कृ षी वभागाला गवसले भू'ई'शा

सूय वर चढायया आत रामूला शेतातली फवारणी आटोपती यायची होती. तो लगबगीनं शेताकडं
जाऊ लागला. एव*यात +याया हातात,या मोबाईलवर एक एसएमएस आला. रामूया शेतातील कापसावर
पडले,या -कड.वर कोणते औषध वापरायला पा-हजे याची मा-हती +या एसएमएस वर दे 2यात आली होती...
एखा4ा क5,पत कथेतील हा उतारा वाटतो ना ? पण हे वाःतव आहे . कृ षी 9ेऽात ूथमच मा-हती व संपक
तंऽ<ानाचा =यापक ूमाणात वापर क>न हा अिभनव ूक,प राबव2यात आला. यासाठB महाराC शासनाला
कDि सरकारचे सन २०११-१२ चे ई-ग=हनJस सुवण पदक िमळाले आहे .
राMयातील मराठवाडा व वदभ वभागात सोयाबीन पकावर ःपोडोNटे रा व इतर पाने खाणाढया
अQया या कRड रोगाचा ूादभ
ू ाव झाला होता, +यावर योTय पUदतीने िनयंऽण आण2यासाठB मा-हती
तंऽ<ानाचा वापर के,याबVल महाराC शासनाला कDि सरकारचे सन २०११-१२ चे इ-ग=हनJस सुवण पदक
िमळाले आहे . भुवनेWर येथे झाले,या पंधरा=या ई-ग=हनJस पXरषदे त हे पदक दे 2यात आले. राMयात
ूथमच हा ूक,प राबव2यात आला होता.
सन २००८-०९ मUये राMयातील मराठवाडा व वदभ वभागात सोयाबीन पकावर अचानक मोठया
ूमाणात ःपोडोNटे रा व इतर पाने खाणाढया अळया या -कड.ंचा मोठया ूमाणात ूादभ
ू ाव झाला. अ,प
कालावधीतच राMयातील ३०.६३ लाख हे ]टर 9ेऽावर.ल सोयाबीन पकाखालील 9ेऽापैकR १४.६४ लाख हे ]टर
9ेऽ (४८ ट]के) बाधीत झाले. +यापैकR १०.४४ लाख हे ]टर 9ेऽावर नुकसान ५० ट]के पे9ा अिधक होते.
+यासाठB शासनाला नुकसान भरपाईपोट. >. ४५० कोट. सानुमह अनुदान वाटप करावे लागले.
या गंभीर समःयेची दखल घेत कDि शासनाने तM<ांचा चमू राMयात अeयासासाठB पाठवला. कDि
शासनाया तM<ांनी नfदवले,या िनर.9णात त+कालीन -कड/रोग सवh9ण पUदतीतील ूमुख उणीवा
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मागदशनाखाली कDि.य कापूस संशोधन संःथा, नागपूर, कDि.य कडधाJय संशोधन संःथा, कानपूर, सोयाबीन
संशोधन संचालनालय, इं दौर व कDि.य कोरडवाहू संशोधन संःथा (-बडा) है िाबाद या कDि.य संःथां=यितXरk
राMयातील चारह. कृ षी व4ापीठातील तM<ांसमवेत एक समम कRड रोग सवh9ण व स,ला ूक,प
(बॉपसॅप) तयार क>न राCीय कृ षी वकास आराखडयांतगत +यास माJयता घे2यात येऊन िनधी उपलnध
क>न दे 2यात आला.
या ूक,पाoारे दे शात ूथमच पकांवर.ल कRड/रोगांचे शाोk पUदतीने िनयिमतपणे सवh9ण क>न
िनर.9ण संगणकाoारे संकिलत कर2यात आले, +यांचे शाीय pqया वrेषण क>न +याचा तपशील
तM<ांना पाठव2यात आला. तM<ांनी ःथािनक पXर5ःथतीनु>प कRड/रोग =यवःथापनाचे -दलेले स,ले
संगणकाoारे तालुका ःतराव>न नfदणीकृ त शेतकढयांना एसएमएस सेवेoारे कळव2यात आले. कRड रोग
=यवःथापनाचे स,ले वःतृत ःव>पात मामपंचायतीत ूिसUद करणे, वृsपऽे व संपक माUयमांoारे ूिसUद.
करणे, शेतकढयांना ूिश9ण दे ण,े जनजागृती िनमाण करणे, जेथे कRड/रोगाचे ूमाण नुकसान संकेत
पातळ.पे9ा अिधक आढळे ल तेथे शासकRय योजनांoारे अनुदानावर कRटकनाशके पुरवणे अशी अ+यंत
=यापक ःव>पात राMयात मोह.म सन २००९-१०पासून घे2यात आली.
या ूक,पांतगत एसएमएस सेवेसाठB नfदणीकृ त शेतकढयांची संtया सन २००९-१० मधील १.६३
लाखा पासून सन २०११-१२ पयuत ३.११ लाखावर पोहोचली आहे . ूक,पाया अंमलबजावणी पासून राMयात
या ूमुख पकांवर कोण+याह. कRड/रोगाचा फैलाव झालेला नाह. हे या ूक,पाया यशाचे 4ोतक आहे .
ूक,पाया यशःवीतेची दखल राCीय ःतरावर सन २०१०-११ मUये राCीय कृ षी पXरषदे त घे2यात आली व
कDि सरकारने इतर राMयांना सदर ूक,पाचे अनुकरण कर2याया सूचना -द,या आहे त.
या अिभनव ूक,पात मा-हती व संपक तंऽ<ानाचा ूथमच कृ षी 9ेऽासाठB =यापक ूमाणात वापर
कर2यात आला. ऑनलाइन डाटा -फड.ंग, कDि.य पUदतीने डाटांचे शाीय वrेषण, शा<ांचे ऑनलाईन
स,ले, एसएमएस व जंबो झेरॉ]सoारे स,ले याoारे ःथािनक पXर5ःथतीनु>प ता+काळ त<ांची स,ला सेवा
संगणकRय व जलदगती संपक साधनांoारे उपलnध क>न दे 2यात आला. +यािशवाय कRड/रोग सवh9ण डाटा
व हवामान घटकांया डाटाचे संकलीत संःकरण क>न हवामान घटकांचा पकांवर.ल कRड/रोगाचे
ूादभ
ु ावावर होणारा पXरणाम याचा शाीय pqया अeयास क>न जी आय एस मॅपींग कर2यात आले
Mयाचा कRड/रोग पूवस
 च
ू नेसाठB उपयोग करणे श]य होईल.
या सव बाबींचा वचार क>न हा ूक,प राCीय ःतरावर.ल ई-ग=हनJस ःपधhत पाXरतोषकासाठB
शासनाने सादर केला होता. सदर ूक,पाची तीन फेढयांमUये तपासणी होऊन कDि सरकारने सदर ूक,पास

राCीय ःतरावर.ल ई-ग=हनJस अवॉड २०११-१२कXरता ए]झमNलर. Xरयुज ऑफ आयसीट. बेःड सो,युशन
या सदराखाली सुवण पदकाचे मानकर. wहणून घोषत केलेले आहे .
जागितक अथ=यवःथेत ःवतंऽ व ूभावशाली दे श wहणून कृ षीूधान भारताची ओळख िनमाण
हो2याची ू-बया या िनिमsाने सु> झाली आहे . महाराCाचा वचार के,यास अजूनह. ५४.९६ ट]के
लोकसंtया शेतीशी िनगड.त आहे . wहणूनच राCीय ःतरावर.ल ई-ग=हनJस अवॉड िमळवून राMयाचा कृ षी
वभाग िन5yतच कौतुकास पाऽ ठरले आहे .
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