राज्यातील प्रमुख पिकाांवरील कीड व रोगाांच्या
व्यवस्थािनाच्या दृष्टीने कीड-रोग सवेक्षण व सल्ला
योजनेच्या (क्रॉिसॅि) अांमलबजावणीस प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करणे व पनधी पवतरीत करणेबाबत.
महाराष्र शासन
कृषी, िशुसांवधधन, दु ग्धव्यवसाय पवकास व म्स्यव्यवसाय पवभाग
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मादाम कामा मागध, हु ता्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय पवस्तार, मुांबई- 400 032.
पदनाांक: 19 मे, २०१८.
वाचा :1. शासन ित्र क्र. राफअ- 2015/ प्र.क्र.329/ 9 अे, पदनाांक 06/01/2016 व समक्रमाांक

पदनाांक 16/08/2016
2. सांचालक, फलो्िादन याांचे ित्र जा.क्र./ कृआ/ फलो-3/ हॉटध सॅि 2017-18/ प्रस्ताव/ 2843/

2017, पद. 22/11/2017
3. शासन ित्र क्र. ित्र क्र. राकृपव-2017/प्र.क्र.176/9-अे, पद.02/12/2017
4.

मा. अ.मु.स, कृपष याांची पद.23/1/2018 व 29/1/2018 ची ईमेल ित्रे, याबाबत ्याांच्या
दालनातील पद.23/1/2018 रोजीच्या बैठकीतील सुचना व ्यानुषांगाने सांचालक,पवस्तार व
प्रपशक्षण याांचे ित्र जा.क्र./पवप्र- 7/क्रॉिसॅि 17-18/प्र.क्र.4/73/18, पद.30/1/2018

5. क्रॉिसॅि व हॉटध सॅि प्रकलिाांची एकत्रीत अांमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने कायधिद्धती पनपचितत

करणेबाबत पद.7/3/2018 रोजी झालेलया बैठकीच्या इपतवृत्ताचे ित्र जा.क्र./पवप्र-7/क्रॉिसॅि
16-17/प्र.क्र.14/271/18, पद.20/03/2018
6. सांचालक, कृपष प्रक्रीया व पनयोजन याांची पटिणी जा. क्र./ पनयोजन/ वायो 1819/

अांमलबजावणी/ 179/2018, पद.28/03/2018.
7. क्रॉिसॅि प्रकलिाच्या राज्यस्तरीय सुकाणू सपमतीच्या पद.11/04/2018 रोजी झालेलया

बैठकीतील पनणधय
8. सांचालक, फलो्िादन याांचे ित्र क्र./कृआ/फलो-3/हॉटध सॅि2018-19/अांमलबजावणी/

1492/18, पद.27/04/2018
9. आयुक्त (कृषी) याांचे ित्र जा. क्र./पवप्र-7/क्रॉिसॅि 17-18/प्र.क्र.2 / 409/18,

पद.09/05/2018
प्रस्तावना:
सोयाबीन, कािूस, भात, तूर व हरभरा या प्रमुख पिकाांवरील कीड व रोगाांच्या व्यवस्थािनाच्या
दृष्टीने सन 2009-10 ते 2012-13 दरम्यान राष्रीय कृपष पवकास योजनेतून आपण सन 2013-14 िासून
पनयपमत राज्य योजनेतून कीड-रोग सवेक्षण व सल्ला प्रकलि (क्रॉिसॅि) राबपवण्यात येत आहे. सदर
योजनेची उियुक्तता लक्षात घेऊन क्रॉिसॅि योजनेच्या धतीवर आांबा, डाळींब, केळी, मोसांबी, सांत्रा व
पचक्कू या प्रमुख फळ पिकाांसाठी सन 2011-12 िासून राष्रीय कृपष पवकास योजनेतू हॉटध सॅि प्रकलि
राबपवण्यात येत आहे.
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क्रॉिसॅि व हॉटध सॅि प्रकलिाांची एकसमान कायधिद्धती पवचारात घेऊन दोन स्वतांत्र योजना न
राबपवता फळ पिकाांचा क्रॉिसॅि योजनेमध्ये समावेश करण्याबाबत शासनाने पनदे पशत केले होते. याबाबत
पद.7/3/2018 रोजीच्या बैठकीत आपण क्रॉिसॅि योजनेच्या राज्यस्तरीय सुकाणू सपमतीच्या पद.
11/04/2018 रोजीच्या बैठकीत चचा होऊन राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकाांवरील कीड
रोगाांच्या व्यवस्थािनाचे दृष्टीने एकत्रीत क्रॉिसॅि योजना राबपवण्याचा पनणधय घेण्यात आला व सदर
सुधापरत क्रॉिसॅि योजनेस प्रशासकीय मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या पवचाराधीन होती. तसेच सदर
प्रकलिाांतगधत पिकाांवरील पकड व रोगाचे पवपवध टप्पप्पयावर काटे कोरिणे व पनयपमतपर्या िपरक्षण करुन
्यासांदभात तज्ाांकडू न मागधदशधन व सल्ला प्राप्पत करुन शेतकऱयाांना कालमयादे त मागधदशधन
करण्यासांदभात सुधापरत सूचना पनगधपमत करण्याचे प्रस्तापवत होते. याअनुषांगाने िुढीलप्रमाणे शासन
पनणधय पनगधपमत करण्यात येत आहे.
शासन पनणधय :1. सन २०१८-१९ िासून सोयाबीन, कािूस, भात, तूर, हरभरा, आांबा, डाळींब, केळी, मोसांबी, सांत्रा व

पचक्कू या प्रमुख पिकाांवरील कीड व रोगाांच्या व्यवस्थािनाच्या दृष्टीने एकपत्रत कीड-रोग सवेक्षण व
सल्ला योजना (क्रॉिसॅि) योजना राबपवण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे. सन २०१८-१९ मध्ये या
योजनेंतगधत ₹4147.08 लक्ष (अक्षरी रुिये एकेचाळीस कोटी सत्तेचाळीस लक्ष आठ हजार फक्त)
पनधीच्या कायधक्रमास प्रशासकीय मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2. कीड-रोग सवेक्षण व सल्ला योजनेची सन २०१८ मध्ये अांमलबजावणी करण्याकपरता खालील

मागधदशधक सूचना पवपहत करण्यात येत आहेत -:
1) क्रॉिसॅि योजनेमध्ये सोयाबीन, कािूस, भात, तूर, हरभरा या प्रमुख पिकाांसह आांबा, डाळींब,

केळी, मोसांबी, सांत्रा व पचक्कू या प्रमुख फळ पिकाांचा समावेश राहील.
2) सोयाबीन, कािूस, भात, तूर व हरभरा या पिकाांसाठी क्रॉिसॅि योजनेची अांमलबजावणी कृपष

पवभागाच्या क्षेत्रीय कमधचाऱयाांच्या सहभागाने करण्यात यावी व ्याकपरता राष्रीय सूचना पवज्ान
केंद्र, िुणे याांनी पवकसीत केलेलया मोबाईल ॲप्प्पलकेशन व सांगणक प्रणालीचा वािर करण्यात
यावा.
3) सदर योजनेकपरता पवकपसत करण्यात आलेलया सांगणक प्रणालीमध्ये कृपष सहायक व कृपष

ियधवक्ष
े क याांची स्काऊट म्हणून व मांडळ कृपष अपधकारी, तालुका कृपष अपधकारी, उिपवभागीय
कृपष अपधकारी आपण पजलहा अधीक्षक कृपष अपधकारी याांची ्याांच्या अपधनस्त कायधक्षत्र
े ासाठी
ियधवक्ष
े कीय अपधकारी म्हणून नोंदणी करण्यात यावी व ्याांना यादृप्च्िक िध्दतीने (Random)
कीड व रोग सवेक्षणाची जबाबदारी दे ण्यात यावी.

पष्ृ ठ 11 िैकी 2

शासन पनणधय क्रमाांकः पकरोनी-1418/ प्र.क्र.55/4अे

4) कीड व रोग सवेक्षणाची मापहती मोबाईलद्वारे ऑनलाईन सांकेतस्थळावर मापहती भरण्यास

येणाऱया अडचणी सोडपवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार राष्रीय सूचना पवज्ान केंद्र याांच्यामाफधत
सांगणक ऑिरेटर व इतर अ्यावश्यक मनुष्यबळ खरीि हांगामाच्या सुरुवातीच्या
कालावधीकपरता आयुक्त (कृपष) याांनी उिलब्ध करुन घ्यावे. तसेच ्याांच्या मदतीने कृपष
खा्यातील कमधचाऱयाांना मापहती भरण्याचे प्रपशक्षण दे ण्यात यावे.
5) सांचालक (फलो्िादन) याांनी िुढील ६ मपहन्याांमध्ये सुधापरत क्रॉिसॅि योजनेंतगधत फळ

पिकाांसाठी राष्रीय सूचना पवज्ान केंद्र, िुणे याांच्या मदतीने मोबाईल ॲप्प्पलकेशन व सांगणक
प्रणाली पवकसीत करुन घ्यावी आपण सदर प्रणाली पवकसीत हाईियंत राष्रीय एकाप््मक कीड
व्यवस्थािन सांशोधन केंद्र, नवी पदल्ली याांनी हॉटध सॅि प्रकलिाकपरता पवकसीत केलेलया सांगणक
प्रणालीचा सवेक्षण व अहवाल नोंदणीसाठी उियोग करावा.
6) सदर योजनेतील समापवष्ट पिकाांसाठी कीड व रोग सवेक्षणाची अचूक मापहती भरणे व ्याचे

व्यवस्थािन ऑनलाईन िध्दतीने सांगणक प्रणालीद्वारे करण्यासाठी कृपष सहायक व कृपष
ियधवक्ष
े क याांना तसेच सदर प्रणालीमध्ये नोंदणी करण्यात आलेलया ियधवक्ष
े कीय अपधकाऱयाांना
खरीि हांगाम सुरु होण्यािूवी सांगणकीय प्रणालीबाबतचे िपरिूणध प्रपशक्षण दे ण्याची कायधवाही िूणध
करावी.
7) योजनेच्या पनयोजन व सांपनयांत्रणासाठी राज्य िातळीवर आयुक्त याांच्या अध्यक्षतेखाली (कृपष)

राज्यस्तरीय सुकाणू सपमती गठीत करण्यात येत असून पतची रचना िपरपशष्ट - अ मध्ये नमूद
केली आहे.
8) क्रॉिसॅि योजनेंतगधत पिकाांवरील प्रमुख कीड व रोगाांचे सवेक्षण करुन ्याांच्या व्यवस्थािनाबाबत

मोबाईल ॲिद्वारे व एसएमएसद्वारे शेतकऱयाांना सल्ले दे ण्यात यावेत.
9) सदर योजनेंतगधत शेतकऱयाांचा दे खील सहभाग राहावा यादृष्टीने शेतकऱयाांना ्याांच्या शेतातील

कीड व रोगाांचा प्रादु भाव झालयाचे िायापचत्र अथवा ्याांची मापहती सांगणकीय प्रणालीद्वारे वा
मोबाईल ॲि वरुन कृपष पवभागास सादर करण्याची सुपवधा (अिलोड) उिलब्ध करून द्यावी.
सदर प्रयोजनाथध सवध प्रथम सांबांपधत शेतकऱयाांच्या मोबाईल क्रमाांकावरुन पिकावरील पकड व
रोगाच्या प्रादु भावाबाबत सल्ला प्राप्पत करण्यासाठी पवनांती प्राप्पत झालयानांतर ओटीिी (One Time
Password) द्वारे

शेतकऱयाची ओळख पनपचितत केलयानांतर शेतकऱयाकडू न पिकाच्या

प्रादु भावासांदभातील मापहती प्स्वकारुन ्याबाबत तज्ाांकडू न सल्ला व मागधदशधन प्रणालीद्वारे
प्राप्पत करण्यासाठीची अनुषांपगक िुढील कायधवाही करण्यात यावी.

याकपरता प्रस्तापवत

सांगणकीय प्रणालीमध्ये आवश्यक ती तजवीज करण्याची खातरजमा करावी.
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10) सांबांपधत पिकाच्या पवकासाच्या पवपवध मह्विूणध (Critical) टप्पप्पयावर कीड व रोगाचे प्रमाण

आर्थथक नुकसान िातळीवर िोहोचण्यािूवी अथवा आर्थथक नुकसान िातळीजवळ (पिवळ्या
टप्पप्पयावर असताना) सुरुवातीिासूनच सांबांपधत नेमून पदलेलया गावातील पिकाांचे नमुने घेऊन
्याची तिासणी व सवेक्षण काटे कोरिणे पनयपमत स्वरुिात प्रणालीद्वारे तज्ाांकडू न मागधदशधन व
सल्ला प्राप्पत करुन ्यासांदभात ता्काळ सांबांपधत िीक क्षेत्राच्या गाव व तालुका स्तरावर
शेतकऱयाांना आवश्यक सल्ला मोबाईल एसएमएस द्वारे दे ण्याची व सपवस्तर मागधदशधन
करण्यासाठी स्वतांत्र सभा, बैठका व प्रा्यपक्षकाांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी ही कृपष
सहाय्यक व कृपष ियधवक्ष
े क याांची राहील. यानुसार गाविातळीवर कायधवाही पनयपमतिणे होत
असलयाची खातरजमा करण्याची जबाबदारी ही मांडळ कृपष अपधकारी आपण तालुका कृपष
अपधकारी याांची असेल. याबाबतचा पवभागीय स्तरावर पनयपमतिणे प्र्येक िांधरवडयास
उिपवभागीय कृपष अपधकाऱयाांनी आढावा घेणे बांधनकारक असेल.
11) वरीलप्रमाणे केलेलया कायधवाहीबाबतचा आढावा हा पजलहा अधीक्षक कृपष अपधकारी व

पवभागीय कृपष सहसांचालक याांनी घ्यावा. तसेच क्षेत्रीय स्तरावरुन कृपष पवद्यािीठाांकडे
पिकावरील कीड व रोगासांदभात मागधदशधन व सल्ला घेण्यासाठी प्राप्पत होणाऱया बाबींची
पवनापवलांब नोंद घेऊन ्याचा पनयपमत स्वरुिात दोन पदवसाांच्या आत सांबांपधत तज्ाांचे मागधदशधन
व सल्ले प्रणालीद्वारे उिलब्ध करुन दे ण्यात यावे. याबाबत दे खील पवद्यािीठ स्तरावर पवपवध
पवभागाच्या पवभाग प्रमुखाांनी आढावा घेणे आवश्यक असेल.
12) सदर प्रणालीवर शेतकऱयाांकडू न व क्षेत्रीय कमधचाऱयाांकडू न पिकावरील कीड व रोगाच्या

प्रादु भावाबाबत उिप्स्थत केलेलया तक्रारी/मापहती, ्याअनुषांगाने तज्ाांकडू न दे ण्यात आलेले
सल्ले व ्यानुसार तालुका कृपष अपधकारी, मांडळ कृपष अपधकारी, कृपष ियधवक्ष
े क आपण कृपष
सहाय्यक याांनी केलेलया पवपवध उिाय योजनाांचा सपवस्तर तिशील सवध सांबांपधताांच्या
मापहतीकपरता खुलया स्वरुिात प्रकलिाच्या सांकेतस्थळावर उिलब्ध करुन देणे बांधनकारक
असेल.
13) तसेच कीड रोगाचे प्रमाण आर्थथक नुकसान िातळीवर (ईटीएल) िोहोचण्यािूवीच अथवा

आर्थथक नुकसान िातळीजवळ (पिवळ्या टप्पप्पयावर असताना) असलेलया आपण आर्थथक नुकसान
िातळीवर िोहोचलेलया गावाांची तालुकापनहाय स्वतांत्र अद्ययावत यादी सवध सांबांपधताांच्या
मापहतीकपरता खुलया स्वरुिात प्रकलिाच्या सांकेतस्थळावर उिलब्ध करुन देणे बांधनकारक
असेल.
14) कृपष आयुक्तालयाच्या स्तरावर फळ पिकाांच्या योजना सांचालक (फलो्िादन) ियधवक्ष
े ण

करतील व अन्य प्रमुख पिकाांच्या योजना सांचालक (पवस्तार व प्रपशक्षण) हे ियधवक्ष
े ण करतील.
सांबांपधत सांचालक याांनी ्याांनी ्याांच्या सांपनयांत्रणाखालील प्रचपलत योजनाांची साांगड घालून
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कीड रोग पनयांत्रणात ठे वण्याच्या दृष्टीने पनयपमत िाठिुरावा करावा व सपनयांत्रण करावे. तसेच
सांिूणध हांगाम कालावधीत दोन्ही सांचालकाांनी सांबांपधत पिकाबाबत क्षेत्रीय स्तरावरील कीड व
रोग प्रादु भावाच्या िपरप्स्थतीचा प्र्येक आठवडयास आढावा घेऊन आवश्यक उिाययोजना
करण्याची कायधवाही करावी व केलेलया कायधवाहीबाबतचा सपवस्तर अहवाल शासनास सादर
करावा.
15) योजनेच्या मोबाईल ॲिद्वारे कीड व रोगाांची पनरीक्षणे स्वतःच्या मोबाईलवरून ऑनलाईन

भरण्यासाठी तसेच, कीड - रोग व्यवस्थािनाबाबत शेतकऱयाांना मागधदशधन करण्यासाठी
मोबाईल इांटरनेट व अन्य आकप्स्मक बाबींवर होणाऱया खचाच्या प्रपतिूतीसाठी ज्या कृपष
सहायक व कृपष ियधवक्ष
े काांना कीड व रोग सवेक्षकाचे काम पनपचितत करुन दे ण्यात आलेले आहे,
्याांना प्रो्साहनिर िीक सवेक्षण कालावधीमध्ये रु.५००/- प्रती मपहना खचध दे ण्यात यावा.
3. शेंदरी बोंड अळी व्यवस्थािन: सन 2017 च्या खरीि हां गामात कािूस पिकावर शेंदरी बोंड अळीचा

मोठ्या प्रमाणावर प्रादु भाव झालेला होता. सन २०१८ मध्ये ्याची िुनरावृत्ती टाळण्याच्या दृष्टीने
क्रॉिसॅि योजनेच्या राज्य स्तरीय सुकाणू सपमतीच्या पद 2018/04/11.रोजीच्या बैठकीतील
पनणधयानुसार शेंदरी बोंड अळीचे व्यवस्थािन करण्याच्या अनुषांगाने वरील िपरच्िे द २ येथे नमूद
केलेलया सूचनाांप्रमाणे काटे कोरिणे कायधवाही करावी. याकपरता वरील िपरच्िे द १ येथे नमूद
केलेलया कृती आराखडयाच्या पनधीतून खालील बाबींकपरता पनधी उिलब्ध करण्यास प्रशासकीय
मान्यता दे ण्यात आहे अ. शेतकरी प्रपशक्षण: कािूस उ्िादक पजलहयाांतील ५४५ मांडळातील जे कािूस उ्िादक शेतकरी व
आ्मा अांतगधत शेतकरी पमत्र शेंदरी बोंड अळी व्यवस्थािनाकपरता स्वखचाने फेरोमेन सािळा लावून
शासनास कीड व रोग प्रादु भावाबाबत मापहती सादर करणार असतील ्याांचेकपरता एक पदवसाचे
प्रपशक्षण आयोजीत करण्यात यावे. सदर शेतकऱयाांची सांगणकीय प्रणालीवर ओटीिीद्वारे नोंदणी
करुन घेण्यात यावी. अशाप्रकारे प्रपत मांडळ १०० शेतकऱयाांची पनवड करण्यात यावी. सदर प्रपशक्षण
वगात शेतकऱयाांना कृपष पवभागातील प्रपवण प्रपशक्षक अपधकारी, कृपष पवद्यािीठ व कृपष पवज्ान
केंद्रातील शास्त्रज् याांचेद्वारे प्रपशक्षीत करण्यात यावे.
आ. सवेक्षण: पनयपमत क्रॉिसॅि योजनेंतगधत कृपष पवभागाच्या क्षेत्रीय अपधकारी/कमधचाऱयाांद्वारे कािूस
पिकावरील शेंदरी बोंड अळीसह इतर पिकाांकपरता फेरोमेन सािळ्याांद्वारे सवेक्षणाचे कायध करावयाचे
आहे. तसेच सदर प्रकलिाांतगधत कायधरत असलेलया कृपष सहाय्यक व कृपष ियधवक्ष
े क याांना नेमून
पदलेलया गावातील पिकाचे पवपवध मह्विूणध (Critical) टप्पप्पयावर सवेक्षण व तिासणी करण्यासाठी
महाराष्र कपष उद्योग पवकास महामांडळामाफधत फेरोमेन सािळयाची व लयूसधची तालुका कृपष
अपधकारी याांनी सांपक्षप्पत दे यकाच्या माध्यमातून खरेदी करावी. ्याकपरता प्र्येक कृपष सहाय्यक व
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ियधवक्ष
े कास नेमून पदलेलया िीक क्षेत्राकपरता आवश्यक असलेलया फेरोमेन सािळयाांची सांख्या
पवचारात घेऊन तालुक्याकपरता आवश्यक एकूण फेरोमन सािळयाांची सांख्या महाराष्र कृपष
औद्योपगक पवकास महामांडळास कळपवण्यात यावी व महामांडळाने ्यानुसार ्याांच्या पवतरकाकडे
फेरोमेन सािळयाांची िुरेशी उिलब्धता करुन दयावी. अशा प्रकारे खरेदी केलेलया फेरोमेन
सािळयाची सपवस्तर नोंद ही भाांडार नोंदवहीत घेऊन याचा ता्काळ वािर हा सांबांपधताांना नेमून
पदलेलया पिक क्षेत्रावर होणाऱया सांभाव्य पकड व रोगाचा प्रादु भाव टाळण्यासाठी करावा.
कािूस पिकाच्या सरासरी िेरणी क्षेत्राच्या पकमान १०% क्षेत्रावरील पिकाचे गावातील प्रगतीशील
शेतकरी / आ्मा अांतगधत शेतकरी पमत्र याांनी स्वखचाने फेरोमेन सािळ्याांद्वारे सवेक्षण करुन
सांगणकीय प्रणालीवर कीड व रोग प्रादु भावाबाबतची मापहती सादर करण्यास प्रो्सापहत करावे.
्यासाठी ्याांना फेरोमेन सािळ्याांची स्थापनक िातळीवर उिलब्धता होण्यासाठी योग्य सहाय्य
करण्यात यावे. सदर क्षेत्रामधील शेंदरी बोंड अळीचे शेतकरी स्वत: सवेक्षण करुन प्रणालीवर मापहती
सादर करतील व

पकडीच्या प्रादु भावानुसार तज्ाांच्या सललयानुसार आवश्यक उिाययोजना

करतील.
इ. शेंदरी बोंड अळी एकाप््मक व्यवस्थािन िद्धती अांतगधत ितांग िकडू न नष्ट करणे (Mass trapping):
कािूस उ्िादक 20 पजलयामध्ये प्रती तालुका एक गाव याप्रमाणे एकूण 204 गावाांत प्रती गाव कमाल
100 हेक्टर कािूस क्षेत्रावर 100% अनुदानावर शेंदरी बोंड अळी एकाप््मक व्यवस्थािन
िद्धतीअांतगधत मोठया प्रमाणावर ितांग िकडू न (Mass Trapping) नष्ट करण्यात यावेत, जेणेकरुन
पकडीचे िुढील जीवनचक्र खांडीत होण्यास मदत होईल. याचे पनयोजन पजलहा अधीक्षक कृपष
अपधकारी याांनी करुन ्याची कृपष सहायक व कृपष ियधवक्ष
े क याांचेकडू न अांमलबजावणी करुन
घ्यावयाची आहे. सदर प्रा्यपक्षकाांतगधत प्रती हेक्टरी 20 फेरोमेन सािळे लावावेत तसेच रायकोग्रामा
बॅक्री या िरोिजीवी पकटकाांची प्रपत हेक्टरी 1.50 लाख अांडी या प्रमाणे दोन वेळा प्रसारण करण्यात
यावे. प्रती रायकोकाडध 20 हजार अांडी या प्रमाणे प्रपत हेक्टरी एकूण 15 रायकोकाडध शेतकऱयाांना
उिलब्ध करुन दे ण्यात यावेत.
ई. आि्कालीन पनपवष्ठा: शेंदरी बोंड अळीचा प्रादु भाव वाढलयास आर्थथक नुकसान िातळीच्या वरील
गावाांत ता्काळ उिाययोजना करुन शेतकऱयाांना जैपवक / रासायपनक पकटकनाशक पनपवष्ठाांसाठी
रु.७५०/- प्रती हेक्टर ककवा ५० टक्के अनुदानावर २ हेक्टर क्षेत्र मयादे त अनुदान उिलब्ध करुन
दयावे. तसेच याव्यपतपरक्त आवश्यक असलयास आयुक्त (कृपष) याांनी शासनास वेळोवेळी स्वतांत्रिणे
प्रस्ताव सादर करावा. सदर आि्कालीन पनपवष्ठाांचा वािर कािूस पिकासह सोयाबीन , भात, तूर व
हरभरा पिकाांवरील कीड रोगाांच्या व्यवस्थािनासाठी करण्यात यावा. सदर पकटकनाशक पनपवष्ठा
महाराष्र कृपष उद्योग पवकास महामांडळ याांची उि कांिनी महाराष्र इन्सेक्टीसाईड पलपमटे ड (MIL)
याांचेमाफधत उिलब्ध करुन दे ण्यात येतील. कािूस पिकाच्या सरासरी िेरणी क्षेत्राच्या 2.50% (1
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लाख हेक्टर) व इतर पिकाांचे 7,000 हेक्टर असे एकूण 1.07 लाख हेक्टर क्षेत्राकरीता पकटकनाशक
पनपवष्ठाांसाठी उिलब्ध करुन दे ण्यात येणा-या पनधीचा पवपनयोग करण्यात यावा. पजलहा अधीक्षक
कृपष अपधकाऱयाांनी केंद्रीय कीटकनाशक मांडळाने पशफारस केलेलया पकटकनाशकाांची तालुका
पनहाय मागणी नोंदवावी व महाराष्र कृपष उद्योग पवकास महामांडळाने सदर पकटकनाशकाांची
तालुकास्तरावर उिलब्धता करुन द्यावी अथवा पजलयाच्या क्षेत्र मयादे त शेतकऱयाांनी स्वत: खरेदी
केलेलया औषधाांसाठी थेट लाभ हस्ताांतरण योजनेच्या (DBT) माध्यमातून ्याांना अनुदान दे ण्यात
यावे.
उ. महाराष्र कृपष उद्योग पवकास महामांडळ याांचेकडू न फेरोमेन सािळे आपण कृपष पवद्यापिठे , कृपष
पवज्ान केंद्र, कृपष पवभागाच्या जैपवक पकटकनाशके उ्िादन प्रयोगशाळा याांच्याकडू न िुरवठा
केलेलया रायकोग्रामा बॅक्री िरोिजीवी पकटकाांचा प्रकलिाांतगधत सवेक्षण व प्रा्यपक्षकाांसाठी वािर
होणार आहे. या बाबींकरीता शेतकऱयाांना अनुदान दे य नसलयाने यासाठीचा सांिूणध पनधी सांबांधीत
सांस्थेस अदा करण्यात यावा. प्रथमत: महाराष्र कृपष उद्योग पवकास महामांडळ याांना फेरोमेन सािळे
व लयूसधसाठीची मागणी कृपष आयुक्तालयाकडू न एकपत्रतिणे नोंदपवण्यात यावी. तथापि
महामांडळाकडे नोंदणी केलेलया मागणीनुसार िुरवठा झालयानांतर ्याचा योग्य तो पवपनयोग
करण्याची खातरजमा आयुक्त (कृपष) याांनी करावी.
4. सदरच्या सुधापरत क्रॉिसॅि योजनेसांदभात वर नमूद केलेलया बाबी तसेच आयुक्त (कृषी) याांनी वरील

सांदभध क्र. ९ येथील ित्रान्वये शासनास सादर केलेलया प्रस्तावाच्या अनुषांगाने सदर शासन पनणधय
पनगधपमत करण्यात येत असून याबाबत सपवस्तर आवश्यक मागधदशधक सूचना आयुक्तालय स्तरावरुन
सवध सांबांपधताांकपरता पवनापवलांब पनगधपमत करण्यात याव्यात .सदरच्या योजनेची सुधापरत सांगणकीय
प्रणाली ता्काळ कायाप्न्वत करावी . सदर योजना शेतकऱयाांचे कमी खचात जास्तीत जास्त िीक
उ्िादन वाढवून ्याांचे उ्िन्न वाढपवण्याच्या दृष्टीकोनातून अ्यांत मह्विूणध असलयाने पवशेष मोहीम
स्वरुिात अांमलबजावणी होईल याची खातरजमा आयुक्त (कृषी) याांनी करावी. याकपरता
आवश्यकतेनुरुि योजनेचा प्रचार व प्रपसध्दी दे ण्याची दे खील कायधवाही करावी .
5. सदर योजनेंतगधत कृपष पवभागाव्यपतपरक्त अन्य सहभागी सांस्थाांसाठी अथधसांकलि पवतरण प्रणालीवर
(बी.डी.एस.) पनधी पवतरणाची तरतुद उिलब्ध नसलयाने ्याांच्यासाठी तरतूद केलेला पनधी कृपष

आयुक्तालय स्तरावर आहरीत करुन ्याांच्या बँक खा्यावर आरटीजीएसद्वारे पनधी वगध करणे तसेच,
क्रॉिसॅि योजनेंतगधत सन 2017-18 मध्ये सदर सहभागी सांस्थाांना पवतरीत केलेलया पनधीिैकी ्याांच्या
स्तरावर अखर्थचत असलेला पनधी सन 2018-19 मध्ये खचध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
6. सन २०१८-१९ मध्ये क्रॉिसॅि योजनेची अमांलबजावणी करण्याकपरता िपहलया टप्पियात रु 10.50.

कोटी (रुिये दहा कोटी िन्नास लाख फक्त ) इतका पनधी पवतरीत करण्यात येत असून योजनेच्या
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िुढील लेखाशीषांखाली सन २०१८-१९ कपरता मांजूर केलेलया अथधसांकलिीय तरतूदीतून भागपवण्यात
यावा:मागणी क्र. डी-3
2401, िीक सांवधधन,
102-अन्नधान्य िीके,
(००) (३०) पिकावरील पकड-रोग सवेक्षण व सल्ला प्रकलि
(2401 9242) राज्य योजना
33-अथधसहाय्य
7. सदर योजनेंतगधत मांजूर पनधी आयुक्तालय स्तरावर कोषागारातून आहरीत करुन योजनेंतगधत

सहभागी सांस्थाांना पवतरीत करण्यास तसेच, आयुक्तालय स्तरावरील खचासाठी सहाय्यक सांचालक,
लेखा-1, याांना आांहरण व सांपवतरण अपधकारी म्हणून आपण आयुक्त (कृपष) याांना पनयांत्रण अपधकारी
म्हणून घोपषत करण्यात येत आहे. ्याचप्रमाणे , आयुक्त (कृपष) याांनी सदर योजनेंतगधत प्राप्पत होणाऱया
पनधीचे आवश्यकतेनुसार पजलहा पनहाय पवतरण करावे.
8. सदर योजनेंतगधत वेळोवेळी उिलब्ध करुन दे ण्यात येणाऱया पनधीच्या पवपनयोगाबाबतचे उियोपगता

प्रमाणित्र आयुक्त (कृपष) याांनी शासनास सादर करावे.
9. सदर शासन पनणधय पवत्त पवभागाचे

शासन िपरित्रक पद 02.04.2018.नुसार पवभागास प्रदान

करण्यात आलेलया अपधकारानुसार पनगधपमत करण्यात येत आहे .
10. सदर शासन पनणधय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उिलब्ध

करण्यात आला असून ्याचा सांकेताक 201805211235401601 असा आहे. हा आदे श पडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांपकत करुन काढण्यात येत आहे.

Shrikant
Chandrakant Andge

Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture And ADF
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e12fe19b8965025d482b1bee0fffaa6
2085c34db6bfd8c,
serialNumber=d8d9626c9e038380cd235c048f20d7ce74cffd3a95f2
ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant Andge
Date: 2018.05.21 12:36:52 +05'30'

( श्रीकाांत आांडगे )

अवर सपचव, महाराष्र शासन
प्रपत,
1)

मा. मांत्री (कृपष) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.

2)

मा. राज्य मांत्री (कृपष) याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई.

3)

मा.पवरोधी िक्ष नेता, पवधानसभा, पवधानमांडळ सपचवालय, मुांबई

4)

मा.पवरोधी िक्ष नेता, पवधानिपरषद, पवधानमांडळ सपचवालय, मुांबई

5)

मुख्य सपचव, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई

6)

अिर मुख्य सपचव (पनयोजन), पनयोजन पवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
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7)

अिर मुख्य सपचव (पवत्त), पवत्त पवभाग, मांत्रालय, मुांबई

8)

अिर मुख्य सपचव (कृपष), कृपष व िदु म पवभाग, मांत्रालय, मुांबई

9)

आयुक्त (कृपष), कृपष आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, िुणे.

10) व्यवस्थािकीय सांचालक, महाराष्र राज्य पबयाणे महामांडळ, अकोला.
11) सांचालक (पवस्तार व प्रपशक्षण), कृपष आयुक्तालय, साखर सांकुल, पशवाजीनगर, िुणे.
12) सवध पवभागीय कृपष सहसांचालक
13) सवध पजलहा अधीक्षक कृपष अपधकारी
14) महालेखाकार ( स्थापनक पनकाय लेखा िपरक्षा व लेखा), मुांबई.
15) महालेखािाल (लेखा िपरक्षा), महाराष्र 1/2, मुांबई/नागिुर
16) महालेखािाल (लेखा व अनुज्य
े ता) महाराष्र 1/2, मुांबई/नागिुर
17) सवध पजलहा कोषागार अपधकारी, महाराष्र राज्य
18) सहायक सांचालक (लेखा-1), कृपष आयुक्तालय, िुणे
19) पवत्त पवभाग (काया. व्यय-1 / अथधसांकलि - 13), मांत्रालय, मुांबई
20) पनवड नस्ती 4-अे.
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िपरपशष्ट-अ
क्रॉिसॅि प्रकलि सांयुक्त सुकाणू सपमती
अ.

सहभागी सांस्था

क्र.

प्रपतपनधी

िद

1

कृपष पवभाग, महाराष्र राज्य

आयुक्त (कृपष), महाराष्र राज्य

अध्यक्ष

2

राष्रीय एकाप््मक कीड व्यवस्थािन सांशोधन केंद्र,

सांचालक

सहअध्यक्ष

वनस्िती सांरक्षण, सांगरोध व सांग्रह सांचालनालय,

भारताचे िीक सांरक्षण सल्लागार,

सदस्य

भारत सरकार, फरीदाबाद, हरयाना

भारत सरकार

4

महाराष्र कृपष उद्योग पवकास महामांडळ मयादीत

व्यवस्थािकीय सांचालक

सदस्य

5

महाराष्र शासन, कृपष व िदुम पवभाग

उि सपचव

सदस्य

6

कािूस पवकास सांचालनालय, नागिूर

सांचालक

सदस्य

7

कृपष पवभाग, महाराष्र राज्य

कृपष सांचालक, पवस्तार व प्रपशक्षण

सदस्य

8

कृपष पवभाग, महाराष्र राज्य

कृपष सांचालक, पनपवष्ठा व

सदस्य

नवी पदल्ली (एनसीआयिीएम), नवी पदल्ली
3

गुणपनयांत्रण
9

कृपष पवभाग, महाराष्र राज्य

सांचालक, फलो्िादन

सदस्य

10

केंद्रीय कािूस सांशोधन केंद्र, नागिूर

सांचालक

सदस्य

11

राष्रीय वनस्िती आरोग्य व्यवस्थािन सांस्था,

सांचालक

सदस्य

है द्राबाद
12

राष्रीय डाकळब सांशोधन केंद्र, सोलािूर

सांचालक

सदस्य

13

राष्रीय कलबुवगीय फळ सांशोधन केंद्र, नागिूर

सांचालक

सदस्य

14

वसांतराव नाईक मराठवाडा कृपष पवदयािीठ,

पवभाग प्रमुख, पकटकशास्त्र पवभाग व

सदस्य

िरभणी

वनस्िती रोगशास्त्र पवभाग

महा्मा फुले कृपष पवदयािीठ, राहू री

पवभाग प्रमुख, पकटकशास्त्र पवभाग व

15

सदस्य

वनस्िती रोगशास्त्र पवभाग
16

डॉ. िांजाबराव दे शमुख कृपष पवद्यािीठ, अकोला

पवभाग प्रमुख, पकटकशास्त्र पवभाग व

सदस्य

वनस्िती रोगशास्त्र पवभाग
17

डॉ. बाळासाहे ब सावांत कोकण कृपष पवद्यािीठ,

पवभाग प्रमुख, पकटकशास्त्र पवभाग व

सदस्य

दािोली

वनस्िती रोगशास्त्र पवभाग

18

केंद्रीय कोरडवाहू शेती सांशोधन सांस्था, है द्राबाद

प्रधान शास्त्रज्, पकटकशास्त्र

सदस्य

19

केळी सांशोधन केंद्र, जळगाव

उद्यान पवद्यावेत्ता

सदस्य

20

कृपष सांशोधन केंद्र, िालघर

कीटकशास्त्रज्

सदस्य

21

पवभागीय सांशोधन केंद्र, वेंगुला

प्रमुख शास्त्रज्

सदस्य

22

राष्रीय सुचना पवज्ान केंद्र, िुणे

ताांत्रीक सांचालक तथा वैज्ापनक “ई” सदस्य

23

कृपष पवभाग, महाराष्र राज्य

कृपष सहसांचालक

सदस्य

(पवस्तार व प्रपशक्षण-1, 2 व 3)
24

कृपष पवभाग, महाराष्र राज्य

कृपष सहसांचालक, फलो्िादन

सदस्य
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अ.
क्र.
25

सहभागी सांस्था
कृपष पवभाग, महाराष्र राज्य

प्रपतपनधी

िद

पवभागीय कृपष सहसांचालक- ठाणे,

सदस्य

िुणे, नापशक, कोलहािूर,
औरां गाबाद, लातूर, अमरावती व
नागिूर पवभाग
26

कृपष पवभाग, महाराष्र राज्य

कृपष उिसांचालक, सांगणक प्रकलि

सदस्य

27

राष्रीय एकाप््मक कीड व्यवस्थािन सांशोधन केंद्र,

डॉ. एस. व्हे नीला,

ताांत्रीक

(एनसीआयिीएम), नवी पदल्ली

प्रधान शास्त्रज्, पकटकशास्त्र

समन्वयक

कृपष पवभाग, महाराष्र राज्य

कृपष उिसांचालक, फलो्िादन 3

सदस्य

28

सहसपचव
29

कृपष पवभाग, महाराष्र राज्य

कृपष उिसांचालक, िीक सांरक्षण

सदस्य
सपचव
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