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गुरुवार, ८ फेब्रुवारी २०१८

साखर उत्पादन २७ लाख
टनांनी वाढण्याची चिन्हे

३

कृषी प्रक्रिया प्रकल्प
अनुदानासाठी १५४ अर्ज

पुणे (प्रतिनिधी) : राज्यात पाच
पुणे (प्रतिनिधी) : राज्यात भरपूर ऊस उपलब्ध
वर्षांच्या कालावधीसाठी सुरू झालेल्या
असल्याने सध्या १८४ साखर कारखाने वेगाने गाळप करीत
मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजनेतून
आहेत. काही जिल्ह्यांत यंदा एप्रिलअखेरपर्यंत गाळप सुरू
अनुदान मिळण्यासाठी १५४ अर्ज प्राप्त झाले
राहणार असून, यामुळे आधीच्या राज्याचे साखर उत्पादन
आहेत.
आधीच्या अंदाजापेक्षा २७ लाख टनांनी वाढण्याची शक्यता
कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह
आहे.
यांच्याकडून या प्रकल्पांना अनुदान
उसाचे गाळप आतापर्यंत ६०० लाख टनांच्या पुढे गेले
मिळण्यासाठी अंतिम शिफारस केली जाणार
आहे. गेल्या हंगामात याच कालावधीत अवघे ३८९ लाख टन
आहे. या योजनेसाठी ५० कोटी रुपयांची
होते. तसेच गेल्या हंगामाचे एकूण गाळप ४२० लाख टनांचे
तरतूद करण्यात आलेली आहे. निधीची
होते.
उपलब्धता पाहून उद्योजकांच्या प्रस्तांवाना
उसाची भरपूर उपलब्धता हे राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी
''राज्यात पुणे जिल्ह्यात सर्वात प्रथम गाळपाला सुरवात
कृषी विभाग मान्यता देणार आहे.
आनंदाची बाब असली तरी घसरलेल्या साखर दरामुळे कारखान्यांची
झाली. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच पैठण भागात शरद
जास्तीत जास्त ५० लाखांपर्यंत
चिंता
वाढली
आहे
.
३५
रुपये
किलोने
तयार
होणारी
साखर
सध्या
सहकारी साखर कारखान्याने गाळपाला सुरवात केली आहे.
अनुदानाची तरतूद या योजनेत आहे. मात्र,
२८ ते २९ रुपये प्रतिकिलोने विकण्याची वेळ आल्यामुळे कारखान्यांचा तोटा अनुदानासाठी उद्योजकाने कर्ज काढणे
कारखान्यांचा गाळप संपण्याऐवजी काही कारखाने नव्या
वाढणार आहे.
दमाने गाळपाला उतरले आहेत. त्यामुळे मार्चअखेर बहुतेक
अत्यावश्यक आहे. अनुदान रकमेच्या
- श्रीराम शेटे, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ किमान दीडपट तरी कर्ज घेतलेले असावे,
साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू राहील. त्यातही काही
कारखाने एप्रिलअखेरपर्यंत बॉयलर पेटता ठेवतील, अशी
असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील उसाची विभागनिहाय गाळप स्थिती
माहिती सूत्रांनी दिली.
कर्ज मंजूर करणार असल्याचे पत्र
विभाग
कारखाने गाळलेला ऊस साखर उत्पादन उतारा
शेतकऱ्यांकडून यंदा एकूण ९०० लाख टन ऊस पिकवला
बॅंकेकडून मिळाल्यानंतर संबंधित उद्योजक
कोल्हापूर ३७
१४८.७३
१७८.८८
१२.०३
जाण्याचा अंदाज आहे. त्यातील ८० हजार टन ऊस चारा
पुढे ‘मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया
पुणे
६१
२४३.७८
२६१.८०
१०.७४
रसवंतीसाठी जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किमान ८००
योजने’तून अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज करू
अहमदनगर २६
८७.२२
८९.६६
१०.२८
लाख टनांच्या पुढे ऊस गाळपाला उपलब्ध राहण्याची शक्यता
शकतो. सध्या प्राप्त झालेल्या अर्जांबाबत
औरंगाबाद २२
५४.८०
५०.९८
९.३०
वाटते. विशेष म्हणजे उसाची उत्पादकता देखील शासनाने
उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांकडून छाननी
नांदेड
३२
७७.३३
७९.०४
१०.२२
प्रतिहेक्टर ८० टन गृहीत धरलेली असताना प्रत्यक्षात आता
होऊन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी
अमरावती २
४.४५
४.६७
१०.५२
उत्पादकता ९३ ते १०० टनांपर्यंत मिळते आहे. त्यामुळे साखर
कार्यालयाकडून सदर प्रस्ताव आयुक्तांकडे
नागपूर
४
४.०७
३.९१
९.६०
उत्पादनात भरीव वाढ होणार आहे, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
येतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
उतारा टक्क्यांमध्ये आहे
गाळपासाठी विविध जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत १८४
कृषी आयुक्त श्री. सिंह यांच्या
ऊस गाळपाचा आकडा लाख टनात असून, साखर उत्पादनाचा
कारखाने उतरले आहेत. त्यात ८७ सहकारी आणि ६२ खासगी
अध्यक्षतेखाली या समितीसमोर सदर प्रस्ताव
आकडा लाख क्विंटलमध्ये आहे.
कारखान्यांचा समावेश आहे. राज्यात आतापर्यंत ६२० लाख
मांडले जातील. या समितीत पशुसंवर्धन
टन गाळप करून ६६.८९ लाख टन साखर तयार केली आहे. आहे. गेल्या हंगामात याच कालावधीत १४९ कारखान्यांनी अवघा ३३९
आयुक्त, मत्स्य आयुक्त, कृषी प्रक्रिया
राज्याचा साखर उतारा सध्या सरासरी १०.०४ टक्के मिळतो
लाख टन ऊस गाळून ३७.५० लाख टन साखर तयार केली होती.
उपसचिव, उद्योग उपसचिव, पणन मंडळाचे

कृषी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या अनुदानासाठी
प्राप्त झालेले अर्ज
ऊस प्रक्रिया
२
फळे-भाजीपाला प्रक्रिया
२९
कडधान्य प्रक्रिया
२१
धान्य प्रक्रिया
१३
शीतगृहे
६
मशरूम प्रक्रिया
३
पास्ता
१
राइस मिल
४
काजू प्रक्रिया
४८
मसाला प्रक्रिया
८
जैव अन्नप्रक्रिया
१
खाद्यतेल प्रक्रिया
६
कार्यकारी संचालक, कृषी प्रक्रिया नियोजन
संचालक तसेच सहकार विभागाच्या
उपनिबंधक यांचा समावेश करण्यात आला
आहे. कृषी आयुक्तालयातील प्रक्रिया
विभागाचे सहसंचालक या समितीचा सदस्य
सचिव आहेत.
"मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना"
कशी चालविली जाते यावर नियंत्रण
ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कृषिमंत्र्यांच्या
अध्यक्षतेखाली पुन्हा एक वेगळी समिती
नियुक्त केली आहे. या समितीचे सदस्य
म्हणून पणन, उद्योग, पशुसंवर्धन तसेच
सहकार मंत्रालयाच्या मंत्र्यांची नियुक्ती
करण्यात आलेली आहे.

‘इफाड’च्या मदतीनंतरही थांबल्या नाहीत आत्महत्या
अमरावती (प्रतिनिधी) : अपुरा पाऊस त्यातच
कपाशीवर झालेला बोंड अळीचा प्रादुर्भाव यांसह इतर
कारणांमळ
ु े जिल्ह्यात या वर्षीच्या जानेवारीत तब्बल २३
शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. गेल्या दीड दशकात एकाच
महिन्यात झालेल्या या सर्वाधिक आत्महत्या ठरल्या आहेत.
इंटरनॅशन फंड फॉर ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट (इफाड) यांच्या
२५० कोटी रुपयांच्या निधीतून अंमलबजावणी होत असलेल्या
‘कृषी समृद्धी’ या प्रकल्पाच्या माध्यमासून सुरू असलेल्या
उपाययोजना कुचकामी ठरत असल्याची चर्चा होत आहे.
अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, यवतमाळ,
बुलडाणा, वाशीम या पाच, तसेच नागपूर विभागातील वर्धा
असे सहा जिल्हे राज्यात आत्महत्याप्रवण म्हणून ओळखले
जातात. पंतप्रधान पॅकजे व त्यानतं र आता ‘कृषी समृद्धी’
प्रकल्प आत्महत्या नियंत्रणासाठी राबविण्यात आला. या
दोन्ही प्रकल्पांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता
शेतकरी, शेतमजुरांना या प्रकल्पाचा काही एक फायदा झाला
नाही. इंटरनॅशन फंड फॉर ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट यांच्या २५०
कोटी रुपयांच्या निधीतून अंमलबजावणी होत असलेल्या ‘कृषी
समृद्धी’ या प्रकल्पाला पूर्णवेळ संचालकच राज्य सरकारला
शोधता आला नाही. त्यामळ
ु े प्रभारी संचालकांकडून विशेष
कामगिरी झाली नाही. यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे
पाहून प्रकल्पाच्या शेवटच्या वर्षात विभागीय आयुक्त पीयूष
सिंह यांच्याकडे प्रकल्पाचा प्रभार देण्यात आला आहे.

सहा जिल्हे कार्यक्षेत्र असलेल्या केम
(कृषी समृद्धी) प्रकल्पाचे मुख्यालय
अमरावतीत आहे, परंतु अमरावती जिल्ह्यात
या वर्षीच्या जानेवारीत २३ अशा सर्वाधिक
आत्महत्यांची नोंद झाली. गेल्या दीड दशकात

एकाच महिन्यात इतक्या आत्महत्या होण्याची अपात्र तर ४८ प्रकरणे चौकशीत आहेत.
ही पहिलीच वेळ आहे. १ जानेवारी २००१
ते ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत ३ हजार ३४५
आत्महत्या झाल्या आहेत. यामध्ये एक हजार
३७० प्रकरणे मदतीसाठी पात्र, १ हजार ९२७

