




अ.
क्र

जजल्हा कारखान्याचे पणुण नाांव व पत्ता कोड प्रकार 31 जडसेंबर 2020  
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण 
(करारानसुार)

31 माचण 2021  
अखेर जदलेल्या  
एफ.आर.पी. 
रकमेचे शेकडा 

प्रमाण 
(करारानसुार)

31 ऑगस्ट  2021 
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण  
(करारानसुार)

आर.आर.सी 
आदेश जारी 

केले असल्यास 
?

१ कोल्हापरू भोगावती ससाका, पजरते, ता.करवीर 16501 सहकारी 69 93 100

२ कोल्हापरू श्री. छत्रपती राजाराम ससाका जल. कसबा बावडा 
ता.करवीर

18001 सहकारी 77 100 100

३ कोल्हापरू श्री. छत्रपती शाहु,ससाका, कागल ता.कागल 16901 सहकारी 100 100 100

४ कोल्हापरू श्री. दत्त शेतकरी ससाका जशरोळ ता.जशरोळ 16601 सहकारी 100 100 100

५ कोल्हापरू श्री. दधुगांगा वेदगांगा ससाका, जिदी ता.कागल 16401 सहकारी 100 90 100

६ कोल्हापरू आप्पासाहेब नलावडे, हरळी,ता.गडहहग्लज 
(जिस्क फॅजसजलटीज)

16801 सहकारी 87 100 100

७ कोल्हापरू जवाहर शेतकरी ससाका, हुप्परी ता.हातकां णगले 17201 सहकारी 100 100 100

८ कोल्हापरू सदाजशवराव मांडलीक, ससाका, कागल ता.कागल 50801 सहकारी 79 100 100

९ कोल्हापरू कुां भी-कासारी ससाका जल. कुडीते्र ता.करवीर 16301 सहकारी 19 77 100

१० कोल्हापरू  दे. र. कुां भार पांचगांगा ससाका गांगानगर 
इचलकरांजी, ता, हातकां णगले (श्री. रेणकुा शगुसण)

16201 सहकारी 61 89 100

११ कोल्हापरू शरद ससाका, जल. नांरदे ता. हातकां णगले 52501 सहकारी 100 100 100

१२ कोल्हापरू श्री. तात्यासाहेब कोरे ससाका, वारणानगर ता. 
पन्हाळा

16101 सहकारी 52 68 100

१३ कोल्हापरू उदयहसह गायकवाड ससाका जल. बाांबवडे ता. 
शाहुवाडी (अथणी शगुसण)

46301 सहकारी 100 100 100

१४ कोल्हापरू पद्मश्री डा ाँ. डी. वाय. पाटील (सप्त गांगा) ससाका 
जल. वेसरप-पळसांबे, ता. गगनबावडा

54901 सहकारी 94 100 100

१५ कोल्हापरू दालजमया भारत शगुर ऍण्ड इांडस्रीज जल. आसलेु-
पाले ता. पन्हाळा

17001 खाजगी 100 100 100

१६ कोल्हापरू श्री. गरुुदत्त शगुसण जल. टाकळीवाडी ता.जशरोळ 55301 खाजगी 100 89 100

१७ कोल्हापरू इको केन एनजी जल. म्हाळुां गे खालासा ता.चांदगड 61101 खाजगी 100 100 100

१८ कोल्हापरू हेमरस टेक्स शगुर ओलम ॲग्रो इांजडया जल. 
राजगोळी खदुण ता.चांदगड

64901 खाजगी 51 85 100

१९ कोल्हापरू महाडीक शगुर ॲग्रो जरलाबल शगुर ऍण्ड 
जडस्टीलरी पॉवर जल. फराळे ता.राधानगरी

69032 खाजगी 56 79 100

२० कोल्हापरू सर सेनापती सांताजी घोरपडे शगुर फॅक्टरी जल. 
बेलेवाडी काळम्मा ता. कागल

69015 खाजगी 86 100 100

२१ कोल्हापरू इांजदरा भुदरगड यजुनट अथणी शगुर जल. अांतरुली-
ताांबाळे ता.भुदरगड

53005 खाजगी 100 100 100

२२ कोल्हापरू द ालत ससाका जल. हलकणी ता. चांदगड (अथवण 
इांटर रेड )

16701 सहकारी 66 100 100

२३ साांगली पद्म भुषण क्राांतीवीर डॉ. नागनाथ आण्णा 
नायकवाडी हुतात्मा जकसन अजहर ससाका जल. 

15701 सहकारी 58 90 100

२४ साांगली राजारामबाप ूपाटील ससाका जल. साखराळे ता. 
वाळवा य ु1

15501 सहकारी 100 100 100

२५ साांगली राजाराम बाप ूपाटील, ससाका, जल. वाटेगाांव - 
सरुुल ता.वाळवा य ु2

31201 सहकारी 100 100 100

हंगाम 2020-21 मध्ये साखर कारखानयांनी उस उत्पादक शेतक-यांना कराराप्रमाणे ददलेल्या एफ.आर.पी. रक्कमेचा तपदशल

पदरदशष्ट 

निनित  एफ.आर.पी रक्कि 
अदा करणारे  कारखािे(निरवा) 

 

नवलंबािे   एफ.आर.पी   रक्कि अदा 
करणारे  कारखािे 

(िारंगी) 

एफ.आर.पी. वेळेत अदाि
केलेलेवआर.आर.सी. निगगनित

केलेल ेकारखािे(लाल) 
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जजल्हा कारखान्याचे पणुण नाांव व पत्ता कोड प्रकार 31 जडसेंबर 2020  
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण 
(करारानसुार)

31 माचण 2021  
अखेर जदलेल्या  
एफ.आर.पी. 
रकमेचे शेकडा 

प्रमाण 
(करारानसुार)

31 ऑगस्ट  2021 
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण  
(करारानसुार)

आर.आर.सी 
आदेश जारी 

केले असल्यास 
?

हंगाम 2020-21 मध्ये साखर कारखानयांनी उस उत्पादक शेतक-यांना कराराप्रमाणे ददलेल्या एफ.आर.पी. रक्कमेचा तपदशल

पदरदशष्ट 

निनित  एफ.आर.पी रक्कि 
अदा करणारे  कारखािे(निरवा) 

 

नवलंबािे   एफ.आर.पी   रक्कि अदा 
करणारे  कारखािे 

(िारंगी) 

एफ.आर.पी. वेळेत अदाि
केलेलेवआर.आर.सी. निगगनित

केलेल ेकारखािे(लाल) 

२६ साांगली राजाराम बाप ूपाटील ससाका जल. यजुनट नां. ३, 
करांदवाडी ता. वाळवा  य ु3

53007 सहकारी 100 100 100

२७ साांगली राजारामबाप ूपाटील ससाका जल. जतपेहल्ली ता. 
जत य ु4

39401 सहकारी 100 100 100

२८ साांगली सोनजहरा ससाका जल. वाांगी ता. कडेगाव 46001 सहकारी 86 100 100

२९ साांगली श्री. दत्त इांजडया प्रा. जल. (भाडेपट्टा - वसांतदादा 
ससाका,महादेवनगर ता. साांगली

15401 सहकारी 0 100 100

३० साांगली जवश्वासराव नाईक, ससाका जल. यशवांतनगर 
जचखली ता. जशराळा

15601 सहकारी 100 100 100

३१ साांगली क्राांतीअग्रणी डॉ. जी. डी. बाप ूलाड ससाका जल. 
कुां डल ता. पलसू

53002 सहकारी 74 100 100

३२ साांगली मोहनराव हशदे ससाका जल. मोहननगर, आरग ता. 
जमरज

53008 सहकारी 100 100 100

३३ साांगली जननाईदेवी साखर कारखाना प्रो. दालजमया भारत 
शगुर ऍण्ड इांडस्रीज जल. करांगळुी ता. जशराळा

51001 खाजगी 100 100 100

३४ साांगली सदगरुु श्री. श्री. साखर कारखाना जल. राजेवाडी 
ता. आटपाडी

68301 खाजगी 80 61 92

३५ साांगली उदजगरी शगुर अाँड पॉवर जल. बामणी ता. खानापरू 68001 खाजगी 100 100 100

३६ साांगली यशवांत शगुर ॲण्ड पॉवर प्रा. जल. नागेवाडी ता 
.खानापरू

15901 खाजगी 50 50 होय(2)

३७ साांगली एस जी झेड अॅण्ड एस जी ए शगुसण (जेव्ही) जल. 
(तासगाव ससाका) कलानगर ता. तासगाव

33601 खाजगी 27 27 होय(2)

३८ सातारा अहजक्यतारा ससाका जल. शाहुनगर पो. शेंदे्र ता. 
सातारा

15301 सहकारी 100 100 100

३९ सातारा मे. बाळासाहेब देसाई ससाका जल. दौलतनगर ता. 
पाटण

15101 सहकारी 100 100 100

४० सातारा जकसनवीर सातारा ससाका जल. जकसननगर भुईांज 
ता. वाई

15001 सहकारी 31 58 होय(2)

४१ सातारा खांडाळा तालकुा शेतकरी ससाका जल. म्हावशी ता. 
खांडाळा (जकसनवीर ससाका)

69027 सहकारी 0 100 होय(2)

४२ सातारा गरुू कमॉजडटी सव्हीसेस प्रा. जल. जचमणगाव ता. 
कोरेगाव (जरांडेश्वर शगुर)

38801 खाजगी 0 91 100

४३ सातारा सह्याद्री ससाका जल. यशवांतनगर ता. कराड 15201 सहकारी 100 100 100

४४ सातारा स्वराज्य इांजडया ॲग्रो जल. उपळवे ता. फलटण 69020 खाजगी 0 57 99

४५ सातारा खटाव माण तालकुा ॲग्रो प्रोसेहसग जल. पडळ ता. 
खटाव

69051 खाजगी 100 100 100

४६ सातारा यशवांतराव मोजहते कृष्णा ससाका जल. रेठरे ब.ु ता. 
कराड

14901 सहकारी 62 100 100

४७ सातारा रयत ससाका, जल. शेवाळेवाडी, ता. कराड 
(भाडेपट्टा- अथणी शगुर)

52006 सहकारी 100 100 100

४८ सातारा श्रीराम ससाका जल. फलटण ता. फलटण 
(भाडेपट्टा- जवाहर शेतकरी ससाका,)

14801 सहकारी 100 100 100

४९ सातारा जयवांत शगुसण जल. धावरवाडी ता. कराड 64601 खाजगी 100 100 100

५० सातारा ग्रीन पॉवर शगुर जल. गोपजु ता. खटाव 69028 खाजगी 0 100 100
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जजल्हा कारखान्याचे पणुण नाांव व पत्ता कोड प्रकार 31 जडसेंबर 2020  
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण 
(करारानसुार)

31 माचण 2021  
अखेर जदलेल्या  
एफ.आर.पी. 
रकमेचे शेकडा 

प्रमाण 
(करारानसुार)

31 ऑगस्ट  2021 
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण  
(करारानसुार)

आर.आर.सी 
आदेश जारी 

केले असल्यास 
?

हंगाम 2020-21 मध्ये साखर कारखानयांनी उस उत्पादक शेतक-यांना कराराप्रमाणे ददलेल्या एफ.आर.पी. रक्कमेचा तपदशल

पदरदशष्ट 

निनित  एफ.आर.पी रक्कि 
अदा करणारे  कारखािे(निरवा) 

 

नवलंबािे   एफ.आर.पी   रक्कि अदा 
करणारे  कारखािे 

(िारंगी) 

एफ.आर.पी. वेळेत अदाि
केलेलेवआर.आर.सी. निगगनित

केलेल ेकारखािे(लाल) 

५१ सातारा शरय ुॲग्रो इांडस्रीज जल. कापसी ता. फलटण 69023 खाजगी 40 84 100

५२ सातारा श्री. दत्त इांजडया प्रा. जल. साखरवाडी ता. फलटण 17901 खाजगी 84 100 100

५३ पणेु जभमा शांकर ससाका जल. दत्तात्रयनगर, अवसरी ब.ु 
ता. आांबेगाव

46201 सहकारी 100 100 100

५४ पणेु जद. माळेगाांव ससाका जल. जशवनगर ता. बारामती 13701 सहकारी 56 100 100

५५ पणेु जवघ्नहर ससाका जल. जशरोली ता. जनु्नर 14101 सहकारी 62 86 96

५६ पणेु व्यांकटेशकृपा शगुर जमल्स जल. जातेगाव ब.ु ता. 
जशरुर

66601 खाजगी 100 100 100

५७ पणेु श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना जल. पाटेठाण 
पो. राहू ता. दौंड

56401 खाजगी 81 100 100

५८ पणेु अनरुाज शगसण जल. यवत ता. दौंड 60101 खाजगी 69 100 100

५९ पणेु पराग ॲग्रो फुडस ऍण्ड अलाईड प्रॉडक््स पपार. 
जल. रावडेवाडी ता. जशरुर

69039 खाजगी 100 97 100

६० पणेु कमणयागी शांकरराव पाटील ससाका. जल. जबजवडी 
ता. इांदापरू

33101 सहकारी 100 100 100

६१ पणेु श्री. सोमेश्वर ससाका जल. सोमेश्वरनगर ता. 
बारामती

13601 सहकारी 100 100 100

६२ पणेु दौंड शगुर प्रा. जल. आलेगाांव ता. दौंड 63301 खाजगी 100 100 100

६३ पणेु बारामती ॲग्रो जल. शेटफळगढे ता. इांदापरू 60701 खाजगी 67 99 100

६४ पणेु श्री. सांत तकुाराम ससाका जल. कासारसाई द्रारूां िे 
ता.मळुशी

39501 सहकारी 100 100 100

६५ पणेु श्री. छत्रपती ससाका, जल. भवानीनगर, ता. इांदापरू 13801 सहकारी 44 70 92

६६ पणेु घोडगांगा ससाका जल. नाव्हरे ता. जशरुर 40001 सहकारी 61 100 100

६७ पणेु जनरा-जभमा ससाका जल. रेडा ता. इांदापरू 52601 सहकारी 0 68 100

६८ पणेु राजगड ससाका जल. अनांतनगर ता.भोर 34001 सहकारी 0 100 100

६९ सोलापरू श्री. पाांडुरांग ससाका जल. श्रीपरू ता. माळजशरस 17801 सहकारी 100 100 100

७० सोलापरू श्री. जसध्देश्वर ससाका जल. कुमठे, ता. उत्तर 
सोलापरू

14401 सहकारी 0 65 100

७१ सोलापरू श्री. सांत दामाजी ससाका, जल. मांगळवेढा ता. 
मांगळवेढा

35501 सहकारी 0 48 80 होय

७२ सोलापरू सहकार महर्षष शांकरराव मोजहते पाटील, ससाका, 
जल. शांकरनगर-अकलजु, ता. माळजशरस

14201 सहकारी 100 82 95

७३ सोलापरू श्री. जवठ्ठल ससाका जल. वेणनुगर, गरुसाळे ता. 
पांढरपरु

14501 सहकारी 0 50 66 होय

७४ सोलापरू जवठ्ठलराव हशदे ससाका जल. हपपळनेर, ता. माढा 52001 सहकारी 100 100 100

७५ सोलापरू श्री. मकाई ससाका जल. जभलारवाडी ता. करमाळा 52801 सहकारी 49 57 78 होय
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अ.
क्र

जजल्हा कारखान्याचे पणुण नाांव व पत्ता कोड प्रकार 31 जडसेंबर 2020  
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण 
(करारानसुार)

31 माचण 2021  
अखेर जदलेल्या  
एफ.आर.पी. 
रकमेचे शेकडा 

प्रमाण 
(करारानसुार)

31 ऑगस्ट  2021 
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण  
(करारानसुार)

आर.आर.सी 
आदेश जारी 

केले असल्यास 
?

हंगाम 2020-21 मध्ये साखर कारखानयांनी उस उत्पादक शेतक-यांना कराराप्रमाणे ददलेल्या एफ.आर.पी. रक्कमेचा तपदशल

पदरदशष्ट 

निनित  एफ.आर.पी रक्कि 
अदा करणारे  कारखािे(निरवा) 

 

नवलंबािे   एफ.आर.पी   रक्कि अदा 
करणारे  कारखािे 

(िारंगी) 

एफ.आर.पी. वेळेत अदाि
केलेलेवआर.आर.सी. निगगनित

केलेल ेकारखािे(लाल) 

७६ सोलापरू श्री. सांत कुमणदास ससाका जल. पडसाळी, ता. माढा 65001 सहकारी 0 77 93

७७ सोलापरू लोकनेते बाबरुाव पाटील अाँग्रो इांडस्ट्स्रज जल. 
अनगर, ता. मोहोळ

52301 खाजगी 44 56 100

७८ सोलापरू जद. सासवडमाळी शगुर फॅक्टरी जल. माळीनगर ता. 
माळजशरस

17701 खाजगी 90 97 100

७९ सोलापरू लोकमांगल ॲग्रो इांडस्रीज जल. जबबीदारफळ, ता. 
उत्तर सोलापरू

50901 खाजगी 0 33 90 होय

८० सोलापरू लोकमांगल शगुर इॅथेनॉल ॲन्ड कोजनरेशन 
इांडस्रीज जल. भाांडारकवठे, ता. दजिण सोलापरू

61901 खाजगी 0 31 85 होय

८१ सोलापरू जवठ्ठल कपेेोरेशन जल. म्ह सगाांव ता. माढा 61401 खाजगी 100 100 100

८२ सोलापरू जसध्दनाथ शगुर जमल्स जल. जतऱ्हे, ता. उत्तर 
सोलापरू

64701 खाजगी 3 53 83 होय

८३ सोलापरू जाकरया शगुर जल. वटवटे ता. मोहोळ 65601 खाजगी 33 59 100

८४ सोलापरू इांदे्रश्वर शगुर जमल्स प्रा. जल, भांगवतनगर, उपळाई, 
ता. बाशी

66501 खाजगी 100 53 87

८५ सोलापरू भ रवनाथ शगुर 2 वक्सण जल. जवहाळ ता. करमाळा 66401 खाजगी 34 80 100

८६ सोलापरू भ रवनाथ शगुर 3 वक्सण जल. लवांगी, ता. मांगळवेढा 69009 खाजगी 16 74 100

८७ सोलापरू यटुोजपयन शगुसण जल. कचरेवाडी ता. मांगळवेढा 69011 खाजगी 60 92 100

८८ सोलापरू गोकुळ शगुर इांडस्रीज जल. धोत्री, ता. दजिण 
सोलापरू

69022 खाजगी 0 84 होय

८९ सोलापरू मातोश्री लरक्ष्मी कोजनरेशन इांडस्रीज जल. रुदे्दवाडी 
ता. अक्कलकोट

67401 खाजगी 29 74 78 होय

९० सोलापरू जशवरत्न उद्योग, भ रवनाथ शगुर क्क्सण जल. 
आलेगाांव ब.ु ता. माढा

69013 खाजगी 18 81 96

९१ सोलापरू बबनराव हशदे शगुर अॅण्ड अलाईड इांडस्रीज जल. 
तकुण हपप्री, ता. बाशी

69016 खाजगी 100 100 100

९२ सोलापरू ओांकार साखर कारखाना प्रा. जल. चाांदापरूी ता. 
माळजशरस

68501 खाजगी 100

९३ सोलापरू जयहहद शगुर प्रा. जल. आचेगाव ता. दजिण 
सोलापरू

69030 खाजगी 0 70 100 होय

९४ सोलापरू जवठ्ठल जरफाइनड शगुसण जल. पाांडे, ता. करमाळा 69025 खाजगी 25 55 93 होय

९५ सोलापरू गोकुळ माऊली शगुसण जल. तडवळ ता. 
अक्कलकोट

69046 खाजगी 21 71 100 होय

९६ सोलापरू जवठ्ठलराव हशदे ससाका जल. यजुनट 2 करकां ब ता. 
माळजशरस

67901 खाजगी 100 100 100

९७ सोलापरू औदुांबररावजी पाटील, साखर कारखाना जल. 
आष्टी, ता. मोहोळ

555321 खाजगी 98 100

९८ सोलापरू जभमा ससाका जल. टाकळीजसकां दर, ता मोहोळ 14701 सहकारी 37 43 43 होय

९९ सोलापरू सहकार जशरोमणी वसांतराव काळे ससाका जल. 
भाळवणी ता. पांढरपरू (चांद्रभागा)

49601 सहकारी 56 58 76 होय

१०० उस्मानाबाद श्री. जवठ्ठलसाई ससाका जल. मरुुम ता. उमरगा 46801 सहकारी 100 74 100
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क्र

जजल्हा कारखान्याचे पणुण नाांव व पत्ता कोड प्रकार 31 जडसेंबर 2020  
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण 
(करारानसुार)

31 माचण 2021  
अखेर जदलेल्या  
एफ.आर.पी. 
रकमेचे शेकडा 

प्रमाण 
(करारानसुार)

31 ऑगस्ट  2021 
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण  
(करारानसुार)

आर.आर.सी 
आदेश जारी 

केले असल्यास 
?

हंगाम 2020-21 मध्ये साखर कारखानयांनी उस उत्पादक शेतक-यांना कराराप्रमाणे ददलेल्या एफ.आर.पी. रक्कमेचा तपदशल

पदरदशष्ट 

निनित  एफ.आर.पी रक्कि 
अदा करणारे  कारखािे(निरवा) 

 

नवलंबािे   एफ.आर.पी   रक्कि अदा 
करणारे  कारखािे 

(िारंगी) 

एफ.आर.पी. वेळेत अदाि
केलेलेवआर.आर.सी. निगगनित

केलेल ेकारखािे(लाल) 

१०१ उस्मानाबाद डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर ससाका जल. 
अरहवदनगर, ता. उस्मानाबाद

52009 सहकारी 100 100 100

१०२ उस्मानाबाद जशवशक्ती(जनुा  भ रवनाथ) शेतकरी ससाका जल. 
वाशी, ता. भुम

52701 सहकारी 35 55 100

१०३ उस्मानाबाद नचॅरल शगुर ॲन्ड अलाईड इांडस्रीज जल. राांजनी 
ता. कळांब

50701 खाजगी 100 100 100

१०४ उस्मानाबाद जभमाशांकर शगुर जमल्स जल. पारगाांव ता. वाशी 55001 खाजगी 43 86 97

१०५ उस्मानाबाद धाराजशव शगुर जमल्स, चोराखळी, ता.कळांब 60801 खाजगी 100 92 100

१०६ उस्मानाबाद भ रवनाथ शगुर वक्सण जल. सोनारी ता. परांडा 61701 खाजगी 25 60 95

१०७ उस्मानाबाद लोकमांगल माऊली इांडस्रीज जल. खेड ब.ु ता 
लोहारा

69004 खाजगी 0 34 94 होय

१०८ उस्मानाबाद कां चेश्वर शगुर जल. मांगळूर ता. तळुजापरू 69018 खाजगी 10 45 100 होय

१०९ उस्मानाबाद भाऊसाहेब जबराजदार ससाका जल. समदु्राळ, ता 
उमरगा (क्य ुएनजी इांडस्ट्स्रज जल. )

68101 सहकारी 0 62 94

११० उस्मानाबाद बाणगांगा ससाका जल. इडा जवळा ता. पराांडा 
(आयन मल्टीरेड एलएलपी)

68201 खाजगी 0 89 100

१११ उस्मानाबाद डी. डी. एन एस एफ अे जल. हावरगाव ता. कळांब 
(शांभ ूमहादेव)

52901 खाजगी 0 80 97

११२ अहमदनगर अगस्ती ससाका , अगस्तीनगर, ता. अकोले 35301 सहकारी 94 86 100

११३ अहमदनगर अशोक ससाका जल. अशोकनगर, ता. श्रीरामपरू 12601 सहकारी 67 77 100

११४ अहमदनगर श्री. ज्ञानेश्वर ससाका जल. भेंडे ब,ु ता. नेवासा 13101 सहकारी 100 100 100

११५ अहमदनगर कुकडी ससाका जल. हपपळगाांव जपसा, ता. श्रीगोंदा 54101 सहकारी 56 59 84

११६ अहमदनगर प्रसाद शगुर अाँन्ड अलाईड अाँग्रो   प्रोडक्टस जल. 
सडे वाांबोरी रोड, ता. राहुरी

66001 खाजगी 100 100 100

११७ अहमदनगर पद्दमश्री डॉ. जवठ्ठलराव जवखे पाटील ससाका जल. 
पो. प्रवरानगर ता. श्रीरामपरू

12701 सहकारी 96 100 100

११८ अहमदनगर श्री. गणेश ससाका, गणेशनगर, ता. राहाता. (डॉ. 
व्ही. व्ही. पाटील ससाका जल.)

12501 सहकारी 100 100 100

११९ अहमदनगर नागवडे जद. श्रीगोंदा ससाका जल. श्रीगाांदा फॅक्टरी, 
ता. श्रीगोंदा

12901 सहकारी 71 95 100

१२० अहमदनगर कमणवीर शांकरराव काळे ससाका जल. कोळपेवाडी, 
ता कोपरगाांव.

12401 सहकारी 100 100 100

१२१ अहमदनगर मळुा ससाका जल. सोनई, ता. नेवासा 13401 सहकारी 100 100 100

१२२ अहमदनगर सहकारमहर्षष भाऊसाहेब थोरात ससाका जल. पो. 
अमतृनगर, ता. सांगमनेर सांगमनेर भाग

13001 सहकारी 100 100 100

१२३ अहमदनगर सहकार महर्षष शांकरराव कोल्हे(सांजीवनी) ससाका 
जल. हशगणापरू, ता. कोपरगाांव

12301 सहकारी 100 100 100

१२४ अहमदनगर श्री. वधृ्देश्वर ससाका जल. वधृ्देश्वर ता. पाथडी 13201 सहकारी 100 98 100

१२५ अहमदनगर श्री. केदारेश्वर ससाका जल. बोधेगाव ता. शेंवगाव 39001 सहकारी 38 91 100
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क्र

जजल्हा कारखान्याचे पणुण नाांव व पत्ता कोड प्रकार 31 जडसेंबर 2020  
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण 
(करारानसुार)

31 माचण 2021  
अखेर जदलेल्या  
एफ.आर.पी. 
रकमेचे शेकडा 

प्रमाण 
(करारानसुार)

31 ऑगस्ट  2021 
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण  
(करारानसुार)

आर.आर.सी 
आदेश जारी 

केले असल्यास 
?

हंगाम 2020-21 मध्ये साखर कारखानयांनी उस उत्पादक शेतक-यांना कराराप्रमाणे ददलेल्या एफ.आर.पी. रक्कमेचा तपदशल

पदरदशष्ट 

निनित  एफ.आर.पी रक्कि 
अदा करणारे  कारखािे(निरवा) 

 

नवलंबािे   एफ.आर.पी   रक्कि अदा 
करणारे  कारखािे 

(िारंगी) 

एफ.आर.पी. वेळेत अदाि
केलेलेवआर.आर.सी. निगगनित

केलेल ेकारखािे(लाल) 

१२६ अहमदनगर बी.बी.तनपरेु जद राहुरी ससाका जल. राहुरी फॅक्टरी 
ता राहुरी (डॉ. व्ही. व्ही. पाटील ससाका जल.)

12801 सहकारी 48 69

१२७ अहमदनगर इांडीकॉन डेव्हलपसण प्रा. जल. म.ु पो. अांजबकानगर, 
ता. कजंत (श्री. अांबाजलका शगुसण प्रा. जल.)

13301 खाजगी 83 100 100

१२८ अहमदनगर साईकृपा साखर कारखाना जल. देवद ठण, ता. 
श्रीगोदा (साजन शगुर प्रा. जल. )

51501 खाजगी 93 100 100

१२९ अहमदनगर जपयषु शगुर अाँन्ड पॉवर प्रा. जल. वाळकी, ता 
अमहदनगर

52008 खाजगी 0 75 100

१३० अहमदनगर जयश्रीराम शगुर ॲन्ड अाँग्रो प्रोडक्ट जल. हादगाांव, 
ता. जामखेड

67301 खाजगी 91 94 98

१३१ अहमदनगर गांगामाई इांडस्रीज अाँन्ड कन्स्रक्शन जल. नजजक 
बाभुळगाव ता. शेवगाांव

51101 खाजगी 65 81 100

१३२ अहमदनगर श्री. क्राांती शगुर अाँन्ड पॉवर जल. पो. देवी भोयरे, 
ता. पारनेर

13501 खाजगी 86 100 100

१३३ अहमदनगर यटेुक शगुर प्रा. जल. कौठे मलकापरू, ता. सांगमनेर 69042 खाजगी 53 88 96

१३४ नाजशक कादवा ससाका जल. मातेरेवाडी ता. हदडोंरी 12001 सहकारी 93 100 100

१३५ नाजशक वसांतरावदादा पाटील ससाका जल. जवठेवाडी ता. 
कळवण, (धाराजशव साखर कारखाना जल.)

12201 सहकारी 73 71 100

१३६ नाजशक व्दारकाजधश साखर कारखाना जल. शेवरे ता. 
सटाणा

51401 खाजगी 100 100 100

१३७ नाजशक एस. जे. शगुर जडसलरी अाँन्ड पॉवर प्रा. जल. 
रावळगाांव ता. मालेगाव

17101 खाजगी 0 52 81 होय

१३८ नांदरूबार श्री. सातपडुा तापी पजरसर ससाका जल. 
परुुषोत्तमनगर, ता. शहादा

19101 सहकारी 36 48 83 होय

१३९ नांदरूबार आजदवासी ससाका जल. नवापरू नांदरुबार जवभाग 
जल. डोकरे, ता. नवापरू

55201 सहकारी 23 50 79

१४० नांदरूबार ॲस्टॉजरया (पषु्पदांतेश्वरआयान मल्टीरेड 
एलएलपी, समशेरपरू ता. नांदरुबार

37501 खाजगी 100 100

१४१ जळांगाव सांत मकु्ताबाई शगुर ॲन्ड एनजी जल. घोडसगाांव, 
ता. मकु्ताईनगर

36901 खाजगी 84 99 100

१४२ औरांगाबाद श्री सांत एकनाथ को ऑप शगुर फॅक्टरी जल, प ठण 
ता. प ठण (सहयोग सजचन घायाळ शगुर प्रा. जल.)

18501 सहकारी 26 100 100

१४३ औरांगाबाद शरद ससाका जल. जवहामाांडवा ता. प ठण 66101 सहकारी 0 93 100 होय

१४४ औरांगाबाद बारामती ॲग्रो जल. महात्मा फुले नगर, कन्नड ता. 
कन्नड

18301 खाजगी 42 95 100

१४५ औरांगाबाद छत्रपती सांभाजी राजे साखर उद्योग जल. हुसनपरू 
ता. औरांगाबाद

52007 खाजगी 100 100 100

१४६ औरांगाबाद मकु्तेश्वर शगुर जमल्स जल. शेंदरुवाडा-धामोरी ता. 
गांगापरू

63901 खाजगी 100 100 100

१४७ औरांगाबाद घषृ्णेश्वर शगुर प्रा. जल. जवरामगावरोड, ता. 
खलुताबाद

69056 खाजगी 0 54 100

१४८ जालना समथण-1, अांबडकमणयोगी अांकुशराव टोपे समथण 
ससाका जल. अांकुशनगर, ता. अांबड

20601 सहकारी 100 100 100

१४९ जालना सागर ससाका जल. जतथणपरुी ता. घनसावांगी, 
(कमणयाांगी अांकुशराव टोपे समथण  यससाका जल. 
यजुनट-2) समथण 2

63601 सहकारी 100 100 100
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जजल्हा कारखान्याचे पणुण नाांव व पत्ता कोड प्रकार 31 जडसेंबर 2020  
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण 
(करारानसुार)

31 माचण 2021  
अखेर जदलेल्या  
एफ.आर.पी. 
रकमेचे शेकडा 

प्रमाण 
(करारानसुार)

31 ऑगस्ट  2021 
अखेर जदलेल्या  

एफ.आर.पी. रकमेचे 
शेकडा प्रमाण  
(करारानसुार)

आर.आर.सी 
आदेश जारी 

केले असल्यास 
?

हंगाम 2020-21 मध्ये साखर कारखानयांनी उस उत्पादक शेतक-यांना कराराप्रमाणे ददलेल्या एफ.आर.पी. रक्कमेचा तपदशल

पदरदशष्ट 

निनित  एफ.आर.पी रक्कि 
अदा करणारे  कारखािे(निरवा) 

 

नवलंबािे   एफ.आर.पी   रक्कि अदा 
करणारे  कारखािे 

(िारंगी) 

एफ.आर.पी. वेळेत अदाि
केलेलेवआर.आर.सी. निगगनित

केलेल ेकारखािे(लाल) 

१५० जालना श्री सांगनाथराव जशवराम पाटील, जद. श्री रामेश्वर 
ससाका जल. जसपोरा ता. भोकरदन

46401 सहकारी 0 42 100

१५१ जालना श्रध्दा एनजीर्  अाँन्ड इन्रा प्रोडक्टस् प्रा. जल. 
वरफळ ता. परतरू

40201 खाजगी 29 69 100

१५२ जालना समधु्दी शगुसण जल. रेणकुानगर, देवीदेहेगाांव, ता. 
घनसावांगी

63801 खाजगी 0 71 100

१५३ बीड माजलगाांव ससाका,लोकनेते धारुर सुांदररावजी 
सोळांके माांजलगाांव ससाका जल. सुांदरनगर - 

35601 सहकारी 56 96 100

१५४ बीड छत्रपती ससाका जल. सोनाजीनगर सावरगाव, ता. 
माजलगाव

69033 सहकारी 62 61 100

१५५ बीड जयभवानी ससाका जल. गेवराई ता. गेवराई 19801 सहकारी 29 50 100 होय

१५६ बीड जय महेश एनएसएल शगुर, माजलगाांव एन. एस. 
एल. शगुर जल. ता. माजलगाांव

52401 खाजगी 63 100 100

१५७ बीड अांबाजोगाई ससाका जल. अांबासाखर ता. अांबेजोगाई 19701 सहकारी 66 50 100

१५८ बीड व द्यनाथ ससाका जल. पाांगरी, ता. परळी व जनाथ 50101 सहकारी  28 84 होय(2)

१५९ बीड येडेश्वरी ॲग्रो प्रॉडक्टस् जल. आनांदगाव ता. केज 68901 खाजगी 57 100 100

१६० परभणी गांगाखेड शगुर अॅण्ड एनजी जल. माखणी ता. 
गांगाखेड

63201 खाजगी 99 61 100

१६१ परभणी योगेश्वरी शगुर इांडस्ट्स्रज जल. हलबा, ता. पाथरी 52201 खाजगी 43 63 100

१६२ परभणी बळीराजा साखर कारखाना जल. कानडखेड, ता. 
पणुा

69017 खाजगी 27 69 100

१६३ परभणी श्री रेणकूा शगुर जल. देवनांद्रा ता. पाथरी 19501 खाजगी 61 81 92

१६४ परभणी जत्रधारा शगुर प्रा.जल.श्रीलक्ष्मी नहृसह शगुर 
एलएलपी अमडापरू, ता. परभणी

39201 खाजगी 56 49 89

१६५ परभणी ्वेंन्टीवन शगुर जल. जल. उत्तमनगर, देवीनगर 
ताांडा, सायखेडा, ता. सोनपेठ

68601 खाजगी 69 100 100

१६६ हहगोली भाऊराव चव्हाण ससाका जल. डोंगरकडा, ता. 
कळमनरूी यजुनट 2

19401 सहकारी 96 89 90

१६७ हहगोली पणुा ससाका जल. वसमतनगर ता. वसमतनगर 
यजुनट 1

19601 सहकारी 100 100 100

१६८ हहगोली कजपश्वर शगुर प्रा.जल,(जनुा-पणूा यजुनट-2) अाँन्ड 
केजमकल जल. जवळाबाजार, ता. औांढा नागनाथ

49701 सहकारी 96 85 100

१६९ हहगोली टोकाई ससाका जल. कुरूां दा ता. वसमतनगर 69031 सहकारी 0 100 100

१७० हहगोली जशऊर साखर कारखाना प्रा. जल. वाकोडी, ता 
कळमनरुी

98765 खाजगी 100 100 100

१७१ नाांदेड भाऊराव चव्हाण ससाका जल. लिमीनगर, देगाव -
येलेगाव, ता. अधापरू यजुनट 1

40101 सहकारी 100 89 100

१७२ नाांदेड श्री सभुाष शगुर प्रा. जल. हादगाांव ता. हादगाांव 39101 खाजगी 0 100 100

१७३ नाांदेड एम. व्ही. के. अाँग्रो फुडस प्रॉडक्टस् जल. 
वाघळवाडा, उमरी, ता. नाांदेड (जनुा-भाऊराव 

32301 सहकारी 43 62 80

१७४ नाांदेड कुां टुरकर शगुर अाँन्ड अाँग्रो प्रा. जल. कुां टुर ता. 
नायगाांव

39301 खाजगी 26 81 91
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हंगाम 2020-21 मध्ये साखर कारखानयांनी उस उत्पादक शेतक-यांना कराराप्रमाणे ददलेल्या एफ.आर.पी. रक्कमेचा तपदशल

पदरदशष्ट 

निनित  एफ.आर.पी रक्कि 
अदा करणारे  कारखािे(निरवा) 
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केलेल ेकारखािे(लाल) 

१७५ नाांदेड व्यांकटेशरा ॲग्रो शगुर प्रॉडक्टस् प्रा. जल. पो. 
जशवणी, ता. लोहा

69045 खाजगी 76 64 100

१७६ नाांदेड जशवाजी सव्हीस स्टेशन , माांजरी-बा-हाळी ता. 
मखेुड

53009 खाजगी 9 76 98

१७७ लातरू माांजरा, जवकासरत्न जवलासराव देशमखु माांजरा 
शेतकरी ससाका जल. हचचोलीराव (वाडी) ता. 

20901 सहकारी 100 100 100

१७८ लातरू जवलास ससाका जल. व शालीनगर, जनवळी, ता. 
लातरू

52003 सहकारी 100 100 100

१७९ लातरू जवलास ससाका जल.यजुनट-2, तोंडारजवलास 
ससाका जल. तोंडार ता. उदगीर

53003 सहकारी 100 100 100

१८० लातरू रेणा ससाका जल. जनवडा, पो. हसधगाांव ता. रेणापरू 54801 सहकारी 100 100 100

१८१ लातरू जसध्दी शगुर अाँन्ड अलाईड इांडस्रीज जल. उजना, 
ता. अहमदपरू

39701 खाजगी 60 83 100 होय

१८२ लातरू जागतृी शगुर अाँन्ड अलाईड इांडस्रीज जल. तळेगाांव 
ता. देवणी

65901 खाजगी 100 100 100

१८३ लातरू श्री. साईबाबा शगुसण जल. जशवणी ता. औसा 58901 खाजगी 100 81 76 होय

१८४ लातरू ्वेंटीवन शगुसण जल. माळवटी, ता. लातरू 65432 खाजगी 100 100

१८५ लातरू पन्नगेश्वर शगुर जमल्स् जल. पानेगाव, ता. रेणापरू 51301 खाजगी 70 होय

१८६ यवतमाळ नचॅरल शगुर अाँन्ड अलाईड इांडस्रीज जल. गुांज - 
सावना, ता. महागाांव

39801 खाजगी 100 92 100

१८७ यवतमाळ डेक्कन शगुर प्रा.जल देवरावपाटीलनगर मांगळूर, 
ता. यवतमाळ

36201 खाजगी 52 87 100

१८८ वधा मानस ॲग्रो इांडस्रीज ॲन्ड इन्फा जल. यजुनट-3, 
जामणी ता. शेलू

21301 खाजगी 100 100 100

१८९ भांडारा मानस अाँग्रो इांडस्रीज ॲन्ड इन्रास्रक्चर जल. 
यजुनट-4, देव्हाडा, मोहाडी ता. भांडारा

32001 खाजगी 100 100 100

१९० नागपरू व्यांकटेश्वरा पॉवर प्रोजेक्ट जल. श्रीरामनगर, मौदा 
रामटेक रोड ता. मौदा

21201 खाजगी 80 80 90
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