नागपूर

विदर्भ
मलकापूर तालुक्यात १८४ कामे पूर्ण अतिवृष्टीचा २२ हजार

रविवार, १९ ऑगस्ट २०१८

मलकापूर, जि. बुलडाणा : जलयुक्त शिवार
योजनेंतर्गत मलकापूर तालुक्यात कृषी विभागामार्फत
१८२ कामे पूर्ण करण्यात अाली. यापैकी तीन कामे
प्रगतिपथावर आहेत. या कामावर एकूण ४५ लाख
९७ हजार रुपये इतका खर्च करण्यात आला अाहे,
अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी एन.के.
राऊत यांनी दिली. २०१७-१८ या वर्षात जलयुक्त
शिवारअंतर्गत मलकापूर तालुक्यात २०३ कामे
प्रस्तावित करण्यात आली. त्यामध्ये ढाळीचे

बांध, शेततळे साखळी सिमेंट बंधारे, बंधारे दुरस्ती
नाला खोलीकरण, ठिबक व तुषार सिंचनाची कामे
प्रस्तावित करण्यात आली. जुलैअखेरपर्यंत १८२
कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यात ढाळीचे बंधारे ९,
सिमेंट बंधारा दुरुस्ती २८, नाला खोलीकरण ३४,
ठिबक ६४, तुषारची ३९ अशी एकूण १८२ कामे
पूर्ण झाली आहेत. त्यावर सुमारे ४५ लाख ९७
हजार इतका खर्च करण्यात आला आहे; तर ३ कामे
प्रगतिपथावर आहेत.

६

हेक्टरवरील पिकांना फटका

यवतमाळ जिल्ह्यातील स्थिती; चार हजार घरांची पडझड
यवतमाळ (प्रतिनिधी)
: जुलमै ध्ये झालेल्या मोठ्या
पावसानंतर तब्बल तीन आठवडे
पावसाने दडी मारली होती. श्रावण
महिन्यात पावसाने जोरदार कमबॅक
केल.े जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत
अतिवृष्टी झाली. याचा फटका २२
हजार हेक्टरवरील पिकांना बसला
असून, तब्बल चार हजार घरांची
पडझड झाली.
जुलै महिन्यात जिल्ह्यात
सुरवातीला चांगला पाऊस झाला.
त्यानंतर पावसाने उघडीप दिल्याने
शेतकरी अडचणीत आले होते.
मध्यंतरी पावसाने रिमझीम स्वरूपात
हजेरी लावली; मात्र त्याचा उपयोग
पिकांना फार झाला नाही. त्यानंतर
पंधरा दिवसांपासून पावसाने दडी
मारली. त्यामुळे पिके धोक्यात
आली होती. बुधवारी (ता. १५)
रात्रीपासून जिल्ह्यात पावसाला
सुरवात झाली. दोन दिवस जिल्ह्यात
पाऊस चांगलाच कोसळला.
पावसाच्या ‘कमबॅक’ने शेतकरी
सुखावले असले तरी पावसाने
नुकसानही मोठ्या प्रमाणात झाले.
पाच तालुक्यांत पावसाने अक्षरशः

धुमाकूळ घातला. त्यात दिग्रस,
पिकांचे नुकसान
आर्णी, उमरखेड, महागाव, दारव्हा
तालुका
बाधित क्षेत्र
या तालुक्यांचा समावेश आहे.
(हेक्टरमध्ये)
धुवाधार पावसाने नदी-नाल्यांना
केळापूर
३५९
पुसद
७९४
आलेल्या पुराचे पाणी दिग्रस,
घाटंजी
२,०००
आर्णी शहरांत घुसले. त्यामुळे मोठे
१३९
नुकसान होऊन जनजीवन विस्कळित दारव्हा
महागाव
९,५६२
झाले होते. अतिवृष्टीने २२ हजार
उमरखे
ड
७,८११
हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले.
झरी
२,०००
चार हजार घरांची पडझड झाली.
महसूल विभागाने पंचनाम्याचे
पावसाने अनेक गावे बाधित
आदेश दिले असून, युद्धपातळीवर
झाली. पावसाचा अंदाज आल्याने
पंचनामे करणे सुरू आहे. दोन
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख
दिवसांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे
यांनी गुरुवारी (ता. १६) रात्री पंचनामे
अरुणावती प्रकल्पातील जलसाठा
करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
३६ टक्क्यांवरून तब्बल ७२
त्यानंतर पंचनामे सुरू करण्यात आले
टक्यांवर पोहोचला. पूस प्रकल्पात
असून, २४ तासांत पुराच्या पाण्यामुळे
९९ टक्के, बेबळात ४४, अडाण
घरांची पडझड झाल्याचे पंचनामे
प्रकल्पात ६१, नवरगाव प्रकल्पात
पूर्ण करुन शनिवारी (ता. १८) निधी
९७, गोकी प्रकल्पात ३८, वाघाडी
पाठविण्यात आला.
प्रकल्पात ५४, सायखेडात १००,
अधर पूस प्रकल्पात ८२, बोरगाव
घरांचे नुकसान
प्रकल्पात १०० टक्के जलसाठा
उमरखेड- १००,महागांव- २५१,
झाला आहे.
दिग्रस- ६००, केळापूर- २७, पुसद८४, यवतमाळ- ३१, घाटंजी- २७,
२४ तासांत पंचनामे पूर्ण
कळंब- ०४, आर्णी- १२७६,
दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या दारव्हा- १३८६.

अकोला जिल्ह्यात पिकांचे नुकसान
वऱ्हाडात पावसाचा जोर कमी; नुकसानीचा आढावा घेणे सुरू
अकोला (प्रतिनिधी) : अकोला, बुलडाणा, वाशिम या जिल्ह्यांत
रुवारी (ता. १६) झालेल्या पावसामुळे नदी, नाले दुथड़ी भरून वाहिले.
पुराच्या पाण्यामुळे काठावरील शेतातील पिकांचे नुकसान झाले. शनिवारी
सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत या तीनही जिल्ह्यांत पावसाचा जोर कमी झाला.
मोर्णा, काटेपरू ्णा, पूर्णा, कमळगंगा, उमा या नद्यांना पूर आला आहे. अकोला
जिल्ह्यात नुकसानीचे प्रमाण अधिक असून यंत्रणाकडून आढावा घेण्याचे
काम सुरू झाले आहे. अकोला जिल्ह्याला अतिवृष्टीचा तडाखा बसला असून
जिल्ह्यात २८ मंडळांमध्ये संततधार पावसाची नोंद झाली. यामुळे प्राथमिक
माहितीनुसार ५० पेक्षा अधिक घरांचे नुकसान झाले. तर शेकडो हेक्टर शेतीचे
नुकसान झाले.
जवळपास २० दिवसांच्या खंडानंतर गुरुवारी (ता. १६) व शुक्रवारी
(ता. १७) पाऊस झाला. यात अकोला तालुक्यातील कापशी मंडळात १०९,
सांगळुद मंडळात ११०, शिवणी १०२, बोरगाव मंजू १०५, पळसो १०५,
कुरणखेड १२० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. बार्शीटाकळी मंडळात
१९४, राजंदा १८०, महान १४०, पिंजर १४५, धाबा १५२, खेर्डा बु. १४१
मिमी, तेल्हारा तालुक्यात पाथर्डी मंडळात ६८ मिमी, बाळापूर तालुक्यात
निंबा मंडळात ११९, पारस मंडळात ७०, व्याळा ६६, पातूर तालुक्यात पातूर
मंडळ १०८, आलेगाव ११३, बाभूळगाव ९१, चान्नी ९०, सस्ती ११४ ,
मूर्तिजापूर मंडळात १२२, माना ८५, कुरूम ९०, निंभा १४०, लाखपुरी ८९,
हातगाव ८५, शेलू बाजार ८४ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे.
जोरदार पावसामुळे अकोला तालुक्यात ३० घरांचे नुकसान झाले आहे.
मूर्तिजापूर तालुक्यात पुराच्या पाण्यामुळे तीन जनावरांचा मृत्यू झाला आहे.
हातरुण भागात मोर्णा नदी, कोळसा नाल्यांना पूर आल्याने दीकाठावरील
१२५ हेक्टर क्षेत्रातील पिके पाण्याखाली गेली. हातरुण, दुधाळा, बोरगाव
वैराळे, शिंगोली, मालवाडा, लोणाग्रा परिसरात नदी, नाल्याला पूर आला.

अकोला : पाऊस ओसरला तरी
अनेक शेतांमध्ये पावसाचे पाणी असे
साचलेले आहे.
वाशिम जिल्ह्यात कारंजा, मानोरा
तालुक्यात शुक्रवारी मुसळधार पाऊस
झाला. यामुळ,े नदीनाल्यांना पूर आला.
बुलडाणा जिल्ह्यातही काही भागात
जोरदार पाऊस झाला आहे. शनिवारी
सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत पावसाचा जोर
ओसरला असला तरी ढगाळ वातावरण
कायम होते. तसेच, पावसाच्या सरी
अधूनमधून बरसतच होत्या.

