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औाां ीयबया्: दग्ु धव्यवसाय हा शेतीला पूरक व्यवसाय असल्याने येत्या 1 एप्रिलपासून

शेतकऱयाांना ्या या ि्ारावर ीायी शहशीांवे वा प करण्यात येरार असून या्ध्ये अनुसूचवत
जाती, ज्ातीच्या शेतकऱयाांना पांच्याहत्तर

क्के तर इतर शेतकऱयाांना पानास

क्के अनुदान

दे ण्यात येरार असल्यावी ्ाहहती दग्ु धप्रवकास ्ांत्री एकनाथराव खडसे याांनी हदली.

औरां ीाबाद जजल््यातील ससल्लयड तालक्
ां ीगत
ु यातील भवन येथे राष्ट्रीय कृषी प्रवकास ययजनेअत
औरां ीाबाद जजल्हा सहकारी दध
ू उत्पादक सांघाच्या दध
ू सशतकरर केंद्राच्या भसू ्पज
ू निसांीी

श्री.खडसे बयलत हयते. कायगक्र्ाच्या अध्यक्षस्थानी प्रवधानसभा अध्यक्ष हररभाऊ बाीडे हयते.
यावेळी आ्दार अब्दल
ु सत्तार, जजल्हा पररषद अध्यक्ष श्रीरा् ्हाजन, पांवायत सस्ती

सभापती श्री्ती लताबाई वानखेड,े प्रवभाीीय आयक्
ु त डॉ.उ्ाकाांत दाांी , जजल्हाचधकारी डॉ.ननधी
पाांडय
े , अनतररक्त जजल्हाचधकारी पी.एल.सयर्ारे , प्रवभाीीय उपननबांधक डी.ए्.पालयदकर,
व्यवस्थापकीय सांवालक डॉ.पी.बी पा ील याांवी ि्ख
ु उपजस्थती हयती.
अननयस्त पजगाय्ान, हवा्ानातील बदल या्ुळे शेती उत्पादनात असलकडच्या काळात
नन्ागर झालेल्या अजस्थर पररजस्थतीत शेतकऱयाांना आत््ननभगरतेने स्वतःवा उदरननवागह
करण्यासाठी ियत्नशील राहरे ीरजेवे असून यासाठी शासन शेतकऱयाांसाठी प्रवप्रवध

कल्यारकारी ययजना राबप्रवत आहे , असे साांीून श्री.खडसे शहराले, दग्ु धव्यवसाय हा उत्पानावी
ह्ी दे रारा जयडधांदा असून दग्ु धव्यवसायावा प्रवस्तार करण्यावर शासन भर दे रार आहे .

या्ध्ये राज्यात बांद पडलेल्या दध
ू सांघावे पन
ु जीवन करण्यासाठी जर कुरी सांस्था, सांघ पढ
ु ाकार
घेत असेल तर अशा शासकीय जस्नीवर बांद पडलेले दध
ू सांघ भाडेतत्त्वावर इच्छुक सांस्थेला

वालप्रवण्यासाठी दे ण्यास शासन िाधााय दे ईल. ्राठवाड्यातील दध
ू उत्पादनावे ि्ार वाढवन
ू

शेतकऱयाांच्या आचथगक सक्ष्ीकररासाठी पर
ू ग सवलती दे ऊन शासन भरीव उपायययजना राबप्रवत

आहे . औरां ीाबाद जजल््यातील वैजापरू येथील बांद जस्थतीत असलेले दध
ू केंद्र औरां ीाबाद जजल्हा
सहकारी दध
ू उत्पादक सांघाने भाडेतत्त्वावर घ्यावे, तेथील क्गवाऱयाांच्या पेाशन व इतर बाबीांवी
तरतद
ू शासन करे ल, असे साांीन
ू श्री.खडसे पढ
ु े शहराले, शांभर

क्के फळबाी ययजनेअत
ां ीगत

रयपाांवी लाीवड, जतन, सांवधगन व सांरक्षर या सीळ्या का्ासाठी शासन अथगसहाय्य दे त असून
दष्ट्ु काळी जस्थतीतून ्ाीग काढण्यासाठी प्रवशेषतः ्राठवाड्यात जाांभूळ, ससताफळ, बयर, आांबा

यासारख्या फळबाी झाडाांवे लाीवडीवे ि्ार वाढप्रवरे ीरजेवे आहे . या फळबाी लाीवडीवी
ीुरवत्तापूरग उत्पादकता वाढप्रवण्यासाठी हह्ायतबाी येथे प्रवशेष आांबा लाीवड िसशक्षर व

सांशयधन केंद्र कायागजावत आहे . त्यासयबतव शेतकऱयाांवरील सावकारी कजग शासनाने ्ाफ केले
असून जलयुक्त सशवार असभयानाच्या ्ाध्य्ातन
ू काय् पारीसाठी उपलब्ध कररारी का्े
सुरु असून लवकरव कयरडवाहू जस्नीवी उत्पादकता वाढप्रवण्यासाठी शासन कयरडवाहू शेती
असभयान सुरु कररार आहे .

ज्या कापस
ू उत्पादक शेतकऱयाांना आत्तापयंत कयरत्याव िकारवी नक
ु सान भरपाई स्ळालेली

नाही त्याांना अथगसहाय्य करण्यासाठी एका ्हहायाच्या आत ननरगय घेतला जाईल, असे साांीन
ू
श्री.खडसे शहराले, शासनाने ्हसल
ू यांत्ररे्धील अनेक व्यवहार क्ी खचवगक, सल
ु भ आणर

क्ी वेळेत हयण्यासाठी पाऊले उवललेली असन
ू प्रवप्रवध प्रवभाीाांशी ननीडीत लयकयपयक्
ु त 129
ननरगय शासनाने घेतेले आहे त. या्ध्ये िा्ख्
ु याने जस्नीवा अकृषक कर परवाना (एनए)

िक्रक्रयेवे सुलभीकरर, शेती कसराऱया शेतकऱयाांना त्याांच्या नावावर ज्ीन करुन दे रे, घरकुल

्ांजूरीनांतर जाीे अभावी घर बाांधता न येराऱया लाभार्थयांसाठी ज्ीन खरे दीसाठी अथगसहाय्य
कररे, रक्ताच्या नातेसांबांधात, आपसात ्ाल्त्ता, जस्नीवा ्ालकी हक्क हस्ताांतरर

िक्रकयेसाठी यापुढे 200 रु. खवग लाीरार असल्यावी ्ाहहती यावेळी श्री.खडसे याांनी हदली.
प्रवधानसभा अध्यक्ष श्री.बाीडे याांनी शेतकऱयाांना दग्ु ध व्यवसायासारखे जयडधांदे हे अडवरीच्या
काळात तारक ठररारे असन
ू दग्ु ध व्यवसायाला िाधााय द्यावे त्या सयबतव दग्ु ध

व्यवसायाच्या प्रवस्तारासाठी दध
ू उत्पादनावी ीर
ु वत्ता व एकत्रत्रत दध
ू सांकलनावे ि्ार
वाढवावे. यासाठी दध
ू सशतकरर केंद्र उपयक्
ु त ठरे ल, असे साांचीतले.

राष्ट्रीय कृषी प्रवकास ययजनेअत
ां ीगत औरां ीाबाद जजल्हा सहकारी दध
ू उत्पादक सांघाच्या दध
ू

सशतकरर केंद्राच्या िकल्पाअांती
ग त पहहल्या प्पप्पयातील 3 कय ी 96 लक्ष रु. ननधी िाप्पत झाला
असून िकल्पावी एकूर क्रकां्त 6 कय ी 62 लाख 35 हजार रु. इतकी आहे . कायगक्र्ावे

िास्ताप्रवक उपाध्यक्ष नांदलाल काळे याांनी केले तर आभारिदशगन अध्यक्ष राजेंद्र जैस्वाल याांनी
केले.

