
महत्वाचे परिपत्रक     जा.क्र.सीपीएस/रा.कीना.दर/2013-14/66 /गनुन-5/2013         
                                                 कृनि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु – 411 001 
                                                 नदनाांक-  13 मे 2013 
प्ररि, 

1. रवभागीय कृरि सहसंचालक --------------------------- (सवव) 
2. मखु्य कायवकािी अरिकािी, रिल्हा परििद ----------------- (सवव) 
3. रिल्हा अरिक्षक कृरि अरिकािी ------------------------ (सवव) 
4. कृरि रवकास अरिकािी, रिल्हा परििद ------------------ (सवव) 

 
   रविय: सन 2013-14 किीिा रवरवि कें द्र/िाज्य पिुस्कृि योिनांिगवि         
               अनदुानावि पिुवठा किण्यायासाठी िासायनीक कीडनाशकांचे दिाबाबि… 
   संदभव :  1) शासन ननणणय क्रां  पीकरक्षा 1079/66114/सीआर-626/5ए, नद. 9 मे 1980 
              2) शासन ननणणय क्रां  सीपीएस/1283/37386/सीआर125/5ए, नद. 16/8/1983 
              3) शासन ननणणय क्रां  सीपीएस/1092/4141/कें नां 215/7ए, नद. 17 जलैु 1993 4) 
आयकु्तालयस्तरावरील दर ननश्चिती सनमतीिी सभा नद. 04/5/2013  
 
पार्शववभमूी : 

  राज्यात नवनवध कें द्र/राज्य परुस्कृत योजनाांतगणत राबनवण्यात येणा-या पीक सांरक्षण मोनहमाांसाठी 
अनदुानावर परुनवण्यात येणा-या पीक सांरक्षण औिधाांच्या परुवठ्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र कृनि उद्योग 
नवकास महामांडळ व महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ याांिी शासनमान्य परुवठा सांस्था म्हणनू ननयकु्ती 
केली आहे. शासन ननणणय क्रां .सीपीएस/1092/4141/कें .नां.215/7-ए, नद. 17 जलैु 1993 नसुार जी 
कीडनाशके महाराष्ट्र कृनि उद्योग नवकास महामांडळ स्वत: उत्पादीत करते त्याांिा योजनाांतगणत परुवठा 
त्याांिेकडून करण्यािे शासनािे धोरण आहे. 

1. सन 2013-14 साठी कीडनाशकांचे दि : 
 

        सन 2013-14 मध्ये राज्यात नवनवध कें द्र/राज्य परुस्कृत योजनाांतगणत राबनवण्यात येणा-या पीक 
सांरक्षण मोनहमाांसाठी महाराष्ट्र कृनि उद्योग नवकास महामांडळ याांिेमार्ण त परुनवण्यात येणा-या पीक सांरक्षण 
औिधाांिे पकॅींग साईजननहाय दर सोबत सहपनित केले आहेत. सदर दर हे औिधाांिा तालकुास्तरापयंत 
परुवठा करण्यासाठीिे आहेत. शासकीय योजनाांखालील परुवठ्यािे दर खलु्या बाजारातील त्याि दजाच्या 
औिधाांच्या दरापेक्षा जास्त राहणार नाहीत यािी खािी करण्याच्या दृष्ट्टीने खलु्या बाजारातील दराांिी िौकशी 
करावी. आवचयकतेनरुुप सवण तपशीलासह त्याबाबतिा अहवाल आयकु्तालयास पाठवावा, जेणेकरुन 
पढुील ननणणय घेणे सलुभ होईल. औिधाांच्या ताांनिक नावाने दरपिकात दर दशणनवण्यात आले आहेत. जी 
औिधे आय.एस.आय. माकण  आहेत, त्याांिे समोर आयएसआय माकण  असे नमदू केले आहे. त्याबाबत 
आपणास परुनवण्यात आलेली औिधे आय.एस.आय. माकण िीि आहेत, यािी खािी करुन घ्यावी. ज्या नॉन 
आय.एस.आय. दजाच्या औिधाांिे परुवठयास मान्यता नदली आहे, त्याबाबत दजािी हमी परुवठा सांस्थेिी 



राहील. माि, अशा औिधाांच्या नमनु्याांिी तपासणी आय.एस.आय. मानकाांनसुारि करण्यात येईल यािी 
सवण सांबनधताांनी नोंद घ्यावी.  

1.1  सन 2013-14 करीता रासायननक कीटकनाशकाांिे दर ननश्चित करण्यात आले असनू ते या 
परीपिकासोबत सहपिीत करण्यात आले आहेत. सदर दर हे सन 2013-14 कनरता लाग ूराहतील.  

2. कीडनाशकांची मागणी नोंदरवणे प्रक्रीया : 

सोबतच्या दर पिकात दशणनवलेल्या कीटकनाशके/बरुशीनाशके याांिी मागणी व परुवठ्यािे दृष्ट्टीने 
खालीलप्रमाणे कायणवाही करावी. 

       2.1: दर पिकातील (अ) अ.क्र. 1 िे 15 वरील कीटकनाशके/बरुशीनाशके याांिे उत्पादन 
महाराष्ट्र कृनि उद्योग नवकास महामांडळामार्ण त करण्यात येत असल्याने सांदभीय नद.17 जलैु 1993 च्या 
शासन ननणणयानसुार त्याांिा परुवठा केवळ महाराष्ट्र कृनि उद्योग नवकास महामांडळामार्ण त करण्यात येईल. 
त्यामळेु सदर कीटकनाशके/बरुशीनाशके याांिी मागणी महाराष्ट्र कृनि उद्योग नवकास महामांडळाकडे 
नोंदवावी.  

2.2: शासकीय योजनेतांगणत औिधाांिा परुवठा हा ताांनिक नावानेि करण्यात येत असल्याने 
विविष्ट ब्रणॅ्डच्या औिधे परुवठयासाठी परुवठा सांस्थेकडे कोणत्याही पनरश्स्थतीत आग्रह धरु नये.  

2.3: नवनवध योजनाांच्या मागणदशणक सिूनाांनसुार आपल्या नजल्हयासाठी मांजरू आर्थथक/भौतीक 
लक्षाांकाप्रमाणे व कीड/रोगाच्या प्रादभुावािे प्रमाणानसुार कें द्रीय कीटकनाशक मांडळािे मांजरू लेबल क्लेम्स 
व पीक सांरक्षण नशर्ारस पशु्स्तकेत नशर्ारस केलेल्या मािेप्रमाणे सांबांधीत नजल्हा अनधक्षक कृनि 
अनधकारी/कृनि नवकास अनधकारी, नजल्हा पनरिद याांनी आपल्या नजल्यािी पीक सांरक्षण औिधाांिी मागणी 
नवभागीय कृनि सहसांिालक याांिेमार्ण त सांबांधीत परुवठा सांस्थाांकडे नोंदवावी. त्यासोबत तालकुाननहाय 
औिध परुवठयािा सनवस्तर तपनशल परुवठा सांस्थेच्या नजल्हा/नवभागीय कायालयास कळवावा. जेणेकरुन 
ननयोजनबद्ध व वक्तशीर परुवठा करणे शक्य होईल. कोणत्याही पनरश्स्थतीमध्ये मांजरू आर्थथक/भौतीक 
कायणक्रमापेक्षा जास्त मागणी ककवा नशर्ारस न केलेल्या औिधाांिी मागणी परुवठा सांस्थाकडे नोंदनवण्यात 
येऊ नये. अनतनरक्त मागणी नोंदवून साठा नशल्लक राहील्यास, त्यास सांबनधत मागणी नोंदनवणा-या 
अनधका-यास जबाबदार धरले जाईल यािी नोंद घ्यावी. 

2.4: तणनाशके ही नपकासाठी अती सांवेदनशील असल्याने त्याांिा वापर करताना लेबल क्लेमवर 
नमदु असलेल्या वापराबाबतच्या सिुनाांप्रमाणे तणनाशकाांिा वापर करण्यािी दक्षता घेण्यात यावी. 
तणनाशकाांिा वापर करताना स्पे्रपां ांंपािी स्वच्छता व योग्य प्रकारच्या नोझलिा वापर करण्याच्या सिुना 
सवण सांबांनधताांना देण्यात याव्यात जेणेकरुन नपकािे नकुसान होणार नाही. 

2.5: मा. सवोच्ि न्यायालय, नवी नदल्ली याांनी जनहीत यानिका क्र. 213/2011 च्या अनिुांगाने 
नदनाांक 13/5/2011 रोजी नदलेल्या अांतरीम आदेशास अनसुरून कें द्र शासनािे इांग्रजी पि क्र. 
13033/6/20111 पीपीआय, नदनाांक 14/5/2011 अन्वये एन्डोसल्र्ान या कीटकनाशकाच्या उत्पादन, 
नवक्री व वापरावर पढुील आदेश होईपयंत बांदी घातली आहे. त्यामळेु एन्डोसल्र्ानिे दर ननश्चित केले 



नाहीत, तरी पढुील आदेश होईपयंत एन्डोसल्र्ान या कीटकनाशकािी मागणी, परुवठा व वापर करण्यात 
येवू नये. याबाबत आयकु्तालयािे पनरपिक क्र.173/2011, नदनाांक 2 जनू 2011 नसुार सवण सांबांनधताांना 
कळनवण्यात आले आहे.   

3. कीडनाशकांची गणुवत्िा िपासणी : 

 3.1 :  रासायननक कीटकनाशकाांच्या पिुवठापवूव गणुवत्िा िपासणीसाठी 
उत्पादनस्थळी/गोदामस्तरावर साठा उपलब्ध झाल्याबरोबर प्रत्येक बिॅिा सांबनधत नजल्हा गणुवत्ता ननयांिण 
नननरक्षक याांिेमार्ण त नकमान एक तरी नमनुा काढून तो सांलग्न शासकीय कीटकनाशक िािणी 
प्रयोगशाळेत प्राधान्याने तपासनू घ्यावा. याकनरता नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी याांनी नजल्हा गणुवत्ता 
ननयांिण नननरक्षकास सिुना द्याव्यात व तसे परुवठा सांस्थेस कळवावे. रवर्शलेिणाि नमनुा प्रमाणीि 
घोिीि झाल्यासच साठा पिुवठ्यासाठी मकु्ि किावा व पिुवठा कििाना त्याचा रवर्शलेिण अहवाल 
सोबि द्यावा. कोणत्याही पनरश्स्थतीत परुवठापवूण गणुवत्ता तपासणी न करता ककवा परुवठा पवूण गणुवत्ता 
तपासणीत अप्रमानणत घोिीत झालेल्या नकटकनाशकाांिा परुवठा होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्यािी 
जबाबदारी सांपणूणत: सांबधीत परुवठा सांस्थेिी राहील. राज्याबाहेरील उत्पादकाांबाबत ही कायणवाही 
साठवणकू स्थळी करणे बांधनकारक राहील. त्यासाठी परुवठा सांस्थाांनी राज्याबाहेरील उत्पादकाांच्या 
साठवणकू स्थळािी मानहती सांबांधीत नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी व कृनि नवकास अनधकारी, नजल्हा 
परीिद याांना द्यावी. 

 

3.2 : प्रत्यक्षात तालकुास्तरावर परुवठा झाल्यानांतर प्राप्त झालेल्या रासायननक कीटकनाशकाांच्या 
दजाबाबत खािी करण्यािे दृष्ट्टीने पिुवठा पर्शचाि गणुवत्िा िपासणीसाठी प्राप्त साठयातनु बिॅननहाय 
रनॅ्डम पध्दतीने नकमान एक तरी नमनुा तालकुा कृनि अनधकारी याांनी त्याांिे स्तरावर काढून सांलग्न 
शासकीय कीटकनाशक िािणी प्रयोगशाळेत प्राधान्याने तपासनू घ्यावा. जेथनू रनॅ्डम पध्दतीने नमनूा 
काढला, तेथील नमनुा काढलेल्या बिॅच्या साठ्यािी नमनुा घेताना पांिनामा करुन नोंद करावी. या नमनुा 
स्लीपवि व नमुु्न्याच्या कव्हरींगवर “मोरहमांिगवि नमनुा” असे स्पष्ट्टपणे नमदु करावे. जेणेकरुन 
प्रयोगशाळेत प्राधान्याने तपासणी करणे सोईिे होईल. या प्रकरणी रासायननक कीटकनाशकाांिे बाबत 
तपासणी र्ी परुवठा सांस्थेने सरुवातीस द्यावी व नांतर सांबांनधत उत्पादक/परुवठादाराांच्या देयकातनू 
त्याांिेस्तरावर वसलू करावी. परुवठा झालेल्या नननवष्ट्ठा गणुवत्तापणूण असल्यािी खािी करावी. प्रयोगशाळेत 
नवचलेिणाांतगणत नमनूा अप्रमानणत घोनित झाल्यास सांबांधीत तालकुा कृनि अनधकारी याांनी त्याबाबत 
तात्काळ परुवठा सांस्थेस व सवण सांबधीतास लेखी कळवावे, अहवालािी प्रत सोबत द्यावी, तसेि अशा 
बिॅच्या कीडनाशकाांिा परुवठा होणार नाही हे पहावे. नमनूा अप्रमानणत घोनित झालेल्या कीडनाशकाांच्या 
सांपणूण बिॅिे देयक अदा करण्यात येऊ नये, यदाकदािीत देयक अदा केले असल्यास देय ठरणा-या 
रकमेतनू सदर रक्कम वसलू करावी, ही जबाबदारी सांबनधत नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी, कृनि नवकास 
अनधकारी, नजल्हा पनरिद, उपनवभागीय कृनि अनधकारी व तालकुा कृनि अनधकारी याांिी राहील, यािी नोंद 
घ्यावी. 

 

 



4. देयकांची अदायगी : 

ज्या योजनेखालील औिधाांिी मागणी नोंदनवली आहे, त्या योजनेच्या मागणदशणक सिुनाांनसुार 
लाभधारकाांिी ननवड करणे व अनदुान मयादा देय राहील. सन 2008-09 पासनू पीक सांरक्षण मोनहमाांतगणत 
पसु्तकी समायोजनािी कायणपध्दती बांद करण्यात आली आहे. याबाबत यापवूी कृनि सांिालक (नव. व प्र.) 
याांच्याकडून सनवस्तर मागणदशणक सिुना ननगणनमत करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामळेु कीडनाशकाांिे 
लाभाथींना वाटप करताना लाभधारकाांकडून अनदुान वजा जाता रोख वसलू करण्यात येणारी 
लोकवाट्यािी रक्कम सांबांधीताांनी 15 नदवसात नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी/कृनि नवकास अनधकारी, 
नजल्हा पनरिद याांिेकडे जमा करावी. लोकवाट्याची िक्कम कोणत्याही परिस्थीिीि चलनाद्वािे 
शासकीय कोिागािाि भिणा किण्याि येव ूनये. नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी / कृनि नवकास 
अनधकारी, नजल्हा पनरिद याांनी सदर रक्कम 30 नदवसात परुवठा सांस्थेस अदा करावी. सदर रक्कम वेळेवर 
भरणा न केल्यास शासकीय रकमेिा अपहार या सदराखाली सांबांनधताांनवरुध्द तात्काळ कायणवाही करावी. 
याबाबीिे सांननयांिण करण्यािी सवणस्वी जबाबदारी नजल्हा अनधक्षक कृनि अनधकारी/कृनि नवकास 
अनधकारी, नजल्हा पनरिद याांिी राहील. योजनाांतगणत अनदुानािी रक्कम परस्पर परुवठा सांस्थेस वेळेवर अदा 
करावी. देयकाांिे अदायगीस नवनाकारण नवलांब झाल्यास त्यास सांबधीत नजल्हा अनधक्षक कृनि 
अनधकारी/कृनि नवकास अनधकारी,  याांना जबाबदार धरण्यात येईल.  

सहपत्र- दराांिा तक्ता    
                                                        स्वाक्षरीत /-   
                                   कृरि संचालक (रन.व.ग.ुरन.) 

                                             कृरि आयकु्िालय, महािाष्ट्र िाज्य, पणेु-1 
प्रि :- 

1) मा. अप्पि मखु्य सरचव, (कृनि व पणन) कृनि व पशसुांवधणन व दगु्धव्यवसाय नवभाग, 
मत्सव्यवसाय नवकास नवभाग, मांिालय, मबुई -32 याांना  मानहतीस्तव सनवनय सादर. 

2) मा. आयकु्ि कृरि, कृनि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पणेु - 1 याांना मानहतीस्तव सनवनय सादर. 

3) मा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृनि उद्योग नवकास महामांडळ, आरे नमल्क कॉलनी, 
नदनकरराव देसाई मागण, गोरेगाव (पवूण) मुांबई -65 याांना मानहती व आवचयक कायणवाहीस्तव सादर.    
आपणाांस नवनांती की, वेळोवेळी कळनवण्यात येणा-या नजल्हाननहाय परुवठा कायणक्रमाप्रमाणे 
कीडनाशकाांिा वक्तशीर परुवठा गटपातळीपयंत करण्यािी कृपया व्यवस्था करावी. आपणाकडून 
परुनवण्यात येणा-या कीडनाशकाांच्या दजाबाबत खािी करुनि परुवठा करावा. 

4) मा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासांघ, कनमरू हाऊ स, नरसीनाथा 
स्रीट, मस्जीद बांदर, (प.) मुांबई - 9 याांना मानहतीस्तव सादर.  

5) कृरि संचालक, (रवस्िाि व प्ररशक्षण)/कृरि संचालक (फलोत्पादन) याांना मानहती व योग्य त्या  
कायणवाहीस्तव समादराने. नवनवध योजनाांतगणत परुवठा करावयाच्या रासायननक नकडनाशकाांच्या 
अनदुानाच्या दराांिी मयादा ठरनवण्यािी कायणवाही कृपया आपल्यास्तरावरुन तात्काळ करावी. 

 



6) मखु्य गणुवत्िा रनयंत्रण अरिकािी, कृनि आयकु्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पणेु-5 याांना मानहती व 
आवचयक त्या कायणवाहीस्तव. 

7) कृरि उपसंचालक-पीक सांरक्षण/गनळतधान्य/कडधान्य/नगदी पीके/तणृधान्ये, ननयोजन व 
र्लोत्पादन       
    याांना मानहती व आवचयक त्या कायणवाहीस्तव. 
 

                  स्वाक्षरीत /-  
               कृरि संचालक (रन.व.ग.ुरन.) 
                                                   कृरि आयकु्िालय, महािाष्ट्र िाज्य, पणेु-1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सन 2013-14 मध्ये रवरवि पीक संिक्षण मोरहमांिगवि पिुरवण्याि                    
      येणा-या कीडनाशकांचे पकॅीगरनहाय दि दशवरवणािा िक्िा 

अ) महािाष्ट्र कृरि उद्योग रवकास महामंडळ स्वि: उत्पादीि कीडनाशके/बिुशीनाशके 

 अ.क्र औििाचे नाव पकॅींग साईि 
2013-14 साठी ठिरवण्याि 

आलेले दि प्ररि यरुनट 
(रुपये) 

1 2 3 4 

1 काबवनडायझीम 50 डब्ल.ू पी. (आयएसआय) 

100 ग्रमॅ 47.00 
250 ग्रमॅ 105.00 
500 ग्रमॅ 200.00 
1 नकलो 390.00 

2 मनॅ्कोझेब 75 डब्ल.ूपी. (नॉन आयएसआय) 500 ग्रमॅ 157.00 
3 मेटलॅकॅ्क्झल एम -झांड 72 डब्ल्य.ु पी.  

(नॉन आयएसआय) 
250 ग्रमॅ 229.00 
500 ग्रमॅ 424.00 

4 
सी.ओ.सी.50 टक्के डब्ल्य.ु पी. 
(आयएसआय) 

500 ग्रमॅ 230.00 

5. 
मोनोक्रोटोफॉस 36 टक्के इ.सी.             
(आयएसआय माकण ) 
 

250 नम.ली. 108.00 
500 नम.ली. 204.00 

1 नलटर 389.00 

6. 
क्क्वनॉलफॉस 25 टक्के इ.सी. 
(आयएसआय माकण ) 

250 नम.ली. 94.00 
500 नम.ली. 165.00 

1 नलटर 319.00 

7. क्लोिोपायिीफॉस 20 टक्के इ.सी.  
(आयएसआय माकण ) 

250 नम.ली. 80.00 
500 नम.ली. 125.00 

1 नलटर 235.00 

8. 
मलॅेरथऑन 50 टक्के  इ.सी.  
(आयएसआय माकण ) 

500 नम.ली. 129.00 

1 नलटर 
250.00 

 

अ.क्र  औििाचे नाव पकॅींग साईि 
2013-14 साठी ठिरवण्याि 

आलेले दि प्ररि यरुनट 
(रुपये) 

1 2 3 4 

9.  
इमीडाक्लोप्रीड 17.8 टक्के (नॉन 

50 नम.ली. 60.00 
100 नम.ली. 105.00 



आयएसआय) 250 नम.ली. 250.00 
500 नम.ली. 470.00 

 10. 
सायपिमेथ्रीन 25 टक्के इ.सी.  
(आयएसआय माकण ) 

100 नम.ली. 55.00 
250 नम.ली. 100.00 
500 नम.ली. 199.00 

1 नल. 389.00 

11. 
डायमेथेाएट 30 टक्के इ.सी.    
(आयएसआय माकण ) 

250 नम.ली. 89.00 
500 नम.ली. 153.00 

1 नल. 285.00 

12. 
   
ऍ़रसटरॅमरप्रड 20 टक्के एसपी  
 ( नॉन आयएसआय) 

50 ग्रमॅ 63.00 
100 ग्रमॅ 119.00 
250 ग्रमॅ 273.00 

13. 
अल्फामेथ्रीन 10 टक्के ई.सी. 
 (नॉन आयएसआय) 

250 नम.ली. 64.00 
500 नम.ली. 117.00 

1 नल. 229.00 

14. 
 
हेक्झाकोनझॅोल 5 टक्के एससी   
(नॉन आयएसआय) 

500 नम.ली. 150.00 

1 नल. 267.00 

15. 
इरथऑन 
 (नॉन आयएसआय) 

500 नम.ली. 190.00 
1 नल. 385.00 

 
                                                                                                 स्वाक्षरीत /-  

   कृरि संचालक (रन.व.ग.ुरन.) 
            कृरि आयकु्िालय, महािाष्ट्र िाज्य, पणेु -1  


