*धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना फोनव ल धान खये दीची यक्कभ अदा कयण्माचा प्रश्न कामभस्लरूऩी
ननकारी*
*याळीची यक्कभ अदा कयण्मावाठी ळेतकयी ल अभबकताा वांस््ाांकडे लगा*
*आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांच्मा ऩाठऩयु ाव्माचे पभरत*

धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना फोनव ल धान खये दीची यक्कभ अदा कयण्माच्मा दृष्टीने दद. 21 डडवेंफय
2020 योजीच्मा ळावन ननर्ामान्लमे आधायबत
ां गात खयीऩ शां गाभ 2020-21
ू ककांभत खये दी मोजनेअत
भधीर खये दी केरेल्मा दया व्मनतरयक्त धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना प्रनत कक्लांटर रू 700

प्रोत्वाशनऩय याळी याज्म ळावनाकडून भांजयू कयण्मात आरी अवन
ू वदय प्रोत्वाशनऩय याळीची

यक्कभ अदा कयण्मावाठी ळेतकयी ल अभबकताा वांस््ाांकडे लगा कयण्मात आरी अवल्माची भादशती

अन्न नागयी ऩयु लठा भांत्री छगन बज
ु फऱ माांनी ददरी आशे . भाजी अ्ाभांत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय
माांनी मा वलऴमावांदबाात वातत्माने केरेल्मा प्रमत्नाांना ल ऩाठऩयु ाव्मारा मळ प्राप्त झारे आशे .
वद्मकस््तीत खयीऩ ल यफी शां गाभातीर धान खये दीची वांऩर्
ू ा यक्कभ अभबकताा वांस््ाांकडे लगा

कयण्मात आरी आशे .अन्न नागयी ऩुयलठा भांत्री छगन बज
ु फऱ माांनी आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांना
ऩत्र ऩाठलून शी भादशती कऱलरी आशे .

आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी केरेल्मा ऩाठऩुयाव्मानुवाय खयीऩ ल यफी शां गाभ 2020- 21 भधीर
धानानुवाय धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना प्रदान कयालमाच्मा प्रोत्वाशनऩय याळी तवेच खये दीची

यक्कभ ्कीत शोती मावाठी वभ
ु ाये 800 कोटी रू यक्कभ ्कीत अवताना केलऱ 338 कोटी रू

यक्कभ भांजयू केरी.याज्म वयकायने धान उत्ऩादक ळेतक-माांना दे र् ्मात मेर्ाच्मा फोनवची यक्कभ

ऩूर्ऩ
ा र्े प्रदान न केल्माभऱ
ु े चांद्रऩूय, गडचचयोरी, बांडाया, गोंददमा मा चाय कजर ्शमातीर धान उत्ऩादक
ळेतक-माांना अडचर्ीांना वाभोये जाले रागत शोते. ळेतीकाभावाठी ळेतक-माांना ऩैळ ्माांची गयज

अवताना त ्माांच ्मा शक् काची यक्कभ ्कीत अवल्माभऱ
ु े धान उत ्ऩादक ळेतकयी अडचर्ीत वाऩडरे
अवताना ऩुन्शा भव
ु ऱधाय ऩालवाने ळेतीरा फवरेरा पटका रषात घेता धान उत्ऩादक

ळेतकऱमाांच्मा अडचर्ीत बय घातरी गेरी . मा वांदबाात आ.भन
ु गांटीलाय माांनी भख्
ु मभांत्री , अन्न
नागयी ऩुयलठा भांत्री माांच्माळी वतत ऩत्रव्मलशाय केरा . प्रत्मष बेटून वलनांती केरी. त्माांच्मा

वततच्मा प्रमत्नाांना मळ भभऱारे अवन
ू धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांची खये दीची यक्कभ ल प्रोत्वाशन
ऩय याळी माांचा प्रश्न कामभस्लरूऩी ननकारी ननघारा आशे .

