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शे तकऱ्ाांना ददलेल््ा आर्थथक मदतीबाबत दवरोधी पक्षनेत्ाांचे आरोप दबनबुडाचे
खरीप 2016 पूवी राज््ात स्व्ां चदलत हवामान केंद्र बसदवणार
-- कृ षी मांत्री एकनाथ खडसे
मुंबई, दद.14 जानेवारी : राज्यातील दष्काळग्रस्त शेतकऱयाुंना सावरण्यासाठी राज्यशासन
कदिबध्द असून सतत तीन वषष दष्काळाचा सामना करणाऱया बळीराजाच्या पाठीशी आम्ही
भक्कमपणे उभे आहोत. राज्य शासनाने दष्काळग्रस्त शेतकऱयाुंना ददलेली मदत परे शी
नसल्याचा दवरोधकाुंचा आरोप राजकीय हे तन
ू े प्रेरीत आहे . दष्काळग्रस्ताुंच्या मदतीसाठी
केंद्रशासनाने जाहीर केलेली 3,050 कोिी रुपयाुंची मदत राज्याच्या इदतहासात पदहल्याुंदाच
दमळाली आहे . दोन्ही दवरोधी पक्षनेतयाुंनी केलेले आरोप दनराधार, दबनबडाचे आदण
शेतकऱयाुंची ददशाभूल करणारे असल्याचे कृ षीमुंत्री एकनाथराव खडसे याुंनी म्हिले आहे .
दवधानसभेचे दवरोधीपक्ष नेते राधाकृ ष्ण दवखे -पािील याुंनी दष्काळग्रस्त शेतकऱयाुंना
ददलेल्या आर्थथक मदतीच्या सुंदभात केलेल्या आरोपाुंना उत्तर दे ताना कृ षीमुंत्री म्हणाले की,
दवरोधी पक्षनेते पद हे जबाबदारीने वागण्याचे आदण बोलण्याचे असते. मी स्वत: अनेक वषष हे
पद भूषदवल्यामळे मला ह्या पदाची गरीमा मादहती आहे . मात्र, श्री.दवखे हे दनराधार वक्तव्य
करुन आपले हसे करुन घे त आहे त. तयाुंनी स्वत: राज्याच्या कृ षीमुंत्री पदाची जबाबदारी
साुंभाळली आहे . तयाुंचा कृ षी क्षेत्रातला अभ्यास चाुंगला आहे , असे मी मानत होतो. मात्र,
ददवसेंददवस केवळ दवरोधाला दवरोध म्हणून प्रदसध्दी माध्यमाुंमधून आरोपाुंची राळ उठवून
दे णे योग्य नाही. राज्यातील शेतकरी बाुंधवाुंनी दवरोधकाुंच्या पुंधरा वषांच्या सत्तेचा अनभव
घे तलेला आहे . तयामळे दवरोधक आता करीत असलेल्या अपप्रचाराला बळीराजा थारा दे णार
नाही, असा मला दवश्वास आहे .
खडसे याुंनी पढे म्हिले आहे की, राज्यात गेल्या तीन वषांपासून सलग दष्काळाची स्स्थती
आहे . अवकाळी पाऊस आदण गारपीिीचाही फिका वारुं वार राज्याला बसला आहे . पदरणामी
शेतकरी बाुंधव दनराश झाला आहे . तयाला या नैराश्यातून बाहे र काढण्यासाठी, अवकाळी व
दष्काळी पदरस्स्थतीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी आदण शेतीच्या शाश्वत दवकासासाठी
आमचे सरकार प्रयतनशील आहे . दवरोधक सत्तेत असताुंना दष्काळी पदरस्स्थतीत तयाुंनी
मदतीचे प ॅकेज जाहीर केले होते, परुं त प्रतयक्षात मात्र शेतकऱयाुंच्या हातात मदत कधीच
वेळेवर पडली नाही. आम्ही सत्तेत येताच मागच्या सरकारच्या काळातील समारे 5,000 कोिी
रुपयाुंची दे य असलेली मदत शेतकऱयाुंना ददली. यापूवी कधीही शेतकऱयाुंच्या थेि बँक
खातयात मदत जमा झाली नव्हती. तयाची सरुवात आम्ही केली आहे . केंद्र शासनाकडू नही

तयाकाळी कधीही वेळेवर मदत आली नाही. आता दवरोधक असा काुंगावा करतायत की,
आम्ही केलेली मदत आदण आत्ताची मदत यात फरक आहे . परुं त मी दवरोधकाुंना साुंगू
इस्च्ितो की आपण मदत केली ती दवशेष प ॅकेजच्या माध्यमातून अवकाळी पाऊस आदण
गारपीि यामळे नकसान झालेल्या शेतकरी बाुंधवाुंना. आता आमच्या सरकारने दष्काळग्रस्त
शेतकऱयाुंना ददलेली मदत दीडपिीने अदधक आहे व ज्या शेतकऱयाुंनी पीकदवमा उतरदवलेला
आहे , तयाुंनाही दवम्याची नकसान भरपाई जाहीर झालेली आहे . सततच्या दष्काळी
पदरस्स्थतीमळे शेतकऱयाुंच्या आतमहतयाुंची पदरस्स्थती बदलण्यासाठी आम्ही शाश्वत शेतीवर
भर ददलेला आहे . जलयक्त दशवार योजनेच्या माध्यमातून दष्काळावर कायमस्वरुपी मात
करण्याचा आमचा प्रयतन सरु आहे .
पूवीच्या आघाडी सरकारने फळपीक दवमा योजना चकीच्या पध्दतीने राबदवली, असे
स्पष्ि करुन श्री.खडसे पढे म्हणाले की, दवमा कुंपन्याुंनी हप्ततयात वाढ केली आहे . मात्र, तयाचा
बोजा शेतकऱयाुंवर पडतो, हा दवरोधकाुंचा आरोप धादाुंत खोिा आहे . दवमा हप्ततयात जरी वाढ
झाली असली, तरी शेतकऱयाुंना पूवीप्रमाणेच सहा िक्के रक्कम भरावी लागणार आहे .
वाढीव रक्कमेचा भार केंद्र व राज्य शासनाने उचलला आहे , तो आम्ही शेतकऱयाुंच्या
खाुंद्यावर िाकलेला नाही.
स्वयुंचदलत हवामान केंद्र राज्यात सरु करण्यासाठी आमच्या सरकारने सवोच्च प्राधान्य
ददले आहे . राज्यामध्ये मुंडळ स्तरावर स्वयुंचदलत हवामान केंद्र बसदवण्याची प्रक्रीया आता
अुंदतम िप्तप्तयात आली आहे . तयासाठी दनदवदा प्रक्रीया सरु असून ददवाळी पयंत राज्यात अशी
केंद्रे बसदवण्यासाठी आम्ही प्रयतनशील आहोत. खरीप हुं गाम 2016 च्या पयंत राज्यातील
काही दजल्ह्यात ही हवामान केंद्रे कायास्न्वत होतील, अशी मला अपेक्षा आहे .
खरीप आदण रब्बी हुं गामातील कृ षी दवम्याच्या कायषपध्दतीत केंद्र शासनाने आमलाग्र
बदल केला आहे . नवीन कृ षी दवमा योजना अदधक व्यापक व शेतकऱयाुंसाठी सलभ असून
दवमा हप्ततयाची रक्कमही कमी असलेली आहे ,असे श्री.खडसे याुंनी यावेळी साुंदगतले .
नैसर्थगक आपत्ती : दनधीत कोणत्ाही प्रकारची कपात नाही
ददनाुंक 12 जानेवारी 2016 च्या दवत्त दवभागाच्या पदरपत्रकाचा आधार घे ऊन दवरोधी
पक्षनेते श्री.मुंडे याुंनी केलेली िीका फक्त शेतकऱयाुंची ददशाभूल करण्यासाठीच आहे ,
तयामध्ये काहीही तथ्य नाही. राज्यातील दष्काळी पदरस्स्थती लक्षात घे ता मदत व पनवषसन
दवभागाने परवणी मागण्याुंद्वारे मुंजरू केलेला सुंपण
ू ष दनधी दवतरीत करण्यास दवत्त दवभागाने
परवानगी ददलेली आहे . तसेचदवत्त दवभागाने ददनाुंक 12 जानेवारी 2016 च्या पदरपत्रकान्वये
ददलेल्या सूचना ह्या सुंबुंदधत प्रशासकीय दवभागाुंना ददलेल्या असून नैसर्थगक आपत्ती अुंतगषत
दे ण्यात येणाऱया दनधी दवतरणासाठी कोणतयाही प्रकारची कपात लावण्यात आलेली नाही,
असे कृ षी मुंत्री श्री.एकनाथ खडसे याुंनी स्पष्ि केले आहे .
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