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डॉ. �दनकर चौधर� 

रा���य डा�ळंब सशंोधन क� � सोलाप ूर 

 

आपण �दले$या वेळेब&दल खूप आभार� आहोत. �नयोिजत केलेले �,न उ.राचे सेशन खूपच इंटरेि1टंग आ3ण अ�तशय 

मा�हतीपणू7 होत.े आपन �दले$या मा�हतीमुळेच डा�ळंब लागवडी9वषयी (मग त ेखत <कंवा रोग =यव1थापन असो  अथवा 

छाटणी <कंवा सगंोपन असो ) Aया आमBया अंध��धा होCया Cया दरू होDयास मोलाची मदत झाल�.  

 

डा�ळंब लागवड जोपासणा�या ��येक शेतक�यास माझ ेअसे आ�हान आहे "क �यांनी आपले पाहुणे, शेजार' "कंवा इतर 

कुणीह' मा)तर "कंवा )वतःला त+ समजून बांधावर माग-दश-न कर/यास येतात यांचा स1ला घे/याऐवजी एकदातर' या 

त5+ांशी संवाद साधावा. जेण7क8न त ेबंधनकारकच असाव.े 

 

अ�तशय साFया सोGया सरळ भाषते आ3ण योHय तीच उ.रे या संवादादातनू मला �मळाल� आ3ण Cयातनू बरेचशे गैरसमज 

दरू होDयास मदत झाल�. माती पर�Jण के$यानंतर खत व ज�मनीचे =यव1थापन <कती सोप ेहोत ेहे �ह लJात आले.    

 

अ�तशय =य1त काय7Kमातून �ह सामाLय शेतकMयाBया वेळेला �दलेल ं <कंमत व केलेला पाहुणचार Nया गो�ट� माOया 

सारPया शेतकMयाला आCम9व,वास देणाMया ठर$या. 

 

Nया चचRतून माOया असे लJात आले <क बMयाच वेळा आपण चुकSचा स$ला �मळा$यामुळं साधे �,न अवघड कUन 

बसतो. बाजारात मोफतचे स$ले घेDयाप ेJा थोडा वेळ काढून येथील तAXांशी फोनवUन <कंवा �CयJ इथे येऊन भेट घेणे 

अ�तशय पZरणामकारक व फायदेशीर ठरले. एखादया सम1येचे मूळ वैXा�नक कारण काय असते व Cयावर काय 

उपाययोजना करता येतील या9वषयी सव\.म माग7दश7न �मळाले त ेइथेच. 

 

Nया �म�टगं दर]यान मी पLनास प ेJा जा1त �,न 9वचारले असतील आ3ण �Cयेक �,नाचे उ.र तेव^याच  न_तनेे 

,उ1फुत7पणे आ3ण aडटेल मFये �दले गेले Cयाब&दल डॉ.चौधर� साहेबांचे 9वशेष धLयवाद. 

डॉ.bधनेश बाब,ू डॉ.सौ.AयोCसना शमा7, डॉ.मि$लकाजु7न व डॉ.महेश यांBया वेळोवेळी माग7दश7नाब&दल�ह 9वशेष धLयवाद 

आ3ण भ9व�यात अशाच �भावी प&धतीने काय7 चाल ूठेवDयासाठc शुभेBछा.     

 

आभार�, 

चैतLय गांधी 

रा-करमाळा िज$हा सोलाप ूर 

 

 

I would like to express my gratitude for our meeting. It was both enjoyable and informative.  



Your answers to our questions were very insightful and we are now considering it for our daily practices. 

My fellow farmers have asked me to express our sincere appreciation and wishes to continue to 

share your expertise and advise. 

We greatly appreciate your warm hospitality.  


