ननमोजित तायखाॊप्रभाणेच आधायबूत केंद्र वुरु शोणे आलश्मक
■ लन भॊत्री वध
ु ीय भुनगॊटीलाय

धान खये दी वॊदबाात अभ्माव कयण्मावाठी अभ्मावगट स्थाऩन कयण्मात मेणाय
■ अन्न ल नागयी ऩुयलठा ल ग्राशक वॊयषण भॊत्री यवलॊद्र चव्शाण

भुॊफई, दद. २२: खयीऩ शॊ गाभातीर धान खये दी १ ऑक्टोफय योिी आणण यफी शॊ गाभातीर धान खये दी १ भे
योिी वुरू कयण्माचे ळावकीम धोयण आशे . त्माभुऱे ननमोजित तायखाॊप्रभाणेच आधायबूत केंद्र वुरु शोणे
आलश्मक अवल्माचे लन भॊत्री वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय माॊनी वाॊगगतरे. धान खये दी अॊतगात ळेतकऱमाॊच्मा
अडचणीव वोडवलण्मावाठी एक अभ्मावगट स्थाऩन कयण्मात मेईर अवे अन्न ल नागयी ऩुयलठा ल ग्राशक
वॊयषण भॊत्री यवलॊद्र चव्शाण माॊनी वाॊगगतरे.

गोंददमा, चॊद्रऩूय, बॊडाया आणण गडगचयोरी

जिल्शमातीर आधायबूत धान खये दी अॊतगात उद्बलणाऱमा वलवलध

अडचणी ननकारी काढण्मावॊदबाातीर फैठक आि लनभॊत्री वध
ु ीय भन
ु गॊटीलाय आणण अन्न ल नागयी ऩयु लठा
ल ग्राशक वॊयषण भॊत्री यवलॊद्र चव्शाण माॊच्मा अध्मषतेखारी आमोजित कयण्मात आरी शोती. मा फैठकीरा
खावदाय वुनीर भें ढे, वलाश्री आभदाय वलिम यशाॊगडारे, वाशवयाभ कोयोटे ,वुबाऴ धोटे ,वुधा तेरॊग, , अन्न ल
नागयी ऩयु लठा ल ग्राशक वॊयषण वलबागाचे वगचल वलिम लाघभाये , चॊद्रऩयू चे जिल्शागधकायी वलनम गौडा
माॊच्मावश गोंददमा, बॊडाया आणण गडगचयोरी जिल्शमाचे जिल्शागधकायी जव्शडडओ कॉन्पयजन्वॊगद्लाये उऩजस्थत
शोते.

श्री. भुनगॊटीलाय म्शणारे की, जिल््मातीर आधायबूत केंद्राॊलय फशुप्रतीक्षषत अवरेरी धानाची खये दी अखेयीव
वुरू झारी अवरी तयी लेग भॊद आशे . भॊिुयी मभऱारेल्मा काशी केंद्रालयच प्रत्मषात खये दी वुरु आशे
माफाफतची वला भादशती ऩणन वलबागाने एकत्र कयाली. धान उत्ऩादक ळेतकऱमाॊना धान आधायबूत केंद्राॊलय
आऩरे धान वलकण्मावाठी दयलऴी भन:स्ताऩ वशन कयाला रागत अवल्माने शी प्रक्रिमा वयऱ, वुरब आणण
वयु ऱीत कयण्मावाठी उऩाममोिना तातडीने कयण्मात माव्मात. तवेच मेत्मा 15 ददलवाॊत धान खये दी
वॊदबाात एक स्लतॊत्र फैठक उऩभुख्मभॊत्री दे लेंद्र पडणलीव माॊच्मा अध्मषतेखारी आमोजित कयण्मात मेईर
अवे वाॊगगतरे.

धान खये दी प्रक्रिमा ननमोजित लेऱाऩत्रकानुवाय शोणे आलश्मक आशे . तवेच मालऴी धान खये दी वॊदबाातीर
ळावन ननणाम उमळया ननगामभत झाल्माने ळेतकऱमाॊची नोंदणी शोण्माव वलरॊफ शोतो, त्माभऱ
ु े मानॊतय शे अवे
शोणाय नाशी मावाठी एक एवओऩी तमाय कयण्मात माली. गोंददमा, बॊडाया आणण गडगचयोरी

माॊच्माऩेषा

चॊद्रऩूय मेथे धान खये दी कभी झारी आशे माचे नेभके कायण काम आशे शे तऩावून घ्माले अळा वूचना श्री.
भन
ु गॊटीलाय माॊनी वॊफॊगधत जिल्शागधकायी माॊना ददल्मा.

धान खये दी ऩावून ते धान उचरणे शा काऱ दोन भदशन्माॊच्मा

लयती नवाला. तवेच शे काभ लेऱेत शोईर

मावाठी एक मवस्टीभ तमाय कयण्मात माली.ऩणन वलबागाकडून आधायबूत केंद्राॊना भॊिुयी ददरी अवरी तयी
त्मा केंद्राॊलय फायदाना, ईरेजक्िक काटे , ओराला तऩावणायी भमळन आदी वादशत्माॊचा ऩुयलठा कयण्माव वलरॊफ
शोतो. शा वलरॊफ नेभका कळाभऱ
ु े शोतो आणण शोत अवल्माव माची कायणे ळोधन
ू काढून त्मालय तत्काऱ
उऩाम कयण्मात माले अवे ननदे ळ अन्न ल नागयी ऩुयलठा भॊत्री यवलॊद्र चव्शाण माॊनी ददरे.

ऩणन वलबागारा माऩूलीच धान खये दी आणण बयडाई फाफतचे ननदे ळ दे ण्मात आरे अवल्माने ऩणन
वलबागाने माफाफत त्लयीत अॊभरफिालणी कयणे आलश्मक आशे .धान खये दीकरयता ऑनराईन आधाय
आॉथदटकेळन आणण राईव्श पोटो मवस्टीभ तमाय कयणे, नोंदणीकृत ळेतकऱमाॊना भोफाईर ॲऩद्लाये
ऑनराईन नोंदणी कयणे तवेच लन शक्क िमभनीलयीर धान खये दी कयण्माफाफत वॊफॊगधत जिल्शागधकायी
माॊनी प्रभाणणत करुन ददल्माप्रभाणे खये दी कयणे गयिेचे अवल्माचेशी श्री. चव्शाण मालेऱी म्शणारे.

