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जैवळक कीड ननयंत्रण प्रयोगऴाला मागगदऴगक शुचना २०१२-१३ 

राज्यामध्ये वळवळध योजनांतगगत मोठयाप्रमाणात वळवळध जैवळक घटकांची मागणी आषे. त्यामलेु जैवळक 
ककटकनाऴकांचा ऴाशककय प्रयोगऴालेतनू ऩरुळठा करण्याश मोठा ळाळ अशल्याने प्रयोगऴालांनी मागणीनशुार ऩरुळठा 
करण्याचे दृष्टीने गणुळत्ताऩणुग जैवळक ककटकनाऴकांचे उत्ऩादन करण्याळर भर द्याळा. तशेच प्रयोगऴालेतीऱ उऩऱब्ध 
ऩायाभतू शवुळधा ळ मनषु्यबल यांचा ऩररऩणुग ळाऩर करुन प्रयोगऴालांची उत्ऩादनसमता ळाढळाळी. त्यानवुगंाने 
कराळयाच्या कायगळाषीबाबत खाऱीऱ प्रमाणे शचुना आषेत. 

 जैवळक ककटकनाऴकांच्या उत्ऩादनाचे ननयोजन  
१) प्रयोगऴालेत उत्ऩाकदत कराळयाच्या जैवळक ककटकनाऴकांचे, त्यांचे प्रकारानशुार, षंगामननषाय ळ मकषनाननषाय 

काऱबध्द ननयोजन करुन त्याची काटेकोरऩणे अमंऱबजाळणी कराळी. 
२) प्रयोगऴालाननषाय ककमान ३५ मे.टन/ळवग उद्दीष्ट शाध्य करणेशाठी उऩऱब्ध शाधन शामगु्री, मनषु्यबल, वळद्युत 

ऩरुळठा ळ जैवळक ककटकनाऴकांची षंगामातीऱ मागणी याबाबी ऱसात घेळनू जैवळक ककटकनाऴकांचे आठळडाननषाय 
ळ बचॅ ननषाय उत्ऩादनाचे शकु्ष्म ननयोजन कराळे. 

३) खरीऩ ळ रब्बी षंगामाशाठी आळश्यक जैवळक ककटकनाऴकांची मागणी ऱसात घेळनू उत्ऩादनाशाठी ऱागणारा 
कच्चामाऱ ळ रशायने यांचे बकॅ ऐंड प्ऱनॅनगं कराळे. 

४) ळरीऱप्रमाणे कामाचे ळेलाऩत्रक ळ उत्ऩादनाचे ननयोजन शबंनंधत प्रयोगऴाला प्रमखु यांनी कराळे ळ शदरचे ननयोजन 
जजल्षयाश, वळभागाश ळ आयकु्ताऱयाश कलळाळे. 

 उत्ऩादन प्रकिया 
५) जैवळक ककटकनाऴकांचे शीआयबी मानकांनशुार ळ मा. कृवव शचंाऱक (ननवळष्ठा ळ गणुननयतं्रण) यांचे मागगदऴगक 

शचूनांनशुार उत्ऩादन करणे, ळेलोळेली गणुळत्ता ननयतं्रणाशाठी नमनेु काढणे ळ कायगळाषी कराळी. 
६) शीआयबी ने ठरळनू कदऱेल्या ऩकेॅजजंगमध्ये जैवळक ककटकनाऴकांचा ऩरुळठा करणे तशेच प्रयोगऴालेतीऱ वळवळध 

नंदळषया (रजजस्टशग) ककटकनाऴक कायदयातीऱ तरतदुीनशुार वळषीत प्रऩत्रात अद्याळत ठेळाव्यात.        
७) ळेगळेगलया जैवळक ककटकनाऴकांचा ळाऩर करण्याची अनंतम मदुत वळचारात घेऊन उत्ऩादनाचे ळ ऩरुळठयाचे 

ननयोजन करण्यात याळ.े षंगामाश आळश्यक जैवळक ककटकनाऴके, त्यांचा ळाऩर करण्याची अनंतम मदुत या शळग 
बाबींची शांगड घाऱनू योग्य काऱाळधीमध्ये जैवळक ककटकनाऴकांचे उत्ऩादन करण्याचे ननयोजन कराळे जेणेकरुन 
मागणी नशुार ऩरुळठा करणे ऴक्य षोईऱ तशेच जैवळक ककटकनाऴके काऱबाषय षोणार नाषीत. 

८) प्रयोगऴालेत जैवळक ककटकनाऴक उत्ऩादनाश आळश्यक ननजतंकू ळाताळरण ळ शवुळधा तयार कराव्यात तशेच 
उत्ऩादन करताना वळषीत शरुसा ऩदधतींचा ळ शाधनांचा ळाऩर कराळा उदा. ऍप्रॉन, मोजे इ. 

 प्रयोगऴाला ननयंत्रण ळ  कायागन्ळयन 
९) जैवळक कीड ननयतं्रण प्रयोगऴाला या शबंधंीत जजल्षा अनधसक कृवव अनधकारी यांचे अनधऩत्याखाऱी आषेत.  

त्यामलेु त्यांचे ऩाऱकत्ळाची शळगस्ळी जबाबदारी त्यांची आषे. जजल्षा अनधसक कृवव अनधकारी यांनी प्रयोगऴालेचा 
प्रत्येक मकषन्याऱा आढाळा घ्याळा ळ प्रयोगऴालेच्या प्रगतीबाबत माकषती घ्याळी. प्रयोगऴालांशाठी शसम कमगचारी 
ळगग, शवुळधा, ननधी उऩऱब्धता याशाठी मागगदऴगन ळ शषाय्य कराळे. 

१०) प्रयोगऴालांच्या अनधगकृषत केऱेल्या खोल्या ळ कमगचारी प्रथम प्राधान्याने प्रयोगऴालांना उऩऱब्ध करुन देण्यात 
याळेत ळ आळश्यकतेनशुार शाधन शवुळधा ऩरुवळण्यात याव्यात. प्रयोगऴालांमध्ये उत्ऩादीत केऱेल्या शळग जैवळक 
ककटकनाऴकांची वळिी ळ ळाऩर करण्याबाबतचे ननयोजन प्रयोगऴाला प्रमखु ळ जजल्षा अनधसक कृवव अनधकारी 
यांनी कराळे. कोणत्याषी ऩररजस्थतीत उत्ऩादीत शाठा काऱबाषय षोणार नाषी याची दसता घ्याळी.  ळेलप्रशगंी 
योजनांतगगत ळाऩरानतंर शाठा नऴल्ऱक राषात अशल्याचा त्याचा ळाऩर ऴाशकीय प्रसेत्राळर कराळा. याशाठी ऴाशकीय  
प्रसेत्राळरीऱ ननवळष्ठा खरेदीच्या रकमेतनू देयके तात्काल अदा कराळीत. उत्ऩादीत शाठा  
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कीटकनाऴकाचे 
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अखेर एकूण 
नऴल्ऱक 
उत्ऩादन 
(कक/ऱी) 

शप्ताषात 
झाऱेऱ े
उत्ऩादन 
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एकूण 
उत्ऩादन 
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प्रत्यस 

नऴल्ऱक शाठा 
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जजल्षा 
ऩुरळठा आदेऴ 
(कक/ऱी) 

प्रत्यस झाऱेऱा 
ऩुरळठा(कक/ऱी) 

प्रमाजणत 
(कक/ऱी) 

अप्रमाजणत 
(कक/ऱी) 

तऩाशणीश 
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