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मुंबई, दद. 28 एदिल, 2016
राज्यस्तरीय खरीप हुं गामपूर्व आढार्ा बैठक
यं दाच्या खरीप हं गामासाठी 53,282 कोटी रुपये पीक कर्जाचे उद्दीष्ट
- कृ षी मं त्री एकनाथराव खडसे
मुंबई, ददनाुंक 28 एदिल : यार्र्षीच्या खरीप हुं गामासाठी राज्य सरकारने
53,282 कोटी रुपयाुंच्या पीक कर्जाचे उद्दीष्ट दनश्चचत केले असून या खरीप
हुं गामासाठी दर्दर्ध िकारची 14 लाख 43 हर्जार क्वर्टल दबयाणी शेतकऱयाुं ना
उपलब्ध करुन दे ण्यात येणार आहे त. याचबरोबर कापूस दबयाणाुंची 29 लाख पादकटे
शेतकऱयाुंना दे ण्यात येणार आहे त. तसेच 41 लाख, 75 हर्जार मेट्रीक टन खताुंचा
साठा तयार ठे र्ण्यात आला आहे . याबरोबरच महाराष्ट्रासाठी केंद्र सरकारकडू न
अदतरीवत यरीया खताचे आबुंटन दे खील मुंर्जरू केले आहे , अशी मादहती कृ र्षी मुंत्री
एकनाथरार् याुंनी आर्ज येथे ददली.
येथील यशर्ुंतरार् चव्हाण सेंटरमध्ये राज्यस्तरीय खरीप हुं गामपूर्व आढार्ा
बैठक सुंपन्न झाली, त्यानुंतर झालेल्या पत्रकार पदरर्षदे त खडसे बोलत होते. खडसे
पढे म्हणाले की, हर्ामान खात्याच्या अुंदार्जानसार युंदा चाुंगला पाऊस होईल.
साधारणपणे 10 र्जून रोर्जी मान्सून सरु होर्ून 20 र्जून पयंत तो राज्यभर सक्रीय
होईल, असा अुंदार्ज आहे . राज्यशासनाने राज्यातील शेती आदण शेतकऱयाुंच्या
अडचणी नर्जरे समोर ठे र्न
ू यार्र्षीच्या खरीप हुं गामाचे दनयोर्जन केले आहे .
आगामी काळात राज्यात शुंभर टवके अनदानार्र फळबाग लागर्डीला
आम्ही िोत्साहन दे णार असल्याचे साुंगन
ू खडसे यार्ेळी म्हणाले की, राज्यातील
आत्महत्याग्रस्त 14 दर्जल्हयात ही योर्जना िाधान्यक्रमाने राबदर्ण्याची सूचना
सुंबुंदधताुंना दे ण्यात आलेली आहे .
‘नीम कोटे ड’ युररयाचा वापर 100 टक्के
गेली तीन र्र्षे महाराष्ट्रात दष्काळसदचृ य श्स्थती आहे . गतर्र्षी समारे 27,
074 गार्ात आणेर्ारी कमी आली. या गार्ाुंमधील 58 लाख हे वटर क्षेत्र बादधत
झाले. ही पदरश्स्थती लक्षात घे र्न
ू खरीपाचे दनयोर्जन शासन करणार आहे . राज्यात
यार्र्षी 162 लाख टन कृ र्षी उत्पादन होईल, अशी अपेक्षा आहे . यदरया खताचे दर
यापढे र्ाढणार नाहीत, अशी दक्षता केंद्र शासनाने घे तली आहे . यापढील काळात
शेतकऱयाुंकडू न ‘नीम कोटे ड’ अथात यदरया खताचा शुंभर टवके र्ापर व्हार्ा,
यासाठी राज्य शासनाचा आग्रह राहणार आहे . या नीम कोटे ड यरीयामळे 80 ते 90
टवके नत्र दपकाला दमळणार आहे , अशी मादहतीही खडसे याुंनी यार्ेळी पत्रकाराुं ना
ददली.
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कृ षी पयय टन
राज्यात अनेक शेतकऱयाुंनी आपल्या शेतार्र उत्पादन र्ाढीचे मोठया िमाणात
ियत्न केले आहे त. त्यामळे अशा शेताुं ना लोकाुंनी पयवटक म्हणून भेट दयार्ी.
यासाठी राज्यात कृ र्षी क्षेत्राला आम्ही कृ र्षी पयवटनाची र्जोड दे णार असून यार्र्षीच हा
महत्र्ाकाुं क्षी कायवक्रम सरु करणार आहोत, असे खडसे यार्ेळी म्हणाले .
र्जलयुक्त रिवार
राज्यात र्जलयवत दशर्ार योर्जना आता लोक चळर्ळ बनली असल्याचे
साुंगन
ू खडसे म्हणाले की, शेतकरी यासाठी स्र्त:हू न पढे येत आहे त. या योर्जने
अुंतगवत शेततळे बाुंधण्यासाठी खचाची मयादा राहू नये याकरीता म.न.रे .गा. अुंतगवत
शेततळी बाुंधण्यास परर्ानगी दे ण्यात येणार आहे . तसेच राज्य शासन अशी शेततळी
बाुंधण्यासाठी र्जे.सी.बी. आदण पोकलेन ही युंत्रे खरे दी करणार आहे . राज्य शासनाने
टुं चाईमवत महाराष्ट्र अशी घोर्षणा केली आहे . आमच्या सर्व ियत्नाुंतन
ू राज्य
कायमस्र्रुपी टुं चाईमवत होईल, असा दर्चर्ास खडसे याुंनी यार्ेळी व्यवत केला.
मृदा आरोग्य परत्रका
खडसे यार्ेळी पढे म्हणाले की, अमयाद खताच्या र्ापरामळे शेतीचे होणारे
नकसान टाळण्यासाठी माती पदरक्षण घे ण्याबाबत शेतकऱयाुं ची िबोधन होण्याची
गरर्ज आहे . यासाठी राज्यातील ित्येक शेतकऱयाला मृदा आरोग्य पदत्रका अथात
सॉईल हे ल्थ काडव ददले र्जात आहे . गतर्र्षी राज्यात 28 लाख, 41 हर्जार शेतकऱयाुंना
अशी काडे दर्तरीत करण्यात आली. येत्या र्र्षात 50 लाख शेतकऱयाुंपयंत सॉईल
हे ल्थ काडव दे ण्याचे उद्दीष्ट राज्य शासनाने ठरदर्ले आहे .
तूर संिोधन केंद्र
खडसे याुंनी यार्ेळी साुंदगतले की, डाळर्गीय दपकाबाबत शेतकऱयाुंमध्ये
र्जागृती करण्यात येत आहे त. डाळर्गीय दपके आदण तेलदबयाुं ना मोठी मागणी
असल्याने या दपकाखालील क्षेत्र र्ाढदर्ण्यार्र आम्ही भर दे णार आहोत. केंद्र
सरकारने महाराष्ट्राकदरता तूर सुंधोधन केंद्र मुंर्जरू केले असून आगामी काळात
मराठर्ाडा, दर्दभव आदण खान्दे श येथे तूर सुंशोधन केंद्र उभारण्यासाठी राज्य शासन
ियत्न करणार आहे .
यार्ेळी खडसे याुंनी पुंतिधान याुंनी पीक दर्मा योर्जना, दठबक आदण तर्षार
ससचन, पीक पध्दतीत बदल, शालेय अभ्यासक्रमात आपत्ती व्यर्स्थापनाचा समार्ेश,
स्र्युंचदलत हर्ामान केंद्राची उभारणी, कृ र्षी उत्पादन र्ाढीकदरता नदर्न तुंत्रज्ञानाचा
र्ापर, दष्काळ दनर्ारणासाठी र्जागदतक बँकेकडे पाठदर्लेला 4,000 कोटी रुपयाुंचा
िस्तार् इत्यादी बाबतही पत्रकाराुं ना मादहती ददली.
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