विधान सभा / विधान पविषद कामकाज

मुंबई, वदनाुंक 14 मार्च 2016

दुष्काळ दूर करण्यासाठी व शेतक-याांना ददलासा दिळावा म्हणून राज्य शासन
शे तक-याांच्या पाठीशी खां बीरपणे उभे आहे
िांत्री एकनाथराव खडसे याांचे दुष्काळावरील चचे ला उत्तर
-

मुंबई, वद.14 मार्च – िाज्यातील दष्काळ, टुं र्ाई पविस्थिती तसेर् शेतक-याुंच्या
आत्महत्या या विषयािि आमदािाुंनी केलेल्या सूर्ना मी थिीकािल्या आहे त. दष्काळ दूि
किण्यासाठी ि शेतक-याुंना वदलासा वमळािा म्हणून िाज्य शासन शेतक-याुंच्या पाठीशी
खुंबीिपणे उभे आहे . शेतक-याुंच्या मनातील नैिाश्य दूि झाले पावहजेत, यासाठी आम्ही
प्रयत्नाुंर्ी पिाकाष्ठा किीत आहोत, असे कृ वष मुंत्री एकनाििाि खडसे याुंनी आज विधान
सभेत ि विधान पविषदे त साुंवितले. िेले दोन वदिस दष्काळ या विषयािि झालेल्या र्र्े अुंती
ते बोलत होते.
दष्काळ वनिािणािच िाज्य शासनाने योजलेल्या उपायाुंर्ी मावहती दे ताना खडसे याुंनी
साुंवितले की, वपण्याच्या पाण्यार्ा पििठा टुं र्ाईग्रथत भािात व्हािा, यासाठी टँकि मुंजिू
किण्यार्े अवधकाि तहवसलदािाुंना दे ण्यात आले आहे त. तात्पित्या पाणी पििठा योजनेर्ी
उद्भिापासूनर्ी दोन वक.मी. मयादा काढू न पार् वक.मी. केली असून योजना मुंजिीर्े एक कोटी
रुपये खर्ापयचन्तर्े अवधकाि वजल्हावधका-याुंना, ति रुपये पार् कोटी पयचन्तर्े अवधकाि
विभािीय आयक्ताना दे ण्यासुंबुंधीर्े आदे श लिकिर् दे ण्यात येणाि आहे त. ही अट तीन
मवहन्याकविता वशिील किण्यात आली आहे . वपण्याच्या पाण्यासाठी विहीिी खोल किणे,
विवहिीत बोअि घे णे, विधण विहीिी ि बडक्या मुंजिीर्े अवधकाि वजल्हावधका-याुंना दे ण्यात
आले आहे त.
पाणी नसेल अशा खेडयात दूि िरुन पाणी आणून दे ण्यार्े अवधकाि
वजल्हाथतिीय सवमती ि वजल्हावधकािी याुंना दे ण्यात आले आहे त.
लोकाुंसाठी वपण्याच्या पाण्यार्ी व्यिथिा किण्याबिोबिर् जनाििाुंसाठी दे खील
वपण्याच्या पाण्यार्ी व्यिथिा किण्यात येणाि आहे .
एक हजाि लोकिथतीच्या िािाला
वपण्याच्या पाण्यार्ा पििठा किताना 25 टक्के अवधकर्ी िक्कम दे ऊन जनाििाुंसाठी पाणी
आणण्यार्ी मभा दे ण्यात येणाि असल्यार्े खडसे याुंनी सभािृहात साुंवितले. जनाििाुंसाठी
र्ािा छािण्या उघडण्यामािील िैिव्यिहाि आवण िैिप्रकाि टाळलेर् पावहजेत, असा शासनार्ा
दष्ृ टीकोन असून ििज असेल तेिे र्ािा छािण्या सरु किण्यार्े अवधकाि वजल्हावधकािी याुंना
वदले आहे त. र्ािा पिे शा प्रमाणात उपलब्ध व्हािा म्हणून िन खात्यार्ी किणे िाखीि ठे िली
असून जेिे अवतविक्त र्ािा आहे , तो र्ािा ििजेच्या वठकाणी िाहू न नेण्यार्े अवधकाि ि वनधी
वजल्हावधका-याुंना दे ण्यात आला आहे . जनाििाुंसाठी र्ािा 24 तासात उपलब्ध व्हािा, अशी
व्यिथिा केली आहे . र्ािा छािण्यािि िाज्य शासनाने आता पयचन्त 109 कोटी रुपये खर्च
केले आहे त.
मािेल त्याला शेततळे ही योजना सरु केली असून वतच्या अुंतिचत 51 हजाि शेततळी
आपण दे णाि आहोत.
शेततळे वमळािे यासाठीउ आज पयचन्त 36,000 शेतक-यानी
ऑनलाईन पध्दतीने शासनाकडे अजच केले आहे त. एका शेततळयासाठी िाज्य शासनाने 50
हजाि रुपये दे णाि आहे .

पीक पैसेिािी / आणेिािीर्ी पध्दत बदलली असून तीमध्ये सधािणा केली आहे .
नैसर्गिक आपत्तीमळे वपकाुंर्े नकसान झाल्यास पूिीच्या 50 टक्क्यार्ी मयादा 33 टक्के एिढी
केली आहे . िीज, आि, अपघात, सपचदुंश इत्यादी कािणाुंमळे शेतक-याुंर्ा मृत्यू झाल्यास
िोपीनाि मुंडे विमा योजने अुंतिचत दीड लाखाुंऐिजी र्ाि लाख रुपये दे ण्यार्ा वनणचय घे ण्यात
आला आहे . यार्ा लाभ िाज्यातील एक कोटी पथतीस लाख शेतक-याुंना होणाि आहे .
आज पयचन्त टुं र्ाई भािात शेतक-याुंच्या कृ वष पुंपाच्या िीज दे यकात 33.50 टक्के सूट
दे त होतो . आता या पढे दष्काळी पविस्थितीत शेतक-याुंने िीज िापिली नसेल ति िीज
दे यकात 100 टक्के सूट दे ण्यात येणाि आहे .
शेतक-याुंच्या िाई, म्हशी, िाढि, उुं ट, इत्यादी जनाििाुंर्ा नैसर्गिक आपत्तीमळे मृत्यू
झाल्यास िाई – म्हशीसाठी प्रवत जनािि 30,000 रुपये , िाढि, उुं ट प्रवत जनािि 15,000
रुपये, कोंबडया, बदक प्रवत पक्षी 50 रुपये याप्रमाणे मदत दे ण्यार्ा वनणचय अिोदिर् घे तला
आहे .
दष्काळ वनिािणासाठी िेल्या 10 िषात वमळाली नाही, एिढी आर्गिक मदत केंद्र
शासनाकडू न महािाष्राला वमळाली. केंद्राने 3,049 कोटी रुपये या कामासाठी िाज्याला वदले,
ति, िाज्य शासनाने 4,000 कोटी रुपयाुंर्ी तितूद अिचसुंकल्पातर् केली. आता पयचन्त
नैसर्गिक आपत्ती वनिािणासाठी 8,284 कोटी रुपये वितिीत केले आहे त. दष्काळी पविस्थिती
वनिािणासाठी नापीकी रुपये 2 कोटी, िािपीट रुपये 811 कोटी, र्ािा रुपये 109 कोटी, पाणी
रुपये 145 कोटी, वसर्न 1,997 कोटी, जमीन महसूलात सूट 114 कोटी, फी माफी 506
कोटी, याप्रमाणे वनधी वितिीत केला आहे . शालेय पिीक्षा शल्क माफी बिोबिर् टुं र्ाईग्रथत
भािातील बािािी पयचन्तच्या विद्यार्थ्यांर्े वनयवमत शल्क दे खील माफ किण्यार्ा आम्ही वनणचय
घे णाि आहोत.
पुंतप्रधान निें द्र मोदी याुंर्ी सिचकष पीक विमा योजना िाज्यात येत्या वदनाुंक 1 एवप्रल
2016 पासून लािू किण्यार्ा वनणचय आम्ही घेतला आहे . त्यानसाि या पीक विमा योजने
अुंतिचत वजिायती, वनम वजिायती आवण फळबािेसाठी अनक्रमे शेतक-याुंने एक रुपया, दोन
रुपये आवण पार् रुपये विमा हप्ता भिल्यास त्याला 100 रुपयाुंर्े विमा सुंिक्षण वमळणाि आहे .
या योजनेसाठी आम्ही दोन हजाि कोटी रुपयाुंर्ी तितूद केली आहे .
मनिे िा अुंतिचत काम किण्यासाठी युंत्रसामग्री िापिण्यािि बुंदी आहे . तसेर् वदली
जाणािी 181 रुपये मजूिी िाढिािी, अशी मािणी केली जात आहे . उद्या वदनाुंक 15 मार्च
2016 िोजी मी थित: वदल्ली येिे केंद्र सिकाि बिोबि बोलणी किणाि आहे ि मजूिीत िाढ
किािी, अशी आग्रही मािणी किणाि आहे . दष्काळामळे थिलाुंति िोखण्यासाठी मनिे िा
अुंतिचत िाज्यात 30,632 कामे सरुअसून त्यािि 4,66,664 मजूि उपस्थित आहे त. ििज
पडल्यास कामे तयाि असािीत म्हणून 4,62,287 कामे शेल्फिि आहे त. या कामाुंर्ी मजूि
क्षमता 1,302.38 कोटी एिढी आहे .
दष्ृ काळ इष्टापत्ती समजून िाज्य शासन िुंभीिपणे काम किीत आहे . बुंधािे , धिणे,
तलाि यामधील िाळ काढू न नेताना घे तले जाणािे थिावमत्िधन 100 टक्के माफ केले आहे .
एिढे र् नव्हे ति िाळ िाहू न नेण्यासाठी िाहनाुंकविता डीझेल दे खील शासन दे णाि आहे .
दष्काळग्रथत 14 वजल्हयात जे.सी.बी. तसेर् पोकलेन यासािखी युंत्रसामग्री खिे दी किण्यार्े

अवधकाि वजल्हावधकािी ि पालकमुंत्री याुंना वदले असून त्यार्ा उपयोि जलयक्त वशिाि
योजनेसाठी किण्यात येणाि आहे . याखेिीज िाळ काढण्यासाठी पाटबुंधािे विभािाकडील
युंत्रसामग्री दे ण्यार्ाही वनणचय घे तला आहे . विभािातफे 50 कोटी रुपयाुंर्ी निी युंत्र सामग्री
खिे दी किण्यासाठी लिकिर् वनविदा काढण्यात येणाि आहे . नाले रुुंदीकिणासाठी अशी
युंत्रसामग्री िापिण्याच्या सूर्ना वदल्या आहे त.
मनिे िाच्या माध्यमातून 100 टक्के अनदानािि फळ झाड लाििड योजना िाबविण्यात
येणाि आहे . या योजने अुंतिचत ही योजना आपल्या शेतािि बाुंधािि िाबिू इस्च्छणा-या शेतकयाुंना फळझाडार्ी िोपे, खते तसेर् कुंपाऊुंड बाुंधण्यार्ा खर्च िाज्य शासन दे णाि आहे .
नकसान झालेल्या जन्या फळबािाुंर्ी पनिउभािणी किण्यासाठी िाष्रीय फळबाि वमशनच्या
माध्यमातून िाज्याला हे क्टिी 25 हजाि ते 60 हजाि रुपयापयचन्त मदत वमळण्यार्ी अपेक्षा आहे .
िाज्य शासनाने नकसानग्रथत फळ बािेसाठी हे क्टिी 18 हजाि रुपये दे ण्यार्ा वनणचय अिोदिर्
घे तला आहे .
िाज्यातील धान, कापूस तसेर् सोयाबीनर्े उत्पादनात घट झाल्यामळे आम्हालाही िाज्य
शासनाने मदत किािी, अशी उत्पादकाुंर्ी मािणी होती. त्यानसाि ज्याना पीक विमा योजनेर्ा
लाभ झाला नाही, त्याुंनाही पीक विमा योजनेच्या 50 टक्के एिढी िक्कम मदत म्हणून दे ण्यार्ा
वनणचय घे तला ि त्यासाठी 1,000 कोटी रुपयाुंर्ी मदत दे ण्यार्ा वनणचय घे तला आहे .
नावपकी, कजचबाजािीपणा, कजच िसूलीर्ा तिादा ि अन्य कािणाुंमळे आत्महत्या
केलेल्या शेतक-याुंच्या कटुं वबयाुंना रुपये 1 लाख पयचन्त मदत दे त आहोत. मात्र, अशी मदत
दे ताना पोलीस ि महसूली अवधका-याुंकडू न र्ौकशी करुन शहवनशा केल्यानुंति अहिाल
येण्यात कालापव्यय होत असे. आता याबाबत पनर्गिलोकन किण्यात येणाि असून वनकष
वशिील किण्यात येणाि आहे . शासनाने या धोिणार्े पनर्गिलोकन करुन असे ठिविले
आहे की, कोणत्याही कटुं बातील कत्या शेतक-याांनी आत्िहत्या केली असेल तर त्या
शे तक-याच्या कुटुां दबयाांना कोणत्याही अटी व चौकशी दशवाय 1 लाख रुपयाांची
आर्थथक िदत प्रचदलत पध्दतीनुसार दे ण्यात ये ईल. आत्महत्येर्े कािण काय होते वकिा
आत्महत्या ही शेती सुंकटामळे केली आहे काय, याबाबत थितुंत्रपणे र्ौकशी किण्यात
येईल.
िकबाकीदाि आहे म्हणून शेतक-याला कजच दे ण्यात येणाि नाही, असे या पढे होणाि
नाही. ति शेतकिी िकबाकीदाि असला तिीही त्याला शेतीसाठी कजच दे ण्यात येणाि आहे .
आिामी काळात पािसार्े प्रमाण कमी झाल्यास पाणी पििठयार्ी सोय व्हािी
म्हणून जलथत्रोत िाखून ठे िण्याबिोबिर् कठोि वनणचय घ्यािे लािणाि आहे त. यामध्ये
वपण्याच्या पाण्यास प्राधान्य द्याियार्े असल्याने कदावर्त शेतीला पाणी वमळणाि नाही. पाणी
काटकसिीने िापिण्याबाबतर्े धोिण आम्ही त्या पूिीर् जाहीि केले असल्यार्े खडसे याुंनी
सभािृहात साुंवितले.
***********

