
ळास्त्रळदु्ध फाांफू रागलड ळतेकऱमाांवाठी कल्ऩलषृ सवद्ध शोऊ ळकते : वुधीय भुनगांटीलाय  

 

नागऩूय मेथीर अॅग्रोवलजन कामयक्रभात ना. भुनगांटीलायाांचे भागयदळयन 

 

वलकावाच ेप्रणेत,े दयुदृष् टी अवणाये रोकवप्रम नेत ेकद् रीयीम भांरी ना. तनतीनजी गडकयी माां मा पे्रयणेतनू गेल् मा 
काशी लऴाांऩावनू वुरु अवरेल् मा अॅग्रोवलजन मा कामयक्रभात  भशायाष् राचे लने, वाांस्त् कृततक कामय ल 
भत् स्त् मव् मलवाम भांरी ना. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी उऩस्स्त्थती दळयलुन भागयदळयन केरे. 

 

फाांफु उत् ऩादनातुन उत् ऩन् ना मा वांधी मा वरात भागयदळयन कयताना ना. भुनगांटीलाय  शणारे क  भी 
रशानऩणाऩावून अनेक झाडाांफद्दर एैकत शोतो. त् मात कल् ऩलषृाचा शी  वभालेळ शोता. ऩयांतु ऩढेु लनभांरी 
झाल् मालय अळा प्रकायचे काशी झाड आशे का अळी वलचायणा केरी अवता तवे झाड उऩरब् ध नवल् माचे 
अधधका-माांनी वाांगीतरे. ऩयांतु लनभांरी झाल् मालय फाांफुचा अ माव केरा आ ण रषात आरे फाांफु शणजेच 
आधुतनक कल् ऩलषृ . फाांफुभऱेु अन्न, लस्त्र,तनलाया  मा ल अळा अनेक गयजा ऩूणय शोतात. फाांफ ुचे ऩहशरे 
वऩक  तीन लऴय घेता मेते. ऩयांतु त् मानांतय ४० ते ८० लऴेऩमांत शाच फाांफु आऩल् मारा वतत उत् ऩन् न देत 
याशतो. फाांफु ऩावून दयलऴी एकयी अांदाजे दीड राख रुऩमाऩमांतचे उत् ऩन् न अततळम अल् ऩखचायत सभऱु ळकते. 
तवेच फाांफु ऩावून अनेक लस्त् तु तमाय शोत अवल् माने त् मा मा वलक्र ची धचांता फाांफ ुरालणा-मारा नवते. 

 

ना. तनतीनजी गडकयी माांनी जेव् शा शे वाांगीतरे फाांफुभ मे धचन ल स्व्शमतनाभ शे देळ बायताऩेषा ऩुढे 
आशेत. तेव् शा शा वलऴम गांबीयऩणे घेलुन भी लनभांरी  शणून वात हदलवात फाांफु डवे् शरऩभद्ट फोडय तमाय 
केरा ल जुने जाचक तनमभ फदरुन तनमभाांभ मे वशजता आण माचा प्रमत् न केरा ल त् माचाच ऩणयणाभ 
 शणून भशायाष् रात फाांफुची लाढ ४,४६२ स्त् ् लेअय मकभी. ने झारी. जी देळात वलायधधक शोती. चांरीयऩूयात फाांफु 
वांळोधन प्रकल् ऩाची ३० शजाय स्त् ् लेअय पुटभ मे चाय भजरी इभायत झारी जी ऩुणयऩणे फाांफुची आशे. 

 

मा वरात फाांफु तस भाजी आ. ऩाळा ऩटेर, डॉ. ऩांजाफयाल देळभुख, कृवऴ वलद्माऩीठाचे कुरगुरु डॉ. ळयदयाल 
गडाख, फाांफु डवे् शरऩभद्ट फोडायचे व् मलस्त् थाऩीक वांचारक, श्रीतनलाव याल, वल् रागाय वसभतीचे अ मष डॉ. 
वी.डी. भामी, अॅग्रोवलजनचे आमोजक वुधीय हदले, वधचल यली फोयडकय शे उऩस्स्त्थत शोते. मालेऱी फोरताना 
ना. भुनगांटीलाय  शणारे, काशी लऴाांऩूली जेव् शा ऩाळा ऩटेर भरा बेटालमारा आरे तेव् शा फाांफु वलऴमी ते 



अततळम ऩोटततडक ने फोरत शोते. आज भार ऩाळाजी फाांफु तस झारे मालरुन त् माांची मा वलऴमालयची 
तनष् ठा हदवून मेते. ऩुढीर काऱात लनवलबाग, जरवांधायण वलबाग ल भनयेगा माांची वांमु् त फैठक घेलुन 
यस्त् त् मा मा कडनेे ल तराला मा बोलतार फाांफु ची रागलड कळी कयता मेईर मालय चचाय करु. भेऱघाट 
भ मे फाांफुऩावून घये वु दा तमाय झारी आशेत. उजाय वलबागाने एक ळावक म ऩणयऩरक काढरे अवुन 
ज् माभ मे स्जथे स्जथे कोऱवा जाऱ मावाठी उऩकयणे आशेत ततथे ऩाच ट् के फामोभाव मकां ला फाांफु ऩावून 
तमाय झारेरे ऩॅरेट्व लाऩय माव ऩयलानगी हदरी आशे. त् माभुऱे फाांफु उत् ऩादन लाढवल माव प्रोत् वाशन 
सभऱेर. फाांफु ऩावून डडझरे फनवल मा मा प्रकल् ऩालय भी भागीर काऱात कां ऩन् माांळी चचाय केरी शोती. ऩयांत ु
गेल् मा अडीच लऴायत वलय काशी ठ ऩ शोते. आता ऩुन् शा ती प्रमक्रमा वुरु कयणाय आशे. 

 

ताडोफा व् माघ्र प प्रकल् ऩात  रॉस्त् टीक फाटरी जलजी काचेची फाटरी दे माची ऩ दत वुरु केरी आशे. त् मा 
फाटरीरा फाांफचुे कव् शय तमाय करुन त् मालय ् मुआय कोड राल माचे तनदेळ भी हदरे आशेत. ज् माभुऱे फाांफु 
फद्दरची वलय भाशीती ऩमयटकाांना सभऱेर. ऩांजाफयाल कृवऴ वलद्माऩीठात हटळ ुकल् चय कणयता अत् माधूतनक 
प्रमोग ळाऱा वुरु कय माची भागणी कय मात आरी आशे. मालय वलचाय करुन प्रमोग ळाऱा रलकय वुरु 
कय मावाठी प्रमत् न कयेन. माप्रवांगी वलय भान् मलयाांचे मथोधचत भागयदळयन झारे. कामयक्रभाचे वांचारन व.. 
येणुका देळकय माांनी केरे. 


