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शनिवार (ता. १०) उपग्रहावरून सकाळी ९ वा. टिपलेले छायाचित्र.
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पुण,े कोल्हापूर, नाशिक, मुबं ई, औरंगाबाद, सोलापूर, नागपूर, जळगाव, नांदडे , अकोला येथनू प्रसिद्ध

सरकारी धान्य खरेदीतून ‘एसएफएससी’ बाहेर शेतीमालाला दीडपट हमीभाव
खरेदी हे आमचे ध्येय नसल्याचा एसएफएससीचा निर्वाळा; एजन्सी मिळण्यासाठी शेतकरी कंपन्यांची राज्याकडे धाव
मनोज कापडे
पुणे : केंद्र शासनाच्या वतीने
देशातील शेतकरी उत्पादक
कंपन्यांमार्फत हमीभावाने धान्य
खरेदी न करण्याचा निर्णय
आम्ही घेतला आहे, अशी
माहिती राष्ट्रीय पातळीवरील
छोट्या शेतकऱ्यांच्या व्यापार
संघाचे (एसएफएससी)
व्यवस्थापकीय सच
ं ालक सुमतं ा
चौधरी यांनी दिली.  पान ४ वर

बेजबाबदारपणामुळे कोट्यवधीचे नुकसान

शेतकरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे उत्पादक कंपन्यांना यंदा हमीभाव खरेदीपासून दूर राहावे लागले आहे.
सरकारी बेजबाबदारपणामुळेच आमचे कोट्यवधी रुपयांचे सेवाशुल्कदेखील बुडणार आहे. गेल्या हंगामात सेवा
कंपन्यांना शुल्कापोटी कंपन्यांना दीड कोटी रुपये मिळाले होते. शेतकरी कंपन्यांना मध्य प्रदेश सरकारने पाठबळ दिले
व नियम बदलले. मात्र, महाराष्ट्रात ते झाले नाही. शेतकरी कंपन्यांना देशोधडीला लावण्याचा प्रकार घडला आहे,
अशी टीका उस्मानाबाद सीड फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अमोल रणदिवे यांनी केली आहे.

सहकार मंत्रालयाकडे पाठपुरावा सुरू

केंद्राच्या अखत्यारीत काम करणाऱ्या एसएफएससीने हमीभाव खरेदीतून माघार घेतली असली तरी शेतकरी उत्पादक
कंपन्यांच्या महासघं ाकडून (महाएफपीसी) राज्याच्या सहकार मंत्रालयाकडे खरेदीदार एजन्सीचा दर्जा मिळण्यासाठी प्रयत्न
सुरू आहेत. तशी शिफारस एसएफएससी व नाफेडनेदख
े ील राज्य शासनाकडे केली आहे. महाएफपीसीचे व्यवस्थापकीय
सचं ालक योगेश थोरात यानं ी हमीभाव खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य पणन महासघं ाप्रमाणेच अभिकर्ता ससं ्था (स्टेट लेव्हल
एजन्सी) म्हणून शेतकरी कंपन्यांना मान्यता देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे, अशी माहिती सूत्रनां ी दिली.

२०१९ च्या खरिपापासून

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांची राज्यसभेत माहिती
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः देशातील
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्च
अधिक ५० टक्के नफ्यावर आधारित
हमीभाव देणार आहे. हा हमीभाव जाहीर
करताना सरकार कृषी निविष्ठांची वास्तविक
किंमत आणि कुटुंबातील सदस्यांची
मजुरी विचारात घेणार आहे. या सूत्रानुसार काढलेला हमीभाव
शेतकऱ्यांना २०१९ च्या खरिपापासून दिला जाईल, अशी
माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत
दिली.
सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात २०१९
च्या खरिपापासून शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा
असा हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. 
पान ४ वर

