राज्यातील सर्व शे तकऱयाांसाठी पांतप्रधान पपक पर्मा योजना लागु
-एकनाथरार् खडसे


पपक पर्मा सांरक्षण हप्त्यापोटी दोन हजार कोटी रुपयाांची तरतूद



मुख्य सपचर्ाांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्र्य सपमती स्थापन करणार



खरीप हां गामासाठी दोन टक्के, रब्बी हां गामासाठी दीड टक्के आपण व्यापारी
पपकाांसाठी पाच टक्के दराने पर्मा हप्तता

मुंबई,दद.18 : पुंतप्रधान पीक दिमा योजनेत बदल करण्यात आला असून कजजदार ि दबगर कजजदार
शेतकऱयाुंना तसेच खातेदाराुंच्या व्यदतदरक्त कळासाुंठी ही योजना लाग करण्यात आली आहे . यासाठी दपक
दिमा सुंरक्षण हप्त्यापोटी दोन हजार कोटी रुपयाुंची तरतद करण्यात आली असल्याची मादहती कृ षी ि
फलो्पादन मुंत्री एकनाथराि खडसे याुंनी आज येथे साुंदगतले .
मुंत्रालयात आयोदजत पत्रकार पदरषदे त श्री.खडसे बोलत होते. यािेळी कृ षी दिभागाचे सदचि
डी.के.जैन, राज्य उ्पादन शल्क दिभागाचे सदचि राजेशकमार मीना उपस्थथत होते. ते पढे म्हणाले की,
नैसर्गगक आपत्ती, दकड-रोग ि अन्य कारणाुंमळे होणाऱया दपकाुंच्या नकसानीपासून शेतकऱयाुंना ददलासा
दे ण्यासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली पुंतप्रधान दपक दिमा योजना युंदाच्या खरीप हुं गामापासून राज्यात
राबदिण्याचा दनणजय मुंदत्रमुंडळाच्या बैठकीत घे ण्यात आला आहे .
राज्यात क्षेत्र (मुंडळ/मुंडळ गट/तालका) हा घटक धरून राबदिण्यात येत असलेली पूिीची राष्ट्रीय
कृ षी दिमा योजना केंद्र सरकारने आता बुंद केली आहे . ्याऐिजी नव्याने प्रथतादित केलेली पुंतप्रधान दपक
दिमा योजना दतच्या मागजदशजक सूचनाुंनसार राज्यात क्षेत्र (ग्रामपुंचायत/मुंडळ/तालका) घटक धरून
प्रभािीपणे राबदिण्यात येणार आहे . ्याचप्रमाणे या निीन योजनेमळे प्रायोदगक तत्त्िािर राबदिण्यात येणारी
हिामान आधादरत दपक दिमा योजना खरीप हुं गामापासून राबदिण्यात येणार नाही.
या योजनेच्या प्रभािी अुंमलबजािणीसाठी योजनेंतगजत दिमा क्षेत्र घटक अदधसूदचत करणे , दपके
अदधसूदचत करणे , योजनेसाठी जोखीम थतर दनस्चचत करणे , कायान्ियन युंत्रणेची दनयक्ती करणे यासह इतर
अनषुंदगक बाबींसुंदभात दनणजय घे ण्यासाठी मख्य सदचिाुंच्या अध्यक्षतेखाली राज्यथतरीय समन्िय सदमती
थथापन करण्यात येणार आहे . या सदमतीकडे योजनेची पदरणामकारक अुंमलबजािणी आदण सदनयुंत्रणाची
जबाबदारी सोपदिण्याचा दनणजयही घे ण्यात आला आहे .
या योजनेनसार शेतकऱयाुंना खरीप हुं गामासाठी दोन टक्के , रब्बी हुं गामासाठी दीड टक्के आदण
व्यापारी दपकाुंसाठी पाच टक्के दराने दिमा हप्तता दनस्चचत करण्यात आला आहे . िाथतिदशी दिमा हप्तता
दरातील उिजदरत रक्कम या योजनेत सहभागी होणाऱया राज्यातील सिज शेतकऱयाुंसाठी केंद्र ि राज्य
शासनामाफजत समप्रमाणात दिमा हप्तता अनदान म्हणून ददली जाणार आहे .
या योजनेंतगजत थथादनक नैसर्गगक आपत्ती तसेच काढणी पचचात नकसान, दपक
पेरणीपिज/लािणीपिज नकसान भरपाई दनस्चचत करणे आदींचा समािेश करण्यात आला आहे . तसेच राज्य
शासनाकडू न दपकाच्या सरासरी उ्पादन प्राप्तत झाल्यानुंतर तीन आठिडयाच्या आत नकसान भरपाई
दनस्चचत केली जाणार आहे . ही योजना अकरा दिमा कुंपन्याुंच्या सहाय्याने कायजन्ियीन करण्यात येणार
असल्याचे ्याुंनी यािेळी साुंदगतले .

