
भशत्लाचे ऩरयऩत्रक                                                       
                           जा.क्र..वीऩीएव/कीना.दय/२०१२-१३/१२६/गुनन-५/२०१२ 

कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे – ४११००१ 
                           ददनांक-  २५ भ े२०१२ 
प्रनत, 

१.षलबागीम कृषऴ वशवंचारक --------------------------- (वलव) 
२. भुख्म कामवकायी अनधकायी, जजल्शा ऩरयऴद ----------------- (वलव) 
३. जजल्शा अनधषक कृषऴ अनधकायी ------------------------ (वलव) 
४. कृषऴ षलकाव अनधकायी, जजल्शा ऩरयऴद ------------------ (वलव) 

 
षलऴम् वन २०१२-१३ कयीता षलषलध कंद्र/याज्म मोजनांतगवत अनुदानालय ऩुयलठमावाठी 

यावामनीक कीडनाळकांचे दयाफाफत… 
 
वंदबव :  १) ळावन ननणवम कं्र ऩीकयषा १०७९/६६११४/वीआय-६२६/५ए, दद. ९ भ े१९८० 

  २) ळावन ननणवम कं्र वीऩीएव/१२८३/३७३८६/वीआय१२५/५ए, दद. १६ ऑगस्ट १९८३ 
  ३) ळावन ननणवम कं्र वीऩीएव/१०९२/४१४१/कंनं २१५/७ए, दद. १७ जुरै १९९३ 
  ४) आमुक्तारमस्तयालयीर दय ननजिती वनभतीची वबा दद. १५/५/२०१२  

ऩार्श्रलवबूभी 
 
 याज्मात षलषलध कंद्र/याज्म ऩुयस्कृत मोजनंतगवत याफषलण्मात मेणा-मा ऩीक वंयषण भोदशभांवाठी 
अनुदानालय ऩुयषलण्मात मेणा-मा ऩीक वंयषण औऴधांच्मा ऩुयलठमावाठी ळावनाने भशायाष्ट्र कृषऴ उद्योग 
षलकाव भशाभंडऱ ल भशायाष्ट्र याज्म वशकायी ऩणन भशावंघ मांची ळावन ऩुयलठा वंस्था म्शणून ननमुक्ती 
केरी आशे. ळावन ननणवम कं्र.वीऩीएव/१०९२/४१४१/कं.नं.२१५/७-ए, दद. १७ जुरै १९९३ नुवाय जी 
कीडनाळके भशायाष्ट्र कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱ स्लत: उत्ऩादीत कयते त्मांचा मोजनांतगवत ऩुयलठा 
त्मांचेकडून कयण्माचे ळावनाचे धोयण आशे. 
 
१.वन २०१२-१३ वाठी कीडनाळकांचे दय: 

 
        वन २०१२-१३ भध्मे याज्मात षलषलध कंद्र/याज्म ऩुयस्कृत मोजनंतगवत याफषलण्मात मेणा-मा 
ऩीक वंयषण भोदशभांवाठी भशायाष्ट्र कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱ ल भशायाष्ट्र याज्म वशकायी ऩणन 
भशावंघ मांचेभापव त ऩुयषलण्मात मेणा-मा ऩीक वंयषण औऴधांचे ऩॎकींग वाईजननशाम दय वोफत वशऩषत्रत 
केरे आशेत. वदय दय शे औऴधांचा तारुकास्तयाऩमतं ऩुयलठा कयण्मावाठीचे आशेत. ळावकीम 
मोजनांखारीर ऩुयलठमाचे दय खुल्मा फाजायातीर त्माच दजावच्मा औऴधांच्मा दयाऩेषा जास्त याशणाय 
नाशीत माची खात्री कयण्माच्मादृष्टीने खुल्मा फाजायातीर दयांची चौकळी कयाली. आलश्मकतेनुरुऩ वलव 
तऩळीरावश त्माफाफतचा अशलार आमुक्तारमाव ऩाठलाला, जेणेकरुन ऩुढीर ननणवम घेणे वुरब शोईर. 
औऴधांच्मा तांषत्रक नालाने दयऩत्रकात दय दळवषलण्मात आरे आशेत. जी औऴधे आम.एव.आम. भाकव 
आशेत, त्मांचे वभोय आमएवआम भाकव अवे नभूद केरे आशे. त्माफाफत आऩणाव ऩुयषलण्मात आरेरी 
औऴधे आम.एव.आम. भाकव ची आशेत, माची खात्री करुन घ्माली. ज्मा नॉन आम.एव.आम. दजावच्मा 
औऴधांचे ऩुयलठमाव भान्मता ददरी आशे, त्माफाफत दजावची शभी ऩुयलठा वंस्थेची याशीर. भात्र, अळा 
औऴधांच्मा नभुन्मांची तऩावणी आम.एव.आम. भानकांनुवायच कयण्मात मेईर माची नंद घ्माली.  
१.१ वन २०१२-१३ कयीता यावामननक कीटकनाळकांचे दय ननजित कयण्मात आरे अवून ते मा 
ऩयीऩत्रकावोफत वशऩत्रीत कयण्मात आरे आशेत. वदय दय शे वन २०१२-१३ करयता दय रागू याशतीर.  
 
 



२. कीडनाळकांची भागणी नंदषलणे प्रक्रीमा : 
 

वोफतच्मा दय ऩत्रकात दळवषलरेल्मा कीटकनाळके, फुयळीनाळके ल तणनाळके मांची भागणी ल 
ऩुयलठमाचे दृष्टीने खारीरप्रभाणे कामवलाशी कयाली. 

 
    २.१ः् दय ऩत्रकातीर (अ) अ.क्र. १ ते ५ लयीर कीटकनाळके, फुयळीनाळके ल तणनाळके मांचे 
उत्ऩादन भशायाष्ट्र कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱाभापव त कयण्मात मेत अवल्माने वंदबीम दद.१७ जुरै 
१९९३ च्मा ळावन ननणवमानुवाय त्मांचा ऩुयलठा केलऱ भशायाष्ट्र कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱाभापव त 
कयण्मात मेईर. त्माभुऱे वदय कीटकनाळके, फुयळीनाळके ल तणनाळके मांची भागणी भशायाष्ट्र कृषऴ 
उद्योग षलकाव भशाभंडऱाकडे नंदलाली. तवेच, दय ऩत्रकातीर (फ) अ.क्र. ६ लयीर कीटकनाळके, 
फुयळीनाळके ल तणनाळके मांचा ऩुयलठा केलऱ भशायाष्ट्र कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱाभापव त कयण्मात 
मेईर. त्माभुऱे त्मांची भागणी भशायाष्ट्र कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱाकडे नंदलाली. 

 
२.२ः् दय ऩत्रकातीर (क) अ.क्र. ७ लयीर कीडनाळके मांचा ऩुयलठा केलऱ भशायाष्ट्र याज्म 

वशकायी ऩणन भशावंघ मांचेभापव त कयण्मात मेईर. त्माभुऱे त्मांची भागणी भशायाष्ट्र याज्म वशकायी 
ऩणन भशावंघ मा ऩुयलठा वंस्थेकडे नंदषलता मेईर. तथाऩी, भागणी नंदषलण्माऩूली ऩुयलठा वंस्थेकडे 
भागणी केरेल्मा कीडनाळकांचा ऩुयेवा वाठा उऩरब्ध अवल्माची ल लेऱेलय ऩुयलठा शोईर माची खात्री 
करुन वंफंधीत ऩुयलठा वंस्थेकडे भागणी नंदलाली. 

 
२.३ः् ळावकीम मोजनेतंगवत औऴधांचा ऩुयलठा शा तांषत्रक नालानेच कयण्मात मेत अवल्माने 

षलनळष्ट ब्रॎण्डच्मा औऴध ऩुयलठमावाठी ऩुयलठा वंस्थेकडे कोणत्माशी ऩरयजस्थतीत आग्रश धरु नमे.  
 
२.४ः् षलषलध मोजनांच्मा भागवदळवक वूचनांनुवाय आऩल्मा जजल्शमावाठी भंजूय आनथवक/बौतीक 

रषांकाप्रभाणे ल कीड ल योगाच्मा प्रादबुावलाचे प्रभाणानुवाय कंद्रीम कीटकनाळक भंडऱाचे भंजूय रेफर 
क्रेम्व ल ऩीक वंयषण नळपायव ऩुःुजस्तकेत नळपायव केरेल्मा भाते्रप्रभाणे वंफंधीत जजल्शा अनधषक 
कृषऴ अनधकायी/कृषऴ षलकाव अनधकायी मांनी आऩल्मा जजल्याची ऩीक वंयषण औऴधांची भागणी 
षलबागीम कृषऴ वशवंचारक मांचेभापव त वंफंधीत ऩुयलठा वंस्थांकडे नंदषलण्मात माली. त्मावोफत 
तारुकाननशाम औऴध ऩुयलठमाचा वषलस्तय तऩनळर ऩुयलठा वंस्थेच्मा जजल्शा/षलबागीम कामावरमाव 
कऱलाला. जेणेकरुन ननमोजनफध्द ल लक्तळीय ऩुयलठा कयणे ळक्म शोईर. कोणत्माशी ऩरयजस्थतीभध्मे 
भंजूय आनथवक/बौतीक कामवक्रभाऩेषा जास्त भागणी,  नळपायव न केरेल्मा औऴधांची भागणी ऩुयलठा 
वंस्थाकडे नंदषलण्मात मेऊ नमे. अनतरयक्त भागणी नंदलून वाठा नळल्रक याशील्माव, त्माव वंफनधत 
भागणी नंदषलणा-मा अनधका-माव जफाफदाय धयरे जाईर माची नंद घ्माली. 

 
२.५ः् तणनाळके, षऩकावाठी अती वंलेदनळीर अवल्माने त्मांचा लाऩय कयताना रेफर क्रेभलय 

नभुद अवरेल्मा लाऩया फाफतच्मा वुचनाप्रभाणे तणनाळकांचा लाऩय कयण्माची दषता घेण्मात माली. 
तणनाळकांचा लाऩय कयताना स्प्रेऩंऩाची स्लच्छता ल मोग्म प्रकायच्मा नोझरचा लाऩय कयण्माच्मा वुचना 
वलव वंफंनधतांना देण्मात माव्मात जेणेकरुन षऩकाचे नुकवान शोणाय नाशी. 

 
२.६ : भा. वलोच्च न्मामारम, नली ददल्री मांनी जनशीत मानचका क्र. २१३/२०११ च्मा 

अनुऴंगाने ददनांक १३/५/२०११ योजी ददरेल्मा अंतयीभ आदेळाव अनुवरून कंद्र ळावनाचे इंग्रजी ऩत्र क्र. 
१३०३३/६/२०१११ ऩीऩीआम, ददनांक १४/५/२०११ अन्लमे एन्डोवल्पान मा कीटकनाळकाच्मा उत्ऩादन, 
षलक्री ल लाऩयालय ऩुढीर आदेळ शोईऩमतं फंदी घातरी आशे. त्माभुऱे एन्डोवल्पानचे दय ननजित केरे 
नाशीत, तयी ऩुढीर आदेळ शोईऩमतं एन्डोवल्पान मा कीटकनाळकाची भागणी, ऩुयलठा ल लाऩय कयण्मात 
मेलू नमे. माफाफत आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रक क्र.१७३/२०११, ददनांक २ जून २०११ नुवाय वलव वंफंनधतांना 
कऱषलण्मात आरे आशे. 

 



३. कीडनाळकांची गुणलत्ता तऩावणी : 
 

ळावकीम मोजनांतगवत ऩुयषलण्मात मेणा-मा औऴधांच्मा दजावफाफत खात्री कयण्माच्मा दृष्टीने 
आऩल्मा जजल्यात ऩुयषलण्मात मेणा-मा कीडनाळकांच्मा प्रत्मेक फॎचचा दकभान एक तयी नभुना ऩूणवलेऱ 
/अधवलेऱ ननरयषकाभापव त गोदाभस्तयालय वाठा उऩरब्ध झाल्माफयोफय तात्काऱ काढल्माव एकाच फॎचचे 
अनेकदा नभुने काढण्माचे टाऱता मेईर ल ऩमावमाने प्रमोगळाऱांलयीर काभाचा बाय वुध्दा काशी प्रभाणात 
कभी कयता मेईर. वदय नभूने तात्काऱ आऩल्मा जजल्शमाळी वंरग्न कीटकनाळक चाचणी प्रमोगळाऱेकडे 
षलश्लेऴणावाठी ऩाठलालेत. ळावकीम भोशीभांतगवत ऩुयलठमाखारीर नभुने कीटकनाळक प्रमोगळाऱेत 
तऩावणीव ऩाठषलताना नभूना नचठ्ठीलय “भोदशभांतगवत नभुना” अवे वुस्ऩष्ट नरशाले. जेणे करुन 
प्रमोगळाऱेत प्राधान्माने तऩावणी कयणे वाईचे शोईर. प्रमोगळाऱेत षलश्लेऴणात नभूना अप्रभाजणत घोषऴत 
झाल्माव वंफंधीत ननरयषकाने त्माफाफत तात्काऱ ऩुयलठा वंस्थेव ल वलव वंफधीताव रेखी कऱलाले, 
अशलाराची प्रत द्याली, तवेच अळा फॎचच्मा कीडनाळकांचा ऩुयलठा शोणाय नाशी शे ऩशाले. नभूना 
अप्रभाजणत घोषऴत झारेल्मा कीडनाळकांच्मा वंऩूणव फॎचचे देमक अदा कयण्मात मेऊ नमे, मदाकदाचीत 
देमक अदा केरे अवल्माव देम ठयणा-मा यकभेतून वदय यक्कभ लवूर कयाली शी जफाफदायी भागणी 
नंदषलणा-मा अनधका-माची याशीर. 
 
४. देमकांची अदामगी : 

ज्मा मोजनेखारीर औऴधांची भागणी नंदषलरी आशे, त्मा मोजनेच्मा भागवदळवक वुचनांनुवाय 
राबधायकांची ननलड कयणे ल अनुदान भमावदा देम याशीर. वन २००८-०९ ऩावून ऩीक वंयषण 
भोदशभांतगवत ऩुस्तकी वभामोजनेची कामवऩध्दती फंद कयण्मात आरी आशे. माफाफत माऩूली कृषऴ वंचारक 
(षल. ल प्र.) मांच्माकडून वषलस्तय भागवदळवक वुचना ननगवनभत कयण्मात आरेल्मा आशेत. त्माभुऱे 
कीडनाळकांचे राबाथीना लाटऩ कयताना राबधायकांकडून अनुदान लजाजाता योख लवूर कयण्मात मेणायी 
रोकलाटमाची यक्कभ वंफंधीतांनी १५ ददलवात जजल्शा अनधषक कृषऴ अनधकायी/कृषऴ षलकाव अनधकायी, 
जजल्शा ऩरयऴद मांचेकडे जभा कयाली. रोकलाटमाची यक्कभ कोणत्माशी ऩरयस्थीतीत चरनाद्वाये ळावकीम 
कोऴागायात बयणा कयण्मात मेलू नमे. जजल्शा अनधषक कृषऴ अनधकायी / कृषऴ षलकाव अनधकायी, 
जजल्शा ऩरयऴद मांनी वदय यक्कभ ३० ददलवात ऩुयलठा वंस्थेव अदा कयाली. वदय यक्कभ लेऱेलय 
बयणा न केल्माव ळावकीम यकभेचा अऩशाय  मा वदयाखारी वंफंनधतांषलरुध्द तात्काऱ कामवलाशी कयाली. 
माफाफीचे वंननमंत्रण कयण्माची वलवस्ली जफाफदायी जजल्शा अनधषक कृषऴ अनधकायी/कृषऴ षलकाव 
अनधकायी, जजल्शा ऩरयऴद मांची याशीर. मोजनांतगवत अनुदानाची यक्कभ ऩयस्ऩय ऩुयलठा वंस्थेव लेऱेलय 
अदा कयाली. देमकांचे अदामगीव षलनाकायण षलरंफ झाल्माव त्माव वंफधीत जजल्शा अनधषक कृषऴ 
अनधकायी/कृषऴ षलकाव अनधकायी,  मांना जफाफदाय धयण्मात मेईर.  

 
वशऩत्र-दयांचा तक्ता        स्लाषयीत/- 
        कृषऴ वंचारक (नन.ल.ग.ुनन.) 

कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे - ४११००१ 
प्रत :- 

१) भा.प्रधान वनचल, कृषऴ, कृषऴ ल ऩळुवंलधवन ल दगु्धव्मलवाम षलबाग, भत्वव्मलवाम षलकाव 
षलबाग, भंत्रारम, भुंफई मांना  भादशतीस्तल वषलनम वादय. 

२) भा. आमुक्त कृषऴ, कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे - 1 मांना भादशतीस्तल वषलनम 
वादय. 

३) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ट्र कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱ, आये नभल्क कॉरनी, 
ददनकययाल देवाई भागव, गोयेगाल (ऩूलव) भुंफई -६५ मांना भादशती ल आलश्मक कामवलाशीस्तल 
वादय. 



         आऩणांव षलनंती की, लेऱोलेऱी कऱषलण्मात मेणा-मा जजल्शाननशाम ऩुयलठा 
कामवक्रभाप्रभाणे कीडनाळकांचा लक्तळीय ऩुयलठा गटऩातऱीऩमतं कयण्माची कृऩमा व्मलस्था कयाली. 
आऩणाकडून ऩुयषलण्मात मेणा-मा कीडनाळकांच्मा दजावफाफत खात्री करुनच ऩुयलठा कयाला. 

४) भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ट्र याज्म वशकायी ऩणन भशावंघ, कनभूय शाऊ व, 
नयवीनाथा स्रीट, भस्जीद फंदय, (ऩ.) भुंफई - ९ मांना भादशती ल आलश्मक कामवलाशीस्तल 
वादय.  

आऩणांव षलनंती की, लेऱोलेऱी कऱषलण्मात मेणा-मा जजल्शाननशाम ऩुयलठा 
कामवक्रभाप्रभाणे कीडनाळकांचा लक्तळीय ऩुयलठा गटऩातऱीऩमतं कयण्माची कृऩमा व्मलस्था कयाली. 
आऩणाकडून ऩुयषलण्मात मेणा-मा कीडनाळकांच्मा दजावफाफत खात्री करुनच ऩुयलठा कयाला. 

५) कृषऴ वंचारक, (षलस्ताय ल प्रनळषण)/कृषऴ वंचारक (परोत्ऩादन) मांना वभादयाने भादशती ल 
मोग्म त्मा  कामवलाशीस्तल अग्रेषऴत. षलषलध मोजनांतगवत अनुदानाच्मा दयांची भमावदा ठयषलण्माची 
कामवलाशी कृऩमा आऩल्मास्तयालरुन तात्काऱ कयाली. 

६) षलबागीम कृषऴ वशवंचारक(वलव) मांना भादशती ल आलश्मक त्मा कामवलाशीस्तल यलाना. 
जजल्शाननशाम भंजूय कामवक्रभाप्रभाणे प्रत्मेक कामवक्रभावाठी जजल्शाननशाम, भोशीभननशाम 
कीडनाळकांची भागणी तांत्रीकदृष्टमा तऩावून ऩुयलठा वंस्थेकडे तात्काऱ कऱलाली. 

 ७) भुख्म गुणलत्ता ननमंत्रण अनधकायी, कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म,ऩुणे मांना भादशती ल 
आलश्मक त्मा कामवलाशीस्तल. 

८) कृषऴ उऩवंचारक-ऩीक वंयंषण, गनऱतधान्म/कडधान्म, नगदी ऩीके, तणृधान्मे, ननमोजन, 
परोत्ऩादन, 

 
         स्लाषयीत/- 
               कृषऴ वंचारक (नन.ल.गु.नन.) 

कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे - ४११००१  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
वन २०१२-१३ भध्मे षलषलध ऩीक वंयषण भोदशभांतगवत ऩुयषलण्मात मेणा-मा  

कीडनाळकांचे  ऩॎकीगननशाम दय दळवषलणाया तक्ता 
 

 
अ) भशायाष्ट्र कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱ स्लत् उत्ऩादीत कीडनाळके, फुयळीनाळके, तणनाळके 
 

क्र . औऴधाचे नाल ऩॎकींग वाईज 
२०१२-१३ वाठी ठयषलण्मात आरेरे 

दय प्रनत मुननट (रुऩमे) 
1 २ ३ ४ 

1 काफवनडामझीभ ५० डब्रू. ऩी. (आमएवआम) १०० ग्रॎभ ४७.०० 
२५० ग्रॎभ १०५.०० 
५०० ग्रॎभ २००.०० 
१ दकरो ३९०.०० 

२ भॎन्कोझेफ ७५ डब्रू.ऩी. (नॉन आमएवआम) ५०० ग्रॎभ १५६.०० 
३ भेटॎरॎजक्झर एभ -झंड ७२ डब्ल्मु. ऩी.  

(नॉन आमएवआम) 
२५० ग्रॎभ २२९.०० 
५०० ग्रॎभ ४२४.०० 

४ वी.ओ.वी.५० टक्के डब्ल्मु. ऩी. (आमएवआम) ५०० ग्रॎभ २२०.०० 

५. 
भोनोक्रोटोपॉव ३६ टक्के इ.वी.             
(नॉन आमएवआम भाकव ) 
 

२५० नभ.री. १०८.०० 
५०० नभ.री. २०४.०० 

१ नरटय ३८९.०० 

 
फ) भशायाष्ट्र कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱाद्वाये ऩुयलठा केरी जाणाये कीडनाळके, फुयळीनाळके, तणनाळके 
 

६ इभॎजझथॎऩय १० एवएर (नॉन आमएवआम) १ नरटय १७८०.०० 

 
क) भशायाष्ट्र याज्म वशकायी ऩणन भशावंघ मांचेभाऩवत ऩुयलठा कयण्मात मेणायी कीडनाळके, फुयळीनाळके, तणनाळके 
 

७ एन.ए.ए. ४.५ टक्के एव.एर. 
(नॉन आमएवआम) 

१०० नभरी ५०.०० 
२५० नभरी १२१.०० 
५०० नभरी २३४.०० 

 

 

 

              स्लाषयीत/-  
                                     कृषऴ वंचारक (नन.ल.गु.नन.) 

                                                   कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे - ४११००१ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

तातडीचे ऩत्र         जा.क्र.वीऩीएव/यादकदय/२०१२-१३/१२९/गुनन-५/२०१२
       कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र  याज्म, ऩुणे-४११००१ 

                         ददनांक - २९ भ े२०१२ 
प्रनत, 
 १.षलबागीम कृषऴ वशवंचारक -------------------------------------(वलव)  
 २. भुख्म कामवकायी अनधकायी, जजल्शा ऩरयऴद,------------------------(वलव)  
 ३. जजल्शा अनधषक कृषऴ अनधकायी ---------------------------------(वलव)  
 ४. कृषऴ षलकाव अनधकायी, जजल्शा ऩरयऴद --------------------------(वलव) 
 
  षलऴम : वन २०१२-१३ करयता षलषलध कंद्र/याज्म ऩुयस्कृत मोजनांतगवत ऩुयलठा कयण्मात मेणा-मा 

यावामनीक कीटकनाळकाचे दयाफाफत…. 
 

  वंदबव : आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रक क्र.वीऩीएव/दकनादय/२०१२-१३/१२६/ग.ुनन-५/२०१२, दद.२५ भ े२०१२  
      

वन २०१२-१३ करयता षलषलध कंद्र/याज्म ऩुयस्कृत मोजनांतगवत अनुदानालय ऩुयषलण्मात मेणा-मा 
कीटकनाळकांचे / तणनाळकांचे दय वंदनबवम ऩरयऩत्रक दद. २५ भे २०१२, चे वोफत वशऩत्रीत करुन वलव 
वंफंनधतांना कऱषलण्मात आरे आशेत. खारीर यावामनीक कीटकनाळकांचे दय ननजित कयण्मात आर े
अवून ते ऩुढीर कामवलाशीवाठी कऱषलण्मात मेत आशे. 

१. भशायाष्ट्र याज्म कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱ मांचे भापव त ऩुयलठा कयण्मात मेणायी कीटकनाळके 
(स्लत: उत्ऩादीत) 

अ.क्र. कीटकनाळकाचे नाल ऩॎकींगवाईज   
(नभरी/नर.) 

वन २०१२-१३ वाठी   
ठयषलण्मात आरेरे दय (रूऩम)े 

1 शेक्झाकोनेझॉर ५टक्के ई.वी. 
(नॉन आमएवआम) 

५०० नभ.री. १४९.०० 
१ नरटय २६८.०० 

२ पेनव्शरयेट २० टक्के ई.वी. 
(नॉन आमएवआम) 

२५० नभ.री. ८४.०० 
५०० नभ.री. १५७.०० 

१ नरटय २८३.०० 
३ डामभेथोएट ३० टक्के ई.वी. 

(आमएवआम भाकव ) 
२५० नभ.री. ८९.०० 
५०० नभ.री. १५३.०० 

१ नरटय २८५.०० 
४ अल्पाभेथ्रीन १० टक्के ई.वी. 

(नॉन आमएवआम) 
२५० नभ.री. ६४.०० 
५०० नभ.री. ११७.०० 

१ नरटय २२९.०० 
५ जक्लनॉरपॉव २५ टक्के ई.वी. 

(आमएवआम भाकव ) 
२५० नभ.री. ९४.०० 
५०० नभ.री. १६५.०० 

१ नरटय ३१९.००  
६ भेरॎनथऑन ५० टक्के ई.वी. 

(आमएवआम भाकव ) 
५०० नभ.री. १२९.०० 

१ नरटय २५०.०० 
७ ईभीडॎक्रोषप्रड १७.८ टक्के ई.वी. 

(नॉन आमएवआम) 
५० नभ.री. ५६.०० 
१०० नभ.री. १०२.०० 
२५० नभ.री. २३०.०० 
५०० नभ.री. ४५०.०० 



 अ. क्र. कीटकनाळकाचे नाल ऩॎकींगवाईज  
(नभरी/नर.) 

वन २०१२-१३ वाठी   
ठयषलण्मात आरेरे दय (रूऩम)े 

 
८ 

ऍनवटॎनभषप्रड २० टक्के एव.ऩी. 
(नॉन आमएवआम) 

५० नभ.री. ६२.०० 
१०० नभ.री. ११८.०० 
२५० नभ.री. २७३.०० 

२. भशायाष्ट्र याज्म कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱ मांचेभापव त ऩुयलठा कयण्मात मेणायी कीटकनाळके 
(स्लत: उत्ऩादीत कयीत नवरेरी) 

९ पोयेट १० जी  (आमएवआम भाकव ) १ दकरो  ६१.०० 

१० 
ऍनवपेट ७५ टक्के डब्ल्मुऩी            
(नॉन आमएवआम) 

५०० ग्रॎभ  २१७.०० 

१ दकरो  ४२४.०० 

११ 
वल्पय ८० टक्के डब्ल्मुऩी               
(नॉन आमएवआम) 

५०० ग्रॎभ ३८.०० 

१२ 
स्रेप्टोवामक्रीन     (आमएवआम 
भाकव ) 

६ ग्रॎभ  ३२.०० 

१३ रामझोपॉव ४० इवी                  
(नॉन आमएवआम) 

२५० नभरी १११.०० 

५०० नभरी २१५.०० 

१ रीटय ४१०.०० 

१४ 
ऍरयओपंगीन ४६.१५ टक्के एवऩी 
(आमएवआम भाकव ) 

१३ ग्रॎभ  १८४.०० 

१५ 
२-४ डी वोदडमभ वॉल्ट                
(नॉन आमएवआम) 

५०० ग्रॎभ १३५.०० 

१६ 
ऩॎयाक्लेट डामक्रोयाईड २३ टक्के एवएर 
(नॉन आमएवआम) 

५०० नभरी १४०.०० 

१ नरटय  २७०.०० 
 

लयीर यावामनीक कीटकनाळकांचा ऩुयलठा भशायाष्ट्र याज्म कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱ 
मांचेभापव त कयण्मात मेईर. त्माभुऱे त्मांची भागणी भशायाष्ट्र याज्म कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱ 
मांचेकडे नंदलाली. माफाफत ऩुढीर कामवलाशीवाठी आमुक्तारमाच्मा वंदनबवम ऩरयऩत्रक दद. २५ भे २०१२ 
नुवाय ददरेल्मा वुचना जळाच्मा तळा रागू याशतीर, माची नंद घ्माली.  

 
        स्लाषयीत/- 

कृषऴ वंचारक (नन. ल ग.ुनन.)  
कृषऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म. ऩुणे -१  

प्रत :  
१. भा. प्रधान वनचल, कृषऴ, कषऴ ल वशकाय षलबाग, भंत्रारम, भुंफई -३२ मांना भादशतीवाठी 
वषलनम वादय  
२. भा. व्मलस्थाऩकीम वंचारक, भशायाष्ट्र याज्म कृषऴ उद्योग षलकाव भशाभंडऱ, आये नभल्क 

कॉरनी,ददनकययाल देवाई भागव, गोयेगाल (ऩूलव), भुंफई – ४०००६७, मांना भादशती तथा ऩुढीर 
कामवलाशीवाठी वषलनम वादय  

 

 


