
 

 

राज्यातीऱ किडनाऴिे उळवरीत अंऴ तपाशणी प्रयोगऴालांच ेबलिटीिरण 

 कृषऴभार उत्ऩादन, षलक्री ल वाठलणकु कयताांना षलषलध योग ल ककड ांचा प्रादबुााल शोतो. त्मालय 
ननमांत्रणावाठी लेगलेगऱमा ककडनाळकाांचा लाऩय कयाला रागतो. अनतवालधानतभेऱेु ल असानाभऱेु ककडनाळकाांचा 
जादा ल अनालश्मक लाऩय शोतो ल त्माभऱेु कृषऴ भाराच  काढण  झाल्मानांतय त्मात ककडनाळक यवामनाचा अांळ 
फ-माच प्रभाणाांत आढऱुन मेतो. ठयाषलक भमाादेच्मा फाशेय ककां ला जादा प्रभाणाांत अांळ अवल्माव तो भानल  
ज लनारा घातक ठरु ळकतो. 

 कृषऴभाराच  ननलड कयताांना यांग, चल, आकाय, ऩौष्टीकता वायख्मा गणुधभाा फयोफयच ककडनाळक उलायीत 
अांळाच्मा ऩातऱ व अनन्म वाधायण भशत्ल प्राप्त झार ेआशे. आांतययाष्रीम ऩातऱ लय जागत क आयोग्म वांघटना 
आणण अन्न ल कृषऴ वांघटना माांच्मा वांमकु्त आमोगाने अळा ककडनाळक अांळाच  षम्म भमाादा ठयषलरी आशे. 
फयीच याष्रे स्लत:च्मा लेगलेगऱमा षम्म भमाादा ठयल त आशेत. 

 जागत क व्माऩाय वांघटना ल त्मात र षलषलध कयायाभऱेु कृषऴभाराव आांतययाष्रीम फाजायऩेठा खुल्मा 
झाल्मा आशेत. आमात कयणाये याष्र कृषऴ भारात ककड नाळक उलायीत अांळाच ेप्रभाण ल त्माच  भमाादा माच  
फायकाईने ऩाशण  कयीत आशेत. त्माभऱेु ननमाातषभ भारात अव े अांळ कभ त कभ  कवे याशत र मावाठी 
ळतेकयी, व्माऩायी ल ननमाातदाय प्रमत्नळ र आशेत. ननमाातषभ भाराांत अळ  तऩावण  कयणे चार ूआशे. केलऱ 
ननमाातषभ भारातच उलायीत अांळ भमाादीत ठेलण्मावाठी तऩावण  कयणे मोग्म शोणाय नाशी, तय घयगतु  
स्थाननक फाजायऩेठेत र कृषऴ भारात उलायीत अांळ तऩावणे अत्मांत आलश्मक झार ेआशे.  

 गणुननमांत्रण ननयीषकाकडून ळतेातनु काढण  मोग्म षलक्रीऩलुा भारातनू फाजायऩेठात र ठोक ल ककयकोऱ 
षलकेत्माकडून नभनेु घेऊन त्माच  कृषऴ षलबागात र प्रमोगळाऱेत तऩावण  कयता मेत.े 

 ककडनाळके उलायीत अांळ तऩावण  प्रमोगळाऱा, ऩणेु ल नागऩयु मेथे कामाान्ल त आशेत. वदय 
प्रमोगळाऱाांचा स्थाऩनेफाफतचा तऩळ र खारीर प्रभाणे. 

अ.क्र. किडनाऴिे उळवरीत अऴं प्रयोगऴाला स्थापनेच े
ळवव 

पत्ता ळ दरुध्ळनी क्रमांि एन.ए.बी.एऱ. 

1 ककडनाळके उलायीत अांळ प्रमोगळाऱा, 
ऩणेु 

1973-74 कृषऴ बलन, शळलाज नगय, 
ऩणेु – 411004, दयुध्लन  
क्रभाांक 020-25510300 

एन.ए.फ .एर. 
भानाांकन प्राप्त 

2 ककडनाळके उलायीत अांळ प्रमोगळाऱा, 
नागऩयु 

2000-01 कृषऴ भशाषलद्मारम आलाय, 
भशायाज फाग, नागऩयु, -
440001, दयुध्लन  क्रभाांक – 
0712-2559903  

एन.ए.फ .एर. 
भानाांकण फाफत 
कामालाशी वरुु 
आशे. 

 



 

 

  लयीर प्रमोगळाऱेत पऱे, बाज ऩारा, भवाल्माच  ऩ के, दगु्ध ल दगु्धजन्म ऩदाथा, अांड , भावे ल भाांव 
तवेच शळतऩेमे ल षलषलध कृषऴ उत्ऩादनात र ककटकनाळकाांच ेउलायीत अांळ गणुलत्ता तऩावण्मात मेतात. वदय 
प्रमोगळाऱेत ळतेकयी, नागयीक अथला वयकायी, ननभवयकायी वांस्था, वशकायी वांस्था माांचेकड र नभनेु तऩावनु 
घेऊ ळकतात. 

 ककडनाळके उलायीत अांळ तऩावण  प्रमोगळाऱेभध्मे शव ांगर ल भल्टी येव ड्म ू ऍ़नारीशवव केर े जात.े 
शव ांगर येव ड्म ूऍ़नारीशवव करयता रुऩमे 2500/- ल भल्टी येव ड्म ूऍ़नारीशवव करयता रुऩमे 5000/- नभनुा 
माप्रभाणे ळलु्क आकायण  केरी जात.े  

वदय प्रमोगळाऱेत ननमाात दजााच्मा द्राषाांच  देख र तऩावण  कयणेत मेत अवनु त्माकरयता ककडनाळके उलायीत 
अांळ तऩावण   प्रमोगळाऱा, ऩणेु माांना ददनाांक 04/08/2012 योज  आम.एव.ओ.17025: 2005 एन.ए.फ .एर. 
भानाांकण प्राप्त झार ेआशे. अऩेडा भापा त दयलऴी प्रमोगळाऱाांना भानाांकण प्रदान कयण्मात मेत.े वन 2009-10 
भध्मे ककडनाळके अलायीत अांळ तऩावण  प्रमोगळाऱा, ऩणेु मेथ र प्रमोगळाऱेव अऩेडाच ेभानाांकण प्राप्त शोत.े 
त्माकरयता ननमाात शोणा-मा द्राष षऩका करयता एकूण 177 ककटकनाळकाांच े उलायीत अांळ च  तऩावण  
कयण्मावाठी यक्कभ रुऩमे 5000/- अधधक वेलाकय माप्रभाणे ळलु्क आकायण्मात मेत शोत.े  

प्रयोगऴालेत मागीऱ 5 ळवावत तपाशणी िेऱेल्या नमनुयांची माहषती 

लऴा षभता (वांख्मा) प्राप्त (वांख्मा) तऩावण (वांख्मा) अप्रभाणणत (वांख्मा) अप्रभाणणत 
प्रभाण 

2008-09 700 849 849 55 6.47 
2009-10 700 453 448 23 5.13 
2010-11 700 555 520 04 0.77 
2011-12 1300 835 835 29 3.47 
2012-13  1300 814 811 0 0.0 

 

 वदय प्रमोगळाऱाांच ेफऱकटीकयण कयण्मावाठी कें द्र ऩयुस्कृत ल याष्रीम कृषऴ षलकाव मोजनेअांतगात वन 
2009-10 भध्मे उऩरब्ध झारेल्मा अनदुानातनू खारीर फाफ लय खचा कयण्मात आरेरा आशे. 

 षलश्रेळकाांच ेप्रशळषण  
 एन.ए.फ .एर.,(आव.एव.ओ.: 17025/2005) भानाांकण 
 उऩकयणाांच  षभतालधृ्दी 
 उऩकयणे  
 वांदबीम यवामणे ल काचऩात्र े
 प्रमोगळाऱाांच ेगौण फाांधकाभ 



 

 

 प्रमोगळाऱाांच ेषलद्मतु कयण 
 पनीचय  

िाषी आराखडा अतंगवत प्रयोगऴालाननषाय झाऱेल्या शन 2012-13 खचावची माहषती पढुीऱ प्रमाणे (र.रु. 
ऱाखात) 

 
अ.क्र. प्रयोगऴालेच ेनांळ िृनत आराखडा 
1 ककडनाळके उलायीत अांळ तऩावण  प्रमोगळाऱा , ऩणेु 36.17 
2 ककडनाळके उलायीत अांळ तऩावण  प्रमोगळाऱा , नागऩयु 9.66 
3 आमकु्तारमस्तय 45.36 

 एिूण 91.19 
  
वदय मोजनेअांतगात प्राप्त झारेल्मा अनदुानातनु वदय प्रमोगळाऱाांच ेफऱकटीकयण कयण्मात आल्माभऱेु 
खारीरप्रभाणे प्रमोगळाऱेत काय्रलाशी कयणे ळक्म झाररेे आशे. 

 ऩणेु प्रमोगळाऱेव एन.ए.फ .एर., भानाांकण 
 नभनेु शळघ्रतनेे तऩावण  कयणे ळक्म. 
 वांगणकीम प्रणारी षलकशवत ल कामाान्न्लत. 
 प्रमोगळाऱेत ककडनाळकाांच ेउलायीत अांळ तऩावण च  वषुलधा उऩरब्ध. 
 फाजायात र वेंद्रीम ककटकनाळकाांभध्मे यावामननक ककटकनाळकाच  बेवऱ तऩावण च  वषुलधा. 
 फाजायात र जैषलक खताभध्मे यावामननक खताच  बेवऱ तऩावण च  वषुलधा. 
 अधुननक उऩकयणाभऱेु तऩावण त र अचूकतते लाढ 
 फाजायात उऩरब्ध अवरेल्मा कृषऴ उत्ऩादनात र ककटकनाळकाांच्मा उलायीत अांळ तऩावण  आधाये 

जनजागतृ  
 कें द्र ळावनाच्मा भागादळाक वचुनेनवुाय षलश्रेऴण अशलारावोफत क्रोभॅटोग्राप देणे ळक्म. 

पढुीऱ तीन ळवावचे ननयोजन 

 ननमाात शोणा-मा कृषऴ भारावाठी तऩावण  करयता मेणाये नभनु्माच  भादशत  जरद गत ने वांफांध त 
ळतेक-माांना ल ननमाातदायाांना उऩरब्ध शोण्मावाठी अद्मालत वांगणकीम प्रणारी षलकव त कयणे. 

 डॉ.स्लाभ नाथन वशभत च्मा शळपायळ नवुाय प्रथभ ककडनाळके उलायीत अांळ तऩावण  प्रमोगळाऱा, नाशळक 
मेथे स्थाऩन कयणे. 

 देळात र कृषऴ भाराच  आमात कयणा-मा देळाच्मा भानाांकणानवुाय प्रमोगळाशाांच ेफऱकटीकयण कयणे.  
 भा. रोक आमकु्त, माांन  स्लाधधकाय चौकळ व्दाये शळपायव केल्मानवुाय प्रमोगळाऱाभध्मे ल कृषऴ उत्ऩन्न 

फाजाय वशभत स्तयालय ककटकनाळकाांच ेउलायीत अांळ तऩावण च  वषुलधा ननभााण कयणे. 



 

 

 प्रमोगळाऱेत र वव्र वांफांध त अधधका-माांना ईन्वट्र्मभेुन्टर ऍ़नारीव व चे देळाांतगात ल ऩयदेळात र 
प्रशळषण देणे. 

 ककडनाळके उलायीत अांळ तऩावण  प्रमोगळाऱा, नागऩयु मेथ े भवाल्माच्मा ऩदाथाात र उलायीत अांळ 
तऩावण च  वषुलधा ननभााण करुन षलदबाात र शभची ल त्मावायख्मा ईतय कृषऴ भाराच ेउत्ऩादन कयणा-
मा ळतेक-माांना ननमाात वाठी त्माांच्मा भारात र ककटकनाळकाांच ेउलायीत अांळ तऩावण च  वषुलधा ननभााण 
करुन देणे. 

 उऩरब्ध भनषु्म फऱालयच आधनुनक उऩकयणाव्दाये प्रमोगळाऱाांच  षभतालधृ्दी कयणे. 

 



 

 

PESTICIDE RESIDUE TESTING LABORARIES IN MAHARASHTRA STATE 

  

 There is a pressure on limited cultivable land to feed the increasing human population. To  

cope up with the need of food farmers are required to use various agrochemicals in Intensive 

crop production. However, due to over consciousness, ignorance, there is non judicious use of 

pesticides, that results in occurrence of residue content of pesticides in agriculture produce.  

 

      Government of Maharashtra has established two Insecticide Residue Testing Laboratories at 

Pune & Nagpur. 

 

Insecticide Residue Testing 
Laboratory, Pune. 

Address: Krishi Bhavan, 

Shivajinagar, Pune- 411 005 

Phone No.  

020-25510300 

Email:  
prtlpune@gmail

.com 
irtlpune@rediff

mail.com 
 

NABL 

Accreditated 

Insecticide Residue Testing 
Laboratory, Nagpur. 
 

Address: Agriculture College 

Campus, Maharaj Bag, Civil 

Line, Nagpur 
 

Phone No.0712: 

2559903  

Email: 
irtlnag@rediffm

ail.co.in 
 

NABL 

Accreditatio

n in process 

             

 The Insecticide (including all pesticides) are analyzed in this laboratory. Following 

commodities can be tested for its residue content 

 Fresh fruits 

 Vegetables 

 Grains 

 Oil 

 Dairy products 

 Processed food 

 Water 

 

              With the aim of providing facilities of international level to farmers, Exporters & other 

users for analysis of various pesticides, in domestic food and export quality food material can 

be analyzed at these laboratories.  more than 177 pesticides can be analyzed from fresh fruits 

and vegetables cereals pulses oil seeds processed food dairy and dairy products (animal feed) 

water beverages and cold drinks can be analyzed at ppm, ppb and ppt levels. Charges of testing 

of 10 pesticide is Rs.2500/- & for 177 pesticides is Rs.5000/- plus service tax The 

mailto:prtlpune@gmail.com
mailto:prtlpune@gmail.com


internationally accepted methods from publication of AOAC international, EPA & Codex are used 

in these laboratories following different equipments are available at these laboratories. 

 

1. Gas Chromatograph with mass spectrometer (GCMS & GCMS-MS) 

2. Liquid Chromatograph with mass spectrometer (LCMS-MS) 

3. Gas Liquid Chromatograph (GLC) with ECD, FPD, TID 

4. High Performance Layer Chromatograph (HPLC) with uv, florosance, diode array detectors. 

5. UV visible spectro photometer. 

6. High Performance Thin Liquid Chromatograph (HPTLC) 
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