
विदर्भ पॅकेज अतंर्भत शेतकऱ्यनंय सदोष / 
वनकृष्ट सयवित्् पुरविणयऱ्य संबंवित 
उत्पयदकयनंय कय्मस्िरूपी कयळ््य ्यदीत 
अतंर्ुभत करण््यबयबत. 

 

मियरयष्र शयसन 
कृषी, पशुसंििभन, दुग् िव् ् िसय् विकयस ि मत् स् ् व् ् िसय् विर्यर् 

शयसन वनणभ् क्रमयकं: विसआ 1815/प्र.क्र.244/१अ े
िुतयत्मय रयजरु्रु चौक, मयदयम कयमय रोड, 

             मंत्रयल् विस्तयर, मंुबई-400 032.  
                                                            वदनयकं: 16 मे, 2019.     
     

ियचय :- 1) डॉ.र्ोपयळ रेड्डी, अध््क्ष, चौकशी सवमती ्यचंय वदनयकं 1.9.2008 चय अिियल. 
      2) कृवष ि पदुम विर्यर्, शयसन वनणभ् क्रमयकं :- संकीणभ:- 2007/ प्र.क्र.152/08/17अे, 
          वदनयकं 31.7.2010. 
      3) मिसूल ि िन विर्यर्, शयसन वनणभ् क्रमयकं :- एससीिय् -2105/प्र.क्र.186/म-7, 
           वदनयकं 19.12.2005. 
                 4) कृवष ि पदुम विर्यर्, शयसन वनणभ् क्रमयकं :- रयखंयद:-1005/प्र.क्र.543/1अे,  
            वदनयकं 13.2.2006. 
                   
प्रस्तयिनय :- 
     विदर्ातील शेतकरी  आत्मित््यचंे प्रमयण जयस्त असलेल््य अमरयिती, अकोलय, 
बुलढयणय, ् ितमयळ, ियवशम ि ििा ् य 6 वजल््यसंयठी मिसूल ि िन विर्यर्यने वदनयकं 19.12.2005 
रोजीच््य शयसन वनणभ्यन्ि्े एक विशेष पॅकेज घोवषत केलेले िोते. सदर पकेॅजमध््े एकूण 18 
घटकयचंय समयिशे िोतय.सदर घटकयपंैकी अनुक्रमयकं 9 मिील- “उत्पयदन ियढीसयठी शेतकऱ्यनंय 
आर्थिक मदत” ्य घटक ्ोजनेची अंमलबजयिणी कृवष विर्यर्यने केलेली िोती. ्यसंदर्ात कृवष 
विर्यर्यने वदनयकं 13.2.2006 रोजी शयसन वनणभ् वनर्भवमत केलय िोतय. सदर ्ोजनेंतर्भत उक्त 6 
वजल््यतंील आर्थिकदृष्यय कमकुित असलेल््य 60,000 शेतकऱ्यनंय प्रत््ेकी रूप्े 25,000 
प्ंतची मदत पुढील 3 िषात देण््यकरीतय सुमयरे 150 कोटी रूप्यचंी वनिी उपलब्ि करून देण््यत 
आलेलय िोतय. सदर ्ोजनेंतर्भत जवमन सुियरणय, वनविष्ठय ियटप, शेतीची सुियरीत अिजयरे, बैल 
जोडी, रेडे जोडी, इनिले बोरींर्, जुने विविर दुरूस्ती, पयईप लयईन, पंप संच, पुष्पोत्पयदन, परसबयर्, 
जैविक खते, नयडेफ, र्यडूंळ खत शेड उर्यरणी अशय घटकयचंय समयिशे िोतय. सदर ् ोजनेंतर्भत प्रयप्त 
149.98 कोटी अनुदयनयपकैी 148.16 कोटी रक्कम खचभ करण््यत आलेली आिे.सदर ्ोजनेच््य 
अंमलबजयिणी दरम््यन झयलेल््य अवन्वमततेची चौकशी करण््यसयठी शयसनयने डॉ.र्ोपयळ रेड्डी, 
व््िस्ियपकी् संचयलक, मियरयष्र फलोत्पयदन ि औषिी िनस्पती मंडळ ्यचं््य अध््क्षतेखयली 
वदनयकं 13.12.2007  च््य आदेशयन्ि्े वत्रसदस््ी्  सवमतीचे र्ठन केललेे िोते. ्य सवमतीने 
आपलय अिियल वदनयकं 1.9.2008 रोजी शयसनयस सयदर केलय. ्य अिियलयमध््े विदर्भ पॅकेज 
अंतर्भत पुरविण््यत आलेल््य सयवित््यपंैकी कयिी सयवित्् खरयब, सदोष असल््यचे आढळून आले. 
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त््यमुळे, सदर सयवित्् बदलून देण््यच््य िय दुरूस्ती करून देण््यच ेआदेश संबंवित पुरिठयदयर ्यनंय 
देण््यत आलेले िोते. ्यबयबत, संबंवित पुरिठयदयरयंनय िळेोिळेी सुचनय देऊनिी वदलेले सदोष / 
खरयब सयवित्् बदलून वदलेले नसल््यने संबंवित परुिठयदयरयनंय ियचय ्ेिे क्रमयकं 2 मध््े नमूद 
केलेल््य  वदनयकं 31.7.2010 रोजीच््य शयसन वनणभ्यनुसयर  कृवष विर्यर्यसयठी पुरिठ्ययकरीतय 2 
िषांसयठी कयळ््य ्यदीत टयकण््यत आलेले िोते.     
 विदर्भ पॅकेज अंतर्भत झयलेल््य कय्भियिीच््य अनुषंर्यने विियनसर्य आश्वयसन सवमतीने सदर 
पुरिठयदयर िे 2 िषानंतरसुद्धय वनकृष्ट सयवित््यचंय पुरिठय करू शकतयत, त््यमुळे, सदर कंपन््यनंय 
कय्मस्िरूपी कयळ््य ्यदीत टयकण््यत ्यि े अशय सुचनय वदलेल््य िोत््य. ्यनुषंर्यने संबंवित 
पुरिठयदयर कंपन््यनंय कृवष विर्यर्यस पुरिठय करण््यपयसून कय्मस्िरूपी कयळ््य ्यदीत समयविष्ट 
करण््यची बयब शयसनयच््य विचयरयविन िोती.   
   

शयसन वनणभ्:-   

िरील प्रस्तयिनेच््य अनुषंर्यने विदर्भ पॅकेज अंतर्भत वनकृष्ट / सदोष सयवित््यचंय पुरिठय 
करण््यत खयलील उत्पयदकयनंय कृवष विर्यर्यसयठी कय्मस्िरूपी कयळ््य ्यदीत टयकण््यत ्ेत 
आिे.  

अ.क्र. उत्पयदक कंपनीच ेनयि ि पत्तय 
1 मे.ियरस्कर इंवजवन्ररर् िक्सभ,मुर्थतजयपूर, वज.अकोलय. 
2 मे.जर्दंबय ॲग्रो इंवजवन्ररर्, औरंर्यबयद रोड, जयलनय. 
3 मे.विज् विवल्न्स कंपनी, सदनभ ॲग्रो इंवजन प्रय.वल., 24 A,III फेज इंडस्ट्स्र्ल 

इस्टेट, र्ोिडंी, चेन्नई- 600 032. 
4 मे.सदनभ ॲग्रो,द्वयरय अंवबकय इंवजवन्सभ, शॉप नं.1 ,प्लॉट नं.312, वनमभल ज््ोती 

वबल्डींर्, जियिर नर्र रोड, नं.12, र्ोरेर्यि (पूिभ), मंुबई-400 065. 
 

िरील पुरिठयदयर / उत्पयदकयकंडून कोणत््यिी शेती सयवित््यची / अिजयरयचंी मयर्णी कृवष 
विर्यर्यकडून करण््यत ्ेऊ न्े. 
 

  सदर शयसन वनणभ् मियरयष्र शयसनयच््य www.maharashtra.gov.in ्य संकेतस्िळयिर 
उपलब्ि करण््यत आलय असून त््यचय संकेतयकं  201905161229481701  असय आिे. िय आदेश 
वडजीटल स्ियक्षरीने सयक्षयवंकत करुन कयढण््यत ्ेत आिे.          
            मियरयष्रयचे रयज््पयल ्यचं््य आदेशयनुसयर ि नयियने,  
 

 

                                                                     

                                                                          ( उमेश चयवंदिडे )  
             कय्ासन अविकयरी, मियरयष्र शयसन 
प्रत, 

1. मय.मंत्री (कृवष) ्यचंे खयजर्ी सवचि, मंत्रयल्, मंुबई. 
2. मय.रयज््मंत्री (कृवष) ्यचंे खयजर्ी सवचि, मंत्रयल्, मंुबई. 
3. सवचि (कृवष) ्यचंे स्िी् सिय्क, कृवष ि पदुम विर्यर्, मंत्रयल्, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. आ्ुक्त (कृवष), कृवष आ्ुक्तयल्, मियरयष्र रयज््,  पुणे. 
5. व््िस्ियपकी् संचयलक, मियरयष्र कृवष उद्योर् विकयस मियमंडळ, आरे दुग्ि िसयित, 

र्यरेर्यि (पूिभ), मंुबई-400 065. 
6. व््िस्ियपकी् संचयलक, वद.मियरयष्र स्टेट को.ऑप.मयकेरटर् फेडरेशन वल., कनमुर 

ियऊस, नरसी नयिय स्रीट, पो.बॉ.नं.5080, मस्ट्स्जद बंदर, मंुबई- 400 009. 
7. व््िस्ियपकी् संचयलक, मियरयष्र लघु उद्योर् विकयस मियमंडळ, म्ावदत, कृपयवनिी -9, 

ियलचंद विरयचंद मयर्भ, बेलयडभ इस्टेड, मंुबई- 400 001. 
8. सि सवचि (वनविष्ठय ि रु्णवन्ंत्रण), कृवष ि पदुम विर्यर्, मंत्रयल्, मंुबई.   

9. संचयलक (वनविष्ठय ि रु्णवन्ंत्रण), कृवष आ्ुक्तयल्, मियरयष्र रयज््, पुणे. 
10. उप सवचि, उद्योर्, ऊजा ि कयमर्यर विर्यर्, मंत्रयल्, मंुबई. 
11. संचयलक, उद्योर् संचयलनयल्, निीन प्रशयसन र्िन, मध््िती र्यडंयर खरेदी सघंटनय, 

मंुबई-400 032. 
12. सिभ कृवष संचयलक, कृवष आ्ुक्तयल्, मियरयष्र रयज््, पुणे. 
13. सिभ विर्यर्ी् कृवष सिसंचयलक. 
14. सिभ वजल्िय अविक्षक कृवष अविकयरी.  
15.  मे.ियरस्कर इंवजवन्ररर् िक्सभ,मुर्थतजयपूर , वज.अकोलय. 
16.  मे.जर्दंबय ॲग्रो इंवजवन्ररर् , औरंर्यबयद रोड , जयलनय. 
17. मे.विज् विवल्न्स कंपनी , सदनभ ॲग्रो इंवजन प्रय.वल ,. 24 A,III फेज इंडस्ट्स्र्ल इस्टेट, 

र्ोिडंी , चेन्नई - 600 032. 
18.  मे.सदनभ ॲग्रो,द्वयरय अंवबकय इंवजवन्सभ , शॉप नं.1  , प्लॉट नं.312 , वनमभल ज््ोती वबल्डींर् , 

जियिर नर्र रोड, नं.12 , र्ोरेर्यि (पूिभ), मंुबई-400 065. 
19. वनिडनस्ती (कय्ासन 1-अे), कृवष ि पदुम विर्यर्, मंत्रयल्, मंुबई.  
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