तातडीचे ऩत्र

प्रनत,

जा.क्र.वीऩीएव/याकिनादय/२०१२-१३/१३३/गुनन-५/२०१२
िृ षऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-४११ ००१,
कदनांि – १२ जून २०१२

१. षलबागीम िृ षऴ वशवंचारि -------------------------------------(वलव)

२. भुख्म िामविायी अनधिायी, जजल्शा ऩरयऴद,------------------------(वलव)

३. जजल्शा अनधषि िृ षऴ अनधिायी ---------------------------------(वलव)
४. िृ षऴ षलिाव अनधिायी, जजल्शा ऩरयऴद --------------------------(वलव)

षलऴम : वन २०१२-१३ िरयता षलषलध िंद्र/याज्म ऩुयस्िृ त मोजनांतगवत ऩुयलठा ियण्मात मेणा-मा यावामनीि
िीटिनाळिांचे दयाफाफत….

वंदबव : १. आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रि क्र.वीऩीएव/किनादय/२०१२-१३/१२६/गु.नन-५/२०१२, कद.२५ भे २०१२
२. आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रि क्र.वीऩीएव/किनादय/२०१२-१३/१२९/गु.नन-५/२०१२, कद.२९ भे २०१२

वन

२०१२-१३

िरयता

षलषलध

िंद्र/याज्म

ऩुयस्िृ त

मोजनांतगवत

अनुदानालय

ऩुयषलण्मात

मेणा-मा

िीटिनाळिांचे/तणनाळिांचे दय वंदनबवम ऩरयऩत्रि कद. २५ भे ल २९ भे २०१२ नुवाय वलव वंफनं धतांना िऱषलण्मात

आरे आशे त. खारीर यावामनीि िीटिनाळिांचे दय ननजित ियण्मात आरे अवून ते ऩुढीर िामवलाशीवाठी
िऱषलण्मात मेत आशे .

१. भशायाष्ट्र िृ षऴ उद्योग षलिाव भशाभंडऱ मांचेभापवत ऩुयलठा ियण्मात मेणायी िीटिनाळिे (स्लत: उत्ऩादीत)
अ.क्र.
१

२

िीटिनाळिाचे नाल
वामऩयभेथ्रीन २५ टक्िे ई.वी.
(नॉन आमएवआम)

क्रोयोऩामयीपॉव २० टक्िे ई.वी.
(आमएवआम भािव)

ऩॅिींगवाईज

वन २०१२-१३ वाठी ठयषलण्मात आरेरे दय

२५० नभ.री.

१००.००

५०० नभ.री.

२०७.००

१ नरटय

४०५.००

२५० नभ.री.

७८.००

५०० नभ.री.

१२४.००

१ नरटय

२३०.००

(नभरी/नर.)

(रूऩमे)

२. भशायाष्ट्र िृ षऴ उद्योग षलिाव भशाभंडऱ मांचेभापवत ऩुयलठा ियण्मात मेणायी िीटिनाळिे (स्लत: उत्ऩादीत
ियीत नवरेरी)

३

४

प्रोपेनोपॉव ५० टक्िे ईवी
(नॉन आमएवआम)

इभाभेक्टीन फंझोएट ५ टक्िे एवजी
(नॉन आमएवआम)

१०० नभ.री.

५६.००

२५० नभ.री.

१२२.००

५०० नभ.री.

२३०.००

१ नरटय

४४५.००

५० ग्रॅभ

४१०.००

१०० ग्रॅभ

७१०.००

२५० ग्रॅभ

१७०५.००

ग्रोमपोवेट ४१ टक्िे एवजी

५

(नॉन आमएवआम)

५०० ग्रॅभ

३३२५.००

५०० नभरी

११५.००

१ नरटय

२२५.००

३. भशायाष्ट्र याज्म वशिायी ऩणन भशावंघ मांचेभापवत ऩुयलठा ियण्मात मेणायी तणनाळिे
ऍट्रॅ झीन ५० टक्िे डब्लल्मुऩी

६

(नॉन आमएवआम)

५०० ग्रॅभ

१४५.००

१ किरो

२८२.००

लयीर अ.क्र. १ ते ५ भधीर यावामनीि िीटिनाळिांचा ऩुयलठा भशायाष्ट्र िृ षऴ उद्योग षलिाव भशाभंडऱ ल

अ.क्र.६ चा ऩुयलठा भशायाष्ट्र याज्म वशिायी ऩणन भशावंघ मांचेभापवत ियण्मात मेईर.त्माभुऱे वदय िीडनाळिांची
भागणी वंफनं धत ऩुयलठा वंस्थेिडे नंदलाली. माफाफत ऩुढीर िामवलाशीवाठी आमुक्तारमाच्मा वंदनबवम ऩरयऩत्रि कद.
२५ भे २०१२ नुवाय कदरेल्मा वुचना जळाच्मा तळा रागू याशतीर, माची नंद घ्माली.

िृ षऴ वंचारि (नन. ल गु.नन.)

िृ षऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म. ऩुणे -१
प्रत :

१. भा. प्रधान वनचल, िृ षऴ, िषऴ ल वशिाय षलबाग, भंत्रारम, भुफ
ं ई -३२ मांना भाकशतीवाठी वषलनम वादय

२. भा. व्मलस्थाऩिीम वंचारि, भशायाष्ट्र िृ षऴ उद्योग षलिाव भशाभंडऱ, याजन शाऊव, ३ या भजरा प्रबादे ली,
भुफ
ं ई – ४०० ०२५, मांना भाकशती तथा ऩुढीर िामवलाशीवाठी वषलनम वादय

३. भा. व्मलस्थाऩिीम वंचारि, भशायाष्ट्र याज्म वशिायी ऩणन भशावंघ, नयळीनाथा स्ट्रीट, भस्जीद फंदय,
भुफ
ं ई-९, मांना भाकशती तथा ऩुढीर िामवलाशीवाठी वषलनम वादय

तातडीचे ऩत्र

जा.क्र.वीऩीएव/याकिनादय/२०१२-१३/१५१/गुनन-५/२०१२
िृ षऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-४११ ००१,
कदनांि – ६ जुरै २०१२

प्रनत,

१. षलबागीम िृ षऴ वशवंचारि -------------------------------------(वलव)

२. भुख्म िामविायी अनधिायी, जजल्शा ऩरयऴद,------------------------(वलव)

३. जजल्शा अनधषि िृ षऴ अनधिायी ---------------------------------(वलव)
४. िृ षऴ षलिाव अनधिायी, जजल्शा ऩरयऴद --------------------------(वलव)

षलऴम : वन २०१२-१३ िरयता षलषलध िंद्र/याज्म ऩुयस्िृ त मोजनांतगवत ऩुयलठा ियण्मात मेणा-मा यावामनीि
िीटिनाळिांचे / फुयळीनाळिे / तणनाळिांचे दयाफाफत….

वंदबव : १. आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रि क्र.वीऩीएव/किनादय/२०१२-१३/१२६/गु.नन-५/२०१२, कद.२५ भे २०१२
२. आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रि क्र.वीऩीएव/किनादय/२०१२-१३/१२९/गु.नन-५/२०१२, कद.२९ भे २०१२

३. आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रि क्र.वीऩीएव/किनादय/२०१२-१३/१३३/गु.नन-५/२०१२, कद.१२ जुन २०१

वन

२०१२-१३

िरयता

षलषलध

िंद्र/याज्म

ऩुयस्िृ त

मोजनांतगवत

अनुदानालय

ऩुयषलण्मात

मेणा-मा

िीटिनाळिांचे/फुयळीनाळिे/तणनाळिांचे दय वंदनबवम ऩरयऩत्रि कद. २५ भे २०१२, २९ भे २०१२ ल १२ जुन २०१२

नुवाय वलव वंफनं धतांना िऱषलण्मात आरेरे आशे त. खारीर तणनाळिांचे दय ननजित ियण्मात आरे अवून ते
ऩुढीर िामवलाशीवाठी िऱषलण्मात मेत आशे .

१. भशायाष्ट्र याज्म वशिायी ऩणन भशावंघ मांचेभापवत ऩुयलठा ियण्मात मेणायी तणनाळिे
अ.क्र
१

तणनाळिाचे नाल
ऩंजडडभेथीरीन ३० टक्िे ई.वी.
(नॉन आमएवआम)

ऩॅिींगवाईज (नभरी/नर.) २०१२-१३ वाठी ठयषलण्मात आरेरे दय (रू.)
५०० ग्रॅभ

१६४.००

१ किरो

३१५.००

लयीर अ.क्र. १ भधीर तणनाळिांचा ऩुयलठा भशायाष्ट्र याज्म वशिायी ऩणन भशावंघ मांचेभापवत ियण्मात

मेईर. त्माभुऱे वदय तणनाळिांची भागणी वंफनं धत ऩुयलठा वंस्थेिडे नंदलाली. माफाफत ऩुढीर िामवलाशीवाठी
आमुक्तारमाच्मा वंदनबवम ऩरयऩत्रि कद. २५ भे २०१२ नुवाय कदरेल्मा वुचना जळाच्मा तळा रागू याशतीर, माची
नंद घ्माली.

िृ षऴ वंचारि (नन. ल गु.नन.)

िृ षऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म. ऩुणे -१

प्रत :

१. भा. प्रधान वनचल, िृ षऴ, िषऴ ल वशिाय षलबाग, भंत्रारम, भुफ
ं ई-३२ मांना भाकशतीवाठी वषलनम वादय

२. भा. व्मलस्थाऩिीम वंचारि, भशायाष्ट्र याज्म वशिायी ऩणन भशावंघ, नयळीनाथा स्ट्रीट, भस्जीद फंदय,
भुफ
ं ई-९, मांना भाकशती तथा ऩुढीर िामवलाशीवाठी वषलनम वादय

३. भा. व्मलस्थाऩिीम वंचारि, भशायाष्ट्र िृ षऴ उद्योग षलिाव भशाभंडऱ, याजन शाऊव, ३ या भजरा प्रबादे ली,
भुफ
ं ई – ४०० ०२५, मांना भाकशती तथा ऩुढीर िामवलाशीवाठी वषलनम वादय लयीर प्रभाणे ननजित िेरेरे
दय भाडम अवल्माव तवे तात्िाऱ आमुक्तारमांव िऱलाले शी षलनंती.

तातडीचे ऩत्र

जा.क्र.वीऩीएव/याकिनादय/२०१२-१३/१८१/गुनन-५/२०१२
िृ षऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म, ऩुणे-४११ ००१,
कदनांि – १ वप्टटं फय २०१२

प्रनत,

१. षलबागीम िृ षऴ वशवंचारि -------------------------------------(वलव)

२. भुख्म िामविायी अनधिायी, जजल्शा ऩरयऴद,------------------------(वलव)

३. जजल्शा अनधषि िृ षऴ अनधिायी ---------------------------------(वलव)
४. िृ षऴ षलिाव अनधिायी, जजल्शा ऩरयऴद --------------------------(वलव)

षलऴम : वन २०१२-१३ िरयता षलषलध िंद्र/याज्म ऩुयस्िृ त मोजनांतगवत ऩुयलठा ियण्मात मेणा-मा यावामनीि
िीटिनाळिांच/
े फुयळीनाळिे/तणनाळिांचे दयाफाफत….

वंदबव : १. आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रि क्र.वीऩीएव/किनादय/२०१२-१३/१२६/गु.नन-५/२०१२, कद.२५ भे २०१२
२. आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रि क्र.वीऩीएव/किनादय/२०१२-१३/१२९/गु.नन-५/२०१२, कद.२९ भे २०१२

३. आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रि क्र.वीऩीएव/किनादय/२०१२-१३/१३३/गु.नन-५/२०१२, कद.१२ जुन २०१

४. आमुक्तारमाचे ऩरयऩत्रि क्र.वीऩीएव/किनादय/२०१२-१३/१५१/गु.नन-५/२०१२, कद.०६ जुरै २०१२
वन

२०१२-१३

िरयता

षलषलध

िंद्र/याज्म

ऩुयस्िृ त

मोजनांतगवत

अनुदानालय

ऩुयषलण्मात

मेणा-मा

िीटिनाळिांचे/फुयळीनाळिे/तणनाळिांचे दय वंदनबवम ऩरयऩत्रि कद. २५ भे २०१२, २९ भे २०१२, १२ जुन २०१२

आजण ०६ जुरै २०१२ नुवाय वलव वंफनं धतांना िऱषलण्मात आरेरे आशे त. खारीर फुयळीनाळिांचे दय ननजित
ियण्मात आरे अवून ते ऩुढीर िामवलाशीवाठी िऱषलण्मात मेत आशे .

१. भशायाष्ट्र िृ षऴ उद्योग षलिाव भशाभंडऱ मांचेभापवत ऩुयलठा ियण्मात मेणायी फुयळीनाळिे
अ.क्र.

१

फुयळीनाळिाचे नाल

प्रॉऩीिोनेझॉर २५ टक्िे ई.वी.
(नॉन आमएवआम)

ऩॅिींगवाईज

वन २०१२-१३ वाठी

(नभरी/नर.)

ठयषलण्मात आरेरे दय (रूऩमे)

१०० नभ.री.

१२२.००

२५० नभ.री.

१६५.००

५०० नभ.री.

३१७.००

१ रीटय

६२०.००

लयीर अ.क्र. १ भधीर फुयळीनाळिांचा ऩुयलठा भशायाष्ट्र िृ षऴ उद्योग षलिाव भशाभंडऱ मांचेभापवत ियण्मात

मेईर. त्माभुऱे वदय तणनाळिांची भागणी वंफनं धत ऩुयलठा वंस्थेिडे नंदलाली. माफाफत ऩुढीर िामवलाशीवाठी
आमुक्तारमाच्मा वंदनबवम ऩरयऩत्रि कद. २५ भे २०१२ नुवाय कदरेल्मा वुचना जळाच्मा तळा रागू याशतीर, माची
नंद घ्माली.

िृ षऴ वंचारि (नन. ल गु.नन.)

िृ षऴ आमुक्तारम, भशायाष्ट्र याज्म. ऩुणे -१

प्रत : १.
वादय

भा. प्रधान वनचल, िृ षऴ, िषऴ ल वशिाय षलबाग, भंत्रारम, भुफ
ं ई -३२ मांना भाकशतीवाठी वषलनम

२. भा. व्मलस्थाऩिीम वंचारि, भशायाष्ट्र िृ षऴ उद्योग षलिाव भशाभंडऱ, याजन शाऊव, ३ या भजरा

प्रबादे ली, भुफ
ं ई - २५ मांना भाकशती तथा ऩुढीर िामवलाशीवाठी वषलनम वादय.

३. भा. व्मलस्थाऩिीम वंचारि, भशायाष्ट्र याज्म वशिायी ऩणन भशावंघ, नयळीनाथा स्ट्रीट, भस्जीद फंदय,

भुफ
ं ई-९, मांना भाकशती तथा ऩुढीर िामवलाशीवाठी वषलनम वादय.. लयीर प्रभाणे ननजित िेरेरे दय भाडम
अवल्माव तवे तात्िाऱ आमुक्तारमांव िऱलाले, शी षलनंती.

