
राज्यातील प्रमुख पिकाांवरील कीड व रोगाांच्या 
व्यवस्थािनाच्या दृष्टीने कीड-रोग सवके्षण व सल्ला 
योजनेच्या (क्रॉिसॅि) अमाांलबजावणीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे व पनधी पवतरीत 
करणेबाबत. 

 महाराष्र शासन 
कृषी, िशुसांवधधन, दुग्ध व्यवसाय पवकास व मत्सस्य  व्यवसाय पवभाग  

शासन पनणधय क्रमाांकः पकरोनी - 2019/ प्र.क्र.35 /11-अ े
मादाम कामा मागध, हुतात्समा राजगुरू चौक, 

मांत्रालय पवस्तार, मुांबई- 400 032.  
पदनाांक: 31 मे, 2019. 

  वाचा :- 
1. कृपष व िदुम पवभाग शासन पनणधय क्र.पकरोपन/1418/प्र.क्र.55/4-अे, 

पद.19/05/2018 
2. कृपष व िदुम पवभाग शासन पनणधय क्र.पकरोपन/1418/प्र.क्र.55/4-अे, 

पद.26/02/2019 
3. कृपष व िदुम पवभाग शासन पनणधय क्र. राकृपव-2018/प्र.क्र.169/भाग-1/14-अे, 

पद.02.03.2019  
४.  क्रॉिसॅि प्रकल्िाच्या राज्यस्तरीय सुकाण ू सपमतीच्या पद.03/05/2019 रोजी 

झालेल्या बैठकीतील पनणधय 
5. आयुक्त (कृषी) याांचे ित्र जा. क्र./पवप्र-7/क्रॉिसॅि 19-20/प्रमासू-2/1094/19, 

पद.15/05/2019 
प्रस्तावना: 
       सन 2018-19 मध्ये क्रॉिसॅि व हॉटधसॅि प्रकल्िाची एकसमान कायधिध्दती पवचारात घेऊन दोन 
स्वतांत्र प्रकल्ि न राबवता हॉटधसॅि प्रकल्िाचा समावशे क्रॉिसॅि योजनेमध्ये करुन एकाच लेखापशषांतगधत 
सांदर्भभय शासन पनणधय पदनाांक १9/०५/२०१८ नुसार एकपत्रत अमांलबजावणी करण्यात आली आहे. 
खरीि २०१८ मध्ये मका, उस व ज्वारी या पिकाांवर नव्यानेच लष्करी अळीचा (Fall Army Worm) तसेच 
उस पिकावर हुमणी पकडीचा प्रादुभाव वाढत असल्याने सांदभध क्र. 2 येथील पद.26/02/2019 च्या शासन 
पनणधयान्वये मका व ऊस या पिकाांचाही क्रॉिसॅि प्रकल्िामध्ये समावशे करण्यात आला आहे.  
शासन पनणधय :-  
1.      सन 2019-20 िासून सोयाबीन, कािूस, भात, तूर, हरभरा, मका, ज्वारी व ऊस तसेच फळपिके 
आांबा, डाळींब, केळी, मोसांबी, सांत्रा व पचक्कू या प्रमुख पिकाांवरील कीड व रोगाच्या व्यवस्थािनाच्या 
दृष्टीने एकपत्रतकीड-रोग सवक्षणे व सल्ला योजना (क्रॉिसॅि) योजना राबपवण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. सन 2019-20 मध्ये या योजनेतांगधत रु. 20.00 कोटी (अक्षरी रुिये वीस कोटी फक्त)  पनधीच्या 
कायधक्रमास प्रशासकीय मान्यतेस व त्सयानुसार पनधी पवतरणास मान्यता देण्यात येत आहे.  
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2.     सन 2018-19 करीता शासनाने सांदभध क्र. 1 व 2 येथील शासन पनणधयान्वये पनगधपमत केलेल्या 
सुचनाांनुसार कीड-रोग सवक्षणे व सल्ला योजनेची सन 2019-20 मध्ये अांमलबजावणी करण्याकपरता 
आयुक्त (कृपष) याांनी मागधदशधक सूचना पनगधपमत कराव्यात.  

3.  कीड व रोग सवके्षणाची मापहती मोबाईलद्वारे ऑनलाईन सांकेतस्थळावर भरण्यास येणाऱ्या 
अडचणी सोडपवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार महाराष्र मापहती तांत्रज्ञान महामांडळ याांच्यामाफध त सांगणक 
ऑिरेटर व इतर अत्सयावश्यक मनुष्यबळ, आयुक्त (कृपष) यानी उिलब्ध करुन घ्याव.े  तसेच त्सयाांच्या 
मदतीने कृपष खात्सयातील कमधचाऱ्याांना मापहती भरण्याचे प्रपशक्षण देण्यात यावे. 

4. कें द्र शासन िुरस्कृत राष्रीय अन्नसुरक्षा अपभयान (NFSM), राष्रीय कृपष पवकास योजना (RKVY) 
आपण नानाजी देशमुख कृपष सांजीवनी प्रकल्ि (POCRA) या योजनाांच्या समन्वयातून एकात्त्समक स्वरुिात 
(Convergence) अांमलबजावणीचा आराखडा तयार करुन शेतीशाळाांचे पनयोजन करण्यात याव.े सदर 
शेतीशाळा अांतगधत प्रपशक्षण, प्रात्सयपक्षके, एकात्त्समक कीडरोग व्यवस्थािन व एकात्त्समक अन्नद्रव्य 
व्यवस्थािन, प्रचार व प्रपसध्दी इत्सयादीकरींता आयुक्त (कृपष) याांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास मान्यता 
देण्यात येत आहे.  

5. सदर प्रयोजनाथध प्राधान्याने पवपवध कें द्र िुरस्कृत योजना राष्रीय अन्नसुरक्षा अपभयान (NFSM), 
राष्रीय कृपष पवकास योजना (RKVY) आपण नानाजी देशमुख कृपष सांजीवनी (POCRA) प्रकल्िाांतगधत 
उिलब्ध पनधीतून िात्र बाबींसाठी खचध करण्यास व तदनांतर पनधी कमी िडल्यास आवश्यकतेनुसार 
सदरच्या राज्य योजनाांतगधत उिलब्ध होणाऱ्या रु.20 कोटीच्या तरतूदीतून खचध भागपवण्यात यावा.  

6. सोयाबीन, कािूस, भात, तूर, हरभरा मका, ज्वारी व ऊस या पिकाांसाठी क्रॉिसॅि योजनेची 
अांमलबजावणी कृपष पवभागाच्या क्षते्रीय कमधचाऱ्याांच्या सहभागाने करण्यात यावी व याकरीता राष्रीय 
सूचना पवज्ञान कें द्र, िुणे याांनी पवकसीत केलेल्या मोबाईल ॲत्ललकेशन व सांगणक प्रणालीचा वािर 
करण्यात यावा.  

7.     क्रॉिसॅि योजनेतांगधत पिकाांवरील प्रमुख कीड व रोगाांचे सवके्षण करुन त्स याच्या व्यवस्थािनाबा सांदभध 
क्र. 3 येथील शासन पनणधयामध्ये नमूद केल्यानुसार महाॲग्रीटेक प्रकल्िाांतगधत उिलब्ध होणाऱ्या 
वनस्िती पनदेशाांक (Vegitation Condition) व स्वांयचपलत हवामान कें द्राांव्दारे (AWS) प्रालत होणाऱ्या 
मापहतीच्या आधारे पवद्यािीठातील तज्ज्ञाांकडून पवश्लेषण करुन देण्यात येणारा सल्ला व मागधदशधन 
मोबाईल ॲिद्वारे / एसएमएसद्वारे शेतकऱ्याांना उिलब्ध करुन देण्यात यावते.  

8.     सांबांपधत पिकाच्या पवकासाच्या पवपवध महत्सविूणध (Critical) टललयावर कीड व रोगाचे प्रमाण आर्भथक 
नुकसान िातळीवर िोहोचण्यािूवी अथवा आर्भथक नुकसान िातळीजवळ (पिवळ्या टललयावर असताना) 
सुरुवातीिासूनच सांबांपधत नेमून पदलेल्या गावातील पिकाांचे नमुने घेऊन त्सयाची तिासणी  व सवके्षण 
काटेकोरिणे पनयपमत स्वरुिात प्रणालीद्वारे तज्ञाांकडून मागधदशधन व सल्ला प्रालत करुन त्सयासांदभात 
तात्सकाळ सांबांपधत िीक क्षते्राच्या गाव व तालुका स्तरावर शेतकऱ्याांना आवश्यक सल्ला मोबाईल 
एसएमएसद्वारे देण्याची व सपवस्तर मागधदशधन करण्यासाठी स्वतांत्र सभा, बैठका व प्रात्सयपक्षकाांचे आयोजन 
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करण्याची जबाबदारी ही कृपष सहाय्यक व कृपष ियधवके्षक याांची राहील. यानुसार गाविातळीवर 
कायधवाही पनयपमपतणे होत असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी ही मांडळ कृपष अपधकारी आपण 
तालुका कृपष अपधकारी याांची असेल. याबाबतचा उिपवभागीय स्तरावर पनयपमपतणे प्रत्सयेक िांधरवडयास 
उिपवभागीय कृपष अपधकारी याांनी आढावा घेणे बांधनकारक असेल.  

9.   वरीलप्रमाणे केलेल्या कायधवाहीबाबतचा आढावा हा पजल्हा अधीक्षक कृपष अपधकारी व पवभागीय 
कृपष सहसांचालक याांनी घ्यावा. तसेच क्षते्रीय स्तरावरुन कृपष पवद्यापिठाांकडे पिकावरील कीड व 
रोगासांदभात मागधदशधन व सल्ला घेण्यासाठी प्रालत होणाऱ्या बाबींची पवनापवलांब नोंद घेऊन त्सयावर पनयपमत 
स्वरुिात दोन पदवसाांच्या आत सांबांपधत तज्ञाांचे मागधदशधन व सल्ले प्रणालीद्वारे उिलब्ध करुन देण्यात यावे. 
याबाबत देखील पवद्यािीठ स्तरावर पवपवध पवभागाच्या पवभाग प्रमुखाांनी आढावा घेणे आवश्यक असेल.  

10.  तसचे कीड रोगाचे प्रमाण आर्भथक नुकसानिातळीवर (ईटीएल) िोहोचण्यािुवी अथवा आर्भथक 
नुकसानिातळी जवळ (पिवळ्या टललयावर असताना) असलेल्या आपण आर्भथक नुकसानिातळीवर 
िोहोचलेल्या गावाांची तालुकापनहाय स्वतांत्र अद्ययावत यादी सवध सांबांपधताांच्या मापहतीकपरता खुल्या 
स्वरुिात प्रकल्िाच्या सांकेतस्थळावर उिलब्ध करुन देणे बांधनकारक असेल. 

11.    पवपवध िीकाांवरील कीड रोगाच्या प्रादुभावामुळे आर्भथक नुकसान िातळीच्या वरील गावात 
अन्नसुरक्षाा अपभयान कायधक्रमाांतगधत एकात्त्समक कीड रोग व्यवस्थािनाकरीता उिलब्ध असलेली तरतूद 
योजनेच्या मागधदशधक सुचनाांनुसार शेतकऱ्याांना रसायपनक कीटकनाशक या आित्सकालीन पनपवष्ठाांसाठी 
अनुदान उिलब्ध करुन देण्यात याव.े  

12. कृपष आयुक्तालयाच्या स्तरावर फळ पिकाांच्या सवके्षण व सल्ल्याबाबत सांचालक (फलोत्सिादन) 
ियधवके्षण व सपनयांत्रण करतील. इतर पिकाांच्या सवके्षण व सल्ल्याबाबत सांचालक (पवस्तार व प्रपशक्षण) 
हे ियधवक्षणे व सपनयांत्रण करतील. सांबपधत सांचालक याांनी त्सयाांच्या पनयांत्रणाखालील प्रचपलत योजनाांची 
साांगड घालून कीड रोग पनयांत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने पनयपमत िाठिुरावा करावा व सपनयांत्रण कराव.े 
तसेच सांिणुध हांगाम कालावधीत दोन्ही सांचालकाांनी सांबांपधत पिकाांबाबत क्षते्रीय स्तरावरील कीड व रोग 
प्रादुभावाच्या िपरत्स्थतीचा प्रत्सयेक आठवडयास आढावा घेऊन आवश्यक उिाययोजना करण्याची 
कायधवाही करावी व केलेल्या कायधवाहीचा सपवस्तर अहवाल शासनास सादर करावा.   

13.      शासनाच्या पवपवध योजनेच्या अांमलबजावणीकरीता पनमाण केलेल्या पनरपनराळ्या मोबाईल 
ॲिव्दारे कीड व रोगाांची पनरीक्षणे, िीक कािणी प्रयोग, मोका तिासणी इ. करीता स्वत:च्या 
मोबाईलवरुन ऑनलाईन मापहती भरण्यासाठी तसेच, कीड - रोग व्यवस्थािनाबाबत आपण अन्य 
बाबींसांदभात शेतकऱ्याांना मागधदशधन करण्यासाठी मोबाईल इांटरनेट व अन्य आकत्स्मक बाबींवर होणाऱ्या 
खचाच्या प्रतीिूतीसाठी ज्या कृपष सहायक व कृपष ियधवके्षकाांना कामे पनपित करुन देण्यात येते, त्सयाांना 
प्रोत्ससाहनिर  रु.३00/- प्रती मपहना सांिुणध आर्भथक वषासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रयोजनाथध 
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येणारा खचध हा सांबांपधत कें द्र शासन िुरस्कृत योजनाांच्या अांमलबजावणीसाठी असणाऱ्या प्रशासकीय 
खचाच्या तरतूदीतून करण्यात यावा.  
14. प्रकल्िाांतगधत आवश्यक आित्सकालीन पनपवष्ठाांची उिलब्धता पदनाांक 1 जुलैिासून होणे आवश्यक 
असल्याने यथापशघ्र फेरोमेन सािळे व रायकोग्रामा इत्सयादी या पनपवष्ठाांच्या वळेेत उत्सिादन व 
िुरवठ्याबाबत महाराष्र कृपष उद्योग पवकास महामांडळ, कृपष पवद्यापिठे, कृपष पवज्ञान कें द्र, कृपष 
पवभागाच्या जैपवक पकटकनाशके उत्सिादन प्रयोगशाळा याांना आयुक्त (कृपष) याांचे स्तरावरुन कळपवण्यात 
याव.े 

15.    सदर योजना शेतकऱ्याांना कमी खचात जास्तीत जास्त िीक उत्सिादन वाढवून त्सयाांचे उत्सिन्न 
वाढपवण्याच्या दृष्टीकोनातून अत्सयांत महत्सविुणध असल्याने पवशेष मोहीम स्वरुिात अांमलबजावणी होईल 
याची खातरजमा आयुक्त (कृषी) याांनी करावी.  याकरीता आवश्यकतेनुरुि  योजनेचा प्रचार व प्रपसध्दी 
देण्याची देखील कायधवाही करावी. 
16.    सदर योजनेतांगधत कृपष पवभागाव्यपतपरक्त अन्य सहभागी सांस्थासाठी अथधसांकल्ि पवतरण 
प्रणालीवर (बी.डी.एस.) पनधी पवतरणाची तरतुद उिलब्ध नसल्याने त्सयाांच्यासाठी तरतूद केलेला पनधी 
कृपष आयुक्तालय स्तरावर आगाऊ मागणीद्वारे आहरीत करुन त्सयाांच्या बँक खात्सयावर आरटीजीएसद्वारे 
पनधी वगध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.  

17.      सन 2019-20 मध्ये क्रॉिसॅि योजनेची  अमांलबजावणी करण्याकपरता िपहल्या टललयात रु.20.00 
कोटी  (रुिये वीस कोटी फक्त) इतका पनधी पवतरीत करण्यात येत असून योजनेच्या िुढील 
लेखाशीषाखाली सन 2019-20 करीता मांजूर केलेल्या अथधसांकल्िीय तरतूदीतनू भागपवण्यात यावा:- 

मागणी क्र. डी-3 
2401,िीक सांवधधन, 
102-अन्नधान्यिीके, (00) (30) पिकावरील कीड-रोग सवक्षणे व सल्ला प्रकल्ि  
(2401 9242) राज्य योजना, 33-अथधसहाय्य 

18.    सदर योजनेतांगधत मांजूर पनधी आयुक्तालय स्तरावर कोषागारातून आहरीत करुन योजनेतांगधत 
सहभागी सांस्थाांना पवतरीत करण्यास, तसेच, आयुक्तालय स्तरावरील खचासाठी सहाय्यक सांचालक, 
लेखा-1, याांना आहरण व सांपवतरण अपधकारी म्हणनू आपण आयुक्त (कृपष) याांना पनयांत्रण अपधकारी 
म्हणनू घोपषत करण्यात येत आहे. तसेच, पवभागीय कृपष सहसांचालक स्तरावर पवभागीय कृपष 
सहसांचालक कायालयातील लखेापधकारी, पजल्हा स्तरावर पजल्हा अपधक्षक कृपष अपधकारी, उिपवभाग 
स्तरावर उिपवभागीय कृपष अपधकारी व तालकुा स्तरावर तालकुा कृपष अपधकारी याांना आहरण व 
सांपवतरण अपधकारी म्हणनू घोषीत करण्यात येत आहे. याचप्रमाणे, आयुक्त (कृपष) याांनी सदर 
योजनेतांगधत प्रालत होणाऱ्या पनधीचे आवश्यकतेनुसार पजल्हापनहाय पवतरण करावे. 

19.    सदर योजनेतांगधत वळेोवळी उिलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या पनधीच्या पवपनयोगाबाबतचे उयोिपगता 
प्रमाणित्र आयुक्त (कृपष) याांनी शासनास सादर कराव.े  
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          सदर शासन पनणधय पवत्त पवभागाचे शासन िपरित्रक क्र. अथधसां-2019/प्र.क्र.44/अथध-3,                           
पद. 01/04 /2019 नुसार पवभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अपधकारानुसार पनगधपमत करण्यात येत 
आहे.  

सदर शासन पनणधय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उिलब्ध करण्यात आला असून याचा सांकेताक 201905311710445501 असा आहे.  हा आदेश 
पडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे.   

                          महाराष्राचे राज्यिाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने,  
 

 

        (पनता शशदे) 
                                                                                                      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, पवधापनिरषद, पवधानमांडळ सपचवालय, मुांबई 
5. मुख्य सपचव, महाराष्र राज्य, मांत्रालय, मुांबई 
6. अिर मुख्य सपचव (पनयोजन), पनयोजन पवभाग, मांत्रालय, मुांबई. 
7. अिर मुख्य सपचव (पवत्त), पवत्त पवभाग, मांत्रालय, मुांबई 
8. सपचव (कृपष), कृपष व िदुम 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. सांचालक (फलोत्सिादन), कृपष आयुक्तालय, साखर सांकुल,पशवाजीनगर,िुणे. 
13. सवध पवभागीय कृपष सहसांचालक 
14. सवध पजल्हा अधीक्षक कृपष अपधकारी 
15. महालेखाकार ( स्थापनक पनकाय लेखािपरक्षा व लेखा), मुांबई. 
16. महालेखािाल (लेखािपरक्षा), महाराष्र 1/2, मुांबई/नागिुर 
17. महालेखािाल (लेखा व अनुज्ञयेता) महाराष्र 1/2, मुांबई/नागिुर 
18. सवध पजल्हा कोषागार अपधकारी, महाराष्र राज्य 
19. सहायक सांचालक (लेखा-1), कृपष आयुक्तालय,िुणे 
20. पवत्त पवभाग (काया. व्यय-1 / अथधसांकल्ि - 13), मांत्रालय, मुांबई 
21. पनवड नस्ती  4-अे. 
 
 


		2019-05-31T17:15:34+0530
	Neeta Eknath Shinde




