कीड-रोग सर्वेक्षण र्व सल्ला प्रकल्प
(क्रॉपसॅप) अंतगगत टोळधाड नियंत्रणास
मान्यता प्रदाि दे ण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासि
कृषी, पशुसंर्वधगि, दु ग्ध व्यर्वसाय नर्वकास र्व मत्स्य व्यर्वसाय नर्वभाग
शासि निणगय क्रमांकः नकरोिी - 2019/ प्र.क्र.35 /11-अे
मादाम कामा मागग, हु तात्समा राजगुरू चौक,
मंत्रालय नर्व्तार, मुंबई- 400 032.
नदिांक: 4 फेब्रुर्वारी,2020.
संदभग :1. कृनष र्व पदु म नर्वभाग शासि निणगय क्र.नकरोनि/1418/प्र.क्र.55/4-अे,
नद.19/05/2018
2. कृनष र्व पदु म नर्वभाग शासि निणगय क्र.नकरोनि/1418/प्र.क्र.55/4-अे,
नद.26/02/2019
3. कृनष

र्व

पदु म

नर्वभाग

शासि

निणगय

क्र.नकरोनि/प्र.क्र.35/11-अे,

नद.31/05/2019.
4. आयुक्त (कृषी) यांचे पत्र जा. क्र./नर्वप्र-7/क्रॉपसॅप 19-20/टोळनि-11/ 2020 /
1339, नद.13.01.2020.
प्र्तार्विा :गुजरात र्व राज्थािमध्ये आढळू ि आलेल्या टोळ नकडीच्या प्रादु भार्वाच्या पार्श्गभम
ू ीर्वर सदर
नकडीच्या प्रादु भार्वामुळे राज्यात िुकसाि होऊ िये म्हणूि खबरदारीच्या उपाययोजिा करणे तसेच
प्रादु भार्व नदसूि येतास नकडीचे नियंत्रण करणे आर्वश्यक असल्यामुळे राज्यात राबनर्वण्यात येत
असलेल्या क्रॉपसॅप योजिेअंतगगत आपत्सकालीि पनरस््थतीत कीड नियंत्रणाकरीता मंजूर असलेल्या
निधीतूि तसेच अन्य बाबीर्वरील बचतीमधूि टोळधाड नियंत्रणासाठी निधी र्वापरण्यास मान्यता
दे ण्याची बाब शासिाच्या नर्वचाराधीि होती.
शासि निणगय :प्रमुख पीके र्व फळपीकांर्वरील कीड र्व रोगाच्या व्यर्व्थापिासाठी कीड-रोग सर्वेक्षण र्व
सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) योजिा राबनर्वण्यात येत असूि सदभग क्र. 3 च्या शासि निणगयान्र्वये सि
2019-20 मध्ये नर्वनर्वध योजिांच्या समन्र्वयातूि सदर योजिा राबनर्वण्यास मान्यता दे ण्यात आली
असूि प्र्तुत योजिेसाठी रु. 20 कोटी इतका निधी नर्वतरीत करण्यात आला आहे. आयुक्त
कायालयाच्या संदभानधि क्र. (4) च्या पत्रास अिुसरुि टोळधाड कीड नियंत्रणासाठी आर्वश्यक निधी
क्रॉपसॅप योजिेअंतगगत आपत्सकालीि पनरस््थतीत कीड नियंत्रणाकरीता मंजूर असलेल्या निधीतूि
तसेच अन्य बाबीर्वरील बचतीमधूि र्वापरण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे .
2.

या योजिेची अंमलबजार्वणी संदभानकत नदिांक 31 मे,2019 च्या शासि निणगयातील

मागगदशगक सूचिांिुसार करण्यात यार्वी.

शासि निणगय क्रमांकः नकरोिी - 2019/ प्र.क्र.35 /11-अे

3.

सदर शासि निणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळार्वर

उपलब्ध करण्यात आला असूि याचा संकेताक 202002051225416201 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल ्र्वाक्षरीिे साक्षांकीत करुि काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार र्व िार्वािे,

Neeta Eknath
Shinde
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( निता शशदे )
अर्वर सनचर्व, महाराष्ट्र शासि
प्रनत,
1. मा. मंत्री (कृनष) यांचे खाजगी सनचर्व, मंत्रालय, मुंबई.
2. मा. राज्य मंत्री (कृनष) यांचे खाजगी सनचर्व, मंत्रालय, मुंबई.
3. मा.नर्वरोधी पक्ष िेता, नर्वधािसभा, नर्वधािमंडळ सनचर्वालय, मुंबई
4. मा.नर्वरोधी पक्ष िेता, नर्वधानिपरषद, नर्वधािमंडळ सनचर्वालय, मुंबई
5. मुख्य सनचर्व, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई
6. अपर मुख्य सनचर्व (नियोजि), नियोजि नर्वभाग, मंत्रालय, मुंबई.
7. अपर मुख्य सनचर्व (नर्वत्त), नर्वत्त नर्वभाग, मंत्रालय, मुंबई
8. सनचर्व (कृनष), कृनष र्व पदु म नर्वभाग, मंत्रालय, मुंबई
9. आयुक्त (कृनष), कृनष आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे.
10. व्यर्व्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य नबयाणे महामंडळ, अकोला.
11. संचालक (नर्व्तार र्व प्रनशक्षण), कृनष आयुक्तालय, साखर संकुल,नशर्वाजीिगर,पुणे.
12. संचालक (फलोत्सपादि), कृनष आयुक्तालय, साखर संकुल,नशर्वाजीिगर,पुणे.
13. सर्वग नर्वभागीय कृनष सहसंचालक
14. सर्वग नजल्हा अधीक्षक कृनष अनधकारी
15. महालेखाकार ( ्थानिक निकाय लेखापनरक्षा र्व लेखा), मुंबई.
16. महालेखापाल (लेखापनरक्षा), महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/िागपुर
17. महालेखापाल (लेखा र्व अिुज्ञय
े ता) महाराष्ट्र 1/2, मुंबई/िागपुर
18. सर्वग नजल्हा कोषागार अनधकारी, महाराष्ट्र राज्य
19. सहायक संचालक (लेखा-1), कृनष आयुक्तालय,पुणे
20. नर्वत्त नर्वभाग (काया. व्यय-1 / अथगसंकल्प - 13), मंत्रालय, मुंबई
21. निर्वड ि्ती 4-अे.
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