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नानाजी दे शमुख कृ षी संजीवनी प्रकल्पाच्या
प्रत्यक्ष कामास सहा महहन्यात सुरुवात करा
- मुख्यमंत्र्याचे हनदे श

मुुंबई, वद. 11 राज्याच्या कृ षी क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने असून उत्पादकता
वाढववण्यासाठी व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाने या प्रश्नाच्या मुळाशी
जाऊन अभ्यास करण्यात येत आहे . त्याचाच एक भाग म्हणून जागवतक बँकेच्या अर्थसहाय्याने
नानाजी दे शमुख कृ षी सुंजीवनी प्रकल्प राज्यातील 15 अवषथणग्रस्त वजल्हे व खारपणपट्टा
भागात सुरु करण्यात येणार आहे . हा प्रकल्प येत्या सहा मवहन्यात प्रत्यक्षात सुरु झाला पावहजे,
असे वनदे श मुख्यमुंत्री दे वद्र
ें फडणवीस याुंनी आज येर्े वदले.
सह्याद्री अवतर्ीगृह येर्े नानाजी दे शमुख कृ षी ससचन प्रकल्पाचे सादरीकरण या
प्रकल्पात समाववष्ट असलेल्या वजल्ह्यातील आमदाराुंनासाठी करण्यात आले. त्यावेळी
मुख्यमुंत्री बोलत होते.
कृ षी मुंत्री पाुंडुरुंग फुुं डकर, राज्य मुंत्री सदाभाऊ खोत, सावथजवनक बाुंधकाम ववभागाचे
राज्यमुंत्री प्रवीण पोटे पाटील, सामान्य प्रशासन ववभागाचे राज्यमुंत्री मदन येरावार, सहकार
राज्यमुंत्री गुलाबराव पाटील, महसूल राज्यमुंत्री सुंजय राठोड, प्रकल्पात समाववष्ट करण्यात
आलेल्या 15 वजल्ह्याुंतील आमदार, मुख्यमुंत्र्याचे अवतवरक्त मुख्य सवचव प्रवीण परदे शी, कृ षी
ववभागाचे प्रधान सवचव ववजयकुमार यावेळी उपस्स्र्त होते.
मुख्यमुंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले वक, गेल्या 15 वषांपासून राज्याच्या शेती
क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने आहे त. लहरी हवामानामुळे शेती क्षेत्रावर होणारे बदल तसेच
ववववध समस्याुंमळ
ु े कृ षी उत्पादकता कमी झाली आहे . या सवथ समस्याुंवर उपाय म्हणून
नानाजी दे शमुख कृ षी सुंजीवनी प्रकल्प राबववण्याचा वनणथय घे तला आहे . हा एकास्त्मक
स्वरूपाचा प्रकल्प असून त्या माध्यमातून शेती समस्येच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला
जाणार आहे .
राज्यातील 5000 गावे प्रकल्पात समाववष्ट करण्यात आली असून येत्या तीन वषात
या गावाुंमध्ये दष्ृ यस्वरूपातील बदल वदसणार आहे त. जागवतक बँकेने दे खील हा प्रकल्प फास्ट
ट्रॅकवर घे तला असून येत्या सहा मवहन्यात हा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरु करावा असे वनदे श
मुख्यमुंत्र्याुंनी यावेळी वदले. सध्या सुरु असलेल्या कृ षी योजना ह्या प्रकल्पात एकवत्रत करा.
राज्याच्या शेती क्षेत्राच्या दष्ृ टीने हा महत्वाकाुंक्षी प्रकल्प असल्याचे मुख्यमुंत्र्याुंनी यावेळी
साुंवगतले.
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यावेळी माजी कृ षी मुंत्री आमदार एकनार् खडसे, आमदार डॉ. अवनल बोंडे , सुभाष
साबणे, आमदार आष्टीकर, प्रशाुंत बुंब, जयप्रकाश मुुंदडा, उन्मेष पाटील, हवरष सपपळे , सुंजय
सावकारे याुंनी मनोगत व्यक्त करुन प्रकल्प अुंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना केल्या.
प्रकल्प सुंचालक ववकास रस्तोगी याुंनी सादरीकरण केले .
हवामानातील बदलामुळे शे तीवर होणारे संभाव्य दूरगामी परीणाम
·

वाढत्या तापमानामुळे पीक उत्पादकतेवर ववशेषत: कोरडवाहू वपकावर ववपरीत पवरणाम

होऊ शकतो
·

अवनयमीत पावसामुळे कोरडवाहू पीकासाठी पाणी उपलब्धतेवर प्रवतकूल पवरणाम

त्याच बरोबर कमी कालावधीमध्ये जास्त पडणाऱ्या पावसामुळे जवमनीची मोठ्या प्रमाणावर
धूप होते.
·

वाढत्या तापमानामुळे जवमनीतील कबामध्ये घट होऊन उत्पादकतेत घट होते.

·

वाढत्या तापमानामुळे जवमनीतील ओलाव्यात घट होते.
नानाजी दे शमुख कृ षी संजीवनी प्रकल्पाची उहिष्टे

·

हवामान बदलास अनुसरून कृ षी पद्धती ववकसीत करणे

·

अल्प व अत्यल्प शेतकऱ्याुंच्या कृ षी उत्पादकतेत वृद्धी करणे

·

शेतकऱ्याुंचे उत्पन्न वाढववण्यासाठी कृ षी मूल्य साखळीमध्ये त्याचा सहभाग वाढववणे
राज्यातील अवषथणग्रस्त व खारपाण पट्टा जवमनी असलेल्या जळगाव, औरुं गाबाद,

बीड, जालना, उस्मानाबाद,परभणी, सहगोली, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वधा, वाशीम,
यवतमाळ, नाुंदेड आवण लातूर या 15 वजल्ह्यात हा प्रकल्प राबववणार
प्रकल्पाचे घटक
हवामानाकूल कृ षी पद्धतीस प्रोत्साहन दे णे
-

सहभागीय पद्धतीने गाव समुहाचा (लघु पाणलोट) वनयोजन आराखडा ववकसीत करणे

हवामानाकुल आधुवनक शेती तुंत्रज्ञानाची प्रात्यवक्षके
जवमनीत कबथ ग्रहणाचे प्रमाण वाढववणे
क्षारपड व चोपण जवमनीचे व्यवस्र्ापन
सुंरवक्षत शेती
पाण्याचा कायय क्षम व शाश्वत पद्धतीने वापर
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मुलस्र्ानी जलसुंधारण
ओघळीवरचे उपचार
पाणी साठवण सुंरचनाुंची वनर्ममती
जुन्या जलसाठ्याुंचे पुनरूज्जीवन
भूजल पुनभथरण
सुक्ष्म ससचन
काढणी पश्चात व्यवस्थापन व कृ षीमूल्य साखळीचे बळकटीकरण करणे
शेतकरी उत्पादक कुंपन्याुंची वनर्ममती
भाडे तत्वावर कृ वष अवजारे केंद्र सुववधा वनर्ममती
शेतकरी उत्पादक कुंपन्याुंना शेतीमालेचा सुंकलन, हाताळणी, मुल्यवृद्धी ववक्री आदी बाबत
सहाय्य करणे
वबयाणे ववतरण प्रणालीची कायथक्षमता वृद्धींगत करणे
सीड हबसाठी पायाभूत सुववधाुंची वनर्ममती
महाराष्ट्र राज्य कृ ती आराखडा
स्र्ावनक पवरस्र्ीतीनुसार व वपकवनहाय कृ वष हवामान सल्ला
पीक पद्धतीत बदल करण्याबाबत शेतकऱ्याुंना प्रोत्साहन दे णे
वपकाुंचे हवामानकुल वाण
जवमनीतील ओलाव्याचे जतन करणे
प्रकल्पाची वैहशष्ये
CRIDA व TERI याुंनी ववकसीत केलेल्या शास्त्रीय वनदे शाुंकाचा वापर करून प्रकल्पाुंतगथत
समुह पद्धतीने गावाुंची वनवड
महसूल मुंडळ वनहाय उभारणी करण्यात येणाऱ्या स्वयुंचवलत हवामान केंद्राकडू न प्राप्त
होणाऱ्या मावहतीस अनुसरून शेतकऱ्याुंना कृ षी हवामान सल्ला
वशवारातील पाण्याच्या ताळे बुंदानुसार पीक वनयोजन
जागवतक बँकेचा वाटा 2800 कोटी तर राज्यशासनाचा 1200 कोटी रुपये असा एकुण 4000
कोटी रुपयाुंचा प्रकल्प
खारपाण पट्ट्यातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा वजल्हे व मुक्ताईनगर तालुक्याुंचा
समावेश सुमारे 932 गावे.
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