
*रेकीचं आणण झाडाचं नातं झार ंअधधक दृढ* 

*कन्मा लन सभदृ्धी मोजनेअतंगगत रागरी २१७७० झाड*ं 

==================================== 

भ फंई दद. १४: ळेतकयी क ट ंफात भ रगी जन्भारा आरी तय ततच्मा जन्भाचे स्लागत म्हणनू ततच्मा 
नालाने अंगणात १० लृऺ ांची रागलड कयामची असा ससं्काय लन वलबागाने “कन्मा लन सभदृ्धी 
मोजने”अतंगगत घारनू ददरा. लनभतं्री स धीय भ नगटंीलाय मांच्मा नेततृ्लाखारी स रु झारेल्मा मा 
मोजनेन ंळेतकऱमांच्मा रेकीचं ततच्मा नालाने रालल्मा जाणाऱमा झाडाळी असरेर ंनातं अधधक दृढ 
केर.ं मोजनेअतंगगत याज्मात २०१८ च्मा ऩालसाळ्मात २१७७ भ रींच्मा जन्भानंतय २१७७० योऩांची 
रागलड झारी आणण योऩ रालून त्मा भ रीच्मा जन्भाचं स्लागत कयण्माची एक अनोखी ऩयंऩया 
याज्मात रुजरी. 

ऩ णे वलबागाने मात आघाडी घेतरी असनू २०१८ च्मा ऩालसाळ्मात ९७१ भ रींच्मा जन्भानंतय ततथे 
सलागधधक ९७१० योऩांचे लाटऩ कयण्मात आरे. त्मा ऩाठोऩाठ नागऩूय चा नंफय रागतो मेथे ६७४ 
भ रींच्मा जन्भानंतय ६७४० योऩांचे वलतयण मोजनेअतंगगत कयण्मात आरे. अभयालतीभध्मे ४३८ 
भ रींच्मा जन्भानंतय मोजनेतून ४३८० झाड ंरागरी. औयंगाफाद, ठाणे आणण नाशळक जजल्हमांनी 
मोजनेतून ळतेकऱमाच्मा घयी जन्भारा मेणाऱमा भ रीच्मा नाले झाडांचे वलतयण केरे आहे. असे 
असरे तयी ज्मा ळेतकऱमांच्मा घयी भ रगी जन्भारा मेते त्मा ळेतकयी क ट ंफाने ऩ ढे मेत मा 
मोजनेचा अधधकाधधक राब घेण्माची आलश्मकता लनभतं्री स धीय भ नगटंीलाय मांनी व्मक्त केरी. 

*मोजनेतून शभऱतात ही १० झाड.े..* 

======================= 

लाढत्मा जागततक ताऩभानाचे धोके कभी कयामचे असतीर तय याज्मात लृऺ ाच्छादन लाढाले, 

सध्माचे २० टक्क्मांचे हरयत ऺेत्र याष्ट्रीम लननीतीन साय ३३ टक्क्मांऩमतं जाले हा उद्देळ 
डोळ्मासभोय ठेऊन लन वलबाग काभ कयत आहे. कन्मा लन सभदृ्धीमोजनेचे फीज ही माच 
वलचायातून रुजरे आहे. मोजनेभध्मे ज्मा ळेतकयी दाम्ऩत्माच्मा घयी भ रगी जन्भारा मेईर त्मांना 
लनवलबागाकडून ऩाच सागाची तय ऩाच पऱझाडाची योऩे प्रोत्साहन म्हणनू ददरी जातात. ५ 
सागाच्मा योऩांशळलाम ददल्मा जाणाऱमा पऱझाडांच्मा योऩांभध्मे २ योऩे आंब्माची, १ योऩं पणसाचं, १ 
योऩं जांबऱाच तय एक योऩं धचचेंच आहे. बौगोशरक ऩरयजस्थती वलचायात घेऊन लृऺ ांची तनलड 
कयण्मात आरी आहे. 



*वलकशसत होईर उत्ऩन्नाचा स्त्रोत* 

====================== 

भ रीच्मा जन्भाफयोफय लृऺ  रालल्मास भ रगी जळी भोठी होईर तसे लृऺ  ही भोठे होत जातीर. 
ततच्मा रग्नाऩमतं हे लृऺ  भोठे झारेरे असतीर. पऱांनी रगडरेरे असतीर. त्मातून ऩमागमी 
उत्ऩन्नाचा स्त्रोत देखीर वलकशसत होऊ ळकेर. सागाच्मा लृऺ ांऩासनू शभऱणाऱमा उत्ऩन्नातून 
ततच्मा वललाहाच्मा लेऱी आलश्मकता असणायी ऩैळांची तनकड ही बागलता मेऊ ळकेर अळी 
प्रततक्रिमा लनभतं्री श्री. भ नगटंीलाय मांनी मातनशभत्ताने व्मक्त केरी आहे. 

*असा घ्मामचा मोजनेचा राब* 

====================== 

ळेतकयी क टंूफात जन् भ झारेल् मा भ रीच् मा ऩारकांनी भ रीचा जन् भ झाल् मानंतय सफंधंधत राभ 
ऩंचामतीच् मा दठकाणी भ रीच् मा नालाची नदद कयालमाची आहे. त्मानंतय सफंंधधत राभ ऩंचामतीकड े
वलहीत नभ न् मात मा मोजनेचा राब घेण्मासाठी अजग कयालमाचा आहे. 

*लृऺ रागलड भोदहभेत असहंी जोडर ंगेर ंरेकीचं लृऺ ांळी नातं...* 

========================================= 

लन वलबागाने स रुलातीरा लृऺ रागलडीत रेकीचं नातं अधधक दृढ कयण्माचा प्रमत्न केरा तो 
“भाहेयची झाडी” मा उऩिभातून. सासयी जाणाऱमा रेकीची आठलण म्हणनू ततच्मा हाताने भाहेयच्मा 
अगंणात वलवलध पऱझाडांचे लृऺ  रालण्माचा ससं्काय भहायाष्ट्रात रुजरा. १३ कोटी लृऺ रागलडीत 
अनेक दठकाणी सासयी जाणाऱमा रेकीच्मा नाले “भाहेयची झाडी” रागरी. अगंणात फहयणायं रेकीचं 
झाड ंऩाहून सासयीही आऩरी भ रगी अळीच आनंदी असल्माचे सभाधान आई-लडडरांना शभऱू 

रागर.ं.. 

*स यक्षऺत ऩमागलयणासाठीही* 

==================== 

याज्मातीर जलैवलवलधता जऩतांना बाली वऩढीसाठी स यक्षऺत ऩमागलयण हाती देण्माचा प्रमत्न मातून 
ऩूणगत्लारा जाण्मास भदत होणाय आहे. नव्माने उभरणाऱमा वऩढीत आऩल्मा नाले रागरेल्मा 
लृऺ ांप्रतत आलड तनभागण झाल्माने लृऺ  जगण्माचे प्रभाण लाढेर, ऩमागलयण यऺण, लृऺ रागलड आणण 
लृऺ  सगंोऩनाची बालना त्मांच्माभध्मे लदृ्धधगंत होईर असा वलश्लास मातून व्मक्त होत आहे. 
शळलाम मातनू लनश्री तय लाढत आहेच ऩण ळेतकऱमांची कन्माही खऱमा अथागने “धनश्री” ठयत आहे 
ते लेगऱं. 


