कीड-रोग सर्वेक्षण र्व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप)
अंतगगत ऊस र्व मका या पपकांचा समार्वेश
करण्यास मान्यता प्रदान करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंर्वर्गन, दु ग्र्व्यर्वसाय पर्वकास र्व म््यव्यर्वसाय पर्वााग
शासन पनणगय क्रमांकः पकरोनी-1418/ प्र.क्र.55/4अे
मादाम कामा मागग, हु ता्मा राजगुरू चौक,
मंत्रालय पर्व्तार, मुंबई- 400 032.
पदनांक: 26 फेब्रुर्वारी, २०१9
र्वाचा :1) शासन पनणगय, कृषी र्व पदु म पर्वााग, क्र. पकरोनी-1418/ प्र.क्र.55/4अे, पदनांक 19.05.2018
2) आयुक्त (कृषी) यांचे पत्र जा. क्र./पर्वप्र-7/क्रॉपसॅप 17-18/प्र.क्र.2 / 851/18, पद.13.11.2018

प्र्तार्वना
राज्यातील सोयाबीन, कापूस, ाात, तूर र्व हरारा या प्रमुख कृपष पपकांर्वरील कीड रोगांच्या
व्यर्व्थापनाच्या दृष्ट्टीने सन 2009-10 ते 2012-13 दरम्यान राष्ट्रीय कृपष पर्वकास योजनेतून तर सन
2013-14 पासून पनयपमत राज्य योजनेतून पपकांर्वरील कीड-रोग सर्वेक्षण र्व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप)
राज्यात राबपर्वण्यात येत आहे.
राज्यात सध्या ऊस पपकार्वर हु मणी र्व मका पपकार्वर अमेरीकन लष्ट्करी अळीचा प्रादु ाार्व
आढळू न आलेला आहे. या पकडींमुळे ऊस र्व मका पपकांचे अनुक्रमे 1,17,512 र्व 5,139 हेक्टर क्षेत्र
बार्ीत झाले असून ्यार्वरील योजना करण्यात येत आहे.अमेपरकन लष्ट्करी अळी या नर्वीन पकडीचा
मका पपकासह ज्र्वारी र्व ऊस पपकांर्वरही प्रादु ाार्व होत आहे.
हु मणी र्व अमेपरकन लष्ट्करी अळी या पकडीच्या व्यर्व्थापनाच्या दृष्ट्टीने कृषी पर्वद्यापीठे , पीक
संशोर्न सं्था, साखर कारखाने यांच्यासह बैठका घेण्यात आलेल्या असुन ्यानुसार कायगर्वाही
करण्यात येत आहे. तथापप, हु मणी र्व अमेपरकन लष्ट्करी अळी या दोन्ही पकडी बहु ाक्षी प्रकारच्या
असल्याने इतर पपकांचेही नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचे सदर बैठकीमध्ये शास्त्रज्ांनी
पनदशगनास आणून पदलेले आहे. सद्य:स््थतीत जनजागृती करण्यात येत आहे.
कीडरोग पनयंत्रणाकपरता राज्यात सध्या राबपर्वण्यात असलेल्या क्रॉपसॅप र्व हॉटग सॅप
प्रकल्पांसाठी रुपये 4147.08 लक्ष पनर्ीच्या र्वार्षषक कृती आराखड्यास पद.19.05.2018 च्या शासन
पनणगयान्र्वये मान्यता पदली असुन, ्यापैकी आतापयंत रु.2747.08 लक्ष इतका पनर्ी पर्वतरीत करण्यात
आला आहे. सदर प्रकल्पामध्ये आप्कालीन पपरस््थतीत कीड पनयंत्रणाकपरता मंजूर असलेल्या
रु.802.50 लक्ष पनर्ीतून हु मणी र्व अमेपरकन लष्ट्करी अळीच्या पनयंत्रणाकपरता मंजूर रु.802.50 लक्ष
पनर्ी तसेच क्रॉपसॅप र्व हॉटग सॅप प्रकल्पातील अन्य बाबीर्वरील बचतीमर्ून हु मणी र्व अमेरीकन लष्ट्करी
अळीच्या पनयंत्रणासाठी र्वापरण्यास मान्यता दे ण्याची बाब शासनाच्या पर्वचारार्ीन होती.

शासन पनणगय क्रमांकः पकरोनी-1418/ प्र.क्र.55/4अे

शासन पनणगय
1.

पकडरोग सर्वेक्षण र्व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) अंतगगत ऊस र्व मका पपकार्वरील पकडरोग पनयंत्रणाचा

समार्वेश करण्यास र्व कीड-रोग सर्वेक्षण र्व सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) योजनेंतगगत ऊस पपकार्वर हु मणी र्व
मका पपकार्वर अमेरीकन लष्ट्करी अळीच्या पनयंत्रणासाठी, सदर प्रकल्पामध्ये आप्कालीन पपरस््थतीत
कीड पनयंत्रणाकपरता मंजूर असलेल्या रु.802.50 लक्ष पनर्ीतून, हु मणी र्व अमेपरकन लष्ट्करी अळीच्या
पनयंत्रणाकपरता रु.802.50 लक्ष

पनर्ी तसेच क्रॉपसॅप र्व हॉटग सॅप प्रकल्पातील अन्य बाबीर्वरील

बचतीमर्ून हु मणी र्व अमेरीकन लष्ट्करी अळीच्या पनयंत्रणासाठी र्वापरण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2.

या योजनेची अंमलबजार्वणी संदाापकत पदनांक 19 मे, 2018 च्या शासन पनणगयातील मागगदशगक

सूचनानुसार करण्यात यार्वी.
सदर शासन पनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळार्वर
उपलब्र् करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201902261238280201 असा आहे. हा आदे श
पडजीटल ्र्वाक्षरीने साक्षांपकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार र्व नार्वाने.
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उप सपचर्व, महाराष्ट्र शासन

प्रपत,
1) मा. मंत्री (कृपष) यांचे ्र्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
2) मा. राज्य मंत्री (कृपष) यांचे ्र्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
3) मा.पर्वरोर्ी पक्ष नेता, पर्वर्ानसाा, पर्वर्ानमंडळ सपचर्वालय, मुंबई
4) मा.पर्वरोर्ी पक्ष नेता, पर्वर्ानपपरषद, पर्वर्ानमंडळ सपचर्वालय, मुंबई
5) मुख्य सपचर्व, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
6) अपर मुख्य सपचर्व (पनयोजन), पनयोजन पर्वााग, मंत्रालय, मुंबई.
7) अपर मुख्य सपचर्व (पर्वत्त), पर्वत्त पर्वााग, मंत्रालय, मुंबई
8) अपर मुख्य सपचर्व (कृपष), कृपष र्व पदु म पर्वााग, मंत्रालय, मुंबई
9) आयुक्त (कृपष), कृपष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
10) व्यर्व्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पबयाणे महामंडळ, अकोला.
11) संचालक (पर्व्तार र्व प्रपशक्षण), कृपष आयुक्तालय, साखर संकुल, पशर्वाजीनगर, पुणे.
12) सर्वग पर्वाागीय कृपष सहसंचालक
13) सर्वग पजल्हा अर्ीक्षक कृपष अपर्कारी
14) महालेखाकार ( ्थापनक पनकाय लेखा पपरक्षा र्व लेखा), मुंबई.
15) महालेखापाल (लेखा पपरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/नागपुर
16) महालेखापाल (लेखा र्व अनुज्ेयता) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/नागपुर
17) सर्वग पजल्हा कोषागार अपर्कारी, महाराष्ट्र राज्य
18) सहायक संचालक (लेखा-1), कृपष आयुक्तालय, पुणे
19) पर्वत्त पर्वााग (काया. व्यय-1 / अथगसक
ं ल्प - 13), मंत्रालय, मुंबई
20) पनर्वड न्ती 4-अे.
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