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बुधवार, २७ डिसेंबर २०१७

विजय रूपानी दुसऱ्यांदा ब्राझीलच्या साखर उत्पादनात वाढ
गुजरातच्या मुख्यमंत्रिपदी ‘यूएनआयसीए’चा अहवाल; दक्षिण-मध्य प्रांताची आघाडी
अहमदाबाद, गुजरात
: सलग सहाव्यांदा गुजरात
जिंकणाऱ्या भाजपने पुन्हा
एकदा मुख्यमंत्रिपदासाठी
विजय रूपानी यांना संधी दिली
अाहे. रूपानी यांनी दुसऱ्यांदा
मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.
नितीन पटेल हेदेखील उपमुख्यमंत्रिपदी
कायम राहिले. दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांनी
या ठिकाणी पोचण्यापूर्वी विमानतळापासून
सचिवालयापर्यंत रोड शो केला.
गांधीनगर येथे एका भव्य कार्यक्रमात
विजय रूपानी यांना शपथ देण्यात आली.
या समारंभाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित
शहा, भाजपशासित राज्यांचे
मुख्यमंत्री, काही केंद्रीय मंत्री
उपस्थित होते.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष जितू
वाघानी यांच्या अध्यक्षतेखाली
नवनिर्वाचित आमदारांच्या
बैठकीमध्ये रूपानी यांची विधिमंडळ नेतेपदी
निवड करण्यात आली होती. राज्यपाल
ओ. पी. कोहली यांनी यांनी रूपानी यांना
मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. गुजरातमध्ये
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत
भाजपने ९९ जागा जिंकत बहुमत मिळविले
होते.

इथेनॉल उत्पादन
नवी दिल्ली (कोजेन्सिस वृत्तसेवा)
: दक्षिण-मध्य ब्राझीलमधील साखर
२४.९६
कारखान्यांनी डिसेंबरच्या पंधरवाड्यात एकूण
५०६००० टन साखरेचे उत्पादन घेतले आहे.
गेल्या वर्षात या कालावधीत येथे कारखान्यांनी
३७५००० टन साखर उत्पादित केली होती.
तुलनेत यंदा ३४.८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे
साखर उद्योग संघटनेच्या (यूएनआयसीए)
अहवालात म्हटले आहे.
साखर उत्पादन आणि निर्यात करण्यासाठी
जागतिक पातळीवर ब्राझील आघाडीवर
यंदाचे
आहे. येथे साखरेचे उत्पादन एप्रिल ते मार्च
ब्राझीलमध्ये
या कालावधीत सुरू असते. दक्षिण मध्य
ब्राझीलमध्ये कारखान्यात साखरेचे उत्पादन
ऑक्टोबरपर्यंत सुरू असते. याच भागातून
देशाच्या एकूण ९० टक्क्यांहून अधिक
साखरेचे उत्पादन घेतले जाते.
एप्रिल-ऑक्टोबरमधील गळीत हंगामात
४७ टक्के वापर
(१ एप्रिल ते १५ डिसेंबर) ५७८.७६ दशलक्ष
टन उसाचे गाळप करण्यात आले असून,
यामध्ये वार्षिक १.७ टक्क्यांनी घसरण झाली.
यामधून सुमारे ३५.५९ दशलक्ष टन साखरेचे
साखर
उत्पादन झाले असून, हे मागील वर्षीच्या
उत्पादनासाठी
तुलनेत १.४ टक्क्यांनी वाढले आहे.
जागतिक इथेनॉल उत्पादनात ब्राझीलचा
ब्राझीलचे ऊसचित्र
क्रमांक दुसरा आहे, तर एकूण जागतिक
उत्पादनापैकी २० टक्के वाटा असून, जागतिक
निर्यातीतही २० टक्के वाटा आहे. यंदाच्या
ऊस गाळप
हंगामात कारखान्यांनी २४.९६ अब्ज लिटर
लानाओ डेल नॉर्ट, फिलिपिन्स : येथे सोमवारी (ता. २५) आलेल्या चक्रीवादळामुळे इथेनॉलचे उत्पादन केले असून, गेल्या वर्षी
साखर उत्पादन
मोठ्या प्रमाणात जीवित तसेच वित्तहानी झाली आहे. शेतीलाही या वादळाचा फटका याच कालावधीत २४.७५ अब्ज लिटर निर्मिती
बसला असून, अनेक ठिकाणी वृक्ष उन्मळून पडले आहेत.
झाली होती.

(उत्पादन : अब्ज लिटरमध्ये)
(आलेख : अप्रमाणित)
२४.७५

गेल्या हंगामाचे

एकूण उस गाळपापैकी

५३
टक्के वापर
इथेनॉल
निर्मितीसाठी
(१ एप्रिल ते १५ डिसेंबरअखेरचे)
५७८.७६
३५.५६
(गाळप, उत्पादन : दशलक्ष टनांत)

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये
भारतीय सैनिकांची कारवाई
नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी पाकिस्तानी
हद्दीत शिरून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राइकनंतर
सोमवारी रात्री भारतीय लष्कराने
सीमेपलीकडे जाऊन आणखी एक मोठी
कारवाई केली आहे. भारतीय लष्कराच्या
या कारवाईत तीन पाकिस्तानी सैनिक ठार
झाले असून, एक सैनिक जखमी झाला
आहे.
काश्मीरच्या केरी सेक्टरमध्ये नुकतेच
पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन
करण्यात आले होते. या वेळी पाकच्या
गोळीबारात चार भारतीय जवान हुतात्मा
झाले होते. या हल्ल्याला प्रत्युत्तर
देण्यासाठी भारतीय सैन्याने पुन्हा एकदा
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शिरून यशस्वीपणे
कारवाई केली. सूत्रांच्या माहितीनुसार,
सोमवारी संध्याकाळच्या सुमारास भारतीय
लष्कराचे एक विशेष पथक पुंछ सेक्टरमधून
सीमारेषेपलीकडे गेले. येथून भारतीय
जवानांनी पाकच्या रावळकोट सेक्टरमधील
रुख चकरी परिसरात प्रवेश केला व त्या
ठिकाणी गस्त घालत असलेल्या पाकिस्तानी
सैनिकांना कंठस्नान घातले.

