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गारपिटीने सव्वा लाख हेक्टरवर नुकसान

अमरावती, बुलडाणा, जालना, बीड जिल्ह्यांना सर्वाधिक फटका
टीम ॲग्रोवन

पुणे : विदर्भ, मराठवाड्यासह खान्देशातील काही भागांत
झालेल्या गारपिटीसह मुसळधार पावसाने राज्यातील तेरा जिल्ह्यांत
मिळून सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्रावर नुकसान झाल्याचा प्राथमिक
अंदाज आहे. सोमवारी (ता. १२) आणि आज (ता.१३) ही
पावसाचा अंदाज असल्याने या नुकसान क्षेत्रात वाढ होण्याची
भीती आहे. तसेच पावसानंतर चार-पाच दिवसांत पिकाची
नुकसानपातळी वाढते. ३३ टक्केंच्या वरील नुकसान भरपाईस
पात्र असल्याने, पंचनामे करताना पीक नुकसानीचा पुढील
कालावधीही धरावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
दरम्यान, परभणी जिल्ह्यात भगीरथीबाई पांडुरंग कांबळे यांचा चुडावा
(ता. पूर्णा) शिवारात सोमवारी (ता. १२) गारपिटीत सापडल्याने मृत्यू
सोमवारी
यवतमाळ : यवतमाळ जिल्ह्यातील काही भागांत गारपीट झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. (दुसऱ्या छायाचित्रात)
झाला व इतर सहाजण जखमी झाले. 
पान ४ वर
पुन्हा तडाखा चुडावा (ता.पूर्णा, जि.परभणी) शिवारात दुपारी साडेचारच्या सुमारास झालेल्या गारपिटीत ज्वारीसह, फळपिकांचे नुकसान झाले.

आजही इशारा

भारतीय हवामान खात्याच्या नागपूर व मुंबई केंद्राकडून
मिळालेल्या सूचनेनुसार, येत्या ४८ तासांमध्ये विदर्भामध्ये
(विशेषत: अमरावती आणि नागपूर विभाग) वादळीवारा,
वीज व प्रामुख्याने गारपीट होण्याची तसेच मराठवाड्याच्या
बहुतांश भागात वादळीवारा होण्याची शक्यता आहे. या
पार्श्वभूमीवर या भागातील शेतकऱ्यांनी दक्षता घेण्याचे
आवाहन मंत्रालयातील आपत्ती निवारण कक्षाने केले आहे.

    प्रभावित प्रमुख जिल्हे 
विदर्भ : अमरावती, बुलडाणा,
वाशीम, अकोला, यवतमाळ, वर्धा
मराठवाडा : जालना, बीड,
परभणी, लातूर, उस्मानाबाद,
हिंगोली
खान्देश : जळगाव

बाधित क्षेत्राच्या संख्येत 
वाढ होण्याची शक्यता
रब्बी : गहू, हरभरा, मका,
आमचे सरकार प्रत्येक नुकसानग्रस्त 
वर्तविण्यात येत असून
ज्वारी, करडई आदी
शेतकऱ्यांना मदत देणारे आहे. रविवारी
क्षेत्रिय स्तरावरून पुढील दोन ते
फळबागा : संत्रा, मोसंबी, लिंबू,
झालेल्या गारपीटग्रस्तांनाही शासन मदत 
तीन दिवसांत नुकसानाचा परिपूर्ण 
आंबा आदी
करेल. गेल्या सरकारने १५ वर्षांत ५ हजार कोटीही
अहवाल प्राप्त होईल.
इतर : भाजीपाला, ऊस, टरबूज, दिले नाहीत. आम्ही ३ वर्षांत १२ हजार कोटी दिलेत.
- पांडुरंग फुंडकर,
खरबूज, भोपळा, चारापिके आदी 
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
कृषिमंत्री

    नुकसानग्रस्त पीक... शासन मदत करेल

कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची वारी आळंदीत

सकाळ-ॲग्रोवन सरपंच महापरिषद गुरुवारपासून; मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन; पंकजा मुंडे यांची प्रमुख उपस्थिती
पुणे (प्रतिनिधी) : राज्यातील तमाम
सरपंच मंडळींच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरलेली
आणि कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाचा नारा बुलंद
करणारी सकाळ ॲग्रोवनची सातवी सरपंच
महापरिषद यंदा आळंदी (जि. पुणे) येथे
१५ व १६ फेब्रुवारीला होत आहे. तीर्थक्षेत्री
भरणाऱ्या या ग्रामविकासाच्या वारीत
राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील एक हजाराहून
अधिक उपक्रमशील सरपंच सहभागी होत
आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या
प्रमुख उपस्थितीत होत असलेल्या सरपंच
महापरिषदेसाठी राज्यभरातील निवडक

अनुभवी,सुशिक्षित
सरपंचांची निवड
करण्यात आली
आहे. संसाराप्रमाणेच
ग्रामविकासाचाही गाडा
कुशलपणे हाताळणाऱ्या अनेक महिला
सरपंचही महापरिषदेत सहभागी होत आहेत.

महापरिषदेचा समारोप जलसंधारणमंत्री प्रा.
राम शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत १६

फेब्रुवारीला होणार आहे.
आळंदीमधील माउली समाधी
मंदिराजवळ असलेल्या फ्रूटवाले धर्मशाळा
सभागृहात गुरुवारी सकाळपासून सुरू
होत असलेल्या या महापरिषदेचे मुख्य
प्रायोजक‘फोर्स मोटर्स’हे आहेत. स्मार्टकेम
टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आणि विक्रम चहा

हे प्रायोजक आहेत. याशिवायमहाराष्ट्राचा
जलसंधारण विभाग, रोजगार हमी
योजना विभाग, पशुसंवर्धन विभाग
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान यांचा
सहयोग या उपक्रमासाठी मिळालेला
आहे.
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ग्रामविकासाचे संचित
‘अॅग्रोवन सरपंच महापरिषदे’तून सरपंचांना त्यांचे अधिकार आणि जबाबदारी अशा दोन्ही मुद्द्यांवर
कामकाजासाठी दिशा मिळणार आहे. विविध खात्यांच्या मंत्र्यांबरोबरच ग्रामविकास, जलसंधारण, कृषी
क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अधिकारी व ज्यांनी प्रत्यक्ष ग्रामविकासाचे प्रयोग राबवले, अशा मान्यवरांचे मार्गदर्शन
सरपंचांना दोन दिवसांच्या भरगच्च कार्यक्रमांमधून लाभणार आहे.

