
कापूस पपकावरील शेंदरी बोंड अळी 
पियंत्रणासाठी पिल्हास्तरीय सपिती 
पियुक्त करणेबाबत.  

 

िहाराष्ट्र शासि 
कृपि, पशुसंवर्धि, दुग्र्व्यवसाय पवकास व ित्सस्यव्यवसाय पवभाग 

शासि पिणधय क्रिाकं : पकरोिी-2018/प्र.क्र.84/4-अ े
िादाि कािा िागध, हुतात्सिा रािगुरु चौक, 

िंत्रालय पवस्तार, िंुबई - 400 032 
पदिाकं : 13 ऑगस्ट, 2018 

वाचा:- 
1) कृिी व पदुि पवभागाचा शासि पिणधय क्र.पकरोिी-1418/प्र.क्र.55/4-अे,  

पद. 19/05/2018  
2) कृिी आयुक्तालयाचे पत्र िा.क्र.पवप्र-7/क्रॉपसॅप 18-19/शेंबोंअ/कॅम्प िागपूर, 

पदिाकं 12/07/2018 
 

प्रस्ताविा:-  

 िहाराष्ट्र राज्यािध्ये पवशेित: िराठवाडा, पवदभध व खान्देशािर्ील शेतकऱयाचंे 
कापूस हे िहत्सवाचे िगदी पीक आहे. राज्यात सुिारे 42 लाख हेक्टर क्षते्रावर कापूस पपकाच्या 
बहुताशंी बीटी वाणाचंी लागवड केली िाते. बीटी वाणाचं्या प्रसारािंतर सुरुवातीची काही विे 
उत्सपादिात चागंली वाढ पदसली. िात्र िागील विी बीटी कपाशीवर शेंदरी बोंड अळीचा 
िोठया प्रिाणावर प्रादुभाव झाल्यािे शेतकऱयाचंे आर्थिक िुकसाि झाले आहे. त्सयादृष्ट्टीिे 
शेंदरी बोंड अळी व्यवस्िापि िोहीिेचे पिल्हा स्तरावरुि प्रभावी सपियंत्रण करणे गरिेचे 
झाले आहे. 

 क्रॉपसॅप योििेंतगधत कापूर पपकाच ेकीड रोगािुळे होणारे आर्थिक िुकसाि टाळणे व 
पवशेित: कापूस पपकावरील शेंदरी बोडअळीच्या पियंत्रणासाठी पिल्हा पातळीवर सिन्वये 
करणे, पियपित आढावा घेणे तसेच शेंदरी बोंड अळी पियंत्रण कायधक्रि िोहीि स्वरुपात 
राबपवणे या कपरता पिल्हापर्कारी स्तरावर सपिती िेिण्याबाबत शासि खालीलप्रिाणे 
पिणधय घेत आहे. 
 

शासि पिणधय:- 

             कापूस उत्सपादक पिल्हयािंध्ये कापूस पपकावरील शेंदरी बोंड अळी व्यवस्िापिाच्या 
दृष्ट्टीिे करावयाच्या उपाययोििाचंे पिल्हास्तरावर पियोिि करुि त्सयाची अंिलबिावणी व 
आढावा घेण्याकरीता खालीलप्रिाणे सपिती स्िापि करण्यास िान्यता देण्यात येत आहे. 
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सपिती रचिा -: 
 

1 पिल्हापर्कारी अध्यक्ष 

2 पिल्हा उपपिबंर्क, सहकारी संस्िा  पििंत्रीत सदस्य 

3 सिन्वयक, कृपि पवज्ञाि कें द्र सदस्य 

4 कृपि पवद्यापपठाचे पिल्हा प्रपतपिर्ी सदस्य 

5 कें द्रीय कृपि संशोर्ि संस्िा पििंत्रीत सदस्य 

6 कृपि पवकास अपर्कारी सदस्य 

7 पिल्हा िापहती अपर्कारी सदस्य 

8 िहाराष्ट्र कृपि उद्योग पवकास िहािंडळ ियापदत यांचे प्रपतपिर्ी सदस्य 

9 पिनिग पिल्सचे प्रिुख (सवध)  सदस्य 

10 पबयाणे उत्सपादक पवक्री सघंटिेचा प्रपतपिर्ी )1)  सदस्य 

11 पकटकिाशक उत्सपादक पवक्री संघटिेचा प्रपतपिर्ी )1)  सदस्य 

12 कापूस उत्सपादक प्रगतीशील शेतकरी )3)  सदस्य 

13 पिल्हा अपर्क्षक कृपि अपर्कारी  सदस्य सपचव 

 

2. सपितीची कायधपध्दती खालीलप्रिाणे राहील. 

स्िापिक पपरस्स्ितीच्या गरिेिुसार दर 15 पदवस अिवा िपहन्यास वाढावा बैठक 
आयोिीत करुि त्सयािध्ये पीक पपरस्स्िती, क्रॉपसॅप योििेचा आढावा, पकडरोग प्रादुभाव 
सद्य:स्स्िती तसेच पियंत्रणात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोििा, तसेच पकडरोग 
व्यवस्िािाबाबत पिल्हा स्तरावरुि व्यापक प्रिाणात प्रपसध्दी देणे, लेख तयार करणे, 
िहत्सवाचे संदेश तयार करणे व पवपवर् प्रसार िाध्यिाद्वारे प्रपसध्दी देणे, पवशेित: गावातील 
वाताफलकावर प्रदर्थशत करणे, इत्सयादी बाबींचा सिावशे राहील. योििेच्या िागधदशधक 
सुचिेिुसार पिणधय घेण्याचे अपर्कार सपितीला राहतील. सपितीिध्ये वरील सदस्याचं्या 
व्यपतपरक्त स्िापिक गरिेिुसार पििंत्रीत सदस्यािंा वा अन्य व्यक्तीस/संस्िेस पििंत्रीत 
करण्याचे अपर्कार सपितीस राहतील. सदर सपितीिे कीड रोगाच्या िहत्सवाच्या 
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घडािोडीबाबत पवभागीय कृपि सहसंचालक, आयुक्त कृपि तसेच शासिास अहवाल 
पाठवावा. 

3. सदर शासि पिणधय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्िळावर उपलब्र् करण्यात आला असूि त्सयाचा संकेताक 201808131257423301 

असा आहे. हा आदेश पडिीटल स्वाक्षरीिे साक्षापंकत करुि काढण्यात येत आहे.  
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे, 
 

 
 

                                                                                       ( श्रीकांत  आडंगे ) 
                                  अवर सपचव, िहाराष्ट्र शासि 
प्रपत:-  
1. िा. िंत्री )कृपि) याचंे स्वीय सहायक,िंत्रालय, िंुबई, 
2. िा. राज्य िंत्री )कृपि) याचंे स्वीय सहायक,िंत्रालय, िंुबई, 
3. िा. पवरोर्ी पक्ष िेता, पवर्ािसभा, पवर्ािभवि, िंुबई, 
4. िा. पवरोर्ी पक्ष िेता, पवर्ािपपरिद, पवर्ािभवि, िंुबई, 
5. िुख्य सपचव, िहाराष्ट्र राज्य, िंत्रालय, िंुबई  
6. अपर िुख्य सपचव (पियोिि), पियोिि पवभाग, िंत्रालय,िंुबई. 
7. अपर िुख्य सपचव (पवत्त), पवत्त पवभाग, िंत्रालय, िंुबई 
8. अपर िुख्य सपचव )कृपि), कृपि व पदुि पवभाग, िंत्रालय, िंुबई 
9. आयुक्त )कृपि),कृपि आयुक्तालय, िहाराष्ट्र राज्य, पणेु. 
10. व्यवस्िापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य पबयाणे िहािंडळ, अकोला. 
11. संचालक )पवस्तार व प्रपशक्षण), कृपि आयुक्तालय, साखर संकुल, पशवािीिगर, पुणे. 
12. सवध पवभागीय कृिी सहसंचालक 
13. सवध पिल्हा अर्ीक्षक कृपि अपर्कारी  
14. िहालेखाकार ( स्िापिक पिकाय लेखा पपरक्षा व लेखा), िंुबई.  
15. िहालेखापाल (लेखा पपरक्षा), िहाराष्ट्र 1/2, िंुबई/िागपुर 
16. िहालेखापाल (लेखा व अिुज्ञयेता) िहाराष्ट्र 1/2, िंुबई/िागपुर 
17. सवध पिल्हा कोिागार अपर्कारी, िहाराष्ट्र राज्य 
18. सहायक संचालक )लखेा-1), कृपि आयुक्तालय, पुणे 
19. पवत्त पवभाग )काया. व्यय-1 / अिधसंकल्प - 13),िंत्रालय, िंुबई 
20. पिवड िस्ती-4-अे. 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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