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धान उत्ऩादकाांना ममलणार ददऱाशा

मुांबई : गोंददया जिल्ह्याचे ळैभळ आणण ननशगध शौंदयाधची प्रनतक अशऱेल्हया शारश ऩसाच्या शांळधधनाशाठी आणण त्याांच्याशाठी घरटे
बाांधणऱ्या “शारश ममत्ाांना” प्रोत्शाषन दे ण्याशाठी राज्याच्या ळन वळभागाने ऩुढाकार घेतऱा आषे ; ळनमांत्ी ना. श्री. शध
ु ीर मुनगांटीळार
याांनी या शांदभाधत बैठक घेळून ऩसाचे शांळधधन करणाऱ्या ऴेतमाऱाच्या प्रोत्शाषानात्मक बसीशाकरीता तरतूद करण्याचा मषत्ळऩुणध
ननणधय घेण्यात आऱा. व्याघ्र प्रकल्हऩाच्या ननयामक मांडलाच्या बैठकीत षा ननणधय घेण्यात आऱा.

गोंददया जिल्ह्यातीऱ व्याघ्र शांळधधन प्रनतष्ठानच्या शन 2022-2023 च्या अथधशांकल्हऩात खािगी िमीनीळर शारश ऩसाांना
घरटे बाांधल्हयाळर घरटयाांचे ळ ऩक्षयाांचे शांळधधन करणाऱ्याश प्रोत्शाषानात्मक रक्कम दे ण्याची तरतूद करण्यात आऱी षोती. शारश
ऩसाचे घरटे अशऱेल्हया ऴेत माऱकाश ळ ऱागून भातऴेती करणाऱ्या ऴेतमाऱकाांना दर ळवी मकमान

0 षिार पयऩये प्रोत्शाषानात्मक

रक्कम दे ण्याचा ननणधय घेण्यात आऱा आषे .

शारश ऩक्षयाांचा वळणीचा षां गाम शांऩून

शारशऩसी वऩऱाांना दश
ु रीकडे घेऊन िाईऩयंत ऴेतमाऱकाने शारशऩसाांना शांरसण दे ण्यात

याळे ; याबाबत ऩाषणीनांतर खात्ी झाल्हयाळर षी रक्कम दे ण्यात येईऱ.
गोंददया जिल्ह्यातीऱ ळाघ नदी तशेच गोंददया ळ भांडारा जिल्ह्याच्या मशमेळपयन ळाषणाऱ्या ळैनगांगा नदीचे खोरे ळ त्याऱगत
अशऱेल्हया भाताच्या ऴेतीत तशेच तऱाळामध्ये शारश ऩक्षयाांचे अजततत्ळ आषे . शारश षा तथाननक तथऱाांतर करणारा ऩसी अशन
ू
दऱदऱ ळ ऩानतथल ऩयाधळरण षा त्याचा मुख्य अधधळाश आषे . षा ऩसी या दोन जिल्ह्याळरीऱ भूभाग तशेच मध्यप्रदे ऴ मधीऱ
बाऱाघाट ऩररशरात आढलतो. शारश ऩसी गोंददया जिल्ह्याचे ळैभळ ळ शौंदयाधचे प्रनतक आषे . शारश ऩक्षयाांचे शांरसण ळ
शांळधधनकररता ऴेतकरी, ऩसी प्रेमी, वळद्याथी याांच्याशष ळनवळभाग प्रयत्न करीत आषे .
एकदा िोडी तयार झाल्हयानांतर ती कायम तळरूऩी दटकते. अनक
ु ू ऱ अशऱेल्हया सेत्ातच शारश ऩक्षयाांचे अजततत्ळ मयाधददत रादषऱे
आषे . षा शळधभसी ऩसी अशून मकडे, कीटक, धान्य, गळताचे ळीि, शरऩटणारे प्राणी षे त्याचे मुख्य अन्न आषे .
या ननणधयाांमुल नैशधगधक शाधनशांऩत्ती ळ िैळवळधधतेने शमध्
ृ द अशऱेल्हया गोंददया जिल्ह्यात शारश ऩसाांचे ळ त्याांच्या
घरटयाांचे शांळधधन षोणार अशून ननशगध प्रेमी ळ ऩसीप्रेमीांना ददऱाशा ममलाऱा आषे .

