मा. मंत्री (महसूल) यांचे कायालय, शिशिर कायालय, नागपूर,
शिनांक 16 शिसेंिर 2015. - प्रशसध्िीपत्रक

मा.कृषी व महसूल मंत्री श्री.एकनाथराव खिसे यांनी आज शिनांक 16 शिसेंिर, 2015 रोजी
शवधान सभेत केलेले म.शव.स.शनयम 48 अन्वये वैयक्तीक स्पष्टीकरण.

मंगळवार, दिनांक 15 दिसेंबर, 2015 रोजी दनयम 293 अन्वये िु ष्काळाच्या

प्रस्तावावर चचेच्या वेळी या सभागृहाचे सन्माननीय सिस्य श्री.गुलाबराव पाटील यांनी

तयांच्या भाषणात माझ्या संिभात चुकीचा, दवपययस्त, खोिसाळ, जनते ची व या सन्माननीय

सभागृहाची दिशाभूल करणारा व तसेच माझी बिनामी करण्याच्या हे तुने काही उल्लेख केला
आहे , तयाबाबत मी महाराष्र दवधानसभा दनयम 48 अन्वये खालील वैयक्तीक स्पष्टीकरण
करीत आहे .

सन्माननीय सिस्यांनी सभागृहात तयांच्या भाषणामध्ये ज्या राष्रीय कृषी दवकास

योजने अंतगयत - हदरत गृहातील लागवि सादहतय व दनदवष्ठा या प्रकरणांचा उल्लेख केला

आहे , तया योजनेच्या प्रतयेक लाभाचा तपशील मी खालीलप्रमाणे या सावयभौम सभागृहासमोर
मांित आहे .

सवयप्रथम सिस्यांनी, “महाराष्राचे कृषी मंत्री यांचे पॉलीहाऊस चे प्रकरण” असा

उल्लेख केला आहे , तो दनखालस खोटा व पूणत
य : चुकीच्या मादहतीवर आधारीत असून
ज्यावेळी मी अजय केला तयावेळी मी कृषी मंत्री नव्हतो हे मी या सभागृहाच्या दनिशयनास आणू
इच्च्ितो

या प्रकरणाची वस्तुच्स्थती सभागृहसमोर यावी म्हणुन मी खालील मादहती िे त आहे .

सन्माननीय सिस्यांनी ज्या प्रकरणांचा उल्लेख सभागृहात दिनांक 15 दिसेंबर, 2015

रोजीच्या तयांच्या भाषणात केला आहे , ती प्रकरणे केंद्र शासनाच्या राष्रीय फलोतपािन
अदभयानांतगयत हदरत गृह उभारणीसाठीची असून तयाचा दिनांक दनहाय तपशील
पुढीलप्रमाणे आहे :-

1. ऑनलाईन नोंिणी व ऑनलाईन अजय

09/04/2014

2. पूवयसम
ं ती अजय दिनांक

13/04/2014

3. पूवयसम
ं ती दिल्याचा दिनांक

05/05/2014

4. प्रकल्प सुरु करण्यासाठी मोका तपासणी दिनांक

15/05/2014

5. प्रकल्प कायान्वीत झाल्यानंतर मोका तपासणी दिनांक

14/07/2014

6. दजल्हास्तरीय सदमतीची दशफारस दिनांक

26/08/2014

7. दजल्हा अधीक्षक कृषी अदधकारी किू न ऑनलाईन अनुिान मागणी

29/11/2014

8. फलोतपािन महामंिळ, पुणेकिू न ऑनलाईन आर.टी.जी.एस.व्िारे

08/12/2014

अनुिान अिायगी

9. अनुिान रुपये

रु.14,64,720/-

..2/-

- 2-

तयातील िु सरे प्रकरण हे राष्रीय कृषी दवकास योजने अंतगयत - हदरत गृहातील
लागवि सादहतय व दनदवष्ठाबाबतचे असून ते सुध्िा मी कृषी मंत्री या पिाचा काययभार
स्वीकारण्या पूवीची आहे त.
1

अजय दिनांक

02/09/2014

2

मोका तपासणी दिनांक

01/10/2014

3

दजल्हा अधीक्षक कृषी अदधकारी किू न

07/03/2015

ऑनलाईन अनुिान मागणी
4

अनुिान रुपये

रुपये 8,58,816/-

जळगांव दजल्यात राष्रीय कृषी दवकास योजना 2014-15 अंतगयत संरक्षीत शेती
अहवालानुसार एकंिर केवळ 28 लाभाथी उपलब्ध होते. अदतदरक्त लाभाथी उपलब्ध
नसल्याने रु. 41.29 लक्ष अनुिानाची रक्कम दजल्हा अधीक्षक कृषी जळगांव या कायालयाने
कृषी आयुक्त कायालयास समपीत केली आहे . यावरुन पात्र लाभाथींना िावलून केवळ
मलाच अनुिान िे ण्यात आल्याचे सन्नमाननीय सिस्य भासवत आहे , ते धािांत खोटे
असल्याचे दिसून येते.
सिर मादहती दजल्हा अधीक्षक कृषी अदधकारी, जळगांव यांच्या स्वाक्षरीने प्राप्त झालेली
आहे . ती मी सभागृहासमोर सािर करीत आहे .
या िोन्ही योजनेअत
ं गयत लाभाथी म्हणुन सन्माननीय सिस्यांनी ज्या प्रकरणांचा
उल्लेख केला आहे ती प्रकरणे मी कृषी मंत्री या पिाचा काययभार स्वीकारण्यापूवीच मंजर
ू
करण्यात आलेली आहे , हे यावरुन स्पष्ट होते. तयामुळे “आमच्या कृषी मंत्रयांचे 11 वाजता
प्रकरण ऑनलाईन मंजूर होते व 12 वाजता प्रकरणाचा चेक ममळतो, 3 वाजता सबमसडी
होते”, असे जे दनराधार व बेजबाबिार वक्तव्य सन्माननीय सिस्यांनी केले आहे ते केवळ
माझी बिनामी करण्याच्या हे तुने, व जनमानसातील माझी प्रदतमा मलीन करण्याच्या हे तुने
तसेच या सभागृहात माझ्या संिभात जाणीवपूवयक खोिसाळपणे, चुकीचे व दवपययस्त तसेच
या सावयभौम सभागृहाची दिशाभूल करण्याच्या हे तुने हे भाषण केलेले आहे , हे दिसून येते.
**-**

