*भानलतेची बालना ठे लून पऩकाांचे ऩांचनाभे कयालेत: ना. वुधीय भुनगांटीलाय*

*अलकाऱी ऩालवाभऱ
ु े झारेल्मा नक
ु वानीफाफत आढाला वबा*
==============================================================
चांद्रऩूय, दद. 2 नोव्शें फय: वतत वुरू अवरेल्मा अलकाऱी ऩालवाभुऱे ळेतकऱमाांचे अतोनात नुकवान झारे अवून
वयकाय ळेतकऱमाांच्मा ऩाठीळी खांफीयऩणे उबे आशे . चांद्रऩूय जिल्शा प्रळावनाने ळेतकऱमाांना रलकयात रलकय
नुकवानबयऩाई मभऱाली माकरयता भानलतेची बालना ठे लून नुकवान झारेल्मा पऩकाांचे तात्काऱ ऩांचनाभे
कयालेत, अवे ननदे ळ ऩारकभांरी ना. वुधीय भुनगांटीलाय माांनी ददरे. ददनाांक 2 नोव्शें फय 2019 योिी
जिल्शाधधकायी कामाारमातीर ननमोिन बलनात आमोजित आढाला वबेत ते फोरत शोते.

चांद्रऩूय जिल््मात वुरू अवरेल्मा अलकाऱी ऩालवाभुऱे ळेतकऱमाांना पाय भोठा शादया फवरेरा आशे . काऩूव,

वोमाफीन, धान मा भुख्म पऩकाांचे भोठे नुकवान झारेरे आशे . ळेतकऱमाांना नुकवान बयऩाई रलकयात रलकय
दे ता माली मावाठी याज्म वयकाय आग्रशी अवन
ू प्रळावनाने गतीने काभ कयाले. नक
ु वान झारेल्मा पऩकाांचे

ऩांचनाभे कयण्माव कोणतीशी शमगम करू नमे. वांकटात वाऩडरेल्मा ळेतकऱमाांना त्मातून फाशे य काढण्मावाठी
प्रत्मेक ळावक म अधधकायी तवेच कभाचाऱमाांनी भानलतेच्मा दृजटटकोनातून काभ कयाले. ऩांचनाभे कयताना

कोणतीशी चक
ू शोणाय नाशी माची दषता घ्माली. काशी अडचणी ननभााण झाल्माव त्मा दयू कयण्माव प्राधान्म
ददरे िाईर. ऩयां तु पलपलध कायणे वाांगून ळेतकऱमाांची अडलणूक कयता काभा नमे. ळेतकऱमाांच्मा पऩकाांचे
ऩांचनाभे कयणे मा काभारा प्राथमभकता द्माली, अळा वूचना त्माांनी मालेऱी ददल्मा.

वोफतच प्रधानभांरी ळेतकयी वन्भान मोिनेचा ननधी ळेतकऱमाांऩमंत ऩोचलण्मावाठी प्रळावनाने ऑनराइन
प्रक्रिमेभध्मे झारेल्मा चुका रलकयात रलकय दरु
ु स्त कयाव्मात. मा काभारा गती दे ण्मावाठी जिल््मातीर

वला रोकप्रनतननधीांनी ऩढ
ु ाकाय घ्माला. जिल्शा प्रळावनाने मा मोिनेवांदबाात रोकप्रनतननधीांना प्रमळषण द्माले.
मावाठी पलळेऴ वबा आमोजित कयाली. तवेच शी मोिना प्रत्मेक ळेतकऱमाांऩमंत ऩोशोचाली माकरयता क्रकवान
वन्भान ऩांधयलडा याफलल्मा िाईर. तवेच केंद्र वयकाय स्तयालय अवरेल्मा वभस्मा रलकयात रलकय

वोडलल्मा िाईर. ऩयां तु उलारयत ळेतकऱमाांऩमंत मा मोिनेचा राब शोण्मावाठी प्रळावन तवेच जिल्शा ऩरयऴद
वबाऩती, जिल्शा ऩरयऴद वदस्म, ऩांचामत वमभती वबाऩती ल उऩवबाऩती, ऩांचामत वमभती वदस्म माांनी

ऩुढाकाय घ्माला. मा मोिनेच्मा राबार्थमांभध्मे चांद्रऩूय जिल््मारा प्रथभ िभाांकाचा जिल्शा फनलण्मावाठी
प्रत्मेकाने आऩरे मोगदान द्माले, अवे आलाशनशी त्माांनी मालेऱी केरे.

मा आढाला वबेरा पलबागीम कृऴी वशवांचारक यलीांद्र बोवरे, जिल्शाधधकायी डॉ. कुणार खेभनाय, ननलावी

उऩजिल्शाधधकायी घनश्माभ बग
ु ालकय, जिल्शा अधीषक कृऴी अधधकायी डॉ. उदम ऩाटीर, जिल्शा ऩरयऴदे च्मा
कृऴी वबाऩती अचानाताई िीलतोडे, वभाि कल्माण वबाऩती ब्रििबूऴण ऩाझाये , स्थामी वमभती वबाऩती

याशुर ऩालडे तवेच उऩपलबागीम अधधकायी, उऩपलबागीम कृऴी अधधकायी, तशवीरदाय, जिल्शा ऩरयऴदे चे वला
वबाऩती, जिल्शा ऩरयऴद वदस्म, ऩांचामत वमभती वबाऩती तवेच उऩवबाऩती, तारुका कृऴी अधधकायी
प्राभुख्माने उऩजस्थत शोते.
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