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पदहिल्यठा आरपृतशचश प्रस्तठारनठा
चठार ररठार्षांपसूरर्वी गठारशण औदद्योदगककीकरण र त्यठातसून बलेकठारश दनरसूरलन अशठा प्रकठारचठा

दरचठार पपुढले आलठा. गठारशण औदद्योदगककीकरण र शहिरश औदद्योदगककीकरण हठारध्यले रसूलभसूत

फरक असठा रठानण्यठात आलठा ककी, शहिरश औदद्योदगककीकरण हिले शलेतश उत्पठादनठारर जठास्त

दरसकबसून रठाहित नठाहिश,  तर गठारशण औदद्योदगककीकरणठासठाठश शलेतशचले  उत्पन्न हिठाच कच्चठा

रठाल म्हिणसून  प्रठारपुख्यठानले  रठापरठारठा  लठागतद्यो.  अशठा  उदद्योगठाकरध्यले  अप्रचललत उदद्योगठाकचश

यठादश तयठार करण्यठात आलश र त्यठाकचश गरज र त्यठाकच्यठा दरकठासठासठाठश दकतश रठार आहिले

तले  पठाहिण्यठाचले  ठरलले.  अप्रचललत उदद्योगठाकचठा दरचठार करण्यठाचले  कठारण,  प्रचललत उदद्योग

रहिठागडले र दरशलेर तकतजठानठाचश आरश्यकतठा असणठारले आहिलेत. जसले,  कठागद,  प्लठायरसूड,

कपृ दतर लठाकसू ड तसलेच फळभठाज्यठाकचले डबठाबकद प्रकठार रगगैरले. दपुसरश रहित्त्रठाचश गद्योष म्हिणजले

हठा उदद्योगठातसून दनरठारण हिद्योणठारले पदठारर गठारठात खपत नठाहिशत, म्हिणजले अशठा उदद्योगठाकबरद्योबर

दरशलेर तयठारश असललेलश दरक्रकी व्यरस्रठा दनरठारण करठारश लठागलेल र त्यठासठाठश शहिरठाकशश

सकपकर  ठलेरठारठा  लठागलेल.  हठा  गद्योषश  गठारशण  तरूणठाकनठा  जरण्यठासठारख्यठा  नठाहिशत.

एरढठासठाठश असले गठारशण उदद्योग दनरडलले गलेलले ककी, त्यठाकचठा कच्चठा रठाल गठारशण असलेल

र  पक्कयठा  रठालठाचश  बठाजठारपलेठहिश  गठारशण  असलेल.  त्यठारपुळले  गठारशण  तरूणठाकनठा  कठार

करतठानठा सपुदरधठा रठाहिशल र उदद्योग यशस्रश हिद्योणले अलधक सद्योपले जठाईल.

हठासठाठश ससदद्रिय खत-उदद्योग तसलेच दपकठाकररशल औरधश जकतसू  र ककीटकनठाशकले

तसलेच गद्योठठा-शलेळशपठालन व्यरसठायठासठाठश  शलेळशखठाद बनदरणले  तसलेच शलेतठातशल सपुक्यठा

कचऱ्यठापठाससून रशज दनरठारण करणले,  तसलेच गठाकडसूळ उत्पठादन आदण लसरसट कठाकाँक्रकीटरध्यले



लद्योखकडठाऐरजश रनस्पतशचश तठाटले,  दचकबठाटले  रठापरण्यठासठाठश त्यठाच्यठारर दरदशष प्रकठारचश

प्रदक्रयठा करण्यठाचठा उदद्योग आदण इतर कठाहिश उदद्योग दरचठारठात घलेतलले गलेलले.
हिले रर ददललेलले सरर उदद्योग अप्रचललत अससून अशठा प्रकठारचठा एकहिश उदद्योग अजसून

कद्योठलेहिश सपुरू झठाललेलठा नठाहिश. हठा उदद्योगठाकनठा लठागणठारठा कच्चठा रठाल शलेतठाकरधसून रपुबलक र

अदतस्रस्त  दकक रठा  अक्षिरशतीः  फपु कट  दरळसू  शकतद्यो.  त्यठाकचश  प्रदक्रयठा  सद्योपश  र  करश

दशकललेल्यठा लद्योकठाकनठा सहिजसठाध्य अशश आहिले.  त्यठाचप्ररठाणले त्यठाकचश भठाकडरलश गपुकतरणसूक

फठारच  करश  र  बनललेलठा  रठाल  रलेट  गठारशण  भठागठातच  दरकलठा  जठाऊ शकतद्यो.  हठा

उदद्योगठारपुळले  गठारशण उदद्योजक शहिरठाकपठाससून र त्यठातशल बठाजठारपलेठठाकच्यठा जकजठाळठातसून रपुक्त

रठाहिह  शकले ल.  भठाकडरलश  गपुकतरणपुककीच्यठा  रठानठानले  हठा  उदद्योगठाकचश  नफ्यठाचश  बठाजसू  फठारच

चठाकगलश  आहिले.  हठा सरर  उदद्योगठाकरपुळले  आपलले  गठारशण औदद्योदगककीकरण खऱ्यठा  अरठारनले

स्रयकपसूणर हिद्योईल.

हठा  उदद्योगठाकरर  एक-एक  रठादहितशपपुस्तक  (Hand  book)  तयठार  करण्यठाचले

ठरलले.  पदहिल्यठा प्ररर इकगजशरध्यले ससदद्रिय खतदनदररतशरर कठाहिश पपुस्तकले  आहिलेत कठा तले

पठादहिलले.  सकशद्योधनठात्रक प्रबकध  (ररसचर  पलेपर)  भरपसूर दरळठालले.  पण एकलजनसश र सरर

रठादहितश  एकत कले ललेलले  पपुस्तक दनदठान रलठा तरश  सठापडलले  नठाहिश.  त्यठारपुळले  रग असले

पपुस्तक ललदहिण्यठाचठा दनश्चय करण्यठात आलठा. रठादहितश गद्योळठा कले लश गलेलश र तश बरद्योबर

आहिले ककी नठाहिश हठाचठा अभ्यठास प्रत्यक्षि प्रयद्योग र चठाचण्यठाकदठारठा सपुरू झठालठा.
 हिले पपुस्तक तयठार करतठानठा रहित्त्रठाचठा प्रश्न आलठा तद्यो आलररक तपदशलठाबठाबतचठा.

प्ररर  सठाकदगतल्यठाप्ररठाणले  हिले  उदद्योग  अप्रचललत  स्ररूपठाचले  असल्यठारपुळले  हठा

उदद्योगठाबठाबतचले आलररक आकडले दरळणले अशक्य हिद्योतले. रपुकबईरध्यले एक उदद्योगसकस्रठा गलेलश



चठाळशस ररर  हिठा  ससदद्रिय खतदनदररतश  उदद्योग करशत आहिले.  परकतपु  त्यठा  रकडळळींनश  रलठा

आलररक  आकडलेरठारश  सठाकगण्यठाचले  सठाफ  नठाकठारलले.  अशठा  पररसस्रतशत  कठाल्पदनक

आकडलेरठारश दलेणले अयद्योग्य रठाटलले म्हिणसून हठाबठाबत कठाहिशहिश ललदहिललेलले नठाहिश. भदरष्यठारध्यले

हिले  उदद्योग  सपुरू  झठालले  ककी  आकडलेरठारश  दरळलेल.  त्यठारलेळश  आरपृतश  कठाढसू .  त्यठारध्यले

त्यठाबठाबतचले एक प्रकरण दलेण्यठात यलेईल.  त्यठाचप्ररठाणले व्यरस्रठापककीय अडचणशचठासपुद्धठा

दरचठार करतठा आलठा नठाहिश. आलररक र व्यरस्रठापककीय गद्योषळींरर चचठार र रठागरदशरन फक्त

प्रत्यक्षि अनपुभरठानकतरच दलेतठा यलेतले. त्यठारपुळले  हठा दद्योन गद्योषळींरर हठा पपुस्तकठारध्यले कठाहिशहिश

दलेतठा आलले नठाहिश.
त्यठानकतर  प्रश्न  आलठा  तद्यो  तठाकदतक  भठारलेबठाबतचठा.  ररठाठशरध्यले  हठा  दररयठारर

तठाकदतक शब्द रठापरठारले तर तले सपुलभ र अरररठाहिश असठारलेत र तसले तले रठापरण्यठाचठा प्रयत्न

कले लठा आहिले.  जसले सठारसू  : पश.  एच.,  जगैप्रठाग : जगैदरक प्रठाणरठायसू गरज म्हिणजले बश.  ओ.

डश., रठाप्रठाग : रठासठायदनक प्रठाणरठायसू गरज म्हिणजले सश. ओ. डश. रगगैरले रगगैरले.
हठाबठाबत इतर तज्जठाकनश रठाद घठालसू नयले. कठारण ररठाठश भठारठा ऊलजरतठारस्रलेरध्यले

आहिले  र  असले  शब्द  सपुचदरणले  हिले  आपल्यठासठारख्यठा  शठास्त्रजठाकचले  कठार  आहिले.  जले  शब्द

सरररठान्य हिद्योतशल,  तले  दटकतशल र बठाककीचले   इदतहिठासजरठा हिद्योतशल.  इकगजश भठारठा हठा

अरस्रलेरध्यले शकभर-सव्रठाशले ररठार्षांपसूरर्वी हिद्योतश हिले जठाणकठारठाकनठा रठाहिशत असलेलच.  तलेव्हिठा हठा

बठाबशबठाबत इतर तज्जठाकनश  सरजपुतशच्यठा  धद्योरणठानले  एकरलेकठाकनठा  सठाकभठाळसून घ्यठारले,  असले

रठाझले रत आहिले. नरशन शब्द सपुचरलठा कक, त्यठालठा दररठालेध करठारयठाचठा हिश रठानलसकतठा

भठारलेच्यठा दरकठासठाच्यठा दृषशनले चपुककीचश असतले. 



दगैरयद्योगठानले  प्रस्तपुत प्रयत्नठालठा रद्योठले  फळ आलले  तले  अशठा कठारणठानले  ककी,  ररठाठश

भठारलेरध्यले  गठारशण दरकठासठासठाठश सठादहित्य प्रकठादशत करण्यठाचले  जणसू  व्रत घलेतलले  आहिले,

असले शश. अदनरुद्ध कपु लकणर्वी हठाकनश रठाझ्यठा पपुस्तकठालठा प्रकठाश दलेण्यठाचले ठरदरलले. एरढलेच

नव्हिले तर दरशलेर पठाठपपुरठारठा कले लठा. त्यठारपुळले  हिले पपुस्तक तसले रद्योडले लरकर तयठार झठालले. 
हठा  रहित्त्रपसूणर  पपुस्तकठाच्यठा  दनदररतशरध्यले  परद्योपरशनले  सहिठाय्य  करणठारले  इतर

सहिकठारश,  रपुद्रिक,  दचतकठार र इतर अनलेक सज्जन गपृहिस्र ज्यठाकच्यठादशरठाय हिले पपुस्तक

इतक्यठा चठाकगल्यठा प्रकठारले र इतक्यठा लरकर प्रकठादशत हिद्योणले कले रळ अशक्य हिद्योतले. त्यठाकचले

रश रनतीःपसूररक आभठार रठानतद्यो.

तठा. १७-७-१९९१
चसबसूर, रपुकबई ४०० ०७१                          —अशद्योक कद्योठठारले 

रठाझठा ईरलेल  ashokkothare@gmail.com
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यठा पपुस्तकठाचश पदहिलश आरपृतश सप्टसबर १९९१ रध्यले प्रकठादशत झठालश र १९९६ च्यठा



रध्यठानशच  सरर,  प्ररर  आरपृतश  सकपलश.  हठाररून  ररठाठश  शलेतकऱ्यठाकनठा  आधपुदनक

तकतठाच्यठा आरश्यकतलेचले  रहित्त्र चठाकगललेच सरजलले  आहिले  र तद्यो त्यठानपुसठार आपलले  कठार

शठास्त्रशपुद्ध पद्धतशनले करण्यठाचठा प्रयत्न करण्यठासठाठश प्रयत्नशशल आहिले हिले लसद्ध झठालले. हठा

कठारठात रठाझले र ककॉन्टशनलेन्टल प्रकठाशनठाचले यद्योगदठान उपयद्योगश पडलेल हठाचले रलठा सरठाधठान

रठाटतले. हठादनदरत रश रहिठारठाषष ठातशल प्रगतशशशल र प्रयद्योगशशल शलेतकरश र इतर रकडळळींचले

अदभनकदन करू इसच्च्छितद्यो. हठा पपुस्तकठाचठा अभ्यठास करून अनलेकठाकनश आपलले खतउदद्योग

सपुरू कले लले  र  शलेतठात ससदद्रिय कचरठा  न जठाळतठा  त्यठाचले  आच्च्छिठादन करून जदरनशचठा

जगैदरक कठाबरन सपुधठारण्यठास सपुरूरठात कले लश र त्यठारपुळले  बऱ्यठाच रद्योठठा शलेतश प्रदलेशठात

उत्पठादन क्षिरतठा सपुधठारलश आहिले र तशश ग्रठाहिश अनलेक शलेतकऱ्यठाकनश रलठा प्रत्यक्षि भलेटसून र

पतठादठारले ददल्यठारपुळले  आपल्यठा कठारठाचले चशज हिद्योत आहिले हिले पठाहिहन फठार बरले रठाटलले. बऱ्यठाच

रलेळठा चठाकगलले ललखठाण हिद्योत असतले, परकतपु त्यठाचश सठाधश दखलसपुद्धठा घलेतलश न गलेल्यठारपुळले

ललेखक दपुतीःखश कषश हिद्योतठात,  परकतपु सपुदगैरठानले  रलठा तसठा रठाईट अनपुभर घ्यठारठा लठागलठा

नठाहिश म्हिणसून रश पररलेश्ररठाचले आभठार रठानतद्यो. पदहिल्यठा पपुस्तकठात (आरपृतशत) रश खत

उपयद्योगठाचश  व्यठारसठादयक  बठाजसू  र  सकबकलधत  आकडलेरठारश  ददलश  नव्हितश  र  नकतरच्यठा

आरपृतशत तश दलेण्यठाचले ललदहिलले हिद्योतले,  परकतपु हिलश सरर  गद्योषळींच्यठा दकक रतश सतत इतक्यठा

बदलत  आहिलेत  ककी,  अशश  आकडलेरठारश  दलेणले  रलठा  यद्योग्य  रठाटलले  नठाहिश.  म्हिणसून  हठा

आरपृतशत सपुद्धठा तशश दलेण्यठाचले टठाळललेलले आहिले. पदहिल्यठा आरपृतशत शहिरश कचऱ्यठापठाससून

खत  बनदरण्यठाबठाबत  रपुदठारच  जपुजबश  रठादहितश  पररचयठापपुरतश  ददलश  हिद्योतश.  त्यठारपुळले

अनलेकठाकनश  नठारठाजश  व्यक्त  कले लश  र  शहिरश  कचऱ्यठापठाससून  खत  बनदरण्यठारर  अलधक

रठादहितश पठादहिजले अशश सठातत्यठानले रठागणश आल्यठारपुळले  हठा आरपृतशत एक नरशन प्रकरण



त्यठासठाठश ददलले आहिले.  हठा प्रकरणठात ददललेलठा प्रकल्प १५ ररर रपुकबईच्यठा कचऱ्यठाचठा र

त्यठात स्रठाभठादरकपणले तयठार हिद्योणठाऱ्यठा खतठारर कठार करणठाऱ्यठा स्रठातश कले दरकल्स हठा

कक पनशच्यठा कठारगठारठाककडसून जश रठादहितश दरळठालश त्यठानपुसठार तयठार कले ललेलठा आहिले. त्यठारपुळले

असठा  प्रकल्प  कद्योणत्यठाहिश  रद्योठठा  शहिरठाच्यठा  कचऱ्यठापठाससून  खत  बनदरण्यठासठाठश

यशस्रशररत्यठा कठायठारसन्रत करतठा यलेईल हठाचश रलठा पसूणर  खठातश आहिले. खतठाचले उत्पठादन

करून दरकणठाऱ्यठा रकडळळींस हिले खत कसले रठापरठारले हठाचले रठागरदशरन शलेतकऱ्यठाकनठा करठारले

लठागतले.  परकतपु पदहिल्यठा आरपृतशत त्यठाप्रकठारले रठागरदशरनपर रठादहितश ददललेलश नव्हितश,  तश

उणशर हठा आरपृतशत अकशततीः भरून कठाढललेलश आहिले.  अकशततीः म्हिणण्यठाचले  कठारण हिठा

दररय  पसूणरपणले  दलेणले  हठा  पपुस्तकठाच्यठा  अपलेदक्षित  आरठाक्यठाबठाहिलेरचले  आहिले.  जठास्त

रठादहितशसठाठश रठाझश व्यठारहिठाररक दनसगरशलेतशचश इतर पपुस्तकले  पहिठारशत. त्यठानकतर रलठा न

दरचठारतठा कठाकाँदटनसटलच्यठा लठालेकठाकनश अनलेक आरपृत्त्यठा कठाढल्यठा तले रलठा आरडललेलले नठाहिश.

दशरठाय रठाझले रठानधन सपुद्धठा पठाठरण्यठाचश आरश्यकतठा दठाखरलश नठाहिश तलेव्हिठा आतठा रठात

रश हिले  पपुस्तक ई सठादहित्यच्यठा कपृ रश भठागठात शलेतकयठार्षांसठाठश दरनठारपुल्य उपलब्ध करत

आहिले  त्यठाचठा  रलठा  रनस्रश  आनकद  रठाटतठाले  आहिले.  दरशलेर  आभठार  रश  रठानतठाले  रश्रश

दकलठारस्करचले,  दतनले  पपुस्तकठाचले  हिस्तललखशत  उतर  प्रकठारले  तयठार  कले लले  त्यठाबदल

धन्यरठाद.

१५ – ३ – १९९८ चसबसूर, 
रपुकबई ४०० ०७१                        
 अशद्योक कद्योठठारले



प्रकरण पदहिलले

ससदद्रिय खतदनदररतश : पररचय

रहिठारठाषष ठाचठा  हिलशचठा  शलेतश  व्यरसठाय  नशट  पठादहिलठा  तर  त्यठारध्यले  अनलेक  दद्योर

आढळसून यलेतठात. पसूरर्वीच्यठा कठाळश शलेतश हिठा एक व्यरसठाय म्हिणसून सरजलठा जठात नव्हितठा.

त्यठारलेळश जदरनशकडसून रद्योठठा प्ररठाणठारर एकठारठागद्योरठाग एक अशश दपकले  घलेतलश जठात

नव्हितश.  परकतपु  इकगजठाकच्यठा रठाजरटशरध्यले  सररच गद्योषळींचले  व्यठापठारशकरण हिद्योऊ लठागलले  र

त्यठाबरद्योबर शलेतश हिठासपुद्धठा एक व्यरसठाय झठालठा.
तकबठाखसू,  कठापसूस र त्यठानकतर ऊस हिश नगदश दपकले  म्हिणसून पपुढले  आलश र फठार

रद्योठठा प्ररठाणठात शलेतजरशन हठा र अशठा अनलेक नगदश दपकठाकखठालश आलश.
त्यठा  कठाळठात शलेतश  व्यरसठायठाचठा  एक शठास्त्र म्हिणसून अभ्यठास करण्यठाचश  गरज

दनरठारण झठालश. त्यठाचले कठारण असले ककी,  आपल्यठा दलेशठात तसलेच इतरत सरर  जगठारध्यले,

जलेरले जलेरले शलेतश हिठा व्यरसठाय म्हिणसून कले लठा जठाऊ लठागलठा तलेरले तलेरले एक सरठान अनपुभर

यलेऊ लठागलठा. तद्यो असठा ककी, जशश एकठापठाठद्योपठाठ एक दपकले  घलेतलश जठाऊ लठागलश तशश

त्यठा दपकठाकचश करठाई करश हिद्योऊ लठागलश. रद्योडक्यठात असले ककी, शलेतजदरनशचठा कस करश

हिद्योऊ लठागलठा.
त्यठारर अनलेक दठकठाणश सकशद्योधन हिद्योऊन,  कठाहिश रगैजठादनकठाकनश असले लसद्ध कले लले

ककी,  दपकठाकनठा  कठाहिश  द्रिव्यले  जदरनशतसून दरळतठात र तश  जदरनशतसून  करश  झठालश  ककी,

सठाहिलजकच त्यठा  जदरनशत पशक करश  यलेतले.  हिश  द्रिव्यले  म्हिणजले  नत,  पलठाश,  स्फपु रद.

त्यठानकतर जदरनळींनठा हठा द्रिव्यठाकच्यठा रठातठा रठासठायदनक खत म्हिणसून शलेतकरश दलेऊ लठागलले.



कठालठाकतरठानले आणखश कठाहिश गद्योषश स्पष हिद्योऊ लठागल्यठा, त्यठा अशठा ककी, हिश तशन

प्ररपुख द्रिव्यले जरश दपकठाकनठा अदतआरश्यक असलश र तश जदरनशत घठातलश तरश दपकले  हिश

द्रिव्यले  शद्योरसू  शकत नठाहिशत.  हठाचले  कठारण  हिश  द्रिव्यले  दपकठाकनठा  ज्यठा  प्रकठारठानले  उपलब्ध

व्हिठारयठास पठादहिजलेत त्यठा प्रकठारठात शलेतकरश दलेत नठाहिश.  म्हिणजले  हिश द्रिव्यले  जदरनशरध्यले

घठातल्यठानकतर  त्यठाकच्यठारर  पठाण्यठाच्यठा  रठाध्यरठात  कठाहिश  प्रदक्रयठा  जदरनशतशल  लजरठाणसू

करत असतठात.  रद्योडक्यठात असले म्हिणतठा यलेईल ककी,  हिश द्रिव्यले  कठाहिश लजरठाणसू  आपलले

खठाद म्हिणसून  घलेतठात  र  नकतर  दरषलेच्यठा  रूपठानले  पपुनतीः  उत्सलजरत  करतठात.  आतठा हिश

उत्सलजरत दरषठा रठात दपकठाकचश रपुळले  सहिजपणले शद्योरसू शकतठात.

जदरनशरधशल हिले लजरठाणसू हिले खरले नगैसदगरक खत कठारखठानलेच असतठात. हिले लजरठाणसू

जदरनशरध्यले रठाढत रठाहिणले म्हिणजले जरशन सपुपशक रठाहिणले.  आतठा आपण जले कठाहिश द्रिव्य

खत म्हिणसून टठाकतद्यो तले बहिहधठा दपकले  प्रत्यक्षि शद्योरत नठाहिशत तर प्ररर हिले लजरठाणसू हिले द्रिव्य

खठाऊन रग तले दरषलेच्यठा रूपठानले बठाहिलेर टठाकल्यठारर तश दरषठा दपकले  घलेतठात. म्हिणजले आपण

नलेहिरश जले खत टठाकतद्यो तले अप्रत्यक्षि खत असतले.
हठा  लजरठाणसूकच्यठा  अनलेक  जठातश  अससून  त्यठाकपगैककी  कठाहिश  अदतससूक्ष्र  अससून  त्यठा

ससूक्ष्रदशरक यकतठानले पठाहिठाव्यठा लठागतठात तर कठाहिश चठाकगल्यठा रद्योठठा असतठात. गठाकडसूळ हिठा

असठाच एक लजरठाणसू आहिले र तद्यो आपणठा सरठार्षांचठा पररदचत आहिले.
हिले  लजरठाणसू  रठाढत  रठाहिण्यठासठाठश  जदरनशरध्यले  कठाहिश  ससदद्रिय  पदठारर  आरश्यक

असतठात र तलेसपुद्धठा दरदशष पररसस्रतशत असठारले लठागतठात. त्यठा सलेसन्द्रिय पदठारठार्षांचले त्यठा

दरदशष पररसस्रतशत रूपठाकतर करण्यठाच्यठा पद्धतळींनठा आपण ‘ससदद्रिय खतदनदररतश तकत’

असले रद्योघरपणले सकबद्योधतद्यो.



जर हिश ससदद्रिय खतले  जदरनशरध्यले  ददलश नठाहिशत तर जद्यो ससदद्रिय द्रिव्यठाकचठा सठाठठा

जदरनशरध्यले आहिले त्यठाच्यठा जद्योरठारर हिले लजरठाणसू जगत रठाहितठात र त्यठारपुळले  जदरनशरध्यले

दपकले  घलेतठा यलेतठात, परकतपु सतत दपकले  घलेतल्यठारपुळले  हिठा जदरनशतशल ससदद्रिय द्रिव्यठाचठा सठाठठा

करश हिद्योत जठातद्यो र त्यठाचबरद्योबर त्यठाकच्यठारर पद्योसलले जठाणठारले लजरठाणसूसपुद्धठा करश हिद्योतठात र

त्यठाचठा  पररणठार  दपकठारर  हिद्योतद्यो.  म्हिणजले  दपकठाचठा  उतठारठा  करश  हिद्योत  जठातद्यो.  अशठा

जदरनशरध्यले नत, पलठाश र स्फपु रदठाचश रठासठायदनक खतले घठातल्यठास त्यठाकचले अनपुरूपठाकतर

करणठारले लजरठाणसू नसल्यठारपुळले  हिश द्रिव्यले तशशच जदरनशत रठाहितठात र त्यठाकचले तशव्र पररणठार

हिद्योऊन उलट असललेलले  लजरठाणसू  नष हिद्योतठात.  त्यठारपुळले  जरशन अलधकच भकठास हिद्योत

जठातले. अशठा पररसस्रतशत अन्न दरर ठरतले, तले धपुऊन टठाकण्यठासठाठश पठाणश जठास्त दठारले

लठागतले र दपकठाकचठा उतठारठा करश हिद्योत असतठानठा खत र पठाण्यठाचठा खचर रठात रठाढत जठातद्यो

र पररणठारश जरशन शलेतशच्यठा दृषशनले अयद्योग्य ठरतले. शलेतश व्यरसठाय नपुकसठानशचठा ठरतद्यो.

शलेतकरश हिरठालददल हिद्योतद्यो.
आज आपल्यठा रहिठारठाषष ठाच्यठा शलेतशचश अरस्रठा रद्योडठाबहिहत प्ररठाणठारध्यले  अशठा

पठातळशरर यलेऊन ठलेपलश आहिले. हिले पठाहितठा ससदद्रिय खतदनदररतश उदद्योग आपल्यठा शलेतशच्यठा

दरकठासठासठाठश दकतश रहित्त्रठाचठा आहिले, हिले रलेगळले  सठाकगठारयठास नकद्यो.
रहिठारठाषष ठाचले शलेतशखठालशल क्षिलेत १,८३,०२,००० हिलेक्टर आहिले. त्यठासठाठश दरररर्वी

नशट  दपकले  यलेण्यठासठाठश  दकरठान  प्रदतहिलेक्टर  २५  टन  ससदद्रिय  खत  पठादहिजले.  म्हिणजले

४५,७५,५०,०००  टन  ससदद्रिय  खत  आपल्यठा  रहिठारठाषष ठाच्यठा  शलेतशसठाठश  दकरठान

आरश्यक आहिले.  र उतर पशक यलेण्यठासठाठश  र  आतठापयर्षांत  झठाललेलठा  घसठारठा  भरून



कठाढण्यठासठाठश दपुप्पट खत पदहिलश तशन ररर दठारयठाचले म्हिटलले तर ससदद्रिय खतदनदररतशचश

गरज स्पष हिद्योईल.

आपल्यठा रहिठारठाषष ठारध्यले  जले  गद्योशलेण दनरठारण हिद्योतले  त्यठाचले  नशटपणले  दनयद्योजन हिद्योत

नठाहिश.  त्यठाकपगैककी ४० टक्कले  खत इकधनदनदररतशरध्यले र सठाररण्यठासठाठश जठातले तर ८ तले

१० % व्यरर जठातले. (पठाण्यठातसून रठाहिहन जठातले.) उरललेलले शलेणखत म्हिणसून रठापरलले जठातले र

त्यठारपुळले  आपलश ससदद्रिय खतठाचश फक्त ४० % गरज भठागतले र ६० % जदरनश पपुरलेशठा

खतठाच्यठा अभठारठारपुळले  रकदचत रठाहितठात.

आतठापयर्षांत ससदद्रिय खत म्हिणसून शलेण, तलेलपसडश, शलेळ्यठाकच्यठा लसडठाकचठाच प्रठारपुख्यठानले

उपयद्योग  हिद्योतद्यो.  इतर  ससदद्रिय  खतठाच्यठा  प्रकठारठाकचश  सठाधश  रठादहितशसपुद्धठा  आपल्यठा

शलेतकऱ्यठाकनठा नसतले.
रहिठारठाषष ठारध्यले सपुकठा शलेतकचरठा अदरठासले सठाठ कद्योटश टन दरररर्वी दनरठारण हिद्योतद्यो.

त्यठाचठा उपयद्योग कठाहिश प्ररठाणठात इकधन म्हिणसून हिद्योतद्यो र बठाककीचठा अक्षिरशतीः शलेतठारर जठाळसून

टठाकलठा जठातद्यो.  जर त्यठाचले  ‘कठाषप्रलरन खत’ दनरठारण कले लले  तर  शलेतशच्यठा  क्षिलेतठारध्यले

क्रठाकतश हिद्योऊ शकले ल. दहिररले खत कठाहिश प्ररठाणठात शलेतकरश शलेतठारर बनरतद्यो र तले नठाकगरून

जरशन तयठार करतद्यो. अशठा कठारठारपुळले  ३ तले ४ रदहिनले नपुसतले खत बनदरण्यठात शलेतकरश

खचर करतद्यो. जर हिले खत तयठार दरळठालले तर ३ तले ४ रदहिनले एखठादले पशक घलेऊन शलेतकरश

अलधक फठायदठा करू शकले ल. हठा र अशठा गद्योषश लक्षिठात घलेतठा ससदद्रिय खतदनदररतश म्हिणसून

रलेगळठा व्यरसठाय दरकलसत करण्यठाचश गरज असल्यठाचले ददससून यलेतले.
रहिठारठाषष ठाचश एकटठाचश ससदद्रिय खतठाचश गरज पठाहितठा आपल्यठालठा दनदठान ४०

हिजठार च्छिद्योटठा ससदद्रिय खत कठारखठान्यठाकचश गरज आहिले  असले  आढळसून यलेईल.  हिश गद्योष



एरढश रद्योठश असलेल असले कद्योणठालठा सठाकदगतलले तर सहिज दरश्रठास बसणठार नठाहिश. परकतपु तश

रस्तपुसस्रतश  आहिले  र  त्यठाकडले  द पुलरक्षि  करून  चठालणठार  नठाहिश.  हठा  ४०  हिजठार

कठारखठान्यठाकतसून १० लक्षि लद्योकठाकनठा रद्योजगठार दरळसू  शकले ल र त्यठारपुळले  रद्योठठा प्ररठाणठात

बलेकठारश दनरसूरलनठालठा रदत हिद्योईल.

शलेतश  हिश  कठायर  कले लश  जठाणठार  असल्यठारपुळले ,  ससदद्रिय  खतठाचश  गरज  कठायर

रठाहिणठारच.  हिले  पठाहितठा,  हिले  ससदद्रिय खतठाचले  कठारखठानले  कधशहिश तद्योटठात जठाणठार नठाहिशत.

कठारण,  त्यठाकच्यठा रठालठालठा दनयदरतपणले  रठाढतश रठागणश रठाहिणठार आहिले.  हठा दृषशनले  हठा

उदद्योगठात गपुकतरणसूक करणले अदतशय दकफठायतशशर हिद्योणठार आहिले.
बकाँकठासपुद्धठा  हठा  व्यरसठायठालठा  आलररक  सहिठाय्य  कद्योठल्यठाहिश  प्रकठारचठा  सकदलेहि  न

बठाळगतठा करण्यठास तयठार हिद्योतशल.  कठारण हिठा व्यरसठाय जर नशट चठालरलठा गलेलठा तर

कधशहिश आजठारश हिद्योण्यठाचश शक्यतठा नठाहिश.
हठा व्यरसठायठासठाठश ज्यठा पद्धतश हठा पपुस्तकठात दठाखदरल्यठा आहिलेत,  त्यठाप्ररठाणले

सठाधठारण दशक्षिण घलेतललेलले म्हिणजले ११ तले १२ रशपयर्षांत दशक्षिण झठाललेलले लद्योकसपुद्धठा हिठा

व्यरसठाय करू शकतशल.  अल्पदशदक्षित र अल्प प्रदशदक्षित रकडळश  ककी,  जश गठारशण

प्रदलेशठारध्यले दरशलेरकरून असतठात,  त्यठाकनठा हिठा व्यरसठाय सहिज करतठा यलेईल,  त्यठारपुळले

गठारशण औदद्योदगककीकरणठाच्यठा कठायठारत रदत हिद्योईल. हठा व्यरसठायठालठा दरशलेर प्रकठारच्यठा

यकतठाकचश गरज नसल्यठारपुळले  अल्पभठाकडरलश गपुकतरणपुककीनले हिठा उदद्योग सपुरू करतठा यलेईल. हठा

सरर  र इतर अनलेक कठारणठाकसठाठश हठा उदद्योगठाचश सदरस्तर ओळख करून दलेणले  खसूप

आरश्यक रठाटसू  लठागलले र म्हिणसून हिले पपुस्तक ललदहिलले.



हिले पपुस्तक तयठार करतठानठा दद्योन गद्योषश डद्योळ्यठाकपपुढले ठलेरललेल्यठा आहिलेत र त्यठानपुसठार हिले

पपुस्तक पररपसूणर  कसले हिद्योईल यठाचठा प्रयत्न कले ललेलठा आहिले. पदहिलश गद्योष, अल्प भठाकडरलश

गपुकतरणपुककीत हिठा व्यरसठाय करतठा यठारठा अशठा प्रकठारच्यठा दक्रयठापद्धतशचठा दरचठार कले लठा

आहिले.  दपुसरश गद्योष,  अल्पदशदक्षित रठाणसले  हिठा उदद्योग करणठार आहिलेत.  त्यठानपुसठार दक्रयठा

पद्धतश सठाध्यठा, सद्योप्यठा भठारलेरध्यले सरजठारण्यठाचठा प्रयत्न कले लठा आहिले.
आणखश एक गद्योष नशट लक्षिठात ठलेरलश आहिले र तश अशश ककी,  हठा पपुस्तकठातशल

रठादहितश  सकपसूणर  असलेल  र  त्यठारपुळले  दनव्रळ हठा  पपुस्तकठाच्यठा  आधठारले  द पुसरले  कपु ठललेहिश

रठागरदशरन न घलेतठा हिद्योतकरू तरूण ससदद्रिय खतठाचठा उदद्योग करू शकलठा पठादहिजले.
रलठा  आशठा  आहिले  ककी,  रहिठारठाषष ठातशल हिद्योतकरू तरूण हठा  पपुस्तकठाचठा  पपुरलेपसूर

उपयद्योग करून स्रततीःचश र रहिठारठाषष ठाचश प्रगतश करण्यठास हिठातभठार लठारतशल.  ससदद्रिय

खतठाचले  दरजठान सतत प्रगत हिद्योत आहिले.  नरशन नरशन जठान उपलब्ध हिद्योत आहिले  र

त्यठारपुळले  हठा पपुस्तकठातशल तकतजठानठालठा आपण एक पदहिलठा टप्पठा,  असले सरजसू यठा र

त्यठापपुढशल अलधक प्रगत दरजठान र तकतजठान हठाकचले स्रठागत करण्यठास सज्ज रठाहिह यठा.


 



प्रकरण दपुसरले

ससदद्रिय खतठाकचले प्रकठार

ससदद्रिय खतठाकचले  प्रकठार प्ररपुख तशन दृषशनले  पठाडललेलले  आहिलेत.  पदहिलठा प्रकठार हिठा

उपलब्धतलेच्यठा सठाधनठानपुसठार आहिले. दपुसरठा प्रकठार खतठातशल घटक द्रिव्यठानपुसठार आहिले र

दतसरठा प्रकठार खत झठाडठालठा कद्योणत्यठा प्रकठारले उपयद्योगश पडतले हठारर आहिले.

आपण पदहिल्यठा प्रकठारच्यठा रगर्वीकरणठाचठा प्ररर दरचठार करूयठा.

१. पशपुपक्षिश हठाकच्यठा दरषठा-रसूत.

२. रठानरठाचश दरषठा-रसूत.

३. पशपुपक्षिश हठाकचश (रपृतशरशर र त्यठाचले भठाग) कललेरर.
४. शलेतशतशल सपुकठा कचरठा.
५. शलेतशतशल ओलठा (दहिररठा) कचरठा.
६. शहिरश अररठा रठानरश रस्तशतशल घन कचरठा.
७. शहिरश अररठा रठानरश रस्तशतशल सठाकडपठाणश.
८. रठाख.

९. ररशलपगैककी कद्योणत्यठाहिश दद्योन र जठास्त प्रकठारचश दरशणले.



दपुसऱ्यठा दृषशनपुसठार रगर्वीकरणतीः

१. प्रठारपुख्यठानले ओलसठारक (हपुरस)

२. नतकठारक.

३. पलठाशकठारक.

४ स्फपु रदकठारक.

५. सक्लष ससदद्रिय द्रिव्यले.
६. लजरठाणसू खठाद.

७. जशररस सकरधरक.

दतसऱ्यठा प्रकठारच्यठा दृषशरध्यले खठालशल प्रकठारचले रगर्वीकरण यलेईलतीः

१. प्रत्यक्षि खत.

२. अप्रत्यक्षि खत.

३. सकजशरक (सकप्रलेरक).

आतठा  कद्योणतलेहिश  एक  ससदद्रिय  खत  घलेतलले  तर  त्यठाचले  हठा  तशन  प्रकठारठाकरध्यले

दरश्ललेरण करठारले लठागतले र त्यठारपुळले  त्यठा खतठाचले शलेतशच्यठा दृषशनले नलेरकले  स्रठान कठाय हिले

सरजसून घलेणले  सद्योपले  जठातले.  एकच ससदद्रिय खत ररशल तशन प्रकठारच्यठा रगर्वीकरणठाकरध्यले

अनलेक गटठाकत एकठाच रलेळठा बससू शकतले. जसले उदठाहिरण घलेऊन आपण पठाहिह शकसू .

शलेणखतठाचले उदठाहिरण आपण यलेरले घलेऊ यठा.  जर शलेणखत पसूणरपणले कपु जसून तयठार

असलेल तर तले पदहिल्यठा दृषशच्यठा (१) प्रकठारठारध्यले रद्योडतले र त्यठाच रलेळश द पुसऱ्यठा दृषशच्यठा

१, २, ३, ४, ५, ६, ७ अशठा सरर  प्रकठारठाकरध्यले रद्योडतले र दतसऱ्यठा दृषशच्यठा १ र २



प्रकठारठाकरध्यले रद्योडतले आदण त्यठारपुळलेच शलेणखतठालठा उतर प्रकठारचले पसूणर खत असले सरजलले

जठातले. जर शलेणखत पपुरलेशठा प्ररठाणठात उपलब्ध असलेल तर शलेतश उतर व्हिठायलठाच पठादहिजले,

हिले हठाररून लसद्ध हिद्योईल.

आतठा दपुसरले उदठाहिरण घलेऊ यठा.  रठानरश रलरसूत हिठा प्रकठार पदहिल्यठा दृषशच्यठा २

प्रकठारठाकरध्यले  रद्योडतद्यो,  तर दपुसऱ्यठा  दृषशच्यठा  १,  २,  ३,  ४,  ५,  ६,  ७ अशठा सररच

प्रकठारठात रद्योडतद्यो र दतसऱ्यठा दृषशच्यठा १, २, ३ अशठा दतन्हिश प्रकठारठाकत रद्योडतद्यो. म्हिणजले

रठानरश  रलरसूत  हिले  शलेणठापलेक्षिठा  जठास्त  चठाकगलले  असतले  र  म्हिणसूनच  त्यठालठा  पसूरर्वीपठाससून

सद्योनखत असठा रठास्त दकतठाब ददलठा आहिले.

हठापपुढले  आपण पदहिल्यठा दृषशच्यठा सरर  खत-प्रकठारठाकचले  दपुसऱ्यठा र दतसऱ्यठा दृषशनले

कठाय रसूल्यरठापन हिद्योतले तले पठाहिह यठा र त्यठानपुसठार कद्योणत्यठा पररसस्रतशत कद्योणतले खत यद्योग्य

हिले ठरदरतठा यलेईल. पदहिल्यठा र दपुसऱ्यठा प्रकठारठाकचले रगर्वीकरण आतठाच आपण पठादहिलले आहिले,

तर आतठा पपुढशल प्रकठारच्यठा खतठाकचले रगर्वीकरण पठाहिह यठा.

(३) -२, ३, ४, ५, ६---१-२.

(४) -१, ३, ४, ६---२.

(५) -१, ३, ४, ५, ६, ७---१, ३.

(६) -१, २, ३, ४, ६---१, २.

(७) -२, ३, ४, ५, ६---१, २.



(८) -३---

(९) हठा प्रकठारठाचले बहिहदरध प्रकठारठाकत रूपठाकतर हिद्योतले. ज्यठारलेळश शलेणखत रठा रठानरश

रलरसूत  खत  (सद्योनखत)  उपलब्ध  नसतले  त्यठारलेळश  इतर  प्रकठारच्यठा  दनरदनरठाळ्यठा

खतठाकच्यठा  यद्योग्य  दरशणठानले  आपण सद्योनखतठाचठा  अररठा  शलेणखतठाचठा  पररणठार  दरळरसू

इसच्च्छितद्यो र त्यठारलेळश हठा प्रकठारचश ससदद्रिय खतले तयठार हिद्योतठात.

त्यठादशरठाय  व्यठारसठादयक  दृषशनले  दनव्रळ  ससदद्रिय  खतले  न  बनरतठा  त्यठारध्यले

रठासठायदनक खतलेसपुद्धठा यद्योग्य प्ररठाणठात दरसळलश जठातठात र त्यठारपुळले  चचौरस खत असठा

एक प्रकठार तयठार हिद्योतद्यो. आपण पपुढशल प्रकरणठातसून हठा सरठार्षांचठा दरचठार करणठार आहिद्योत.





प्रकरण दतसरले

दपुसऱ्यठा र दतसऱ्यठा दृषशतशल खत-प्रकठारठाकचले उपयद्योग

त्यठाकचठा आरठाकठा र रयठारदठा

१)  ओलसठारक  : ओलसठारक म्हिणजले  जदरनशरध्यले  ओल,  दरटपणठा धरून

ठलेरण्यठाचठा  गपुण.  हिठा  गपुण  झठाडठाकच्यठा  र दपकठाकच्यठा  जगण्यठाच्यठा  दृषशनले  रध्यरतर्वी  असठा

सरजलठा जठातद्यो.  ज्यठा जदरनशरध्यले  ओलसठारक गपुण नठाहिश,  त्यठा  जदरनशलठा दकतशहिश

पठाणश घठातलले तरश तले  जदरनशरध्यले ररच्यठा पठातळशत,  जलेरले रनस्पतळींचश रपुळले  असतठात

तलेरले धरून ठलेरलले जठात नठाहिश. एकतर असले पठाणश जदरनशत खद्योलरर रपुरून जठातले अररठा

ससूयठारच्यठा कडठाक्यठानले रठाफठारून जठातले. पररणठारश, जदरनशलठा तडले जठाऊन रपुळठाकनठा त्यठाकचले

अन्नशद्योरणठाचले कठार करणले अशक्य हिद्योतले र पररणठारततीः अशश रपुळले  ररून पडतठात.

शलेतठाच्यठा  दृषशनले  उतर  जदरनशरध्यले  दतच्यठा  रस्तपुरठानठाच्यठा  ४० % तरश

ओलसठारक असठारले लठागतठात. जर जदरनशरध्यले ओलसठारक नसतशल तर इतर दकतशहिश

खतले त्यठा जदरनशलठा ददलश तरश त्यठाचठा कठाहिशहिश उपयद्योग हिद्योत नठाहिश.
ओलसठारकठारपुळले  दपकठाकच्यठा  रपुळठाकप्ररठाणलेच  जदरनशतशल  ससूक्ष्र  लजरठाणसू  जगसू

शकतठात.  हिले  ससूक्ष्र  लजरठाणसू  ओलसठारकठातशल  पठाणश  शद्योरसून  त्यठारर  गपुजरठाण  करशत

असतठात.  जर जदरनशतशल ओलसठारकठाचले  प्ररठाण करश झठालले तर त्यठा प्ररठाणठात त्यठा

जदरनशतशल  लजरठाणसूकचश  सकख्यठा  करश  हिद्योतले  र  त्यठाचठा  पररणठार  सरळ  सरळ  त्यठा



जदरनशच्यठा  सपुपशकतलेरर  हिद्योतद्यो.  हिले  लजरठाणसू  आपल्यठा  शरशरठातसून  कठाहिश  द्रिव्यले  सद्योडशत

असतठात. र त्यठारध्यले दचरटकले  र दचकटठा असले गपुण असतठात. इकगजशरध्यले दचरटकठाकनठा

कद्योलठायडल र दचकटठाकनठा ललदपड असले म्हिणतठात. हिश द्रिव्यले सक्लष रठासठायदनक रचनलेचश

असतठात र त्यठाकच्यठा दरदशष म्हिणजले दचरटपणठा, दचकटपणठा हठा गपुणठाकरपुळले  जरशन एकत

धरून ठलेरण्यठास रदत हिद्योतले.
ज्यठा जदरनशतसून ओलसठारकठाकचले प्ररठाण अदतअल्प अररठा सकपसूणर  नष हिद्योतले,  त्यठा

जदरनशरध्यले कद्योणतठाहिश लजरठाणसू जगसू शकत नठाहिश र त्यठारपुळले  दनरठारण हिद्योणठारश दचरटकले  र

दचकटठा हठाकचठाहिश नठाश हिद्योतद्यो. अशठा पररसस्रतशत जदरनशचठा एकसकधपणठा नष हिद्योतद्यो. तश

रलेतठाड झठाल्यठासठारखश ददससू लठागतले.  त्यठारध्यले कद्योणतशहिश रनस्पतश दटकठार धरू शकत

नठाहिश र रग अशठा जदरनशचले रठाळरकटशकरण हिद्योण्यठास प्रठारकभ हिद्योतद्यो.
शलेतश र इतर दपकठाकच्यठा दृषशनले ओलसठारक गपुण दकतश अरसूल्य आहिले हिले आपल्यठा

आतठा लक्षिठात आलले असलेल.

ओलसठारक  गपुण  रनस्पतळींच्यठा  कठाहिश  अकगठाकरध्यले  असतद्यो.  जसले  कठाषतकतसू

(सलेल्यसूलद्योज) र दपुसरठा कठाषठाकग (ललगनशन). ओलसठारकपणठा दचकटरठातश र लठाकडश

कद्योळशठारध्यलेसपुद्धठा आढळसून यलेतद्यो.
आतठा आपण दचकटरठातशतशल र कद्योळशठातशल ओलसठारकपणठा र कठाषठाकग  र

कठाषतकतसू हठाकच्यठातशल ओलसठारकपणठा हठाकचश तपुलनठा करून पठाहिह यठा.
त्यठापगैककी  लठाकडश  कद्योळशठाचठा  ओलसठारकपणठा  हिठा  त्यठाच्यठारध्यले  असललेल्यठा

अदतससच्च्छिद्रित्रठारपुळले  प्रठाप्त हिद्योतद्यो र त्यठाचले गपुण कठाषतकतसू र कठाषठाकगठाप्ररठाणले ररच्यठा दजठारचले

नसलले तरश बरलेच उपयद्योगश पडतठात.



दचकणरठातशतशल ओलसठारकपणठा रठात उलट प्रकठारचठा असतद्यो.  म्हिणजले दचकट

रठातशरध्यले असललेलश ओल तश सद्योडत नठाहिश.  हठाकरतठा रनस्पतळींचश रपुळले  कशठा प्रकठारले

ओल शद्योरसू शकतठात तले  पठाहिठारले लठागलेल.

रनस्पतळींच्यठा  कले शरपुळठाकदठारठा  जदरनशतशल ओल शद्योदरलश  जठातले.  त्यठारलेळश  अशठा

कले ळरपुळठाकच्यठा बठाह पठापपुद्षयठातसून एक प्रकठारचठा शद्योरक तठाण दनरठारण कले लठा जठातद्यो. अशठा

तठाणठालठा ऑस्रकॉदटक दठाब (परठासरण दठाब)  असले म्हिणतठात र अशठा प्रकठारच्यठा शद्योरण

दक्रयलेलठा ऑस्रकॉदटक शद्योरण  (परठासरणशय शद्योरण)  असले म्हिणतठात.  आतठा सरर  ओल

धठारण करणठाऱ्यठा पदठारठार्षांरध्यले अशठा प्रकठारचले ओल धरून ठलेरण्यठाचले गपुण असतठात त्यठाकनठा

कले शठाकररण दठाब असले आपण म्हिणसूयठा.
दचकणरठातशतशल ओल धरून ठलेरण्यठाच्यठा कले शठाकररण दठाबठापलेक्षिठा  कले शरपुळठाकतशल

ऑस्रकॉदटक दठाब जठादठा असलेल तर ओल रठातशतसून खलेचसून रपुळठाकनठा दरळसू शकले ल, पण जर

दचकणरठातशचठा  कले शठाकररण जद्योर जठादठा  असलेल तर रपुळठाकनठा  ओल अससूनहिश  तश  दरळसू

शकत नठाहिश  र  रपुळले  पठाणश  अससूनहिश  तहिठानललेलशच रठाहितठात.  हियठादशरठाय असले  पठाणश

कले शरपुळठाकभद्योरतश असल्यठारपुळले  रपुळले  कपु जसू लठागतठात र त्यठारपुळले  ररतठात.  त्यठाचठा पररणठार

झठाडठाच्यठा स्रठास्थ्यठारर हिद्योतद्यो.  झठाड पठानले गठाळसू  लठागतले  र हिले  असलेच चठालसू रठादहिलले  तर

पठाणश  घठालसून सपुद्धठा  तले  झठाडठालठा  न दरळठाल्यठारपुळले  अशश झठाडले  ररतठातसपुद्धठा.  म्हिणजले

दचकणरठातशचठा ओलसठारकपणठा र कठाषतकतसू रगगैरसचठा ओलसठारकपणठा हठाकरध्यले रसूलभसूत

फरक  आहिले  हिले  लक्षिठात  यलेईल.  एरढठासठाठश  कठाषतकतसूच्यठा  ओलसठारकपणठालठा

ओलसठारक  म्हिणतठात  र  दचकणरठातश  रगगैरसच्यठा  ओलसठारकपणठालठा  ओलधठारक

म्हिणतठात. त्यठारपुळले  त्यठातशल रसूलभसूत फरक पक्कठा लक्षिठात रठाहिण्यठास रदत हिद्योईल.



रहिठारठाषष ठातशल  बहिहतलेक  सरर  शलेतजदरनशतशल  ओलसठारकठाचले  प्ररठाण

आरश्यकतलेपलेक्षिठा खसूपच करश झठालले असल्यठारपुळले  जदरनशचश सपुपशकतठा करश हिद्योत चठाललश

आहिले. त्यठाकरशतठा रद्योठठा प्ररठाणठात ओलसठारकठाचश रद्योठश रठातठा सतत कठाहिश ररर दलेऊन

हिश तपुटश भरून कठाढलश पठादहिजले.
२)  नतकठारक खतले  : रनस्पतळींच्यठा दहिररळश भठागठाचले पद्योरण नतयपुक्त रसठाकरपुळले

हिद्योत असतले. त्यठारपुळले  रनस्पतळींचश पठानले दठाट दहिररशगठार हिद्योतठात र ससूयरशक्तकीचले शद्योरण र

त्यठादठारठा दनरठारण हिद्योणठारले अन्न हठाकचश रठाढ अलधक हिद्योतले. त्यठादशरठाय पलठाश र स्फपु रद हठा

द्रिव्यठाकचले  शद्योरणहिश  रनस्पतश  अलधक चठाकगल्यठा  प्रकठारले  करू शकतले.  रद्योडक्यठात,  असले

म्हिणतठा  यलेईल  ककी,  नतरसठाच्यठा  यद्योग्य  प्ररठाणठातशल  उपलब्धतरपुळले  रनस्पतशचश  रठाढ

जद्योरठानले हिद्योण्यठास रदत हिद्योतले र त्यठारपुळले  नतयपुक्त खतले रनस्पतशलठा दरळणले अदतआरश्यक

असतले.  जर नतयपुक्त खतठाकचठा पपुररढठा करश झठालठा तर पठानले दपरळश पडतठात,  रपुळठाकच्यठा

रठाढशरर रठाईट पररणठार हिद्योऊन पलठाश र स्फपु रद द्रिव्यठाकचले  शद्योरण दबघडतले र त्यठारपुळले

धठान्य (फळले) गळतठात र पशक लरकर रयठात यलेतले र उत्पन्नठारर दरपरशत पररणठार हिद्योतद्यो.
रनस्पतशतशल प्रलरनठाकच्यठा घडण्यठारध्यले नतठाचठा सरठारलेश असतद्यो र म्हिणसून नतठाचठा

सरठारलेश  रनस्पतळींच्यठा  पद्योरकद्रिव्यठाकरध्यले  असणले  अदतरहित्त्रठाचले  असतले.  त्यठाकरशतठा

नतकठारक खतले रनस्पतळींच्यठा गरजलेनपुसठार जदरनशलठा दलेणले जरुरशचले सरजलले जठातले.
नतकठारक खतले करश असल्यठास झठाडठाचश (दपकठाचश) रठाढ रकदठारतले. पठानले दपरळश

हिद्योतठात.  करपसू  लठागतठात र जळतठात.  तसलेच धठान्यठाचश  कणसले  सपुरकपु तसून  जठातठात र

दपकठाचले प्ररठाण करश हिद्योतले. जर खतठाचश रठातठा जठास्त झठालश तर पठानले जरठा जठास्तच दठाट

दहिररश  र  गपुबगपुबशत  हिद्योतठात,  त्यठाकच्यठारध्यले  चपुण्यठा  पडतठात  र  रनस्पतशचश  पसूणर  रठाढ



(रयठात यलेण्यठास) हिद्योण्यठास उशशर लठागतद्यो, त्यठारपुळले  दपकठारर (उत्पठादनठारर) अदनसश्चत

पररणठार हिद्योतद्यो,  तसलेच झठाडठाचश रद्योगप्रदतबकधक क्षिरतठा करश हिद्योऊन दपकठाकरर दकडळींचठा

प्रठादपुभठारर हिद्योण्यठाचश शक्यतठा असतले.
३)  पलठाशकठारक  खतले  : भठाज्यठा  र  ललेग्यपुदरनस  रनस्पतळींच्यठा  रठाढशसठाठश

पलठाशठाचश फठार गरज असतले.  त्यठाचप्ररठाणले झठाडठाकनठा र इतर दपकठाकरध्यले रद्योगप्रदतकठारक

शक्तकी  त्यठारपुळले  यलेतले.  ककीटकठाकपठाससून  र  रकडशपठाससून  बचठार  करण्यठाचले  सठारथ्यर

रनस्पतळींरध्यले पलठाशठारपुळले  यलेतले. दपष र शकर रठा दनरठारण करणठाऱ्यठा रनस्पतळींनठा त्यठाकच्यठा

रठाढशसठाठश पलठाश अदतशय आरश्यक असतद्यो.  जसले,  फळझठाडले,  बटठाटठा,  ऊस,  गहिह

रगगैरले. रनस्पतळींरधशल पलेशळींनठा नत शद्योरणठाच्यठा कठारठात पलठाशयपुक्त खतठाकरपुळले  बरशच रदत

हिद्योतले.  सररप्रकठारच्यठा  धठान्य,  कडधठान्य र कक दरपुळठाकच्यठा  रठाढशसठाठश  पलठाश आरश्यक

आहिले.
कठाहिश रनस्पतश त्यठाकच्यठा गरजलेपलेक्षिठा जठास्त पलठाश गहिण करून सठाठरसू शकतठात.

जनठाररठाकसठाठश  गरतठाचले  उत्पठादन करतठानठा  पलठाशठाचश  दरशलेर  रठातठा  दठारश.  पलठाश हिले

नतठाच्यठा शद्योरणठास र त्यठा अनपुरकगठानले प्रलरनठाकच्यठा रठाढशस रदत करतठात.

पलठाशकठारक  खतठाकचले  प्ररठाण  करश  झठाल्यठास  कठाहिश  प्रकठारच्यठा  रनस्पतळींच्यठा

पठानठाकरर डठाग पडतठात र पठानले करपसून जठातठात. जठादठा रठातठा झठाल्यठास दरशलेर कठाहिश रठाईट

पररणठार हिद्योत नसलठा तरश कठाहिश रलेळठा रनस्पतश रयठात यलेणले लठाकबणशरर पडतले; परकतपु हिठा

पररणठारसपुद्धठा रठारपुलश असठा असतद्यो. म्हिणजले नतकठारक खतठाकच्यठा इतकठा दरशलेर लक्षिठात

यलेणठारठा नसतद्यो.



४)  स्फपु रदकठारक खतले  : रनस्पतशच्यठा आडव्यठा रठाढशस रदत करतले. (जसले

नत र पलठाश रनस्पतशच्यठा उभ्यठा रठाढशस रदत करतठात.) नरनरशन पलेशळींच्यठा रठाढशरपुळले

रनस्पतशचश अन्न सठाठरसून ठलेरण्यठाचश क्षिरतठा रठाढतले र त्यठारपुळले  धठान्य र फळठाकचले उत्पठादन

जठास्त हिद्योतले.  दपकठाकचश दनरद्योगश रठाढ,  यद्योग्य रलेळश कणसले यलेणले  र यद्योग्य प्ररठाणठात भरणले

(पद्योकळ न रठाहिणले) हठा कठारठात स्फपु रदकठारक खतठाकचश रठातठा उपयपुक्त ठरतले. रनस्पतशचश

रद्योगदनरठारक क्षिरतठा सपुधठारतले र झठाडठाच्यठा बपुकध्यठास तठाकद आणतले र त्यठारपुळले  फठाकदठा रठा

डहिठाळ्यठा सहिज रठाकत रठा तपुटत नठाहिशत. स्फपु रदकठारक खतठाकचश यद्योग्य रठातठा ददल्यठारपुळले

ललेग्यपुदरनस गकरश उतलेलजत हिद्योतठात र नत शद्योरण कठायर अलधक जद्योरठानले हिद्योऊ शकतले.
स्फपु रदकठारक खतठाकचश रठातठा करश झठालश तर बशजठाकचले अककपु र फपु टलले तरश त्यठापपुढले

रठाढ नशट हिद्योत नठाहिश.  पशक खपुजले र न रठाढतठा तलेरढलेच रठाहितले.  झठाडठाच्यठा रपुळठाकचश रठाढ

व्यरसस्रतपणले हिद्योत नठाहिश, तसलेच कठाहिश रलेळलेलठा दपकठाच्यठा दठाकडठारर र पठानठारर लठालसर

डठाग  पडतठात.  तरशसपुद्धठा  स्फपु रदठाच्यठा  करश  रठातलेचठा  अकदठाज  नतठाच्यठा  रठातलेच्यठा

करशपणठाइतकठा  तशव्र  नसतद्यो.  त्यठाचले  कठारण रनस्पतशच्यठा  रठाढशस नत  हिले  स्फपु रद  र

पलठाशठापलेक्षिठा जठास्त प्ररठाणठात हिरले असतले.
स्फपु रद करश असललेल्यठा जदरनशररशल चठाऱ्यठारर पद्योसललेलश जनठाररलेसपुद्धठा खपुजश र

रद्योगट  ददसतठात  र  त्यठाकच्यठा  कठातडशलठा  हिठात  लठारल्यठास  तश  सपुजट  अशश  गपुबगपुबशत

लठागतले.
नत खतठाच्यठा जठादठा रठातलेरपुळले  जले  अदनष पररणठार हिद्योणठार तले  स्फपु रदच्यठा यद्योग्य

रठातलेरपुळले  सठाररलले  जठातठात.  म्हिणजले  रनस्पतशच्यठा रठाढशत स्फपु रद अदतशय आरश्यक



आहिले.  स्फपु रदचश रठातठा जठास्त झठाल्यठास दररठाणसू  रद्योगठाकचठा  प्रठादपुभठारर  दपकठाकरर हिद्योण्यठाचठा

धद्योकठा असतद्यो.
५) सक्लष ससदद्रिय द्रिव्यले  : हठा गटठारध्यले असकख्य ससदद्रिय द्रिव्यले यलेतठात र त्यठाकचले

रगर्वीकरण दचरटक र दचकटठा हठा सदरठारध्यले यलेरले  कले लले आहिले.  कठाहिश द्रिव्यले  लजरठाणसूकनठा

खठाद  पपुररतठात  र  त्यठादठारठा  म्हिणजले  अप्रत्यक्षिपणले  रनस्पतशलठा  पद्योरक  ठरतठात.

त्यठाचप्ररठाणले जदरनशचठा ओलसठारक गपुण रठाढण्यठास रदत करतठात.  जदरनशचश दपकठाकनठा

आधठार  दलेण्यठाचश  शक्तकी  रठाढतले.  म्हिणजले  ज्यठा  जदरनशरध्यले  हिश  द्रिव्यले  असतठात  त्यठा

जदरनशरध्यले  दपकले  तठाठ,  सरळ रठाढसू  शकतठात र  रठाकसू न  तद्योल गलेल्यठागत जदरनशरर

आडरश पडत नठाहिशत. तसलेच अशठा जदरनशतशल झठाडले रठा रद्योपले उपटण्यठाचठा प्रयत्न कले लठा

तर तश सहिज उपटतठा यलेत नठाहिशत.

सक्लष ससदद्रिय द्रिव्यले  सपुद्धठा जदरनशरध्यले  ओल धरून ठलेरण्यठास रदत करतठात.

अशश द्रिव्यले  जले  पठाणश  धरून ठलेरतठात  तले  पठाणश  रपुळठाकनठा  सहिज दरळण्यठाजद्योगले  असतले;

त्यठारपुळले  रपुळठाकचश रठाढ जद्योरठानले हिद्योतले.  त्यठादशरठाय कठाहिश सक्लष द्रिव्यले स्रततीः प्रत्यक्षि खत

अशठा प्रकठारठाकरध्यले  रद्योडतठात,  म्हिणजले  झठाडठाकचश  रपुळले  त्यठाकचले  सरळ सरळ शद्योरण करू

शकतठात. अशठा रशतशनले सक्लष ससदद्रिय द्रिव्यलेहिश झठाडठाकच्यठा रपुळठाकच्यठा र पयठारयठानले झठाडठाकच्यठा

रठाढशलठा पद्योरक ठरतठात.

सक्लष ससदद्रिय द्रिव्यले ५ % पलेक्षिठा जठास्त झठालश तर रठात कठाहिश तठास हिद्योऊ शकतद्यो.

त्यठाचले कठारण अशश द्रिव्यले रठातशलठा धरून ठलेरतठात, त्यठारलेळश रठातशरधशल ससच्च्छिद्रितठा करश

हिद्योतले र त्यठाचठा पररणठार असठा हिद्योतद्यो ककी, जदरनशरधशल हिरलेचले प्ररठाण करश हिद्योतले. त्यठारपुळले

रपुळठाकनठा  हिरठा  दरळत नठाहिश  र  रपुळले  गपुदररून जठातठात.  आपण जठाणसून  आहिद्योत  ककी,



झठाडठाचश  रपुळलेसपुद्धठा  त्यठाकच्यठा  पठानठाकप्ररठाणले  श्रसन  करशत  असतठात  र  हिले  श्रसन  बकद

झठाल्यठारपुळले  कले शरपुळठाकचश  बठाह त्रचठा जठाड हिद्योऊन त्यठाकचश रसशद्योरणक्षिरतठासपुद्धठा करश

हिद्योतले र तश दनरुपयद्योगश हिद्योतठात. हठाकरतठा सक्लष द्रिव्यठाकचले प्ररठाण ४ तले ५ % पलेक्षिठा जठास्त

हिद्योणठार नठाहिश, अशश दक्षितठा बठाळगलश पठादहिजले.
६)  लजरठाणसू  खठाद  : जदरनशरध्यले  दरदरध  प्रकठारचले  एकपलेशश  जशर  जगत

असतठात.  हिले  लजरठाणसू  जदरनशतशल ससदद्रिय पदठारठार्षांचठा अन्न म्हिणसून उपयद्योग करतठात र

त्यठाकच्यठा रठाढशसठाठश सतत कठाहिश ससदद्रिय द्रिव्य जदरनशत पपुररठारले लठागतले. कठारण हिले लजरठाणसू

जसले जगतठात र सकख्यलेनले रठाढतठात तसले ररतठात र त्यठाकच्यठा रपृत पलेशशतसून रनस्पतशलठा

दतचले  पद्योरण दरळत असतले.  सरर  अप्रत्यक्षि खतले  हठा सदरठात रद्योडतठात.  जलेव्हिठा ससदद्रिय

पदठारर कपु जरलले जठातठात तलेव्हिठासपुद्धठा अशठाच प्रकठारच्यठा लजरठाणसूकच्यठा रदतशनले हिले कठार कले लले

जठातले.
ससदद्रिय  पदठारठार्षांरध्यले  नतठापलेक्षिठा  कबठारचले  प्ररठाण  नलेहिरश  जठास्त  असतले.  त्यठारपुळले

लजरठाणसूकचश रठाढ सतत हिद्योण्यठास अडरळठा यलेतद्यो. कठारण हठा लजरठाणसूकच्यठा पलेशश घडणशरध्यले

नतठाचश आरश्यकतठा असतले. अशठासठाठश लजरठाणसू खठाद हठा सदरठात रद्योडणठाऱ्यठा खतठाच्यठा

दनदररतशरध्यले  नतयपुक्त  (रठासठायदनक)  खतले  पपुररठारश  लठागतठात.  अगदश  खतदनदररतश

करणठाऱ्यठा कठारखठान्यठात हिले करठारले लठागतले. अशठा रशतशनले नत रठासठायदनक खत र त्यठालठा

पसूरक म्हिणसून अल्प प्ररठाणठात स्फपु रद खत (रठासठायदनक) घठातल्यठानले लजरठाणसूकचश अतद्योनठात

रठाढ हिद्योऊन लजरठाणसू खठाद खत तयठार हिद्योतले. त्यठाबदल रशतसर पद्धतश आपण नकतरच्यठा

प्रकरणठात पठाहिणठार आहिद्योत.



७) जशररस सकरधरक : रनपुष्यप्रठाण्यठाच्यठा जगण्यठासठाठश र शरशरठाच्यठा यरठायद्योग्य

रठाढशसठाठश आपण जशरनसत्त्रठाकचठा उपयद्योग करतद्यो. हिश जशरनसत्त्रले जर पपुरलेशठा प्ररठाणठात

दरळठालश नठाहिशत तर इतर अन्न जरश भरपसूर दरळठालले तरश शरशरठाचले यद्योग्यप्रकठारले पद्योरण

हिद्योत नठाहिश. हिश जशरनसत्त्रले अदतशय करश प्ररठाणठात आपल्यठालठा हिरश असतठात. परकतपु

तश इतर अन्नठाचठा शरशरठालठा उपयद्योग हिद्योण्यठाच्यठा दृषशनले  अदतशय रहित्त्रठाचश कठारदगरश

करशत असतठात. हिले जसले आपण सररजण जठाणसून आहिद्योत त्यठाचप्ररठाणले रनस्पतशलठासपुद्धठा

जशरनसत्त्रठाकचश  गरज असतले.  अरठारत,  रनस्पतशचश  जशरनसत्त्रले  र  आपलश हठाकरध्यले

बरठाच  फरक आहिले.  आणखश  एक सठाम्य  असले  ददससून  यलेतले  ककी,  आपल्यठालठा  हिरश

असललेलश सररच जशरनसत्त्रले  आपण तयठार दरळरत नठाहिश तर कठाहिश आपण स्रततीः

शरशरठारध्यले तयठार करतद्यो. रनस्पतळींच्यठा बठाबतशतसपुद्धठा असलेच कठाहिशसले घडत असतले.

रनस्पतश जले पद्योरक द्रिव्य रपुळठातसून शद्योरसून घलेतले त्यठाचठा पठानठारधशल अन्नदनदररतशशश

सकयद्योग  हिद्योऊन अशशच  जशररस-सकरधरकले  तयठार  हिद्योत  असतठात  र  तश  तशश  दनरठारण

हिद्योण्यठासठाठश खतले फठार रद्योठश कठारदगरश पठार पठाडतठात.

रनस्पतळींच्यठा  जशररस-सकरधरकठाकनठा  कठाहिश  गटठाकरध्यले  रठाटललेलले  आहिले.  त्यठाकनठा

ऑसक्सन  र  सठायटद्योककीदनन  अशठा  रशतशनले  सकबद्योलधतठात.  हठादशरठाय  लजबरशलठान,

एलरलशन, दरतकचकले , क्षिठार रगगैरले अनलेक आहिलेत. एकतर शलेतकरश हिले द्रिव्य पठान फरठाऱ्यठाच्यठा

रठाध्यरठानले रनस्पतशलठा पपुररसू शकतद्यो रठा खत र पठाणश हठाकचश शठास्त्रद्योक्त पद्धतशनले व्यरस्रठा

करून रनस्पतशलठा हिश द्रिव्यले स्रततीःच दनरठारण करण्यठास प्ररपृत करतद्यो.  बठाहिलेरून तयठार

जशररस  सकरधरकले  पठान  फरठाऱ्यठानले  पपुररणले  हिले  एक  अदतशय  रहिठागडले  कठार  आहिले,



त्यठाचप्ररठाणले त्यठारध्यले एक धद्योकठा सकभरतद्यो. तद्यो असठा ककी, जर रठातठा जठास्त झठालश तर

त्यठाचले  दरपरशत पररणठार हिद्योऊ शकतठात.  त्यठा उलट जर रनस्पतशलठा स्रततीःलठाच तश

दतच्यठा  गरजलेनपुसठार  दनरठारण  करण्यठास प्ररपृत कले लले  तर  तले  अलधक सद्योदयस्कर ठरलेल;

त्यठाचप्ररठाणले  रठातठा  जठास्त  रगगैरले  हिद्योण्यठाचठा  धद्योकठा  रठाहिठात  नठाहिश.  हठाकरशतठा  ससदद्रिय

खतदनदररतश करतठानठा अशठा कठाहिश गद्योषळींचठा दरचठार कले ल्यठास र नकतर शलेतकऱ्यठानले तले खत

अपलेदक्षित पद्धतशनले  रठापरल्यठास,  जशररस सकरधरक,  रनस्पतश स्रततीःच भरपसूर प्ररठाणठात

दनरठारण करशल र त्यठारपुळले  दतचले  इतर व्यरहिठार जसले,  ससूयरप्रकठाशठाचले  सकश्ललेरण करून

त्यठाच्यठा रदतशनले हिरलेतशल कबरसव्दप्रठादणल रठायसू र पठाणश हठाकचले अन्नठारध्यले रूपठाकतर करणले

र स्रततीःचश रठाढ करणले अलधक जद्योरठानले हिद्योईल.

ऑसक्सजनरपुळले  झठाडठाच्यठा  पठानठाकचश  र  इतर  भठागठाकचश  रठाढ  जद्योरदठार  हिद्योतले.

ससूयठारकडसून यलेणठाऱ्यठा प्रकठाशठाचले  सकश्ललेरण  (फद्योटद्यो लसन्रलेलसस)  अलधक प्रभठारश हिद्योऊन

अशश दपकले  भरपसूर उत्पन्न दलेण्यठायद्योग्य हिद्योतठात.

सद्योयटद्योकठायदनन प्रकठारच्यठा जशररस सकरधरकठारपुळले  रनस्पतशचठा बपुकधठा जठाड हिद्योऊन

त्यठाचश अन्न सठाठरसून ठलेरण्यठाचश क्षिरतठा सपुधठारतले र त्यठाचठा पररणठार म्हिणजले अलधक फळले ,

धठान्य  दरळसू  शकतले.  ररठाठशरध्यले  ऑसक्सननठा  प्रलेरक,  सठायटद्योदकदनननठा  पपुषक  र

लजबरशलठानलठा रधरक आदण एरलेललनलठा स्तकभक सकजशरकले  असले म्हिणतठात.

प्रत्यक्षि  र  अप्रत्यक्षि  खतले  : खतठाकच्यठा  एकक दर  दरभठागणशरधशल  दतसऱ्यठा

दृषशप्ररठाणले कठाहिश खतले रनस्पतशलठा लठागणठारले द्रिव्य स्रततीःच पपुररसू शकतठात. म्हिणजले अशश

खतले रनस्पतशलठा जशररस तयठार सस्रतशरध्यले प्रठाप्त करून दलेतठात. अशठा खतठाकनठा प्रत्यक्षि

खत म्हिणसून सठाकदगतललेलले आहिले.  कठाहिश खतठाकरधशल पद्योरक द्रिव्य रनस्पतश प्रत्यक्षि शद्योरसू



शकत नठाहिश.  त्यठासठाठश अशश द्रिव्यले प्ररर जदरनशतशल लजरठाणसू खठातठात र नकतर अशठा

लजरठाणसूकच्यठा दठारठा रनस्पतश आरश्यक जशररस शद्योरसून घलेतले.  अशठा खतठाकनठा  अप्रत्यक्षि

खत म्हिणसून सठाकदगतलले आहिले.
सकजशरक खतले  : कद्योणतलेहिश ससदद्रिय खत हिले एकठाच प्रकठारठात यलेऊ शकत नठाहिश.

परकतपु ससदद्रिय खतठाकरधशल कठाहिश घटक प्रत्यक्षि प्रकठारचले र द पुसरले कठाहिश घटक अप्रत्यक्षि

प्रकठारचले असले असतले.  कठारण ससदद्रिय खत हिले एक असकख्य ससदद्रिय रसठायनठाकचले कडबद्योळले

असतले. त्यठाचप्ररठाणले ससदद्रिय खतठाकरध्यले सकजशरकसपुद्धठा तयठार अससू शकतठात. दरशलेरकरून

सद्योनखतठाकरध्यले  अशठा  सकरधरकठाकचले  प्ररठाण बरलेच  असतले.  सकजशरकले हिश  रनस्पतशलठा  प्रठाप्त

व्हिठारशत, असले असलेल तर अशश खतले कपु जल्यठानकतर तठाजश रठापरठारश. कठाहिश रलेळठा अशश

खतले कपु जसून तयठार झठाल्यठारर सपुकरसून रग दपशव्यठाकरध्यले पपदकक ग करून ठलेरलश जठातठात.

जर आद्रिरतलेचले  प्ररठाण करश झठालले  तर अशठा खतठाकरधशल सकजशरकठाकचठा नठाश हिद्योण्यठाचश

शक्यतठा नठाकठारतठा यलेणठार नठाहिश. म्हिणजले सद्योनखत कपु जल्यठानकतर तठाजले  (ओलले) शलेतठालठा

दरळठालले तर तले अदतउतर असठा आरचठा अनपुभर आहिले.




प्रकरण चचौरले

ससदद्रिय खत-प्रकठारठाकच्यठा उत्पठादनठाचले तकत

हठा प्रकरणठारध्यले सरर  प्रकठारच्यठा ससदद्रिय खतठाकचले व्यठापठारश तत्त्रठारर उत्पठादन कसले

करठारले,  हठाचठा आपल्यठालठा दरचठार करठारयठाचठा आहिले.  त्यठाकरशतठा प्ररर आपण ससदद्रिय

खत म्हिणजले कठाय तले सरजसून घ्यठारयठास पठादहिजले.
कद्योणतठाहिश ससदद्रिय पदठारर, रग तद्यो रनस्पतशजन्य असद्यो अररठा प्रठादणजन्य अररठा

रत्स्य रठा पक्षिशजन्य असद्यो, जलेव्हिठा तद्यो सकपसूणर  कपु जसून जठातद्यो तलेव्हिठा त्यठाचले जले रूप असतले,

त्यठालठा ससदद्रिय खत असले म्हिणतठा यलेईल. आतठा प्रश्न यलेतद्यो तद्यो असठा ककी, नलेरकले  कपु जतद्यो

म्हिणजले  कठाय हिद्योतले? आतठा कपु जणले  हिठा शब्दप्रयद्योग हठा दठकठाणश एकठा दरदशष अरठारनले

रठापरलठा जठाणठार आहिले.  म्हिणजले यलेरले कपु जणले हिठा शब्द एकठा शठास्त्रद्योक्त अरठारनले उपयद्योगठात

आणलठा जठाणठार अससून एररशच्यठा ढद्योबळ अरठारनले नव्हिले.
कपु जणले  म्हिणजले  कद्योणत्यठाहिश ससदद्रिय पदठारठारचले  हिरलेष्णसू  अररठा अहिरलेष्णसू  (ऍरद्योदबक

अररठा  अनऍरद्योदबक)  लजरठाणसूकच्यठा  रदतशनले  दरघटन  करणले  आदण  त्यठादठारठा  ससदद्रिय

पदठारठारतशल कठाबरन र नत हठाकचले प्ररठाण जदरनशतशल लजरठाणसूकशश सपुयद्योग्य बनदरणले.
कपु जण्यठाचश दक्रयठा दद्योन प्रकठारच्यठा लजरठाणसूकच्यठा रदतशनले हिद्योऊ शकतले.  आतठा हठा

दद्योन  लजरठाणसूकच्यठा  जशरन  गरजठा  परस्परदररद्योधश  असल्यठारपुळले  एकठाच  रलेळश  एकठाच

पररसस्रतशत हिले दद्योनहिश लजरठाणसू कठार करणले अशक्य आहिले. त्यठाररून हठा दद्योघठाकसठाठश दद्योन

रलेगरलेगळ्यठा पररसस्रतशचश व्यरस्रठा करणले आरश्यक असतले.



ररशल दनररक्षिणठाररून एक गद्योष स्पष हिद्योतले ककी, कपु जदरण्यठाच्यठा दद्योन दभन्न पद्धतश

अससू शकतठात. त्यठापगैककी एकठा पद्धतशरध्यले फक्त हिरलेष्णसू लजरठाणसूकचठा रठापर करठारठा लठागलेल

र दपुसऱ्यठा पद्धतशरध्यले फक्त अहिरलेष्णसू लजरठाणसूकचठा रठापर करठारठा लठागलेल.

पदहिल्यठा  प्रकठारच्यठा  कपु जदरण्यठाच्यठा  पद्धतशलठा  ‘कक पद्योस्ट’  म्हिणतठात  र  त्यठालठा

सठाधठारणपणले ३ तले ४ रदहिनले लठागतठात.

दपुसऱ्यठा प्रकठारच्यठा कपु जदरण्यठालठा ‘बठायद्योकक पद्योस्ट’ म्हिणतठात.

ससदद्रिय खत बनदरण्यठाचले कपु जदरण्यठाव्यदतररक्त आणखश दद्योन प्रकठार आहिलेत. हठाकनठा

परररतरनशय पद्धतश  म्हिणतठात.  हठारध्यले ससूक्ष्र तसलेच गठाकडपुळठाकसठारख्यठा रद्योठठा जकतसूकचठा

उपयद्योग हिद्योतद्यो. हिले जकतसू सठापठासठारखले लठाकब असतठात र त्यठाकनठा पठायसपुद्धठा नसतठात. हिले जकतसू

ससदद्रिय पदठारर रद्योठठा प्ररठाणठात भक्षिण करून त्यठाकच्यठा दरषलेदठारठा जले पदठारर बठाहिलेर पडतठात

तले उतर खत असतले. हठाकनठा ‘जकतसू दरघटन’ अररठा ‘रदररकल्चर’ असले म्हिणतठात.

ससदद्रिय खतदनदररतशतशल हिरलेष्णसू दरघटनपद्धतशचठा आतठा दरचठार करूयठा.
हठाकरशतठा  जले  लजरठाणसू  रठापरलले  जठातठात,  तले  सररसठाधठारणपणले  सरर  जदरनशरध्यले

असतठात.  त्यठाकतशल  कठाहिश  लजरठाणसू  बपुरशशच्यठा  जठातशतशल  म्हिणजले  रनस्पतशस्ररूप

असतठात.  त्यठाकचश  रठाढ  रनस्पतशप्ररठाणले  हिद्योतले  र  त्यठाकनठा  रनस्पतशप्ररठाणले  नत,  स्फपु रद

हठाकचश गरज असतले. हिरलेष्णसू लजरठाणसूकनठा आपल्यठा जशरनक्ररठासठाठश नत र स्फपु रदचश गरज

असतले.  हठा लजरठाणसूकचठा जशरनक्रर सपुरळशत चठालण्यठासठाठश आद्रिरतठा,  उष्णतठा  (२८० तले

३८० ससदटगलेड)  र सठारसू ५ तले  ८ असठारठा लठागतद्यो.  जर हठारध्यले  बदल झठालठा तर हिले

लजरठाणसू सपुप्त हिद्योतठात र त्यठाकचश जश दक्रयठा ससदद्रिय पदठारठाररर चठालसू असतले तश बकद हिद्योऊन

ससदद्रिय खत अससूनहिश  कठाहिश  उपयद्योग  हिद्योत नठाहिश.  हठाररून एक गद्योष लक्षिठात आलश



असलेल  ककी,  ससदद्रिय  खत  स्रततीः  असले  कठाहिशच  करू  शकत  नठाहिश  ककी,  ज्यठारपुळले

रनस्पतशलठा प्रत्यक्षि फठायदठा हिद्योईल. परकतपु अप्रत्यक्षिररत्यठा म्हिणजले लजरठाणसूकच्यठा दक्रयठाकदठारठा

हिश  खतले  रनस्पतशलठा खसूप उपयद्योगश  पडतठात.  जलेव्हिठा  लजरठाणसू  हिश  ससदद्रिय खतले  भक्षिण

करतठात  र  त्यठादठारठा  कठाबरन  डठाय  ऑक्सठाईड  रठायसू  हिळसूहिळसू  सद्योडतठात;  हिठा  रकड

कबरसव्दप्रठादणल रठायसू  (पपुढले  आपण यठा  रठायसूलठा  कबर  रठायसू  असले  सद्योयशसठाठश  सकबद्योधसू.)

पठानठाकनठा  फठारच  उपयद्योगश  पडतद्यो.  त्यठादशरठाय  अशठा  दक्रयठाकरपुळले  कठाहिश  सकजशरक  र

जशरनसत्त्रलेसपुद्धठा दनरठारण हिद्योतठात र तश झठाडठाकनठा उपयद्योगश पडतठात. आणखश असले ककी, हिले

जशरठाणसू  जदरनशरधशल धठातसू  जले  रनस्पतशच्यठा रठाढशलठा अदतशय उपयपुक्त असतठात तले

(कप सल्शयर,  पद्योटपदशयर,  जस्त,  तठाकबले,  रकाँगनशज,  रकॉललसब्डदनयर रगगैरले)  शद्योरण करून

अशठा रशतशनले उपलब्ध करतठात ककी, ज्यठाकच्यठारपुळले  रनस्पतळींचले उतर पद्योरण हिद्योतले.
आतठा जर ससदद्रिय पदठारर  न कपु जदरतठा,  तसलेच जदरनशलठा ददलले  तर नठाहिश  कठा

चठालणठार हिठा प्रश्न उपसस्रत हिद्योतद्यो, तर त्यठाचठा सदरस्तर दरचठार करठायलठा पठादहिजले.
न कपु जललेल्यठा रठानस्पदतक ससदद्रिय पदठारठार्षांरध्यले कठाबरन र नत हठाकच्यठा प्ररठाणठात

फठार रद्योठठा फरक असतद्यो. सररसठाधठारणपणले ४० : १ असले हिले प्ररठाण अससू शकतले. आतठा

रठातशरध्यले  हिले  ससदद्रिय पदठारर  न कपु जदरतठा घठातलले  तर कपु जण्यठाच्यठा दक्रयलेस रठातशरध्यले

सपुरूरठात हिद्योतले.  फठार रद्योठठा प्ररठाणठारध्यले कबर  असल्यठारपुळले  लजरठाणसूकचश रठाढ पण फठार

रद्योठठा प्ररठाणठारध्यले हिद्योऊ लठागतले.  हिले जरश चठाकगलले असलले,  तरश त्यठाचले इतर दद्योन फठार

रठाईट पररणठार आढळसून यलेतठात.  एक तर हठा सरर  लजरठाणसूकनठा  पपुरलेल एरढले  नत तलेरले

नसतले; कठारण लजरठाणसूकचले कबर-नत प्ररठाण ५ : १ च्यठा प्ररठाणठात असतले. म्हिणजले नतठाचठा

तपुटरडठा  भठाससू  लठागतद्यो  र  रग  हिले  नत  हिले  लजरठाणसू  रठातशतशल  इतर  घटकठाककडसून



जबरदस्तशनले खलेचसू लठागतठात.  हठारध्यले झठाडठाकचश रपुळलेसपुद्धठा यलेतठात र नत हिले झठाडठाकरधसून

कठाढसून  घलेण्यठाइतपत  पररसस्रतशसपुद्धठा  यलेऊ  शकतले.  अशठा  पररसस्रतशत  झठाडले  रठाळसून

जठातठात र दपकठारर अदनष पररणठार हिद्योतद्यो. दपुसरठा रठाईट पररणठार म्हिणजले, लजरठाणसूकच्यठा

झपठाटठानले रठाढण्यठाच्यठा दक्रयलेरपुळले  उष्णतठा दनरठारण हिद्योतले र जदरनशचठा आतशल भठाग तठापसू

लठागतद्यो. झठाडठाकचश रपुळले  तठापल्यठास त्यठाकचठा ऑस्रकॉदटक दठाब (परठासरण दठाब) करश हिद्योतद्यो

र पठाणश र इतर जशरनठारश्यक द्रिव्य शद्योरण्यठाचश क्षिरतठा बरशच करश हिद्योतले.  पररणठारततीः

झठाडठाकनठा  खदनज द्रिव्यठाकचठा  पपुररठठा  नशट  न  झठाल्यठारपुळले  र  पठाण्यठाचठाहिश  पपुररठठा  करश

झठाल्यठारपुळले  पपुन्हिठा झठाडले रठाळसून जठातठात र दपकठारर अदनष पररणठार हिद्योतद्यो.
आणखश कठाहिश जरठा करश रहित्त्रठाचले, परकतपु बरलेच घठातक असले दपुष्पररणठार आढळसून

यलेतठात. तले असले : ससदद्रिय पदठारर  हिले पपुष्कळशठा ककीडककीटठाणसूकचले अन्न असल्यठारपुळले  हिले त्यठा

दठकठाणश आकदररलले जठातठात र त्यठाकचशहिश त्यठा दठकठाणश रठाढ हिद्योऊ लठागतले.  लजरठाणसूकपलेक्षिठा

हठा ककीटकठाकचठा  भक्षिण-रलेग  जठास्त असतद्यो,  त्यठारपुळले  तलेच सरर  ससदद्रिय पदठारर  खठाऊन

फस्त करतठात.  रग इतर अन्नठाकडले म्हिणजलेच उभ्यठा दपकठाकडले त्यठाकचश नजर रळतले र

नकतर सरर  दपकठाकरर ककीड पडतले.  दपुसरले असलेच कठारण म्हिणजले रद्योठले  प्रठाणश जसले,  उकदशर,

घपुशश. हिले प्रठाणश हठा ससदद्रिय पदठारठार्षांचठा फडशठा पठाडतठात र त्यठाबरद्योबर दपकठाकचश रपुळलेसपुद्धठा

कपु रतडसून टठाकतठात र उभ्यठा दपकठारर सपुद्धठा हिलठा हिद्योऊ शकतद्यो. हठाकरशतठा जर ससदद्रिय

पदठारर  एक रद्योठठा खडठा करून त्यठारध्यले  टठाकलले असतशल,  तर शलेरटचठा सठाकदगतललेलठा

धद्योकठा दरशलेर अनपुभरठास यलेतद्यो. आणखश एक धद्योकठा सकभरतद्यो तद्यो अशठारपुळले  ककी, ससदद्रिय

पदठारर कपु जसू लठागल्यठारर कठाहिश रलेळ कठाहिश रठादकले  (टकॉसक्सन्स) तयठार हिद्योतठात. हिश दररठारश

द्रिव्यले रनस्पतशच्यठा रपुळठाकनश शद्योरण कले ल्यठास त्यठाकचठा नठाश हिद्योऊ शकतद्यो.



आतठापयर्षांत आपण ससदद्रिय पदठारर  (रठानस्पदतक)  तसलेच जदरनशत खत म्हिणसून

घठातलले तर कठाय हिद्योतले तले पठादहिलले. आतठा हठारर तद्योड म्हिणसून कठाहिश उपठाययद्योजनठा शक्य

आहिले कठा, तले पठाहिह यठा. रर ददललेलश ५ दरशलेर लक्षिठात यलेणठारश कठारणले रद्योडक्यठात रठाकडसू यठा :
१)  नतपपुररठठा  करश  झठाल्यठारपुळले  रनस्पतशतशल  नत  खलेचलले  जठाऊन त्यठारपुळले

धद्योकठा.
२)  दरघटनदक्रयठा उष्णतठाजनक असल्यठानले  जदरनशचले  तठापरठान रठाढसून त्यठारपुळले

धद्योकठा.
३) ककीड-ककीटकठाकचठा प्रठादपुभठारर हिद्योऊन त्यठारपुळले  धद्योकठा.
४) उकदशर, घपुशश हठाकचठा प्रठादपुभठारर हिद्योऊन त्यठारपुळले  धद्योकठा.
५) रठादकले  दररठारश द्रिव्यले दनरठारण हिद्योऊन त्यठारपुळले  धद्योकठा.

पदहिल्यठा कठारणठारर रठात करण्यठासठाठश जर नतठाचठा पपुररठठा नतयपुक्त रठासठायदनक

खतठाकचठा रठारठा करून कले लठा तर नरशनच प्रश्न दनरठारण हिद्योतठात.

एक तर  नतठाचठा  पपुररठठा  झठाल्यठारपुळले  लजरठाणसूकचश  रठाढ  न  अडखळतठा  इतक्यठा

जद्योरठानले  हिद्योतले  ककी जरशन अलधकच तप्त हिद्योतले.  र दपुसरठा धद्योकठा असठा ककी जर नतखत

नलेरकले  ससदद्रिय पदठारर जलेरले आहिलेत त्यठा व्यदतररक्त दठकठाणश दपकठाकजरळ पडलले आदण असले

नलेहिरश  हिद्योऊ शकतले  तर दपकठाकनठा  जरुरशपलेक्षिठा जठास्त नत दरळठाल्यठारपुळले  दपकठाकरर रद्योग

पडण्यठाचश भशतश दनरठारण हिद्योतले.
आतठा उष्णतलेरर रठात करण्यठासठाठश जठादठा पठाणश दठारले तर त्यठारपुळले  जदरनशचश धसूप

हिद्योतले,  हिलेहिश बरद्योबर नठाहिश.  ककीड-ककीटठाणसूकनठा नष करण्यठासठाठश ककीटकनठाशकठाकचठा उपयद्योग



करणले म्हिणजले भलतलेच रहिठाग. हठा र अशठासठाठश ससदद्रिय पदठारर न कपु जतठा तसलेच शलेतठालठा

खत म्हिणसून घठालणले कले व्हिठाहिश धद्योक्यठाचलेच असतले हिले आपण पठादहिलले.
लजरठाणसू ससदद्रिय पदठारठार्षांचले भक्षिण करतठात तले त्यठाकच्यठा पपृषभठागठाररून.  हठाचठा अरर

ससदद्रिय  पदठारठार्षांच्यठा  भक्षिणठाचठा  र  पयठारयठानले  खत  बनण्यठाचठा  दर  त्यठाच्यठा  पपृषशय

क्षिलेतफळठाच्यठा  सरप्ररठाणठात  असतद्यो.  म्हिणजले  जलेरढले  पपृषशय  क्षिलेतफळ अलधक तलेरढठा

अलधक रलेगठानले  दरघटन  हिद्योणठार  र  पररणठारततीः  तलेरढश  जलद  खतदनदररतश  हिद्योणठार  हिले

उघडच आहिले. आतठा हिले तत्त्र दरशलेर रशतशनले सरजसून घलेण्यठासठाठश आपण एक उदठाहिरण

घलेऊयठा.  सरजठा,  एक कले ळशचले  पठान आहिले  र तले  आपण जदरनशरध्यले  कपु जदरण्यठासठाठश

आडरले पपुरलले आहिले. त्यठा पठानठाच्यठा पपुढच्यठा र रठागच्यठा भठागठाकचले दरळसून क्षिलेतफळ अदरठासले

आठ चचौरस फसू ट आहिले, असले सरजसूयठा. हठा पठानठालठा कपु जदरण्यठासठाठश सठाधठारणपणले दशड

रदहिनठा लठागतद्यो.  परकतपु  जर हिलेच पठान त्यठाचले  असकख्य बठारशक तपुकडले  करून र रठातशत

दरसळसून ठलेरलले  तर कपु जण्यठासठाठश ८ तले  १० ददरससपुद्धठा पपुरलेसले  हिद्योतठात.  अरठारत हठा

गदणतठाचठा अरर  असठा नठाहिश ककी, त्यठापलेक्षिठा अलधक म्हिणजले अगदश लगदठा कले लठा तर दद्योन

ददरसठाकत  कपु जलेल.  हठाचले  कठारण  लजरठाणसूकच्यठा  जशरनक्ररठाशश  हठा  कठालरठानठाचठा  सकबकध

असतद्यो. कठाहिश लजरठाणसू कठाहिश तठासठाकत दपुप्पट, दतप्पट हिद्योतठात, तर कठाहिळींनठा रठाढण्यठासठाठश

जठास्त कठाळ लठागतद्यो.  त्यठारपुळले  दकतशहिश बठारशक चसूणर  कले लले  तरश ससदद्रिय पदठारठार्षांचले  खत

बनदरण्यठास कठाहिश एक दकरठान रलेळ हिठा लठागतद्योच.  आणखशनहिश कठाहिश गद्योषळींचठा दरचठार

हिद्योणले जरुरशचले आहिले. त्यठापगैककी रहित्त्रठाचले म्हिणजले तपरठान.

आपण प्ररर पठादहिलले आहिले ककी,  लजरठाणसूकच्यठा रठाढशरर तपरठानठाचठा पररणठार हिद्योत

असतद्यो.  दकरठान  १८० सस.  तपरठानठापयर्षांत  लजरठाणसूकचश  रठाढ  हिद्योऊ शकतले.  त्यठाहिशपलेक्षिठा



तपरठान  उतरलले  तर  लजरठाणसूकच्यठा  रठाढशरर  अदनष  पररणठार  हिद्योऊन  तश  रकदठारतले  र

सठाधठारणततीः १०० सस.  तपरठानठालठा सकपसूणर  रठाकबसून लजरठाणसू  सपुप्त हिद्योतद्यो.  सरर  लजरठाणसूकचश

दनरदनरठाळ्यठा तपरठानठालठा दनरदनरठाळश प्रदतदक्रयठा असतले.  आदण हठा दठकठाणश ददललेलश

तपरठानलेहिश सररसठाधठारण सरर  प्रकठारच्यठा लजरठाणसूकनठा लठागसू हिद्योतठात. करठाल तपरठानठाबठाबत

३८० सस. हिले करठाल तपरठान रठानलले जठात असलले तरश दकत्यलेक लजरठाणसू ६०० सस. पयर्षांत

लजरकत रठाहिह  शकतठात.  लजरठाणसूकच्यठा पपुनरुत्पतशसठाठश २८० सस.  तले ३८० सस.  हिले तपरठान

अदतशय उतर असतले  र त्यठा  रयठारदलेरध्यले  जर तपरठान रठादहिलले  तर लजरठाणसूकचश  रठाढ

भररसठाठ हिद्योऊ शकतले.
तपरठानठानकतर दततकले च रहित्त्रठाचले  म्हिणजले  सठारसू.  सठारसू  हिठा  एक अकक अससून तद्यो

बशजठाककठाच्यठा सकख्यलेचठा लकॉग अकक असतद्यो. आतठा सठात सठारसू हिठा सररच जशरसपृषशत आदशर

रठानलठा जठातद्यो. परकतपु ससदद्रिय पदठारर कपु जतठानठा दनरठारण हिद्योणठाऱ्यठा दरदरध आम्ल, अल्कलश

द्रिव्यठाकरपुळले  त्यठाचठा सठारसू करश-जठास्त हिद्योत असतद्यो. कपु जरण्यठाचले कठार करणठाऱ्यठा लजरठाणसूकनठा

५ तले ८ हठारध्यले सठारसू असललेल्यठा रठाध्यरठारध्यले कठार करतठा यलेतले. हठापलेक्षिठा करश अररठा

जठास्त झठालठा तर लजरठाणसू एकतर नष हिद्योतठात दकक रठा आपलश जठागठा बदलतठात. म्हिणजले

त्यठा दरभठागठातसून दसूर जठातठात. कपु जण्यठाच्यठा दक्रयलेरपुळले  बहिहधठा सठारसू करश हिद्योण्यठाचशच जठास्त

शक्यतठा असतले र तद्यो ५ पलेक्षिठा करश हिद्योणठार नठाहिश, हठाचश दक्षितठा बठाळगणले हिले कपु जदरणठाऱ्यठा

दक्रयलेच्यठा यशसस्रतलेसठाठश आरश्यक असतले. अम्लतठा रठाढल्यठास सठारसू करश र अल्कलश

रठाढल्यठास सठातपलेक्षिठा जठास्त हिठालेत  असतठाले.
 तपरठान  र  सठारसूप्ररठाणलेच  आद्रिरतलेरपुळले  सपुद्धठा  सपुप्तठारस्रलेत  जठातद्यो  र  त्यठारपुळले

कपु जण्यठाचश दक्रयठा सकपसूणरपणले रठाकबतले.  आद्रिरतठा ९० तले १०० भठाग असठारश असले रठानलले



जठातले. म्हिणजले ससदद्रिय पदठारठार्षांचले सपुकले  (पठाणशदररदहित) रजन जलेरढले असलेल त्यठाच्यठाइतकले च

पठाणश त्यठारध्यले  शद्योरललेल्यठा अरस्रलेत असलले पठादहिजले,  रद्योडले  जठास्त ओलले असलले तरश

चठालतले  परकतपु  त्यठापलेक्षिठा  जठास्त पठाणश असल्यठास हिरलेष्णसू  जठातशचले  लजरठाणसू  कठार करशत

नठाहिशत  र  खसूपच  जठास्त  असल्यठास  अहिरलेष्णसू  जठातशचले  जकतसूसपुद्धठा  कठार  करू शकत

नठाहिशत.  यठाचठा अरर  कद्योणतले  लजरठाणसू  कठार करशत आहिलेत त्यठाप्ररठाणले  आद्रिरतठा  रठाखलश

पठादहिजले.
ररशल दररलेचनठाररून कपु जण्यठाच्यठा  दक्रयलेसठाठश  आरश्यक असललेल्यठा  घटकठाकचश

आपण पठाहिणश कले लश. आतठा त्यठाकचश यठादश करूयठा म्हिणजले रद्योडक्यठारध्यले सरर गद्योषश स्पष

हिद्योतशल.

१)  कपु जण्यठाचश  दक्रयठा  ससदद्रिय  पदठारठारच्यठा  पपृषशय  क्षिलेतफळठाच्यठा  सर प्ररठाणठात

असतले.
२)  कपु जण्यठाच्यठा दक्रयलेलठा  पसूणर  हिद्योण्यठास लठागणठारठा  दकरठान रलेळ हिठा  लजरठाणसूकचठा

प्रकठार आदण जशरनक्ररठानपुसठार ठरतद्यो.
३) कपु जण्यठाचश दक्रयठा चठालसू रठाहिण्यठास कठाहिश दकरठान तपरठान असठारले लठागतले र तले

१०० ससदटगलेड आपण रठानलले आहिले.
४)  कपु जण्यठाच्यठा  दक्रयलेचठा  रलेग  लजरठाणसूकच्यठा  सकख्यलेच्यठा  सरप्ररठाणठात  असतद्यो.

म्हिणजले अलधक लजरठाणसू असल्यठास अलधक लरकर कपु जण्यठाचश दक्रयठा पसूणर हिद्योणठार.
५)  कपु जदरण्यठाचले  कठार करणठारले  लजरठाणसू  २८० ससदटगलेड तले  ३८० ससदटगलेड हठा

तपरठान रयठारदलेत जठास्तशत जठास्त रलेगठानले रठाढतठात.



६) कपु जदरण्यठाचले कठार करणठारले लजरठाणसू ५ तले ८ सठारसू असललेल्यठा रठाध्यरठारध्यले

कठार करू शकतठात. हठाचठाच अरर कपु जण्यठाचश दक्रयठा हिद्योत असललेल्यठा भठागठाचठा सठारसू ५

पलेक्षिठा करश न हिद्योण्यठाचश र ८ पलेक्षिठा जठास्त न हिद्योऊ दलेण्यठाचश दक्षितठा घ्यठारयठास पठादहिजले.
७) कपु जण्यठाच्यठा दक्रयलेसठाठश आद्रिरतठा आरश्यक अससून दतचले प्ररठाण ९० तले १००

च्यठा आसपठास असठारले.  फठार सपुकले  रठा फठार ओलले  झठाल्यठास कपु जण्यठाचश दक्रयठा रठाकबसू

शकले ल.

८) कपु जण्यठाचश दक्रयठा अकधठारठात चठाकगलश हिठालेतले.
ररशल आठ कठारणठाकचठा नशट अभ्यठास करून त्यठानपुसठार पररसस्रतश सठाकभठाळण्यठाचश दक्षितठा

बठाळगल्यठास कपु जण्यठाचश दक्रयठा आपल्यठालठा हिरश तशश घडदरणले फठार अरघड नठाहिश हिले

अभ्यठासकठाकच्यठा लक्षिठात आलले असलेलच.

कपु जदरण्यठाच्यठा  कठारठात  उपयद्योगश  पडणठाऱ्यठा  लजरठाणसूकच्यठा  दनरदनरठाळ्यठा  रगठार्षांचठा

आतठा दरचठार करूयठा. त्यठारध्यले हिरलेष्णसू र अहिरलेष्णसू र इतर अशठा सरठार्षांचठा आपण पररचय

करू शकसू .  हठा लजरठाणसूकचले  असस्तत्र जदरनशरध्यले  असतले  आदण त्यठाकचश सकख्यठा कठाहिश

हिजठारठाकपठाससून  कठाहिश  कद्योटठारधश  इतककीसपुद्धठा  हिद्योऊ  शकतले.  तसलेच  कठाहिश  रलेळठा

जदरनशरध्यले अशठाहिश कठाहिश जठागठा असतठात ककी त्यठा दठकठाणश पदहिल्यठापठाससून कद्योठल्यठाहिश

प्रकठारचठा ससदद्रिय पदठारर  दबलकसू ल नसल्यठारपुळले  हठा लजरठाणसूकचठा सकपसूणर  अभठार असतद्यो.

सठाधठारणपणले जलेव्हिठा कपु जण्यठाचश दक्रयठा जदरनशबठाहिलेर आपण कपृ दतरररत्यठा करू इसच्च्छितद्यो

तलेव्हिठा रद्योडश रठातश दररजण म्हिणसून हठा ससदद्रिय पदठारठार्षांरध्यले दरसळतद्यो आदण अशश अपलेक्षिठा

करतद्यो ककी,  त्यठा रठातशतशल लजरठाणसू पपुढशल कठार करतशल.  परकतपु,  जर अशठा नरपुन्यठात

लजरठाणसूच  नसतशल  तर  त्यठाचठा  कठाहिश  उपयद्योग  हिद्योत  नठाहिश.  हठाकरशतठा  रठातशरध्यले



लजरठाणसूकचठा प्रठादपुभठारर आहिले ककी नठाहिश,  तले पठाहिहन त्यठा भठागठातशलच नरपुनठा दररजण म्हिणसून

रठापरठारठा.
आतठा  दरदरध  प्रकठारच्यठा  हठा  लजरठाणसूकचठा  अभ्यठास  रद्योडक्यठात  करू  यठा.

रठातशरधशल लजरठाणसूकचले दद्योन प्रकठार पठाडललेलले आहिलेत.

१)  रठानस्पदतक  लजरठाणसू  : त्यठारध्यले  एकपलेशश  (बपक्टलेररयठा),  रठातटश

(ऍक्टशनद्योरठायलसटशस), बपुरशश र शलेरठाळक  हठा प्रकठारठाकचठा अकतभठारर हिद्योतद्यो.
२)  पठाशरश  लजरठाणसू  : यठारध्यले  पलेशशतकतसू  (प्रद्योटद्योझद्योआ),  रद्योगजकतसू,  ककीटठाणसू

(नलेरपटकॉड) र इतर ददसणठारले ककीटक र ककीडश हठा प्रकठारठाकचठा अकतभठारर हिद्योतद्यो.
रठानस्पदतक लजरठाणसू  कपु जदरण्यठाच्यठा कठारठात रदत करतठात र पठाशरश लजरठाणसू

दपकठात रद्योगरठाई दनरठारण करण्यठास रदत करतठात.

रठानस्पदतक लजरठाणसूकरध्यले हिरलेष्णसू र अहिरलेष्णसू असले दद्योन प्रकठार ररशल ददललेल्यठा

प्रत्यलेक  रगठाररध्यले  आढळसू  शकतठात.  हिरलेष्णसू  म्हिणजले  ज्यठानठा  जगण्यठासठाठश  प्रठाणरठायसू

लठागतठाले र अहिरलेष्णसू म्हिणजले ज्यठाकनठा प्रठाणरठायसू नकठाले असतठाले.
पठाशरश लजरठाणसू हिरलेष्णसूच असतठात र त्यठारपुळले  अहिरलेष्णसू लजरठाणसूकचठा उपयद्योग करून

कपु जदरण्यठाचले  कठार  जलेव्हिठा  कले लले  जठातले  तलेव्हिठा  हिले  सरर  तठासदठायक  लजरठाणसू  (पठाशरश)

आपद्योआपच नष हिद्योतठात र अशठा रशतशनले तयठार कले ललेलले खत पठाशरश लजरठाणसूदररदहित असले

दरळतले.  हिरलेष्णसू  लजरठाणसूकच्यठा रदतशनले कपु जदरण्यठाचले  कठार कले ल्यठास जश उष्णतठा दनरठारण

हिद्योतले त्यठारपुळले  कठाहिश प्ररठाणठात पठाशरश लजरठाणसू नष हिद्योतठात; परकतपु सकपसूणरपणले त्यठाकचठा नठाश

हिद्योत नठाहिश. त्यठारपुळले  अशठा खतठाकरध्यले कठाहिश रलेळलेलठा पठाशरश लजरठाणसूकचठा सरठारलेश झठाललेलठा

असणले शक्य असतले.



हिरलेष्णसू  लजरठाणसूकनठा  जगण्यठासठाठश  हिरलेतशल प्रठाणरठायसू  लठागतद्यो  त्यठाचप्ररठाणले  हिरलेष्णसू

लजरठाणसूकरध्यले असले अनलेक प्रकठार आहिलेत ककी त्यठाकनठा हिरलेतशल नतरठायसू शद्योरसून त्यठापठाससून

आपलले  खठाद  बनदरतठा  यलेतले.  हिले  दद्योनहिश  हिरलेष्णसू  लजरठाणसू  खतठाकरधशल  र  त्यठारर

दरसळललेल्यठा  नत  खतठाकरधसूनसपुद्धठा  नतशद्योरण  करू  शकतठात.  हिले  लजरठाणसू  आपल्यठा

श्रसनठादठारठा बठाष्प र कबररठायसू सद्योडतठात.

अहिरलेष्णसू  लजरठाणसूकनठा  जगण्यठासठाठश  प्रठाणरठायसू  लठागत  नठाहिश.  एरढलेच  नव्हिले  तर

प्रठाणरठायसूरपुळले  हठा लजरठाणसूकचठा नठाश हिद्योऊ शकतद्यो.  म्हिणजले असले लजरठाणसू जगण्यठासठाठश र

त्यठाकचश रठाढ हिद्योण्यठासठाठश प्रठाणरठायसूदररदहित पररसस्रतशचश आरश्यकतठा असतले. हिले लजरठाणसू

कपु जणठाऱ्यठा  पदठारठार्षांतसून  तसलेच  नत  खतठारधसून  आपलश  नतठाचश  गरज  भठागरतठात.  हिले

लजरठाणसू  श्रसनठादठारठा  बठाष्प,  दररलेन र कबररठायसू  उत्सलजरत करतठात.  हठा लजरठाणसूकच्यठा

जशरनदक्रयलेरपुळले  ससदद्रिय पदठारठार्षांचले द्रिरशकरण हिद्योतले.
बठाककी सरर बठाबतशत कपु जण्यठाच्यठा दक्रयलेसठाठश आरश्यक अशठा आठ गद्योषश, ज्यठाकचठा

आधश उललेख आलठा आहिले, त्यठा हठा दद्योन्हिश प्रकठारच्यठा लजरठाणसूकसठाठश सरठान आहिलेत.

आतठा  दनरदनरठाळ्यठा  खत-प्रकठारठाकचठा  पद्धतशशर  र  एक  उदद्योग  उत्पठादन  कसले

करठारले यठाचठा दरचठार करू.



प्ररर पशपु-पक्षिश हठाकच्यठा दरषठा-रसूत यठा प्रकठारठाचठा 
दरचठार करठारठा लठागलेल.

पशपु-पक्षिश असठा सररसरठारलेशक शब्दप्रयद्योग यलेरले कले लठा असलठा तरश हठा दठकठाणश

रपुख्यत्रलेकरून सहिज उपलब्ध हिद्योणठाऱ्यठा पशसूकच्यठा र पक्ष्यठाकच्यठा दरषलेचठाच दरचठार करठारठा

लठागणठार आहिले.  ज्यठारध्यले गठाई-म्हिशश,  शलेळ्यठा र रसढठा हठा जनठाररठाकच्यठा दरषठा-रसूत र

पक्ष्यठाकरध्यले ककोंबडठाकच्यठा दरषलेचठा दरचठार करठारठा लठागलेल.

गठाय र  म्हिगैस  हठाकच्यठा  दरषलेचठा,  ज्यठालठा  आपण शलेण  म्हिणतद्यो  त्यठाच्यठा  जगैदरक

(बठायद्यो) प्रकपृ तशचठा रद्योडक्यठात पररचय करून घलेऊयठा.
शलेणठाचले  खत म्हिणसून  जले  रसूल्य  आहिले  तले  एकठा  रहित्त्रठाच्यठा  घटकठारर  अरलकबसून

असतले. तले हिले ककी, तले शलेण ज्यठा जनठाररठाकचले आहिले त्यठाकचठा आहिठार कशठा प्रकठारचठा आहिले, जर

जनठारर चठाकगलले सकस खठात असलेल तर त्यठाच्यठा शलेणठाचले नत,  पलठाश र स्फपु रद रसूल्य

ररच्यठा दजठारचले असतले. जर जनठारर उतर खठाद खठात अससून द पुभतले असलेल तर त्यठाचले

शलेण दपुय्यर दजठारचले परकतपु तरशहिश बऱ्यठापगैककी असले असतले. तसलेच जर जनठारर कष करणठारले

असलेल  तर  त्यठाचले  शलेण  दपुभत्यठा  जनठाररठाप्ररठाणलेच  दपुय्यर  प्रतशचले  ठरतले  आदण  जर

जनठाररठाचले खठाद सठारठान्य रठा दनकपृ ष दजठारचले असलेल तर त्यठाचले शलेणसपुद्धठा दनकपृ ष (नत,

स्फपु रद  र  पलठाश)  दजठारचले  ठरतले.  एक गद्योष  रठात  अशश  आढळसून  आलश  आहिले  ककी,

कद्योणत्यठाहिश प्रकठारचले जनठाररठाचले खठाद असलले र तले कद्योणत्यठाहिश पररसस्रतशरध्यले असलले,

जसले दपुभतले  रठा कषकरश र इतर,  तरश त्यठाच्यठा शलेणठातशल जशरसकरधरक रसूल्यले  बहिहतलेक

एकठाच प्रकठारचश असतठात.



एक हिजठार दकलद्योगपर  (१ टन)  शलेणखत खठालशलप्ररठाणले नत,  स्फपु रद र पलठाश

पपुरदरतले.
नत,  स्फपु रद र पलठाश हठा दतघठाकचठा उललेख यठापपुढले  एकत करण्यठाचश रलेळ सतत

यलेणठार असल्यठारपुळले  त्यठाकचले  रद्योडक्यठात ‘नस्फपु प’ असले  नठारठादभधठान करण्यठात यलेईल.

जसले नस्फपु प खतले, नस्फपु प प्ररठाण रगगैरले.

    नठार        दनकपृ ष     दपुय्यर     उतर
शलेणठातशल नत प्ररठाण   १.५० दकलद्यो  २.० दकलद्यो   ३.०० दकलद्यो
शलेणठातशल स्फपु रद प्ररठाण   १.०० दकलद्यो  १.२  दकलद्यो   १.६० दकलद्यो
शलेणठातशल पलठाश प्ररठाण   १.३० दकलद्यो  २.० दकलद्यो   ३.०२ दकलद्यो
 

शलेण जर बठारशक ररठाच्यठा रूपठात पसररसून लठारलले तर तले पटकन सपुकतले र त्यठालठा

सठाररणले  म्हिणतठात.  हठा पद्धतशनले  पसूरर्वीच्यठा  कठाळश  र  आतठासपुद्धठा  गठारठाकरधसून  घरठाच्यठा

जदरनश सठाररल्यठा जठातठात. हठा शलेणठाचठा दरशलेर गपुण म्हिणजले हठारध्यले रद्योगजकतसूकचश रठाढ न

हिद्योऊ दलेणठारले घटक असतठात र त्यठारपुळले  रद्योग-दनरठारक असठा त्यठाचठा उपयद्योग हिद्योतद्यो. हठा

त्यठाच्यठा  गपुणठारपुळले  शलेण  कपु जदरण्यठास  प्ररर  दररद्योध  हिद्योतद्यो.  शलेणठातशल  जकतसू  रठा

लजरठाणसूदररद्योधक द्रिव्य कपु जण्यठाचश दक्रयठा सपुरू हिद्योण्यठास सक्त दररद्योध करतठात.  त्यठारपुळले

शलेण कपु जदरण्यठास बरठाच रलेळ लठागतद्यो.  जर शलेणठारध्यले रसूत दरसळलले र हठा दरशणठाचश

आद्रिरतठा १०० % सठाकभठाळलश तर हिले लजरठाणसूदररद्योधक द्रिव्य दरघटन हिद्योऊन नष हिद्योतले र

रग  कपु जण्यठाचश  दक्रयठा  हिद्योण्यठास  शलेण  यद्योग्य  हिद्योतले,  परकतपु  स्रततीःहिहन  दरघटन करणठारले

लजरठाणसू रग तले हिरलेष्णसू असद्योत अररठा अहिरलेष्णसू असद्योत,  त्यठाकनठा उत्पन्न हिद्योण्यठास रदत



हिद्योत  नठाहिश.  हिरलेरधशल  असले  तरकगणठारले  लजरठाणसू  कधशकधश  हिले  कठार  करण्यठास  रदत

करतठात. परकतपु त्यठालठासपुद्धठा १० तले १५ ददरस रलेळ लठागतद्यो. अशठा रशतशनले रलेळ फपु कट

जठाऊ नयले म्हिणसून आधश चठाकगलले  कपु जललेलले शलेण नव्यठा शलेणठारध्यले  ५ % इतकले  चठाकगलले

दरसळठारले. हठालठा दररजण लठारणले असले आपण म्हिणसू यठा. हठा दररजणठारपुळले  कपु जण्यठाचश

दक्रयठा  २  तले  ३  ददरसठाकरध्यले  सपुरू हिद्योतले.  ‘शलेण  कपु जण्यठास दररद्योध करणठाऱ्यठा  अनलेक

कठारणठाकपगैककी एक रहित्त्रठाचले  कठारण असले आहिले  ककी,  शलेणठातशल कठाबरन र नतठाचले  प्ररठाण

सठाधठारणपणले ६० : १ इतकले  असतले.’
कपु जण्यठाच्यठा  दक्रयलेलठा  आद्रिरतलेचश  फठारच  रद्योठश  आरश्यकतठा  असल्यठारपुळले

‘कक पद्योस्ट’ (हिरलेष्णसू दरघटन) करतठानठा कपु जणठारले शलेण सठारलशरध्यले सठाठरठारले. हठाबदलचठा

तपशशल आपण पपुढशलप्ररठाणले प्रकरण ५ रध्यले पठाहिह. अहिरलेष्णसू दरघटन (बठायद्यो कक पद्योस्ट)

रध्यलेसपुद्धठा शलेणठातशल रद्योगदनरठारण द्रिव्यले लजरठाणसूकच्यठा रठाढशस दररद्योध करतठात र त्यठारपुळले

दररजण न लठारल्यठास र नपुसतलेच शलेण,  पठाणश  (१ :  १)  प्ररठाणठात दरसळसून  (चठाकगलले

एकजशर असले कठालरसून) ठलेरल्यठास २२ ददरसठाकपयर्षांत दरघटन प्रदक्रयठा सपुरू न झठाल्यठाचले

आढळसून यलेतले. अहिरलेष्णसू दरघटनठारध्यलेसपुद्धठा नत खत र रद्योडठा प्ररठाणठात स्फपु रद खत

(सपुपर फकॉस्फले ट)  दररजणठाबरद्योबर दरसळल्यठास दरघटनठाचश दक्रयठा फठार रलेगठानले  हिद्योतले,

असले आढळसून आलले आहिले.
हिरलेष्णसू दरघटनठारध्यले शलेण, रसूत र त्यठाबरद्योबर गद्योठठातशल इतर कले रकचरठा, गरत,

पठालठापठाचद्योळठा इत्यठादश गद्योळठा करून एकठारर एक असले रर दलेऊन सठाठठा कले लठा जठातद्यो. हिठा

सठाठठा  पद्योकळ असठारठा  म्हिणजले  हिरठा  त्यठारध्यले  दशरू शकले ल.  असठा सठाठठा  कपु जण्यठाचश

दक्रयठा सपुरू झठाल्यठारर बठारशक बठारशक हिद्योत जठातद्यो र त्यठारपुळले  खचतद्यो आदण त्यठातशल



पद्योकळपणठा करश  हिद्योतद्यो.  असले  हिद्योऊ दलेण्यठासठाठश  हिठा  सठाठठा  पकधरठा  तले  रशस ददरसठाकनश

उलटपठालट  करून  पपुन्हिठा  रचसून  ठलेरठारठा.  असले  न  कले ल्यठास  हिरलेष्णसू  दरघटनठाबरद्योबर

अहिरलेष्णसू  दरघटनसपुधठा  सपुरू  हिद्योऊन  दरश  दरघटनठाचठा  अनपुभर  यलेईल.  अहिरलेष्णसू

दरघटनठारपुळले  शलेण र त्यठाबरद्योबर असललेल्यठा इतर पदठारठार्षांचले द्रिरशकरण हिद्योऊ लठागल्यठारपुळले

सठाठठा  आपलठा  आकठार  सद्योडसू न  आजसूबठाजसूलठा  पसरू  लठागलेल.  त्यठाचप्ररठाणले  अशठा

सठाठठातसून दपुगर्षांधश यलेऊ लठागलेल. हिले चठाकगलले नठाहिश; कठारण दरश दरघटनठारध्यले कठाहिश रलेळठा

रठादकले  (टकॉसक्ससस)  दनरठारण हिद्योतठात र तश कठायर दटकसू न रठादहिल्यठास अदनष प्रकठारच्यठा

दकटठाणसूकनठा रदत करतठात र त्यठासठाठश असले खत तठाजलेच जर दपकठालठा ददलले तर दपकठाकनठा

धद्योकठा हिद्योऊ शकतद्यो.
शलेणठारधशल  रसूत  र  त्यठादशरठाय  नकतर  घठातललेल्यठा  नतखतठारधशल  नतरठायसू

अरद्योदनयठाच्यठा रूपठानले त्यठातसून नठाहिशसठा हिद्योऊ नयले,  हठाकररतठा यद्योग्य प्ररठाणठात आद्रिरतठा

त्यठाचप्ररठाणले लजप्सर र सपुपर फकॉस्फले ट रठापरठारले. हठारपुळले  नत र अरद्योदनयठा हठाकचले शद्योरण

हिद्योऊन तद्यो दटकरलठा जठाईल. आपल्यठाकडले कक पद्योस्ट करतठानठा हिश कठाळजश घलेण्यठाचश प्ररठा

नसल्यठारपुळले  आपल्यठाकडले बनणठारले शलेणखत नलेहिरशच द पुय्यर दजठारचले ठरतले.



ससदद्रिय खतठाकरधशल दपुसरठा रहित्त्रठाचठा खत प्रकठार म्हिणजले
रठानरश रल-रसूत— सद्योनखत

सरर  ससदद्रिय खतठाकरध्यले  हठा खतठाचठा क्ररठाकक ररचठा लठागतद्यो र हिले  आपण आधश

पठादहिलले आहिले.
शलेणखत  बनदरतठानठा  जकतपुदनरठारक  द्रिव्यठाकरपुळले  जद्यो  तठास  हिद्योतद्यो  तद्यो  सद्योनखत

बनदरतठानठा  दबलकसू ल  हिद्योत  नठाहिश.  खरले  पठादहिलले  असतठा  रठानरश  रल हिले  कपु जण्यठाच्यठा

तयठारशरध्यलेच असतले. म्हिणजले त्यठारध्यले आपल्यठा शरशरठातशल कठाहिश लजरठाणसू असतठात र

त्यठाकचले  रूपठाकतर कपु जदरणठाऱ्यठा लजरठाणसूकरध्यले  हिद्योऊ शकतले.  आतडठाकतसून कठाहिश दरतकचकले

(इन्झठाइर)  दरषलेत यलेतठात.  त्यठारपुळले  दरघटन दक्रयठा चटकन सपुरू हिद्योतले र पपुष्कळ रलेळठा

आपल्यठा आतडठातच दरषठा कपु जण्यठाचश दक्रयठा सपुरू हिद्योतले र रग द पुगर्षांधशयपुक्त पठाद आपण

सद्योडतद्यो. हठारपुळले  रठानरश रल-रसूत अदतशय झपठाटठानले कपु जसू शकतले. शलेणठालठा २२ तले ३०

ददरस लठागतठात;  तर  रठानरश  रगैल्यठालठा  ५  तले  ८  ददरस पपुरतठात.  हठाबठाबतशतसपुद्धठा

बठाककीच्यठा  लजरठाणसूकनठा  आरश्यक असललेल्यठा  गद्योषश  जरुरशच्यठा  असतठात.  जसले,  यद्योग्य

तपरठान,  आद्रिरतठा  रगगैरले.  रठानरश  रल-रसूत  कपु जदरतठानठा  नत  र  स्फपु रद  दरसळण्यठाचश

आरश्यकतठा रठाटत नठाहिश. कठारण रठानरश रलठारध्यले रपुळठातच नतठाचले प्ररठाण कठाबरनच्यठा

बरद्योबर १५:१ तले  १८:१ असले  आढळतले.  त्यठारपुळले  लजरठाणसूकनठा  हिरले  असल्यठास दद्योन्हिश

घटक अगदश जरळ जरळ यद्योग्य प्ररठाणठात असल्यठारपुळले  बठाहिलेरून नत र स्फपु रद घठालणले

आरश्यक ठरत नठाहिश. शलेण र रठानरश रल-रसूत हठारध्यले आणखश एक रहित्त्रठाचठा फरक

असठा आहिले  ककी,  शलेणठाचले  खत बनदरतठानठा  दरघटन हिरलेष्णसू  र  अहिरलेष्णसू  अशठा  दद्योन्हिश



लजरठाणसूकच्यठा रदतशनले कले लले जठातले. परकतपु रठानरश रल-रसूतठाचले दरघटन दरशलेरकरून अहिरलेष्णसू

पद्धतशनले करणले यद्योग्य सरजलले जठातले.  जर तसले नठाहिश कले लले तर रल-रसूत र रठातश सर

प्ररठाणठात दरसळसून त्यठाकचले ढशग लठारठारले र त्यठा पद्धतशनले कक पद्योस्ट करतठा यलेईल, परकतपु तशश

प्ररठा  आपल्यठाकडले  प्रचललत  नठाहिश.  दपुसरले  असले  ककी,  रठानरश  रल-रसूतठारध्यले  कठार

करण्यठास रजसूर दरळणले  द पुरठापठास्त असतले.  बहिहधठा रठानरश रल-रसूत स्रतकतररत्यठा खत

म्हिणसून न रठापरतठा शलेणठाच्यठा अहिरलेष्णसू  दरघटनठात दरसळसून रठापरण्यठास यद्योग्य सरजलले

जठातले. त्यठारपुळले  दपुय्यर रठा दनकपृ ष दजठारचले शलेणखत अलधक चठाकगलले हिद्योतले.
रठानरश  रल-रसूतठारध्यले  रद्योगजकतसूकचठा  प्रठादपुभठारर  अससू  शकतद्यो.  त्यठासठाठश  त्यठाचले

अहिरलेष्णसू  दरघटन करणले  इष सरजलले  जठातले.  रठानरश रल-रसूत उघडठा हिरलेत शलेतठारर

सद्योडण्यठाचश एक अदतशय रठाईट प्ररठा आपल्यठा गठारठाकरधसून आजहिश प्रचललत आहिले. हठा

प्ररलेरपुळले  रल-रसूतठाचठा खत म्हिणसून उपयद्योग हिद्योत नठाहिश.  त्यठातशल जशररस सकरधरक द्रिव्यले

हिरलेरध्यले  उडसून रठा सपुकसू न जठातठात र त्यठारपुळले  त्यठाचले  सद्योनखत हिले स्ररूप उरत नठाहिश.

उरललेलले  नत र स्फपु रद हिले  सपुद्धठा रठायपुरूप हिद्योऊन हिरलेरध्यले  दनघसून जठातठात.  रठादहिललेलठा

ओलसठारक र इतर घन (प्रलरनले र कठाबर्बोहिठायडष लेटसस रगगैरले) हिले सपुकसू न कडक हिद्योतठात र

कपु जण्यठाच्यठा  दृषशनले  दनरुपयद्योगश  ठरतठात.  यठादशरठाय  त्यठाकच्यठारर  रद्योगप्रसठारक  अशठा

ककीटकठाकचठा प्ररलेश हिद्योतद्यो र त्यठारपुळले  असले उघडठारर पडललेलले रल-रसूत रठानरश रस्तशत

धद्योकठादठायक ठरू शकतले.  अनलेक रद्योगठाकच्यठा सठारश – दरशलेरकरून हिगरणशसठारखले  रद्योग

अशठारपुळले  सठारशसठारखले पसरू शकतठात.  हठासठाठश रठानरश रल-रसूत हिले एक खत म्हिणसून

दरळदरण्यठासठाठश  दरशलेर  व्यरस्रठापककीय  दरचठार  पपुढले  आणसून  अकरलठात  आणठारयठालठा



पठादहिजले,  असले प्रकरठारनले जठाणरसू लठागतले.  हठाबदल पपुढले  प्रकरण पठाचरध्यले सदरस्तर चचठार

कले लश आहिले.



प्रकठार तशन-पशपुपक्षिश र त्यठाकचश कललेरर—
रपृत शरशर र त्यठाकचले भठाग

पशपु-पक्ष्यठाकच्यठा शरशरठाचले भठाग तसलेच रक्त र इतर द्रिर पदठारर  हठाकच्यठापठाससून उतर

दजठारचले  खत बनतले.  शलेण रठा रल-रसूतठाप्ररठाणले  हिले  पदठारर  खत म्हिणसून रठापरतठानठा त्यठाकनठा

कपु जदरण्यठाचश गरज नसतले.  कठारण हठाकच्यठारध्यले  कठाबरन र नत हठाकचले  प्ररठाण ५ :  १

पठाससून ८ : १ असले दरळतले. त्यठारपुळले  जदरनशतशल लजरठाणसू जलेव्हिठा हठा पदठारठाररर पद्योरण

करू लठागतठात  तलेव्हिठा  नतठाचठा  तपुटरडठा  हिद्योत  नठाहिश.  रठानस्पदतक पदठारर  जदरनशरध्यले

कपु जदरतठानठा दनरठारण हिद्योणठाऱ्यठा प्रश्नठाकचठा आपण प्ररर दरचठार कले लठा आहिलेच. त्यठाचप्ररठाणले

पठाहितठा नतठाचठा प्रश्न न दनघठाल्यठारपुळले  प्रठाण्यठाकच्यठा शरशरठाचले भठाग, जसले रठाकस, हिठाडले, चरबश

र  रक्तठादश  द्रिर  पदठारर  हिले  जदरनशरध्यले  तसलेच  खत म्हिणसून  रठापरतठा  यलेतठात.  अरठारत

हठारध्यले कठाहिश नरशन बठाबळींचठा दरचठार करठारठा लठागलेल. त्यठा आतठा आपण पठाहिहयठा. हठापपुढले

प्रठाण्यठाकच्यठा  शरशरठाच्यठा  भठागठाकनठा  सठारठाईकपणले  ‘कललेरर’  असठा शब्द रठापरलठा  जठाईल.

त्यठारध्यले सरर गद्योषश जसले— रठाकस, हिठाडले, चरबश, कले स, रक्त र इतर द्रिव्यले सरजठारश.
कललेरर ज्यठारलेळश जसलेच्यठा तसले जदरनशरध्यले पपुरलले जठातले त्यठारलेळश त्यठाचठा आकठार

रद्योठठा असल्यठास त्यठाचश दरघटनठाचश दक्रयठा लजरठाणसूकच्यठा रदतशनले हिद्योण्यठास फठारच रद्योठठा

रलेळ लठागतद्यो. त्यठारपुळले  खत म्हिणसून त्यठाचठा उपयद्योग हिद्योत नठाहिश असठा अनपुभर आलठा आहिले.

त्यठाचले आणखश एक कठारण असले ककी, अशठा रद्योठठा भठागठाकचठा उकदशर, घपुशश तसलेच कपु तश र

श्रठापदठाकनठा रठास यलेतद्यो र तले उकरून कठाढसून तले खठातठात. त्यठारपुळले  जदरनशलठा खत दरळत

नठाहिश.  त्यठादशरठाय  जर  अशठा  प्रठाण्यठाकपठाससून  रठाचठारले  म्हिणसून  खसूप  खद्योल  पपुरलले  तर



जदरनशतशल पठाशरश लजरठाणसू  कललेररठारर तपुटसून पडतठात र तले  फस्त करतठात.  पठाशरश

लजरठाणसूकरपुळले  खतदनदररतश हिद्योत नठाहिश. उलट रठादकले  (टकॉसक्सन्स) तयठार हिद्योतठात र सकपसूणर

जरशन दररठारश हिद्योण्यठाचश भशतश असतले. हठासठाठश र कललेररठाचले रठानस्पदतक लजरठाणसूकदठारठा

दरघटन व्हिठारले, हठाकरशतठा कठाहिश गद्योषश करठाव्यठा लठागतठात, त्यठा खठालशलप्ररठाणलेतीः—
एकतर कललेरर हिले  सकपसूणरपणले  सपुकरसून,  त्यठातशल पठाणश कठाढसून टठाकठारले  लठागतले.

त्यठारपुळले  पठाशरश  लजरठाणसू  अशठा  कललेररठारर  पद्योरण करू शकत नठाहिश.  त्यठानकतर  त्यठा

सकपसूणरपणले  सपुकदरललेल्यठा कललेररठाचले  अदतशय बठारशक चसूणर  करठारले  लठागतले.  अशठा रशतशनले

तयठार कले ललेलले खत नकतर शलेणखतठारध्यले दरसळसून र त्यठाबरद्योबर इतर रठासठायदनक खतठाकचठा

अकतभठारर करून अशठा रशतशनले  दरश खत बनरसून रग रठापरठारले.  कललेररठाच्यठा  खतठाचश

उदद्योग  म्हिणसून  दनदररतश  करण्यठाचश  सरर  रठादहितश  तपशशलरठार  नकतर  आपण  प्रकरण

पठाचरध्यले पठाहिणठार आहिद्योतच.

कललेरर खतठाकरध्यले नत र स्फपु रद चठाकगल्यठा प्ररठाणठात अससून तद्यो झठाडठाकनठा प्रत्यक्षि र

अप्रत्यक्षि रूपठानले  उपलब्ध हिद्योतद्यो.  तसलेच त्यठारधशल कठाहिश द्रिर ससूक्ष्र धठातसूकचठा पपुररठठा

(जसले- तठाकबले, जस्त, रकाँगनशज, रकॉललब्ललेडर रगगैरले) सपुद्धठा करू शकतठात.

शलेणखत र कललेरर खत हठाकचले  दरशण करतठानठा शलेणखतठाचले प्ररठाण चचौपटशपलेक्षिठा

जठास्त  असठारले  त्यठाचप्ररठाणले  त्यठा  दरशणठारध्यले  रठासठायदनक  खतठाकचठा  सरठारलेश  असणले

जरुरशचले रठानलले आहिले.  कठारण कललेरर खत आपलठा नत र स्फपु रद हिळसूहिळसू  सद्योडतद्यो र

झठाडठाकनठा  दरळतद्यो.  परकतपु  खत  घठातल्यठारर  तठाबडतद्योब  तद्यो  दरळत  नठाहिश.  हठाकरशतठा

रठासठायदनक खतले  हिश तठातडशचश गरज भठागरसू शकतठात.  अशठा दरशणठाकनठा  चचौरस खत

म्हिणतठात.  हठाबदल आपण पपुढले  प्रकरण पठाचरध्यले  अलधक अभ्यठास करणठार आहिद्योत.



कललेररठाचले चसूणर  खत म्हिणसून रठापरतठा यलेतले, तसलेच ककोंबडश र रठाशठाकचले अन्न म्हिणसून जठास्त

दकक रतशलठा  दरकतठा यलेतले.  म्हिणसून कललेरर चसूणर  बनदरणठाऱ्यठा  उदद्योजकठाकनश  हठा गद्योषशचठा

सपुद्धठा दरचठार करठारठा.



चचौरठा प्रकठार : शलेतठातशल सपुकठा कचरठा

हठा प्रकठारठारध्यले  सरर  प्रकठारच्यठा सपुकललेल्यठा रनस्पतळींचठा सरठारलेश हिद्योतद्यो.  जसले,

भठातठाचले  तसूस,  भठातठाचश तठाटले,  भपुईरपुगठाचश टरफलले,  बठाजरशचश धठान्य कठाढललेलश कणसले,

कस्पटले,  कपठाशशचश  तठाटले,  ज्रठारश,  रकठा  रगगैरसचश  रद्योपले,  तकबठाखसूचश  रद्योपले,  दनरदनरठाळ्यठा

डठाळळींचश  टरफलले  तसलेच  सपुकललेलले  दठाकडले,  उसठाच्यठा  शलेतठातशल  ऊस  कठाढल्यठानकतर

रठादहिललेलठा कचरठा, हिठा कचरठा दर एकरश १.५ पठाससून तले ३ टन एरढठा दरळसू शकतद्यो. अशश

अनलेक उदठाहिरणले  दनरदनरठाळ्यठा दपकठाकबदल दलेतठा  यलेतशल.  रद्योडक्यठारध्यले  असले  म्हिणतठा

यलेईल ककी,  दपकठाकचठा  रठानरठाच्यठा  उपयद्योगठाचठा  भठाग  घलेतल्यठानकतर  उरललेल्यठा  भठागठातशल

जनठाररठाकचले अन्न बठाजसूलठा कले ल्यठारर जद्यो भठाग दनरुपयद्योगश म्हिणसून जठाळसून टठाकलठा जठातद्यो तद्यो

सरर  हठा प्रकठारठाचले खत बनदरतठानठा उपयद्योगश पडतद्यो.  हठा प्रकठारच्यठा खतठारध्यले नस्फपु प

हठाचले प्ररठाण अल्प असल्यठारपुळले  दनव्रळ हिले खत दलेऊन दबलकपु ल चठालत नठाहिश. परकतपु यठा

खतठाकरध्यले ओलसठारकठाचले प्ररठाण भरपसूर असल्यठारपुळले  रपुख्यत्रलेकरून ज्यठा जदरनशरध्यले

ओलसठारकठाचठा तपुटरडठा आढळसून यलेतद्यो त्यठा जदरनशरध्यले हिले खत भरणशखत अशठाप्रकठारले

रठापरठारले लठागतले. त्यठाचप्ररठाणले ज्यठा प्रकठारच्यठा शलेतशरध्यले नठाकगरणश करण्यठाचश गरज नठाहिश,

जसले बठागठायतश रठा फपु लठाकचले रळले  अशठा दठकठाणश कठाषप्रलरन म्हिणसून जदरनशरर गठादशच्यठा

स्ररूपठात हठा खतठाचठा उपयद्योग करतठा यलेतद्यो.
हिले खत अप्रत्यक्षि स्ररूपठाच्यठा खतठाकच्यठा शलेणशरध्यले रद्योडतले.  त्यठाचप्ररठाणले लजरठाणसू

खठाद म्हिणसून यठाचठा जदरनशरध्यले सरठारलेश करण्यठात यलेतद्यो.



कठाषप्रलरन हिले अशठा सपुक्यठा कचऱ्यठालठा पठाण्यठारध्यले ९० % पयर्षांत आद्रिरतठा यलेईल

इतकले  दभजदरल्यठास त्यठारध्यले जश जगैदरक प्रदक्रयठा सपुरू हिद्योतले त्यठापठाससून दनरठारण हिद्योतले.

कठाषप्रलरन हिले स्रततीः झठाडठालठा खत म्हिणसून उपयद्योगश पडत नठाहिश तर त्यठारर पद्योसल्यठा

जठाणठाऱ्यठा नठायटष द्योबपक्टर, अझटद्योबपक्टर रगगैरले अनलेक प्रकठारच्यठा लजरठाणसूकच्यठा रदतशनले जश

नत दक्रयठा हिद्योतले  त्यठाचठा फठायदठा झठाडठाकनठा दरळतद्यो.  अशठारशतशनले अप्रत्यक्षिरशत्यठा हिले  खत

म्हिणसून कठार करतले. हठा प्रदक्रयलेरध्यले हिले नतकठारक लजरठाणसू कठाषप्रलरनठाकरर (ललगद्योप्रद्योटशन)

पद्योसलले जठात असतठानठा,  कठाष खतठारध्यले नतठाचले प्ररठाण करश असल्यठारपुळले ,  हिले लजरठाणसू

हिरलेतसून नत शद्योरसून घलेतठात. कठारण आपण पठादहिलले आहिले ककी, रठानस्पदतक पदठारठार्षांचले कबर

र नतठाचले गणद्योतर ४० : १ असले असतले, तर लजरठाणसूकचले ५ : १ असले असतले. हिठा जठादठा

नत  सठाहिलजकच  हिले  लजरठाणसू  हिरलेरधसून  शद्योरसून  घलेतठात  र  आपलश  जगैदरक  प्रदक्रयठा

(रलेटठाबकॉललझर) चठालसू ठलेरतठात. पपुढले हिले जठादठा नत हठा लजरठाणसूकच्यठा दरषलेदठारले बठाहिलेर पडसू न

रठाहितले. अशठारलेळश बठारशक पठाण्यठाचठा फरठारठा, जसठा पठाऊस पडतद्यो तसठा पडल्यठास, त्यठा

पठाण्यठात हिले  नतयपुक्त द्रिर रठाहिहन जदरनशलठा दरळतले  र त्यठातसून झठाडठालठा दरळतले.  अशठा

रशतशनले  कठाष-प्रलरनठाचठा  जठाड  रर  बठागठायतशसठाठश  जदरनशरर  दरशलेरकरून झठाडठाकच्यठा

बपुकध्यठाभद्योरतश  पसरलठा  तर  झठाडठालठा  बपुकध्यठाजरळ र रपुळठालगतच अदतबठारशक रपुळ्यठा

फपु टतठात र त्यठा रपुळ्यठाकदठारठा हठा नतठाचले शद्योरण हिद्योतले. त्यठाचरलेळश अशठा रपुळ्यठाकरधशल कठाहिश

प्रदक्रयठाकरपुळले  सठायटद्योदकनशनसठारखश जशररस सकरधरकले  तयठार हिद्योतठात र तश झठाडठाकचश अन्न

सठाठदरण्यठाचश क्षिरतठा रठाढदरतठात. झठाडठाचश अन्न सठाठदरण्यठाचश पद्धतश अशश असतले ककी,

तले  झठाडठाकच्यठा  रपुख्य  रपुळ्यठा  र  बपुकधठा  हठारध्यले  सठाठदरतले,  आतठा  बपुकधठा  (खद्योड)  रुक द



झठाल्यठारपुळले  झठाडठाचश फपु लले,  फळले  दलेण्यठाचश क्षिरतठा सपुधठारतले  र अशठा रशतशनले  बठागठायतश

उत्पठादन रठाढण्यठास रदत हिद्योतले.
ररशल  दररलेचनठाकरध्यले  आपण सपुक्यठा  कचऱ्यठापठाससून  कठाषप्रलरन बनरसून  त्यठाचठा

अप्रत्यक्षि खत म्हिणसून हिद्योणठारठा पररणठार पठादहिलठा. सपुक्यठा कचऱ्यठाचले हिरलेष्णसू लजरठाणसूकपठाससून

कक पद्योस्ट र तसलेच अहिरलेष्णसू लजरठाणसूकपठाससून दरघटन करून अशश आणखश दद्योन प्रकठारचश

खतले बनदरतठा यलेतठात, हिश दद्योन्हिश खतलेसपुद्धठा अप्रत्यक्षि प्रकठारचश असलश तरश त्यठातशल कबर

नत गपुणद्योतर सपुधठारून  (कपु जदरण्यठाच्यठा  दक्रयलेरपुळले)  लजरठाणसूकच्यठा  यद्योग्य करून ठलेरललेलले

असल्यठारपुळले  जदरनशरध्यले  शलेणखतठाप्ररठाणले  नठाकगरून घठालण्यठास हिरकत नसठारश.  रठात

कठाषप्रलरन हिठा प्रकठार जदरनशरर गठादश पद्धतशनले रठापरलठा गलेलठा पठादहिजले. जर कठाषप्रलरन

चपुकसू न जदरनशरध्यले  गठाडलले  गलेलले  तर त्यठातशल नतकठारक लजरठाणसूकचठा  हिरलेशश असललेलठा

सकबकध नष झठाल्यठारपुळले  तले  जदरनशतसून नत खलेचसू लठागतशल र रग जदरनशरध्यले  नतठाचठा

तपुटरडठा दनरठारण हिद्योईल.

कठाषप्रलरन तसलेच दरघटनठात्रक अशश दपुसरश दद्योन्हिश खतले कशश उत्पठाददत करठारश

हिले सदरस्तरपणले आपण पपुढशल प्रकरणठात पठाहिह.
ज्यठारलेळश कठाषप्रलरन बठागठाईत शलेतशरध्यले रठापरलले जठातले त्यठारलेळश पठाणश दलेण्यठाचश

पद्धतशसपुद्धठा त्यठानपुसठार अरलकबठारश लठागतले.
चर र पठाट कठाढसून पठाणश दलेण्यठाचश पसूरठारपठार चठालत आललेलश पद्धतश अशठा दठकठाणश

कठारठाचश नठाहिश. तर हठादठकठाणश फरठारठा आदण दठबक लसकचन पद्धतशचठा अरलकब करठारठा

लठागतद्यो.  जर फरठारठा पद्धत रठापरलश तर नतठाचले  जदरनशलठा दरळणले  अलधक चठाकगल्यठा

रशतशनले  हिद्योतले  असले  आढळसून आलले  आहिले.  दठबक लसकचन पद्धतश एकठाच दबकदसूरर पठाणश



टठाकत रठाहितले र त्यठारपुळले  इतर भठागठातशल कठाषप्रलरनठाररशल लजरठाणसूकचश प्रदक्रयठा दनसष्क्रय

हिद्योतले.  नतकठारक लजरठाणसूकनठा  आपलले  कठार  करण्यठासठाठश  ९०  % आद्रिरतठा  आरश्यक

असतले हिले आपण प्रररच पठादहिलले आहिले. म्हिणजले कठाषप्रलरनले हिश नलेहिरश ओलसर रठादहिलश

पठादहिजलेत.  जर उन्हिठाच्यठा  कडठाक्यठानले  तश  सपुकसू न  गलेलश  तर  प्रदक्रयठा  रठाकबतले  र  पपुन्हिठा

दभजल्यठारर चठालसू हिद्योतले.
  हठा करशतठा अशठा खतठाचठा जठाड रर दलेण्यठाचश गरज असतले. आतठा पठाहिठा, जर

ररशल  रर  उन्हिठाच्यठा  कडठाक्यठानले  सपुकलठा  तरश  तद्यो  पसूणरपणले  रठाळत  नठाहिश  र  त्यठाचश

उष्णतठारठाहिक क्षिरतठा करश असल्यठारपुळले  खठालशल रर ओलठाच रठाहितद्यो र त्यठारपुळले  नत

शद्योरणठाचश  दक्रयठा  खठालच्यठा  ररठाकरधसून  चठालसू  रठाहिण्यठास  रदत  हिद्योतले.  अशठा  प्रकठारले

कठाषप्रलरनठाचश गठादश कले ललेल्यठा द्रिठाक्षिरळले  र इतर बठागठायतश शलेतशरध्यले फरठाऱ्यठाचश कठायर

व्यरस्रठा करठारश र त्यठादठारठा ददरसठातसून एकदठा अररठा दद्योनदठा दकक रठा जसले  स्रठादनक

कपृ दर-तज्ज सपुचरतशल त्यठाप्ररठाणले पठाणश दठारले. त्यठारपुळले  जदरनशलठा सतत नतठाचठा पपुररठठा

हिद्योत रठाहितद्यो.  अशठा रशतशनले सठारकठाशपणले हिले कठाषप्रलरन एकठा प्रकठारले हिरलेष्णसू दरघटनठानले

कपु जतसपुद्धठा असतले र त्यठाचठा अगदश जदरनशलगतचठा रर कठालठाकतरठानले कपु जसून जदरनशशश

एकरूप हिद्योत असतद्यो र त्यठारपुळले  जदरनशच्यठा ओलसठारक गपुणठारध्यले रपृद्धश हिद्योत असतले.

हठा पद्धतशचठा आणखश एक फठायदठा म्हिणजले अशठा शलेतठारध्यले गठाकडसूळ सद्योडठारले र त्यठादठारठा

जकतसूदरघटनठाचठा फठायदठा घ्यठारठा.  अशठा रशतशनले कठाषप्रलरनठाचठा उपयद्योग कले ल्यठास नतठाचश

रलेगळश (रठासठायदनक खत) रठातठा दठारश लठागत नठाहिश.
कठाषप्रलरनठाचठा  जदरनशलगतचठा  रर  कपु जण्यठास  सहिठा  रदहिन्यठाकपठाससून  ररठारपयर्षांत

कठाळ लठागतद्यो र जर रशतभर उकचशचठा रर जदरनशरर ददलठा असलेल तर २ तले ३ ररर सरर



कठाषप्रलरनठाकचले दरघटन हिद्योण्यठास लठागतठात. एक गद्योष हठा दठकठाणश लक्षिठात ठलेरणले जरूर

आहिले  ककी,  सरर  कठाषप्रलरनठाकचले  रशतसरपणले  दरघटन  हिद्योण्यठासठाठश  उष्णतठा  (२८० तले

३८०ससदटगलेड) र सततचश आद्रिरतठा अदतआरश्यक आहिले. नठाहिशतर अशठा कठाषप्रलरनठालठा

रठाळरश लठागसून फठार रद्योठठा अनरर  ओढरसू शकतद्यो. दरररर्वी दद्योन तले तशन इकच एरढठा जठाड

रर आधशच्यठा ररठारर दलेत गलेल्यठास पशक अप्रतशर यलेतले.
कठाषप्रलरनले नतकठारक लजरठाणसूकच्यठा रदतशनले जदरनशलठा नत पपुरदरतठात हिले आपण

सदरस्तरपणले  आतठा  पठादहिलले  र  त्यठाकरशतठा  कठाय  कठाळजश  घलेतलश  पठादहिजले  तलेसपुद्धठा

अभ्यठासलले. आतठा कठाषप्रलरनठाचठा आणखश एक फठायदठा लक्षिठात आणसून दलेतद्यो.
रघठा आपण पठादहिलले ककी, जदरनशलगतचठा रर हिरलेष्णसू लजरठाणसूकच्यठा रदतशनले कपु जत

असतद्यो.  आतठा,  कपु जण्यठाचश दक्रयठा हिद्योत असतठानठा कबरददप्रठाणशल रठायसू दनरठारण हिद्योतद्यो र

तद्यो हिळपुरठारपणले  झठाडठाच्यठा पठानठाकनठा दरळत रठाहितद्यो.  हिठा  CO2 रकड असतद्यो र त्यठारपुळले

पठानठाकनठा  अलधक चठाकगल्यठा  प्रकठारले  रठापरतठा  यलेतठाले  र  त्यठारपुळले  झठाडठाचले  पद्योरण  अलधक

चठाकगल्यठा प्रकठारले हिद्योतले र उत्पठादनठात आश्चयरकठारक फरक जठाणरतद्यो.



प्रकठार पठाचरठा : शलेतठातशल ओलठा (दहिररठा) कचरठा

हठा प्रकरणठाच्यठा सपुरुरठातशच्यठा भठागठारध्यले रठानस्पदतक पदठारठार्षांच्यठा कपु जण्यठासठाठश

कठाय पररसस्रतश लठागतले त्यठाचले सदरस्तर दररलेचन झठालले आहिले र तले सरर  अरठारतच हठा

प्रकठारच्यठा खतठाच्यठा दनदररतशरध्यलेसपुद्धठा खरले आहिले.
सपुकठा र ओलठा कचरठा हठारध्यले एक प्ररपुख फरक असठा ककी कठाबरन र नत हठाकच्यठा

गपुणद्योतरठारध्यले  रद्योडठा फरक असतद्यो.  त्यठारपुळले  सपुक्यठा पदठारठारच्यठा कपु जण्यठासठाठश जलेरढठा

जठादठा  नत  आपल्यठालठा  पपुररठारठा  लठागतद्यो  त्यठापलेक्षिठा  करश  नत  दहिरव्यठा  कचऱ्यठाच्यठा

कपु जण्यठासठाठश लठागतद्यो. दपुसरठा रहित्त्रठाचठा फरक असठा ककी दहिरव्यठा द्रिव्यठारध्यले कठाहिश द्रिव्यले

अशश असतठात ककी त्यठारर लजरठाणसू  अलधक चठाकगल्यठा रशतशनले  रठाढसू  शकतठात र त्यठाचठा

पररणठार दहिररठा कचरठा, सपुक्यठा कचऱ्यठाच्यठा तपुलनलेत लरकर कपु जसून जठातद्यो. हिठा भठाग खत

उदद्योगठाच्यठा दृषशनले फठार रहित्त्रठाचठा आहिले.
प्रचललत पद्धतशप्ररठाणले  दहिरव्यठा  कचऱ्यठासठाठश  कठाय कले लले  जठातले  तले  प्ररर पठाहिह.

त्यठाकरशतठा  शलेतकरश  एखठादले  गरतठाचले  नठाहिशतर चरळश,  रटककी अशठा प्रकठारचले  भरकन

यलेणठारले पशक लठारतद्यो र पसूणर पशक हिठातठाशश आल्यठारर तले न घलेतठा तसलेच जदरनशरध्यले नठाकगर

दफररसून गठाडसू न टठाकतद्यो. त्यठारर पठाणश दशकपसून त्यठा सरर दपकठालठा नकतर कपु जदरण्यठात यलेतले.

अशठा रशतशनले जदरनशलठा दहिररले खत ददलले जठातले. हठा पद्धतशरपुळले  शलेतकऱ्यठाचले शलेत ४ तले ५

रदहिनले अडसून जठातले.  कठारण पशक यलेण्यठात ३ तले ४ रदहिनले र नतर कपु जण्यठास आणखश

एक रदहिनठा असले तले अक्षिरशतीः फपु कट जठातठात.  त्यठादशरठाय रलेहिनत रजपुरशचठा खचर  रगगैरले

हिद्योतद्यो तद्यो रलेगळठा.  अशठारलेळश तयठार दहिररले  खत जर शलेतकऱ्यठालठा उपलब्ध झठालले  तर



त्यठाचठा रलेळ रठाचलेल र शलेत अडसून न रठादहिल्यठारपुळले  तद्यो एखठादले पशक घलेऊ शकले ल. हठा गद्योषश

लक्षिठात आल्यठा ककी दहिरव्यठा खतठाचश दनदररतश नलेहिरशच्यठा प्रचललत पद्धतशपलेक्षिठा रलेगळ्यठा

रशतशनले करणले अलधक फठायदलेशशर आहिले हिले सरजसू शकतले.
दहिररले खत हिले सपुद्धठा कक पद्योस्ट र बठायद्योकक पद्योस्ट अशठा दद्योन्हिश  (हिरलेष्णसू  र अहिरलेष्णसू

दरघटन) पद्धतशनले करणले शक्य असतले र दद्योन्हिश पद्धतशरध्यले हठा खतदनदररतशलठा सपुक्यठा

कचऱ्यठापलेक्षिठा दनम्रठा दकक रठा त्यठाहिहनहिश करश रलेळ लठागतद्यो.
ललेग्यपुदरनस  प्रकठारचले  पशक  घलेऊन  जर  नकतर  तसलेच  जदरनशरध्यले  गठाडलले  तर

त्यठारपुळले  जठादठा नत जदरनशलठा दरळतले र त्यठाचठा फठायदठा असठा ककी रठासठायदनक खत नकतर

घठालण्यठाचश गरज रठाहित नठाहिश.  दहिरव्यठा  खतठारपुळले  जदरनशरध्यले  ओलसठारकठाचले  प्ररठाण

सपुधठारतले र त्यठाचठा फठायदठा असठा हिद्योतद्यो ककी, दपकठाकनठा तपुलनलेनले करश पठाणश दठारले लठागतले.

प्रचललत पद्धतशप्ररठाणले दहिररले खत तयठार करण्यठाचले ठरदरल्यठास कठाहिश रनस्पतश, दरशलेर

उपयपुक्त ठरल्यठा आहिलेत. त्यठाकचश नठारले खठालशलप्ररठाणले; अशठा रनस्पतळींचश दपकले  घलेऊन रग

तश गठाडसू न टठाकठारश र जठागशच कपु जरठारश, त्यठानले उतर दजठारचले दहिररले खत तयठार हिद्योतले.
तठाग, सण, गद्योरठारश, सलेजश, चरळश, हिहलगठा, बठारसशर, रससूर, लससूण, त्यठादशरठाय

कडधठान्यठाकपगैककी सरर  चरळश, रससूर, गद्योरठारश हठाकच्यठा शसगठा आल्यठारर त्यठा उत्पन्न म्हिणसून

घलेतल्यठारर बठाककीचश झठाडले गठाडसू न टठाकठारश.
ररशलपगैककी सण, गद्योरठारश, चरळश, हिहलगठा, बठारसशर, रससूर र लससूण आपल्यठाकडले

दहिरव्यठा खतठासठाठश लठारण्यठाचश पद्धत आहिले.  त्यठापगैककी सण हिले दहिरव्यठा खतठाच्यठा दृषशनले

अदतउतर सरजलले  जठातले.  ऊस,  बटठाटठा र इतर फळभठाज्यठाकच्यठा दपकठाकरध्यले  आकतर



पशक म्हिणसून तले खत तसलेच कपठाशशलठा दरशलेर उपयद्योगश पडतले. बठारसशर, फळबठागठाकसठाठश

उतर सरजलले जठातले.
हठा सरर  दररलेचनठानकतर एक गद्योष रपुदठार सठाकगठारशशश  रठाटतले  ककी,  शलेतठारर  पशक

कठाढसून दहिररले  खत बनदरणले,  शलेतश उदद्योगठाच्यठा दृषशनले फठायदलेशशर ठरत नसल्यठारपुळले  र

रद्योठठा प्ररठाणठात दहिररले खत त्यठा पद्धतशनले उपलब्ध हिद्योत नसल्यठारपुळले  रलेगळश उत्पठादन

पद्धतश ककी लजच्यठारध्यले  शलेत अडणठार नठाहिश,  अशश दरकलसत करण्यठाचश गरज रठाटत

आहिले. त्यठासठाठश दरघटन पद्धतशरर आधठारशत खतदनदररतश कशश करठारश, हठाचश रठादहितश

आपण प्रकरण पठाकचरध्यले सदरस्तरपणले पठाहिह.



प्रकठार सहिठारठा : शहिरश र रठानरश रस्तशतशल घन कचरठा

शहिर र इतर रठानरश रस्तश असलश ककी त्यठारध्यले  बठाजठारपलेठ असणठारच.  त्यठा

बठाजठारठारध्यले फळले , भठाज्यठा रगगैरसचठा कचरठा तयठार हिद्योतद्यो. असठा अनलेकदरध कचरठा तयठार

हिद्योत असतद्यो र तद्यो सठाररजदनक सकस्रठा; जसले, नगरपठाललकठा रठा गठारपकचठायत गद्योळठा करून

रग त्यठाचश दरल्हिलेरठाट लठारशत असतठात. हठा कचऱ्यठारध्यले प्रदक्रयतठा ससदद्रिय पदठाररसपुद्धठा

असतठात.  जसले  कठागद,  पपुठले,  कठापड रगगैरले.  हठा सरठार्षांरर हिरलेष्णसू  र अहिरलेष्णसू  लजरठाणसू

हठाकच्यठा  रदतशनले  दरघटन करून त्यठापठाससून  खत बनदरतठा  यलेतले.  हठारध्यले  रठापरल्यठा

जठाणठाऱ्यठा  कठायरपद्धतश  इतर  हिरलेष्णसू  र  अहिरलेष्णसू  दरघटक  पद्धतशशश  पपुष्कळशठा

दरळत्यठा-जपुळत्यठा  असतठात;  कठारण  त्यठारध्यले  असललेलले  पदठारर  ससदद्रिय  असतठात  र

तलेसपुद्धठा सपुकले  र ओलले असले दरश असतठात. हठाकरशतठा कठार करण्यठाचठा तपशशल पपुढशल

प्रकरणठात आपण पठाहिह :



प्रकठार सठातरठा : शहिरश र रठानरश रस्तशतशल सठाकडपठाणश

शहिरठातशल सठाकडपठाणश हिले एक रहित्त्रठाचले खत रठाध्यर रठानलले गलेलले आहिले. त्यठारध्यले

रनस्पतशलठा आरश्यक असणठारले पपुष्कळ घटक उपलब्ध असतठात.  परकतपु त्यठाचबरद्योबर

कठाहिश  दरनठाशकठारश  घटकसपुद्धठा  असतठात;  जसले,  पलेशशजकतसू,  रद्योगजकतसू,  दकटठाणसू  र

त्यठाबरद्योबर  अदतशय  गपुकतठागपुकतशचश  रठासठायदनक  रचनठा  असललेलश  दचकटकले  र  दचरटले.

हठारपुळले  हठा पठाण्यठाचठा उपयद्योग सरळ सरळ शलेतठारध्यले  दशकपण्यठासठाठश करू नयले.  असले

बहिहतलेक सरर  तज्जठाकचले  रत आहिले.  त्यठाकरशतठा हिश द्रिव्यले  कठाढसून टठाकण्यठासठाठश प्ररर हिले

सठाकडपठाणश सस्ररठारसून रग त्यठातशल जड र अदरद्रिठाव्य अशश रळश रलेगळश कले लश जठातले. हिश

रळश  रर  उललेख  कले ललेल्यठा  सरर  दरनठाशकठारश  घटकठाकनश  भरललेलश  असतले  म्हिणसून  तश

बठाजसूलठा  कठाढसून  ठलेरलश  जठातले  र  सस्ररठारललेलले  पठाणश  शपुद्ध  करण्यठासठाठश  त्यठालठा  खसूप

ढरळलले  जठातले.  हठा  प्रक्रकीयलेरपुळले  हिरलेतशल  प्रठाणरठायसू  त्यठात  दरसळतठाले  हठारपुळले  त्यठा

सठाकडपठाण्यठाचश जगैदरक प्रठाणरठायसू गरज (जगैप्रठाग अरठारत B. O. D) र रठासठायदनक

प्रठाणरठायसू  गरज  (रठाप्रठाग  C. O. D)  करश हिद्योतले  र त्यठाचबरद्योबर त्यठा पठाण्यठारध्यले

तरकगणठारले रद्योगजकतसू र पलेशशजकतसू, दकटठाणसू प्रठादणलशकरणठारपुळले  नष हिद्योतठात. अशठा रशतशनले हिले

पठाणश  शलेतठात  दशकपण्यठाच्यठा  दृषशनले  यद्योग्य  हिद्योतले.  बठाजसूलठा  कठाढसून  ठलेरललेल्यठा  रळशतशल

दररठाणसूकचठा  नठाश  करण्यठासठाठश  हिश  रळश  दतच्यठा  चचौपट  इतक्यठा  रठातशरध्यले  अररठा

लठाकडठाच्यठा  भपुशठापठाससून  बनदरललेल्यठा  कठाषप्रलरनठाकरध्यले  दरसळसून  रग  त्यठात  गठाकडसूळ

सद्योडठारले.  हिले  गठाकडसूळ रळशतशल सरर  दररठाणसू,  रद्योगजकतसू,  पलेशशजकतसू  र  दकटठाणसूकचठा  फडशठा

पठाडतठात र त्यठा रळशचले एकठा उपयपुक्त खतठारध्यले रूपठाकतर करतठात.



हठा दठकठाणश  जले  गठाकडसूळ  रठापरठारयठाचले  असतठात  तले  पपृषशय  रगठारतशल  असठारलेत.

त्यठाचप्ररठाणले  रठातश  रठापरणले  शक्य  नसल्यठास  त्यठा  दठकठाणश  लठाकडठाच्यठा  भपुशठापठाससून

बनदरललेलले  कठाषप्रलरन  रठापरठारले;  कठारण  गठाकडसूळठाचश  पचनदक्रयठा  त्यठाच्यठा  लठाकबलचक

आतडठारध्यले जलेव्हिठा हिद्योत असतले तलेव्हिठा रठातशतशल कण रगडण्यठाचले म्हिणजले दठातठाचले कठार

करतठात.  कठाषप्रलरनठातशल कठाषतकतसूसपुद्धठा  हिले  कठार  करू शकतठात र  त्यठारपुळले  त्यठाचठा

उपयद्योग करणले  इष सरजलले  जठातले.  त्यठादशरठाय कठाषप्रलरन हिले  गठाकडपुळठाचले  खठाद आहिले;

त्यठारपुळले  सरर दृषशनले रठातशपलेक्षिठा अशठा दठकठाणश भपुशठाचले कठाषप्रलरन रठापरणले चठाकगलले.
गठाकडपुळठाबदल आपण आणखश रद्योडश रठादहितश यठा  सकदभठारत लक्षिठात घलेणले  उदचत

ठरलेल.

गठाकडसूळ  हिठा  सरपटणठाऱ्यठा  जकतसूकच्यठा  जठातशतशल अससून  त्यठाच्यठा  पपृथ्रशरर  हिजठारद्यो

प्रकठारच्यठा जठातश आहिलेत.  त्यठा रकड प्रदलेशठापठाससून उष्ण प्रदलेशठापयर्षांत सररदसूर सठापडतठात.

कठाहिश तज्जठाकच्यठा रतले भठारतठारध्यले त्यठापगैककी पठाचशले जठातश आढळसून यलेतठात.

रपुख्यत्रले करून जदरनशच्यठा तशन ररठाकरध्यले हिले गठाकडसूळ रठाढललेलले असतठात. अगदश

पपृषशय  ररठारधशल  गठाकडसूळ  जदरनशच्यठा  ररच्यठा  ररठारध्यले  एक  फसू ट  खद्योलशपयर्षांत

आढळतठात.  त्यठानकतर रध्यर ररठातशल गठाकडसूळ र अदतखद्योल असललेलले गठाकडसूळ असले हिले

तशन रगर रठानलले गलेललेलले आहिलेत. त्यठातशल पपृषशय ररठातशल गठाकडसूळ खतदनदररतशच्यठा दृषशनले

उतर सरजलले जठातठात. कठारण, तले खठादठाड अससून सतत नरनरशन खत दनरठारण करत

रठाहितठात. त्यठाचप्ररठाणले त्यठाकचश प्रजनन क्षिरतठा सरठारलधक म्हिणजले आठरडठालठा एक अकडले

अशश आढळसून यलेतले.



गठाकडपुळठाकच्यठा  शरशरठाचठा  रद्योडठाफठार  दरचठार  यलेरले  करणले  आरश्यक आहिले.  त्यठारपुळले

गठाकडसूळ कसले  खत दनरठारण करतठात,  यठाचश सठाधठारण कल्पनठा यलेईल.  हठा दररयठातशल

जलेरढठा  भठाग  खतद्योत्पठादनठाच्यठा  दृषशनले  आरश्यक आहिले  तलेरढठाच यलेरले  आपण पठाहिणठार

आहिद्योत.

पपृषशय गठाकडसूळ तशन तले सहिठा इकच एरढले  लठाकब हिद्योत असतठात.  त्यठाकनठा जलेरढले  खठाद

दरळलेल त्यठा प्ररठाणठात त्यठाकचश रठाढ हिद्योत असतले. गठाकडपुळठाचले शरशर अनलेक बठाकगडठाकसठारख्यठा

रणक्यठाकनश  बनललेलले  असतले  र  त्यठाकचले  रळ  गठाकडपुळठारर  स्पष  ददसतठात.  गठाकडपुळठाच्यठा

बठाहठाकगठालठा ससूक्ष्र दच्छिद्रिले  असतठात र त्यठातसून  तद्यो  श्रठासद्योच्च्छिरठास करतद्यो.  त्यठाचप्ररठाणले

रठातशतसून प्ररठास करतठानठा एक प्रकठारचले दचकट प्रलरन तद्यो सद्योडत असतद्यो र त्यठाचठा ससूक्ष्र

रर गठाकडपुळठाच्यठा दबळठाकनठा तयठार हिद्योतद्यो.
गठाकडसूळ खठातठानठा दनरडसून खठाऊ शकत नठाहिश. कठारण एकतर त्यठालठा ददसत नठाहिश

तसलेच त्यठाचले गकधजठान बऱ्यठापगैककी असलले तरश त्यठाचठा उपयद्योग खठाद दनरडण्यठाच्यठा कठारश

हिद्योत  नठाहिश.  त्यठारपुळले  खठादठाबरद्योबर  बरशचशश  रठातश  त्यठाच्यठा  आतडठाकरध्यले  जठातले.

गठाकडपुळठाचले  आतडले  त्यठाच्यठा  तकोंडठापठाससून  रलेट  गपुददठारठापयर्षांत  पसरललेलले  असतले.  त्यठाच्यठा

आतडठाबठाहिलेर  पठाचक  द्रिर  दनरठारण  करणठाऱ्यठा  गकरश  असतठात  र  त्यठातसून  तद्यो

आतडठारध्यले पठाझरत असतद्यो. रठातश गठाकडपुळठाच्यठा आतडठारध्यले अन्न रगडण्यठाचले कठार

करतले र खठाद रगडसून र पठाचक रसठारध्यले दरसळसून एकसकध असठा रसठालठा तयठार हिद्योत

असतद्यो. हठारध्यले पद्योरक द्रिव्य नकतरच्यठा आतडठाच्यठा भठागठारधसून शद्योरसून घलेतलठा जठातद्यो र

त्यठारर  गठाकडपुळठाचले  पद्योरण  हिद्योत  असतले.  सरर  पचन  झठाल्यठारर  गठाकडसूळ  जदरनशच्यठा

पपृषभठागठारर यलेऊन दपळरटशच्यठा रूपठात आपलश दरषठा बठाहिलेर टठाकतद्यो.  हठा दपळरटशरर



एक प्रकठारच्यठा प्रलरनठाचठा रर असतद्यो, ककी जद्यो पठाचनदक्रयलेरध्यले कठार करशत असतद्यो र

त्यठारपुळले  हठा दपळरटठा आपलठा आकठार तसठाच रठाखसू शकतठात.

गठाकडपुळठालठा स्पशरजठान र कक पजठान दरशलेर अससून त्यठादठारठा तद्यो सभद्योरठारचठा अकदठाज

घलेऊ शकतद्यो. ससूयरप्रकठाश दरशलेरकरून अदतनशल दकरण हिले गठाकडपुळठालठा बठाधक असतठात

र त्यठारपुळले  तद्यो ररून जठाऊ शकतद्यो.  गठाकडपुळठाच्यठा शरशरठाच्यठा रजनठातशल ८५ % भठाग

पठाणश असतले. जर पठाण्यठाचठा तपुडरडठा झठालठा तरश ६० % भठाग पठाणश हिद्योईतद्योरर गठाकडसूळ

लजरकत रठाहिह शकतद्यो. गठाकडसूळ जदरनशतशल पठाशरश लजरठाणसूकचठा आहिठार करतद्यो. त्यठारध्यले सरर

प्रकठारचले  लजरठाणसू  असतठात.  दरशलेर  म्हिणजले  पठाशरश  लजरठाणसूकचठा  आहिठार  गठाकडसूळ  करशत

असल्यठारपुळले  जरशन  दनरद्योगश  हिद्योतले.  त्यठाचप्ररठाणले  अनलेक  प्रकठारच्यठा  दररठाणसूकचठाहिश

गठाकडपुळठाच्यठा खठादठाकरध्यले  सरठारलेश असतद्यो.  हठा गद्योषशरपुळले  जरशन दनरद्योगश हिद्योत जठातले  र

त्यठाचठा  पररणठार  दपकले  सपुधठारण्यठारर  हिद्योतद्यो.  जदरन  तठाले  पठालेखरत  असल्यठारपुळले  त्यठा

जदरनशत हिरठा चठाकगलश खलेळतले. 
गठाकडसूळ दद्योन रदहिन्यठाकचठा झठालठा ककी रयठात यलेतद्यो र त्यठालठा जठाडशश गदरन तयठार

हिद्योतले. हिठा प्रठाणश ददललकगश असतद्यो र त्यठारपुळले  प्रत्यलेक गठाकडसूळ अकडश घठालसू शकतद्यो. हिश अकडश

२० ददरसठाकनश फपु टसून त्यठातसून गठाकडपुळठाचश दपलले बठाहिलेर पडतठात. गठाकडपुळठाचश दपलले तठाबडतद्योब

खठाण्यठाच्यठा कठारठालठा लठागतठात र अशठा रशतशनले खतदनदररतशरध्यले त्यठाकचठा सरठारलेश हिद्योतद्यो.
गठाकडपुळठाच्यठा दरषलेरध्यले  रठातटश  (ऍसक्टनद्योरठायलसटशस) लजरठाणसू र त्यठाकच्यठारधसून

पठाझरणठारले  ऍसक्टनद्योरठायलसटशन  नठारठाचले  ऍसन्टबठायद्योदटक  (प्रदतजगैदरक)  आढळसून यलेतले.

हठा ऍसन्टबठायद्योदटकरपुळले  (हिले द्रिव्य झठाडठाचश रपुळले  शद्योरसून घलेतठात)  झठाडठाकचश रद्योगप्रदतबकधक

शक्तकी  सपुधठारतले  र  त्यठारपुळले  दररठाणसूकपठाससून  रनस्पतश  स्रततीःचले  सकरक्षिण  करू  शकतले.



त्यठादशरठाय ऍडलेनठाईन हिले रसूलभसूत प्रलरनसपुद्धठा आढळसून यलेतले.  हठा प्रलरनठारपुळले  झठाडठाकच्यठा

पलेशळींचश रठाढ झपठाटठानले हिद्योण्यठास रदत हिद्योतले.
गठाकडसूळ आपल्यठा  अकगठातसून  जद्यो  दचकट द्रिर सद्योडत असतद्यो र ज्यठाच्यठा  पठातळ

ररठाच्यठा रदतशनले  तद्यो पपुढले  सरकसू  शकतद्यो त्यठा द्रिव्यठारध्यले  नतठाचले  हिरलेरध्यले  दनघसून जठाणले

रद्योखण्यठाचठा गपुण असल्यठाचले आढळसून आलले आहिले र त्यठारपुळले  गठाकडपुळठापठाससून बनदरललेल्यठा

खतठारधशल  नत  पपुष्कळ कठाळपयर्षांत  जदरनशरध्यले  रठाखलठा  जठातद्यो  र  त्यठाचठा  फठायदठा

दपकठाकनठा हिद्योतद्यो.
गठाकडपुळठासठाठश अदतआम्ल रठा अदतअल्क जरशन चठालत नसलश तरश तद्यो सठारसू ५

तले ८ पयर्षांत दटकठार धरून जगसू शकतद्यो. दरशलेर म्हिणजले गठाकडपुळठाच्यठा दरषलेचठा सठारसू नलेहिरशच

७  असतद्यो.  त्यठारपुळले  जदरनशरध्यले  असकख्य  गठाकडसूळ  असल्यठास  त्यठा  जदरनशचठा  सठारसू

सकतपुलन  रठाखलठा  जठातद्यो.  कद्योणत्यठाहिश  रनस्पतशलठासपुद्धठा  सठारसू  (PH) सठात  असठारठा

लठागतद्यो.  हठा सरर  गद्योषळींररून गठाकडसूळ  र  त्यठापठाससून  बनललेलले  खत  (त्यठाचश  दरषठा)  हिले

शलेतठालठा दकतश दहितठारहि आहिले तले  सरजसू शकले ल.  शलेतठारध्यले गठाकडसूळठाकचश सकख्यठा दर घन

फपु टठालठा फक्त ४ असठारश.



प्रकठार आठरठा : रठाख

रहिठारठाषष ठारध्यले  दरररर्वी अदरठासले  ६० कद्योटश टन एरढठा सपुकठा कचरठा शलेतठाकरधसून

तयठार हिद्योतद्यो.  तद्यो सरर  आज शलेतठातच जठाळसून नष कले लठा जठातद्यो.  आदण हिले सपुद्धठा यद्योग्य

पद्धतशनले हिद्योत नठाहिश. त्यठारपुळले  हिरलेरध्यले धसूर, कचरठा र गरर कबररठायसू जठाऊन प्रदसूरणठालठा

रदत हिद्योतले.  परकतपु नशटपणले हठातशल ३० कद्योटश कचरठा जठाळलठा तर ६ कद्योटश रलेगठारपट

रशज दरळसू  शकले ल आदण आपलश दरजलेचश गरज फक्त २० लक्षि रलेगठारपट आहिले. हठाररून

रशजदनदररतशच्यठा  दृषशनलेसपुद्धठा  भरपसूर  सठाधनसठारगश  आपल्यठाकडले  आहिले.  फक्त आपलश

रठाणसले रनठापठाससून कठार करशत नठाहिशत,  म्हिणसूनच सररत दपुदभरक्ष्य आढळसून यलेत आहिले.

उरललेल्यठा ३० कद्योटश टन सपुक्यठा कचऱ्यठाचले खत बनदरतठा यलेईल र त्यठारपुळले  प्रदत हिलेक्टरश

३० टन एरढले  खत उपलब्ध हिद्योईल.  ३० कद्योटश टन सपुकठा कचरठा जठाळल्यठारपुळले  ६०

लठाख टन रठाख दरळलेल र तश सरठान रठाटल्यठास सरठासरशनले प्रतश हिलेक्टरश ६०० दकलद्यो

रठाख उपलब्ध हिद्योईल.  अशठा  दठकठाणश  सपुकठा  कचरठा  हिठा  रठाफठारकठाकच्यठा  भट्टठाकरध्यले

नशटपणले जठाळल्यठारपुळले  ज्रलन पसूणर हिद्योऊन सरर रठाख दरळसू शकले ल.

रठाखलेरध्यले रपुख्यत्रलेकरून पलठाश र त्यठानकतर सरर  प्रकठारचले ससूक्ष्र धठातसू असतठात.

जसले कप सल्शयर, तठाकबले, जस्त, लद्योखकड, रकाँगनशज, रकॉललब्डलेनर रगगैरले.
रठाखलेचठा उपयद्योग शलेतठाचले आम्लत्र रद्योखण्यठासठाठश हिद्योऊ शकतद्यो.  इतर प्रकठारच्यठा

सपुक्यठा कचऱ्यठापठाससून बनदरललेल्यठा खतठाकरधसून हिश सरर  द्रिव्यले  दपकठाकनठा  दरळसू  शकतठात.

रठाखलेरध्यले  कठाहिशकठाहिळींनठा रठारक असले गपुण असतठात र त्यठारपुळले  जदरनशरध्यले  असललेलश

पठाशरश  लजरठाणसूकचश  सकख्यठा  करश  हिद्योतले.  दबयठाण्यठाकतसून  त्रररत  अककपु र  फपु टठारले  म्हिणसून



पलेरणशबरद्योबर रठाख पलेरल्यठास बरठाच फठायदठा हिद्योतद्यो, असले आढळसून आलले आहिले. बठाककी खत

म्हिणसून फक्त रठाखलेकडले पठादहिल्यठास त्यठालठा द पुय्यर स्रठान असतले.  रठाख गठाकडपुळठाचठा शतसू

आहिले हिले लक्षिठात घ्यठारले. 



प्रकठार नररठा : दरश खतले

हिठा प्रकठार दरशलेर रहित्त्रठाचठा आहिले. त्यठाच्यठा रदतशनले आपण शलेतठालठा नलेरकले  जले हिरले

तले दलेऊ शकतद्यो.  रठागले आपण पठादहिलले आहिले ककी,  एक सद्योनखत सद्योडलले तर बठाककी सरर

खतले अपसूणर  असतठात. शलेतठाचश सकपसूणर  गरज कद्योणत्यठाहिश एकठा प्रकठारच्यठा खतठानले पपुष्कळ

रलेळठा भठागत नठाहिश. अशठा रलेळश यद्योग्य दरशणले करून अनलेक खतप्रकठार तयठार हिद्योतठात र

त्यठाबदल हठा पपुस्तकठात कठाहिश प्ररठाणले  ददलश आहिलेत.  परकतपु  त्यठाहिशपलेक्षिठा अलधक अशश

अनलेक प्ररठाणले शद्योधसून कठाढतठा यलेतशल र त्यठाबदल स्रठादनक शलेतशतज्जठाचठा सलठा घ्यठारठा.
दरश खतले हिश दनरदनरठाळ्यठा प्रकठारच्यठा शलेतठाकसठाठश खठास तयठार करठारश लठागतठात.

त्यठासठाठश प्रत्यलेक ससदद्रिय खतदनदररतश करणठाऱ्यठा कठारखठान्यठानले एक कपृ दरतज्ज सलठागठार

म्हिणसून नलेरणले आरश्यक असतले. ज्यठा रलेळश कठाहिशच रठागरदशरन दरळणठार नठाहिश त्यठारलेळश

हठा इरले प्रकरण पठाचरध्यले ददललेलश दरशणठाचश प्ररठाणले रठापरून पठाहिठारश.
हिश  दरशणले  दनरदनरठाळ्यठा  पद्योत  असललेल्यठा  जदरनशसठाठश  र  दनरदनरठाळ्यठा

दपकठाकसठाठश अशश सपुचदरललेलश आहिलेत.





प्रकरण पठाचरले

ससदद्रिय खत उत्पठादन पद्धतश

पशपु-पक्षिश हठाकचश दरषठा र रसूत

हठा प्रकठारठारध्यले  पशपु  र पक्षिश हठाकच्यठा रलरसूतठाचठा कच्चठा रठाल म्हिणसून उपयद्योग

कले लठा जठातद्यो. म्हिणसून असले नठाकर हठा प्रकठारठालठा ददलले असलले तरश इतर कठाहिश पदठाररसपुद्धठा

भरणश म्हिणसून घठालतठा यलेतठात.

कक पद्योस्ट पद्धतश : (कपु ज खत)

कच्चठा  रठाल  : शलेण,  ककोंबडठाकचश  दरषठा,  गद्योठठातशल  पठालठापठाचद्योळठा,

गठाई-म्हिशळींच्यठा  पठायठाखठालश  घठातललेलले  गरत,  हिले  जनठाररठाकचले  रसूत  शद्योरण्यठासठाठश  घठातलले

जठातले,  त्यठाचप्ररठाणले  कठाहिश  दठकठाणश  हठा  कठारठासठाठश  रठातशचठा  उपयद्योग करतठात.  तशश

रठातश, गद्योठठाच्यठा अरतशभरतश जरठा हिद्योणठारठा इतर ससदद्रिय कचरठा.
कक पद्योस्टच्यठा  दद्योन  पद्धतश  यलेरले  दरचठारठात  घलेऊ.  त्यठातशल  पदहिलश  पद्धतश

शलेतकऱ्यठालठा स्रततीःलठा उपयद्योगठासठाठश शलेणखत बनरठायचले  असल्यठास कठारठालठा यलेतले  र

दपुसरश पद्धतश रद्योठठा प्ररठाणठात खत उत्पठादन करण्यठासठाठश आहिले.

पदहिलश पद्धतश :
जठागलेचश दनरड : अशठा प्रकठारचले खत ज्यठा दठकठाणश बनरठायचले असलेल तश जठागठा

शलेतठारध्यले र रस्तशपठाससून शक्य दततक्यठा दसूर असठारश. प्रत्यक्षि जठागलेरर एखठादठा रद्योठठा

झठाडठाचश सठारलश असठारश.  तसले  शक्य नसलेल तर कच्च्यठा बठाकधकठारठाचश  च्छिपरश  उभश



करठारश.  जर  कक पद्योसस्टकगरर  ऊन  पडलले  तर  त्यठाचश  आद्रिरतठा  करश  हिद्योतले  र  त्यठारपुळले

कपु जण्यठाच्यठा दक्रयलेरर अदनष पररणठार हिद्योतद्यो. अशश जठागठा इतर भठागठाकपलेक्षिठा जरठाशश उकचठारर

असठारश म्हिणजले पठाऊस पडलठा तर कक पद्योस्टच्यठा दठकठाणश पठाण्यठाचले डबकले  हिद्योतठा कठारठा

नयले.
रचनठा  : दररद्योजचठा गद्योठठातशल कचरठा रगगैरले गद्योळठा करून त्यठा दठकठाणश असठा

ठलेरठारठा  ककी,  यठाचठा  पठातळ  सपठाट  रर  तयठार  हिद्योईल.  सरर  कचरठा  गद्योळठा  करतठानठा

जनठाररठाचले  रसूत  शद्योरलले  आहिले  असले  रठातशचले  भठाग  रठा  गरतठाचले  तपुकडले  रपुदठार  त्यठारध्यले

असठारलेत.  त्यठारपुळले  नतठाचठा  पपुररठठा  हिद्योऊ  शकतद्यो.  दर  दद्योन  र  तशन  ददरसठाकच्यठा

कचऱ्यठाच्यठा ररठारर जपुनले कक पद्योस्ट खत रद्योडले पसरठारले र त्यठारर बठारशक रठातशचठा अगदश

पठातळ रर दठारठा.  अशठा रशतशनले गपुडघ्यठाएरढठा उकचशचठा रर हिद्योईस्तद्योरर रर करण्यठाचले

कठार करठारले. असले रर २ रशटर रूक द र ६ तले ८ रशटर लठाकब असठारलेत. एक ढशग तयठार

झठालठा ककी,  दपुसरठा ढशग लठारण्यठास सपुरूरठात करठारश.  पठारसठाळठा नसल्यठास दर पकधरठा

ददरसठाकनश फरठाऱ्यठानले रद्योडले पठाणश दढगठाकरर दशकपडठारले. दशकपल्यठानकतर आठरडठानले हिठा ढशग

उलटठा पठाडसू न १ रशटर रूक द र उकचशलठा दपुप्पट हिद्योईल असले करठारले.  कपु जण्यठाचश दक्रयठा

जद्योरठात सपुरू झठाल्यठारर ढशग खचलेल र आपद्योआप त्यठाचश उकचश करश हिद्योत जठाईल.  जश

उकचश हिद्योईल त्यठाच्यठा दपुप्पट करणले. अशठा रशतशनले दर पकधरठा रठा रशस ददरसठाकनश ढशगठालठा

पलटश रठारठारश. असले पदहिलले दद्योन रदहिनले करठारले. त्यठानकतर ढशग जसठाच्यठा तसठाच ठलेरठारठा.

चठार रदहिन्यठाकनश खत तयठार हिद्योईल. (पठाहिठा आकपृ तश क्र. १)

हठा कठारठारध्यले हिरलेष्णसू  लजरठाणसूकचठा उपयद्योग हिद्योतद्यो.  तसलेच भरपसूर उष्णतठा दनरठारण

हिद्योतले.  त्यठारपुळले  तण रगगैरले  बशजले  नष हिद्योतठात.  ढशग हिलदरण्यठाचले  जरश  दद्योन रदहिन्यठाकनश



रठाकबदरलले तरश पठाणश दशकपणले दर रशस ददरसठाकनश चठालसूच ठलेरठारले.  जर पठारसठाळठा र हिरठा

दरट असलेल तर  पठाणश  दशकपण्यठाचश  गरज नठाहिश.  ररठाररध्यले  एकठा  ढशगठाच्यठा  दठकठाणश

तशनदठा खत बनदरतठा यलेतले. खत पसूणर  बनल्यठारर त्यठाचठा ढशग रलेगळठा लठारठारठा अररठा तले

शलेतठात  पसरून  टठाकठारले.  ढशगठारर  तठाडपतश  अररठा  प्लठासस्टकच्यठा  पदरठाचले  झठाकण

घठालठारले,  म्हिणजले  ढशगठारर  ससूयरदकरण  पडणठार  नठाहिशत.  कपु जण्यठाच्यठा  दक्रयलेलठा  अकधठार

जरूरश असतद्यो.

कक पद्योस्ट बनदरण्यठाचले कच्च्यठा रठालठाचले प्ररठाण (सरर  ससदद्रिय)

गद्योठठातशल कचरठा        १०० भठाग (रठापश)
शलेतठातशल र घरठातशल ओलठा-सपुकठा कचरठा ३०० भठाग    ”
रसूत शद्योरललेलश रठातश र गरत  ६० भठाग     ”
शलेण तठाजले  ७० भठाग     ”
रठाख   ५ भठाग      ”

५३५ भठाग    ”
जपुनले कक पद्योस्ट (दररजण)   २५ भठाग    ”

५६० एकक दर
ररशल प्ररठाणठाररून एक गद्योष लक्षिठात यलेईल ककी, शलेतकऱ्यठानले बनदरललेलले कक पद्योस्ट

हिले खत प्रकठार पदहिल्यठाच्यठा दृषशतशल १, ४ र ५ हठा दतन्हिशरध्यले रद्योडतले.



दपुसरठा औदद्योदगक प्रकठार

जठागलेचश दनरडतीः पदहिल्यठाप्ररठाणलेच,  त्यठादशरठाय यकतठादश सठारगश ठलेरण्यठासठाठश एक

१०० फसू ट X ३० फसू ट आकठारठाचश, पक्क्यठा च्छिपरठाचश जठागठा.
यकतलेतीः एक  घणचक्ककी  (हिपरररशल),  कठातरण  यकत  (चठाफरशल),  रजन कठाटठा,

दरशण यकत, भलेसळ यकत.

ररशल यकतठाकपगैककी दरशण यकत हिले आरश्यक आहिले.  जलेव्हिठा फठार रद्योठठा प्ररठाणठारर

खतउदद्योग चठालदरलठा जठाईल तलेव्हिठा.  लहिठान उदद्योगठाकसठाठश  रजपुरठाकच्यठा  रदतशनले  दरशण

कले लले  तरश  चठाललेल.  त्यठाचप्ररठाणले  दनरदनरठाळ्यठा  यकतठाकचश  क्षिरतठा  हिशसपुद्धठा  उत्पठादनठाच्यठा

दहिशद्योबठानले ठरदरलश जठारश.
कच्च्यठा  रठालठाचश  यठादशतीः ज्यठाचठा सठाठठा ठलेरठारठा लठागतद्यो अशठा-  १)  शलेण,  २)

सपुकठा कचरठा, ३) ओलठा कचरठा, ४) लजप्सर, ५) चपुनखडश, ६) रठाख, ७) रठातश.

कक पद्योस्ट बनदरण्यठाचश दनरदनरठाळश प्ररठाणले (रठापशर)

१) शलेण ३०० भठाग
   सपुकठा कचरठा १०० भठाग
   रठाख   १५ भठाग
   रठातश   ५० भठाग 
   जपुनले कक पद्योस्ट     १० भठाग
   यपुररयठा     ८ भठाग
   सपुपर फकॉस्फले ट            ४ भठाग
                                एकक दर     ४८७ भठाग



२) शलेण ५०० भठाग
   ओलठा कचरठा २०० भठाग
   रठाख   २० भठाग 
                                             
   रठातश १०० भठाग
   यपुररयठा १५ भठाग- जपुनले कक पद्योस्ट   १५ भठाग
                                                          ८३५ भठाग

३) शलेण ५०० भठाग
   ओलठा कचरठा २०० भठाग
   सपुकठा कचरठा १०० भठाग
   यपुररयठा                                १८ भठाग 
  जपुनले कक पद्योस्ट                                       २० भठाग
  एकक दर                                                  ८३८ भठाग
४) शलेण         ६०० भठाग
   यपुररयठा           १५ भठाग
   सपुपर फकॉस्फले ट                    ६ भठाग 
   रठातश         १०० भठाग
   जपुनले कक पद्योस्ट           १५ भठाग
  एकक दर                                                  ७३६ भठाग

अनपुभरठा अकतश आणखशन अनलेक प्ररठाणले तयठार करतठा यलेतशल.  हिश प्ररठाणले जशश

ठरदरलश  जठातठात  त्यठाप्ररठाणले  त्यठाचठा  खत  प्रकठारठारर  पररणठार  हिद्योतद्यो.  रपुख्यत्रलेकरून

कच्च्यठा रठालठाच्यठा उपलब्धतलेनपुसठार हिश प्ररठाणले बदलत जठातठात.



कठायर  पद्धतशतीः हठारध्यले  कच्च्यठा रठालठाचश प्ररर तयठारश  करठारश  लठागतले.  सपुकठा

कचरठा घणरशलरध्यले  दळसून घ्यठारठा र त्यठाचठा सठाठठा करून ठलेरठारठा.  दरशण यकतठारध्यले

ओलठा कचरठा बठारशक रठाटसून घ्यठारठा र त्यठा रलेळश त्यठारध्यले रठातश, शलेण र यपुररयठा, सपुपर

फकॉस्फले ट  दरसळसून  घ्यठारले.  त्यठानकतर  सपुक्यठा  कचऱ्यठाचठा  बपुकठा  र  ओलठा  कचरठा,  शलेण

रगगैरसचले  तयठार  झठाललेलले  दरशण भलेसळ-यकतठारध्यले  घठालसून  एकजशर करठारले.  हिले  एकजशर

करण्यठाचले कठार दरशण यकतठारध्यलेसपुद्धठा करतठा यलेईल. एकजशर करतठानठा रद्योडले रद्योडले पठाणश

घठालठारले म्हिणजले तद्यो चटणशच्यठा गद्योळ्यठासठारखठा तयठार हिद्योईल. पठाणश इतकले  जठास्त नसठारले

ककी तले प्ररठादहित हिद्योईल.

तयठार  झठाललेलठा  लगदठा  कक पद्योस्टच्यठा  जठागलेरध्यले  ठलेरठारठा.  (कक पद्योस्टच्यठा  जठागलेचश

आकपृ तश २ र ३ रध्यले पठाहिठा.)
करशत करश २० ददरसठाकत र जठास्तशत जठास्त ५० ददरसठाकत कक पद्योस्ट खत तयठार

हिद्योतले.
यपुररयठा  घठातललेलश  असल्यठारपुळले  कक पद्योस्ट  बनतठानठा  पठाणश  सपुटतले  र  तले  रधल्यठा

नळशतसून  बठाजसूच्यठा  खड्डठात आणठारले.  (आकपृ तश  २) हठा खड्डठारध्यले  लठाकडठाचठा

भपुसठा, सपुकठा कचरठा, बपुकठा ठलेरठारठा. म्हिणजले हिले पठाणश हिठा कचरठा शद्योरसून घलेईल. हिठा बपुकठा ३

तले ४ ददरसठाकनश ररखठालश करठारठा. हठा बपुक्यठाचले कठाषप्रलरन तयठार हिद्योईल. तयठार झठाललेलले

कठाषप्रलरन नकतरच्यठा  कक पद्योस्टठाकच्यठा  रसठाल्यठारध्यले  दरसळसून  रग  पसूणर  कपु जरठारले  दकक रठा

कठाषप्रलरन गठादश खतठाकच्यठा कठारठासठाठश तसलेच दरकठारले. 
कपु जण्यठास घठातल्यठानकतर त्यठाचठा आकठार लहिठान लहिठान हिद्योत जठातद्यो. रसूळ दढगठारठा

त्यठाच्यठा  आकठारठाच्यठा  १/३ तले  १/४ हिद्योतद्यो.  रग तले  खत झठालले  असले  सरजठारले.  हठा



प्रकठारठारध्यले पलटश रठारण्यठाचश गरज रठाटत नठाहिश.  परकतपु ओलठारठा रठाखण्यठासठाठश यद्योग्य

अकदठाज घलेऊन रद्योडले  पठाणश दशकपठारले.  पठाणश दशकपण्यठासठाठश हठा दढगठाऱ्यठारर गद्योणपठाटठाचले

आच्च्छिठादन पसरठारले र हिठा गद्योणपठाट ओलठा रठाखठारठा.  कपु जण्यठाचश दक्रयठा अकधठारठात उतर

हिद्योतले,  म्हिणसून  दढगठाऱ्यठारर  गद्योणपठाट  पसरठारठा,  त्यठारपुळले  दढगठाऱ्यठात  अकधठार  रठाहिशल  र

लजरठाणसूकनठा कठार करणले अलधक चठाकगलले जठाईल.

अहिरलेष्णसू दरघटन पद्धतश अरठारत बठायद्यो कक पद्योसस्टकग

हिश पद्धतश फक्त औदठादगक कठारठाच्यठा दृषशनले पठाहिठारश. परकतपु हिलश बठायद्योगपस सकयकत

दरकत दरळतठात. हिश सकयकतसपुद्धठा जश रळश सद्योडतठात तश हठाच प्रकठारचले खत असतले. एक

गद्योष  अशश  ककी,  बठायद्योगपस  सकयकत  हिले  रपुख्यत्रलेकरून  जळठाऊ  गपस  दरळदरण्यठासठाठश

बनदरललेलले असतले. त्यठारपुळले  त्यठाच्यठापठाससून दरळणठाऱ्यठा रळशचले प्ररठाण दरकण्यठाच्यठा दृषशनले

पपुरलेसले नसतले.
औदद्योदगक पद्धतशरध्यले जळठाऊ गपस गद्योळठा कले लठा जठात नठाहिश. कठारण त्यठाच्यठारपुळले

इतर  प्रश्न  दनरठारण  हिद्योतठात.  आणखश  एक रहित्त्रठाचठा  रपुदठा  म्हिणजले  जर,  गपस  गद्योळठा

करठारयठाचठा  तर त्यठाचठा  खचर  फठार  हिद्योतद्यो  र त्यठारठानठानले  त्यठाचश  गरज नसतले.  आपलले

खत-उदद्योग  रस्तशपठाससून  दसूर  असल्यठारपुळले  असठा  गपस  गद्योळठा  करून त्यठाचश  दरतरण

व्यरस्रठा रगगैरले करणले पपुष्कळ रलेळठा फठायदठाचले ठरत नठाहिश.  खतठासठाठश दरघटन हिद्योतठानठा



जद्यो गपस दरळतद्यो, त्यठात दररलेन करश र कबर रठायसू जठास्त असतद्यो. म्हिणसून हिठा गपस जळण

म्हिणसून यद्योग्य नसतद्यो हिले आणखश एक कठारण असतले.
हठा दठकठाणश आपण फक्त खतठाच्यठा उदलेशठानले जले सकयकत अपलेदक्षित असतले त्यठाचठाच

अभ्यठास करूयठा. 
अहिरलेष्णसू  लजरठाणसूकच्यठा  रदतशनले  हिद्योणठाऱ्यठा  दरघटनठारध्यले  दद्योन  पद्धतश  प्रचललत

आहिलेत. एक पद्धतश घठाणठापद्धतश म्हिणसून सरजलश जठातले र दपुसरश सतत पद्धतश.
घठाणठा  पद्धतशरध्यले  बठायद्यो  कक पद्योस्टचले  दढगठारले  लठारलले  जठातठात  र  त्यठानपुसठार  खत

बनतले.  सतत  पद्धतशरध्यले  एकठा  अकगठानले  कच्चठा  रठाल  घठातलठा  जठातद्यो  र  त्यठाचरलेळश

सकयकतठाच्यठा दपुसऱ्यठा बठाजसूनले तयठार खत बठाहिलेर पडत असतले. फठार रद्योठठा प्ररठाणठारर खत

करणठाऱ्यठाकनश सतत पद्धतश रठापरठारश र शलेतकऱ्यठाकनश स्रततीःसठाठश बनदरणठाऱ्यठा खतठासठाठश

अररठा अन्य उदद्योजकठाकनश घठाणठा पद्धत रठापरठारश.  शलेतकऱ्यठास स्रततीःसठाठश खत घठाणठा

पद्धतशनले बनदरण्यठाचले असल्यठास त्यठाच्यठा शलेतठाच्यठा २ % एरढश जठागठा खत-उदद्योगठासठाठश

व्यठापलश  जठाईल,  म्हिणसून अल्प भसूधठारक शलेतकरश  स्रततीःचले  खत न बनदरतठा  दरकत

घलेतशल तर तले अलधक शलेयस्कर ठरलेल.

घठाणठा पद्धतश

आकपृ तश ४ रध्यले दठाखदरल्यठाप्ररठाणले टठाक्यठा बठाकधठाव्यठा. त्यठा टठाक्यठाकरध्यले खठालशल

प्ररठाणठात कच्चठा रठाल भरठारठा. त्यठाआधश रठाल दळसून र रठाटसून तयठार करठारठा.



शलेण ५०० भठाग
सपुकठा कचरठा १०० भठाग
यपुररयठा          १२ भठाग
जपुनले कक पद्योस्ट          १० भठाग एकक दर ६२२ भठाग

रजसूर  लठारसून हिठातठानले  अररठा भलेसळ यकतठारध्यले  हिले  सरर  भठाग एकजशर कठालरसून

तयठार करठारलेत. त्यठारध्यले नलेरकले  पठाणश घठालठारले ककी, ज्यठारपुळले  आरश्यक आद्रिरतठा दरळलेल.

दरशण ओलसर असठारले.  सपुकठा कचरठा घणचक्ककीरधसून दळललेलठा असठारठा.  आतठा हिठा

रठाल त्यठा टठाक्यठाकरध्यले भरून टठाकठारठा. असठा ककी ररून रशतभर टठाककी अजसून रद्योकळश

असलेल.  आतठा १० तले १२ दकलद्यो चपुनखडश चसूणर  नशटपणले पसरून टठाकठारश.  त्यठानकतर

शलेण र रठातश कठालरसून तयठार कले ललेल्यठा लठापशशनले टठाककी भरून बकद करठारश. (शलेण रठातश

प्ररठाण १:१)

अशठा टठाक्यठाकरधशल रठालठाचले खतठारध्यले रूपठाकतर व्हिठायलठा २ रदहिनले लठागतठात.

टठाक्यठाकचले  आकठारतीः रुक दश १.५ रशटर  X खद्योलश १ रशटर  X लठाकबश १० रशटर

असठारश.
खत बनरतठानठा आतशल रठालठालठा पठाणश सपुटतले, त्यठारपुळले  ओलठारठा कठायर रठाहितद्यो.

जसले खत बनत जठाईल तसठा आतशल रठाल खचत जठातद्यो. दद्योन रदहिन्यठाकरध्यले खत तयठार

हिद्योतले. अशठा अनलेक टठाक्यठा बठाकधठाव्यठात. प्रत्यलेक दद्योन टठाक्यठाकरध्यले ३ रशटर रुक दशचठा रस्तठा

असठारठा.  त्यठारपुळले  खत कठाढणले  रगगैरले  कठारठाकत अडचण यलेणठार नठाहिश.  पगैशठाचश अडचण



नसल्यठास हठा टठाक्यठाकरर कठाकाँदक्रटचश लठादशरजठा झठाकणले तयठार करून कठाढतठा-घठालतठा

यलेतशल अशठा पद्धतशनले ठलेरठारश.
अदतपठारसठाच्यठा  प्रदलेशठारध्यले  पठारसठाच्यठा  सपुरठारठास  हठा  टठाक्यठाकरधसून  खत

बनदरल्यठास त्यठाच्यठातशल नत करश झठाल्यठाचले  आढळसून यलेतले.  परकतपु  इतर रररभर हठा

पद्धतशनले खत बनदरल्यठास तसले आढळत नठाहिश.
एकठा टठाककीरध्यले नऊ टन खत बनसू शकतले. हठा पद्धतशचठा रद्योठठा फठायदठा असठा ककी

एकदठा टठाक्यठा भरल्यठा ककी, रग लक्षि दठारले लठागत नठाहिश.
सरजठा ५० रशटर  X १२ रशटर जठागलेरध्यले ११ टठाक्यठा बठाकधल्यठा तर खठालशल

आकडलेरठारश लसद्ध हिद्योतले-
११ X ९ = ९९ टन प्रदत २ रदहिनले.
ररठाररध्यले सहिठा घठाणले = ५९४ टन रठादररक उत्पठादन.

प्रदत हिलेक्टरश १० टन खत लठागतले र ररठाररध्यले दद्योन दपकले  घलेतलश जठात असतशल

तर ५९४ : २० = अदरठासले ३० हिलेक्टर जदरनशलठा पपुरलेल एरढले खत तयठार हिद्योईल.

अल्प गपुकतरणपुककीरध्यले हिठा उदद्योग करतठा यलेईल.

सतत पद्धतशतीः आकपृ तश ५, ६, पहिठा.
हठा पद्धतशसठाठश दरशलेर प्रकठारचश टठाककी बठाकधसून घ्यठारश लठागतले.
हठा टठाककीलठा चठार कप्पले असतठात. त्यठाकनठा रलेगरलेगळ्यठा नठारठाकनश ओळखलले जठातले.
१)  भरणश कक्षितीः हठा भठागठारध्यले  दररद्योज तयठार कले ललेलठा रलबठा  (शलेण र इतर

घटक र आरश्यक तलेरढले पठाणश एकत कले ललेलठा रठाल) ओतलठा जठातद्यो. त्यठाचले आकठाररठान

सकपसूणर  टठाककीच्यठा व्यठापठाच्यठा एकरषठाकशठापलेक्षिठा करश नसठारले  र एक चतपुरठार्षांशठापलेक्षिठा जठास्त

नसठारले.



२)  प्रठारदरक दरघटन कक्षि  (प्रठादरकक्षि):  हठारध्यले रलबठा भरणश कक्षिठातसून

सरकत सरकत यलेत असतद्यो.  भरणशकक्षि र प्रठादरकक्षि हठाकच्यठारध्यले  एक दभकत अससून

तळठाच्यठा जठागश त्यठाकनठा जद्योडणठारले रद्योठले  दररर असतले.  प्रठादरकक्षिठाकरध्यले प्रठारदरक दरघटन

हिद्योत असतले र त्यठाचठा आकठार सकपसूणर  टठाककीच्यठा व्यठापठाच्यठा एक-चतपुरठार्षांश करशत करश र

एक-तपृतशयठाकश जठास्तशत जठास्त असठारठा.
३) द्रिरशकरण कक्षितीः हठा कक्षिठारध्यले रहित्त्रठाचश दरघटन दक्रयठा लसद्ध हिद्योतले. दपुय्यर

दरघटन  दकक रठा  दपुसऱ्यठा  अरस्रलेतशल  दरघटन  असले  त्यठालठा  म्हिणतठा  यलेईल.  हठा

दरघटनठारध्यले  अहिरलेष्णसू  लजरठाणसू  ससदद्रिय पदठारठार्षांचले  द्रिरशकरण करतठात.  त्यठाकचठा घट्टपणठा

नठाहिशसठा हिद्योऊन हिले पदठारर प्ररठाहिश हिद्योतठात. त्यठाच रलेळश रद्योठठा प्ररठाणठारध्यले दररलेन रठायसू र

कबररठायसू तयठार हिद्योतठात. हिले रठायसू बपुडबपुडठाच्यठा रूपठानले रर यलेतठात र सरर  कक्षिठाकरध्यले एक

प्रकठारचले  घपुसळणले  चठालसू  रठाहितले.  हठा  कक्षिठातशल  रलबठा  उकळतद्योय  असले  रठाटतले.  हठा

कक्षिठाचठा आकठार सकपसूणर  टठाककीच्यठा एक-तपृतशयठाकश करशत करश र अधठार जठास्तशत जठास्त

असठारठा.
४)  रठायसू  दनरठारक  कक्षि  (रठादनकक्षि): हठा कक्षिठारध्यले  दतसऱ्यठा  पठायरशररचले

दरघटन हिद्योतले र त्यठारध्यले रठायसू दनघण्यठाचश दक्रयठा पसूणर हिद्योऊन रलबठा शठाकत हिद्योतद्यो. म्हिणजले

हठा  कक्षिठारध्यले  उकळणले  ददसत  नसलले  तरश  रद्योडलेबहिहत  बपुडबपुडले  यलेत  असतठात.  हठा

दठकठाणश खत पसूणरपणले तयठार हिद्योतले. हठा कक्षिठाचठा व्यठाप सकपसूणर टठाककीच्यठा एक तपृतशयठाकश रठा

एक चतपुरठार्षांश असठारठा.
५) उत्सजरन कक्षितीः हिठा कक्षि टठाककीच्यठा बठाह अकगठालठा असतद्यो र तद्यो टठाककीपलेक्षिठा

रलेगळठा सरजलठा जठातद्यो.  हठा कक्षिठारध्यले फक्त तयठार झठाललेलले खत ओतसून यलेतले.  म्हिणजले



त्यठाचले असले ककी दररद्योज नरशन भरणश हिश भरणश कक्षिठारध्यले कले लश जठातले.  त्यठारलेळश सरर

कक्षिठाकरधसून  रलबठा  पपुढले  सरकतद्यो  र  त्यठारपुळले  रठादनकक्षिठारधशल  तयठार  खत,  पठातळश

रठाढल्यठारपुळले  ओतसून बठाहिलेर पडतले, आदण तले पडतले तले उत्सजरन कक्षिठारध्यले.
हठा कक्षिठाचठा आकठार सपठाट अससून त्यठाचले क्षिलेतफळ दररद्योज दनघणठाऱ्यठा खतठाच्यठा

प्ररठाणठारर अरलकबसून आहिले.  एकठा घनरशटर खतठाचले रजन ५०० दकलद्यो अससू शकले ल र

त्यठाप्ररठाणले प्रदत टनठासठाठश १० चचौरस रशटरप्ररठाणले हठा कक्षिठाचले क्षिलेतफळ असठारले.
पपुढशल दररलेचनठालठा हिठात घठालण्यठाआधश आतठा पठादहिललेल्यठा  प्रठारदरक दरघटन,

दपुय्यर दरघटन रगगैरले गद्योषश अलधक सरजसून घलेणले आरश्यक आहिले. तले पठाहिहयठा.
कपु जण्यठाच्यठा  दक्रयलेरध्यले  ससदद्रिय पदठारठार्षांचले  रठासठायदनक दरघटन हिद्योत असतले,  हिले

आपण आधश  पठादहिलले  आहिले.  हठा दरघटन दक्रयलेसठाठश  लजरठाणसूकचश  गरज असतले,  तलेहिश

रठादहित आहिले.  हठा दरघटनठाच्यठा दहिठा तले बठारठा पठायऱ्यठा अससून प्रत्यलेक पठायरशचले दरघटन

रलेगरलेगळ्यठा  रगठारतशल लजरठाणसू  करशत असतठात असले  आढळसून आलले  आहिले.  हठाबदल

अजसून भरपसूर सकशद्योधन र अभ्यठास हिद्योत आहिले. परकतपु आपल्यठालठा यलेरले फक्त स्रसूलरठानठानले

जलेरढश  रठादहितश  आरश्यक  आहिले  तलेरढशच  पठाहिणठार  आहिद्योत.  दरघटनठाच्यठा  शलेरटच्यठा

पठायरशरर शलेरटश  उरललेल्यठा  ससदद्रिय पदठारठारच्यठा अकशठाचले  अकदतर दरघटन हिद्योतले.  म्हिणजले

कबररठायसू  र पठाणश,  तसले  पठाहितठा प्रत्यलेक दरघटनठारध्यले  कबररठायसू  र पठाणश दनरठारण हिद्योत

असतले.  पण त्यठाबरद्योबर एक आणखश नव्यठा रठासठायदनक रचनलेचठा पदठारर  रठा एकठापलेक्षिठा

जठास्त पदठाररसपुद्धठा बनत असतठात.

द्रिरशकरण कक्षिठारध्यले  जले  दरघटन हिद्योतले  त्यठारध्यले  पठाणश  सपुटल्यठारपुळले  द्रिरशकरण

हिद्योतले, त्यठाचले कठारण आतठा लक्षिठात आलले असलेल.



खत म्हिणसून जलेव्हिठा  एखठादले  ससदद्रिय पदठारठारचले  रूप आपण घलेतद्यो  तलेव्हिठा  त्यठारध्यले

रनस्पतशच्यठा  रठाढशलठा  रदत  करणठारले  पद्योरक  द्रिव्य,  जशररसरधरक  द्रिव्य  आदण

ओलसठारक अशठा तशन प्ररपुख अकगले असतठात. त्यठाकतशल पदहिलश दद्योन अकगले पशक घलेतठानठा

रनस्पतश रठापरून टठाकतले र रग उरतठा उरतद्यो तद्यो ओलसठारक.

सठाधठारणपणले  दपुसऱ्यठा  र  दतसऱ्यठा  पठायरशररशल  दरघटनठानकतर  ज्यठा

अरस्रलेरध्यले  ससदद्रिय  पदठारर  असतद्यो  त्यठालठा  खत  म्हिणतठात. हिरलेष्णसू  लजरठाणसूकच्यठा

रदतशनले जले कक पद्योस्ट हिद्योतले त्यठारध्यले जले खत असतले त्यठाचश अरस्रठा प्रठारपुख्यठानले पदहिल्यठा

र दपुसऱ्यठा अरस्रलेतशल असतले. त्यठारपुळले  अशठा खतठालठा कच्चले खत म्हिणतठात. अहिरलेष्णसू

लजरठाणसूकच्यठा  रदतशनले  जले  दरघटन  हिद्योतले  त्यठारध्यले  द पुसऱ्यठा  र  जठास्त  करून  दतसऱ्यठा

अरस्रलेतशल म्हिणजले पक्कले  खत तयठार हिद्योतले.
कक पद्योस्टचले खत जदरनशरध्यले घठातल्यठारर पपुन्हिठा खतकठारक दरघटन प्रदक्रयठा सपुरू

हिद्योतले; तर बठायद्यो कक पद्योस्टच्यठा खतठालठा जदरनशत घठातल्यठारर तठाबडतद्योब पशक लठारलले तरश

चठालतले.  म्हिणसून  कक पद्योस्ट  खतठालठा  आच्च्छिठादनठानले  शलेतठात  दठारले  लठागतले  र  त्यठालठा

आच्च्छिठादनठाचले  खत म्हिणतठात र बठायद्योकक पद्योस्ट खतठालठा  रठातशत गठाडतठा  यलेतले  म्हिणसून

त्यठालठा रशठागतशचले खत म्हिणतठात.

असले आढळसून आलले आहिले ककी, कद्योणत्यठाहिश खतठाचश पद्योरक र जशररसरधरक अकगले

जदरनशरध्यले घठातल्यठारर ८ रदहिन्यठाकपयर्षांत उपलब्ध असतठात. त्यठानकतर तश जदरनशतशल

दरघटन  दक्रयलेरपुळले  नष  हिद्योतठात  अररठा  पशक  घलेतल्यठास  त्यठालठा  उपयद्योगश  पडतठात.

त्यठानकतर ओलसठारक उरतद्यो तद्यो २ तले ३ ररर्षां जदरनशरध्यले असतद्यो र त्यठानकतर तद्योसपुद्धठा

नष हिद्योतद्यो. त्यठाकपगैककी पदहिलले दशड ररर  ओलसठारक उपयद्योगश पडणठाऱ्यठा अरस्रलेत असतद्यो



र  त्यठानकतर  फक्त  ससूक्ष्र  प्ररठाणठात  रठाहितद्यो.  म्हिणजले  ससदद्रिय  खतठाकचश  रठातठा  प्रत्यलेक

दपकठाबरद्योबर ददल्यठास ४ तले ५ ररठार्षांनकतर जदरनशरध्यले ओलसठारकठाचले प्ररठाण जरूरशपलेक्षिठा

जठास्त हिद्योतले र म्हिणसून अशठा रलेळश म्हिणजले प्रत्यलेक ४ तले ५ ररठार्षांनकतर एक ररर  दनव्रळ

रठासठायदनक खतठाचश  रठातठा  दलेऊन पशक घ्यठारले.  त्यठारपुळले  ओलसठारकठाचले  प्ररठाण यद्योग्य

रठाखण्यठास रदत हिद्योईल.

हठाररून एक गद्योष  स्पष हिद्योईल ककी,  ओलसठारक जदरनशरध्यले  कठायर रठाहित

नठाहिशत तर तले हिळसूहिळसू  रठायपुरूप हिद्योत असतठात.  त्यठासठाठश दनयदरतपणले ससदद्रिय खतठाकचठा

रठारठा शलेतठारर करणले आरश्यक असतले.
आतठा आपण उदठाहिरणठारर म्हिणसून एकठा दरघटन टठाककीचले गदणत रठाकडसू यठा.
५००  टन  क्षिरतलेच्यठा  खत  कठारखठान्यठाच्यठा  दरघटन  टठाककीचश  रठापले  र  त्यठा

अनपुरकगठानले यलेणठारले आकडले खठालशलप्ररठाणलेतीः
१) रठालसक ससदद्रिय खत उत्पठादन क्षिरतठा ५०० टन.

२) रठालसक कठारठाचले ददरस २५.

३) प्रदतददन खत कठाढण्यठाचले प्ररठाण ५०० – २५ = २० टन.

४) एक टन खतठाचले आकठाररठान २ घन रशटर.
५) २० टन खतठाचले आकठाररठान ४० घन रशटर.
६) प्रदतददनश ४० घ. रश. आकठाररठानठाचठा रलबठा टठाककीरध्यले भरणश  

   कक्षिठारध्यले घठातलठा जठाईल र त्यठाचरलेळश उत्सजरन कक्षिठारध्यले  

तलेरढठाच खत रलबठा बठाहिलेर पडलेल.

७) ददरसठातसून एकदठा सकठाळश नरशन रलबठा भरण्यठाचले कठार हिद्योईल.



८) रलबठा भरणश कक्षिठारध्यले ओतण्यठास लठागणठारठा कठालठारधश अदरठासले    ३

तठास.

९) टठाककीचले व्यठाप्त आकठाररठान ४० x ३० = १२०० घ. रश.
१०) भरणश कक्षिठाचले करठाल र दकरठान आकठाररठान.

    १२०० – ४ = ३०० र १२००/६ = २०० घ. रश. असठारले.
११) प्रठादरकक्षिठाचले करठाल र दकरठान आकठाररठान
    १२००/३ = ४००  र १२००/४ = ३०० घ. रश. असठारले.
१२) द्रिदरकरण कक्षिठाचले करठाल र दकरठान आकठाररठान
    १२००/२ = ६०० र १२००/३ = ४०० घ. रश. असठारले.
१३) रठायपुदनरठारण कक्षि म्हिणजले रठादनकक्षि हठाचले आकठाररठान
    १२००/३ = ४०० घ. रश. करठाल.

         १२००/४ = ३०० घ. रश. दकरठान असठारले.
१४) दरघटन टठाककीचश उपयपुक्त उकचश ४ रशटर असठारश. त्यठारध्यले भरणशकक्षिठाचश

आदण द्रिदरकक्षिठाचश  उकचश  (खद्योलश)  ४ रशटर तर प्रठादरकक्षिठाचश  ३.५ रशटर असठारश.

रठादनकक्षिठाचश खद्योलश ३.४ रशटर असठारश. (पठाहिठा आकपृ तश ५, ६)

१५)  उत्सजरन कक्षिठाचले रठाप एकक दर ददरसठाच्यठा उत्पठादनठारर अरलकबसून असतले.

उत्सजरन कक्षिठारध्यले खतठाचठा रलबठा ओतलठा जठातद्यो, तद्यो सठारखठा २ इकच (बद्योटभर) जठाड

रर तयठार हिद्योईल अशठा पद्धतशनले पसरू शकले ल एरढठा असठारठा. म्हिणजले दररद्योज २० टन

खत बनत असलेल तर ६०० चचौरस रशटर एरढले  क्षिलेतफळ उत्सजरन कक्षिठाचले  असठारले.

सकठाळश ओतललेलले खत ददरसभर उन्हिठारध्यले सपुकलले ककी, दपुसऱ्यठा  ददरशश  सकठाळश

प्ररर हिठा सपुकललेलठा रलबठा गद्योळठा करून बठाजसूलठा एकठा रलेगळ्यठा सपठाट जठागलेरध्यले ठलेरठारठा



र नकतर  भरणशकक्षिठारध्यले  नरशन कच्चठा  रलबठा  भरण्यठास सपुरूरठात करठारश.  बठाजसूलठा

कठाढललेलठा  खतठाचठा  रलबठा  नकतर  (एक  ददरस  आणखश  सपुकल्यठारर)  शलेतकऱ्यठालठा

दरकठारठा.
१६)  उदठाहिरणठात  घलेतललेल्यठा  टठाककीतशल  दनरदनरठाळ्यठा  कक्षिठाकचश  आकठाररठानले,

भरणशकक्षि २०० घ.  रश.,  द्रिरशकक्षि ४०० घ.  रश.  र रठादनकक्षि ३०० घ.  रश.  अशश

घलेतलश.
१७)  दरघटन टठाककीतशल भरणशकक्षि—खद्योलश ४ रशटर म्हिणजले  क्षिलेतफळ ५०

चचौरस रशटर आलले.
प्रठादरकक्षि उकचश ३.८ रशटर म्हिणजले ७.९ चचौ. रशटर घलेतलले.
द्रिरशकक्षि उकचश ३.५ रशटर म्हिणजले क्षिलेतफळ ११४ चचौ. रशटर (पसूणर) घलेतलले.
रठादनकक्षि उकचश ३.४ रशटर म्हिणजले क्षिलेतफळ ८९ चचौ. रशटर घलेतलले.
१८) दरघटन टठाककीचश एक रुक दश १० रशटरपलेक्षिठा जठास्त नसठारश र ५ रशटरपलेक्षिठा

करश नसठारश.
त्यठाप्ररठाणले  भरणशकक्षि  रुक दश  १०  रशटर  पकडल्यठास  लठाकबश  ५  रशटर  यलेतले.

त्यठाचप्ररठाणले प्रठादरकक्षि लठाकबश ७.९ रशटर द्रिरशकक्षि लठाकबश ८.९ रशटर यलेतले. हिले सरर  कक्षि

एकत बठाकधल्यठास टठाककीचश उपयपुक्त लठाकबश  =  ५  +  ७.९  +  ११.४  +  ८.९  =

३३.२० रशटर हिद्योतले.
१९) दद्योन कक्षिठाकरध्यले दभकत असलेल र दतचश जठाडश ३० सस.  रश.  अशठा ५ दभकतश

म्हिणजले १.५ रशटर म्हिणसून टठाककीचश बठाह लठाकबश ३४.७ रशटर असलेल र बठाह रुक दश

१०.६ रशटर असलेल.  टठाककीचश एकक दर उचश ४.५ रश.  असलेल.  आकपृ तश ५,  ६ पठाहिठा.



उत्सजरक कक्षिठाचश  लठाकबश  ६० रश.  यलेईल.  टठाककीचश  जदरनशरधशल खद्योलश  २.८ रश.

असलेल म्हिणजले जदरनशबठाहिलेर १.७ रशटर असलेल.

२०) भरणशकक्षिठापठाससून ३ तले ४ रशटर अकतरठारर प्रदक्रयठा कस द्रिठाचश जठागठा असलेल र

त्यठारध्यले दरशणयकत, कठातरणयकत रगगैरले यकतले बसदरललेलश असतशल.

२१) उत्सजरन कक्षिठाच्यठा पलशकडले दरश खतदनदररतशसठाठश एक जठागठा असठारश र

त्यठारध्यले भलेसळ यकत असठारले.
२२)  दरघटन  टठाककीच्यठा  एकठा  अकगठालठा  प्रठादरकक्षिठालठा  लठागसून  कठारखठान्यठाच्यठा

रपुतठाऱ्यठा र सकडठास असठारलेत र त्यठाकतसून यलेणठारले कठारगठारठाकचले  रलरसूत सरळ सठाकडनळठानले

प्रठादरकक्षिठालठा जद्योडललेलले असठारले.
२३) प्रदक्रयठा कस द्रिठालठा लठागसून कठारखठान्यठाचश कचलेरश र इतर जठागठा असठाव्यठात.

२४)  तयठार खत कठारखठान्यठाबठाहिलेर  नलेण्यठासठाठश  उत्सजरन कक्षिठाच्यठा बठाजसूलठा र

दरशखत दरभठागठालठा जद्योडसू न एक रस्तठा असठारठा. पठाहिठा, आकपृ तश ७.

२५)  खत कठारखठान्यठाकरध्यले र बठाहिलेर रठाहितपुककीसठाठश बगैलगठाडश रठापरठारश.  बगैलठाकनठा

खठाण्यठासठाठश  भरपसूर  ओलठा  र  सपुकठा  आहिठार  कठारखठान्यठातशल  कच्च्यठा  रठालठारध्यले

उपलब्ध असतद्यो.  त्यठादशरठाय त्यठाकचले  शलेणसपुद्धठा उपयद्योगठात यलेतले.  अशठारपुळले  दडझलेल रठा

पलेटष द्योलरर चठालणठाऱ्यठा रठाहिनठाकपलेक्षिठा बगैलगठाडश फठारच स्रस्त पडतले.
२६) एक घन रशटर कच्चठा रठाल रजन ३०० तले ३२० दकलद्यो तर तयठार खतठाचले

रजन ५०० दकलद्यो हिद्योतले. यठाररून खठालशल दहिशद्योब करठारठा :
    कच्च्यठा रठालठाच्यठा खरलेदशचठा दर प्रतश टन ३०० रू. धरलठा र प्रदतददन ४०

घनरशटर कचरठा घठातलठा तर अदरठासले १३ टन कचरठा घठातलठा र पलशकडसून २० टन

कचरठा बठाहिलेर आलठा.  म्हिणजले  प्रदतटन दकक रत झठालश १९५ रू.  रजपुरश र इतर खचर



प्रदतटन २० रू. धरलठा तर रसूळ उत्पठादन दकक रत २१५ रू. झठालश. हिले खत ७०० तले

८५० रू. दरठानले शलेतकऱ्यठाकनठा दरकतठा यलेईल. हिलश रपुकबईतशल कक पनश हिले खत रू. १८००

प्रदतटन भठारठानले दरकत आहिले. हिले आकडले १९९० सठालचले आहिलेत.

२७) यकतसठारगशररशल खचठारचठा दरचठार करूयठा.
    ससदद्रिय खत उदद्योगठालठा  आरश्यक असललेलश  घणचक्ककी,  कठातरण यकत,

दरशणयकत, भलेसळयकत आदण रजनकठाटठा हठापगैककी शलेणठापठाससून खत बनदरण्यठासठाठश फक्त

भलेसळयकत  र  दरशणयकत  आरश्यक  सरजलश  जठातठात.  अरठारत  रजनकठाटठा  हिठा  सरर

दठकठाणश आरश्यक असतद्यो हिले रलेगळले  सठाकगठायलठा नकद्योच.

भलेसळ यकत : हिले कठाकाँक्रकीट बनदरण्यठासठाठश रठापरण्यठात यलेणठाऱ्यठा यकतठासठारखले असतले.

दकक बहिहनठा हिले यकतसपुद्धठा यठा दठकठाणश रठापरतठा यलेईल. दकक रत अदरठासले रू. २०,०००/-

दरशण यकत  : हठा यकतठारध्यले  भलेसळ यकतठाप्ररठाणले  कले रळ दरशण करण्यठाचले  कठार

हिद्योतले  असले  नठाहिश,  तर  त्यठारलेळश  कटठाईचले  कठारसपुद्धठा  हिद्योत  असतले.  हिलश  आधपुदनक

गपृदहिणशच्यठा  स्रयकपठाकघरठारध्यले  एक  दरक्सर-ब्लसडर  म्हिणसून  च्छिद्योटलेसले  यकत  असतले,

त्यठाचप्ररठाणले  परकतपु  खसूप  रद्योठठा आकठारठाचले  असतले.  त्यठारध्यले  दरशणपठातठाच्यठा  तळठालठा

धठारदठार सपुऱ्यठाकचले चठाक असतले. र त्यठारपुळले  दरसळणले र कटठाई करणले अशश दद्योन्हिश कठारले

त्यठादठकठाणश हिद्योत असतठात. खत उदद्योगठाच्यठा कठारठासठाठश हिले यकत दरशलेर उपयद्योगश पडतले.

हठारध्यले घणचक्ककीचलेसपुद्धठा कठार हिद्योतले. सपुकठा कचरठा, ओलठा (दहिररठा) कचरठा हठा सरठार्षांचले

चसूणर  पठाण्यठाच्यठा रठाध्यरठारध्यले हठा यकतठारध्यले उतर हिद्योतले.  यकतठाचश क्षिरतठा अशश असठारश

ककी, जलेव्हिठा सरर  पक्क्यठा खतठारध्यले रठासठायदनक खतठाकचश रठातठा भरठारयठाचश असलेल तलेव्हिठा



तले कठार (म्हिणजले सरर  २० टन प्रदतददनश) आठ तठासठाकरध्यले हिद्योईल. यठा दरशण यकतठाचश

दकक रत अदरठासले ८०,००० रूपयले हिद्योईल.

दरशण यकतठाचश क्षिरतठा भलेसळ यकतठाच्यठा दतप्पट असलश पठादहिजले.
दरशण यकतठाचश हिलश उपलब्धतठा नठाहिश. कठारण ससदद्रिय खत उदद्योग हिश कल्पनठाच

नरशन आहिले.  जशश हिश कल्पनठा रूढ हिद्योईल,  तसले हठा यकतठाचले  उत्पठादक दनरठारण हिद्योऊ

शकतशल. पठाहिठा—आ. क्र. ८, ९. 

प्रकठार दपुसरठा— रठानरठाचश दरषठा र रसूत— सद्योनखत

रठानरश  रलरसूतठाचले  खत हिले  स्रतकतपणले  एखठादश  व्यक्तकी  करू शकले ल ककी  नठाहिश,

हठाबदल शककठा रठाटतले,  परकतपु  सठाररजदनक सकस्रठा जशठा नगरपठाललकठा,  नगरपरररद र

गठारपकचठायतश हिठा उदद्योग जठादठा उत्पन्न दरळदरण्यठासठाठश करू शकतशल. शलेणखत र इतर

प्रकठारच्यठा खतठाकच्यठा बनठारटशरध्यले एक पसूरक घटक म्हिणसून रठानरश रलरसूतठाचठा सरठारलेश

हिद्योऊ  शकतद्यो.  परकतपु  सकपसूणरपणले  सद्योनखत  करठारयठाचले  म्हिणजले  रठानरश  रस्तशतशल

सठाररजदनक  सकडठास  र  रपुतठाऱ्यठा  हठाकचठा  उपयद्योग  करठारठा  लठागतद्यो  आदण  हिले  रर

उललेलखललेल्यठा सकघटनठा अलधक नशटपणले करू शकतठात.



सठाररजदनक रपुतठाऱ्यठा, एस. टश. बस रठाकबले, रलेल्रले स्टलेशन, रद्योठठा बठाजठारपलेठठा अशठा

दठकठाणश बठाकधल्यठा  जठातठात.  जर त्यठाकचश  व्यरस्रठा रठाखण्यठाचले  कठार खठाजगश  कक पनशनले

घलेतलले  र  त्यठाबदल  त्यठारध्यले  जरठा  हिद्योणठारठा  रगैलठा  खत  बनदरण्यठासठाठश  रठापरण्यठाचठा

अलधकठार  दरळरलठा  तर  अशठा  रशतशनले  खठाजगश  व्यक्तकी  रठा  कक पनशसपुद्धठा  हिठा  उदद्योग

दकफठायतशशरपणले करू शकले ल.

रठानरश  रलरसूतठापठाससून  खत  फक्त  बठायद्योकक पद्योस्ट  पद्धतशनले  करठारले  लठागतले  र

त्यठाकरशतठा लठागणठारश दरघटन टठाककी शलेणखतठाच्यठा दरघटन टठाककीपलेक्षिठा रद्योडश रलेगळ्यठा

रचनलेचश र तपुलनलेनले खसूपच लहिठान असतले.  कठारण सद्योनखत बनण्यठास करशतकरश चठार

ददरस, जठास्तशत जठास्त १५ ददरस लठागतठात. (आ. १०)

आतठा आपण एक उदठाहिरण घलेऊन त्यठाचश आकडलेरठारश र इतर तपशशलठाररून

हठा प्रकठारच्यठा खतदनदररतशचठा अभ्यठास करूयठा.

रठानरश  रसूतठापठाससून  खत  तयठार  करण्यठाच्यठा  पद्धतशचठा  प्ररर  दरचठार  करूयठा.

हठाकरशतठा रसूत सठाररजदनक रपुतठारशरधसून गद्योळठा कले लले जठातले.  त्यठाकरशतठा दरदशष पद्धतशनले

त्यठा रपुतठारशचले  सरर  रसूत दररद्योज जरठा कले लले जठाईल.  त्यठाकरशतठा रसूत सठाठदरणठारश टठाककी

रपुतठारशलठा जद्योडललेलश असलेल र दररद्योज भरललेलश टठाककी कठाढसून त्यठा दठकठाणश दपुसरश टठाककी

जद्योडलश  जठाईल.  यठा  टठाककीचश  रठापले  त्यठा  दरदशष  रपुतठारशच्यठा  रसूत  जरदरण्यठाच्यठा

क्षिरतलेनपुसठार असठारश. म्हिणजले जर ददरसठालठा २०० लशटर रसूत र सठाफ करण्यठाचले पठाणश

७० लशटर जरत असलेल तर टठाककीचले रठाप ४०० लशटर असठारले. (आकपृ तश ११) रसूत

दरघटन आपद्योआप चठालसू हिद्योतले र त्यठातशल अरद्योदनयठा बठाहिलेर पडसू न रसूतठाचश खतरसूल्यले करश



हिद्योतठात.  त्यठासठाठश हिले रसूत दटकरसून ठलेरठारले लठागतले.  त्यठासठाठश लजप्सर सपुपर फकॉस्फले ट र

सपुक्यठा कचऱ्यठाचले  चसूणर  दकक रठा लठाकडठाचठा भपुसठा रठापरठारठा लठागतद्यो.  ददरसभरठाचले  रसूत यठा

दतघठाकच्यठा दरशणठारध्यले सठाठरसून ठलेरतठा यलेतले.  त्यठाकचले  दरशण करतठानठा लजप्सर र सपुपर

फकॉस्फले टचले चसूणर कले ललेलले असठारले. 

अशठा रशतशनले  जरठा कले ललेलले  रसूत लजप्सर,  सपुपर फकॉस्फले ट र भपुसठा यठाकचले  दरशण

दरघटन  टठाककीरध्यले  सद्योडलले  जठातले,  त्यठाबरद्योबर  रठानरश  रलसपुद्धठा  दरघटन  टठाककीरध्यले

सद्योडलठा जठातद्यो.

कठाहिश रलेळठा खतदनदररतश सठाररजदनक सकडठास र रपुतठाऱ्यठाकजरळच करतठा यलेतले. हठा

दद्योन्हिश प्रकठारठानले खत करतठा यलेत असल्यठानले ज्यठा दठकठाणश जश पद्धत सद्योयशस्कर रठाटलेल

त्यठा दठकठाणश तश पद्धत रठापरठारश.

सकडठास र रपुतठारशच्यठा  जरळच खत करणठाऱ्यठा  टठाक्यठा  बसदरल्यठा  तर  त्यठाकचश

व्यरस्रठा अशश असठारश. (आकपृ तश १२,  १३) ककी सरर  सकडठास र रपुतठाऱ्यठाकचले सठाकडनळ

एकठा जद्योडटठाककीरध्यले ओतठारलेत.  आतठा हठा जद्योड टठाककीलठा चठार नळ अगदश खठालच्यठा

बठाजसूस बसरठारलेत र तले  चठार खत करणठाऱ्यठा दरघटक टठाक्यठाकनठा  प्रत्यलेककी एक प्ररठाणले

जद्योडललेलले  असठारलेत.  हठा चठारठाकपगैककी  कद्योठलठाहिश  एक नळ एकठा  रलेळश  उघडठा  असलेल.

(आकपृ तश १३ पठाहिठा.) त्यठारपुळले  एकठा रलेळश फक्त एकठाच टठाककीरध्यले सरर  सठाकड रलरसूत र

पठाणश ओतलले जठाईल.  तश टठाककी तशन-चतपुरठार्षांश भरलश ककी,  रग दतचले तकोंड बकद करून

दपुसऱ्यठा  एकठा  टठाककीचले  तकोंड  उघडठारले.  अशठा  रशतशनले  एकएक  करून  टठाक्यठा  रगैलठानले



भरठाव्यठात.  चचौरश टठाककी भरण्यठास सपुरूरठात कले लश ककी त्यठारलेळश पदहिलश टठाककी उघडसून

त्यठातशल कपु जललेलठा रगैलठा म्हिणजलेच सद्योनखत रलेगळले  कठाढसून टठाककी ररकठारश करठारश.

टठाककी भरत असतठानठा दतच्यठारध्यले लजप्सर,  सपुपर फकॉस्फले ट र लठाकडठाचठा भपुसठा

दररद्योज रद्योडठा रद्योडठा घठालत जठारले. एकठा टठाककीचले रठाप असले घ्यठा ककी तश तशन-चतपुरठार्षांश

भरण्यठास त्यठा सठाररजदनक सकडठास-रपुतठारशस चठार ददरस लठागतशल. सरर  चठारहिश टठाक्यठा

एकठाच रठापठाच्यठा  असठाव्यठात र त्यठाकचश  खद्योलश एक रशटरपलेक्षिठा  जठास्त नसठारश.  टठाककी

चचौरस  असल्यठास उतर.  हठा  चठारहिश  टठाक्यठाकचठा  सकच  सकडठास-रपुतठारशच्यठा  तठाबडतद्योब

बठाजसूलठा  असठारठा.  हठा  चठारहिश  टठाक्यठाकनठा  झठाकणले  असठारशत  र  तश  गटठारठाच्यठा

झठाकणठाप्ररठाणले रूक द असठारशत.  म्हिणजले कठारगठारठालठा आतसून खत कठाढतठानठा कद्योणतठाहिश

तठास हिद्योणठार नठाहिश.  सठाधठारणपणले  अशठा टठाक्यठाकचश रठापले— १ रशटर खद्योल,  २ रशटर

लठाकब र रूक द अशश असलश तरश पपुरलेल. चठारहिश टठाक्यठाकच्यठा सकघठाचश लठाकबश x रूक दश ४.५ x

४.५ रशटर  असलेल.  हठारध्यले  त्यठा  टठाक्यठाकच्यठा  दभकतशसपुद्धठा   धरल्यठा  आहिलेत.  चठारहिश

टठाक्यठाकचठा दरळसून एक रठायसू दनस्सठारक नळ असठारठा र तद्यो रर उकच सठाधठारणपणले ६ तले ७

रशटर असठारठा. (आकपृ तश १३ पठाहिठा)

जर खत करण्यठाचले  कठार सकडठास-रपुतठाऱ्यठाकच्यठा बठाजसूलठा करणले  शक्य नसलेल तर

सकडठासठासठाठश कठाढतठा-घठालतठा यलेतशल अशठा टठाक्यठा बसरठाव्यठात र त्यठा टठाक्यठाकनठा चठाकले

असठारशत.  सकडठासठाच्यठा गकोंडसूखठालश बरद्योबर टठाककीचले  उघडले  तकोंड यलेईल अशठा पद्धतशनले

टठाककी अडकरतठा आलश पठादहिजले.  पसूरर्वीच्यठा कठाळश टद्योपलशचले  सकडठास हिद्योतले.  हठादठकठाणश

टद्योपलशऐरजश  लद्योखकडश  रठा  प्लपसस्टकचश  टठाककी  रठापरलश  जठाईल  र  तश  चठाकठाकच्यठा



चचौकडशरर  बसरललेलश  असलेल.  (आकपृ तश  १४)  टठाककी  तशन-चतपुरठार्षांश  भरल्यठारर  तश

जठागलेररून कठाढसून त्यठा दठकठाणश दपुसरश टठाककी अडकरठारश. आतठा भरललेलश टठाककी ढकलत

ढकलत खत करण्यठाच्यठा जठागश आणसून ओतठारश. खत करण्यठासठाठश जश टठाककी बठाकधलश

जठातले तश अदतशय सठाधश असतले.  दतचश रठापले १ रशटर खद्योल र दशड रशटर रूक द र २

रशटर लठाकब.  हठा टठाककीचठा ररचठा भठाग उघडठा असलेल र त्यठारर लठादठा ठलेरसून बकद कले लठा

असलेल.  नरशन रगैलठा ओततठानठा लठादश बठाजसूलठा करून ओतठारठा र परत लठादश लठारसून

तकोंड  बकद  करठारले.  (आकपृ तश  १५)  सद्योनखतठाचले  उत्पठादन  अदतशय  लरकर  हिद्योत

असल्यठारपुळले  अशठा चठार तले  पठाच टठाक्यठा  असल्यठा  तरश  च्छिद्योटठा उत्पठादकठालठा  पपुरलेल.

हठाबदल उत्पठादनठाकचले आकडले दलेणले अशक्य असल्यठारपुळले  त्यठाकचश चचठार यलेरले कले ललेलश नठाहिश.

तरशसपुद्धठा १ ललटर सद्योनखतठाचले रजन १ दकलद्यो हिद्योतले र एक रठाणसूस एकठारलेळश चठारशले

गपरपयर्षांत रगैलठा सद्योडसू  शकतद्यो. त्यठाचप्ररठाणले एक व्यक्तकी एकठा रलेळलेस ३०० तले ३५० दर.

लल. रसूत दलेऊ शकतले. एक ललटर रसूतठासठाठश ५० गपर लजप्सर, ५ गपर सपुपर फकॉस्फले ट र

१०० गपर लठाकडश भपुसठा घठातलठा तरश चठालतद्यो र जठास्तशत जठास्त ४०० गपर भपुसठा र

२५  गपर  सपुपर  फकॉस्फले ट  घठालठारले.  रगैलठा  कपु जतठानठा  त्यठारध्यले  दरसळललेलठा  लठाकडश

भपुसठासपुद्धठा कपु जसून जठात असतद्यो. लजप्सर, सपुपर फकॉस्फले ट र भपुसठा, रसूत दटकदरण्यठासठाठश

रठापरण्यठास सठाकदगतलले आहिले.  त्यठाचप्ररठाणले  रगैलठा कपु जण्यठास रदत म्हिणसून भपुसठा अररठा

सपुक्यठा कचऱ्यठाचले  चसूणर  १ भठाग रगैल्यठारध्यले  १/२ भठाग असले घठालत जठारले.  दकक रठा प्रदत

रगैलठा १०० गपर भपुसठा अररठा १०० गपर रठाख रठापरठारश.



प्रकठार दतसरठा : पशपु-पक्षिश यठाकचश कललेररले

हठारध्यले जनठाररले, रठासले र पक्षिश हठाकच्यठा शरशरठाच्यठा दनरदनरठाळ्यठा भठागठाकचठा उपयद्योग

खत म्हिणसून करण्यठात यलेतद्यो.  हिले सरर  भठाग प्रलरनयपुक्त असल्यठारपुळले  हठाकचले कठाबरन र नत

यठाकचले गपुणद्योतर प्रररपठाससून सपुयद्योग्य असतले र त्यठारपुळले  हठा कललेररठाकनठा दरघदटत करण्यठाचश

गरज नसतले.  त्यठारपुळले  खत बनदरण्यठाच्यठा प्रदक्रयठाकपगैककी दरघटन हिश रहित्त्रठाचश र प्ररपुख

प्रदक्रयठा हठा प्रकठारच्यठा खतठाकच्यठा दनदररतशत आरश्यक नठाहिश हिले दरशलेर लक्षिठात ठलेरठारले.

लजरठाणसूकनठा अलधक चठाकगल्यठा रशतशनले त्यठाचले रूपठाकतर प्रत्यक्षि खतठारध्यले करतठा यठारले

त्यठासठाठश त्यठाकचले जलेरढले बठारशक चसूणर  करतठा यलेईल तलेरढले करण्यठाचश आरश्यकतठा असतले.

त्यठाप्ररठाणले  हिले  कललेरर ओलले  र त्यठातशल आद्रिरतठा  तशशच ठलेरसून जदरनशत गठाडलले  तर

त्यठाच्यठा जद्योरठारर रठानस्पदतक लजरठाणसूकपलेक्षिठा पठाशरश (पलेशशजकतसू) लजरठाणसू र दकटठाणसू जठास्त

रठाढतठात.  त्यठासठाठश  प्ररर हिले  कललेरर  चठाकगलले  सपुकरसून  कद्योरडले  करठारले  र  नकतर  त्यठाचले

बठारशक  चसूणर  करठारले.  दकक रठा  प्ररर  बठारशक  लखरठा  करून  रठा  हिठाडले  असल्यठास

घणचक्ककीरध्यले दळसून रग उन्हिठारध्यले पसररसून त्यठालठा सपुकरसून कद्योरडले करठारले र नकतर

पपुन्हिठा दळसून घ्यठारले. अशठा पद्धतशनले कललेररठाचले खत तयठार करतठा यलेतले.

कललेरर दरळण्यठाचश दठकठाणले

खठाटशकखठानले, बठाजठार, रठासळश बकदरले, हिकॉटलेल्स, रुग्णठालयले, रद्योठ रद्योठले भटठारखठानले

(सगैन्यठाच्यठा  च्छिठारणशचले  रगगैरले),  ककोंबडठा  सद्योलसून  तयठार  करणठारले  कठारखठानले,  कठातडले



करठारणठारले  कठारखठानले,  रठाकस-रठासळशपठाससून  खठाद तयठार  करणठारले  कठारखठानले,  रलेललेल्यठा

जनठाररठाकनठा टठाकण्यठाचले उदकरडले रगगैरले अशठा अनलेक दठकठाणश कललेरर दरळसू शकतले.

कललेररठाकचले  प्रकठार जसले रक्त,  रठाकसठाचले  भठाग,  कद्योरळठा,  दचरडश,  चरबश,  आतडश,

खरठाब र न खठाण्यठासठारखले रठाकस भठाग, रठासळशचठा कचरठा, पक्ष्यठाकच्यठा पद्योटठाचले त्यठाज्य भठाग

हठा कठारठासठाठश कच्चठा रठाल म्हिणसून उपयद्योगठात यलेतठात. त्यठादशरठाय कललेरर कच्चठा रठाल

म्हिणसून गद्योळठा करतठानठा दद्योन रपुख्य घटक बघठारले लठागतठात. त्यठापगैककी एक कच्चले र दपुसरले

दशजललेलले. कच्चले कललेरर रठापरून जले खत बनतले तले दपकठाकनठा जठास्त कठाळ नत, स्फपु रद र

पलठाश पपुररसू शकतले आदण दशजललेलले कललेरर तपुलनलेनले जरठा लरकर हिले घटक सद्योडतले र

म्हिणसून लरकर रठापरलले जठातले.

हिकॉटलेल  र  रठाकस-रठासळशचश  खठादले  बनदरणठारले  कठारखठानले  हठाकरधसून  पपुष्कळ रलेळठा

दशजललेलले  कललेरर  दरळतले.  त्यठाचप्ररठाणले  कच्चले  कललेरर  उन्हिठारध्यले  न  सपुकदरतठा  जर

भट्टशरध्यले सपुकदरलले र त्यठारध्यले ६०० ससदटगलेडपलेक्षिठा जठास्त तठापरठान रठापरलले तर तशठा

रशतशनले  सपुकललेलले  कललेररसपुद्धठा  दशजललेलले  कललेरर  हठा  प्रकठारठारध्यले  यलेतले.  चठाकगल्यठा

प्रकठारच्यठा कललेरर खतठाकसठाठश कच्चले कललेरर रठापरठारले.

कललेरर खत-दनदररतशसठाठश लठागणठारश सठाधनले

रद्योठरद्योठले पत्र्यठाचले खण (टष लेज), घणचक्ककी, दरशण यकत, गद्योणश दशरण्यठाचले दशलठाई

यकत, रजन कठाटठा, चठाळणश.



कठायरपद्धतश  : प्ररर कललेररठाचले  रगर्वीकरण त्यठाच्यठा दनरदनरठाळ्यठा प्रकठारठाकनपुसठार

करठारले. त्यठातशल हिठाडले एकठा बठाजसूलठा कठाढसून बठाककीचठा दबनहिठाडठाचठा भठाग दरशण यकतठारध्यले

घठालसून त्यठाचठा  बठारशक लखरठा  करठारठा.  हिले  कठार लखरठा  करणठाऱ्यठा  खठास यकतठादठारलेसपुद्धठा

करतठा  यलेतले.  जर  उदद्योग  च्छिद्योटठा  असलेल  तर  लखरठायकत  रठापरठारले  र  रद्योठठा  कठारभठार

असल्यठास दरशणयकत रठापरठारले.  अशठा ररतशनले  बठारशक कले ललेलले  कललेरर २ रशटर  x १

रशटर आकठारठाच्यठा रद्योठठाल्यठा पत्र्यठाच्यठा खणठाकरध्यले  सठारखले  पसररसून ठलेरठारले  र तले  टष लेज

उन्हिठारध्यले रचसून ठलेरठारलेत.

उन्हिठारध्यले  चठाकगलले  सपुकसू न  कडक झठाल्यठारर  तले  कललेरर  पत्र्यठाच्यठा  खणठाकरधसून

कठाढसून एकठा बठाजसूलठा गद्योळठा करून ठलेरठारले र रग घणचक्ककीच्यठा रदतशनले त्यठाचले हिरले तसले

बठारशक चसूणर  करठारले.  नकतर चठाळणशनले चठाळसून त्यठाचले  बठारशक र जठाड असले भठाग करठारले.

चठाळण ६० क्ररठाककठाचश रठापरठारश. जठाड चसूणर  पपुन्हिठा दळण्यठासठाठश रठापरठारले. बठारशक चसूणर

गद्योणशरध्यले भरून नकतर दशरसून बकद करठारले.

हिठाडठाकनठा  प्ररर  घणचक्ककीरध्यले  दळसून  नकतर  उन्हिठारध्यले  सपुकरठारले  र  त्यठानकतर

गद्योणशरध्यले भरून टठाकठारले.

दशजललेलले कललेरर प्ररर उन्हिठारध्यले सपुकरसून रग दळसून गद्योणशरध्यले भरठारले.  अशठा

रशतशनले  तयठार  कले ललेलले  चसूणर  खत  म्हिणसून  दरकलले  तर  जलेरढले  पगैसले  दरळतठात  त्यठापलेक्षिठा

ककोंबडशचले  अररठा  रठाशठाचले  अन्न म्हिणसून  दरकलले  तर  अलधक फठायदलेशशर  ठरतले,  तलेव्हिठा

त्यठाचठासपुद्धठा दरचठार व्हिठारठा.



हठातशल फरक लक्षिठात घ्यठा

१)  कच्चले  दबनहिठाडठाचले  कललेरर प्ररर दरशणयकतठात लखरठा करून नकतर सपुकरसून

नकतर घणचक्ककीरध्यले दळसून-चठाळण रठारून गद्योणशत भरलले. एकक दर पठाच दक्रयठा.

२) हिठाडठाकचले कललेरर प्ररर घणचक्ककीरध्यले दळसून नकतर उन्हिठारध्यले सपुकरसून चठाळसून

गद्योणशत भरलले. एकक दर चठार दक्रयठा.

३) दशजललेलले कललेरर प्ररर उन्हिठारध्यले सपुकरसून घणचक्ककीरध्यले दळसून गद्योणशरध्यले

भरलले. एकक दर तशन दक्रयठा.

गद्योणशरध्यले भरतठानठा हठा दतघठाकचले दरशण करून नकतर एकत करून गद्योणश भरल्यठा

तरश चठाललेल.

पशपु र पक्षिश हठाकच्यठा कललेररठासठाठश ररशल दक्रयठा सरठान असतठात.

रठासळशच्यठा बठाबतशत कठाय करठारले लठागतले तले पठाहिह यठा.

रठासळशच्यठा कललेररठाचठा पपुररठठा रठासळश बठाजठार र रठासळश बकदरले हठा दठकठाणठाकहिहन

हिद्योत असतद्यो.  त्यठारध्यले  बठाजठारठात खठाद रठासळशचले  दनरुपयद्योगश  भठाग,  जसले  दपसपुरडश,

शलेपटले, गठारऱ्यठा, खरलले इत्यठादश असतठात. रठासळश बकदरठारध्यले दरळणठाऱ्यठा कललेररठाकरध्यले

प्रठारपुख्यठानले अखठाद रठासळश असतले.  हठाकच्यठातशल हिठाडले  रलेगळश कठाढतठा यलेत नठाहिशत.  र

त्यठासठाठश खत बनदरण्यठाचश दक्रयठा खठालशलप्रकठारले हिद्योतले.



१)  उन्हिठारध्यले  सपुकदरणले,  २)  घणचक्ककीरध्यले दळणले,  ३)  चठाळण,  ४)  गद्योणशत

भरणले.

हठालठा  रठासळशचले  कसू ट  म्हिणतठात र तले  खतठाप्ररठाणले  रठाशठाकच्यठा  र  ककोंबडठाकच्यठा

खठाण्यठारध्यलेसपुद्धठा रठापरतठा यलेतले.

प्रठाण्यठाकच्यठा कललेरर खतठाचठा उपयद्योगसपुद्धठा ककोंबडश खठादठारध्यले हिद्योत असतद्यो.

कललेरर  खत  रहिठाग  असतले  र  म्हिणसून  तले  स्रततीः  करण्यठासठाठश  त्यठारध्यले  भर

घठालठारश लठागतले.

त्यठाबदल ससूचनठा खठालशलप्ररठाणले :

कललेरर  खतठाच्यठा  दहिठा  टक्कले पयर्षांत  लजप्सर  दरसळठारले.  रठाकसठाच्यठा  कललेरर

खतठाच्यठा बनदरण्यठाच्यठा पदहिल्यठा दक्रयलेच्यठा रलेळश त्यठाच्यठा १० टक्कले पयर्षांत लठाकडठाचठा

भपुसठा दरसळठारठा.  शलेतठातशल ओलठा कचरठासपुद्धठा सरप्ररठाणठात रजनश दक्रयठा १च्यठा रलेळश

दरसळठारठा.

हिठाडठाच्यठा खतठारध्यले एक-तपृतशयठाकश रजनश सपुपर फकॉस्फले ट घठालठारले.  हठा भरशरपुळले

खतठाच्यठा उपयपुक्ततलेत दरशलेर फरक पडत नठाहिश. परकतपु दकक रतशरध्यले बरठाच फरक हिद्योतद्यो र

धकदठाच्यठा दृषशनले तले रहित्त्रठाचले ठरतले.



प्रकठार चचौरठा : शलेतठातशल सपुकठा कचरठा

हठा प्रकठारठासठाठश शलेतठातशल तसलेच इतरत उपलब्ध हिलेणठारठा ससदद्रिय सपुकठा कचरठा

कच्चठा  रठाल म्हिणसून रठापरण्यठात यलेतद्यो.  हठारध्यले  प्रदक्रदयत र अप्रदक्रदयत असले  दद्योन

प्रकठारचले  पदठारर  दरळतठात.  अप्रदक्रदयत पदठारर  असले  ककी तले  रसूळच्यठा ससदद्रिय स्ररूपठात

फक्त सपुकललेल्यठा अरस्रलेत असतठात. अशश झठाडठाचश रठाळललेलश पठानले, सपुकललेलश कठाटकले ,

पठाचट,  सपुकललेलश रपुळश रगगैरले.  प्रदक्रदयत पदठारर  असले ककी ज्यठा ससदद्रिय पदठारठार्षांरर कठाहिश

प्रदक्रयठा  झठालश  आहिले  र  त्यठारपुळले  रसूळचले  नगैसदगरक  स्ररूप बदलललेलले  आहिले.  हठारध्यले

सरठारलेश  हिद्योणठाऱ्यठा  पदठारठार्षांपगैककी  कठागद,  पपुठले,  प्लठायरसूड,  खठाद  बनदरणठाऱ्यठा

कठारखठान्यठातशल रठानस्पदतक सपुकठा कचरठा-बटठाटठाचश, कठाकदठाचश सठालले रगगैरले यलेतठात.

कठाहिश रलेळलेलठा प्रदक्रदयत पदठारर  त्यठारध्यले गपुकतललेल्यठा दरदरध रसठायनठाकरपुळले  दरघटन

दक्रयलेच्यठा  दृषशनले  अयद्योग्य ठरतठात.  तलेव्हिठा  असले  पदठारर  हठा प्रकठारच्यठा  खत दनदररतशत

कच्चठा रठाल म्हिणसून रठापरू नयलेत.  जसले  अदगरद्योधक कठागद,  पपुठले  र लठाकडले,  रठाळरश

दनरद्योधक लठाकडले, प्लठायरसूड रगगैरले.  त्यठाकच्यठापठाससून कठाषप्रलरन करून तले रठापरतठा यलेतले.

बठाककीचले  पदठारर  खत  दनदररतशसठाठश  करशजठास्त  प्ररठाणठात  यद्योग्य  ठरतठात.  त्यठात

अप्रदक्रदयत सरर  पदठारर  सरठादरष हिद्योतठात.  प्रदक्रदयत पदठारठार्षांरध्यले रकगदरललेलले पदठारर  ककी

ज्यठाकच्यठा रकगठात दशसले, आरसलेदनकले , दटटपदनयर, तठाकबले रगगैरले रठादक द्रिव्य दलेणठाऱ्यठा धठातसूचठा

सरठारलेश आहिले, असले पदठारर कटठाक्षिठानले टठाळठारलेत.

खत दनदररतशतशल दक्रयठाकचठा क्रर खठालशलप्ररठाणले असठारठा.



१)  दनरड  करणले  : हठारध्यले  रर  सठाकदगतल्यठाप्ररठाणले  दरघटन  दक्रयलेस  दररद्योध

करणठाऱ्यठा रसठायनठाकचठा सरठारलेश नसललेलले पदठारर,  तसलेच दररठारश रठा रठादक (टकॉसक्सक)

पदठारठार्षांचठा सरठारलेश असललेलले पदठारर सद्योडसून बठाककी सरर सपुकले -ससदद्रिय पदठारर घ्यठारलेत.

२) घणचक्ककीच्यठा रदतशनले बठारशक चसूणर करठारले. चठाळण क्ररठाकक ६० अररठा दच्छिद्रि

१ दरलशरशटर.

३) इतर सठारठानठाचश तयठारश ठलेरणले.

सपुक्यठा  कचऱ्यठापठाससून  बनणठाऱ्यठा  खतठाकचले  तशन  प्रकठार  आपण  पठाडलले  आहिलेत.

त्यठातलठा पदहिलठा प्रकठार—कठाष प्रलरन, दपुसरठा—कक पद्योस्ट र दतसरठा—बठायद्योकक पद्योस्ट.

पदहिल्यठा प्रकठारठात दरघटनदक्रयठा पदहिल्यठा पठायरशरर चठालसू असतले र कठाहिश रलेळठा

पदहिलश पठायरश पसूणर  र दपुसरश पठायरश सपुरू झठाललेलश असतले. कठाबरन नत गपुणद्योतर ३०:१

पयर्षांत.

दपुसऱ्यठा प्रकठारठात दरघटन पठायरश दद्योन पसूणर  झठाललेलश असतले. कठाबरन नत गपुणद्योतर

१८:१ तले २०:१ पयर्षांत.

दतसऱ्यठा प्रकठारठात दरघटन पठायरश तशन जरळ जरळ पसूणर झठाललेलश असतले. कठाबरन

नत गपुणद्योतर १२:१ तले १५:१ पयर्षांत.

कठाष प्रलरनठाकरध्यले नतठाचले प्ररठाण अल्प अससून तले नलेहिरश हिरलेशशर रठादहिलले पठादहिजले हिले

आपण चचौथ्यठा प्रकरणठारध्यले पठादहिलले आहिले.



इतर दद्योन प्रकठारचश खतले जदरनशरध्यले गठाडलश तरश चठालतठात. त्यठाकच्यठारध्यले सपुद्धठा

स्फपु रद र नतठाचले प्ररठाण पपुरलेसले कधशच नसतले. त्यठाकररतठा हठा खतठाकचठा उपयद्योग दरशखतले

बनदरण्यठासठाठश  म्हिणसूनच प्रठारपुख्यठानले  करठारठा.  एक ओलसठारकठाचले  जदरनशतशल प्ररठाण

सपुधठारण्यठाचले  रहित्त्रठाचले  कठार  हिश  खतले  करतठात  र  त्यठारपुळले  हठा  खतठाकचले  आपल्यठा

रहिठारठाषष ठाच्यठा शलेतशच्यठा दृषशनले  हिलशच्यठा पररसस्रतशरध्यले  अनन्यसठाधठारण रहित्त्र आहिले.

आपल्यठा  रठाज्यठातशल  शलेतशरध्यले  हिद्योणठारठा  तद्योटठा  हठा  एकठाच  कठारणठासठाठश  आहिले.

ओलसठारकठाचले  अदतभयककर  असले  करश  प्ररठाण.  कले रळ  ओलसठारकठाचठा  रठारठा  जरश

शलेतठाकरध्यले  करशत गलेलले  तरश बठाककी सरर  शलेतश तकत तलेच ठलेऊनसपुद्धठा आपण रहिठारठाषष ठाचले

शलेतककी उत्पठादन आजच्यठा चचौपट तले आठपट सहिज करू शकसू .  एकटठा रहिठारठाषष ठाचश

खतठाचश  गरज दरररर्वी  पकचलेचठाळशस कद्योटश  टन एरढश  आहिले.  हठाररून एक व्यरसठाय

म्हिणसून सपुक्यठा कचऱ्यठाच्यठा खतठाचले रहित्त्र लक्षिठात यलेईल.

यठा तशनहिश प्रकठारठाकसठाठश कच्च्यठा रठालठाचश तयठारश सठारखशच असलेल. प्ररर दनरड

करून कच्चठा रठाल गद्योळठा कले लठा ककी हठाकचले चसूणर  करणले हिश दपुसरश दक्रयठा.  यठा दक्रयलेरध्यले

घणचक्ककीचठा  उपयद्योग  करठारयठाचठा  असतद्यो.  परकतपु  कठाहिश  रलेळठा  कठाहिश  तपुकडले  रद्योठले  र

घणचक्ककीत परस्पर टठाकण्यठासठारखले नसतठात.  हठाकचले  प्ररर च्छिद्योटले  तपुकडले करण्यठासठाठश

कठातरयकत र आणखश रद्योठले तपुकडले असल्यठास कपु ऱ्हिठाड रठापरठारश.

कठातरण यकतठाचले  दद्योन प्रकठार असतठात.  त्यठाकतशल एक प्रकठार कठातरण चक्ककीचठा

(चठाफ कटर)  र तद्यो पररदचत आहिले.  दपुसरठा प्रकठार दगलद्योदटनचठा. (आकपृ तश क्र.  १८)

हठारध्यले  पकॉरर  प्रलेससठारखश  व्यरस्रठा  असतले  र  हिलणठाऱ्यठा  दट्टठालठा  एक पठातले  र



त्यठाच्यठासरद्योर खठालश दपुसरले पठातले अडदकत्त्यठाप्ररठाणले बसदरललेलले असतले. हठा दगलद्योदटनरध्यले

फठार रद्योठठा र कडक पदठारठार्षांचले बठारशक बठारशक तपुकडले करण्यठात यलेतठात र नकतर हिले तपुकडले

आणखशन बठारशक करण्यठासठाठश घणचक्ककीरध्यले टठाकठारलेत.

कठाषप्रलरन बनदरण्यठाचश पद्धत

कठाषप्रलरन बनदरण्यठासठाठश २ रशटर रूक द x १ रशटर खद्योल र १० रशटर लठाकब

टठाककी जदरनशरध्यले खणसून बठाकधसून कठाढठारश. हठा टठाककीलठा लसरसटचले चठाकगलले प्लपस्टर करून

दतचश  बठाजसू  पठाणशबकद  करठारश.  अशठा  टठाककीरर  जठाळशदठार  झठाकण  असठारले.  अशठा

झठाकणठाकच्यठा  (झठाकणठाचले  रठाप २.२५ रशटर  x १ रशटर)  ११ पट्टठाकनश सरर  टठाककी

झठाकतठा यलेईल.

कचऱ्यठाचठा बपुकठा कले ल्यठानकतर त्यठाचले रजन करठारले र त्यठाच्यठा ६ % यपुररयठा आदण

१ % सपुपर फकॉस्फले ट आदण ५ % ग्ललेलसयल ऍसलेटशक ऍलसड त्यठात दरसळठारले. हिले कठार

भलेसळ यकतठाच्यठा रदतशनले करतठा यलेईल र त्यठाच रलेळश पठाणश घठालसून प्ररठाहिश दरशण तयठार

करठारले.  सरर  बपुकठा चठाकगलठा दचकब दभजलठा पठादहिजले र रग हिले दरशण टठाककीरध्यले सद्योडठारले.

टठाककी  तशन-चतपुरठार्षांशपयर्षांत  भरठारश.  ररशल  टठाककीरध्यले  अदरठासले  ३  टन  रठाल  भरलेल.

त्यठानकतर झठाकण लठारसून तद्यो तसठाच ठलेरठारठा.  दर दद्योन ददरसठाकनश सरर  रठाल ररखठालश

करठारठा. पठाण्यठाचले प्ररठाण एरढले असठारले ककी सरर  बपुकठा त्यठारध्यले दभजसून बपुडललेलठा रठाहिठारठा.

त्यठापलेक्षिठा पठाणश नठा जठास्त असठारले नठा करश.



दनरदनरठाळ्यठा सपुक्यठा कचऱ्यठाच्यठा प्रकठारठाचले कठाषप्रलरन बनण्यठाचले रलेगरलेगळले  कठाळ

असतठात. परकतपु करशत करश १० ददरस र जठास्तशत जठास्त एक रदहिनठा एरढठा अरधश

लठागतद्यो.  दहिशद्योब करतठानठा १ रदहिनठा पकडसून दहिशद्योब करठारठा.  दहिठा ददरसठाकनकतर रद्योडले

नरपुन्यठाचले कठाढसून त्यठातशल जठादठा पठाणश दनरळसून रग तद्यो नरपुनठा सठारलशरध्यले सपुकरठारठा.

ओलठा  असतठानठा  तद्यो  कठाळठा  पडलठा  असलेल  परकतपु  सपुकल्यठारर  तद्यो  दफकट  तपदकरश

झठाल्यठास अजसून कठाषप्रलरन पसूणर  झठालले  नठाहिश  असले  सरजठारले.  ज्यठारलेळश  दद्योन ददरस

सपुकदरललेलठा नरपुनठा अजसून कठाळपटच रठाहिशल त्यठारलेळश कठाषप्रलरन झठालले असले सरजठारले.

तयठार झठाललेलले कठाषप्रलरन टद्योपलशनले टठाककीतसून कठाढठारले म्हिणजले सरर पठाणश दनरळसून

टठाककीरध्यले सठाकडलेल र रग फक्त ओलले प्रलरन गद्योणशरध्यले  भरून सठाठरठारले.  कठाषप्रलरन

सतत ओलले ठलेरठारले.  त्यठारपुळले  त्यठातशल नतकठारक लजरठाणसू तठाजलेतरठानले रठाहितठात.  जर हिले

प्रलरन सपुकले , कद्योरडले हिद्योऊन पडलले तर त्यठाचठा खत म्हिणसून हिद्योणठारठा उपयद्योग करश प्रतशचठा

ठरतद्यो.

कठाषप्रलरन कठाढल्यठानकतर टठाककीतशल उरललेल्यठा पठाण्यठात नरशन रठाल टठाकसू न र

त्यठा प्ररठाणठात यपुररयठा रगगैरले घठालसून र पठाण्यठाचश भर घठालसून द पुसरठा घठाणठा खत करण्यठास

घठालठारठा. जपुन्यठा पठाण्यठारध्यले कठाषप्रलरन हिद्योण्यठाचश दक्रयठा अलधक जलद हिद्योतले म्हिणसून तले

पठाणश टठाकसू न दलेऊ नयले.

कठाषप्रलरन नलेहिरश तठाजले  रठापरण्यठाबदल शलेतकऱ्यठाकनठा दशफठारस करठारश र गठादश

पद्धतशनले रठापरण्यठाबदल सठाकगठारले. हठाचले सदरस्तर रणरन आपण आधशच्यठा प्रकरणठारध्यले

कले लले आहिले. 



कठाषप्रलरन हिले  दपुसऱ्यठा  म्हिणजले  कक पद्योस्टसठाठश  कच्चठा  रठाल म्हिणसून  रठापरल्यठास

कक पद्योस्ट बरलेच झटपट बनतले.

कठाष प्रलरन ४५०/- रू.  तले ८००/- रू.  पयर्षांत प्रदत टन दरकतठा यलेतले.  गठादश

पद्धतशनले रठापरल्यठास बठागठायतश र द्रिठाक्षिरळ्यठाकसठाठश दर दद्योन तले तशन ररठार्षांतसून एकदठा ददलले

तरश चठाललेल.

कक पद्योस्ट बनदरण्यठाचश पद्धतश

इतर कक पद्योस्टप्ररठाणलेच हठाचले  बनदरतठा यलेतले.  यपुररयठा रजनठाच्यठा ६ % र सपुपर

फकॉस्फले ट १ टक्कठा दरसळसून २ रशटर रूक द र एक-ददतशयठाकश रशटर जठाड र १० रशटर

लठाकब असले ढशग लठारठारले. ढशग करतठानठा ओलसरपणठा यलेईल एरढलेच पठाणश रठापरठारले. ढशग

लठारल्यठारर  त्यठारर  बठारदठान  टठाकसू न  झठाकठारले.  हिले  ढशग  सठारलशरध्यले  तयठार  करठारलेत.

हठासठाठश सठारलश दलेणठारश झठाडले असठारशत अररठा च्छिप्पर बठाकधठारले. चठार ददरसठाकनश एकदठा

पठाणश फरठारून सरर  ढशग ओलठा करठारठा.  सरर  पठाणश ढशग प्यठायलठा पठादहिजले.  त्यठाबठाहिलेर

रठाहिहन जठाईल एरढले पठाणश दशकपसू नयले, दढगठारठा लहिठान हिद्योत जठाईल र त्यठाचश उकचश रसूळच्यठा

उकचशच्यठा तशन-चतपुरठार्षांश झठालश ककी, त्यठाररशल बठारदठान कठाढसून रग सरर  ढशग चठाळरठारठा.

पपुन्हिठा एकत करून आतठा तद्यो ढशग पपुन्हिठा एक-ददतशयठाकश रशटर इतकठा लठारठारठा. हठारलेळश

अरठारतच लठाकबश र रूक दश करश हिद्योईल. पपुन्हिठा बठारदठान लठारसून ढशग झठाकसू न ठलेरठारठा र चठार

ददरसठाकतसून  एकदठा  पठाणश  दशकपठारले.  कठाहिश  ददरसठाकनश  पपुन्हिठा  उकचश  करश  हिद्योईल  र  तद्यो

एक-चतपुरठार्षांश झठाल्यठारर कक पद्योस्ट तयठार झठालले असले सरजठारले.



कक पद्योस्ट सठारलशरध्यले सपुकरसून गद्योणशरध्यले भरून दरकठारले. दरश खत दनदररतशरध्यले

एक रहित्त्रठाचठा घटक म्हिणसून हिले  खत रठापरतठा यलेतले.  स्रतकतपणले हिले  खत सहिसठा रठापरू

नयले.

बठायद्यो कक पद्योस्ट बनदरण्यठाचश पद्धतश

सपुक्यठा कचऱ्यठारध्यले दरघटन दक्रयठा जलद हिद्योण्यठासठाठश यपुररयठा र सपुपर फकॉस्फले ट

दरसळलले पठादहिजले. त्यठासठाठश जठास्तशत जठास्त रशस टक्कले  यपुररयठा घठालतठा यलेतले. त्यठापलेक्षिठा

जठास्त यपुररयठा घठातल्यठारपुळले  दरघटनठाचठा रलेग रठाढत नठाहिश.  त्यठाचप्ररठाणले दरघटन जलद

हिद्योण्यठासठाठश  कचऱ्यठाचले  चसूणर  करठारले  लठागतले.  त्यठारध्यले  १०० क्ररठाकक चठाळणश चठाललेल

इतकठा बपुकठा करठारठा. त्यठापलेक्षिठा जठास्त बठारशक कले ल्यठारपुळले  दरशलेर फरक पडत नठाहिश.

बठायद्योकक पद्योस्ट  करतठानठा  शलेणठासठाठश  रठापरलश  जठाणठारश  दरघटन  टठाककी  सपुक्यठा

कचऱ्यठासठाठश  नशट  कठार  करत नठाहिश  कठारण  त्यठारध्यले  रलबठा,  जद्यो  क्ररठाक्ररठानले  पपुढले

सरकठारठा लठागतद्यो तद्यो तसठा सरकत नठाहिश र त्यठारपुळले  सतत पद्धतशचठा उपयद्योग हठादठकठाणश

करतठानठा रलेगळ्यठा रचनलेचश टठाककी रठापरठारश लठागतले.

त्यठाप्ररठाणले  शकभर  टक्कले  सपुकठा  कचरठा  रठापरून  बठायद्योकक पद्योस्ट  करतठानठा  अनलेक

अडचणश यलेतठात.  त्यठा सरठार्षांरर इलठाज म्हिणसून शलेण दकक रठा रठानरश रगैलठा दकक रठा ओलठा,

दहिररठा शलेत कचरठा हठा सपुक्यठा कचऱ्यठारध्यले दरसळठारठा लठागतद्यो. त्यठाबरद्योबर एकक दर सपुक्यठा

रजनठाच्यठा पठाच टक्कले  यपुररयठा र एक टक्कठा सपुपर फकॉस्फले ट दकरठान दरसळठारले. जठास्त



घठातललेल्यठा  यपुररयठा  र सपुपर  फकॉस्फले टरपुळले  तयठार हिद्योणठाऱ्यठा  खतठाचठा  दजठार  सपुधठारठायलठा

रदत हिद्योतले.

दरघटन दक्रयलेत सठाहिठाय्य हिद्योण्यठासठाठश शलेण रठापरल्यठास तले  दकरठान २५ टक्कले

घठालठारले  दकक रठा  रठानरश रगैलठा १० टक्कले  दकक रठा दहिररठा कचरठा रठापरल्यठास ३० टक्कले

रजनश असठारठा.  हठा सरठार्षांचले  दरशणयकतठारध्यले  चठाकगलले  दरशण करठारले.  त्यठारध्यले  सरठान

रजनश पठाणश घठालठारले र हिले दरशण दरघटन टठाककीरध्यले ओतठारले.

सपुक्यठा कचऱ्यठाचले  अहिरलेष्णसू  दरघटन करण्यठासठाठश रठापरल्यठा जठाणठाऱ्यठा टठाककीचश

रचनठा. (आकपृ तश १९ पठाहिठा)

५०० टन खत रदहिन्यठालठा बनदरणठाऱ्यठा टठाककीचश रठापले आकपृ तश १९ रध्यले ददलश

आहिलेत.  हठा  प्रकठारचले  खत  करण्यठासठाठश  हिठा  आकठार  दकरठान  दकफठायतशशर  आहिले.

कक पद्योस्टप्ररठाणले हिले खतसपुद्धठा स्रतकतपणले न रठापरतठा दरश खत बनदरण्यठासठाठश रठापरठारले.

प्रकठार पठाचरठा : शलेतठातशल दहिररठा कचरठा

हिले  खतसपुद्धठा सपुक्यठा कचऱ्यठाप्ररठाणलेच कक पद्योस्ट करतठानठा जश पद्धत रठापरतठात र

ज्यठा  प्रकठारचश  टठाककी  सठाकदगतलश  आहिले  त्यठाचप्ररठाणले  करठारले.  फक्त यपुररयठा  ३  टक्कले

घठालठारले.  त्यठाचप्ररठाणले  बठारशक  चसूणर  करतठानठा  घणचक्ककीऐरजश  दरशण  यकतठाचठा  रठापर



करठारठा.  दरशण  करतठानठाच  पठाण्यठाचठा  सरठारलेश  करठारठा,  इतकठा  ककी  एकक दर  दरशण

ओलसर  हिद्योईल,  पण  प्ररठाहिश  हिद्योणठार  नठाहिश.  सरर  रसठालठा  चटणशच्यठा  गद्योळ्यठाप्ररठाणले

हिद्योईल.  हठा कक पद्योस्टलठा कपु जण्यठासठाठश फठारच करश रलेळ लठागतद्यो.  सठाधठारणपणले १० तले

२५ ददरस पपुरतठात.

दहिरव्यठा कचऱ्यठाचले बठायद्योकक पद्योस्ट

हिले करतठानठा सपुक्यठा कचऱ्यठासठाठश सपुचदरललेलश र शलेणखतठासठाठश सपुचदरललेलश हठा

दद्योन्हिश नरपुन्यठाकच्यठा दरघटन टठाक्यठा रठापरतठा यलेतठात.  तसलेच १०० टक्कले  दहिररठा कचरठा

रठापरून खत बनदरतठा यलेतले. त्यठारध्यले ३ टक्कले  यपुररयठा रठापरठारठा. सपुपर फकॉस्फले ट नठाहिश

घठातलले  तरश  चठालतले.  परकतपु  सपुपर  फकॉस्फले ट  घठातल्यठास  कठाहिश  रलेळठा  फठायदठा  हिद्योतद्यो.

दनरदनरठाळ्यठा  प्रकठारच्यठा  कचऱ्यठाचले  अनपुभर  दनरदनरठाळले  यलेत  असल्यठारपुळले  एक  ठद्योस

सरशकरण तयठार करतठा यलेत नठाहिश.  परकतपु ठद्योकळरठानठानले एक रठागरदशरक ससूचनठा म्हिणसून

ररशलप्ररठाणले  ददलश  आहिले.  प्रत्यक्षि  खत  करतठानठा  रलेगरलेगळश  प्ररठाणले  रठापरून  त्यठाकचठा

अनपुभर घ्यठारठा.  त्यठारपुळले  त्यठा दरदशष प्रकठारच्यठा दहिरव्यठा कचऱ्यठाचठा अभ्यठास हिद्योईल.

अशठा  प्रकठारचश  प्रयद्योगशशलतठा  खतदनदररतश  उदद्योग  करणठाऱ्यठालठा  बठाळगठारश  लठागतले.

दहिरव्यठा कचऱ्यठाचले बठायद्यो कक पद्योस्ट खत सरठारत जलद, पण रठानरश रगैल्यठापलेक्षिठा जरठा उदशरठा

तयठार हिद्योतले.  सठाधठारणपणले  २० ददरस लठागतठात.  दहिरव्यठा कचऱ्यठाचश दद्योन्हिश प्रकठारचश

खतले सरळ जदरनशलठा स्रतकतपणले दठारयठास हिरकत नसतले. हठा खतठाचठा दरश खतठासठाठश

सपुद्धठा उपयद्योग हिद्योतद्यो.



हिले  दद्योन्हिश  खतठाकचले  प्रकठार  (हिरलेष्णसू  र  अहिरलेष्णसू  पद्धतशनले  बनदरललेलले)  सपुकरसून

(सठारलशरध्यले ) रग गद्योणशरध्यले भरून त्यठाकचठा सठाठठा करतठा यलेतद्यो.

प्रकठार सहिठारठा : शहिरश अररठा रठानरश रस्तशतशल घन कचरठा

हठारध्यले  सपुकठा  र  दहिररठा  अशठा  दद्योन्हिश  प्रकठारठाकचठा  सरठारलेश  असतद्यो  र  त्यठाकचश

परररठाणले प्रत्यलेक नरपुन्यठारध्यले रलेगरलेगळश आढळतठात.  त्यठासठाठश हठा कचऱ्यठाचले कक पद्योस्ट

करणले उतर असले आढळसून आलले आहिले.  खत रसूल्यठाच्यठा दृषशनले तले उतर ठरतले.  परकतपु

त्यठालठा बरठाच रलेळ लठागतद्यो. सरठासरशनले ३ रदहिनले लठागतठात. हठासठाठश हिठा कचरठा जसठाच्यठा

तसठा कक पद्योस्टसठाठश न रठापरतठा दरशणयकतठारध्यले  चपुरडसू न घ्यठारठा.  त्यठारलेळश चपुरडण्यठाचश

दक्रयठा सपुलभ व्हिठारश  म्हिणसून आरश्यक तलेरढले  पठाणश  घठालठारले.  चपुरडसू न तयठार झठाललेलठा

चटणश गद्योळठा २ रशटर x २ रशटर x १.५ रशटर रठापठाच्यठा बठाकधसून कठाढललेल्यठा टठाककीत

ओतठारठा.  हठा टठाककीचश खद्योलश १.५ रशटर असतले.  त्यठानकतर त्यठा टठाककीरर सगैल असले

झठाकण ठलेरठारले. कठाहिश रलेळठा ३ टक्कले  यपुररयठा र ५ टक्कले  रठाख दरसळल्यठानले रदत हिद्योतले.

यपुररयठा,  सपुपर फकॉस्फले ट,  रठाख,  लजप्सर हठाकचठा उपयद्योग कक पद्योसस्टकगच्यठा दक्रयलेलठा पसूरक

असठा असतद्यो.  हठा प्रकठारठाच्यठा  कचऱ्यठाचले  नलेरकले  रसठायन कधशच सठाकगतठा  यलेत नठाहिश.

त्यठारपुळले  अशठा कच्च्यठा रठालठाचठा उपयद्योग करतठानठा अनपुभरठानले  पसूरक पदठारठार्षांचश दनरड

करठारश.

हठा कररतठा कठाहिश ढद्योबळ दनयर आहिलेत.  तले फक्त यलेरले दलेतठा यलेतशल.  तले असले  :

यपुररयठाच्यठा पपुररण्यठारपुळले  लजरठाणसू  रठाढशलठा रदत हिद्योतले  र त्यठाचले  प्ररठाण हठा प्रकठारच्यठा



कचऱ्यठारध्यले  दकरठान  ३  टक्कले  घठालण्यठाचश  गरज  असतले.  सपुपर  फकॉस्फले टच्यठा

पपुररण्यठारपुळले  लजरठाणसूकच्यठा जशररसठारध्यले  रठाढ हिद्योतले  र त्यठाकचश सकख्यठा रठाढण्यठास रदत

हिद्योतले र त्यठादठारठा कपु जण्यठाचश दक्रयठा लरकर हिद्योतले. कठाहिश तज सठाकगतठात दक, यपुररयठा ऐरजश

डठाय अरठालेदनयर फठाकाँस्फले ट रठापरठारले. 

रठाख पपुररल्यठारपुळले  एकक दर दरशणठाचठा सठारसू करश हिद्योण्यठास दररद्योध हिद्योतद्यो. ज्यठारलेळश

कपु जण्यठाचश दक्रयठा हिरलेष्णसू लजरठाणसू करतठात त्यठारलेळश आम्लत्र रठाढतले. तले रद्योखण्यठासठाठश

रठाख घठालठारश. कठाहिश रलेळठा अहिरलेष्णसू दरघटन हिद्योऊ लठागतले त्यठारलेळश सठारसू रठाढसू  लठागतद्यो.

म्हिणजले दरशण अल्कलश हिद्योऊ लठागतले. अशठा रलेळश लजप्सर रठापरठारले.

सठारसूदशरक  टशपकठागद  हठा  कठारठासठाठश  रठापरठारठा.  सठारसू  करशत  करश  ५.५

जठास्तशत जठास्त ७.५ पयर्षांत चठालतद्यो. त्यठापलेक्षिठा करश अररठा जठास्त झठाल्यठानले कपु जण्यठाचश

दक्रयठा रठाकबण्यठाचश शक्यतठा असतले.  हठासठाठश अशठा प्रकठारच्यठा कचऱ्यठाचले  खत दृषशनले

दरघटन करतठानठा प्रयद्योगशशलतठा रठापरठारश लठागतले.

ररशलप्ररठाणले  कठाळजश घलेतल्यठास ३० तले  ४० ददरसठात खत तयठार हिद्योतले.  जर

जलद  हिद्योण्यठाचश  घठाई  नसलेल  तर  ३  तले  ४  रदहिन्यठाकनश  कद्योणतठाहिश  पसूरक  पदठारर  न

घठालतठासपुद्धठा खत बनतले, प्रकरण ७ रध्यले हठारर दरशलेर रठादहितश आहिले.

हिले खत दरश खतदनदररतशरध्यले रठापरठारले.



प्रकठार सठातरठा : शहिरश र रठानरश रस्तशतशल सठाकडपठाणश

हठा प्रकठारचठा कच्चठा रठाल नगरपरररदठा, पठाललकठा, गठारपकचठायतश हठाकनठा उपलब्ध

हिद्योऊ शकतद्यो र तले त्यठाचठा उपयद्योग करून ससदद्रिय खत बनरसू शकतठात.

हठाकररतठा असले सठाकडपठाणश रद्योठठा उरळ टठाक्यठाकरध्यले  सस्ररठारलले जठातले  र सरर

घन  कचरठा  गठाळठालठा  बसल्यठारर  ररून  पठाणश  द पुसरशकडले  कठाढसून  घलेतठात.  गठाळठालठा

बसललेलठा घन कचरठा प्रकठार सहिठाच्यठा खतप्रकठारठासठाठश  कच्चठा रठाल म्हिणसून रठापरतठा

यलेतद्यो.

आतठा आललेल्यठा  पठाण्यठारध्यले  दरद्रिठाव्य  अरस्रलेत  घन असतठात.  हठा पठाण्यठाचठा

जगैप्रठाग  (B. O. D ) करश करण्यठासठाठश पठाणश दरदशष पद्धतशनले ढरळसून कठाढतठात र

त्यठारपुळले  हिरलेतशल  प्रठाणरठायसू  यठा  सठाकडपठाण्यठारध्यले  दररघळसून  तद्यो  दरद्रिठाव्य  घन  द्रिव्यठाचले

प्रठादणलशकरण करून त्यठाकनठा  अदरद्रिठाव्य  करतद्यो  र  अशठा  रशतशनले  टप्प्यठाटप्प्यठानले  सरर

दरद्रिठाव्य घन सठाकडपठाण्यठातसून रलेगळले  हिद्योऊन तळठालठा बसतठात. पपुन्हिठा हिले घन पदठारर  गठाळ

म्हिणसून अशठा सठाकडपठाण्यठालठा सस्ररठारणठाऱ्यठा टठाक्यठाकरध्यले ठलेरसून रलेगळले  कले लले जठातठात. अशठा

रशतशनले जद्यो गठाळ दरळतद्यो तले तयठार खत असतले. हिले खत उतर दजठारचले असतले. 

हठा खतठाचश दनदररतश स्रतकत व्यरसठाय म्हिणसून करणले दकफठायतशशर नसतले. परकतपु

सठाररजदनक सकस्रठा सठाकडपठाणश सठाफ करतठानठा एक उपउत्पठादन म्हिणसून हिले खत तयठार

हिद्योतले.



सठाकडपठाणश,  त्यठाचठा जगैप्रठाग,  रप्रठाग पपुरलेसठा करश झठाल्यठारर शलेतठाकनठा रठापरण्यठासठाठश

उपयद्योगठात  यलेतले.  हिश  सरर  दक्रयठा  जबरदस्त  रहिठागडश  अससून  ससदद्रिय  खतदनदररतशच्यठा

व्यरसठायठासठाठश  एक फठायदलेशशर  धकदठा  म्हिणसून  सपुचदरतठा  यलेणठार  नठाहिश.  तरशसपुद्धठा  एक

अभ्यठास म्हिणसून हठा प्रकठारठाचठा उललेख हठा पपुस्तकठारध्यले हिद्योणले दररयठालठा धरून र म्हिणसून

अपररहिठायर  आहिले. एरढठासठाठश हठा दठकठाणश आपण हठाचठा दरचठारपसूररक अभ्यठास कले लठा

आहिले.

प्रकठार आठरठा : रठाख

हिठा  प्रकठार  रपुदठार  उत्पठादन  करण्यठाचले  कठाहिश  सपुचदरतठा  यलेत  नठाहिश.  रद्योठठाल्यठा

भट्टठाकतसून रठाख दरळतले  तश गद्योळठा करून रठापरतठा यलेतले.  रठाख दरश खतठाच्यठा तसलेच

इतर प्रकठारच्यठा कक पद्योस्ट खतदनदररतशरध्यले  एक पसूरक पदठारर  म्हिणसून दरशलेर रठापरलश

जठातले. लठाकडठाच्यठा रठाखलेरध्यले ५ % पलठाश, २ % स्फपु रद र २५ तले ३० % चपुनठा अससू

शकतद्यो.

प्रकठार नररठा : दरश खतले

दरश खतठाचश अनलेक प्ररठाणले आहिलेत र तश बनदरण्यठासठाठश दरशणयकत र भलेसळयकत

रठापरठारले.  च्छिद्योटठा  प्ररठाणठारध्यले  उत्पठादन  करणठाऱ्यठा  उदद्योगठाकनठा  फठारडठाच्यठा  रदतशनले



रजसूर लठारसून दरशण कले लले तरश चठालतले. परकतपु दरशण उतर हिद्योण्यठासठाठश यकतठाचठा उपयद्योग

करणले हिले अदतशय आरश्यक आहिले, असठा रठाझठा अनपुभर आहिले.

भलेसळयकतठारर  फरठारठा  करण्यठाचश  व्यरस्रठा  असठारश.  त्यठारपुळले  यपुररयठाचले  द्रिठारण

फरठारतठा यलेईल र उतर दरशण तयठार हिद्योईल. त्यठाचप्ररठाणले ससूक्ष्र पद्योरक द्रिव्यले र ससूक्ष्र

धठातसू द्रिठार हिले सपुद्धठा फरठारून रठारठारले र त्यठारपुळले  एकलजनसश दरशण तयठार हिद्योईल.

दरश खतठाकच्यठा बनठारटशरध्यले रपुख्य उदलेश हिठा खतठालठा चचौरस उपयपुक्त करणले हिठा

असतद्यो. सठाधठारणपणले जश नगैसदगरक खतले म्हिणजले ससदद्रिय खतले आपण आतठापयर्षांत पठादहिलश

तश सरर  कद्योणत्यठा नठा कद्योणत्यठा बठाबतशत उतर असतठात.  तर इतर गपुणठाकबठाबत करश

प्रतशचश ठरतठात. हिश करश भरून कठाढण्यठासठाठश त्यठाकचले इतर प्रकठारच्यठा खतठाकरध्यले दरशण

करून सठाधठारयठाचश असतले. हठारध्यले रठासठायदनक खतले रहित्त्रठाचठा घटक म्हिणसून रठापरलश

जठातठात.

रठासठायदनक खतठाकचले कठाहिश फठायदले आहिलेत, तले खठालशलप्ररठाणले :

एकतर त्यठाकचले आकठाररठान करश असल्यठारपुळले  हिठातठाळण्यठास सद्योईस्कर असतठात.

त्यठातशल पद्योरक द्रिव्यले जसले नत,  स्फपु रद दकक रठा पलठाश हिले रनस्पतळींनठा सहिज उपलब्ध

हिद्योतठात  र  नलेरक्यठा  ज्यठा  प्ररठाणठात  हिश  द्रिव्यले  रनस्पतशलठा  आरश्यक  असतठात  त्यठा

प्ररठाणठात त्यठाकचश रठातठा दलेतठा यलेतले.

दरश खतठारध्यलेहिश  रठासठायदनक खतले  दरसळतठानठा सठाधश र सकयपुक्त अशठा रठातठा

असतठात.  सठाधश म्हिणजले एक एक करून दरसळणले र सकयपुक्त म्हिणजले  आधशच तयठार



कले ललेलश  दरशणले  पपुन्हिठा  ससदद्रिय  खतठाकरध्यले  दरसळणले.  हठाकररतठा  अनलेक  रठासठायदनक

द्रिव्यठाकचठा सठाठठा करठारठा लठागतद्यो. त्यठाकचश रठादहितश करून घलेऊयठा.

ससदद्रिय खतठाकरध्यले एक प्रकठार असतद्यो. त्यठालठा तलेलदबयठाकचश पसड म्हिणतठात. हिले खत

दहिरव्यठा प्रकठारचले अससून तले तलेल गठाळणठाऱ्यठा दगरण्यठाककडसून तयठार दरळतले. तले जसलेच्यठा तसले

शलेतकरश जदरनशलठा दलेऊ शकतठात. हिश खतले ज्यठाकनठा आपण पसडखत असले म्हिणसूयठा, दरश

खतदनदररतशत रद्योलठाचश कठारदगरश पठार पठाडतठात.

प्रत्यक्षि दरश खतले बनदरतठानठा त्यठाकचश प्ररठाणले ठरदरण्यठासठाठश हठा सरर द्रिव्यठाकचश नत,

स्फपु रद र पलठाश रसूल्यले सरजसून घलेणले आरश्यक आहिले. तश यलेरले ददलश आहिलेत.

तक्तठा क्र. १

सठाधश रठातठा दलेण्यठासठाठश आरश्यक रसूल्यले— नत

खत रसठायन         नत %      अरद्योदनयठा%   अरठाईड%    एकक दर

सद्योडठा नठायटष लेट          १५.१६              --          --        १५.१६

अरद्योदनयर सल्फले ट       --         २०-२१         --           २०-२१

अरद्योदनयर नठायटष लेट    १७-१८     १७-१८         --           ३४-३६

अ.सल्फले ट नठायटष लेट       ६.५        १९.५          --           २६

अरद्योदनयर क्लद्योरठाईड      --        २५-२६         --        २५-२६



शपुष्क अरद्योदनयठा          --          ९९.०          --            ९९.०

यपुररयठा आच्च्छिठाददत        --          --         ४५-४६       ४५-४६

कप सल्शयर अ.नठायटष लेट   १२.५/१३.०    १२.५, १३.०        --   २५,२६,२८

२५ %: २६ %: २८ %          १४.०       १४.०           --           --

तक्तठा क्र. २

सठाधश रठातठा दलेण्यठासठाठश आरश्यक रसूल्यले— स्फपु रद

खत रठासठायदनक  सठायदटषक दरद्रिठाव्य% अरद्यो.सठायटष लेट   पठाण्यठात दरद्रिठाव्य

दरद्रिठाव्य       स्फपु रद

कप सल्शयर रपग. फकॉस्फले ट १६.५   - -

खदनज स्फपु रदलेय (फकॉस्फले ट)   -       २६.०० -

२०%   -   - -

दशजरललेलले असस्रखत          २२%  -     १६.००          -



स्फपु रदलेय १७%   - १६.०० -

कच्चले असस्रखत  ८.००   - -

स्फपु रद २०% , नत ३%   -   - -

दतप्पट सपुपर फकॉस्फले ट         - ४४.००    ४२.५

डठाय कप सल्शयर फकॉस्फले ट        - ३४.०० -

सपुपर फकॉस्फले ट १५%   - १४.५०    १४.००

सपुपर फकॉस्फले ट १७%   - १६.५०    १६.००

नत र स्फपु रद दलेणठाऱ्यठा रहित्त्रठाच्यठा रठासठायदनक खतठाकचश तश तश द्रिव्यले  दलेण्यठाचश

क्षिरतठा ररशल दद्योन तक्त्यठाकररून लक्षिठात यलेतले.  आतठा पलठाश दलेणठाऱ्यठा खतठाकचश क्षिरतठा

पठाहिहयठा.

तक्तठा क्र. ३

सठाधश रठातठा दलेण्यठासठाठश आरश्यक रसूल्यले— पलठाश

खत रठासठायदनक पलठाश % सद्योदडयर क्लद्योरठाईड %

पद्यो. क्लद्योरठाईड  ६० % ३.५०

पद्यो. सल्फले ट  ४८ % २.००



पद्यो. शलेनशट  २३ % १.५०

तक्तठा क्र. ४

सकयपुक्त रठातठा नत—स्फपु रद—रसूल्यले

बठाजठारठातशल खत रठासठायदनक नत टक्कले स्फपु रद टक्कले

  तयठार खतले अरद्यो.    नठायटष लेट   यपुररयठा दरद्रिठाव्यअरद्यो.सठायटष लेट

नत स्फपु  - -    -   - दरद्रिठाव्य

१)डठाय अरद्यो.  - -    -   -   -

  फकॉस्फले ट १८ -    -  ४१   ४६

  (१८-४६)  -  -    -   -   -

२)अरद्यो. फकॉस्फले ट  - -    -   -   -

  सल्फले ट १६ -    - १९.५ २०.००

  (१६-२०)  - -    -   -   -

३)अरद्यो. फकॉ.स.  - -    -   -   -

  (१९.५-१९.५) १९.५ -    -   १७.५  १९.५

४)अरद्यो. फकॉ.स.  - -    -   -   -

  (२०-२०) १८ -    -   १७   २०



खत रठासठायदनक नत टक्कले स्फपु रद टक्कले

% % अरद्यो.    नठायटष लेट   यपुररयठा दरद्रिठाव्यअरद्यो.सठायटष लेट

नत स्फपु           -         -       -         -        दरद्रिठाव्य

५)अरद्यो. फकॉ.स.  - -    -   -   -

  नठायटष लेट  - -    -   -   -

  (२०-२०)  १७ ३    -  १७   २०

६)अरद्यो. फकॉ.स.  १८ -    -  ८.५   ९.०

  (१८-९)  - -    -   -   -

७)नठायटष द्यो फकॉ.

  २०-२०  १० -   १०  ५.४   २०

८)यपुररयठा अरद्यो.फकॉ.  ९ -   १९  २५.२  २८

  (२८-२८)  - -    -   -   -

९)यपु.अरद्यो.फकॉ.  ७.५ -   १६.५  २०.४   २४.४

  (२४-२४)  - -    -   -   -

१०)यपु.अ.फकॉ ६.४ -   १३.६   १८.०   २०.०

  (२०-२०)  - -    -   -   -

११)रद्योनद्यो.अ.फकॉ. ११ -    -   ४४.२   ५२



तक्तठा क्र. ५

सकयपुक्त रठातठा नत— स्फपु रद— रसूल्यले

खत रठासठायदनक         नत टक्कले              स्फपु रद टक्कले      पलठाश टक्कले

न. स्फपु . प      अरद्यो.   नठायटष लेट   यपुररयठा     दरद्रिठाव्य    अ.सठा.    दरद्रिठाव्य

१) न.फकॉ.पद्यो               ९                   ४.९       १८            ९

   १८-१८-९

२) नठा.फकॉ.पद्यो

   १५-१५-१५    ७.५      ७.५                ४         १५        १५

३) न-स्फपु -प     १०.०      -        -         २२.१      २६        २६

   १०-२६-२६

४) न.स्फपु .प

   १२-३२-१६     १२      -         -         २७.२      ३२        १६

५) १४-३६-१२     १४      -          -         ३०.६      ३३.६      १२ 

६) २२-२२-११      ७      -          -         १९.६      २२        ११

७) १४-३५-१४     १४      -          -         २९.६      ३३.०       १४

८) १७-१७-१७      ५      -          १२         १५       १७        १७ 



९) १४-२८-१४      ८      -           ६         २५.२        २८         १४

खत रठासठायदनक         नत टक्कले              स्फपु रद टक्कले      पलठाश टक्कले

न. स्फपु . प      अरद्यो.   नठायटष लेट   यपुररयठा     दरद्रिठाव्य    अ.सठा.    दरद्रिठाव्य

१०) ११-२२-२२    ६.५     -          ४.६        १९.८       २२       २२

११) १९-१९-१९    ५.६     -         १३.४        १६.२       १९       १९

दरश खतठाकचश दरदरध प्ररठाणले  पठाहिण्यठाआधश अशठा रठासठायदनक खतठाकचश अलधक

रठादहितश प्ररर यलेरले घलेऊयठा.

सद्योदडयर  नठायटष लेट  : हिले  रसठायन  जदरनशरध्यले  खदनज रूपठात  असले  दरळतले.

त्यठादशरठाय रठासठायदनक दक्रयठाकदठारठा सपुद्धठा हिले बनदरतठा यलेतले. पठाण्यठारध्यले सहिज दररघळतले

र  रनस्पतळींनठा  सहिजपणले  नत  पपुरदरण्यठासठाठश  उतर सरजलले  जठातले.  हठाचठा  उपयद्योग

कले ल्यठास पठाणश भरपसूर रठापरठारले  लठागतले,  त्यठाचप्ररठाणले  जदरनशरध्यले  ओलसठारकतठा करश

असल्यठास हठाचश जठादठा रठातठा झठाडठाकनठा तठासदठायक हिद्योऊ शकतले. आम्लप्ररपृतश झठाललेल्यठा

जदरनशरध्यले  हठाचश  रठातठा  दठारश.  पठान  फरठाऱ्यठाच्यठा  प्रकठारठातशल  खतठाकरध्यले  हठाचठा

सरठारलेश करतठा यलेतद्यो.  हठातशल नत जदरनशरध्यले  नष हिद्योऊ शकतले.  नत प्ररठाण १६

टक्कले .

अरद्योदनयर  सल्फले ट  : पठाकढऱ्यठा खडठाच्यठा स्ररूपठात हिले  दरळतले.  पठाण्यठारध्यले

भरपसूर दरद्रिठाव्य असलले तरश सठाठरसून ठलेरल्यठास पठाणश पकडत नठाहिश. आपलठा २० तले २१



टक्कले  नत रनस्पतळींनठा सहिज उपलब्ध करतद्यो.  परकतपु  सद्योदडयर नठायटष लेटप्ररठाणले  हिले  नत

जदरनशरध्यले  नष  हिद्योत  नठाहिश.  ओलसठारकतठा  करश  असललेल्यठा  जदरनशसठाठश  चठाकगलले.

त्यठाचठा नत जदरनशरधसून धरून ठलेरलठा जठातद्यो र हिळपुरठारपणले झठाडठाकनठा दरळतद्यो.  तठाकदसूळ,

तठाग हठा दपकठाकसठाठश उतर सरजलठा जठातद्यो.  ससदद्रिय खतदनदररतशरध्यले  दरघटन दक्रयठा

सपुलभ हिद्योण्यठासठाठश यपुररयठा सठाकदगतलश आहिले. त्यठादठकठाणश हिले रसठायनसपुद्धठा रठापरतठा यलेतले.

फक्त प्ररठाण दपुप्पट घठालठारले. हठाच्यठा सतत र जठादठा रठापरठारपुळले  जरशन आम्लप्ररपृत हिद्योतले.

त्यठासठाठश यठाचठा उपयद्योग करतठानठा चपुनखडशचठासपुद्धठा प्ररठाणशशर दरश उपयद्योग करठारठा.

ससदद्रिय खतठाकबरद्योबर दरश खत तयठार करण्यठासठाठश अदतउतर.  फरठारणशसठाठश रठापरू

नयले.

अरद्योदनयर नठायटष लेट : शपुभ्र खडशदठार क्षिठार. नतप्ररठाण ३३ तले ३५ टक्कले . अधठार

नत सहिज उपलब्ध.  उरललेलठा अधठार  (अरद्योदनयठा)  नत जदरनशरध्यले अडकसू न रठाहितद्यो र

हिळपुरठारपणले उपलब्ध हिद्योतद्यो. आम्लत्र जदरनशलठा प्रठाप्त हिद्योतले म्हिणसून सतत र जठादठा रठातठा

जदरनशलठा  दलेऊ  नयले.  पठाण्यठाचठा  व्यरसस्रत  उपयद्योग  करठारठा.  दरश  खतदनदररतशस

अदतउतर.  ४० टक्कले  चपुनखडशच्यठा चसूणठारबरद्योबर दरसळसून ददल्यठास आम्लत्र बठाधठा

हिद्योण्यठास दररद्योध हिद्योतद्यो. अशठा दरशणठारध्यले नतप्ररठाण २० टक्कले  असतले. फरठारणशसठाठश

उतर. ५ दपदपएर द्रिठारण फरठारणशसठाठश रठापरठारले.

अरद्योदनयर सल्फले ट नठायटष लेट  : हिले एक अरद्योदनयर सल्फले ट नठायटष लेटचले  दरशण

अससून शपुभ्र खडशदठार दकक रठा भपुऱ्यठा रकगठाच्यठा चसूणठारच्यठा स्ररूपठात दरळतले.  त्यठारध्यले २६

टक्कले  नत अससून त्यठातशल ३/४ नत अरद्योदनयरच्यठा रूपठारध्यले असतद्यो र इतर नत ६.५



टक्कले  नठायटष लेटच्यठा रूपठारध्यले असतद्यो. त्रररत पररणठारकठारक अससून आम्लत्रकठारकतठा

अरद्योदनयर सल्फले टपलेक्षिठा दनम्म्यठानले असतले. दपकठाकनठा सरर रलेळश दलेण्यठास उतर असलले तरश

बशजठारद्योपण  हिद्योतठानठा  त्यठाबरद्योबर  (दबयठाण्यठाकबरद्योबर)  दलेऊ नयले.  दरश खतदनदररतशरध्यले

सपुक्यठा कचऱ्यठाच्यठा खतठात दरशलेर उपयपुक्त. फरठारणशसठाठश रठापरू नयले.

अरद्योदनयर क्लद्योरठाईड (नरसठागर) : अल्कप्ररपृत जदरनशसठाठश चठाकगलले, सफले द

खडशदठार अररठा चसूणर  अशठा दद्योन्हिश स्ररूपठात उपलब्ध.  नत २६ टक्कले  असलठा तरश

त्यठारधशल क्लद्योररनरपुळले  कठाहिश दपकठाकसठाठश जसले तकबठाखसू, टद्योरपटद्यो, भसडश, रठाकगश रगगैरससठाठश

तठासदठायक ठरू शकतद्यो.  दरश खतठाच्यठा दनदररतशत करश रठापरठारले.  फक्त अल्कलशयपुक्त

जदरनशसठाठश दरशलेर उपयद्योगश. फरठारणशसठाठश नकद्यो.

यपुररयठा  : शपुभ्र  खडशदठार,  एक  ससदद्रिय  रसठायन  प्रठाण्यठाकच्यठा  रसूतठात  असतले.

त्यठादशरठाय कपृ दतरररत्यठा रद्योठठा प्ररठाणठात रठासठायदनक खत कठारखठान्यठात बनदरलले जठातले.

नत ४५ तले ४६ टक्कले  असतले. ससदद्रिय खतदनदररतशच्यठा कठारठात एक पसूरक घटक म्हिणसून

रठापरठारठा.  हठारधसून अरद्योदनयर नठायटष लेटप्ररठाणले  फक्त नत पपुरदरलठा जठातद्यो.  अदतजलद

प्रभठारश  असतले.  शलेणखत  र  सपुक्यठा  कचऱ्यठाच्यठा  ससदद्रिय  खतठाकरध्यले  दरशखत

बनदरण्यठासठाठश रठापरठारठा,  शलेतठालठा ददल्यठास भरपसूर पठाणश दठारले लठागतले.  ओलसठारकतठा

करश  असललेल्यठा  जदरनशरध्यले  रठापरू  नयले.  त्यठारपुळले  दपकठाकनठा  इजठा  हिद्योऊ  शकले ल.

दबयठाण्यठाबरद्योबर  यपुररयठा  खत  पलेरू  नयले.  त्यठाचठा  दबयठाण्यठालठा  तठास  हिद्योतद्यो.  दपुपठारश

फरठारणशसठाठश चठाकगलले.



तलेलपसडश : हिले ससदद्रिय खत तलेल गठाळणठाऱ्यठा दगरण्यठाकरधसून दरळतले. तलेल पसडश खठाद

र अखठाद अशठा दद्योन प्रकठारच्यठा असतठात. खठाद पसडश जनठाररठाकनठा खपुरठाक म्हिणसून ददलश

जठातले र खत म्हिणसून अखठाद पसडश  रठापरठारश लठागतले.  हठारधशल नत ६ टक्क्यठाकपठाससून

२.५ टक्क्यठाकपयर्षांत अससू शकतद्यो. हिठा नत हिळसूहिळसू  दपकठाकनठा दरळतद्यो. दरश खतठारध्यले हठा

तलेलपसडश दरसळल्यठारपुळले  नत,  स्फपु रद र पलठाश हठा सरठार्षांचठा रद्योडठाफठार पपुररठठा हिद्योतद्यो.

दरशलेर म्हिणजले यठाकच्यठारध्यले जशररस सकरधरक असतठात.  त्यठाकचठा दपकठाकनठा बरठाच फठायदठा

हिद्योतद्यो. तलेलपसडश, खठादपसडश जनठाररठाकनठा खठायलठा घठालसून त्यठाकचश दरषठा खत करण्यठासठाठश

रठापरल्यठास त्यठारध्यले नत, स्फपु रद र पलठाश दरळतठात. म्हिणजले अखठाद पसडश प्रत्यक्षिपणले

र खठाद पसडश अप्रत्यक्षिपणले खतदनदररतशसठाठश रठापरतठा यलेतले. हठाचले कठारण पसडशचठा खपुरठाक

ददलठा जठाणठाऱ्यठा जनठाररठाकचले शलेणखत अलधक रसूल्यरठान असल्यठाचले आढळसून यलेतले. नशर,

एरकड हठाकच्यठा पसडशरध्यले औरधश गपुण असतठात र त्यठाकचठा रठापर कले ल्यठारपुळले  झठाडठाकनठा रद्योग,

ककीड लठागत नठाहिश, असठा अनपुभर आहिले.



तक्तठा क्र. ६

नत, स्फपु रद र पलठाश रसूल्यले— तलेलपसडशबठाबत

 पसडशचले नठार नत स्फपु रद पलठाश

१) एरकडश ४.२ २.० १.३

२) सरककी (फद्योडललेलश) ७.० ३.० १.६

३) सरककी (न फद्योडललेलश)      ३.६             २.५ १.६

४) भपुईरपुग ७.० १.३ १.५

५) नठारळ (खद्योबरले)        ३.५० १.५ २.०

६) नशर ५.५० १.० १.५

७) लसरसश ४.८० २.० १.३

८) जरस       ४.६०    ११.८ १.२

९) करडश (फद्योडललेलश) ७.९ २.१ २.०

१०) करडश (न फद्योडललेलश) ५.० १.५ १.२

११) रठारतशळ (कठारळले) ४.७० १.८ १.३

१२) करकज ४.०० १.८ १.३



पसडशचले नठार नत स्फपु रद पलठाश

१३) रद्योहिठा २.५० ०.८ २.०

१४) तशळ ५.८ २.० १.३

ठळक अक्षिरठातशल पसडश  अखठाद तलेलठाच्यठा अससून त्यठा  खतदनदररतशत चठाकगल्यठा

उपयद्योगश यलेतठात.

कललेरर  खत  : कललेरर खतठाकचठा उपयद्योग दरश खतदनदररतशरध्यले  फठार रद्योठठा

प्ररठाणठारर करतठा यलेतद्यो र त्यठाकचश उपयपुक्ततठा दरश खतठादठारठा ददल्यठानले अलधक सपुधठारतले

असठा अनपुभर आहिले.

कललेरर  खतठारध्यले  १०  तले  १४  टक्कले  नत  उपलब्ध  हिद्योतद्यो  र  तद्यो  अदतशय

हिळपुरठारपणले जदरनशरध्यले पसरतद्यो. त्यठारपुळले  रठासठायदनक खतठाकबरद्योबर हठाकचठा उपयद्योग करणले

उदचत ठरतले. कललेरर खतठातशल रक्त र रठाकस हठाकचले खत असस्रखतठापलेक्षिठा जठास्त लरकर

नत र स्फपु रद सद्योडतले  र म्हिणसून रद्योसरश दपकठाकनठा  त्यठाकचठा  फठायदठा हिद्योतद्यो.  त्यठादशरठाय

जशररस सकरधरकले  सपुद्धठा दरळतठात. रठासळशच्यठा खतठाकरध्यले नत ५ तले ८ टक्कले  र स्फपु रद

४ तले ६ टक्कले  असतद्यो र तद्यो दपकठाकनठा जलद दरळसू  शकतद्यो. दरश खतठाकच्यठा प्ररठाणठाकरध्यले

हठाकचठा सरठारलेश उदचत सरजलठा जठातद्यो.

स्फपु रददय  खतले  : हठारध्यले  स्फपु रददय  अश्र,  सपुपर  फकॉस्फले ट  १,  २,  ३

असस्रखत,  भट्टशरळश  (बलेलसक स्लपग),  यठाकचठा सरठारलेश हिद्योतद्यो.  स्फपु रददय अश्र  (रकॉक



फकॉस्फले ट)  हिले खदनज अससून त्यठाचठा उपयद्योग अहिरलेष्णसू  दरघटनठाच्यठा रलेळश रलब्यठारध्यले

दरसळण्यठासठाठश  करठारठा.  १० तले  १२ टक्कले  पयर्षांत घठालतठा यलेतद्यो.  त्यठातशल स्फपु रद,

लजरठाणसू शद्योरसून पद्योरकठारस्रलेरध्यले उपलब्ध करतठात.

सपुपर  फकॉस्फले ट  एक,  दद्योन  र  तशन  असले  तशन  प्रकठारचले  बनतठात  र  त्यठाकतशल

स्फपु रदठाकचले  प्ररठाण १६-२०,  ३५-३८,  ४४-५० टक्कले  असतले.  सपुपर फकॉस्फले ट ३ हिले

दरशखतठाच्यठा  दनदररतशत  दरशलेर  उपयद्योगश  पडतले.  बठाककीचश  सपुपर  फकॉस्फले ट  ससदद्रिय

खतदनदररतशरध्यले दरघटन दक्रयलेलठा पसूरक द्रिव्यले म्हिणसून रठापरतठा यलेतठात.

आम्ल प्ररपृत जदरनशरध्यले ददल्यठा जठाणठाऱ्यठा ससदद्रिय खतठाकरध्यले एक घटक म्हिणसून

हठा तशनहिश सपुपर फकॉस्फले टचठा उपयद्योग करश-जठास्त प्ररठाणठारध्यले करतठा यलेतद्यो.

असस्र खत  : कललेरर खतठाकपगैककी हिठा प्रकठार हिठाडठाकच्यठा चसूणठारतसून तयठार हिद्योतद्यो.

हिठाडठाकचले  जलेरढले  बठारशक चसूणर  तलेरढले  उतर.  चठाळणश १०० तले  १२० रठापरठारश.  हठारध्यले

कच्चले र दशजललेलले असले दद्योन प्रकठार अससून कच्च्यठारध्यले ४ टक्कले  रकद नत र २० तले

३५ टक्कले  स्फपु रद दरळतद्यो,  तर दशजललेल्यठारध्यले  १ टक्कठा रकद नत र २५ तले  ३०

टक्कले  स्फपु रद दरळतद्यो. दशजललेलश हिठाडले जशररस सकरधरक दलेत नठाहिशत, परकतपु चसूणर  करणले

सद्योपले जठातले र म्हिणसून त्यठाचश रजसूरश करश हिद्योतले र फक्त स्फपु रद दलेण्यठासठाठश त्यठाचठा दरचठार

हिद्योत  असल्यठारपुळले  दशजललेलले  असस्रखत  रठापरलले  तरश  चठालतले.  कच्च्यठा

असस्रखतठारधशल जशररस सकरधरकठाकचठा  उपयद्योग  हिद्योण्यठासठाठश  त्यठाकचले  ओलसठारकठायपुक्त

ससदद्रिय खतठाकरध्यले  दरशण करण्यठाचले  फठायदले  दरशलेर  असल्यठाचले  आढळसून आलले  आहिले.

म्हिणसून कच्चले असस्रखत दरश खतठाकरध्यले रठापरठारले.



भठाजललेलले असस्रखत प्रत्यक्षि खत म्हिणसून रठापरतठा यलेतले र त्यठाचठा उपयद्योग दरश

खतठाकरध्यले  करण्यठाचश  गरज  नठाहिश.  स्रशठानठातशल  रक्षिठा  हठा  सदरठारध्यले  यलेतले.  दतचठा

उपयद्योग बठागठायतश जदरनशलठा करण्यठानले फठायदठा हिद्योतद्यो.

पलठाश  खतले  : आपल्यठा  दलेशठातशल  जदरनशरध्यले  पलठाशचले  प्ररठाण  बऱ्यठापगैककी

असल्यठारपुळले  कठाहिश  रलेळठा  पलठाश  दठारठा  लठागतद्यो.  ओलसठारकयपुक्त  खतठाकरध्यले  पलठाश

आरश्यक तलेरढठा  रपुळठातच  असल्यठारपुळले  तसलेच,  कठाष  प्रलरनठाकच्यठा  गठादश  खतठाकरधसून

पलठाश दरळसू  शकतद्यो.  त्यठारपुळले  दरश खतठाकरध्यले  पलठाशठाचले  घटक नसलले  तरश चठालतले.

तरशसपुद्धठा  कठाहिश  दपकठाकनठा  पलठाश  जठास्त  लठागतद्यो.  त्यठाकच्यठासठाठश  रठापरल्यठा  जठाणठाऱ्यठा

दरशखतठाकरध्यले पलठाश रठासठायदनक खतठाकचठा सरठारलेश करठारठा.  अशठा दपकठाकपगैककी तकबठाखसू,

कठाकदठा,  टद्योरपटद्यो,  बटठाटठा,  बद्योर,  पपई रगगैरले  यलेतठात.  सररच पठाललेभठाज्यठाकनठा पलठाश जठादठा

ददलठा (फठार नठाहिश) तर उतर पररणठार झठाललेलठा ददससून यलेतद्यो.

पलठाश रठासठायदनक खतठाकपगैककी कठाकहिळींचश रठादहितश यलेरले ददलश आहिले.

पद्योटपदशयर नठायटष लेट  : नत १३ टक्कले , पलठाश ४४ टक्कले , एक दपुहिलेरश रठा. खत

म्हिणसून रठापरलले जठातले. फरठारणशसठाठश यद्योग्य.

पद्योटपदशयर क्लद्योरठाईड  : हिले सरपुद्रिठातसून दरठठारध्यले आढळतले.  जलद दरद्रिठाव्य र

रकद उपलब्ध असले  आहिले.  जदरनशतशल ससदद्रिय घटक  (ओलसठारक,  दचरटले,  दचकटक

रगगैरले) हठा रसठायनठालठा धरून ठलेरतठात र रकदपणले झठाडठाकनठा तले उपलब्ध हिद्योतले. पलठाश ५०

टक्कले  तले ६० टक्कले  असतद्यो. हठालठा म्यपुरलेट पद्योटपश असले म्हिणतठात.



पद्योटपदशयर  सल्फले ट  : हिले  रद्योडले  रहिठाग असतले.  कठारण तले  बनदरण्यठासठाठश  पद्यो.

क्लद्योरठाईडचठा  उपयद्योग कले लठा  जठातद्यो.  हिले  सहिज उपलब्ध हिद्योणठारले  अससून जलेव्हिठा  पलठाश

त्रररत दरळठारठा अशश दपकले  घलेतलश जठातठात त्यठाकनठा पद्यो.  सल्फले ट दठारठा.  जशश बटठाटले,

दररचश,  तकबठाखसू,  फळठारर  यलेणठारश  फळझठाडले.  पलठाश  ४८  तले  ५४  टक्कले  असतद्यो.

क्लद्योरठाईड र सल्फले टचले पलठाश फरठारणशसठाठश रठापरू नयले.  

रठाख :  पलठाशचठा प्ररपुख पपुररठठा रठाखलेदठारले आपल्यठाकडले कले लठा जठातद्यो. रठाखलेरध्यले

पलठाश  ४  तले  ६  टक्कले  असतद्यो.  त्यठादशरठाय  ससूक्ष्र  धठातसू  असतठात  र  त्यठासठाठश

दरशखतदनदररतशरध्यले  रठाख १० तले  १५ टक्क्यठाकपयर्षांत  घठालठारयठास हिरकत नसठारश.

आम्ल जदरनळींचठा  सठारसू  रठाढदरण्यठासठाठश  रठाखलेचठा  उपयद्योग  हिद्योतद्यो.  रठाख पलठाशठाकप्ररठाणले

ससूक्ष्र धठातसू पपुरदरणठारठा घटक म्हिणसून दरशलेर रहित्त्रठाचठा सरजलठा पठादहिजले. जदरनशचठा पद्योत

सपुधठारणठारले  घटक  जसले  चपुनखडश,  लजप्सर  त्यठाचप्ररठाणले  रठाखसपुद्धठा  जदरनशचठा  पद्योत

सपुधठारणठारठा एक रहित्त्रठाचठा घटक आहिले. रठाखलेतशल ससूक्ष्र धठातसू दपकठालठा स्रठाभठादरकपणले

दरळतठात, म्हिणसून त्यठासठाठश रठाखलेचठा उपयद्योग करतठात.

चपुनखडश  : जदरनशचठा  पद्योत  सपुधठारण्यठासठाठश  चपुनखडशचले  बठारशक  चसूणर

दरशखतदनदररतशरलेळश रठापरठारले.  जदरनशचठा सठारसू सकतपुलन रठाखणले हठालठा जदरनशचठा पद्योत

सपुधठारणले असलेहिश आपण म्हिणतद्यो. चपुनखडशरपुळले  जदरनशचले आम्लत्र करश करण्यठास रदत

हिद्योतले.

लजप्सर  : रठाख,  चपुनखडश त्यठाचप्ररठाणले  लजप्सर जदरनशचठा पद्योत सपुधठारण्यठास

रदत करतले. त्यठादृषशनले एक भरशचठा घटक म्हिणसून सपुद्धठा लजप्सर दरश खतदनदररतशसठाठश



रठापरठारठा. जरशन अल्कप्ररपृत हिद्योत असल्यठास लजप्सर घठातल्यठानले सठारसू रठाढण्यठापठाससून

रद्योखलठा जठातद्यो.  पलठाश,  चपुनखडश,  रठाख र लजप्सर हठाकचश दरश खतठातशल टक्कले रठारश

ठरदरतठानठा ज्यठा जदरनशसठाठश तले दरश खत तयठार कले लले जठात आहिले त्यठाचठा अकदठाज घलेऊन

स्रठादनक कपृ दरतज्जठानले दनणरय घ्यठारठा.  लजप्सररपुळले  कप सल्शयर र गकधक हठाकचठा पपुररठठा

दपकठाकनठा हिद्योतद्यो, म्हिणसून लजप्सर हिले एक रठासठायदनक खत म्हिणसून स्रतकतपणलेसपुद्धठा रठापरतठा

यलेतले.

ओलसठारकठाचले  प्ररठाण  फठार  जठास्त झठाल्यठास जदरनशचठा  पद्योत  रलेगळ्यठा  रशतशनले

दबघडतद्यो  त्यठारलेळश  लजप्सरचठा  उपयद्योग  करठारठा  लठागतद्यो.  जदरनशचठा  पद्योत दद्योन  प्रकठारले

ठरदरतठा यलेतद्यो  : एक तर सठारसूचले  सकतपुलन  (६ तले  ८)  रठाखण्यठानले  र दपुसरठा जदरनशचश

बठाकधणश सपुधठारून,  उदठाहिरणठारर  जदरनशरध्यले रठाळसू  दकक रठा ओलसठारक जठास्त झठाल्यठास

जदरनशचश स्रततीःचठा आकठार धरून ठलेरण्यठाचश क्षिरतठा  (बठाकधणश)  करश हिद्योतले  त्यठारलेळश

लजप्सर घठातल्यठानले तश सपुधठारतले. जदरनशचश बठाकधणश करश झठाल्यठास झठाडले नशटपणले सरळ

रठाढसू  शकत नठाहिशत. दपकले  आडरश पडतठात, रगगैरले.

दरश खतले  बनदरतठानठा  कठाहिश  रठासठायदनक खतले  एकरलेकठाकशश  नशट जपुळरसून  घलेत

नठाहिशत त्यठाचश यद्योग्य नकोंद घ्यठारश.  नठाहिशतर जर अशश रसठायनले चपुकसू न एकत आल्यठास

बनणठारले  दरशण  खतठाच्यठा  दृषशनले  करश  प्रतशचले  ठरतले.  त्यठाकरशतठा  खठालश  ददललेल्यठा

रठासठायदनक खतठाकच्यठा दरशणठाकनठा टठाळठारले.

१)  सल्फले ट,  अरद्यो.  क्लद्योरठाईड इतर अरद्यो.  रठासठायदनक खतले  तसलेच  नतयपुक्त

ससदद्रिय खतले हठाकचले दरशण चपुन्यठाबरद्योबर करू नयले,



२)  सद्योदडयर नठायटष लेट  दकक रठा  पद्योटपदशयर नठायटष लेट  हठाकचले  सपुपर  फकॉस्फले टबरद्योबर

दरशण करण्यठाचले टठाळठारले.

३) अरद्यो. सल्फले ट नठायटष लेट र चपुनठा दरसळसू नयले.

४) यपुररयठा र सपुपर फकॉस्फले ट.

५)  लठाकडठाचश रठाख दकक रठा चपुनखडश दकक रठा चपुनठा हठाकच्यठाबरद्योबर सपुपर फकॉस्फले ट

दरसळसू नयले.

खतठाच्यठा  कठारठासठाठश  रठापरलश  जठाणठारश  अरद्योदनयठा  रसठायनले  र  नठायटष लेट  हठाकचश

दरशणले करतठानठा अशश खतले कद्योरडश असतठानठा करठारशत र ओल्यठा ससदद्रिय खतठारध्यले

दरशण कले ल्यठास त्यठाचठा रठापर तठाबडतद्योब झठालठा पठादहिजले. दरशण करून त्यठा सस्रतशरध्यले

त्यठाकचठा सठाठठा करतठा कठारठा नयले.  अरद्योदनयठा नठायटष लेट हिले  स्फद्योटक असल्यठारपुळले  त्यठाचठा

रठापर शक्य दततकठा करश करठारठा दकक रठा दबलकसू ल करू नयले.

पद्योटपदशयर क्लद्योरठाईड,  असस्रखत,  पद्योटपदशयर सल्फले ट कद्योणत्यठाहिश  प्रकठारच्यठा

दरशणठारध्यले रठापरठारयठास हिरकत नठाहिश.

यपुररयठा र सपुपर फकॉस्फले ट कपु जण्यठाच्यठा दक्रयलेत एकत रठापरतठा यलेतठात परकतपु दरश

खतले  तयठार  करतठानठा  त्यठाकचठा  दरशणठात रठापर  करू नयले  असठा ररशल ससूचनलेचठा  अरर

घ्यठारठा.



ससदद्रिय खतठारध्यले दरशण करतठानठा जर खत दपकठाच्यठा आधश ददलले जठाणठार असलेल

तर  रकद  उपलब्धश  करणठारश  रठासठायदनक  खतले  रठापरठारशत.  जर  दपकठाचश  रठाढ  हिद्योत

असतठानठा खत ददलले  जठाणठार असलेल तर जलद उपलब्धश करणठारश रठासठायदनक खतले

रठापरठारशत. ससदद्रिय खत र रठासठायदनक खतठाकचश दरशणले नलेहिरश तठाजश करून तठाबडतद्योब

रठापरठारश र सठाठठा करून ठलेरसू नयले. असले न कले ल्यठारपुळले  खतठाचले पद्योरक गपुण करश हिद्योतठात.

दरशण कले ललेलश खतले  जर तठाबडतद्योब रठापरणले  कठाहिश कठारणठाकरपुळले  जरण्यठासठारखले

नसलेल तर ससदद्रिय खत ओलले असल्यठास त्यठा दरशणठालठा जदरनशरर पसररसून उन्हिठारध्यले

सपुकरठारले. यठाप्ररठाणले १ टन दरशण ४०० दकलद्यो हिद्योईल एरढले सपुकरठारले र रग गद्योणशरध्यले

भरून ठलेरठारले. हठापलेक्षिठा जठास्त सपुकदरल्यठास त्यठाचठा पद्योरक गपुण करश हिद्योतद्यो. त्यठाचप्ररठाणले

असले सपुकरसून सठाठदरललेलले खत एकठा ररठारपयर्षांत ठलेरतठा यलेतले. परकतपु सठाधठारणपणले खतठाचठा

सठाठठा सहिठा रदहिन्यठाकपलेक्षिठा जठास्त ठलेरसू नयले. न दरशण कले ललेलले सठाधले ससदद्रिय खतसपुद्धठा ओलले

दरकसू  न शकल्यठास अशठा रशतशनले सपुकरसून सठाठठा कले लठा तरश चठालतले.

दरश खतठाचले  प्ररठाण ठरदरतठानठा दकतश दकलद्यो रठासठायदनक खत घठातलले असतठा

दकतश दकलद्यो नत स्फपु रद दकक रठा पलठाश जदरनशत दपकठालठा उपलब्ध हिद्योईल तले कळणले

आरश्यक आहिले. त्यठासठाठश तक्तठा क्र. ७, ८, ९, १०, ११, १२ पठाहिठा.

तक्तठा क्र. ७

खत रजन X गपुणक = नत रजन

१) अरद्यो. सल्फले ट X ०.२०६ = नत



२) सद्यो. नठायटष लेट X ०.१६ = नत

३) यपुररयठा X ०.४५ = नत

४) अरद्यो. स. नठायटष लेट X ०.२६ = नत

५) अरद्यो. क्लद्योरठाईड X ०.२५ = नत

६) अरद्यो. नठायटष लेट X ०.३३ = नत

७) शलेणखत X ०.००३ = नत

तक्तठा क्र. ८

खत रजन    X   गपुणक  =  स्फपु रद(फकॉस्फद्योररक अम्ल)रजन

१) सपुपर फकॉस्फले ट १    X   ०.१६   = स्फपु रद

२) सपुपर फकॉस्फले ट २    X   ०.४५ = स्फपु रद

३) डठाय कप सल्शयर फकॉ.स  X  ०.३५   =        स्फपु रद

४) कच्चले असस्रखत    X   ०.२    =       स्फपु रद

५) दश. असस्रखत    X   ०.१८   =       स्फपु रद

६) शलेणखत        X   ०.००१६ = स्फपु रद



तक्तठा क्र. ९

खत रजन  X गपुणक  = पलठाश (पद्योटपश) रजन

१) पद्योटपदशयरक्लद्योरठाईड  X ०.६०   = पलठाश

२) पद्यो. सल्फले ट  X ०.५०   = पलठाश

३) रठाख  X ०.०५   = पलठाश

४) शलेणखत                X ०.००३  =       पलठाश

तक्तठा क्र. १०

नत रजन X गपुणक = खत रजन

१) नत X ४.८६ = अरद्यो. सल्फले ट

२) नत X २.२२ = यपुररयठा

३) नत X ३.८५ = अरद्यो. सल्फले ट नठायटष लेट

४) नत X ४.०० = अरद्यो.क्लद्योरठाईड-नरसठागर

५) नत X ३.०० = अरद्योदनयर नठायटष लेट

६) नत X ३३३.००       =    शलेणखत



तक्तठा क्र. ११

स्फपु रद रजन  X गपुणक  =       खत रजन

१) फकॉस्फद्योररक ऍलसड  X ७.२५   = सपुपर फकॉस्फले ट १

२) फकॉस्फद्योररक ऍलसड  X २.२३   = सपुपर फकॉस्फले ट २

३) फकॉस्फद्योररक ऍलसड  X २.८६   = डठाय कप सल्शयर फकॉस्फले ट

४) फकॉस्फद्योररक ऍलसड  X ५.००         =     कच्चले असस्रखत

५) फकॉस्फद्योररक ऍलसड  X ५.५५   = दशजललेलले असस्रखत

६) फकॉस्फद्योररक ऍलसड     X ६२५.०० = शलेणखत

तक्तठा क्र. १२

पलठाश रजन x गपुणक = खत रजन

१) पद्योटपश x १.६६६ = पद्योटपदशयर क्लद्योरठाईड

२) पद्योटपश x २.००० = पद्योटपदशयर सल्फले ट

३) पद्योटपश x २०.००० = रठाख

४) पद्योटपश x ३३३.००० = शलेणखत



तक्तठा ७ तले १२ रधशल गपुणक पठाहितठा एक गद्योष स्पष हिद्योतले ककी, ससदद्रिय खतठाचश

पद्योरक क्षिरतठा भलतशच करकपु रत आहिले र शलेतठारध्यले रद्योठठा प्ररठाणठात दपकले  घ्यठारयठाचश

असतशल,  म्हिणजले  शलेतश  हिठा  उदद्योग  म्हिणसून  करठारयठाचठा  असलेल  तर  ससदद्रिय  खतठाकरर

अरलकबसून  रठाहितठा  यलेत  नठाहिश.  रठासठायदनक  खतले  र  ससदद्रिय  खतले  हठाकचठा  दरश  प्रयद्योग

करण्यठाचश गरज स्पष हिद्योतले.  शलेणखतठाचले  गपुणक ददलले  आहिलेत र इतर ससदद्रिय खतठाकचले

गपुणक जरळपठास हठाच दकरतशचले असतठात, हिले लक्षिठात ठलेरठारले.  ससदद्रिय खत हिश नस्फपु प

पपुरदरण्यठासठाठश  प्रठारपुख्यठानले  रठापरठारयठाचश  नसतठात.  तर  जदरनशलठा  ओलसठारकठाचठा

पपुररठठा करण्यठासठाठश र त्यठाबरद्योबर जशररस सकरधरक र अकाँदटबठायद्योदटक्स (प्रदतजगैदरकले )

दरळरसून दलेण्यठासठाठश रठापरठारश लठागतठात.  त्यठादशरठाय ससदद्रिय खतठाकतसून दचरटकले ,  दचरटले

(ललपशड)  र दचकटकले  (दचललेट्स)  हठाकचठा पपुररठठा हिद्योतद्यो.  त्यठारपुळले  दपकठाकचश रपुळले  पद्योरक

द्रिव्यठाकचले शद्योरण चठाकगल्यठा रशतशनले करतठात. त्यठारपुळले  रठासठायदनक खतठातशल नस्फपु प शद्योरणले

र रद्योग दनरठारण करणले दपकठाकनठा शक्य हिद्योतले. म्हिणजले ससदद्रिय खतले र रठासठायदनक खतले

हिश आपठापलश स्रतकत कठारले  करशत असतठात र एकठाचश जठागठा द पुसरठा घलेऊ शकत

नठाहिश.  यशस्रश  शलेतश  उदद्योग  करण्यठासठाठश  दद्योन्हिश  खतठाकचठा  उपयद्योग  बरद्योबरशनले  कले लठा

पठादहिजले र तले कठार सद्योपले करण्यठासठाठश दरश खतठाकचश गरज असतले.

दरश खतठाकरध्यले एक घटक ससदद्रिय खत असतद्यो र दपुसरठा घटक रठासठायदनक खत

असतद्यो. त्यठाचबरद्योबर ससूक्ष्र पद्योरक द्रिव्यले र धठातसू हठाकचठा सरठारलेशसपुद्धठा त्यठाकच्यठा बनठारटशत

करतठा यलेतद्यो. असले चठार घटक दरळसून दरश खत बनतले र तले त्यठा दपकठासठाठश चचौरस खत



असले सरजलले पठादहिजले. दरश खतठाचश प्ररठाणले कपृ दरतज्जठाककडसून तपठाससून रगच रठापरठारश.

हठा दठकठाणश कठाहिश प्ररठाणले उदठाहिरणठारर  म्हिणसून ददलश असलश तरश तशसपुद्धठा जदरनशच्यठा

गरजलेचठा  अभ्यठास करून त्यठानपुसठार  दठारशत दकक रठा  त्यठानपुसठार  यद्योग्य फले रबदल करून

रठापरठारशत.

दरश खतठाकचश  दनदररतश  करतठानठा  ससदद्रिय  खतठाकरध्यलेसपुद्धठा  दरशणले  करणले  चठाकगलले

असतले.  त्यठासठाठश शलेणखत,  सपुक्यठा कचऱ्यठाचले  खत  (हठा खतठालठा सपु.  क.  खत म्हिणसू

यठा.) र दहिररले खत हठाकचठा उपयद्योग रपुख्य घटक म्हिणसून करठारठा र रठाख, कललेरर र इतर

जसले, सद्योनखत, कललेरर खत-प्रकठार ६, ७ तलेलपसडश हठाकचठा उपयद्योग पसूरक घटक म्हिणसून

करठारठा. त्यठासठाठश रठागरदशरक ससूत असले ककी, प्ररपुख घटक पन्नठास तले सठाठ टक्कले  असठारठा

र इतर पसूरक घटक बठाककीच्यठा पन्नठास तले चठाळशस टक्क्यठाकरध्यले असठारलेत. दनरदनरठाळ्यठा

ससदद्रिय खतठाकच्यठा  उपलब्धतलेनपुसठार हिश  प्ररठाणले  बदलठारशत र त्यठाकरशतठा  कपृ दरतज्जठाकचठा

रलेळद्योरलेळश सलठा घ्यठारठा.

यलेरले  ददललेलश  दरशखतठाकचश  प्ररठाणले  बनदरतठानठा  नतठासठाठश  अरद्योदनयर  सल्फले ट

रठापरठारठा,  जलेव्हिठा  बनदरललेलले  दरशखत  तठाबडतद्योब  रठापरलले  नसलेल  अररठा  दपकठाकनठा

लठागरडशच्यठा आधश ददलले जठातले तलेव्हिठा र इतर नतकठारक रठासठायदनक खतले तठाबडतद्योब

रठापरलले जठाणठाऱ्यठा दरश खतठारध्यले रठापरठारशत.

कठाहिश दपकठाकनठा सपुपर फकॉस्फले ट परस्पर दलेऊन उपयद्योग हिद्योत नठाहिश. अशठा रलेळश हिले

खत,  प्ररपुख घटकठातशल खत दरघटन टठाककीरध्यले बनत असतठानठा घठालठारले र त्यठादठारठा

त्यठारध्यले लजररसून घ्यठारले.



कठाहिश ससूक्ष्र पद्योरक द्रिव्यले खतठारधसून ददलश जठातठात, त्यठाकचश यठादश यलेरले ददलश आहिले.

१) जस्त – लझकक सल्फले टच्यठा रूपठानले. तठाकबले – ककॉपर सल्फले ट – रद्योरचपुदठाच्यठा

रूपठानले, लद्योहि – आयनर सल्फले ट, रकॉललब्डलेनर ऑक्सठाईड, रपगलेदशयर सल्फले ट, बद्योरपक्स,

चपुनठा, रकाँगनशज डठाय ऑक्सठाईड.

कठाहिश दरश खतठाकचश प्ररठाणले

प्रदत हिलेक्टर

पशक दकलद्योरध्यले रजन     दकलद्यो     दकलद्यो     दकलद्यो     इतर

ससदद्रिय खत    नत   स्फपु रद  पलठाश-

गहिह ३०००     ४०   २० २५ दक.जस्त

३०००   १२०    ६०   २०

३०००     ८०    ४०   २०

पशक दकलद्योरध्यले रजन    दकलद्यो     दकलद्यो     दकलद्यो     इतर

ससदद्रिय खत   नत स्फपु रद पलठाश -

भठात २०००    ५०       २५  २५   ४०

दक.जस्त

२०००   १००       ४०   -



२०००   १२०

रकठा २२००    ३०      ८०    १३   १५

दक.जस्त

बठालर्वी १०००    ३०      २०  २०

१०००    ६०      २०   -

१०००    २०      १०  १०

ओट,भठात,नठाचणश २०००    ५०      २५   

ज्रठारश,आलले,दररचश ३०००    ३०      ३०  १

१०००    २५      १५

१५००    ८०      ३०

नठागलश ५०००    ४०      १०

५०००    १५०   २५

उडशद,रसूग,हिरभरठा, १०००     १०   ४०    

लठाखश,चरळश,हिहलगठा, १०००     १०   ३०  २



पशक दकलद्योरध्यले रजन   दकलद्यो      दकलद्यो     दकलद्यो      इतर

ससदद्रिय खत  नत   स्फपु रद पलठाश  -

रससूर,रठाटठाणठा,रठाठ,

रटककी,तसूर

बठाजरश  १०००  ४०   २०

 १०००  ८०   २५

 १००० १००   ३०

बटठाटठा,कठाकदठा,लससूण  १००० १२०   १००   ७०

 १०००  ८०   ८०    ४०

 ३०००० १२०   १२०   १००

नठारळ -प्ररठाणले प्रदत  १०० २.२४   .१९० .३००    .२००चपुनठा

झठाडले ददलश आहिलेत.  १००       ०.५००   .४०० .६००    .२५०चपुनठा

आकबठा,फणस,सपुपठारश  २५०            १.०००   .५०० २.०००   .२५०चपुनठा

कले ळश त्यठाबरद्योबर यलेणठारश १०० .५००   .३०० १.२००   .३००चपुनठा

इतर दपकले -टद्योपश ओकठा,

रतठाळले ,आलले,लरकग,दठाल-

दचनश,रलेलचश,कठाळशदररश,



जठायफळ,खठाण्यठाचशपठानले,

पशक दकलद्योरध्यले रजन    दकलद्यो   दकलद्यो   दकलद्यो     इतर

ससदद्रिय खत   नत     स्फपु रद  पलठाश  -

भसूईरसूग  ६५००    २०      ४०   ४०    १००दक.लजप्सर

६०००    १५      ३०   ३०    १००दक.लजप्सर

१३०००            ४०      ९०   ४०    २५०दक.लजप्सर

रठाई-रद्योहिरश ३०००    २०      २०    ५

३०००    ८०      २०    ५

तशळ,तसूर,बठाजरश,  १०००    २५      २०    २०

ज्रठारश,कठापसूस,भपुईरसूग,  १०००    ३०      ३०    ३०

उडशद,रसूग,हिहलगठा,

अळशश,एरकड,बद्योर  २०००    ३०      १५

२०००    ६० ३०    २०

२०००    ४० ४०    २०

कडर्वी,गहिह,रठालर्वी, ३०००    २० २०

चणठा,धणठा(कद्योलरकबशर) ३०००    ४०



रठारतशळ,कठारळठा

ससूयरफसू ल-शलेणखत दकक रठा  १००००    २०      ३०    ३०

पशक दकलद्योरध्यले रजन    दकलद्यो   दकलद्यो   दकलद्यो     इतर

ससदद्रिय खत   नत     स्फपु रद  पलठाश  -

दहिररले खत दरशलेर रठापरठारले.१००००          ४०      ६०    ४०

हिळद, ऊस १००००        ११०     ३००   १५० ८० चपुनठा

ससदद्रिय खतठारध्यले १००००        ७०        १८०   १००       १००चपुनठा

२० % पसड, १० % १००००    ५००   १००   १०० १००चपुनठा

कललेरर सपु.क. खतठाचठा

उपयद्योग करठारठा.

कठापसूस १५०००    १००    १०

ससदद्रिय खतठारध्यले १५०००     ८० १०

१० % रठाख +

पसड रठापरठारश. तकबठाखसू  ७५००     २२ २२    ५०

५० % सपु. क. खत १२०००     ४०९०    ८०

शलेणखत + कललेरर  १०००     २०    ४०

+रठाख १५०००     ४४५०    ४० १२रप.ऑ



खत प्रकठार ६ र ७ १००००     ९०

रठापरठारले.       १००००    १८०

     २५०००             ७५

पशक दकलद्योरध्यले रजन    दकलद्यो   दकलद्यो   दकलद्यो     इतर

ससदद्रिय खत   नत     स्फपु रद  पलठाश  -

८००००        १२०

१७०००           १२५      ११२    २२४

३००००       १५०         १५०

कले ळश  ५०००       २००     २००   ४००

ससदद्रिय खतठारध्यले     ५    ०.१८०  ०.१०८   ०.२२५

पसड+ रठाख प्रदत झठाड    २०    ०.२००  -     -

कठाष प्रलरन गठादश खत

 + ३ % नठायटष लेट जठादठा

रठापरठारले

फणस, दचकसू , आकबठा,    ६०    ०.६००  ०.७००   १.५००

कठाजसू, प्रदत झठाड           ३०    ०.३००  ०.५००

कठाष प्रलरन गठादश खत



रठापरठारले. जठादठा म्हिणसून

दरशखत इतर ससदद्रिय

खतठाच्यठा दरशणठानले 

बनरठारले

पशक दकलद्योरध्यले रजन    दकलद्यो   दकलद्यो   दकलद्यो     इतर

ससदद्रिय खत   नत     स्फपु रद  पलठाश  -

सकतश, रद्योसकबश, ललकबसू    २५    ०.५७०

ससदद्रिय खत + रठाख     २    ०.०९०  ०.०९०   ०.१००

+ कललेरर    १०    ०.४५०  ०.४५   ०.९००

द्रिठाक्षि कठाष प्रलरन          ३०           ०.०७०  ०.५००   ०.१४०

गठादशखत रठापरठारले.

पलेरू, पपयठा,    १०      .५०    .९०    .१४०

अननस, खजसूर,         १००          ०.४०   ०.८०   ०.८०

  १००     ०.४० ०.८०   ०.८०

   ४० .५०  .५०   ०.१००

     १००००       ३०   २२    ५०

भठाज्यठा + फळभठाज्यठा ३००००      १००   ८०    ८०



शलेणखत + कललेरर ५०००० १५०   ४०    १०

खत क्र. ६, ७ + रठाख,

सद्योनखत रगगैरले रठापरठारले.



प्रकरण सहिठारले

ससदद्रिय खतठाकचले कठायर

ससदद्रिय  खतठाकचठा  रठापर  कले ल्यठारपुळले  जदरनशत  कद्योणतले  फरक  हिद्योतठात  र  ससदद्रिय

खतठाकतशल दरदरध घटक रनस्पतशलठा कशठा प्रकठारले पद्योरक ठरतठात हठाचश रठादहितश आपण

हठा प्रकरणठातसून पठाहिणठार आहिद्योत.

ससदद्रिय खतठाचले  उत्पठादन करणठाऱ्यठा  उदद्योजकठास हिश  खतले  शलेतठात कशठा प्रकठारले

आपलले  कठार  करतठात  हिले  जर  नशटपणले  रठादहित  असलेल  तर  हिश  खतले  दरकतठानठा  तद्यो

शलेतकऱ्यठाकस यद्योग्य तले रठागरदशरन त्यठाकच्यठा रठापरठाबठाबत करू शकतद्यो. त्यठारपुळले  शलेतकरशसपुद्धठा

अशठा उदद्योजकठाककडसूनच खतले घलेणले पसकत करतठात र त्यठारपुळले  खतठाच्यठा खपठाचश खठातश



रठाहितले.  म्हिणसून ससदद्रिय खतठाचले उत्पठादन करू इसच्च्छिणठाऱ्यठाकनठा जलेरढश रठादहितश आरश्यक

आहिले तलेरढश हठा प्रकरणठातसून ददललेलश आहिले.

  सररसठाधठारण भठारलेत आपण म्हिणतद्यो ककी,  ससदद्रिय खतठाकच्यठा रठापरठारपुळले  शलेतठाचठा

पद्योत सपुधठारतद्यो.  हिले  पद्योत सपुधठारणले  म्हिणजले  नलेरकले  कठाय तले  आपण आतठा यलेरले  पठाहिणठार

आहिद्योत.  जदरनशचठा पद्योत सपुधठारण्यठाचश पठाच कठारणले  आहिलेत तश अशश,  १)  जदरनशचश

ससच्च्छिद्रितठा  सपुधठारून  रठातन  चठाकगलले  हिद्योतले.  २)  जदरनशचश  जलधठारणठा  सपुधठारतले.  ३)

पठाण्यठाचठा दनचरठा चठाकगलठा हिद्योतद्यो र रठापसठा रठाखलठा जठातद्यो.  ४)  पद्योरक द्रिव्यठाकचले  शद्योरण

अलधक चठाकगलले हिद्योतले.  ५) लजरठाणसूबळ सपुधठारतले. हिले सरर  पठाचहिश पद्योत सपुधठारणठा करणठारले

गपुण ससदद्रिय खत रशतसरपणले शलेतठात लजररल्यठास सठाध्य हिद्योतठात.

ससदद्रिय खतठाकरपुळले  हिले  पठाच गपुण जदरनशत कसले प्रठाप्त हिद्योतठात तले  पपुढले  सदरस्तरपणले

पठाहिणठार आहिद्योत.  हठाच पपुस्तकठात प्रकरण २ रध्यले खतठाचले  तशन दृषशकद्योनठातसून कठाहिश

प्रकठार ठरदरललेलले आहिलेत. हठा दरदरध प्रकठारठाकचठा यलेरले पपुनतीः एकदठा रद्योडक्यठात दरचठार करू

यठा. त्यठारपुळले  पपुढशल दररलेचन सरजणले सद्योपले जठाईल अशश अपलेक्षिठा आहिले.

ससदद्रिय खतले प्रत्यक्षि, अप्रत्यक्षि र सकजशरक हठा तशन प्रकठारले रनस्पतशलठा उपयद्योगश

पडत असतले. रठासठायदनक खतले नलेहिरशच प्रत्यक्षि खतले असतठात. ससदद्रिय खतठाकतशल प्रत्यक्षि

उपयद्योगश पडणठारठा भठाग प्ररठाणठानले करश असतद्यो र अप्रत्यक्षिररत्यठा उपयद्योगश पडणठारठा भठाग

प्ररठाणठानले बरठाच जठास्त असतद्यो. कठाहिश ससदद्रिय खतठाकत सकजशरकठाकचश लजरठाणसूदठारठा दनदररतश

हिद्योतले  र अशश सकजशरकले  र इतर जशररस सकरधरक द्रिव्यठाचठा पपुररठठा रनस्पतशलठा हिद्योत

रठाहितद्यो. हिश सरर प्रठारदरक रठादहितश दरचठारठात घलेतल्यठानकतर जदरनशचठा पद्योत सपुधठारण्यठाच्यठा



पठाच अकगठाकबठाबत ससदद्रिय खतले कशश कठार करतठात तले जरठा तपदशलठात जठाऊन पठाहिणठार

आहिद्योत. पद्योत सपुधठारल्यठाचले पदहिलले लक्षिण आहिले तले असले ककी, जदरनशचले रठातन सपुधठारतले.

आतठा प्ररर आपण रठातन म्हिणजले कठाय तले  सरजसून घलेऊ यठा.  जदरनशचठा रठापसठा र

रठातन हठात जद्यो फरक आहिले तद्यो सरजसून घलेणले आरश्यक आहिले.  रठापशठात जदरनशच्यठा

ससच्च्छिद्रितलेत जश हिरठा र आद्रिरतठा असतले त्यठाचठा उललेख हिद्योत असतद्यो, तर रठातन म्हिणजले

जदरनशच्यठा  ससच्च्छिद्रितलेत  जले  हिरलेचले  रठातठाररणठातसून  आदठान प्रदठान हिद्योत असतले  त्यठाचठा

उललेख हिद्योत असतद्यो. रठातन हठा दक्रयलेरपुळले  रठातठाररणठातशल स्रच्च्छि हिरठा जदरनशत दशरत

असतले  र जदरनशतशल अशपुद्ध  (अस्रच्च्छि)  झठाललेलश  हिरठा  बठाहिलेर  दनघत असतले.  एकठा

प्रकठारले रठातन हिश जदरनशचश श्रसन दक्रयठा आहिले असले म्हिटलले तर तले चपुककीचले ठरू नयले र

ज्यठा  जदरनशत रठातन म्हिणजलेच श्रसन दक्रयठा  स्रठाभठादरकपणले  व्यरसस्रतररत्यठा  हिद्योत

असतले  अशठा जदरनशत सकठारठात्रक लजरठाणसूकचले  व्यरस्रठापन चठाकगलले  रठाहितले  र रग हिश

जरशन लजरकत हिद्योतले  र अशठा जदरनशत शलेतशसपुद्धठा चठाकगलश करतठा यलेतले.  ज्यठा जदरनशत

रठातन व्यरसस्रतपणले हिद्योत नठाहिश परकतपु रठापसठा रठात रठाखलठा गलेलठा आहिले, अशठा जदरनशत

दपकठाकचश  रठाढ  खपुरटतले  र  बपुरशशजन्य र  तत्सर रद्योग  त्यठा  दपकठाकनठा  हिद्योण्यठाचठा  सकभर

असतद्यो. सररसठाधठारणपणले जदरनशचले रठातन स्रठाभठादरकररत्यठा चठाकगलले हिद्योत रठाहितले र म्हिणसून

रर उललेख कले ललेलश पररसस्रतश क्रदचतच आढळसून यलेतले. आतठा आपण रठातनठाचले प्रकठार

र हिश रठातन दक्रयठा स्रठाभठादरकपणले कशश हिद्योतले तले  पठाहिहयठा.  स्रठाभठादरकपणले रठातन तशन

कठारणठानले  हिद्योत  असतले.  जदरनशररशल  रठातठाररणठाचठा  दठाब  करश  हिद्योतद्यो  र  त्यठारपुळले

जदरनशतशल  हिरठा  बठाहिलेर  खलेचलश  जठातले.  अशठा  ररतशनले  रठातन  दक्रयठा  सठाध्य  हिद्योतले.

रठातठाररणठाचठा दठाब करश हिद्योण्यठासठाठश कठाहिश गद्योषश व्हिठाव्यठा लठागतठात. त्यठा अशठा, एकतर



रठारठा रठाहिह  लठागलठा ककी त्यठारपुळले  रठातठाररणठाचठा दठाब करश हिद्योतद्यो. दपुसरले कठारण असले ककी,

ससूयठाररपुळले  रठातठाररण र जरशन भरपसूर तठापतले र तप्त हिरठा ररच्यठा ददशलेनले रठाहिहन उध्रर रठारले

दनरठारण हिद्योतठात.  अशठा उध्रर  रठाऱ्यठाकरपुळले  जदरनशलगतच्यठा रठातठाररणठाचठा दठाब करश हिद्योत

असतद्यो. रठारले जदरनशररून रठाहितठानठा अधसून रधसून रठाहित रठाहितठात र त्यठारपुळले  जलेव्हिठा रठारठा

रठाकबतद्यो तलेव्हिठा जदरनशत नरशन तठाजश हिरठा दशरून जदरनशचश रठातन दक्रयठा पसूणर  हिद्योत

असतले. जदरनशतसून हिरठा बठाहिलेर दनघणले र नरशन पपुन्हिठा जदरनशत दशरणले हठा दद्योन भठागठात

एकक दर रठातन दक्रयठा दरभठागललेलश असतले. जलेव्हिठा उन्हिठारपुळले  रठातन दक्रयठा हिद्योतले तलेव्हिठा हिरठा

बठाहिलेर कठाढण्यठाचश दक्रयठा सतत हिद्योत असतठानठा जदरनशतशल हिरलेचले  प्रठाणरठायसूचले  प्ररठाण

करश झठाल्यठारपुळले  रपुळठाकच्यठा श्रसन दक्रयठाकरर अदनष पररणठार हिद्योत असतद्यो. परकतपु हिठा दद्योर

दरशलेर तठासदठायक ठरत नठाहिश.  कठारण,  रनस्पतशचश रपुळले  बहिहधठा ददरसठा दरशठाकतश घलेत

असतठात र रठातश दरशलेर कठार करशत असतठात, आदण रठातश रकडठारठा असतद्यो र त्यठारपुळले

रर  ददललेलठा  प्रश्न उरत नठाहिश.  रठातन स्रठाभठादरकपणले  हिद्योण्य़ठाच्यठा  दतसऱ्यठा  कठारणठात

हिरलेचठा प्रदरसरण गपुण कठारणशभसूत असतद्यो.  प्रदरसरण गपुणठालठा इकगजशत दडफ्यसूजन असले

म्हिणतठात. हठा कठारणठानले जले रठातन हिद्योतले तले अदतरकद असतले र जर फठार जठाड आच्च्छिठादन

असलेल दकक रठा हिलश प्लठासस्टकच्यठा पदरठाचठा रठापर करून आच्च्छिठादन करतठात, अशठारपुळले

हिले प्रदरसरणठाचले रठातन सकपसूणरपणले बकद हिद्योऊन जदरनशतशल हिरठा अशपुद्ध हिद्योण्यठाचठा धद्योकठा

दनरठारण हिद्योत असतद्यो.  हठासठाठश आच्च्छिठादनले  दलेतठानठा रठातन दक्रयलेस बठाधठा हिद्योणठार नठाहिश

अशश दक्षितठा बठाळगणले आरश्यक असतले. कले रळ रठापसठा नशट रठाखलठा र रठातन दबघडलले

तरश रनस्पतशलठा त्यठाचठा तठास हिद्योण्यठाचश शक्यतठा असतले, हिले लक्षिठात ठलेरठारले.



रठातन  हिश  दक्रयठा  स्रठाभठादरक  स्ररूपठाचश  आहिले  र  तश  तशशच  रठाहिह  शकतले.

कपृ दतरररत्यठा रठातन करतठा यलेतले परकतपु तले आपल्यठाकडशल शलेतशत कले रळ अशक्य असतले.

म्हिणसून त्यठाचठा भठाकडरलश खचठारचठा भठाग लक्षिठात घलेतठा कपृ दतर रठातनठाचठा दरचठार आपण

करणठार नठाहिश. आतठा ससदद्रिय खतठारपुळले  रठातन कसले सपुधठारतले तले पठाहिह यठा.

आपल्यठाकडले शलेतकरश ससदद्रिय खत म्हिणजले शलेणखत र कपु जखत (कक पद्योस्ट) हठाचठा

प्रठारपुख्यठानले  रठापर करशत असतद्यो.  हठा दद्योन्हिश  प्रकठारच्यठा खतठाकत तकतसूरय भठाग भरपसूर

असतद्यो र तद्यो जदरनशत सठारखठा दरसळल्यठारपुळले  जदरनशचश स्रसूल ससच्च्छिद्रितठा रठाढतले र

त्यठारपुळले  रठातन दक्रयलेस अलधक सपुदरधठा प्रठाप्त हिद्योतले. शलेतठालठा ससदद्रिय खत दलेण्यठाच्यठा दरदरध

पद्धतश अससून त्यठाकचठा दरचठार सपुद्धठा यलेरले करठारठा लठागलेल. कठारण ससदद्रिय खत कसले ददलले

हठाचठासपुद्धठा पररणठार शलेतजदरनशचठा रठापसठा र रठातन हठाकरर हिद्योत असतद्यो. त्यठासठाठश हठा

दरदरध पद्धतळींचठा रद्योडठा दरचठार आपण यलेरले करणठार आहिद्योत.  परकपरलेनले शलेतकरश शलेतठात

कठाहिश गठाडठा खत ओततद्यो र नठाकगरणश करून नकतर कपु ळरणश करून सरर  जदरनशत हिले

खत दतच्यठा ररच्यठा ररठात सठारखले दरसळसून टठाकतद्यो.  हठापलेक्षिठा जठास्त कठाहिश करण्यठाचश

गरज  रठाटत  नठाहिश.  दनसगरशलेतशच्यठा  तकतठात  प्रत्यलेक  उपठाययद्योजनलेचश  शठास्त्रशय  चठाचणश

आरश्यक सरजलश जठातले र त्यठाप्ररठाणले पठादहिलले तर अशठा ररतशनले ससदद्रिय खत ददल्यठानले

जरूरशपलेक्षिठा खसूप जठास्त खत दठारले लठागतले. त्यठाचले कठारण आपण आतठा पठाहिह  यठा. जलेव्हिठा

शलेणखत शलेतठात नठाकगरणश करतठानठा  घठातलले  जठातले  तलेव्हिठा  शलेणखतठाचले  गठले  फठार बठारशक

करून टठाकलले जठात नठाहिश.  त्यठारपुळले  शलेणखतठातशल तकतसूरय घटक रठातशत पठादहिजले त्यठा

प्ररठाणठात दरसळत नठाहिश र पररणठारततीः रठातशच्यठा स्रसूल ससच्च्छिद्रितलेत दरशलेर बदल हिद्योत



नठाहिश.  म्हिणजले  अशठा पद्धतशनले  ससदद्रिय खत ददल्यठारपुळले  रठातन सपुधठारण्यठाचले  कठार हिद्योत

नठाहिश.  व्यठारहिठाररक दनसगरशलेतशत ससदद्रिय खतले  आच्च्छिठादनठानले  दलेण्यठाचठा दरचठार असतद्यो.

अशठा ररतशनले खतले ददल्यठानकतर जर फरठारठा लसकचन कले लले दकक रठा गपुरूत्र लसकचन (गपसव्हिटश

फकीड)  कले लले तर हठा खतठातशल अनलेक द्रिव्यले  र तकतसूरय भठाग ससूक्ष्र स्ररूपठात रठातशत

हिळसूहिळसू  दरसळसू  लठागतद्यो.  हठा दक्रयलेलठा आपण खत रठातशत लजरदरणले  असले  म्हिणसू  यठा.

अशठारशतशनले जर ससदद्रिय खत रठातशत लजरदरलले गलेलले तर त्यठा रठातशचश स्रसूल ससच्च्छिद्रितठा

चठाकगलश  सपुधठारतले  र  त्यठारपुळले  अशठाप्रकठारले  ससदद्रिय  खतले  ददल्यठारपुळले  जदरनशचले  रठातन

सपुधठारण्यठास रदत हिद्योतले. व्यठारहिठाररक दनसगरशलेतशत ससदद्रिय खतले शलेणरसठाच्यठा स्ररूपठात

दलेण्यठाचठा दरचठारसपुद्धठा असतद्यो.

हठा शलेणरसठातसून  अररठा  खतरसठातसून  ससदद्रिय खतठातशल सररच  उपयपुक्त घटक

पठाण्यठाच्यठा रठाध्यरठानले  शलेतठात लजरदरतठा यलेतठात.  शलेणरस करून ससदद्रिय खतले  ददल्यठास

फठार करश खतले रठापरून तद्योच पररणठार दरळदरतठा यलेतद्यो जश गठाडठागठाडठा खतले शलेतठात

ओतसून  दरळत असतद्यो.  हठालठा  ससदद्रिय  खतले  ससूक्ष्र  करून  दलेणले  असले  म्हिणतठात.

आच्च्छिठादनठानले  खतले  ददल्यठास गठाडठा गठाडठानले  (म्हिणजले स्रसूल पद्धत)  ददल्यठास जलेरढले

खत आरश्यक असतले  त्यठापलेक्षिठा  एक-तपृतशयठाकश एरढले  खत घठालसून कठार करतठा यलेतले.

आदण शलेणरस (अररठा खतरस) करून ददल्यठास एक-चतपुरठार्षांश (१/४) एरढलेच रठापरलले

तरश चठालसू शकतले. करशत करश ससदद्रिय खतले रठापरल्यठारपुळले  त्यठात जश बचत हिद्योतले त्यठाचठा

फठायदठा शलेतकऱ्यठालठा हिद्योतद्यो तद्यो रलेगळठा. रहिठारठाषष ठात बऱ्यठाच भठागठात शलेणखत र कपु जखत



हठाचठासपुद्धठा रद्योठठा तपुटरडठा आहिले र त्यठारपुळले  हठा ससूक्ष्र पद्धतळींचठा रठापर करणले शलेतकऱ्यठालठा

आरश्यक ठरत असतले.

रठातन  सपुधठारण्यठासठाठश  आणखशन  कठाहिश  प्रयद्योग  कले लले  आहिलेत  त्यठाचश  रठादहितश

उदद्योधक  आहिले  म्हिणसून  यलेरले  दलेत  आहिले.  हिलश  बठाजठारपलेठठाकतसून  प्लठासस्टकच्यठा  पठातळ

पठापपुद्षयठापठाससून बनदरललेल्यठा दपशव्यठा दरळतठात र कद्योणतठाहिश पदठारर घलेतलठा ककी, व्यठापठारश

हठा दपशव्यठाकतसून तद्यो दलेत असतद्यो.  हठा दपशव्यठाकनठा कप रश बपग असले सपुद्धठा म्हिणतठात.  हठा

दपशव्यठाकचठा नकतर रठापर करतठा यलेत नठाहिश.  कठारण त्यठा इतक्यठा पठातळ असतठात ककी,

एकदठा रठापरल्यठा ककी त्यठाकनठा भद्योकले  पडतठात. म्हिणजले त्यठा फक्त एकदठाच रठापरतठा यलेतठात.

रपुळठातच तद्योच उदलेश असतद्यो.  त्यठारपुळले  हठा दपशव्यठाकचले कठाय करठारले असठा प्रश्न पडतद्यो.

अशठा दपशव्यठा रद्योठठा प्ररठाणठात भकगठार दरकणठाऱ्यठा दपुकठानठात दहिठा रू. दकलद्यो तले सहिठा रू.

दकलद्यो अशठा भठारठानले दरळसू  शकतठात.  हठा दपशव्यठा कठातरण यकतठाच्यठा रदतशनले कठातरून

त्यठापठाससून १ तले १.५ दर. रश. रूक द र १ तले १.२५ इकच लठाकब अशठा शलेरयठा तयठार कले ल्यठा

र  त्यठाचठा  उपयद्योग  रठातशचश  स्रसूल  ससच्च्छिद्रितठा  सपुधठारण्यठासठाठश  कले लठा  गलेलठा.  त्यठाचठा

खरद्योखरशच चठाकगलठा अनपुभर आलठा आहिले. एकरश २०० दकलद्यो एरढठा रठापरलठा तर त्यठा

जदरनशचश स्रसूल ससच्च्छिद्रितठा इतककी चठाकगलश सपुधठारतले  ककी,  जदरनशचठा दनचरठा चठाकगलठा

हिद्योतद्यो.  त्यठाप्ररठाणले  रठापसठा चठाकगलठा रठाखलठा जठातद्यो र रठातनसपुद्धठा सपुधठारतले.  हठा शलेरयठा

अनलेक ररर जदरनशत रठाहिह  शकतठात. त्यठारपुळले  एकदठा हिश उपठाययद्योजनठा कले लश ककी चठाकगलश

१५ ररर दकक रठा त्यठाहिहनहिश जठास्त कठाळ जदरनशचले रठातन उतर रठाहिह शकतले. हठा दठकठाणश

आणखशन एकठा प्रयद्योगठाचश रठादहितशसपुद्धठा दरचठारठात घलेणले दररयठालठा धरून रठाहिशल म्हिणसून



तद्यो प्रयद्योगसपुद्धठा  पठाहिहयठा.  हठा प्रयद्योगठात प्लठासस्टकच्यठा  कचऱ्यठाचठा  बठारशक बपुकठा  कले लठा.

कणठाचले  आकठाररठान  १/४  दर.  रश.  सररसठाधठारण  हिद्योतले.  हिठा  बपुकठा  (चसूणर)  रठातशत

दरसळण्यठानले  सपुद्धठा  रठातशचले  रठातन सपुधठारतले.  परकतपु  शलेरयठाकचठा  पररणठार हठा बपुक्यठापलेक्षिठा

जठास्त चठाकगलठा ददसलठा र प्ररठाणठानले सपुद्धठा शलेरयठाकचले प्ररठाण बपुक्यठापलेक्षिठा करश लठागतले असले

आढळसून आलले.  प्लठासस्टकपगैककी  पकॉलश  दरनठाईल क्लद्योरठाईड  (पश.  व्हिश.  सश)  चले  चसूणर

रठातशत घठातल्यठारर रठातशतशल लजरठाणसूकनश त्यठाचले दरघटन कले लले र हिले प्लठासस्टक रठातशत

दद्योन  ररठारच्यठा  कठाळठात  सकपसूणरपणले  दररून  गलेलले.  हठा  सरर  प्रयद्योगठाकचठा  उदलेश  हिलश

प्लठासस्टकचठा रठाढतठा रठापर र त्यठारपुळले  त्यठाच्यठा कचऱ्यठाचश दरल्हिलेरठाट कशश लठारठायचश

हठालठा शलेतशतसून कठाहिश उतर सठापडतले कठा तले पठाहिण्यठाचठा हिद्योतठा. ररशल दररलेचनठाररून एक

गद्योष स्पष हिद्योतले ककी, प्लठासस्टकचठा बठारशक चपुरठा दकक रठा शलेरयठा हठाकचठा रठापर करून भठारश

जदरनशचले रठातन र रठापसठा सपुधठारणले शक्य आहिले.  रपुख्य म्हिणजले प्लठासस्टक बरशच ररर

तसलेच रठाहित असल्यठारपुळले  एकदठा रठापर कले लठा ककी त्यठाचठा फठायदठा बरशच ररर  दरळत

रठादहिल्यठारपुळले  हिश  उपठाययद्योजनठा  शलेतकऱ्यठाकनठा  दकफठायतशशर  ठरू  शकतले.  त्यठाचरलेळश

प्लठासस्टकचठा कचरठा कसठा सकपरठायचठा हिले सपुद्धठा सरजलले. म्हिणजले एकठा दगडठात दद्योन पक्षिश

असठा फठायदठा हठा व्यरस्रलेतसून दरळसू  शकले ल. आतठा आपण हठा उपठाययद्योजनलेच्यठा रयठारदठा

पठाहिहन घलेणले आरश्यक आहिले.  पठाण्यठाचठा दनचरठा हिद्योण्यठास तठास दलेणठाऱ्यठा जदरनशत हठाकचठा

उपयद्योग कले लठा तर फठायदठा हिद्योतद्यो.  म्हिणजले ज्यठा जदरनशत दचकणरठातशचले  प्ररठाण भरपसूर

आहिले  अशठा जदरनशत हठा उपठाययद्योजनलेचठा चठाकगलठा फठायदठा हिद्योतद्यो.  रध्यर र हिलक्यठा

जदरनशत हठाचठा रठापर करून कठाहिशहिश फठायदठा हिद्योत नठाहिश.  त्यठाचप्ररठाणले २ % जगैदरक

कठाबरन असललेल्यठा जदरनशतसपुद्धठा हठा उपठाययद्योजनलेचठा फठायदठा हिद्योत नठाहिश. म्हिणजले फक्त



भठारश  र  करश  दनचऱ्यठाच्यठा  जदरनशपपुरतठा  हठाचठा  रठापर  करणले  उदचत  ददसतले.

प्लठासस्टकप्ररठाणले  जपुन्यठा  टठायरचठा  चपुरठा  करून  तद्यो  रठापरलठा  तरश  रठातन  र  रठापसठा

सपुधठारतद्यो. हिले दद्योन्हिश पदठारर  (प्लठासस्टक र रबर) नश्रर नठाहिशत, त्यठारपुळले  एरव्हिश हिले सठाध्य

करण्यठासठाठश  आपण  दनसगरशलेतशत  सपुक्यठा  पठाल्यठा-पठाचद्योळ्यठाचठा,  बपगठासचठा  तसलेच

पठाचटठाचठा  रठापर  करतद्यो,  त्यठाऐरजश  जर  प्लठासस्टक र  रबरठाचठा  चपुरठा  अररठा  शलेरयठा

रठापरल्यठा तर त्यठाकचठा पररणठार जठास्त कठाळ दटकल्यठारपुळले  शलेतकऱ्यठाकनठा आलररकदृष्टठा

हिश  उपठाययद्योजनठा  दहितकठारक ठरलेल असले  रठाटतले.  रठातन  र  रठापसठा  सपुधठारल्यठारपुळले

दपकठाकचश रठाढ चठाकगलश हिद्योतले. त्यठारपुळले  खत ददल्यठासठारखठा पररणठार हिद्योतद्यो. म्हिणसून

कद्योणश हठा पदठारठार्षांनठा खत सरजसू नयले हिले रठात लक्षिठात ठलेरठारले.

 जदरनशचठा  पद्योत  सपुधठारण्यठाचले  द पुसरले  लक्षिण,  जदरनशचश  जलधठारणठा  सपुधठारतले,

हठाबठाबत  ससदद्रिय  खतले  कशश  कठार  करतठात  हिले  पठाहिह  यठा.  कद्योरडरठाहिह  जदरनशत  हिश

जलधठारणठा सपुधठारण्यठाचठा दरशलेर उपयद्योग हिद्योतद्यो. ज्यठा दठकठाणश भरपसूर पठाणश आहिले अशठा

भठागठात जदरनशचश जल सकधठारणठा करश असलश तरश चठालतले. कठारण हिरले तलेव्हिठा हिरले तसले

पठाणश शलेतकरश दलेऊ शकतद्यो. जल धठारणठा सपुधठारण्यठासठाठश कठाष प्रलरनयपुक्त ससदद्रिय खतले

रठापरठारश लठागतठात.  त्यठारध्यले  सपुक्यठा पठाल्यठापठाचद्योळ्यठाचले  खत,  पठाचट र बपगठास हठाकचले

कपु जखत,  लठाकडठाचठा भपुसठा,  नठारळठाचठा कचरठा हठाकच्यठापठाससून तयठार कले ललेलश  कपु जखतले

यलेतठात.  हठा सरठारत कठाषप्रलरन हिठा रहित्त्रठाचठा घटक असतद्यो र त्यठाच्यठारपुळले  जदरनशचश

जलसकधठारणठा  शक्तकी  सपुधठारलश  जठातले.  नलेहिरशचश  खतले  म्हिणजले  शलेणखत  र  दहिरव्यठा

कचऱ्यठापठाससून  बनदरललेलले  कपु जखत  हठाकत  अदतचल र  चल  कठाबरनचले  प्ररठाण  जठास्त



असल्यठारपुळले  अशठा खतठाकचठा रठापर करून जदरनशचश जलधठारणठा पठादहिजले तशश सपुधठारत

नठाहिश.

जदरनशचश जलसकधठारण शक्तकी सपुधठारल्यठारपुळले  हिरलेतशल आद्रिरतलेतसून जदरनशत बठाष्प

खलेचलले जठातले र त्यठारपुळले  दपकठाकनठा पठाणश दलेण्यठाच्यठा दद्योन रठातठातशल अकतर जठास्त करतठा

यलेतले  तसलेच करश पठाणश लसकचनठानले  ददलले  तरश  चठालतले.  म्हिणजले  ससदद्रिय खतठाकच्यठा  यद्योग्य

प्रकठारठाकचठा रठापर करून आपण आद्रिरतठा चक्र स्रठापन करू शकतद्यो र कद्योरडरठाहिह प्रदलेशठात

हिश गद्योष फठारच रहित्त्रठाचश ठरतले.  सतत अशठा रशतशनले जलसकधठारणठा करणठाऱ्यठा खतठाकचठा

रठापर करशत गलेल्यठानले त्यठा जदरनशचठा जगैदरक कठाबरन ३ % पयर्षांत यलेतद्यो र त्यठानकतर अशठा

जदरनशचश  भसूजल पठातळशसपुद्धठा  सपुधठारल्यठारपुळले  तलेरशल  सखल दरदहिरळींनठासपुद्धठा  रररभर

पठाणश दरळत रठाहितले. हठा सरर  गद्योषश शलेतशच्यठा दृषशनले र एररश रठानरश जशरनठासठाठश तसलेच

उदद्योगधकदठाकसठाठश फठार रहित्त्रठाच्यठा ठरतठात. आतठापयर्षांत आपण पठाण्यठाचश व्यरस्रठा करणले

म्हिणजले  पठारसठाचले  पठाणश  अडरठा,  लजररठा  अशठा  कठायरपद्धतशचठाच  फक्त दरचठार  करशत

आहिद्योत  परकतपु  आद्रिरतठा  चक्रठाच्यठा  रठादहितशरपुळले  पठारसठादशरठायसपुद्धठा  आपण  शलेतशसठाठश

जदरनशचले  जलसकधठारण सपुधठारून शलेतशचठा पठाण्यठाचठा प्रश्न कठायरचठा सद्योडरसू शकतद्यो.  हिले

दनसगरशलेतशचले फठार रद्योठले यद्योगदठान आहिले हिले आपण लक्षिठात घलेतलले पठादहिजले.

जदरनशचठा  जगैदरक कठाबरन  ३ % झठाल्यठानकतर  अशठा  जदरनशत भसूजल पठातळश

इतककी सपुधठारतले  ककी भसूपपृषठाररशल दरदहिरश खद्योदसून पठाण्यठाचठा प्रश्न सद्योडरसू  शकतद्यो.  हठा

रपुदयठाचले अलधक चठाकगलले दरररण दलेणले आरश्यक झठालले आहिले, कठारण, कठाहिश शलेतकऱ्यठाकनठा

रठाटतले ककी त्यठाकच्यठा च्छिद्योटठाशठा शलेतजदरनशचठा जगैदरक कठाबरन ३ % कले ल्यठानकतर त्यठाकच्यठा



शलेतठात दरदहिर खद्योदसून पठाणश दरळसू  शकले ल.  परकतपु तसले हिद्योत नठाहिश.  हठाचले कठारण सरजसून

घलेतलले पठादहिजले. जगैदरक कठाबरन ३ % झठाल्यठारपुळले  अशठा जदरनशचश रठातठाररणठातसून आद्रिर

शद्योरसून घलेण्यठाचश क्षिरतठा जरश सपुधठारलश तरश भसूजल पठातळश सपुधठारण्यठास अशठा रशतशनले

फठार रद्योठठा दरसस्तणर प्रदलेशठाच्यठा जदरनशचठा जगैदरक कठाबरन ३ % एरढठा व्हिठारठा लठागतद्यो.

सरजठा, एकठा प्रदलेशठाचठा जगैदरक कठाबरन सरठासरशनले ०.४ % एरढठा करश असलेल तर अशठा

प्रदलेशठातशल  एकठा  च्छिद्योटठा शलेतठाचठा  जगैदरक कठाबरन  ३ % एरढठा  कले लठा  तरश  त्यठारपुळले

'सरठासरश जगैदरक कठाबरन', बदलत नठाहिश. त्यठारपुळले  भसूजल पठातळशसपुद्धठा सपुधठारत नठाहिश.

हठाचठा  अरर  भसूजल  पठातळश  सपुधठारण्यठासठाठश  फठार  रद्योठठा  दरसस्तणर  प्रदलेशठाचठा

सरठासरश जगैदरक कठाबरन ३ % एरढठा झठालठा तरच त्यठा प्रदलेशठाचश भसूजल पठातळश

सपुधठारू शकतले. हठा दठकठाणश आणखश एक गद्योष लक्षिठात घलेतलश पठादहिजले तश अशश ककी,

भसूपपृषठाररशल दरदहिरश दद्योन प्रकठारच्यठा असतठात.  एकठा प्रकठारच्यठा दरदहिरळींनठा दनचऱ्यठाच्यठा

दरदहिरश  असले  म्हिणतठात र दपुसऱ्यठा  प्रकठारच्यठा दरदहिरश  झऱ्यठारर बठाकधललेल्यठा  असतठात.

झऱ्यठाररशल दरदहिरळींसठाठश जदरनशतशल खडकठातशल झरठा फद्योडसू न त्यठातशल पठाणश अशठा

दरदहिरशत सठाठदरलले जठातले.  दनचऱ्यठाच्यठा दरदहिरशरध्यले दरदहिरशभद्योरतशच्यठा रठातशतसून दनचरठा

हिद्योऊन जरठा झठाललेलले पठाणश सठाठतले. अशठा दरदहिरळींनठा झरठा नसतद्यो. जगैदरक कठाबरन ३ %

झठाल्यठारर  ज्यठा  भसूपपृषठाररशल  दरदहिरळींनठा  पठाणश  लठागतले  त्यठा  दनचऱ्यठाच्यठा  असतठात.

झऱ्यठाररशल  दरदहिरळींसठाठश  त्यठा  भसूप्रदलेशठाचठा  जगैदरक  कठाबरन  ३ % दकक रठा  त्यठाप्रकठारले

सपुधठाररत असण्यठाचश गरज नसतले. हिठा फरक लक्षिठात ठलेरलठा पठादहिजले.



जदरनशचठा पद्योत सपुधठारणठारले दतसरले लक्षिण पठाण्यठाचठा दनचरठा चठाकगलठा हिद्योतद्यो र रठापसठा

रठाखलठा  जठातद्यो.  हठाबठाबतचश  चचठार  पदहिल्यठा  लक्षिणठाचश  चचठार  करतठानठा  हठा  दतसऱ्यठा

लक्षिणठाचश चचठार आपण कले लश आहिले. चचौरले लक्षिण ‘पद्योरक द्रिव्यठाचले शद्योरण अलधक चठाकगलले

हिद्योतले’ हिले आहिले. दनरदनरठाळ्यठा ससदद्रिय खतठाकचश हठा बठाबतचश कठायरक्षिरतठा रलेगरलेगळश असतले.

शलेणखतठाचश  तसलेच  दहिरव्यठा  पठाल्यठा-पठाचद्योळ्यठापठाससून  बनदरललेल्यठा  कपु जखतठाकचश  नत,

स्फपु रद र पलठाश पपुरदरण्यठाचश क्षिरतठा  नगण्य असतले.  तलेलपसडशपठाससून नतठाचठा पपुररठठा

बऱ्यठापगैककी हिद्योत असतद्यो, तसलेच रठासळश, रक्त र रठाकस हठाकपठाससून बनदरललेल्यठा खतठाकपठाससून

स्फपु रदठाचठा  पपुररठठा  बऱ्यठापगैककी  हिद्योऊ  शकतद्यो.  परकतपु  रठासठायदनक  खतठाकच्यठा  इतक्यठा

कठायरक्षिरतलेनले कद्योणतलेहिश ससदद्रिय खत नत,  स्फपु रद र पलठाश हठा प्ररपुख पद्योरक द्रिव्यठाकचठा

पपुररठठा करू शकत नठाहिशत. म्हिणसून व्यठारहिठाररक दनसगरशलेतशच्यठा तकतठारध्यले हठा र इतर

पद्योरक  ससूक्ष्र  द्रिव्यठाकचठा  पपुररठठा  रठासठायदनक  खतठाकच्यठा  रदतशनलेच  करण्यठाचठा  प्रघठात

असतद्यो.  अशठा  पररसस्रतशत  ससदद्रिय  खतले  पद्योरक द्रिव्यठाच्यठा  रनस्पतशकडसून  हिद्योणठाऱ्यठा

शद्योरण दक्रयलेत कशश रदत करतठात तले सरजसून घलेतलले पठादहिजले. सररच ससदद्रिय खतठाकरधसून

करश  जठास्त  प्ररठाणठात  दचरटक र  दचकटठा  अशठा  प्रकठारचले  पदठारर  असतठात.  हठाकनठा

इकगजशत अनपुक्ररले कद्योलकॉइड र दचललेट्स असले म्हिणतठात. हठा पदठारठाररध्यले दरदरध खदनज

द्रिव्यठाकशश अधर  रठासठायदनक सकयपुगले करण्यठाचठा गपुण असतद्यो.  अशठा प्रकठारले दरदरध उपयपुक्त

खदनजद्रिव्यले हठा दचरटक र दचकटठा पदठारठारत धरून ठलेरलश जठातठात. रनस्पतशचश रपुळले

हठा खदनज द्रिव्यठाकनठा  त्यठाकतसून सहिज कठाढसून घलेऊ शकतठात.  त्यठारपुळले  रनस्पतशस हठा

पद्योरक द्रिव्यठाकचठा पपुररठठा सहिजपणले हिद्योऊ शकतद्यो. स्फपु रदठासठारखश एररश जदरनशत सस्रर

झठाललेलश खदनज द्रिव्यले हठा पदठारठार्षांरपुळले  रनस्पतशलठा सहिज उपलब्ध हिद्योत असतठात. हठा



गपुणठारपुळले  स्फपु रद दलेणठारश खतले प्ररर ससदद्रिय खतठात लजररठारशत असले ठरललेलले असतले र

रग स्फपु रद खतले लजरदरललेलले ससदद्रिय खत दपकठास दलेण्यठात यलेतले.  सररच ससूक्ष्र द्रिव्यले हठा

दचरटक र दचकटठाकच्यठा  रदतशनले  रनस्पतशलठा ससदद्रिय खतठाकरपुळले  सहिज उपलब्ध हिद्योत

असतठात.  त्यठाचप्ररठाणले  नत,  पलठाश  हठाकचले  शद्योरण  सपुद्धठा  हठा  द्रिव्यठाकच्यठा  रठाध्यरठातसून

अलधक सद्योपले हिद्योत असतले. हठारपुळले  जदरनशचठा पद्योत हठा लक्षिणठानले सपुधठारलठा असले आपण

सरजतद्यो.  प्रत्यक्षिठात  ससदद्रिय  खतठाकत  पद्योरक  द्रिव्यठाकचठा  सठाठठा  नसलठा  तरश  हठा

अप्रत्यक्षिररत्यठा कठार करण्यठाच्यठा पद्धतशरपुळले  ससदद्रिय खतले शलेतठात दलेणले आरश्यक असतले.

जर ससदद्रिय द्रिव्यले म्हिणजले हिले दचरटक र दचकटठा शलेतठालठा ददलले नठाहिशत तर सररच पद्योरक

द्रिव्यठाकचले शद्योरण कले रळ दल दरदनरय (आयन एक्सचसज) हठा प्रदक्रयलेत व्हिठारले लठागतले. हठा

दलदरदनरय दक्रयलेस भरपसूर ऊजठार लठागतले र तलेरढश ऊजठार जर दपकठाकचश रपुळले  उपलब्ध

करू शकत नसतशल तर हठा पद्योरक द्रिव्यठाकचले शद्योरण यद्योग्य तऱ्हिलेनले हिद्योत नठाहिश.  त्यठारपुळले

रनस्पतशचले पद्योरण नशटपणले हिद्योत नठाहिश.  जदरनशत सरर  द्रिव्यले उपलब्ध असलश तरश तश

दपकठालठा दरळत नठाहिशत. हठासठाठश ससदद्रिय खतठाकच्यठा यद्योग्य रठातठा दलेणले आरश्यक असतले.

दल  दरदनरय  दक्रयठा  र  जगैदरक-रगैलजक  दक्रयठाकचश  अलधक  रठादहितश  व्यठारहिठाररक

दनसगरशलेतशच्यठा पदहिल्यठा पपुस्तकठात नरव्यठा धडठात ददलश आहिले  तश पठाहिठारश.  म्हिणजले

ररशल रपुदले अलधक चठाकगलले सरजतशल. हठा दठकठाणश ससदद्रिय खतले सहिठाय्यकठाचश भसूदरकठा

पठार  पठाडतठात.  दनरदनरठाळ्यठा  ससदद्रिय  खतठाकचश  हठा  सहिठाय्यकतलेच्यठा  कठायठारचश  क्षिरतठा

रलेगरलेगळश असतले.  सपुक्यठा पठालठा-पठाचद्योळ्यठाकच्यठा कठाषप्रलरनयपुक्त खतठाकचश क्षिरतठा सरठारत

करश असतले र शलेणखतठाचश उतर असतले. तलेलपसडश, रठासळश, रक्त, दहिररश खतले हठाकचश

क्षिरतठा  त्यठारध्यले  असतले.  दचरटक  र  दचकटठा  हठा  दद्योन  प्रकठारठातशल  पदठारठारदशरठाय



आणखश कठाहिश पदठारर  ससदद्रिय खतठाकतसून आढळतठात.  हिले पदठारर  खदनज र इतर पद्योरक

द्रिव्यठाकशश रठासठायदनक दक्रयठा करून त्यठाकचठा ससदद्रिय सकयपुगठात सरठारलेश करून घलेतठात. असले

ससदद्रिय सकयपुग नकतर यद्योग्य प्ररठाणठात पठाणश उपलब्ध असल्यठास दनरडक पठारगम्यतलेच्यठा

तत्त्रठानपुसठार रपुळठाकतसून शद्योरलले जठातले. अशठा प्रकठारच्यठा शद्योरणठास फठारच करश ऊजठार लठागतले

र म्हिणसून ज्यठा खतठाकतसून हठा द्रिव्यठाकचठा पपुररठठा हिद्योतद्यो त्यठा खतठाकचश दपकठाकनठा यद्योग्यररत्यठा

रठाढ हिद्योण्यठात फठारच चठाकगलश रदत हिद्योत असतले.  हिश द्रिव्यले  अनलेक प्रकठारठात रद्योडतठात.

त्यठापगैककी कठाहिळींचश रठादहितश यलेरले दलेत आहिले. अजसून सररच द्रिव्यठाकचश ओळख पटललेलश नठाहिश.

हठा द्रिव्यठाकत  दचरटक,  दचकटठा दशरठाय यलेतठात दडएनसए र आरएनसए हठाकचले  गपुणठारशलेर,

न्यपुक्लशक  आम्लले,  यपुरलेटठाईड्स  र  अनलेक  प्रकठारचश  दरतकचकले .  हठा  सरर  द्रिव्यठाकनठा

'पररपद्योरक द्रिव्यले', असले सठाधठारण नठार ददलले आहिले. दनरदनरठाळ्यठा ससदद्रिय खतठाकचले नरपुनले

तपठाससून त्यठात कद्योणकद्योणतले घटक असतठात तले तक्तठा क्र. १ रध्यले ददलले आहिले. पररपद्योरक

द्रिव्यठाकनठा हपुदरक ऍलसड असले म्हिणतठात.

तक्तठा क्र. १

ससदद्रिय खतठातशल दनरदनरठाळ्यठा घटकठाकचश टक्कले रठारश

खतप्रकठार कठाषतकतसू   रठाख  प्रलरन  सस्नग्ध  ओलसठारक पररपद्योरकद्रिव्यले
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३) शलेळश लसडशखत  १५.३ २२.३८ २०.१४ ४.४८   ३७.७ ९.९
%

४) रसढश लसडश खत  १५.७२ २५.६७   १५.१२ ३.८७   ३८.६९ १०.१
%

खतप्रकठार कठाषतकतसू   रठाख  प्रलरन  सस्नग्ध  ओलसठारक पररपद्योरकद्रिव्यले

५) डपुक्कर शलेणखत  २१.१६ २२.७८   १५.७९ ३.६६   ३६.६  ९.६
%

६) ककोंबडश दरषठाखत १४.१८ २६.४८   २१.० १.१२   ३६.६   ५.८
%

७) कठाष प्रलरनखतले  ४६.७/१२.०   ७.८ -   ३३.०   ३.८ %

पररपद्योरक  द्रिव्यले  बहिहधठा  ओलसठारकठात  सरठादरष  झठाललेलश  असतठात.  ररशल

तक्त्यठात ददललेल्यठा खतठाकपगैककी शलेणखत,  लसडशखतले र दरषठाखत आदण कठाषप्रलरन खतले

(सपुक्यठा कचऱ्यठापठाससून बनललेलश खतले)  हिश नलेहिरश रठापरठात यलेणठारश खतले आहिलेत.  म्हिणसून

तश खतले ठळक अक्षिरठात ददललेलश आहिलेत.

ररशल तक्तठा क्र. १ रध्यले ददललेल्यठा रठादहितशचठा रठापर करून खतठाकचश शलेतठात रठातठा

कशश  करठारश  हिले  आतठा  पठाहिह  यठा.  जदरनशचले  रठातन,  रठापसठा  सपुधठारण्यठासठाठश  तसलेच

जलसकधठारण सपुधठारण्यठासठाठश कठाषतकतसू र ओलसठारकठाकचठा उपयद्योग हिद्योत असतद्यो म्हिणसून

त्यठाकचले प्ररठाण जठास्त असललेलश खतले त्यठा कठारठासठाठश रठापरठारशत. पद्योरक द्रिव्यठाचले पद्योरण र

लजरठाणसू बळ सपुधठारण्यठासठाठश रठाख, प्रलरन, सस्नग्ध र ओलसठारक हठाकचठा दरचठार करठारठा.



त्यठातशल रठाख,  प्रलरनले र सस्नग्ध हठाकचठा रठापर प्रत्यक्षि खतठाप्ररठाणले  दपकठाकनठा हिद्योतद्यो तर

ओलसठारकठाचठा अप्रत्यक्षि खतठाप्ररठाणले हिद्योत असतद्यो.

१  दकलद्यो  पद्योरक  द्रिव्यठाकचले  शद्योरण  करण्यठास  ३.७  दकलद्यो  पररपद्योरक  द्रिव्यठाचश

आरश्यकतठा असतले.  हठाररून एखठादठा दपकठासठाठश दकतश शलेणखत घठालणले आरश्यक

आहिले हिले कठाढतठा यलेतले. एक उदठाहिरण घलेऊन हिले सरजठारसून घलेऊ यठा. सरजठा, बटठाटठाचले

पशक घ्यठारयठाचले आहिले.  बटठाटठासठाठश १२० दकलद्यो नत,  १०० दकलद्यो स्फपु रद र ७०

दकलद्यो पलठाश हिलेक्टरश आरश्यक असलेल तर एकक दर १२० + १०० + ७० = २९०

दकलद्यो पद्योरक द्रिव्यठाचले शद्योरणठास ३.७ दकलद्योप्ररठाणले २९० x ३.७ = १०७३ दकलद्यो

पररपद्योरक द्रिव्यठाचठा पपुररठठा करठारठा लठागलेल. जर शलेणखतठात हठाचले प्ररठाण ७ % असलेल

तर १०७३ दकलद्यो पररपद्योरक द्रिव्यठाचठा पपुररठठा करण्यठासठाठश सपुरठारले १५.५ टन शलेणखत

हिलेक्टरश  दठारले  लठागलेल.  अशठा रशतशनले  दनरदनरठाळ्यठा  दपकठाकचश  पद्योरकतठा  सपुधठारण्यठासठाठश

हिलेक्टरश  दकतश  शलेणखत आरश्यक आहिले  तले  कठाढतठा  यलेतले.  हठाप्रकठारले  आललेलश  रसूल्यले

रठागरदशरक सरजठारश म्हिणजले शलेतठालठा खतले  दलेतठानठा दकरठान तलेरढले  खत दठारले.  त्यठापलेक्षिठा

खसूप जठास्त खतले लठागतठात, जलसकधठारणठा र रठातन सपुधठारण्यठासठाठश हिले लक्षिठात असठारले.

हठा दठकठाणश एक गद्योष लक्षिठात घ्यठारश ककी,  हठा उदठाहिरणठात बटठाटठालठा रठासठायदनक

खतठाकच्यठा रठातठा ससूक्ष्र पद्धतशनले ददल्यठा आहिलेत र त्यठाकचले शद्योरण सपुयद्योग्यररत्यठा हिद्योण्यठासठाठश

दकतश शलेणखत दठारले लठागलेल तले आपण पठादहिलले आहिले. कठारण दनसगरशलेतशत पद्योरक द्रिव्यले

रठासठायदनक खतठाकच्यठा  स्ररूपठातच दलेणले  चठाकगलले  असले  आपण आज सरजत आहिद्योत.

ससदद्रिय खतठाकचठा उपयद्योग करून जर सरर  पद्योरक द्रिव्यठाकचठा पपुररठठा करठारठा असले ठरदरलले



तर लजतकले  खत दठारले लठागलेल तलेरढले  खत आज शलेतकरश दलेऊ शकणठार नठाहिश.  म्हिणसून

रठासठायदनक खतले  पद्योरक द्रिव्यठाकचठा पपुररठठा करण्यठासठाठश र ससदद्रिय खतले  त्यठाकचले  शद्योरण

करण्यठात एक सहिठाय्यक म्हिणसून रठापरण्यठाचले आपण व्यठारहिठाररक दनसगरशलेतशत ठरदरललेलले

आहिले. जर शलेतश हिठा एक उदद्योग (इकडस्टष श) म्हिणसून आपल्यठालठा स्रशकठारठायचठा असलेल तर

हिशच व्यरस्रठा दकफठायतशशर ठरतले र म्हिणसून हठाबदल कद्योणश भठारसूक हिद्योऊन रठासठायदनक

खतठाकचठा दररद्योध करण्यठाचश चसूक करू नयले.

जदरनशचठा  पद्योत सपुधठारण्यठाचले  पठाचरले  लक्षिण आहिले  'लजरठाणसू  बळ सपुधठारतले'.  हठा

दठकठाणश  लजरठाणसू  बळठाचठा  अरर  सकठारठात्रक  लजरठाणसू  असठा  कले लठा  आहिले.  जदरनशत

लजरठाणसूकचश सकख्यठा भरपसूर असतले परकतपु ससदद्रिय खतठारपुळले  त्यठाकचश सकख्यठा अलधक रठाढतले.

त्यठारपुळले  ससदद्रिय खतठातशल कठाषतकतसू, प्रलरन, सस्नग्ध, र ओलसठारक हठा घटकठाकरर जशर

रठासठायदनक दक्रयठा घडसून रद्योठठा प्ररठाणठात पररपद्योरक द्रिव्यठाकचश दनदररतश हिद्योत असतले र

नकतर हिश द्रिव्यले दपकठालठा पद्योरक द्रिव्यले शद्योरण करण्यठास रदत करतठात, त्यठादशरठाय रठातटश

रगठारतशल  लजरठाणसू  (ऍक्टशनद्योरठायसलेटशस)  त्यठाकचश  सकख्यठा  रठाढल्यठारपुळले  रनस्पतळींच्यठा

रपुळठाकतसून सद्योडललेल्यठा व्यरर द्रिव्यठाचले दरघटन करून जरशन शपुद्ध करण्यठास रदत करतठात.

नतकठारक  र  स्फपु रदकठारक  लजरठाणसूकचश  रठाढ  झठाल्यठारपुळले  दपकठालठा  नतठाचठा  पपुररठठा

सपुधठारतद्यो आदण हिले सरर  ससदद्रिय खतठाकरपुळले  हिद्योत असतले. कठाषप्रलरनयपुक्त खतठाकरपुळले  रठातटश

र नत, स्फपु रदकठारक लजरठाणसूकचश रठाढ हिद्योण्यठास रदत हिद्योतले. परकतपु पररपद्योरक द्रिव्यठाचश रठाढ

दरशलेर  हिद्योत  नठाहिश.  शलेणखत  र  तत्सर  खतठाकरपुळले  त्यठातशल  प्रलरन,  सस्नग्ध  र



ओलसठारकठाच्यठा प्ररठाणठानपुसठार हठा पररपद्योरक द्रिव्यठाकचश रठाढ जठास्त हिद्योतले र त्यठारपुळले  हिश

खतले रनस्पतशच्यठा रठाढशस दरशलेर रदत करतठात असले आढळसून यलेतले.

जदरनशत सरर  प्रकठारचले  सकठारठात्रक र दरकठारठात्रक लजरठाणसू  नलेहिरशच उपलब्ध

असतठात. त्यठारपुळले  खतले ददल्यठारर त्यठा खतठाच्यठा गपुणरतलेनपुसठार दनरदनरठाळ्यठा लजरठाणसूकत

रठाढ हिद्योतले र खतले र त्यठातशल दरदरध घटकठाकचले त्यठारपुळले  आणखश दरघटन हिद्योत रठाहितले र

जलेव्हिठा हिश दक्रयठा सकपतले तलेव्हिठा हिले रठाढशर लजरठाणसू ररून जठातठात र हठा रपृत लजरठाणसूकच्यठा

कललेररठातसून  (शरशरठातसून)  दपकठाकचश  रपुळले  आणखशन  पद्योरकद्रिव्यले  शद्योरसून  घलेतठात.  अशठा

ररतशनले  हिले  लजरठाणसू  प्रत्यक्षि कठायररत  असतठानठा  र  नकतर  रपृत  झठाल्यठाररसपुद्धठा  दपकठाकनठा

उपयद्योगश  पडत  असतठात.  लजरठाणसूकच्यठा  दरदरध  कठायठारबठाबतच्यठा  त्यठाकच्यठा  कठायरक्षिरतलेत

फरक असतद्यो र हिले  कले रळ नगैसदगरक आहिले.  उदठाहिरणठारर,  आपण बठाम्हिण सरठाजठातशल

लद्योकठाकनठा बपुदद्धरठान सरजतद्यो,  परकतपु सररच बठाम्हिण बपुदद्धरठान नसतठात.  कठाहिश बपुदद्धरठान

असतठात तर कठाहिश नसतठात.  तर कठाहिश कले रळ रसूखरसपुद्धठा असतठात.  म्हिणजले सठाधठारण

दनयर  कठाहिशहिश  असलठा  तरश  प्रत्यक्षिठात  त्यठालठा  भरपसूर  अपरठाद  आढळसून  यलेतठात.

त्यठाचप्ररठाणले लजरठाणसूकरध्यले सपुद्धठा सररच लजरठाणसू सठारखलेच कठायरक्षिर नसतठात.  लजरठाणसूकचश

हिश कठायरक्षिरतठा तले ज्यठा पररसस्रतशत रठाढतठात त्यठारपुळले  बदलत असतले. एरढलेच नठाहिश तर

हिले  लजरठाणसू  रूपठाकतररत हिद्योऊन सकपसूणर  रलेगळ्यठा क्षिरतलेचले  हिद्योऊ शकतठात.  जसले रठाणसठात

सरर रठाणसले जरश सठारखश सरजलश तरश त्यठात जठातश आढळसून यलेतठात. कठाहिश जठातशतशल

लद्योक अलधक कठायरक्षिर तर दपुसऱ्यठा कठाहिश जठातशतशल लद्योक करश कठायरक्षिर असतठात.

त्यठाचप्ररठाणले  लजरठाणसूकरध्यले  सपुद्धठा अससू शकतले.  अशठा प्रकठारचठा फरक रठाणसठात असतद्यो



तसठा सररच जशरठाकत असतद्यो. जसले, कठाहिश गठायश जठास्त दसूध दलेतठात परकतपु त्यठाच जठातशतशल

दपुसऱ्यठा कठाहिश गठायश तलेरढले  दसूध दलेत नठाहिशत.  तशच गद्योष अकडश दलेणठाऱ्यठा ककोंबडठाकबठाबत

ददससून यलेतले. त्यठातसूनच रठाणसठानले दनरड करून सपुधठाररत जठातश र सककररत जठातश तयठार

कले ल्यठा र दसूध,  अकडश हठाकचले उत्पठादन रठाढदरलले.  हिश दनरड र सककरण हठा दक्रयठा खठास

रठानरश प्रयत्नठातसूनच हिद्योत असतठात.  दनसगर  असले दनरड सककरण सहिसठा करशत नठाहिश.

त्यठारपुळले  जर चठाकगल्यठा दसूध दलेणठाऱ्यठा गठायश रलेगळ्यठा न कठाढतठा तशठाच दनकपृ ष दसूध दलेणठाऱ्यठा

गठायळींबरद्योबर र बगैलठाकबरद्योबर ठलेरल्यठा तर त्यठा चठाकगल्यठा गठायळींचश सकख्यठा रठाढत नठाहिश र

एकक दर दजठार सपुधठारत नठाहिश. म्हिणजले दनसगरततीः जर हठा जशरठाकचले रठाहिणले आहिले तसलेच ठलेरलले

तर सपुधठाररत रठा  सककररत अशश जश रठाणक  आपल्यठालठा  आज दरळठालश  तश  दरळठालश

नसतश. म्हिणजले दनसगठाररर जर आपण सररस्रश अरलकबसून रठादहिलद्यो तर नलेहिरशच हिलक्यठा

प्रतशच्यठा  कठायरक्षिरतलेचले  जशरच  आपल्यठालठा  आढळसून  यलेतठात.  हिले  जसले  रठाणसठाबठाबत,

गठायळींबठाबत  र  ककोंबडठाबठाबत  आपल्यठालठा  आढळसून  यलेतले  तसलेच  लजरठाणसूकच्यठा

बठाबतशतसपुद्धठा असतले. म्हिणजले दनसगरततीः जदरनशत असललेलले लजरठाणसू आपठापल्यठा कठारठात

प्ररठाणठानले दनकपृ ष असतठात. कठारण त्यठात चठाकगलले कठायरक्षिर र करश कठायरक्षिर असले सररच

लजरठाणसू  एकठाच रलेळश  हिजर असतठात.  त्यठारपुळले  दनसगरततीः  हठा  लजरठाणसूकचश  कठायरक्षिरतठा

हिलक्यठा  प्रतशचश  असल्यठाचले  ददससून  यलेतले.  त्यठासठाठश  रठाणसठानले  दनरड  पद्धतशनले

प्रयद्योगशठाळलेत दजरदठार लजरठाणसूकचश दनदररतश करून तले लजरठाणसू दबयठाकनठा लठारसून तसलेच रसूळ

क्षिलेतठात सद्योडसू न त्यठा दपकठाकचश पद्योरक द्रिव्यठाबठाबतचश गरज अलधक चठाकगल्यठा प्रकठारले पसूणर

करण्यठाचठा प्रयत्न कले लठा आहिले. हठालठाच आपण लजरठाणसू दररजण असले म्हिणतद्यो. कठारण हिले

खत नसतलेच.  परकतपु  दपकठाकसठाठश जले  कठाहिश ददलले  जठातले  त्यठा सरठार्षांनठा खत म्हिणण्यठाच्यठा



प्रघठातठारपुळले  हिश  चसूक  हिद्योत  असतले.  हठा  चचरसठाठश  रश  रठात  लजरठाणसू  दररजण असठाच

शब्दप्रयद्योग करणठार आहिले.  ससदद्रिय खतठाबरद्योबर असले  दजरदठार  लजरठाणसू  दलेण्यठाचले  फठायदले

आपण आतठा पठाहिह यठा.

ससदद्रिय खतठाकचश रठातठा ददल्यठानकतर जदरनशतशल जले लजरठाणसू असतठात त्यठाकचश सकख्यठा

भरपसूर  रठाढतले  परकतपु  त्यठाकचश  कठायरक्षिरतठा सठाधठारण स्ररूपठाचश  असतले.  त्यठारपुळले  नत र

स्फपु रदकठारक लजरठाणसू  नलेहिरशच रकदपणले  कठार करशत असल्यठारपुळले  तले  अससूनहिश  त्यठाचठा

दरशलेर फठायदठा हिद्योत नठाहिश. अशठा पररसस्रतशत दबयठाण्यठाकनठा चद्योळसून जर लजरठाणसू दररजण

लठारलले र अशठा दबयठा पलेरल्यठा तर त्यठाकच्यठारर लठारललेल्यठा अलधक कठायरक्षिर लजरठाणसूकरपुळले

नत र स्फपु रदठाचले शद्योरण अलधक चठाकगलले करतठा यलेतले.  हठा दठकठाणश एक गद्योष आपण

लक्षिठात घलेतलश पठादहिजले  ककी, लजरठाणसू  दररजण फक्त दबयठाकनठा चद्योळसून लठारलले  तरच

त्यठाचठा उपयद्योग हिद्योत असतद्यो. इतर कद्योणत्यठाहिश प्रकठारले तले शलेतठात ददलले तर त्यठाचठा

उपयद्योग  हिद्योत  नठाहिश.  त्यठाचप्ररठाणले  फक्त  रद्योसरश  दपकठाकनठा  त्यठाचठा  फठायदठा  हिद्योतद्यो.

फळबठागठाकत दकक रठा बहिह रणर्वीय दपकठाकबठाबत त्यठाकचश उपयपुक्ततठा करश असतले. तसलेच लजरठाणसू

दररजण  दठारयठाचले  असलेल  तर  शलेतजदरनशचठा  जगैदरक  कठाबरन  दनदठान  १ % असणले

आरश्यक असतले, जदरनशचठा रठापसठा ( आदण रठातन ) उतर असठारले लठागतले. रठापशठाचश

आद्रिरतठा ९० % पलेक्षिठा जठास्त असठारश लठागतले. हठाचठा अरर  जर उतर शलेतशव्यरस्रठापन

असलेल तरच लजरठाणसू दररजण प्रभठारश ठरतले,  एररश नठाहिश.  प्रयद्योगशठाळलेत उतर बशजठाचले

लजरठाणसू रपुदठार रठाढरसून हिले लजरठाणसू दररजण तयठार करतठात.  रद्योसरश दपकठाकच्यठा कठाळठात

त्यठाकचश  रठाढ  हिद्योऊन  तले  त्यठा  दपकठालठा  दरदरध  पद्योरक  द्रिव्यले  दरळरसून  दलेण्यठास  रदत



करतठात.  पपुढले  त्यठा लजरठाणसूकच्यठा ज्यठा दपढठा तयठार हिद्योतठात त्यठा पदहिल्यठाइतक्यठा उतर

नसतठात. त्यठारपुळले  त्यठाकच्यठा कठायरक्षिरतलेत ऱ्हिठास हिद्योतद्यो र पपुढच्यठा रद्योसरठात पपुन्हिठा लजरठाणसू

दररजण दलेण्यठाचश गरज दनरठारण हिद्योतले.

हठादठकठाणश कठाहिश गद्योषश गपृहिशत धरललेल्यठा आहिलेत त्यठा अशठा, ज्यठा प्रयद्योगशठाळलेत हिले

लजरठाणसू रठाढदरलले जठातठात, त्यठा प्रयद्योगशठाळलेनले उतर कठायरक्षिरतठा असललेलले बशज लजरठाणसू

रठापरललेलले आहिलेत. सरजठा, अकठायरक्षिर लजरठाणसूकचले बशज घलेऊन त्यठापठाससून दररजण तयठार

कले लले  तर अशठा दररजणठाचश रठातठा दबयठाण्यठाकनठा दलेऊनसपुद्धठा कठाहिश उपयद्योग हिद्योत नठाहिश.

त्यठासठाठश उतर बशज लजरठाणसूकचशच रठाढ करणठाऱ्यठा प्रयद्योगशठाळठाकतसून तयठार कले ललेलले लजरठाणसू

दररजण रठापरणले चठाकगलले असतले.  दपुसरश गद्योष शलेतकऱ्यठाकनश लक्षिठात ठलेरलश पठादहिजले तश हिश

ककी,  प्रयद्योगशठाळलेत  रठाढदरललेल्यठा  लजरठाणसूकचश  सतत रठाढ हिद्योत असतले.  त्यठासठाठश  असले

दररजण सपुयद्योग्य रठाध्यरठातसून ठलेरलले जठातले. कठाषप्रलरन (हिले कळसर तपककीरश ददसतले.) हिले

उतर रठाध्यर आहिले. परकतपु अशठाररतशनले ठलेरललेल्यठा लजरठाणसू दररजणठाचले आयपुष्य रयठारददत

असतले.  त्यठारपुळले  असले  दररजण  जलेरढले  तठाजले  रठापरलले  जठाईल  तलेरढले  चठाकगलले  असतले.

आपल्यठाकडले शलेतकऱ्यठाकनठा लजरठाणसू दररजणठाबठाबत यद्योग्य रठादहितश ददलश जठात नठाहिश र रग

त्यठाकचश फसरणसूक हिद्योत असतले.  लजरठाणसू  दररजणठाचठा रठापर करठारयठाचठा असलेल तर तले

कपृ दर  दरदठापशठठाकतसून  बनललेलले  असलेल  तरच  घ्यठारले.  शक्यतर  खठाजगश  कक पन्यठाककडसून

लजरठाणसू दररजण घलेऊ नयले म्हिणजले फसरणसूक करश हिद्योईल.  त्यठादशरठाय दरदठापशठठाच्यठा

हठा  दररयठातशल  तज्जठाकनश  रलेळद्योरलेळश  लजरठाणसू  दररजण  कसले  रठापरठारले  यठारर  ललेख

ललहिठारलेत.  तसलेच  दसूरदशरनरर  आरचश  रठातश  आरचश  रठाणसले  हठा  कठायरक्ररठात



प्रठात्यदक्षिकठासहि  प्रबद्योधन  करणठारले  कठायरक्रर  करठारलेत.  हठारपुळले  शलेतकऱ्यठाकनठा  लजरठाणसू

दररजणठाचठा  रठापर  कसठा  करठारठा  हिले  सरजलेल.  त्यठानकतर  लजरठाणसू  दररजणठाच्यठा  बदल

अजठान असल्यठारपुळले  जले शलेतकऱ्यठाकचले नपुकसठान हिद्योत आहिले तले रठाकबलेल. लजरठाणसू दररजण हिश

एक आरश्यक गद्योष अससून त्यठाचठा रठापर कले ल्यठानले  शलेतकऱ्यठाकचठा फठायदठा हिद्योऊ शकतद्यो

म्हिणसून कले रळ हिलश कठाहिश गगैरव्यरहिठार हिद्योत आहिलेत म्हिणसून लजरठाणसू दररजण रठाईट असले

म्हिणणले पद्योरकटपणठाचले ठरलेल. ‘लजरठाणसू खत’ हठा शब्दप्रयद्योगठारपुळलेच पपुष्कळसठा घद्योटठाळठा

झठालठा आहिले.  तरश ‘लजरठाणसू  खत’ हिठा शब्दप्रयद्योग न करतठा ‘लजरठाणसू  दररजण’ असठा

शब्दप्रयद्योग करू लठागलले तर गगैरसरज र त्यठातसून हिद्योणठारठा गगैररठापर दद्योन्हिश टठाळतठा यलेईल.

तसले  पठादहिलले  तर  खत  म्हिणजले  खठाद.  हठा  अरठारनले  पठादहिलले  तर  ससदद्रिय  खत  हिठा

शब्दप्रयद्योगसपुद्धठा चपुककीचठा ठरतद्यो. कठारण, ससदद्रिय खत हिले दपकठाकचले खठाद नसतले, हिले आपण

हठा  ललेखठात  पठादहिलले  आहिले.  फठारच  रद्योडठा  भठाग  खठाद  असतद्यो  र  बहिहतलेक  सरर  भठाग

सहिठाय्यक द्रिव्य अशठा ररतशनलेच कठार करशत असतद्यो,  म्हिणसून ‘ससदद्रिय सहिठाय्यक द्रिव्य’

असले  म्हिणणले  शठास्त्रशपुद्ध ठरतले.  फक्त रठासठायदनक खतले  खठाद असतठात.  कठारण त्यठाकचले

परस्पर शद्योरण हिद्योत असतले.  हठा सरर  गद्योषश लक्षिठात घलेऊन आपण खत हठा शब्दठाचठा

रठापर करू शकसू  कठा हिठा प्रश्न आहिले.

हठा प्रकरणठात आपण प्लठासस्टकच्यठा कप रशबपग र जपुनले रबर टठायर हठाकच्यठा शलेरयठा र

बपुकठा करून त्यठाचठा उपयद्योग जदरनशचठा दनचरठा करण्यठाचठा गपुण सपुधठारण्यठाबठाबत पठादहिलले

आहिले.  हठा दद्योन्हिश गद्योषशत प्रचकड व्यठारसठादयकतठा आहिले.  त्यठासठाठश आपण त्यठाचठा यलेरले



रद्योडठा जठास्त तपदशलठात जठाऊन दरचठार करणठार आहिद्योत. प्ररर कप रशबपगच्यठा कचऱ्यठाचठा

दरचठार करूयठा.

कठागदठाचले  शलेदडकग  करणठारश  यकतले  हिलश  आपल्यठाकडले  दरळतठात.  अशठा  यकतठातसून

कप रशबपगच्यठा लठाकब रठापठाच्यठा शलेरयठा तयठार करतठा यलेतठात.  त्यठानकतर लस्त्रयठा दकक रठा रपुलले

हठाकनठा घरश उदद्योग म्हिणसून हठा शलेरयठा ददल्यठा तर कठातशनले त्यठा लठाकब शलेरयठाकचले १ इकच तले

१.५ इकच लठाकबशचले तपुकडले करून घलेतठा यलेतठात. एकठा ददरसठात ६० तले ८० दकलद्यो शलेरयठाकचले

कठातशनले  बठारशक  तपुकडले  करतठा  यलेतठात.  त्यठारपुळले  गरशबठाकनठा  गपृहिउदद्योगसपुद्धठा  दरळलेल  र

स्रस्तठारध्यले  शलेरयठा तयठार करतठा यलेतशल.  जर रद्योठठा प्ररठाणठात उत्पठादन करठारयठाचले

असलेल तर शलेदडकग यकतठातच हठा शलेरयठा आडव्यठा घठालण्यठाचश व्यरस्रठा करतठा यलेतले  र

त्यठारपुळले  खसूप रद्योठठा प्ररठाणठात उत्पठादन करतठा यलेतले.  च्छिद्योटठा शलेदडकग रशशनचश दकक रत

१२००/-  असतले  तर  रद्योठठा  उत्पठादनठासठाठश  ५०००/-रू.  चले  रद्योठले  यकत  लठागलेल.

अदतशय  करश  भठाकडरलठात  हिठा  उदद्योग  सपुरू  करतठा  यलेण्यठासठारखठा  आहिले.  सपुदशदक्षित

बलेरद्योजगठारठाकसठाठश हिठा एक उतर उदद्योग आहिले.

कठातरण्यठातठा खचर  प्रदत दकलद्यो २/-  रू.  यलेतद्यो असले  आहिले.  म्हिणजले  कप रशबपगच्यठा

शलेरयठाकच्यठा उत्पठादनठाचश दकक रत ८ तले १२ रू.  प्रदत दकलद्यो र २०० दकलद्यो प्रदत एकर

हठा शलेरयठा रठापरठारयठाच्यठा असतशल तर १२/- रू. तले १५/- रू. दकलद्यो दरठानले जर हठा

शलेरयठा शलेतकऱ्यठालठा दरकल्यठा तर २४००/-  रू.  तले ३०००/-  रू.  एकरश खचर  हिद्योतद्यो.

हठारपुळले  जदरनशतशल दनचऱ्यठाचठा गपुण सपुधठारल्यठारपुळले  अशश जरशन जरळ जरळ कठायरच

सपुधठारललेलश रठाहितले.  एकच गद्योष हठा दठकठाणश शलेतकऱ्यठाकनश लक्षिठात ठलेरलश पठादहिजले  ककी,



ज्यठा शलेतठात शलेरयठाकचश रठातठा ददलश आहिले अशठा शलेतठात पठाटठानले रद्योकठाट पठाणश रठात दलेतठा

कठारठा नयले. नठाहिशतर त्यठा जठादठा पठाण्यठारपुळले  हठा जदरनशत नठाकगरणश करून दरसळललेल्यठा

शलेरयठा तरकगत रर यलेतठात र पपुन्हिठा पपुन्हिठा नठाकगरणश करून त्यठाकनठा जदरनशत गठाडठारले लठागतले.

म्हिणसून  अशठा  शलेतठात  गपुरूत्र  लसकचन  (रद्योकठाट  लसकचनठाऐरजश)  अररठा  फरठारठा  लसकचन

हठाकचठाच  रठापर  करठारठा  लठागतद्यो  हिले  शलेतकऱ्यठाकनश  लक्षिठात  ठलेरठारले.  दठबक लसकचन  सपुद्धठा

चठालतले.

रबरश धठारठाकचले तपुकडले करून तले सपुद्धठा कठानस यकतठातसून पठाठदरल्यठास त्यठाचठा बपुकठा

हिद्योत असतद्यो. कठानस यकतठाचश रचनठा सठाधश असतले. एकठा आसठारर अनलेक गद्योल कररतश

एक गडठा अशठाप्रकठारले पकडललेल्यठा असतठात. हठा आसठाच्यठा एकठा टद्योकठास कप्पश असतले

र  त्यठारर  पट्टठा  टठाकसू न  दरजलेच्यठा  रद्योटठारशनले  अररठा  दडझलेल  इकलजनठाच्यठा  रदतशनले  हठा

कररतश  दरदनटठालठा  ४०० फले रले  हठा  रलेगठानले  दफरदरल्यठा  जठातठात.  १० अश्र शक्तकीचश

रद्योटठार  रठापरठारश  लठागतले.  कररतळींचठा  व्यठास ६ तले  ८ इकच  असतद्यो र कररतळींचले  दठातले

कठाबठारईडचले असठारलेत.  हठा कररतशच्यठा गठ्ठठालठा गद्योल कठानस म्हिणतठात.  एकठा यद्योग्य

अशठा व्यरस्रलेच्यठा रदतशनले  रबरश धठारठाकचले  तपुकडले  कररतशच्यठा गठ्ठठारर म्हिणजले गद्योल

कठानशशरर दठाबलले जठातठात.  त्यठाचरलेळश पठाणशसपुद्धठा सद्योडलले जठातले.  त्यठारपुळले  गद्योल कठानस

रकड रठाहितले. हठातसून रबरठाचठा बठारशक बपुकठा र पठाणश खठालश ठलेरललेल्यठा टष लेरध्यले जरठा हिद्योत

रठाहितले. पठाणश टष लेलठा असललेल्यठा दच्छिद्रिठाकतसून दनघसून जठातले र बपुकठा फक्त तलेरले रठाहितद्यो.

रबरश  धठारठाकचठा  भकगठार  फठारच  स्रस्तठारध्यले  दरळतद्यो.  त्यठारपुळले  २  रू.  जर

भरडण्यठाचठा खचर  धरलठा प्रदत दकलद्यो, तर हठाचश शलेतकऱ्यठालठा दरकण्यठाचश दकक रत ५ तले



६ रू.  प्रदत दकलद्यो यलेईल.  शलेरयठाकपलेक्षिठा हिठा बपुकठा स्रस्त ठरतद्यो.  शलेरयठाकप्ररठाणलेच शलेतठात

२०० तले ३०० दकलद्यो पसरून दठारठा र रग हिलकठा नठाकगर दफररसून रठातशच्यठा ररच्यठा

ररठात  दरसळसून  टठाकठारठा.  जदरनशचठा  दनचरठा  सपुधठारतद्यो.  दपकठाकचश  पररसस्रतश  इतककी

चठाकगलश  हिद्योतले  ककी,  खत ददल्यठाप्ररठाणले  उतर  उत्पठादन  हिद्योतले.  दनचरठा  सपुधठारल्यठारपुळले

रठापसठा र रठातन सपुधठारतले.  त्यठारपुळले  खदनजठाकचले  शद्योरण र सकजशरक दनदररतश हठा गद्योषश

सपुधठारतठात र पररणठारततीः पशक उतर यलेतले र म्हिणसून एखठादले चठाकगलले खत ददल्यठासठारखठा

अनपुभर यलेतद्यो. हठातसपुद्धठा पठाटठानले पठाणश दलेऊ नयले. 

शलेरयठा र रबरठाचठा बपुकठा हठाकनठा खत सहिठाय्यक असले नठार दठारयठास हिरकत नठाहिश.

रहिठारठाषष ठाचश हठा खत सहिठाय्यकठाचश गरज एरढश रद्योठश आहिले ककी, रबर र प्लठासस्टकरपुळले

जले  प्रदसूरण एरव्हिश  हिद्योतले  तले  सपुद्धठा  टठाळतठा  यलेईल.  त्यठारपुळले  अनलेक दृषशनले  हिठा  प्रकल्प

सरठार्षांनठाच दहितकठारक ठरू शकतद्यो हिले लक्षिठात घलेतलले पठादहिजले.

नठादपक र रपुररठाड जदरनशत दरदपुत भट्टशचश कठालेळशठाचश रठाख रठापरून तश जरशन कठायर

सपुधठारतठा यलेतले. प्लठास्टशक र रबरठाच्यठा बपुक्क्यठापलेक्षिठा तठाले चठाकगलठा ठरतठाले.   



  



प्रकरण सठातरले

शहिरश घन कचऱ्यठापठाससून खत

शहिरठातशल घन कचऱ्यठाचले  दरश्ललेरण कले लले  असतठा त्यठात तशन प्रकठारचले  पदठारर

आढळसून यलेतठात.  हिले तशन प्रकठार असले आहिलेत,  १)  कपु जण्यठायद्योग्य ससदद्रिय पदठारर  जसले,

फळ र भठाजश बठाजठारठातशल कचरठा,  रठासळश र खठाटशक खठान्यठातशल कचरठा र घरगपुतश

कचरठा कपुक डठातशल खरकटश,  रुग्णठालयठातशल र खठानठारळशतशल ससदद्रिय कचरठा.  २)  न

कपु जणठारठा ससदद्रिय कचरठा हठा प्रकठारठात यलेतद्यो.  जसले लठाकसू ड,  प्लठासस्टक,  रबर,  कठागद,

पपुठठा,  इतर  प्रकठारले  सकस्कठार  कले ललेलले  ससदद्रिय  पदठारर  जसले,  कठापडदचकधश,  कठापसूस,

रुग्णठालयठातशल  न  कपु जणठारठा  ससदद्रिय  कचरठा  असले  पदठारर  यलेतठात.  ३)  न  कपु जणठारठा

अससदद्रिय पदठारर,  हठात रठातश,  धकोंडले,  इरठारतशच्यठा  दपुरुस्तश  कठारठारपुळले  तयठार  हिद्योणठारठा

कचरठा (रठाबशट), धठातसू, कठाच रगगैरले हठात यलेतठात.

रपुकबई शहिरठातशल कचऱ्यठाचले  दरश्ललेरण करतठा सपुरठारले  २० % कचरठा कपु जणठारठा

आहिले, ३० % न कपु जणठारठा र बठाककीचठा कचरठा अससदद्रिय रगठारतशल असतद्यो. दनरदनरठाळ्यठा

शहिरठात हिले प्ररठाण रलेगरलेगळले  यलेतले.  जसले,  ठठाण्यठाच्यठा कचऱ्यठाचले दरष्ललेरण करतठा १५ तले

२० टक्कले  कपु जणठारठा,  ५० टक्कले  न कपु जणठारठा र बठाककीचठा अससदद्रिय आहिले असले ददससून

आलले.  जसजसले शहिरठाचले औदठादगकरण रठाढत जठातले तसतसले न कपु जणठारठा र अससदद्रिय

कचऱ्यठाचले प्ररठाण रठाढत जठातले असले ददससून यलेतले.



खत दनदररतशच्यठा दृषशनले आपल्यठालठा फक्त कपु जणठाऱ्यठा कचऱ्यठाशश सकबकध असतद्यो.

त्यठासठाठश शहिरठाचठा कचरठा गद्योळठा करणले र त्यठाचश सठाठरणसूक करणले हठाबठाबत जर यद्योग्य

धद्योरण नसलेल तर शहिरश कचऱ्यठाचले खत करण्यठाचले प्रकल्प नलेहिरश अयशस्रश हिद्योतठात हिले

ददससून यलेतले.  त्यठासठाठश हिठा कचरठा गद्योळठा करणले  र सठाठदरणले  हठा बठाबतच्यठा धद्योरणठाचठा

आपण प्ररर दरचठार कले लठा पठादहिजले.

कपु जणठारठा कचरठा ८० तले ९० % पयर्षांत रलेगळठा गद्योळठा करतठा यलेतद्यो. कठारण त्यठाचश

दनदररतशचश दठकठाणले दनसश्चत असतठात. (भठाजश, रठासळश, रठाकसठाचले बठाजठार रगगैरले जठागठा )

त्यठारपुळले  असठा  कचरठा  गद्योळठा  करून त्यठाचश  सठाठरणश  एकठा  दठकठाणश  करतठा  यलेतले.  न

कपु जणठारठा कचरठा कचरठाकपुक डशतसून जठास्त दरळतद्यो म्हिणसून तद्यो रलेगळठा गद्योळठा करणले कठशण

असतले. असठा कचरठा इतर दद्योन प्रकठारच्यठा कचऱ्यठात दरसळललेलठा असठाच दरळतद्यो. तरश

औदद्योदगक क्षिलेतठातशल हिठा कचरठा रलेगळठा गद्योळठा करून त्यठाचश रलेगळश सठाठरणसूक करणले

जरत नठाहिश.  म्हिणसून हिठा कचरठा सपुद्धठा कपु जणठाऱ्यठा कचऱ्यठाच्यठा सठाठरणशच्यठा दठकठाणशच

सठाठरठारठा. अससदद्रिय कचरठा ७० % पयर्षांत रलेगळठा गद्योळठा करतठा यलेतद्यो र म्हिणसून तद्यो तसठा

रलेगळठा करून त्यठाचश रलेगळश सठाठरणश करठारश. हठाचठा अरर  शहिरठाच्यठा कचऱ्यठाचश गद्योळठा

करण्यठाचश र सठाठदरण्यठाचश अशश तशन प्रकठारले व्यरस्रठा करणले चठाकगलले असतले. अससदद्रिय

कचऱ्यठातशल रठाबशटचठा सठाठठा  कले लठा  तर जदरनशचश भरणश करणले,  नरशन इरठारतशच्यठा

पठायठाभरणशसठारख्यठा  कठारठासठाठश  तद्यो  रठापरलठा  जठातद्यो  म्हिणजले  त्यठालठा  रठागणश  असतले,

म्हिणसून तद्यो रलेगळठा गद्योळठा करून ठलेरणले फठायदठाचले असतले.



न कपु जणठारठा  र कपु जणठारठा  कचरठा  रठात एकठाच दठकठाणश जरठा  करठारठा  लठागतद्यो.

कपु जणठाऱ्यठा  ससदद्रिय  कचऱ्यठापठाससून  ससदद्रिय  खत दरळसू  शकतले  र  न  कपु जणठाऱ्यठा  ससदद्रिय

कचऱ्यठापठाससून कद्योळसठा दरळसू शकतद्यो.

गलेलश १० तले १२ ररर रश रपुकबईतशल कचरठापट्टशचठा अभ्यठास करशत असतठा कठाहिश

दनरशक्षिणले प्रठाप्त झठालश, त्यठाप्ररठाणले शहिरठाच्यठा कचऱ्यठापठाससून खत बनदरणठाऱ्यठा प्रकल्पठाचश

रचनठा  तयठार  झठालश.  त्यठासठाठश  हठा  दनरशक्षिणठाचठा  रपृतठाकत  यलेरले  ददललेलठा  आहिले.  रपुकबईत

अससदद्रिय कचरठा (रठाबशट रगगैरले) र ससदद्रिय कचरठा एकतच टठाकलठा जठातद्यो. जर तद्यो रलेगळठा

करून टठाकलठा तर रठाबशट दरकसू न चठाकगलठा फठायदठा करतठा यलेईल परकतपु तसले हिद्योत नठाहिश.

त्यठादशरठाय सररच कचरठा एकत करून टठाकल्यठारपुळले  त्यठातसून दनरठारण हिद्योणठाऱ्यठा खतठाचले

प्ररठाण करश हिद्योतले.  पपुष्कळ रलेळठा ससदद्रिय न कपु जणठारठा कचरठा जठाळसून टठाकण्यठाचले आदलेश

नगरपठाललकले चले  अलधकठारश  दलेतठात.  त्यठारपुळले  कद्योळशठाचले  उत्पन्नसपुद्धठा घलेतलले  जठात नठाहिश.

एकक दर असले ददससून यलेतले ककी,  रपुकबईतशल घन कचरठा व्यरस्रठापन अदतशय अडठाणशपणले

कले लले जठातले. जर तले यद्योग्य व्यरस्रठा करून धद्योरण आखसून कले लले तर हठा व्यरस्रठापनठाचठा

सरर खचर घन कचऱ्यठाच्यठा शठास्त्रद्योक्त दरदनयद्योगठानले सहिज रससूल करतठा यलेईल र कदठादचत

फठायदठासपुद्धठा हिद्योईल.  परकतपु असले व्यठारहिठाररक धद्योरण आखसून कठार करणले आपल्यठाकडले

जरत नठाहिश असठा अनपुभर आहिले.

रश  कचरठापट्टशत  दनयदरतपणले  फले ऱ्यठा  रठारशत  असले,  तलेव्हिठा  आणखश  कठाहिश

रठाणसलेसपुद्धठा तलेरले दफरत असतठानठा रश पठादहिलश. चचौकशश कले ल्यठारर सरजलले ककी तले लद्योक

स्रठातश कले दरकल्स हठा बठाकाँबले दरल नठारठाच्यठा ससदद्रिय खतठाचले उत्पठादन करणठाऱ्यठा उदद्योगठाचले



कररचठारश आहिलेत. रश त्यठाकनठा कचरठापट्टशत कठा दफरकतठा? असले दरचठारलले र नकतर त्यठाकचठा

रठाझठा चठाकगलठा पररचय झठालठा.  त्यठा  रकडळळींनश  सठाकदगतलले  ककी कपु जणठारठा कचरठा जठास्त

प्ररठाणठात कद्योठले गठाडलठा गलेलठा आहिले त्यठारर तले लक्षि ठलेरत आहिलेत. आणखश एक रहित्त्रठाचठा

रपुदठा चदचरलठा गलेलठा तद्यो असठा ककी, कपु जणठारठा कचरठा गठाडल्यठारर कद्योणत्यठाहिश पररसस्रतशत

२ ररठार्षांनकतर पसूणर  कपु जसून खत दनसश्चतपणले दरळतले. रठाझ्यठा सकशद्योधनठानलेसपुद्धठा तलेच ददससून

आलले हिद्योतले.  त्यठानकतर कचऱ्यठाच्यठा दद्योन ररठारच्यठा जपुन्यठा रलब्यठातसून ससदद्रिय खत कसले

कठाढतठात  तले  पठादहिलले.  कठायरपद्धतश  फठारच  सठाधश  र  सद्योपश  आदण  रपुख्य  म्हिणजले

दबनखचठारचश  आहिले.  प्ररर  रलबठा  खद्योदसून  कठाढलठा  जठातद्यो.  तद्यो  अदतशय  भपुसभपुशशत

असतद्यो.  त्यठानकतर  तद्यो  भपुसभपुशशत  रलबठा  दरट  पररसस्रतशत  असतठानठा  एकठा  ६०

क्ररठाककठाच्यठा चठाळणशतसून चठाळलठा जठातद्यो. जद्यो बपुकठा चठाळसून दरळलेल तद्यो खत म्हिणसून गद्योळठा

कले लठा जठातद्यो.  बहिहतलेक करून त्यठात ९०  % खत र १० % न कपु जणठाऱ्यठा  ससदद्रिय

कचऱ्यठाचठा  बठारशक बपुकठा  असतद्यो.  हठा  १० % ससदद्रिय  घटकठाकरपुळले  ससदद्रिय  खतठाच्यठा

कठायरक्षिरतलेत  कद्योणतशहिश  अडचण यलेत  नठाहिश.  चठाळणशरर  जश  भरड  रठाहितले  त्यठापठाससून

कद्योळशठाचश पसूड तयठार हिद्योतले. रठात त्यठासठाठश हिश भरड कद्योळसठा भट्टशतसून पठाठरठारश लठागतले.

कद्योळसठा भट्टश सतत पद्धतशचश रठापरून हिले सठाध्य हिद्योतले. तसूतर  आपलठा सकबकध फक्त ससदद्रिय

खतठापपुरतठा रयठारददत असल्यठारपुळले  कद्योळशठाचठा दरचठार आपण यलेरले करणठार नठाहिश.

ररशल दररलेचनठातसून जश रठादहितश दरळठालश त्यठानपुसठार एक खत प्रकल्प रश तयठार

कले लठा आहिले त्यठाचश रठादहितश आतठा आपण यलेरले पठाहिणठार आहिद्योत. हठा प्रकल्पठासठाठश एक

असले शहिर  (कठाल्पदनक)  दनरडललेलले आहिले ककी त्यठाचठा ससदद्रिय कचरठा  (  कपु जणठारठा र न



कपु जणठारठा  असले  एकत  )  प्रदतददनश  ३००  टन  आहिले.  अशठा  कचऱ्यठाचले  सठाधठारण

आकठाररठान २ घ. रशटर प्रदत टन असतले. दद्योन रदहिन्यठाकचठा कचरठा जर एकठा दरस्तशणर

खड्डठात ठलेरठायचठा असलेल तर त्यठाचले आकठाररठान ठरदरणले सद्योपले आहिले. दद्योन रदहिन्यठाचले

ददरस ६० x ३०० x २ = ३६००० घनरशटर आकठाररठान असलले पठादहिजले. सरजठा,

खड्डठाचश खद्योलश ६ रशटर र एक बठाजसू १०० रशटर असलेल तर द पुसरश बठाजसू ३६०००

– ६०० = ६० रशटर असलेल.  तसलेच एक खडठा भरण्यठास २ रदहिनले  + २४ रदहिनले

खत हिद्योण्यठास र  + २ रदहिनले  खत उपसण्यठास र त्यठादशरठाय कठारठातशल ददरकगठाई र

एकक दर  अकठायरक्षिरतठा  जश  गद्योष  आपल्यठाकडले  नलेहिरशचशच  आहिले  असले  दरळसून  ३०

रदहिन्यठाचठा कठालखकड लठागलेल. म्हिणजले पपुन्हिठा त्यठाच खड्डठात कचरठा टठाकण्यठाचश पठाळश

३० रदहिन्यठानकतर यलेणठार आहिले.  त्यठासठाठश जर असले १५ खडले तयठार कले लले तर कचरठा

टठाकण्यठाचले कठायर सतत अव्यठाहितपणले चठालसू ठलेरतठा यलेईल. 

खत उपसतठानठा टष पक्टरलठा फठारडले  लठारसून रद्योठठा प्ररठाणठात रलबठा उचलसून तद्यो

बठाजसूलठा उभ्यठा असललेल्यठा टषकरधशल चठाळणश यकतठात टठाकले ल.  त्यठात चठाळसून जले  खत

यलेईल तले टषकरध्यले रठाहिशल र भरड दपुसऱ्यठा टषकरध्यले जठाईल. हिठा भरडठा असललेलठा टषक

कद्योळशठाच्यठा  भट्टशकडले  रलेळद्योरलेळश  भरड  नलेऊन  टठाकले ल  र  खतठाचठा  टषक  खतठाच्यठा

पपदकक गसठाठश  गद्योदठारठाकडले  जठाईल.  खत प्रकल्पठासठाठश  जले  खडले  तयठार  करठारयठाचले  तले

जदरनशत  खद्योदसून  तयठार  करठारयठाचले  नठाहिशत  तर  सपठाट  जदरनशरर  उतरत्यठा  बठाजसू

असललेल्यठा  जठागश  भरठार  घठालसून  अशठा  दभकतश  उभ्यठा  करून  त्यठाकच्यठारध्यले  खळगठा

रठादहिल्यठारपुळले  हिले खडले तयठार हिद्योतशल. हठा उतरत्यठा बठाजसूकच्यठा दभकतश कठालव्यठाकच्यठा र पठाझर



तलठारठासठाठश  तयठार  करतठात  तशठा  प्रकठारच्यठा  असतशल.  दभकतशच्यठा  ररून  रस्तठा

बनदरललेलठा असलेल.  हठा उतरत्यठा बठाजसूच्यठा दभकतशच्यठा पठायठाचश रूक दश ४० फसू ट असलेल,

उकचश २२ फसू ट असलेल र ररशल रस्त्यठाचश रूक दश १५ फसू ट असलेल.  १०० रशटर बठाजसू

सरठान पकडल्यठास ६० रशटरचले  १५ खडले एकठाशलेजठारश एक असले असतशल.  त्यठारपुळले

एकक दर क्षिलेत  असलेल,  ६० x १५  +२४  +  ४.५  x  १५  =  ९९२ रशटर.  दकक रठा

१००० रशटर (१ दकलद्योरशटर ) लठाकबश असलेल र रूक दश असलेल १०० + २४ + ४.५

= १२९ रशटर, म्हिणजले जरळ जरळ ३२ एकर जरशन लठागलेल. त्यठादशरठाय कद्योळसठा

भट्टश र खत पपककगच्यठा कठारखठान्यठासठाठश र तयठार रठाल सठाठदरण्यठासठाठश आणखश १०

एकर असले  दरळसून  ४२ एकर जरशन  लठागलेल.  आकपृ तशत प्रकल्पठाचठा  नकठाशठा  पठाहिठा.

आकपृ तश क्र. २०.

हठा प्रकल्पठात खतठाच्यठा उपसण्यठाचले कठायर  रठाणसले लठारसून कले ल्यठास खचर  जठास्त

हिद्योतद्यो.  परकतपु  रद्योठश  अरजठारले  लठारसून कले ल्यठास भठाकडरलश गपुकतरणसूक फठार रद्योठश  हिद्योऊन

त्यठाकच्यठा दपुरुस्तश र व्यठाज रगगैरले घसठारठा पकडतठा रजसूर लठारसून ठलेकले दठारशनले कठार करणले

हिलश तरश अलधक सद्योयशचले ठरतले. १९९५ रध्यले कले ललेल्यठा एकठा सररक्षिणठाप्ररठाणले खतठाचठा

उत्पठादन खचर प्रदतटन रू. २००/- एरढठा आलठा र कद्योळशठाचठा खचर १८० रू. प्रदतटन

आलठा.  म्हिणजले खत रू.  ४००/-  प्रदतटन र कद्योळसठा ३०० रू.  प्रदतटन हठा दरठानले

दरकणले शक्य हिद्योतले.  हिलश खतठाकच्यठा दकरतश पठाहितठा शहिरठाच्यठा घन कचऱ्यठापठाससून खत

बनदरण्यठाचठा उदद्योग फठारच दकफठायतशशर ठरलेल असले जर आपण रठानलले तर तले अयद्योग्य

ठरणठार नठाहिश. प्रदतददनश ३०० टन ससदद्रिय कचरठा असणठाऱ्यठा शहिरठाच्यठा कचऱ्यठापठाससून



बनणठाऱ्यठा दरररर्वी १७ लक्षि रूपयठाकचठा दनव्रळ नफठा १९९५ च्यठा दरठानले शक्य हिद्योतठा.

कद्योळसठा बनदरल्यठास ६ लक्षि रूपयले दनव्रळ नफठा शक्य हिद्योतठा. हठात शहिरठातसून कचरठा

आणसून खत प्रकल्पठात सद्योडण्यठाचठा खचर  दरचठारठात घलेतललेलठा  नठाहिश.  कठारण तद्यो खचर

नठागरश खचठारत धरलठा जठातद्यो.  दपुदररठानले  भ्रष नठागरश कररचठायठार्षांरपुळले  असले प्रकल्प यशस्रश

हिठालेत नठाहिशत असठा अनपुभर अठाहिले.  

प्रकल्पठाच्यठा आकपृ त्यठाकरध्यले एकक दर प्रकल्पठाचठा नकठाशठा,  दभकतळींचठा च्छिलेद दठाखदरलले

आहिलेत. आकपृ तश क्र. २० अ.





प्रकरण आठरले

उदद्योग म्हिणसून ससदद्रिय खतठाचठा दरचठार

अजसूनपयर्षांत ससदद्रिय खतदनदररतश  हठालठा एक रलेगळठा उदद्योग असले  स्रठान नठाहिश.

परकपरलेनले  शलेतकरश  आपल्यठा  शलेतठारध्यले  तयठार हिद्योणठारठा  सपुकठा  कचरठा  नष करण्यठासठाठश

शलेतठारध्यले  ठलेऊन जठाळसून टठाककीत असले.  त्यठारपुळले  शलेतठालठा रठाख र पयठारयठानले  पलठाश र

कठाहिश प्ररठाणठारध्यले  स्फपु रद दरळत असले.  आपण रठागशल प्रकरणठारध्यले  पठादहिलले  आहिलेच

ककी,  रठाख  दकक रठा  ससदद्रिय  खत  हिश  पद्योरक  द्रिव्यठाच्यठा  पपुररठठाच्यठा  उदलेशठानले  फठारच

करकपु रत ठरतठात आदण त्यठासठाठश रठासठायदनक खतठाकचठा उपयद्योग करणले चठाकगलले असतले.

अनलेक परकपरठारठादश शलेतशतज्ज र तरठाकलरत पयठारररणरठादश पकदडत रठासठायदनक खतठाकच्यठा

रठापरठाबठाबत रठाईट बद्योलत असतठात. परकतपु जर आपल्यठालठा शलेतशचठा दरकठास एक उदद्योग

म्हिणसून  करठारयठाचठा  असलेल तर  रठासठायदनक खतठाकचले  स्रठान द पुलरक्षिसून  चठालणठार  नठाहिश.

त्यठाचप्ररठाणले ससदद्रिय खतठाकचले अनन्यसठाधठारण रहित्त्र लक्षिठात घलेतठा आज ज्यठा पद्धतशनले तले

उपलब्ध हिद्योत आहिले त्यठा पद्धतशनले दरळसून भठागणठार नठाहिश.

आज  शलेतकरश  ससदद्रिय  खतठासठाठश  प्रठारपुख्यठानले  शलेणखतठारर  अरलकबसून  आहिले.

त्यठानकतर पसड र कठाहिश प्ररठाणठारध्यले दहिररले खत रठापरतद्यो. दहिररले खत शलेतकरश आपल्यठा

शलेतठारध्यले  तयठार करतद्यो  र त्यठारपुळले  हिद्योणठारठा  कठाळठाचठा र पगैशठाचठा  अपव्यय हठादररयश

आपण आधशच्यठा प्रकरणठारध्यले सदरस्तरपणले पठादहिलले आहिलेच.



ससदद्रिय खत रलेगळले  कद्योणशतरश बनरसून तयठार उपलब्ध करून ठलेरणले र शलेतकऱ्यठाकनश

तले रठासठायदनक खतठाप्ररठाणले दरकत घलेऊन शलेतठालठा दलेणले हठा गद्योषश अजसून आपल्यठाकडले

प्रचठारठारध्यले  आललेल्यठा  नठाहिशत.  हठाचले  कठारण  ससदद्रिय  खतठाचले  रहित्त्र  आरच्यठा

कपृ दरतज्जठाकनठा कळललेलले नव्हितले. आतठा पररसस्रतश पसूरर्वीपलेक्षिठा खसूप रलेगळश झठाललेलश आहिले.

शलेतश हिठा उदद्योग हिद्योऊ पठाहित आहिले. पसूरर्वी शलेतश हिश कले रळ एक जशरनपद्धतश हिद्योतश. आज

पगैसले करठारण्यठाचले एक सठाधन म्हिणसून शलेतशकडले पठाहित आहिद्योत. त्यठारपुळले  जठास्तशत जठास्त

उत्पन्न दलेणठारश दपकले  शलेतकरश दनरडसू  लठागलठा आहिले र तश दपकले  जठास्तशत जठास्त यठारशत

म्हिणसून अलधकठालधक शठास्त्रद्योक्त पद्धतशचठा रठापर शलेतशरध्यले तद्यो करू इसच्च्छित आहिले. अशठा

रलेळश  एक  शलेतश  सद्योडसू न  बठाककी  सरर  गद्योषश  जसले  अरजठारले,  दबयठाणले,  ककीटकनठाशकले ,

रठासठायदनक खतले,  ससदद्रिय खतले तद्यो तयठार दरकत घलेऊन भठाकडरलश गपुकतरणसूक करण्यठास

तयठार आहिले. अशठारलेळश हठा सरर  गद्योषश त्यठालठा तयठार दरळणले हिले एकक दर शलेतश उदद्योगठाच्यठा

दृषशनले दकतश आरश्यक आहिले तले रलेगळले  सठाकगठारयठास नकद्यो.

आतठा  एक ससदद्रिय  खत र  तलेसपुद्धठा  शठास्त्रद्योक्त पद्धतशनले  बनदरललेलले  सद्योडल्यठास

बठाककीच्यठा सरर  गद्योषश शलेतकऱ्यठालठा दरळसू  शकतठात.  जर ससदद्रिय खतसपुद्धठा अशठा रशतशनले

उपलब्ध झठालले,  तर शलेतकरश अलधक पशक घलेऊ शकले ल.  आज शलेणखत शलेतकऱ्यठालठा

दपुग्ध व्यरसठाय करणठाऱ्यठाककडसून दरळसू  शकतले र त्यठारध्यले अनलेक दद्योर असतठात. हिले शलेण

दनजर्षांतपुक झठाललेलले नसतले.  त्यठाचश शलेतठालठा तशशच रठातठा ददलश जठातले,  त्यठारपुळले  शलेतठारध्यले

दकटठाणसू रठाढण्यठाचश शक्यतठा असतले र हिले शलेतशच्यठा दृषशनले अदतशय धद्योकठादठायक असतले.

हिले टठाळण्यठासठाठश हिले  शलेण  (शलेणखत म्हिणतठात,  परकतपु हिले खत झठाललेलले नसतले.)  शलेतठालठा



ददल्यठानकतर  एक-दशड  रदहिनठा  तले  शलेतठारध्यले  कपु जत  घठातलले  जठातले.  आतठा  हठारपुळले

शलेतकऱ्यठाचठा  रलेळ  रठायठा  जठातद्यो  र  खचरसपुद्धठा  रठाढतद्यो.  त्यठाचप्ररठाणले  तलेलपसडसपुद्धठा

व्यठापठाऱ्यठाकडसून दरळतले.  त्यठारध्यले  अदनयदरतपणठा जठाणरतद्यो.  खरले  पठाहितठा  तलेलपसड हिले

कठाहिश खठास रहित्त्रठाचले  ससदद्रिय खत नठाहिश,  हिले  आपण आधशच्यठा प्रकरणठारध्यले  पठादहिलले

आहिले. दहिरव्यठा ससदद्रिय खतठापलेक्षिठा पसड कठाहिश जठादठा नठाहिश, परकतपु तश इतककी रहिठाग दरकलश

जठातले ककी शलेतशव्यरसठायठारर जबर तठाण पडतद्यो. पसड जलेव्हिठा यद्योग्य भठारठात दरळत असलेल

तलेव्हिठा तश उतर असलेल,  परकतपु  अरठास्तर भठार दलेऊन घलेण्यठासठारखले  त्यठारध्यले  कठाहिशहिश

खठास नठाहिश.  त्यठाऐरजश  सपुक्यठा  कचऱ्यठाचले  खत दकक रठा  दहिररले  खत जश  हठाआधशच्यठा

प्रकरणठारधसून आपण पठादहिलश आहिलेत तश रठापरल्यठास शलेतश व्यरसठायठाचश करठाई अलधक

हिद्योईल. दरश खतठाकच्यठा अभ्यठासठाररून दनरदनरठाळश खतले दरसळसून त्यठादठारठा स्रस्त पण

रस्त खत तयठार करण्यठाचश दकरयठा आपण पठादहिलश.

आतठा हठा सरर  गद्योषश एखठादठा शलेतकरश आपल्यठा रयठारददत शलेतशसठाठश करू शकले ल

हिले सकभरत नठाहिश. त्यठासठाठश रलेगळश गपुकतरणसूक र रलेळ खचर  करणले सठाधठारण शलेतकऱ्यठालठा

कले रळ अशक्य असतले.  त्यठात  आणखश  एक गद्योष  म्हिणजले  आपल्यठाकडशल सरठासरश

शलेतकऱ्यठाचले जरशनधठारण अल्प र अदतअल्प अशठा प्रकठारचले असतले. त्यठारपुळले  दनरदनरठाळश

ससदद्रिय खतले  शठास्त्रद्योक्त पद्धतशनले  बनरसून  रठापरणले  त्यठालठा  जरण्यठासठारखले  नसतले.  अशठा

पररसस्रतशरध्यले हिले कठार स्रतकतपणले करणठारले हिले उदद्योग दनरठारण हिद्योण्यठाचश गरज आपल्यठा

सरठार्षांच्यठा लक्षिठात यलेऊ लठागलेल.  आतठा हिले  उदद्योग चठालदरण्यठासठाठश पद्धतशशर शठास्त्रद्योक्त

रठादहितश दरळणले ओघठाओघठानलेच आलले.



ससदद्रिय खतठाचश प्ररपुख तशन अकगले  अससून त्यठारध्यले  शलेण,  सपुकठा कचरठा र दहिररठा

(ओलठा)  कचरठा  हिले  हिद्योत.  बठाककीच्यठा  प्रकठारच्यठा  खतठाकसठाठश  लठागणठारठा  कच्चठा  रठाल

रयठारददत प्ररठाणठारध्यले उपबल्ध असल्यठानले तसूतर तरश आपल्यठा रहिठारठाषष ठातशल ससदद्रिय खत

उदद्योग हठा तशन अकगठाकरर अरलकबसून रठाहिणठार आहिले. उपलब्ध रठादहितशनपुसठार रहिठारठाषष ठारध्यले

बठारशस  कद्योटश  टन  शलेणखत  बनदरतठा  यलेईल,  एरढले  जठादठा  शलेण  आहिले.  जठादठा  असले

म्हिणण्यठाचले कठारण बठाककीचले शलेण रपुख्यत्रले करून जळण म्हिणसून र जरशन सठारदरण्यठासठाठश

रठापरलले जठातले.  जरळ जरळ आठ तले दहिठा टक्कले  शलेण अयद्योग्य व्यरस्रठापनठारपुळले  रठायठा

जठातले.  त्यठाचप्ररठाणले सपुक्यठा कचऱ्यठाबठाबत आपलठा रहिठारठाषष  फठारच सकपन्न आहिले.  अकदठाजले

६० कद्योटश  टन सपुकठा कचरठा  आपण दरररर्वी  तयठार करतद्यो.  दपुदररठानले  हिठा  सरर  कचरठा

जठाळसून  शलेतकरश  प्रचकड  प्ररठाणठात  प्रदसूरण  दनरठारण  करतठात.  अरठारत,  त्यठाबठाबत

शलेतकऱ्यठाकनठा दद्योर दलेतठा यलेणठार नठाहिश. कठारण सध्यठा तरश सपुक्यठा कचऱ्यठालठा पद्धतशशरपणले

कपु जदरण्यठाचले तकत दरचठारठात घलेतलले जठात नठाहिश आदण जठाळसून टठाकलठा नठाहिश तर हिठा कचरठा

ठलेरणठार  कद्योठले  हिठा  प्रश्न  दनरठारण  हिद्योईल.  हठा  कचऱ्यठाचठा  दपुसरठा  कपु ठलठाहिश  उपयद्योग

करठारयठाचले म्हिटलले, तरश त्यठासठाठश प्रचकड भठाकडरलश गपुकतरणसूक र त्यठाच्यठा रसपुलशबठाबतचश

अदनसश्चततठा  हठा  गद्योषश  लक्षिठात  घलेतठा  कद्योणशहिश  शहिठाणठा  अररतज्ज  त्यठाचठा  दरचठार

करण्यठास तयठार हिद्योणठार नठाहिश. अशठा रलेळश त्यठा कचऱ्यठाचले कपु जरसून खत तयठार करण्यठाचठा

उदद्योग म्हिणजले एकठा दगडठात अनलेक पक्षिश रठारणले आहिले.

रहिठारठाषष ठाचश ससदद्रिय खतठाचश गरज ४५ कद्योटश टन आहिले.  त्यठाकपगैककी फक्त २० तले

२२ कद्योटश टन ससदद्रिय खत दरळसू शकतले. बठाककीचले खत नसल्यठारपुळले  कपृ दरतज्ज तपुटपपुकज्यठा



ससदद्रिय खत-पपुररठठात शलेतश करण्यठाचठा सलठा दलेत रठाहितठात.  खरले पठाहितठा जलेरढले  खत

सठाकदगतलले जठातले त्यठापलेक्षिठा द पुप्पट तले दतप्पट खत घठातल्यठास पशक अलधक चठाकगलले यलेऊ

शकतले,  परकतपु  आज तरश तले  शक्य हिद्योत नठाहिश.  ससदद्रिय खतदनदररतश हिठा उदद्योग म्हिणसून

स्रतकतपणले पपुढले  आल्यठास हठा सरर  गद्योषश सद्योप्यठा हिद्योतशल.  हठा उदद्योगठात असणठारले लद्योक

सपुकठा कचरठा शलेतठातसून सठाफ करणठारले ठलेकले दठार तयठार करतशल.  आपल्यठाकडशल लरठाण

जठातशचले  लद्योक हिठा ठलेकले दठारशचठा उदद्योग करू शकतशल.  जलेव्हिठा गरज दनरठारण हिद्योतले तलेव्हिठा

आपद्योआप सरर  रकडळश पपुढले यलेतठात. हिले लरठाण हिठा कचरठा ससदद्रिय खतदनदररतश करणठाऱ्यठा

उदद्योगठाकनठा  दरकसू न करठाई करू शकतशल.  त्यठारपुळले  बलेकठारश  दनरसूरलनठाच्यठा  कठारठात हठा

उदद्योगठाचठा हिठातभठार लठागलेल.

हठा  र  इतर  अशठाच  सरर  ससदद्रिय  र  टठाकठाऊ गद्योषळींपठाससून  जले  खत  बनलेल  तले

शलेतकऱ्यठाकनठा उपलब्ध हिद्योईल र त्यठारपुळले  अनलेकठाकनठा हठा सठाखळशचठा फठायदठा दरळसू शकले ल.

ससदद्रिय  खतठाच्यठा  जठादठा  रठातठा  ददल्यठारपुळले  दपकठाचले  प्ररठाण,  दजठार  सपुधठारून

शलेतकऱ्यठाचले उत्पन्न रठाढलेल.

शलेतश उदद्योगठालठा सपुरळशतपणले चठालण्यठासठाठश ज्यठा कठाहिश गद्योषश आरश्यक आहिलेत

त्यठापगैककी ससदद्रिय खत हिश रहित्त्रठाचश एक हिद्योय. आतठापयर्षांत हठाचठा सतत तपुटरडठा भठासत

आहिले आदण शलेतकरश हठा तपुटरडठाबठाबत पसूणरततीः अनदभज आहिले.  त्यठालठा रठाटतले  सरर

कठाहिश व्यरसस्रत आहिले तरश पशक करश कठा हिद्योतले? रठासठायदनक खतठाकच्यठा रठाऱ्यठारपुळले  त्यठाचले

पशक  सपुधठारलले.  त्यठारलेळश  रहिठारठाषष ठाच्यठा  जदरनशरध्यले  बऱ्यठापगैककी  ओलसठारक  हिद्योतठा.

जद्योपयर्षांत तद्यो हिद्योतठा तद्योपयर्षांत दपकले  उतर यलेत हिद्योतश.  आपलठा दलेश उष्ण कदटबकधठातशल



असल्यठारपुळले  शलेतठातशल ओलसठारक गपुण असललेलठा कठाबरन, ज्यठालठा जगैदरक कठाबरन असले

म्हिणतठात,  तद्यो  कबररठायसूच्यठा  रूपठानले  रठातठाररणठात  लरकर  दनघसून  जठातद्यो.  तसले  शशत

कदटबकधठातशल म्हिणजले,  यपुरद्योप,  अरलेररकठा,  जपठान,  रदशयठा रगगैरले दलेशठाकतशल शलेतठात हिद्योत

नठाहिश.  त्यठारपुळले  त्यठा  दलेशठाकत  ससदद्रिय  खतठाच्यठा  रठातठा  आपल्यठा  इतक्यठा  प्ररठाणठात  न

दलेतठासपुद्धठा चठाकगलश शलेतश करतठा यलेतले.  त्यठारपुळले  रठासठायदनक खतठाकरर अरलकबसून असणठारश

हिररतक्रठाकतश त्यठा दलेशठात जठास्त कठाळ यशस्रश झठालश तर आपल्यठाकडले २०-२५ ररठार्षांत

तश  अयशस्रश ठरत आहिले.  जर यद्योग्य प्ररठाणठात ससदद्रिय खतले  शलेतठात ददलश गलेलश  तर

रठासठायदनक खतठाकचठा पसूणर  फठायदठा घलेऊन पसूरर्वीप्ररठाणले  दरक्ररश दपकले  घलेणले  सहिज शक्य

हिद्योईल.  तसले न करतठा एकठा पठाठद्योपठाठ एक सतत दपकले  घलेण्यठाचठा सपठाटठा लठारल्यठारर

ओलसठारकठाचले  प्ररठाण करश हिद्योत हिद्योत इतकले  करश झठालले आहिले ककी,  रठासठायदनक खतले

जठास्त  दलेऊन  कठाहिश  उपयद्योग  हिद्योत  नठाहिश.  अशठा  रलेळश  कद्योणशतरश  अररशठास्त्रजठानले

दडदरदनदशकग  ररझल्टचठा  दनयर पपुढले  आणलठा र सरठार्षांचले  सरठाधठान झठालले.  खरले पठादहिलले

असतठा हठा दठकठाणश शलेतकऱ्यठाकच्यठा  र अनलेक कपृ दरतज्जठाकच्यठा  अजठानठाचठा  प्रश्न उभठा

रठाहितद्यो.  कठारण  जर,  त्यठाच  जदरनशतशल  ओलसठारकठाचले  प्ररठाण  ससदद्रिय  खत  दलेऊन

रठाढदरलले तर रठाढशर रठासठायदनक रठातलेनपुसठार रठाढशर पशक दरळसू शकतले, हिले आतठा सरजलले

आहिले.  म्हिणजले  रहिठारठाषष ठातशल;  करश हिद्योणठाऱ्यठा  शलेतश उत्पन्नठाचले  कठारण दडदरदनदशकग

ररझल्ट  नससून  ओलसठारकठाचठा  म्हिणजलेच  एकठापरशनले  ससदद्रिय  खतठाचठा  तपुटरडठा  हिले

आहिले.



हठा सरर गद्योषश पठाहितठा प्रत्यलेक पकचक्रद्योशशत एक असले चठाळशस हिजठार कठारखठानले जर

रहिठारठाषष ठारध्यले उभले रठादहिलले, असले ककी ज्यठाकचश उत्पठादनक्षिरतठा दररहिठा पठाचशले टन ससदद्रिय

खत असलेल, तर रहिठारठाषष ठाचश ससदद्रिय खतठाचश गरज पसूणर हिद्योईल.

कचऱ्यठातसून सद्योनले कठाढण्यठाइतकठा हिठा उदद्योग रहित्त्रठाचठा आहिले र त्यठा दृषशनले सरर

कपृ दरदरदठापशठठाकनश  ससदद्रिय  खतदनदररतशचले  प्रदशक्षिण  दलेणठारले  दडप्लद्योरठा  कद्योसरस  सपुरू

करठारयठास  हिरलेत.  हिले  झठालले  रहिठारठाषष ठापपुरतले,  त्यठाहिशपलेक्षिठा  शलेजठारश  इतर  रठाज्यले  आहिलेत,

त्यठाकच्यठा गरजलेचठा अजसून आपण दरचठार कले ललेलठा नठाहिश. तद्यो कले ल्यठास हठा उदद्योगठालठा कठाहिश

रयठारदठा नसल्यठाचले लक्षिठात यलेईल.

बलेकठारश दनरसूरलन र गठारशण भठागठातशल औदद्योदगककीकरण हठा सकदभठारत एक गठारशण

र शलेतशप्रधठान उदद्योग म्हिणसून ससदद्रिय खतदनदररतशच्यठा उदद्योगठालठा अगक्रर दठारठा लठागलेल.

ससदद्रिय खतदनदररतशरध्यले अहिरलेष्णसू दरघटनठालठा बरलेच रहित्त्र अससून जरळ जरळ

सतर  टक्कले  खत  हठा  प्रकठारठानले  तयठार  कले लले  जठातले.  हिले  करतठानठा  रद्योठठा  प्ररठाणठात

ज्रलनरठायसू (दररलेन, बठायद्योगपस) दरळसू  शकतद्यो, जर भठाकडरल उपलब्ध असलेल तर त्यठाचठा

उपयद्योग  करून  रद्योठठा  प्ररठाणठारर  रशजदनदररतश  करतठा  यलेईल  र  आजसूबठाजसूच्यठा

शलेतकऱ्यठाकचश शलेतठाररशल पकप चठालदरण्यठासठाठश लठागणठाऱ्यठा रशजलेचश गरज भठागदरतठा यलेईल.

हठारपुळले  ऊजठार-तपुटरडठालठासपुद्धठा उतर दरळसू शकले ल.

हठा र अशठा अनलेक गद्योषश पठाहितठा ससदद्रिय खत उदद्योगठाकडले रहिठारठाषष ठातशल गठारशण

उदद्योजकठाकनश,  प्रगत शलेतकऱ्यठाकनश  अलधकठालधक लक्षि दठारयठास पठादहिजले  आदण तसले  न



कले ल्यठास  रघठा  सठाकदगतललेल्यठा  तरठाकलरत  ‘दडदरदनदशकग  ररझल्ट’च्यठा  खद्योटठा

स्पषशकरणठात अडकसू न घलेऊन रहिठारठाषष ठातशल शलेतश नष झठाललेलश पठाहित बसठारले लठागलेल.

प्रस्तपुत ललेखकठाच्यठा रतले,  ससदद्रिय खतदनदररतश उदद्योगठाचले  दनरठारण हिद्योणठारले  स्रठान

आपण सरठार्षांनश रठान्य करून त्यठा उदद्योगठाच्यठा रठाढशस सदक्रय पठादठकबठा दलेण्यठातच आपल्यठा

सरर ररठाठश रठाणसठाकचले दहित आहिले.





प्रकरण नररले

शलेतकऱ्यठाकचले स्रठारलकबन – ससदद्रिय खतठाकबठाबत

शलेतश रनठासठारखश हिद्योण्यठासठाठश शलेतशच्यठा कठारठाच्यठा अनलेक अकगठाकपगैककी खतठाचठा रठापर

हिले एक आहिले.  परकतपु खतठाचठा र पठाण्यठाचठा रठापर हठाकचठा अन्यद्योन्य सकबकध आपण लक्षिठात

घलेतलठा पठादहिजले.

शलेतठालठा घठातललेलले  पठाणश कठाय करतले र तले  कसले जदरनशरध्यले  रठागतले  हिले  नशटपणले

अभ्यठासणले आरश्यक आहिले.  हठा अभ्यठासठातसून एखठादठा शलेतशसठाठश नलेरककी उतर पठाणश

दलेण्यठाचश  पद्धतश  कद्योणतश  हिले  ठरदरतठा  यलेईल.  दकत्यलेक  शलेतकऱ्यठाकनठा  पठाणश  दलेणठाऱ्यठा

पद्धतशलठा एरढले रहित्त्र अससू शकतले हिले सठाकदगतलले तर दरश्रठास बसणठार नठाहिश. परकतपु, जर

पठाणश दलेण्यठाचश यद्योग्य पद्धतश रठापरलश नठाहिश तर कठाय हिद्योतले तले पठाहिह यठा.

शलेतठातशल दपकठाकनठा पठाणश दलेण्यठाच्यठा दरदरध पद्धतळींचले प्ररपुख तशन प्रकठार पडतठात :

१) पठाटठानले पठाणश दलेणले.

२) फरठारठा – कठारकजशनले पठाणश दलेणले.

३) दठबक लसकचन पद्धतश.

पठाटठानले पठाणश दलेण्यठासठाठश जदरनशरध्यले एकरलेकठाकनठा जठालेडणठारले चर करून त्यठाकच्यठा

रठाटले सबकध शलेतठालठा पठाणश पद्योहिद्योचरलले जठातले.  हिश पद्धत पठारकपररक अससून करश खचठारचश



आहिले.  हठा पद्धतशचले तद्योटले  असले ककी,  पठाणश जठास्त दठारले लठागतले.  पठाण्यठाचठा एकदर लद्योट

चरठाचरठाकरधसून  रठाहिह  लठागल्यठारपुळले  र  जदरनशचले  पठाणश  धठारण  एकदर  रठाढल्यठारपुळले

जदरनशचठा सठारसू दबघडतद्यो.  लजरठाणसूकच्यठा जशरनक्ररठारर पठाणश रठाहित असणठाऱ्यठा कठाळठात

अदनष पररणठार हिद्योतद्यो.  जदरनशतशल दरद्रिठाव्य र सरदरद्रिठाव्य घटक,  ककी जले  दपकठाकनठा

आरश्यक असतठात, तले धपुपलले जठातठात र त्यठा अनपुरकगठानले जदरनशचठा कस करश हिद्योतद्यो.

 हठा पद्धतशरपुळले  दपकठाकच्यठा रठाढशरर घठातक पररणठार हिद्योतद्यो र पशक नठाजसूक प्रकठारचले

असलेल  तर  नपुकसठान  हिद्योऊ शकतले.  जदरनशतशल  ओलसठारक  हिले  सरदरद्रिठाव्य  पदठारर

असतठात र त्यठाकचश क्ररठाक्ररठानले  धसूप हिद्योत गलेल्यठारपुळले  हठा पद्धतशनले  ज्यठा शलेतठाकनठा पठाणश

पपुरदरलले  जठातले  त्यठा  शलेतठातशल ओलसठारकठाचले  प्ररठाण करश हिद्योत जठातले.  ओलसठारकठाचले

प्ररठाण करश झठाल्यठारपुळले  त्यठा जदरनशचश पठाणशधठारणक्षिरतठा करश हिद्योतले.  त्यठारपुळले  अशठा

शलेतठाकनठा  क्ररठाक्ररठानले  पदहिल्यठापलेक्षिठा  जठास्त  पठाणश  दठारले  लठागतले.  एक उदठाहिरण रठाझ्यठा

पठाहिण्यठात आहिले.  त्यठाप्ररठाणले एकठा शलेतकऱ्यठाचश जरशन दभजण्यठासठाठश तशन तले सठाडलेतशन

तठास पठाणश पपुररठारले लठागत असले. त्यठानले ससदद्रिय खतठाचठा तज्जठानले सठाकदगतल्यठापलेक्षिठा दसपट

रठारठा कले लठा र त्यठानकतर तलेरढशच जरशन दभजरण्यठासठाठश त्यठालठा फक्त पकचलेचठाळशस दरदनटले

पपुरू लठागलश.  एरढलेच नव्हिले  तर दर पकधररडठानले  पठाणश दलेण्यठाऐरजश पकचरशस तले  तशस

ददरसठाकनश पठाणश दठारले लठागलले. अशठा प्रकठारले जदरनशचश पठाणशधठारणक्षिरतठा सपुधठारल्यठारपुळले

त्यठाचश बरशच बचत झठालश र पशकहिश उतर आलले.

हठाचठा अरर, पठाटठानले पठाणश दलेण्यठाच्यठा पद्धतशरध्यले जरश तश पद्धतश रपुदल भठाकडरलश

गपुकतरणपुककीच्यठा दृषशनले स्रस्त असलश तरश घसठाऱ्यठाच्यठा दृषशनले रहिठागडश र म्हिणसून अकदतर



रहिठागडश ठरतले.  रर ददललेल्यठा उदठाहिरणठासठारखलेच अनपुभर शलेतकऱ्यठाकनठा यलेत असतठात;

परकतपु ससदद्रिय खतठाच्यठा रठाऱ्यठारपुळले  पठाण्यठात बचत झठालश, हिश गद्योष दकत्यलेक शलेतकऱ्यठाकच्यठा

लक्षिठात  यलेत  नठाहिश.  कठाहिश  गद्योषश  आपल्यठा  एरढठा  अकगरळणश  पडल्यठा  आहिलेत  ककी,

त्यठातशल दद्योर आपण पठाहिह शकत नठाहिश.

दपुसऱ्यठा पद्धतशरध्यले भठाकडरलश गपुकतरणसूक बरशच करठारश लठागतले. त्यठासठाठश शलेतभर

पठाण्यठाच्यठा नळ्यठाकचले  जठाळले  टठाकठारले  लठागतले  र त्यठारर यद्योग्य अकतरठारर फरठारक कठारकजले

बसदरललेलले  असतठात.  पठाणशसपुद्धठा  जठास्त  दठाबठानले  नळ्यठाकतसून  पठाठरठारले  लठागतले.  हठा

पद्धतशरध्यले  पठाणश  शलेतठारध्यले  पठारसठासठारखले  तपुरठारठाच्यठा  रूपठात  पडतले  र  सरर  शलेत

जदरनशचठा पपृषभठाग दशकपसून दनघतद्यो.

हठा पद्धतशचले  दद्योन रद्योठले  तद्योटले  आहिलेत.  एक तर भठाकडरलश गपुकतरणसूक बरशच हिद्योतले.

त्यठारध्यले उच्च दठाबठाचठा पकप, शलेतभर नळ्यठाकचले जठाळले  टठाकणले र त्यठाकतशल दरदशष प्रकठारचले

फरठारक कठारकजले.  त्यठादशरठाय हठा सरठार्षांचले  व्यरस्रठापन करठारले  लठागतले  तले  रलेगळले .  दपुसरठा

तद्योटठा असठा ककी, ज्यठा शलेतठारध्यले नठाकगरणश करठारश लठागतले अशठा शलेतठारध्यले अशश नळ्यठाकचश

व्यरस्रठा करणले कले रळ अशक्य असतले.

फठायदले  असले  ककी,  पठाणश  करश  लठागतले.  सरर  जदरनशच्यठा  पपृषभठागठारर  पठाणश

दरळठाल्यठारपुळले  जरशन  सरठान  प्ररठाणठात  दभजतले  र  त्यठारपुळले  सठारसू  दबघडत  नठाहिश.

लजरठाणसूकच्यठा जशरनक्ररठारर दबलकसू ल पररणठार हिद्योत नठाहिश. दरद्रिठाव्य र सर दरद्रिठाव्य घटक

धपुपसून जठात नठाहिशत र पररणठारततीः पशक उतर यलेण्यठास रदत हिद्योतले. झठाडठाकचश पठानले धपुतलश

जठातठात र त्यठारपुळले  रनस्पतशचले ससूयरप्रकठाशठाचले सकश्ललेरण करण्यठाचले कठायर अलधक चठाकगल्यठा



पद्धतशनले  हिद्योतले.  पठाण्यठात  ससूक्ष्र  पद्योरक द्रिव्यले  दरसळसून  फरठारण्यठानले  सरर  दपकठालठा  तले

पद्योहिद्योचतले.  एकक दर पठाणश दलेण्यठाच्यठा पदहिल्यठा पद्धतशपलेक्षिठा द पुसरश पद्धत अलधक चठाकगलश

आहिले असले लसद्ध झठालले आहिले.  धसूप हिद्योत नसल्यठारपुळले  ससदद्रिय खतठाचश रठातठा करश दठारश

लठागतले.

दतसऱ्यठा  पद्धतशरध्यले  पठाण्यठाचश  भरपसूर  बचत हिद्योतले.  हिश  पद्धत फक्त बठागठायतश

शलेतशसठाठश रठापरतठा यलेतले.

हठा पद्धतशचठा भठाकडरलश खचर  सरठारत जठास्त असतद्यो. परकतपु झठाडठाच्यठा बपुकध्यठाजरळ

पठाणश दठबकत रठादहिल्यठारपुळले  झठाडठाच्यठा कले शरपुळठाकचश रठाढ जठास्त हिद्योतले र त्यठाचठा फठायदठा

झठाडठालठा सठायटद्योदकदनक्स, ऑसक्सनसठारखश जशरनसत्त्रले जठादठा दरळण्यठात हिद्योऊन अशश

झठाडले  भरपसूर  फळले  दलेतठात असठा अनपुभर आहिले.  पठाण्यठाचले  दपुदभरक्षि असललेल्यठा दठकठाणश

दठबक लसकचन पद्धतश अदतउतर सरजलश जठातले.  परकतपु जर पठाण्यठाचठा एरढठा तपुटरडठा

नसलेल तर सरर प्रकठारच्यठा शलेतश र बठागठायतश कठारठासठाठश द पुसऱ्यठा प्रकठारचश लसकचन पद्धतश

जठास्त फठायदलेशशर असतले, हिले लक्षिठात ठलेरठारले.

दपुसऱ्यठा  प्रकठारच्यठा  लसकचनठाच्यठा  पद्धतशतशल  रद्योठठा  दद्योर  म्हिणजले  नठाकगरणश

करठारयठाच्यठा शलेतठाकरध्यले हिश पद्धतश बसदरतठा यलेत नठाहिश.

यठादठकठाणश नठाकगरणश करण्यठाचश गरज कठा दनरठारण हिद्योतले हिले पठाहिणले जरूरशचले ठरतले.

नठाकगरणश कले ल्यठारपुळले  जरशन भपुसभपुशशत हिद्योतले. जदरनशतशल आतशल भठागठालठा हिरठा लठागसून

आतशल लजरठाणसूकच्यठा रठाढशस रदत हिद्योऊन त्यठाकचश सकख्यठा त्यठारपुळले  रठाढसू  लठागतले. नठाकगरणश



न करतठा नपुसतले च्छिद्योटले च्छिद्योटले खडले करून पलेरणश व्यठारहिठाररक नसल्यठारपुळले  सकपसूणर  जरशन

फद्योडसून कठाढसून रग पलेरणश करणले सद्योयशचले असतले. यठा गद्योषळींचश गरज दनरठारण हिद्योतले; कठारण

सररसठाधठारण जदरनशरध्यले ओलसठारकठाचले प्ररठाण ५ % पलेक्षिठा करश असतले. त्यठारपुळले  रठातश

घट्ट हिद्योऊन रपुळठाकच्यठा  दनकद्योप रठाढशस दररद्योध हिद्योतद्यो.  नठाकगरणश  करून,  रठातश  फद्योडसू न

भपुसभपुशशत कले ल्यठारपुळले  रपुळठाकनठा अशठा रठातशत रठाढणले सद्योपले जठातले. जसजसले ओलसठारकठाचले

प्ररठाण रठाढत जठातले तसतसले रठातशचठा खडठा बनण्यठाचठा गपुण जठाऊन त्यठाऐरजश भपुसभपुशशत

रठाहिण्यठाचठा  गपुण  यलेऊ  लठागतद्यो  र  अशठा  रठातशलठा  नठाकगरण्यठाचश  गरज  रठाहिठात  नठाहिश.

आपल्यठाकडले रठातशत रगरूर आदण चपुनखडश जठास्त असल्यठारपुळले  रठातशचठा खडठा हिठालेतठाले.

तले  फठालेडठारले  लठागतठात.  नठाकगरणश  दशरठाय  त्यठालठा  पयठारय  नसतठाले.  कठाकहिळीं  प्ररठाणठात

दरदपुतभट्टशचश  रठाख  एकरश  रशस  तले  तशस  टषक  चठाकगलले  दरसळलले  तर  जदरनशचले

पठालेयटठाच्यठा जदरनशत रुपठाकतर हिठालेतले र शलेत चठाकगलले सपुधठारतले. दरशलेर म्हिणजले तले एकदठाच

घठालठारले लठागतले. 

प्रयद्योगठानले  असले  आढळलले  आहिले  ककी,  ४०  टक्कले पयर्षांत  रठातशरध्यले  ओलसठारक

घठातलठा तरश चठालतले. त्यठापलेक्षिठा जठास्त घठातल्यठास जदरनशचठा बठाकधणश गपुण करश हिद्योतद्यो र

त्यठा जदरनशरध्यले दपकले  तठाठ उभश रठाहिह  शकत नठाहिशत. यठाकररतठा ओलसठारकठाचले प्ररठाण

१५ टक्कले पठाससून ४० टक्कले पयर्षांत रयठारददत ठलेरण्यठाचश गरज असतले. त्यठारध्यले सपुद्धठा जर

जदरनशच्यठा इतर घटकठाकरध्यले दचकण रठातशच्यठा प्रकठारठाकचले प्ररठाण जठास्त असलेल तर जठादठा

ओलसठारक असलठा तरश चठालतद्यो ( २० टक्कले  तले ४० टक्कले पयर्षांत ) पण रलेतशचले प्ररठाण



जठास्त असलेल तर ओलसठारकठाचले  प्ररठाण करश ठलेरठारले. (२०टक्कले  पलेक्षिठा करश)  कठारण

रलेतशरपुळले  जदरनशचठा बठाकधणश गपुण रपुळठातच करश असतद्यो.

अशठा रशतशनले प्रयद्योग करून शलेतकऱ्यठाकनश स्रततीःच आपल्यठा जदरनशचले ओलसठारक

प्ररठाण दनसश्चत करठारले  र  त्यठानपुसठार  ससदद्रिय खतठाकच्यठा  रठातठा  ठररठाव्यठात.  हठा कठारश

कपृ दरतज्जठाकचठा सलठा रहित्त्रठाचठा रठानठारठा. अजसूनपयर्षांत यठा दररयठारर पपुष्कळ रठादहितश गद्योळठा

करठायलठा हिरश.  जसले कपु ठल्यठा दपकठालठा दकतश ओलसठारक टक्कले रठारश उतर ठरतले  तले

प्ररठाण शद्योधसून कठाढणले.  रलेतश,  दचकणरठातश र ओलसठारकठाकच्यठा दनरदनरठाळ्यठा प्ररठाणठाकचले

दपकठाकरर हिद्योणठारले पररणठार, ओलसठारकठाचश दर दपकठाकरपुळले  शलेतठातसून हिद्योणठारश झशज रगगैरले.

जर अशठा रशतशनले  नठाकगरणशदररदहित शलेतश करतठा यलेऊ लठागलश तर शलेतकऱ्यठाचश

रलेहिनत  र  खचर  दद्योन्हिळींचश  रद्योठश  बचत हिद्योईल.  त्यठारपुळले  शलेतश  अलधक दकफठायतशशर

हिद्योण्यठास रदत हिद्योईल. त्यठारठानठानले ससदद्रिय खतठारर हिद्योणठारठा खचर नगण्य ठरलेल.

च्छिद्योटठा प्ररठाणठात शलेतकरश  आपलले  खत आपणच बनरसू  शकले ल र त्यठाकरशतठा

रठागशल प्रकरणठातसून ददललेलश रठादहितश पपुरलेशश आहिले.

एरढले  जरश झठालले  तरश कठाहिश रलेळठा नठाकगरणश आरश्यक ठरतले.  अशठा रलेळश पपुरतले

बठाजसूलठा करून ठलेरतठा यलेईल र नठाकगरणश झठाल्यठारर पपुन्हिठा शलेतठारध्यले बसरतठा यलेईल अशश

फरठारणश पद्धत रठापरठारश. आकपृ तश १७ रध्यले त्यठाचले भठाग दठाखरलले आहिलेत. त्यठाकरशतठा

प्लठासस्टकचले लरदचक नळ रठापरठारले. प्रत्यलेक जद्योडणशच्यठा दठकठाणश एक रलेख असठारश. हिश

रलेख जदरनशत रुतरसून बसदरललेलश असलेल र अशठा रशतशनले नळठाकचले जठाळले  तयठार हिद्योईल.



हठा  सरठार्षांचठा  पठाणश  पपुररठठा  उकचठारर  बसदरललेल्यठा  पठाण्यठाच्यठा  टठाककीदठारठा  दकक रठा  जद्योर

पकपठाच्यठा रदतशनले करण्यठाचश व्यरस्रठा असठारश.

दठबक  लसकचन  पद्धतश  सरर  प्रकठारले  उतर  असल्यठाचठा  दठारठा  अनलेक  कक पन्यठा

करतठात. परकतपु, त्यठा पद्धतशसठाठश रठापरठारठा लठागणठारठा रठाल करश दजठारच्यठा सठारठानठापठाससून

बनदरललेलठा असतद्यो असले आढळसून आलले आहिले.  त्यठारपुळले  पररणठारश हिश पद्धत रहिठागडश

ठरतले.  त्यठातशल नळ ररठार  दशड ररठारत फठाटतठात.  दठबक दच्छिद्रिले  पठाण्यठातशल घठाणशरपुळले

बपुजतठात र हठा सरठार्षांरर दलेखरलेख ठलेरणले  अतश तठासठाचले  हिद्योतले.  त्यठारपुळले  अगदश पठाण्यठाचठा

खरद्योखरचठा तपुटरडठा असलेल तरच दठबक लसकचन पद्धतशचठा दरचठार करठारठा,  नठाहिशपलेक्षिठा

फरठारठा पद्धतश हिश सरर्बोतर सरजठारश.





प्रकरण दहिठारले

सरठारद्योप

ससदद्रिय  खतदनदररतशच्यठा  उदद्योगठारध्यले  नरशन  नरशन  गद्योषश  यलेत  आहिलेत.  परकतपु

त्यठापगैककी कठाहिश उच्च दजठारच्यठा असतठात. शठास्त्रशय दक्रयठा प्रदक्रयठाकरर अरलकबसून असतठात

र त्यठा  सठाधठारण उदद्योजकठालठा  जरण्यठासठारख्यठा  नसतठात.  अशठाकचठा  सदरस्तर दरचठार

करण्यठाचले हठा पपुस्तकठारध्यले रपुदठारच टठाळलले आहिले. हिले पपुस्तक अल्पदशदक्षित लद्योकठाकनश हिठा

उदद्योग कसठा करठारठा यठासठाठश ललदहिलले असल्यठारपुळले  अशश भसूदरकठा यठादठकठाणश रश घलेतलश

आहिले, तरशसपुद्धठा त्यठाकचठा रद्योडक्यठात दरचठार करणले आरश्यक रठाटल्यठारपुळले  तद्यो तलेरले कले लठा

आहिले.

हठाकरध्यले लजरठाणसू खतले हठाकचठा दरचठार प्रठारपुख्यठानले करठारठा लठागलेल.

लजरठाणसूकरपुळले  ससदद्रिय  खतठाकचले  प्रत्यक्षि  खतठारध्यले  रूपठाकतर  हिद्योतले  हिले  आपण

पदहिल्यठाप्ररर पठादहिलले आहिलेच. सठाधठारणपणले जदरनशरध्यले असले लजरठाणसू हिजर असतठातच

आदण त्यठारपुळले  दपकले  घलेणले शक्य हिद्योतले. परकतपु कठाहिश रलेळठा दरदशष लजरठाणसूच्यठा अभठारठारपुळले

दकक रठा  तले  फठार  करश  प्ररठाणठात  असल्यठारपुळले  पशक चठाकगलले  यलेत  नठाहिश.  दरशलेर  करून

ललेग्यपुदरदनस  रनस्पतळींच्यठा  बठाबतशत  असले  घडसू  शकतले.  लजरठाणसूकरध्यले  नतकठारक  र

स्फपु रदकठारक असले दद्योन प्रकठार असतठात.



ललेग्यपुदरनस रनस्पतशचले अनलेक प्रकठार आहिलेत. अगदश गरतठापठाससून झठाडठाकपयर्षांत सरर

प्रकठारचश  रनस्पतश  त्यठारध्यले  यलेतले.  जसले,  अल्फठाल्फठा  गरत,  गहिह,  रठाटठाणले,  डठाळश,

भपुईरसूग,  सपुबठाभसूळ  रगगैरले  रगगैरले.  हठा  प्रत्यलेक  प्रकठारच्यठा  ललेग्यपुदरनस  रनस्पतशसठाठश

रलेगरलेगळठा रठायझद्योदबयर लजरठाणसू आरश्यक असतद्यो. जर तसठा तद्यो जदरनशरध्यले नसलेल तर

हठा दपकठाचश रठाढ नशट हिद्योत नठाहिश.

लजरठाणसू दररजण म्हिणजले प्रयद्योगशठाळलेरध्यले कपृ दतरररत्यठा हिले लजरठाणसू रद्योठठा प्ररठाणठात

दनरठारण  कले लले  जठातठात  र  नकतर  तले  सपुयद्योग्य  रठाध्यरठारध्यले  सद्योडसू न  त्यठारध्यले  सठाठरलले

जठातठात.

सरर कपृ दर – दरदठापशठले, रहिठादरदठालयले र कपृ दरखठातले हठा प्रकठारचले लजरठाणसू दररजण

दरकत असतठात.

लजरठाणसू दररजणठाच्यठा पठादकटठारर त्यठाचश अकदतर तठारशख असतले. त्यठाआधश त्यठाचठा

रठापर झठालठा पठादहिजले.  खत कठारखठान्यठात तयठार झठाललेल्यठा ससदद्रिय खतठारध्यले  दरसळसून

लजरठाणसूयपुक्त दरश खतले दनरठारण करतठा यलेतठात,  अशश खतले दबयठाणले पलेरतठानठा र त्यठानकतर

रद्योपले आल्यठारर पपुन्हिठा ररखत म्हिणसून दलेतठा यलेतठात.

नतकठारक लजरठाणसू  दररजणयपुक्त दरश खत बनदरतठानठा  शलेणखत,  दहिररलेखत र

सपुक्यठा कचऱ्यठाचले  खत रपुख्य घटक म्हिणसून रठापरठारले.  कललेरर खतठारध्यले  दरसळसू  नयले

त्यठाप्ररठाणले लजरठाणसू-खत दरसळतठानठा त्यठाबरद्योबर रठासठायदनक खतले दरसळसू नयलेत.



लजरठाणसू दररजणयपुक्त दरश खतले बनदरण्यठासठाठश कठाहिश प्ररठाणले उदठाहिरणठारर  ददलश

आहिलेत. 

लजरठाणसू दररजण-दरशखत तयठार कले ल्यठानकतर तठाबडतद्योब रठापरठारले.  त्यठाचठा सठाठठा

करून ठलेरणले  अयद्योग्य आहिले.  सद्योनखतठारध्यले  लजरठाणसू  दररजण दरशण करण्यठाचश गरज

नसतले. तरश जद्योरदठार पररणठार आरश्यक असल्यठास रठापरठारले.

लजरठाणसू  दररजण – दरशखत बनदरण्यठासठाठश  भलेसळ यकतठाचठा  उपयद्योग करठारठा.

लजरठाणसू रठापर कले ल्यठारपुळले  उत्पठादनठात १० तले १५ टक्कले  रठाढ हिद्योतले.

स्फपु रदकठारक  लजरठाणसू  दररजणयपुक्त  दरशखतलेसपुद्धठा  ररशलप्ररठाणले  र  ररशल

प्ररठाणठातच बनदरतठा यलेतठात. रठात स्फपु रदकठारक लजरठाणसू दररजण कललेरर खतठारध्यलेसपुद्धठा

दरसळतठा यलेतले.  हिठा फरक लक्षिठात अससू दठारठा.  कठाहिश रलेळठा नतकठारक र स्फपु रदकठारक

अशठा  दद्योघठाकचलेहिश  दरशण  ससदद्रिय  खतठारध्यले  करणले  आरश्यक  असतले.  तले  खठालशल

प्ररठाणठारध्यले करठारले.

ससदद्रिय खत नठाकर लजरठाणसू खत

दक. रजन रजन (गपर)

१) शलेणखत १००० २५० गपर

२) शलेणखत-दहिररले खत ५०० – ५०० २०० गपर

३) शलेणखत- सपु. क. खत २०० – ८०० ६०० गपर

४) दहिररले खत- सपु. क. कचरठा ३०० – ७०० ७५० गपर



५) सद्योनखत- सपु. क. कचरठा १०० – ९०० ५०० गपर

६) दहिररले खत १००० २०० गपर

७) सपु. क. कचरठा १००० ७५० गपर

८) कठाष प्रलरन १०००       १००० गपर

९) सद्योनखत १०००         १०० गपर

सररसठाधठारणपणले  स्फपु रदकठारक  लजरठाणसू  जदरनशतशल  सस्रर  स्फपु रद  दरद्रिठाव्य

करतठात र त्यठारपुळले  झठाडठाकनठा तद्यो उपलब्ध हिद्योतद्यो.  हठा लजरठाणसूकदशरठाय स्फपु रद खतठाकचठा

उपयद्योग झठाडठाकनठा हिद्योऊ शकणठार नठाहिश;  कठारण आपण ददललेल्यठा स्फपु रद खतठाचले जरळ

जरळ  लगलेचच  सस्ररशकरण  हिद्योतले  र  त्यठारपुळले  तश  झठाडठाकनठा  दरळसू  शकत  नठाहिशत.

स्फपु रदकठारक लजरठाणसूकरपुळले  यठा गद्योषशलठा आळठा बसतद्यो र स्फपु रद पपुन्हिठा दरळसू शकतद्यो.

हिले  सरर  लजरठाणसू  ओलसठारकठाचले  प्ररठाण  १५  टक्कले पलेक्षिठा  जठास्त  असणठाऱ्यठा

जदरनशरध्यले नगैसदगरकततीः आरश्यक तलेरढले असतले. परकतपु जर ओलसठारकठाकचले प्ररठाण करश

झठालले तर हिले दद्योन्हिश प्रकठारचले लजरठाणसू सपुप्त र त्यठारपुळले  दनसष्क्रय हिद्योतठात र त्यठाचठा पररणठार

दपकठाकरर हिद्योतद्यो.

सररसठाधठारणपणले ससदद्रिय खतठाकचठा रठारठा सतत जदरनशलठा दलेत गलेलले र ललेग्यपुदरनस

रनस्पतळींचले  पशक  आडपठाड  घलेत  गलेलले  तर  तले  सरर  प्रकठारचले  ललेग्यपुदरनस  लजरठाणसू



(नतकठारक)  जदरनशरध्यले  नलेहिरशच  उपलब्ध  असतशल  र  अशठा  पररसस्रतशरध्यले

लजरठाणसूयपुक्त खतठाचठा उपयद्योग करण्यठाचश गरज असणठार नठाहिश.

स्फपु रदकठारक  लजरठाणसूकरध्यले  ऍक्टशनद्योरठायसलेटशस  रगठारतशल  रठायस्कद्योनद्योस्पद्योरठा,

नद्योकठारदडयठा  आदण  स्टष लेप्टद्योरठायसशस  त्यठाचप्ररठाणले  पलेदनलसलशयर  दबलठाजश  हठा  बपुरशश

प्रकठारठातशल  लजरठाणसूकरपुळले  कठाहिश  प्रकठारचले  ऍन्टशबठायद्योदटक्स  दनरठारण  हिद्योतठात  र  तले

जदरनशरध्यले  असतठात;  त्यठाकच्यठा  शद्योरणठारपुळले  झठाडठादपकठाकनठा  रद्योगप्रदतबकधक शक्तकी प्रठाप्त

हिद्योतले  र त्यठारपुळले  बपुरशश र दररठाणसूकरपुळले  हिद्योणठाऱ्यठा रद्योगठाकपठाससून अशठा रनस्पतळींचले  सकरक्षिण

हिद्योण्यठास रदत हिद्योतले.

ररशल रठादहितशररून स्फपु रदकठारक लजरठाणसू दररजण दकतश रहित्त्रठाचश भसूदरकठा पठार

पठाडसू  शकले ल, तले लक्षिठात यलेईल.

स्फपु रदकठारक  लजरठाणसू  च्छिद्योटठा  प्ररठाणठात  दनरठारण  करठारयठाचले  असतशल  तर

खठालशल पद्धतळींचठा उपयद्योग हिद्योतद्यो.

दसूध प्ररर नठासरसून रग रठातशरध्यले  कठालरसून कपु जसू  दठारले.  त्यठाचप्ररठाणले  कललेरर

खतठाचले सरर  प्रकठार एकत करून तले कपु जदरल्यठास त्यठारध्यले हिले लजरठाणसू रद्योठठा प्ररठाणठात

तयठार हिद्योतठात. असले कपु जरसून तयठार कले ललेलले खत नकतर इतर ससदद्रिय खतठाकरध्यले दरसळठारले.

हिले  करतठानठा  भयककर दपुगर्षांधश  पसरत असल्यठारपुळले  हठा पद्धतळींचठा आपण प्रचठार करशत

नसलद्यो तरश एक उपयपुक्त रठादहितश म्हिणसून इरले ददलश आहिले.



कपु जदरण्यठाच्यठा हिरलेष्णसू पद्धतशनले जर ररशल खत तयठार कले लले तर लजरठाणसूकचश सकख्यठा

जठास्त असतले र अहिरलेष्णसू  पद्धतशनले खत बनदरल्यठास हिश सकख्यठा करश असतले.  हिरलेष्णसू

पद्धतशनले  बनदरल्यठास दपुगर्षांधश  सरठारत  जठास्त असतले,  तर अहिरलेष्णसू  पद्धतशनले  कले ल्यठास

दपुगर्षांधश फठारच करश यलेतले. दद्योन्हिश पद्धतशनले कपु जण्यठाचले कठार त्रररत हिद्योतले र असले खत तठाजले

असतठानठाच दरश खतठारध्यले दरसळसून टठाकठारले.  

हिले  करणले,  त्यठापठाससून  दनरठारण  हिद्योणठाऱ्यठा  द पुगर्षांधशरपुळले  रठाटतले  दततकले  सद्योपले  नठाहिश.

हठाकरशतठा  असले  लजरठाणसू  दररजण  (स्फपु रदकठारक)  कपृ दर दरदठापशठठाककडसून दरकत घलेणले

चठाकगलले, पण तले शक्य नसल्यठास ररशल पद्धतशचठा रठापर करण्यठास हिरकत नठाहिश. दकक रठा

एक ललटर दसूध १०० ललटर पठाण्यठात दरसळसून तले शलेतठालठा अधसून रधसून दठारले त्यठारपुळले

स्फपु रदठाचले प्ररठाण सपुधठारतले.

लजरठाणसू दररजणठाचठा उपयद्योग दबनरठातशच्यठा शलेतशरध्यले चठाकगलठा हिद्योतद्यो; कठारण अशठा

दठकठाणश हिले लजरठाणसू दनरठारण हिद्योण्यठास सद्योयशस्कर रठाध्यर नसतले.

रहिठारठाषष ठात  शलेतकऱ्यठाकडले  गठायशगपुरले  असतठात.  त्यठाकचले  शलेण  दररद्योज  जरठा  हिद्योत

असतले.  त्यठापठाससून  शलेणखतठाच्यठा  ससूक्ष्र  रठातठा  कशठा  रशतशनले  शलेतकऱ्यठाकनश  आपल्यठा

दपकठाकनठा दठाव्यठात हठाचश रठादहितश यलेरले ददलश आहिले.  शलेणखतठाच्यठा ससूक्ष्र रठातठाकरपुळले  करश

खतठात जठास्त शलेतजदरनशलठा खत दलेणले  शक्य हिद्योतले.  त्यठारपुळले  जश बचत हिद्योतले  त्यठाचठा

फठायदठा शलेतकऱ्यठाकनठा व्हिठारठा हिठा उदलेश हिश रठादहितश दलेण्यठारठागले आहिले.



शलेणखतठाच्यठा ससूक्ष्र रठातठाकरपुळले  नलेहिरश जलेरढले  शलेणखत शलेतठालठा दलेण्यठाचश दशफठारस

करतठात त्यठाच्यठा २० टक्कले  एरढठा खतठात कठार हिद्योऊ शकतले. दपुसरश रहित्त्रठाचश गद्योष

म्हिणजले  शलेणखतठाच्यठा ससूक्ष्र रठातठा दलेण्यठासठाठश शलेणठाचले  नलेहिरशच्यठा पद्धतशनले  प्ररर खत

बनदरण्यठाचश गरज नसतले,  तर तठाजले शलेण रठापरून हठा ससूक्ष्र रठातठा दलेतठा यलेतठात.  जर

शलेणठापठाससून खत बनरसून तले दठारयठाचले असलेल तर खतठासठाठश जठागठा रलेगळश ठलेरठारश लठागतले.

सठाधठारणपणले  शलेतठाच्यठा  क्षिलेतफळठाच्यठा  २ टक्कले  एरढश  जठागठा  त्यठा  शलेतठालठा  लठागणठाऱ्यठा

शलेणखतठाचश दनदररतश करण्यठासठाठश जरूरश असतले.  त्यठादशरठाय खतठाच्यठा जठागलेरपुळले  इतर

बऱ्यठाच गद्योषश करणले शक्य हिद्योत नठाहिश. शलेणखतठाच्यठा ससूक्ष्र रठातठा दलेण्यठाचठा पररपठाठ ठलेरलठा

म्हिणजले  खत बनदरण्यठाचठा  सरर  खटठाटद्योप  आपद्योआपच टठाळलठा  जठातद्यो.  तरशसपुद्धठा  हठा

पपुस्तकठाच्यठा  दररयठालठा  धरून हिले  तकत  आहिले  म्हिणसून हठादठकठाणश  हठा  ससूक्ष्र रठातठाकच्यठा

तकतठाचठा  पररचय  करून  दलेण्यठाचले  रश  ठरदरलले  आहिले.  परकतपु  सदरस्तर  रठादहितशसठाठश

अभ्यठासक्ररठाचश पपुस्तकले  रठाचणले आरश्यक आहिले हिले लक्षिठात घ्यठारले.  रठाझ्यठा व्यठारहिठाररक

दनसगरशलेतशच्यठा  अभ्यठासक्ररठाच्यठा  पपुस्तकठाकतसून  हठाचश  सकपसूणर  रठादहितश  ददलश  आहिले.

त्यठादशरठाय  बदळरठाजठाच्यठा  ललेख  रठाललेत  रश  तश  ददलश  आहिले  तश;  तले  सगळले  आतठा

ई-सठादहित्य रर उपलब्ध झठालले आहिलेत तश पहिठारशत. 

शलेणखतठाच्यठा ससूक्ष्र रठातठा दलेतठानठा तठाज्यठा शलेणठाचठा रठापर कले लठा जठात असल्यठारपुळले

हठा प्रदक्रयलेतसून जले  रस तयठार हिद्योतठात त्यठाकनठा शलेणरस असले  म्हिणतठात.  शलेणरस तयठार

करण्यठाच्यठा अनलेक कपृ तश  (प्ररठाणले)  आहिलेत.  त्यठातशल एकच प्ररठाण कपृ तश आपण यलेरले

दरचठारठात घलेणठार  आहिद्योत.  १ दकलद्यो तठाजले  शलेण २० ललटर पठाण्यठात चठाकगलले  ढरळसून



दरसळसून त्यठाचठा  घठालेळ घ्यठारठा.  २४ तठास ठलेरल्यठानकतर गठाळसून घ्यठारले  र  तद्यो  शलेणरस

शलेतठात  रद्योपठाच्यठा  रसूळ  क्षिलेतठात  दशकपठारठा,  उरललेलठा  कठाटक्यठा  रगगैरसचठा  शलेणठातशल  कचरठा

शलेतठातच टठाकसू न दठारठा. दर आठरडठातसून एकदठा अशठा रशतशनले दपकठाच्यठा रपुळक्षिलेतठात हिठा

शलेणरस  दशकपसून  तलेरशल  जरशन  दभजरठारश.  एकरश  १०  तले  १५  दकलद्यो  तठाजले  शलेण

आठरडठालठा  लठागतले.  असले  दनयदरतपणले  करणले  अत्यठारश्यक  आहिले.  हिठात  पकपठाकनश

फरठारणश करण्यठाचले ठरदरल्यठास नद्योझल कठाढसून बद्योटठाच्यठा दचरटशनले नळश दठाबसून फरठारणश

करठारश. कठारण दकतशहिश चठाकगलले गठाळलले तरश ससूक्ष्र कण अशठा शलेणरसठात असतठातच र

तले नद्योझलचले भद्योक चकोंदरसून टठाकतठात. त्यठारपुळले  कठारठात बठाधठा यलेतले. नद्योझल कठाढसून टठाकसू न

बद्योटठाच्यठा दचरटशनले नळशचले तकोंड दठाबसून जर फरठारणश कले लश तर असले कण अडकण्यठाचठा

प्रश्न दनरठारण हिद्योत नठाहिश. रठासठायदनक खतठाच्यठा ससूक्ष्र रठातठा सपुद्धठा त्यठातसून दलेतठा यलेतठात र

तले  जठास्त प्रभठारश  हिद्योतले  असठा अनपुभर आहिले.  शलेतठात फले रफटकठा रठारणले  हिठा  दनत्यठाचठा

पररपठाठ असतद्यो र त्यठाचबरद्योबर हिले दशकपण्यठाचले कठार कले लले तर त्यठासठाठश रलेगळठा रलेळ र

खचर हिद्योत नठाहिश. अल्पभसूधठारक शलेतकऱ्यठाकनठा ससूक्ष्र रठातलेनले शलेणखत दलेणले अदतशय सद्योयशचले

ठरललेलले आहिले.

शलेणरसठाचठा  आणखश एक उपयद्योग आहिले.  त्यठाचश  रठादहितशसपुद्धठा  यलेरले  दलेत  आहिले.

आपल्यठा  रहिठारठाषष ठात  रद्योकठाट जनठाररठाकचठा  रद्योठठा  प्रश्न आहिले.  बहिहतलेक  शलेतश  लजरठाईतश

असल्यठारपुळले  रररभर  जनठाररले  चरण्यठासठाठश  रद्योकठाट सद्योडण्यठाचश  प्ररठा  यलेरले  आहिले.  हिश

जनठाररले बठागठायतश शलेतशतशल दपकठाकत दशरून त्यठाचले नपुकसठान करतठात. जर आपल्यठाकडले

सररत  बठागठायतश  शलेतशचठा  दरकठास  झठालठा  तर  स्रठादनक  रद्योकठाट  जनठाररठाकचठा  प्रश्न



दनकठालठात दनघलेल. परकतपु नलजकच्यठा भदरष्यठात तरश तले शक्य हिद्योईल असले ददसत नठाहिश.

त्यठादशरठाय  प्ररठासश  दकक रठा  भटक्यठा  रद्योकठाट  जनठाररठाकचठा  प्रश्न  आहिले.  त्यठाचठा  तठास

धपुळ्यठासठारख्यठा  सशरलेररशल  भठागठात  दरशलेर  जठाणरतद्यो,  गपुजरठातरधसून  गपुरठाखश  भटककी

रद्योकठाट जनठाररले घलेऊन रहिठारठाषष ठात यलेतठात त्यठाकचठासपुद्धठा तलेरशल शलेतकऱ्यठाकनठा फठारच तठास

हिद्योत  आहिले.  हठारर  शलेणरसठाचठा  प्रयद्योग  यशस्रश  झठालठा  आहिले.  शलेणरसठाचश  फरठारणश

दपकठाकरर, पठानठाकरर सरर दठकठाणश करठारश. त्यठारपुळले  शलेतठालठा गपुरठाचठा रठास यलेतद्यो. त्यठारपुळले  हिश

जनठाररले अशठा शलेतठाकडले दफरकत नठाहिशत. अशठा प्रकठारले फरठारणश कले लश असल्यठास ७-८

ददरस तद्यो  दपर  दटकसू न  रठाहितद्यो  र  तद्योपयर्षांत  दपकठालठा  सकरक्षिण  दरळतले.  फरठारणशरधसून

दपकठास पठानठाकतसून ससूक्ष्र रठातठा ददल्यठासठारखठा पररणठार हिद्योतद्यो,  हिठा आणखश एक फठायदठा

आहिले. त्यठारपुळले  दपकठाकचश रठाढ चठाकगलश हिद्योतले.

हठा  पपुस्तकठारध्यले  रहिठारठाषष ठाच्यठा  खत  गरजलेचठा  प्रश्न  नजरलेसरद्योर  ठलेरसून  जलेरढठा

दरचठार र तकतठाचठा अभ्यठास करतठा यलेईल तलेरढठा कले लठा आहिले. हिले सरर दररय प्रगल्भ अससून

तले सरर  पररपसूणरतलेनले अभ्यठासणले यठा पपुस्तकठाच्यठा आरठाक्यठाबठाहिलेरचले आहिले.  त्यठाचप्ररठाणले हिले

पपुस्तक सठाधठारण दशक्षिण असललेल्यठा उदद्योजकठालठा हठा दररयठाचले जठान दलेण्यठाच्यठा उदलेशठानले

ललदहिलले  असल्यठारपुळले  अनलेक गद्योषश  रद्योघरपणले  रठाकडसू न  यद्योग्य  रशतशनले  सरजतशल अशठा

ददल्यठा आहिलेत.

पपुस्तक ललदहितठानठा कठाहिश तपुटश रठाहिहन गलेल्यठा असल्यठास जठाणकठारठाकनश सठाकभठाळसून

घ्यठारले.



एक गद्योष रठात दनसश्चतपणले सठाकगतठा यलेईल ककी, जद्यो कद्योणश हठा पपुस्तकठाचठा अभ्यठास

जठाणशरपसूररक करशल तद्यो ससदद्रिय खत उदद्योग स्रततीःच्यठा जद्योरठारर सहिज सपुरू करू शकले ल

र यशस्रश हिद्योऊ शकले ल.





ई  सठादहित्य  प्रदतषठान -
ररठाठश भठारठा आतठा झलेप घलेण्यठाच्यठा रसूड रध्यले आहिले. रडणठायठारकडले लक्षि नकठा दलेऊ. ररठाठशत कधशच
नव्हितले इतकले  रठाचक आहिलेत आतठा.  पपुरर्वी पपुस्तकठाच्यठा एकठा आरपृतशच्यठा हिजठार न हिजठार प्रतश
च्छिठापल्यठा जठात. पठाकच हिजठार म्हिणजले डद्योक्यठाररून पठाणश!  आतठा ई पपुस्तकठाकच्यठा जरठान्यठात एक एक
पपुस्तक पठाच लठाख रठाचकठाकपयरत जठात आहिलेत.  ररठारलठा अधठार कद्योटश डठाऊनलद्योड हिद्योतठात.  रठाचक
एकरलेकठाकनठा परस्पर ऑडरर करतठात.  व्हिट्स अप, ई रलेल, ऍप्प, ब्ल्यपु टपुर,  रलेबसठाईट, पलेन्डष ठाईव्हि,
लसडश अशठा असकख्य रठागठार्षांनश पपुस्तकक  व्हिठायरल व्हिठायलठा लठागलश आहिलेत.  सपुसठाट सपुटल ररठाठशचक
रठारु.  खलेडठापठाडठाकच्यठा गलशबद्योळठाकपठाससून तले जगठाच्यठा पठाठशररशल प्रत्यलेक दलेशठात.  रकॉकले टच्यठा रलेगठाकनले
सपुसठाट सपुटललेल्यठा ररठाठशच्यठा गठाडशलठा आतठा कद्योणश रठाकबरसू शकत नठाहिश.  यठा धसूरधडक क्रठाकतशत
सठाहिभठागश व्हिठा.  आपल्यठा ओळखशच्यठा ररठाठश सठाक्षिरठाकनठा यठात ओढठा.  त्यठाकचले ई रलेल पतले,  व्हिठाट्सप
नकबर आम्हिठालठा पठाठरठा. तपुम्हिश दकतशहिश रठाचक आणठा. तले शकभर आणतशल आदण तले हिजठार आणतशल.
तपुरच्यठा व्हिठाट्सप गपुपरधसून यठाचश जठादहिरठात करठा.  आपल्यठालठा कपु ठलश पपुस्तकक  रठाचकठाकपयर्षांत
पद्योहिद्योचरठायचश आहिलेत तले आपल्यठालठा दटव्हिश,  पलेपरचश जठादहिरठात पररडत नठाहिश.  आरचले रठाचक हिलेच
आरचले जठादहिरठात एजकट. तलेच आरचश तठाकद. ररठाठश भठारलेचश तठाकद जगठालठा दठाखरसून  दलेऊ. 
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