मा. मंत्री (महसूल) यांचे कायालय, शिशिर कायालय, नागपूर,
शिनांक 18 शिसेंिर 2015. - प्रशसध्िीपत्रक
सेंद्रिय शे तीसाठी 65 कोटी रुपयाांची तरतूद
नागपूर, शि. 18 शिसेंिर :-राज्यात सेंशिय िेती करण्यासाठी िेतकऱयांना प्रोत्साहन

िे ण्याच्या हे तुने राज्य िासनाने 65 कोटी रुपयांची तरतूि केली आहे . पन्नास िेतकरी एकत्र
येऊन समुहाने सेंशिय िेती करणार असल्यास त्यांना िासनाचे प्रोत्साहन राहील. आवश्यकता

भासल्यास या 65 कोटी रुपयांच्या तरतुिीमध्ये आणखी वाढ करण्याचा िासनाचा प्रयत्न राहील,
असे कृषी मंत्री एकनाथराव खिसे यांनी आज शवधान पशरषिे त सांशगतले.

शनयम 97 अन्वये राज्यात कीटकनािक आशण जैशवक कीिनािक यांच्या संिभात सिस्य

श्री.अमरससह पंिीत व इतरांनी उपस्स्थत केलेल्या अल्पकालीन चचेनंतर खिसे िोलत होते .

खिसे पुढे म्हणाले की, िेतकऱयांना आपला भाजीपाला व फळे यांची परिे िात शनयात

करता यावी यासाठी परिे िात शतथल्या िासकीय यंत्रणेने ठरवून शिलेले शनकष व इतर प्रशिया
िेतकऱयांना कळावी यासाठी मँगो नेट, ग्रेपनेट, हहे ज नेट, अनार नेट इत्यािी संकेतस्थळे

िासनाने सुरु केली आहे त. याखेरीज िेतकऱयांना खते , िी-िीयाणे व इतर मागगििगन शमळावे
यासाठी 24 तास कायगरत असलेली मोफत हे ल्पलाईन िे खील सुरु केलेली आहे . िेतकऱयांना

मोिाईल फोनहिारे िेतीसंिंधी माशहती शमळावी म्हणून त्याचीही हयवस्था केलेली असून आजपयंत
चौिा लाख िेतकऱयांनी या सेवेचा लाभ घे तला आहे . ही संख्या चाळीस लाखापयंत वाढावी असा
आमचा प्रयत्न आहे . याखेरीज भाजीपाला तसेच फळांमध्ये खतांचा शकती अंि उतरला आहे , हे

पाहण्यासाठी इस्त्राईलच्या सहकायाने त्यांचे तंत्रन वान वापरुन प्रयोगिाळा िे खील आम्ही शनमाण
करीत आहोत. िेतकऱयांना फळे शपकशवण्यासाठी रायपसनग सेंटसग शनमाण करण्यात येणार असून
जळगांव शजल्यातील साविा येथे अिा प्रकारचा उपिम सुरु केला आहे . मागणी येईल त्याप्रमाणे

अिी सेंटसग शनमाण करण्यासाठी पन्नास टक्के अनुिान िे ऊन त्यांच्या प्रस्तावांना मंजर
ू िे ण्यात
येईल, असेही खिसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ठठबक ठसचन- अनु दान – द्रिदर्भातील शे तकऱयाांसाठी
ठठबक ठसचनाच्या बाबतीत द्रिदर्भातील अकरा द्रिल्ह्ाांमधील शे तकऱयाांना अनु दान
द्रमळद्रिण्यासाठी अिज करता यािा म्हणु न यासांबांधीची इांटरने ट व्यिस्था / आज्ञािली 8 द्रिसेंबर,
2015 ते 28 िाने िारी, 2016 पयंत खुली राहणार आहे , असे खिसे शे िटी म्हणाले.
िीि द्रनिारक यांत्रणा
राज्यात वीज पडण्याच्या घटना संदर्भात ववचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर दे तांना खडसे यांनी

सांवितले की, वातावरणातील बदलामुळे वीज पडण्याच्या घटनांमध्ये अवलकडच्या काळात वाढ झाली
आहे . राज्य शासनाने शासकीय इमारतीवर वीज ितीरोधक यंत्रणा बसववण्याववषयी आदे श काढले
आहे त. आय.टी.आय.एम. या संस्थे ने वीज पडण्याची चाळीस वमवनटे अिोदर एक ते दोन वकलोमीटर

पवरक्षेत्रात सूचना दे ऊ शकेल अशी यंत्रणा ववकसीत केली आहे . यासाठी महसूल यंत्रणेला आम्ही प्रवशक्षण
दे त आहोत. या यंत्रणेतील कममचारी िावापयंत वीज पडण्याच्या अंदाजे वठकाणाची मावहती पोहोचवतील.
सर्भापती रामराजे ननबाळकर यांनी यावेळी अशी सूचना केली की, ग्लोबल वॉमींि या
ववषयासंदर्भात जिर्भर मोठी चचा सुरु झाली आहे . यासंबध
ं ाने राज्य शासनावर काही जबाबदाऱ्या
येतील, हे ओळखून लोकप्रवतवनधींमध्ये जािृती करावी. त्यासाठी एक वदवसाचे शासनाच्या माध्यमातून
अवधवेशन बोलवावे. यावर बोलतांना खडसे यांनी या सूचनेचे स्वाित करुन ग्लोबल वॉमींिच्या संदर्भात

राज्य शासनाचे दे खील योिदान असले पावहजे, असे सांिून याबाबतीत नवीन कायदा करता येईल का,
ही बाब तपासून पाहण्यात येईल, असे खडसे शेवटी म्हणाले.

िद्रमनीचे तुकिे पािण्यास प्रद्रतबांध आद्रण कुळिद्रहिाट
सुधारणा द्रिधे यक द्रिधान पद्ररषदे त मांिूर
महाराष्ट्र धारण जवमनींचे

तुकडे पाडण्यास प्रवतबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकवत्रकरण

करण्याबाबत (सुधारणा) ववधेयक - 2015 तसेच महाराष्ट्र कुळववहवाट व शेतजमीन, हैद्राबाद
कुळववहवाट व शेतजमीन आवण महाराष्ट्र कुळववहवाट व शेतजमीन (ववदर्भम प्रदे श) (सुधारणा)
ववधेयक-2015 ही दोन ववधेयके आज ववधान पवरषदे त संमत करण्यात आली.
**-**

