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*केलऱ 338 कोटी रू देऊन धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांची फोऱलण* 

खयीऩ ऩणन शांगाभ 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 प्रभखु तथा भाजी अथवभांत्री आ . वधुीय भनुगांटीलाय माांनी 
केरी आशे. 
खयीऩ ऩणन शांगाभ 2020- 21 भधीर धानानुवाय धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना प्रदान कयालमाच्मा 
प्रोत्वाशनऩय याळी अथावत फोनव वाठी तीनळे अडतीव कोटी रू यकभेरा भांजयुी देण्मात आरी 
अवनू दद. 1 जरु ैयोजी अन्न ल नागयी ऩुयलठा वलबागाच्मा वलत्तीम वल्रागायाांतपे माफाफत ळावन 
ऩरयऩत्रक ननगवमभत कयण्मात आरे आशे. मा फोनवऩोटी वभुाये 800 कोटी रू यक्कभ थकीत 
अवताना केलऱ 338 कोटी रू यक्कभ प्रदान करून ळावनाने ळेतकऱमाांची फोऱलण केरी अवनू 

उलवरयत यकभेवाठी धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना प्रतीषा कयाली रागत आशे. 
याज्म वयकायने धान उत्ऩादक ळेतक-माांना देणम्ात मेणाच्मा फोनवची यक्कभ ऩूणवऩणे प्रदान न 
केल्माभऱेु चांद्रऩूय, गडधचयोरी, बांडाया, गोंददमा मा चाय जजरश्मातीर धान उत्ऩादक ळेतक-माांलय 
अनम्ाम शोत आशे. वधम्ा ळेतीची काभे वरुु झारी अवनु फी-फीमाणे, खते ल इतय ळेतीवलऴमक 
वाधने खयेदी कयालमाव ल ळेतीकाभाव ळेतक-माांना ऩैळम्ाांची गयज अवताना तम्ाांचम्ा शक्काचा 
फोनव थकीत अवल्माभऱेु धान उतऩ्ादक ळेतकयी अडचणीत वाऩडरे आशे. भशायाऴट््र ळावनाद्लाये 
धान उतऩ्ादक ळेतक-माांना एवप्रर भदशनम्ाभधमे्च तम्ाांचम्ा शक्काचे फोनव मभऱणे अऩेक्षषत शोते. 
ऩण जनु भदशनम्ाचा भधम् उरटून गेरा अवताना अद्माऩ फोनव मभऱारेरा नाशी. तम्ाच प्रभाणे 
ळावनाद्लाये खयेदी कयणम्ात आरेरम्ा धानाचे ऩैवे वदु्धा फ-माच ळेतक-माांना मभऱारेरे नाशी. 
ळावनाद्लाये बफजाई ऩुयलठा कयणम्ात मेतो. तो देखीर अनेक ळेतक-माांना मभऱारेरा नाशी आशे. 
तम्ाभऱेु गरयफ ळेतक-माांना खाजगी दकुानातुन भशागात बफजाई खयेदी कयाली रागत आशे. माभऱेु 
तम्ाांचे आधथवक ळोऴण शोत आशे. मा फोनवऩोटी ळेतकऱमाांचे 800 कोटी रू ळावनाकड ेथकीत आशे 
. भात्र केलऱ 338 कोटी रू प्रदान करून उलवरयत यकभेवाठी ळेतकऱमाांना ऩनु्शा वांघऴव कयाला 
रागणाय अवल्माचे ददवत आशे. अळातच ऩुन्शा भवुऱधाय ऩालवाने ळेतीरा फवरेरा पटका रषात 
घेता धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांच्मा अडचणीत बय घातरी गेरी आशे . ळावनाने खयीऩ ऩणन शांगाभ 
2020- 21 भधीर धानानवुाय धान उत्ऩादक ळेतकऱमाांना प्रदान कयालमाच्मा प्रोत्वाशनऩय याळी 
अथावत फोनवऩोटी द्मालमाची उलवयीत यक्कभ त्लरयत प्रदान कयण्माची आलश्मकता अवल्माचे आ. 
वधुीय भनुगांटीलाय माांनी म्शटरे आशे. ऩुन्शा एकदा मा वांदबावत भखु्मभांत्री तवेच अन्न नागयी 
ऩुयलठा भांत्री छगन बजुफऱ माांची बेट आऩण घेणाय अवल्माचे आ. भनुगांटीलाय माांनी म्शटरे 
आशे. 


