
 
 
तातडीचे पत्र                             जा.क्र.सीपीएस/राकिदर/2013-14/104/गकुि-5/2013 
                              िृकि आयकु्तालय, महाराष्ट्र  राज्य, पणेु-411 001, 
                                                                        कदिाांि -  19  जलैू, 2013 
 
प्रतत, 
 1. तिभागीय कृति सहसंचालक -------------------------------------(सर्व)  
 2. मखु्य काययकारी अतिकारी, तिल्हा पतरिद,------------------------(सिय)  
 3. तिल्हा अतिक्षक कृति अतिकारी ---------------------------------(सर्व)  
 4. कृति तिकास अतिकारी, तिल्हा पतरिद --------------------------(सर्व) 
 
  तििय : सन 2013-14 कतरता तितिि कें द्र/राज्य परुस्कृत योिनांतगयत परुिठा करण्यात येणा-या 

उियरीत रासायनीक कीटकनाशकांचे दराबाबत… 
 
 

  संदभय : 1. आयकु्तालयाचे पकरपत्रि क्र.सीपीएस/रा.कििा.दर/2013-14/66/ग.ुकि-5/ 2013, कद. 13 मे, 
2013 

                 2.आयकु्तालयाचे पकरपत्रि क्र.सीपीएस/रा.कििा.दर/2013-14/83/ग.ुकि-5/ 2013, कद.19 जिु, 
2013. 

           3. शासि किणवय क्र. सिृुऔ-2013/प्रक्र.63/11अ ेकदिाांि 7/6/2013. 
      

सि 2013-14 िकरता कर्कर्ध िें द्र/राज्य परुस्िृत योजिाांतगवत अिदुािार्र परुकर्ण्यात येणा-या 29 
िीटििाशिाांचे / तणिाशिाांचे दर सांदर्भिय पकरपत्रि कदिाांि 13 मे, 2013 र्  कदिाांि 19 जिु, 2013, िसुार 
सर्व सांबांकधताांिा िळकर्ण्यात आले आहेत. सांदर्भिय कदिाांि 7/6/013 च्या शासि किणवयािसुार कर्कर्ध 
िें द्र/राज्य परुस्िृत योजिाांतगवत िृकि औजारे, पीि सांरक्षण औजारे, कर्द्यतु/किझेल/पेरो िेरोसीि पांपसांच, 
एच.िी.पी.ई पाईप, सकु्ष्म अन्िद्रव्ये, कजप्सम, जैकर्ि खते, जांतिुाशिे, रासायकिि खते, जैकर्ि जांतिुाशिे 
इत्यादी िृकि किकर्ष्ट््ाांचा अिदुािार्र परुर््ा िरण्यासा्ी शासिािे महाराष्ट्र िृकि उद्योग कर्िास महामांिळ 
याांची एिमेर् परुर््ादार सांस्था म्हणिू कियकु्ती िेलेली आहे.  

 
त्याअििुांगािे महाराष्ट्र िृकि उद्योग कर्िास महामांिळ याांिी स्र्त: उत्पादीत िरीत िसलेल्या खालील 

रासायिीि िीटििाशिाांचे/तणिाशिाांचे दर िृकि आयकु्तालयास सादर िेले आहेत. सदर किटििाशिाांचे/ 
तणिाशिाांचे सि 2013-14 िरीता किश्चचत िरण्यात आलेले दर पढुील िायवर्ाहीसा्ी िळकर्ण्यात येत 
आहेत.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



अ.क्र. कीटकनाशकाचे नाि पकॅींग साईि 
सन 2013 -14 करीता 

तनश्चचत करण्यात आलेले दर 
(रु.) 

1 2 3 4 
महाराष्ट्र कृति उद्योग तिकास महामंडळ यांचेमार्य त परुिठा करण्यात येणारी 
कीटकनाशके/तणनाशके (स्ितः उत्पादीत करीत नसलेली) 

1 

रायऍ़झोर्ॉस 40 टक्के ई.सी. 
(िॉि आयएसआय मािव ) 

250 कमली 113.00 

500 कमली 219.00 

1 कल. 417.00 
2 र्ॉसेलॉन 35टक्के  ई.सी. 

 (िॉि आयएसआय मािव ) 
250 कमली 132.00 

500 कमली 260.00 

1 कल. 474.00 
3 
 
 

प्रोपीकोनझॅोल 25 टक्के ई.सी. 
(िॉि आयएसआय मािव ) 

250 कमली 222.00 

500 कमली 431.00 

1 कल. 820.00 
4 स्रेप्टोसायक्लीन 

(िॉि आयएसआय मािव ) 
 

6 ग्रमॅ  
32.00 

 
5 ऍ़राझीन 50 टक्के डब्लल्य.ुपी. 

(िॉि आयएसआय मािव ) 500 ग्रमॅ 182.00 

6 ऑक्झीफ्लरुोरे्न 23.5 टक्के ई.सी. 
(िॉि आयएसआय मािव ) 

100 कम.ली 184.00 
250 कमली 457.00 
500 कमली 877.00 

1 कल. 1595.00 
7 इमतॅझथायपर 10 टक्के एस. एल. 

(िॉि आयएसआय मािव ) 
250 कमली 470.00 
500 कमली 910.00 

1 कलटर 1790.00 
8 परॅाक्िाट डायक्लोराईड 24 टक्के  

एस.एल.                    (िॉि आयएसआय 
मािव ) 

250 कमली 83.00 
500 कमली 155.00 

1 कल. 294.00 
9 र्ॉस्र्ोतमडॉन 40 टक्के एस.एल.          

(िॉि आयएसआय मािव ) 
250 कमली 115.00 
500 कमली 212.00 

1 कल. 386.00 
10 र्ोरेट 10 टक्के िी. (आयएसआय ) 1 किलो 63.00 

 

अ.क्र. कीटकनाशकाचे नाि पकॅींग 
साईि 

सन 2013 -14 करीता 
तनश्चचत करण्यात आलेले दर 

(रु.) 
11 पेन्डातमथीलीन 30 टक्के ई.सी. 

(िॉि आयएसआय मािव ) 
500 कमली 209.00 

1 कल. 380.00 



12 पायरझॅोसल्र्य्ुुरॉन ईतथल 10 टक्के 
डब्लल्य.ु पी.    (िॉि आयएसआय मािव )                                     

80 ग्रमॅ 
 

234.00 

13 फ्ल्यबुेंडामाईड 20 टक्के डब्लल्य.ु िी. 
(िॉि आयएसआय मािव ) 

25 ग्रमॅ 178.00 
100 ग्रमॅ 643.00 
250 ग्रमॅ 1678.00 

14 मपॅीक्िाट क्लोराईड 5 ए.एस. 
(िॉि आयएसआय मािव ) 

100 कम.ली. 56.00 
250 कमली 126.00 
500 कमली 234.00 

1 कल. 425.00 
15 र्ोसेटील ए.एल 80 टक्के डब्लल्य.ुपी.  

(िॉि आयएसआय मािव ) 
500 ग्रमॅ 932.00 
1 किलो 1809.00 

 
सांदर्भिय शासि किणवयािसुार अ. क्र. 1 ते 15 र्रील रासायिीि िीटििाशिाांचा /तणिाशिाांचा 

परुर््ा महाराष्ट्र कृति उद्योग तिकास महामंडळ याांचेमार्व त िरण्यात येईल. त्यामळेु त्याांची मागणी 
महाराष्ट्र िृकि उद्योग कर्िास महामांिळ याांचेििे िोंदर्ार्ी. याबाबत पढुील िायवर्ाहीसा्ी आयकु्तालयाच्या 
सांदर्भिय पकरपत्रि कद. 13 मे, 2013 िसुार कदलेल्या सचुिा जशाच्या तशा लाग ूराहतील, याची िोंद घ्यार्ी.  

                                         स्र्ाक्षरीत/- 
               कृति संचालक (तन. ि ग.ुतन.)  

कृति आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य.                             
             पणेु -1  
 

प्रत : 1. मा. अपर मखु्य सतचि, िृकि र् पणि कर्िाग, मांत्रालय कर्स्तार, मुांबई -32 याांिा         
          माकहतीसा्ी सकर्िय सादर . 
 

     2. मा. व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र िृकि उद्योग कर्िास महामांिळ, आरे कमल्ि     
         िॉलिी, कदििररार्  देसाई मागव, गोरेगार् (परू्व), मुांबई – 400067, याांिा माकहती      
          तथा पढुील िायवर्ाहीसा्ी सकर्िय सादर.  


