शेतक-यांना मळणार फवारणी रक कट : तहसीलदार यांया अयतेत स मती गठत

(फोटो : िजहा तरय बैठकत उपि थत िजहाधकार डॉ. राजेश दे शमख
ु , सोबत म#
ु य काय$कार अधकार दपक &संगला, सहायक
िजहाधकार पंकज आशीया, ,नवासी उपिजहाधकार नर/ 0 फुलझेले)

2द. ५:

कटकनाशकां4या फवारणीमुळे शेतक-यांचा म9ृ यु होणे. तसेच आरो:याचा गंभीर <=न ,नमा$ण होत आहे .

9यामुळे उपाययोजनेचा भाग >हणन
ू बळीराजा चेतना अ&भयानांतग$त िज@यातील सव$ Aामपंचायतींना फवारणी रBक कट
तातडीने उपलCध कDन दे Eयात यावे. तसेच कट वाटपासाठF तहसीलदार यां4या अGयBतेत तालक
ु ा

तरावर स&मती ग2ठत

करEयात यावी. असे ,नदH श िजहाधकार डॉ. राजेश दे शमख
यांनी 2दले. यावेळी मु#य काय$कार अधकार दपक
ु
&संगला, सहायक िजहाधकार पंकज आशीया, ,नवासी उपिजहाधकार नर/ 0 फुलझेले, िजहा अधीBक कृषी अधकार
एन.एम.

कोळपकर, िजहा कृषी Kवकास अधकार Lी.कळसाईत उपि थत होते.
िज@यातील Nया तालुOयामGये कटकनाशका4या फवारणीमुळे अपघाता4या घटना घडत आहे . अशा तालुOयातील

Aाम पंचायतींना <ती Aामपंचायत ५ फवारणी रBक कट पुरKवEयात यावे. तसेच इतर Aाम पंचायतींना खबरदारचा उपाय
>हणन
ू <ती Aामपंचायत २ फवारणीरBक कट पुरKवEयात यावे. यासाठF लागणारा आव=यक ,नधी िजहाधकार यांचे
अGयBतेत बळीराजा चेतना अ&भयान स&मती4या खा9यामGये जमा असलेया लोकवग$णी4या ,नधीमधन
ु पुरKवSयात यावे,
असे ,नदH श दे Sयात आले.
तालुका

तरावर फवारणी रBक कट Kवतरत करSया4या कामाकTरता तहसीलदार यांचे अGयBतेखाल सं,नयंUण

स&मती ग2ठत करSयात यावी. तर सद य >हणन
ू गटKवकास अधकार, तालक
ु ा कृषी अधकार, लेखाधकार (पं.स.)
यांचा समावेश करSयात यावा. अशा सूचनाह दे Sयात आया. स&मतीने तालुOयातील Aामपंचायतींना पुरवावया4या
फवारणीरBक कट खरे द करSयाकTरता Aामपंचायतींना ,नधीचे Kवतरण करणे. Aामपंचायतींनी फवारणी रBक कटची
खरे द कDन फवारणीकरता कट दोन 2दवसात उपलCध कVन दे Sयाचे ,नदH श दे Sयात आले. तसेच गावातील कुठलाह
शेतकर फवारणी रBक कट&शवाय फवारणी करणार नाह, याची दBता स&मतीने Wयावी. अशा सूचना दे Sयात आया.
यासाठF संबंधत Aामपंचायतींनी माग$दश$न करणे, यो:य ते ,नदH श दे णे. तसेच सीएसआर चे माGयमातन
ू <ाXत होणा-या
संरBक कYस सG
ु दा कृषी Kवकास अधकार व िजहा अधीBक कृषी अधकार यांचे माफ$त Kवतरत कराZयात. याबाबतची
काय$वाह

तालक
ु ा तरय स&मतीने पार पाडावी.
Aामपंचायतींना पुरKवSयात आलेया कटची न[दवहमGये न[द घेऊन ह कट फवारणीकTरता शेतक-यांना

]यावी. फवारणी झायानंतर कट

व4छ कVन इतर शेतक-यांना फवारणीकTरता उपलCध कVन ]यावीत. तसेच

गावातील कुठलाह शेतकर फवारणी कट &शवाय फवारणी करणार नाह, याची दBता Aाम तरय स&मतीने Wयावी असे
,नदH श

िजहाधकार डॉ. राजेश दे शमख
ु यांनी 2दले.
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