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शेतकऱय ुंच्य मितीत कोणतीही कप त न ही
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शेतकऱयाुंच्या मनात ववपयाास व सुंभ्रम ननमााण करणारा आहे . भाजप-सेना
शासनाने शेतकऱयाुंच्या मितीत कोणतीही कपात केलेली नसन
ू मागील वषाापेक्षा
िीड पट जाथत मित या वषी दिलेली आहे .

शासनाने दिनाुंक 31 डडसेंबर 2015 रोजी शेतकऱयाुंना तातडीने मित

उपलब्ध करुन िे ण्याच्या दृष्टीने मित वाटप करण्याबाबत सवा स्जल्हाधधकाऱयाुंना
ननिे श दिले होते.

त्या ननिे शामध्ये अधधक सथपष्टता येण्यासाठी दिनाुंक 7

जानेवारी 2016 रोजी मित व पनवासन ववभागाने दिनाुंक 13 मे 2015
रोजीच्या शासन ननणायातील तरतिीनसार मितीचे वाटप करण्याचे ननिे श दिले
आहे त.

सिर
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द्यावयाच्या मितीचे ननकष आहे त.
सवा
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ू ा िे शातील

त्याच

ननकषानसार

शेतकऱयाुंना यती शासनाने मित जाहीर केली आहे .

या

वषी

महाराष्रातील

सन 2014 साली कोरडवाहू शेतीसाठी 4500 रुपये प्रनत हे कटर मित दिली
होती, तर या वषी त्यामध्ये वाढ करुन रुपये 6800 प्रनत हे कटर एवढी मित
दिली आहे . ओललताखालील शेतीस सन 2014 मध्ये प्रनत हे कटर 9000 िे ण्यात

आली होती, तर या वषी यती शासनाने 13500 प्रनत हे कटर दिलेली आहे .
बहवावषाक फळ वपकाुंकररता सन

2014 मध्ये 12000 प्रनत हे कटर िे ण्यात

आली होती, तर या वषी 18000 प्रनत हे कटर मित िे ण्यात आली आहे .

तसेच सन 2014 साली 50 टकके व त्यापेक्षा अधधक झालेल्या शेत वपकाुंच्या
नकसानीसाठी मित िे य होती, तर यती शासनाने 33 टकके व त्यापेक्षा अधधक

झालेल्या शेत वपकाुंच्या नकसानीसाठी मित जाहीर केली आहे . त्यामध्ये सन

2014 च्या तलनेत या वषी िीड पट अनतररकत मित िे ण्यात आल्याचे दिसन
ू
येते.

ववरोधकाुंनी मित कमी केल्याचा जो काुंगावा केला आहे तो दिनाुंक 20

माचा 2014 च्या शासन ननणायातील ककुंमतीची तलना या वषीच्या ककुंमती

ववचारात घेऊन केलाआहे .
करणारी आहे .

अशी तलना सवाथवी चकीची व शेतकऱयाुंची दिशाभल
ू

कारण 20 माचा 2014 चा शासन ननणाय अवेळी पाऊस व

गारपीटीमळे झालेल्या नकसानीसाठी िे ण्यात आलेल्या ववशेष पॅकेजनसार होता.
या वरुन ववरोधक केवळ अपप्रचार करीत असल्याचे थपष्ट होते.

भाजपा-लशवसेना सरकार महाराष्रातील िष्काळग्रथत शेतकऱयाुंच्या पाठीशी
खुंबीरपणे उभे असन
ू शेतकऱयाुंना िष्काळी पररस्थितीमध्ये मित करण्यास बाुंधील
आहे , याबाबत राज्यातील शेतकऱयाुंनी ववरोधकाुंच्या भल
ू िापाुंवर ववश्वास ठे ऊ
नये, असे आवाहन कृषी तसेच मित व पनवासन मुंत्री एकनािराव खडसे याुंनी
केले आहे .
**-**
कृपया प्रलसध्िीसाठी

