
 

दि.15.07.2017 रोजी दिर्यात/ आधदुिक सदुिधा कें द्र भाड्यािे िेण्र्यासंिभात झालेल्र्या  
दि-दिड िैठकीचे इदतितृ्त  

दिन ांक - 15.07.2015 
वेळ – िपु री 3.00 व जत  
स्थळ – मखु्य लय, पणेु 
 

दि.15.07.2017 रोजी मखु्य लय, पणेु येथे म .सरव्यवस्थ पक य ांच्य  अध्यक्षतेख ली झ लेल्य  बैठकीस कृदि 
पणन मांडळ चे ख दलल अदिक री व कां पनीचे प्रदतदनिी उपस्स्थती होते.  

िैठकीस उपस्थितांची र्यािी 

अ.क्र. कंपिीचे िाि िदतदिधी/ पििाम पत्ता/संपकक  ि इमेल 
1 श्री.डी.डी.शिंिे म .सरव्यवस्थ पक  
2 श्री.डी.एम.स बळे सह .सरव्यवस्थ पक (दनयात)  
3 श्री.एस.पी.क ळे एचडीओ (प्रकल्प)   
4 श्री.एस.एस.ज िव एचडीओ (दनयात)  
5 श्री.एस.पी.दनकम वदरष्ठ सह य्यक (दनयात)  
6 दसध्िी दवन यक ॲग्री प्रो.प्र .दल., 

पणेु 
गणेिं पव र (ड यरेक्टर)  दवम ननगर, पणेु  

ganesh@svagri.co.in 
9822613494 

7 मयरेुश्वर ॲग्री व्हटॅी प्रोडू्यसर 
कां पनी दल., पणेु 

मरुलीिर पव र दवम ननगर, पणेु  
s.ganeshp@rediffmail.com 
9822613494 

8 ओ-थ्री ॲग्रो प्रोडू्यसर कां पनी दवपलू ढमढेरे,  स वरग व, त .जनु्नर, दज.पणेु 
9146093636, 9594965324 

9 डॉ.क व्हहर फ महर प्रोडू्यसर कां पनी 
दल., न गपरू 

अजय दनन वे 53, हुडकेश्वर, न गपरू 
9860083037 

10 इांटरनिॅंनल एक्झीम कॉपोरेिंन 
कां पनी, पणेु 

अदनल प टील 9881000002 
anil.patil@infoexcoforms.com 

11 इांद्र ’स क्रॉप (प्र ) दल. न गपरू कमल पगु दलय  26, लकडगांजजवळ, न गपरू 
k.pugalia@yahoo.co.in 
9423103112 

12 सषृ्टी सेव  एक्झीम प्र .दल., 
न दिंक 

बी.व्ही.प टील (सांच लक) 
 

थटे्ट नगर, गांग परू रोड, न दिंक 
srushtisevaexim@gmail.com 
8149394900 
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सह .सरव्यवस्थ पक (दनयात) य ांनी सिर बैठकीस ठी उपस्स्थत ांचे स्व गत करून दप्र-बीड बैठकीस ठी 
चचेस सरुूव त केली. 

सवहश्री, श्री.कमल पगु दलय , न गपरू य ांनी दविर्भातील मोह डी, दर्भव परू आदण पलूग व येदथल आिदुनक 
सदुवि  कें द्र च लदवण्य ची सांमती ि खदवली. तथ दप, मोह डी व पलूग व सदुवि ांवरील मदिंनरीच्य  व यशरग 
िरुूस्ती, बटॅरी च जह करणे आदण स्टदॅबल यझरचे त पम न ॲटो कट होत नसल्य चे स ांदगतले. त्य स ठी येण र  
खचह पणन मांडळ ने करून सदुवि  ससु्स्थतीत हस्त ांतरीत कर वी अिंी म गणी केली. तसेच सषृ्टी सेव  एक्झीम 
प्र .दल., न दिंक य ांच्य  प्रदतदनिींनी सांबांदित सदुविेच्य  िरुूस्तीपोटी येण र  खचह आम्ही केल्य स खचह केलेल्य  
र्भ डे रकमेमध्ये आम्ह स सटू द्य वी अिंी म गणी केली.  

त्य वर म .सरव्यवस्थ पक य ांनी, Request For Proposal (RFQ) मध्ये प्रक दिंत केलेल्य  अटीवर म्हणजेच 
AS IS WHERE IS BASIS वर सवह सदुवि  र्भ डेतत्व वर द्य वय च्य  असल्य ने त्य मळेु अिंी म गणी 
योग्य नसल्य चे सवांन  अवगत करून दिले. तसेच सांबांदित सदुविेस ठी खचह आदण उत्पन्न च  य च  
सवहसम वेिंक दवच र करून दनदवि  स िर करणेब बत स ांदगतले. ही ब ब सवांनी म न्य केली. 

तिनांतर Request For Proposal (RFQ) मध्ये Earnest Money Deposit (EMD) ची रक्कम रू.2/- ल ख 
नमिू केलेली आहे. तथ दप, एख द्य  ख जगी र्भ गीि र स एक पेक्ष  ज स्त सदुवि ांस ठी दनदवि  स िर करण्य ची 
तय री असल्य स EMD ची रक्कम कमी करण्य त य वी शकव  एक पेक्ष  ज स्त सदुवि ांस ठी एकच EMD 
(म्हणजेच रू.2/- ल ख) गहृीत िरण्य त य वी. त्य वर म .सरव्यवस्थ पक य ांनी, Request For Proposal 
(RFQ) ची रक्कम रू.1/- ल ख प्रदत सदुवि  करण्य त येईल असे आश्व दसत केले आदण एक पेक्ष  ज स्त 
सदुवि ांस ठी दनदवि  स िर कर वय ची झ ल्य स प्रत्येक सदुविेस ठी स्वतांत्र रू.1/- ल ख रकमेची EMD 
महाराष्ट्र राज्र्य कृदि पणि मंडळ, पणेु य ांचे न व ने द्य वी असे स ांदगतले. ही ब ब सवांनी म न्य केली.   

श्री.अदनल प टील, इांटरनिॅंनल एक्झीम कॉपोरेिंन कां पनी, पणेु य ांनी दनयात सदुविेच्य  अपेड  प्रम दणकरण च  
खचह कोणी कर व  य वर म गहििंहन म दगतले असत , त्य स ठीच  सवह खचह सांबांदित दनयाति र व  कां पनीने 
कर व  ल गेल असे सह . सरव्यवस्थ पक (दनयात) य ांनी स ांदगतले. तत्पवुी सदुविेवर क ही ब ांिक म करणे, 
मदिंनरी उर्भ रणे अथव  बिल करण्य पवुी पणन मांडळ ची लेखी मांजरूी घ्य वी ल गेल. 

श्री.ढमढेरे, ओ-थ्री ॲग्रो प्रोड्यूसर कां पनी य ांनी सदुवि  कें द्र वर िगु्िजन्य पि थांच्य  स ठवणकूीब बत दवच रण  
केली असत , सिरची सदुवि  कें दे्र ही फक्त फळे व र्भ जीप ल  तसेच फुल ांच्य  दनयात व ह त ळणीकदरत  
उर्भ रण्य त आलेली असल्य मळेु म ांसजन्य व िगु्िजन्य व  इतर पि थांची स ठवणकू त्य त करण्य त येऊ नये 
असे स ांदगतले.  

उपरोक्तप्रम णे सदवस्तर चचा होऊन म .अध्यक्ष य ांचे सांमतीने सर्भ  सांपल्य चे ज दहर केले.  


