भाडे तत्त्वावर कृषि अवजारे सेवा केंद्ाांची षिर्मिती करणे
(प्रकल्प उपक्रि साांकेताांक-B1.2)

१. प्रस्ताविा:
हवािाि बदलाचा राज्याच्या शेतीवर षवपरीत पषरणाि षदसूि येत असूि, भषवष्यात दे खील
सदर पषरणािाांची व्याप्ती वाढणार असल्याचे राज्याच्या हवािाि बदला षवियक कृती आराखडयािध्ये
ििूद केले आहे . िराठवाडा व षवदभातील शेतकऱयाांिा गेल्या काही विांपासूि िोठया दु ष्काळास
सािोरे जावे लागत असूि भू-गभातील पाणी साठयावर व जषििीच्या आरोग्यावर षवपषरत पषरणाि
होत आहे. पषरणािी शेतीिधील षपकाांची उत्पादकता घटत आहे . तसेच पूणा िदीच्या खो-यातील भूभाग हा षिसगगत:च क्षारपड असल्यािे शेतीसाठी ससचिास ियादा येत आहेत. या प्रषतकूल
पषरस्स्ितीिध्ये अल्प भू-धारक शेतकऱयाांच्या उत्पादिावर षवपरीत पषरणाि होत असल्याचे षदसूि येत
आहे.
राज्यात शेतकऱयाांची किी होणारी जिीिधारणा, शेतीसाठी भाांडवल पुरवठ्यास आलेल्या
ियादा, ताांषिकीकरणास असलेला वाव, तसेच जषििीची किी होत असलेली उत्पादकता, ग्रािीण
भागािध्ये षदवसेंषदवस शेती कािाांिध्ये िजुराांची किी होणारी सांख्या, िजुरीवरील वाढता खचग व
िशागतीच्या कािािधील वेळेच्या अषिषिततेिुळे षपक उत्पादिाचा वाढीव खचग या सिस्येिुळे
शेतािध्ये याांषिकीकरण वाढषवणे आवश्यक आहे . शेतीिध्ये षवषवध कािाांसाठी वापरली जाणारी सवग
अवजारे खरेदी करणे अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱयाांसाठी व्यवहायग बाब िाही. उत्पादकता
वाढवण्यासाठी वेळेवर आषण अचूक कािे होणे आवश्यक आहे. हे शक्य करण्यासाठी शेती यांिे
िहत्वाची भूषिका बजावतात. िोंदणीकृत शेतकरी गट/बचत गट आषण शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ
याांिा कृषि अवजारे , उपकरणे व सांयांिे अिुदािावर उपलब्ध करूि दे ऊि शेतकऱयाांिा एकाच षठकाणी
अिेक अवजारे गरजेिुसार भाडे तत्त्वावर दे ण्याच्या उद्देशािे िािाजी दे शिुख कृिी सांजीविी
प्रकल्पाांतगगत “कृषि अवजारे सेवा केंद्ाांची षिर्मिती करणे” या उपघटकाांतगगत अवजारे खरेदी व ते
ठे वण्यासाठी आवश्यक आकाराचे शेड बाांधकाि या बाबींचा सिावेश करण्यात आलेला आहे.
२. उषद्दष्टे :
२.१

भाडे तत्त्वावर कृषि अवजारे सेवाांसाठी फािग िषशिरी बँका स्िापि करणे.

२.२

छोट्या शेतकऱयाांिा कृषि अवजाराांच्या उच्च षकितीिुळे उद्भवणाऱया सिस्येवर िात
करण्यासाठी व कृषि अवजारे वापरास प्रोत्साषहत करण्यासाठी कृषि अवजारे सेवा केंद्ाांची
षिर्मितीस प्रोत्साहि दे णे.

२.३

अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱयाांच्या शेतजषििीवर याांषिकीकरणाची पोहोच वाढषवणे.

२.४ हाय-टे क आषण उच्च िूल्य शेती उपकरणाांची सेवा अत्यल्प व अल्प भूधारक शेतकऱयाांिा
वाजवी दरात उपलब्ध करणे.
२.५ पीक उत्पादिािध्ये सुधाषरत/िव्यािे षवकषसत शेतीषवियक उपकरणाांच्या वापरास
प्रोत्साहि दे ऊि कायगक्षिता व उत्पादिाचा दजा वाढषवणे.
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३. सदर घटकासाठी पाि लाभािी व षिवडीचे षिकि:
३.१

प्रकल्पाांतगगत षजल्यातील शेतकरी उत्पादक कांपन्या/शेतकरी उत्पादक सांघ.

३.२

प्रकल्पासाठी षिवड झालेल्या गावातील कोणत्याही यांिणेकडे िोंदणी झालेले शेतकरी
गट /बचत गट/ िषहला /भुषिषहि व्यक्तींचे इच्छु क गट.

३.३

अजगदार शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाांची आर्मिक
पषरस्स्िती ही प्रस्तावीत कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारण्यासाठी व चालषवण्यासाठी सक्षि
असावीत.

३.४ स्िाषपत कृषि अवजारे सेवा केंद्ातील षवकषसत शेतीषवियक अवजारे व उपकरणे ही
पषरसरातील पीक पद्धतीवर आधाषरत असणे आवश्यक असूि शेतकरी उत्पादक कांपिी/
सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाांच्या िाफगत गावसिुहातील अत्यल्प व अल्प
शेतकऱयाांिा भाडे तत्वावर वाजवी दरात कृषि अवजारे उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
३.५ शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाांिा कृषि अवजारे सेवा केंद्
उभारणीसाठी िोंदणीकृत बँक/ षवत्तीय सांस्िा याांचेकडू ि कजग िांजूर होणे आवश्यक आहे.
(कजाची रक्कि षह िांजूर अिुदािाच्या षकिाि दीडपट असणे आवश्यक आहे.)
३.६ शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटािे िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय
सांस्िा व प्रकल्प व्यवस्िापि कक्षाशी षवषहत ििुन्याप्रिाणे करार करावा.
४. अिगसहाय्य:
४.१ कृषि अवजारे सेवा केंद्ासाठी आवश्यक कृषि अवजारे , उपकरणे व सांयि
ां े आषण आवश्यकते
िुसार शेड बाांधकाि याांिा एकूण खचाच्या ५० टक्के अिुदाि दे य राहील. अिुदािाची
किाल ियादा रु. ५० लाख राहील.
४.२ अिुदािासाठी कृषि अवजारे सेवा केंद्ाच्या प्रकल्प अहवालािध्ये असलेल्या जषििीच्या
षकितीचा/ भाडे पट्ट्याच्या रकिेचा सिावेश राहणार िाही.
४.३ या प्रकल्पाांतगगत अिुदाि क्रेषडट सलकड बॅक ऐांडेड सबषसडी (Matching Grants) या
तत्वािुसार बँकेिे िांजूर केलेल्या सवग बाबी पूणग केलेिांतर व कृषि अवजारे सेवा केंद्
कायास्न्वत झाल्यािांतर दे ण्यात येईल.
४.४ प्रकल्प अहवालािध्ये सवग आवश्यक घटक (कृषि अवजारे , उपकरणे,सांयांिे, आवश्यकते
िुसार शेड बाांधकाि, षवद्युतीकरण, प्रषशक्षण, प्रिाषणकरण इ.) अांतभूत
ग करणे आवश्यक
आहे.
४.५ स्िाषपत प्रकल्पाची िालकी अिगसहाय्यासाठी अजग केलेल्या शेतकरी उत्पादक कांपिी/ सांघ
व िोंदणीकृत शेतकरी /बचत गटाची असेल. भागीदारी (Partnership) िध्ये असलेल्या
प्रकल्पाांसाठी अिगसहाय्य दे य िाही.
४.६ शेतकरी उत्पादक कांपिी/ सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/ बचत गटाांच्या क्षेिातील वाव
षवचारात घेऊि स्वत: कृषि अवजारे, उपकरणे व सांयांिे षिवडण्याची िुभा आहे.
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४.७

ट्रॅक्टर खरेदी प्रस्ताषवत असल्यास सांबषधत गट /कांपिीकडे चालू स्स्ितीतील षकिाि ५
ट्रॅक्टरचषलत अवजारे असणे अषिवायग आहे. तसे िसल्यास प्रत्येक ट्रॅक्टर सिवेत षकिाि
पाच ट्रॅक्टरचषलत कृषि अवजारे खरेदी करणे अषिवायग आहे.

आवश्यक कागदपिे:
a. षवषहत ििुन्यातील अजग व हिीपि
b. अजगदार कांपिी/सांघ/गटाचे िोंदणी पि
c. DPR-सषवस्तर प्रकल्प अहवाल (घटकाांची बाबषिहाय आषण सकितीषिहाय तपशीलवार
िाषहती, तसेच शेड बाांधकािाचे अांदाजपिक)
d. शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ/गटाची अवजारे भाडे तत्वावर दे ण्याबाबतची षियिावली/पोट
षियिावली
e. कृषि अवजारे सेवा केंद्ासाठी उपलब्ध जषििीचा 7/12, 8 अ (सकवा 30 विे भाडे तत्वाचा
करारिािा/ िा हरकत प्रिाणपि).
f. याव्यषतषरक्त िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेस कजग िांजुरीसाठी आवश्यक असलेली
कागदपिे उपलब्ध करूि दे णे आवश्यक राहील.
५. अांिलबजावणीची कायगपद्धती : अांिलबजावणीतील षवषवध स्तरावरील जबाबदाऱया
५.१ लाभािी:
५.१.१

पाि शेतकरी उत्पादक कांपिी / सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी / बचत गटाांिी घटकाांतगगत
बाबींचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपिाांसह षवषहत ििुन्यात अजग, हिीपि (प्रपि-१)
व कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणीचा सषवस्तर प्रकल्प अहवाल उपषवभागीय कृषि
अषधकारी याांचेकडे सादर करावा.

५.१.२

षवत्तीय अषधकार षियि 1978 भाग दू सरा िुसार प्रदाि करण्यात आलेल्या शस्क्त व षवत्तीय
ियादे िुसार (अिुदाि रक्कि- प्रकल्प सांचालक/कृषि व्यवसाय षवशेिज्ञ (प्रकल्प स्तर)
रु. २५ ते ५० लक्ष पयंत, षजल्हा अधीक्षक कृषि अषधकारी/प्रकल्प सांचालक, आत्िा रु. १०
ते 25 लक्ष पयंत प्रती प्रस्ताव, उपषवभागीय कृषि अषधकारी रु. 10 लक्ष पयंत प्रती प्रस्ताव)
सादर केलेली कागदपिे व कृषि अवजारे सेवा केंद्-सषवस्तर प्रकल्प अहवालाची ताांषिक
पडताळणी करूि सक्षि अषधकारी पूवस
ग ांिती दे तील. सदर पूवस
ग ांिती अजगदार कांपिी/सांघ
व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट व िोंदणीकृत षवत्तीय सांस्िेच्या िावे असेल.

५.१.३

प्रकल्प अहवालास पूवस
ग ांिती प्राप्त झाल्यािांतर पूवस
ग ांिती पिासह प्रकल्प अहवाल
िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेकडे सादर करावयाचा आहे . कजग िांजूर झाल्यािांतर (उपलब्ध
कजाची रक्कि ही षकिाि अिुदािाच्या दीडपट रकिे इतकी असणे आवश्यक आहे ) कजग
िांजुरीचे पि उपषवभागीय कृषि अषधकारी याांिा सादर करावे.

५.१.४

िोंदणीकृत बँक / षवत्तीय सांस्िेला कजग िांजुरीसाठी सवग आवश्यक कागदपिाांची पूतगता
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शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटािे करावयाची आहे. तसेच
प्रकल्प व्यवस्िापि कक्ष व िोंदणीकृत षवत्तीय सांस्िा याांचे बरोबर आवश्यक करारिािे
(MoU) करावयाचे आहे त.
५.१.५

िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेच्या षियिावलीिुसार कजग िांजुरीसाठी आवश्यक असलेला
स्वषहश्याची रक्कि उभारणे अषिवायग आहे.

५.१.6

पूवस
ग ांिती िध्ये ििूद िुदतीिध्ये कृषि अवजारे सेवा केंद्ाची उभारणी व सिाषवष्ठ बाबींची
खरेदी करावयाची असूि कृषि अवजारे सेवा केंद् भाडे तत्वावर पूणग क्षितेिे कायास्न्वत होणे
आवश्यक आहे.

५.१.7

प्रकल्प अहवालािध्ये प्रस्ताषवत केल्यािुसार ताांषिक िापदां डािुसार कृषि अवजारे ,
उपकरणे व सांयांिे खरेदी करणे आवश्यक आहे.

५.१.8

कृषि अवजारे सेवा केंद्ाची उभारणीपूवी, उभारणीदरम्याि व उभारणी पिात तपासणीसाठी
व आवश्यक कागदपिे (परवािग्या, षबले इ.) दाखषवण्यासाठी िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय
सांस्िाांचे प्रषतषिधी व प्रकल्पाचे अषधकारी याांिा सहकायग करावयाचे आहे.

५.१.9

कजग िांजूर करणाऱया िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेिध्ये अजगदार शेतकरी उत्पादक
कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाच्या िावे कजग खाते उघडणे बांधिकारक आहे.

५.१.१0 कृषि अवजारे सेवा केंद्ाची उभारणी तसेच सिाषवष्ठ बाबींची खरेदी जागषतक बँकेिे
षिधाषरत केलेल्या प्रापण पद्धतीिुसार करावयाची आहे. याबाबतची षियिावली
उपषवभागीय कृषि अषधकारी याांचेकडू ि प्राप्त करूि घ्यावी. तसेच पूवस
ग ांिती पिासोबत
सािाषजक व पयावरण षवियक षियिावली उपलब्ध करूि दे ण्यात येईल व त्याचे पालि
करावे.
५.१.११ उभारणी केलेल्या कृषि अवजारे सेवा केंद्ाबाबत व अवजारे पुरषवण्यात येणाऱया भाडे
दराबाबत पषरसरात पुरेशी प्रषसद्धी करावी.
५.१.१२ खरेदी केलेली कृषि अवजारे ठे वण्यासाठी आवश्यकतेिुसार पुरेशा आकाराचे शेड बाांधणे
आवश्यक आहे.
अवास्तव आकाराच्या शेड बाांधकािाचा प्रस्ताव षवचारात घेतला जाणार िाही.
५.१.१३ कृषि अवजाराांची दे खभाल व षिगा राखणेची जबाबदारी लाभािी गटाची राहील. सदर
सेवा केंद् षकिाि पाच विग कायगरत राहील याबाबतची जबाबदारी लाभािी गटािे घ्यावयाची
आहे.
५.१.१४ प्रकल्प उभारणी पूणग करूि त्याची कायगवाही भाडे तत्वावर पूणग क्षितेिे कायास्न्वत
झालेबाबत उपषवभागीय कृषि अषधकारी याांिा प्रपि 4 िध्ये अवगत करावे.
५.१.१५ कृषि अवजाराांच्या दजाबाबत लाभािी गटािे स्वत: खािी करावयाची आहे. यासाठी राष्ट्रीय
स्तरावरील कृषि अवजारे चाचणी सांस्िा, कृषि षवद्यापीठे , अषभयाांषिकी िहाषवद्यालये याांची
िदत घ्यावी.

4|P age
PoCRA_Establishment of Custom Hiring Centres_Purchase of Farm Machinery & Construction of Shed

५.२
५.२.१

उपषवभागीय कृषि अषधकारी:
षवषहत ििुन्यातील अजग व सादर केलेल्या कागदपिाांच्या आधारे अजगदार शेतकरी
उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/ बचत गट प्रस्ताषवत कृषि अवजारे सेवा केंद्
उभारणीसाठी सक्षि असल्याबाबत खािी करावी.

५.२.२

अजगदार शेतकरी उत्पादक कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/ बचत गट याांचे षियोषजत
प्रकल्प स्िळास भेट दे ऊि कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणीसाठी योग्य असल्याची खािी
करावी. उभारणी पूवग िोका तपासणीचे शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ सकवा िोंदणीकृत
शेतकरी/बचत गट प्रिुखासह अक्षाांश रेखाांश सह छायाषचि काढू ि सांगणक प्रणालीवर
अपलोड करावेत. षवत्तीय अषधकार षियि १९७८ िुसार वषरष्ठ स्तरावर िांजुरी आवश्यक
असल्यास स्वयांस्पष्ट अषभप्रायासह इच्छु क लाभार्थ्याचा षवषहत ििुन्यातील अजग, प्रकल्प
अहवाल व सादर केलेली कागदपिे प्रकल्प सांचालक, आत्िा कायालयास सादर करावीत.

५.२.३

सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाची कृषि व्यवसाय षवशेिज्ञ याांचे िदतीिे पडताळणी करूि
योग्य प्रस्तावाांिा षवत्तीय अषधकार षियि 1978 भाग दू सरा इ 28, 29 िुसार लाभािी
शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट व िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय
सांस्िा याांचे िावे षवषहत ििुन्यातील पूवस
ग ांिती पि द्यावे/पूवस
ग ांिती पिासाठी षशफारस
करावी. शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाांबरोबर MoU
करावा. (अिुदाि रक्कि ियादा- षजल्हा अधीक्षक कृषि अषधकारी सकवा प्रकल्प सांचालक,
आत्िा रु. 25 लक्ष प्रती प्रस्ताव, उपषवभागीय कृषि अषधकारी रु. 10 लक्ष पयंत प्रती प्रस्ताव).

५.२.४

सदर घटकाांतगगत प्राप्त अजग, पूवस
ग ांिती, प्रकल्प उभारणीबाबत प्रगती व प्रकल्प पूणग
उभारणीबाबत वेळोवेळी होणाऱया प्रकल्पासाठीच्या षजल्हास्तरीय सषितीच्या बैठकािध्ये
िाषहती द्यावी.

५.२.५

प्रस्ताषवत प्रकल्पास िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेकडू ि कजग िांजूर होण्यासाठी अजगदार
शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटास सहकायग करावे.
यासाठी सांबषधत बँक, षजल्हा अग्रणी बँक, षजल्हास्तरीय बँकसग सषिती व षजल्हाषधकारी
याांचेशी सिन्वय साधावा.

५.२.६

प्रकल्प उभारणी दरम्याि आवश्यकतेिुसार प्रकल्प स्िळास भेटी द्याव्यात व प्रकल्पाची
उभारणी ताांषिक षिकिािुसार असल्याची खािी करावी.

५.२.७

प्रकल्प उभारणीिांतर प्रकल्प उभारणी पूणग झाल्याचे लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी /
सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटािे अवगत केल्यावर िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेचे
प्रषतषिधी व लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट
प्रिुखासिवेत षवषहत ििुन्यात िोका तपासणी करावी. उभारणी पिात िोका तपासणीचे
लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाचे प्रिुख,
िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेच्या प्रषतषिधीसह अक्षाांश रेखाांश सह छायाषचि काढू ि
सांगणक प्रणालीवर अपलोड करावेत.
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५.२.८

प्रकल्प उभारणी ही जागषतक बँकेिे षिधाषरत केलेल्या प्रापण पद्धतीिुसार आहे याची खािी
करावी. याबाबतची षियिावली पूवग सांिती पिासोबत उपलब्ध करूि द्यावी.

5.2.9

पाि प्रस्तावाांची दे य अिुदाि अदायगी करण्यापूवी खरेदी करण्यात आलेली कृषि अवजारे ,
उपकरणे व यांिाच्या सकिती या कृषि षवभागाच्या www.agrimachinery.nic.in
सांकेतस्िळावर असलेल्या षकितीशी पडताळणी करावी. तसेच या सांकेतस्िळावर उपलब्ध
असलेल्या कृषि अवजाराांच्या षकितीची उत्पादक/खुल्या बाजारातील सकितीसोबत
पडताळणी करावी.

५.२.१० तपासणी अहवालासह षशफारस झालेल्या पाि प्रस्तावाांची दे य अिुदाि अदायगी प्रस्ताव
प्राप्त झाल्या पासूि 10 षदवसात (षिधी उपलब्धतेिुसार) DBT द्वारे िेट लाभार्थ्यांिा
प्रकल्पासाठी उभारलेल्या कजग खात्याांिध्ये करावी.
५.२.११ लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटािे अवगत
केल्यािांतर १००% लाभार्थ्यांची तपासणी करावी. (प्रपि-7)
५.३

प्रकल्प सांचालक, आत्िा:

५.३.१

उपषवभागीय कृषि अषधकारी याांचेकडू ि प्राप्त सांभाव्य अिुदाि रक्कि रु. 10 ते २५ लाख
अिुदाि रक्कि असलेल्या प्रस्तावाांची प्राप्त कागदपि व प्रकल्प अहवाल याआधारे अजगदार
शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी /बचत गटािे कृषि अवजारे सेवा केंद्
उभारणीसाठी सक्षि असल्याबाबत खािी करावी.

५.३.२

वरीलप्रिाणे अजगदार शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट व
षियोषजत प्रकल्प स्िळास भेट दे ऊि षियोषजत प्रकल्प स्िळ प्रस्ताषवत प्रकल्पासाठी योग्य
असल्याची खािी करावी. उभारणी पूवग िोका तपासणीचे शेतकरी उत्पादक कांपिी /सांघ व
िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट प्रिुखासह अक्षाांश रेखाांश सह छायाषचि काढू ि सांगणक
प्रणालीवर अपलोड करावेत.

५.३.३

प्राप्त प्रकल्प अहवालाची कृषि व्यवसाय षवशेिज्ञ याांचे िदतीिे पडताळणी करूि योग्य
प्रस्तावाांिा (षवत्तीय अषधकार षियि 1978 भाग दू सरा इ 28,29 िुसार) शेतकरी उत्पादक
कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट व िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िा याांचे िावे
षवषहत ििुन्यातील पूवस
ग ांिती पि द्यावे/पूवस
ग ांिती पिासाठी षशफारस करावी.

५.३.४

प्रस्ताषवत प्रकल्पास िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेकडू ि कजग िांजूर होण्यासाठी अजगदार
शेतकरी उत्पादक कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटास सहकायग व िागगदशगि
करावे. यासाठी षजल्हा अग्रणी बँक व षजल्हाषधकारी याांचेशी सिन्वय साधावा.
षजल्हास्तरीय बँकसग सषितीच्या बैठकीिध्ये याबाबत षियषित आढावा घ्यावा.

५.३.५

सदर घटकाांतगगत षजल्यािधूि प्राप्त अजग, पूवस
ग ांिती, प्रकल्प उभारणीबाबत प्रगती व पूणग
झालेल्या प्रकल्पाांच्या सद्यस्स्ितीबाबत प्रकल्पासाठीच्या षजल्हास्तरीय सषितीच्या वेळोवेळी
होणाऱया सभेिध्ये अवगत करावे.
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५.३.६

उपषवभागीय कृषि अषधकारी याांचेकडू ि प्राप्त सांभाव्य अिुदाि रक्कि रुपये १० लक्ष ते २५
लाखापयंत अिुदाि रकिेचे असलेल्या प्रकल्पाांिा पूवस
ग ांिती व अिुदाि अदायगीची
कायगवाही करावयाची आहे .

५.३.७

पाि प्रस्तावाांची दे य अिुदाि अदायगी करण्यापूवी खरेदी करण्यात आलेली कृषि अवजारे ,
उपकरणे व यांिाच्या सकिती या कृषि षवभागाच्या www.agrimachinery.nic.in
सांकेतस्िळावर असलेल्या षकितीशी पडताळणी करावी. तसेच या सांकेतस्िळावर उपलब्ध
असलेल्या कृषि अवजाराांच्या षकितीची उत्पादक/खुल्या बाजारातील सकितीसोबत
पडताळणी करावी.

५.३.८

पूवस
ग ांिती षदलेल्या प्रकल्पाांिा उभारणीपूव,ग उभारणी दरम्याि व उभारणी पिात भेटी
द्याव्यात व सवग लाभार्थ्यांची तपासणी करावी.

५.३.९

प्रकल्प पूणग झाल्याचे शेतकरी उत्पादक कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटािे
अवगत केल्यािांतर िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िाांचे प्रषतषिधी लाभािी शेतकरी उत्पादक
कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाचे प्रिुख याांचे सिवेत उभारणीपिात
प्रकल्पास भेट दे ऊि षवषहत ििुन्यातील िोका तपासणी पूणग करावी. प्रकल्पासिवेत
लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाचे प्रिुख,
िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेचे प्रषतषिधी याांचेसह तपासणीचे छायाषचि अक्षाांश व रेखाांश
सह प्रकल्पाच्या सांकेत स्िळावर अपलोड करावेत.

५.४

कृषि व्यवसाय षवशेिज्ञ (प्रकल्प स्तर):

५.४.१

उपषवभागीय कृषि अषधकारी याांची षशफारस षवचारात घेऊि अजगदार शेतकरी उत्पादक
कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/ बचत गट याांचे षियोषजत प्रकल्प स्िळास भेट दे ऊि
कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणीसाठी योग्य असल्याची खािी करावी. उभारणी पूवग िोका
तपासणीचे शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ सकवा िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट प्रिुखासह
अक्षाांश रेखाांश सह छायाषचि काढू ि सांगणक प्रणालीवर अपलोड करावेत.

५.४.२

उपषवभागीय कृषि अषधकारी याांचेकडू ि प्राप्त सांभाव्य अिुदाि रक्कि रुपये 25 लक्ष ते ५०
लक्ष पयंत अिुदाि रकिेचे असलेल्या प्रकल्पाांिा पूवस
ग ि
ां ती व अिुदाि अदायगीची कायगवाही
करावयाची आहे.

५.४.३

पूवस
ग ांिती षदलेल्या प्रकल्पाांिा उभारणीपूव,ग उभारणी दरम्याि व उभारणीपिात भेटी
द्याव्यात.

५.४.४

प्रकल्प पूणग झाल्याचे शेतकरी उत्पादक कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटािे
अवगत केल्यािांतर िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िाांचे प्रषतषिधी लाभािी शेतकरी उत्पादक
कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाचे प्रिुख याांचे सिवेत उभारणीपिात
प्रकल्पास भेट दे ऊि षवषहत ििुन्यातील िोका तपासणी पूणग करावी. प्रकल्पासिवेत
लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाचे प्रिुख,
िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेचे प्रषतषिधी याांचेसह तपासणीचे छायाषचि अक्षाांश व रेखाांश
सह प्रकल्पाच्या सांकेत स्िळावर अपलोड करावेत.
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प्रपि-१

िहाराष्ट्र शासि - कृषि षवभाग

िािाजी दे शिुख कृषि सांजीविी प्रकल्प
प्रकल्पाांतगगत शेतकरी उत्पादक गट/ शेतकरी उत्पादक कांपिी/ स्वयांसहाय्यता गट याांिी अिगसहाय्यासाठी करावयाचा अजग

==============================================
प्रषत,
उप षवभागीय कृषि अषधकारी,
उपषवभाग...........................
षजल्हा ..............................
िहोदय,
िािाजी दे शिुख कृषि सांजीविी प्रकल्पाांतगगत ------------------------ शेतकरी उत्पादक गट/
शेतकरी उत्पादक कांपिी/ स्वयांसहाय्यता गट --------------------- प्रषक्रया उद्योगािध्ये गुांतवणूक करणेस
तयार आहे , त्याकषरता प्रकल्पाांतगगत खालील घटकाकषरता षिवड होणेसाठी षविांती अजग सादर करत आहे .
घटकाचे िाव- ....................................................................
घटकाचा तपशील- ..............................................................
अ) अजग करणाऱया गटाचा तपशील
1. गटाचे िाव 2. गटाचा प्रकार (FPC/FPO/SHG/FIG/इतर) 3. ज्या यांिणे/ कायालयाकडे िोंदणी झाली आहे
त्या यांिणे/कायालयाचे िाव
4. यां
िोंदणी
क्रिाांक व षदिाां
क
िणे/ कायालयाचे
िाव
5. गटाचे कायगक्षेि
(गावाची सांख्या व तालुक्याांची िावे व षजल्हा) 6. गटातील एकूण सभासद सांख्या -

षिया

पुरुि

एकूण

7. िोंदणी करतािा गटाचा पूणग पत्ता-

गाव.................... पोस्ट.......................
तालुका.............षजल्हा.......................
षपि क्र.-

8|P age
PoCRA_Establishment of Custom Hiring Centres_Purchase of Farm Machinery & Construction of Shed

8. दुरध्विी क्र. (STD कोड सह) 9. िुख्य प्रवतगकाचे िाव 10. िुख्य प्रवतगकाचा भ्रिणध्विी क्र.11.सांपकासाठी ई-िेल आयडी12. गटाचे सषचव /िुख्य कायगकारी अषधकाऱयाचे िाव
13. गटाचे सषचव /िुख्य कायगकारी अषधकाऱयाचा
भ्रिणध्विी क्र.कृषि अवजारे सेवा केंद् व्यवसायाबाबतचा पूवािुभव अ. प्रषशक्षण घेतले आहे का ?
ब. असल्यास कोठे ?
क. अभ्यास दौरा/ भेट षदली आहे का ? कोठे ?
प्रस्ताषवत कृषि अवजारे सेवा केंद्ाचा एकूण खचग (रु.)
प्रकल्पाांतगगत वार्मिक रोजगार षिर्मिती (ििुष्यषदि) (सांख्या)
हां गािी
कायिस्वरुपी
ताांषिक
अताांषिक
पषरसरातील सुरु असलेल्या याच प्रकारच्या इतर कृषि अवजारे सेवा केंद्ाबाबत िोडक्यात तपशील

ब) प्रस्ताषवत कृषि अवजारे सेवा केंद्ाचा तपशील
कृषि अवजारे सेवा केंद्ाचे िावकृषि अवजारे सेवा केंद्ाचे षठकाण

गाव -

तालुका -

षजल्हा -

गटाच्या िालकीची जषिि (हे ./आर) सव्हे िांबर -

शेडची व्यवस्िा

स्वतःचे

भाड्याचे

ििुष्यबळ आवश्यकता (सांख्या)

ताांषिक -

अताांषिक -

ििुष्यबळ उपलब्धता (सांख्या)

ताांषिक -

अताांषिक -

ििुष्यबळ आवश्यकता (सांख्या)

हां गािी -

कायिस्वरूपी -

ििुष्यबळ उपलब्धता (सांख्या)

हां गािी -

कायिस्वरूपी -

कृषि अवजारे सेवा केंद्ाचा लाभ अल्प/अत्यल्प भूधारक शेतकऱयाांिा होतो का ? होय / िाही
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कृषि अवजारे सेवा केंद्ाद्वारे उपलब्ध होणाऱया अवजाराांसाठी िागणी असलेबाबत िोडक्यात षववेचि
अ. िागणीचा कालावधी
ब. वार्मिक क्षिता (हे .)
क) प्रस्ताषवत कृषि अवजारे सेवा केंद्ाचा खचग
अ.क्र.

अवजारे /उपकरणे/सांयांिाचे िाव

1.

आवश्यक
सांख्या

अांदाषजत
रक्कि (रु.)

उत्पादकाचे िाव व पत्ता

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
एकूण

स्व षहस्सा (रु.)
षिधी
उपलब्धता

बँक कजग (रु.)
प्रकल्पातूि अांदाषजत षिळणारे अिुदाि
(रु.)
प्रस्ताषवत बँकेचे िाव व शाखा
यापूवी घेतलेले कजग (रु.)
षशल्लक परतफेड (रु.)

ड) प्रकल्प आराखडयािध्ये खालील बाबी आवश्यक आहेत.
1. Cash Flow Statement
2. Net present value statement
3. चालू कजाच्या परतफेडी बाबत बँकेचे स्टे टिेंट
4.
5.
कृषि अवजारे सेवा केंद्ाच्या आराखड्यािध्ये खालील बाबींबाबत तपशील असणे आवश्यक आहे .
१. सध्याची कृषि अवजारे स्स्िती

२. िागणी

३. भाडे तत्वावर कृषि अवजारे देणेबाबतचे धोरण

४. इन्शुरन्स बाबत तपशील

अिांलबजावणी वेळापिक
प्रकल्पाचे टप्पे, अिांलबजावणी तारीख (Bar charts, Milestone Charts सोबत द्यावे)
तांिज्ञाि व व्यवस्िापकीय चा तपशील (कायग, दे खभाल, षवत्त्, षवपणि इ.) आवश्यकता व उपलब्धता बाबत सषवस्तर
तपशील द्यावा
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1. िला / आम्हाला कल्पिा आहे की, सदर घटकाांतगगत प्रकल्पातूि लाभ घेण्यासाठी िोंदणीकृत बँकेचे/ षवत्तीय सांस्िेचे कजग
घेणे अषिवायग आहे . सदर िोंदणीकृत बँक/ षवत्तीय सांस्िा स्वतांिपणे प्रकल्पाची ताांषिकदृष्ट्या (technically feasible) व
आर्मिकदृष्ट्या व्यवहायगता (financially viable) तपासूि त्याांचे धोरणािुसार प्रस्ताव िांजूर करतील. त्यासाठी सदर
िोंदणीकृत बँक/ षवत्तीय सांस्िेशी आवश्यक करारिािा करण्यास आम्ही तयार आहोत. सदर करारिाम्यात प्रकल्पाच्या

प्रापण, आर्मिक, पयावरणीय तसेच सािाषजक आराखड्यातील तरतुदीप्रिाणे कायगवाही करण्याचा उल्लेख असेल तसेच
जागषतक बँकेच्या लाचलुचपत प्रषतबांधक िागगदशगक सूचिाांचा पालि करण्याचा उल्लेख असेल. त्याच धतीवर प्रकल्प
व्यवस्िापि कक्षाबरोबर आवश्यक करारिािा करण्यात येईल. प्रकल्प पूणग झाल्यािांतर प्रकल्प अषधकारी व िोंदणीकृत
बँक/ षवत्तीय सांस्िा याांिी तपासणी करूि षशफारस केल्याप्रिाणे अिुदाि बँकेकडे ( back - ended subsidy) कजग खाती
जिा केले जाईल.
2. सदर घटकासाठी िाझी / आिची षिवड झाल्यास आवश्यक कागदपिाांची पूतगता करुि षवहीत िुदतीत प्रकल्पाच्या
िागगदशगक सुचिेिुसार तसेच प्रकल्प अषधकाऱयाांच्या ताांषिक दे खरे खीखाली काि पूणग केल्या िांतरच अिुदाि दे य राहील.
3. सदरचे काि षवषहत िुदतीत व िागगदशगक सुचिेप्रिाणे पूणग ि केलेस अिुदाि षिळणार िाही, याची िला / आम्हाला
जाणीव आहे .
4. सदर बाबीचा लाभ घेत असताांिा वा त्यािांतर गैरव्यवहार झाल्याचे आढळू ि आल्यास अिवा लाभाांषकत बाबीचा गैरवापर
झाल्याचे षसद्ध झाल्यास सांबांषधत घटकासाठी षिळालेले अिुदाि सव्याज वसूल केले जाईल. याची िला /आम्हाला स्पष्ट
जाणीव आहे .
5. प्रकल्पाचे अषधकारी आषण इतर प्राषधकृत व्यक्तींिा प्रकल्प व अिुिांषगक बाबी तपासणीसाठी िाझी / आिची सांिती राहील
तसेच, त्याांिा या कािासाठी सहकायग करण्यात येईल.
वरील सवग िाषहती आिच्या सिजुतीप्रिाणे बरोबर व खरी आहे .

स्िळ:षदिाांक-

शेतकरी उत्पादक कांपिीच्या/ गटाच्या िुख्य प्रवतगकाची सही

सोबत खालील बाबींची पूतगता करणे आवश्यक आहे . :1. िोंदणी प्रिाणपि
2. व्यवसाय आराखडा
3. िागील आर्मिक विाचा जिाखचाचा ताळे बांद ( Balance sheet )
4. िजीकच्या काळात झालेल्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल
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प्रपि - 2
प्रकल्प स्िळ पाहणी व पाितेबाबत अषभप्राय-उपषवभागीय कृषि अषधकारी
(कृषि अवजारे सेवा केंद्/शेड बाांधणी)

िे. ------------------------------------------------------ या शेतकरी उत्पादक
कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट (प्रिुख प्रवतगक- श्री./श्रीिती. --------------------------------) याांिी िािाजी दे शिुख कृषि सांजीविी प्रकल्पाांतगगत ------------------------------या प्रकल्पासाठी अिुदाि षिळण्यासाठी अजग केलेला आहे. यापूवी सदर प्रकल्पासाठी/ प्रकल्पातील
घटकासाठी इतर कोणत्याही शासकीय योजिेतूि लाभ घेतलेला िाही/प्रस्ताषवत िाही. सदर शेतकरी
उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट योजिेच्या षिकिाप्रिाणे पाि आहे.
षदिाांक --------------- रोजी भेट दे ऊि प्रकल्प स्िळाची पाहणी केली आहे. अजासोबत सादर
केलेली कागदपि, प्रकल्प अहवाल, प्रकल्पाचे षियोषजत स्िळ व त्या पषरसरातील एकांदर पीक पद्धती
पाहता सदर प्रकल्प योग्य असूि राबषवण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत
शेतकरी/बचत गट सक्षि आहे. सदर शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत
गटास --------------------- या प्रकल्पासाठी पूवस
ग ांिती दे ण्यात येत आहे/दे ण्यासाठी षशफारस
करणेत येत आहे .

उपषवभागीय कृषि अषधकारी
(प्रकल्प सांचालक, आत्िा/प्रकल्प
सांचालक अिवा त्याांिी प्राषधकृत
केलेले अषधकारी)
िुख्यालय -------------------िाव ------------------------स्वाक्षरी ---------------------षदिाांक ----------------------

(टीप-उपषवभागीय कृषि अषधकारी याांिी िागगदशगक सूचिाांचा अवलांब करूि उपरोक्त स्िळ तपासणी
अहवाल भौगोषलक षचन्हाांकिासह (Geo-tagging) द्यावा.)
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प्रपि - 3

पूवस
ग ांिती पि
जा.क्र. ----------------कायालय- उपषवभागीय कृषि अषधकारी, ___
उपषवभाग ______,षजल्हा______
षदिाांक - / /20
प्रषत,
1. प्रिुख प्रवतगक
-----------------2. व्यवस्िापक
बँक/षवत्तीय सांस्िा
षविय :- िािाजी दे शिुख कृषि सांजीविी प्रकल्पाांतगगत कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी करीता
पूवस
ग ांिती दे णेबाबत
सांदभग :- शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाचा षदिाांक ---------चा
अजग.
िािाजी दे शिुख कृषि सांजीविी प्रकल्पाांतगगत “कृषि अवजारे सेवा केंद्” या बाबीसाठी अिगसहाय्य
षिळण्यासाठी आपण अजग सादर केला आहे . सद्यस्स्ितीत सदर घटकातांगगत खालील लागू असलेल्या
अटी व शतीच्या अधीि राहू ि आपल्या प्रकल्पास अिुदाि दे ण्यास तत्वत: िान्यता दे ण्यात येत आहे.
सदर पूवस
ग ांिती पि म्हणजे अिुदाि िांजुरीपि िाही.
आपण सादर केलेल्या प्रकल्प अहवालाच्या आधारे आपल्या प्रकल्पास रु.---------------लाख एवढे अिुदाि रकिेस तत्वत: िान्यता (In Principle Approval) दे ण्यात येत असूि कजग
िांजुरीिांतर आपण एक िषहन्याच्या आत काि सुरु करावे.
1) प्रकल्पास तत्वत: िांजुरी षिळाल्यापासूि लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत
शेतकरी/बचत गटाांिा ----- िषहन्याांच्या आत कृषि अवजारे सेवा केंद्ाची षिर्मिती करणे
बांधिकारक राहील.
2) सदर पूवस
ग ांिती पिाच्या आधारे िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेकडू ि षकिाि अिुदािाच्या दीडपट
रकिेचे कजग घेणे आवश्यक आहे. िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेकडू ि कजग घेण्यासाठी त्याांचे
षियिावली प्रिाणे आवश्यक बाबींची पूतगता लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत
शेतकरी/बचत गटािे करावयाची आहे.
3) सदर प्रकल्पास अिवा प्रकल्पातांगगत बाबींसाठी केंद् सकवा राज्यशासिाकडू ि अिुदाि/
अिगसहाय्याचा लाभ घेतला असल्यास अिवा िागणी केली असल्यास या कायालयास अवगत
करणे बांधिकारक आहे .
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4) प्रकल्प अिगसहाय्यासाठी ज्या आर्मिक विात िांजूर केला जाईल त्या विीच्या प्रचलीत
िापदां डािूसार अिुदाि / अिगसहाय्य दे य राहील.
5) कृषि अवजारे सेवा केंद्ासाठी आवश्यक बाबींची खरेदी व आवश्यकतेिुसार शेड बाांधकाि पुणग
केल्याबाबत व कृषि अवजारे सेवा केंद् पूणग क्षितेिे कायास्न्वत झालेबाबत लाभािी शेतकरी
उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाांिे पूवस
ग ांिती दे णाऱया अषधकाऱयास
अवगत करावयाचे आहे. योजिेच्या व बँक कजग िांजुरीच्या अटी व शतीच्या अधीि राहू ि प्रकल्प
कायास्न्वत झालेिांतर करावयाच्या िोका तपासणीच्या आधारे ज्यािध्ये तज्ञ सल्लागार, प्रकल्पाचे
अषधकारी व कजग िांजूर करणाऱया िोंदणीकृत बँकेचे/षवत्तीय सांस्िेचे प्रषतषिधी याांचा सिावेश
आहे . िोका तपासणी आधारे लाभािीच्या बँक कजग खात्यावर अिुदाि जिा करण्यात येईल.
तपासणी दरम्याि आवश्यक सक्षि व्यक्ती/सांस्िेचे आवश्यकतेिुसार प्रिाणपि दे ण्याची
जबाबदारी लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाची राहील.
6) अिगसहाय्याची रक्कि तत्वत: िोंदणीकृत बँकेिे छाििी केलेल्या रकिेिुसार पषरगषणत
करण्यात येईल याबाबत अांषति षिणगय घेण्याचा अषधकार पूवस
ग ांिती दे णाऱया अषधकाऱयाांिा
राहील.
7) कृषि अवजारे सेवा केंद्ाची उभारणी तसेच सिाषवष्ठ बाबींची खरेदी जागषतक बँकेिे षिधाषरत
केलेल्या प्रापण पद्धतीिुसार करावयाची असूि याबाबतची षियिावली तसेच सािाषजक व
पयावरण षवियक षियिावली सोबत जोडण्यात आलेली असूि त्याचे पालि करणे बांधिकारक
राहील.
8) लाभार्थ्यािे खोटी िाषहती सादर केल्याचे आढळू ि आल्यास िान्यता रद्द करण्याचे अषधकार
प्रकल्पातील अषधकाऱयाांिा राहतील.
9) प्रकल्पाची उभारणी पूणग केल्यािांतर प्रकल्पाचे अषधकारी व िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िाांचे
प्रषतषिधी िोका तपासणी करतील त्याांिा सहकायग करणे बांधिकारक राहील.
10) सदर तत्वत: िान्यता दे तािा लाभार्थ्यास कुठल्याही प्रकारची पूवस
ग ुचिा ि देता बदल करणे ,
सुधारणा करणे आषण अटी व शतींचा सिावेश करण्याचा अषधकार प्रकल्प सांचालकाांिा राहील.

उपषवभागीय कृषि अषधकारी
(प्रकल्प सांचालक, आत्िा /प्रकल्प
सांचालक अिवा त्याांिी प्राषधकृत
केलेले अषधकारी)
(िुख्यालय)------------------िाव -----------------------स्वाक्षरी --------------------षदिाांक ----------------------
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प्रपि-४
कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी पूणग झालेिांतर लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत
शेतकरी/बचत गटाांसाठी अिुदाि िागणीपि
प्रषत,
उपषवभागीय कृषि अषधकारी
उपषवभाग ----------षजल्हा --------षविय: पूवस
ग ांिती िुसार उभारणी केलेल्या कृषि अवजारे सेवा केंद्ासाठी दे य अिुदाि
षिळणेबाबत.
आम्ही, ------------------------------------ शेतकरी उत्पादक कांपिी /सांघ व िोंदणीकृत
शेतकरी/बचत गट षदिाांक ------------रोजी अिगसहाय्य षिळण्यासाठी केलेल्या अजािुसार सांदभग -------------अन्वये पूवग सांिती षिळालेली आहे. प्रकल्प आराखडा व िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेच्या
िांजुरीिुसार कृषि अवजारे सेवा केंद्ाची उभारणी पूणग झाली असूि कृषि अवजारे सेवा केंद् पूणग क्षितेिे
सुरू झालेला आहे. प्रकल्प उभारणीचा तपशील खालीलप्रिाणे आहे .
1.

प्रकल्प िांजूरीचा तपशील

जा.क्र.व षद. :
िांजूर रक्कि रु :

२.

कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी केल्याचा पत्ता - सवे िां. :
षठकाण :

३.

कजग िांजूरी व कजग षवतरणाचा तपशील : बँकेचे िाव व शाखा :
कजग िांजूरी षद.

:

कजग िांजूर रक्कि

: रु.

कजग षवतरण षद.

:

कजग षवतरण रक्कि : रु.
४.

कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी सुरु केल्याचा षदिाांकां :

५.

कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी पुणग केल्याचा षदिाांक :

६.

कृषि अवजारे सेवा केंद्ासाठी प्रत्यक्षात उभारण्यात आलेल्या सुषवधाांचा तपशील :

अ.क्र.
1

बाब

पषरिाण

प्रस्ताषवत

प्रत्यक्षात

प्रत्यक्षात झालेला खचग

शेड बाांधकाि
अ. क्षेिफळ
ब. बाांधकािाचा खचग
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2

कृषि अवजारे,
उपकरणे व सांयांिाांची
यादी तपशीलासह
अ.

िग

ब.

िग

क.

िग

ड.

िग

इ.

िग

७. केंद् सकवा राज्य शासिाच्या इतर योजिेतूि प्रकल्पासाठी/प्रकल्पातील घटकासाठी अिूदाि
घेतलेले अिवा िागणी केलेली िाही.
८. प्रकल्प सकितीचा तपशील.
प्रकल्प
अहवालािुसार
सकित

बाब
शेड बाांधकाि

बँकेच्या कजग
िांजूरीिुसार िांजूर
खचग

प्रत्यक्ष झालेला खचग

कृषि अवजारे, उपकरणे व
सांयांिे
एकूण रक्क्ि (लाख)
९. भाांडवलाचा तपशील
भाांडवलाचा प्रकार

प्रकल्प अहवालािुसार

बँक अपरायजलिुसार

प्रत्यक्षात

िुसार
शेतकरी उत्पादक
कांपिी /गटातील
सभासदाांचा सहभाग
बँकेचे कजग
अिुदाि
इतर
एकूण रु. (लाख)
१०. शेड उभारणी, कृषि अवजारे, उपकरणे व सांयांिे खरेदीचा तपशील
अ.क्र.

बाब

अपरायजल कॉस्ट प्रत्यक्ष खचग

एकूण
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११. भाडे तत्वावर कृषि अवजारे सेवा केंद्ाची कायगवाही सुरु झाल्याची तारीख- षद.
वरीलप्रिाणे कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी पूणग झालेली आहे. खरेदी प्रषक्रयेसाठी
वापरलेल्या कायगपद्धतीिुसार दरपिके, तुलिात्िक तक्ता, पुराव्िादाराची षिवड व कायािुभव
आदे शाच्या प्रती सोबत जोडलेल्या आहेत. दे य अिुदाि सदर कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणीसाठी
उघडण्यात आलेल्या कजग खाती जिा होण्यास षविांती आहे.

प्राषधकृत अषधकारी
शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व
िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट
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प्रपि-५
िोका तपासणी अहवाल
िािाजी दे शिुख कृषि सांजीविी प्रकल्पाांतगगत प्रस्ताव िांजुर झाल्यावर अिग सहाय्य िुक्त करण्यापूवी
द्यावयाचा िोका तपासणी अहवाल
१. लाभािी सांस्िेचे िाव /पत्ता :
२. प्रकल्प िांजूरीचा तपशील

जा.क्र.व षद. :
िांजूर रक्कि रु :

३. कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी केल्याचा पत्ता - सवे िां. :
षठकाण :
४. कजग िांजूरी व कजग षवतरणाचा तपशील : बँकेचे िाव व शाखा :
कजग िांजूरी षद.

:

कजग िांजूर रक्कि

: रु.

कजग षवतरण षद.

:

कजग षवतरण रक्कि : रु.
५. कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी सुरु केल्याचा षदिाांकां :
6. कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी पुणग केल्याचा षदिाांक :
7. कृषि अवजारे सेवा केंद्ासाठी प्रत्यक्षात उभारण्यात आलेल्या सुषवधाांचा तपशील:
अ.क्र.
1

बाब

प्रस्ताषवत

प्रत्यक्षात

प्रत्यक्षात

अिुदािास

खरेदी

झालेला खचग

पाि खचग

शेड बाांधकाि
अ. क्षेिफळ
ब. बाांधकािाचा खचग

2

पषरिाण

चौ. फुट
रु.

कृषि अवजारे,
उपकरणे व सांयांिाांचा
तपशीलासह
अ.

िग

ब.

िग

क.

िग

ड.

िग

इ.

िग

८. केंद् सकवा राज्य शासिाच्या इतर योजिेतूि प्रकल्पासाठी/प्रकल्पातील घटकासाठी अिूदाि
घेतले आहे काय /िागणी केले आहे काय?

(होय / िाही)
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९. प्रकल्प सकितीचा तपशील.
बाब

प्रकल्प

बँकेच्या कजग

अहवालािुसार

िांजूरीिुसार िांजूर

सकित

झालेला खचग

प्रत्यक्ष झालेला खचग

शेड बाांधकाि
कृषि अवजारे, उपकरणे व
सांयांिे
प्रािषिक आषण पूवग
ऑपरेशिल खचग
एकूण रक्क्ि (लाख)
१०. भाांडवलाचा तपशील
भाांडवलाचा प्रकार

प्रकल्प अहवालािुसार

बँक अपरायजलिुसार

प्रत्यक्षात

िुसार
शेतकरी उत्पादक
कांपिी/गटातील
सभासदाांचा सहभाग
बँकेचे कजग
अिुदाि
इतर
एकूण रु. (लाख)
११. शेड उभारणी, कृषि अवजारे, उपकरणे व सांयांिे खरेदीचा तपशील
अ.क्र.

बाब

अपरायजल कॉस्ट प्रत्यक्ष खचग

तपासणीत आढळू ि
आलेल्या बाबी

एकूण
१२. भाडे तत्वावर कृषि अवजारे सेवा केंद्ाची कायगवाही सुरु झाल्याची तारीख- षद.
१३. तपासणी अषधकाऱयाचे युषिट बाबत सषवस्तर अषभप्राय-
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१४. दशगिी भागात “िािाजी दे शिुख कृषि सांजीविी प्रकल्पाच्या अिगसहाय्यािे, लाभािीचे
िाव ------------------------------------------------ विग--------असे ठळक अक्षरात
ििूद केले आहे - होय / िाही
प्रिाषणत करण्यात येते की -------------------------------------------------------याांच्या----------------------------------------------------------------------प्रस्तावाच्या
अिुिांगािे प्रकल्पाची प्रत्यक्ष तपासणी षदिाांक --------------------------- रोजी केली आहे.
सदरचा प्रकल्प पुणग झालेला असूि षदिाांक ---------------------- पासूि कायास्न्वत झालेला आहे.
त्याकषरता खरेदी करण्यात आलेल्या बाबींची प्रापण पद्धतीिुसार खरेदी करण्यात आलेल्या आहेत.
त्याचा सषवस्तर तपशील वरीलप्रिाणे असूि प्रकल्पाच्या षकिांतीबाबत प्रत्यक्ष षबलावरुि / इतर लेखा
षवियक दस्तऐवजावरुि खािी करण्यात आलेली आहे . प्रकल्पाची उभारणी िांजूर प्रकल्प
अहवालातील ताांषिक षिकिािुसार व बाबींप्रिाणे झालेली आहे. त्याषप्रत्यिग आवश्यकतेिुसार सक्षि
व्यक्ती /सांस्िेचे प्रिाणपि लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत
गटाांकडू ि प्राप्त करूि घेतले आहे. तसेच िािाजी दे शिुख कृषि सांजीविी प्रकल्पाांतगगत षिगगषित
केलेल्या िागगदशगक सुचिािुसार व िोंदणीकृत बँकेिे/षवत्तीय सांस्िेिे िांजूर केलेल्या प्रकल्प
आराखड्यािुसार काि पूणग करण्यात आलेले आहे. सबब उपरोक्त शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व
िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटास वरील सुषवधासाठी रु.------- लाख खचग आलेला असुि घटकाच्या
िापदां डाप्रिाणे सदर भाांडवली खचाच्या ५० टक्के रक्कि रु.----------------------- (अक्षरी रक्कि
रु.

-------------------------------------------------------------------------)

सकवा

किाल रु. ------------------- (अक्षरी रक्कि रु. -----------------------------------------------------) एवढे अिुदाि िुक्त होण्याबाबत षशफारस करण्यात येत आहे .
स्िळ :षदिाांक :िोका तपासणी करणाऱया
अषधकाऱयाांची स्वाक्षरी, िाव व पदिाि
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कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी व अिुदाि अदायगीसाठी फ्लो चाटग
शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट

अजग, आवश्यक कागदपि व प्रकल्प आराखडा

=

शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व
िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट

ताांषिक पडताळणी-कृषि अवजारे सेवा केंद्

=

उभारणीपूवग िोका तपासणी

पूवस
ग ांिती पि

उपषवभागीय कृषि अषधकारी / प्रकल्प
सांचालक, आत्िा

=

उपषवभागीय कृषि अषधकारी/प्रकल्प
सांचालक, आत्िा/कृषि व्यवसाय षवशेिज्ञ
(प्रकल्प स्तर)

बँक अपरायजल-बँक कजग िांजूरी

=

िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िा

कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी

=

लाभािी शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व
िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गट

उभारणी पिात िोका तपासणी

=

उपषवभागीय कृषि अषधकारी/प्रकल्प
सांचालक, आत्िा /कृषि व्यवसाय षवशेिज्ञ
(प्रकल्प स्तर)

अिुदाि अदायगी

=

उपषवभागीय कृषि अषधकारी/प्रकल्प
सांचालक, आत्िा/ कृषि व्यवसाय षवशेिज्ञ
(प्रकल्प स्तर)
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पषरषशष्ट-१
िािाजी दे शिुख कृषि सांजीविी प्रकल्पाांतगगत
(उपषवभागीय कृषि अषधकारी/प्रकल्प सांचालक, आत्िा व प्रकल्प षवशेिज्ञ, कृषि व्यवसाय याांिी
प्रस्तावाची पूवस
ग ांिती दे ण्यासाठी छाििी करतािा षवचारात घ्यावयाचे िुद्दे)
अ.

बाब

तपशील़

क्र.
1

पृष्ठ
क्रिाांक

शेतकरी उत्पादक कांपिी /सांघ व
िोंदणीकृत शेतकरी/बचत गटाच्या िुख्य
प्रवतगकाचे िाांव व पत्ता

2

लाभािीचा प्रकार (शेतकरी उत्पादक
कांपिी/िोंदणीकृत शेतकरी गट/बचत गट )

३

िोंदणी प्रिाणपि

४

कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी केंद्ाचा
पुणग पत्ता
सांपकग व्यस्क्तचे िाांव
फोि िांबर /इिेल

५

कृषि अवजारे सेवा केंद्ाच्या जागेबाबतचा
तपशील
1. 7 अ व 12 आषण 8अ 2. भाडे पट्टी करारिािा /षलजडीड

६

अ. प्रकल्प अहवालािुसार कृषि अवजारे
कृषि सेवा केंद्ाची एकुण रक्कि
१. शेड बाांधकाि

७

रुपये -----------रुपये ------------

२. कृषि अवजारे, उपकरणे व सांयांिे

रुपये ------------

बाब षिहाय प्रस्तावीत खचाचा अांदाषजत

अ.क्र.

तपशील (षबले/दरपिके सोबत जोडावीत)

1)

बाब

रुपये

2)
3)
4)
5)

एकूण रुपये
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८

प्रस्ताषवत अवजारे, उपकरणे व सांयांिे पषरसरातील षपक पद्धतीशी सुसांगत आहे काय व ते
ठे वण्यासाठी आवश्यक आकाराचे शेड प्रस्ताषवत आहे काय?
(होय/िाही)

९

प्रकल्प पूवग िोका तपासणी केल्याचा
अहवाल

1) अषधका-याचे िाांव -----------------------------2) िोका तपासणी षदिाांक

सोबत प्रिाणे वैध काल ियादे तील व षिधाषरत केलेल्या अषधकाऱयाांच्या स्वाक्षरीचे खालीलप्रिाणे
कागदपि सोबत जोडले आहे.
कागदपिाांचा तपशील:
अ.क्र.

कागदपिाांची यादी

1

षवषहत ििुन्यातील अजग

2

जागेचा पुरावा

होय / िाही

पृष्ठ क्रिाांक

1) 7/12 आषण 8 अ उतारा
2) भाडे पट्टी करार/िा हरकत
प्रिाणपि
3

शेतकरी उत्पादक कांपिी /सांघ व
िोंदणीकृत शेतकरी /बचत गटाचे
िोंदणी प्रिाणपि

४

लाभािी कांपिी/सांघ/गटाच्या वतीिे
स्वाक्षरी करण्यास अषधकार पि सादर
केले आहे काय?
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पषरषशष्ट-२
िािाजी दे शिुख कृषि सांजीविी प्रकल्पाांतगगत
(उपषवभागीय कृषि अषधकारी/प्रकल्प सांचालक, आत्िा व प्रकल्प षवशेिज्ञ, कृषि व्यवसाय याांिी प्रकल्प
उभारणी पिात तपासणी करतािा षवचारात घ्यावयाचे िुद्दे)
अ.

बाब

तपशील़

क्र.
1

पृष्ठ
क्रिाांक

शेतकरी उत्पादक कांपिी/सांघ व
िोंदणीकृत शेतकरी/ बचत गटाच्या िुख्य
प्रवतगकाचे िाांव व पत्ता

2

लाभािीचा प्रकार (शेतकरी उत्पादक
कांपिी/सांघ व िोंदणीकृत शेतकरी/बचत
गट)

4

िोंदणी प्रिाणपि

५

कृषि अवजारे सेवा केंद् उभारणी केंद्ाचा
पुणग पत्ता
सांपकग व्यस्क्तचे िाांव
फोि िांबर /इिेल

६

कृषि अवजारे सेवा केंद्ाच्या जागेबाबतचा
तपशील
1. 7 अ व 12 आषण 8अ 2. भाडे पट्टी करारिािा /षलजडीड

७

िोंदणीकृत बँकेच्या/षवत्तीय सांस्िेच्या

रुपये ------------

अपरायजल षरपोटग िुसार कृषि अवजारे
सेवा केंद्ाची रक्कि
8

प्रकल्प िांजूर करणाऱया िोंदणीकृत बँकेचा

बँकेचे िाांव---------------------

व कजग िांजूरीचा तपशील

शाखा -----------------प्रकल्पाची एकूण रक्कि---------िांजुरीचा षदिाांक--------------िांजूर बँक कजग रु.-----------लाभािीचा षहस्सा रु.------
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9

कृषि अवजारे सेवा केंद्ास िोंदणीकृत बँकेिे एकूण रु .------------कजग िांजुर केल्याचा तपशील

कजग षवतरीत केल्याचा षदिाांक ---व्याजाचा दर --------बँक कजग खाते क्रिाांक ----------

1०

िांजुर कजग षवतरणाचा तपशील

१.रक्कि - ----------षदिाांक---२.रक्कि - ----------षदिाांक---३.रक्कि - ----------षदिाांक----

११

कृषि अवजारे सेवा केंद्ाची उभारणी जागषतक बँकेिे षिधाषरत केलेल्या प्रापण पद्धतीिुसार
झाली आहे काय?
(होय/िाही)

१२

कृषि अवजारे सेवा केंद्ाची उभारणी िागगदशगक सुचिेतील ताांषिक िापदां डािुसार झाली आहे
काय?
(होय/िाही)

सोबत प्रिाणे वैध काल ियादे तील व षिधाषरत केलेल्या अषधकाऱयाांच्या स्वाक्षरीचे खालीलप्रिाणे
कागदपि सोबत जोडले आहे.
कागदपिाांचा तपशील:
अ.क्र.

कागदपिाांची यादी

१

िोंदणीकृत बँक/षवत्तीय सांस्िेचे

होय / िाही

पृष्ठ क्रिाांक

1) कजग िांजुरीचे पि
2) कजग षवतरणाचे पि
3) बँक अपरायजल षरपोटग
4) अिुदािाची रक्कि जिा
करण्यासाठी बँकेचे िाव व बँक कजग
खाते क्रिाांक
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परिरिष्ट - २
पर्याविणीर्य व्र्यवस्थापन आिाखडा- ब
मूल्र्य साखळी उपक्रमाांकिीता पर्याविणीर्य व्र्यवस्थापन आिाखडा रवकसीत किण्र्याकिीता प्रपत्र
बाांधकामािी रनगडीत उपक्रमाांकरिता पर्याविणीर्य व्र्यवस्थापन आिाखडा
भाग १ - बाांधकामाच्र्या टप्प्र्याांवि होणािे परिणाम व नुकसानीच्र्या उपिमनाची सूची
पर्याविणीर्य
बाब
जागेची रनवड

परिणाम

अांमलबजावणीची

उपिमन उपार्य

जबाबदािी)

अर्योग्र्य/अनुरचत

उपक्रमासाठी रनवडण्र्यात

गाव स्तिावि कृरर्

जागेमुळे िाश्वतता,

आलेली जागा ही अिा

रटकाव,

क्षेत्रामधील नसावी रजथे वन्र्यजीव

जैवरवरवधता,

सांघर्ष क्षेत्रे, कचिा सांकलन

आपत्तीपासून बचाव

रठकाण, अत्र्यांत प्रदू रर्त अथवा

इत्र्यादीवि अनेक

दू रर्त जरमन ककवा जलक्षेत्र,

प्रकािचे परिणाम

नैसर्गगक रनचिा मागष, पूि प्रवण

होवू िकतात

क्षेत्र इ.

सांजीवनी प्रकल्प

लागू आहे /नाही

• लागू आहे

सरमती
कृरर्रमत्र

• लागू नाही)

रवभागीर्य
पातळीविील बहु रवध
रवर्र्य तज्ञसांघ

कार्यदे िीि

असे उपक्रम जे

तपासणी सूची - अन्वर्ये खालील

आरण रनर्यामक सांबरां धत कार्यदे

बाबी रनश्चीत किाव्र्यात -

अनुपालन

• प्रस्तारवत

आरण रनर्यम र्याांचे
अनुपालन किीत
नाहीत त्र्याांना र्या
प्रकल्पाांतगषत
पुष्टी/मदत दे ण्र्यात
र्येणाि नाही

बाांधकाम

गाव स्तिावि कृरर्
सांजीवनी प्रकल्प

हे

• लागू आहे

सरमती

तपासणी सूची “अ” मधील
रवभाग

भाग-२

नसलेल्र्या”
र्यादीमध्र्ये

“पिवानगी
उपक्रमाांच्र्या

(गैर-अनुषंगगक

कृत्यंच््य ्यदीत) नाही

• प्रस्तारवत बाांधकाम रवभाग
तपासणी सूची “अ” मधील

कृरर् उत्पादक कांपनी

• लागू नाही

रवभागीर्य
पातळीविील बहु रवध
रवर्र्य तज्ञसांघ

रवभाग भाग-३ मधील
आवश्र्यक त्र्या कार्यदेिीि
आरण रनर्यामक तितुदींचे
अनुपालन किीत आहे
वृक्षतोड आरण वृक्ष व हरित
झाडो-र्याची
सफाई/छाटणी

अच्छादन नष्ट होणे

• वृक्षतोड पिवानगी ज्र्या
अटींच्र्या आधािे दे ण्र्यात
आलेली आहे त्र्याच्र्या अधीन
िाहू न क्षरतपूती वृक्षािोपण
कार्यषक्रम हाती घेण्र्यात र्येतील

रवभागीर्य
पातळीविील बहु रवध

• लागू आहे

रवर्र्य तज्ञसांघ

• लागू नाही

तोडण्र्यात आलेल्र्या प्रत्र्येक
वृक्षासाठी र्योग्र्य प्रमाणात
रवरवध स्थारनक प्रजातींची
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लागवड केली जाईल वृक्ष
सांिक्षणासाठी कांु पण आरण
वृक्षािोपणानांति दे खभाल
किण्र्याची तितूद रनश्चीत
केली जाईल
आिोग्र्य

आरण कामाच्र्या रठकाणी

सुिक्षा

अपघाताांचा धोका

• सवष कामगािाांना पुिेिी

• वैर्यक्ततक

वैर्यक्ततक सुिक्षेकरिता साधने/

मालकीच्र्या

उपकिणे पुिरवली जातील

इमाितीबाबत

• बाांधकामाच्र्या रठकाणी
वैर्यक्ततक सुिक्षेकिीतेच्र्या
साधने/उपकिणाांचा वापि
बांधनकािक असेल

लाभाथी हा
सुिक्षेसांबध
ां ीचे

• लागू आहे

• लागू नाही

रनर्यमपालनाबाबत
जबाबदाि असेल

• सामुदारर्यक
कामाांच्र्या बाबतीत
गाव स्तिावि कृरर्
सांजीवनी प्रकल्प
सरमती / गट
मागदिषक तत्वाांच्र्या
आधािे सुिक्षा
उपार्यर्योजनाांचे
पालन किे ल

• रवभागीर्य
पातळीविील
बहु समावेिक सांघ
पाण्र्याची
गुणवत्ता

साचलेले आरण प्ररक्रर्या • कोणतीही प्ररक्रर्या न किता
न केलेले साांडपाणी

सोडल्र्यास जवळच्र्या
पाणीसाठर्याांना , जल

• लागू आहे

• िेतकिी उत्पादक

• लागू नाही

साांडपाणी हे िुध्द, स्वच्छ
पाण्र्याचे साठे , जलस्त्रोत, प्रवाह
इ. मधे सोडू नर्ये

स्त्रोत र्याांना प्रदु रर्त करु • सवष साांडपाण्र्याची रवल्हे वाट
िकते

• आत्मा

लावण्र्यापूवी MPCB सामान्र्य
मानकाांची पूतषता किण्र्यात
र्येईल

कांपन्र्या

• रवभागीर्य पातळीविील
बहु समावेिक सांघ

कचिा

कचऱ््यची अर्योग्र्य

जैवसांवधषनक्षम आरण

व्र्यवस्थापन

पध्दतीने रवल्हे वाट

अजैवसांवधषनक्षम कच-र्याची

िेतकिी उत्पादक

उदा. उघडर्यावि

रवल्हे वाट स्वतांत्रपणे लावणे

कांपन्र्या

कचिा साठवणे,

कचिा व्र्यवस्थापनासाठी भाित

जाळणे, अनरधकृत

सिकािचे तसेच महािाष्र

पध्दतीने कच-र्याची

िासनयचे सवष लागू होणािे

पुनषवापिा साठीची

सांबरां धत कार्यदे व रनर्यमाांचे पालन

प्ररकर्या किणे, इ.

किणे

• लागू आहे

• लागू नाही

मुळे प्रदु र्ण आरण
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आिोग्र्यावि घातक
परिणाम होणे

सांिरचत

साांस्कृरतक

उत्खननाच्र्या कामात पुिातत्वीर्य

साांस्कृरतक

कलाकृतींची

महत्व असलेले उदा (नाणी,

सांसाधने

हानी/नष्ट होणे

वापिातील वस्तू

गाव स्तिावि कृरर्
सांजीवनी प्रकल्प
सरमती

भाांडी,कलाकृती,सांिचना इ.)
सापडल्र्या ति पुिातत्व

• लागू आहे

कृरर् उत्पादक कांपनी

• लागू नाही

रवभागाला अरधसूरचत किण्र्यात
र्यावे

रवभागीर्य
पातळीविील बहु रवध
रवर्र्य तज्ञसांघ

मानव सांसाधन पर्याविणीर्य

मागषदिषन, प्ररिक्षण आरण

क्षमता

व्र्यवस्थापनाची

मारहती, रिक्षण आरण सांप्रेिन

क्षमता कमी असणे

(IEC) र्याचा वापि र्या व्दािे क्षमता

प्रकल्प व्र्यवस्थापन
कक्ष
आत्मा

• लागू नाही
• लागू आहे

वृध्दी किणे
अनुपालन

पर्याविणीर्य

प्रकल्पाच्र्या ‘सांरनर्यांत्रण आरण

प्रकल्प सांरनर्यांत्रण

रनर्यांत्रण

व्र्यवस्थापन

मूल्र्यमापन’ पध्दतीप्रमाणे

आरण मूल्र्यमापन

आिाखडर्याची र्योग्र्य

मूल्र्यमापन आरण अहवाल

पध्दतीप्रमाणे

अनुपालन न

• लागू आहे

• लागू नाही

केल्र्यास
गांभीि स्वरुपाचे
परिणाम होऊ
िकतात आरण
िाश्वतता धोकर्यात
र्येवु िकते
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Between
NANAJI DESHMUKH KRUSHI SANJIVANI PRAKALP, MUMBAI,
And
BANK / FINANCIAL INSTITUTE
This Memorandum of understanding is made at ________ on ____Day of _______
2018 between the Nanaji Deshmukh Krushi Sanjivani Prakalp, Mumbai (Project on Climate
Resilient Agriculture in Maharashtra), a project assisted by the World Bank with
identification code P160408, (hereafter called as PoCRA which expression shall unless
repugnant to the context or meaning thereof be deemed to include its executors, administers
and permitted assignees) and represented by the Project Director and where the project falls in
the jurisdiction of Department of Agriculture, Government of Maharashtra (hereafter referred
to as DoA) of the First Part.
AND
Nationalized / Commercial bank / Financial Institute ------------- registered at the ----------------in India (here in after called the Bank) established by Act/ Statute of ---- ---------------- -----represented by …………… of the Second Part;
1. Background
1.1 Whereas Government of Maharashtra has decided to implement the World Bank aided
project on climate resilient agriculture namely Nanaji Deshmukh Krushi Sanjivani
Prakalp (PoCRA). The project development objective is to enhance climate-resilience and
profitability of smallholder farming systems in project districts of Maharashtra. The
project aims to achieve the objective through promotion of climate resilient technology
and commodity value chain across 4210 drought-prone villages in 15 selected districts,
viz., Aurangabad, Beed, Jalna, Jalgaon, Latur, Osmanabad, Nanded, Parbhani, Hingoli,
Amravati, Akola, Buldana, Yavatmal, Washim and Wardha and 932 salinity affected
villages in the basin of Purna river spread across 4 districts Akola, Amravati, Buldana and
Jalgaon districts.
1.2 PoCRA has decided to support farmer producer organizations (FPOs), a term which
includes farmer producer companies, farmer interest groups, and self help groups in
project districts of Maharashtra with an objective of Climate Smart Post Harvest
Management and Value Chain Promotion. This initiative would contribute to increase in
farmers’ participation in selected value chains through the support to FPOs, strengthen
FPO linkages with other actors in the value chains, and promote practices and
technologies in post-harvest management and value-addition that support climate
adaptation and/or mitigation. Some of the activities that would be eligible for support by
the project include:
1.2.1 Establishment of Custom Hiring Centres (CHC): CHCs shall be established to
promote farm mechanization for coping up with climate variability in the project area. FPOs
shall be encouraged to establish CHCs for the benefit of the farmers in the project area.
1.2.2 Strengthening climate-resilient value-chains: Project will support the value
chain of prioritised commodities through viable investments in product aggregation, handling,
transformation, value addition, and marketing.

1.2.3 Improving the performance of the supply chain for climate-resilient seeds:
Adequate supply of seeds with features such as short duration, tolerance to drought, salinity
and heat, is a key priority for the project in its strategy to build climate resilience in the
agriculture sector. The project will work with FPOs and the public sector institutions like State
Agriculture Universities, ICAR institutions, National Seed Corporation, and Maharashtra State
Seed Corporation (Mahabeej) to promote production of such seeds and creation of seed hubs.
1.3.1 The Bank/FI has a mandate to support investments in the agriculture sector,
individually and collectively, to improve the income of the famers. To fulfil this mandate, the
Bank/FI has been providing various financial products and services to the farmer groups
through its network of branches and business correspondents in the project area.
1.3.2 Collectivization of producers, especially small and marginal farmers, into
producer organization is emerging as one of the most effective pathways to address many
challenges before agriculture particularly, access to investment, technology, inputs and
markets. Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare, Government of India
has also identified farmer producer organisation (FPO) registered under the special provisions
of the Companies Act, 1956 as most appropriate institutional form for mobilizing farmers for
capacity building and leverage their production and marketing strength.
1.3.3 In rapid growth of the FPOs, the issue of access to credit - linking the FPOs to
reliable and affordable source of financing to meet their working capital, infrastructure
development and other needs - has assumed center stage. As the FPO strive to achieve
sustainability, there is an urgent need to reorient the funding ecosystem to support FPOs. The
FPOs need finance for quality improvement along the value chain
1.3.4 Term loans are required to build infrastructure , typically to set up processing
units, processing/grading/sorting yards, storage godowns, cold storage, transport facilities, etc.
1.3.5 As finance to Farmers Producer Companies, which are basically dominated by
small and marginal farmers is eligible to classify under direct lending to non-corporate farmers,
it will help the Bank to achieve the stipulated target of 18% of ANBC (Adjusted Net Bank
Credit).
2. Responsibilities of PoCRA and Bank / Financial institute
The specific responsibilities of PoCRA and Bank / Financial institute shall be as follows:
2.1

a.
b.
c.
d.

Responsibilities of PoCRA

The scheme of financing i.e. matching grants to FPOs under the Memorandum
of Understanding will be implemented in the selected districts in the state of
Maharashtra. The PoCRA will give preferred bankers status to the Bank.
PoCRA will help in selection of potential FPOs, capacity building, and technical
assistance.
PoCRA shall assist in arranging for a joint meeting of financing branches of the Bank
with the members of identified FPOs.
PoCRA will provide assistance to the identified FPOs in preparing their growth and
business plan.
PoCRA will help the FPOs by providing technical assistance for their business plan.

e. PoCRA will issue letter of intent (LoI) for back ended matching grants for FPOs which

are eligible for assistance according to its policy.
f. PoCRA shall not have any liability towards loan given by bank. PoCRA shall not be a
legal party in the event of any dispute in relation to the loan given to borrower and / or
recovery thereof.
2.2 Responsibilities of Bank / Financial institute
The scheme of financing to FPOs for economic activity will be implemented through the
branches of Bank/FI across the project area. On issuance of LoI to an FPO by PoCRA, the
Bank/FI will initiate following steps:
a. Bank will carry out a thorough scrutiny of FPOs proposal and assess its technical viability
and economic feasibility as per Bank’s policy. All the technically viable and
economically feasible proposals shall be sanctioned by the Bank/FI.
b. The Bank/FI shall finance all the requirements of borrower which have been incorporated
in the sanctioned business plan.
c. Bank/FI will finance all the sanctioned business plans after completion of necessary
procedure.
d. The Bank/FI may cover the farmers / groups for financing bank’s other agriculture
products and developing FPCs/FPOs/FIGs/SHGs as business correspondence for Bank.
e. The Bank/FI may get the assets purchased out of Banks finance namely investment,
machinery, agriculture stock, purchased materials etc., insured as per its policy.
f. Borrowers may be covered under Bank’s Kisan Credit Card Scheme and or Personal
Accidental Insurance Scheme of the Bank wherever possible as per guidelines of the
Bank.
g. The Bank/FI may take appropriate measures to avoid multiple financing to an FPO.
h. Margin money for the business proposal will be fixed as per RBI / Bank guidelines.
i. Interest rates will be as applicable to agriculture advances, as per Bank policy.
j. Security norms: (Primary and Collateral Security as per Bank/FI Policy)
● Banks security norms as applicable to the facility will be applicable.
3. Implementation mechanism:
PoCRA has a project management unit (PMU) at Mumbai and the project activities are
being implemented through its field level officials, including the District Superintending
Agriculture Officer, Project Director, Agriculture Technology Management Agency, and Subdivisional Agriculture Officers. The Collector of the district heads the district level
coordination committee of the project. This MoU shall be implemented through a coordinated
effort of the branch offices of the Bank/FI and the corresponding field level officials.
4.Conditions to be included in the loan agreement:
In pursuance to the project agreement signed between the government of Maharashtra
and the World Bank, following conditions shall be included in the loan agreement to be signed
by the FPO and the Bank/FI:
4.1 A loan account be opened in the Bank in the name of FPO
4.2 All activities financed by the Bank for FPO matching grants should be carried out in
accordance with the Project Implementation Plan (PIP), the Procurement Manual and the
Finance Manual; with due diligence and efficiency and also in accordance with sound
technical, financial, environmental and managerial standards, including the Anti-Corruption
Guidelines and the Safeguard Documents, and that adequate records to reflect the financing,
operations, resources and utilization of the funds be maintained
4.3 Bank should make direct payments to vendors/suppliers/contractors in accordance with the
Project Implementation Plan (PIP), the Procurement Manual and the Finance Manual.
4.4 Beneficiary FPO shall establish and/or maintain policies and procedures that allow PMU,

the World Bank, Government, financing Bank or their representative to supervise, monitor
random and/or unannounced physical and documentary inspections.
4.5 Each beneficiary shall consent to PMU’s right of restitution of any amounts of the FPO
Matching Grants with respect to which fraud and corruption has occurred, or with which an
ineligible expenditure has been paid.
5. Duration:
The MoU shall be reviewed after one year from the date of signing and may be
renewed from time to time by mutual consent of parties.
IN THE WITNESS WHEREOF parties hereto have set and subscribe their respective
hands and seal on the day in the year first hereinabove written.

SIGNED, SEALED AND DELIVERED

For and on behalf of
Banks name

PROJECT DIRECTOR,
NANAJI DESHMUKH KRUSHI
SANJIVANI PRAKALP
(PoCRA), MUMBAI

Name:
Represented by
In the Presence of:
Name:
1.
In the Presence of:
SIGNED, SEALED AND DELIVERED

Countersigned by:
Date:
Witness 1:
(Name, Designation)

Witness 2:
(Name, Designation)

2.

