*धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांच्मा फोनवऩोटी द्मालमाची उलवरयत यक्कभ त्लयीत प्रदान कयाली : आ.
वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय*

*केलऱ 338 कोटी रू दे ऊन धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांची फोऱलण*
खयीऩ ऩणन शां गाभ 2020- 21 भधीर धानानुवाय धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना प्रदान कयालमाच्मा

प्रोत्वाशनऩय याळी अथावत फोनवऩोटी द्मालमाची उलवयीत यक्कभ त्लरयत प्रदान कयण्मात माली अळी
भागणी वलधधभांडऱ रोकरेखा वमभतीचे प्रभख
ां ी आ . वध
ु तथा भाजी अथवभत्र
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी
केरी आशे .

खयीऩ ऩणन शां गाभ 2020- 21 भधीर धानानव
ु ाय धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना प्रदान कयालमाच्मा
प्रोत्वाशनऩय याळी अथावत फोनव वाठी तीनळे अडतीव कोटी रू यकभेरा भांजयु ी दे ण्मात आरी

अवन
ू दद. 1 जर
ु ै योजी अन्न ल नागयी ऩयु लठा वलबागाच्मा वलत्तीम वल्रागायाांतपे माफाफत ळावन
ऩरयऩत्रक ननगवमभत कयण्मात आरे आशे . मा फोनवऩोटी वभ
ु ाये 800 कोटी रू यक्कभ थकीत

अवताना केलऱ 338 कोटी रू यक्कभ प्रदान करून ळावनाने ळेतकऱमाांची फोऱलण केरी अवन
ू
उलवरयत यकभेवाठी धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना प्रतीषा कयाली रागत आशे .

याज्म वयकायने धान उत्ऩादक ळेतक-माांना दे ण ्मात मेणाच्मा फोनवची यक्कभ ऩूणऩ
व णे प्रदान न
केल्माभऱ
ु े चांद्रऩूय, गडधचयोरी, बांडाया, गोंददमा मा चाय जजर ्शमातीर धान उत्ऩादक ळेतक-माांलय

अन ्माम शोत आशे . वध ्मा ळेतीची काभे वरु
ु झारी अवन
ु फी-फीमाणे, खते ल इतय ळेतीवलऴमक

वाधने खये दी कयालमाव ल ळेतीकाभाव ळेतक-माांना ऩैळ ्माांची गयज अवताना त ्माांच ्मा शक् काचा

फोनव थकीत अवल्माभऱ
ु े धान उत ्ऩादक ळेतकयी अडचणीत वाऩडरे आशे . भशायाऴ ्ट्र ळावनाद्लाये

धान उत ्ऩादक ळेतक-माांना एवप्रर भदशन ्माभध ्मेच त ्माांच ्मा शक् काचे फोनव मभऱणे अऩेक्षषत शोते.
ऩण जन
ु भदशन ्माचा भध ्म उरटून गेरा अवताना अद्माऩ फोनव मभऱारेरा नाशी. त ्माच प्रभाणे
ळावनाद्लाये खये दी कयण ्मात आरेर ्मा धानाचे ऩैवे वद्
ु धा फ-माच ळेतक-माांना मभऱारेरे नाशी.

ळावनाद्लाये बफजाई ऩुयलठा कयण ्मात मेतो. तो दे खीर अनेक ळेतक-माांना मभऱारेरा नाशी आशे .

त ्माभऱ
ु े गरयफ ळेतक-माांना खाजगी दक
ु ानातुन भशागात बफजाई खये दी कयाली रागत आशे . माभऱ
ु े
त ्माांचे आधथवक ळोऴण शोत आशे . मा फोनवऩोटी ळेतकऱमाांचे 800 कोटी रू ळावनाकडे थकीत आशे
. भात्र केलऱ 338 कोटी रू प्रदान करून उलवरयत यकभेवाठी ळेतकऱमाांना ऩन्
ु शा वांघऴव कयाला

रागणाय अवल्माचे ददवत आशे . अळातच ऩुन्शा भव
ु ऱधाय ऩालवाने ळेतीरा फवरेरा पटका रषात

घेता धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांच्मा अडचणीत बय घातरी गेरी आशे . ळावनाने खयीऩ ऩणन शां गाभ
2020- 21 भधीर धानानव
ु ाय धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना प्रदान कयालमाच्मा प्रोत्वाशनऩय याळी

अथावत फोनवऩोटी द्मालमाची उलवयीत यक्कभ त्लरयत प्रदान कयण्माची आलश्मकता अवल्माचे आ.
वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी म्शटरे आशे . ऩुन्शा एकदा मा वांदबावत भख्
ु मभांत्री तवेच अन्न नागयी
ऩुयलठा भांत्री छगन बज
ु फऱ माांची बेट आऩण घेणाय अवल्माचे आ. भन
ु गांटीलाय माांनी म्शटरे
आशे .

