ई-गव्षननन्शशाठी राज्याच्या कृ वी वळभागाश कंद्राकडू न शुळणन ऩदक

राज्यातीऱ वऩकांळर ऩडऱेल्या कीड आणण रोगांचे योग्य ऩध्दतीने शव्षे करण्याशाठी माहषती तंत्रहानाचा

ळाऩर केल्याबद्दऱ मषाराष्ट्र ऴाशनाऱा कंद्र शरकारचे २०११-१२ शाऱचे ई- गव्षननन्शशाठीचे शुळणन ऩदक घोववत झाऱे
अशून भुळनेश्वर येथे ऩंधराव्या ई-गव्षननन्श ऩररवदे मध्ये या ऩाररतोववकाचे वळतरण षोणार अशल्याची माहषती

तत्काऱीन कृ वी आयुक्त आणण शध्याचे ऩुणे वळभागीय आयुक्त प्रभाकर दे ऴमुख यांनी ऩुणे येथे ऩत्रकार ऩररवदे त हदऱी.
याळेली कृ वी आयुक्त उमाकांत दांगट उऩणथथत षोते. ऩहषल्यांदाच षा प्रकल्ऩ राज्यात राबवळण्यात आऱा षोता.

शन २००८-०९ मध्ये शप्टटं बर-ऑक्टोबर २००८ या काऱाळधीत राज्यातीऱ मराठळाडा ळ वळदभन वळभागात

शोयाबीन वऩकाळर अचानक मोठ्या प्रमाणात थऩोडोप्टटे रा ळ इतर ऩाने खाणाऱ्या अळ्या या कीडींचा मोठ्या प्रमाणात

प्रादभ
ु ानळ झाऱा. अल्ऩ काऱाळधीतच कीडीने एळढे रौद्र व्याऩक रुऩ धारण केऱे की राज्यातीऱ ३०.६३ ऱाख षे क्टर सेत्राळरीऱ
शोयाबीन वऩकाखाऱीऱ सेत्राऩैकी १४.६४ ऱाख षे क्टर सेत्र (४८ टक्के) बाधधत झाऱे. मराठळाडा ळ वळदभानत

कृ वी

अथनऴास्त्र मुख्यत: काऩूश ळ शोयाबीन वऩकाऴी धनगडीत अशल्याने ऴेतकऱ्यांचा आधथनकदृष्टया कणाच मोडल्याशारखी

णथथती षोती. ऴाशनाश नुकशान भरऩाईऩोटी रु.४५०.०० कोटी शानुग्रष अनुदान ळाटऩ कराळे ऱागऱे. या गंभीर शमथयेची
दखऱ घेत कंद्र ऴाशनाने तहांचा चमू राज्यात अभ्याशाशाठी ऩाठवळऱा.

कंद्र ऴाशनाच्या तज्हांनी या ऩररणथथतीळर नंदवळऱेल्या धनरीसणात तत्काऱीन कीड/रोग शळेसण ऩध्दतीतीऱ

प्रमुख उणीळा प्रकवानने धनदऴननाश आल्या. नळी हदल्ऱीच्या राष्ट्रीय एकाणत्मक कीड रोग व्यळथथाऩन कंद्राच्या

मागनदऴननाखाऱी कंद्रीय काऩूश शंऴोधन शंथथा, नागऩूर, कंद्रीय कडधान्य शंथथा, कानऩूर, शोयाबीन शंऴोधन शंचाऱनाऱय,

इं दौर ळ कंद्रीय कारे डळाषू शंऴोधन शंथथा (हिडा) षै द्राबाद या कंद्रीय शंथथाव्यधतररक्त राज्यातीऱ चारषी कृ वी वळद्याऩीठातीऱ

तज्हांशमळेत एक शमग्र कीड रोग शळेसण ळ शल्ऱा प्रकल्ऩ (िॉऩशॅऩ) तयार करुन राष्ट्रीय कृ वी वळकाश आराखड्यांतगनत
त्याश मान्यता घेळन
ू धनधी उऩऱब्ध करुन दे ण्यात आऱा. या प्रकल्ऩाद्वारे दे ऴात प्रथमच वऩकांळरीऱ कीड/रोगांचे ऴास्त्रोक्त
ऩध्दतीने धनयमीतऩणे शळेसण करुन धनरीसणे

शंगणकाद्वारे शंकधऱत करणे , त्यांचे ऴास्त्रीयदृष्ट्या वळश्लेवण करुन

त्याचा तऩऴीऱ तहांना तत्काल उऩऱब्ध षोणे, तज्हांनी थथाधनक ऩररणथथतीनुरुऩ कीड/रोग व्यळथथाऩनाचे शल्ऱे
शंगणकाद्वारे दे णे, शदर शल्ऱे ताऱुका थतराळरुन नंदणीकृ त

ऴेतकऱ्यांना एशएमएश शेळेद्वारे ऩोषचवळणे आणण ते

वळथतृत थळरुऩात ग्रामऩंचायतीत ळ ळृत्तऩत्रे ळ शंऩकन माध्यमांद्वारे प्रधशद्ध करणे, जेथे कीड/रोगाचे प्रमाण नुकशान शंकेत

ऩातलीऩेसा अधधक आढलऱे तेथे ऴाशकीय योजनांद्वारे अनुदानाळर हकटकनाऴके ऩुरवळणे अऴी अत्यंत व्याऩक थळरुऩात
राज्यात मोहषम शन २०९-१० ऩाशून घेण्यात आऱी. याशाठी ऩहषल्यांदाच ई गव्षननन्शचा ळाऩर करण्यात आऱा.

शळेसणाच्या कामाशाठी ७८० कीड शळेसकांना ८२ कीड धनयंत्रकांना ळ ८२ शंगणक प्रचाऱकांना (डाटा एन्री

ऑऩरे टशनना) षं गामी थळरुऩात कंत्राटी ऩध्दतीने धनयुक्त केऱे. त्यांना ळ सेत्रीय कमनचाऱ्यांना कृ वी वळद्याऩीठात प्रधऴणसत

करण्यात आऱे. राज्यातीऱ खरीऩ षं गामातीऱ प्रमुख वऩके काऩूश, शोयाबीन, तूर ळ रब्बी षं गामातीऱ षरभरा या वऩकांच्या
शळेसणाशाठी प्रकल्ऩ राबवळण्यात आऱा. षा प्रकल्ऩ राज्यात यऴथळी ठरऱा. त्याची दखऱ कंद्र ऴाशनाने घेतऱी ळ
या प्रकल्ऩाशाठी शुळणन ऩदक जाषीर केऱे. राज्याचा गौरळ ळाढवळणारे षे शुळणन ऩदक घोववत झाल्याबद्दऱ वळभागीय
आयुक्त प्रभाकर दे ऴमुख यांनी याळेली आनंद व्यक्त केऱा आणण या प्रकल्ऩाशाठी शषकायन करणाऱ्या शळांचे त्यांनी
वळऴेव आभार मानऱे आषे त.
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