सन २०१८-१९ मध्ये क्रॉपसॅप योजनेतंर्गत शेंदरी
बोंड

अळीस

ननयंनित

करण्याच्या

दृष्टीने

उपाययोजना करण्याकरीता रु.1697.08 लक्ष
ननधी नितरीत करणेबाबत.
महाराष्र शासन
कृषी, पशुसंिधगन, दु ग्धव्यिसाय निकास ि म््यव्यिसाय निाार्
शासन ननणगय क्रमांकः नकरोनी-1418/ प्र.क्र.55(ाार्-१)/4अे
मादाम कामा मार्ग, हु ता्मा राजर्ुरू चौक,
मंिालय नि्तार, मुंबई- 400 032.
नदनांक: 01 सप्टें बर, २०१८.
िाचा :1) क्रॉपसॅप ि हॉटग सॅप प्रकलपांची एकिीत अंमलबजािणी करण्याच्या दृष्टीने कायगपद्धती नननित
करणेबाबत नद.7/3/2018 रोजी झालेलया बैठकीच्या इनतिृत्ताचे पि जा.क्र./निप्र-7/क्रॉपसॅप 1617/प्र.क्र.14/271/18, नद.20/03/2018
2) क्रॉपसॅप प्रकलपाच्या राज्य्तरीय सुकाणू सनमतीच्या नद.11/04/2018 रोजी झालेलया बैठकीतील
ननणगय
३) कृनष ि पदु म निाार् शासन ननणगय क्र. नकरोनी-1418/प्र.क्र.55 /4-अे, नद.19/05/2018.
४) आयुक्त (कृषी) यांचे पि जा. क्र./निप्र-7/क्रॉपसॅप 18-19/अनु.िा. / 552/18, नद.27/07/2018.
प्र्तािना:
सोयाबीन, कापूस, ाात, तूर ि हरारा या प्रमुख नपकांिरील कीड ि रोर्ांच्या व्यि्थापनाच्या दृष्टीने सन
2009-10 ते 2012-13 दरम्यान राष्रीय कृनष निकास योजनेतून आनण सन 2013-14 पासून ननयनमत राज्य
योजनेतून कीड-रोर् सिेक्षण ि सल्ला प्रकलप (क्रॉपसॅप) राबनिण्यात येत आहे . सदर योजनेची उपयुक्तता लक्षात
घेऊन क्रॉपसॅप योजनेच्या धतीिर आंबा, डाळींब, केळी, मोसंबी, संिा ि नचक्कू या प्रमुख फळ नपकांसाठी सन
2011-12 पासून राष्रीय कृनष निकास योजनेतून हॉटग सॅप प्रकलप राबनिण्यात येत आहे .
क्रॉपसॅप ि हॉटग सॅप प्रकलपांची एकसमान कायगपद्धती निचारात घेऊन दोन ्ितंि योजना न राबनिता
फळ नपकांचा क्रॉपसॅप योजनेमध्ये समािेश करण्याचा ननणगय क्रॉपसॅप योजनेच्या राज्य्तरीय सुकाणू सनमतीच्या
नद. 11/04/2018 रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे .
सन २०१८-१९ मध्ये या योजनेतंर्गत रु.4147.08 लक्ष ननधीस संदाानधन नद.19 मे, २०१८ अन्िये
प्रशासकीय मान्यता ्याचप्रमाणे रु.10.50 कोटी इतका ननधी नितरीत करण्यास मान्यता नदली आहे . सन २०१8१9 मध्ये या योजनेतंर्गत शेंदरी बोंड अळीस ननयंनित करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याकरीता रु.2647.08
लक्ष ननधी पुरिणी मार्णीद्वारे मंजूर करण्यात आला आहे . कृनष आयुक्तालयाच्या संदाानधन नद.27/07/2018
च्या पिान्िये या योजनेकरीता रु.1697.08 लक्ष इतका ननधी नितरीत करण्याची निनंती करण्यात आली आहे.
्यानुसार सदर ननधी नितरीत करण्याची बाब शासनाच्या निचाराधीन होती. ्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे ननणगय
घेत आहे.

शासन ननणगय क्रमांकः नकरोनी-1418/ प्र.क्र.55(ाार्-१)/4अे

शासन ननणगय :1. सन 2018-19 मध्ये शेंदरी बोंड अळीमुळे कापूस नपक क्षेिाला झालेलया नुकसानीला प्रततबध करण्याकरीता
या योजनेतंर्गत शेंदरी बोंड अळीस ननयंनित करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याकरीता रु 1697.08लक्ष
(रुपये सोळा कोटी सत्त्याण्णि लक्ष आठ हजार फक्त) इतका ननधी आयुक्त (कृनष) यांना अथगसक
ं लप नितरण
प्रणालीद्वारे नितरीत करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2. सन २०१८-१९ मध्ये शेंदरी बोंड अळीस ननयंनित करण्याच्या उपाययोजना, क्रॉपसॅप योजनेच्या मार्गदशगक
सूचनेनुसार करण्यात याव्यात.
3. सन २०१८-१९ मध्ये शेंदरी बोंड अळीस ननयंनित करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करण्याकनरता रु 1697.08
लक्ष (रुपये सोळा कोटी सत्त्याण्णि लक्ष आठ हजार फक्त) नितरीत करण्यात येत असून तो योजनेच्या पुढील
लेखाशीषांखाली सन 2018-19 कनरता मंजूर केलेलया अथगसंकलपीय तरतूदीतून ाार्निण्यात यािा-:
मार्णी क्र. डी-3
2401, पीक संिधगन,
102-अन्नधान्य पीके,
(००) (३०) नपकािरील नकड-रोर् सिेक्षण ि सल्ला प्रकलप
(2401 9242) राज्य योजना
33-अथगसहाय्य
4. सदर योजनेंतर्गत मंजूर ननधी आयुक्तालय ्तरािर कोषार्ारातून आहरीत करुन योजनेंतर्गत सहाार्ी
सं्थांना नितरीत करण्यास तसेच, आयुक्तालय ्तरािरील खचासाठी सहाय्यक संचालक, लेखा-1, यांना
आंहरण ि संनितरण अनधकारी म्हणून आनण आयुक्त (कृनष) यांना ननयंिण अनधकारी म्हणून घोनषत करण्यात
येत आहे. ्याचप्रमाणे, आयुक्त (कृनष) यांनी सदर योजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या ननधीचे आियकयकतेनुसार नजलहा
ननहाय नितरण करािे.
5. सदर योजनेंतर्गत िेळोिेळी उपलब्ध करुन दे ण्यात येणाऱ्या ननधीच्या निननयोर्ाबाबतचे उपयोनर्ता प्रमाणपि
आयुक्त (कृनष) यांनी शासनास सादर करािे.
6. सदर शासन ननणगय नित्त निाार्ाच्या अनौपचारीक संदाग क्र.196/2018/व्यय-1, नद.24/08/2018 अन्िये
नदलेलया मान्यतेनुसार ननर्गनमत करण्यात येत आहे .
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सदर शासन ननणगय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201809011149264901 असा आहे . हा आदे श नडजीटल ्िाक्षरीने
साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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( श्रीकांत आंडर्े )
अिर सनचि, महाराष्र शासन
प्रनत,
1) मा. मंिी (कृनष) यांचे ्िीय सहायक, मंिालय, मुंबई.

2) मा. राज्य मंिी (कृनष) यांचे ्िीय सहायक, मंिालय, मुंबई.

3) मा.निरोधी पक्ष नेता, निधानसाा, निधानमंडळ सनचिालय, मुंबई
4) मा.निरोधी पक्ष नेता, निधानपनरषद, निधानमंडळ सनचिालय, मुंबई
5) मुख्य सनचि, महाराष्र राज्य, मंिालय, मुंबई
6) अपर मुख्य सनचि (ननयोजन), ननयोजन निाार्, मंिालय, मुंबई.
7) अपर मुख्य सनचि (नित्त), नित्त निाार्, मंिालय, मुंबई
8) अपर मुख्य सनचि (कृनष), कृनष ि पदु म निाार्, मंिालय, मुंबई
9) आयुक्त (कृनष), कृनष आयुक्तालय, महाराष्र राज्य, पुणे.
10) व्यि्थापकीय संचालक, महाराष्र राज्य नबयाणे महामंडळ, अकोला.
11) संचालक (नि्तार ि प्रनशक्षण), कृनष आयुक्तालय, साखर संकुल, नशिाजीनर्र, पुणे.
12) सिग निाार्ीय कृनष सहसंचालक
13) सिग नजलहा अधीक्षक कृनष अनधकारी
14) महालेखाकार ( ्थाननक ननकाय लेखा पनरक्षा ि लेखा), मुंबई.
15) महालेखापाल (लेखा पनरक्षा), महाराष्र 1/2, मुंबई/नार्पुर
16) महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता) महाराष्र 1/2, मुंबई/नार्पुर
17) सिग नजलहा कोषार्ार अनधकारी, महाराष्र राज्य
18) सहायक संचालक (लेखा-1), कृनष आयुक्तालय, पुणे
19) नित्त निाार् (काया. व्यय-1 / अथगसक
ं लप - 13), मंिालय, मुंबई
२०) ननिड न्ती 4-अे.
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