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मार्गदर्गक सुचना  
 जा.क्र./विप्र-7/क्रॉपसपॅ 19-20/प्रमास-ू2/1142 /19 

कृवि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 411 005 
वदनाांक:  06 /06/2019 

प्रवत, 
1. विभार्ीय कृवि सहसांचालक (सिग) ---------------------------------- 

2. वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी (सिग) ------------------------------- 

वििय: वपकाांिरील कीड-रोर् सिके्षण ि सल्ला प्रकल्प (कॉपसॅप): 2019-20 मार्गदर्गक सचुना ि त्या 
अांतर्गत कराियाच्या कायगिाहीबाबत... 

सांदभग: 1. र्ासनास पाठविललेा प्रकल्प प्रस्ताि पत्र जा.क्र. /विप्र-7/क्रॉपसॅप 19-20/प्रमास-ू2/ 
1094/ 19, वद.15/05/2019 

2. कृवि ि पदुम विभार् र्ासन वनणगय क्र.वकरोवन-2019/प्र.क्र.35/11-अे,वद.31/5/2019 

3. कृवि ि पदुम विभार् र्ासन वनणगय क्र.वकरोवन/1418/प्र.क्र.55/4-अे,वद.19/5/2018 

4. रे्तीर्ाळा मा. सुचनाांच ेपत्र जा.क्र. /विप्र-7/रे्तीर्ाळा/1120/19, वद.24/05/2019 

5. कृवि उन्नती कायगक्रमाांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अवभयान- व्यापारी वपके अांतर्गत “बीटी 
विरहीत” सघन कापूस विकास कायगक्रम  

उपरोक्त सांदभीय विियानुसार सन 2019-20 करीता राज्य िार्षिक योजना 20119-20 अांतर्गत कापसू, 
सोयाबीन, भात, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा या कृवि वपकाांसह आांबा, डाळींब, केळी मोसांबी, सांत्रा ि वचक्कू या 
फळवपकाांिरील कीड रोर्ाांच्या व्यिस्थापनाच्या दृष्ट्टीने “वपकाांिरील कीड-रोर् सिके्षण ि सल्ला प्रकल्प” (क्रॉपसॅप) 
अांमलबजािणी करीताचा प्रस्ताि वद.15/05/2019 च्या सांदभीय पत्रानुसार र्ासनास सादर करण्यात आला होता. 
त्यास सांदभीय वद.31/05/2019 च्या र्ासन वनणगयान्िय ेरु.20.00 कोटी (अक्षरी रुपये िीस कोटी फक्त) कायगक्रमास 
प्रर्ासकीय ि मान्यता ि त्यानुसार वनिी वितरणास मान्यता देण्यात आललेी आहे. सदर र्ासन वनणगयाच ेअविन राहून 
कापसू, सोयाबीन, भात, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांकरीता राबिाियाच्या प्रकल्पाच्या मार्गदर्गक सचूना 
सोबत सहपत्रीत करण्यात आलेल्या आहेत.  

खरीप 2018 मध्य े मका, ज्िारी ि ऊस वपकािर “मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी” या वकडीचा नव्यानेच 
प्रादुभाि राज्यात आढळून आलेला आहे. तर उस वपकािरीही हुमणी वकडीचा प्रदुभाि िाढत असल्याचे वनदर्गनास 
आललेे आहे. सन 2018-19 मध्य े कापूस वपकािरील रु्लाबी बोंडअळी वनयांत्रणाची मोवहम यर्स्िीपणे राबविण्यात 
आली. यामध्ये सहभार्ी असणारी कृवि विभार्ाची क्षेत्रीय यांत्रणा तसचे, कृवि विद्यावपठे, कें द्रीय कापसू सांर्ोिन सांस्था, 
कृवि विज्ञान कें द्र, महाराष्ट्र राज्य कृवि उद्योर् विकास महामांडळ, वनविष्ट्ठा उत्पादक, वितरक ि विके्रते, वजननर् ि 
पे्रसींर् वमल्स, सीड इांडस्ट्स्रज असोवसएर्न, रे्तकरी इत्यादी र्ासकीय तसेच खाजर्ी सांस्थाांच े अवभनांदन.  रु्लाबी 
बोंडअळी वनयांत्रण मोवहमच्या ितीिरच सन 2019-20 मध्ये मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी ि हुमणी वकडीसाठी 
सिके्षण, मास रनपर् प्रात्यवक्षके, रे्तीर्ाळा इत्यादींच्या माध्यमातून कृवि विभार्ाच्या क्षते्रीय कमगचाऱयाांच्याद्वारे मोवहम 
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स्िरुपात उपाय योजना कराियाच्या आहेत. त्याकरीता राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कें द्र, पणेु याांनी विकसीत केलेल्या 
मोबाईल ॲस्ट्ललकेर्न ि सांर्णक प्रणालीचा िापर कराियाचा आहे.  

क्रॉपसपॅ प्रकल्पाची अांमलबजािणी करत असताना त्यासोबतच सदर वपकाांच्या रे्तकऱयाांच्या रे्तीर्ाळाही 
राबिाियाच्या आहेत. क्रॉपसॅप सांलग्न रे्तीर्ाळेसांबांिी सविस्तर मार्गदर्गक सुचना सांदभग क्र.4 िरील वद.24/5/2019 
च्या पत्रान्िय े स्ितांत्रपणे वनर्गवमत करण्यात आलले्या आहेत. त्यानुसार रे्तीर्ाळाांच े वनयोजन ि प्रकल्पाांतर्गत समय 
मयादीत कामाांच्या तयारीच्या दृष्ट्टीने प्रमखु बाबींकरीता पढुील प्रमाणे िळेापत्रक वनवित करण्यात आलेल े असून 
त्यानुसार प्रभािी अांमलबजािणीबाबत सांबांिीताांनी कायगिाही करािी. 

अ. 
क्र. 

कालाििी बाब कायगिाहीचा स्तर 

1 वद.15 मे पासून भात (कोकण ि पविम महाराष्ट्र), ऊस (सांपणूग राज्य) रे्तीर्ाळेसाठी 
र्ाि ि रे्तकरी याांची वनिड करुन रे्तीर्ाळा सुरु करणे.  

कृस ि कृप 

2 वद.25 मे पासून भात रे्तीर्ाळेसाठी र्ाि ि रे्तकरी याांची वनिड करुन रे्तीर्ाळा सुरु 
करणे. (विदभग) 

कृस ि कृप 

3 वद.25 मे पासून  कापसू, सोयाबीन, तरू ि मका रे्तीर्ाळेसाठी र्ाि ि रे्तकरी याांची 
वनिड करुन रे्तीर्ाळा सुरु करणे.  

कृस ि कृप 

4 वद.30 मे पयतं कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी याांच ेिापरकता 
खाते सक्रीय असल्याची ि त्याांच्या मुख्यालयाांतर्गत र्ािाांच े मॅनपर् पणुग 
असल्याची खात्री करणे. 

ताकृअ 

5 वद.10 जून 
पयंत 

कापसू, सोयाबीन, भात, तूर, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांच्या 
वनयवमत सिके्षणासाठी फेरोमेन सापळे ि ल्यसूगसाठी महाराष्ट्र कृवि 
उद्योर् विकास महामांडळ (मकृउविम) याांचेकडे मार्णी नोंदविणे ि 
त्याची कापसू, सोयाबीन, भात, मका, ज्िारी, ऊस वपकाांकरीता 
वद.30/06/2019, तरू वद.30/9/2019 ि हरभरा वपकाकरीता 
वद.15/11/2019 पुिी तालुकास्तरापयंत उपलब्ि करुन देणे. 

ताकृअ, वजअकृअ 
ि मकृउविम 

6 वद.10 जून 
पयंत 

राष्ट्रीय िनस्पती आरोग्य व्यिस्थापन सांस्था, हैद्राबाद येथे आयोजीत 
कराियाच्या प्रवर्क्षणाकरीता प्रवर्क्षणाथींची वनिड करणे  

विकृससां 

7 वद.10 जून 
पयंत 

कापसू रु्लाबी बोंडअळीच्या ि मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास 
रॅनपर् प्रात्यवक्षकासाठी फेरोमेन सापळे ि ल्यसूग, तालकुावनहाय 
सविस्तर मार्णी महाराष्ट्र कृवि उद्योर् विकास महामांडळ (मकृउविम) 
याांचेकडे नोंदविणे  

वजअकृअ ि 
सांबांिीत 
पुरिठादार सांस्था 

8 वद.12 जून 
पयंत 

मास्टर रेनसग ि कृवि विद्यापीठ वजल्हा प्रवतनीिींचे कृवि विद्यावपठात 
प्रवर्क्षण पुणग करणे. रु्लाबी बोंडअळी ि मक्यािरील निीन 
लष्ट्करीअळी प्रात्यवक्षकासाठी र्ाि वनिड करुन मान्यता घेणे. 

विकृससां ि 
कृ.विद्यापीठ 

9 वद.12 जून 
पयंत  

विभार्ीय कायगर्ाळा आयोजीत करणे; कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक 
ि मांडळ कृवि अविकारी याांचकेडून ताांत्रीकदृष्ट्या योग्य प्रकारे सिके्षण 
होण्याकरीता प्रत्येक वजल्सासाठी कृवि विज्ञान कें द्राांची नेमणकू करणे 

विकृससां ि 
कृ.विद्यापीठ 

10 वद.15 जून 
पयंत  

विभार् स्तरािरील आयटी ऑवफस अवससटांट (सांर्णक प्रणाली 
कायालयीन मदतनीस) याांची वनयुक्ती पुणग करणे 

कृ.आयुक्तालय ि 
महाराष्ट्र मावहती 
तांत्रज्ञान महामांडळ 
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अ. 
क्र. 

कालाििी बाब कायगिाहीचा स्तर 

11 वद.19 जून 
पयंत  

विभार् स्तरािरील सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदनीस ि प्रत्येक 
वजल्सातनू एक सांर्णक जाणकार याांना सांर्णक प्रणाली िापराबाबत 
राष्ट्रीय सुचना विज्ञान कें द्र याांच्यामाफग त प्रवर्क्षण देणे 

विकृससां, पणेु ि 
एनआयसी 

12 वद.25 जून 
पयंत  

कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी याांच े कीड 
सिके्षण ि मोबाईलद्वारे कीड रोर्ाांची वनरीक्षणे भरण्याबाबतचे 
उपविभार्/वजल्हा स्तरािर प्रवर्क्षण पणुग करणे.  

कृ.विद्यापीठ, 
उविकृअ/वजअकृअ 

13 वद.1 जुल ै
पासून पुढे 

कापसू वपकािरील रु्लाबी बोंडअळी, मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी 
तसेच सोयाबीन, भात, मका, ज्िारी, ऊस, तरू ि हरभरा वपकाांिरील 
कीड रोर्ाांच्या व्यिस्थापनाच्या दृष्ट्टीने विविि छावपल ि ईलेक्रॉवनक 
प्रचार ि प्रवसद्धी माध्यमाांद्वारे रे्तकऱयाांमध्ये जनजारृ्ती करणे. 

ताकृअ, उविकृअ, 
वजअकृअ 

14 वद.1 जुल ै
पासून 

भात, सोयाबीन, कापसू, मका, ज्िारी, ऊस वपकाांच्या सिके्षणाच े
कामास आरांभ करणे ि मोबाईलद्वारे ऑनलाईन सिके्षण अहिाल 
नोंदविणे. 

कृस ते वजअकृअ 

15 वद.4 जुल ै
पासून  

प्रथम ऑनलाईन पीक सांरक्षण ॲडव्हायजरी वितरीत करणे; 
उपविभार्ीय कृवि अविकारी / वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांच े
स्तरािरुन प्रथम पीक सांरक्षण सल्ला रे्तकऱयाांना SMS द्वारा पाठविणे 

कृ.विद्यापीठ, 
उविकृअ/वजअकृअ 

16 वद.1 ऑर्स्ट ते 
15 नोव्हेंबर 

भात, सोयाबीन, कापसू, मका, ज्िारी, ऊस ि तूर वपकाांचे क्षेत्र 
असणाऱया प्रत्येक र्ािात पणुग हांर्ामात 2 र्ाि बैठकाांच ेआयोजन करणे  

ताकृअ 

17 वद.15 ऑर्स्ट 
पयंत 

कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी याांच े कीड 
सिके्षणाबाबत हांर्ाम मध्य प्रवर्क्षण पणुग करणे. 

कृ.विद्यापीठ, 
वजअकृअ/उविकृअ 

18 वद.01 सलटें. 
पासून  

रब्बी मका, ज्िारी रे्तीर्ाळेसाठी र्ाि ि रे्तकरी याांची वनिड करुन 
रे्तीर्ाळा सुरु करणे.  

कृस ि कृप 

19 वद.24 सलटेंबर 
पयंत 

कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी याांच े कीड 
सिके्षणाबाबत हांर्ाम मध्य प्रवर्क्षण पणुग करणे. 

कृ.विद्यापीठ, 
वजअकृअ/उविकृअ 

20 वद.30 सलटेंबर 
पयंत 

कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी याांचे तूर, रब्बी 
ज्िारी, मका ि हरभरा वपकािरील कीड सिके्षणाबाबत प्रवर्क्षण पणुग 
करणे. 

कृ.विद्यापीठ, 
वजअकृअ/उविकृअ 

21 वद.1 आक्टोबर  तूर, रब्बी ज्िारी ि मका वपकाच्या सिके्षणास सुरुिात करणे (सोयाबीन 
सिके्षण वद.30 सलटेंबर अखेर बांद करणे)  
हरभरा रे्तीर्ाळेसाठी र्ाि ि रे्तकरी याांची वनिड करुन रे्तीर्ाळा 
सुरु करणे. हरभरा वपकाच्या सिके्षणासाठी फेरोमेन सापळे ि ल्यसूग 
उपलब्ि करुन देणे. 

कृस ते वजअकृअ 

22 वद.15 नोव्हेंबर 
पासून  

हरभरा वपकाच्या सिके्षणास सुरुिात करणे (भात ि कापसू सिके्षण 
वद.14 नोव्हेंबर अखेर बांद करणे) 

कृस ते वजअकृअ 

23 वद.15 नोव्हेंबर 
ते 15 फेब्रुिारी 

हरभरा वपकाच े क्षते्र असणाऱया प्रत्येक र्ािात पणुग हांर्ामात 2 र्ाि 
बैठकाांचे आयोजन करणे 

ताकृअ 

24 वद.10 एवप्रल 
पयंत 

प्रकल्पाचा अांवतम खचग अहिाल ि विहीत नमनु्यातील उपयोर्ीता 
प्रमाणपत्र कृवि आयुक्तालयास सादर करणे 

विकृससां, 
कृ.विद्यापीठ 
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मार्गदर्गक सूचना 

वपकाांिरील कीड-रोर् सिके्षण ि सल्ला प्रकल्प (क्रॉपसॅप) 2019-20 

प्रस्तािना:- सोयाबीन, कापूस, भात, तूर ि हरभरा या महत्िाच्या प्रमखु वपकाांिर िारांिार तसेच, आकस्ट्स्मकवरत्या 
उदभिणाऱया वकडरोर्ाांच्या प्रादुभािामुळे होणारे रे्तकऱयाांच े नूकसान ि त्यामळेु उत्पादनात होणारी घट लक्षात घेता 
यासाठी प्रभािी कीड रोर् सिके्षण, सल्ला, जनजारृ्ती ि व्यिस्थापन याबाबतची र्ास्ित यांत्रणा तयार करण्याच्या दृस्ट्ष्ट्टने 
सन 2009-10 पासून राष्ट्रीय कृवि विकास योजना अांतर्गत “वपकाांिरील कीड रोर् सिके्षण ि सल्ला प्रकल्प” (क्रॉपसपॅ) 
राबविण्यात आला. प्रकल्पाची उपयुक्तता विचारात घेऊन सन 2013-14 पासून सदर प्रकल्प राज्य िार्षिक योतनेतून 
राबविण्यात येत आहे. प्रकल्पाांतर्गत समाविष्ट्ठ वपकाांच े करण्यात आलेल े सिके्षण ि वदले रे्लेल े पीक सांरक्षण सल्ल े
रे्तकऱयाांच्या दृस्ट्ष्ट्टने उपयुक्त ठरत असल्याने क्रॉपसपॅ प्रकल्पाच्या ितीिर सन 2011-12 पासून आांबा, डाळींब, केळी, 
मोसांबी, सांत्रा ि वचक्कू या फळवपकाांसाठी हॉटगसपॅ प्रकल्प राबविण्यात आला. सदर क्रॉपसपॅ ि हॉटगसॅप प्रकल्पाांची 
समान कायगपद्धती विचारात घेऊन सन 2018-19 पासून दोन स्ितांत्र प्रकल्प न राबविता कृवि विभार्ाची पीक सांरक्षण 
ि सिके्षणाची एकच योजना राबविण्यात यते आहे.  

खरीप 2018 मध्य े मका, ज्िारी ि ऊस वपकािर राज्यात नव्यानेच “मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी” या 
वकडीचा प्रादुभाि आढळून आला. तर उस वपकािरीही हुमणी वकडीचा प्रदुभाि िाढत असल्याचे वनदर्गनास आल्याने या 
वपकाांचा क्रॉपसपॅ प्रकल्पामध्ये समािरे् करुन सन 2018-19 राबविण्यात आलेल्या कापूस वपकािरील रु्लाबी 
बोंडअळी वनयांत्रण मोवहमेच्या ितीिर मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी ि हुमणी वकडीसाठी मोवहम स्िरुपात उपाय 
योजना कराियाच्या आहेत. मार्ील ििाप्रमाणेच याही ििात क्रॉपसॅप प्रकल्प सिग क्षते्रीय कमगचाऱयाांचा सहभार्ाने 
राबिाियाचा असून सोयाबीन, कापसू, भात, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांकरीता राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कें द्र, 
पुणे याांनी विकसीत केलले्या मोबाईल ॲस्ट्ललकेर्न ि सांर्णक प्रणालीचा िापर कराियाचा आहे. फळवपकाांच्या सांदभात 
हॉटगसॅप प्रकल्प अांमलबजािणीच्या दृष्ट्टीने सांचालक, फलोत्पादन याांचेकडून स्ितांत्र मार्गदर्गक सूचना वनर्गवमत 
करण्यात येतील.  

1. प्रकल्पाचा उददेर्: 

1.1. रे्तकऱयाांमध्य े कीड रोर्ाांची ओळख वनमाण करणे, त्याांना प्रवर्क्षीत करुन वकडरोर्ाांचे िळेीच व्यिस्थापन 
करणे. 

1.2. वकडरोर्ाांच्या प्रादुभािाबाबत जार्रुकता वनमाण करणे ि पुढील सांभाव्य नुकसान टाळून उत्पादनात िाढ 
करणे. 

1.3. सोयाबीन, कापसू, भात, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा या वपकाांचे सिके्षण करुन हांर्ामवनहाय प्रमखु 
वकडरोर्ाांच्या प्रादुभािाबाबत रे्तकऱयाांमध्य ेजाणीि वनमाण करणे ि त्याांना िळेीच उपाय योजना सुचविणे. 

1.4. वकडरोर् प्रादुभािीत क्षते्रासाठी आपत्कालीन पवरस्ट्स्थतीत पीक सांरक्षण औििे उपलब्ि करुन देणे. 

1.5. वकडरोर्ाांच्या आकस्ट्स्मक प्रादुभािामुळे रे्तकऱयाांचे होणारे नुकसान टाळणे. 

1.6. िारांिार यणेाऱया वकडरोर्ाांबाबत साांस्ट्ख्यकी मावहती सांकलीत करणे ि कायम स्िरुपाच्या व्यिस्थापनाबाबत 
कृवि विद्यापीठाांच्या सहाय्याने वर्फारर्ी वनवित करणे. 
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1.7. राष्ट्रीय एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन सांर्ोिन कें द्र (भारतीय कृवि सांर्ोिन पवरिद)- निी वदल्ली, राज्यातील 
चार कृवि विद्यापीठे, राज्याचा कृवि विभार्, कें द्रीय कापसू सांर्ोिन सांस्था- नार्परू, कें द्रीय कोरडिाहू रे्ती 
सांर्ोिन सांस्था- हैद्राबाद, राष्ट्रीय िनस्पती आरोग्य व्यिस्थापन सांस्था- हैद्राबाद इत्यादी सांस्थाांच्या मदतीने 
सोयाबीन, कापसू, भात, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा या वपकाांिरील कीड रोर्ाांचे सिके्षण करून 
रे्तकऱयाांना उपाययोजना सुचविणे, कीड व्यिस्थापनाबाबतच्या वर्फारर्ी तयार करणे आवण या अनुिांर्ाने 
कृवि खात्यातील कमगचारी ि रे्तकरी याांना प्रवर्क्षण देणे.  

2. प्रकल्पाच ेकायगक्षेत्र: 

महाराष्ट्र राज्यातील खरीप हांर्ामात भात, सोयाबीन, कापसू, तूर, मका, ज्िारी ि ऊस तर रब्बी हांर्ामात 
हरभरा, मका ि ज्िारी ही मखु्य वपके असून या वपकाांच ेपेरणी क्षते्र ि वपकाांिरील मार्ील काही ििातील प्रमखु 
कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि लक्षात घेता खरीप हांर्ामासाठी राज्यातील सिग 34 वजल्हे तर रब्बी हांर्ामात हरभरा, 
ज्िारी ि मका वपकाांसाठी कोकण विभार् िर्ळून 29 वजल्हयाांत प्रकल्प राबिाियाचा आहे. कोकण विभार्ात 
केिळ भात पीक तसेच प्रादुभािानुसार मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी या वकडीसाठी हा प्रकल्प राबिाियाचा 
आहे. सन 2019-20 मध्ये प्रकल्पात भात वपकाकरीता वपिळा खोडवकडा, र्ादमार्ी, लष्ट्करी अळी, तुडतुडे, 
वनळे भुांरे्रे, वहस्पा, पानािरील करपा, पणगकोि करपा ि जीिाणजून्य करपा; सोयाबीन वपकाकरीता 
तांबाखूिरील पाने खाणारी अळी (स्पोडोलटेरा वलयुरा), हेवलकोव्हपा, उांटअळी, चक्री भुांर्ा, खोडमार्ी; 
कापसू वपकाकरीता तांबाखूिरील पाने खाणारी अळी (स्पोडोलटेरा वलयुरा), तुडतूडे, पाांढरी मार्ी, फुलकीडे, 
रु्लाबी/र्ेंदरी बोंडअळी, अमेरीकन बोंडअळी ि वठपक्याची बोंडअळी; तूर वपकाकरीता र्ेंर्ा पोखरणारी 
अळी/घाटेअळी, र्ेंर्मार्ी, पाने ि फुलाांची जाळी करणारी अळी; मका ि ज्िारी वपकाकरीता मक्यािरील 
निीन लष्ट्करीअळी; ऊस वपकाकरीता हुमणी ि मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी तर हरभरा वपकाकवरता 
घाटेअळी ि मर रोर्ाांचा समािरे् राहील.  

3. कायगपध्दती: 

 या प्रकल्पाद्वारे खालील बाबींिर भर द्याियाचा आहे. 

3.1. कीड-रोर्ाांच ेसिके्षण ि व्यिस्थापन सल्ला पध्दती 

3.2. रे्तकऱयाांमध्य ेकीड-रोर्ाांबाबत जार्रुकता वनमाण करणे 

3.3. आपत्कालीन पवरस्ट्स्थतीत कीड- रोर्ाांच ेव्यिस्थापन करणे 

प्रकल्पाच्या वनयोजन ि सवनयांत्रणासाठी राज्य पातळीिर आयुक्त (कृवि) याांच्या अध्यक्षतेखाली 
क्रॉपसपॅ ि हॉटगसपॅ प्रकल्पाांसाठी सांयुक्त सकुाण ूसवमती (स्ट्स्टअनरर् कवमटी) कायगरत रावहल ि त्यामध्य ेकें द्र 
तसेच राज्य र्ासनाच्या कृवि सांर्ोिन ि विस्तार क्षेत्रातील खालील सांस्था ि त्यातील प्रवतवनिींचा सहभार् 
राहील.  

क्रॉपसपॅ प्रकल्पाच े वनयोजन करणे, अांमलबजािणीबाबत आढािा घेणे, प्रकल्पामध्ये निीन 
सांकल्पनाांचा समािरे् करणे, सहभार्ी सांस्था तसेच कृवि विभार्ासाठी बाबवनहाय तरतदू केलेल्या वनिीमध्य े
िाढ, कपात अथिा बाब बदल करण्याचे अविकार सुकाण ूसवमतीस राहतील. 
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क्रॉपसपॅ प्रकल्प सांयुक्त सुकाण ूसवमती 
अ. 
क्र. 

सहभार्ी सांस्था प्रवतवनिी पद 

1 कृवि विभार्, महाराष्ट्र राज्य आयुक्त (कृवि), महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 

2 राष्ट्रीय एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन सांर्ोिन कें द्र, 
निी वदल्ली (एनसीआयपीएम), निी वदल्ली 

सांचालक सहअध्यक्ष 

3 िनस्पती सांरक्षण, सांर्रोि ि सांग्रह सांचालनालय, 
भारत सरकार, फरीदाबाद, हरयाना 

भारताच ेपीक सांरक्षण सल्लार्ार, भारत 
सरकार 

सदस्य 

4 महाराष्ट्र कृवि उद्योर् विकास महामांडळ मयादीत व्यिस्थापकीय सांचालक सदस्य 

5 महाराष्ट्र र्ासन, कृवि ि पदुम विभार् उप सवचि सदस्य 

6 कापसू विकास सांचालनालय, नार्पूर सांचालक सदस्य 

7 कृवि विभार्, महाराष्ट्र राज्य कृवि सांचालक, विस्तार ि प्रवर्क्षण सदस्य 

8 कृवि विभार्, महाराष्ट्र राज्य कृवि सांचालक, वनविष्ट्ठा ि रु्णवनयांत्रण सदस्य 

9 कृवि विभार्, महाराष्ट्र राज्य सांचालक, फलोत्पादन सदस्य 

10 कें द्रीय कापसू सांर्ोिन कें द्र, नार्पूर सांचालक सदस्य 

11 राष्ट्रीय िनस्पती आरोग्य व्यिस्थापन सांस्था, 
हैद्राबाद 

सांचालक सदस्य 

12 राष्ट्रीय डानळब सांर्ोिन कें द्र, सोलापरू सांचालक सदस्य 

13 राष्ट्रीय नलबुिर्ीय फळ सांर्ोिन कें द्र, नार्परू सांचालक सदस्य 

14 िसांतराि नाईक मराठिाडा कृवि विदयापीठ, 
परभणी 

विभार् प्रमखु, वकटकर्ास्त्र विभार् ि 
िनस्पती रोर्र्ास्त्र विभार् 

सदस्य 

15 महात्मा फुल ेकृवि विदयापीठ, राहूरी विभार् प्रमखु, वकटकर्ास्त्र विभार् ि 
िनस्पती रोर्र्ास्त्र विभार् 

सदस्य 

16 डॉ. पांजाबराि देर्मखु कृवि विद्यापीठ, अकोला विभार् प्रमखु, वकटकर्ास्त्र विभार् ि 
िनस्पती रोर्र्ास्त्र विभार् 

सदस्य 

17 डॉ. बाळासाहेब सािांत कोकण कृवि विद्यापीठ, 
दापोली 

विभार् प्रमखु, वकटकर्ास्त्र विभार् ि 
िनस्पती रोर्र्ास्त्र विभार् 

सदस्य 

18 कें द्रीय कोरडिाहू रे्ती सांर्ोिन सांस्था, हैद्राबाद प्रिान र्ास्त्रज्ञ, वकटकर्ास्त्र सदस्य 

19 केळी सांर्ोिन कें द्र, जळर्ाि उद्यान विद्यािते्ता सदस्य 

20 कृवि सांर्ोिन कें द्र, पालघर कीटकर्ास्त्रज्ञ सदस्य 

21 विभार्ीय सांर्ोिन कें द्र, िेंरु्ला प्रमखु र्ास्त्रज्ञ सदस्य 

22 राष्ट्रीय सुचना विज्ञान कें द्र, पणेु  िरीष्ट्ठ ताांत्रीक सांचालक तथा  
िजै्ञावनक “एफ” 

सदस्य 

23 कृवि विभार्, महाराष्ट्र राज्य कृवि सहसांचालक  
(विस्तार ि प्रवर्क्षण-1, 2 ि 3) 

सदस्य 
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क्रॉपसपॅ प्रकल्प सांयुक्त सुकाण ूसवमती 
अ. 
क्र. 

सहभार्ी सांस्था प्रवतवनिी पद 

24 कृवि विभार्, महाराष्ट्र राज्य कृवि सहसांचालक,  फलोत्पादन सदस्य 

25 कृवि विभार्, महाराष्ट्र राज्य विभार्ीय कृवि सहसांचालक- ठाणे, पणेु, 
नावर्क, कोल्हापरू, औरांर्ाबाद, लातरू, 
अमरािती ि नार्पूर विभार् 

सदस्य 

26 कृवि विभार्, महाराष्ट्र राज्य कृवि उपसांचालक, सांर्णक प्रकल्प सदस्य 

27 राष्ट्रीय एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन सांर्ोिन कें द्र, 
निी वदल्ली 

डॉ. एस. व्हेनीला,  
प्रिान र्ास्त्रज्ञ, वकटकर्ास्त्र 

ताांत्रीक 
समन्ियक 

28 कृवि विभार्, महाराष्ट्र राज्य कृवि उपसांचालक, फलोत्पादन 3 सदस्य 
सहसवचि 

29 कृवि विभार्, महाराष्ट्र राज्य कृवि उपसांचालक, पीक सांरक्षण सदस्य 
सवचि 

4. सांस्थावनहाय जबाबदाऱया:  िरील सांस्थाांमिून प्रत्येकी एका प्रवतवनिीची वनयुक्ती करण्यात येईल. सदर सदस्याांनी 
त्याांना सोपिून वदलेल्या पुढील प्रमाणे जबाबदाऱया / कतगव्य पार पाडणे अपेक्षीत आहे. 

4.1 राष्ट्रीय एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन सांर्ोिन कें द्र, भारतीय कृवि सांर्ोिन पवरिद, निी वदल्ली: 
4.1.1 राष्ट्रीय सुचना विज्ञान कें द्र, पुणे एनआयसी, पणेु माफग त प्रकल्पाच्या नव्याने विकसीत करण्यात येत 

असलेल्या सांर्णक ि जीआयएस प्रणाली करीता र्रजेनुरुप मदत ि सहकायग करणे. तसचे, त्याांच्याकडील 
प्रकल्पाची पिीची मावहती प्रकल्पातील इतर सिग सहभार्ी सांस्थाांना उपलब्ि करुन देणे. 

4.1.2 ऑनलाईन अहिाल नोंदविण्यासाठी सिके्षण प्रपत्राांच ेनमुने वनवित करणे. 

4.1.3 कीड रोर् सांरक्षण ि सल्ला याबाबतच्या ऑनलाईन यांत्रणा तसचे कीड / रोर्ाांबाबत र्ास्त्रीय सल्ला देणे याबाबत 
मार्गदर्गन करणे. 

4.1.4 कीड रोर् सांरक्षण ि सल्ला चमसुाठी सिके्षण कीट ठरविणे ि त्याचा नमुना परुविणे. 

4.1.5 सांपणुग प्रकल्पाच ेताांवत्रक सवनयांत्रण करणे. 

4.1.6 कीड रोर्ाांबाबत ऑनलाईन अहिालाांनुसार विश्लेिण करून आर्ामी पीक हांर्ामाकरीता आिश्यक उपाय 
योजनाांबाबत प्रकल्प अहिाल सादर करणे. 

4.2 कृवि विभार्: 
4.2.1 कीड सिके्षणासाठी कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांचेमाफग त वनयवमत सिके्षण करणे. तसेच, मांडळ कृवि 

अविकारी, तालुका कृवि अविकारी, उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी 
याांचेमाफग त रँडम सिके्षण करणे. 

4.2.2 प्रकल्पाकरीता विभार् ि आयकु्तालय स्तरािर आयटी ऑवफस आवससटांट (सांर्णक प्रणाली कायालयीन 
मदतनीस) याांची महाराष्ट्र मावहती तांत्रज्ञान महामांडळ, राष्ट्रीय फलोत्पादन अवभयान अथिा अन्य 
योजनाांतील सेिा पुरिठादार सांस्थाांमाफग त आउटसोवसरं्द्वारे उपलब्िता करुन घेणे ि अनुिांवर्क जबाबदाऱया 
पार पाडणे.  
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4.2.3 कृवि विभार्ातील अविकारी ि कमगचाऱयाांना कृवि विद्यावपठाांच्या मदतीने प्रवर्क्षण देणे. 

4.2.4 एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापनािर आिारीत कीड व्यिस्थापन पध्दतीचे रे्तकऱयाांना प्रवर्क्षण देणे. 

4.2.5 एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन पध्दतीचा एसएमएस, जम्बो झेरॉक्स, वभत्ती पत्रके, घडीपत्रीका, आकार्िाणी, 
दुरदर्गन, िृत्तपत्र ि इतर प्रसार माध्यमाांद्वारे प्रचार ि प्रसार करणे. 

4.2.6 र्ािवनहाय वकडरोर्ाची तीव्रता उपविभार् स्तरािरुन तपासणे ि त्याची माहीती ऑनलाईन उपलब्ि करुन 
देणे. 

4.2.7 आपत्कालीन पवरस्ट्स्थतीत वकडरोर् सिके्षण ि सल्ला याव्दारे वकडरोर्ाांबाबत रे्तकऱयाांना एसएमएसद्वारे 
सांदेर् देणे. 

4.2.8 रे्तकऱयाांना कीड रोर्ाांच्या फोटोिरुन अथिा त्याच्या मावहतीिरुन क्षते्रीय कमगचाऱयाांच्याद्वारे पीक सांरक्षणाच े
सल्ल ेदेणे. 

4.2.9 रे्तकऱयाांमध्य ेजनजारृ्ती करुन कीड/रोर् व्यिस्थापनासाठी उपाय योजना करणे. 

4.2.10 आपत्कालीन पवरस्ट्स्थतीत सिके्षणािारीत वकडरोर्ाांच ेतीव्रतेप्रमाणे कीड रोर्ाांच्या व्यिस्थापनासाठी सांबांिीत 
पीक योजनेतील पीक सांरक्षण घटकातून पीक सांरक्षण औििे/सावहत्य रे्तकऱयाांना उपलब्ि करून देणे. 

4.3 कृवि विदयापीठे:  

1. िसांतराि नाईक मराठिाडा कृवि विदयापीठ, परभणी  
2. महात्मा फुल ेकृवि विदयापीठ, राहूरी  
3. डॉ. पांजाबराि देर्मखु कृवि विद्यापीठ, अकोला 
4. डॉ. बाळासाहेब सािांत कोकण कृवि विद्यापीठ, दापोली 

4.3.1 कृवि विभार्ातील मास्टर रनेसग तसेच, कृवि विद्यापीठाचे वजल्हा प्रवतवनिी याांचसेाठी एकास्ट्त्मक कीड 
व्यिस्थापन पध्दतीबाबत हांर्ामापिूी दोन वदिसाच ेप्रवर्क्षण आयोजीत करणे. 

4.3.2 कीड सिके्षणासाठी कृवि विभार्ातील कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षकाांची ि मांडळ कृवि अविकारी याांना हांर्ाम 
पूिग ि हांर्ामात पसु्तकी तसेच प्रत्यक्ष रे्तािर कीड रोर् ओळख तसचे सिके्षण प्रपत्रानुसार कीड रोर्ाांची 
घ्याियाच्या वनरीक्षणाांच्या अनुिांर्ाने प्रवर्क्षण देणे. 

4.3.3 विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांचमेाफग त आयोजीत केलेल्या एक वदिसीय विभार्ीय कायगर्ाळेमध्य े
प्रकल्पाांतर्गत आतापयतं प्रालत झालले्या कीड रोर् माहीतीच्या आिारे येणाऱया हांर्ामात उदे्रक होऊ 
र्कणाऱया कीड रोर्ाांच्या व्यिस्थापनाचे दृष्ट्टीने कराियाच्या उपाय योजनाांबाबत वर्फारर्ी करणे. 

4.3.4 कृवि विद्यावपठाचे वजल्हा समन्ियकाांचमेाफंत वकडरोर् सिके्षणाबाबत सव्हेक्षण चमचु्या सिके्षण कामाच े
सवनयांत्रण करणे, योग्य सिके्षणासाठी त्याांना मावहती देणे यानुिांर्ाने वजल्हा समन्ियकाांनी त्याांना उपलब्ि 
करून वदलले्या अनुदानातून वजल्सामध्ये क्षेत्रीय भटेी देऊन प्रकल्पाच्या कामाचा ताांवत्रक आढािा घेणे ि 
त्यानुसार कृवि विद्यावपठ ि कृवि विभार् याांना अहिाल देणे. 

4.3.5 भात, सोयाबीन, कापसू, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांसाठी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन पध्दती 
तयार करणे तसेच, कीडरोर् सिके्षण ि एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन पध्दतीच्या कामात ताांवत्रक मदत करणे, 
याबाबतची ताांत्रीक मावहती विविि प्रसार माध्यमाांद्वारे प्रवसद्ध करणे. 
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4.3.6 कृवि विद्यावपठाकडे उपलब्ि करुन देण्यात आलले्या सांर्ोिन सहयोर्ी याांच्या मदतीने तालुकावनहाय 
ऑनलाईन सांकेतस्थळािर भरण्यात आलले्या वकडरोर् सिके्षण अहिालािर आिारीत मावहतीच े विश्लेिण 
करणे ि वकडरोर्ाच े तालुकावनहाय एसएमएससाठी तसचे, जाहीर वनिदेनासाठीच े सल्ल े ि उपाययोजना, 
ऑनलाईन सांकेतस्थळािर आठिड्यातून दोन िळेा दर सोमिार ि रु्रुिारी उपलब्ि करुन देणे. आर्षथक 
नुकसान पातळीिरील र्ािाांत कराियाच्या उपाय योजनाांबाबत सांबांिीत वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांना 
इर्ारा (अलटग) देऊन कळविणे.  तसेच, पीक सांरक्षणाच ेदृष्ट्टीने तयार करण्यात आलले्या प्रवसद्धी सावहत्याचा 
तपर्ील प्रकल्पाच्या सांकेतस्थळािर उपलब्ि करुन देणे. 

4.3.7 कृवि विद्यापीठ कायगक्षेत्रातील वकडरोर्ाच ेतीव्रतेिर लक्ष ठेिनू तीव्रता िाढणाऱया ि िाढलले्या वठकाणी भटेी 
देऊन कारण वममाांसा तपासणे उपाययोजना सुचविणे तसेच, याबाबत सांर्ोिन सहयोर्ी याांच्यासाठीची 
विहीत प्रपत्रातील मावहती सांकेतस्थळािर भरणे. 

4.3.8 कृवि विद्यापीठ कायगक्षेत्रातील कृवि विज्ञान कें द्राच्या सेिा या प्रकल्पासाठी उपलब्ि करून घेणे, त्याांचा 
सहभार् िाढिनू रे्तकऱयाांना सांपकग  ि मार्गदर्गन करणे.  

4.3.9 कापसू रु्लाबी बोंडअळी तसेच मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन प्रात्यवक्षकासाठी 
वनिड केलले्या र्ािात राबिायच्या बाबींबाबत मार्गदर्गन करणे, सदर र्ािात भटेी देऊन कायगक्रमाच े
सवनयांत्रण करणे, प्रादुभािानुसार कीड व्यिस्थापनाबाबत रे्तकऱयाांना मार्गदर्गन करणे. 

4.3.10 प्रकल्पाांतर्गत समाविष्ट्ठ वपकाांिरील कीड वनयांत्राणाच े दृष्ट्टीने प्रचार प्रवसद्धीसाठी ि रे्तकऱयाांना मावहती 
देणेसाठी कृवि विद्यापीठ पदिीच्या अांवतम ििाच्या ग्रामीण कृवि कायानुभि (RAWE) कायगक्रमाांतर्गत प्रवर्क्षण 
घेत असलले्या विद्यार्थ्यांना सहभार्ी करुन घेणे. 

4.3.11 कृवि विद्यावपठाच ेसांचालक विस्तार याांच्या मदतीने RAWE कायगक्रम प्रवर्क्षण (Orientation) दरम्यान कापसू 
रु्लाबी बोंडअळी, मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी या वकडी ओळखणे, त्याांचा नुकसानीचा प्रकार तसेच, 
एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन याबाबत RAWE विद्यार्थ्यांना प्रवर्क्षीत करणे. 

4.3.12  सांर्ोिन सहयोर्ी याांनी प्रकल्पािारीत मावहतीिर अिारीत विभार्वनहाय र्ोिवनबांि प्रकार्ीत करणे तसेच 
वपकाांिरील कीड रोर् व्यिस्थापनाच ेदृष्ट्टीने क्षते्र ि वपकवनहाय पीक सांरक्षण ि सल्ला मोड्युल्स् तयार करणे. 

4.3.13 कृवि विद्यापीठ कायगक्षेत्रातील कीड रोर्ाांबाबत ऑनलाईन अहिालानुसार विश्लेिण करून आर्ामी पीक 
हांर्ामाकरीता आिश्यक उपाय योजनाांबाबत कृवि आयुक्तालयास िार्षिक प्रकल्प अहिाल सादर करणे. 

4.4 कें द्रीय कापसू सांर्ोिन कें द्र, नार्परू: 

4.4.1 कापसू वपकासाठी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन पध्दती तयार करणे, सल्ला देणे. 

4.4.2 भविष्ट्यात उदभिणाऱया कीड रोर्ाांिर सांर्ोिन करण्यासाठी मावहती सांकलीत करणे ि एकास्ट्त्मक कीड 
व्यिस्थापन पध्दती तयार करण्यासाठी रे्तकऱयाांकडून माहीती घेणे. 

4.4.3 कीड रोर् सिके्षण ि सल्ला कामामध्य ेिळेच्या िळेी सांवनयांत्रण करुन योग्य ते मार्गदर्गन करणे. 

4.4.4 कीड रोर्ाच े वतव्रतेच ेसांवनयत्रण ऑनलाईन अहिालािरून करणे ि आपात्कालीन पवरस्ट्स्थतीत क्षते्रीय भटेी 
देऊन उपाययोजना सुचविणे. 

4.4.5 प्रकल्पातील कापसू वपकाच ेसिके्षण, उपाययोजना ि सांर्ोिनात्मक बाबींिर अहिाल देणे. 
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4.5 कें द्रीय कोरडिाहू रे्ती सांर्ोिन सांस्था, हैद्राबाद: 

4.5.1 वकडरोर् सिके्षण भार्ातील हिामान विियक माहीती प्रालत करुन घेणे ि ती मावहती सिग सहभार्ी सांस्था / 
कृवि विभार् याांना परुविणे. 

4.5.2 हिामानािर आिारीत सांभाव्य कीड रोर्ाबाबत हिामान विियक मावहती ि कीड रोर् सिके्षणाद्वारे प्रालत 
झालेली मावहती याांच ेविश्लेिण करुन हिामान ि वकडरोर् याांचा सांबांि तपासणे. 

4.5.3 हिामानािर आिारीत पुिगसचुना देणारी मोड्युल्स् तयार करणे ि त्याद्वारे आठिड्यातनू दोन िळेा दर 
सोमिार ि रु्रुिारी सांभाव्य कीड रोर् प्रादुभािाबाबतचा इर्ारा (अलटग) प्रकल्पाच्या सांकेतस्थळािर उपलब्ि 
करुन देणे. 

4.6 राष्ट्रीय िनस्पती आरोग्य व्यिस्थापन सांस्था- हैद्राबाद: 

4.6.1 भात, सोयाबीन, कापसू, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांच ेएकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापनाबाबत प्रत्यक्ष 
रे्तािर कीड रोर्ाांचे वनदान करणेच्या दृष्ट्टीने कृवि विभार्ाच्या कमगचाऱयाांसाठी राष्ट्रीय िनस्पती आरोग्य 
व्यिस्थापन सांस्था, हैद्राबाद यथेे प्रवर्क्षण आयोजीत करणे.  

4.6.2 वपकाांसाठी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन पध्दती तसेच अद्ययाित पीक सांरक्षण तांत्रज्ञानाबाबत कृवि 
विभार्ाच्या अविकारी कमगचारी याांना प्रवर्क्षण देणे. 

4.6.3 प्रकल्पाांतर्गत समाविष्ट्ठ वपकाांचे अद्ययाित पीक सांरक्षण तांत्रज्ञान विियक मावहती कृवि विभार्ास उपलब्ि 
करुन देणे. 

4.6.4 क्रॉपसपॅ प्रकल्पाच्या प्रभािी अांमलबजािणी करीता उपाय योजनाांच ेदृष्ट्टीने मार्गदर्गन करणे. 

4.6.5 प्रकल्पाांतर्गत समाविष्ट्ठ वपकाांच ेसिके्षण, उपाययोजना ि सांर्ोिनात्मक बाबींिर अहिाल देणे.  

4.7  राष्ट्रीय सुचना विज्ञान कें द्र, पणेु: 

4.7.1 सध्याच्या सांर्णक ि मोबाईल प्रणालीमध्ये मका, ज्िारी ि ऊस वपकाांचा समािरे् करुन ऑनलाईन कीड 
रोर्ाांच ेअहिाल नोंदविण्यासाठी सांर्णक ि मोबाईल प्रणाली विकसन, सिुारणा ि व्यिस्थापन करणे.  

4.7.2 जी.आय.एस. आिारीत कीड रोर्ाांच ेस्ियांचवलत नकारे् प्रणाली विकसन ि व्यिस्थापन करणे. 

4.7.3 रे्तकऱयाांना कीड रोर्ाांच्या फोटोिरुन अथिा त्याच्या मावहतीिरुन क्षते्रीय कमगचाऱयाांच्याद्वारे पीक सांरक्षणाच े
सल्ल ेदेण्याच ेदृष्ट्टीने मोबाईल ॲपच ेविकसन करणे ि ते कृवि विभार्ास उपलब्ि करुन देणे. 

4.7.4 कीड रोर्ाचे प्रमाण आर्षथक नुकसान पातळी (ईटीएल) जिळ अथिा आर्षथक नुकसान पातळीचेिर रे्लेल्या 
र्ािाांची यादी सांर्णक प्रणाली िापरकते ि प्रकल्पाच्या सांकेतस्थळािर खुल्या स्िरुपात सतत चमकत 
(फ्लॅर्) राहण्याची सुवििा तयार करणे. 

4.7.5 प्रकल्पाांतर्गत कीड रोर् मावहतीचा सांर्णक प्रणालीिर डॅर्बोडग तयार करणे.  

4.7.6 कीड रोर् सल्ल्यासाठी रे्तकरी नोंदणीची सुवििा वनमाण करणे. 

4.7.7 पिकाांवरील महत्वाच्या पकडी/रोग, त्याांची ओळख, ईटीएल, कीड रोग स्थिती, िीक सांरक्षण सल्ला याची सांिूणण 
मापहती फोटो, थलाईडस, स्हहपडओ, ऑडीओ थवरुिात जनतेसाठी खुल्या स्िरुपात (िस्ललक डोमेनमध्ये) 
उिललध करुन देणे 
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4.7.8 सांर्णक ि जीआयएस प्रणाली करीता एनसीआयपीएम, निी वदल्ली कडील यापुिीच्या प्रणालीतील मावहती 
सध्याच्या प्रणालीमध्य ेस्थानाांतरीत करणे तसेच ती पस्ट्ब्लक डोमेनमध्ये उपलब्ि करुन देणे. 

4.7.9 कीड रोर् सिके्षण चमुला ऑनलाईन अहिाल नोंदणी ि अनुिांर्ीक प्रवर्क्षण देणे. 

4.8 कृवि विज्ञान कें द्र: 

4.8.1 कापसू रु्लाबी बोंडअळी तसचे मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन प्रात्यवक्षके 
आयोजीत करण्यात आलेल्या र्ािाांत भटेी देणे ि प्रादुभािानुसार कीड व्यिस्थापनाबाबत रे्तकऱयाांना 
मार्गदर्गन करणे. 

4.8.2 रे्तीर्ाळा िर्ांस उपस्ट्स्थत राहून मार्गदर्गन करणे, पीक िाढीच े सिुारीत तांत्रज्ञानाबाबतच्या ताांत्रीक 
मावहतीची सांर्णकीय प्रत  (सॉफ्ट कॉपी) वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांना उपलब्ि करुन देणे तसचे 
सदर मावहती विविि प्रसार माध्यमाांद्वारे प्रकार्ीत करणे 

4.8.3 ज्या वठकाणी कीड रोर्ाची स्ट्स्थती आर्षथक नुकसान पातळीच्यािर रे्ली आहे त्या वठकाणी भटेी देऊन कारण 
वममाांसा तपासणे तसेच, कीडरोर् व्यिस्थापनाच्या दृष्ट्टीने उपाय योजना सचुविणे.  

5. सिके्षण कायगपध्दती: 

सोयाबीन, कापसू, भात, तूर, मका, ज्िारी ि ऊस वपकाांसाठी राज्याच्या 34 वजल्हयाांतील कृवि 
विभार्ाच्या 90 उपविभाांर्ात तर हरभरा वपकासाठी राज्याच्या 29 वजल्सातील कृवि विभार्ाच्या 78 
उपविभार्ाांत कीड रोर्ाांच ेसिके्षण करण्यात यईेल. दर सोमिार ते र्वनिार कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक 
वनवित ललॉटमिील वकडरोर्ाांच्या विविि अिस्थाांची फेरोमेन सापळे ि इतर सािनाांच्या मदतीने प्रत्यक्ष 
वनवरक्षणे घेतील तर, मांडळ कृवि अविकारी, तालुका कृवि अविकारी, उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि वजल्हा 
अविक्षक कृवि अविकारी रॅन्डम ललॉटमिील कीड रोर्ाांची प्रत्यक्ष वनवरक्षणे घेऊन ती मोबाईलद्वारे सांर्णक 
प्रणालीमध्ये ऑनलाईन सांकेतस्थळािर भरतील. सांकेतस्थळािरील या वनवरक्षणाांच ेसांस्करण राष्ट्रीय सचुना 
विज्ञान कें द्र, पुणे याांचेकडून करण्यात यईेल ि राज्यातील सांबिीत कृवि विद्यापीठाांचे र्ास्त्रज्ञ सदर सांस्करीत 
तपवर्लाचे विश्लिेण करुन दर रु्रुिार ि सोमिारी ऑनलाईन सांकेतस्थळािर तालकुावनहाय उपाय योजना 
सुचवितील. या उपाययोजनाांच्या आिारे रे्तकऱयाांना दुरदर्गन, आकार्िाणी, एसएमएस, िृत्तपत्र े इत्यादी 
प्रवसध्दी माध्यमाांव्दारे मार्गदर्गन करण्यात येईल ि त्यानुसार रे्तकऱयाांना िळेच्या िळेी उपाययोजना करुन 
कीड रोर् वनयांत्रण करता यईेल. 

सदर प्रकल्पात कृवि सहाय्यक हे त्याांच्या मखु्यालय अांतर्गत भात, सोयाबीन, कापसू, तूर, मका, 
ज्िारी, ऊस आवण हरभरा वपकाांचे जास्तीत जास्त क्षेत्र असणारी दोन र्ाि ेवनिडून तेथील सदर दोन प्रमुख 
वपकाांच े सिके्षण करतील. तर कृवि पयगिके्षक हे कृवि सहाय्यकाांनी वनिडलले्या र्ािाांच्या व्यवतरीक्त इतर 
र्ािाांतील अन्य दोन वपकाांच े सिके्षण करतील. त्याचबरोबर, ज्या वठकाणी कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि आर्षथक 
नुकसान पातळीच्या जिळ तसेच त्यािर रे्लेला आहे त्या वठकाणी मांडळ कृवि अविकारी, तालुका कृवि 
अविकारी, उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी क्षेत्रीय भटेी देऊन त्याची 
खातरजमा करतील तसचे त्या वठकाणची वनरीक्षणे ि तेथे कीड वनयांत्रणाकरीता केलले्या उपाय योजनाांचा 
तपर्ील मोबाईल ॲपद्वारे नोंदवितील. 
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5.1 वपकवनहाय सिके्षण कराियाच ेकीड रोर्: 

या प्रकल्पात पढुीलप्रमाणे वपकवनहाय प्रमखु कीड रोर्ाांच ेसिके्षण ि सवनयांत्रण कराियाच ेआहे 
सोयाबीन: तांबाखू िरील पाने खाणारी अळी (स्पोडोलटेरा वलयुरा), हेवलकोव्हपा, उांटअळी, चक्री भुांर्ा ि 
खोडमार्ी. 

कापूस: तांबाखूिरील पाने खाणारी अळी, तुडतूडे, पाांढरी मार्ी, फुलकीडे, रु्लाबी/र्ेंदरी बोंडअळी, 
अमेरीकन (वहरिी) बोंडअळी ि वठपक्याची बोंडअळी  

भात: खोड कीडा, र्ादमार्ी, लष्ट्करी अळी, तुडतुडे, वनळे भूांरे्रे, वहस्पा, पानािरील करपा, पणगकोि करपा ि 
जीिाणजून्य करपा 

तूर:- र्ेंर्ा पोखरणारी अळी, र्ेंर्मार्ी ि पाने ि फुलाांची जाळी करणारी अळी 

मका ि ज्िारी: मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी 

ऊस: हुमणी ि मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी 

हरभरा:- घाटे अळी ि मर रोर् 

5.2 सिके्षणासाठी वपकवनहाय कालाििी: 

अ. क्र. पीक सिके्षणाचा कालाििी 
(मवहने) 

वदनाांक 
पासून पयंत 

1 सोयाबीन 3 01-जुलै 28-सलटेंबर 
2 खरीप मका 3 01-जुलै 28- सलटेंबर 
3 खरीप ज्िारी 3 01-जुलै 28- सलटेंबर 
4 भात 4.5 01-जुलै 16-नोव्हेंबर 
5 ऊस 4.5 01-जुलै 16-नोव्हेंबर 
6 कापसू 6 01-जुलै  28-वडसेंबर  
7 तूर 3 30- सलटेंबर  28-वडसेंबर  
8 रब्बी मका 3 30- सलटेंबर  28-वडसेंबर  
9 रब्बी ज्िारी 3 30- सलटेंबर  28-वडसेंबर  

10 हरभरा 3 18-नोव्हेंबर 15-फेब्रुिारी 

मुद्दा क्रमाांक 5.3, 5.4 ि 5.5 मिील सिग सुचना विचारात घेऊन पुढीलप्रमाणे कालाििीवनहाय 
सिके्षण ललॉट्साठी पीक ि र्ाि ेवनवित करुन त्याप्रमाणे सदर वपकाांच ेसिके्षण कराि.े 

5.2.1 वदनाांक 1 जुल ैते 28 सलटेंबर, 2019: या कालाििी दरम्यान सोयाबीन + कापसू + भात+खरीप मका+खरीप 
ज्िारी + ऊस या वपकाांच ेसिके्षण कराि.े  

5.2.2 वदनाांक 30 सलटेंबर, ते 16 नोव्हेंबर, 2019: या कालाििी दरम्यान कापसू + भात + तूर+ ऊस+रब्बी 
मका+रब्बी ज्िारी या वपकाांचे सिके्षण कराि.े 

5.2.3 वदनाांक 18 नोव्हेंबर, ते 28 वडसेंबर, 2019: या कालाििी दरम्यान कापूस + तूर + रब्बी मका+रब्बी ज्िारी+ 
हरभरा या वपकाांच ेसिके्षण कराि.े 
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5.2.4 वदनाांक 30 वडसेंबर, 2019 ते 15 फेब्रुिारी, 2020:  वदनाांक 28 वडसेंबर, 2019 अखेर कापसू, तूर, रब्बी मका 
ि रब्बी ज्िारी वपकाांचे सिके्षण समालत करुन वदनाांक 30 वडसेंबर, 2019 ते 15 फेब्रुिारी, 2020 या कालाििी 
दरम्यान केिळ हरभरा वपकाच ेसिके्षण कराि.े 

मोबाईलद्वारे ऑनलाईन सांकेतस्थळािर कीड रोर्ाांची वनरीक्षणे नोंदविण्यात यणेार असल्याने 
याबाबत एनआयसी, पुणे याांचमेाफग त प्रवर्क्षीत केलले्या मास्टर रनेसगद्वारे सिग कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक 
ि मांडळ कृवि अविकारी याांना हांर्ामपूिग प्रवर्क्षणाद्वारे प्रवर्क्षीत करण्यात याि.े 

5.3 कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षकाांद्वारे सिके्षणासाठी र्ाि, पीक ि सिके्षण क्षेत्र वनिडीकरीता सिगसािारण 
सुचना: 

5.3.1 कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षकाांनी वनवित ललॉटिरील सिके्षण कराि.े  

5.3.2 कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षकाांनी मार्ील ििी जी र्ाि े ि वपके वनवित ललॉटसाठी वनिडली होती त्याच 
र्ािाांत ि वपकाांसाठी याििी सिके्षण कराि.े 

5.3.3 मार्ील ििी ज्या कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षकाांकडून त्याांचे कायगक्षेत्रात दोन वपकाांसाठी सिके्षण करण्यात 
आललेे होते त्या कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षकाांच्या कायगक्षेत्रात मका, ज्िारी नकिा ऊस वपकाच े क्षते्र 
असल्यास मका, ज्िारी ि ऊस या वतन्ही वपकाांपैकी सिात जास्त क्षेत्र असलेल्या एका वपकासाठी अविकच े
सिके्षण कराि.े सदर अविकच्या वपकासाठीचे सिके्षण िरीलप्रमाणे वनिड केलेल्या दोनपैकी कोणत्याही एका 
र्ािात वनयवमतपणे कराि.े  

5.3.4 कीड रोर्ाांच्या अचकू सरासरीकरीता वनिड केलले्या र्ािात सांबांिीत वपकासाठी वकमान दोन (रॅन्डम नकिा 
वनवित) ललॉटमिील सिके्षण करणे अवनिायग आहे.  

5.3.5 सिके्षणासाठी वपकाचे वनिडललेे क्षते्र र्क्यतो एक एकर असाि.े 

5.3.6 सिके्षणासाठी आठिड्याच ेतीन वदिसाांच ेदोन र्ट असतील. पवहला “अ र्ट” सोमिार ते बुििार तर दुसरा 
“ब र्ट” रु्रुिार ते र्वनिार असेल. प्रत्येक र्टात एक र्ाि याप्रमाणे दोन र्ािाांच ेप्रत्येक आठिड्यात सिके्षण 
करण्यात याि.े  

5.3.7 वनवित सिके्षणासाठी र्ाि, पीक ि र्टाची वनविती झाल्यािर त्यात पनु्हा बदल करता यणेार नाही. वनिड 
केलेल्या वपकाचे सदर हांर्ामात त्याच र्ािात ि त्याच र्टातील वदिसाांच्या कालाििीत कायमस्िरुपी सिके्षण 
करणे अवनिायग राहील. 

5.3.8 रॅन्डम सिके्षणासाठी र्ाि नकिा पीक वनिडीच ेबांिन असणार नाही. तथावप प्रत्येक आठिड्यात सिके्षणाच्या 
प्रत्येक र्टात वकमान एका र्ािात वनिड केलेल्या वपकाचे दोन रॅन्डम ललॉटिरील कीड रोर्ाांच ेसिके्षण करणे 
अवनिायग राहील. 

5.3.9 सिके्षणासाठी र्ािाच्या एकमेकाांच्या विरुध्द वदरे्ला असलेल्या वनवित ललॉट्सची वनिड करािी. सदर 
ललॉटची वनिड कोणत्याही विवर्ष्ट्ट हेतूने न करता पूणगत: रॅन्डम पध्दतीने करािी.  

5.3.10 प्रत्येक कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांनी मार्ील ििी वनिड केलले्या दोन र्ािाांत ि प्रत्येक र्ािात दोन 
वनवित ललॉट याप्रमाणे एकूण चार वनवित ललॉट ि ज्या कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षकाांच्या कायगक्षेत्रात 
मका, ज्िारी नकिा ऊस वपकाचे क्षेत्र आहे त्याांनी दोन र्ाि,े तीन वपके ि प्रत्येक वपकास दोन वनवित ललॉट 
याप्रमाणे दर आठिड्यास एकूण सहा वनवित ललॉटिरील सिके्षण करणे अवनिायग आहे. तसचे, कृवि 
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सहाय्यकाकडे एकच र्ाि असल्यास ि तेथे मका, ज्िारी नकिा ऊस वपके असल्यास सदर त्याच एका 
र्ािातील दोन नकिा तीन वपकाांसाठी दोन ललॉट प्रवत पीक याप्रमाणे दर आठिड्यास एकूण सहा वनवित 
ललॉटिरील सिके्षण करणे अवनिायग राहील.  

5.3.11 कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांना सिके्षण करत असलले्या र्ािातील वनवित ललॉटच्या व्यवतरीक्त 
रे्तकरी, लोक प्रवतवनिी तसचे प्रसार माध्यमाांतील मावहतीनुसार अचानक कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि झालले्या 
अन्य वठकाणी रॅन्डम सिके्षण करुन त्याची वनरीक्षणे मोबाईल ॲपद्वारे भरता येतील.  

5.3.12 मार्ील खरीप हांर्ामाप्रमाणे यते्या खरीप हांर्ामात कापसू वपकािरील रु्लाबी बोंडअळी तसेच मका, ज्िारी ि 
ऊस वपकािरील मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळीच्या सिके्षणािर ि विरे्ि भर द्याियाचा आहे. या 
प्रकल्पाांतर्गत रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक व्यिस्थापन पद्धती प्रात्यवक्षकाांचे कापसू उत्पादक मांडळातील 
प्रत्येक कृवि पयगिके्षकाांच्या मखु्यालयाांतर्गत एका र्ािात आयोजन करण्यात येणार आहे. तसेच मक्यािरील 
निीन लष्ट्करीअळीच्या मास रॅनपर् प्रात्यवक्षकाांचे राज्यातील सिग कृवि मांडळाांतील एका र्ािात र्ािात 
आयोजन करण्यात येणार आहे. त्यादृष्ट्टीने सदर र्ाि े सांबांिीत कृवि सहाय्यक/ कृवि पयगिके्षकाद्वारे 
सिके्षणाकरीता वनिड करणे बांिनकारक आहे.  

5.3.13 या ििी सोयाबीन, कापसू, भात, तूर, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांसाठी क्रॉपसपॅ सांलग्न रे्तीर्ाळा 
राबिाियाच्या असल्याने रे्तीर्ाळेसाठी वनिड केलेल े र्ाि ि ललॉट सांबांिीत कृवि सहाय्यक ि कृवि 
पयगिके्षकाद्वारे सिके्षणासाठी अांतगभतू करणे बांिनकारक आहे. 

5.4 मांडळ कृवि अविकारी याांचेद्वारे सिके्षणासाठी र्ाि ि सिके्षण क्षेत्र वनिडीकरीता सिगसािारण सुचना: 

5.4.1 मांडळ कृवि अविकारी हे मुद्दा क्र.5.3, येथील सुचना विचारात घेऊन तसेच सिके्षणासाठी सिग र्ाि ेि सिग वपके 
समाविष्ट्ठ होतील यादृष्ट्टीने कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक ि स्ित: सिके्षण करणार असलेल्या र्ािाांची 
सिांच्या सहमतीने हांर्ामाच्या सुरुिातीला प्रथमत: वनविती करािी.  

5.4.2 मांडळ कृवि अविकारी याांनी अविनस्त कृवि पयगिके्षक ि कृवि सहाय्यकाांना वनवित सिके्षणासाठी वनिडून 
वदललेी र्ाि ेिर्ळून इतर र्ािाांची यादी करुन अर्ा र्ािाांत मांडळ कृवि अविकारी याांनी रॅन्डम सिके्षण कराि.े  

5.4.3 प्रत्येक मांडळ कृवि अविकारी याांनी आठिड्यातून दोन र्ािातून प्रत्यकेी दोन रॅन्डम ललॉट याप्रमाणे एकूण 
चार ललॉटिरील वपकाांच ेसिके्षण कराि.े  

5.4.4 सिके्षणासाठी आठिड्याच ेतीन वदिसाांच ेदोन र्ट असतील. पवहला “अ र्ट” सोमिार ते बुििार तर दुसरा 
“ब र्ट” रु्रुिार ते र्वनिार असले. प्रत्यके र्टात एक र्ाि याप्रमाणे दोन र्ािाांच ेप्रत्येक आठिड्यात रॅन्डम 
सिके्षण कराि.े  

5.4.5 मांडळ कायगक्षेत्रातील सिग र्ाि ेि वपकाांचा सिके्षणासाठी अांतभाि होण्याच्या दृष्ट्टीने रॅन्डम सिके्षणासाठी दर 
िळेी निीन र्ािाची वनिड करािी. कायगक्षेत्रातील सिग र्ािाांच ेसिके्षण पणुग झाल्यािर चक्राकार प्रद्धतीने पुन्हा 
पवहल्या र्ािापासून सिके्षणाची सुरुिात करािी. 

5.4.6 कायगक्षेत्रात कापसू, मका, ज्िारी ि ऊस वपकाांच ेक्षेत्र असल्यास आठिड्यातून सदर वपकाांचे प्रथम प्रािान्याने 
सिके्षण कराि.े त्याचबरोबर, कायगक्षेत्रातील सिग वपके सिके्षणासाठी अांतगभतू होतील याची दक्षता घ्यािी. 

5.4.7 मांडळ कृवि अविकारी याांना प्रत्येक आठिड्यास दोन र्ाि े ि प्रवत र्ाि दोन ललॉट याप्रमाणे चार ललॉटच े
वकमान लक्षाकां  पुणग करणे अवनिायग आहे तथावप, त्या व्यवतरीक्त रे्तकरी, लोक प्रवतवनिी तसेच प्रसार 
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माध्यमाांतील मावहतीनुसार अचानक कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि झालले्या अन्य वठकाणी रॅन्डम सिेक्षण करुन 
त्याची वनरीक्षणे मोबाईल ॲपद्वारे भरता येतील. तसेच, ज्या वठकाणी कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि आर्षथक नुकसान 
पातळीच्या जिळ तसेच त्यािर रे्लेला आहे त्या वठकाणी मांडळ कृवि अविकारी क्षेत्रीय भटेी देऊन त्याच े
पयगिके्षण करतील. त्या वठकाणी कीड रोर्ाांचा प्रदुभाि वनयांत्राणात ठेिणेच्या दृष्ट्टीने सवनयांत्रण करुन रॅन्डम 
सिके्षणद्वारे वनरीक्षणे ि तेथे कीड वनयांत्रणाकरीता केलेल्या उपाय योजनाांचा तपर्ील मोबाईल ॲपद्वारे 
नोंदवितील.  

5.4.8 मांडळ कृवि अविकारी याांनी त्याांच ेअविनस्त सिग कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षकाांच्या आठिडावनहाय सिके्षण 
दौरा कायगक्रमाच े वनयोजन करुन त्याप्रमाणे सिके्षण होत असल्याची खात्री करािी ि त्याबाबतची मावहती 
प्रत्येक आठिड्यास अद्याित करुन ती िरीष्ट्ठाांस सादर करण्याचे दृष्ट्टीने तयार ठेिािी. 

5.5 तालकुा कृवि अविकारी, उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांचेद्वारे पयगिके्षण, 
सवनयांत्रण, सिके्षण ि उपाय योजनाांची मावहती नोंदविणे: 

5.5.1 ज्या वठकाणी कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि आर्षथक नुकसान पातळीच्या जिळ तसेच त्यािर रे्लेला आहे त्या 
वठकाणी तालुका कृवि अविकारी, उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी क्षेत्रीय भटेी 
देऊन त्याचे पयगिके्षण करतील. तसचे, त्या वठकाणी कीड रोर्ाांचा प्रदुभाि वनयांत्राणात ठेिणेच्या दृष्ट्टीने 
सवनयांत्रण करुन रॅन्डम सिके्षणद्वारे वनरीक्षणे ि तेथे कीड वनयांत्रणाकरीता केलले्या उपाय योजनाांचा तपर्ील 
मोबाईल ॲपद्वारे नोंदवितील.  

5.5.2 प्रत्येक आठिड्यात तालकुा कृवि अविकारी, उपविभार्ीय कृवि अविकारी, वजल्हा स्तरािरील कृवि 
उपसांचालक ि वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांनी कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि आर्षथक नुकसान पातळीच्या 
जिळ तसेच त्यािर रे्लेल्या वकमान दोन र्ािाांत भटेी देऊन त्याबाबतचे पयगिके्षण ि सवनयांत्रण कराि े ि 
त्याचा तपवर्ल मोबाईल ॲपद्वारे नोंदिािा. 

5.5.3 िरील सिग पयगिके्षण अविकाऱयाांनी कापसू, मका, ज्िारी ि ऊस वपकाांचे प्रथम प्रािान्याने सिके्षण कराि.े 

6. प्रवर्क्षण कायगक्रम ि जनजारृ्ती: 
6.1 मांडळ कृवि अविकारी, कृवि पयगिके्षक ि कृवि सहाय्यक याांना सिके्षण ि रे्तीर्ाळा प्रवर्क्षण: कीड रोर्ाच े

सिके्षण ि त्याच्या पध्दती, सिके्षण ललॉटची वनिड, वकडरोर्ाांची ओळख, त्याांचा जीिनक्रम, हिामानािर 
आिारीत कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि तसेच, कीड रोर् वनहाय उपाययोजना याबाबतचे सांबांिीत कृवि 
विद्यापीठ/कृवि विज्ञान कें द्र याांच्या मदतीने हांर्ाम सुरु होण्यापूिी दोन वदिस, हांर्ाम मध्य एक वदिस ि 
हरभरा वपकाच ेसिके्षण करतेिळेी एक वदिसीय प्रवर्क्षणे आयोजीत करािीत. सोयाबीन, कापूस, भात, तूर, 
खरीप मका, खरीप ज्िारी ि ऊस वपकाांसाठी जूनमध्य ेपूिग हांर्ामी, तसेच ऑर्स्टमध्य ेमध्य हांर्ामी तर तूर, 
रब्बी मका, रब्बी ज्िारी ि हरभरा वपकासाठी सलटेंबर अखेर प्रवर्क्षणे घेण्यात यािीत. वजल्सातील 
कमगचाऱयाांची सांख्या विचारात घेऊन सदर प्रवर्क्षणे सोईनुसार वजल्हा नकिा उपविभार् स्तरािर आयोजीत 
करण्यात यािीत. रे्तीर्ाळा राबविण्याच्या दृष्ट्टीने विभार्ातील महत्िाची वपके ि उत्पादन िाढीच ेतांत्रज्ञान 
याबाबत प्रवर्क्षीत मास्टर रनेसगमाफग त क्षते्रीय कमगचाऱयाांना प्रवर्क्षीत करण्यात याि.े प्रवर्क्षणासाठी प्रवर्क्षण 
सावहत्य ि पायाभतू सुवििाांचा खचग वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांनी सांबांिीत कृवि विद्यापीठ/कृवि 
विज्ञान कें द्र याांना अदा करािा.  
रु.350/- प्रवत प्रवर्क्षणाथी प्रवत वदन याप्रमाणे चार वदिसाांकरीता सदर प्रवर्क्षणाकरीता खचग करािा. 
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6.2 आयटी ऑफीस आवससटांट (सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदतनीस) याांना सांर्णक प्रणाली िापराबाबत 
प्रवर्क्षण देणे: क्षेत्रीय कमगचाऱयाांचे सॉफ्टिअेरमध्य ेसिके्षण कें द्र तयार करणे, त्याांच्या मखु्यालयवनहाय र्ािाांच े
मॅनपर् करणे, तसेच त्याांना ऑनलाईन मावहती भरण्यास येणाऱया अडचणी सोडविणे; पीडीएमआयएस 
प्रणालीद्वारे कीड रोर्ाांची मावहती भरणे याकरीता विभार् ि आयुक्तालय स्तरािरील सांर्णक प्रणाली 
कायालयीन मदतनीस तसेच प्रत्येक वजल्सातून एक सांर्णक जाणकार कमगचारी याांना मास्टर रेनसग म्हणनू 
राष्ट्रीय सुचना विज्ञान कें द्र याांच्यामाफात एक वदिसीय प्रवर्क्षण देण्यात येईल. सदर प्रवर्क्षीत मास्टर 
रेनसगद्वारे सिग क्षेत्रीय कमगचाऱयाांना प्रवर्क्षीत कराि.े  

रु.350/- प्रवत प्रवर्क्षणाथी प्रवत वदन याप्रमाणे एक वदिसाकरीता सदर प्रवर्क्षणाकरीता खचग करािा. 

6.3 मांडळ कृवि अविकारी, कृवि पयगिके्षक ि कृवि सहाय्यक याांना मोबाईलद्वारे सिके्षण अहिाल भरणेबाबत 
प्रवर्क्षण: कीड रोर्ाांची वनरीक्षणे मोबाईलद्वारे भरण्याबाबत राष्ट्रीय सुचना विज्ञान कें द्र, पुणे याांच े मार्फत 
प्रवर्क्षीत मास्टर रेनसगद्वारे मांडळ कृवि अविकारी, कृवि पयगिके्षक ि कृवि सहाय्यक याांना हांर्ाम सुरु 
होण्यापूिी प्रवर्क्षीत करण्यात याि.े वजल्सातील कमगचाऱयाांची सांख्या विचारात घेऊन सदर प्रवर्क्षण 
सोईनुसार वजल्हा नकिा उपविभार् स्तरािर आयोजीत करण्यात याि.े 

रु.350/- प्रवत प्रवर्क्षणाथी प्रवत वदन याप्रमाणे एक वदिसाकरीता सदर प्रवर्क्षणाकरीता खचग करािा. 

सिग मांडळ कृवि अविकारी, कृवि पयगिके्षक ि कृवि सहाय्यक याांचे माफग त कीड रोर्ाांची वनरीक्षणे मोबाईलद्वारे 
भराियाची आहेत. त्याकरीता त्याांच्याकडे खालीलप्रमाणे वकमान स्पेवसवफकेर्न्सचा स्माटग मोबाईल फोन 
असणे अवनिायग आहे. मोबाईल ॲपद्वारे कीड ि रोर्ाांची वनरीक्षणे स्ितःच्या मोबाईलिरून ऑनलाईन 
भरण्यासाठी तसेच, कीड रोर् व्यिस्थापनाबाबत रे्तकऱयाांना मार्गदर्गन करण्यासाठी मोबाईल इांटरनेट ि 
त्यानुिांर्ाने अन्य आकस्ट्स्मक बाबींिर होणाऱया खचाच्या प्रवतपूतीसाठी ज्या कृवि सहायक ि कृवि पयगिके्षकाांनी 
कीड रोर् सिके्षणाच े काम केलले े आहे, त्याांना रु.3००/- प्रवत मवहना याप्रमाणे पणूग आर्षथक ििाकरीता 
रु.3600/- प्रोत्साहनपर खचग देण्यात येईल.  

मोबाईल स्माटग फोन वकमान स्पेवसवफकेर्न्स:  

Mandatory 
Features 

Properties Description 

Platform Operating System 
(OS) 

Android (version 5.0 and above), GPS, 
Camera 

Processor Quad core processor  (Recommended 
Octa-core) 

Memory RAM 2 GB and above 
Internal 8 GB (or More Expandable) 

Camera  Primary  Min 5 MP, auto focus, LED flash  
Features  Geo-tagging, touch focus, HDR,  

Communication Supported Networks 
(Internet Plans) 

3G (Recommended 4G) 

GPS Yes 
Feature Sensors Accelerometer, compass   
Internet  Compulsory 
Optional Features  Thermometer (Temperature and Humidity) 

Sensor 
Panorama camera feature 
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6.4 मास्टर रनेसग प्रवर्क्षण: रे्तकऱयाांमध्य े कीड रोर् व्यिस्थापनाबाबत जार्रुकता वनमाण करण्याचे दृष्ट्टीने 
क्षेत्रीय पातळीिरील कृवि विभार्ाच े उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि प्रवत वजल्हा दहा मास्टर रेनसग तसेच, 
कृवि विद्यापीठाच े वजल्हा प्रवतवनिी याांचसेाठी अद्यायाित कीड व्यिस्थापनाबाबत हांर्ामापिूी दोन वदिसाच े
प्रवर्क्षण सांबांिीत कृवि विद्यापीठामध्ये आयोवजत कराि.े रे्तीर्ाळा राबविण्याच्या दृष्ट्टीने विभार्ातील 
महत्िाची वपके ि उत्पादन िाढीच े तांत्रज्ञान याबाबत सदर मास्टर रनेसग याांना प्रवर्क्षीत करण्यात याि.े 
याकरीता कृवि विद्यापीठाकडून प्रवर्क्षण सावहत्य ि पायाभतू सुवििा उपलब्ि करुन घ्याव्यात. प्रवर्क्षणासाठी 
प्रवर्क्षण सावहत्य ि पायाभतू सुवििाांचा खचग विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांनी सांबांिीत कृवि विद्यापीठास 
अदा करािा.  

रु.500/- प्रवत प्रवर्क्षणाथी प्रवत वदन याप्रमाणे दोन वदिसाांकरीता सदर प्रवर्क्षणाकरीता खचग करािा. 

िरीलप्रमाणे प्रवर्क्षीत मास्टर रेनसग याांनी कृवि विभार्ातील सिग ताांवत्रक अविकारी/कमगचारी याांना कीड ि 
रोर्ाांच ेएकास्ट्त्मक कीड वनयांत्रण कस ेकराि,े वमत्रवकटक, र्त्रवुकडींची ओळख इत्यादी बाबत मावहती देऊन 
अिर्त कराि.े सिग क्षेत्रीय अविकारी/ कमगचाऱयाांकडून त्याांच्या मुख्यालय अांतर्गत प्रत्येक र्ािातील वकमान 
पाच रे्तकऱयाांची कीड-रोर् उपाय योजनाांबाबत एसएमएसद्वारे मावहती देण्याकरीता वनिड करुन त्याांना 
कीड ि रोर्ाांच े एकास्ट्त्मक कीड वनयांत्रण, वमत्रवकटक, र्त्रवुकडींची ओळख इत्यादी बाबत र्ाि पातळीिर 
मावहती देऊन अिर्त कराि.े अर्ा प्रकारे प्रवर्क्षण घेतलेल्या अविकारी/ कमगचाऱयाांकडून तसेच वनिड 
केलेल्या रे्तकऱयाांमाफग त र्ािातील इतर रे्तकऱयाांना पीक सांरक्षण उपाय योजनाांबाबतची मावहती 
ग्रामपांचायतीच्या फलकािर देण्यात यािी. 

6.5 र्ाि बठैका: कीड-रोर् उपाय योजनाांबाबत एसएमएसद्वारे मावहती देण्याकवरता वनिड करण्यात करण्यात 
आलले्या ि कीड रोर्ाांबाबत िरीलप्रमाणे प्रवर्क्षीत करण्यात आलले्या तालुक्यातील प्रत्येक र्ािातून पाच 
प्रर्तीर्ील रे्तकरी तसेच “आत्मा” अांतर्गत वनिडण्यात आलले्या रे्तकरी वमत्र (FF) याांचमेाफग त त्या 
र्ािातील इतर रे्तकऱयाांबरोबर कृवि विभार्ाच्या क्षेत्रीय कमगचाऱयाांच्या मदतीने खरीप हांर्ामातील सोयाबीन, 
कापसू, भात, मका, ज्िारी, ऊस ि तूर वपकाांकरीता दोन ि रब्बी हांर्ामातील मका, ज्िारी ि हरभरा 
वपकाकरीता दोन र्ाि बैठका आयेावजत कराव्यात. सदर बैठकाांमध्य े सांबांिीत आठिड्यातील वपकाांिरील 
कीड रोर्ाांच ेप्रमाण, त्यानुिांर्ाने एसएमएसद्वारे देण्यात आलेल ेपीक सांरक्षण सल्ल ेि त्यानुसार कराियाच्या 
उपाय योजनाांबाबत रे्तकऱयाांर्ी चचा करािी ि रे्तकऱयाांना कीड रोर्ाच े सिके्षण ि उपाययोजनेबाबतची 
मावहती िळेोिळेी परुविण्यात यािी.  

6.6 रे्तकऱयाांसाठी पीक सांरक्षण सल्ला: कें द्र र्ासनाच्या एम-वकसान पोटगलिरील एसएमएस सुवििा 
िापरण्यासाठी आयुक्तालयातील सांर्णक प्रकल्प र्ाखेमाफग त िळेोिळेी वनर्गवमत केलेल्या सुचना विचारात 
घेऊन उिपवभागीय कृपि अपधकारी याांनी क्रॉपसपॅ प्रकल्पाांतर्गत ऑनलाईन अहिालानुसार विद्यावपठाने 
वदललेे पीक सांरक्षण सल्ल े आपल्या कायगक्षते्रातील रे्तकऱयाांना एसएमएसद्वारे पाठिािते. उपविभार्ास 
आठिड्यास वनिारीत केलेली एसएमएसची सांख्या पणूग झाल्यास वजल्हास्तरािरील नोंदणीकृत यजुसगमाफग त 
एसएमएस पाठविण्यात यािते त्याकरीता उिपवभागीय कृपि अपधकारी याांनी एसएमएसचा मसदूा 
वजल्हास्तरािरील नोंदणीकृत युजसग याांना पाठिािा ि वजल्हास्तरािरुन सदर सल्ला सांबांिीत तालुक्यातील 
रे्तकऱयाांना एसएमएसद्वारे पाठविण्यात यािा.  क्रॉपसॅप प्रकल्पाांतर्गत एसएमएस पाठविण्याची जबाबदारी 
प्रथमत:  उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि त्यानांतर वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांची रावहल. 
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प्रत्येक उपविभार्ीय कृवि अविकारी याांनी त्याांना आठिड्यातून दोन िळेा ऑनलाईन प्रालत होणारी 
ॲडव्हायजरी एसएमएसद्वारे रे्तकऱयाांना पाठिािी. तसचे, या ॲडव्हाजरीचा एसएमएस तालुका कृवि 
अविकारी याांनाही पाठिािा. तालुका कृवि अविकारी याांनी सदर मराठी भािेतील एसएमएसचा मजकूर त्याांच े
अविनस्त मांडळ कृवि अविकारी, कृवि पयगिके्षक, कृवि सहाय्यक ि “आत्मा” अांतर्गत वनिडण्यात आलले्या 
रे्तकरी वमत्र (FF) याांचमेाफग त तालुक्यातील प्रत्येक र्ािातील कृवि िाताफलकािर तसेच, कृवि सिेा कें द्रािर 
लािली जाईल अस े पहाि.े कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि आर्षथक नुकसान पातळीच्या जिळ पोहोचताच मराठी 
भािेतील ॲडव्हाजरी एसएमएसची जम्बो झेरॉक्स प्रत तयार करुन िर नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक र्ािात 
लािली जाईल अस े पहाि.े यासाठी प्रवत मांडळ रु.2500/- याप्रमाणे प्रत्येक तालुक्यास वनिीची स्ितांत्र 
तरतदू केलेली आहे. तालुकावनहाय प्रालत होणारी ॲडव्हायजरी रे्तकऱयाांपयंत िळेीच पोहोचण्याच्या दृस्ट्ष्ट्टने 
उपविभार्ीय कृवि अविकारी, वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी ि विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांनी 
आठिडावनहाय देण्यात यणेारी ॲडव्हायजरी ितगमानपत्रे, रेवडओ, वट.व्ही. ि इतर प्रवसध्दी माध्यमाांच्या 
सहाय्याने प्रवसध्द करािी. तसचे, आपत्कालीन पवरस्ट्स्थतीमध्ये कीड रोर्ाची स्ट्स्थती आर्षथक नुकसान सांकेत 
पातळीच्या िर रे्ल्यास अर्ा िळेी पत्रकार पवरिदा, रे्तकरी मेळाि ेघेऊन उपाय योजनाांबाबत रे्तकऱयाांमध्य े
जनजारृ्ती करािी. 

6.7 विभार्ीय कायगर्ाळा: प्रकल्प अांमलबजािणी पासून प्रालत झालेल्या कीड रोर् परीस्ट्स्थतीच्या माहीतीच ेकृवि 
विद्यापीठे ि सहभार्ी सांस्थाांनी केलेल्या विश्लिेणािर अिारीत वपकवनहाय, तालुका वनहाय ि कालाििी 
वनहाय कीड रोर् परीस्ट्स्थतीमध्ये होत असलेला बदल, कीड रोर् प्रिण तालुके (हॉट स्पॉट्स) ि यणेाऱया 
हांर्ामात उदे्रक होऊ र्कणाऱया कीड रोर्ाांच्या व्यिस्थापनासाठी कराियाच्या उपाय योजना यासाठी विभार् 
स्तरािर विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांनी सांबांिीत कृवि विद्यावपठाांच्या मदतीने सिग, वजल्हा अविक्षक कृवि 
अविकारी, उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि तालकुा कृवि अविकारी याांच्या खरीप हांर्ामापिुी एक वदिसीय 
कायगर्ाळेच ेआयोजन कराि.े सदर कायगर्ाळेमध्ये मार्ील ििांतील अनुभिाचा विचार करता ज्या वठकाणी 
सतत हॉट स्पॉट (कीड रोर् प्रिण क्षते्र) वनमाण होत आहे अर्ी वठकाणे वनवित करुन त्यावठकाणी भविष्ट्यात 
उद्भऊ र्कणाऱया कीड रोर् ि त्याांच्या व्यिस्थापनाच्या दृस्ट्ष्ट्टने पीक सांरक्षण वनविष्ट्ठा िळेेमध्ये उपलब्ि 
होण्यासाठी वनयोजन कराि.े  

रु.500/- प्रवत प्रवर्क्षणाथी प्रवत वदन याप्रमाणे एक वदिसाकरीता 

6.8 प्रत्यक्ष रे्तािर कीड रोर्ाांच े वनदान करणेच्यादृष्ट्टीने कृवि विभार्ाच्या अविकारी/ कमगचारी याांच्यासाठी 
प्रवर्क्षण: भात, सोयाबीन, कापूस, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांचे एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन, 
प्रत्यक्ष रे्तािर कीड रोर्ाांच े वनदान करणे तसचे, रे्तीर्ाळा याबाबत प्रत्येक उपविभार्ातनू एक अस ेएकूण 
एकूण 90 अविकारी/ कमगचारी याांच्यासाठी राष्ट्रीय िनस्पती आरोग्य व्यिस्थापन सांस्था, हैद्राबाद येथे पाच 
वदिसीय प्रवर्क्षण आयोजीत करण्यात यईेल ि त्याकरीता सदर सांस्थेस रुपये 1500/- प्रती वदन प्रती 
कमगचारी याप्रमाणे खचग अदा करण्यात यईेल. सदर प्रवर्क्षण जून मवहन्याच्या दुसऱया पांिरिड्यात आयोजीत 
करण्यात यणेार असल्याने त्यापूिी विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांनी प्रवर्क्षणाथींची वनिड करािी ि त्याांना 
सदरच्या प्रवर्क्षणासाठी पाठिाि.े 
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6.9 विविि माध्यमाांद्वारे प्रचार प्रवसद्धी: कापसू वपकािरील रु्लाबी बोंडअळी तसेच सोयाबीन, भात, तरू ि हरभरा 
वपकाांिरील कीड रोर्ाांच्या व्यिस्थापनाच्या दृष्ट्टीने विविि छावपल ि ईलेक्रॉवनक प्रचार ि प्रवसद्धी 
माध्यमाांद्वारे रे्तकऱयाांमध्य े जनजारृ्ती करािी. यासाठी प्रत्येक वजल्साांकरीता प्रवत वजल्हा रु.2.00 लाख 
याप्रमाणे वनिी खचग करण्यात यािा. 

7. आऊटसोवसंर्द्वारे सेिा उपलब्िता:  

क्षेत्रीय कमगचाऱयाांचे प्रकल्पाच्या सांर्णक प्रणालीमध्ये सिके्षण कें द्र तयार करणे, मोबाईलद्वारे 
ऑनलाईन सांकेतस्थळािर मावहती भरण्यास यणेाऱया अडचणी सोडविणे, कीड रोर्ाांची मावहती भरणे, 
अहिाल तयार करणे तसेच पीडीएमआयएस प्रणालीद्वारे कीड रोर्ाांची मावहती भरण्यासाठी विभार् ि 
आयुक्तालय स्तरािर सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदतनीस याांची सेिा महाराष्ट्र मावहती तांत्रज्ञान 
महामांडळ या सांस्थेकडून आउटसोवसरं्द्वारे उपलब्ि करुन घेण्यात यईेल. िरीलप्रमाणे उपलब्ि करुन 
घेण्यात येणाऱया कामर्ाराांचा र्ासकीय सेिरे्ी कोणताही सांबांि असणार नाही तसेच, त्याांना र्ासनाकडून या 
सेिा वनयवमत करणेबाबत कोणताही हक्क साांर्ता येणार नाही याची लखेी जाणीि सांबांिीत सांस्थेने सदर 
कमगचाऱयाांना करुन द्यािी. याबाबत काही समस्या उद्भिल्यास त्याची सिगस्िी जबाबदारी सांबवित सांस्थेची 
राहील.  

प्रकल्पाांतर्गत सहभार्ी सांस्थाांसाठी आिश्यक सांर्ोिन सहयोर्ी/िरीष्ट्ठ सांर्ोिन सहाय्यक ि सांर्णक 
ऑपरेटर याांच्या सेिा वनवित कालाििी करीता सांबवित सांस्थाांकडून आऊटसोवसंर्द्वारे/भारतीय कृवि 
सांर्ोिन परीिद याांच्या प्रमाणकाांप्रमाणे उपलब्ि करुन घ्याव्यात. कृवि आयुक्तालय स्तरािरील कक्षासाठी 
सांर्ोिन सहयोर्ी महात्मा फुले कृवि विद्यापीठ, राहुरी याांचेकडून उपलब्ि करुन घ्यािते. तथावप, भारतीय 
कृवि सांर्ोिन परीिद याांच्या प्रमाणकाांप्रमाणे उपलब्ि करुन घेण्यात येणाऱया कामर्ाराांचा र्ासकीय सेिरे्ी 
कोणताही सांबांि असणार नाही तसेच, त्याांना र्ासनाकडून या सेिा वनयवमत करणेबाबत कोणताही हक्क 
साांर्ता येणार नाही ि याबाबत सिगस्िी जबाबदारी सांबवित सांस्थाांची राहील.  

7.1 सांर्ोिन सहयोर्ी ि सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदतनीस ितेन वितरण कायगपद्धती:  

7.1.1 सहभार्ी सांस्था याांच े स्तरािरील सांर्ोिन सहयोर्ी ि सांर्णक ऑपरेटर याांच्या ितेनािरील वनिी सांबांिीत 
सहभार्ी सांस्थेकडे िर्ग करण्यात यईेल ि त्याांचेकडून सांबांिीत सांर्ोिन सहयोर्ी ि सांर्णक ऑपरेटर याांच े
बँक खात्यािर दर मवहन्यास ितेन जमा करण्यात येईल. 

7.1.2 आयुक्तालय स्तरािरील सांर्ोिन सहयोर्ी याांच्या ितेनािरील वनिी महात्मा फुले कृवि विद्यापीठ, राहुरी 
याांच्याकडे िर्ग करण्यात येईल. कृवि उपसांचालक (पीक सांरक्षण) हे सदर सांर्ोिन सहयोर्ी याांचा उपस्ट्स्थती 
अहिाल कीटकर्ास्त्र विभार् प्रमखु, महात्मा फुल े कृवि विद्यापीठ, राहुरी याांना दर मवहन्यास पाठितील ि 
त्यानुसार कीटकर्ास्त्र विभार् प्रमखु, महात्मा फुल े कृवि विद्यापीठ, राहुरी याांचकेडून सांबांिीत सांर्ोिन 
सहयोर्ी याांच ेबँक खात्यािर दर मवहन्यास ितेन जमा करण्यात यईेल. 

7.1.3 महाराष्ट्र मावहती तांत्रज्ञान महामांडळ याांच्या माफग त उपलब्ि करुन वदलेल्या सांर्णक प्रणाली कायालयीन 
मदतनीस याांच्या ितेनािरील वनिी सांबांिीत सांस्थेकडे िर्ग करण्यात येईल. विभार्ीय कृवि सहसांचालक हे 
त्याांच्या स्तरािरील तर कृवि उपसांचालक (पीक सांरक्षण) हे आयुक्तालय स्तरािरील सांबांिीत कमगचाऱयाचा 
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मावसक उपस्ट्स्थती अहिाल सांबांिीत सांस्थेस दर मवहन्यास पाठितील ि त्यानुसार सदर सांस्थेकडून सांबांिीत 
कमगचाऱयाच्या बँक खात्यािर दर मवहन्यास ितेन जमा करण्यात यईेल. 

7.2 सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदतनीस (आयटी ऑफीस आवससटांट): आयुक्तालय ि विभार् स्तरािर सांर्णक 
प्रणाली कायालयीन मदतनीस याांची महाराष्ट्र मावहती तांत्रज्ञान महामांडळ माफग त वनयकु्ती करण्यात यईेल. 
सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदतनीस याांच्या ितेनासाठी रु.26944/- प्रवत मवहना ि त्यािरील लारू् कराांसह 
एकूण रु.32000/- प्रवत मवहना याप्रमाणे तरतूद राहील. तथावप, सदर ितेनातून वनयमाप्रमाणे कमगचाऱयाचा 
भविष्ट्य वनिाह वनिी, राज्य कामर्ार विमा ि सेिा परुिठादार सांस्था याांचा सेिा आकार ि लारू् कर िर्ळून 
उिगरीत ितेन सदर सांस्थेकडून सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदतनीस याांना अदा करण्यात येईल. सांर्णक 
प्रणाली कायालयीन मदतनीसकडे मुद्दा क्र.6.3 मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे वकमान स्पेवसवफकेर्न्सचा स्माटग 
मोबाईल फोन असणे बांिनकारक राहील. 

वकमान अहगता: 1. उमेदिार कोणत्याही र्ाखेचा पदिीिारक असािा, तो मलूभतू सांर्णक कौर्ल्य वनपणू 
असािा तसचे त्याने एमएससीआयटी प्रमाणपत्र नकिा समतलु्य अभ्यासक्रम पणुग केललेा 
असािा. 

2. िय 21 ते 45 िि े

सेिा कालाििी:  
अ) विभार्स्तर:  1 जून, 2019 ते 15 फेब्रु., 2020 (ठाणे विभार्- 1 जून, 2019 ते 15 नाव्हें., 2019) 
आ) आयुक्तालय स्तर: 15 जून, 2019 ते 31 माचग, 2020 (9.5 मवहने) 

7.2.1 कतगव्य ि जबाबदाऱया (विभार्स्तर): 

7.2.1.1 क्षेत्रीय कमगचाऱयाांचे सॉफ्टिअेरमध्ये सिके्षण कें द्र तयार करणे, त्याांच्या मखु्यालयवनहाय र्ािाांचे मॅनपर् करणे, 
तसेच त्याांना ऑनलाईन मावहती भरण्यास येणाऱया अडचणी सोडविणे; पीडीएमआयएस प्रणालीद्वारे कीड 
रोर्ाांची मावहती भरण्यास मदत करणे.  

7.2.1.2 राष्ट्रीय सचुना विज्ञान कें द्र याांच्यामाफात वदलले्या प्रवर्क्षणानुसार मोबाईल ॲप ि सांर्णक प्रणालीद्वारे कीड 
रोर् अहिाल भरणे, रे्तकऱयाांना मार्गदर्गन करणे याबाबत सिग क्षते्रीय कमगचाऱयाांना प्रवर्क्षीत करणे. सांर्णक 
प्रणाली कायालयीन मदतनीस याांनी प्रवर्क्षण, बैठका तसेच मोबाईल ॲप ि सांर्णक प्रणालीबाबत 
समस्याांच्या वनराकरणाबाबत केलले्या प्रिास खचाची प्रवतपूती विभार्स्तरािरील आकस्ट्स्मक वनिीतून 
देण्यात यािी.  

7.2.1.3 क्षेत्रीय अविकारी ि कमगचारी याांना कीड सिके्षण अहिाल ऑनलाईन सांर्णक प्रणालीिर अपलोड करताना 
येणाऱया सांर्णक प्रणाली सांबांिीत अडचणी सोडविणे ि वनयवमत ऑनलाईन कीड सिके्षण अहिाल प्रपत्र े
भरण्यासाठीचे कायग सरुळीत पार पाडण्यासाठी मदत करणे.  

7.2.1.4 ऑनलाईन प्रपत्र े भरण्यामध्ये काही अडचणी आल्यास त्या सोडिण्यासाठी सांबांिीत अविकारी ि कमगचारी 
याांना याांना फोनद्वारे सूचना देणे अथिा इांटरनेटद्वारे सांपकग  सािून सदर अडचणी सोडविणे. बदली झालले्या 
अविकारी/ कमगचारी याांच्या िापरकता खाते ि पासिडग हस्ताांतरण बाबतच्या अडचणी सोडविणे. 

7.2.1.5 जर क्रॉपसॅप प्रकल्पाच्या सॉफ्टिअेर सांबांिीत अडचण असल्यास राष्ट्रीय सचुना विज्ञान कें द्र, पणेु याांनी 
वदलले्या प्रवर्क्षणानूसार सदर सॉफ्टिअेर सांबांिीत अविकारी ि कमगचारी मोबाईलमध्य ेपुन्हा स्थावपत करणे. 
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िरीलप्रमाणे वनराकरण न झाल्यास मदतीसाठी राष्ट्रीय सचुना विज्ञान कें द्र, पुणे याांच्या अविकाऱयाांर्ी सांपकग  
करणे ि दुरुस्तीबाबतची कायगिाही करणे. 

7.2.1.6 क्षेत्रीय अविकारी ि कमगचारी हे त्याांनी वनिड केलले्या र्ािातूनच सिके्षण करत असल्याची तपासणी त्याांनी 
नोंदविलले्या अक्षाांस ि रेखाांर्ाच्या मावहतीिरुन करणे. याकरीता सिके्षणासाठी वनिड केलेल्या र्ािाच े
प्रथम नोंदविललेे अक्षाांस ि रेखाांर् ि प्रत्यक्ष वनरीक्षणाच े िळेी नोंदविलेल्या वठकाणाच्या अक्षाांस ि रेखाांर् 
याची खातरजमा करुन त्यामध्ये विसांर्ती असल्यास त्याच वदिर्ी सांबांिीताांच्या वनदर्गनास आणािी तसचे 
याबाबत दर सोमिारी सवनयांत्रण अविकारी याांचमेाफग त विभार्ीय कृवि सहसांचालक / वजल्हा अविक्षक कृवि 
अविकारी याांच्या वनदर्गनास आणाि ेतसचे सांबांिीत, उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि तालकुा कृवि अविकारी 
याांना पत्र/ईमेलद्वारे अिर्त कराि.े 

7.2.1.7 ऑनलाईन भरलले्या अहिालाांची सांकेतस्थळािरुन माहीती घेणे ि मांडळ कृवि अविकारी, कृवि पयगिके्षक ि 
कृवि सहाय्यक याांच्या अहिालाांची सांख्या 80 टक्केपके्षा कमी असेल त्याची मावहती दर सोमिारी कृवि 
उपसांचालक पीक सांरक्षण/ विभार्ीय कृवि सहसांचालक/ वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांच ेवनदर्गनास 
आणनू देणे.  

7.2.1.8 रे्तकऱयाांनी कीड रोर्ाांबाबत ऑनलाईन नोंदविलले्या समस्या ि त्याांच्या वनराकरणाबाबत झालेल्या 
कायगिाहीचा तपर्ील दर सोमिारी कृवि उपसांचालक पीक सांरक्षण/ विभार्ीय कृवि सहसांचालक/ 
कायालयातील सवनयांत्रण अविकारी तसचे सांबांिीत वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांच ेवनदर्गनास आणनू 
देण्याची जबाबदारी सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदनीस याांची राहील. 

7.2.1.9 प्रकल्पाांतर्गत सिके्षण ि एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापनासाठी विभार्ास प्रालत् ा वनविष्ट्ठाांची रे्तकऱयाांना 
उपलब्ितेच्या दृष्ट्टीने वजल्हास्तरािर पाठपरुािा करणे तसचे याबाबतची मावहती सवनयांत्रण अविकाऱयाांच्या 
वनदर्गणास आणनू देण्याची जबाबदारी सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदनीस याांची राहील.  

7.2.1.10 कायालयीन प्रमुख याांच्या मार्गदर्गनाखाली राष्ट्रीय सुचना विज्ञान कें द्र, पुणे याांनी त्याांच्या सांकेत स्थळािर 
(िबे साईट) प्रकल्प सांबांिीत परुविलेल्या मावहतीच ेविहीत प्रपत्रात सांकलन तयार ठेिणे तसेच, अवभलेखाांच े
िर्षर्करण, व्यिस्थापन ि जतन करण्याची जबाबदारी सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदनीस याांची राहील. 

7.2.1.11 प्रकल्पाांतर्गत उपविभार्ीय कृवि अविकारी/वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांनी पाठविलले्या 
एसएमएसच्या अहिालाांची मावहती अद्ययाित ठेिणे, कायालयीन प्रमखु याांच्या मार्गदर्गनाखली क्षेत्रीय 
पातळीिर ि सहभार्ी सांस्थाांना एसएमएस, ई-मेल ि इतर माध्यमाांद्वारे मावहती पाठविणे, सहभार्ी 
सांस्थाांकडून आलेल ेपीक सांरक्षण सल्ले क्षते्रीय पातळीिर तसचे सांबांिीताांना सांर्णकािारीत सांपकग  सािनाांद्वारे 
अग्रेवित करण्याची जबाबदारी सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदनीस याांची रावहल. 

7.2.1.12 कायालयीन प्रमखु याांच्या मार्गदर्गनाखली कीड रोर् व्यास्थापनाबाबतच े सल्ल े एसएमएसद्वारे रे्तकऱयाांना 
पाठविणे. 

7.2.1.13 प्रकल्प सांबांिीत सिग पत्रव्यिहार ि अहिालाांचे टांकलखेन करणे. 

7.2.1.14 सांर्णक/लपॅटॉप ि इतर अनुिांवर्क सावहत्याची योग्य काळजी घेणे, यासांबिीत अनुिांवर्क सावहत्याांची 
दुरुस्ती ि देखभालीबाबत कायालयीन प्रमुख याांना सुवचत करुन आिश्यक ते मार्गदर्गन घेऊन पाठपरुािा 
करणे. 

7.2.1.15 विविि बठैकाांसाठी आिश्यक माहीती ि पॉिर पॉईांटमध्य ेसादरीकरण तयार करणे 
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7.3 राज्यस्तरीय सवनयांत्रण कक्षासाठी सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदतनीस:  ऑनलाईन भरलेल्या 
अहिालाांची सांकेतस्थळािरुन माहीती घेणे, प्रकल्पाांतर्गत सहभार्ी सांस्थाांना वनिी िाटप करणे, त्याचा विहीत 
प्रपत्रात वहरे्ब ठेिणे, मावसक प्रर्ती अहिाल अद्ययाित ठेिणे, विविि बैठकींसाठी आिश्यक माहीती तयार 
करणे यासाठी राज्यस्तरीय सवनयांत्रण कक्षासाठी एक सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदतनीस याांची महाराष्ट्र 
मावहती तांत्रज्ञान महामांडळ माफग त वनयुक्ती करण्यात येईल. सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदनीस याांच्या 
ितेनासाठी मुद्दा क्र.7.2 येथे नमूद केल्यानुसार रु.26944/- प्रवत मवहना ि त्यािरील लारू् कराांसह एकूण 
रु.32000/- प्रवत मवहना याप्रमाणे तरतदू राहील. तथावप, सदर ितेनातून वनयमाप्रमाणे कमगचाऱयाचा भविष्ट्य 
वनिाह वनिी, राज्य कामर्ार विमा ि सेिा परुिठादार सांस्था याांचा सेिा आकार ि लारू् कर िर्ळून उिगरीत 
ितेन सदर सांस्थेकडून सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदतनीस याांना अदा करण्यात यईेल.  

सेिा कालाििी:  15 जून, 2019 ते 31 माचग, 2020 (9.5 मवहने) 

7.3.1 कतगव्य ि जबाबदाऱया (राज्यस्तर) : 

7.3.1.1 सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदनीस हे कृवि उपसांचालक (पीक सांरक्षण) याांचे अविनस्त काम करतील. 

7.3.1.2 ऑनलाईन भरलले्या अहिालाांची सांकेतस्थळािरुन माहीती घेणे ि मांडळ कृवि अविकारी, कृवि पयगिके्षक ि 
कृवि सहाय्यक याांच्या अहिालाांची सांख्या 80 टक्केपके्षा कमी असेल त्याची मावहती दर सोमिारी कृवि 
उपसांचालक पीक सांरक्षण याांच ेवनदर्गनास आणनू देणे.  

7.3.1.3 प्रकल्पाांतर्गत सहभार्ी सांस्थाांना वनिी िाटप करणे, त्याचा विहीत प्रपत्रात वहरे्ब ठेिणे, त्याचबरोबर मावसक 
प्रर्ती अहिाल अद्ययाित ठेिण्याची जबाबदारी कायालयीन मदनीस याांची असेल. 

7.3.1.4 प्रकल्पाांतर्गत वनविष्ट्ठाांची उपलब्िता ि त्याच्या देयकाांच्या अदायर्ीच्या दृष्ट्टीने पाठपरुािा करणे तसचे 
याबाबतची मावहती सवनयांत्रण अविकाऱयाांच्या वनदर्गणास आणनू देणे 

7.3.1.5 वनिी िाटपाबाबत लखेा र्ाखेकडे पाठपरुािा करणे.  

7.3.1.6 सहभार्ी सांस्था तसचे, क्षेत्रीय पातळीिरील वनिी सांबांिीत पत्रव्यिहार करणे. 

7.3.1.7 प्रकल्पाच ेउपयोवर्ता प्रमाणपत्र तयार करणे. 

7.3.1.8 विविि बठैकींसाठी आिश्यक माहीती तयार करणे. 

7.3.1.9 वनिी सांबांिीत कायालयीन अवभलेखाांचे देखभाल ि जतन करणे. 

7.3.1.10 कायालयीन प्रमुख याांच्या मार्गदर्गनाखाली राष्ट्रीय सुचना विज्ञान कें द्र, पुणे याांनी त्याांच्या सांकेत स्थळािर 
(िबे साईट) प्रकल्प सांबांिीत परुविलेल्या मावहतीच ेविहीत प्रपत्रात सांकलन तयार ठेिणे तसेच, अवभलेखाांच े
िर्षर्करण, व्यिस्थापन ि जतन करण्याची जबाबदारी सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदनीस याांची राहील. 

7.3.1.11 प्रकल्पाांतर्गत उपविभार्ीय कृवि अविकारी/वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांनी पाठविलले्या 
एसएमएसच्या अहिालाांची मावहती अद्ययाित ठेिणे, कायालयीन प्रमखु याांच्या मार्गदर्गनाखली क्षेत्रीय 
पातळीिर ि सहभार्ी सांस्थाांना एसएमएस, ई-मेल ि इतर माध्यमाांद्वारे मावहती पाठविणे, सहभार्ी 
सांस्थाांकडून आलेल ेपीक सांरक्षण सल्ले क्षते्रीय पातळीिर तसचे सांबांिीताांना सांर्णकािारीत सांपकग  सािनाांद्वारे 
अग्रेवित करण्याची जबाबदारी सांर्णक प्रणाली कायालयीन मदनीस याांची रावहल. 

7.3.1.12 कायालयीन प्रमखु याांच्या मार्गदर्गनाखली कीड रोर् व्यास्थापनाबाबतच े सल्ल े एसएमएसद्वारे रे्तकऱयाांना 
पाठविणे. 
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7.3.1.13 सांर्णक/लपॅटॉप ि इतर अनुिांवर्क सावहत्याची योग्य काळजी घेणे, यासांबिीत अनुिांवर्क सावहत्याांची 
दुरुस्ती ि देखभालीबाबत कायालयीन प्रमुख याांना सुवचत करुन आिश्यक ते मार्गदर्गन घेऊन पाठपरुािा 
करणे. 

7.4 सहभार्ी सांस्थाांसाठी सांर्णक ऑपरेटर: प्रकल्पाांतर्गत सहभार्ी सांस्थाांना प्रकल्पाांतर्गत ऑनलाईन भरलेल्या 
अहिालाांची सांकेतस्थळािरुन माहीती घेणे, विहीत प्रपत्रात मावहतीचे सांकलन करणे, विविि बैठकींसाठी 
आिश्यक माहीती तयार करणे यासाठी सांर्णक ऑपरेटर रावहल. िसांतराि नाईक मराठिाडा कृवि 
विद्यापीठ, परभणी; महात्मा फुले कृवि विद्यापीठ, राहुरी; डॉ.पांजाबराि देर्मखु कृवि विद्यापीठ, अकोला; डॉ. 
बाळासाहेब सािांत कोकण कृवि विद्यापीठ, दापोली; कापसू सांर्ोिन सांस्था, नार्पूर; कें द्रीय कोरडिाहू 
सांर्ोिन कें द्र, हैद्राबाद; प्रवत सांस्था 1 सांर्णक ऑपरेटर, याप्रमाणे सांर्णक ऑपरेटर राहतील. सांर्णक 
ऑपरेटर याांना रु.9420/- प्रवत मवहना याप्रमाणे एकत्रीत ितेन राहील. 
वकमान अहगता:  1. उमेदिार कोणत्याही र्ाखेचा पदिीिर असािा.  

 2. सांर्णकामिील एक ििाचा प्रमाणपत्र/पदविका अभ्यासक्रम पुणग केललेा असािा तसचे, 
तो मराठी ि इांग्रजी टांकलखेनाची परीक्षा उत्तीणग असािा. 

 3. िय 21 ते 45 िि े

सेिा कालाििी: िसांतराि नाईक मराठिाडा कृवि विद्यापीठ, परभणी; महात्मा फुल ेकृवि विद्यापीठ, राहुरी; 
डॉ.पांजाबराि देर्मखु कृवि विद्यापीठ, अकोला डॉ. बाळासाहेब सािांत कोकण कृवि विद्यापीठ, दापोली येथे 
जुल ै ते माचग दरम्यान 09 मवहन्याांकरीता; कें द्रीय कोरडिाहू सांर्ोिन कें द्र, हैद्राबाद यथेे जुल ै ते फेब्रुिारी 
दरम्यान 08 मवहन्याांकरीता; कापसू सांर्ोिन सांस्था, नार्परू येथे जुलै ते वडसेंबर दरम्यान 6 मवहन्याांकरीता 
सांर्णक ऑपरेटर याांचा कालाििी राहील. 

7.4.1 कतगव्य ि जबाबदाऱया: 

7.4.1.1 कीटकर्ास्त्र विभार् प्रमुख/ प्रमखु र्ास्त्रज्ञ याांच्या मार्गदर्गनाखाली ि सांर्ोिन सहयोर्ी याांच्या मदतीने 
आठिड्यातन दोन िळेा दर सोमिार ि रु्रुिारी तालुकावनहाय ऑनलाईन पीक सांरक्षण सल्ले देणे.  

7.4.1.2 कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि आर्षथक नुकसान पातळीजिळ ि त्यािर रे्लेल्या र्ािाांची मावहती कीटकर्ास्त्र विभार् 
प्रमखु/ प्रमखु र्ास्त्रज्ञ याांच्या वनदर्गनास आणणे. तसचे सदर मावहती कृवि विभार्ाच्या सांबांिीत अविकाऱयाांना 
सांर्णकािारीत सांपकग  सािनाांद्वारे अग्रवेित करण्याची जबाबदारी सांर्णक ऑपरेटरची रावहल. 

7.4.1.3 कीटकर्ास्त्र विभार् प्रमखु/ प्रमुख र्ास्त्रज्ञ तसेच सांर्ोिन सहयोर्ी याांच्या क्षेत्रीय भटेीची मावहती ऑनलाईन 
सांर्णक प्रणालीमध्य ेनोंदविणे. 

7.4.1.4 कीटकर्ास्त्र विभार् प्रमुख/ प्रमुख र्ास्त्रज्ञ याांना प्रकल्पाांतर्गत वपकाांचे प्रवसद्धी सावहत्य तयार करण्यास मदत 
करणे. 

7.4.1.5 प्रकल्प सांबांिीत सिग पत्रव्यिहार ि अहिालाांचे टांकलखेन करणे. 

7.4.1.6 कीटकर्ास्त्र विभार् प्रमुख/ प्रमुख र्ास्त्रज्ञ याांचे आिश्यक ते मार्गदर्गन घेऊन सांर्णक/लॅपटॉप ि इतर 
अनुिांवर्क सावहत्याची योग्य काळजी घेणे, यासांबिीत अनुिांवर्क सावहत्याांची दुरुस्ती ि देखभाल करणे. 

7.4.1.7 विविि बठैकींसाठी आिश्यक माहीती ि पॉिर पॉईांटमध्य ेसादरीकरण तयार करणे. 
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7.5 सांर्ोिन सहयोर्ी: (पदव्युत्तर पदिीिारक उमेदिार रु.38000/- प्रती मवहना अविक घरभाडे. अथिा 
पी.एचडी उमेदिार रु.40000/- प्रती मवहना प्रवत कमगचारी अविक घरभाडे):- राष्ट्रीय एकात्मीक कीड 
व्यिस्थापन कें द्र, निी वदल्ली; िसांतराि नाईक मराठिाडा कृवि विद्यापीठ, परभणी; महात्मा फुल े कृवि 
विद्यापीठ, राहुरी; डॉ. बाळासाहेब सािांत कोकण कृवि विद्यापीठ, दापोली; कापसू सांर्ोिन सांस्था, नार्परू; 
कें द्रीय कोरडिाहू सांर्ोिन कें द्र, हैद्राबाद; प्रवत सांस्था 1 सांर्ोिन सहयोर्ी, डॉ.पांजाबराि देर्मुख कृवि 
विद्यापीठ, अकोला-2 ि कृवि विभार् (कृवि कीटकर्ास्त्र-1 ि िनस्पती रोर्र्ास्त्र-1) याप्रमाणे सांर्ोिन 
सहयोर्ी राहतील. त्याांना ििात केिळ 08 कीरकोळ रजा केलेल्या सेिा कालाििीनुसार राहतील. 

वकमान अहगता: भारतीय कृवि अनुसांिान परीिद याांनी वनवित केलले्या वकमान अहगतेनुसार कृवि कीटकर्ास्त्र 
(कृवि विभार्ाकरीता कृवि कीटकर्ास्त्र ि िनस्पती रोर्र्ास्त्र) विियातील पदव्युत्तर पदिी. 

सेिा कालाििी: कृवि विभार्; िसांतराि नाईक मराठिाडा कृवि विद्यापीठ, परभणी; महात्मा फुल े कृवि 
विद्यापीठ, राहुरी; डॉ.पांजाबराि देर्मुख कृवि विद्यापीठ, अकोला; डॉ. बाळासाहेब सािांत कोकण कृवि 
विद्यापीठ, दापोली येथे जुल ैते माचग दरम्यान 9 मवहन्याांकरीता; कापसू सांर्ोिन सांस्था, नार्पूर येथे जुल ैते 
वडसेंबर दरम्यान 6 मवहन्याांकरीता; कें द्रीय कोरडिाहू सांर्ोिन कें द्र, हैद्राबाद येथे जुलै ते फेब्रुिारी 8 मवहने; 
राष्ट्रीय एकात्मीक कीड व्यिस्थापन कें द्र निी वदल्ली येथे एवप्रल ते जानेिारी 10 मवहन्याांकरीता सांर्ोिन 
सहयोर्ींचा कालाििी राहील. 

7.5.1 कतगव्य ि जबाबदाऱया:  

7.5.1.1 तालुकावनहाय ऑनलाईन सांकेतस्थळािर भरण्यात आलले्या वकडरोर् सिके्षण अहिालािर आिारीत 
मावहतीच ेविश्लिेण करणे ि वकडरोर्ाच ेतालकुावनहाय एसएमएस साठी तसचे, जाहीर वनिदेनासाठीचे सल्ल े
ि उपाययोजना, ऑनलाईन सांकेतस्थळािर आठिड्यातून दोन िळेा (दर सोमिार ि रु्रुिार) उपलब्ि 
करुन देणे. आर्षथक नुकसान पातळीिरील र्ािाांत कराियाच्या उपाय योजनाांबाबत सांबांिीत वजल्हा अविक्षक 
कृवि अविकारी याांना इर्ारा (अलटग) देऊन कळविणे.  

7.5.1.2 कीड रोर्ाचे वतव्रतेच ेसांवनयांत्रण ऑनलाईन अहिालािरून करणे, वकडरोर्ाचे तीव्रतेिर लक्ष ठेिून तीव्रता 
िाढणाऱया ि िाढलले्या वठकाणी क्षेत्रीय भटेी देऊन कारण वममाांसा तपासणे, उपाययोजना सचुविणे. 

7.5.1.3 कृवि विद्यापीठ स्तरािरील तसेच कापसू सांर्ोिन सांस्था, नार्पूर याांच्या स्तरािरील सांर्ोिन सहयोर्ी याांनी 
कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि आर्षथक नुकसान पातळी जिळ अथिा आर्षथक नुकसान पातळीच्या िर रे्लले्या 
र्ािाांत (हॉट स्पॉट) आठिड्यातील वकमान दोन वदिस क्षते्रीय भटेी देऊन कीड रोर् स्ट्स्थतीबाबत तसचे कीड 
रोर् व्यिस्थापनाच्या दृष्ट्टीने विविि प्रवसद्धी माध्यमाांद्वारे केलेल्या जनजारृ्तीबाबतची विहीत प्रपत्रातील 
मावहती सांकेतस्थळािर िळेोिळेी भरणे, सदर मावहती अद्याित करणे. त्यादृष्ट्टीने विद्यापीठ कायगक्षते्रातील 
सिग वजल्साांत क्षेत्रीय भटेीच ेवनयोजन करणे. 

7.5.1.4 कीड रोर् सिके्षण ि सल्ला प्रकल्प अांमलबजािणी ि सल्ल्याबाबत कृवि उपसांचालक (पीक सांरक्षण् ) कृिी 
आयुक्तालय, पणेु आवण उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि सहभार्ी सांस्था याांचमेध्ये समन्िय सािणे. 

7.5.1.5 ऑनलाईन मावहती अिारे आठिड्यातील कीड-रोर्ाच्या स्ट्स्थतीचा अहिाल तयार करणे, आर्षथक नुकसान 
पातळीच्या जिळ ि त्यािरील र्ािाांबाबत कृिी आयुक्तालयास अिर्त करणे 

7.5.1.6 पीक सांरक्षणाबाबत विविि प्रसार माध्यमाांद्वारे प्रवसद्धीसाठी द्याियाची ताांवत्रक मावहती तयार करणे तसेच, ती 
प्रकल्पाच्या सांकेतस्थळािर उपलब्ि करुन देणे. 
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7.5.1.7 प्रकल्पािारीत मावहतीिर विभार्वनहाय र्ोिवनबांि प्रकार्ीत करणे तसेच वपकाांिरील कीड रोर् 
व्यिस्थापनाचे दृष्ट्टीने क्षेत्र ि वपकवनहाय पीक सांरक्षण ि सल्ला मोड्यलु्स् तयार करणे. 

7.5.1.8 वजल्हावनहाय कृवि विभार्ातील मास्टर रेनसग, कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी याांना 
हांर्ाम पिूग ि हांर्ामात प्रवर्क्षण देणे करीता विभार् प्रमखु, कृवि कीटकर्ास्त्र विभार् याांना सहाय्य करणे 

7.5.1.9 सोयाबीन, कापसू, भात, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांसाठी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापनािर 
आिारीत पीक सांरक्षण पध्दती तयार करणे, सल्ला देणे. 

7.5.1.10 रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन प्रत्यवक्षक ि मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास रॅनपर् 
प्रत्यवक्षकासाठी वनिडेल्या र्ािात राबिायच्या बाबींबाबत मार्गदर्गन करणे, सदर र्ािात भटेी देऊन 
कायगक्रमाच ेसवनयांत्रण करणे,वकडीच्या प्रदुभािाबाबत आयुक्तालयास अहिाल सादर करणे. 

7.5.1.11 वजल्हावनहाय वकडरोर् सिके्षणाांच ेबाबत कृवि विद्यावपठाच ेवजल्हा समन्ियकाांचेमाफंत सांपकग  ठेिून िळेोिळेी 
आढािा घेण्याकरीता विभार् प्रमुख, कृवि कीटकर्ास्त्र विभार् याांना सहाय्य करणे.  

7.5.1.12 प्रकल्पाांतर्गत समाविष्ट्ठ वपकाांिरील कीड वनयांत्राणाचे दृष्ट्टीने प्रचार प्रवसद्धीसाठी ि रे्तकऱयाांना मावहती 
देणेसाठी RAWE विद्यार्थ्यांचे वजल्हावनहाय वनयोजन करणे ि याबाबत त्याांच्या कामािर कीटकर्ास्त्र विभार् 
प्रमखु याांच्या मदतीने सवनयांत्रण करणे. 

7.5.1.13 कृवि विज्ञान कें द्राच्या सेिा या प्रकल्पासाठी उपलब्ि करून घेणे त्याांचा सहभार् िाढिून रे्तकऱयाांना सांपकग  
ि मार्गदर्गन करण्यासाठी विभार् प्रमुख, कृवि कीटकर्ास्त्र विभार् याांना सहाय्य करणे 

7.5.1.14 भविष्ट्यात उदभिणाऱया कीड रोर्ाांिर सांर्ोिन करण्यासाठी मावहती सांकलीत करणे ि एकास्ट्त्मक कीड 
व्यिस्थापन पध्दती तयार करण्यासाठी रे्तकऱयाांकडून माहीती घेणे. 

7.5.1.15 प्रकल्पामिील सोयाबीन, कापसू, भात, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांच ेसिके्षण, उपाययोजना ि 
सांर्ोिनात्मक बाबींिर अहिाल देणे. 

7.5.1.16 कीड रोर्ाांबाबत ऑनलाईन अहिालानुसार विश्लेिण करून आर्ामी पीक हांर्ामाकरीता आिश्यक उपाय 
योजनाांबाबत कृवि आयुक्तालयास िार्षिक प्रकल्प अहिाल सादर करणे. 

8. कृवि विभार्ाचे क्षते्रीय अविकारी ि कमगचारी याांच्या कतगव्य ि जबाबदाऱया: 

क्षते्रीय स्तरािर कीड सिके्षक म्हणनू कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांनी काम कराियाच ेआहे. तर 
मांडळ कृवि अविकारी हे त्याांचे अविनस्त कृवि कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांच्या सिके्षण कामाच े
सवनयांत्रण ि रॅन्डम सिके्षण करतील. तालुका कृवि अविकारी, उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि वजल्हा 
अविक्षक कृवि अविकारी हे प्रादुभािग्रस्त र्ािातील वपकाांचे रॅन्डम सिके्षणद्वारे वनरीक्षणे ि तेथे कीड 
वनयांत्रणाकरीता केलले्या उपाय योजनाांचा तपर्ील मोबाईल ॲपद्वारे नोंदवितील. सांबांिीत वपकाच्या 
विकासाच्या विविि महत्िपणूग (Critical) टललयािर कीड ि रोर्ाांच े प्रमाण आर्षथक नुकसान पातळीिर 
पोहोचण्यापूिी अथिा प्रमाण आर्षथक नुकसान पातळीजिळ (वपिळ्या टललयािर असताना) सुरुिातीपासूनच 
सांबांिीत वनिड केलले्या र्ािातील वपकाांची वनरीक्षणे घेऊन त्याची तपासणी ि सिके्षण काटेकोरपणे वनयवमत 
स्िरुपात प्रणालीद्वारे तज्ञाांकडून मार्गदर्गन ि सल्ला प्रालत करुन त्या सांदभात तात्काळ सांबांिीत पीक क्षेत्राच्या 
र्ाि ि तालुका स्तरािर रे्तकऱयाांना आिश्यक सल्ला मोबाईल एसएमएसद्वारे देण्याची ि सविस्तर मार्गदर्गन 
करण्यासाठी स्ितांत्र सभा, बठैका ि प्रात्यवक्षकाांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी ही कृवि सहाय्यक ि कृवि 
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पयगिके्षक याांची राहील. यानुसार र्ाि पातळीिर कायगिाही वनयवमतपणे होत असल्याची खातरजमा  
करण्याची जबाबदारी ही मांडळ कृवि अविकारी आवण तालुका कृवि अविकारी याांची असले. याबाबतचा 
उपविभार्ीय स्तरािर वनयवमतपणे प्रत्येक पांिरिड्यास उपविभार्ीय कृवि अविकारी याांनी आढािा घेणे 
बांिनकारक असले. त्याचबरोबर, िरीलप्रमाणे केलले्या कायगिाहीबाबतचा आढािा हा वजल्हा अविक्षक कृवि 
अविकारी ि विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांनी िळेोिळेी घ्यािा. या व्यवतरीक्त कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक 
ि मांडळ कृवि अविकारी याांच्या कतगव्य ि जबाबदाऱया खालीलप्रमाणे राहतील. इतर पयगिके्षण अविकारी 
याांच्या जबाबदाऱया मुद्दा क्र.15 येथे नमदू केल्याप्रमाणे राहतील. र्ासनाच्या विविि योजनेच्या 
अांमलबजािणीकरीता वनमाण केलले्या वनरवनराळ्या मोबाईल ॲपद्वारे पीक कापणी प्रयोर्, मोका तपासणी, 
त्याचरोबर, कीड रोर् वनरीक्षणाांची नोंदणी तसेच, कीड रोर् व्यिस्थापनाबाबत आवण अन्य बाबींसांदभात 
रे्तकऱयाांना मार्गदर्गन करण्यासाठी मोबाईल इांटरनेट ि त्यानुिांर्ाने अन्य आकस्ट्स्मक बाबींिर होणाऱया 
खचाच्या प्रवतपूतीसाठी ज्या कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षकाांनी काम केलले े आहे त्याांना  प्रोत्साहनपर 
रु.3००/- प्रवत मवहना  प्रमाणे सांपणुग आर्षथक ििासाठी खचग देण्यात यािा.  सदर प्रयोजनाथग येणारा खचग हा 
सांबांिीत कें द्र र्ासन परुस्कृत योजनाांच्या अांमलबजािणीसाठी असणाऱया प्रर्ासकीय खचाच्या तरतूदीतून 
करण्यात यािा. याबाबत दरमहा क्षेत्रीय कमगचाऱयाांना सदर रक्कम त्याांच्या बँक खात्यािर जमा करण्याची 
जबाबदारी ही वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांची राहील ि विभार्ीय कृवि सहसांचालक हे वनयवमतपणे 
आढािा घेऊन याबाबतची खातरजमा करतील. क्रॉपसपॅ प्रकल्पाचे सिग काम हे सांर्णक आज्ञािलीमध्य े
सांकेतस्थळ ि मोबाईल ॲपद्वारे होत असल्याने प्रत्येक अविकारी ि कमगचारी याांच्यासाठी या प्रकल्पाच्या 
प्रणालीमध्ये िापरकता खाते ि पासिडग तयार करुन देण्यात आललेा आहे. त्यानुिांर्ाने अविकारी ि कमगचारी 
याांनी पदभार हस्ताांतरण करतेिळेी सदर िापरकता खाते ि पासिडगची मावहती सांबांिीताांना देण्यात यािी. 

8.1 कृवि सहाय्यक कतगव्य ि जबाबदाऱया: 
8.1.1 कृवि सहाय्यक हे कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी याांचे अविनस्त सिके्षणाचे काम करतील. 
8.1.2 कृवि सहाय्यकाांसाठी र्ाि ि क्षेत्र वनिडीसाठी मुद्दा क्र. 5.3 ि मुद्दा क्र. 5.4 मध्य ेदेण्यात आलले्या मार्गदर्गक 

सुचनाांप्रमाणे पूिग वनवित क्षेत्रात ते सोयाबीन, कापसू, भात, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांकरीता 
कीड सिके्षण करतील. 

8.1.3 सिके्षणासाठी कृवि सहाय्यकाांकडे मुद्दा क्र.6.3 मध्य े नमदू केल्याप्रमाणे वकमान स्पेवसवफकेर्न्सचा स्माटग 
मोबाईल फोन असणे अवनिायग आहे. 

8.1.4 कृवि सहाय्यक हे प्रत्येक आठिड्यात त्याांच्या मखु्यालयाांतर्गत मार्ील ििी वनवित ललॉटसाठी वनिड 
केलेल्या र्ािाांत सिके्षण करतील.  

8.1.5 मार्ील ििी ज्या कृवि सहाय्यकाांकडून त्याांच ेकायगक्षेत्रात दोन वपकाांसाठी सिके्षण करण्यात आलले ेहोते त्या 
कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षकाांच्या कायगक्षेत्रात मका, ज्िारी नकिा ऊस वपकाचे क्षेत्र असल्यास मका, ज्िारी 
ि ऊस या वतन्ही वपकाांपैकी सिात जास्त क्षेत्र असलेल्या एका वपकासाठी अविकच ेसिके्षण करतील. सदर 
अविकच्या वपकासाठी िरीलप्रमाणे वनिड केलले्या दोनपकैी कोणत्याही एका र्ािात वनयवमतपणे सिके्षण 
करतील.  

8.1.6 प्रत्येक कृवि सहाय्यक याांनी मार्ील ििी वनिड केलले्या दोन र्ािाांत ि प्रत्येक र्ािात दोन वनवित ललॉट 
याप्रमाणे एकूण चार वनवित ललॉट ि ज्या कृवि सहाय्यक कायगक्षेत्रात मका, ज्िारी नकिा ऊस वपकाच े क्षते्र 
आहे त्याांनी दोन र्ाि,े तीन वपके ि प्रत्यके वपकास दोन वनवित ललॉट याप्रमाणे दर आठिड्यास एकूण सहा 
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वनवित ललॉटिरील सिके्षण करणे अवनिायग आहे. तसेच, कृवि सहाय्यकाकडे एकच र्ाि असल्यास ि तेथे 
मका, ज्िारी नकिा ऊस वपके असल्यास सदर त्याच एका र्ािातील दोन नकिा तीन वपकाांसाठी दोन ललॉट 
प्रवत पीक याप्रमाणे दर आठिड्यास एकूण सहा वनवित ललॉटिरील सिके्षण करणे अवनिायग आहे.  

8.1.7 कृवि सहाय्यकास सिके्षण करत असलेल्या र्ािातील वनवित ललॉटच्या व्यवतरीक्त रे्तकरी, लोक प्रवतवनिी 
तसेच प्रसार माध्यमाांतील मावहतीनुसार अचानक कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि झालले्या अन्य वठकाणी रॅन्डम 
सिके्षण करुन त्याची वनरीक्षणे मोबाईल ॲपद्वारे भरतील. 

8.1.8 कृवि सहाय्यक प्रत्यक्ष रे्तािर जाऊन कीड ि रोर्ाकरीताची वनरीक्षणे घेतील ि कीड सिके्षण अहिाल 
सिके्षणाच्या विहीत वदिसाांच्या कालमयादेत एनआयसी- पणेु याांनी विकसीत केलले्या सांर्णक प्रणालीिर 
मोबाईलद्वारे अपलोड करतील. 

8.1.9 कृवि सहाय्यक हे कृवि विद्यापीठ ि कृवि विभार् याांचेद्वारा आयोवजत केलले्या प्रवर्क्षणातील ताांवत्रक 
वनकिाांनुसार कीड रोर् सिके्षणाच े काम करतील, त्यादृष्ट्टीने ते विविि प्रवर्क्षण कायगक्रमाांमिून कीड रोर् 
सिके्षणासांबांिीची मावहती घेतील. 

8.1.10 सिके्षणाकरीता वनिडलले्या रे्तात फेरोमेन सापळे बसविणे तसेच, िळेोिळेी फेरोमेन सापळयातील ल्यरु 
बदलणे ही कृवि सहाय्यकाांची जबाबदारी रावहल. 

8.1.11 कृवि सहाय्यक हे वििरे्त: कापसू उत्पादक रे्तकऱयाांना स्िखचाने कापसू सिके्षणासाठी फेरोमेन सापळे ि 
ल्यसूग खरेदी करण्यास उद्यकु्त करतील.  

8.1.12 रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक व्यिस्थापन पद्धती ि मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास रॅनपर् प्रात्यवक्षके 
राबितील.  

8.1.13 रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक व्यिस्थापन पद्धती, मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास रॅनपर् प्रात्यवक्षके ि 
क्रॉपसपॅ सांलग्न रे्तीर्ाळेसाठी वनिडलले े ललॉट सिके्षणासाठी प्रािान्याने अांतगभतू करतील. यासाठी ते 
रे्तीर्ाळेच्या मार्गदर्गक सचुनाांनुसार क्रॉपसॅप सांलग्न रे्तीर्ाळा राबितील.  

8.1.14 प्रकल्पाांतर्गत वपकाांिरील कीड रोर् व्यिस्थापनाबाबत रे्तकऱयाांना मार्गदर्गन करतील. कीड 
व्यिस्थापनाबाबतचे सल्ल्याांच्या जांबो झेरॉक्स र्ािातील िाताफलकािर तसेच, कृवि सेिा कें द्राच्या नोटीस 
बोडािर प्रवसद्ध करतील.  

8.1.15 कीड-रोर् उपाय योजनाांबाबत एसएमएसद्वारे मावहती देण्याकवरता रे्तकऱयाांची वनिड करतील तसेच, 
“वकसान पोटगलिर” त्याांच्या नोंदणीसाठीचा आिश्यक तपर्ील िरीष्ट्ठ कायालयास सादर करतील. 

8.1.16  र्ािातील प्रर्तीर्ील रे्तकरी तसेच “आत्मा” अांतर्गत वनिडण्यात आलले्या रे्तकरी वमत्र (FF) याांचमेाफग त 
त्या र्ािातील इतर रे्तकऱयाांबरोबर खरीप हांर्ामातील सोयाबीन-कापूस-भात-तूर-मका-ज्िारी-ऊस 
वपकाांकरीता दोन ि रब्बी हांर्ामातील मका-ज्िारी-हरभरा वपकाकरीता दोन छोटया र्ाि बठैका आयेावजत 
करुन रे्तकऱयाांना सांबांिीत आठिड्यातील वपकाांिरील कीड रोर्ाांचे प्रमाण, त्यानुिांर्ाने एसएमएसद्वारे 
देण्यात आललेे पीक सांरक्षण सल्ले ि त्यानुसार कराियाच्या उपाय योजनाांबाबतची मावहती िळेोिळेी 
पुरवितील. 

8.1.17 कीड रोर्ाांच े प्रमाण आर्षथक नुकसान पातळी जिळ अथिा त्यािर रे्लेल्या र्ािात कीड वनयांत्राणाबाबत 
प्राथम्याने रे्तकऱयाांमध्य े जनजारृ्ती करतील. रे्तकऱयाांना स्िखचाने कीड रोर् व्यिस्थापनासाठी उद्यकु्त 
करतील. आपत्कालीन परीस्ट्स्थतीत कीड रोर् व्यिस्थापनासाठी उपलब्ि करुन वदलेल्या आपत्कालीन 
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वनविष्ट्ठाांच े रे्तकऱयाांना िाटप करतील. तसेच कीड रोर् व्यिस्थापनासाठी विहीत लक्षाांकाच्या मयादेत थेट 
लाभ हस्ताांतरणाद्वारे कीटकनार्काांच्या उपलब्ितेबाबत रे्तकऱयाांमध्य ेजनजारृ्ती करुन कीड रोर्ाचे प्रमाण 
वनयांत्राणात ठेिण्याची कायगिाही करतील. कीड रोर् वनयांत्रणात ठेिण्याच्या दृष्ट्टीने केलले्या उपाय योजनाांचा 
तपर्ील प्रकल्पाच्या ऑनलाईन प्रणालीमध्य ेनोंदवितील. 

8.2 कृवि पयगिके्षक कतगव्य ि जबाबदाऱया: 

8.2.1 कृवि पयगिके्षक हे मांडळ कृवि अविकारी याांचे अविनस्त सिके्षणाचे काम करतील ि कृवि सहाय्यक ि मांडळ 
कृवि अविकारी याांच्यामध्य ेसमन्िय साितील. 

8.2.2 कृवि सहाय्यकाांकडून पार पाडाियाच्या कामाांचे कृवि पयगिके्षक सवनयांत्रण करतील ि त्याप्रमाणे कायगिाही 
करण्यास अविनस्त कृवि सहाय्यकाांस काही समस्या आल्यास त्याांच्या वनराकरणासाठी मदत करतील. 

8.2.3 कृवि पयगिके्षकाांसाठी र्ाि ि क्षते्र वनिडीसाठी मुद्दा क्र. 5.3 ि मुद्दा क्र. 5.4 मध्य ेदेण्यात आलेल्या मार्गदर्गक 
सुचनाांप्रमाणे पूिग वनवित क्षेत्रात ते सोयाबीन, कापसू, भात, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांकरीता 
कीड सिके्षण करतील. 

8.2.4 कृवि पयगिके्षक हे क्रॉपसपॅ सांलग्न रे्तीर्ाळेसाठी वनिडलले ेललॉट सिके्षणासाठी प्रािान्याने अांतगभतू करतील. 
यासाठी ते रे्तीर्ाळेच्या मार्गदर्गक सचुनाांनुसार क्रॉपसपॅ सांलग्न रे्तीर्ाळा राबितील.  

8.2.5 सिके्षणासाठी कृवि पयगिके्षकाांकडे मुद्दा क्र.6.3 मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे वकमान स्पेवसवफकेर्न्सचा स्माटग 
मोबाईल फोन असणे अवनिायग आहे. 

8.2.6 मार्ील ििी ज्या कृवि पयगिके्षकाांकडून त्याांचे कायगक्षते्रात दोन वपकाांसाठी सिके्षण करण्यात आलेल ेहोते त्या 
कृवि पयगिके्षकाांच्या कायगक्षते्रात मका, ज्िारी नकिा ऊस वपकाचे क्षेत्र असल्यास मका, ज्िारी ि ऊस या वतन्ही 
वपकाांपैकी सिात जास्त क्षेत्र असलेल्या एका वपकासाठी अविकच े सिके्षण करतील. सदर अविकच्या 
वपकासाठीचे सिके्षण िरीलप्रमाणे वनिड केलले्या दोनपकैी कोणत्याही एका र्ािात वनयवमतपणे करतील.  

8.2.7 प्रत्येक कृवि पयगिके्षक याांनी मार्ील ििी वनिड केलले्या दोन र्ािाांत ि प्रत्येक र्ािात दोन वनवित ललॉट 
याप्रमाणे एकूण चार वनवित ललॉट ि ज्या कृवि पयगिके्षकाांच्या कायगक्षेत्रात मका, ज्िारी नकिा ऊस वपकाचे क्षेत्र 
आहे त्याांनी दोन र्ाि,े तीन वपके ि प्रत्यके वपकास दोन वनवित ललॉट याप्रमाणे दर आठिड्यास एकूण सहा 
वनवित ललॉटिरील सिके्षण करणे अवनिायग आहे.  

8.2.8 कृवि पयगिके्षक सिके्षण करत असलेल्या र्ािातील वनवित ललॉटच्या व्यवतरीक्त रे्तकरी, लोक प्रवतवनिी 
तसेच प्रसार माध्यमाांतील मावहतीनुसार अचानक कीड रोर्ाांचा प्रादुभाि झालले्या अन्य वठकाणी रॅन्डम 
सिके्षण करुन त्याची वनरीक्षणे मोबाईल ॲपद्वारे भरतील. 

8.2.9 कृवि पयगिके्षक हे त्याांच्या अविनस्त कृवि सहाय्यकाांनी सिके्षणासाठी वनिडेलीली र्ाि े िर्ळून इतर र्ािाांत 
सिके्षण करतील तथावप, कृवि सहाय्यकाने वनिडलेल्या र्ािाांत कीड रोर्ाांचा प्रदुभाि आर्षथक नुकसान 
पातळी जिळ अथिा त्यािर रे्ल्यास तेथे भटे देतील ि सांबांिीत कृवि सहाय्यकासह तेथे उपाय योजनाांबाबत 
कायगिाही करुन कीड रोर्ाांच ेप्रमाण वनयांत्रणात ठेितील. 

8.2.10 कृवि पयगिके्षक प्रत्यक्ष रे्तािर जाऊन कीड ि रोर्ाकरीताची वनरीक्षणे घेतील ि कीड सिके्षण अहिाल 
सिके्षणाच्या विहीत वदिसाांच्या कालमयादेत एनआयसी- पणेु याांनी विकसीत केलले्या सांर्णक प्रणालीिर 
मोबाईलद्वारे अपलोड करतील. 
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8.2.11 कृवि पयगिके्षकाांद्वारे सिके्षणाकरीता वनिडलले्या रे्तात फेरोमेन सापळे बसविणे तसचे, िळेोिळेी फेरोमेन 
सापळ्यातील ल्यरु बदलणे ही कृवि पयगिके्षक याांची जबाबदारी रावहल. 

8.2.12 कृवि पयगिके्षक हे कृवि विद्यापीठ ि कृवि विभार् याांचेद्वारा आयोवजत केलेल्या प्रवर्क्षणातील ताांवत्रक 
वनकिाांनुसार कीड रोर् सिके्षणाच े काम करतील, त्यादृष्ट्टीने ते विविि प्रवर्क्षण कायगक्रमाांमिून कीड रोर् 
सिके्षणासांबांिीची मावहती घेतील. 

8.2.13 कृवि पयगिके्षक हे स्ित:चे तसचे अविनस्त कृवि सहाय्यकाांकडून लक्षाांकाप्रमाणे सिके्षण अहिाल भरल्याची 
खात्री करतील ि कीड रोर् वनयांत्रणात ठेिण्याच े दृष्ट्टीने अविनस्त कृवि सहाय्यकाांचा वनयवमत आढािा 
घेतील.  

8.2.14 कीड रोर्ाांचे प्रमाण आर्षथक नुकसान पातळी जिळ अथिा त्यािर रे्लले्या र्ािात क्षेत्रीय भटेी देऊन तेथील 
कीड रोर्ाच ेप्रमाण वनयांत्राणात ठेिण्याची कायगिाही करतील. काही र्ािाांत स्ित: त्या र्ािातील प्रर्तीर्ील 
रे्तकरी तसचे “आत्मा” अांतर्गत वनिडण्यात आलले्या रे्तकरी वमत्र (FF) याांचेमाफग त इतर रे्तकऱयाांबरोबर 
वनयवमत र्ाि बैठका घेऊन रे्तकऱयाांना वपकाांिरील कीड रोर्ाांच ेप्रमाण, त्यानुिांर्ाने एसएमएसद्वारे देण्यात 
आललेे पीक सांरक्षण सल्ले ि त्यानुसार कराियाच्या उपाय योजनाांबाबतची मावहती पुरवितील. तसेच कीड 
रोर् वनयांत्रणात ठेिण्याच्या दृष्ट्टीने त्याांनी स्ित: केलले्या कायगिाहीचा तपर्ील प्रकल्पाच्या ऑनलाईन 
प्रणालीमध्ये नोंदवितील.  

8.2.15 रे्तकऱयाांनी सांर्णक प्रणालीद्वारे उपस्ट्स्थत केलले्या कीड रोर्ाच्या समस्यिेर 24 तासाांच्या आत ऑनलाईन 
सल्ला देतील अथिा त्यात काही अडचण असल्यास सदर समस्या वनराकरणासाठी आपल्या िरीष्ट्ठ 
अविकाऱयाकडे अग्रवेित करतील. 

8.3 मांडळ कृवि अविकारी कतगव्य ि जबाबदाऱया: 

8.3.1 मांडळ कृवि अविकारी हे कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांनी पार पाडाियाच्या कामाांचे सवनयांत्रण करतील 
ि त्याप्रमाणे कायगिाही करण्यास अविनस्त कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांना आलले्या समस्याांच्या 
वनराकरणासाठी मदत करतील. 

8.3.2 सिके्षणासाठी ते स्ित: ि त्याांच ेअविनस्त कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांचा सिके्षण चमू कायगरत राहील 
ि सदर सिके्षण चमचूे प्रमखु म्हणनू काम करतील.  

8.3.3 मांडळ कृवि अविकारी हे मुद्दा क्र.5.3 ि मुद्दा क्र. 5.4 येथील सुचना विचारात घेऊन कृवि सहाय्यक, कृवि 
पयगिके्षक ि स्ित: सिके्षण करणार असलेल्या र्ािाांची सिांच्या सहमतीने हांर्ामाच्या सरुुिातीला प्रथमत: 
वनविती करतील. सिके्षणासाठी सिग र्ाि े ि सिग वपके समाविष्ट्ठ होतील यादृष्ट्टीने र्ािवनहाय सिके्षण 
िळेापत्रक वनवित करुन ि त्याप्रमाणे कायगिाही होत असल्याची खात्री करतील.  

8.3.4 सिके्षणासाठी मांडळ कृवि अविकारी याांचेकडे मुद्दा क्र.6.3 मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे वकमान स्पेवसवफकेर्न्सचा 
स्माटग मोबाईल फोन असणे अवनिायग आहे. 

8.3.5 मांडळ कृवि अविकारी हे त्याांच्या अविनस्त कृवि पयगिके्षक ि कृवि सहाय्यकाांनी वनवित सिके्षणासाठी 
वनिडेलीली र्ाि ेिर्ळून इतर र्ािाांत रॅन्डम सिके्षण करतील.  

8.3.6 मांडळ कृवि अविकारी याांना प्रत्येक आठिड्यात दोन रॅन्डम र्ाि ेि प्रत्येक र्ािात दोन रॅन्डम ललॉट याप्रमाणे 
एकूण चार ललॉटिरील वपकाांचे सिके्षण करणे अवनिायग आहे. तथावप, सिके्षणासाठी वनिडलेल्या वनवित 



 
 

31 
 

ललॉटच्या व्यवतरीक्त रे्तकरी, लोक प्रवतवनिी तसेच प्रसार माध्यमाांतील मावहतीनुसार अचानक कीड रोर्ाांचा 
प्रादुभाि झालले्या अन्य वठकाणी रॅन्डम सिके्षण करुन त्याची वनरीक्षणे मोबाईल ॲपद्वारे भरता येतील. कृवि 
सहाय्यक तसचे कृवि पयगिके्षकाांनी वनिडलले्या र्ािाांत कीड रोर्ाांचा प्रदुभाि आर्षथक नुकसान पातळी जिळ 
अथिा त्यािर रे्ल्यास तेथे भटे देऊन कें द्रीय वकटकनार्क मांडळाने वर्फारस केलेल्या औििाांच्या 
िापराबाबत रे्तकऱयाांना मार्गदर्गन करतील. सांबांिीत कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांचसेह तेथे उपाय 
योजनाांबाबत कायगिाही करुन कीड रोर्ाांच ेप्रमाण वनयांत्रणात ठेितील. 

8.3.7 मांडळ कृवि अविकारी हे प्रत्यक्ष रे्तािर जाऊन कीड ि रोर्ाकरीताची वनरीक्षणे घेतील ि कीड सिके्षण 
अहिाल सिके्षणाच्या विहीत वदिसाांच्या कालमयादेत एनआयसी- पणेु याांनी विकसीत केलले्या सांर्णक 
प्रणालीिर मोबाईलद्वारे अपलोड करतील. 

8.3.8 मांडळ कृवि अविकारी हे कृवि विद्यापीठ ि कृवि विभार् याांचदे्वारा आयोवजत केलले्या प्रवर्क्षणातील ताांवत्रक 
वनकिाांनुसार कीड रोर् सिके्षणाच े काम करतील, त्यादृष्ट्टीने ते विविि प्रवर्क्षण कायगक्रमाांमिून कीड रोर् 
सिके्षणासांबांिीची मावहती घेतील. 

8.3.9 मांडळ कृवि अविकारी हे स्ित:च े तसेच अविनस्त कृवि पयगिके्षक ि कृवि सहाय्यकाांकडून लक्षाांकाप्रमाणे 
सिके्षण अहिाल भरल्याची खात्री करतील ि कीड रोर् वनयांत्रणात ठेिण्याच ेदृष्ट्टीने त्याांचा वनयवमत आढािा 
घेतील.  

8.3.10 कीड रोर्ाांचे प्रमाण आर्षथक नुकसान पातळी जिळ अथिा त्यािर रे्लले्या र्ािात क्षेत्रीय भटेी देऊन तेथील 
कीड रोर्ाच ेप्रमाण वनयांत्राणात ठेिण्याची कायगिाही करतील. काही र्ािाांत स्ित: त्या र्ािातील प्रर्तीर्ील 
रे्तकरी तसचे “आत्मा” अांतर्गत वनिडण्यात आलले्या रे्तकरी वमत्र (FF) याांचेमाफग त इतर रे्तकऱयाांबरोबर 
वनयवमत र्ाि बैठका घेऊन रे्तकऱयाांना वपकाांिरील कीड रोर्ाांच ेप्रमाण, त्यानुिांर्ाने एसएमएसद्वारे देण्यात 
आललेे पीक सांरक्षण सल्ले ि त्यानुसार कराियाच्या उपाय योजनाांबाबतची मावहती पुरवितील. तसेच कीड 
रोर् वनयांत्रणात ठेिण्याच्या दृष्ट्टीने त्याांनी स्ित: केलले्या कायगिाहीचा तपर्ील प्रकल्पाच्या ऑनलाईन 
प्रणालीमध्ये नोंदवितील.  

8.3.11 रे्तकऱयाांनी उपस्ट्स्थत केलले्या कीड रोर्ाच्या समस्येिर 24 तासाांच्या आत सल्ला देतील अथिा त्यात काही 
अडचण असल्यास सदर समस्या वनराकरणासाठी आपल्या िरीष्ट्ठ अविकाऱयाकडे अग्रेवित करतील. 

8.3.12 कायगक्षेत्रातील स्िखचाने फेरोमेन सापळे ि ल्यसूगची खरेदी करु इस्ट्च्छत रे्तकऱयाांची मार्णी एकत्रीत करुन 
त्याच्या उपलब्ितेबाबत सांबांिीत उत्पादक कां पनी वितरक ि रे्तकऱयाांमध्य ेसमन्िय करतील. 

8.3.13 कायगक्षेत्रातील वजननर् वमल ि माकेटयाडग येथे गुलाबी बोंडअळी पनयांत्रणाबाबत जनजागृती व प्रत्यक्ष 
कायणवाही करतील. 

9. सिके्षण चमचूे पयगिके्षण ि सवनयांत्रण: 

प्रकल्पाांतर्गत समाविष्ट्ठ वपकाांचे योग्य प्रकारे सिके्षण होण्यासाठी सिके्षण चमसू मार्गदर्गन करणे 
तसेच ताांत्रीकदृष्ट्या योग्यप्रकारे सिके्षण होत असल्याची खात्री करणे जरूरी आहे. याकरीता वजल्हा 
अविक्षक कृवि अविकारी, उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि तालुका कृवि अविकारी याांनी त्याांच्या कायगक्षेत्रात 
कायगरत असलेल े कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी याांचेकडून कीड रोर् सिके्षणाच े
काम ताांवत्रक दृष्ट्या योग्य प्रकारे होत असल्याबाबतची तपासणी करािी. सदर अविकाऱयाांनी त्याांच्या क्षेत्रीय 
दौऱयामध्य ेयाबाबत जाणीिपुिगक तपासणी करािी. कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी 
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याांनी नोदविलले्या अहिालानुसार कीड रोर् स्ट्स्थती ि प्रत्यक्ष भटेीदरम्यान आढळून आललेी स्ट्स्थती याची 
खात्री करािी ि तपासणीमध्ये तफाित वदसून आल्यास त्याबाबत सविस्तर अवभप्राय विभार्ीय कृवि 
सहसांचालक याांना सादर करािा. सांबांिीताांना नेमून वदलले्या कतगव्य ि जबाबदारीमध्य ेिारांिार कसरू होत 
असल्यास विभार्ीय कृवि सहसांचालक/ वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांनी आिश्यक ती प्रर्ासकीय 
कारिाई करािी.  

10. प्रकल्पाांतर्गत वपकाांच े वनयवमत सिके्षण, कापसू वपकािरील गुलाबी बोंडअळी व मक्यावरील नवीन लष्करीअळी 
हयवथिािन:  

सांदभीय शासन पनणणय पद.19/5/2018 मध्ये नमदू केल्याप्रमाणे प्रकल्िाांतगणत पनयपमत 
सवके्षणाकरीता आवश्यक फेरोमेन सािळे व ल्यूसणची तालकुा कृपि अपधकारी याांनी तर रु्लाबी बोंडअळी 
एकास्ट्त्मक व्यिस्थापन पद्धती व मक्यावरील नवीन लष्करीअळीमास ट्रॅपिग प्रात्यवक्षकाांकरीता वजल्हा 
अविक्षक कृवि अविकारी याांनी सविस्तर तालुकावनहाय मार्णी नोंदिून 1 जुलै पयंत उिललधता करुन घ्यावी. 
मागणीनुसार िरुवठा झाल्यानांतर त्याचा योग्य तो पवपनयोग करण्याची खातरजमा सवण ियणवके्षण अपधकारी 
याांनी करावी. वनविष्ट्ठाांच्या सांदभात सांचालक, वनविष्ट्ठा ि रु्ण वनयांत्रण याांनी िळेोिळेी वनर्गवमत केलले्या 
सविस्तर मार्गदर्गक सचुनाांमिील वनविष्ट्ठाांची वनविती, दजा रु्णित्ता, ताांवत्रक वनकि ि अनुदान अदा 
करणेबाबत नमूद केलले्या कायगपद्धतीचा अिलांब करािा. प्रकल्पाांतर्गत वपकाांचे वनयवमत सिके्षण, कापसू 
वपकािरील गुलाबी बोंडअळी व मक्यावरील नवीन लष्करीअळी हयवथिािन प्रात्यपक्षकाांतगणत महाराष्ट्र कृपि 
उद्योग पवकास महामांडळ याांचेकडून फेरोमेन सािळे आपण कृपि पवद्यापिठे, कृपि पवज्ञान कें द्र, कृपि 
पवभागाच्या जैपवक पकटकनाशके उत्िादन प्रयोगशाळा याांच्याकडून ट्रायकोग्रामा बॅक्ट्री िरोिजीवी पकटकाांचा 
प्रकल्िाांतगणत सवके्षण व प्रात्यपक्षकाांसाठी िरुवठा व वािर होणार आहे. या बाबींकरीता शेतकऱयाांना अनुदान 
देय नसल्याने यासाठीचा सांिणूण पनधी सांबांधीत सांथिेस अदा करण्यात यावा. महाराष्ट्र कृपि उद्योग पवकास 
महामांडळ (मकृउपवम) याांना फेरोमेन सािळे व ल्यसूणसाठीची एकत्रीत मागणी कृपि आयुक्तालयाच े ित्र 
जा.क्र./पवप्र 7/क्रॉिसॅि 19-20/वनविष्ट्ठा-4/1104/19, पद.20/04/2019 अन्वये नोंदपवण्यात आली आहे. 
याबाबत पजल्हा अपधक्षक कृपि अपधकारी याांनी तालुकापनहाय सुक्ष्म पनयोजन कराव.े सन २०१८ मध्य े
सुवनयोजीतपणे मोवहम स्िरुपात उपाय योजना केल्याने यर्स्िीपणे रु्लाबी बोंडअळीचा प्रादुभाि वनयांत्राणात 
ठेऊ र्कलो. सन 2019 मध्यहेी या मावहमेत सातत्य ठेिणे आिश्यक असून याच ितीिर मका, ज्िारी ि ऊस 
वपकाांिरील निीन लष्ट्करीअळी (Fall Armyworm) ि ऊस वपकािरील हुमणी वकडीच्या वनयांत्रणाची मोवहम 
राबविण्यात यािी.  त्यानुिांर्ाने सदर वकडींच्या व्यिस्थापनाबाबत िुढीलप्रमाणे कायणवाही करावी. 

10.1 क्रॉपसपॅ योजनेंतर्गत वनयवमत सिके्षण:  

कृवि विभार्ाच्या क्षेत्रीय अविकारी/कमगचाऱयाांद्वारे कापसू वपकािरील रु्लाबी बोंडअळी, मका, ज्िारी 
ि ऊस वपकाांिरील लष्ट्करीअळी (Fall Armyworm) तसचे ऊसािरील हुमणी वकडीसह इतर वपकाांकवरता 
फेरोमेन सापळ्याांद्वारे सिके्षणाचे कायग कराियाच ेआहे.  तसचे, सदर प्रकल्पाांतर्गत कायगरत असलेल्या कृवि 
सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांना नेमून वदलेल्या र्ािातील वपकाच े विविि महत्िपणूग (critical) टललयािर 
सिके्षण ि तपासणी करण्यासाठी महाराष्ट्र कवि उद्योर् विकास महामांडळामाफग त फेरोमेन सापळयाची ि 
ल्यसूगची तालकुा कृवि अविकारी याांनी सांवक्षलत देयकाच्या माध्यमातून खरेदी करािी. त्याकवरता मुद्दा क्र. 5.3 
ि 5.4 येथे नमदू केल्याप्रमाणे प्रत्यके कृवि सहाय्यक ि पयगिके्षकास नेमून वदलले्या पीक क्षेत्राकवरता 
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आिश्यक असलेल्या फेरोमेन सापळयाांची सांख्या विचारात घेऊन तालुक्याकवरता आिश्यक एकूण फेरोमन 
सापळयाांची मार्णी महाराष्ट्र कृवि औद्योवर्क विकास महामांडळास कळविण्यात यािी ि महामांडळाने 
त्यानुसार त्याांच्या वितरकाांकडे फेरोमेन सापळ्याांची परेुर्ी उपलब्िता करुन द्यािी. अर्ा प्रकारे खरेदी 
केलेल्या फेरोमेन सापळ्याांची सविस्तर नोंद ही भाांडार नोंदिहीत घेऊन याचा तात्काळ िापर हा सांबांविताांना 
नेमून वदलले्या पीक क्षेत्रािर सिके्षणासाठी करण्यात यािा, जणेेकरुन त्याद्वारे वकडीची िळेेत मावहती प्रालत 
झाल्याने होणारा सांभाव्य प्रादुभाि टाळण्यास मदत होईल. 

10.2 रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक व्यिस्थापन पद्धती प्रात्यवक्षकाांच ेआयोजन करणे:  

कापसू उत्पादक 21 वजल्सामिील 492 मांडळातील प्रत्येक कृवि पयगिके्षक सजा अांतर्गत एका र्ािामिील 10 
हेक्टर कापूस क्षेत्रामध्य े 100 टक्के अनुदानािर रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक व्यिस्थापन पद्धतीच्या 
प्रात्यवक्षकाांच ेआयोजन करण्यात याि.े सदर प्रात्यवक्षकाांतर्गत प्रवत हेक्टरी 20 फेरोमेन सापळ्याांद्वारे रु्लाबी 
बोंडअळीच े मोठ्या प्रमाणािर पतांर् पकडून (Mass Trapping) नष्ट्ट करण्यात यािते, जेणेकरुन वकडीच े
पुढील जीिनचक्र खांडीत होण्यास मदत होईल. तसेच, रायकोग्रामा बकॅ्री या परोपजीिी वकटकाांची प्रवत 
हेक्टरी 1.50 लाख अांडी याप्रमाणे दोन िळेा प्रसारण करण्यात याि.े प्रवत रायकोकाडग 20 हजार अांडी 
याप्रमाणे प्रवत हेक्टरी एकूण 15 रायकोकाडग रे्तकऱयाांना उपलब्ि करुन देण्यात यािते. सदर 
प्रात्यवक्षकाकरीता खालीलप्रमाणे कायगिाही करािी. 

10.2.1 मागील विात गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुभाव सतत आर्थिक नुकसान िातळीच्यावर गेलले्या गावाची पनवड 
वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांनी करावी. तसेच सदर गाव कािसू पिकाच्या शेतीशाळेसाठी पनवड 
केलेल ेअसाव.े 

10.2.2 गावात कािूस पिकाच ेकमीत कमी 100 हेक्टर िेरणी क्षेत्र असाव.े प्रात्यपक्षकासाठी शेताची पनवड करताना 
प्रपत शेतकरी एक एकर याप्रमाणे पकमान 25 शेतकऱयाांची पनवड करावी. शेतीशाळेसाठी पनवडलले्या 
शेतकऱयाांच्या शेतावर सदरच ेप्रात्यपक्षक राबपवण्यात याव.े 

10.2.3 प्रात्यपक्षकासाठी आवश्यक 10 हेक्टर क्षेत्राची पनवड करताना सदर 10 हेक्टर क्षेत्राच ेप्रत्येकी 2.50 हेक्टर 
याप्रमाणे चार गट करावते. सदर चार गट गावाच्या चार पदशाांकडे असतील. कृपि सहाय्यकाांनी शक्यतो 
रथत्यालगतच्या कािसू क्षते्राची व शेतकऱयाांची पनवड करावी. गुलाबी बोंडअळी पनयांत्रणासाठी 20 कामगांध 
सािळे प्रपत हेक्टर या प्रमाणे िापर करािा. 
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10.2.4 प्रात्यपक्षकाचा फलक शेतकऱयाने थवखचाने रत्याच्याकडेला दशणनी भागात लावावा व त्यावर खालील मापहती 
नमूद करावी. सांबांधीत कृपि ियणवके्षकाने त्याप्रमाणे फलक लावल्याची व त्यातील मापहती अद्यावत असल्याची 
खात्री करावी.  

क्रॉपसपॅ 2019-20 अांतर्गत गुलाबी बोंडअळी एकास्त्मक हयवथिािन प्रात्यवक्षक 

र्ािाचे नाि:-----------------       तालुका:---------------------       वजल्हा:------------------- 

र्ािातील प्रात्यवक्षकाांतर्गत एकूण समाविष्ट्ठ क्षेत्र: -------- हेक्टर 

रे्तकरी नाि: ------------------ सांपकग  क्रमाांक: ----------------- कापसू पीक िाण:----------------  
रे्त र्ट क्र.: ----------------      प्रात्यवक्षकातील क्षेत्र: ----- हेक्टर    लार्िड वद:      /     /2019 

फेरोमेन सापळे लािल्याचा वद.: /     /2019                          सांख्या:----- 

पवहला ल्यूर बदलल्याचा वद.: /     /2019                             दुसरा ल्यूर बदलल्याचा वद.: /     /2019 

ट्रायकोग्रामा बॅक्ट्री अांडी प्रसारण 

प्रिम प्रसारण अांडी सांख्या:---- लाख वद.: /   /2019  दुसरे प्रसारण अांडी सांख्या:---- लाख वद.: /    /2019 

कृवि सहाय्यकाचे नाि:---------------------          सांपकग  क्रमाांक: -----------------                    

10.2.5 मोठया प्रमाणावर ितांग िकडून (Mass Trapping) नष्ट करण्यासाठी वनिड केलले्या रे्तात कापसू 
लार्िडीच्या 45 वदिसाांनतर प्रवत हेक्टरी 20 फेरोमेन सापळे लािािते ि वनयवमतपणे त्याांची उांची वपकापेक्षा 
1 फुट उांच राहील अस े पहाि.े सपाळयात अडकलले्या पतांर्ाांची सांख्या मोजून ते नष्ट्ट करािते. ल्यरूच्या 
क्रीयाशीलतेनुसार ते वळेेवर बदलावते. 

10.2.6 उपलब्ितेनुसार रायकोग्रामा बॅक्री या परोपजीिी वकटकाांची प्रवत हेक्टरी 1.50 लाख अांडी याप्रमाणे कापूस 
लार्िडीच्या 45 ते 75 वदिसाांच्या दरम्यान एक आठिड्याच्या अांतराने दोन िळेा प्रसारण कराि.े  

10.2.7 सदर र्ािातील प्रात्यवक्षकाांच्या वठकाणी कृवि विद्यापीठ/कृवि महाविद्यालय/ RAWE विद्याथी/कृवि सांर्ोिन 
कें द्र तसचे वजल्सासाठी वनयकु्त केलेल्या कृवि विज्ञान कें द्र येथील र्ास्त्रज्ञ ि लाभार्थ्यांर्ी सांिाद घडिून 
आणािा ि त्याांनी केलले्या मार्गदर्गनाची नोंद कृवि सहाय्यकाांनी क्षेत्रीय स्तरािरील नोंदिहीत करािी. 
नोंदिहीमध्ये खालील प्रपत्राांत नोंदी अद्याित ठेिाव्यात. 

प्रपत्र-अ: वनविष्ट्ठा तपर्ील 
क्रॉपसपॅ 2019-20 अांतर्गत गुलाबी बोंडअळी एकास्त्मक हयवथिािन प्रात्यवक्षक 

कृवि सहाय्यकाचे नाि:   सांपकग  क्रमाांक: 
र्ािाचे नाि: तालुका: वजल्हा: 
प्रात्यवक्षकाांतर्गत एकूण समाविष्ट्ठ क्षते्र: -------- हेक्टर   समाविष्ट्ठ रे्तकरी सांख्या:  
फेरोमेन सापळे उपलब्ि करुन वदल्याचा वदनाांक:    
एकूण सापळे सांख्या:  एकूण ल्यरू सांख्या: 
ट्रायकोग्रामा बॅक्ट्री (ट्रायकोकाडण) उपलब्ि करुन वदल्याचा 1) वदनाांक: सांख्या: 

 2) वदनाांक: सांख्या: 
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रे्तकरी 
नाि ि 
सांपकग  
क्रमाांक 

रे्त 
र्ट 
क्र. 

प्रात्यवक्षक 
अांतर्गत 

क्षेत्र 
(हेक्टर) 

कापसू 
पीक 
िाण 

पीक 
लार्िड 
वदनाांक 

फेरोमेन सापळे 
लािल्याचा 
वदनाांक ि 

सांख्या 

पवहला 
ल्यरू 

बदलल्या
चा वदनाांक 

दुसरा ल्यरू 
बदलल्या
चा वदनाांक 

रायकोकाडग 
1 ल ेप्रसारण 

वदनाांक ि 
सांख्या 

रायकोकाडग 
2 रे प्रसारण 
वदनाांक ि 

सांख्या 
          
          

प्रपत्र-ब: अविकारी/र्ास्त्रज्ञ क्षते्रीय भटेीचा तपर्ील 
क्रॉपसपॅ 2019-20 अांतर्गत गुलाबी बोंडअळी एकास्त्मक हयवथिािन प्रात्यवक्षक 

कृवि सहाय्यकाचे नाि:   सांपकग  क्रमाांक: 
र्ािाचे नाि: तालुका: वजल्हा: 

अविकारी/र्ास्त्रज्ञ 
नाि, पदनाम, 

कायालय ि सांपकग  
क्रमाांक 

क्षेत्रीय 
भटेीचा 
वदनाांक 

रे्तकरी नाि, 
रे्त र्ट क्र. ि 
क्षेत्र (हेक्टर) 

कीड रोर् 
वनरीक्षणे, रु्लाबी 

बोंडअळी 
प्रादुभािाच ेप्रमाण 

कृवि 
सहाय्यकास 

वदलले्या 
सुचना 

पुढील 15 
वदिसाांत 

कराियाची 
कायगिाही 

स्िाक्षरी 

       
       

प्रपत्र-क: रे्तकरी भटेीचा तपर्ील 
क्रॉपसपॅ 2019-20 अांतर्गत गुलाबी बोंडअळी एकास्त्मक हयवथिािन प्रात्यवक्षक 

कृवि सहाय्यकाचे नाि:   सांपकग  क्रमाांक: 
र्ािाचे नाि: तालुका: वजल्हा: 

रे्तकरी नाि ि 
सांपकग  क्रमाांक 

पत्ता भटेीचा वदनाांक प्रात्यक्षीकातील 
रे्तकरी नाि 

अवभप्राय स्िाक्षरी 

      
      

10.2.8 सदर र्ािातील प्रात्यवक्षकाांच्या वठकाणी सांबांिीत कृवि पयगिके्षकाने दर 15 वदिसाांनी भटे द्यािी ि रे्तकऱयाांना 
मार्गदर्गन कराि.े तसचे, इतर सिग कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी याांनी प्रात्यवक्षकात सहभार्ी 
नसलले्या तालुक्यातील इतर रे्तकऱयाांस सदर प्रात्यवक्षकाच्या वठकाणी भटे देण्यास प्रिृत्त कराि.े त्याच 
बरोबर क्षते्रीय पाहणी दरम्यान तालुका स्तर ते आयुक्तालय स्तरािरील पयगिके्षण अविकाऱयाांनी प्रिान्याने 
भटेी देऊन रे्तकरी तसेच कमगचाऱयाांना मार्गदर्गन कराि ेि त्याच्या नोंदी िरीलप्रमाणे प्रपत्रात कराव्यात. 

10.2.9 प्रात्यवक्षकाांसाठीच्या वनविष्ट्ठा िळेेपूिी लाभाथीस उपलब्ि होण्यासाठी आिश्यक ते वनयोजन ि िळेापत्रक 
सांबांिीत मांडळ कृवि अविकारी याांनी तयार कराि ेि त्याप्रमाणे तालुका कृपि अपधकारी याांनी महाराष्ट्र कपि 
उद्योग पवकास महामांडळामाफण त आवश्यक फेरोमेन सािळे व ल्यसूणची िळेेपूिी उिललधता करुन द्यावी.  
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10.2.10 पजल्हा अपधक्षक कृपि अपधकारी तसचे पवभागीय कृपि सहसांचालक याांनी रायकोग्रामा बॅक्री या परोपजीिी 
वकटकाांच्या उत्पादक ि उपलब्ितेबाबत वनयोजन करुन त्याप्रमाणे तालुका कृवि अविकारी याांना अिर्त 
कराि.े तालकुा कृवि अविकारी याांनी र्ासकीय प्रयोर्र्ाळा, कृवि विद्यावपठे/ कृवि विज्ञान कें द्र इत्यादी 
उत्पादकाकडे थेट मार्णी करुन सदर वनविष्ट्ठाांची िळेेत उिललधता करुन द्यावी. 

10.3 मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळीचे मोठ्या प्रमाणािर पतांर् पकडणे (मास रनॅपर्) प्रात्यवक्षकाांचे आयोजन करणे:  

राज्यातील प्रत्येक कृवि मांडळातील एका र्ािात 5 हेक्टर क्षते्रािर मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास रॅनपर् 
प्रात्यवक्षकाांतर्गत फेरोमेन सापळे उभारणेसाठी 100 टक्के अनुदानािर प्रात्यवक्षकाच े आयोजन करण्यात 
येईल. सदर प्रात्यवक्षकाांतर्गत प्रवत हेक्टरी 38 फेरोमेन सापळ्याांद्वारे निीन लष्ट्करीअळीच ेमोठ्या प्रमाणािर 
पतांर् पकडून (Mass Trapping) नष्ट्ट करण्यात येतील, जणेेकरुन वकडीचे पुढील जीिनचक्र खांडीत होण्यास 
मदत होईल. सदर प्रात्यवक्षकाकरीता खालीलप्रमाणे कायगिाही करािी. 

10.3.1 मांडळामध्ये मका, ज्िारी, ऊस नकिा वकडीच्या अन्य यजमान वपकासाठी मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळीच े
मोठ्या प्रमाणािर पतांर् पकडणे (मास रॅनपर्) प्रात्यवक्षकाांचे आयोजन करण्यात याि.े 

10.3.2 मांडळातील मका, ज्िारी ि ऊस पीक क्षेत्र असणाऱया र्ािाांची यादी बनविण्यात यािी ि त्यापैकी सिात जास्त 
क्षेत्र असणाऱया वपकासाठी त्या सांबांिीत र्ािात मास रॅनपर् प्रात्यवक्षकाांचे आयोजन करण्यात याि.े सदर 
वपकाांच्या क्षेत्रामध्य ेजास्त फरक नसल्यास मका वपकास प्रािान्य देण्यात यािे. सदर गावाची पनवड वजल्हा 
अविक्षक कृवि अविकारी याांनी करावी. तसेच सदर गाव सांबांधीत पिकाच्या शेतीशाळेसाठी पनवड केलले े
असाव.े 

10.3.3 प्रात्यपक्षकासाठी शेताची पनवड करताना प्रपत शेतकरी 0.20 हे. याप्रमाणे पकमान 25 शेतकऱयाांची पनवड 
करावी. शेतीशाळेसाठी पनवडलेल्या शेतकऱयाांच्या शेतावर सदरचे प्रात्यपक्षक राबपवण्यात याव.े 

10.3.4 प्रात्यपक्षकासाठी आवश्यक 05 हेक्टर क्षेत्राची पनवड करताना सदर 05 हेक्टर क्षेत्राच ेप्रत्येकी 1.25 हेक्टर 
याप्रमाणे चार गट करावते. सदर चार गट गावाच्या चार पदशाांकडे असतील. कृपि सहाय्यकाांनी शक्यतो 
रथत्यालगतच्या क्षेत्राची व शेतकऱयाांची पनवड करावी. मास रॅनपर् प्रात्यवक्षकाांतर्गत निीन लष्ट्करीअळी 
पनयांत्रणासाठी 38 कामगांध सािळे प्रपत हेक्टर या प्रमाणे िापर करािा. 

             

1.5 ते 2 वक.मी. 

1.5 ते 2 वक.मी. 

1.5 ते 2 वक.मी. 

1.5 ते 2 वक.मी. 
र्ाि 

ल्यरूच्या क्रीयाशीलतेनुसार ते वळेेवर बदलावते 

1.25 हेक्टर  
प्रवत एकरी 8 फेरोमे सापळे 
 

1.
25

 हे
क्ट

र 
 

प्रव
त 

एक
री

 8
 फे

रो
मे 

सा
पळे

 
 

1.
25

 हे
क्ट

र 
 

1.25 हेक्टर  
प्रवत एकरी 8 फेरोमे सापळे 
 

मास रनॅपर् मॉडेल 
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10.3.5 प्रात्यपक्षकाचा फलक शेतकऱयाने थवखचाने रत्याच्याकडेला दशणनी भागात लावावा व त्यावर खालील मापहती 
नमूद करावी. सांबांधीत कृपि ियणवके्षकाने त्याप्रमाणे फलक लावल्याची व त्यातील मापहती अद्यावत असल्याची 
खात्री करावी.  

क्रॉपसपॅ 2019-20 अांतर्गत मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास रनॅपर् प्रात्यवक्षक 

र्ािाचे नाि:-----------------       तालुका:---------------------       वजल्हा:------------------- 

र्ािातील प्रात्यवक्षकाांतर्गत एकूण समाविष्ट्ठ क्षेत्र: -------- हेक्टर 

रे्तकरी नाि: ------------------ सांपकग  क्रमाांक: ----------------- कापसू पीक िाण:----------------  
रे्त र्ट क्र.: ----------------      प्रात्यवक्षकातील क्षेत्र: ----- हेक्टर    लार्िड वद:      /     /2019 

फेरोमेन सापळे लािल्याचा वद.: /     /2019                          सांख्या:----- 

पवहला ल्यूर बदलल्याचा वद.: /     /2019                             दुसरा ल्यूर बदलल्याचा वद.: /     /2019 

कृवि सहाय्यकाचे नाि:---------------------          सांपकग  क्रमाांक: -----------------                    

10.3.6 मोठया प्रमाणावर ितांग िकडून (Mass Trapping) नष्ट करण्यासाठी वनिड केलले्या रे्तात पीक 
लार्िडीच्या 15 वदिसाांनतर प्रवत हेक्टरी 38 फेरोमेन सापळे लािािते ि वनयवमतपणे त्याांची उांची वपकापेक्षा 
1 फुट उांच राहील अस े पहाि.े सपाळयात अडकलले्या पतांर्ाांची सांख्या मोजून ते नष्ट्ट करािते. ल्यरूच्या 
क्रीयाशीलतेनुसार ते वळेेवर बदलावते. 

10.3.7 सदर र्ािातील प्रात्यवक्षकाांच्या वठकाणी कृवि विद्यापीठ/कृवि महाविद्यालय/RAWE विद्याथी/कृवि सांर्ोिन 
कें द्र तसचे वजल्सासाठी वनयकु्त केलेल्या कृवि विज्ञान कें द्र येथील र्ास्त्रज्ञ ि लाभार्थ्यांर्ी सांिाद घडिून 
आणािा ि त्याांनी केलले्या मार्गदर्गनाची नोंद कृवि सहाय्यकाांनी क्षेत्रीय स्तरािरील नोंदिहीत करािी. 
नोंदिहीमध्ये खालील प्रपत्राांत नोंदी अद्याित ठेिाव्यात. 

प्रपत्र-ड: वनविष्ट्ठा तपर्ील 
क्रॉपसपॅ 2019-20 अांतर्गत मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास रनॅपर् प्रात्यवक्षक 

कृवि सहाय्यकाचे नाि:   सांपकग  क्रमाांक: 

र्ािाचे नाि: तालुका: वजल्हा: 

प्रात्यवक्षकाांतर्गत एकूण समाविष्ट्ठ क्षते्र: -------- हेक्टर   समाविष्ट्ठ रे्तकरी सांख्या:  

फेरोमेन सापळे उपलब्ि करुन वदल्याचा वदनाांक:    

एकूण सापळे सांख्या:  एकूण ल्यरू सांख्या: 
रे्तकरी नाि ि 
सांपकग  क्रमाांक 

रे्त र्ट 
क्र. 

प्रात्यवक्षक 
अांतर्गत क्षेत्र 

(हेक्टर) 

पीक 
िाण 

पीक 
लार्िड 
वदनाांक 

फेरोमेन सापळे 
लािल्याचा 

वदनाांक ि सांख्या 

पवहला ल्यूर 
बदलल्याचा 

वदनाांक 

दुसरा ल्यरू 
बदलल्याचा 

वदनाांक 
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प्रपत्र-इ: अविकारी/र्ास्त्रज्ञ क्षते्रीय भटेीचा तपर्ील 
क्रॉपसपॅ 2019-20 अांतर्गत मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास रनॅपर् प्रात्यवक्षक 

कृवि सहाय्यकाचे नाि:   सांपकग  क्रमाांक: 
र्ािाचे नाि: तालुका: वजल्हा: 
अविकारी/र्ास्त्रज्ञ 

नाि, पदनाम, 
कायालय ि सांपकग  

क्रमाांक 

क्षेत्रीय 
भटेीचा 
वदनाांक 

रे्तकरी 
नाि, रे्त 
र्ट क्र. ि 

क्षेत्र (हेक्टर) 

कीड रोर् वनरीक्षणे, 
मक्यािरील निीन 

लष्ट्करीअळी प्रादुभािाचे 
प्रमाण 

कृवि 
सहाय्यकास 

वदलले्या 
सुचना 

पुढील 15 
वदिसाांत 

कराियाची 
कायगिाही 

स्िाक्षरी 

       
       

प्रपत्र-फ: रे्तकरी भटेीचा तपर्ील 
क्रॉपसपॅ 2019-20 अांतर्गत मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास रनॅपर् प्रात्यवक्षक 

कृवि सहाय्यकाचे नाि:   सांपकग  क्रमाांक: 
र्ािाचे नाि: तालुका: वजल्हा: 

रे्तकरी नाि ि 
सांपकग  क्रमाांक 

पत्ता भटेीचा वदनाांक प्रात्यक्षीकातील 
रे्तकरी नाि 

अवभप्राय स्िाक्षरी 

      
      

10.3.8 सदर र्ािातील प्रात्यवक्षकाांच्या वठकाणी सांबांिीत कृवि पयगिके्षकाने दर 15 वदिसाांनी भेट द्यािी ि रे्तकऱयाांना 
मार्गदर्गन कराि.े तसचे, इतर सिग कृवि पयगिके्षक ि मांडळ कृवि अविकारी याांनी प्रात्यवक्षकात सहभार्ी 
नसलले्या तालुक्यातील इतर रे्तकऱयाांस सदर प्रात्यवक्षकाच्या वठकाणी भटे देण्यास प्रिृत्त कराि.े त्याच 
बरोबर क्षते्रीय पाहणी दरम्यान तालुका स्तर ते आयुक्तालय स्तरािरील पयगिके्षण अविकाऱयाांनी प्रिान्याने 
भटेी देऊन रे्तकरी तसेच कमगचाऱयाांना मार्गदर्गन कराि ेि त्याच्या नोंदी िरीलप्रमाणे प्रपत्रात कराव्यात. 

10.3.9 प्रात्यवक्षकाांसाठीच्या वनविष्ट्ठा िळेेपूिी लाभाथीस उपलब्ि होण्यासाठी आिश्यक ते वनयोजन ि िळेापत्रक 
सांबांिीत मांडळ कृवि अविकारी याांनी तयार कराि ेि त्याप्रमाणे तालुका कृपि अपधकारी याांनी महाराष्ट्र कपि 
उद्योग पवकास महामांडळामाफण त आवश्यक फेरोमेन सािळे व ल्यसूणची िळेेपूिी उिललधता करुन द्यावी.  

11. रे्तकरी रे्तीर्ाळा:  

सन 2019-20 मध्ये कापसू, सोयाबीन, भात, तरू, मका, ज्िारी, ऊस ि हरभरा वपकाांकरीता खरीप ि रब्बी 
हांर्ामात वपकवनहाय रे्तीर्ाळा राबिाियाच्या आहेत.  ही वपके क्रॉपसॅप प्रकल्पाांतर्गतही समाविष्ट्ठ असल्याने 
सदर वपकाांकरीता क्रॉपसपॅ सांलग्न रे्तीर्ाळा राबिाियाच्या आहेत. त्यानुसार सदर वपकाांच्या रे्तीर्ाळाांची 
मावहती क्रॉपसपॅ प्रकल्पाच्या अॅपमिून वनयवमतपणे ऑनलाईन भरण्याच्या दृष्ट्टीने सिग कृवि सहाय्यक ि कृवि 
पयगिके्षक याांनी रे्तीर्ाळेसाठी वनिडललेा प्रात्यवक्षक ललॉट हा क्रॉपसपॅ अांतर्गत सिके्षणासाठी अांतभूगत 
करािा. रे्तीर्ाळा कायगक्रम अांमलबजािणीबाबतच्या सविस्तर मार्गदर्गक सुचना सांदभीय वद.24/05/2019 
च्या पत्रान्िय े स्ितांत्ररीत्या वनर्गवमत करण्यात आलले्या आहेत. सदरच्या रे्तीर्ाळा कें द्र परुस्कृत राष्ट्रीय 
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अन्नसुरक्षा अवभयान (NFSM), राष्ट्रीय कृवि विकास योजना (RKVY), नानाजी देर्मखु कृवि सांजीिनी 
प्रकल्प (PoCRA), कृवि विस्तार कायगक्रमाांना विस्तार विियक सुिारणा करीता सहाय्य (आत्मा/ATMA) या 
योजनाांच्या समन्ियातून एकवत्रत स्िरुपात (Convergence) अांमलबजािणीबाबतचा आराखडा तयार करुन 
त्याप्रमाणे कायगक्रम राबविण्यात यािा. सदर प्रयोजनाथग िर नमदू केलेल्या कें द्र परुस्कृत योजनाांमध्य े
रे्तीर्ाळा/प्रवर्क्षणासाठी तरतूद केलेला वनिी प्रािान्याने खचग करण्यात यािा ि तदनांतर वनिी कमी 
पडल्यास आिश्यकतेनुसार क्रॉपसपॅ योजनेतून खचग भार्विण्यात यािा. रे्तीर्ाळेसाठी वनिडलेल्या 
रे्तकऱयाांना विविि योजनाांतील ि इतर कायगक्रमातील वनविष्ट्ठा िळेेत उपलब्ि करुन देण्यात याव्यात. 

12. ऑनलाईन पेस्ट मॉवनटरींर् ॲण्ड ॲडव्हायझरी सस्ट्व्हसेस (ओपीएमएएस) अांतर्गत कापूस रु्लाबी बोंडअळी ि इतर 
कीड रोर् व्यिस्थापन:  

12.1 राज्यात कृवि उन्नती कायगक्रमाांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अवभयान- व्यापारी वपके अांतर्गत “बीटी विरहीत” 
सघन कापसू विकास कायगक्रम राबविण्यात येतो. सदर कायगक्रमातील ऑनलाईन पेस्ट मॉवनटरींर् ॲण्ड 
ॲडव्हायझरी सस्ट्व्हसेस (ओपीएमएएस) हा घटक क्रॉपसॅप कायगक्रमार्ी सांलग्न करुन राबविण्यात यािा. 

12.2 क्रॉपसपॅ प्रकल्पाांतर्गत सिके्षणासाठी सदर कायगक्रम राबविण्यात येत असलले्या र्ािातील कापूस वपकाचा 
क्रॉपसपॅ प्रकल्पाांतर्गत रॅन्डम नकिा वनवित सिके्षणासाठी अांतभाि करता यईेल. त्यानुिांर्ाने मांडळ कृवि 
अविकारी याांनी वनयोजन कराि.े तसचे तालुका कृवि अविकारी, उपविभार्ीय कृवि अविकारी, वजल्हा 
अविक्षक कृवि अविकारी कायालयातील कृवि उपसांचालक ि वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांनी क्षेत्रीय 
भटेीदरम्यान सदरच्या र्ािातील वपकाचे सिके्षण कराि.े  

12.3 कापसू वपकाच्या सिके्षणाचा खचग प्राथम्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अवभयान- व्यापारी वपके अांतर्गत कापूस 
वपकाखालील सिके्षणाच्या तरतूदीतून करािा. त्यासाठीची तरतदू कृवि उपसांचालक, नर्दी वपके (विप्र-3) 
याांचेकडून उपलब्ि करुन देण्यात येईल ि उिगरीत खचग वनयवमत क्रॉपसपॅ प्रकल्पाांतून भार्विण्यात यािा. 
सदर बाबीिर झालेल्या खचाचा समािरे् सदर कायगक्रमाच्या मावसक प्रर्ती अहिालात करािा. सदर मावसक 
प्रर्ती अहिाल तसेच अांतीम उपयोवर्ता प्रमाणपत्र कृवि उपसांचालक, नर्दी वपके (विप्र-3) याांना पाठिनू 
त्याची प्रत कृवि उपसांचालक, पीक सांरक्षण (विप्र-7) याांना पृष्ट्ठाांकीत करािी. 

13. आपत्कालीन पवरस्ट्स्थतीत वपकाांिरील कीड रोर्ाांचे व्यिस्थापन करणे:  

13.1 सन 2019-20 मध्य े विरे्ित: कापसू वपकािरील रु्लाबी बोंडअळी; मका, ज्िारी ि ऊस वपकािरील निीन 
लष्ट्करीअळी तसचे ऊसािरील हुमणी कीड व्यिस्थापनािर भर द्याियाचा आहे. त्यानुिांर्ाने सदर वकडींचा 
प्रादुभाव वाढल्यास आर्थिक नुकसान िातळीच्या वरील गावाांत तात्काळ उिाययोजना करणेच्या दृष्टीने 
विविि योजना, अन्नसरुक्षा अपभयान कायणक्रमाांतगणत एकास्त्मक कीड रोग हयवथिािनाकरीता उिललध 
तरतदूीतून योजनेच्या मागणदशणक सचुनाांनुसार शेतकऱयाांना रासायपनक कीटकनाशक या आित्कालीन 
पनपवष्ठाांसाठी अनुदान उिललध करुन देण्यात याव.े  

13.2 रे्तकऱयाांना स्िखचाने कीड व्यिस्थापनाबाबत उद्यकु्त कराि.े आपत्कालीन परीस्ट्स्थतीमध्ये आर्षथक नुकसान 
सांकेत पातळीच्या िरील कीड-रोर् प्रादुभािग्रस्त क्षेत्राची व्यालती मोठ्या प्रमाणािर असल्यास त्या वठकाणी 
सांबांिीत वपकासाठी विविि कें द्र ि राज्य परुस्कृत योजनाांमिील एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापनासाठी उपलब्ि 
तरतदूीतून तसचे वजल्हा परीिदेकडील योजनाांमिून पीक सांरक्षण वनविष्ट्ठाांच्या िापराद्वारे सदर प्रादुभािग्रस्त 
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क्षेत्र आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच्या खाली ठेिण्यासाठी आिश्यक ती सिग कायगिाही करािी. 
आिश्यकतेनुरुप वजल्हा वनयोजन ि विकास योजना नकिा तत्सम वजल्हा स्तरािरील योजनाांच्या वनिीच े
समन्ियाने याबाबत कायगिाही करािी. 

13.3 मार्ील ििांतील अनुभिाचा विचार करता ज्या वठकाणी सतत हॉट स्पॉट (कीड रोर् प्रिण क्षते्र) वनमाण होत 
आहे अर्ी वठकाणे वनवित करािीत ि त्या वठकाणी कीटकनार्काांच्या उपलब्ितेबाबत प्रािान्याने वनयोजन 
कराि.े तसेच, चाल ु ििीच्या कीड रोर् प्रादुभािाच्या मावहतीप्रमाणे प्रादुभािग्रस्त क्षते्रातील रे्तकऱयाांना 
कीटकनार्क परुिठ्याबाबत वनयोजन कराि.े 

14. कृवि विज्ञान कें द्र (केव्हीके) माफग त रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन प्रत्यवक्षक ि मक्यािरील निीन 
लष्ट्करीअळी मास रनॅपर्  प्रत्यवक्षक कायगक्रमािर देखरेख:  

रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन प्रत्यवक्षक ि मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास 
रॅनपर् प्रत्यवक्षकासाठी वनिडेल्या र्ािात राबिायच्या बाबींबाबत मार्गदर्गन करणे, सदर र्ािात भटेी देऊन 
कायगक्रमाच े सवनयांत्रण करणे, प्रादुभािानुसार कीड व्यिस्थापनाबाबत रे्तकऱयाांना मार्गदर्गन करणेसाठी 
विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांनी 30 जून पुिी प्रत्येक वजल्सासाठी कृवि विज्ञान कें द्राची वनयकु्ती करािी.  
एका वजल्सात एकपेक्षा जास्त कृवि विज्ञान कें द्र कायगरत असल्यास त्या सिग कृवि विज्ञान कें द्राांना कायगक्षेत्राच े
िाटप करुन कायगक्रमाची अांमलबजािणी करण्यात यािी. कृवि विज्ञान कें द्र याांनी या अनुिांर्ाने केलले्या 
फीरस्तीकरीता इांिन (पीओएल) ि आकस्ट्स्मक खचाची तरतूद करण्यात आली असनू सांपूणग तरतदू 
प्रकल्पाच्या सुरुिातीलाच एकाच िळेी सांबांिीत कृवि विज्ञान कें द्रास वजल्हा स्तरािरुन अदा करािी. सदर 
कृवि विज्ञान कें दे्र मुद्दा क्र.4.8 नुसार पुढीलप्रमाणे कायगिाही करतील.  

14.1 प्रकल्पाांतर्गत रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन प्रत्यवक्षक ि मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास 
रॅनपर् प्रत्यवक्षका प्रभािीपणे राबविण्याच्या दृष्ट्टीने सदर कायगक्रमाचे वजल्हास्तरािरील समन्ियन 
प्रकल्पाांतर्गत कृवि विद्यापीठ स्तरािर वनयुक्त केलेल े सांर्ोिन सहयोर्ींसह करतील. वजल्हावनहाय वनिड 
केलेल्या र्ािात पीक लार्िड तांत्रज्ञानाच्या विविि बाबी ि एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन बाबींबाबत सांर्ोिन 
सहयोर्ी याांचसेह  सांबांिीत र्ािातील कृवि सहाय्यकाांना मार्गदर्गन ि मदत करतील.   

14.2 रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन ि मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी मास रॅनपर् प्रत्यवक्षकासाठी 
वनिडलेल ेर्ािात राबिायच्या एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन बाबींच ेवनयोजन ि मार्गदर्गन करतील. 

14.3 पीक हांर्ामात प्रत्यके मवहन्यात सदर रु्लाबी बोंडअळी एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापन प्रत्यवक्षक ि मक्यािरील 
निीन लष्ट्करीअळी मास रनॅपर् प्रत्यवक्षकासाठी वनिडलले्या र्ािात क्षेत्रीय भटेी देऊन वनयोजनाप्रमाणे 
कायगिाही होत असल्याची खात्री करतील. त्याचबरोबर, क्षेत्रीय भटेीदरम्यान ज्या वठकाणी कीड रोर्ाची 
स्ट्स्थती आर्षथक नुकसान पातळीच्यािर रे्ली आहे त्या वठकाणी तपासणी करुन कीडरोर् व्यिस्थापनाच्या 
दृष्ट्टीने रे्तकऱयाांना मार्गदर्गन करतील.  

14.4 रे्तीर्ाळा िर्ांस उपस्ट्स्थत राहून मार्गदर्गन करणे, पीक िाढीच े सिुारीत तांत्रज्ञानाबाबतच्या ताांत्रीक 
मावहतीची सांर्णकीय प्रत  (सॉफ्ट कॉपी) वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांना उपलब्ि करुन देणे तसेच, 
सदर मावहती विविि प्रसार माध्यमाांद्वारे प्रकार्ीत करण्याची कायगिाही करतील. 

14.5 कृवि विज्ञान कें द्र याांनी प्रत्येक मवहन्यास झालले्या खचाचा अहिाल वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांचेकडे 
दर मवहन्याच्या पाच तारखेपयंत सादर करािा ि वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांनी सदर खचाचा 
अांतभाि प्रकल्पाच्या मावसक प्रर्ती अहिालात करािा. 
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15. प्रकल्प सवनयांत्रण कायगपध्दती: 
या प्रकल्पातील सिके्षणाद्वारे प्रालत होणाऱया वनरीक्षणाांिर आिारीत तालुकावनहाय ि वजल्हावनहाय 

विश्लेिण करुन आिश्यक त्या उपाययोजना अत्यांत तातडीने हाती घेणे आिश्यक असल्याने खालीलप्रमाणे 
कीड रोर् व्यिस्थापनासाठी सवनयांत्रण कायगपध्दती वनिारीत करण्यात येत आहे. 

15.1 कृवि आयुक्तालय स्तर:  
15.1.1 कृवि आयुक्तालय स्तरािरील पीक सांरक्षण कक्षाकडून प्रालत वनरीक्षणाांच्या आिारे विश्लिेण केल ेजाईल ि 

वजल्हावनहाय विश्लिेण विभार्ीय कृवि सहसांचालक ि वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांना ई-मेलद्वारे 
पाठविण्यात येईल. तसेच, सालतावहक कीड रोर् पवरस्ट्स्थतीचा अहिाल र्ासनास सादर करण्यात यईेल. 

15.1.2 ज्या वठकाणी कीड रोर्ाांची तीव्रता आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच्यािर वदसून यईेल त्या वठकाणी 
तालुकावनहाय विश्लेिण कृवि आयुक्तालयामाफग त स्ियांचलीत ईमेलद्वारे (Auto email) पाठविण्यात येईल.  

15.1.3 कीड रोर्ाांच ेसिके्षण, रे्कऱयाांना सल्ला देणे तसचे कीड रोर्ाांची तीव्रता आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच्या 
जिळ ि त्यािर रे्लेल्या र्ािाांची तालुकावनहाय मावहती प्रकल्पाच्या सांकेतस्थळािर खुल्या स्िरुपात 
जनतेसाठी उपलब्ि करुन देण्यात यईेल.  

15.1.4 राज्यातील वपकाांिरील वकडींची तीव्रता आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच े खाली राहण्यासाठी कृवि 
सहसांचालक (विस्तार ि प्रवर्क्षण-3) हे सांबांिीत विभार्ीय कृवि सहसांचालकाांकडे िळेोिळेी पाठपुरािा करुन 
आढािा घेतील.  

15.1.5 सांचालक, विस्तार ि प्रवर्क्षण सदर प्रकल्पाचा िळेोिळेी आढािा घेऊन ि क्षते्रीय भटेी देऊन कीड रोर् 
पवरस्ट्स्थती वनयांत्रणात आहे याबाबत खात्री करतील. तसचे सालतावहक कीड रोर् पवरस्ट्स्थतीचा अहिाल 
र्ासनास सादर करतील. 

15.2 विभार्स्तर:  
15.2.1 विभार्ीय स्तरािर विभार्ीय कृवि सहसांचालक हे प्रकल्पाचे वनयोजन ि अांमलबजािणी बाबत आढािा घेिून 

सांवनयांत्रण करतील.  

15.2.2 ऑनलाईन विश्लिेणाप्रमाणे प्रालत ॲडव्हायझरीनुसार कराियाच्या आिश्यक त्या उपाययोजना युध्दपातळीिर 
मोवहम स्िरुपात राबविणे तसचे, ज्या वठकाणी कीड रोर्ाची पवरस्ट्स्थती आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच्या 
िर असले, अर्ा परीस्ट्स्थतीत िळेच्या िळेी पाठपरुािा करुन विभार्ातील कीड रोर्ाांच्या वनयांत्रणासाठी 
उपाययोजना, वनयोजन ि अांमलबजािणी करुन कीड रोर्ाांची तीव्रता आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच े
खाली ठेिण्याची सांपूणग जबाबदारी सांबांिीत विभार्ाचे विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांची राहील.  

15.2.3 तालुक्यातील 50 टक्के िेक्षा जाथत क्षेत्र सलग दोन आठवडे आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच्या िर गेल्यास 
तालुक्यातील सांबांधीत गावाांत कें द्रीय िीक सांशोधन सांथिा/कृपि पवद्यािीठ शास्त्रज्ञ याांचदे्वारे क्षेत्रीय भटेीद्वारे 
कारणपममाांसा तिासणे व त्यावर उिाय योजना सचुपवणे, पवपवध योजनाांच्या समन्वयाने प्रादुभावीत क्षते्रासाठी 
कीटकनाशकाांची उिललधता करणे ि  त्याबाबतची मावहती सांकेतस्थळािर भरण्याची जबाबदारी विभार्ीय 
कृवि सहसांचालक याांची असले.  

15.2.4 आपत्कालीन पवरस्ट्स्थतीत कीड रोर् वनयांत्रणासाठी प्रादुभगिग्रस्त क्षेत्रात सांबांिीत वपकाांच्या सिग प्रकारच्या कें द्र 
ि राज्य पुरस्कृत योजनाांमिील एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापनासाठी तरतदू असलले्या पीक सांरक्षण 
वनविष्ट्ठाांद्वारे सदर प्रदुभािग्रस्त क्षेत्र आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच्या खाली आणण्याकरीता वनयोजन ि 
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सवनयांत्रण सांबांिीत विभार्ीय कृवि सहसांचालक करतील. तसेच, आिश्यकतेनुरुप वजल्हा वनयोजन ि 
विकास योजना नकिा तत्सम वजल्हा स्तरािरील योजनाांच्या वनिीचे समन्ियाने वनविष्ट्ठाांची रे्तकऱयाांना 
उपलब्ितेच्या अनुिांर्ाने सांबांिीत विभार्ीय कृवि सहसांचालक कायगिाही करतील.  

15.2.5 विभार्ातील कीड रोर् स्ट्स्थतीबाबतची आकडेिारीसह मावहती रेवडओ, आकार्िाणी, ितृ्तपत्र े तसेच, इतर 
माध्यमाांद्वारे प्रवसध्दीस देण्याची जबाबदारी विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांची राहील.  

15.2.6 विभार्ातील मास्टर रेनसगच ेकृवि विद्यापीठात तसेच उपविभार्ातील एक अविकारी/कमगचारी याांच ेराष्ट्रीय 
िनस्पती आरोग्य व्यिस्थापन सांस्था (एनआयपीएचएम)- हैद्राबाद येथील प्रवर्क्षणाचे समन्िय, वनयोजन ि 
सांवनयांत्रण करण्याची जबाबदारी विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांची राहील.  

15.2.7 रु्लाबी बोंडअळी व्यिस्थापनाच्या दृष्ट्टीने विभार्ाांतर्गत येणाऱया वजननर्/प्रनसर् वमल्स, माकेटयाडग, कापसाची 
र्ोडाऊन तसेच कापसू उत्पादक रे्तकऱयाने साठिणकू केलेला कापसू इत्यादी वठकाणी कामर्ांि सापळे ि 
प्रकार् सापळे लािणेबाबत प्रचार प्रवसद्धी करणे, तसेच अविनस्त अविकाऱयाांना मार्गदर्गन ि सवनयांत्रण 
कराियाची वठकाणे वनवित करुन देण्याची जबाबदारी विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांची राहील. 

15.2.8 विभार्ीय स्तरािर विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांच्या अध्यक्षतेखाली विभार्ातील सिग वजल्हा अविक्षक कृवि 
अविकारी याांची विभार्ीय प्रकल्प सांवनयांत्रण सवमती स्थापन करािी. विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांच े
कायालयातील अविक्षक कृवि अविकारी हे या सवमतीच े सदस्य सवचि असतील. या सवमतीची प्रत्येक 
मवहन्याच्या पवहल्या आठिड्यात बैठक घेण्यात यािी. सदर बैठकीमध्य े कीड रोर् व्यिस्थापनाबाबत 
वजल्हावनहाय स्ट्स्थती तेथे केलले्या उपाय योजनाांचा आढािा घेऊन त्याबाबतचे पुढील वनयोजन कराि े ि 
बैठकीच्या इवतिृत्ताबरोबर प्रकल्पाचा वजल्हावनहाय भौवतक, आर्षथक, लक्ष ि साध्य याबाबतचा मावसक प्रर्ती 
अहिाल विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांचे मान्यतेने कृवि आयुक्तालयास सादर करण्याची जबाबदारी 
विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांचे कायालयातील अविक्षक कृवि अविकारी याांची असले. 

15.2.9 विभार्ीय कृवि सहसांचालक वनयवमतपणे बाबवनहाय खचाचा आढािा घेतील. अत्यािश्यक परीस्ट्स्थतीमध्य े
एखाद्या वजल्साकडे विवर्ष्ट्ठ बाबीिरील वनिी अखर्षचत राहत असल्यास ि त्याच बाबीसाठी इतर 
वजल्साांकडून िाढीि मार्णी असल्यास सदर त्याच बाबीकरीता विभार्ास मांजूर वनिीच्या मयादेत 
वजल्हाांतर्गत बदल करण्याच े अविकार विभार्ीय कृवि सहसांचालक याांना असतील. याबाबत अखर्षचत 
राहणारा वनिी तसेच िाढीि मार्णीबाबत सांबांिीत वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांनी वदलेली स्पष्ट्टीकरणे 
विभार्ीय कृवि सहसांचालक विचारात घेतील. 

15.2.10 कीड रोर् वनरीक्षणाांची नोंदणी तसेच, कीड रोर् व्यिस्थापनाबाबत आवण अन्य बाबींसांदभात रे्तकऱयाांना 
मार्गदर्गन करण्यासाठी मोबाईल इांटरनेट खचासाठीची रक्कम दरमहा क्षेत्रीय कमगचाऱयाांना वमळत 
असल्याबाबत विभार्ीय कृवि सहसांचालक हे वनयवमतपणे आढािा घेऊन खातरजमा करतील. तसेच, क्षते्रीय 
कमगचाऱयाांकडून याबाबत तक्रारी होणार नाहीत याची ते दक्षता घेतील. 

15.3 वजल्हास्तर:  
15.3.1 वजल्हा अिीक्षक कृवि अविकारी याांच े अध्यक्षतेखालील वजल्हा मावसक चचासत्र तसचे, वजल्हास्तरािर 

स्थापन केलले्या वजल्हास्तरीय कीड/रोर् सिके्षण, वनदान ि सल्लार्ार पथकाद्वारे कीड रोर् परीस्ट्स्थतीचा दर 
मवहन्याला आढािा घेणे, सिके्षण चमूच ेवजल्हा नकिा उपविभार् स्तरािर प्रवर्क्षण आयोवजत करणे, मार्ील 
ििांतील अनुभिाचा विचार करता ज्या वठकाणी सतत हॉट स्पॉट (कीड रोर् प्रिण क्षेत्र) वनमाण होत आहे 
अर्ी वठकाणे वनवित करणे, पीक सांरक्षणासाठी जैविक/रासायवनक वकडनार्काांची वनविती ि तालुकावनहाय 
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उपलब्िता करुन देणे, कीड रोर् वनयांत्रणाची मोवहम राबिनू कीड रोर्ाांची तीव्रता आर्षथक नुकसान सांकेत 
पातळीच्या खाली आणण्याची सांपणूग जबाबदारी सांबांिीत वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी ि तालकुा कृवि 
अविकारी याांची राहील.  

15.3.2 रु्लाबी बोंडअळी व्यिस्थापन तसेच मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी व्यिस्थापनाच्या दृष्ट्टीने वजल्हा अविक्षक 
कृवि अविकारी हे सांचालक, वनविष्ट्ठा ि रु्ण वनयांत्रण याांचकेडून वजल्हावनहाय नेमून वदल्यानुसार सांबांिीत 
वबयाणे उत्पादक कां पन्याांर्ी सांपकग  सािून कीड व्यिस्थापनाबाबत व्यापक मोवहम राबितील. वजल्हा अविक्षक 
कृवि अविकारी हे प्रत्येक तालुक्यामिून कापसू वपकासाठी एक ि मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी 
व्यिस्थापनाकरीता एका र्ािाची वनिड करुन तेथे हांर्ामाच्या सुरुिातीपासून एकास्ट्त्मक कीड व्यिस्थापनाच े
दृष्ट्टीने सांबांिीत वबयाणे उत्पादक कां पन्याांसह सांयुक्तरीत्या कायगिाही करतील.  

15.3.3 र्ासन वनणगय क्र. कृवि ि पदुम विभार्, वकरोवन-2018/प्र.क्र.84/4 अे, वदनाांक 13/08/2018 अन्िय े
वजल्हाविकारी याांचे अध्यक्षतेखाली र्ठीत करण्यात आलेल्या वजल्हास्तरीय सवमतीद्वारे कापसू वपकािरील 
रु्लाबी बोंडअळी तसचे मक्यािरील निीन लष्ट्करीअळी व्यिस्थापनाच्या दृष्ट्टीने कराियाच्या उपाय योजनाांच े
वनयोजन करुन त्याची अांमलबजािणी ि आढािा घेण्याबाबत वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी कायगिाही 
करतील. कायगक्षेत्रातील र्ाि, तालुका ि वजल्हा पातळीिरील कापसू  ि मका पणन ि प्रक्रीया सांबांिीत 
व्यक्ती/ सांबांिीत सांस्था, वबयाणे, खते, वकटकनार्के उत्पादक/वितरक/विके्रते, कृवि विज्ञान कें द्र, वजल्हा 
मावहती अविकारी, कृवि विकास अविकारी याांच्यार्ी समन्िय सािून त्याांच े कीड वनयांत्रणामिील 
योर्दानासाठी वजल्हाविकारी याांचे अध्यक्षतेखाली वनयवमत बैठका घेऊन रु्लाबी बोंडअळी ि मक्यािरील 
निीन लष्ट्करीअळी वनयांत्रणाबाबत त्याांना ऊद्यकु्त करतील  ि त्याबाबत योग्य ते आदेर् वनर्गवमत करतील.  

15.3.4 वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी हे त्याांच्या वजल्सातील या प्रकल्पाच ेसांपणूग सांवनयांत्रण त्याांचे कायालयातील 
कृवि उपसांचालकामाफग त करतील.  

15.3.5 मांडळामधील 50 टक्के िके्षा जाथत क्षेत्र सलग दोन आठवडे आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच्या िर गेल्यास 
मांडळातील सांबांधीत गावाांत कृपि पवज्ञान कें द्र/कृपि पवद्यािीठ शास्त्रज्ञ याांचेद्वारे क्षेत्रीय भटेी, मोबाईल ॲपद्वारे 
रॅन्डम सवके्षण व शेतकऱयाांना मागणदशणन करणे, प्रादुभावीत क्षेत्रासाठी पवपवध िीक योजनाांतून 
कीटकनाशकाांची उिललधता करणे ि केलले्या उपाय योजनाांची मावहती सांकेतस्थळािर भरण्याची 
जबाबदारी वजल्हा अिीक्षक कृवि अविकारी याांची असेल. 

15.3.6 उपविभार्ास आठिड्यास वनिारीत केललेी एसएमएसची सांख्या पणूग झाल्यास उपविभार्ाकडून पाठविलले्या 
तालुकावनहाय ॲडव्हायझरी एसएमएसच्या मसूद्यानुसार सदर ॲडव्हायझरी वजल्हास्तरािरुन सांबांिीत 
तालुक्यातील रे्तकऱयाांना एसएमएसद्वारे पाठविण्याची जबाबदारी प्रथमत: उपविभार्ीय कृवि अविकारी ि 
त्यानांतर वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांची रावहल.  

15.3.7 कीड रोर् वनरीक्षणाांची नोंदणी तसेच, कीड रोर् व्यिस्थापनाबाबत आवण अन्य बाबींसांदभात रे्तकऱयाांना 
मार्गदर्गन करण्यासाठी मोबाईल इांटरनेट खचासाठीची रक्कम दरमहा क्षेत्रीय कमगचाऱयाांच्या बँक खात्यािर 
जमा करण्याची जबाबदारी ही वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांची राहील. याबाबत क्षेत्रीय कमगचाऱयाांकडून 
तक्रारी होणार नाहीत याची ते दक्षता घेतील. 

15.3.8 दर पांिरिड्यास ऑनलाईन अहिाल नोंदणी, विद्यावपठाकडून प्रालत होणाऱया ॲडव्हायजरी, एसएमएसद्वारे 
द्याियाचे रे्तकरी सांदेर्, अहिालानुसार कीड-रोर् पवरस्ट्स्थती, कीड रोर्ाबाबत आर्षथक नुकसान सांकेत 
पातळीच्यािर रे्ललेी र्ाि/े तालुके ि याबाबत केलेली कायगिाही, कीड रोर्ाबाबत आपत्कालीन पवरस्ट्स्थती 
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वनमाण झालेली र्ाांि े / तालकेु याबाबत केलले्या वनविष्ट्ठाांच्या परुिठयाबाबतचे वनयोजन, प्रवसध्दीबाबत 
केलेली कायगिाही इत्यादीबाबत पुढील प्रपत्रात िस्तुस्ट्स्थती अहिाल (Fact sheet) तसेच, प्रकल्पाच्या 
भौवतक-आर्षथक, लक्ष-साध्य प्रर्तीबाबत मावसक अहिाल तयार करुन विभार्ीय प्रकल्प सवनयांत्रण 
सवमतीच्या बठैकीस सादर करणे तसचे, विभार्ीय प्रकल्प सवनयांत्रण सवमतीच्या बैठकीत यािर चचा करुन 
काही अडचणी असल्यास त्या सोडविण्याच्या दृष्ट्टीने सांबांिीताांकडे पाठपरुािा करण्याची जबाबदारी वजल्हा 
अविक्षक कृवि अविकारी कायालयातील कृवि उपसांचालक याांची राहील.  

15.3.9 वजल्सातील सिग मांडळ कृवि अविकारी, कृवि पयगिके्षक ि कृवि सहाय्यक याांच ेकीड रोर् सिके्षण प्रवर्क्षण ि 
मोबाईलद्वारे अहिाल नोंदणी प्रवर्क्षणाच े िळेोिळेी वनयोजन ि त्याप्रमाणे प्रवर्क्षणाांच े आयोजन करण्याची 
सांपणूग जबाबदारी जबाबदारी वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी कायालयातील कृवि उपसांचालक याांची 
राहील.  

15.3.10 वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी कायालयातील कृवि उपसांचालक हे खरीप हांर्ामाच्या सुरुिातीलाच 
वजल्सासाठी कृवि विद्यावपठाांचे वजल्हा प्रवतनीिींची सांबांिीत कृवि विद्यावपठाांच्या कीटकर्ास्त्र विभार् प्रमुख 
याांचेकडून नेमणकू करुन घेतील. 

कृवि उपसांचालक (वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांचे कायालय) याांनी सादर कराियाचा पावक्षक िस्तुस्ट्स्थती 
अहिाल (Fact sheet) 

   विभार्:-          वजल्हा:-      अहिालाचा कालाििी:- 

अ. 
क्र. 

तपवर्ल केलले्या कायगिाहीची 
मावहती 

1 कृवि सहाय्यकाांच्या ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या सिके्षण अहिालाांची पावक्षक सांख्या   
2 कृवि पयगिके्षकाांच्या ऑनलाईन नोंदणी केलले्या सिके्षण अहिालाांची पावक्षक सांख्या  
3 मांडळ कृवि अविकाऱयाांच्या ऑनलाईन नोंदणी केलले्या सिके्षण अहिालाांची पावक्षक 

सांख्या  

4 कृवि विद्यापीठाकडून प्रालत झालेल्या तालुकावनहाय ॲडव्हायजरींची पावक्षक सांख्या.  
5 प्रत्येक तालुक्यासाठी सांबांिीत पांिरिड्यासाठी आठिड्यातून दोन िळेा प्रत्येक 

सिके्षीत वपकाकरीता ॲडव्हायजरी प्रालत झाली आहे काय? नसल्यास तालुक्याचे 
नाांि, कालाििी ि कारणे. 

 

6 एसएमएसव्दारे ॲडव्हायजरी देण्यासाठी नोंदिलले्या रे्तकऱयाांची सांख्या.  
7 रे्तकऱयाांना पाठिलले्या पावक्षक ॲडव्हायजरी एमएमएसची सांख्या.  
8 कीड रोर् व्यिस्थापनाच्या दृष्ट्टीने विविि छावपल ि ईलेक्रॉवनक प्रवसद्धी माध्यमाांद्वारे 

केलेल्या जनजारृ्तीचा वपकवनहाय तपर्ील.  

1 घडीपवत्रका सांख्या  
2 वभतीपत्रके सांख्या  
3 मावहती पुस्ट्स्तका सांख्या  
4 नजर्ल्स  
5 इतर  

9 पांिरिाड्यात विविि प्रवसध्दी माध्यमाांव्दारे प्रसारीत केलले्या ॲडव्हायजरींची सांख्या.   
1 आकार्िाणी  
2 दूरदर्गन / खाजर्ी िावहन्या   
3 िृत्तपत्रे   
4 पत्रकार पवरिद   
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अ. 
क्र. 

तपवर्ल केलले्या कायगिाहीची 
मावहती 

5 जम्बो झेरॉक्सची सांख्या  
6 मेळाि/े इतर  
7   

10 प्रर्तर्ील रे्तकऱयाांच्या मदतीने वकती र्ािाांत सालतावहक बैठका घेतल्या जातात?   
11 सांबांिीत पांिरिड्यात घेण्यात आलले्या सालतावहक र्ाांि बठैकाांची सांख्या.  
12 सांबांिीत पांिरिड्यात कीड रोर्ामुळे आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच्यािर रे्लले्या 

र्ािाांची सख्या.  

13 सांबांिीत पांिरिड्यात कीड रोर् पवरस्ट्स्थती आर्षथक नुकसान पातळीच्याखाली 
ठेिण्यासाठी केलेली कायगिाही.   

14 सांबांिीत पांिरिड्यात कीड रोर्ामुळे आपत्कालीन पवरस्ट्स्थती उद्भिली आहे काय? 
असल्यास, या पवरस्ट्स्थतीत पीक सांरक्षण वनविष्ट्ठाांचा पुरिठा करण्यात आला आहे 
काय? तसेच, पीक सांरक्षण वनविष्ट्ठाांबाबत केलेल ेवनयोजन. 

 

15 सांर्णक प्रणालीबाबत अडचणी आहेत काय? असल्यास, वनराकरणाबाबत केललेी 
कायगिाही.  

16 रे्तीर्ाळा अहिाल  
1 वपकवनहाय रे्तीर्ाळा िर्ग लक्षाांक (सांख्या)  
2 वपकवनहाय रे्तीर्ाळा िर्ग साध्य (सांख्या)  

15.4 उपविभार्स्तर: 
15.4.1 क्रॉपसपॅ प्रकल्पाची पवरणामकारक अांमलबजािणी आवण एकूणच यर् उपविभार्ीय कृवि अविकारी याांच्या 

वनयोजन आवण प्रत्यक्ष कामािर अिलांबून आहे. त्या दृष्ट्टीने उपविभार्ीय कृवि अविकारी याांची भवूमका अत्यांत 
महत्िाची असून प्रकल्पाच्या सांपूणग क्षेत्रीय स्तरािरील कायगन्ियनाची जबाबदारी उपविभार्ीय कृवि अविकाांरी 
याांची राहील. 

15.4.2 त्याांच े कायगक्षेत्रातील कृवि सहाय्यक, कृवि पयगिके्षक, मांडळ कृवि अविकारी याांचे मदतीने सांपणूग प्रकल्पाच े
िळेच्यािळेी सिके्षण, उपाययोजना सल्ला, र्ाि बैठका प्रात्यवक्षकाांच ेआयोजनाबाबत वनयोजन, अांमलबजािणी 
ि सांवनयत्रण करतील ि याबाबत प्रत्येक पांिरिड्यास उपविभार्ीय कृवि अविकाांरी याांनी आढािा घेणे 
बांिनकारक आहे.  

15.4.3 उपविभार्ीय कृवि अविकारी प्रत्येक आठिड्यासाठी तालकुावनहाय ऑनलाईन ॲडव्हायझरीचा एसएमएस 
तालुका कृवि अविकारी याांना पाठितील. प्रत्येक उपविभार्ीय कृवि अविकारी दर आठिड्यास त्याांच े
कायगक्षेत्रातील रे्तकरी ि तालुका कृवि अविकाऱयाांना दोन िळेा एसएमएसद्वारे ॲडव्हायजरी पाठितील, 
तसेच, त्या रेडीओ, आकार्िाणी, िृत्तपत्रात वनिदेनाद्वारे प्रवसध्दीस देण्याची जबाबदारी उपविभार्ीय कृवि 
अविकारी याांची राहील.  

15.4.4 उपविभार्ास आठिड्यास वनिारीत केलेली एसएमएसची सांख्या पणूग झाल्यास एसएमएसचा मसदूा 
वजल्हास्तरािरील नोंदणीकृत युजसग याांना पाठविणे ि त्याांच्यामाफग त सदर सल्ला सांबांिीत तालुक्यातील 
रे्तकऱयाांना एसएमएसद्वारे पाठविण्यात आल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी प्रथमत:  उपविभार्ीय कृवि 
अविकारी ि त्यानांतर वजल्हा अविक्षक कृवि अविकारी याांची रावहल.  
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15.4.5 कृवि पयगिके्षक कायगक्षेत्रात 50 टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्र सलर् दोन आठिडे आर्षथक नुकसान सांकेत पातळीच्या 
िर रे्ल्यास सांबांिीत कृवि पयगिके्षक कायगक्षते्रातील र्ािाांत कृवि विज्ञान कें द्र/कृवि विद्यापीठ वजल्हा समन्ियक 
याांचेद्वारे क्षेत्रीय भटेी, मोबाईल ॲपद्वारे रॅन्डम सिके्षण ि रे्तकऱयाांना मार्गदर्गन करणे ि केलले्या उपाय 
योजनाांची मावहती सांकेतस्थळािर भरण्याची जबाबदारी उपविभार्ीय कृवि अविकाांरी याांची असले. 

15.5 तालकुास्तर: 

15.5.1 क्रॉपसपॅ प्रकल्पाांतर्गत कृवि विभार्ाच्या क्षेवत्रय कमगचाऱयाांनी प्रर्तर्ील रे्तकऱयाांच्या मदतीने खरीपातील 
सोयाबीन-कापूस-भात-तूर-मका-ज्िारी-ऊस वपकविणाऱया प्रत्यके र्ािामध्य े पुणग हांर्ामात वकमान दोन ि 
रब्बी मिील मका-ज्िारी-हरभरा वपकविणाऱया प्रत्येक र्ािामध्य े पुणग हांर्ामात वकमान दोन याप्रमाणे 
सालतावहक बैठकाांच े वनयोजन ि अांमलबजािणी करण्याची जबाबदारी मांडळ कृवि अविकारी आवण तालुका 
कृवि अविकारी याांची राहील. 

15.5.2 उपविभार्ीय कृवि अविकारी याांचेकडून आठिडावनहाय ऑनलाईन सिके्षणािर अिारीत एसएमएसद्वारे प्रालत 
झालेल्या ॲडव्हायजरीच्या मराठी भािेतील जम्बो झेरॉक्स करुन प्रत्यके र्ािातील कृवि िाता फलकािर 
तसेच, कृवि सेिा कें द्राच्या नोटीस बोडािर िळेोिळेी लािण्याची जबाबदारी मांडळ कृवि अविकारी, कृवि 
पयगिके्षक ि कृवि सहाय्यक ि “आत्मा” अांतर्गत वनिडण्यात आलले्या रे्तकरी वमत्र (FF) याांची रावहल.  

15.5.3 उपविभार्ीय कृवि अविकारी याांचेकडून ॲडव्हाजरीचा एसएमएस प्रालत करुन घेणे, सदर एसएमएसच्या 
मराठी भािेतील जम्बो झेरॉक्स प्रती तयार करुन देणे ि त्या प्रत्यके र्ािात क्षेत्रीय कमगचाऱयाांद्वारे लािल्या 
जात असल्याची व्यस्ट्क्तर्: खात्री करण्याची जबाबदारी मांडळ कृवि अविकारी आवण तालकुा कृवि अविकारी 
याांची राहील. 

15.5.4 तालुका कृवि अविकारी हे प्रकल्पाच्या वनयवमत सिके्षणासाठी कृवि सहाय्यक ि कृवि पयगिके्षक याांना 
लार्णाऱया फेरोमेन सापळ्याची उपलब्िता करुन घेतील.  

15.5.5 ज्या वठकाणी कीड रोर्ाांची तीव्रता िाढललेी आहे त्यावठकाणी मोबाईल ॲपद्वारे रॅन्डम सिके्षण करुन त्याची 
खात्री करतील. सदर वठकाणी कीटकनार्क फिारणीकरीता रे्तकऱयाांना ऊद्यकु्त करुन कीड रोर् 
वनयांत्रणाची मोवहम राबविणे, वजल्हा अिीक्षक कृवि अविकारी याांचेकडून पीक सांरक्षणासाठी उपलब्ि करुन 
वदलले्या जैविक/रासायवनक वनविष्ट्ठाांचे रे्तकऱयाांना तात्काळ िाटप करण्याची तसेच, रे्तकऱयाांनी स्ित: 
कॅर्लसे तसेच रोखीने खरेदी केलले्या औििाांसाठीच े अनुदान र्ासन वनणगय क्र. कृवि ि पदुम विभार्, 
सांकीणग-1617/प्र.क्र.31(भार्-2)/18/17-अ,े वद.04/01/2019 नुसार थेट लाभ हस्ताांतरण (DBT) च्या 
माध्यमातून रे्तकऱयाांना उपलब्ि करुन देण्याची सांपूणग जबाबदारी तालकुा कृवि अविकारी याांची राहील. 

15.5.6 रु्लाबी बोंडअळी व्यिस्थापनाच्या दृष्ट्टीने वकडीचा पुढील हांर्ामातील प्रादुभाि टाळण्यासाठी वडसेंबर नांतर 
फरदड न घेणेबाबत तसेच फरदड घेतल्याने पुढच्या वपकाला होणारी हानी /िोका याबाबत र्ास्त्रीय सल्ला 
तयार करुन वरक्षा, ध्िनीक्षपेक, मेळाि,े ग्रामसभा, प्रवर्क्षण, एसएमएस ितृ्तपत्रे इत्यादी माध्यमाांद्वारे रे्तकरी 
उत्पादक कां पन्याांच्या सहभार्ातून प्रचार प्रवसद्धी करतील.  

15.5.7 राष्ट्रीय िनस्पती आरोग्य व्यिस्थापन सांस्था, हैद्राबाद यथेे जैविक कीड वनयांत्रण घटकाांचे र्ािात/रे्तात 
उत्पादन घेणेबाबत पूिी प्रवर्क्षण घेतलले्या कमगचाऱयाांद्वारे जैविक कीड वनयांत्रण घटकाांचे र्ािात/रे्तािर 
जाऊन उत्पादन घेण्यासाठी ि प्रत्यक्ष िापर करण्यासाठी रे्तकरी र्टाांना/रे्तकरी उत्पादक कां पन्याांना 
प्रवर्क्षीत करण्याबाबत तालुका कृवि अविकारी वनयोजन ि कायगिाही करतील. 
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