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धा�यापासून दा�  

डॉ. सु. �व. रानडे 

परवा को�हापूरमधील िशवाजी �व�ा�पठात एम. टेक. पया�वरण शा�ा�या �व�ा�या �या औ�ोिगक ूिश$णाची 

पर&$ा घे(यासाठ* गेलो होतो. अनेक उ�ोगध�ंांतून बाहेर पडणा1 या सांडपा(याचे कसे शु3&करण केले जाते 

या�वषयी �व�ा�या नी आपले अनुभव सांिगतले. ूदषण िनयंऽणाचे वाःतव :कती �वदारक आहे याचीू  

�व�ा�या ना क�पना आली हे पाहन मला समाधान वाटलेू .  
 

;यात�या एका �व�ा�या�ने धा<यापासून अ�कोहोल( दा>) बन�वणा1 या :डःट&लर&�या सांडपा(यावर&ल 

ू:बये�वषयी मा:हती सांिगतली. धा<यापासून दा> बन�वणा1 या कारखा<यांना खास सवलत, गोडाऊनमCये लाखो 

टन धा<य कुजत आहे इ;याद& बातEया ऎक�या अस�याने माझे कुतुहल जागतृ झाले. मी ;या �व�ा�या�ला 

वापर�या जाणा1 या धा<या�वषयी मा:हती �वचारली.  
 

मका, तांदळ व Jवार& या ू धा<यांचा उपयोग दाK िनिम�तीसाठ* केला जातो. रोज असे १२७ टन धा<य वापरले 

जाते व वषा�तून ३०० :दवस ह& :डःट&लर& चालते हे मला कळ�यावर दरवषQ एकूण ३८,१०० टन धा<य केवळ 

एका :डSःटलर& उ�ोगातून दा>त पTरवित�त होते हे ल$ात आले. शेतक1 याला ूित :कलो १५ Kपये िमळतात व 

धा<यबाजारापे$ा जाःत भाव िमळा�याने शेतकर& असे धा<य :डSःटलर&स देतात असे सांग(यात आले. माझा 

या गोVीवर �वWास बसेना. साखर िनिम�तीसाठ* शेतकर& आपला ऊस देतो. ;या�या सांडपा(यापासून दा> 

के◌्ली जाते व ;यामुळे शेतक1 यां�या उसाला जाःत भाव िमळतो हे मला माह&त होते. पण कोणीह& शेतकर& 

वष�भर घाम गाळन �पक�वलेले सो<यासारखे धा<य दा>ू  िनिम�तीसाठ* �ायला तयार होईल हे कसे श[य आहे 

असा भाबडा ू\ मा]या मनात आला.पण वःतुSःथती मा]या क�पने�वK3 होती. आिथ�क फायदा हा एकमेव 

उ`ेश सव� नीतीत;वांना पायदळ& तुड�वतो.हे मला जाणवले.  
 

सामा<य नागTरकाला बाजारात :कतीतर& जाःत दराने धा<य खरेद& करावे लागते. १५ Kपये दराने बाजारात 

धा<य िमळत नाह&. मग aयापा1 यां�यामुळे शेतक1 याला कमी पैसे िमळतात का ? का सव� धा<य गोडावूनमCये 

खास कुजवून या कारखा<याला :दले जाते. का ःवःत धा<य दकानातून धा<य �वकत घे(याची ऎपत नस�यानेु  

धा<य िश�लक राहते व ते या कारखा<यांना पुर�वले जाते. मला काह&च उलगडा होईना. मी ;या �व�ा�या�ला 

गमतीने �वचारले ’काय रे ? तू हा कारखाना का िनवडलास ? तुझी तेथे शेती आहे का दा> �वक(याचा धदंा 

आहे?’ ;या�या cVीने तो फd सांडपाणी ूदषणाचा ू\ होताू . मा]या cVीने ;या�यामुळे होणा1 या सव�दर ू
ूदषणाचा ू\ होताू . 
 

कोरडवाहू शेतक1 यांची गTरबी दर कर(या�या उ`ाe हेतूने हा :डःट&लर& ूक�पू  सु> कर(यात आला असे 
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ूवत�क सांगत असतील. शासनह& अशा दाTरfय िनमू�लनास मदत करणा 1 या ूक�पास सहानुभूतीने आिथ�क 

सवलती देत असेल. ;या ूक�पापासून भोवताल�या पTरसराचा कसा �वकास झाला याचे रEय िचऽण केले 

जात असेल. कदािचत महा�व�ालयात अgयास(यात येणारा हा �वषय शालेय ःतरावर आ�यावर धा<य 

बाजारात �वक(याऎवजी धा<यापासून दा> के�यास :कती जाःत फायदा होईल अशी गSणते अgयासबमात 

येतील. पण या ूक�पाhारे :कती गTरबा�या तiडचा घास काढन ;यांना ;याऎवजी दा>चा kलास :दला जाईल ू

व याचा समाजा�या आिथ�क Sःथतीवर व आरोkयावर काय पTरणाम होईल ह& गSणते गुलदः;यात ठेवली 

जातील. कदािचत ती ू;य$ अनुभव(यास िमळावीत असे शासनाला वाटत असेल.  
 

आप�याला रः;यात अनेक िभकार& भेटतात ;यां�या हातात वाडगा असतो. कोणी कनवाळ गहृःथ ;यात ू १ - 

२ Kपये टाकतो. ;यांना पोटाची खळगी भर(यासाठ* अ<न हवे असते. ॄेड�या तुकmयासाठ* देखील १-२ Kपये 

पुरत नाह&त.जे भीक मागत नाह&त व अध�पोट& राहतात ;यांच ेकाय? पूवQ धा<याची भीक अवँय घातली 

जायची ॥ओम भवती िभ$ान ् देह& ॥ असे Eहणून साधसंुतांनीह& अशा कृतीला धािम�क पु(याचे ःथान :दले 

होते. आता अशी िभ$ा िमळणे खेडेगावातह& दरापाःत झाले आहेु . धा<याची वाट दा>कडे वळली तर 

समाजःवाः�याचीह& वाट लाग�यािशवाय राहणार नाह&.  
 

ह& Sःथती फार दर नाह&ू . ग�लोग�ली ःवःत धा<य दकानांऎवजी ःवःत दा>ु  दकाने :दसू लागली आहेतु . 

कोप1 याकोप1 यावर बेरोजगार तKणांची टोळकq कोण;यातर& प$ा�या आशीवा�दाने या दा>वर पोसली जात आहे. 

गुंडिगर&, दहशत या मागा�ने लोकशाह&तील सeाःथाने िमळ�व(याचा सरा�स ूयr होत आहे. खाजिग सावकार& 

तेजीत आहे. मटका, जुगार व लॉटर& यांना राजाौय लाभला आहे. या ध�ंातील यशःवी उ�ोजक व राजकqय 

नेते आपली साॆाJये उभार&त आहेत. सुजाण सामा<य माणूस माऽ या सव� बदलांकडे हताश होऊन पहात 

आहे. ;यात बदल कर(याची शdq वा इ�छाच ;या�यात उरलेली नाह&. 
 


