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वादळ, गारपीटग्रस्तांना उचल कपातीविरोधात ‘स्वाभिमानी’चा १७ ला मोर्चा
अधिवेशनापूर्वी मदत द्या
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांची मागणी
मुंबई (प्रतिनिधी)ः राज्याच्या अनेक
भागांत वादळ आणि गारपिटीमुळे झालेल्या
नुकसानाचे तातडीने पंचनामे करून
नुकसानग्रस्तांना अर्थसंकल्पी अधिवेशन
सुरू होण्याअगोदर भरपाई देण्याची मागणी
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण
विखे पाटील यांनी केली आहे.
राज्यावर ओढवलेल्या अस्मानी संकटाबाबत
प्रतिक्रिया व्यक्त करताना विखे पाटील म्हणाले,
की विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात
अनेक ठिकाणी वादळ आणि गारपिटीने प्रचंड
थैमान घातल्याच्या तक्रारी अनेक जिल्ह्यांमधून
आल्या आहेत. तिघांचा बळी गेला असून,

कांदा, हरभरा, गहू आदी रब्बी
पिकांचे मोठे नुकसान झाले
आहे. अनेक ठिकाणी उभी पिके
बाधित झाली असून, कापणी
केलेल्या पिकांचेही प्रचंड
नुकसान झाल्याचे दिसून येते
आहे. या नुकसानाची तातडीने
स्थळपाहणी पंचनामे करण्याची मागणी केली
होती. सरकारने पंचनामे करण्याचे आदेशही दिले
आहेत. नुकसान झालेली घरे, शेती, पशूधन
आदींचा तातडीने आढावा घेऊन संबंधितांना
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी भरीव
मदत देऊन दिलासा मिळवून द्यावा.

गारपिटीने ज्वारीचे मोठे नुकसान ः डॉ. नवले

गारपिटीने ज्वारीच्या पिकाला मोठे नुकसान पोचविले आहे. सध्या ज्वारीची काढणी सुरू असल्याने
हातातोंडाशी आलेली ज्वारी हातची जाण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. आंबा मोहरासही
गारपिटीचा फटका बसतो आहे. बोंड अळीने कापूस बरबाद झाला. अगोदरचीच ही भरपाई मिळाली
नसताना उरले सुरले ज्वारीचे पीकही बरबाद होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. राज्य
सरकारकडून मदतीची अपेक्षा करणे अवघड होऊन बसले आहे, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य किसान
सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी व्यक्त केली आहे.

कोल्हापूर (प्रतिनिधी)ः उसाच्या ठरलेले ्या उचलीत
साखर कारखान्यांनी कपात करून प्रतिटन २५०० रुपये
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले आहेत. याचा विरोध
करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने १७
फेब्वरु ारीला येथील सहसंचालक साखर यांच्या कार्यालयावर
खासदार राजू शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली भव्य मोर्चा
काढण्यात येणार असल्याची माहिती सावकर मादनाईक व
जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे यांनी दिली.
सावकर मादनाईक म्हणाले, की कोल्हापूर जिल्ह्यातील
साखर कारखान्यांनी साखरेच्या दराचे कारण पुढे करून प्रतिटन
५०० रुपये कपात करणार असल्याची
घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे
सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील
साखर कारखान्यांनी कपात करून
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २५००
रुपये वर्ग करण्यात आले आहेत.
यामुळे शेतकऱ्यांना सुमारे २०० कोटी
रुपयांचा फटका बसलेला आहे.
यापूर्वीच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने
सरकारने मध्यस्थी करून दरात कपात
करण्यात देऊ नये, अशी मागणीदेखील
केली होती. मात्र सांगली, कोल्हापूर
जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांनी
टनामागे सरासरी ५०० रुपयांची कपात
केले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रकांत
पाटील यांच्या मध्यस्थीने कोल्हापूर
जिल्ह्यातील ऊसदराचा प्रश्न मिटलेला

होता. मात्र आता त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. ज्या कारखान्यांनी
एफआरपीची मोडतोड करून बिले वर्ग केली आहेत, त्या साखर
कारखान्यांवर त्वरित गुन्हे दाखल करणे आवश्यक होते. मुळात साखरेच्या
दरात ८ रुपये किलोमागे पडले आहेत. त्यामळ
ु े राज्य बॅंकने े साखरेचे
मूल्यांकनदेखील कमी केले आहे. गेल्या १० दिवसांपासून ठरलेल्या
दरासाठी लढत आहोत. मात्र सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. सांगली,
कोल्हापूर जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांनी कपातीची रक्कम त्वरित
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी, तसेच ज्या साखर कारखान्यांनी
कपात केली आहे. त्या साखर कारखानदारांवर त्वरित फौजदारी स्वरूपाचे
गुन्हे दाखल करावेत, या मागणीसाठी हा मोर्चा आहे.

