
कृिष पणन मंडळा�या सहकाया�ने िवदभा�तून केळी िनया�तीची यश�वी वाटचाल 

   महारा ! रा"य देशाम#ये केळी उ%पादनात ि&तीय 'मांकाच रा"य आहे. अंदाजे 48 लाख मे.टन रा"यात केळीचे 

उ%पादन होते. परंतू रा"यातून केळीची िनया�त ही मािगल 2 - 3 वषा�पासनू पुणे िज56ातील बारामती, इदंापूर, 

सोलापूर िज56ातील कंधार व को5हापूर िज56ातून होत आहे. िवदभा�म#ये स;ुा <ामु=याने अकोला, बुलढाणा व 

वधा� िज56ात केळीचे उ%पादन होते. परंतू वाहतुक?�या अपू@या सिुवधा व पया�A माBेत खरेदीदार नस5याकारणाने 

शेतक@यांना इतर भागा<माणे चांगले दर <ाA होत नाहीत. %यामुळे शेतक@यांना चांगले दर <ाA होCयासाठी केळीची 

िनया�त करणे हा एक माग� आहे व याचाच एक भाग Fहणून अकोला िज56ात केळी�या िनया�तीला चालना 

देCयासाठी फेHवुारी 2017 म#ये पणन मंडळ, अपेडा व िज5हा <शासन यां�या सयंुL िवMमाने एक काय�शाळा 

आयोिजत करCयात आलेली होती. या काय�शाळेला 3 ते 4 िनया�तदार हजर होते. या िनया�तदारांनी तेथील केळीची 

पाहणी के5यानंतर इतर भागा�या तुलनेत तेथील केळीचा दजा� चांगला अस5याने केळी िनया�तीचा <योग यश�वी 

होव ू शकतो असा आशावाद िनमा�ण केला. या OPीने आय.एन.आय. फाम� या िनया�तदार कंपनीचे सचंालक 

Qी.पकंजजी खंडेलवाल यांनी %यां�या तR चमू�या मदतीने अकोट तालुSयातील काही शेताची िनवड कTन पिहला 

कंटेनर एि<ल 2017 म#ये यश�वीUर%या दुबई येथे िनया�त केला. यासाठी िज56ाचे िज5हािधकारी अि�तवकुमार 

पांडेय व िज5हा <शासनाने या कामासाठी िवशेष सहकाय� केले.  

 मा.िज5हािधकारी यांनी सबंंिधत बाब ही िज56ातील शेतक@यांना %यां�या उ%पादन वाढीसाठी अ%यतं 

आशादायी अस5यामुळे िज5हा <शासना�या वतीने सव�तोपरी मदत करCयाचे %यांनी आWासन िदले व तसा <�ताव 

रा"य शासनास िनया�तXम केळी उ%पादन करCयासाठी 2 कोटी Tपयांचा <�ताव 400 हेSटर XेBासाठी एकाि%मक 

फलो%पादन अिभयान योजनेतून िनधी <ाA होCयासाठी शासनास सादर केला. %याम#ये शेतक@याला पिह5या वषY 

<ती हेSटरी 37500 Tपये एवढे अनुदान व दुस@या वषा�ला 12500 Tपये एवढे अनुदान देCयासाठी <�तािवत 

करCयात आले आहे. जेणेकTन शेतकरी िनया�तXम केळीसाठी िट[य ू क5चरचा वापर कTन िठबक िसचंनाचा 

अवलबं करेल व काढणी प\ात तंBRानाचा अवलबं कTन िनया�तXम केळीचे उ%पादन घेईल व या <�तावाला 

अकोला िज56ातील ते5हारा व अकोट तालुSयातील शेतक@यांनी मोठ्या <माणात <ितसाद िदला व अंदाजे 700 

हेSटर XेBाम#ये 975 शेतकरी समािवP झालेले आहेत.  

 िद.23.9.2017 रोजी मा.िज5हािधकारी यां�या अ#यXतेखाली %यां�या सभागृहात िनया�तXम केळी उ%पादक 

शेतकरी, महारा ! रा"य कृिष पणन मंडळ, अपेडा, कृिष िवभाग व देसाई, आय.एन.आय.फाम�, aहाईट bलो व 

सांगोला एSसपोट� या िनया�तदारांची सयंुL सभा आयोिजत करCयात आली होती. व या सभेम#ये आय.एन.आय. 

फाम�, aहीट bलो व सांगोला एSसपोट� या कंपcयांनी शेतक@यांसमवेत अंदाजे 150 हेSटर XेBावर पिह5या टdयात 

िनया�त केळी उ%पादनाबाबत करार <ि'या पूण� केली. %याम#ये शेतक@यांना िनया�तदारामाफ� त सपंूण� तांिBक 

माग�दश�न करCयात येत असनू िनया�तXम केळीसाठी लागणारे �कटYगं बॅbज व दजfदार उ%पादनासाठी लागणारी 



औषधे पुरवठा करCयात येणार आहे व शेतक@यांना रावेर माकf टपेXा 1 Tपया <ती िकलो अितUरL दर देCयात 

येणार आहे व सपंूण� माल खरेदी करCयाची हमी देCयात आली आहे. अशा Uरतीने सबंंिधत कराराअंतग�त जानेवारी 

2018 पासनू उ%पादन <ाA होणार असनू %याची Uरतसर िनया�त या भागातून सTु करCयाचे िनयोजन करCयात आलेले 

आहे.  

Qी. पंकज खांडेलवाल ,आय.एन.आय.फाम� िल. यांनी केळी उ%पादक शेतक-यासोबत करारपBाची <त मा. 

िज5हािधकारीसो , अकोला यांना सपुुद� करताना.  

 

 

Qी. पंकज खांडेलवाल ,आय.एन.आय.फाम�, मा. उदय राजपतु, उपिज5हािधकारी अकोट,मा. शोक अमानकर, उप 

िज5हािधकारी , अकोला, मा. Qी. अ�तीककुमार पांडेसो , िज5हािधकारी, अकोला , मा. <शांत वाघमारे, सहाhयक 

सरaयव�थापक, अपेडा, निव मुबंई , Qी. डी.एम.साबळे, सहा. सरaयव�थापक कृिष पणन मंडळ, पुणे व सोबत ईतर 

केळी उ%पादक शेतकरी व माcयवर.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

Qी. पकंज खांडेलवाल ,आय.एन.आय.फाम�, मा. उदय राजपतु, उपिज5हािधकारी अकोट, मा. अशोक अमानकर, 

उप िज5हािधकारी , अकोला, मा. Qी. अ�तीककुमार पांडेसो , िज5हािधकारी, अकोला , मा. <शांत वाघमारे, 

सहाhयक सरaयव�थापक, अपेडा, निव मुंबई , Qी. डी.एम.साबळे, सहा. सरaयव�थापक कृिष पणन मंडळ, पुणे व 

सोबत ईतर केळी उ%पादक शेतकरी,  व Qी. फडणवीस , <ितिनधी aहाईट bलोब <ा. िल. केळी उ%पादक शेतक-

यांसमवेत करार करताना. 

 

 



 


