
*धान उतऩ्ादक ऴेतक-याांना बोनश तातडीने प्रदान कराळा* 

*आ. शधुीर मनुगांटीळार याची अन्न नागरी ऩुरळठा मांत्री छगन भजुबल याांच्याऴी चचाा* 

*ना. छगन भजुबल याांचे शकारात्मक कायाळाषीचे आश्ळाशन* 

राज्य शरकारने धान उत्ऩादक ऴेतक-याांना देणय्ात येणाच्या बोनशची रक्कम अद्याऩ प्रदान 
केऱेऱी नाषी.. तय्ामलेु चांद्रऩूर, गडचचरोऱी, भांडारा, गोंददया या चार जजऱष्यातीऱ धान उत्ऩादक 
ऴेतक-याांळर अनय्ाय षोतो आषे. शधय्ा ऴेतीची कामे शरुु झाऱी अशनु बी-बीयाणे, खते ळ इतर 
ऴेतीवळवयक शाधने खरेदी कराळयाश ळ ऴेतीकामाश ऴेतक-याांना ऩैऴय्ाांची गरज अशताना 
तय्ाांचय्ा षक्काचे बोनश ऴाशनाद्ळारे देणय्ात येत, नशऱय्ामलेु धान उतऩ्ादक ऴेतकरी अडचणीत 
शाऩडऱे आषे. येणाऱ्या शात ददळशाांचय्ा आत धान उतऩ्ादकाांना बोनश त्ळररत देण्यात याळा अऴी 
मागणी माजी अथामांत्री आ. शधुीर मनुगांटीळार याांनी अन्न नागरी ऩुरळठा मांत्री ना. छगन भजुबल 
याांच्याकड ेकेऱी. शदर मागणी तऩाशून शकारात्मक कायाळाषी करण्यात येईऱ अशे आश्ळाशन 
अन्न नागरी ऩुरळठा मांत्री ना. छगन भजुबल याांनी ददऱे. 
आज 22 जनू रोजी आ. शधुीर मनुगांटीळार याांनी ना. छगन भजुबल याांची भेट घेत चचाा केऱी ळ 
मागणीचे ननळेदन शादर केऱे . याळेली आ. मनुगांटीळार म्षणाऱे , मषारावट््र ऴाशनाद्ळारे धान 
उतऩ्ादक ऴेतक-याांना एवप्रऱ मदषनय्ामधये्च तय्ाांचय्ा षक्काचे बोनश ममलणे अऩेक्षसत षोते. ऩण 
जनु मदषनय्ाचा मधय् उऱटून गेऱा अशताना अद्याऩ बोनश ममलाऱेऱे नाषी. तय्ाच प्रमाणे 
ऴाशनाद्ळारे खरेदी करणय्ात आऱेऱय्ा धानाचे ऩैशे शदु्धा ब-याच ऴेतक-याांना ममलाऱेऱे नाषी. 
ऴाशनाद्ळारे बबजाई ऩुरळठा करणय्ात येतो. तो देखीऱ अनेक ऴेतक-याांना ममलाऱेऱा नाषी आषे. 
तय्ामलेु गररब ऴेतक-याांना खाजगी दकुानातुन मषागात बबजाई खरेदी कराळी ऱागत आषे. यामलेु 
तय्ाांचे आचथाक ऴोवण षोत आषे. या बोनशऩोटी ऴेतकऱ्याांचे 800 कोटी रू ऴाशनाकड ेथकीत आषे 
,याकड ेत्याांनी छगन भजुबल याांचे ऱस ळेधऱे. 
शधय्ा ऴेतीचे कामे शरुु झाऱे अशताना गोरगररब ऴेतक-याांना ऴेतीवळवय शादषतय् खरेदीशाठी ळ 
ऴेतीकामाशाठी ऩैऴय्ाांची गरज अशते. मात्र ऐन षांगामात ऴाशनाकडून बोनश देणय्ात आऱे 
नशऱय्ामलेु गोरगररब ऴेतक-याांळरती अनय्ाय षोत आषे. ऴाशन ऴेतक-याांची आचथाक कोंडी करुन 
तय्ाांचय्ाळरती अनय्ाय करीत आषे. ऴेतकरी आत्मषत्याांचे शत्र शरुू षोण्याची भीती ननमााण झाऱी 
आषे .त्यामलेु धान उत्ऩादक ऴेतकऱ्याांचा बोनश त्ळररत देण्यात याळा अशे आ. शधुीर मनुगांटीळार 
मष्णाऱे. 
 


