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मंगळवार, २६ डिसेंबर २०१७

कापूस उत्पादनवाढीला खोडा

भारत, आॅस्ट्रेलिया, पाकिस्तानच्या उत्पादनात घटीचा परिणाम

व्हॅटिकन सिटी ः येशू ख्रिश्त जन्मसोहळा सोमवारी (ता. २५) मध्यरात्री जगभरात
पारंपरिक उत्साहात साजरा करण्यात आला. ख्रिश्चन धर्माचे धर्मगुरू पोप फ्रान्सीस
यांनी व्हॅटिकन सिटी येथे बाल येशू जन्मसोहळ्याप्रसंगी प्रार्थना केली.

व्हिएतनाममध्ये चक्रीवादळात
२३० लोक ठार; अनेक जखमी
व्हिएतनाम (कोजेन्सेस वृत्तसंस्था)ः
फिलिपिन्समध्ये आलेल्या चक्रीवादळ
आणि मुसळधार पावसाने झालेल्या
भूस्खलनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची
संख्या आता २३० वर पोचली आहे. तसेच
व्हिएतनाम येथील आपत्तीव्यवस्थापनच्या
अधिकाऱ्यांनी दक्षिण कोस्ट येथील लाखो
लोकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यासाठी
प्रयत्न सुरू केल्याचे सोमवारी (ता. २५)
सांगितले.
आपत्ती व्यवस्थापनच्या अधिकाऱ्यांनी
आतापर्यंत एकूण ७४ हजार लोकांना
सुरक्षितस्थळी हलविले असून १५ शहरांत
सुमारे दहा लाख लोकांनी हलविण्याच्या
तयारीत आहेत. तेल रिगला धोक्याची
सूचना देण्यात आली असून सुमारे ६२ हजार

मच्छीमार नौकांना समुद्रात न जाण्याचा
इशारा देण्यात आला आहे. व्हिएतनामला
आपल्या तेल रिग आणि जहाजांची सुरक्षा
प्राधान्याने करावी लागणार असून तेल
कारखान्यांना बंद करून तेथील कामगारांना
आवश्यकता भासल्यास बाहेर काढण्याच्या
सूचना पंतप्रधान नग्युन झेओन फुक यांनी
सांगितले आहे.
वादळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर
दक्षिणेकडून वाणिज्यिक शहर असलेल्या
हो ची मिन्ह शहरातील शाळा बंद ठेवण्याचा
आदेश देण्यात आला आहे. या वादळाचा
फटका रविवारी दक्षिण चीनच्या समुद्रातील
स्प्रॅटली आयलंडला फटका बसला आहे.
फिलिपाईन्सप्रमाणे व्हिएतनामलादेखील
नेहमीच वादळाचा फटका बसत असतो.

जागतिक कापूस उत्पादन
उत्पादन

मुबं ई (कोजेन्सेस वृत्तसेवा) ः भारत,
आॅस्ट्लरे िया, पाकिस्तानच्या कापूस उत्पादनात
घटीच्या परिणामामुळे जागतिक कापूस
उत्पादनात घट होणार आह.े जागतिक कापूस
उत्पादन २५.९७ दशलक्ष टनांवरून २५.८३
दशलक्ष टन राहणार अाह,े असा अंदाज इंग्लंड
यथे ील कॉटल आउटलुक या संस्थेने वर्तविला
आह.े
काॅटन आउटलुकने नुकताच जागतिक
व्यापाराचा मासिक अहवाल प्रसिद्ध केला
आह.े या अहवालात जगातील महत्त्वाच्या
कापूस उत्पादक दशे ांमधील कापूस उत्पादनाचा
अंदाज व्यक्त करण्यात आला आह.े भारतात
२०१७-१८ (ऑगस्ट ते जुल)ै या वर्षात
कापसाचे सुमारे ६.३८ दशलक्ष टन उत्पादन
होण्याचा अंदाज इंग्लंड यथे ील कॉटल
आउटलुक या संस्थेने वर्तविला आह.े या
आधी प्रसिद्ध केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे
उत्पादन कमी असून, याआधी दशे ात ६.४६
दशलक्ष टन उत्पादन झाले आह.े
या संस्थेने जागतिक स्तरावरील कापूस
उत्पादनाचा अंदाज वर्तविला असून, या वर्षात
जगभरात एकूण २५.८३ दशलक्ष टन कापसाचे
उत्पादन होईल, असे मासिक अहवालात
सांगण्यात आले आह.े याआधी जागतिक
पातळीवर एकूण २५.९७ दशलक्ष टन कापसाचे
उत्पादन होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात
आला होता. भारतात काही ठिकाणी पडलेला
दुष्काळ तसचे महाराष्,ट्र गुजरात, मध्य प्रदशे ,
हरियाना, पंजाब या राज्यांमध्ये गुलाबी बोंड
अळीच्या प्रादुर्भावामुळे उत्पादनात घट आली
आह.े परिणामी दशे ातील कापूस उत्पादनात
यंदा सुमारे ८५ हजार टन उत्पादनाची घट
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भारतात उत्पादन ८५ हजार टनांनी घटणार
काॅटन आउटलुकने प्रकाशित केलेल्या सुधारित अंदाजानुसार
भारतात यंदा ६.३८ दशलक्ष टन उत्पादन होणार आहे. या
आधी ६.४६ दशलक्ष टन उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला
होता. सुधारित अंदाजात उत्पादनात यंदा सुमारे ८५ हजार टन
उत्पादनाची घट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
तसचे पाकिस्तानमध्ये एक लाख टन आणि ऑस्ट्लरे ियात ७५
हजार टन उत्पादन घटीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
यणे ्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
पाकिस्तान आणि ऑस्ट्लरे ियातदेखील
हीच स्थिती असून, तेथे अनुक्रमे एक लाख
आणि ७५ हजार टनाने कापूस उत्पादनात
घटीचा अंदाज वर्तविण्यात आले आहे. तर
अमेरिकेतील कापूस उत्पादन या वर्षी ३ हजार
टनांनी वाढले असून, एकूण उत्पादन ४.६५
दशलक्ष टन घणे ्यात आले.
कॉटन आउटलुक हे जागतिक
स्तरावरील कापूस उत्पादन, मूल्य आणि
त्या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध करणारी
संस्था आह.े या संस्थेच्या वतीने जागतिक

स्तरावरील कापूससाठ्यासदं र्भातील माहिती
अपडेट करण्यात आली आहे. तसेच कॉटन
आउटलुकने जागतिक कापूस साठाही आता २
लाख ५८ हजार टनांवर पोचला अल्याचे नमूद
केले आहे. आधीच्या अहवालात ७ लाख ८९
हजार टन जागतिक कापूससाठा असल्याचे
नमूद केले होते. तसेच या संस्थेने जागतिक
कापूसवापर हा २५.५७ दशलक्ष टन होईल
असा अंदाज व्यक्त केला होता. यापूर्वीच्या
अहवालात जागतिक कापूसवापर २५.१८
दशलक्ष टन होईल, असा अंदाज व्यक्त केला
होता.

कुलभूषण जाधव यांची
आई, पत्नीसोबत भेट
नवी दिल्ली : कथित हेरगिरीप्रकरणी
पाकिस्तानात शिक्षा भोगत असलेले भारतीय
नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव
यांच्या आई आणि पत्नीने सोमवारी (ता.
२५) पाकिस्तानच्या परराष्ट्र विभागात
त्यांची भेट घेतली. कुलभूषण जाधव यांना
भेटण्यासाठी त्यांच्या आईने पाकिस्तान
सरकारकडे व्हिसासाठी अर्ज केला
होता. यासाठी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज
यांनीदेखील विशेष लक्ष घातले होते. त्यानंतर
आई आणि पत्नीला भेटण्याबाबत पाकिस्तान
सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे
सांगण्यात आले होते.

बस नदीत कोसळून ३३ ठार
जयपूर : राजस्थानातील सवाई माधोपूर
जिल्ह्यात प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस
नदीत कोसळून झालेल्या भीषण अपघातात
३३ जण मृत्युमुखी पडले असून, सात जण
जखमी झाल्याचे सांगण्यात आले. मृत्युमुखी
पडलेल्यांमध्ये सात महिला आणि चार लहान
मुलांचा समावेश आहे.

