शेतकरी ईत्पादक कंपनी/ शेतकरी गट/ बचत गट यांकररता
रिकरित करण्यात अलेल्या
FPO-DBT प्रणाली बाबत
मागगदशगक िूचना

हिामान ऄनु कूल कृरि प्रकल्प (PoCRA), महाराष्ट्र

१. प्रस्तावना
हिामान ऄनु कूल कृरि प्रकल्प (PoCRA) : “नानाजी दे शमुख कृरि प्रकल्प” हा महाराष्ट्र शािनाचा प्रकल्प
जागरतक बँकेच्या ऄथगिहाय्याने राबरिण्यात येत अहे . प्रकल्प रजल्यातील लघु भूधारक शेती पद्धतीमध्ये
हिामानातील ऄनु कुलता अरण नफा िाढरिण्याच्या ईदेशेशाने रिदभग अरण मराठिाड्यातील १५ दु ष्ट्काळग्रस्त अरण
खारपाणग्रस्त प्रकल्प रजल्यामधील ५१४२ गािांचा िमािेश करण्यात अलेला ऄिून त्यामध्ये पूणा नदीच्या
पिरलेल्या पात्रामधील ऄकोला, ऄमरािती, बुलढाणा अरण जळगाि रजल्यातील एकूण ९३२ खारपाणग्रस्त गािांचा
िमािेश करण्यात अलेला अहे .
नानाजी दे शमुख कृरि िंजीिनी प्रकल्पातील (PoCRA) प्रकल्प व्यिस्थापन कक्षामाफगत प्रकल्प रजल्यातील
शेतकरी ईत्पादक कंपनी/गटांना िेब प्लॅटफॉमग अरण मोबाइल ऄॅप्प्लकेशनच्या माध्यमातून कृरि व्यििाय घटक/
बाबींचा लाभ दे ण्याचा प्रयत्न करण्यात येत अहे .
शेतकरी स्ियंिहायता गट (SHG)/ शेतकरी गट (FG)/ शेतकरी ईत्पादक कंपनयांच्या (FPC)
बळकटीकरणािाठी, ग्रामीण पातळीिर रोजगार रनर्ममतीिाठी तिेच िहभागी शेतकरी अरण गटांची ईत्पादन क्षमता
िाढरिण्याकररता नानाजी दे शमुख कृिी िंजीिनी प्रकल्पांतगगत घटक ब ऄंतगगत रित्तीय िंस्था/ व्याििारयक बँका
यांनी मुल्यांकन केलेले व्याििारयक प्रस्ताि तिेच स्िरनधीतून ईभारण्यात येणाऱ्या व्याििारयक प्रस्तािांना
ऄथगिहाय्य दे ण्यात येते.
नानाजी दे शमुख कृरि िंजीिनी प्रकल्पांतगगत प्रकल्प व्यिस्थापन कक्षामाफगत ऄखंड प्ररिया िुरु करण्यािाठी
शेतकरी स्ियंिहायता गट (SHG)/ शेतकरी गट (FG)/ शेतकरी ईत्पादक कंपनयांिाठी (FPC) नोंदणी, ऄजग अरण
टप्पारनहाय मंजुरीची ऑनलाइन यंत्रणा रिकरित केलेली अहे .

२. थेट लाभ हस्तांतरण यंत्रणा (DBT)
नानाजी दे शमुख कृरि िंजीिनी प्रकल्पांतगगत (PoCRA) मंजूर ऄनु दान ऄदायगी थे ट कंपनी/ गटाच्या
नोंदणीकृत बँक खाते ककिा बँक कजग खात्यात हस्तांतररत करण्यािाठी थे ट लाभ हस्तांतरण (DBT) यंत्रणा
स्िीकारली अहे . या कायगप्रणालीमध्ये , कंपनी/ गटाने स्ित: प्रकल्पाच्या शेतकरी गटाच्या डीबीटी पोटग लिर नोंदणी
करून पोटग लिर ईपलब्ध घटक/बाबींकररता ऄजग कराियाचा अहे . शेतकरी गटांच्या प्रत्येक ऄजांिर प्रकल्पाच्या
मागगदशगक िूचनेनुिार मंजुरी यंत्रणेद्वारे ऑनलाइन कायगिाही केली जाइल.

त्यानंतर बँकेच्या पेमेंट गेटिे द्वारे

ऄनु दान थे ट कंपनी/गटाच्या नोंदणीकृत बँक/ कजग खात्यात जमा होइल.

३. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यंत्रणेचे फायदे
प्रकल्पांतगगत प्स्िकारण्यात अलेली थे ट लाभ हस्तांतरण (DBT) यंत्रणा ही कोणत्याही ऄडचणीरिना अरण
िुलभ ऄिून ती कंपनी/ गटांकररता ईपलब्ध करून दे ण्यात अलेली अहे . यात कोणत्याही टप्प्यािर ऄजाचा मागोिा
घेणे शक्य अहे . तिेच त्याद्वारे ऄजगदार कंपनी/गट हे िंबरधत प्रकल्पांतगगत ऄरधकाऱ्यांशी िहजपणे जोडले जाउ
शकतात.
डीबीटी यंत्रणा पारंपाररक पद्धतीिर खालील फायदे प्रदान करते :
o

प्रत्यक्षात कागदपत्रे िादर करण्याची अिश्यकता नाही तिेच कागदपत्रे िारंिार बघण्याकररता ऄथिा
डाउनलोड करण्याकरीता िु लभते ने ईपलब्ध होउ शकतात

o

ऄजगदार कंपनी/गट तिेच प्रकल्प ऄरधकाऱ्यांिाठी िहजते ने िापर

o

पारदशगक अरण िुलभ शोधक यंत्रणा

o

एकाप्त्मक पेमेंट गेटिेमुळे चुकीची ऄदायगी/ चुकीच्या लाभार्थ्यांना ऄदायगी ऄदा करण्यापािून रोखते

o

जलद अरण िुलभ ऄनु दान रितरण

१. नानाजी दे शमुख कृिी िंजीिनी (PoCRA) प्रकल्पांतगगत घटक- ईपघटक अरण बाबींचा तपशील
Component &
Sub-Component
Code
(प्रकल्पाचे घटक ि
ईपघटक

Name of Component & Sub-Component
(घटक ि ईपघटकाचे नाि)

Activity Code
(ईपिम िंकेतांक)

Project Activity Description
(ईपिम िणगन)

Activity Group

िंकेतांक)
B

Climate Smart Post-Harvest Management and Value Chain Promotion
(हिामान ऄनु कूल काढणीपश्चात व्यिस्थापन ि मूल्यिाखळीचे बळकटीकरण)

B1

Promoting Farmer Producer Companies (शेतकरी ईत्पादक कंपनयांना प्रोत्िाहन दे णे)

B1.1

Support to Existing FPCs/ FPO/ FPCs: Capacity
Building & Training
(ऄप्स्तत्िातील FPCs/FPO/FPCs यांना िहाय्य

Strengthening of Existing FPCs/ FPO/ FPCs
B1.1.1

करणे : क्षमता बांधणी अरण प्ररशक्षण)

ईत्पादक कंपनी यांचे िशक्तीकरण करणे )

Establishment of Custom Hiring Centers
(भाडे तत्िािर कृिी ऄिजारे िेिा केंद्ांची रनर्ममती
B1.2

B2

B2.1

करणे)

(शेतकरी गट/ शेतकरी ईत्पादक िंघ/ शेतकरी

B1.2.1

Establishment of Custom Hiring Centers
(भाडे तत्िािर कृिी ऄिजारे िेिा केंद्ांची
रनर्ममती करणे)

FPO- Custom Hiring
Centre (CHC)

Strengthening Emerging Value-Chains for Climate Resilient Commodities (शेतीमाल िृद्धीिाठी हिामान ऄनु कूल ईदयोनमुख मूल्य शंखला बळकट करणे )
Support to Business Plans Appraised by Financial
Institutions/ Commercial Banks
(रित्तीय िंस्था/ व्याििारयक बँका यांनी मुल्यांकन
केलेल्या व्याििारयक प्रस्तािांना िहाय्य करणे )

B2.1.1

Support to Business Plans of FPCs/FPO/FPCs
Appraised by Financial Institutions/ Commercial
Banks
(रित्तीय िंस्था/ व्याििारयक बँका यांनी मुल्यांकन
केलेल्या FPCs/FPO/FPCs यांच्या व्याििारयक
प्रस्तािांना िहाय्य करणे )

B2.1.1A

Establishment of Integrated Packhouse/
Aggregation Centers
(एकाप्त्मक पॅक हाउि / कृरि ईत्पादनाचे
िंकलन केंद् )

FPO- Processing Unit

Component &
Sub-Component
Code
(प्रकल्पाचे घटक ि
ईपघटक िंकेतांक)

Name of Component & Sub-Component
(घटक ि ईपघटकाचे नाि)

Activity Code
(ईपिम िंकेतांक)

B2.1.1B
B2.1.1C
B2.1.1D
B2.1.1E
B2.1.1F

B2.1.1G

Project Activity Description
(ईपिम िणगन)
Establishment of Packhouse
(पॅक हाउि रनर्ममती)
Construction of Godown/ Small Warehouse
(गोदाम ि छोटे िेऄर हाउि)
Ripening Chamber
(फळ रपकिणी केंद्)
Cold Storage
(शीतगृह)
Vegetable/ Fruits Processing Unit
(भाजीपाला/ फळ प्ररिया केंद्)
Grain Processing Unit (Sorting/ Grading/
Cleaning Unit)
धानय प्ररिया युरनट (स्िच्छता/ प्रतिारी

Activity Group

FPO- Processing Unit
FPO- Godown
FPO- Processing Unit
FPO- Processing Unit
FPO- Processing Unit

FPO- Processing Unit

युरनटिह)
B2.1.1H
B2.1.1I
B2.1.1J
B2.1.1K
B2.1.1L
B2.1.1M
B2.1.1N

Food Processing Unit
(ऄनन प्ररिया युरनट)
Medicinal/Aromatic Plants Processing Unit
(औिधी / िुगंधी िनस्पती प्ररिया युरनट)
Turmeric Processing Unit
(हळद प्ररिया युरनट)
Spices Unit
(मिाले युरनट)
Milk Processing Unit
(दु ध प्ररिया युरनट)
Pulse Mill (Dal Mill)
कडधानय रमल (दाल रमल)
Oil Extraction Unit
(ते ल गाळप युरनट)

FPO- Processing Unit
FPO- Processing Unit
FPO- Processing Unit
FPO- Processing Unit
FPO- Processing Unit
FPO- Processing Unit
FPO- Processing Unit

Component &
Sub-Component
Code
(प्रकल्पाचे घटक ि
ईपघटक

Name of Component & Sub-Component
(घटक ि ईपघटकाचे नाि)

Activity Code
(ईपिम िंकेतांक)

Project Activity Description
(ईपिम िणगन)

Activity Group

िंकेतांक)
B2.1.1O

B2.1.1P

Neem Extract Unit
(कनबोळी ऄकग युरनट)
Refrigerated Van or Vegetable/ Fruit Carrier/
Vehicle
(रे रिजरे टेड व्हॅन ककिा भाजीपाला/फळे

FPO- Processing Unit

FPO- Others

िाहतुकीिाठी िाहन/िाहन)
B2.1.1Q

Market Outlet (Environmentally Controlled)
/Agricultural Mall
(माकेट अउटलेट (िातानुकूरलत) / कृिी मॉल)

FPO- Others

B2.1.1R

Vending Cart
(व्हें कडग काटं )

FPO- Others

B2.1.1S

Silage Unit (मुरघाि युरनट)

FPO- Others

B2.1.1T

Apiculture Unit (मधुमरक्षका पालन युरनट)

FPO- Others

B2.1.1U

Goat Breeding Center (शेळी पैदाि केंद्)

FPO- Others

B2.1.1V

Onion Storage Unit (कांदा चाळ)

FPO- Others

B2.1.1W

Support to Marketing of Agricultural Produce
(कृिी ईत्पादनांचे रिपणनाि िहाय्य)

FPO- Others

B2.1.1X

Sale of Agricultural Input (Seeds, Fertilizers
and Insecticides etc.)
(कृिी आनपुट िेल (रबयाणे , खते अरण

FPO- Others

कीटकनाशके आ.)

B2.1.1Y

Other Agribusiness Activity
(आतर कृरि व्यििाय)

FPO- Others

Component &
Sub-Component
Code
(प्रकल्पाचे घटक ि
ईपघटक

Name of Component & Sub-Component
(घटक ि ईपघटकाचे नाि)

Activity Code
(ईपिम िंकेतांक)

Project Activity Description
(ईपिम िणगन)

Activity Group

िंकेतांक)
B3

B3.1

B3.2

Improving the Performance of Seed Supply Chain (रबयाणे पुरिठा शंखलाची कामरगरी िुधारणे )
Production of Foundation and Certified Seed of
Production of Foundation and Certified Seed
Climate Resilient Varieties
of Climate Resilient Varieties
B3.1.1
(हिामान ऄनु कूल िाणांचे पायाभूत ि प्रमारणत
(हिामान ऄनुकूल िाणांचे पायाभूत ि प्रमारणत
रबयाण्यांचे रबजोत्पादन करणे )
Development of Seed Hub Infrastructure Support
(रबयाणे हबिाठी पायाभूत िुरिधांचा रिकाि करणे )

रबयाण्यांचे रबजोत्पादन करणे )

B3.2.1
B3.2.2
B3.2.3
B3.2.4

B3.2.5

B3.2.6

Seed Processing Equipments
(रबयाणे प्ररिया ईपकरणे )
Seed Processing Shade/ Drying Yard
(रबयाणे प्ररिया शेड/िुकिणी याडग )
Seed Storage/ Godown
(रबयाण्यांची िाठिण/ गोदाम)
Training of Seed Producer Farmer
(रबयाणे ईत्पादक शेतकऱ्यांचे प्ररशक्षण)
Strengthening of Seed Quality Testing Facility
(शािकीय रबयाणे चाचणी प्रयोगशाळे चे
बळकटीकरण)
Complete Seed Processing Unit (Equipment,
Godown / Shade)
(िंपूणग बीजप्ररिया युरनट (िंयंत्रे, गोडाउन/शेड

FPO- Processing unit
FPO- Processing unit

FPO- Godown

FPO- Processing unit

िह)

** ईपरोक्त िूचीबद्ध घटक अरण ईप-घटकांमध्ये ऄिलेल्या बाबी या कंपनी/गटाच्या स्िमालकीच्या जरमनीिर ऄथिा नोंदणीकृत भाडे करार तत्िािर घे तलेल्या जरमनीिर घेणे
अिश्यक अहे .

१. नोंदणी अरण ऄजाची प्ररिया
मागगदशगक िूचने नुिार पात्र स्ियंिहायता गट (SHG)/ शेतकरी गट (FG)/ शेतकरी ईत्पादक कंपनी (FPC) हे
ईपरोक्त डीबीटी पोटग लिर (https://dbt.mahapocra.gov.in) नोंदणी करू शकतात. नोंदणी करताना, गटाला नोंदणी
पुरािा म्हणून नोंदणी प्रारधकरणाकडू न रमळालेले नोंदणी प्रमाणपत्र िापरणे ऄरनिायग अहे . नोंदणी िंबरधत
रनकिाबाबत कंपनी/गटाने प्रकल्पाच्या मागगदशगक िूचनांचा ऄिलंब करािा. मागगदशगक िूचना प्रकल्पाच्या
(https://mahapocra.gov.in)िंकेत स्थळािर ईपलब्ध अहे त.
गटाने त्यांच्याकडू न एका जबाबदार व्यक्तीला प्रारधकृत प्ररतरनधी म्हणून नामांरकत केले पारहजे की जो गटाचा
प्ररतरनधी म्हणून गटािंबरधत मारहती शेतकरी गटाच्या डीबीटी पोटग लिर ऄद्ययाित करे ल. केिळ प्रारधकृत
प्ररतरनधीच पोटग ल िापरण्यािाठी ि त्या िंबंधीत ििग मारहती/कागदपत्रे दाखल करण्यािाठी ऄरधकृत िमजण्यात
येइल.
कंपनी/गटांच्या नोंदणीिाठी अिश्यक कागदपत्रांची यादी पुढीलप्रमाणेः
१. प्रारधकार पत्र (Authority letter) : ििांिाठी लागू
२. नोंदणी प्रमाणपत्र (Registration Certificate): ििांिाठी लागू
३. मेमोरँडम ऑफ ऄिोरिएशन (Memorandum of Association): शेतकरी ईत्पादक कंपनींिाठी लागू
४. अटीकल ऑफ ऄिोरिएशन (Article of Association): शेतकरी ईत्पादक कंपनींिाठी लागू
५. ROC भागधारक/िदस्य यादी (ROC च्या िंकेतस्थळािरून डाईनलोड केलेली): फक्त शेतकरी ईत्पादक
कंपनींिाठी लागू
६. िदस्य/िभािद यादी (शेतकरी स्ियंिहायता गट/ शेतकरी गटािाठी लागू)
एकदा पोटग लिर नोंदणी प्ररिया पूणग झाल्यानंतर, गटामधील प्रारधकृत व्यक्ती अपला अधार नोंदणीकृत
मोबाआल नंबर अरण ओटीपी (One-time Password) िापरून रिस्टममध्ये लॉगआन करू शकेल अरण कृरि व्यििाय
घटक/बाबींकररता ऄजग ककिा अधीपािून ऄजग केलेल्या बाबींची प्स्थती तपािू शकतात.
कृरि व्यििाय घटक/बाबींकररता ऄजांची प्ररिया ही रिरिध टप्प्यांमध्ये रिभागलेली (Multi-step) अहे , ज्यात
गटातील ऄरधकृत व्यक्ती घटक/ बाबींची रनिड करतात, प्रस्तारित प्रकल्पाची िरिस्तर मारहती भरणे , ज्या जागेिर
प्रकल्प राबरिला जाणार अहे त्याची प्स्थती ईदा. जागा स्िमालकीची ऄिल्याि ऄथिा नोंदणीकृत भाडे करार
तत्िािर घेतलेली ऄिल्याि ऄथिा भाडे करार तत्िािर घेणार ऄिल्याि या पयायांपैकी एक पयाय रनिडू न जागेचा
तपशील भरणे, बाब रनहाय प्रकल्पाची प्रस्तारित ककमत भरणे (ईदा. बांधकाम (ऄिल्याि), यंत्रिामुग्री ि ईपकरणे
अरण ऄनु िंरगक खचग) अरण ऄजाची प्ररिया पूणग करण्यािाठी िंबंरधत कागदपत्रे ऄपलोड करणे ऄत्यािश्यक अहे .
घटक/ बाबींकररता ऄजग करते िेळी अिश्यक ऄिणाऱ्या कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे : (ऄरधक मारहतीिाठी
योजनेच्या मागगदशगक िूचना िाचाव्यात)
ऄ.ि.
१.
२.

कागदपत्राचे नाि
बँक खात्याचे रििरणपत्र (मागील ३ मरहनयाचे)
Bank Account Statement (Previous 3 months)
अर्मथक ििाचा लेखापरीक्षण ऄहिाल (Audit Report of the financial year) (रु. २०.०० लक्ष पेक्षा ऄरधक
प्रकल्प मूल्य ऄिल्याि रकमान एक ििाचा बंधनकारक )

४.

बँकेद्वारे थकीत कजाचे प्रमाणपत्र (लागू ऄिल्याि)
Outstanding loan amount certificate by a bank (If applicable)
िरिस्तर प्रकल्प ऄहिाल (Detail Project Report) (DPR)

५.

बँक कजग मंजूर करण्यािाठी बँकेचे पत्र ककिा रित्तीय बँकेकडे कजाकररता रिनं तीचा ठराि (लागू

३.

ऄिल्याि)
Letter of intent by the bank (For sanction of bank loan ) or Resolution to approach for bank loan) (If
applicable)
पयािरण रिियक िूची (Environmental checklist)

६.

कृरि व्यििाय घटकांतगगत िहभाग घ्याियाचा िामुरहक ठराि (िहभाग, रत्रपक्षीय करारनामा, स्िरनधी,
प्रापण रिियक घोिणापत्र, ऄटी ि शती, नोंदणीकृत भाडे करारनामा अरण ऄजगदाराचे िंमतीपत्र,
पयािरण रिियक अरण िामारजक िुरक्षारिियक िूचीचे पालन करण्याचा ठराि, प्रापण िरमती िदस्य

७.

नािे ठराि आ.)
Common Resolution to participate under Agribusiness Component (Participation, Tripartite
Agreement, Self-contribution, Procurement declaration, Terms and Conditions, Registered lease
agreement and applicant consent, abide by environmental and social safeguards, etc.)
बांधकाम अराखडा
Blueprint of construction project or Design
बांधकामाची ऄंदाजपत्रके (Estimates of the construction)

८.
९.

िखार महामंडळ ककिा िािगजरनक बांधकाम रिभाग ककिा रजल्हा पररिद ककिा कृिी रिद्यापीठ ककिा
िरकारी िंस्था कडू न गोदाम बांधकाम अरण रबजोत्पादन केंद्ाच्या बांधकाम प्रकल्पांच्या रडझाआनिाठी
१०.

११.
१२.

अरण ऄंदाजपत्रक अराखड्यािाठी तांरत्रक मानयता
The technical sanction for construction (Approval from Warehousing Corporation or PWD or Zilla
Parishad or Agricultural University or Government Institution for the design of construction and
Estimate plan of projects like construction of warehouse and seed production center)
ऄिजारांचा तांरत्रक तपशील (स्पेिीरफकेशन) (Technical specifications of Equipment)
यंत्रिामुग्री अरण आतर बाबींची दरपत्रके
Quotations of Plant Machinery and Other items

१. प्रकल्पांतगगत शेतकरी गटाच्या डीबीटी पोटग लिरील प्राप्त ऄजांिर प्ररिया करण्यािाठी टप्पारनहाय
कायगपद्धती

शेतकरी ईत्पादक कंपनी/ गटाने नोंदणी अरण ऄजग केल्यानं तर पुढील टप्पारनहाय कायगिाही केली जाइल:
►

नोंदणी पडताळणी : प्रकल्प रिशेिज्ञ-कृरि व्यििाय

►

ऄजांची पडताळणी : प्रकल्प रिशेिज्ञ-कृरि व्यििाय

►

ईभारणीपूिग स्थळ पाहणी (प्रकल्प मुल्यानु िार -ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा)

►

पूिगिंमती (िशतग): ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा/ प्रकल्प िंचालक, नादे कृिंप्र

►

कंपनी/गटामाफगत रित्तीय कागदपत्रांची पूतगता (ऄपलोड)

►

कागदपत्रांची तपािणी अरण कायारंभ अदे शाचे रनगगमन (ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक,
अत्मा)

►

खरे दी दे यकािह प्रापण रिियक कागदपत्रे ऄपलोड करून कंपनी/ गटामाफगत ऄनु दान मागणी

►

प्रकल्प रिशेिज्ञ -प्रापण यांचेकडू न रशफारि

►

ईभारणी पश्चात मोका तपािणी (ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा)

►

ईपरिभागीय कृिी ऄरधकारी स्तरािरील लेखारधकारी यांचेमाफगत लेखारिियक पडताळणी

►

ऄनु दान हस्तांतरणािाठी मानयता (प्रकल्प मुल्यानु िार ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक,
अत्मा/ कृरि व्यििाय रिशेिज्ञ, नादे कृिंप्र/ रित्त रिशेिज्ञ, नादे कृिंप्र/ प्रकल्प िंचालक, नादे कृिंप्र)

►

ऄनु दान हस्तांतरणािाठी प्ररिया (प्रकल्प व्यिस्थापन कक्ष येथील लेखारधकारी/ िहाय्यक लेखारधकारी)

►

ऄनु दान हस्तांतरण (रित्त रिशे िज्ञ, प्रकल्प व्यिस्थापन कक्ष)

►

कंपनी/गटाच्या बँक खात्यात / कजग खात्यात बँकेमाफगत ऄनु दान हस्तांतरण

►

ऄनु दान हस्तांतरण पश्चात प्रकल्प यंत्रणेमाफगत भेटी ि मागगदशगन

Figure: Process flow of FPO application at DBT portal

कंपनी/गटाच्या डीबीटी पोटग लिरील प्राप्त ऄजांिरील प्ररियेचा तपशील:
1. नोंदणी पडताळणी टप्पा (Registration scrutiny desk)
 एकदा कंपनी/गटाची नोंदणी पूणग झाल्यानंतर प्रकल्प रिशेिज्ञ-कृरि व्यििाय यांच्या डे स्किर
पडताळणीिाठी ईपलब्ध होइल.
 प्रकल्प रिशेिज्ञ-कृरि व्यििाय यांनी गटाद्वारे ऄपलोड केलेल्या कागदपत्रांिह ििग तपशील ित्यारपत
करणे अिश्यक अहे .
 एकदा नोंदणी केलेला तपशील कागदपत्रांशी जुळल्यानंतर प्रकल्प रिशेिज्ञ-कृरि व्यििाय यांनी
प्रत्यक्षात नोंदणी केलेला तपशील योग्य ऄिल्याची खात्री करून घेतल्यानंतर ते कंपनी/गटाच्या
नोंदणीि मानयता दे उ शकतात.
 तथारप, प्रकल्प रिशेिज्ञ-कृरि व्यििाय काही तपशील पडताळणी करण्यात िक्षम निल्याि ककिा
ऄरधक कागदपत्रांची ऄथिा मारहतीची अिश्यकता ऄिल्याि कोणताही रनणगय घेण्यापूिी, ते नोंदणी
प्रकरण योग्य कारणािह कंपनी/गटाकडे परत पाठिू शकतात (Back to applicant) जेणेकरून
गटामधील प्रारधकृत व्यक्ती नोंदणीमधील अिश्यक तपशील ऄद्ययाित करू शकतील.
 एकदा ििग तपशील पूणग झाल्यानंतर, प्रकल्प रिशेिज्ञ-कृरि व्यििाय कंपनी/गटाच्या नोंदणीि मंजुरी
दे उन छाननी प्ररिया पूणग करतील.

2. ऄजग पडताळणी टप्पा (Application scrutiny desk)
 नोंदणी झाल्यानंतर, कंपनी/ गट त्यांना प्रस्तारित ऄिलेल्या कृिी व्यििायािाठी पोटग लद्वारे ऄजग
करतील.
 कंपनी/गट यांच्या नोंदणीची पडताळणी झाल्यानंतर िदर ऄजग प्रकल्प रिशेिज्ञ-कृरि व्यििाय यांच्या
डॅ शबोडग िर ऄजग पडताळणीिाठी ईपलब्ध होइल.
 प्रकल्प रिशेिज्ञ-कृरि व्यििाय यांनी कंपनी/गटाद्वारे कृिी व्यििाय घटक/ बाबींकररता ऄजग
करते िेळी ऄपलोड केलेल्या कागदपत्रांिह ििग तपशीलाची पडताळणी करणे अिश्यक अहे .
 प्रत्यक्षात ऄजामध्ये नमूद केलेला तपशील अरण ऄपलोड केलेली कागदपत्रे योग्य ऄिल्याची खात्री
करून घेतल्यानंतर ते कंपनी/गटाच्या ऄजाि स्िीकृती दे उ शकतात.
जर ऄरधक कागदपत्रांची ऄथिा मारहतीची अिश्यकता ऄिल्याि रनणगय घेण्यापूिी प्रकल्प रिशेिज्ञकृरि व्यििाय हे ऄपूणग ऄजग पुनहा कंपनी/गटाकडे रिरशष्ट्ट कारणे नमूद करून परत पाठिू शकतात
(Back to applicant) जेणेकरून िंबरधत कंपनी/गट त्यांचे पोटग लिर लॉग आन करून डॅ शबोडग िर नमूद
अिश्यक तपशील ऄद्ययाित करून पूतगता करू शकतील.

3. ईभारणीपूिग स्थळ पाहणी (प्रकल्प मुल्यानुिार- ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक,
अत्मा)
 प्रकल्प रिशेिज्ञ- कृरि व्यििाय यांनी नोंदणी अरण ऄजांची पडताळणी करून रशफारि केल्यानंतर,
प्रकल्प ककमतीनु िार ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी ककिा प्रकल्प िंचालक, अत्मा यांच्या डे स्किर
ईभारणी पूिग स्थळ पाहणीिाठी रदितील.
 प्रकल्प ककमत रु. १५.०० लक्षापयंतचे प्रस्ताि ईपरिभागीय कृिी ऄरधकारी यांच्या डॅ शबोडग िर तर
प्रकल्प ककमत रु. १५.०० लक्ष पेक्षा ऄरधकचे प्रस्ताि प्रकल्प िंचालक, अत्मा यांच्या डॅ शबोडग िर स्थळ
पाहणी कररता रदितील.

 प्रकल्प रकमत रुपये ४०.०० लक्ष पेक्षा ऄरधक ऄिल्याि ऄशा प्रकल्पांना मंजुरीचे ऄरधकार प्रकल्प
िंचालक, प्रकल्प व्यिस्थापन कक्ष यांना अहे त . तथारप, रु. ४०.०० लक्षापेक्षा ऄरधक प्रकल्प ककमत
ऄिलेल्या ििग प्रस्तािांची स्थळ पाहणी प्रकल्प िंचालक, अत्मा हे करतील अरण प्रकल्प व्यिस्थापन
कक्षाकडे रशफारि करतील.
 स्थळ पाहणी करते िेळी प्रस्तारित प्रकल्प स्थळाचे छायारचत्रािह भौगोरलक स्थानांकन करण्याकररता
िंबरधत ऄरधकारी हे मोबाइल ऄॅप चा िापर करतील. त्यानंतर ते प्रकल्पाची प्रत्यक्षात रनदशगनाि
अलेली मारहती डॅ शबोडग िर भरून ऄपडे ट करतील.
 ऑफलाइन पद्धतीने ऄनु दान ऄदा झालेल्या कंपनी/गटांची मारहती प्रणालीमध्ये भरल्यानंतर पोटग लच्या
िहाय्याने स्थळ पाहणी छायारचत्र ऄपलोड करतील.
 या डे स्क िरती ऄजांना मानयता, रदेश ऄथिा मागील डे स्क िर पाठरिण्याची िुरिधा दे ण्यात अलेली
अहे . ऄजग रदेश ककिा मागील डे स्क िर पाठरिण्याकररता िबंरधत ऄरधकाऱ्यांनी योग्य कारणे नोंद करणे
अिश्यक अहे .

4. पूिगिंमती (िशतग) : ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा/ प्रकल्प िंचालक,
नादे कृिंप्र
 ईभारणीपूिग स्थळ पाहणी केल्यानंतर, प्रकल्प ककमतीनु िार ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी ककिा प्रकल्प
िंचालक, अत्मा ककिा प्रकल्प िंचालक, नादे कृिंप्र यांच्या डे स्किर िदर ऄजग पूिगिंमती (िशतग)
िाठी रदितील.
 प्रकल्प ककमत रु. १५.०० लक्षापयंतच्या प्रस्तािांना ईपरिभागीय कृिी ऄरधकारी तर प्रकल्प ककमत रु.
१५.०० लक्षापेक्षा ऄरधक ते रु. ४०.०० लक्षापयंतच्या प्रस्तािांना प्रकल्प िंचालक, अत्मा हे त्यांच्या
डे स्किरून कंपनी/गटाि पूिगिंमती (िशतग) दे तील.
 तिेच प्रकल्प रकमत रुपये ४०.०० लक्ष पेक्षा ऄरधक ऄिल्याि ऄशा प्रकल्पांना मंजुरीचे ऄरधकार
प्रकल्प िंचालक, प्रकल्प व्यिस्थापन कक्ष यांना अहे त. तथारप, रु. ४०.०० लक्षापेक्षा ऄरधक प्रकल्प
ककमत ऄिलेल्या ििग प्रस्तािांना पूिगिंमती (िशतग) दे ण्याकररता प्रकल्प िंचालक, अत्मा हे प्रकल्प
व्यिस्थापन कक्षाकडे रशफारि करतील.
 रु. ४०.०० लक्षापेक्षा ऄरधक रकमेच्या प्रस्तािांकररता, ििग प्रकरणे प्रकल्प व्यिस्थापन कक्षातील कृरि
व्यििाय रिशेिज्ञ यांच्या डे स्किर मानयते िाठी जातील. त्यानं तर प्रकल्प व्यिस्थापन कक्ष ये थे स्थारपत
छाननी िरमती या प्रस्तािांची छाननी करून रशफारि ऄपलोड करे ल ि कृिी व्यििाय रिशेिज्ञ
त्याअधारे प्रस्तािांना रशफारि करतील. त्यानंतर िदर प्रस्ताि पूिगिंमती (िशतग) कररता प्रकल्प
िंचालक, नादे कृिंप्र यांच्या डे स्किर मानयते िाठी ईपलब्ध होतील.
 या ििग डे स्क िरती ऄजांना मानयता, रदेश ऄथिा मागील डे स्क िर पाठरिण्याची िुरिधा दे ण्यात अलेली
अहे . ऄजग रदेश ककिा मागील डे स्क िर पाठरिण्याकररता ििग िबंरधत ऄरधकाऱ्यांनी योग्य कारणे नोंद
करणे अिश्यक अहे .
 ईभारणी पूिग स्थळ पाहणीि रशफारि रदल्यानंतर पूिगिंमती (िशतग) पत्र तयार झाल्यानंतर गटाच्या
डॅ शबोडग िर पाठरिले जाइल. तिेच पूिगिंमती पत्राची एक प्रत गटाच्या प्रारधकृत प्ररतरनधीच्या इ-मेल
अय डी िर पाठरिली जाइल.

5. कंपनी/ गटामाफगत रित्तीय कागदपत्रांची पूतगता (ऄपलोड)
 पूिगिंमती (िशतग) पत्र तयार झाल्यानंतर, कंपनी/ गटांनी रित्तीय कागदपत्रे िंकरलत करणे अिश्यक
अहे .
 रित्तीय िंस्था/ बँकाकडील कजांच्या प्रकरणांमध्ये , गट/ कंपनी पूिगिंमती पत्र रित्तीय िंस्था/ बँकेकडे
िादर करून बँक कजािाठी मागणी करे ल ि कजग मंजुरी पत्र ऄपलोड करे ल ककिा स्िरनधीमधून
प्रकल्प राबरिणार ऄिल्याि, गट स्ित: स्िरनधी ईपलब्धते िंबंरधत कागदपत्रांची पूतगता करून रित्तीय
कागदपत्रे ऄपलोड करतील.
 जागरतक बँकेच्या रनयमािलीनु िार प्रापण अराखडा रजल्हास्तरािरील प्रापण तज्ञांच्या मदतीने तयार
करून गटाने ऄपलोड करायचा अहे .
 ििग कजग प्रकरणी गट, बँक अरण नादे कृिंप्र प्रकल्पातील ऄरधकारी (ईपरिभागीय कृिी
ऄरधकारी/प्रकल्प िंचालक, अत्मा) यांच्यातील रत्रपक्षीय करार ऄपलोड करायचा अहे . प्रकल्प
िंचालक, नादे कृिंप्र यांचेकडू न प्रकल्प स्तरािरील प्रस्तािाि पूिगिंमती रदलेल्या प्रकरणामध्ये दे खील
प्रकल्प िंचालक, अत्मा हे प्रकल्प िंचालक, नादे कृिंप्र यांचे प्ररतरनधी म्हणून रत्रपक्षीय करारािर
स्िाक्षरी करतील.
 पूिग िंमती पत्रात नमूद त्रुटी पूती िबंरधत कागदपत्रे ऄपलोड करायची अहे त.

6. कागदपत्रांची तपािणी अरण कायारंभ अदे शाचे रनगगमन (ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प
िंचालक, अत्मा)
 कंपनी/गटामाफगत ििग कागदपत्रे ऄपलोड केल्यानंतर, िदर प्रस्ताि प्रकल्प ककमतीनु िार
ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा यांच्या डॅ शबोडग िर रदितील.
 ईपरिभागीय कृिी ऄरधकारी ककिा प्रकल्प िंचालक, अत्मा हे गटाने ऄपलोड केलेली कागदपत्रे
तपािून तिेच त्रुटी पूतगतेची खात्री करून िदर प्रस्तािाला कायारंभ अदे श रनगगरमत करतील.
 प्रकल्प िंचालक, नादे कृिंप्र यांचेकडू न पूिग िंमती रदलेल्या प्रकल्प स्तरािरील प्रस्तािाि िुद्धा
िंबंरधत रजल्याचे प्रकल्प िंचालक, अत्मा हे त्रुटी पूतगतेची खात्री करून तिेच कागदपत्रांची
पडताळणी करून त्यांच्या डे स्क िरून कायारंभ अदे श रनगगरमत करतील .
 कायारंभ अदे शाची प्रत तयार झाल्यानंतर कंपनी/गट यांनी प्रकल्प स्थळािर कामाची ऄंमलबजािणी
कराियाची अहे .

 अिश्यक कागदपत्रांची ऄथिा मारहतीची गटाकडू न पुतगता न झाल्याि कोणताही रनणगय घे ण्यापूिी
ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा िदर प्रस्ताि कंपनी/ गटाला परत पाठिू
शकतात. त्यानंतर कंपनी/ गटाचे प्रारधकृत प्ररतरनधी अिश्यक कागदपत्रे ऄथिा मारहती ऄपडे ट
करून पुनहा ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा यांना कायारंभ अदे श प्राप्त
करण्यािाठी पाठितील.

7. खरे दी दे यकािह प्रापण रिियक कागदपत्रे ऄपलोड करून कंपनी/ गटामाफगत ऄनु दान मागणी
 प्रकल्प स्थळािर कृरि व्यििाय घटक/ बाबीची ऄंमलबजािणी केल्यानंतर गटाने पोटग लिर लॉग आन
करून ऄनु दान मागणी कराियाची अहे .
 ऄनु दान मागणी करते िेळी कंपनी/गटाने प्रापण रिियक कागदपत्रािह खरे दी दे यके ऄपलोड करणे
अिश्यक अहे .
 ऄनु दान मागणी करते िेळी अिश्यक ऄिणाऱ्या कागदपत्रांची यादी खालीलप्रमाणे :

ऄ.ि.

खरे दी दे यकािह प्रापण रिियक कागदपत्रे

१.

कजग रितरण अदे श (लागू ऄिल्याि)

२.

प्रापण रिियक ठराि

३.

खरे दीच्या कामाची जारहरात

४.

प्राप्त ििग रनरिदांिर कंपनी/ गटाच्या प्रापण िरमती िदस्यांची स्िाक्षरी ि नाि

५.

तुलनात्मक तक्ता (कंपनी/ गटाचे ऄध्यक्ष/िरचि यांची स्िाक्षरी ि नाि)

६.

तुलनात्मक तक्त्यानु िार कंपनीचा/ गटाचा खरे दीरिियक ठराि

७.

कंपनी/गटामाफगत मालाचा पुरिठा अदे श / कामाचा कायारंभ अदे श

८.

बांधकाम ऄिल्याि Registered valuer चे मुल्यांकन प्रमाणपत्र

९.

पुरिठादार/ कंत्राटदाराकडील GST िह दे यके (Bills)

१०.

पुरिठादार/ कंत्राटदाराि रक्कम रमळाल्याची पािती

११.

चाचणी ऄहिाल (Test Report) (ििग ऄिजारे / यंत्रिामुग्री)

१२.
१३

स्िरनधी ऄिल्याि, कंपनी/ गटाचा रदेश केलेला धनादे श (बँक खात्याची पडताळणी
करण्याकररता)
रनमाण केलेला प्रकल्प रकमान पाच ििे कायाप्नित ठे िण्यारिियी ि त्याची रििी (पूणग ककिा
ऄंशतः) न करण्यारिियी हमीपत्र

8. प्रकल्प रिशेिज्ञ- प्रापण यांचेकडू न रशफारि
 ऄनु दान मागणी केल्यानंतर प्रस्ताि प्रकल्प रिशेिज्ञ-प्रापण यांच्या डॅ शबोडग िर रदितील.
 कंपनी/गटाने ऄपलोड केलेल्या प्रापण रिियक कागदपत्रािह खरे दी दे यकांची तपािणी प्रकल्प
रिशेिज्ञ-प्रापण करतील.
 कंपनी/गटांमाफगत खरे दी प्ररिया राबरिताना पुरेशी प्ररिद्धी झाल्याची ि दराचे शोधन स्पधात्मक
झाल्याची खात्री करतील.
 जर ऄपलोड करण्यात अलेली कागदपत्रे योग्य ऄितील तर प्रकल्प रिशेिज्ञ-प्रापण प्रस्तािाला
रशफारि दे तील.
 कंपनी/गटाच्या बाजूने काही कागदपत्रे/मारहती अिश्यक ऄिल्याि, प्रकल्प रिशेिज्ञ-प्रापण िदर
प्रकरण कंपनी/गटाला योग्य कारणांिह परत पाठितील अरण गटाकडू न अिश्यक मारहती
कागदपत्रांची पूतगता झाल्यानंतर प्रकल्प रिशेिज्ञ-प्रापण ऄनु दान मागणीची रशफारि करतील.

9. ईभारणी पश्चात मोका तपािणी (ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा)
 प्रकल्प रिशेिज्ञ-प्रापण यांचेकडू न गटाची ऄनु दान मागणीची पडताळणी करून त्यांनी रशफारि
केल्यानंतर, िदर प्रस्ताि प्रकल्प ककमतीनु िार ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/प्रकल्प िंचालक, अत्मा
यांच्या डे स्किर रदितील.
 ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा यांनी ईभारणी पश्चात प्रकल्प स्थळािर मोका
तपािणीिाठी भेट दे णे अिश्यक अहे अरण प्रकल्प स्थळाचे छायारचत्रािह भौगोरलक स्थानांकन
करण्याकररता मोबाइल ऄॅप चा िापर करािा. (ज्या प्रकरणामध्ये ऄनु दान ऄदायगी झाली अहे ककिा

ज्यांची मोका तपािणी पोटग ल रनमाण होण्यापूिी झाली अहे ऄशा प्रकरणामध्ये मोका तपािणी चे geo-

tagged फोटो पोटग लिर ऄपलोड करािेत तिेच पूिी केलेल्या मोका तपािणीचे ऄहिाल िुद्धा फोटो

स्िरूपात ऄपलोड करािेत.)
 ईभारणी पश्चात प्रकल्प स्थळ छायारचत्रांव्यरतररक्त, तपािणी ऄरधकारी यांनी प्रकल्प स्थळािरील
रोजगार रनर्ममतीचा तपशील पोटग लिर ऄद्ययाित करणे अिश्यक अहे . तिेच ियंत्रे ि ऄिजारांची
खरे दी/ बांधकाम पूणग झाल्याची पडताळणी करणे अिश्यक अहे .
 कंपनी/गटाने ऄपलोड केलेला तपशील मोका तपािणीच्या िेळी योग्य ऄिल्याची खात्री केल्यानंतर
तपािणी ऄरधकारी त्याि रशफारि दे तील.
 तपािणी ऄरधकाऱ्यांना जर काही रििंगती/ त्रुटी रनदशगनाि अल्या तर ऄरधक मारहती घे ण्यािाठी
ऄजग पुनहा कंपनी/गटाकडे परत पाठरिला जाइल.

10. ईपरिभागीय कृिी ऄरधकारी स्तरािरील लेखारधकारी यांचेमाफगत लेखारिियक तपािणी
 ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा यांचेकडू न मोका तपािणी पूणग झाल्यानंतर,
िंबंरधत ईपरिभागीय कृिी स्तरािरील लेखारधकारी हे िदर प्रस्तािातील ऄनु दानाची पररगणना,
ऄपलोड केलेली दे यके, ऄनु दान रितरीत कराियाच्या बँक खात्याचा तपशील, खरे दीची कागदपत्रे
आत्यादींची तपािणी करतील.
 जर िदर तपशील प्रकल्पाच्या मागगदशगक िुचनेनुिार योग्य ऄिल्याि लेखारधकारी त्यांची रशफारि
करतील.
 तथारप, प्रस्तािामध्ये काही त्रुटी अढळू न अल्याि ऄथिा अिश्यक मारहतीची पूतगता करण्यािाठी
लेखारधकारी िदर प्रस्ताि मागील डे स्क िर मारहती ऄद्ययाित करण्यािाठी परत पाठितील.

11. ऄनु दान हस्तांतरणािाठी मानयता (प्रकल्प मुल्यानुिार- ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प
िंचालक, अत्मा/ कृरि व्यििाय रिशेिज्ञ, नादे कृिंप्र/ रित्त रिशेिज्ञ, नादे कृिंप्र/ प्रकल्प
िंचालक, नादे कृिंप्र)
 िबंरधत ईपरिभागाचे लेखारधकारी यांनी रशफारि केल्यानं तर िदर प्रस्ताि प्रकल्प ककमतीनु िार
ऄनु दान हस्तांतरण मानयते िाठी ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा यांच्या डे स्क
िर जातील.
 ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा हे त्यांच्या डे स्क िरून िदर प्रस्तािांना मंजुरी
दे तील, त्यानंतर प्रस्ताि प्रकल्प व्यिस्थापन कक्ष येथील लेखारधकारी/ िहाय्यक लेखारधकारी यांच्या
डे स्किर जातील.
 प्रकल्प ककमत रु. ४०.०० लक्षािरील प्रस्ताि कृिी व्यििाय रिशेिज्ञ, प्रकल्प व्यिस्थापन कक्ष यांचेकडे
जातील.
 कृिी व्यििाय रिशेिज्ञ हे प्रकल्प व्यिस्थापन कक्ष स्तरािरील प्रापण तज्ञ, कृिी ऄरभयंता अरण तंत्र
ऄरधकारी- कृिी व्यििाय या छाननी िरमती िदस्यांिोबत ऄनु दान मागणी प्रस्तािाची पडताळणी
करतील अरण बैठकीचे आरतिृत्त (MoM) प्रणालीिर ऄपलोड करून िदर प्रस्तािाि रशफारि दे तील.
 कृिी व्यििाय रिशेिज्ञ यांनी रशफारि केल्यानंतर िदर प्रस्ताि रित्त रिशेिज्ञ, प्रकल्प व्यिस्थापन
कक्ष यांच्या डे स्किर जाइल. प्रस्तािाची तपािणी केल्यानंतर, रित्त रिशेिज्ञ प्रस्तािाि रशफारि दे उन
प्रकल्प िंचालक, नादे कृिंप्र यांच्या डे स्किर पाठितील.

 प्रकल्प िंचालक, नादे कृिंप्र हे कंपनी/गटाच्या प्रस्तािाची तपािणी केल्यानंतर त्याि ऄंतीम मंजुरी
प्रदान करून प्रस्ताि ऄनु दान ऄदायगीिाठी पाठितील.
िरील ििग डे स्किर, मंजूर/रशफारि करण्यारशिाय, िंबंरधत ऄरधकारी कोणत्याही स्पष्ट्टीकरण ककिा
कागदपत्रे तथा मारहती ऄभािी प्रस्ताि रदेश ककिा मागील डे स्किर योग्य कारणािह परत पाठितील.

12. ऄनु दान हस्तांतरणािाठी प्ररिया (लेखारधकारी/िहाय्यक लेखारधकारी )
 ईपरिभागीय कृरि ऄरधकारी/ प्रकल्प िंचालक, अत्मा ककिा प्रकल्प िंचालक, नादे कृिंप्र यांनी मंजुरी
रदल्यानंतर िदर प्रस्ताि ऄनु दान ऄदायगीकररता लेखारधकारी/िहाय्यक लेखारधकारी यांच्या
डे स्किर जातील.
 प्रस्तािांची यादी ि ऄनु दान ऄदायगीची प्ररिया बँकेकडे करण्यापूिी ऄनु दान रितरणािाठी बँक
खात्यामध्ये पुरेिा रनधी ईपलब्ध ऄिल्याची खात्री लेखारधकारी/िहाय्यक लेखारधकारी करतील.

13. ऄनु दान हस्तांतरण (रित्त रिशेिज्ञ )
 ऄनु दान रितरणािाठी बँक खात्यामध्ये पुरेिा रनधी ईपलब्ध ऄिल्याची खात्री झाल्यानंतर ऄनु दान
ऄदायगीची प्ररिया रित्त रिशेिज्ञ करतील.
 ऄनु दान रितरणाच्या ऄयशस्िी प्रकरणी िंबरधतांकडे पाठपुरािा करतील.

14. कंपनी/गटाच्या बँक खात्यात / कजग खात्यात बँकेमाफगत ऄनु दान हस्तांतरण
 डीबीटी प्रणालीद्वारे प्राप्त िूचनांच्या अधारे बँक ऄनु दान रितरणाची कायगिाही करे ल.
 यशस्िी ऄदायगी रितरीत झाल्यानंतर ररव्हिग MIS रनमाण होइल अरण त्याबरोबरच डीबीटी
प्रणालीमध्ये िुद्धा ऄपडे ट होइल.
 जर काही कारणांमुळे, ऄदायगी यशस्िी झाली नाही तर ती कंपनी/गटाच्या डॅ शबोडग िर िंकरलत
होइल अरण त्यािंदभात कंपनी/गटाि एि.एम.एि द्वारे कळरिले जाइल.

१५. ऄनु दान हस्तांतरण पश्चात प्रकल्प यंत्रणेमाफगत भेटी ि मागगदशगन
 कंपनी/गटाि यशस्िी ऄनु दान हस्तांतररत झाल्यानंतर, प्रकल्पांतगगत ऄरधकारी/कमचारी (प्रकल्प
रिशेिज्ञ- कृरि व्यििाय, ईपरिभागीय कृिी ऄरधकारी, प्रकल्प िंचालक, अत्मा, आतर ऄरधकारी )
यंत्रणेमाफगत कंपनी /गटांमाफगत ईभारणी झालेल्या प्रकल्पांना मागगदशगन दे ण्यािाठी

पाठपुरािा

करतील.
 प्रकल्पांतगगत ऄरधकारी/कमचारी प्रकल्प स्थळाला भेट दे उन डीबीटी प्रणालीमध्ये मोबाइल ऄॅप द्वारे
कंपनी/गटांकररताची प्रश्नािली भरतील. तिेच प्रकल्प स्थळाचे भौगोरलक स्थानांकन मोबाइल ऄॅप
द्वारे करून मारहती जतन करतील.
 प्रकल्प ऄरधकारी रनयरमत ऄंतरानंतर प्रकल्प स्थळाला भेट दे उन प्रकल्पाची मारहती िादर करतील
अरण कंपनी/ गटाि कोणतीही अव्हाने ऄथिा ऄडचणी रनमाण होत ऄिल्याि त्याबाबत मागगदशगन
करतील.

कंपनी/गट-डीबीटी फ्लो चाटग
(प्रकल्प ककमत रु. १५.०० लक्ष पयंतचे प्रस्ताि)
(रु.१५.०० लक्ष पयंत प्रस्ताि ईपरिभागीय कृिी ऄरधकारी यांचे स्तरािर मंजूर केले जातील.)
SHG/FPC/FG नोंदणी
(नोंदणी करून अिश्यक कागदपत्रे ऄपलोड करणे , फक्त एकदाच नोंदणी करणे अिश्यक)
SHG/FPC/FG ऄजग
(एकाच नोंदणी ऄंतगगत िेगेिगळ्या बाबींिाठी ऄजग कराियाचा अहे . ऄजग करून अिश्यक कागदपत्रे ऄपलोड
करणे )
नोंदणी ि ऄजांची पडताळणी (प्रकल्प रिशेिज्ञ-कृरि व्यििाय)
(नोंदणी ककिा ऄजामध्ये त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह परत ऄजगदाराकडे पाठरिणे-Back to applicant)
ईभारणी पूिग स्थळ पाहणी (ई.रि.कृ.ऄ.)
(स्थळ पाहणी मारहती ऄपडे ट करून भौगोरलक स्थानांकनािह फोटो ऄपलोड करणे -Mobile App, नोंदणी ककिा
ऄजामध्ये त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे-Back to stage)
पूिगिंमती (िशतग): ई.रि.कृ.ऄ.
(त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्क िर पाठरिणे-Back to stage)
कागदपत्रे ऄपलोड (SHG/FPC/FG डे स्क)
(कंपनी/गटाने िशतग पूिगिंमतीमधील त्रुटी ऄद्ययाित करणे, स्िरनधी/बँक कजाचा पुरािा, रत्रपक्षीय करारनामा
(लागू ऄिल्याि) अरण प्रापण अराखडा ऄपलोड करणे )
कायारंभ अदे श (ई.रि.कृ.ऄ. )
(त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे-Back to applicant)
ऄनु दान मागणी (SHG/FPC/FG डे स्क)
(प्रापण रिियक कागदपत्रे अरण खरे दी दे यके ऄपलोड करून ऄनु दान मागणी)
प्रापण रिियक कागदपत्रे पडताळणी (प्रकल्प रिशेिज्ञ-प्रापण)
(त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे-Back to applicant)

ईभारणी पश्चात मोका तपािणी (ई.रि.कृ.ऄ.)
(मोका तपािणी मारहती ऄपडे ट करून भौगोरलक स्थानांकनािह फोटो ऄपलोड करणे -Mobile App, त्रुटी
ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे-Back to stage)
लेखारिियक पडताळणी (लेखारधकारी, ईपरिभाग स्तर)
(खरे दी दे यके अरण ऄनु दानाची पररगणना करून खात्री करणे, ऄनु दानाि रशफारि करणे, त्रुटी ऄिल्याि योग्य
कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे-Back to stage)
ऄनु दान हस्तांतरणाि मानयता (ई.रि.कृ.ऄ.)
(ऄनु दान मंजुरी, त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणांिह मागील डे स्किर पाठरिणे-Back to stage)
ऄनु दान हस्तांतरण प्ररिया (लेखारधकारी/ िहाय्यक लेखारधकारी, PMU स्तर )
(ऄनु दान ऄदायगीि रशफारि, त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे-Back to stage)
ऄनु दान हस्तांतरण (रित्त रिशेिज्ञ, PMU स्तर)
(पडताळणी करून ऄनु दान ऄदायगीि ऄंरतम मानयता दे उन प्रकरण ऄदायगी कररता बँकेकडे पाठितील, त्रुटी
ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे-Back to stage)
कंपनी/गटाच्या बँक खात्यात / कजग खात्यात बँकेमाफगत ऄनु दान हस्तांतरण
(ऄनु दान रितरण बँकेच्या पेमेंट गेटिे माफगत होउन गटाच्या बँक खात्यािर ऄथिा बँक कजग खात्यामध्ये रितरीत
होइल)
ऄनु दान हस्तांतरण पश्चात प्रकल्प यंत्रणेमाफगत भेटी ि मागगदशगन

कंपनी/गट-डीबीटी फ्लो चाटग
(प्रकल्प ककमत रु. १५.०० लक्ष पेक्षा जास्त ते ४०.०० लक्ष पयंतचे प्रस्ताि)
(रु. १५.०० लक्ष पेक्षा जास्त रकमे चे परंतु रु. ४०.०० लक्ष पेक्षा कमी रकमतीचे प्रस्ताि प्रकल्प िंचालक, अत्मा यांचे
स्तरािर मंजूर केले जातील.)
SHG/FPC/FG नोंदणी
(नोंदणी करून अिश्यक कागदपत्रे ऄपलोड करणे , फक्त एकदाच नोंदणी करणे अिश्यक)
SHG/FPC/FG ऄजग
(एकाच नोंदणी ऄंतगगत िेगेिगळ्या बाबींिाठी ऄजग कराियाचा अहे . ऄजग करून अिश्यक कागदपत्रे ऄपलोड
करणे)
नोंदणी ि ऄजांची पडताळणी (प्रकल्प रिशेिज्ञ- कृरि व्यििाय)
(नोंदणी ककिा ऄजामध्ये त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह परत ऄजगदाराकडे पाठरिणे -Back to applicant)
ईभारणी पूिग स्थळ पाहणी (प्रकल्प िंचालक, अत्मा)
(स्थळ पाहणी मारहती ऄपडे ट करून भौगोरलक स्थानकांनािह फोटो ऄपलोड करणे -Mobile App, नोंदणी ककिा
ऄजामध्ये त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
पूिगिंमती (िशतग): प्रकल्प िंचालक, अत्मा
(त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
कागदपत्रे ऄपलोड (SHG/FPC/FG डे स्क)
(गटाने िशतग पूिगिंमतीमधील त्रुटी ऄद्ययाित करणे , स्िरनधी/बँक कजाचा पुरािा, रत्रपक्षीय करारनामा अरण प्रापण
अराखडा ऄपलोड करणे )
कायारंभ अदे श (प्रकल्प िंचालक, अत्मा)
(त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to applicant)
ऄनु दान मागणी (SHG/FPC/FG डे स्क)
(प्रापण रिियक कागदपत्रे अरण खरे दी दे यके ऄपलोड करून ऄनु दान मागणी)
प्रापण रिियक कागदपत्रे पडताळणी (प्रकल्प रिशेिज्ञ-प्रापण)
(त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to applicant)

ईभारणी पश्चात मोका तपािणी (प्रकल्प िंचालक, अत्मा)
(मोका तपािणी मारहती ऄपडे ट करून भौगोरलक स्थानकांनािह फोटो ऄपलोड करणे -Mobile App, त्रुटी
ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
लेखारिियक पडताळणी (लेखारधकारी, ईपरिभाग स्तर)
(खरे दी दे यके अरण ऄनु दानाची पररगणना करून खात्री करणे , ऄनु दानाि रशफारि दे णे, त्रुटी ऄिल्याि योग्य
कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
ऄनु दान हस्तांतरणाि मानयता (प्रकल्प िंचालक, अत्मा)
(ऄनु दान मंजुरीि रशफारि, त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे-Back to stage)
ऄनु दान हस्तांतरण प्ररिया (लेखारधकारी/ िहाय्यक लेखारधकारी, PMU स्तर )
(ऄनु दान ऄदायगीि रशफारि, त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
ऄनु दान हस्तांतरण (रित्त रिशेिज्ञ, PMU स्तर)
(पडताळणी करून ऄनु दान ऄदायगीि ऄंरतम मानयता दे उन प्रकरण ऄदायगी कररता बँकेकडे पाठितील, त्रुटी
ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
कंपनी/गटाच्या बँक खात्यात / कजग खात्यात बँकेमाफगत ऄनु दान हस्तांतरण
(ऄनु दान रितरण बँकेच्या पेमेंट गेटिे माफगत होउन गटाच्या बँक खात्यािर ऄथिा बँक कजग खात्यामध्ये रितरीत
होइल)
ऄनु दान हस्तांतरण पश्चात प्रकल्प यंत्रणेमाफगत भेटी ि मागगदशगन

कंपनी/गट-डीबीटी फ्लो चाटग
(प्रकल्प ककमत रु. ४०.०० लक्ष िरील प्रस्ताि)
SHG/FPC/FG नोंदणी
(नोंदणी करून अिश्यक कागदपत्रे ऄपलोड करणे, फक्त एकदाच नोंदणी करणे अिश्यक)
SHG/FPC/FG ऄजग
(एकाच नोंदणी ऄंतगगत िेगेिगळ्या बाबींिाठी ऄजग कराियाचा अहे . ऄजग करून अिश्यक कागदपत्रे ऄपलोड
करणे)
नोंदणी ि ऄजांची पडताळणी (प्रकल्प रिशेिज्ञ- कृरि व्यििाय)
(नोंदणी ककिा ऄजामध्ये त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह परत ऄजगदाराकडे पाठरिणे -Back to applicant)
ईभारणी पूिग स्थळ पाहणी (प्रकल्प िंचालक, अत्मा)
(स्थळ पाहणी मारहती ऄपडे ट करून भौगोरलक स्थानकांनािह फोटो ऄपलोड करणे -Mobile App, नोंदणी ककिा
ऄजामध्ये त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
पूिगिंमती (िशतग) रशफारि (कृरि व्यििाय रिशेिज्ञ, तिेच छाननी िरमती PMU स्तर)
(त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
पूिगिंमती (िशतग): प्रकल्प िंचालक, ना.दे .कृ.िं.प्र.
(िशतग पूिगिंमतीि ऄंरतम मंजुरी, त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे-Back to stage)
कागदपत्रे ऄपलोड (SHG/FPC/FG डे स्क)
(गटाने िशतग पूिगिंमतीमधील त्रुटी ऄद्ययाित करणे , स्िरनधी/बँक कजाचा पुरािा, रत्रपक्षीय करारनामा अरण प्रापण
अराखडा ऄपलोड करणे )
कायारंभ अदे श (प्रकल्प िंचालक, अत्मा)
(त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to applicant)
ऄनु दान मागणी (SHG/FPC/FG डे स्क)
(प्रापण रिियक कागदपत्रे अरण खरे दी दे यके ऄपलोड करून ऄनु दान मागणी)
प्रापण रिियक कागदपत्रे पडताळणी (प्रकल्प रिशेिज्ञ-प्रापण)
(त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to applicant)

ईभारणी पश्चात मोका तपािणी (प्रकल्प िंचालक, अत्मा)
(मोका तपािणी मारहती ऄपडे ट करून भौगोरलक स्थानकांनािह फोटो ऄपलोड करणे -Mobile App, त्रुटी
ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
लेखारिियक पडताळणी (लेखारधकारी, ईपरिभाग स्तर)
(खरे दी दे यके अरण ऄनु दानाची पररगणना करून खात्री करणे , ऄनु दानाि रशफारि दे णे, त्रुटी ऄिल्याि योग्य
कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
ऄनु दान हस्तांतरणाि रशफारि (कृरि व्यििाय रिशेिज्ञ, ि छाननी िरमती PMU स्तर)
(PMU स्तरािरील छाननी िरमतीचे आरतिृत्त ऄपलोड करणे , ऄनु दान मंजुरीि रशफारि, त्रुटी ऄिल्याि योग्य
कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
ऄनु दान हस्तांतरणाि रशफारि (रित्त रिशेिज्ञ, PMU स्तर)
(पडताळणी करून ऄनु दान मंजुरीि रशफारि, त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to
stage)
ऄनु दान हस्तांतरणाि मंजुरी (प्रकल्प िंचालक, ना.दे .कृ.िं.प्र)
(ऄनु दान मंजुरीि ऄंरतम मानयता, त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
ऄनु दान हस्तांतरण प्ररिया (लेखारधकारी/ िहाय्यक लेखारधकारी, PMU स्तर )
(ऄनु दान ऄदायगीि रशफारि, त्रुटी ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
ऄनु दान हस्तांतरण (रित्त रिशेिज्ञ, PMU स्तर)
(पडताळणी करून ऄनु दान ऄदायगीि ऄंरतम मानयता दे उन प्रकरण ऄदायगी कररता बँके कडे पाठितील, त्रुटी
ऄिल्याि योग्य कारणािह मागील डे स्किर पाठरिणे -Back to stage)
कंपनी/गटाच्या बँक खात्यात / कजग खात्यात बँकेमाफगत ऄनु दान हस्तांतरण
(ऄनु दान रितरण बँकेच्या पेमेंट गेटिे माफगत होउन गटाच्या बँक खात्यािर ऄथिा बँक कजग खात्यामध्ये रितरीत
होइल)
ऄनु दान हस्तांतरण पश्चात प्रकल्प यंत्रणेमाफगत भेटी ि मागगदशगन

ऄनुदान हस्तांतरण पश्चात प्रकल्प यंत्रणेमाफगत भेटी ि मागगदशगन फ्लो चाटग
यशस्िी ऄनु दान हस्तांतररत कंपनी/गटाि प्रकल्पांतगगत ऄरधकारी/कमचारी
यंत्रणेमाफगत भेट
कंपनी/गट-डीबीटी प्रणालीमध्ये मोबाइल ऄॅप द्वारे लॉग आन
(प्रकल्प रिशेिज्ञ- कृरि व्यििाय, ईपरिभागीय कृिी ऄरधकारी, प्रकल्प िंचालक, अत्मा, आतर ऄरधकारी )

कंपनी/गटांकररताची प्रश्नािली भरणे

प्रकल्प स्थळाचे ऄक्षांश रे खांश भौगोरलक स्थानांकन
(प्रकल्प स्थळाचे छायारचत्र मोबाइल ऄॅप द्वारे ऄपलोड करणे )

मारहती जतन करणे

