वाहहनी नद्ा. ववभागवनहाय िहाराष्ट् ाची ववभागणी िप्चि िहाराष्ट् , िराठवाडा, 
ववदभथ्य, खानदेश आणण कोकण अशा िाच िधदतीने करता येते. िाणी उिलब्धतेच्ा दृष्ीने 
ववचार करावयाचा झाल्ास कोकण आणण ववदभथ्य येरे िागणीच्ा तुलनेत िाण्ाची 
िुबलक उिलब्धता आहे. िराठवाडा येरे िाण्ाची उिलब्धता खूि किी असून बाहेरून 
िाणी आणून ते हदल्ाजशवाय िराठवाड्ाचा िाण्ाचा प्र्न सुटणार नाही. िप्चि 
िहाराष्ट् ात कृष्ेच्ा खोऱयात कोल्ािूरच्ा खालच्ा भागात िुबलक म्हणजे ५०० ते ७०० 

२२ माच्ग हा ठदवस जगभर आंतरराष्ट् तीय जलठदन 
म्हणून साजरा केला जातो. जलठदनाचती हती प्रथा 
१९८७ पासून सुरू झालती. त्ाचवर्षी भारताचती 
नॅशनल वॉटर पॉललसती स्तीकृत होऊन नतचती 
अंमलबजावणती सुरू झालती. म्हणजे मागतील ३३ 
वर्षांपासून हा ठदवस आपण साजरा करतो आहोत. 
पण पाण्ाचा काटकसरीने वापर, पुनवयापर, 
शुद्तीकरण, ररसायकललंग, लसचंनासािी ठिबक व 
तुर्ार तंत्रज्ानचा सकततीने वापर व साव्गटत्रकीकरण, 
प्रदरू्ण टाळणे यांसारख्ा अनेक गोष्तीमध्े 
अजूनहती आपल्ाला पाठहजे तसे यश नमळालेले 
नाहती. यामागतील कारणांचती उघड व मोकळेपणाने 
यथासांग चचया व नव�लेर्ण होणे गरजेचे आहे. 
त्ादृष्तीने व त्ाठदशेने पाऊले टाकण्ाचा ननधयार 
या जलठदनापासून आपण करायला हवा. पाणती हे 
जसे जतीवन आहे तसे दनुम्गळ संसाधन आहे. एक 
वेळ माणूस काहती ठदवस अननावाचून राहू शकेल. 
पण पाण्ालशवाय राहणे अशकय आहे. तहान हती 
पाण्ानेच भागू शकते. हे पाणती ननमयाण करण्ाचती 
ताकद फकत ननसगयात आहे. अजून मानवाला पाणती 
ननमयाण करता आलेले नाहती आणण येईल असेहती 
वाटत नाहती. तेव्हां ननसग्ग जे पाणती उपलब्ध करून 
देतो त्ाचा काटेकोरपणे व बारकाईने वापर करणे 
अननवाय्ग होऊन बसते. पण बरयाच लोकांचा असा 
गैरसमज आहे की पाणती हती ननसग्गत: फुकटात 
नमळणारी गोष् आहे. नतला काहतीहती मूल् नाहती. 
पण ननसग्ग जेव्हां सावत्र आईच्ा भूनमकेत जाऊन 
वागतो तव्हां आपल्ा डोळ्ातून पाणती येते. ते येऊ 
नये असे वाटत असेल तर जलसंपत्तीचे ननयोजन व 
वापर डोळ्ांत तेल घालूनच झाला पाठहजे.

महाराष्ट् ातील जलसंपत्ीचे नियोजि

डॉ. सुधीर भोंगळे
संिादक

संपादकषी्य
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टीएिसी िाणी जशल्लक असून ते अडववण्ाची िारशी सोय नसल्ािुळे 
आज ते वाहून खालील कनधाटक, आंध्र या राज्ात जात आहे. िात्र 
कृष्ेचीच उिनदी असलेल्ा भीिा खोऱयात उजनी धरणािययंत उिलब्ध 
होणारे िाणी गरजेच्ा िानाने किी असल्ाने हे तुटीचे खोरे आहे. २५६० 
दलघिी एवढा भीिा नदीतला िहाराष्ट् ाच्ा भूवितला येवा असून या 
िाण्ाचा वािर १९८० च्ा सुिारास िूणथ्य झालेला होता. त्ािुळे नव्ाने 
येरे कोणतीही योजना करणे शक्य नाही. निथ्यदा खोऱयातला िार अल्पसा 
भाग िहाराष्ट् ात येतो. त्ातही निथ्यदा िाणीवाटि लवादाने (अय्ंगार) 
िक्त दहा टीएिसी िाणी िहाराष्ट् ाला हदले असून या िाण्ाचा वािर 
आिण अजून तरी करू शकलेलो नाही. यािुढच्ा काळात िाण्ाचा 
अभधकाभधक वािर करणारी कारखानदारी, शहरयांची वाढ पकंवा जसचंन 
सुववधा वनिधाण करायच्ा असतील तर आिल्ाला जास्त लक्ष व प्राधान्य 
कोकण आणण ववदभधाकडे द्ावे लागेल.

िहाराष्ट् ाची िावसाची रचना िाहहली तर गेल्ा १००-१२५ वषवांची 
जी आकडेवारी आिल्ा वेधशाळेकडे उिलब्ध आहे ती लक्षात घेऊन 
अशा वनष्कषधाला येता येते की िाऊसिानात िार िोठे चढ-उतार पकंवा 
बदल होताना हदसत नाहीत. िार तर िाच-दहा टक्क्ययांचा िरक इकडे 
वतकडे होतो. िाऊसिान कुठेही िारसे किी झालेले नाही. िात्र दोन 
िावसयांच्ािध्े तो िडण्ाच्ा हदवसातले अंतर पकंवा खंड वाढलेला 

आहे आणण तो साधारणतः ७ ते ४६ हदवसयांिययंत गेलेला होता तो २०१५ 
िध्े िहहल्यांदा ७३ हदवसयांचा झाला. या खंडािुळे बरेचदा खररिाचे िीक 
हाताला लागत नाही आणण रब्ीची िेरणी वेळेवर होत नसल्ाने दोन्ी 
हंगाि वनसटण्ाचा धोका असतो. िहाराष्ट् ात जो िाऊस िडतो त्ातला 
८५ टके् िाऊस हा नैऋत् िान्ून वाऱययांिुळे जून ते सप्टेंबर या काळात 
िडतो. १० टके् िाऊस ईशान्य िोसिी वाऱययांिुळे सप्टेंबर ते पडसटेंबर या 
काळात िडतो आणण उवथ्यररत िाच टके् िाऊस हा पडसटेंबरच्ा नंतर िडतो. 
आिली सवथ्य धरणे भरणे, नद्ा-ओढे-नाले वाहणे व ववहहरी-बोअरवेलला 
िाणी येणे हे िूणथ्यिणे िावसावर अवलंबून आहे. िावसाजशवाय िाणी 
उिलब्ध होण्ाचा अन्य कोणताही िागथ्य आिल्ाकडे उिलब्ध नाही. हा 
िाऊस िात्र सवथ्य ववभागात सारखा िडत नाही.

आिल्ाकडे एकूण जो िाऊस ७ जून ते १५ ऑक्ोबर या काळात 
िडतो त्ातला जवळिास ४० टके् िाऊस एकट्ा कोकणात िडतो. 
दरवषषी िावसाच्ा रूिाने कोकणात िडणारे िाणी जवळिास २२७० 
टीएिसी एवढे आहे. त्ातले िक्त १११.६६ टीएिसी िाणी लहान-िोठ्ा 
२१५ धरणयांच्ाद्ारा आिण अडवू शकलो आहोत. बाकी २१५९ टीएिसी 
िाणी आजही वाहून सिुद्ाला जाते आहे. ददुदैवाची यात आणखीन एक 
गोष् अशी आहे की धरणातल्ा सवथ्य िाण्ाचा वािर करून आिण येरे 
बारिाही जसचंन उभे करू शकलेलो नाही. उन्ाळ्ात देखील धरणात िाणी 

कृष्ा नदीला आलेला िूर. नरसोबाची वाडी येरील चचत्र.
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असतानाही त्ाचा जसचंनासाठी 
वािर होत नाही आणण जिीन 
िडीक िडलेली असते हे चचत्र 
िाहायला विळते. लाल रंगाची 
लॅटराईट प्रकारची िाती आणण 
जविनीला असलेले प्रचंड उतार 
(१३ ते १५ िीटर) यािुळे िडलेले 
िावसाचे िाणी जविनीत िारसे 
न िुरता लगेचच वेगाने वाहून 
येते. १९६० साली स. गो. बवजे 
ययांच्ा अध्क्षतेखाली आिण जो 
िहहला जल व जसचंन आयोग नेिला होता त्ाने कोकणात िारसे काही 
जसचंन उभे राहू शकणार नाही व धरणे होणार नाहीत अशा प्रकारचे ित 
व्क्त केले होते. िण आिल्ा तंत्रज्यांनी आव्ान स्वीकारून गेल्ा ६० 
वषवांत लहान-िोठी अशी २५० धरणे येरे उभारली आहेत.

बवजे आयोगाचा अहवाल सरकार दफ्तरी दोन वषजे धूळ खात िडला 
होता. १९६२ िध्े ववधानसभेत बराच आरडाओरडा झाल्ानंतर या 
अहवालावरची धूळ झाडण्ात आली. िहाराष्ट् ातील िाण्ाची सवथ्य 
िोजदाद केल्ानंतर बवजे आयोगाने राज्ातील २६ टके् जिीन िक्त 
ओजलताखाली येऊ शकेल असे अहवालात निूद केले होते. १९६० च्ा 
सुिारास वीजेचा वािर करून िाणी उचलण्ाची म्हणजे उिसा जसचंन 
योजना ही संकल्पना आस्स्तत्ात आलेली नव्ती. त्ािुळे बवजे आयोगाने 
उिसा जलजसचंन योजनयांबाबत काहीही ित व्क्त केले नाही. १९६५ 
नंतर आिण राज्ात आणण ववशेषत: िजचिि िहाराष्ट् ातील कोल्ािूर, 
सयांगली, िुणे या जजल्हात िोठ्ा प्रिाणावर उिसा जलजसचंन योजनयांचे 
जाळे वनिधाण केले. या भागातील सहकारी साखर कारखान्ययांनी िुढाकार 
घेऊन अनेक िोठिोठ्ा सािुदारयक सहकारी उिसा जसचंन योजना 

उभ्ा केल्ा. त्ातून ऊसाची 
शेती िोठ्ा प्रिाणावर ववकसीत 
झाली. ऊस याच एका पिकातून 
शेतकऱयाचा व राज्ाचा ववकास 
होऊ शकतो. असा दृष्ीकोन 
सिोर ठेवून राज्कत्वांनीही 
आिली सारी संघशक्ती ऊस 
ह्ाच एका पिकाच्ा िाहठशी 
उभी केली. त्ािुळे दषु्काळी 
भागातही साखर कारखान्ययांचे 
िेव िुटले आणण िाणी आले व 

जागा विळाली की शेतकरी वतरे ऊस लावू लागला.
ववदभथ्य हा हिखास िावसाचा प्रदेश आहे. १२०० ते १८०० वि.िी. 

िाऊस येरे िडतो. जविनी अत्ंत सुिीक काळ्ाभोर आहेत. िाणी धरून 
ठेवण्ाची क्षिता इरल्ा िातीत चयांगली आहे. त्ािुळे बी िेरले की 
िीक काढायलाच जायचे अशी येरली रीत आहे. १९२५ साली ववदभथ्य हा 
सी. िी. अॅण्ड बेरार प्रयांताचा भाग असताना िडणाऱया िावसाचे वनयोजन 
करण्ासाठी एक कविशन नेण्ात आले होते. त्ाच्ािुढे साक्ष देताना 
नागिूर, चंद्िूर या जजल्हयांच्ा जजल्ाभधकाऱययांनी असे सयांरगतले होते की 
ववदभथ्य हा हिखास िावसाचा प्रदेश आहे. येरे कधीही िारसे दषु्काळ िडत 
नाहीत. त्ािुळे येरे िोठी धरणे बयांधण्ाची आवश्कता नाही. १९२७ 
साली हा सी. िी. अॅण्ड बेरार कविशनचा अहवाल प्रजसधद झाल्ानंतर 
जो ितप्रवाह रूढ झाला तो १९८० सालािययंत कायि होता. १९८० नंतर 
ववदभधात धरण बयांधणीचा कायथ्यक्ि िोठ्ा प्रिाणात हाती घेण्ात आला. 
१९८४ साली रोर अरथ्यतज्ज्ञ प्रा. वव. ि. दयांडेकर ययांच्ा अध्क्षतेखाली 
अनुशेष काढण्ासाठी जी सविती नेिण्ात आली वतच्ा अहवालाच्ा 
आधारे अनुशेष भरून काढण्ाचे काि हाती घेण्ात आले. जसचंनाच्ा 

स. गो. बवजे

कोकणातील जयांभ्ा खडकािासून तयार झालेली लाल िाती

बवजे आयोगाचा अहवाल १९६२
ववदभथ्य जसचंन अहवाल १९२७
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कािाला वेगाने गती देऊन २०१० िययंत हा 
अनुशेष िूणथ्यिणे भरून काढण्ाचा प्रयत्न 
करण्ात आला. त्ा दृष्ीने राज्िालयांच्ा 
िागथ्यदशथ्यक तत्तयांनुसार ववभागवनहाय िैशाचे 
वाटि केले गेले. आज जसचंनासाठी जो वनधी 
वाटला जातो त्ात ५४ टके् ववदभधाला, 
२२ टके् िराठवाड्ाला आणण उरलेला 
२४ टके् उवथ्यररत िहाराष्ट् ाला विळतो. या 
२४ िैशात िप्चि िहाराष्ट् , खानदेश आणण 
कोकण ययांचा वाटा असतो.

जजल्ावनहाय अनुशेष काढण्ात 
आलेला असल्ािुळे वनधीचे िुन्ा 
जजल्ावनहाय वाटि होते. ववदभधाला ५४ 
टके् हदलेले असले तरी सवधात जास्त वनधी अिरावतीला विळतो. 
तुलनेने नागिूर ववभागाला किी िैसे विळतात. ४० ते ४५ टके् रक्ि 
अनुशेषासाठी वािरली जाते. १५ टके् रक्ि ही बयांधकािाधीन 
प्रकल्पयांसाठी तर उवथ्यररत रक्ि ही वनव्वळ िेरणीलायक क्षेत्र लक्षात 
घेऊन त्ाप्रिाणे वाटली जाते. िप्चि िहाराष्ट् ाला एका रुियातले 
साधारणिणे सहा ते सात िैसे विळतात. आज जसचंनाच्ा अनुुशेषावरून 
वनधी वाटिाचे जे भयांडण चालू आहे त्ात सवधाभधक हाल खानदेश व 
कोकणाचे होत आहेत.

िध्प्रदेशातून वाहात येणारी तािी ही आंतरराज् नदी आहे. 
लवादाने जेव्ा तािीच्ा िाण्ाचे वाटि केले तेव्ा १९१.३ टीएिसी िाणी 
िहाराष्ट् ाला हदले. या १९१ िैकी ७० टीएिसी िाणी ववदभधाच्ा वाट्ाला 

गेले असून १२१ टीएिसी िाणी खानदेशच्ा वाट्ाला आले आहे. १९१ 
िैकी १०० ते १२५ टीएिसी िाणी अडववणाऱया प्रकल्पयांची कािे िूणथ्य 
झाली आहेत आणण ९० टीएिसी िाणी सध्ा वािरले जात आहे. सुलवाडे 
बॅरेज, लोअर तािी, िाडळसे, शेळगयांव, वरखेड लोंढे आणण बोदवड या 
प्रकल्पयांची कािे अजून िूणथ्य झालेली नसून काही प्रकल्प खूिच रटेंगाळले 
आहेत. या सवथ्य प्रकल्पयांची कािे िूणथ्य होतील तेव्ा आणखीन ३४ टीएिसी 
िाणी साठववले जाईल. तािी नदी खोऱयातील प्रकल्पयांची सवथ्य कािे िूणथ्य 
व्ायला आणखीन १५ वषजे तरी लागतील असा अंदाज आहे. ही कािे 
िूणथ्य झाल्ानंतर व प्रत्क्ष जसचंनासाठीचा िाणीवािर सुरू झाल्ानंतर 
आणखीन १० ते १५ टीएिसी ररजनरेशनचे िाणी वाहून नदी िात्रात 
येईल. या ररजरेशनच्ा िाण्ाचा वािर आिल्ाला करता यावा म्हणून 

तािी नदीवरील बॅरेज

तािी नदी
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जळगावच्ा जैनहहल्सवरील ववकसीत िाणलोट

जैि हहल्स – देशातला सर्वोत्म पाणलोट
ववभागवनहाय िावसातील ववषिता,िावसाचा अवनयवितिणा, प्रवतकूल भाैगोजलक िररस्थिती व भूगभथ्यरचना यािुळे 

दरवषषी प्रकल्प व धरणे, बंधारे यात साठववल्ा जाणाऱया िाण्ातून राज्ाच्ा सवथ्य शेतीच्ा जविनीला आिण िाणी देऊ 
शकणार नाही हे लक्षात आल्ािुळे द्ष् ेउद्ोजक व जैन इररगेशनचे संथिािक डॉ. भवरलाल जैन ययांनी जळगावात जैन 
हहल्सवर सुिारे दोन-अडीच हजार एकरात स्वत:चा िाणलोट ववकसीत केला. शास्त्रशुद्ध िद्धतीने िारा ते िायरा (ररज टू 
बॉटि) या तत्ावर सवथ्य उिचार काटेकोरिणे केले व एकाच वेळी सवथ्य कािे सुरू करून ती िूणथ्यत्ालाही नेली. जजरे कच्च्ा 
िालाचे उत्ादन होते वतरेच त्ावर प्रपक्या कारखानदारी उभी करून थिावनक िनुष्यवतरल्ा वतरेच रोजगारात सािावून 
घ्ायचा व िोटाची खळगी भरण्ासाठी त्ाला शहराकडे जाऊ द्ायचे नाही हे िाणलोट ववकासाच्ा कायथ्यक्िाचे िुख्य ध्ेय 
व उपद्दष् होते त्ाची िूतथ्यता केली. देशात असे िार रोडे िूणथ्य ववकसीत झालेले उतृ्ष् िाणलोट आहेत. त्ात जैन हहल्सचा 
सिावेश आहे. िाणलोट ववकास कायथ्यक्िातून वनिधाण झालेले िाणी हे िोले िहागडे संसाधन आहे. तेव्ा त्ाचा जिून वािर 
केला िाहहजे यावर कटाक्ष ठेवून भवरलालजींनी सवथ्य िाणी हठबक व तुषार िद्धतीनेच वािरले. अगदी भात सुद्धा हठबक 
जसचंनावर केला आणण शंभराहून अभधक पिके हठबकवर उत्ति येतात हे संशोधन व प्रयोगातून जसद्ध करून दाखववले.
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कांताई बंधारा- 
जिहहताचे िर्े मॉडेल

शासकीय प्रकल्पयांची अनेकदा वनधी व देखभाल-दरुुस्ती 
अभावी हेळसयांड होते. प्रकल्प, बंधारे गाळाने भरून जातात. 
बंधाऱययांना वेळीच दरवाजे लावले जात नाहीत. अनेक बंधाऱययांचे 
दरवाजे लोक चोरून नेतात पकंवा िोडूनही टाकतात. याबाबतची 
असंख्य उदाहरणे सयांगता येतील. रगरणा नदीवर जळगावच्ा 
जवळच असा एक बंधारा बरीच वषजे नादरुूस्त होता. उिचाराच्ा 
प्रवतक्षेत होता. भवरलाल जैन ययांनी त्ा बंधाऱयाशी संवाद करून 
त्ाचे आजारिण व द:ुख सिजून घेतले आणण स्वत:चे १५ कोटी 
रुिये घालून उत्ति बंधारा उभा केला. आजूबाजूच्ा गावयांना व 
शेतीला वनम्े िाणी देऊन त्यांची शेती बागायत केली. वनम्े 
िाणी स्वत: वािरून अनेक संशोधनाचे नवनवे प्रकल्प उभे केले. 
स्वत:चे हहत साधत असताना जनतेचेही कसे हहत व व्ािक 
कल्ाण करता येते याचा कयांताई बंधारा हे उतृ्ष् िॉडेल आहे. 
धरण-बंधाऱययांच्ा उभारणीत खासगी व्क्ती कशा िद्धतीने 
सहभागी होऊन सरकारला िदत करू शकतात याचे हे उत्ति 
उदाहरण आहे.

कयांताई बंधारा
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खानदेशातील िाण्ाचे वनयोजन रोडे जास्तीचे म्हणजे २११ टीएिसीचे 
केले आहे. िहाराष्ट् ाने जो जल आराखडा प्रजसद्ध केला आहे त्ात हे निूद 
केले आहे.

आिली िाण्ाची सवथ्य गरज िूणथ्यिणे िावसावर अवलंबून 
असल्ािुळे आणण िावसाचे िहहने िक्त चार व त्ातही काही िोजून 
हदवस अशी स्थिती असल्ाने िडलेले िाणी अडववणे, िुरववणे, जजरवणे, 
साठवून ठेवणे आणण िग गरजेवनहाय काटकसरीने वािरणे एवढेच 
आिल्ा हाती आहे. वषथ्यभराची िाण्ाची गरज खूि िोठी असल्ाने 

त्ासाठी िोठी धरणे अिररहायथ्य आहेत. छोट्ा 
छोट्ा बंधाऱयातून पकंवा िाणलोट क्षेत्र ववकासाच्ा 
कायथ्यक्िातून िोठ्ा गावयांचा व शहरयांचा आणण 
ववशेषतः बारिाही शेतीचा व पिण्ाच्ा िाण्ाचा प्र्न 
आिण सोडवू शकत नाही. पिण्ाचे िाणी हे शंभर 
टके् वव्वासाहथ्यतेवर अवलंबून असते. िाणलोट 
क्षेत्र ववकासातून चारिाही पकंवा आठिाही जसचंनाचा 
प्र्न सुटू शकतो. िेब्ुवारी-िाचथ्यच्ा सुिारास आिले 
बंधारे, ओढे, नद्ा-नाले आटू लागतात. त्ातला 
िाण्ाचा प्रवाह किी किी होत जातो. िाऊस 
चयांगला होऊन भूगभधात िुरलेला असेल तर ववहहरी, 
बोअरवेल्स ययांना िाणी राहते. नाहीतर त्ाही आटू 
लागतात. बाष्ीभवनाने होणारे िाण्ाचे नुकसानही 

खूि िोठे आहे. साठववलेल्ा िाण्ातील जवळिास ४० ते ५० टके् 
िाणी बाष्ीभवनाने उडून जाते. हे बाष्ीभवन रयांबववण्ात पकंवा किी 
करण्ात आिल्ाला अजून यश प्राप्त झालेले नाही.

जलववद्ुत वनविथ्यती व िुराचे वनयोजन व वनयंत्रण करण्ासाठीही 
िोठ्ा धरणयांची आवश्कता असते. यादृष्ीने स्वातंत्रानंतरच्ा काळात 
आिल्ा िहाराष्ट्  सरकारने धरण बयांधणी कायथ्यक्िाकडे िोठ्ा प्रिाणावर 
लक्ष देऊन १ लाख कोटींहून अभधक रक्ि जसचंनासाठी व तेवढीच 

धरण व जलववदु्त वनविथ्यती कटें द्
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रक्ि पिण्ाच्ा िाण्ाच्ा योजना करण्ासाठी खचथ्य 
केली आहे. तरीही अनेक गावयांना उन्ाळ्ात व ववशेषतः 
टंचाईच्ा हदवसात टँकरने िाणी िुरवावे लागते हे चचत्र 
आिण िाहतो. रोजगार हिीतून खूि िोठ्ा प्रिाणावर 
ववशेषतः िाणलोट ववकासात आवश्क िानली 
जाणारी सलग सितल चर (सीसीटी), टेरेजसगं, कंटूर 
बंडींग, वनीकरण, खस व इतर गवतयांची लागवड, 
लूजबोल्डर, नालाबंडींग, जसिटेंट बंधारे ययांसारखी अनेक 
कािे िारा ते िायरा या शास्त्रीय िधदतीने करण्ाचा 
प्रयत्न करतो. काही हठकाणी ही कािे तुकड्ा-
तुकड्ाने केली जातात. त्ािुळे सिग् कािाचा उठाव 
हदसू शकत नाही. भूगभथ्यरचना (जजऑलॉजी) कोणत्ा 
प्रकारची आहे यावर बंधारा उभारणीचे शास्त्र अवलंबून 
असते. आज बंधाऱयाची चळवळ ही स्वारधाची भागीदारी 
आणण शास्त्राला वतलयांजली अशा प्रकारची आहे. त्ािुळे 
चुकीच्ा जागी चुकीचे बंधारे उभे केले जात असल्ाने 
रोजगार हिी व दषु्काळी योजनेतून कोट्ावधी रूिये 
खचथ्य करूनही टँकरची संख्या व गरज किी होताना 
हदसत नाही. जशवाय आिले िैसेही वाया जातात. 
तेव्ा थिावनक लोकयांनी जजऑलॉजजचा ववचार करून 

िाणलोटातल्ा उिचारयांची वनप्चती केली िाहहजे. कटें द् सरकारने िूवषी 
िहाराष्ट् ाच्ा धतषीवर कटें द्ाची ‘एिआरईजीएस’ रोजगार हिी योजना सुरू 
केली होती. त्ासाठी १६ हजार कोटी रूिययांची तरतूद करण्ात आली 
होती. िरंतु या योजनेकडे लोकयांचा िारसा ओढा व आवड नव्हती. त्ािुळे 
योजनेचे िैसे खचथ्य होत नव्ते. अभधकाऱययांची तर ही योजना नावडतीच 
होती. कारण िजुराला िैसे चेकने द्ायचे होते. त्ाचे बँकेत खाते उघडून 
त्ा खात्ावर िजुरी जिा करायची होती. या अटी त्यांना जाचक वाटता 
होत्ा. त्यांच्ा दृष्ीने त्ा गैरसोयीच्ा होत्ा. कारण आजिययंतचे रोजगार 
हिीचे स्वरूि हे “रोजगार हिी, काि किी, अधजे तुम्ही, अधजे आम्ही” 
अशा प्रकारचे आहे आणण होते. आिल्ा िहाराष्ट् ाच्ा िधदतीप्रिाणे व 
वळणाने ही योजना चालववली तर खचथ्य लगेचच व िोठ्ा प्रिाणावर 
होईल आणण गैरप्रकार व चोऱयाही वततक्याच िोठ्ा प्रिाणात होतील. ही 
योजना गावागावात कशी राबववली जाईल हे बारकाईने िाहहले िाहहजे. 
कटें द्ाचा अभधकाभधक िैसा आिण वािरला िाहहजे. अभधकाभधक लोकयांना 
व हातयांना यातून आिण काि देऊन उत्ादक स्वरूिाची कािे करू 
शकणार आहोत. अनेक हठकाणी धरणयांना कालवे काढणे, ववतरीका व 
िोटचाऱया काढणे ययांसारखी कािे वनधी अभावी बाकी आहेत. कटें द्ाच्ा 
योजनेचा िैसा या काियांसाठी तसेच प्रकल्पातला गाळ काढणे व इतर 
कािे करण्ासाठी वािरायला हवा.

जसिटेंट बंधारा

िनरेगावरील िजूर
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नागरीकरणाचा वेग आजच ५० टक्क्ययांवर जाऊन िोहोचला 
आहे. हदवसटेंहदवस शहरे आणण िोठी गावे वाढत जाऊन खेडी किी 
किी वा ओस िडणार आहेत. नागरीकरणाचा हा वेग लक्षयांत घेतला 
तर भववष्यातली िाण्ाची गरज वाढतच जाणार आहे. शहरे आणण 
उद्ोगधंदे ययांिुळे िाणी प्रदपूषत होण्ाचे प्रिाणही वाढत असून चयांगल्ा 
िाण्ाचे साठे दपूषत होत आहेत. हे भववष्यातले िोठे संकट आहे. 
शहरयांच्ा सयांडिाण्ावर व कारखान्यातल्ा दपूषत िाण्ावर प्रपक्या 
करून त्ाचा िुनवधािर करण्ाचे 
तंत्रज्ान व सवय आिल्ाला 
आत्मसात करावी लागेल. िाण्ाची 
उिलब्धता िाहूनच यािुढच्ा 
काळात पिकिद्धती ठरवावी लागेल. 
उत्ाहदत होणाऱया कच्च्ा िालावर 
प्रपक्या करणारी कारखानदारी 
ग्ािीण भागात, खेडोिाडी उभी 
करावी लागेल. जेणेकरून थिावनक 
लोकयांना वतरल्ा वतरे रोजगार 
विळू शकेल. आज कच्च्ा िालाचे 
जजरे उत्ादन होते वतरेच प्रपक्या 
करणारी कारखानदारी नसल्ािुळे 

खेडेगावच्ा लोकयांना रोजगारासाठी शहरात यावे लागते आहे. हे चचत्र 
आिल्ाला बदलायचे आहे.

वन कायद्ात अडकून िडलेल्ा अनेक प्रकल्पयांना कटें द् सरकारकडे 
सातत्ाने प्रयत्न करून वनखात्ाच्ा कचाट्ातून बाहेर काढले िाहहजे. 
त्ासाठी प्रशासकीय िंजुरी विळववली िाहहजे. इतकेच नवे् तर प्राधान्याने 
भूिी संिादनाचे िैसे प्रकल्पग्स्तयांना देऊन त्यांचे ववकसनशील िुनवथ्यसन 
करण्ाकडे लक्ष हदले िाहहजे. वनखात्ाला ियधायी जविनी देऊन भराव्ा 

लागणाऱया रकिाही तातडीने उिलब्ध 
करून हदल्ा िाहहजेत.

अडववलेले व उिलब्ध होणारे 
िाणी अभधकाभधक लोकयांना विळावे 
व ते सिन्यायी िद्धतीने वाटले 
जावे व शासनालाही प्रकल्पाच्ा 
देखभाल दरुुस्तीसाठी लागणारा 
िैसा िाणीिट्ीतून उिलब्ध व्ावा 
म्हणून सोसायट्यांिािथ्य त िाणीवाटि 
आणण घनिािन िद्धतीने िोजून 
िाणी ही दोन्ी तत्ते स्वीकारून तसा 
कायदा आिदारयांना वव्वासात घेऊन 
२००५ िध्े सभागृहात िंजूर करून 

वाढत्ा शहरीकरणािुळे टोलेजंग इिारती शहरयांिध्े उभ्ा राहात आहेत.
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धरण प्रकल्पयांिधून िहाराष्ट् ात जे जसचंन केले जाते 
त्ातले ८० टके् िाणी ऊस याच एका पिकाकररता 
वािरले जाते. िहाराष्ट् ात वारंवार दषु्काळ िडतो. बराचसा 
भाग अवषथ्यण प्रवण आहे. ८४ तालुके टंचाईग्स्त आहेत 
असे आिण म्हणतो. िण दषु्काळी भागािध्ेही ऊस 
उभा असल्ाचे हदसते. एकीकडे िाणसयांना प्ायला 
िाणी नाही, टँकरने िाणी िुरवावे लागते. िण गावात िात्र 
ऊस उभा असतो. हा ववरोधाभास आहे. यावषषी देखील 
िहाराष्ट् ात ऊसाचे क्षेत्र ११ लाख ४२ हजार हेक्र (२८ 
लाख ५५ हजार एकर) असून यावषषी ८७३ लाख टन 
ऊस गचळतासाठी उिलब्ध होईल असा अंदाज आहे 
५ िाचथ्य, २०२१ िययंत राज्ात ९५ सहकारी आणण ९२ 
खासगी अशा एकूण १८६ साखर कारखान्ययांनी ८२५ 
लाख िे. टन ऊसाचे गाळि करून ८४ लाख टन साखर 
तयार केली आहे. सरासरी साखर उतारा १०.२६ टके् 
राहहला आहे. २०१७ िध्े प्रती िाणशी साखर खाण्ाचे 
प्रिाण २० पकलो होते ते आता १६ पकलोवर आले असून 
करोना कोववड िहािारीिुळे ते आणखीन किी होईल 
असा अंदाज आहे. देशात िागच्ा वषषीची ६० लाख टन 
साखर जशल्लक असून यावषषी ३२० लाख टन साखर 
देशात तयार होईल असा अंदाज आहे. ऊसासाठी वािरले 
जाणारे िाणी हे संसाधन अत्ंत दवुिथ्यळ व िोलेिहागडे 
आहे. त्ाची जाणीव अजून लोकयांना िुरेिुर झालेली 
नाही. ऊसपिक प्रचंड िाणी वािरीत असल्ािुळे इतर 
पिकयांवर िोठा अन्याय होतो आहे. वास्तववक ऊसािेक्षा 
नकदीच्ा अन्य पिकातून शेतकऱयाला जास्तीचे अत्न्न 
विळू शकते. िाण्ाचे सािाजजक िूल् लक्षात घेऊन 
राज्ातील ऊसाचे संिूणथ्य क्षेत्र हठबक जसचंनाखाली नेेले 
िाहहजे. त्ासाठी गरज िडली तर प्रसंगी सरकारने सक्ती 
केली िाहहजे आणण प्रोत्ाहनही हदले िाहहजे. हठबकवर 
वनम्म्ा िाण्ात उतृ्ष्, दजजेदार ऊस तर पिकेलच िण 
िाण्ाची बचत होऊन साखरेचा उताराही वाढेल आणण 
उत्ादन खचथ्य किी होईल. जशल्लक राहहलेले िाणी इतर 
पिकयांनी वािरता येईल. अभधकाभधक लोकयांना व जास्तीत 
जास्त क्षेत्राला त्ािुळे जसचंन करता येऊन सरकारने 
िाणीिट्ीचे उत्न्नही वाढेल.

ऊसाला हिबकची सक्ती अपररहाय्य
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घेतला. याजशवाय िाण्ाचे वाटि, व्वथिािन, िाणीिट्ीचे दर ठरववणे 
यात लोकयांना आिली भूविका ियांडता यावी व शासनाकडून अन्याय 
झाला आहे असे वाटल्ास तो दरू करणारी िहाराष्ट्  जलसंित्ती वनयिन 
प्राभधकरणासारखी यंत्रणा उभी केली आहे. कटें द् सरकारच्ा जसचंन वभधथ्यत 
ववकास कायथ्यक्ियांतगथ्यत खूि िोठ्ा प्रिाणावर म्हणजे एका वषधात ११०० 
कोटींचा वनधी हदल्लीतून आणून अिुरे असलेले व वनधीअभावी रटेंगाळलेले 
प्रकल्प तातडीने िागषी लावले आहेत. वैनगंगेवरील गोसीखुदथ्यसारखा 
िोठा प्रकल्प हा राष्ट् ीय प्रकल्प म्हणून कटें द्ाला स्वीकारायला लावून आता 
त्ासाठी ९० टके् वनधी कटें द् सरकार कजधाच्ा रूिाने उिलब्ध करून 
देणार आहे.

आत्महत्ा रोखण्ासाठी िंतप्रधान िॅकेजची धडाकेबाज िद्धतीने 
अंिलबजावणी करून १७ िोठे िध्ि आणण ८०-८२ लघुतलावयांची कािे 
हाती घेऊन बरेच प्रकल्प िूणथ्य केले असून दीड लाख हेक्र जसचंनाचे 
उपद्दष् असताना त्ािैकी ९२ हजार हेक्रचे उपद्दष् िूणथ्य झाले आहे. बाकी 
उवथ्यररत सवथ्य प्रकल्पयांची कािे िूणथ्य होणार आहेत. नॅशनल प्रकल्प म्हणून 
िान्यता विळववलेल्ा गोसीखुदथ्य प्रकल्पातील वनखात्ाची अडचण दरू 
करून आता त्ात जलसाठा करण्ात येत आहे.

गोसीखुद्यचे काम ५० र्र्षांपासूि चालू

३१ िाचथ्य १९६३ ला प्रशासकीय िान्यता विळालेल्ा 
आणण २२ एपप्रल १९८८ रोजी िंतप्रधान असताना राजीव 
गयांधी ययांनी भूवििूजन केलेल्ा भंडारा जजल्हातील 
िवनीिासून १० पकलोिीटर अंतरावर असणाऱया 
गोसीखुदथ्य प्रकल्पाचे काि अजून िूणथ्य झालेले नाही. गेली 
५० वषजे या प्रकल्पाचे काि चालू आहे. अडीच लाख 
हेक्र जविनीला जसचंन होणाऱया या प्रकल्पातून सध्ा 
१ लाख हेक्र जविनीला जसचंन होते असे जलसंिदा 
ववभागाकडून कागदावर दाखववले जाते. प्रत्क्षात १ 

लाख एकरलाच जसचंन होते असे थिावनक लोक सयांगतात. आता हा 
प्रकल्प १० भागयांिध्े ववभागलेला असून िोखाबडषी, केके िार, नेलधा आणण 
आंबोरा या चार िोठ्ा उिसा जलजसचंन योजना िागषी लागल्ा असून 
त्ातून नागिूर व भंडारा जजल्हाला िाणी विळणार आहे. धरणाचा उजवा 
कालवा १०० पक. िी. चा तर डावा कालवा २३ पक. िी. चा असून त्ातून 
िुख्यत्े चंद्िूर जजल्हाला िाणी विळणार आहे. आसोलािटेंढा आणण 
घोडाझरी या िालगुजारी तलावयांिध्ेही गोसीखुदथ्यचे िाणी सोडण्ात 
येणार असून तेरून जसचंन होणार आहे. ५६ टीएिसी िाणी साठवण 
क्षिता असलेल्ा या धऱणाचे बयांधकाि १९९६ िध्े िूणथ्य झाले होते. 
प्रत्क्षात िाणी धरणात साठवायला प्रारंभ १०-१२ वषवांिासून झाला आहे. 
भात हे या भागातील िहत्ाचे पिक असून शेतकरी खरीि हंगािात भात 
पिक घेतात. त्ानंतर आठ िहहने त्यांची शेती िडीक असते. आता काही 
शेतकरी उन्ाळ्ातही भात लावू लागले आहेत. िण भाताच्ा िजलकडे 
जाऊन दसुरी नकदीची अन्य पिके घ्ावीत याकडे शेतकऱययांचा ओढा 
व कल नाही. त्ािुळे भर उन्ाळ्ात सुद्धा धरणात िाणी िडून राहते. 
िण लोक िाणी घेत नाहीत. आता या िाण्ाचा वािर वाढवून नवीन 
पिकिद्धती येरे कशी रूजवायची असा प्र्न कृपष खाते, कृपष ववद्ािीठे, 
जलसंिदा ववभाग व सरकार िुढेही आहे.

तािी खोऱयासाठी ३८५ कोटींचे ववशेष िॅकेज 
तयार करून शेळगाव, सुरवाडे व प्रकाशा या तीन 
बॅरेजसचे काि िूणथ्य केले आहे. १५० पकलोिीटर लयांबीत 
िाणीसाठा सुरू केला असून अनेक वषजे रटेंगाळलेली 
उदा. अक्लिाडा, गूळ, वाडीशेवाडे या धरणयांची कािे 
िूणथ्यत्ास नेली आहेत.

िराठवाड्ात ियांजरा नदीवर सात आणण गोदावरी 
नदीवर ११ बॅरेजेस सुरू करून ते आता िूणथ्य करण्ात 
आले आहेत. वनम्न दधूना, नयांदरू िधिे्वर, उर्थ्य िैनगंगा 
या प्रकल्पयांचे काि िूणथ्यत्ाकडे नेऊन प्रकल्पात 

गोसीखुदथ्य प्रकल्प
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िाणीसाठा केला आहे. िुनवथ्यसन व भूसंिादनाचे प्र्न सोडववण्ासाठी 
सवथ्य ववभागीय आयुक्तयांच्ा बैठका घेऊन कृती आराखडा तयार करून 
त्ाची प्रभावीिणे अंिलबजावणी केली आहे.

कोकणातल्ा प्रकल्पयांना ववशेष गती हदल्ािुळेच गडनदी, हेटवणे 
प्रकल्प व वतल्लारीसारख्या िोठ्ा आंतरराज् प्रकल्पयांची कािे िागषी 
लागली. लवादाने कृष्ा खोऱयातील जे िाणी िहाराष्ट् ाच्ा वाट्ाला हदले 
ते सवथ्यच्ा सवथ्य अडववले जावे यासाठी वनयोजन करून धरणयांची कािे 
वेगाने िूणथ्य केली आहेत. काही कािे प्रगतीिरावर आहेत. जलसंिदा 
ववभागासाठी अरथ्यसंकल्पात २००८ िध्े सात हजार कोटी रुिययांची 
तरतूद करून घाटघर प्रकल्पाचे काि नैसरगथ्यक आित्ती येऊन सुधदा िूणथ्य 
करून ववद्ुत वनविथ्यती सुरू केली आहे. कोयना धरणाच्ा सयांडव्ाच्ा 
िजबुतीकरणाचे काि िूणथ्य करण्ात आले आहे.

कटें द्ीय जल आयोगाने एका वषधात देशातले ४२ प्रकल्प िंजूर केले 
असून त्ात १८ प्रकल्प िहाराष्ट् ातील आहेत. िूवषी प्रवतवषषी राज्ाची 
जसचंन क्षिता वनविथ्यती ही ५० हजार हेक्रच्ा आसिास असे. तेवढेच 
उपद्दष्ही ठरववत. आता प्रवतवषषी जसचंन क्षिता दोन लाख हेक्रवर नेण्ाचे 
उपद्दष् ठेवून ते िूणथ्य केले आहे. एवढे वेगाने काि कधीही कोणत्ाही 
राज्ात झालेले नाही. जसचंन व्वथिािन आणण प्रकल्पाच्ा देखभाल 
दरुुस्तीचा खचथ्य िाणीिट्ीच्ा वसुलीतून भागववला जावा अशी सरकारची 
अिेक्षा आहे. िण ती िूणथ्य हाेताना हदसत नाही. जलसंिदा ववभागाला 
दरवषषी िाणी िट्ीतून सुिारे एक हजार कोटी रूिये विळतात. जलसंिदा 
ववभागाच्ा आसरािनेवर दरवषषी ८०० ते ९०० कोटी रूिये खचथ्य होतात 
आणण प्रकल्पयांच्ा देखभाल-दरुूसती खाली सुिारे १२०० ते १५०० कोटी 
रूिये लागतात. म्हणजे िाणी िट्ीतून पकिान दोन हजार काेटी रूिये 
िहाराष्ट्  सरकारला विळाले िाहहजेत. िण एवढी रक्ि विळणे सध्ा 
तरी कठीण हदसते आहे. प्रकल्पयांच्या खासगीकरणाचा प्रयोग यशसवी 
होऊ शकला नाही. त्ाच्ा वनववदा दोन-चार वेळा काढूनही कुणीच 
टटेंडर भरले नाही. कारण िाणीिट्ीची वसुली कशी करायची हाच प्र्न 
कंत्राटदारयांिुढे उभा आहे

वतल्लारी आंतरराज् प्रकल्ि

पाण्ाच्ा प्रत्ेक थेंबातून नमळणारी 
उत्ादकता मोजायला हवती

प्रकल्पयांिध्े आणण ज्ा साधनयांिध्े (उदा. ववहहरी, 
बोअरवेल, धरणे, बंधारे) आिण िाणी साठववतो त्ाचा 
िुरेिुर, अचूक व काटेकोर वािर करायचा असेल तर िाणी 
वािराच्ा िारंिाररक िद्धती लोक आणण शासन या दोघयांनाही 
बदलाव्ा लागतील. इस्ाईलिध्े जसे शेतीला िाणी हठबक 
व तुषार संचाद्ारे आणण िाईिातूनच देतात आिल्ालाही 
तेच धोरण स्वीकारण्ाची गरज आहे. जैन इररगेशनने 
यासाठी ‘ररसोसथ्य टू रूट’ (स्ोताकडून रेट िुळाकडे) हे 
तंत्रज्ान ववकजसत केले आहे. आिण ते स्वीकारायला हवे. 
उघड्ा कालव्ातून िाण्ाची वाहतुक करण्ािेक्षा बंद 
िाईिातून िाणी वाहून नेले तर िाण्ाची खूि िोठी गळती 
रयांबेल, बाष्ीभवन व िाझर किी होईल आणण जास्तीत 
जास्त क्षेत्राला व अभधकाभधक शेतकऱययांना जसचंनाचे िाणी 
विळू शकेल. त्ातून िाण्ाची उत्ादकताही वाढेल. किीत 
किी िाणी वािरून कोणते पिक शेतकऱयाला जास्तीत जास्त 
उत्न्न् देऊ शकते आणण त्ातून राष्ट् ीय उत्ादन व उत्न्नात 
पकती भर िडते यावरून िाण्ाच्ा रटेंबाची उत्ादकता 
िोजली िाहहजे. ‘िर डट् ॉि िोअर क्ॉि’ या घोषणेच्ाही 
आता िुढे जाऊन प्रत्ेक रटेंबातूनच अभधकाभधक उत्न्न 
कसे विळेल हेच धोरण व सूत्र सरकारने ठेवले िाहहजे. 
त्ाची अंिलबजावणी करण्ाच्ा दृष्ीने वनणथ्यय व उिाययांची 
उतरंड रचली िाहहजे. िाण्ाच्ा रटेंबावरून उत्ादकता 
िोजण्ाचं तंत्रज्ान जगभरात ववकजसत झाले आहे. ते 
आिण स्स्वकारायला हवे. झाडावरील िानयांची संख्या िोजून 
झाडाची िाण्ाची अचूक गरज काढली जाते व तेवढेच िाणी 
झाडाला हदले जाते. ही अचूकता आिण जशकली िाहहजे. 
िाण्ाच्ा प्रत्ेक रटेंबाचा हहशेब इस्ाईल पकती काटेकोरिणे 
ठेवते. आिण तो कधी लावणार?
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बहुतेक शहरयांचा पिण्ाच्ा िाण्ाचा प्र्न सोडववला असून यासाठी 
कटें द् सरकारच्ा भारत वनिधाण कायथ्यक्िाचा व आयडीएसएसएिटी 
योजनेचा वनधी खूि िोठ्ा प्रिाणावर वािरला आहे. तसेच िुणे आणण 

पििंरी-चचचंवड या दोन शहरयांसाठी ‘जेएनयूआरएि’ योजनेचा िैसा प्रचंड 
प्रिाणात आणून पििंरी-चचचंवड शहराचा चेहरािोहरा िूणथ्यिणे बदलला 
आहे. नवी िुंबईच्ा िाण्ासाठी िोरवे धरण आणण ठाणे-अंबरनार कररता 
शाई धरण जलसंिदा ववभागाने बयांधून हदले असून त्ासाठी येणारा सवथ्य 
खचथ्य त्ा िहािाजलकयांनी हदला आहे. अशाच िधदतीने नाजशक शहरासाठी 
पककवी धरण बयांधण्ात येणार आहे. या शहरयांिधून जे सयांडिाणी व 
वािरलेले िाणी बाहेर िडते त्ावर शुद्धीकरणाची कोणतीही प्रपक्या न 
करता सरावनक स्वराज् संसरा हे प्रदपूषत िाणी तसेच नदीनाल्ात पकंवा 
सिुद्ात सोडून देतात. चयांगल्ा िाण्ात हे घाण िाणी विसळल्ािुळे सवथ्य 
िाणीसाठे, धरणे व नद्ा प्रदपूषत झाल्ा आहेत. हजारो कोटी रूिये खचथ्य 
करुन आिण धरणे बयांधली. चयांगल्ा िाण्ाचा त्ात साठा केला आणण 
घाण िाणी सोडून ते िाणसाला पिण्ालायकही ठेवले नाही. िाणी या 
संसाधनाकडे आिण पकती दलुथ्यक्ष करतो आणण पकती वनष्काळजीिणाने 
त्ाच्ाकडे िाहतो याचे हे उत्ति उदाहरण आहे. अशा िद्धतीने आिण 
िाण्ाचे जतन व संवधथ्यन करणार असून तर आिल्ाला िरिेश्रच काय 
कोणीही वाचवू शकणार नाही.

कृष्ेचा निण्यय अडकला सर्वोच्च न्ायालयात 
िाणी वाटि राज्यांिध्े करण्ासंबंधी लवादयांचे वनणथ्यय पकती व 

कसे रटेंगाळतात याचे अत्ंत ताजे उदाहरण म्हणून कृष्ा िाणी तंटा 

प्रदपूषत िंचगंगा नदी

िहाबळे्वरला उगि िावणारी कृष्ा नदी व िंचगंगा िंदीर.
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लवादाकडे आिल्ाला िाहता येईल. न्या. 
आर. एस. बछावत ययांनी १९७६ िध्े कृष्ा 
िाणी वाटिासंबंधी अंवति वनणथ्यय हदला 
होता. ३१ िे २००० रोजी या वनणथ्ययाची 
िुदत संिली. त्ानंतर कटें द् सरकारने 
एपप्रल २००४ िध्े िाणी वाटिासाठी 
सववोच्च न्यायालयातील न्यायिूतषी 
वब्जेशकुिार ययांच्ा अध्क्षतेखाली नवा 
लवाद नेिला. कलकत्ता आणण अलाहाबाद 
उच्च न्यायालयातील न्या. सेठ आणण न्या. 
श्ीवास्तव ययांची लवादाचे सदस् म्हणून 
नेिणूक केली. िहाराष्ट् , कनधाटक आणण 
आंध्रप्रदेश या तीनही राज्यांची िागणी व युरक्तवाद ऐकून घेतल्ानंतर 
वब्जेशकुिार लवादाने सेक्शन ५(२) खाली आिला अंतररि वनणथ्यय 
पडसटेंबर २०१० िध्े हदला. हा वनणथ्यय देताना त्यांनी कृष्ा नदी खोऱयातून 
दरवषषी सरासरी २५७८ टीएिसी िाणी वाहून येेते असे गृहीत धरून 
त्ाचे सरासरी ववश्ासाहथ्यतेप्रिाणे िाणी वाटि केले. ही ववश्ासाहथ्यता 
साधारणिणे ५७ टके् येते. िूवषीचे िाणी वाटि ७५ टके् ववश्ासाहथ्यतेने 
झालेले होते. नवीन ५७ टके् ववश्ासाहथ्यतेनुसार िहाराष्ट् ाला सुिारे 
६६६ टीएिसी, कनधाटकाला ९०० टीएिसी आणण आंध्रप्रदेशाला १००१ 
टीएिसी िाणी विळाले आहे. 

न्या. वब्जेशकुिार लवादाच्ा वनकालावर तीनही राज्यांनी व कटें द् 
सरकारने स्पष्ीकरण िारगतले. अंतररि वनकालाववरूद्ध आंध्रप्रदेश राज् 
सववोच्च न्यायालयात गेले. दरम्ान २०१३ िध्े लवादाने सेक्शन ५(२) 
च्ा खाली िाणी वाटिासंबंधी अंवति वनकाल हदला. या वनकालाप्रिाणे 
सेक्शन चालू ठेवा िक्त वनकाल प्रजसद्ध (नोटीिाय) करू नका. असा 
आदेश सववोच्च न्यायालयाने कटें द् सरकारला हदला. लवादाच्ा सेक्शन ५ 

(२) आणण सेक्शन ५ (३) या दोन्ी वनणथ्यययांना आंध्रने सववोच्च 
न्यायालयात आव्ान हदले. कनधाटक राज्ाने सेक्शन ५ (२) 
च्ा अंतररि वनकालाववरुद्ध सववोच्च न्यायालयात अपिल 
केले. िहाराष्ट् ाने िात्र अंतररि व अंवति वनकाल प्रजसद्ध 
(नोटीिाय) करावा अशी भूविका घेतली. 

दरम्ान आंध्र प्रदेशातून िुटून तेलंगणा हे स्वतंत्र राज् 
झाले. तेलंगणाने सववोच्च न्यायालयात व वब्जेशकुिार 
लवादाकडेही चार राज्ात िाणी वाटि व्ावे अशी िागणी 
करणारा अजथ्य केला. या अजधाला आिण व कनधाटकाने 
ववरोध केला आणण कटें द् सरकारने आिले व कनधाटकाचे 
म्हणणे ग्ाह् धरले. दोन्ी हठकाणी तेलंगणा राज्ाचे 

म्हणणे ियांडले गेले नाही. दरम्ान सववोच्च न्यायालयाने अशी भूविका 
घेतली की लवादाने आता िाणीवाटि केलेले आहे. िरत चार राज्ात 
िाणी वाटि होणार नाही. िात्र आंध्रप्रदेशाला जे िाणी लवादाने हदले 
आहे. त्ातले पकती िाणी तेलंगणाला द्ायचे हे लवाद ठरवेल. आता 
यावरही तेलंगणा राज् सववोच्च न्यायालयात गेले आहे. जोिययंत सववोच्च 
न्यायालय या संबंधीचा वनणथ्यय देत नाही तोवर वब्जेशकुिार लवादाने 
हदलेला अंवति िाणी वाटिाचा वनणथ्यय अंिलात येऊ शकत नाही. त्ािुळे 
१९७६ च्ा बछावत लवादाने केलेल्ा िाणीवाटिाप्रिाणेच काि व 
राज्यांचा िाणी वािर चालू राहणार आहे. बछावत लवादाची िुदत 
संिून २१ वषथ्य झाली तरी अजून िाणी वाटिाचा घोळ विटलेला नाही.
एवढेच नवे् तर िहाराष्ट् ाच्ा वाट्ाला त्ावेळी जे ५७५ टीएिसी िाणी 
बछावत लवादाने हदले होते त्ाचाही अजून िूणथ्यिणे वािर झालेला नाही. 
िहाराष्ट् ाचा कृष्ा नदी खोऱयातला िाणी वािर आजही ५६० ते ५६५ 
टीएिसीच्ा आसिासच आहे. िग जास्तीचे विळालेले ८१ टीएिसी िाणी 
िहाराष्ट्  केव्ा वािरेल हा प्रश्न अजून अनुतरीतच आहेत.

आंध्रप्रदेश व तेलंगणा या राज्यांिध्े कृष्ा नदीच्ा िाणी 
वाटिावरून चालू असलेला वाद आता सववोच्च न्यायालयात 
प्रलंवबत असल्ािुळे वब्जेशकुिार लवादाने हदलेला कृष्ा 
िाणी तंटा लवादाचा वनणथ्यय गेल्ा ८ वषवांिासून अंिलात  
येऊ शकलेला नाही.
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मधील
अंजजर

लागर्ड
देशातला पहहला प्रयोग

पॉजलहाऊस
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पुरंदर तालुक्याच्ा गुरहोळी या गावात 
श्ती. गणेश चंद्कांत जाधव या शेतकरयाने 
पॉललहाऊसमध्े अंलजराचती बाग उत्ंत 
उतकृष् पद्ततीने उभती केलती आहे. अंलजराचे 
उतपादन यावर्षीपासून सुरू झाले असून या 
नननमतताने त्ांचती डॉ. सुधतीर भोंगळे यांनती 
घेतलेलती हती नवशेर् मुलाखत.
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प्र�ि : पॉजलहाऊसमध्े अंजजराची लागर्ड करार्ी असे का 
र् केव्ा र्ाटले?
उत्र : २०११ िध्े िी िहहल्यांदा साडेबारा गुंठे क्षेत्रावर िॉजलहाऊस करून 
त्ात कानजेशनची लागवड केली. त्ावेळी िॉजलहाऊस उभारण्ासाठी 
िला एका गुंठ्ाला एक लाख याप्रिाणे साडेबारा लाख रुिये खचथ्य आला 
होता. आता हा खचथ्य वाढून तो गुंठ्ाला सव्वा ते दीड लाख रुिये झाला 
आहे. िॉजलहाऊससाठी त्ावेळी गावनथ्ययर कंिनीचा ३०० िायक्ॉनचा 
कागद तळेगाव दाभाडे येरून आणला होता. त्ावेळी िॉजलहाऊसिध्े 
िुलयांची लागवड केली तर ३० टके् शासकीय अनुदान (सबजसडी) 
विळत होते. िुलशेतीसाठीच त्ावेळी सबजसडी विळत असल्ािुळे 
कानजेशन या िुलाची लागवड केली. सरकार आजही िॉजलहाऊसिध्े 
िळबाग केली तर अनुदान देत नाही. िॉजलहाऊसबरोबरच शेती ववकसीत 
करणे, जविनीचे सिाटीकरण करूनती एकसारखी करणे, जसचंनाच्ा 
सुववधयांची वनविथ्यती, टट्कॅ्र खरेदी या सवथ्य काियांसाठी भयांडवलाची गरज 
होती. म्हणून बँकेचे २४ लाख रुिये कजथ्य त्ावेळी काढले.

सुरुवातीला जेव्ा कानजेशन लावले तेव्ा कानजेशनच्ा िुलयांना 
चयांगला बाजारभाव विळत होता. िी सगळी िुले िुंबईच्ा बाजारात 
िाठववत होतो. दसरा, हदवाळी यासारखे सण आणण िुख्यत्े लग्न 
सिारंभप्रसंगी डेकोरेशनसाठी या िुलयांना िोठी चयांगली िागणी होती. २० 
िुलयांची एक गड्ी ७० ते ८० रुिययांना ववकली जात होती. िुलशेतीिध्े 
चयांगला िैसा विळतो असा त्ा वेळी लोकयांिध्े सिज वाढीला लागला. 
त्ािुळे धनदयांडग्ा लोकयांनी व श्ीिंतयांनी िॉजलहाऊसिध्े िोठ्ा 

प्रिाणावर गुंतवणूक केली. हजारो एकर क्षेत्रावर िुलयांची ग्ीनहाऊसेस 
व िॉजलहाऊसेस उभी राहहली. कानजेशनच्ा िुलयांना वषधातून दोनदाच 
चयांगला बहार येतो. इतर वेळेला िार िोठ्ा संख्येने िुले लागत 
नसल्ािुळे देखभाल-दरुुस्ती व दैनंहदन खचथ्य वनघणेही दरुािास्त व 
अवघड होते. िुलयांचे उत्ादन खूि िोठ्ा प्रिाणात वाढल्ाने आणण 
त्ाप्रिाणात िागणी नसल्ािुळे भाव कोसळण्ास प्रारंभ झाला. २० 
िुलयांची कानजेशनची गड्ी २० रुिययांवर आली. म्हणजे कानजेशनचे एक 
िूल एक रुिया या दराने ववकले जाऊ लागले. िुलाचा उत्ादन खचथ्यही 
वनघेनासा झाला. छोटे व खरे शेतकरी सरकारी अनुदानािासून वंचचत 
राहू लागले. िोठ्ा प्रभावशील शेतकऱययांना अनुदान विळू लागले. त्ाची 
अनेक कारणे आहेत आणण ती आिल्ा सववांना िाहहती आहेत. पकंबहूना 
सबजसडी कशी विळते हे ‘ओिन जसके्ट’ आहे. िररणािी लहान शेतकरी 
अनुदानािासून वंचचत राहहले. त्यांचा िॉजलहाऊसिधील िुले उत्ादन 
व ववक्ीचा खचथ्यही वनघाला नाही. कजथ्य व त्ावरचे व्ाज वाढत जाऊन 
शेतकरी कजथ्यबाजारी झाला. त्ािुळे अनेक शेतकऱययांनी िॉजलहाऊसेस 
बंद केली, काढून टाकली. सातारा, सयांगली, कोल्ािूर, सोलािूर, नगर, 
नाजशक येरल्ा बहुसंख्य शेतकऱययांचा हाच अनुभव आहे.

तीन वषथ्य िी देखील कानजेशन िुलयांचे पिक घेतले. िण िुढे ते 
िरवडेनासे झाल्ावर काढून टाकले. िग या िॉजलहाऊसिध्े जसिला 
विरची लावली. वतचीही अवथिा अशीच िरवडेनाशी झाली. ढोबळीचे भाव 
एकदि िडले. उत्ादन खचथ्यही वनघेना. िग डच गुलाबाची लागवड केली. 
गुलाबाच्ा िुलयांनी सुरुवातीला चयांगले उत्न्न हदले. ते आभरथ्यकदृष्टा 
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िरवडले देखील. गुलाबाचे पिक संिुष्ात आल्ावर िॉजलहाऊसिध्े 
िी जसतािळ आणण अंजजराची रोिे तयार केली. रोियांिधूनही चयांगले 
िैसे विळाले. बरेच िैसे बुडाले देखील. तयार केलेल्ा अंजजर रोियांिधली 
२-४ रोिे िी सहजिणे िॉजलहाऊसिध्े तशीच ठेवून वाढववली. त्यांना 
चयांगली िळधारणा झाली. िॉजलहाऊसिधल्ा झाडयांनाही िळे चयांगली 
लागतात हे तेव्ा िाझ्ा लक्षात आले. िग िी गुगलवर जाऊन तुकथ्य स्तानचे 
िॉजलहाऊसिधील अंजजर बागेचे व्ीडीओ िाहहले. िॉजलहाऊसिध्े 
अंजजराच्ा झाडाला हजारोंनी िळे लागतात आणण त्ा िळयांची गुणवत्ता 
ही उघड्ा रानातील िळझाडयांवर लागणाऱया िळयांिेक्षा अभधक चयांगली 
असते हे िाहहल्ावर िी िण िॉजलहाऊसिध्े अंजजर झाडयांची िोठ्ा 
प्रिाणावर लागवड करण्ाचा वनणथ्यय घेतला.

प्र�ि : घरात अंजजर लागर्डीची काही पार््यभूमी होती का?
उत्र : लहानिणी आिण सारेजण अंजजर राजेवाडीची प्रजसद्ध असे 
भूगोलाच्ा िुस्तकात जशकलो आहोत. हे राजेवाडी गाव िुरंदर तालुक्यात 
(िुणे जजल्ा) आहे. आता राजेवाडीतील अंजजराचे क्षेत्र किी झाले आहे. 
िण त्ाच्ा भोवताली असणाऱया वाघािूर, सोनोरी, गुऱहोळी, आंबळे, 
सोिडषी, हदवे, झटेंडेवाडी, जाधववाडी या गावयांिध्े अंजजर बागयांची लागवड 
िोठ्ा प्रिाणावर झालेली आहे. हदवेघाट चढून वर आलो की डाव्ा 
हाताला लगेचच जसतािळ, अंजजर ययांच्ा बागा हदसू लागतात. या बागा 

उभ्ा राहण्ाचे िुख्य कारण म्हणजे या िळझाडयांची िाण्ाची गरज खूि 
किी असते. जशवाय बागा ताणावर सोडाव्ा लागतात. आिचा िुरंदर 
तालुका हा दषु्काळी, किी िावसाचा व अवषथ्यण प्रवण भाग आहे. येरे 
िडणाऱया िावसाचे प्रिाण ५०० ते ६०० विलीविटरिेक्षाही किी आहे. 
िूवषी तर बऱयाच गावयांना उन्ाळ्ात टँकरने पिण्ाचे िाणी िुरवायला 
लागायचे. िाणसे व जनावरयांनाच जजरे प्ायला िाणी विळणे दरुािास्त 
होते वतरे िळबागयांना िाणी देणे शक्यच नव्ते. त्ािुळे नैसरगथ्यकररत्ा 
िळझाडयांना ताण बसायचा. झाडे अगदी वाळून जायची. जणू काही 
बागजळून गेली असे वाटायचे. िण िावसाचा िहहला जशडकावा 
झाल्ाबरोबर झाडाची प्रत्ेक ियांदी न ियांदी िुटुन जायची. झाड िानयांनी 
िूवषीसारखेच िोिटी हहरवेगार व्ायचे. िाण्ाचा ताण चयांगला बसल्ािुळे 
िुटवा एकदिच भारी यायचा आणण िग असंख्य िुले व िळे लागायची. 
नैसरगथ्यक बहाराची ही देणगी आिच्ा भागाला वनसगधानेच हदलेली 
असल्ािुळे पकिान ५०-१०० वषवांिासून िुरंदर तालुक्यात अंजजर व 
जसतािळाची लागवड होते आहे.

आिच्ा घरी अंजजराची लागवड िाझ्ा जन्माआधीिासूनच होत 
होती. म्हणजे आता पकिान ५० वषजे झाली आिच्ा घरी अंजजराची बाग 
आहे. िाझे वडील चंद्कयांत जाधव हे शेतकरीच होते. ते देखील अंजजर 
लावीत होते. वडीलोिाजषीत बागा असल्ािुळे पिकाची सववांना बारकाईने 
िाहहती आहे. ‘िूना पिग’ हीच व्रायटी आिच्ाकडे िहहल्ािासून 
लावली जाते. वतलाच ‘राजेवाडी अंजजर’ असेही म्हणतात. या व्रायटीचे 
िुख्य वैजशष्ट म्हणजे वतला वरून छान जयांभळा-गुलाबी रंग येतो. वब्क्स 
म्हणजे साखरेचे प्रिाण १८-२० िययंत जाते. िण वतची ठळक ियधादा 
म्हणजे पटकण्ाचा कालावधी हा िार किी असतो. एकदा िळे तयार 
झाल्ानंतर ती जास्तीत जास्त तीन हदवस पटकू शकतात. पकिींग 
क्ाजलटी िळयांना किी असल्ािुळे देशयांतगथ्यत बाजारिेठेतील दरूदरूच्ा 
हठकाणी पकंवा िरदेशातही िळे िाठववणे अवघड होऊन बसते. त्ािुळे 
जवळचीच बाजारिेठ िळयांना बघावी लागते. या िळाला िुख्यत्े िागणी 
व भाव िुणे-िुंबई सारख्या शहरयांिध्ेच अभधक विळतो. खेडेगावात 
व ग्ािीण भागात अंजजरयांना िागणी व भाव शहराच्ा तुलनेत किीच 
असतो. जशवाय िळयांची ववक्ी लवकर करणे आवश्क असल्ािुळे 
त्यांना शहरातलीच बाजारिेठ दाखवावी लागते. आम्हयांला 
िुणे आणण िुंबईची बाजारिेठ तुलनेने जवळ 

आहे. त्ािुळे सगळा िाल 
वतकडेच िाठववतो. िण िळ 

अत्ंत नाजूक असल्ािुळे 
आणण िळाच्ा वरची 
साल खूिच िातळ 
असल्ाने िळयांचे 
िॅपकंग उत्ति व 
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काळजीिूवथ्यक करावे लागते. 
िळाच्ा सालीला रोडे जरी 
नख लागले आणण टवका 
उडाला तर काही वेळाने 
िळावर बुरशी चढण्ाचा 
संभव असतो. त्ािुळे करंडी 
पकंवा बॉक्सिध्े खाली 
झाडाची िाने व कागद घालून 
िॅपकंग करावे लागते. 

प्र�ि : अंजजराच्ा 
झाडाला फळे (बहार) 
केव्ा धरायची?
उत्र : अंजजराच्ा झाडाला 
वषथ्यभर म्हणजे बारिाही िळे 
येऊ शकतात. तरापि िुख्य 
बहार वषधातून दोनदा येतात. 
िण त्ातला एकच बहार 
उत्ादनासाठी धरायचा 
असतो. व्ािारी दृष्ीकोन 
ठेवून बाजारात ववकण्ासाठी जेव्ा िळे तयार करायची असतात 
तेव्ा बहार धरण्ाकडे ववशेष लक्ष द्ावे लागते. काही शेतकऱययांकडे 
घरगुती खाण्ासाठी म्हणून २-४ झाडे लावली जातात. त्यांना बहार 

टट् ीटिटेंट करण्ाची गरज नसते.  
वषथ्यभर झाडाला जी िळे 
लागतात त्यांचा आस्वाद 
घरातले लोक घेऊ शकतात. 
िण ही िळे व्ािारीदृष्टा 
तयार होऊ शकत नाहीत. 
बाजारात ववक्ीसाठी जर िळे 
न्यायची असतील तर शास्त्रोक्त 
िद्धतीने तंत्रज्ानाचा वािर 
करून िळयांची जोिासना 
करावी लागते.

या िळािध्े खट्ा आणण 
िीठा असे दोन बहार असतात. 
आिल्ा भागात िावसाचे 
प्रिाण पकती आहे? िाण्ाची 
उिलब्धता उन्ाळ्ात पकती 
व कशी होऊ शकते हे लक्षात 
घेऊन िळे उत्ादनासाठी 
कोणता बहार धरायचा हे 

शेतकऱयाला ठरवावे लागते. िावसाचे प्रिाण जास्त असेल आणण 
वषथ्यभर िाण्ाची उिलब्धता भरिूर असेल तर शेतकरी िीठा बहार 
धरणे िसंत करतात. या िीठा बहारासाठी झाडयांची छाटणी ऑगस् 

अंजजर झाडाच्ा ियांद्यांचे प्रूवनगं
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िहहन्यात करतात. खते, औषधे हदल्ानंतर व सवथ्य प्रपक्या िूणथ्य केल्ावर 
जानेवारी िहहन्यािासून िीठा बहाराची िळे उत्ादनास प्रारंभ होतो. ही 
िळे जून िहहन्याच्ा िहहल्ा आठवड्ािययंत म्हणजे जवळिास सहा 
िहहने चालतात. या काळात सूयथ्यप्रकाश भरिूर उिलब्ध असतो. कडक 
उन्ाळ्ाचे हदवस असतात. त्ािुळे झाडयांची िाण्ाची गरज खूिच 
वाढलेली असते. ती आिण िूणथ्यिणे भागवू शकलो तर झाडावर भरिूर 
लागलेल्ा िळयांिध्े चयांगली साखर तयार होऊन गोडी (वब्क्स) वाढते. 
िळयांचा आकार िोठा होतो. वरून सालीला चयांगली चकाकी येते. िळ 
आकषथ्यक हदसते. िळ उकलणे पकंवा त्ाचे तोंड िुटणे, नासणे हे प्रकार 
किी होतात. उन्ाळ्ातल्ा या िीठा बहाराच्ा िळयांना चयांगली चव व 

रंग आणण आकषथ्यकता असल्ािुळे ग्ाहकयांकडून भरिूर िागणी असते 
व दरही चयांगला असतो. त्ािुळे शेतकऱयाला चयांगले उत्न्न या िीठा 
बहारािासूनच विळू शकते.

िाऊस किी असेल आणण उन्ाळ्ात ववहीर, बोअरवेल पकंवा 
शेततळ्ाचे िाणी पटकत नसेल तर खट्ा बहार धरणे चयांगले. खट्ा 
बहारािध्े ियांद्ा व झाडे छाटण्ाची प्रपक्या जून िहहन्यात करावी 
लागते. या बहाराचा िाल ऑक्ोबर िहहन्याच्ा शेवटी काढायला 
सुरुवात होते आणण १५ िाचथ्यिययंत हा बहार संिून जातो.

खट्टा बहाराची िळे िुख्यत्े रंडीत येत असल्ािुळे या काळात 
भरिूर सूयथ्यप्रकाशाची शक्यता नसते. प्रकाश किी िडत असल्ािुळे व 
हदवसही लवकर िावळत असल्ािुळे िळयांिध्े साखरेची वनविथ्यती किी 

प्रिाणात होते. त्ािुळे अंजजर खायला म्हणजे गोडीला किी असतात. 
किी गोड िळयांना ग्ाहकयांकडून िारशी िागणी नसते. जशवाय िावसात 
जर ही िळे सािडली तर त्ात कीडे व आळ्ा होण्ाची शक्यता 
जासत असते. जशवाय हवािान सतत बदलते राहत असल्ािुळे िोठ्ा 
प्रिाणावर वारंवार औषधे व कीडनाशकयांची िवारणी करावी लागते. 
त्ािुळे उत्ादन खचथ्य वाढतो. जशवाय या हंगािात दजजेदार िळे तयार 
होत नाहीत. त्ािुळे भावही चयांगला विळत नाही.

प्र�ि- बदलते हर्ामाि र् जागनतक तापमाि र्ाढीचा 
(ग्ोबल बॉनमिंग) अंजजर पपकार्र काय पररणाम होतो?
उत्र : िागील दहा वषवांिासून आिल्ा देशात ग्ोबल वॉवियंगची चचधा 

िोठ्ा प्रिाणावर सुरू झाली आहे. ताििानवाढीिुळे बाष्ीभवनाचा 
वेग वाढला आहे. उघड्ा रानातील अंजजर बागेला आता िूवषीिेक्षा जासत 
िाणी द्ावे लागत आहे. उनहािुळे झाडावरील िानयांची हहरवाई व चकाकी 
किी झाली आहे. सतत बदलणाऱया हवािानािुळे अंजजराच्ा झाडयांवर 
तयांबेरा रोगाचा प्रादभुधाव िोठ्ा प्रिाणावर वाढू लागला आहे. त्ािुळे 
वेगवेगळ्ा प्रकारची औषधे व बुरशीनाशके िोठ्ा संख्येने वारंवार 
िवारावी लागत आहे. िाझा प्रयत्न शक्यतो किीतकिी रासायवनक खते 
व अत्ंत अल्प रासायवनक औषधे िवारावीत, वािरावीत असा असतो. 
लोकयांप्रिाणेच िाझाही कल जासतीत जासत सटेंद्ीयकडे जावे असा आहे. 
िण वनसगधाच्ा िुढे आिण सारे हतबल आहोत. वनसगधावर िूणथ्यिणे 
िात करणे आिल्ाला शक्य होणार नाही आणण तसा प्रयत्नही कधी 

अंजजर बागेत गणेश जाधव ययांच्ा सिवेत िहाराष्ट्  राज्  
िणन िहािंडळाचे व्वसरािकीय संचालक सुवनल िवार
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आिण करू नये हे िागील ३०-४० वषवांच्ा अनुभवातून िी 
जशकलो आहे. वनसगधाच्ा सिवेत जेवढे राहता येईल तेवढे 
राहण्ाचा प्रयत्न करतो. जेव्हा लक्षात आले वनसगधाशी 
दोन हात करण्ाला िानवाला ियधादा आहेत. तेव्हा यातून 
काही िागथ्य काढता येतो का याचा अल्पसा प्रयत्न म्हणून 
िॉजलहाऊसिध्े अंजजराची बाग लावली इतक्या 
ियधाहदत अरधाने तुम्ही त्ाकडे िाहा. पकंबहुना यािुढच्ा 
काळात वनसगधाशी सिधधा करण्ाचा, त्ाच्याशी दोन 
हात करून लढण्ाचा, त्ाच्यावर िात करून ववजय 
विळववण्ाचा कृिा करून प्रयत्न करू नका. वनसगथ्य 

सवथ्यश्ेष्ठ आहे. त्ाची ताकद कल्पनातीत आहे. त्ाचे सािर्थ्य 
अचाट आणण अिाट आहे. त्ावर सवथ्यस्व िाणूस कधीच 
विळवू शकणार नाही. म्हणून आिण त्ाच्याशी जिवून घेत, 
त्ाच्ा कलाकलाने िण आिल्ाला िाहहजे तसे करण्ाचा 
प्रयत्न केला िाहहजे. म्हणून यािुढच्ा काळात सवथ्य 

िळबागा या बंहदसत वातावरणात म्हणजे ग्ीनहाऊस, 
िॉजलहाऊस, नेटहाऊस, शेडनेट पकंवा गलासहाऊस 
या िध्ेच उभारल्ा िाहहजेत. इतकेच नवे् तर या 

िळबागा उभ्ा करताना आभरथ्यक दृष्टा सक्षि 
हाेण्ासाठी व अभधक उत्िादन देण्ाकररता 
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सघन वा अवतसघन (हायडेपनसटी आणण अल्टट् ा हायडेपनसटी) िद्धतीनेच 
उभारल्ा िाहहजेत. जजरे िाण्ाची िुबलक उिलब्धता आहे वतरे 
अवतसघन लागवड िद्धतीच्ा िळबागा गलोबल वॉवियंगच्ा संकटाचा 
प्रभावीिणे सािना करू शकतील असे िला वाटते.

प्र�ि- पॉजलहाऊसमधील अंजजर लागर्डीचा तुमचा अिुभर् 
काय सांगतो?
उततर : िॉजलहाऊसिधील अंजजर बागेचे िाझे क्षेत्र साडेबारा गुंठे आहे. 
लागवड ५ बाय ८ िूटावर केली असून एकूण ३१० झाडे बसववली आहे. 
११ सप्टटेंबर, २०१९ रोजी ही झाडे लावली. २०२० िध्े या झाडयांना रोडी 
िळे लागली होती. ती िी तोडून न टाकता तशीच ठेवली. त्ातून िला 

६५ हजार रूिये विळाले. िरंतु अभधकृतिणे िहहला बहार धरला नव्हता. 
२०२१ च्ा १५ िेब्ुवारीिासून िी िहहल्ा बहाराची िळ तोडणी सुरू 
केली आहे. ऑगसटिध्े या बागेची छाटणी केली होती. िॉजलहाऊसिधली 
झाडे िी ८ िुटाच्ावर वाढू देत नाही. िॉजलहाऊस १२ िूट उंचीचे आहे. 
त्ातून झाडयांना भरिूर सूयथ्यप्रकाश विळतो. त्ा प्रकाशािुळे िळयांिध्े 
गोडी व गराचे प्रिाण वाढण्ास चयांगली िदत होते. जशवाय अंजजराच्ा 
गराचा आतून छानसा तयांबडा-जयांभळा असा आकषथ्यक रंग येतो.

िॉजलहाऊसिध्े झाडयांची संख्या जासत असल्ािुळे उत्ादनही 
अभधक विळते. जशवाय फू्टींग जासत चयांगले होते. िुलगळ, िळगळ 
किी होते. वादळ, वारा, िाऊस, धुके, ऊन या नैसरगथ्यक संकटयांचाही 
िररणाि होत नाही अंजजरयांना िक्षी, खारूताई, कीडे ययांचा उिद्व होत 
नाही. त्ािुळे राखणीचा खचथ्य वाचतो. िहाटेचे झुंजूिुजु झाले की उघड्ा 
रानात िक्षी त्यांचे काि सुरू करतात. चयांगली पिकलेली िळे शोधून 
त्ाचा आसवाद ती घेतात. कावळा तर िूणथ्य अंजजरच खाऊन टाकतो. 
त्ािुळे उघड्ा रानातली झाडावरची िळे ही िहाट होताच काढावी 
लागतात आणण बऱयाचदा िक्षयांचा उिसगथ्य टाळण्ासाठी िळ झाडावर 
७५ टके् तयार झालेले असतानाच काढून घ्ावे लागते. िळ िूणथ्यिणे 
झाडावर पिकू देणे म्हणजे िक्षयांना ते आंदण देण्ासारखेच आहे.

उघड्ा रानातील अंजजरची बाग आता ५ वषधाची झाली आहे.

ग्ोबल वॉवियंगचे संकट संिूणथ्य जगाला भेडसावते आहे.
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झाडे किी उंचीची व बुटकी ठेवल्ािुळे 
िॉजलहाऊसिधील झाडयांची देखभाल व 
व्वसरािन करणे रोडे सहज सुलभ व किी 
खचधाचे होते. िनुष्यबळ किी लागते. तणही 
िोठ्ा प्रिाणात तयार होत नाही. त्ािुळे 
आंतरिशागत, खुरिण, िळयांची काढणी 
यावरील िजुरीच्ा खचधात बचत होते. 
तणनाशकयांवरील खचथ्य किी होतो. िळयांची 
काढणी (हावजेस्ींग) लवकर होते. िळयांचे 
वषथ्यभर उत्ादन घेता येते. िळाचा आकार िोठा 
होऊन वजन वाढते. २०२० िध्े जेव्ा झाडावर 
िहहल्यांदा िळे लागली तेव्ा एकेका अंजजराचे 
वजन ९० ते १०५ ग्ॅि भरले. इतकी िोठी 
अंजजर व त्यांना आलेला सुंदर पिवळा, गुलाबी, 
जयांभळा रंग सहजासहजी िाहायला विळत नाही. 
िळयांच्ा टेक्चरिधे्ही िऱक हदसून आला. 
िळे िल्पी तर कलर ग्ॉसी आहे.

उघड्ा रानातली अंजजर बाग आणण 
िॉजलहाऊसिधली अंजजर बाग ययांच्ात 
िार िरक आहे. तो बघता क्षणीच नुसत्ा 
हदसण्ावरूनही लक्षात येतो. झाडयांचा तजेला 
व टवटवीतिणा आणण िानयांचा गदथ्य हहरवा 
िोिटी रंग व ववस्तीणथ्य आकार या वरून 
िॉजलहाऊसिधले झाड पकती रसरशीत व 
आकषथ्यक आहे हे िटकन नजरेत भरते. िाऊण 
एकर (३० गुंठे) क्षेत्रावर िी उघड्ा रानात 
५ वषवांिूवषी अंजजर बाग लावली. १५ बाय १५ 
िूट. या अंतरावर झाडे लावली असून एवढ्ा 
जागेत १२५ झाडे बसववली आहेत. िाच वषवांच्ा 
झाडािासून ६० ते ७० पकलो िाल विळेल अशी 
अिेक्षा आहे, तशी स्थिती आहे आणण त्ाप्रिाणे 
िाल झाडावर धरला आहे. िात्र कडक उन्ािुळे 
िळयांना सनबनथ्यचा म्हणजे िळयांवर काळा चट्ा 
िडण्ाचा धोका आहे. जशवाय अवेळी िाऊस 
झाला तर िळात िाणी जाऊन ती नासण्ाचा 
धोका अभधक आहे. िॉजलहाऊसिधल्ा बागेला 
हे धोके काहीच नाहीत.

इस्त्रायलिध्े २०१२ साली शेतकऱययांनी 
अभ्ासदौरा काढला होता. त्ावेळी आम्ही असे 
िाहहले होते की त्यांच्ा बहुतयांश िळबागयांवर वरून िॉजलहाऊस िधील अंजजर बाग.
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प्ॅस्स्कचे आच्ादन घालतात पकंवा बंहदस्त 
वातावरणात तरी िळबागा लावतात. अरधात 
त्यांच्ा आणण आिल्ा आभरथ्यक स्थितीत िरक 
आहे. ते िॉजलहाऊस पकंवा ग्ीनहाऊसिधील 
बहुतयांशी उत्ादन वनयधातीसाठी घेतात. त्ातून 
त्यांना िोठे िरकीय चलन विळते आणण चढ्ा 
भावाने िाल ववकलाही जातो. त्यांचे सरकारही 
यासाठी िोठ्ा प्रिाणावर अनुदान देते. िध्ंतरी 
गुजरातचे राज् सरकारदेखील ग्ीनहाऊससाठी 
शंभर टके् सबजसडी देत होते. त्ािुळे वतरे 
िॉजलहाऊसिधील भाजीिाला व िुले ययांचे क्षेत्र 
िोठ्ा प्रिाणावर वाढले होते. आिल्ाकडे िात्र 
या बंहदस्त शेतीकडे अजून िाहहजे त्ा प्रिाणात 
लक्ष हदले गेले नाही. वास्तववक सवथ्य िळपिके व 
िळभाज्ा, िुले ययांचे उत्ादन वाढववण्ासाठी 
िॉजलहाऊस व ग्ीनहाऊस शेतीला प्रोत्ाहन 
देवून ते क्षेत्र वाढववत नेले िाहहजे. 

प्रश्न- बागेला पाणी, खते यांचे व्यर्स्ा-
पि कसे करता? 
उत्र : िाझ्ाकडे अंजजर, िेरू, जसतािळ, डाचळंब, 
जलंबोणी आणण ििई या िळयांच्ा बागा आहेत. 
जशवाय रोिवापटकाही आहे. या सवथ्य बागयांना 
व रोिवापटकेला िी हठबक संचाने िाणी देतो. 
यासाठी २०११ िासून जैन इररगेशन कंिनीचा 
हठबक संच वािरीत आहे. जैन कंिनीचे साहहत् 
अत्ंत दजजेदार असते. ते स्वत: सवथ्य साहहत्ाचे 
उत्ादन करतात. त्ािुळे तुकडेजोड केलेला 
िाल नसतो. जशवाय त्यांची ववक्ीयोत्तर सेवाही 
खूि चयांगली आहे. िण तशी वेळ अजून आलेली 
नाही. जशवाय गरज िडली तर सुटे् भागही लगेच 
उिलब्ध होतात.

प्रत्ेक झाडाला िी दोन लॅटरल वािरतो. 
झाडाच्ा दोन्ी बाजूने नळ्ा टाकतो. प्रत्ेक 
झाडाला ४ डट् ीिरचा चौकोन तयार केला आहे. या 
हठबक संचासाठी एकरी ३० ते ३५ हजार रूिये 
खचथ्य येतो. िण खचथ्य िहहल्ा १-२ वषधातच वनघून 
जातो. कारण हठबकिुळे िालाचे दजजेदार उत्ादन 
होते आणण या िालाला भावही रोडा जास्तीचा 
व चयांगला विळतो. िळबागेच्ा यशात ८० 
ट्के् खेळ हा िाणी व्वथिािनाचा आहे. िळ उघड्ा रानातील अंजजर बाग. नीट िहा िरक आिल्ा लगेच लक्षात येईल.
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िुगवणीसाठी केटॉन हे द्वरूि टॉवनक आणण० : ५२:३४ हे खत हठबक 
संचािधूनच देतो. िहहन्यातून एकदा खते देतो व दर २०-२५ हदवसयांनी 
औषधयांची िवारणी करतो. िवारणीसाठी वनबंोळी अकथ्य  व गोिूत्र ययांचा 
िोठा वािर करतो. सटेंद्ीय खते, औषधे वािरण्ावर जास्त भर ठेवतो. 
त्ाचे वनजचित िायदे आहेत.

उन्ाळ्ात िाण्ाची कितरता भासू नये म्हणून िी दोन शेततळी 
केली आहेत. एक ६० लाख जलटर क्षितेचे तर दसुरे ४० लाख जलटर 
क्षितेचे आहे. िावसाळ्ात एक कोटी जलटर िाणी साठवून ठेवतो. िाचथ्य 
ते िे या काळात शेततळ्ातील िाणी वािरण्ाची गरज भासते. कारण 
या काळात ववहीर व बोअरवेलचे िाणी आटते. िण यंदा िाऊस चयांगला 
झालेला होता. त्ािुळे भूजल पटकून आहे. जशवाय आिच्ा भागात या 
काळात िुरंदर उिसा जसचंन योजनेचे िाणी येते. ते आता सुटण्ास प्रारंभ 
झाला आहे. िण तेही िाणी घेण्ाची यंदा गरज िडेल असे वाटत नाही.

शेततळे खोदताना िाझ्ा शेतात खाली लाल 
रंगाच्ा गेरू िातीचा िोठा रर आढळून आला. ही 
िाती िी खोदनू काढली आणण ती िॉजलहाऊसिधल्ा 
अंजजर बागेसाठी वािरली. जवळिास ३० टट्क (सुिारे 
८० ते ९० ब्ास) लाल िाती बागेत टाकली. या 
लालिातीत िाण्ाचा वनचरा चयांगला होतो. झाडाच्ा 
िुळयांची वाढ चयांगली होऊन त्यांना भरिूर ऑक्क्सजन 
विळतो. जिीन िाणी धरून ठेवत नसल्ािुळे 
वािसा स्थिती कायि राहते. त्ािुळे खतयांचा वािरही 
िुळे वेगाने करतात. जविनीचा भुसभुशीतिणा वाढतो. 

त्ातून सटेंद्ीय कबथ्यही वाढतो. बहार धरताना प्रत्ेक वषषी बागेला एक दीड 
टट्क (सुिारे ५ ब्ास) शेणखत टाकतो. हे शेणखत ते दौंड तालुक्यातून १२ 
हजार रुिये टट्क या दराने ववकत घेतो. दौंड तालुक्यात बऱयाच लोकयांकडे 
जनावरयांचे िोठे गोठे असून चयांगले कुजलेले शेणखत विळते. ते खात्रीचे 
असते. जशवाय िायक्ोन्यूटट् ीयंट, स्लरी, गोिुत्र ययांचाही वािर करतो. 
साधारणिणे दरवषषी ४० हजार रुिययांची सटेंद्ीय खते आणण १५ ते २० 
हजारयांची औषधे िी अंजजर बागेसाठी वािरतो. 

प्रश्न : पॉजलहाऊसमधल्ा अंजजर बागेचा अिुभर् लक्ात 
घेता आता तुम्ी शेतकऱयांिा काय संदेश द्ाल?
उत्र : ज्यांच्ाकडे शेतीचे क्षेत्र किी आहे व िाणीही ियधाहदतच आहे 
त्यांनी िॉजलहाऊसिध्ेच पिके घेतली िाहहजेत. आता उघड्ा रानात 
िळझाडे पकंवा भाजीिाला, िळभाज्ा लावण्ािेक्षा िॉजलहाऊसिध्े 
वा बंहदस्त वातावरणात लागवड करावी. खचधात खूि बचत होते. हठबकने 

िाणी द्ावे. िाणी बचत िोठी होऊन उत्ाहदत 
िालाची गुणवत्ता सववोत्ति राहते. झाडावर िोजून िळे 
धरली िाहहजेत. सटेंद्ीय आणण रासायवनक खते ययांचा 
संयुक्त व प्रिाणात वािर केला िाहहजे. सरकारच्ा 
सबजसडीच्ा िागे लागता कािा नये. ती विळाली 
नाही तरी नाराज होऊ नये व त्ाच्ावर अवलंबून 
राहू नये. स्वत:च्ा कष् व िेहनतीवर ववश्ास ठेवावा. 
कष् कधीही वाया जात नाहीत. कष्ाचे िाि वनजचित 
िदरात िडते यावर ववश्ास ठेवा व काळ्ा आईची 
इिाने इतबारे सेवा करा.

अंजजर झाडाच्ा दोनही बाजूने हठबकच्ा नळ्ा टाकल्ा तर ररझल्ट उत्ति विळतो.
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जैि ग्ीिहाऊस – अद्यार्त तंत्रज्ाि
िॉजलहाऊस, ग्ीनहाऊस, शेडनेट, ग्ासहाऊस, नेटहाऊस ही सगळी बंहदस्त वातावरणातील 

शेतीची आधुवनक साधने आहेत. यातले बंहदस्तिणाचे प्रिाण किी जास्त असेल. िण वातावरण, 
ताििान वनयंपत्रत करणारे व आिल्ाला म्हणजे पिकाला िाहहजे तसे वातावरण व ताििान वनिधाण 
करण्ाची व्वथिा या यंत्रणेत आहे. त्ािुळे कोणत्ाही हठकाणी, कोणतेही पिक, कोणत्ाही वेळी 
तुम्हाला घेता येऊ शकते. ही व्वथिा िक्त बंहदस्त वातावरणातील शेतीतच आहे. आता जगात हे 
तंत्रज्ान िारच िुढे गेले आहे. यात संगणकीकरण, ॲटोिेशन, सौर उजजेचा वािर, ताििान वनयंत्रण, 
बाहेरून काबथ्यनडाय ऑक्साईड सोडणे, वेगवेगळ्ा रंगाच्ा लाईटस्  (उदा. वनळा, पिवळा, लाल, जयांभळा) 
व एल.ई.डी. बल्ब वािरून उत्ादन वाढववणे, झाडाच्ा वाढीप्रिाणे गरि िाण्ाचे आतील िाईि वर 
उचलले जाणे व त्ािुळे आतिध्े उबदारिणा राहणे, रोबो व डट् ोनचा वािर करून रोग व कीडी शोधणे, 
त्ावर औषध िवारणी करणे व इतर असंख्य कािे करणारी छोटी छोटी िशीन् ववकसीत होऊन 
ती जगभरात वािरात आहेत. ग्ीनहाऊसचे हे सवथ्य अद्यावत तंत्रज्ान जैन इररगेशन कंिनीने भारतात 
आणले असून त्ाचे प्रात्जक्षक जळगावच्ा जैन हहल्सवर उभे केले आहे. इतकेच नवे् तर कंिनी 
हे तंत्रज्ान व यासाठी लागणारे िागथ्यदशथ्यन आणण त्ासाठीचे साहहत्ही शेतकऱययांना िुरववत आहे. या 
नवीन बंहदस्त वातावरणातील शेतीची कास धरणे हे शेतकऱययांच्ा हहताचे आहे. त्ा हदशेने आिण आता 
िाऊले टाकायला हवीत.
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कहाणी 

लेख - १
हिबकेर्राची

अभभजजत जोशी 
जैन इररगेशन लसस्तीम्स लल. 
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हठबक जसचंन म्हणजे काय हे आिणास वेगळे सयांगण्ाची खर तर 
काहीच गरज नाही. आिल्ा िैकी अनेकजण हठबक जसचंनाचा वािर 
करीतच आहात. तरीदेखील या लेखिालेद्ारे 
हठबक जसचंनाच्ा ववववध िैलंूवर प्रकाश 
टाकण्ाचा प्रयत्न करीत आहोत. सुरवात आिण 
हठबक जसचंनाच्ा इवतहासिासून करुयात. 

हठबक जसचंनाची िुळे चक् आिल्ा 
जवळच्ा अिगाणणस्तानात सािडतात. इ.स. 
१८६६ िध्े अिगाणणस्तानात िातीचे सपच्छद् 
िाईि वािरुन झाडयांना िाणी देत असल्ाचे 
संशोधकयांना आढळून 
आले. ई.स. १९२० िध्े 
काही जिथ्यन शास्त्रज्यांनी 
अशाच प्रकारे िातीचे िाईि 
वािरुन िाणी देण्ावर 
संशोधन केले. त्यांनी िातीचे 
असे िाईि जविनीखाली 
अंररून प्रयोग केले; िरंतु 
वािरातील अडचणींिुळे व 
पकितीिुळे या तंत्रज्ानाला 
यश विळत नव्ते. 
१९३४ साली विजशगन 
ववद्ालयातील डॉ. रोबे 
ययांनी कॅनव्स कािडचा 
वािर करून हठबक बनववले होते. या किड्ातून 
िाणी वाहून नेल्ास किडा बऱयाच काळियथ्यन्त 
ओला राहून झाडयांना िाणी विळते. 

हठबक जसचंनातील खरी क्यांवत ही िदारथ्य 
ववज्ानातील िॉजलईभरलीनच्ा शोधानंतर 
झाली. इ.स. १९३३ िध्े जिथ्यन शास्त्रज् एररक 
िौसेट (Eric Fawcett ) व रेजीनल्ड रगब्सन 
(Reginald Gibson) हे इभरलीन आणण 
बटेंनझल्डीहाइड ययांचे विश्ण अत्भधक दाब 
देवून गरि करीत असताना उिकरणातील 
वायुगळतीिुळे चुकून काही प्रिाणात ऑक्क्सजन 
आत जशरला. प्रयोगयांती त्यांना ियांढरट रंगाचा 

िेणासारखा िदारथ्य विळाला. हा िदारथ्य म्हणजेच िॉलीईभरलीन. िरंतु हे 
कसे घडले हे सिजायला व िुनहा तोच िदारथ्य तयार करायला १९३५ साल 

उजाडव लागल. 
सुरुवातीच्ा काळात ‘लो डेस्न्टी 

िॉलीईभरलीन’ तयार झाले िरंतु त्ाचा 
बनवण्ाचा खचथ्य अभधक होता. १९४८ साली 
‘हाय डेस्न्टी िॉलीईभरलीन’ तयार झाले तसेच 
बनववण्ाचा खचथ्य देखील किी झाला. िरंतु 
खरी क्यांवत झाली ती ‘जलवनयर लो डेस्न्टी 
िॉलीइभरलीन’ च्ा संशोधनानंतर (LLDPE). हे 

LLDPE म्हणजेच आिल्ा 
हठबक जसचंनात वािरली 
जाणारी काळी नळी. 

आधुवनक हठबक 
जसचंनाचे श्ेय हे िोलंड 
िध्े जन्मलेले ज्ू वंशीय 
शास्त्रज् जसिचा ब्ास 
ययांना जाते. १९५९ साली 
त्यांना एक शेतकऱयाने 
वबना िाण्ाने देखील 
जोिाने वाढलेले झाड 
दाखववले. जसिचा ब्ास 
ययांनी कुतुहलाने अभ्ास 
केला असता झाडाजवळून 

जाण्ाऱया एका िाईि लाईन िधून िाणी रटेंब रटेंब 
गळताना आढळले. यावरूनच त्यांना आधुवनक 
पडट् िर ची कल्पना सुचली. 

आशा रीतीने कोणत्ाही वातावरणात 
पटकणारी, रसायनयांचा कोणताही िररणाि न 
होणारी, सहजिणे अंररता येणारी व गुंडाळता 
येणारी काळी नळी म्हणजेच LLDPE आणण या 
नळीवर लावता येणारा व सवथ्यत्र सिान दराने 
िाणी देणारा पडट् िर ययांचे एकपत्रत स्वरूि म्हणजेच 
आधुवनक हठबक जसचंनाचा उदय झाला. 

सुरुवातीच्ा काळात हठबक जसचंनाचा 
स्वीकार हा ऑस्ट् ेजलया, दजक्षण कॅजलिोवनथ्यया 

हिबक जसचंिाचा इनतहास 
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तसेच िध् िूवजेतील देशात िोठ्ा प्रिाणात झाला 
याचे िुख्य कारण म्हणजे या प्रदेशातील 
िाण्ाचे दभुभथ्यक्ष व हठबक जसचंनाला 
अनुकूल अशी िीक िद्धती. 
ठिबक लसचंनाचा भारताततील प्रसार

खरंतर िहादेवाच्ा पिडंीवर िडणारे रटेंब रटेंब िाणी बघून िला 
नेहिी असे वाटते की हठबकचे िहत् आिल्ा िूवथ्यजयांना 
ठावूक असेल. म्हणूनच तर या लेखिालेचे शीषथ्यक हे 
‘कहाणी हठबकेश्रची’ असे हदले आहे.  

भारतािध्े आधुवनक हठबक जसचंनाचा प्रवेश साधारणिणे ७० च्ा 
दशकाच्ा शेवटी झाला. िरंतु हठबक जसचंन सादृश् तंत्रज्ानाचा उियोग 
िेघालय या राज्ात केलेला आढळतो. बयांबू एकिेकाना जोडून त्ाद्ारे 
िाणी वाहून झाडाजवळ सोडल्ाची उदाहरणे सािडली आहेत. 

आधुवनक हठबक जसचंनाचा अभ्ास सुरुवातीला काही कृपष 
ववद्ािीठयांत केला गेला. िरंतु 
हा अभ्ास प्रयोगशाळेिूरताच 
ियधाहदत राहहला व शेतकऱययांिययंत 
िोहोचलाच नव्ता. काही ववदेशी 
कंिन्ययांनी भारतात व्वसाय 
सुरू केला होता. िरंतु आिल्ा 
देशातील शेती व शेतकऱययांचा 
अभ्ास न करता, त्यांच्ा 
देशातील शेतकऱययांसाठी तयार 
केलेले तंत्रज्ान हे आिल्ा 
देशातील शेतकऱययांसाठी जसेच्ा 

तसे वािरल्ािुळे ते अियशी ठरले. 
यािुळेच सुरुवातीच्ा काळात हठबक 
जसचंनाववषयी शेतकऱययांच्ा िनात 
नकारात्मक भावना होती. 

या दरम्ान जैन ब्दसथ्य द्ारे 
िीव्ीसी िाईिचा व्यसाय िोठ्ा जोिाने 
चालला होता. शेतकऱययांची प्रचंड िागणी 
या उत्ादनाला होती. इ.स. १९८५ िध्े जैन 
इरीगेशनचे आद् संथिािक श्ी. भवरलालजी 

जैन म्हणजेच िोठेभाऊ आणण श्ी. आप्ासाहेब िवार हे अिेररकेतील 
फे्स्ो येरे इरीगेशन असोजसएशन तिजे  आयोजजत जसचंन प्रदशथ्यन 
बघायला गेले होते. तेरे आप्ासाहेबयांनी हठबकचे तंत्रज्ान बरघतले व 
भाऊंना म्हणाले “जर का भारतातील शेतकऱययांसाठी आिल्ाला काही 
करायची इच्ा असेल तर भाऊ तुम्ही हे हठबकचे तंत्रज्ान भारतात 

ववकजसत करा”. भाऊंनी देखील 
काळाची गरज ओळखली आणण 
ऑस्ट् ेजलयातील जेम् हाडषी या 
प्रजसद्ध इररगेशन कंिनीबरोबर 
संयुक्त प्रकल्प थिािन केला. 

जैन इररगेशन ही अस्सल 
भारतीय िातीत रुजलेली 
कंिनी असल्ािुळे शेती व 
शेतकऱययांची नस भाऊंना बरोबर 
िाहीत होती. त्ािुळेच जी 
चूक इतर ववदेशी कंिन्ययांनी 

डॉ. भवरलाल जैन व डॉ. आप्ासाहेब िवार

जैन इररगेशनद्ारे बनववण्ात आलेला  
िहहला पडट् िर - जैन टबवो की
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नाविन्यपूर्णतेची धरूया कास..!  जगात सिवोत्तम तेच देण्ाचा विश्ास...!

1978
प्रेशर काॅम्ेनसेपटगं या प्रकारातील 
म्हणजेच नळीतील दाब िरकाचा 

ज्ाच्ा प्रवाहावर कोणताही िररणाि 
होत नाही, अशा प्रकारचा पडट् िर 

जगात िहहल्यांदाच सन  १९७८ िध्े 
नानदानजैन िध्े तयार करण्ात आला. 

1987
जैन इरीगेशनची भारतातील सहयोगी  
जेम् हारडी कंिनीतील सहकारी बॉब 
िेनजील ययांनी सवथ्यप्ररि प्ास्स्कचा, 
उघडून साि करता येण्ाजोगा टबवो  

की हा पडट् िर पडझाईन केला, भारतात हा 
पडट् िर प्रचंड लोकपप्रय झाला. 

1989
सन १९८९ साली जगातील सवथ्यप्ररि 
िट्ी पडट् िर हा देखील नानदानजैन द्ारे 

तयार करण्ात आला. 

1999
सन 1999 साली प्रेशर काॅम्ेनसेपटगं 

या प्रकारातील अत्ाधुवनक नाॅन 
जलकेज आणण अँटी सायिाॅन तंत्रज्ान 

असलेला अॅिनाॅन म्हणजेच टबधाे 
कॅसकेड िीसी हा इनलाईन पडट् िर 

आणण्ात आला.

1999 2005
सन १९९९ िध्ेच अँटी सायिाॅन  

तसेच नाॅन जलकेज तंत्रज्ानाने युक्त 
असा ऑनलाइन प्रेशर काॅम्ेनसेपटगं, 

क्लिक पटि हा आॅनलाइन पडट् िर 
सवथ्यप्ररि बाजारात आणला गेला.

हठबक जसचंनात िाण्ातील काडी 
कचरा व क्षारयांिुळे पडट् िर चोक होऊ 
नये म्हणून यावर संशोधन करून 

"कॅसकेड" हा अवतशय नावीन्यिूणथ्य 
प्रवाहिागथ्य २००५ साली  नानदानजैन ने 

ववकजसत केला. 

2006
सन २००६ साली प्रेशर काॅम्ेनसेटींग 
प्रकारातील लहान व पकिायतशीर 

असा टबधाे टाॅि देखील जैन इररगेशनद्ारे 
सवथ्यप्ररि बाजारात आणला गेला. 

2008
सन २००८ िध्े,  पकिायतशीर आणण 
पटकाऊ असा िातळ जाडीचा सीिलेस 

टबधाे टेि पडट् िलाईन शेतकऱययांिययंत 
सवथ्यप्ररि िोहोचववण्ाचे श्ेय देखील 

जैन इररगेशनलाच जाते.

१९३६ साली नान या इस्ाइलस्थित कंिनीने जगात सवथ्यप्ररि आधुवनक जसचंनाची िुहूतथ्यिेढ रोवली. सुरूवात तुषार जसचंनािासून करून िुढे अाधुवनक (पडट् ि व स्प्कंलर) 
जसचंन संबंभधत ववस्तृत अशी उत्ादन िाजलका वनिधाण केली. तसेच १९६० साली चॅिीन वॉटरिॅपटक्स या अिेररकास्थित कंिनीने जगात सवथ्यप्ररि पडट् ि टेिचे संशोधन केले. 
१९८८-८९ साली जैन इरीगेशनने भारतात छोट्ा शेतकऱययांसाठी सूक्ष्मजसचंन तंत्रज्ान ववकजसत केले. जैनने भारतातून सुरू केलेला उद्ोग जगभरात िोहोचववला. २००५ 
िध्े चॅिीन वॉटरिॅपटक्स ही कंिनी जैन इरीगेशनने अभधग्हीत केली. तसेच  ज्ा इस्ाइलची ओळख हठबक जसचंनािुळे होती. तेरलीच नान व दान या कंिन्या २००७ िध्े 
अभधग्हीत करून "नानदानजैन" या नवीन कंिनीची थिािना केली. 

जसचंन क्षेत्रात जगातील प्रत्ेक नावीन्यिूणथ्य अववष्कार ज्ात हठबक, ववववध प्रकारचे पडट् िर, स्प्कंलर, पडट् िलाईन, िायक्ो स्प्कंलर, जेट्स, िॉगसथ्य, पिल्टर व खते 
देण्ासाठी जरूरी उिकरणे, स्वंयचजलत प्रणाली इ. तसेच जसचंन सािग्ी तयार करणेसाठी जरूरी असलेल्ा सवथ्य िशीन् संशोभधत व स्व:वनविथ्यत केल्ा. जगात अाधुवनक 
जसचंन क्षेत्रात सवथ्य िुलभूत कायथ्य, संशोधन व ते ववकजसत करून जगभरातील शेतकऱययांियथ्यत िोहचववण्ाचे श्ेय जैन इररगेशन व वतच्ा सहयोगी कंिन्यानाच जाते.

आिचे प्रत्ेक आववष्कार हे नववन्यिूणथ्य तर असतातच. िण ते शेतकऱययांिययंत आधुवनक तंत्रज्ान िोहचववण्ाचे उपद्दष् डोळ्ासिोर ठेवून बनववण्ात येतात.  त्ािैकीच 
हठबक जसचंनाशी संबंभधत काही आववष्कार येरे उदाहरण दाखल देत आहोत.

1960
नानदानजैन  या  जैन इरीगेशनच्ा 
इस्ाइल स्थित कंिनीने सन  १९६४ 

िध्े जगातील िहहला ऑनलाइन पडट् िर  
बनववला. त्यांना अनुक्िे रेड हॅट व ब्लु 

हॅट अशी नावे होती. 

1964 1967
सन १९६७ िध्े, नानदानजैनने 

वळणावळणाचा प्रवाहिागथ्य असलेला, 
उघडून साि करता येण्ाजोगा  

ऑनलाइन पडट् िर बनववला व त्ाचे 
िेटंट घेतले.

1977
सन १९७७ िध्े जगात सवथ्यप्ररि इन 
लाइन पडट् िर हा नानदानजैनद्ारे तयार 
करण्ात आला. आजवितीस जास्तीत 

जास्त हठबक जसचंन हे इनलाइन 
प्रकारात आढळते. 

चॅिीन वॉटरिॅपटक्स या अिेररका स्थित 
जैन इरीगेशनच्ा कंिनीने सन १९६0 
िध्े जगातील िहहली अंतगथ्यत सलग  

पिल्टर व पडट् िर िट्ी  असलेली, िातळ 
अशी चॅिीन पडट् ि टेि बनवली. 
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केली ती जैन इररगेशनने केली नाही. जेम् हाडषी इररगेशनचे तंत्रज् 
आणण जैन इररगेशनचे सहकारी ययांनी भारतीय शेतकऱययांना कोणता 
हठबक जसचंन संच चालू शकतो याबाबतचा अभ्ास करण्ासाठी 
संिूणथ्य भारत पिजंून काढला अनेक शेतकऱययांच्ा िुलाखती घेतल्ा, 
शेतकऱययांच्ा िानजसकतेचा सखोल अभ्ास केला, जजरे आधी हठबक 
जसचंन वािरण्ात आले होते तेरे जाऊन अियशाची कारणे शोधली व 
त्ानंतरच उघडून साि करता येण्ाजोगा जैन टबवो की हा डट् ीिर बाजारात 
उिलब्ध करून हदला गेला. आिल्ा देशात हठबक जसचंनाचे तंत्रज्ान 
यशस्वीिणे शेतकऱययांिययंत िोहोचवण्ाचं खरं श्ेय तर या डट् ीिरलाच 
जाते. सुरुवातीच्ा काळात रटेंब रटेंब िाण्ाने उत्ादन वाढू शकते यावर 
शेतकऱययांचा ववश्ास बसत नव्ता, हा 
ववश्ास वाटावा म्हणून जळगाव येरील 
जैन हहल्स येरे ७०० एकर िररसरात 
वेगवेगळ्ा पिकयांवर हठबक करण्ात 
आले. हठबक जसचंनाचे तंत्रज्ान प्रयोग 
शाळेिासून शेतकऱययांिययंत िोहोचण्ाचे 
काि जैन इररगेशनने केले. आजवितीस 
हठबक जसचंनाच्ा बाबतीत जगात 
उिलब्ध असलेले सगळेच तंत्रज्ान 
जैन इररगेशनिध्े तयार करण्ात  
आलेले आहे. 

रटेंब रटेंब िाण्ाने अशी क्यांती कशी घडू शकते हे सिजून घेणे देखील 
िहत्ाचे आहे. चला तर िग हठबक जसचंनाच्ा तंत्रज्ानािागचे ििथ्य 
जाणून घेऊयात. प्रत्ेक झाडाला त्ाच्ा वयोिानानुसार व ऋतूनुसार 
िाण्ाची बदलती गरज असते या गरजेनुरूि िाणी हठबकद्ारे देता येऊ 
शकते. म्हणजेच प्रत्ेक झाडाला हवे वततकेच िाणी. िरंतु हे सगळे 
िाणी एकदि देऊन चालेल काय? प्रत्ेक झाडाला िाण्ाची गरज तर 
असतेच िरंतु िुळयांच्ा कक्षेत असलेला हवा आणण िाण्ाचा सितोल 
साधला गेला नसल्ास हे िाणी कायथ्यक्षििणे झाडाला घेता येत नाही. 
हवा व िाण्ाच्ा या सितोलालाच आिण ‘वािसा स्थिती’ असे म्हणतो. 
जविनीिध्े िाणी हळूवारिणे गेल्ास हवा व िाण्ाचा हा सितोल योग् 

रीतीने राखला जाऊ शकतो, हठबक 
जसचंनात नेिके हेच साधले जाते. 
शेताच्ा प्रत्ेक कानाकोिऱयात 
प्रत्ेक झाडाला हवे वततकेच िाणी 
िुळयांच्ा कक्षेतील हवा व िाण्ाचा 
योग् तो सितोल साधून देण्ाची 
पकिया हठबक जसचंनाद्ारे केली 
जाते. जविनीच्ा िाणी धरून 
ठेवण्ाच्ा क्षितेनुसार किी-
अभधक काळ अरवा वारंवार जसचंन 
हठबकद्ारे सहज शक्य होते.
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 ठिबक लसचंन पद्ततीचे मुख्त्ेकरून खालतील गुणधम्ग आहेत. 
• िाणी हे जविनीस न देता पिकयांना हदले जाते 
•  िुळयांच्ा कायथ्यक्षेत्रात िाणी, िाती आणण हवा ययांचा नेहिी सिन्वय 

साधला जातो 
•  वािसा स्थिती कायि रहात असल्ािुळे पिकयांची सतत व जोिदार 

वाढ होते 
•  पिकास िाणी वारंवार हदले जाऊ शकते

ठिबक लसचंनाचती उपयोगगता :
हठबक जसचंन म्हटले की िाण्ाची बचत व िजुरी खचधात बचत हेच 

िुख्य िायदे आिल्ा डोळ्ासिोर येतात िरंतु याव्वतररक्त देखील 
अनेक िायदे हठबक जसचंनाचे आहेत. चला तर िग हे सारे िायदे जाणून 
घेऊयात. िरंतु बऱयाचदा आिल्ा हठबक जसचंन संचावतल गुंतवणूक 

ही केवळ आिली नसते तर सबसीडीच्ा रूिाने सरकार देखील यात 
गुंतवणूक करते. 

सरकारला आपल्ा ठिबक संचामध्े गुंतवणूक करण्ाचे काय 
फायदे आहेत हे सव्गप्रथम जाणून घेऊयात.
१. पाणती वापर क्मतेत (Water use efficiency) वाढ : 

स्वातंत्र विळाल्ा नंतर सरकारने अनेक िोठी धरणे बयांधली, कालवे 
केले, जसचंन क्षिता वाढववण्ावर भर हदला िरंतु धरणातून वनघालेल्ा 
प्रत्ेक १०० जलटर िाण्ािैकी पिकयांच्ा िुळयांिययंत िक्त ३५ जलटरच 
िोहचते (३५% कायथ्यक्षिता). शेतात िाटिाणी िद्धती ऐवजी हठबक 
िद्धतीचा अवलंब केल्ास ही कायथ्यक्षिता ५० ते ५५ टक्क्ययांिययंत वाढू 
शकते. अजून िुढे जर कालव्यांऐवजी जर बंद िाईि वािरले तर हीच 
कायथ्यक्षिता ९० टक्क्ययांिययंत वाढू शकते. जैन इरीगेशनतिजे  धरणािासून 
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पिकाच्ा िुळािययंत (Resource To Root) ही अवतशय नावीन्यिूणथ्य 
संकल्पना ियांडण्ात आली आहे. तसेच या संकल्पनेवर आधाररत काही 
प्रकल्प देखील राबववण्ात आलेले आहेत. तर हठबक जसचंनाचा अवलंब 
जास्तीत जास्त शेतकऱययांनी केल्ास अभधकाभधक क्षेत्र जसचंनाखाली 
आणता येणे सहज शक्य आहे. 

२. पाणती उत्ादकतेत वाढ :
"िाणी उत्ादकता" हा शब्द आिणास कदाचचत नवीन असेल 

कारण आिण उत्ादकता ही नेहिी कक्टंल प्रती एकर अरवा हेक्र 
या िानकातच िोजतो. एक कक्टंल उत्ादनासाठी िाणी पकती प्रिाणात 
वािरले याची गणना आिण करत नाही, िरंतु िाण्ाच्ा वाढत्ा 
कितरतेिुळे ‘िाणी उत्ादकता ‘ हा शब्द िरवलीचा होणार आहे. िाणी 
उत्ादकता ही पकलो ग्ॅि प्रती घन िीटर या िानकात िोजतात. हठबक 
जसचंनािुळे किीत किी िाण्ात जास्तीत जास्त उत्न्न येते. म्हणजेच 
हठबकचअवलंब केल्ास िाणी उत्ादकता वाढते. येत्ा काळात 
आिली पकतीही इच्ा असली तरीही पिकाच्ा गरजेिेक्षा अभधक िाणी 
आिण वािरू शकणार नाही िग ते अगदी कालव्ाचे असेल नाहीतर 
भूगभधातील असेल. 

३. वतीज वापरात बचत :
हठबक जसचंनाचा वािर हा केवळ िाणी बचतीसाठीच नाही तर 

वीज बचतीसाठी सुद्धा होतो. पिकयांना हवे तेवढेच िाणी हदल्ािुळे िंि 
किी क्षितेचा लागतो व किी काळ चालतो. यािुळे ववजेची िोठ्ा 
प्रिाणात बचत होते (५०% हून अभधक). आज आिल्ा देशात एकूण 
वीज उत्ादनिैकी ७० % वीज ही शेतीसाठी वािरली जाते. उरलेली 
३०% वीज ही व्वसारयक तसेच घरगुती उियोगासाठी वािरली जाते. 
आिणास ठावूकच असेल की बऱयाच राज्यांिध्े शेतीसाठीची वीज 
ही अगदी किी दराने (पकंबहुना िुकट) हदली जाते ज्ात सरकारचे 
नुकसानच असते. या ववरुद्ध व्ावसारयक वािरािध्े सरकारला िायदा 
असतो. यािुळेच शेतीिध्े वािरली जाणारी अगदी १० ते १५% जरी वीज 
वाचली व ती व्ावसारयक कारणयांसाठी वािरात आली तर सरकारला 
िोठा िायदा होतो. 

४. स्थलांतररतांच्ा प्रश्नावर उत्र :
वाढत्ा शहरीकरणािुळे अनेक शहरयांवरचा दबाव वाढत आहे. 

खेड्ािाड्यांिधून रोजगारासाठी शहरयांकडे जाणाऱययांची संख्या िोठी आहे 
याचे िुख्य कारण म्हणजे तेरे असलेली बेरोजगारी. हठबक जसचंनािुळे 
अवतररक्त रोजगाराच्ा संधी उिलब्ध होवू शकतात. हठबकचा वािर 
करून उत्ादन वाढल्ािुळे येणारा िैसा हा साहजजकच शेतीत गुंतेल व 
शहराकडे होणारे थिलयांतर किी होईल. 

५. सकल घरगुतती उत्ादनात (जतीडतीपती) वाढ :
हठबक जसचंनाचा वािर केल्ाने अभधकाभधक क्षेत्र ओजलताखाली 

येईल. शेतकरी अभधक उत्न्न देणाऱया नगदी पिकयांकडे वळेल. शेतीप्रधान 
देशात, शेतीतील उत्ादन वाढीचा देशाच्ा सकल घरगुती उत्ादन 

वाढीवर (जीडीिी) रेट िररणाि होतो. या व्वतररक्त हठबक जसचंनाचा 
वािर केल्ाने शेतकऱययांना काय रेट िायदे होतात ते देखील बघूयात.
हठबक जसचंन म्हटले की िाणी बचत, िजूरी खचधात बचत हे नेहिीचे 
िायदे तर आिणास िाहीतच आहेत. िरंतु याव्वतररक्त देखील इतर 
अनेक िायदे आहेत. 

खतांचती बचत : 
िाझ्ा िते तर हठबक जसचंनाचा हा सवधात िोठा िायदा आहे. 

खतयांच्ा वाढत्ा पकिती गगनाला भभडल्ा आहेत. िरंिरागत िद्धतीने 
खत हदल्ास खतयांची िोठ्ा प्रिाणात नासाडी होते . हठबक जसचंनाच्ा 
िाध्िातून पिकयांच्ा रेट िुळाशीच खत हदले जाते. त्ािुळे खतयांची 
िोठ्ा प्रिाणात बचत होते. खतयांची बचत म्हणजेच िैशयांची रेट बचत. 

पाण्ाचे एकसमान नवतरण : 
आिले क्षेत्र पकतीही िोठे असुद्ात, िाण्ाच्ा स्त्रोतािासून पकतीही 

दरू असुद्ात, सवथ्यत्र एक सिान िाणी विळणे हे हठबक जसचंनाचे वैजशष्ट 
आहे. हठबक जसचंनात प्ररि िंिादवारे िाणी दाबले जाते. दबावािुळे िाणी 
शेताच्ा कानाकोिऱययांिययंत जावून िोहोचते आणण िग तेरे त्ावरील 
दबाव हा डट् ीिर द्ारे काढून टाकला जातो जेणेकरून िाणी किी दाबणे 
म्हणजेच रटेंबारटेंबाने हदले जाते. सवथ्यत्र एकसिान दराने िाणी विळाल्ा 
िुळे सवथ्य झाडे एकसारखीच वाढतात. 

तण व टकड ननयंत्रणास मदत :
हठबक जसचंनात िाणी हे जविनीला न देता पिकयांना रेट िुळाशी हदले 

जाते. त्ािुळे दोन ओळींिधली जिीन कोरडीच रहात असल्ाने तणयांचे 
प्रिाण किी होते. तसेच जसचंनाच्ा इतर िद्धतीिेक्षा ओलावा किी रहात 
असल्ाने कीड देखील वनयंत्रणात राहते. 
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ऊंचसखल जनमनतीवर देखतील उपयुक्त :
हठबक जसचंन ही एकिात्र जसचंनाची अशी िद्धत आहे की ज्ािध्े 

जिीन पकतीही उंचसखल असली तरीही िाणी एकसिान दराने हदले 
जाऊ शकते. इतर कोणत्ाही िद्धतीिध्े असे शक्य 
नाही. हठबक जसचंनात प्रेशर कॉम्िेनसेटनग एक 
प्रकारचा डट् ीिरच असतो ज्ावर जविनीच्ा 
उंचसखलिणािुळे होणाऱया दाब िरकाचा 
कोणताही िररणाि होत नाही. 
खारवट व चोपण जनमनतीत उपयुक्त :

भारतात सवथ्यत्र जविनींची गुणवत्ता झिाट्ाने 
घसरते आहे. िाण्ाच्ा अवनबयंध वािरािुळे जविनी खारट (alkaline) 
होत आहेत. त्ात जर का सोपडयिचे प्रिाण जास्त असेल तर जविनी 
हळूहळू चोिण देखील होऊ लागतात. िाण्ातील क्षार हे एखाद्ा 
दहशतवाद्ासारखेच असतात. आिल्ाच जविनीत राहून ते आिल्ाच 
जविनीची नासाडी करतात. िरंतु या क्षारयांिुळे असे काय नुकसान होते हे 
सिजून घेणे गरजेचे आहे. 

आिणा सवधानाच ठावकू आहे की पिकयांची िळेु ही जविनीतनू िाणी 
शोषतात िरंत ुहे िाणी शोषले कसे जाते? या प्रपक्यलेा ओसिोजसस असे 
म्हणतात. म्हणजचे िाणी नहेिी किी क्षारतकेडून अभधक क्षारतकेडे धावते. 
झाडयांच्ा िळुयांिध् ेक्षारयांच ेप्रिाण अभधक असल्ान ेजविनीतील िाणी हे 
िळुयांकडे धावत ेव िळुयांजवळ िोहोचल्ानतंर त्ाच ेशोषण होत.े जर का 
जविनीतील क्षारयांच ेप्रिाण वाढायला लागले तर िटकन िाणी शोषायला 

त्रास होतो व झाडावर िाण्ाचा ताण येतो. खारवट व चोिण जविनीिध्े 
हेच घडते. अशा हठकाणी हठबक जसचंनाजशवाय अभधक चयांगला ियधाय 
नाही. हठबक जसचंनात वािसा स्थिती कायि रहात असल्ान ेिळुयांजवळ 
ओलावा कायि राहतो. त्ािुळे अगदी क्षारयुक्त िाणी असले तरीही 
िळुयांच्ा अगदी जवळ असल्ान ेसहजतेन ेशोषले जाते. 
सगळ्ा टपकांसािी उपयुक्त :

असे कोणतेही िीक नाही की ज्ावर हठबक जसचंनाचा उियोग 
करता येऊ शकत नाही. अगदी उभे िाणी लागणाऱऱया भात पिकावर 
देखील हठबक जसचंन वािरता येऊ शकते. भातपिकावर हठबक 
जसचंनाचा यशस्वी उियोग जगात िहहल्यांदाच जैन इररगेशनने करून 
दाखववला. आजवितीस जगभरातील अनेक शेतकरी हठबक जसचंनावर 
भात उत्ादन घेत आहेत. 
शतीघ्र पररपक्वता :

हठबक जसचंनाचा वािर केल्ास िळे लवकर िररिक् होतात. 
लवकर िररिक् झाल्ाने िळे लवकर बाजारात आणता येतात. 
आिणास ठावूक असेल की हंगािाच्ा सुरवातीला बाजारात येणाऱया 
िळाला अभधक भाव विळतो. या सगळ्ाचा एकपत्रत िररणाि म्हणजेच 
उत्ादनात भरघोस वाढ व त्ािुळे उत्न्नात होणारी वाढ. 

वित्रयांनो लेखयांकाच्ा या िहहल्ा भागात आिण हठबक जसचंनाची 
तोंडओळख करून घेतली. िला खात्री आहे की ही ओळख आिणास 
आधीिासूनच असेल. िुढील लेखयांकात आिण हठबक जसचंनाच्ा 
वेगवेगळ्ा प्रकारयांबद्दल जाणून घेऊयात. 

हठबक जसचंनावर भाताची लागवड
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‘दणाका ’  ला
 लॉकडाऊिचा

दणका
िैसरग्यक पकंर्ा मािर्ी कोणतेही संकट आले कती त्ाचा पहहला जबरदस्त फटका शेतकऱयाला 
बसतो. त्ातूि पुन्ा उिूि उभे राहायला त्ाला दहा-र्ीस र्र्षे लागतात. पण तो जजद्द र् 
चचकाटी सोडत िाही. पडला तरी पुन्ा पुन्ा उिूि उभे राहण्ाचा प्रयत्न करतो. ही नर्जीरगर्ा 
त्ाला मेहित र् कष् करण्ाची र्ारंर्ार प्रेरणा देते. त्ासािी उदु्क्त करते. अशाच एका 
असंख्य घार् सोसलेल्ा र् अस्ािी आणण सुलतािी संकटांचा प्रभार्ीपणे सामिा करूि 
कायम ध्ेयपूततीसािी अनर्रत घडपडणाऱया जळुके र्णी (ता. हदडंोरी, जज. िाजशक) येथील 
श्ी. प्रकाश जयराम पाटील (मो. ९८९००२८१४७) या द्ाक् उत्ादक शेतकऱयाची कहाणी 
त्ांच्ात शब्ांत येथे देत आहोत.
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तीन वषवांिूवषी सोलािूर येरील श्ी. नानासाहेब ययांच्ा शेतातून 
‘दणाका’ या जातीच्ा द्ाक्षाच्ा काड्ा आणल्ा. त्यांची ९ बाय ५ 
िूटावर लागवड केली. एकरी ८०० झाडे बसली. बटेंगलोर डॉग्ीस या 
रूटस्ॉकवर नंतर या काड्यांचे कलि केले. आिण िहाराष्ट् ात द्ाक्ष 
लावतो यालाही आता जवळिास शंभर वषजे झाली आहेत. आजिययंत 
द्ाक्षाच्ा अनेक व्रायटी आल्ा आणण गेल्ा. िण या सवथ्य व्रायटींची 
जीन बँक आिण उभी केली नाही व त्ा कािात कोणत्ाही संथिेने 
लक्षही हदले नाही. त्ािुळे अनेक चयांगल्ा व्रायटीही नािशेष झाल्ा. 
अशीच अवथिा रूटस्ॉकची देखील आहे. रूटस्ॉकला िराठीत 'खुंट' 
म्हणतात. या खुंटावर कोणत्ाही जातीचे कलि करता येते. बहुतेक 
सवथ्य प्रकारच्ा िळबागा उभ्ा करण्ासाठी खुंट आवश्क असतात. 
जगातले अनेक िलोद्ान तज्ज्ञ वारंवार असे सयांगतात की खुंट शक्यतो 
आयात करू नका. िरदेशातून आणू नका. तुिच्ाच देशात तुिच्ा 
वातावरण, हवािान, िाती व िाणी आणण िररस्थितीला अनुकूल होतील 
असे खुंट ववकसीत करा, शोधत राहा आणण तेच वािरा. िरंतु आिल्ाकडे 
िागील अनेक वषवांिासून बटेंगलोर डॉग्ीस आणण बटेंगलोर ििथ्यल हेच 
रूटस्ॉक वािरले जाताहेत. ययांच्ा बाहेर आिण गेलो नाही आणण नवीन 
रूटस्ॉकवर संशोधनही केले नाही. अिेररकेत िाच हजार प्रकारचे 
रूटस्ॉक संशोधन करून ववकसीत केले आहेत व ते वािरात आहेत असे 
तज्ज्ञ लोकच आम्हाला सयांगतात. िण या रूटस्ॉकवर कोणीही काि 
करीत नाही. संशोधनाचे हे दाररद्य िोठे बोचणारे आहे. असो. 

दणाका या द्ाक्षयांची चव जलची या िळासारखी आहे. ही द्ाक्षे 
जास्त हदवस पटकतात. पकिींग क्ाजलटी चयांगली असल्ािुळे लयांबच्ा 
बाजारिेठेत पकंबहुना देशभर ययांची वाहतुक करून ववक्ी करणे शक्य 
होते. वनयधातीसाठीही या जातीच्ा द्ाक्षयांना चयांगली िागणी आहे. दणाका 
द्ाक्षयांचा रंग हहरवा असतो आणण जगात व देशात बाजारात ववक्ीसाठी 
जी द्ाक्षे येतात त्ातली ९० ट्के् द्ाक्षे ही हहरव्ा रंगाची असतात. आता 
आिल्ाकडे काळी आणण लाल रंगाची द्ाक्षे उत्ाहदत होताहेत. बाजारात 
ही उिलब्ध आहेत. ग्ाहकयांचीही त्यांना िागणी चयांगली आहे. िण त्यांचे 
प्रिाण १०-२० टक्क्ययांच्ा आसिास आहे. जगातल्ा ग्ाहकयांची देखील 
वेगवेगळ्ा प्रकारच्ा रंगीत द्ाक्षयांना िागणी वाढत आहे. तेव्ा आिल्ा 
शेतकऱययांनी देखील हहरव्ाच रंगाची द्ाक्षे उत्ाहदत करण्ाचा अट्ाहास 
न धरता इतर रंगाच्ा द्ाक्ष उत्ादनाकडे वळले िाहहजे. दणाका जातीची 
द्ाक्षे िागच्ा वषषी इंग्ंडला वनयधात केली होती. ८५ रूिये पकलो या 
भावाने िी ती व्ािाऱयाला हदली होती. यावषषीही िाल तसाच उत्ति 
गुणवत्तेचा व त्ाच दज्धाचा होता. िण तो ३२ रूिये पकलोने द्ावा 
लागला. याला कारण घडले कोरोना कोववड िहािारीच्ा दसुऱया िेरीच्ा 
आगिनाचे. िागच्ा वषषी िहहल्यांदा जेव्ा कोरोना आला तेव्ा तर द्ाक्ष 
िातीिोल पकंितीने ववकावी लागली. १० रूिये पकलोने सुुद्धा कोणी िाल 
घेत नव्ते. कारण बाजारच बंद होते. बाजारात ग्ाहक नव्ते. िालाची 

द्ाक् 
उत्ादक
 चचतंेत
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वाहतुक करायला गाड्ा नव्त्ा. लॉकडाऊनिुळे सारे ठप् झाले होते. 
लोक भभतीने बाजारात येत नव्ते. घराबाहेर िडत नव्ते. िडले तर 
िोजलस िटके देत होते. त्ािुळे अनेकयांना द्ाक्षे काढून उकीरड्ावर 
िेकावी लागली. जनावरयांना खायला घालावी लागली पकंवा त्यांचे खत 
तरी करावे लागले. िाचथ्यच्ा अगोदर (ता. २२) ज्यांची द्ाक्षे काढली गेली 
त्यांचीच बऱयािैकी ववक्ी झाली िण नंतरच्ा द्ाक्षयांची अवथिा िातीिोल 
झाली. यावषषी देखील तशीच अवथिा होते की काय अशी भभती सतत 
िनात वाढू लागली आहे. कारण कोरोनाची दसुरी लाट व टप्ा ज्ा 
वेगाने येतो आहे ते िाहता हा कोरोना िुन्ा शेतकऱयाच्ाच छातीवर 
बसून त्ाच्ा संसाराची राखरयांगोळी करतो की काय अशी शक्यता हदसू 
लागली आहे. 

िेब्ुवारी २०२१ िध्े द्ाक्ष वनर्धात करणारे व्ािारी बाजारात 
आले. द्ाक्ष जजरे उत्ाहदत होतात त्ा बागेतही ते आले. िालाचा दजधा 

व गुणवत्ता िाहहली. यावषषी शेतकऱययांनी प्रचंड िेहनत करून िाल 
चयांगला तयार केला. वनसगधानेही बऱयािैकी त्ाला सार हदली. त्ािुळे 
यावषषी िालाचे चयांगले िैसे होतील अशी शेतकऱययांना अिेक्षा होती. िण 
िध्ेच कटें द् सरकारच्ा सबजसडीचे नाटक उभे राहहले. वनयधात केल्ा 
जाणाऱया द्ाक्षयांच्ा प्रत्ेक कंटेनरिागे कटें द् सरकार दीड लाख रूिये 
अनुदान देत होते. ते अचानक कटें द् सरकारने बंद केले. वाहतुक सबजसडी 
विळणे बंद झाल्ािुळे व्ािारी व वनयधातदार एकदि नाराज झाले आणण 
त्यांनी द्ाक्ष खरेदी बंद केली. काहींनी या वाहतुकीचा बोजा शेतकऱययांवर 
टाकला. त्ािुळे त्ाचा उत्ादन खचथ्य वाढला. िध्ंतरी वतथ्यिानित्रात 
बातिी आली. काही राजकीय नेते आणण शेतकरी हदल्लीला जाऊन 
सरकारिधील िंत्रयांना भेटून आले. त्यांनी ही सबजसडी िुन्ा चालू करतो 
असे आश्ासन हदले. िण प्रत्क्षात ती अजून सुरू झाली नाही. त्ािुळे 
व्ािारी द्ाक्षे खरेदी करायला तयारच नाही. वनयधात एक प्रकारे बंद 
झाल्ासारखी स्थिती उत्न्न होते की काय अशी शंका शेतकरी आणण 
व्ािारी या दोघयांनाही सतावते आहे. त्ािुळे िी स्वत:च िाल बाजारात 
नेऊन ववकायचे ठरववले. 

आिच्ा जळुकेवणी गावािासून सुरतची बाजारिेठ २५० पकलोिीटर 
आहे. िी भाड्ाची गाडी करून २० कक्टंल द्ाक्षे पिकअििधून सुरतला 
घेऊन गेलो. वतरे द्ाक्षाचा घाऊक भाव ४० रू. पकलो होता. िरंतु खरेदीदार 
आडत्यांनी २० पकलोचा कॅरेट ६०० रू. दराने खरेदी केला. म्हणजे 

वनयधातीसाठीचा घड असा हवा.

द्ाक्षबागेला दोन िूट 
उंचीवर टाकलेल्ा 
हठबक नळ्ा
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पकलोला ३० रू. भाव िडला. एक कॅरेट सुरत बाजारात नेण्ासाठी िला 
७० रू. वाहतुक खचथ्य आला. म्हणजे एक पकलो द्ाक्ष वाहतुकीसाठी साडे 
तीन रूिये खचथ्य आला. आडत्यांनी नेट ववक्ीवर म्हणजे ६०० रूिययांवर १० 
टके् कविशन घेतले. हिाली, िािाडी, तोलाई, वाराई, शेस सगळा खचथ्य 
वजा जाता िला पकलोला २० रू. भाव विळाला. प्रचंड वववंचना झाली. 
िी स्वत: बाजारात जाऊन सवथ्य िररस्थिती िाहहली. खरेदीदार व्ािारी व 

शेतकऱयांपुढे प्र�ि - द्ाक्े नर्कायची कशी?
श्ी. प्रकाश िाटील ययांच्ा दकुानात काि करणारे श्ी. वनतीन अशोकराव गयांगुडजे म्हणाले की, काेरोनाच्ा नावाखाली द्ाक्ष 

व्ािारी व वनयधातदार शेतकऱययांना लुबाडत आहेत व शेतकऱययांची पिळवणूक करीत आहेत अशी द्ाक्ष उत्ादकयांिध्े भावना 
वनिधाण झाली आहे. कयांद्ाचा बाजारात जेव्ा चार हजार रुिये कक्टंलचा भाव होता तेव्ा िी रोडासा कच्चा िाल काढला आणण 
दसुऱया लॉकडाऊनच्ा भभतीने बाजारात नेला. िण तो व्ािाऱययांनी २५०० रु. दराने खरेदी केला. म्हणजे एका हदवसात १५०० 
रु. कक्टंलिागे भाव किी झाला. िाझे नुकसान झाले. व्ािाऱयाचा िात्र िायदा झाला. त्ाने काही किी दराने कयांदा ववकला 
नाही. िागच्ा वषषीही द्ाक्ष व्ािाऱययांनी िाकजे ट बंद होणार आहे, वनयधात बंद झाली आहे अशी आवई उठवून अत्ंत स्वस्त दरात 
द्ाक्ष शेतकऱययांकडून खरेदी केली होती. यंदाही त्यांनी अशीच आवई उठववली आहे. हदल्लीला एका हदवसात िाचशे करोनाचे 
िेशंट विळाले. त्ािुळे आझादिूर िंडी बंद होण्ाच्ा िागधावर आहे. िाहौल हठक नहीं है। लॉकडाऊन जाहीर होनेवाला है। काि 
करनेिटें कुछ िजा नहीं आ रहा है। अशी वनरवनराळी कारणे सयांगून भाव िाडले जाताहेत. शेतकरी भभतीिोटी व्ािाऱययांच्ा िागे 
िळतो आहे. एवढा चयांगला दजजेदार िाल पिकवून शेतकऱयाच्ा वाट्ाला किी पकंित विळाल्ाने तोटाच सोसावा लागतो आहे.

घडातील िणी असे सुटे् हवेत.
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ग्ाहकयांशीही बोललो. ग्ाहकयांची िाल खरेदी करण्ाची तयारी व इच्ाही 
आहे. िालाला ग्ाहकयांकडून प्रचंड िागणी आहे. िालाला रगऱहाईक नाही 
असे जे व्ािारी सयांगतात ते खरे नाही हे िी स्वत: बाजाराचा अनुभव 
घेतल्ानंतर आता ठाििणे सयांगू शकतो. िण ग्ाहकयांना उच्च प्रतीचा व 
दजजेदार िाल किी पकंितीत हवा आहे. शेतकऱययांनी चयांगला िाल स्वस्तात 
ववकावा अशी ग्ाहकयांची अिेक्षा आहे. चयांगला िाल तयार करण्ासाठी 
शेतकऱयाला प्रचंड िेहनत घ्ावी लागते व िोठ्ा प्रिाणावर वनववष्ठयांवर 
आणण पिकाचे संरक्षण, तंत्रज्ान, अत्ाधुवनक साधने यावर जास्तीचा खचथ्य 
करावा लागतो. त्ािुळे दजजेदार िालाची रास्त व योग् पकंित विळावी 
अशी त्ाची अिेक्षा असते आणण ती काही चुकीची आहे असे कोणी म्हणू 
शकणार नाही. िण बाजारिेठेिुढे शेतकरी उत्ादक हतबल आहे. त्ाला 
काहीही केल्ा रास्त व उत्ादन खचधावर आधाररत भाव विळत नाहीत. 

उलट िालाची ववले्वाट लावायची व तो िरत नेणे शक्य नाही म्हणून 
विळेल त्ा दराने व अगवतक िद्धतीने ववक्ी करावी लागते आहे.

वाहतुकीचे अनुदान विळत होते तोिययंत द्ाक्ष वनयधातदार व 
व्ािारी ६० ते ८० रूिये पकलोने िाल खरेदी करीत होते. अनुदान 
रद्द झाल्ाबरोबर त्यांनी भाव ३० ते ५० रूिययांवर आणला. अगदी नं. 
१ चा िाल देखील ४० -४५ रूिये दराने शेतकऱययांनी ववकला. कोरोना 
िहािारीचा दसुरा टप्ा सुरू होऊन िुन्ा लॉकडाऊन चालू झाले तर 
िालाची काहीच पकंित विळणार नाही आणण िागच्ा वषषीप्रिाणे िाल 
िेकून द्ावा लागेल या भभतीिोटी शेतकरी व्ािारी घेईल त्ा पकितीला 
आज िाल ववकत आहेत. कटें द् सरकारकडून वाहतुक अनुदान िुन्ा चालू 
झाल्ाचे िररित्रक अजून वनघालेले नाही. त्ािुळे खरेदीदार व्ािारी 
आणण शेतकरी दोघेही संभ्रिात आहेत. जोिययंत लेखी ित्रक वनघत 

जैन इररगेशन कंिनी उत्ाहदत करीत 
असलेले सवथ्य जसचंन साहहत्य.
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नाही तोवर व्ािारी व वनयधातदार िाल खरेदी करायला िुढे येतील व 
धजावतील असे वाटत नाही. तशी शक्यता हदसत नाही. 

दणाका व्रायटीच्ा या द्ाक्षबागेची िी २७ सप्टेंबर २०२० रोजी 
छाटणी केली होती. िाच िहहन्यात म्हणजे २७ िेब्ुवारीला िाल 
काढायला आला. द्ाक्षाच्ा िण्यांचा आकार १८ ते २२ वि. िी. एवढा 
झाला होता. प्रते्क घड साधारणत: ५०० ग्ॅिचा होता. काही त्ािेक्षाही 
िोठे होते. प्रत्ेक झाडावर िी ४० ते ४५ घड ठेवले होते. िागील काही 
वषधाच्ा अनुभवानंतर िाझ्ा लक्षात आले आहे की ४० ते ४५ घड 
प्रत्ेक वेलीवर ठेवले तरच घड व िणी चयांगले िोसले जाऊन दजजेदार 
िाल तयार होतो. 

जैन कंपनतीचे साठहत् दजजेदार
गेल्ा २५ वषवांिासून िी जळगावच्ा जैन इररगेशन कंिनीचे 

जसचंनाचे साहहत् वािरीत आहे. जैन कंिनीचा िीव्ीसी व एचडीिीई 
िाईि, हठबक व तुषार जसचंनाचे साहहत्, रेनगन, डट् ीिसथ्य, पिल्टसथ्य, लॅटरल्स 
व एकंदरीतच सगळे साहहत् दजजेदार व उत्ति प्रतीचे असते. िालाचे 
उत्ादन करताना कंिनी गुणवत्तेत कोणत्ाही प्रकारची तडजोड करीत 
नाही. सवथ्य साहहत्ाचे स्वत: उत्ादन करते. बऱयाच कंिन्या वेगवेगळ्ा 
लोकयांकडून वनरवनराळे सुटे् भाग बनवून घेतात व नंतर त्यांची जो़डणी 
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करून स्वत:च्ा नावावर िाल ववकतात. तशी जैन कंिनीची स्थिती नाही. 
ते स्वत:च सगळे िाटथ्य बनववत असल्ािुळे िालाच्ा गुणवत्तेबाबत ते 
ठाि व जागृत असतात. त्यांच्ा िालाला त्ािुळेच ग्ाहकयांकडून प्रचंड 
िागणी असते. आजही हठबक जसचंन साहहत्ाच्ा ववक्ीसाठी जैन 
इररगेशन कंिनी ही देशात अग्ेसर असून प्ररि क्ियांकावर आहे. त्ािुळे 
या कंिनीची डीलरजशि िी घेतली असून पििंळगाव बसवंत या गावात िी 
जैन साहहत्ाची ववक्ी करणारे दकुान काढलेले आहे. शेतकऱययांना हे सवथ्य 
जसचंनाचे साहहत् आम्ही वेळीच उिलब्ध करून देण्ाचा व ववक्ीयोत्तर 
सेवाही देण्ाचा प्रयत्न करीत असतो. 

दणाका द्ाक्षबागेसाठी िी जैन कंिनीचा 
सीटीएनएल नावाचा डट् ीिर वािरला आहे. 
या डट् ीिरचे िुख्य वैजशष्य म्हणजे 
यातून सवथ्यत्र सारखेच िाणी िडते. 
िाण्ाच्ा रटेंबाच्ा आकारात 
काहीही िरक िडत नाही. 

हठबक संचािधून आम्ही जी द्वरूि खते देतो तीही झाडयांना एकसारखीच 
विळतात. त्ािुळे प्रत्ेक झाडावर लागणारा द्ाक्षाचा घड एकसारखा 
असतो. िाल एकसारखा तयार झाला तर खरेदीदाराच्ा िसंतीला तो 
लगेच उतरतो आणण त्ातून दोन िैसे जास्तीचे विळण्ाची शक्यता 
वनिधाण होते. जैनचा बागेला िी जो डट् ीिर बसववलेला आहे त्ातून एका 
तासाला ४ जलटर िाणी िडते. या डट् ीिरला ओिवनगं आणण लिोझझगंला 
प्रेशरिण आहे. हे डट् ीिर बसवून तीन वषजे झाली असून वेळच्ा वेळी 
अॅजसडची प्रपक्या करतो. त्ािुळे ते चोक होत नाहीत. डट् ीिरची नळी 

जविनीिासून दोन िूट उंचीवर बयांधलेली आहे. उंचावरून रटेंब 
िडल्ािुळे तो वेगाने जविनीवर आदळतो व जास्त 

क्षेत्रावर लगेच िसरतो. दोन डट् ीिरिधले अंतर 
४० सटें. िी. ठेवले असून एका झाडाला 

त ी न डट् ीिर लावले आहेत. 
म्हणजे एका तासात 
१२ जलटर िाणी 
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एका झाडाला विळते. सुरूवातीला चार हदवसातून दोन तास िी िोटार 
चालवायचो. िण िाझी जिीन भारी काळीची (ब्ॅक कॉटन) असल्ािुळे 
िाणी किी लागते व लगेच वािसा येत नाही व िाण्ाचा लगेच वनचराही 
होत नाही. त्ािुळे िातीची स्थिती िाहून िाण्ाचे प्रिाण किी-जास्त 
करावे लागते. छाटणी झाल्ानंतर छोटे छोटे िणी लागले की जसचंनाची 
वेळ वाढवून ती चार तासयांवर नेतो आणण िाल तयार झाल्ानंतर िरत 
िाणी देण्ाचे प्रिाण किी करून आठ हदवसातून एकदा िाणी देतो. 

द्ाक्षबाग उभी करण्ाच्ा ियांडव, वाय आणण वायएच अशा तीन 
िद्धती आज आस्स्तत्ात आहेत. प्रत्ेकाचा या िद्धतीबाबतचा अनुभव 
वनरवनराळा आहे. शेतकरी त्ाला काि करण्ाच्ा दृपष्ने जी सोयीची 
होईल ती िद्धती वनवडतो. त्ािुळे अिूकच एक िद्धती चयांगली असे 
म्हणता येत नाही आणण तसा आग्ह धरणेही बरोबर नाही. ियांडवाची 
सुधाररत िद्धत म्हणजे वायएच आहे. ही वायएच िद्धत िी दणाका 
व्रायटीसाठी वािरली आहे. यािध्े वेलीच्ा दोन्ी बाजूने ४-४ तारा 
ओढतो व त्ावर घड-चढववतो. ियांडवावर वेल चढववण्ािूवषी एक िूट 
खाली कट करून वतरकी काडी बसववतो. त्ािुळे वरून येणारी सूयधाची 
पकरणे रेट वेलीच्ा िुळयांिययंत जावून शकतात. रूटझोनला चयांगले ऊन 
विळाल्ािुळे वािसा स्थिती चयांगली राहते. भरिूर अन्न तयार होऊन 
खते, िाणी व सूक्ष्म अन्नद्व्े िुरेिुर वािरली जातात. त्ाचा िररणाि 
म्हणून द्ाक्षाचे घड उत्ति प्रकारचे तयार होतात.

आम्ही द्ाक्ष बागायतदार वािरीत असलेले जैन 
इररगेशन कंिनीचे सीटीएनएल आणण सीटीिीसी हे 
दोन्ी डट् ीिर अत्ंत उतृ्ष् दजधाचे आहेत व त्यांना 
शेतकऱययांकडून प्रचंड िागणी आहे. सीटीएनएलचा 
एक डट् ीिर ५ रूिये २६ िैशयांना िडतो. सीटीिीसीचा 
एक डट् ीिर ४ रूिये ८२ िैशयांना िडतो िण तो लॅटरल 
बरोबर घेतला तर ३ रूिये ५१ िैशयांना िडतो. 
सीटीएनएल डट् ीिरचे वैजशष्य म्हणजे पकिान एक 
आवश्क असणारे प्रेशर विळाल्ानंतरच हा डट् ीिर 
उघडला जातो आणण एक ठराववक प्रेशरच्ा खाली दाब 
गेला तर तो आिोआि बंद होतो. एकसारखे िाणी हे 
दोन्ी डट् ीिरिधून िडत असले तरी स्पधथ्यक कंिन्ययांच्ा 
डट् ीिरबरोबर सीटीिीसी डट् ीिर चयांगली स्पधधा करतो. 
म्हणून त्ाची पकंित १०-२० िैशाने किी करावी अशी 
िागणी आम्ही विपटगंिध्े कंिनीचे सह-व्वथिािकीय  
संचालक अजजत जैन ययांच्ाकडे केली आहे, असेही  
प्रकाश िाटील म्हणाले. 

यावर अजजत जैन म्हणाले, शेतकऱयाने भयांडवली 
गुंतवणूक करताना िालाच्ा गुणवत्ता व दज्धािध्े 
कोणत्ाही प्रकारची तडजोड करता कािा नये. 
वीस िैशाने पडट् िरची पकंित जास्त असली तरीही तो 
प्रयत्निूवथ्यक व संशोधन करून बनववलेला आहे. त्ािुळे 
तो दीघथ्यकाळ चालणारा असून त्ाचे िायदे शेतकऱयाला 
वाढीव व गुणवत्तेच्ा उत्ादनातून विळणार आहेत. 
असे दजजेदार साहहत् दीघथ्यकाळ तर चालतेच िण 
शेतकऱयाला दोन िैसेही विळवून देते. यातून पडट् िरसाठी 
होणारा खचथ्य केव्ाच सहजिणे वनघून जातो. त्ािुळे 
शेतकऱयाने भयांडवली गुंतवणूक करताना कोणत्ाही 
प्रकारची तडजोड कधीही स्वीकारू नये. 

दजया अवलंबून

भांडवलती गुंतवणूकीवरच
उत्ाठदत मालाचा
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केळी 
ननययात 

संधती आणण शक्यता
के.बी. पाटील

उपाध्क् व आंतरराष्ट् तीय केळी तज्
जैन इररगेशन लसस्तीम्स लल. 
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जगाच्ा बाजारिेठेत प्ररि क्ियांकावर केळीचा व्ािार होत असतो. 
अिेररका देशािध्े केळीचा आहारात िहहला क्ियांक असून सवधात जास्त 
केळी खाणारा प्रदेश म्हणून युरोि प्ररि क्ियांकावर आहे. साधारणिणे 
केळीचा जागवतक व्ािार या वषषी वीस दशलक्ष डॉलरवर जाण्ाचा 
अंदाज आहे. युरोिच्ा नंतर आखाती देश, सौदी, दबुई, जिान आणण 

रजशया या िोठ्ा बाजारिेठा आहेत. केळीला दरवषषी २ ते ३ ट्के् िागणी 
वाढत आहे. तर दसुरीकडे िनािा रोग, आणण वातावरण बदलाचा िटका 
केळी पिकाला बसत आहे. अनेक केळी उत्ादक देशयांिध्े केळी पिकाचे 
क्षेत्र घटत आहे. आयातदार देश व केळीच्ा उत्ादन आणण व्ािारातील 
अग्गण् कंिन्या आफ्ीका, िेरू, कंबोपडया, िोझंवबक सारख्या 
देशयांकडे केळींसाठी बघत आहेत. गेल्ा िंचवीस वषधात जैन इररगेशनने 
आंतरराष्ट् ीय बाजारिेठ लक्षात घेऊन िायाभूत कायथ्य केळीच्ा पिकात 
केले आहे. त्ािुळे िागील वषधात साधारण दीड लाख टन केळीची वनयधात 
भारतातून झाली. त्ात प्रािुख्याने िहाराष्ट्  आघाडीवर आहे. सोबतच 
आंध्रप्रदेश आणण गुजरात राज् आहे.
केळीचती जागनतक स्स्थतती : 

आंतरराष्ट् ीय बाजारिेठेत साधारणिणे २३ टके् वाटा एकट्ा 
इक्ेडोर देशाचा असून १५ टके् वाटा पिलीपिन् या देशाचा आहे. 
कोस्ाररका, कोलंवबया, होंडूरस, िनािा या देशयांचा वाटा प्रत्ेकी ३ते ८ 
ट्के् आहे. ज्ा प्रिाणात केळीची िागणी आहे त्ा प्रिाणात उत्ादन 
होत नाही. तसेच वातावरण बदलािुळे आणण िागील एक वषधाच्ा 
ल़ॉकडाऊनिुळे केळी उत्ादन व गुणवत्ता दोन्ी ढासळली आहे.

पिलीपिन्, होंडूरस, ऑस्ट् ेजलया, िोझंवबक, िनािा, िलेजशया, 
इन्ोनेजशया, कोलंवबया या देशािध्े िनािा रोगयांचा (टीआर-४) प्रादभुधाव 
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वाढल्ािुळे केळी िुरवठ्ावर िररणाि झाला आहे. िागीत वषधात 
म्हणजे जानेवारी २०२० ते पडसटेंबर २०२० दरम्ान एकट्ा पिलीपिन् 
देशातून केळीची वनयातथ्य दीड लाख टनाने घटली आहे. त्ािुळे इराण 
दबुई, ओिान, बहरीन, सौदी अरेवबया, कुवेत, अझरबेजान आणण चीन या 
देशयांिध्े केळींचा िुरवठा किी झाला आहे. या िररस्थितीचा िायदा िात्र 
इक्ेडोर या देशाने घेऊन िागील वषधात लॉकडाऊनच्ा काळात केळी 

वनयधात १५ टक्क्याने वाढववली असून चीनने सुद्धा कोववड-१९ चा प्रकोि 
असताना सुद्धा िळयांच्ा आयातीत १५ ते २० ट्के् वाढ केली आहे. 
आिल्ा देशातील नागररकयांना िोठया प्रिाणात िळे उिलब्ध करून 
देण्ाचा हा प्रयत्न हदसतो आहे. एकंदरीत रजशया, जिान, युरोि अशा 
सवथ्यच िुख्य आयातदार देशात केळीची िागणी वाढली आहे. 
महाराष्ट् ाला मोिी संधती : 

केळीच्ा उत्ादनावर िनािा (टीआर८) वातावरण बदल आणण 
लॉकडाऊनिुळे जो िररणाि झाला यातून िोठी संधी भारतीय केळीला 
वनिधाण झाली. साधारणिणे इक्ेडोरचा िुरवठा वषथ्यभर सारखा असतो. 
िरंतु पिलीपिन्चा िुरवठा िाचथ्य ते जून िहहन्यात किी होतो. याचा 
िायदा आिल्ाला घेता आला िाहहजे. आिल्ाकडे गुणवत्त्तेच्ा 
केळीची काढणी जानेवारी िासून सुरू होते िरंतु जानेवारी ते िाचथ्य 
चचलींगचा िररणाि असतो आणण आंतरराष्ट् ीय िानकानुसार चचलींगची 
केळी वनयधातीसाठी चालत नाहीत. िाचथ्य १५ िासून चचलींग फ्ी केळीची 
कािणी िोठ्ा प्रिाणात सुरू होते. जळगाव, धुळे, नंदरुबार, बडवानी, 
बुऱहानिूर या जजल्हयांिध्े एपप्रल िे, जून, जुलै िहहन्यात उत्ति गुणवत्तेच्ा 
बागा कािणीवर असतात.

घडातील केळीच्ा िण्ा एकिेकयांना घासू नये 
म्हणून कोस्ारीकात प्रत्ेक िणीखाली चिड्ाचा 
तुकडा सेिरेटर म्हणून घालतात.
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गेल्ा िाच वषवांिासून जळगाव जजल्ा केळीची वनयधातक्षि 
जोिासना करण्ात देशात प्ररि क्ियांकावर आहे. केळीला बड 
इन्ेक्शन देणे, बंच प्े करणे, नऊ िण्ा ठेवणे, फ्ोरेट काढणे, बंच 
कव्र घालणे, एजटॅग बयांधणे असे उतृ्ष् फू्टकेअर करण्ािध्े जजल्ा 
आघाडीवर आहे. तर गादी वाफ्ावर पटश्ूकल्चर केळी लागवड, डबल 
लॅटरल व िपटथ्यगेशन करून उत्ति केळी उत्ादन तंत्रज्ान अवगत करत 
आिण जागवतक स्तरावर िानाचे थिान विळववले आहे. पिलीिीन्, 
तुककी, इभरओपिया, श्ीलंका या देशातील केळी उत्ादक व शास्त्रज्यांनी 
जेव्ा रावेर तालुक्यातील बागा बभधतल्ा तेव्ा ते म्हणाले की उत्ादन 
तंत्रज्ानात तुम्ही िुढे आहात िरंतु केळीचे फू्ट केअर, हाताळणी व िॅकींग 
िध्े चयांगले काि केल्ास वनयधातीतसुद्धा िुढे जाल.

एकीकडे उन्ाळ्ात आिल्ाकडे चयांगली केळी आहे तर दसुरीकडे 
बाजारात तुडवडा आहे. उन्ाळ्ात पिजलिीन्चा िाल किी आहे, तर 
युरोििध्े िाचथ्य एपप्रलिध्े जास्त िागणी आहे. तसेच संिूणथ्य आखाती 
देश, जिान, रजशयाला उन्ाळ्ात केळीचा तुटवडा आहे. ह्ा संधीचा 
िायदा घेण्ासाठी आिण सज्ज असणे गरजेचे आहे.

मानलसकता बदलून ननधयाराने काम करण्ाचती गरज :
एकीकडे उत्ति गुणवत्तेची केळी आिण उत्ाहदत करीत आहोत, जैन 

तंत्रज्ानाचा अवलंब करीत आहोत. अनेक केळी उत्ादकयांनी स्वयंचजलत 
हठबक व िपटथ्यगेशन प्रणाली उभारली आहे. आिली उत्ादकता प्रिुख 
केळी उत्ादक देशािेक्षा जास्त आहे. केळीचा वाढ, लयांबी, कॅलीिर,रंग, 
चकाकी पिलीिीन्च्ा केळींिेक्षा चयांगली आहे असे बहरीनच्ा प्रिुख 
आयातदाराने िान्य केले आहे. असे असताना आंतरराष्ट् ीय बाजारिेठेत 
भारतीय केळी म्हणजे किी दजधाची केळी म्हणूनच आजतागायत 
ववकल्ा जात आहेत आणण त्यांचे कारण काय असेल तर आिली ‘चलता 
है वृत्ती’ व केळी वनयधातीतील आंतरराष्ट् ीय िानकयांबद्दल िार गयांभीयथ्य 
नसने. यािुळे उत्ति गुणवत्तेचा िाल किी दरात ववकावा लागतो. 

केळी लागवडी िासून केळीचा घड बाहेर िडेिययंत म्हणजे वनसवा 
होईिययंत आिण बागेची खुि काळजी घेतो. िरंतु तीन िहहने घडाची जी 
काळजी घ्ावी लागते. ज्ाला आिण फु्ट केअर िॅनेजिटेंट म्हणतो आणण 
िॅकींग याकडे दलुथ्यक्ष करतो. केळी उत्ादकयांनी आणण केळी वनयधातदारयांनी 
जर ठरवले की बाजार िेठयांची गुणवत्तेची िागणी काय आहे? प्रिुख केळी 

शेतातून काढून आणलेले केळीचे घड तोडून त्ाच्ा 
िण्ा सुट्टा केल्ा जातात. हे घड िाण्ािध्े 
स्वच् धुतले जाऊन नंतर त्ावर बुरशीनाशकाची 
िवारणी करतात.
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उत्ादक राष्ट्  ज्ा िद्धतीने गुणवत्तेचे काि करत बाजारात प्रीवियि पकंवा 
चढया भावाने केळी ववकतात हे लक्षात घेतले आणण गुणवत्तेशी तडजोड 
केली नाही तर िहाराष्ट्  आणण भारतीय केळीला िानाचे थिान वनिधाण 
होण्ास वेळ लागणार नाही. 

आज आिण अधथ्यवट फु्ट केअर करतो. वबना फु्ट केअरचा िाल 
िॅक करतो. शेतावरच छोट्ा छोट्ा टाक्या ठेवून पिल्ड िॅक करतो की 
ज्ािध्े ए प्स, ए ग्ेड पकंवा पप्रिीयि िाल आिण िॅक करू शकत 
नाही. ही िोठी ददुजेवाची गोष् आहे.

त्ासाठी आज गरज आहे सिाजिन बदलण्ाची, आंतरराष्ट् ीय 
बाजारिेठेची गरज लक्षात घेण्ाची. आिण जर गुणवत्तेचे धोरण राबववले, 
िॅकहाऊसेस, पप्रकुलींग आणण कोल्डस्ोरेजेसची साखळी वनिधाण केली 
आणण ठरवले की िी कुठलीही तडजोड करणार नाही, केळी उत्ादक 
म्हणून पकंवा वनयधातदार म्हणून िाझी काय जबाबदारी आहे आणण िी 
ती पकती प्रिाणात िार िाडत आहे या गोष्ीचे आत्मिरीक्षण गरजेचे 
आहे. िागणी आहे म्हणून कशाही िद्धतीने िॅकींग आणण वनयधात करणे 
या िद्धतीने आिण केळीच्ा जागवतक बाजारिेठेत आिला ठसा उिटवू 
शकत नाही. याची जाणीव सतत बाळगली िाहहजे. 

केळी वनयधात वाढायची असेल, भारतीय एक ब्ॅड म्हणून नावाला 
यायचा असेल तर चलता है वृत्ती सोडावी लागेल. गुणवत्तेचे काि करावे 
लागेल. पिलीिीन्, इक्ेडोर या देशाच्ा केळीसारखी पकंवा त्ािेक्षा 
चयांगली केळी द्ावी लागतील. केळी उत्ादक व वनयधातदार ययांनी 
तात्ुरता िायद्ाकडे न बघता भववष्याचा ववचार करून असे काि केले 
तर िहाराष्ट्  एक केळीचा नवा व चयांगला ब्ॅनड बनू शकेल.

केळी ननययाततीसािी गाव 
पातळीवर ननयोजन हवे
जगािध्े िहहली केळीची वनयधात कोस्ाररका देशातून 

युनायटेड फु्ट कंिनीने १८९० िध्े केली आणण केळीने 
भरलेले िहहले जहाज अिेररकेला िोहोचले. असा एकूण 
१३० वषजे केळी वनयधातीचा इवतहास आहे. िरंतु खऱया 
अरधाने केळीची व्ािारी तत्ावर शेती, कािवोरेट िावियंग 
आणण आधुवनक िॅपकंग. वाहतुक व सुिर िाकजे टची िुरवठा 
साखळी ववकजसत झाली ती १९७० सालानंतर. एकशेतीस 
वषधात, चचकीता, डोल, डेलिॉने्,युजजफु्टी, िाइि असे 
अनेक ब्ॅड ववकजसत झाले. त्यांनी आिले स्वत:चे गुणवत्ता 
धोरण वनिधाण केले आणण केळीचे ब्ॅपडगं केले.

भारतीय केळीला जगाच्ा बाजारात िोहोचवण्ासाठी 
िहाराष्ट्  आणण जळगावच्ा केळी उत्ादकयांना लयांब 
िल्ाचा ववचार करावा लागेल. गयांव िातळीवर गटागटाने 
काि करावे लागेल. थिावनक कुशल िजुर वनिधाण करून 
केळीचे फु्ट केअर आणण िॅकींगचे काि करावे लागेल. 
प्रत्ेक िोठ्ा गावात िॅक हाऊस, पप्रकुजलंग, कोल्डस्ोरेज 
वनिधाण करावे लागेल. िक्त वनयधातदारयांवर ववसंबून न 
राहता प्रत्ेक केळी उत्ादकाने वनयधात प्रपक्येत सहभागी 
होणे गरजेचे आहे.

आंतरराष्ट् ीय स्तरावर काि करणारे केळी उत्ादक 
संसरा जसे की आबािाटजे ब्ाझील, लािटेंडे पिलीपिन्, 
अकॉन ग्ुि कोस्ाररका, टडेको पिजलपिन् आणण बहुराष्ट् ीय 
कंिन्या चचकीता, डोल, डेलिाटजे, यूनीफ्टी, इट्ॅचू, बनावे 
िाइप्स ययांनी ज्ा िद्धतीने संिूणथ्य साखळी वनिधाण केली 
त्ा िद्धतीने आिणास काि करावे लागेल. दररोज पकती 
कक्टंल िाल कािायचा आहे यािेक्षा पकती बॉक्सेस आज 
िी िॅक करणार आहे ही संकल्पना रुजवावी लागेल. तेव्ा 
आिण बाजाराची जी िागणी आहे ती िूणथ्य करू शकू आणण 
आठवड्ाला ५० ते १०० कंटेनर एक एका गावात िॅक करू 
शकू. तरच केळी वनयधातीच्ा स्पधजेत पटकू शकू असा ववचार 
सववांनी करून केळी पिकात हठबक जसचंनाने आणण ग्ॅड 
नैन पटश्ूकल्चर ने जी िहहली क्यांती घडववली आता दसुरी 
गोल्डन क्यांती केळी वनयधातीच्ा िाध्िातून घडवण्ाची 
संधी वनिधाण झाली आहे. बाजारिेठ आिली वाट िाहात आहे.

मार्च २०२१ 50





 www.jains.com

जैन प्ास्स्क िाकथ्य , रा.ि.क्. ६, िो.बॉ. ७२, जळगयांव-४२५००१. (िहाराष्ट् .)  
दरूध्वनती: ०२५७-२२५८०११; ई-मले: krushitirth@jains.com; संकेतसरळ: www.jains.com

मुद्क, प्रकाशक मननर् अमृतलाल शहा ययांनी जैन इररगेशन जसस्ीम्् जल. जळगाव ययांच्ावतीने आनंद िस्ब्केशन, १०६/१/ए, एन. एच. क्.६, िुसळी िाटा,  
ता. धरणगाव, जज. जळगाव (िहाराष्ट् ) येरून छािून जैन प्ास्स्क िाकथ्य , िोस् बॉक्स नं.७२, बयांभोरी, जळगाव-४२५००१ येरून अंक प्रकाजशत केला आहे.  
संपादक: डॉ. सुधतीर जगन्ाथ भोंगळे; वषथ्य: ३; अंक: ३ (िाचथ्य २०२१/ या अंकात प्रजसद्ध झालेल्ा ितयांशी संिादक व संचालक सहित असतीलच असे नाही) 

Post Regn. No.: JAL/४१७/२०१९-२०२१ Published on १९th of every month, posted on २०th of every month at Jalgaon-४२५००१
RNI NO. MAHMAR/२०१८/७६९४४

XÿaÑï>r-àIa AmË‘{dídmg gmYob emídV {dH$mg
आिच्ा, जैन इररगेशन जसस्स्म् जलविटेड (जैनस्) या कंिनीचे ध्ेयवाक्य आहे “कल्पना कणािरी. ब्ह्यांडाचा भेद करी.” एक वबलीयन डॉलसथ्य वापषथ्यक 

उलाढाल असलेल्ा आिच्ा कंिनीत जगभरात दहा हजाराहून अभधक सहकारी कायथ्यरत आहेत. िूळ भारतीय असलेल्ा या बहुराष्ट् ीय कंिनीचे जगभरात 
३३ हठकाणी उत्ादक प्रकल्प आहेत. जैनस् आणण वतच्ा सहकारी कंिन्या या शेतीशी संबंभधत असलेल्ा सवथ्य प्र्नाची उत्तरे शोधून त्ासाठी लागणाऱया 
साधनयांची वनविथ्यती करण्ात गुंतलेल्ा आहेत. यािध्े सूक्ष्मजसचंन िद्धती, िीव्हीसी िाईि, एचडीिीई िाईि, प्ॅपसटक शीट्स , शेती िालावरील प्रपक्या, 
पट्यूकल्चर रोिे, पप्रसीजन िावियंग तंत्रज्ान, संरजक्षत व बंहदसत वातावरणातील शेती, अक्षय उजधा वनविथ्यती ययांचा सिावेश आहे. गेल्ा ३४ वषवांिासून कंिनी 
शेती व शेती संबंभधत क्षेत्रयांिध्े कायथ्यरत आहे. कंिनीने सूक्ष्मजसचंनाचे आधुवनक तंत्रज्ान प्ररि भारतात आणून िाण्ाची बचत आणण उत्ादन वाढ यात 
भरीव काि तर केलेच आहे िण उत्ादकता वाढीत कळत नकळत एक हळूवार क्यांती घडवून आणली आहे. यािुळे देशातील जवळिास ८५.५ लाख छोट्ा 
शेतकऱययांच्ा जीवनात आिूलाग् िररवतथ्यन घडले आहे. िोठ्ा प्रकल्पावर ‘एकापत्िक जसचंन िद्धती’ जी राबववण्ात आली वतचाही प्रभाव िोठा आहे. ‘िाणी 
रटेंबानं िीक जोिानं’ हा दृष्ीकोन बाळगून िाणी आणण अन्न सुरजक्षतता सयांभाळण्ाचा प्रयत्न केला आहे. ‘जैनस्’ ने कृषी क्षेत्रात िुलभूत व िायाभूत स्वरूिाचे 
काि करीत जगातील अनेक प्र्नयांवर खूि िेहनत व संशोधन करून उत्तरे शोधली आहेत. ‘पप्रसीजन िावियंग’ हा त्ातला िहत्ताचा भाग आहे. कंिनीचा अन्न 
प्रपक्या उद्ोग हा जगभर ‘जैन िािथ्य फे्श’ याच नावाने िालाची श्ेष्ठ गुणवत्ता व सातत्ासाठी प्रजसद्ध आहे. ‘आिल्ाला जे जग विळाले होते त्ािेक्षा अभधक 
सुंदर जग वनिधाण करूया’ हे ब्ीदवाक्य घेऊन काि करीत असलेल्ा ‘जैनस्’ ची सवथ्य उत्िादने आणण सेवा शा्वत भववतव् ब्ीदवाक्याची िूतषी करण्ासाठी 
अखंडिणे कायथ्यरत राहतील हा वव्वास बाळगा!

  हठबक (सूक्ष्म) जसचंन िद्धती
	 तुषार जसचंन िद्धती
  एचडीिीई िाईि व पिटींग्ज
  िीव्हीसी िाईपिगं व प्ॅपम्बंग िद्धती
  पटश्कूल्चर रोि े(केळी, डाचळंब, सटट् ॉबरेी, बटाटा इ.)
  संरजक्षत लागवड िद्धती (ग्ीनहाऊस, िॉजलहाऊस 

नेटहाऊस)
  वातावरण वनयंपत्रत (ययांपत्रक नसथ्यरी)
  रोियांची वनविथ्यती (ययांपत्रक नसथ्यरी)
  रोिवापटका आणण हाडथ्यवनगं कटें द्
  इनडोअर हॉपटथ्यकल्चर जससटीि
  व्टषीकल आणण शहरी शेती

  सिीड वब्डींग चटेंबसथ्य व ग्ोर रूम्स
  पप्रसीजन िावियंग जससटीि
  नैसरगथ्यक वातावरण उत्िादन िद्धती
  एरोंिोवनक िद्धत 
  हायडट् ोिोवनक्स िद्धत
  िाती ववरहीत शेती
  ताििान वनयंत्रण (िॉरगगं, बाषिीभवन, रंड व गरि 

करण्ाच्ा िद्धती)
  टट् ेजलस िद्धती (पिकयांना आधार देणे)
  ॲटोिेशन (स्वयंचजलत िद्धती)- जसचंन, बंहदसत 

लागवड व वनयंपत्रत ताििान
  पिल्टरेशन (ॲटोिेशन सहीत)

  िपटथ्यगेशन साधने (ॲटोिेशन सहीत)
	 बूि इररगेशन िद्धत
  टट् वॅ्हलसथ्य-िोबाईल इररगेशन जससटीि
  पिरती हठबक जसचंन िद्धती
  रायिवनगं चटेंबसथ्य (िळ पिकववण्ाच्ा भट्ा)
  एकापत्िक जसचंन
  सौर कृपष िंि आणण वीज वनविथ्यती
  घर आणण गच्चीवरील बागेला जसचंन-साधने
  उद्ान-लॅनडसकेि आणण टिथ्य  जसचंन िद्धती
  सटेंटर ऑि एक्सलनसची उभारणी आणण तंत्रज्ान 

िरदशषी कटें द्ाची उभारणी
  प्रजशक्षण तरा तंत्रज्ान िागथ्यदशथ्यन कटें द्

Connect with us

जैन प्ास्ीक िाकथ्य , रा.ि.क्. ६, िो.बॉ.७२, जळगाव - ४२५००१, िहाराष्ट्  ; िोन : +91- 257-2258011; Toll Free : 1800 599 5000

आमचती उत्ादने, सेवा आणण समाधन


