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जवषय: नानािी देशमुख कृ षी संिीवनी प्रकल्पाचे ऄंमलबिावणी मध्ये ऄक्ष्यम्य दुलक्ष
ा करणेबाबत..
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८. मा. मंत्री, कृ षी यांचे ऄध्यक्षतेखालील ऄमरावती जवभाग खरीप अढावा सभा ददनांक १०.०५.२०२१
९. अपणांस वेळोवेळी दूरध्वनीवरून, व्हाटसऄप संदश
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वरील संदभीय जवषयाचे ऄनुषंगाने नानािी देशमुख कृ षी संिीवनी प्रकल्पाचे नोडल ऄजधकारी म्हणून ईपजवभागीय
कृ षी ऄजधकारी यांना प्रकल्पाने िबाबदारी ददलेली अहे. क्षेत्रीय स्तरावर प्रकल्पाची ऄंमलबिावणी अजण संजनयंत्रण करणे हे
संबंजधत ईपजवभागीय कृ षी ऄजधकारी यांचे अद्य कताव्य अहे. प्रकल्पामध्ये खामगाव ईपजवभागातील २५३ गावांचा
समावेश ऄसून जिल्यातील सवाात िास्त गावे अपले ईपजवभागात ऄसल्याने अपले ईपजवभागाचे प्रगतीवरच जिल्याची
प्रगती ऄवलंबून अहे, या सगळ्याची अपणास िाणीव अहे. संदभीय पत्रान्वये, सभांमधून, दूरध्वनीद्वारे अजण कारणे
दाखवा नोटीस द्वारे अपणास याबाबत वेळोवेळी स्मरण करून ददलेले अहे. तथाजप खालील ऄहवालावरून अजण
प्रकरणावरून अपले कामामध्ये कसलीही प्रगती झाल्याचे जनदशानास अलेले अहे. यावरून अपण शासनाचे महत्वाकांक्षी
प्रकल्पाकडे िाणीवपूवाक ऄक्षम्य दुलाक्ष करीत अहात ऄशी धारणा तयार झाली अहे.
अि ददनांक ११.०५.२०२१ रोिीचे ऄहवालावरून अपले ईपजवभागातील ९८० प्रकरणे डेस्क २ वर, १५३
प्रकरणे डेस्क ३ वर, ६०१ प्रकरणे डेस्क ४ वर, १९ प्रकरणे डेस्क ५ अजण अपणा हाताळत ऄसललेल्या डेस्क ६ वर ५४७
प्रकरणे प्रलंजबत अहेत. सदर प्रकरणे गेल्या दोन मजहन्यापासून प्रलंजबत ऄसल्याचे शेतकऱयांनी के लेल्या तक्रारीवरून
जनदशानास येत अहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सूक्ष्म ससचन संच, फळबाग लागवड अजण कृ षी यांत्रीकणरण या घटकांचे
प्रकरणे अहेत. वरील सवा घटकांची शेतकऱयांनी प्रत्यक्ष ईभारणी करून अजण ऄनुदान मागणी करून बराच कालावधी
ईलटून गेला अहे. सदर घटकांचे ऄनुदान जवजहत कालावधीत प्राप्त होइल अजण प्राप्त ऄनुदान शेतीच्या आतर कामांमध्ये
वापरता येइल या दृष्टीने शेतकऱयांनी घटकांची ईभारणी के लेली अहे. परं तु अपल्या दप्तर ददरं गाइमुळे संबंजधत लाभाथी
ऄनुदानापासून वंजचत राहत अहेत. ज्यामुळे शेतकऱयांना नाहकाचा अर्थथक भुदड सहन करावा लागत अहे. याबाबत

संबंजधत शेतकऱयांनी जवचारणा के ली ऄसता अपण त्यां नाच दम देउन माघारी पाठवीत अहात ऄशी माजहती प्राप्त झाली
अहे. प्राजतजनजधक स्वरूपात खालील काही प्रकरणे नमूद के ली िात अहेत.


श्री जशवहरी समाधान महाले रा. कुं बेफळ यांचे ठठबक संचाचे प्रकरण १३.०३.२०२१ पासून डेस्क ०७.०४.२०२१
पयत लेखाजधकारी यांचक
े डे अजण ददनांक ०६.०४.२०२१ ते अिपयत अपले डेस्क ६ वर प्रलंजबत अहे. संबंजधत
शेतकरी यांनी याबाबत जवचारणा के ली ऄसता अपण त्यांना चुकणची वागणूक ददल्याची तक्रार के ली अहे.



मौिे मुरंबा येथील कृ षी ताइ यांना एक वषाापासून मानधन ददलेले नसून याबाबत तक्रार प्राप्त झाली अहे.



मौिे नागापूर तालुका खामगाव येथील श्री ईमेश मधुकर लोखंडकार यांचे शेडनेटचे प्रकरण दोन मजहन्यांपासून
प्रलंजबत ऄसून ऄद्याप ऄनुदान मागणीसाठी सादर के लेले नाही.



संबंजधत शेतकऱयांनी अपले ऄिााचे सद्यजस्थती ऄथवा ऄनुदान बाबत जवचारणा के ली ऄसता अपण समपाक ईत्तरे
देत नसून माझी तक्रार वाटेल जतथे करा ऄश्या शबदांमध्ये ईत्तरे देत ऄसल्याचे धक्कादायकठरत्या समोर अले अहे.
वरील सवा प्रकरणामधून अपण प्रकल्पाचे कामकाि करण्यामध्ये िाणीवपूवाक टाळाटाळ करीत ऄसून काम

न करण्याकडेच अपला कल ददसून येतो अहे. जह ऄत्यंत गंभीर बाब ऄसून याबाबत या नोठटशीद्वारे अपणास पुढीलप्रमाणे
जवचारणा करण्यात येत अहे. सवा एकं दर पठरजस्थतीचा जवचार करता अपण प्रकल्पाचे कामकाि पूणा करणेसाठी सक्षम नाही
का.? जिल्यातील गावांच्या संख्येच्या तुलनेत ६०% गावे अपले ईपजवभागात ऄसूनही अपल्या ईपजवभागाचा खचा आतर
दोन ईपजवभागापेक्षाही कमी का अहे.? याबाबत अपणास संदभान्वये जनदेश देउनही अपण वठरष्ांच्या अदेशांना ऄद्याप
गांभीयााने का घेतले नाही.? संदभा क्र. ५ ऄन्वये मा. कृ षी मंत्री महोदयांनी स्वतः सभा घेउन सक्त जनदेश देउनही अपली
प्रगती का झाली नाही.? या ऄनुषंगाने अपणावर प्रशासकणय कायावाही का करण्यात येत नये.? अदी बाबींचा खुलासा
ददनांक १५.०५.२०२१ रोिी सायंकाळी ०६.०० पूवी सादर करावा. जवजहत मयाादत
े खुलासा प्राप्त न झाल्यास ऄथवा
ऄसधानकारक खुलासा ऄसल्यास अपणाजवरुद्ध महारा्ट्र  नागरी सेवा (जशस्त व ऄपील) जनयम १९७९ मधील जनयम क्र. ८
ऄन्वये कायावाही प्रस्ताजवत करण्यात येइल, याची अपणास गांभीयााने िाणीव करून देण्यात येत अहे.
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