उ पादनवाढ साठ आधु नक प तीने शेती कर याची गरज - एकनाथराव खडसेश नवार, २८
नो&ह( बर, २०१५
ना-शक : शेतीचे उ पादन वाढून याचा लाभ शेतक2यांना &हावा यासाठ आधु नक प तीने शेती
कर याची गरज असून यासाठ 5दश6ना7या मा9यमातन
ू नवे तं:;ान शेतक2यांपय<त
पोहोचवावे, असे आवाहन रा=याचे कृषीमं:ी एकनाथराव खडसे यांनी केले.
ठAकस6 मैदान येथे आयोिजत कृषीथॉन 2016 अंतग6त गुणवंत FवGयाथH पाIरतोFषक Fवतरण
काय6Jमात ते बोलत होते. काय6Jमाला आमदार दे वयानी फरांदे, सीमा Lहरे , बाळासाहे ब सानप,
लNमण सावजी, संजय Oयाहारकर, साह ल Oयाहारकर, Fवजूनाना पाट ल आद उपिQथत होते.
Rी. खडसे Sहणाले, रा=यात महाFवGयालया7या मा9यमातून संशोधनाला चालना दे यात येत
आहे. न&या तं:;ाना7या सहाTयाने कृषी संशोधन 5UJयेवर ल खच6 कमी कVन संशोधनात
FवGयाWया<चा सहभाग वाढFव यावर भर दे यात येत आहे . आजचा FवGयाथH उGया7या शेतीचा
Fवचार कV लागला आहे . शेतकर दे खील नवे संशोधन Qवीकार याची भू-मका घेऊ लागला असून
ह आZवासक बाब आहे. पव
ू H शेती7या तल
ु नेत नोकर आ[ण &यापाराला 5ाधाOय दे यात येत
असे. ये या काळात मा: शेतीला अ\धक 5ाधाOय दे यात येईल, असा FवZवास यांनी &यAत
केला. संशोधना7या मा9यमातन
ू उ पादनातील तूट भVन काढता येईल. यासाठ कमी पावसात
अ\धक उ पादन दे णारे आ[ण रोग 5 तबंधक ^मता असलेले वाण न&या Fपढ तील युवा
संशोधकांनी Fवकसीत करावे.
ते Sहणाले, जग जवळ आ_याने कृषी Jांतीला वेग आला आहे . मा: या संधीचा लाभ घेत
संशोधन ^े:ात दे शातील त`णांनी पढ
ु े जा याची गरज आहे . शेतीतील समQया सोडFव यासाठ
आ मह या हा माग6 नस_याचे शेतक2यांना समजाFवताना यांना शेतीतील उ पादन
वाढFव यासाठ माग6दश6न कर याची गरज आहे . शेतक2यांपय<त नवे तं:;ान पोहोचFवताना
यां7यात नवा आ मFवZवास नमा6ण कर याचे क(a Sहणूनच 5दश6ना7या मा9यमातून काय6
&हावे, अशी अपे^ा यांनी &यAत केल .
शेतक2यांसाठ शासना7या FवFवध योजना अस_याचे नमूद करताना Rी.खडसे Sहणाले, ये या
काळात एक लाख हे Aटर ^े:ावर फळबागांची लागवड कर यात येणार असून याचा खच6
शासनामाफ6त कर यात येणार आहे. पंत5धान अपघात Fवमा योजनेअंतग6त शेतक2यांचा Fवमा
शासन भरणार असून अपघात झा_यास याला 2 लाखापय<तची मदत करता येईल. या
योजनेमळ
ु े 1 कोट 37 ल^ शेतक2यांना लाभ होणार आहे . उपcहा7या मा9यमातून शेती मोजणी
सुV कर यात आल आहे . 5 येक Fपकाला Fवमा योजनेचा लाभ दे याची &यवQथा कर यात येत
आहे. शाZवत शेती7याdeट ने जलयुAत -शवार योजने7या मा9यमातून मह वा वचे पाऊल

टाक यात आले आहे . अशा योजनांची माLहतीदे खील 5दश6ना7या मा9यमातन
ू दे यात यावी,
अशी अपे^ा यांनी &यAत केल .
ते Sहणाले, शासनातफf शेतक2यां7या Lहताचे अनेक नण6य झाले असले तर

यांची आ\थ6क

िQथती सुधारावी यासाठ न&या धोरणाची आवZयकता आहे. केवळ यांना मदत न करता
Qवावलंबी कर यावर भर दे याची गरज असून याLदशेने शासन 5य नशील आहे. FवFवध
Qतरावर ल संशोधनाला चालना दे याचे काम शासनामाफ6त कर यात येत आहे .
न&या Fपढ चा शेतीकडे असणारा कल आZवासक अस_याचे सांगन
ू ते Sहणाले, यावषH कृषी
आ[ण पशु संवध6न ^े:ातील अgयासासाठ 15 हजार FवGयाWया<नी अज6 केले असताना 4500
FवGयाWया<ना 5वेश दे यात आला. बीएQसी ॲcीक_चर शाखेसाठ 92 टAके असले_या
FवGयाWया<नी 5वेश घेतला. शेतीबाबत जागVकता वाढत अस_याचे हे नदश6क आहे .
युवकांमधील गुणव तेचा शेती7या Fवकासासाठ उपयोग कVन घेताना कृषी उ पादनांची FवJi
कर याचे परवाने दे ताना कृषी ^े:ातील पदFवका Uकंवा पदवी अस_याची पा:ता हा नकष
ठे व यात येणार अस_याचे यांनी सां\गतले. मुaा बँके7या मा9यमातून क(a सरकारमाफ6त 50
लाखापय<तचे कज6 तारण Uकंवा जामीना-शवाय -मळू शकेल, अशी माLहती यांनी Lदल . कृषी
5दश6ना7या मा9यमातून कृषी उ पादन, संशोधन जनतेपय<त 5भावीपणे पोहोचत अस_याचे नमूद
कVन शेतीत होणा2या बदलांमळ
ु े ये या काह वषा6त कृषी ^े:ात दे श अcेसर असेल, असा
FवZवास यांनी &यAत केला. Rी.खडसे यां7या हQते कृषी ^े:ाचा अgयास करणा2या गुणवंत
FवGयाWया<ना परु Qकार 5दान कर यात आले. काय6Jमानंतर यांनी कृषी 5दश6नाची पाहणी
केल .

