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येत्या काळात जिल्ह्यातील
गावांमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन,
घनकचरा व्यवस्थापन आदी बाबींवर
विशेष भर दिला जाणार आहे.
- जी. एल. रामोड, उपमुख्य कार्यकारी

स्वच्छतागृह बांधकामाला सुरवात केली.
यामध्ये मिशन १८१, फास्ट ट्रॅक ७५,
फास्ट ट्रॅक १००, फोर्स फिनिक्स, मिशन
दस अश्वमेध, मिशन लक्षवेध आदी उपक्रम
राबवून जिल्ह्यात २०१७-१८ या वर्षात
१ लाख ९२ हजार ५३७ स्वच्छतागृहांची
अधिकारी (स्वच्छता व पाणीपुरवठा) जि. प. नांदडे . बांधकामे पूर्ण झाली. त्यानुसार नांदेड जिल्हा
२३ मार्च २०१८ रोजी हागणदारीमुक्त
झाली आहेत. नांदेड जिल्ह्याला सर्वाधिक
झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. यावर्षात
स्वच्छतागृहे बांधकामाचे उद्दिष्ट होते.
१ हजार १९४ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त
त्यानुसार जिल्ह्यातील गटविकास अधिकारी, झाल्या आहेत. १९९९ ते २०१८ या
विस्तार अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी, कालावधीत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील
ग्रामसेवक, संपर्क अधिकारी यांच्या
स्वच्छतागृहांची संख्या एकूण ४ लाख ९
बैठका घेऊन जिल्ह्यात मिशन मोडमध्ये
हजार ९५८ एवढी झाली आहे. त्यामुळे १
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परभणी (प्रतिनिधी) ः परभणी बाजार समितीतील
शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार बुधवारी (ता. ५)
देखील बंद होते. दरम्यान, नांदडे बाजार समितीमध्ये
मंगळवार (ता. ४) पासून तर हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार
समिती अंतर्गत हळद मार्केटमध्ये बुधवार (ता. ५) पासून
हळद खरेदी सुरt झाली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दुहरे ी शिक्षा ठोठावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचे परिपत्रक बाजार समित्यांकडे आलेले नाही.
परंतु व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाचा धसका घेतला आहे.
जागतिक बाजारपेठते ील मूगाचे दर कमी असल्यामुळे
आधारभूत किमंत दराने खरेदी करण्यास व्यापाऱ्यांनी
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* उजनी (६३.६५ टीएमसी), कोयना (५.१२
टीएमसी), जायकवाडीचा (२६.०५ टीएमसी)
पाणीसाठा हा कंसातील अचल पातळीतील
साठा मिळून आहे.

हजार ३०४ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त
झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य
कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांच्या
मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यात स्वच्छता चळवळ
गतिमान केली जात आहे, असे सूत्रांनी
सांगितले.
तालुकानिहाय स्वच्छतागृहांची संख्या
नांदेड २२१८१, अर्धापूर ११८१३, भोकर
१८३२२, बिलोली २३५५७, देगलूर
२८५४५, धर्माबाद ११५८२, हदगाव
४२३८३, हिमायनगर १७५२७, कंधार
३९८६८, किनवट ४१०४३, लोहा ३६६२३,
माहूर १६१९२, मुदखेड १४९७०, मुखेड
३७४४८, नायगाव ३१५३९, उमरी १५९०५.

परभणी येथे भुसार मालाची खरेदी ठप्प

मराठवाडा विभाग
जायकवाडी*
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माजलगाव
पूर्णा येलदरी

६

गोजेगाव, जि. हिंगोली ः पोळा सणासाठी बैल जोडीचे
साज सामान तयार करण्यासाठी सुताला गिरक्यावर पीळ
देताना येळी येथील शेतकरी विष्णू नागरे.

(छायाचित्र ः रमेश सांगळे, गोजेगाव)

असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे या तीन जिल्ह्यातील
बाजार समित्यांतील भूसार शेतीमालाच्या खरेदी विक्रीचे
व्यवहार ठप्प आहेत. परंतु मंगळवार (ता. ४) पासून
नांदडे मध्ये आणि बुधवार (ता. ५) पासून हिंगोलीमध्ये हळद
खरेदू सुरु झाली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, नानॅ
एफएक्यू दर्जाचा शेतीमाल निश्चित करण्यासाठी त्रिस्तरीय
समिती स्थापन करावी. एफएक्यू दर्जाच्या शेतीमालासाठी
शासनाने खरेदी केंद्र सुरु करावीत अशी मागणी परभणी कृषी
उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत अडत व्यापारी महासंघाने
जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे केल्याची
माहिती महासंघाचे मोतीलाल जैन यांनी सांगितले.

पाथरीत आज फळबाग योजनेची सोडत

पाथरी, जि. परभणी (प्रतिनिधी) ः भाऊसाहेब
फुंडकर फळबाग लागवड योजनेअतं र्गत प्रस्तावांची सोडत
गुरुवारी (ता. ६) सकाळी ११ वाजता पाथरी येथील तालुका
कृषी विभागाच्या कार्यालयात काढण्यात येणार आहे.

तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून ७ आॅगस्ट पर्यंत प्रस्ताव
मागविण्यात आले होते. या प्रस्तावांची सोडतीसाठी
शेतकऱ्यांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन तालुका कृषी
अधिकारी व्ही. टी. शिंदे यांनी केले आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करावा ः कुलगुरू ढवण
परभणी (प्रतिनिधी) ः देश-विदेशातील
कृषी संशोधनाच्या माहितीसाठी कृषी संशोधक,
प्राध्यापकांनी माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करावा,
यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने निर्माण
केलेल्या सेरा या सॉफ्टवेअर प्रणालीच्या
वापरावर भर द्यावा, असे आवाहन कुलगुरू डॉ.
अशोक ढवण यांनी केले.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी
विद्यापीठातील विद्यापीठ ग्रंथालय आणि
परभणी येथील कृषी महाविद्यालय यांच्यातर्फे
सोमवारी (ता. ३) ‘कॉन्सोरशियम ऑफ
ई-रिसोर्स इन अॅग्रिकल्चर’ सेरा सॉफ्टवेअर
प्रणालीबाबत प्रबोधन कार्यशाळेचे आयोजन
करण्यात आले होते. यावेळी डॉ. ढवण
अध्यक्षस्थानी होते.
शिक्षण संचालक डॉ. विलास पाटील,
प्राचार्य डॉ. डी. एन. गोखले, पुणे येथील
इन्फॉर्ममेटिक्सचे तज्ज्ञ मयंक डेधिया, विद्यापीठ

परभणी ः ‘वनामकृवि’मध्ये आयोजित सेरा कार्यशाळेत बोलताना कुलगुरू डॉ. अशोक
ढवण.
ग्रंथपाल डॉ. संतोष कदम आदींची प्रमुख
उपस्थिती होती.
डॉ. पाटील म्हणाले, कृषी विद्यापीठ
ग्रंथालय पूर्णपणे डिजिटल झाले आहे. एका
क्लिकवर विविध शोधप्रबंध, शोधनिबंध
उपलब्ध आहेत. मयंक डेधिया यांनी

‘कॉन्सोरशियम ऑफ ई रिसोर्स इन अॅग्रिकल्चर’
सेरा सॉफ्टवेअर प्रणालीबाबत मार्गदर्शन केले.
प्रास्ताविक डॉ. कदम यांनी केले. सूत्रसंचालन
डॉ. रणजित चव्हाण यांनी केले. या वेळी
प्राध्यापक, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित
होते.

