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वित्तीय संस्था/व्यािसावयक बँका यांनी मूलयाकंन केललेया व्यािसावयक प्रस्तािांना 
सहाय्य करणे  

(शेतकरी गट/शेतकरी उत्पादक संघ /शेतकरी उत्पादक कंपनी)  
(To assist the commercial proposals evaluated by financial institutions / commercial banks: Farmer’s Group / 

Farmer Producer Organisations / Farmer Producer Company) 
 

 (प्रकलप उपक्रम सांकेतांक-B2.1)  
 

1. प्रस्तािना:  
हिामान बदलाचा राज्याच्या शेतीिर विपरीत पवरणाम वदसून येत असून, भविष्यात देखील 

सदर पवरणामाचंी व्याप्ती िाढणार असलयाचे राज्याच्या हिामान बदला विषयक कृती आराखडयामध्ये 
नमूद केल ेआहे. मराठिाडा ि विदभातील शेतक-यानंा गेलया काही िषांपासून मोठया दुष्काळास 
सामोरे जाि ेलागत असून भ-ूगभातील पाणी साठयािर ि जवमनीच्या आरोग्यािर विपवरत पवरणाम 
होत आहे. पवरणामी शेतीमधील वपकाचंी उत्पादकता घटत आहे. तसेच पूणा नदीच्या खो-यातील भ-ू
भाग हा वनसगगत:च क्षारपड असलयाने शेतीसाठी ससचनास मयादा येत आहेत. या प्रवतकूल 
पवरस्स्थतीमध्ये अलप भ-ूधारक शेतक-याचं्या उत्पादनािर विपरीत पवरणाम होत असलयाचे वदसून येत 
आहे. 

राज्यात शेतकऱयाचंी कमी होणारी जमीनधारणा, शेती भाडंिल पुरिठ्यास आलेलया मयादा, 
तावंिकीकरण/औद्योवगकीकरणास असलेला िाि, तसेच जवमनीची कमी होत असलेली उत्पादकता 
ि कृवष विस्तारास सध्यस्स्थतीमध्ये असलेलया मयादा, ग्रामीण भागामध्ये वदिसेंवदिस शेती कामामंध्ये 
खचग ि मशागतीच्या कामामधील िळेेच्या अवनविततेमुळे वपक उत्पादनाचा िाढीि खचग, हिामानातील 
बदलामुंळे वनमाण झालेली दुष्काळसदृश्य पवरस्स्थती अशा समस्येमुळे शेतकऱयांना शेतीपूरक तसेच 
प्रवक्रयेद्वारे उत्पावदत गुणित्तापूणग कृवष मालाचे उत्पादन आिश्यक आहे. अशा प्रकारे उत्पादन 
करताना हिामानातील बदल, कृवष उत्पादनातील अस्स्थरता विचारात घेणे आिश्यक आहे. 
िापरण्यात येणारे तंिज्ञान हे हिामान बदलामुळे उद्भिणाऱया पवरस्स्थतीस जुळिून घेण्यास सक्षम 
असणे आिश्यक आहे.  शेतकरी उत्पादक कंपनी आवण शेतकरी गटानंा सक्षम करण्याच्या उदे्दशाने 
नानाजी देशमुख कृवष सजंीिनी प्रकलपातंगगत “वित्तीय संस्था/व्यािसावयक बँका यानंी मूलयाकंन 
केलेलया व्यािसावयक प्रस्तािानंा सहाय्य करणे” या घटकाचा  समािशे करण्यात आलेला आहे. 

 
2. उवद्दष्टे: 
२.१ शेतीमालाचे मुलयिधगन करण्याकवरता शेतकरी उत्पादक कंपन्या ि नोंदणीकृत गट  याचं्या 

सहभागाद्वारे आधुवनक तंिज्ञानािर आधावरत प्रकलप स्थावपत करण्यास, हिामान बदलाच्या 
अनुषंगाने प्रकलपाच्या आधुवनकीकरणास ि विस्तारीकरणास प्रोत्साहन देणे. 

२.२ उत्पावदत मालास ग्राहकाचंी पसंती, बाजारपेठ वनमाण करणे ि वनयातीस प्रोत्साहन देणे. 
२.३ ग्रामीण भागात लघु ि मध्यम अन्न प्रवक्रया उद्योगानंा प्राधान्य देऊन रोजगाराचं्या संधी उपलब्ध 

करून देणे. 
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२.४ उत्पावदत कृवष मालाच्या गुणित्तेमध्ये िाढ व्हािी, ऊजेची बचत व्हािी, यासाठीच्या प्रकलपाचं्या 
आधुवनकीकरणास प्रोत्साहन देणे. 

२.५ उत्पादन क्षिे ते बाजारपेठेपयंत एकास्त्मक मूलयसाखळीसाठी सुविधा वनमाण करणे. 
२.६ कृवष माल एकवित करून प्रवक्रया करून शेतकरी उत्पादक कंपनी ि शेतकरी गटानंा सशक्त 

करणे ि त्याचंे सभासदाचंे उत्पन्न िाढिणे. 
२.७ शेतकरी उत्पादक कंपनी ि शेतकरी गटातील सदस्याचंे बाजारपेठे बाबतचे आकलन िाढविणे. 
२.८ हिामान बदलामुळे उद्भिणाऱया पवरस्स्थतीशी जुळिून घेण्यास शेतकरी उत्पादक कंपनी ि 

शेतकरी गटातील सदस्यांना सक्षम करणे. 
  

3. सदर घटकासाठी पाि लाभाथी ि वनिडीचे वनकष: 
३.१  प्रकलपातंगगत  वजलयातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या/शेतकरी उत्पादक संघ.  
३.२ प्रकलपासाठी वनिड झालेलया गािातील कोणत्याही यंिणेकडे नोंदणी झाललेे  शेतकरी/ 

मवहला /भवुमवहन व्यक्तींचे इच्छुक गट. 
३.३ अजगदार शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी गटाचंी आर्थथक पवरस्स्थती ही प्रस्तािीत उद्योग 

उभारण्यासाठी ि चालविण्यासाठी सक्षम असािी. 
३.४ उभारण्यात येणारा उद्योग हा शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी गटांच्या पीक पद्धतीिर 

आधावरत असणे आिश्यक असून प्रवक्रयेसाठी कच्च्या मालाचा काही भाग हा सभासद 
शेतकऱयाकंडून उपलब्ध होणे आिश्यक आहे.   

३.५ उभारण्यात आलेलया उद्योगामधून उत्पावदत होणारा माल हा संबवधत मानक संस्थेने वनधावरत 
केललेया मानकानुसार असािा. 

३.६ शेतकरी उत्पादक कंपनी ि शेतकरी गट याचं्या प्रकलपास नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्था 
याचंेकडून कजग मंजूर होणे आिश्यक आहे. (कजाची रक्कम वह मंजूर अनुदानाच्या वकमान 
दीडपट असणे आिश्यक आहे.) 

३.७ शेतकरी उत्पादक कंपनी ि शेतकरी गटाने नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्था ि प्रकलप व्यिस्थापन 
कक्षाशी विवहत नमुन्याप्रमाणे करार करािा. 

 
4. अथगसहाय्य:  
 

४.१ कारखाना ि यंि े (Plant & Machinery) आवण प्रवक्रया प्रकलपासंाठी आिश्यक बाधंकाम 
खचाच्या ५० टक्के अनुदान देय राहील. अनुदानाची कमाल मयादा रु. 50 लाख राहील. 
प्रकलपाच्या उद्धीष्टाशंी नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेने मंजूर केलेले सुसंगत प्रकलप अहिाल 
रुपये १ कोटी पेक्षा जास्त रकमेचे असलयास मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात येतील. 
(संदभग: शासन वनणगय क्रमाकं: नादेकृ-२०१७/प्र. क्र. ४०/८अे, वद. २८/०९/२०१८)   

४.२ अनुदान वमळण्यासाठी नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेने व्यिसाय आराखड्यास मुदतीचे कजास  
मंजूरी देणे आिश्यक आहे. कजाची रक्कम ही मंजुर अनुदानाच्या वकमान दीडपट असणे 
आिश्यक आहे. 
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४.३ अनुदानासाठी प्रकलप अहिालामध्ये असलेलया जवमनीच्या वकमतीचा/ भाडेपट्ट्याच्या रकमेचा 
समािशे राहणार नाही.  

४.५ या प्रकलपातंगगत अनुदान के्रवडट सलकड बकॅ ऐंडेड सबवसडी (Matching Grants) या 
तत्िानुसार प्रकलप पूणग झालयानंतर ि पूणग क्षमतेने उत्पादनात आलयानंतर देण्यात येईल. 

४.६ प्रकलप अहिालामध्ये प्रकलपासाठी सिग आिश्यक घटक अंतभूगत करणे आिश्यक आहे.  
४.७ अजग सादर करण्याची तारीख प्रत्यक्ष कामास सुरुिात होण्यापूिीची असािी. 
४.८ प्रस्तावित प्रकलपाची मालकी अथगसहाय्यासाठी अजग केललेया शेतकरी उत्पादक कंपनी 

/शेतकरी गटाची असेल. भागीदारी (Partnership) मध्ये असलेलया प्रकलपासंाठी अथगसहाय्य 
देय नाही. 

आिश्यक कागदपिे: 
1. विवहत नमुन्यातील अजग ि हमीपि  
2. अजगदार संस्थेचे नोंदणी पि  
3. DPR- तपशीलिार प्रकलप अहिाल  
4. संस्थेची/गटाची वनयमािली/पोट वनयमािली   
5. िार्थषक अहिाल आवण मागील तीन िषाचे ऑवडटेड स्टेटमेंट (असलयास) ि पुढील ३ िषाचे 

प्रक्षवेपत (Projected) ताळेबंद. 
6.  प्रस्तावित इमारतीची/प्रकलप उभारणीची ब्लुसप्रट (आिश्यकतेनुसार). 
7. प्रकलपासाठी उपलब्ध जवमनीचा 7/12, 8 अ (सकिा 30 िषे भाडेतत्िाचा करारनामा ि 

आिश्यक असलयास प्रकलपाच्या िापरासाठी परिानगी असलेबाबत सक्षम अवधकाऱयाचे 
प्रमाणपि). 

8. सादर केललेया प्रकलपामध्ये प्रकलपातील घटकाचंी बाबवनहाय आवण सकमतीवनहाय 
तपशीलिार मावहती, बाजारपेठेविषयी मावहती (backward, forward linkage), 
प्रकलपातंगगत कृवष प्रवक्रया प्रकलपाचंा फ्लो (Flow) डायग्राम, प्रकलप राबविण्याचे िळेापिक:  
(जवमनी अवधकृत केलयाची तारीख, इमारतीचे बाधंकाम सुरू करण्याची तारीख ,बाधंकाम 
पूणगत्िाची तारीख, प्लाटं आवण मशीनरी उभारणीची तारीख, प्रायोवगक तत्िािर उत्पादन 
सुरू करण्याची तारीख, व्यापारी तत्िािरील उत्पादन सुरू करण्याची तारीख ि प्रकलप पूणग 
क्षमतेने सुरू करण्याची तारीख) असणे आिश्यक आहे.  

याव्यवतवरक्त नोंदणीकृत बकँ/वित्तीय संस्थेस कजग मंजुरीसाठी आिश्यक असलेली कागदपिे उपलब्ध 
करून देणे आिश्यक राहील.  

 
प्रस्तावित प्रकलपातंगगत घटक: 
खालीलप्रमाणे घटकाचंी यादी उदाहरणादाखल वदली आहे. 
1. कृवष उत्पादनाचे सकंलन कें द्र  
2. कृवष उत्पादनाचे िगीकरण ि प्रतिारी कें द्र  
3. गोदाम ि छोटे िअेर हाऊस  
4. फळ वपकिणी कें द्र  
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5. कृवष मालािर प्राथवमक प्रवक्रया कें द्र  
6. फळे ि भाजीपाला िाहतुकीसाठी शीतिाहन  
7. िातानुकूवलत कृवष माल विक्री कें द्र  
8. व्हेंसडग काटं  
9. कृवष माल प्रवक्रया कें द्र  
िरीलप्रमाणे शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी गटाचं्या क्षिेातील िाि विचारात घेऊन स्ित: 

व्यिसाय वनिडण्याची मुभा आहे. शेतमाल एकिीकरण, प्रवक्रया, मूलयिृद्धी, पणन व्यिस्था हा 
प्रस्तावित प्रकलपाचा गाभा असािा. निीन प्रकलप तसेच गरजेनुसार जुन्या प्रकलपाचंे आधुवनकीकरण, 
विस्तारीकरण  यामध्ये समाविष्ट करता येईल. हाती घ्याियाचा प्रकलप हा आर्थथक दृष्या व्यिहायग ि 
नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेने मंजूर करणे आिश्यक आहे.    

  
5. अंमलबजािणीची कायगपद्धती : अमंलबजािणीतील विविध स्तरािरील जबाबदाऱया 
 

5.1     लाभाथी संस्था: 
५.१.१  पाि शेतकरी उत्पादक कंपनी/नोंदणीकृत शेतकरी गटानंी घटकातंगगत बाबींचा लाभ 

घेण्यासाठी आिश्यक कागदपिासंह विवहत नमुन्यात अजग, हमीपि (प्रपि-१) ि प्रकलप 
अहिाल उपविभागीय कृवष अवधकारी याचंेकडे सादर करािा. 

५.१.२     वित्तीय अवधकार वनयम 1978 भाग दूसरा नुसार प्रदान करण्यात आलेलया शस्क्त ि वित्तीय 
मयादेनुसार (अनुदान रक्कम-प्रकलप संचालक रु. 1 कोटी पयंत प्रती प्रस्ताि, वजलहा 
अधीक्षक कृवष अवधकारी सकिा प्रकलप संचालक, आत्मा रु. 25 लक्ष पयंत प्रती प्रस्ताि, 
उपविभागीय कृवष अवधकारी रु. 10 लक्ष पयंत प्रती प्रस्ताि) हे सादर केलेली कागदपि ि 
प्रकलप अहिालाची तावंिक पडताळणी करून सक्षम अवधकारी पूिगसंमती देतील. सदर 
पूिगसंमती अजगदार संस्था ि नोंदणीकृत वित्तीय संस्थेच्या नाि ेअसेल. 

५.१.३    प्रकलप अहिालास पूिगसंमती प्राप्त झालयानंतर पूिगसंमती पिासह प्रकलप अहिाल संबवधत 
नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेकडे सादर कराियाचा आहे. कजग मंजूर झालयानंतर (उपलब्ध 
होणाऱया कजाची रक्कम ही वकमान अनुदानाच्या वकमान दीडपट रकमे इतकी असणे 
आिश्यक आहे) कजग मंजुरीचे पि उपविभागीय कृवष अवधकारी यानंा सादर कराि.े 

५.१.४    नोंदणीकृत बँक / वित्तीय संस्थेने कजग मंजुरीसाठी सिग आिश्यक कागदपिाचंी  पूतगत्ता 
लाभाथी संस्थेने कराियाची आहे. तसेच प्रकलप व्यिस्थापन कक्ष ि नोंदणीकृत वित्तीय 
संस्था याचंे बरोबर आिश्यक करारनामे (MoU) कराियाचे आहे. 

५.१.५   नोंदणीकृत बकँ/वित्तीय संस्थेच्या वनयमािलीनुसार कजग मंजुरीसाठी आिश्यक असलेला 
स्िवहश्याची रक्कम उभारणे अवनिायग आहे. 

५.१.6    पूिगसंमती मध्ये नमूद मुदतीनुसार प्रकलप उभारणी सुरू कराियाची असून पूिगसंमती मध्य े
नमूद मुदतीमध्ये प्रकलपाची उभारणी पूणग करून प्रकलप पणूग क्षमतेने सुरू होणे आिश्यक 
आहे.  
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५.१.7   प्रकलप अहिालामध्ये प्रस्तावित केलयानुसार तावंिक मापदंडानुसार प्रकलपाची उभारणी 
करणे आिश्यक आहे. प्रकलप उभारणी तावंिक मापदंडानुसार असलयाचे सक्षम व्यक्तीचे 
(चाटेड अकौंटंट, मूलयावंनधारणासाठी प्रावधकृत केलेले अवभयंता इ.) /संस्थेचे आिश्यक 
प्रमाणपि सादर करािायची जबाबदारी लाभाथी संस्थेची राहील.  

५.१.8  प्रकलप उभारणीपूिी, उभारणीदरम्यान ि उभारणी पिात तपासणीसाठी ि आिश्यक 
कागदपिे (परिानग्या, वबले इ.) दाखविण्यासाठी नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थाचंे प्रवतवनधी 
ि प्रकलपाच ेअवधकारी यानंा सहकायग कराियाचे आहे. 

५.१.9  कजग मंजूर करणाऱया नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेमध्ये अजगदार शेतकरी उत्पादक  
कंपनी/नोंदणीकृत शेतकरी गटाच्या नाि ेलोन अकाऊंट उघडणे बंधनकारक आहे. 

५.१.१0  प्रकलप उभारणी जागवतक बँकेने वनधावरत केलेलया प्रापण पद्धतीनुसार कराियाची आहे. 
याबाबतची  वनयमािली उपविभागीय कृवष अवधकारी याचंेकडून प्राप्त करून घ्यािी. 

५.१.१1 जागवतक बँकेने वनधावरत केलेलया सामावजक ि पयािरण विषयक छाननीसूची ि 
वनयमािलीचे पालन करणे ि सुरक्षा विषयक उपाययोजना ि वनयमािलींचे पालन करणे 
आिश्यक आहे.  

५.१.१2  प्रकलप उभारणी पूणग झालेनंतर ि प्रकलप पूणग क्षमतेने सुरू झालेबाबत उपविभागीय कृवष 
अवधकारी यानंा प्रपि 4 मध्ये अिगत कराि.े 

 
5.2 उपविभागीय कृवष अवधकारी: 

५.२.१     विवहत नमुन्यातील अजग ि सादर केलेलया  कागदपिाचं्या आधारे अजगदार संस्था प्रस्तावित 
प्रकलप उभारणीसाठी सक्षम असलयाबाबत खािी करािी. 

५.२.२    अजगदार संस्था ि वनयोवजत प्रकलप स्थळास भटे देऊन वनयोवजत प्रकलप स्थळ प्रस्तावित 
प्रकलपासाठी योग्य असलयाची खािी करािी. उभारणी पूिग मोका तपासणीचे लाभाथी 
संस्थेचे प्रमुखासह अक्षाशं रेखाशं सह छायावचि काढून संगणक प्रणालीिर अपलोड 
करािते. वित्तीय अवधकार वनयम १९७८ नुसार िवरष्ठ स्तरािर मंजुरी आिश्यक असलयास 
स्ियंस्पष्ट अवभप्रायासह इच्छुक लाभार्थ्याचा विवहत नमुन्यातील अजग, प्रकलप अहिाल ि 
सादर केलेली कागदपि ेसंबवधत िवरष्ठ कायालयास सादर करािीत. 

५.२.३     सादर केललेया प्रकलप अहिालाची कृवष व्यिसाय विशेषज्ञ याचंे मदतीने पडताळणी करून 
योग्य प्रस्तािानंा वित्तीय अवधकार वनयम 1978 भाग दूसरा इ 28, 29 नुसार लाभाथी संस्था 
ि नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्था याचंे नाि े विवहत नमुन्यातील पूिगसंमती पि 
द्याि/ेपूिगसंमती पिासाठी वशफारस करािी. शेतकरी उत्पादक कंपनी /शेतकरी गटाबंरोबर 
MoU करािा. (अनुदान रक्कम- प्रकलप संचालक रु. 1 कोटी प्रती प्रस्ताि, वजलहा अधीक्षक 
कृवष अवधकारी सकिा प्रकलप संचालक, आत्मा रु. 25 लक्ष प्रती प्रस्ताि, उपविभागीय कृवष 
अवधकारी रु. 10 लक्ष पयतं प्रती प्रस्ताि). 

५.२.४  सदर घटकातंगगत प्राप्त अजग, पूिगसंमती, प्रकलप उभारणीबाबत प्रगती ि प्रकलप पणूग 
उभारणीबाबत िळेोिळेी होणाऱया प्रकलपासाठीच्या वजलहास्तरीय सवमतीच्या िळेोिळेी 
होणाऱया बैठकामध्ये मावहती द्यािी. 
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५.२.५    प्रस्तावित प्रकलपास नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेकडून कजग मंजूर होण्यासाठी अजगदार 
संस्थेस सहकायग कराि.े यासाठी संबवधत बँक, वजलहा अग्रणी बँक, वजलहास्तरीय बँकसग 
सवमती ि वजलहावधकारी याचंेशी समन्िय साधािा.  

५.२.६   प्रकलप उभारणी दरम्यान आिश्यकतेनुसार प्रकलप स्थळास भटेी द्याव्यात ि प्रकलपाची 
उभारणी तावंिक वनकषानुसार असलयाची खािी करािी.  

५.२.७   प्रकलप उभारणीनंतर प्रकलप उभारणी पूणग झालयाचे लाभाथी संस्थेने अिगत केलयािर 
नोंदणीकृत बकँ/वित्तीय संस्थेचे प्रवतवनधी ि लाभाथी संस्थेच्या प्रमुखासमिते विवहत 
नमुन्यात मोका तपासणी करािी. उभारणी पिात मोका तपासणीचे लाभाथी संस्थेचे प्रमुख, 
नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेच्या प्रवतवनधीसह अक्षाशं रेखाशं सह छायावचि काढून 
संगणक प्रणालीिर अपलोड करािते. 

५.२.८  जागवतक बकेँने वनधावरत केलेलया सामावजक ि पयािरण विषयक छाननीसूची ि 
वनयमािलीचे पालन करून सुरक्षा विषयक उपाययोजना ि वनयमािलींचे पालन 
केलयाबाबतची खािी करािी. तसेच प्रकलप उभारणी ही जागवतक बँकेने वनधावरत केलेलया 
प्रापण पद्धतीनुसार आहे याची खािी करािी. याबाबतची  वनयमािली पूिग संमती पिासोबत 
उपलब्ध करून द्यािी.  

 
5.3 प्रकलप सचंालक, आत्मा: 

५.३.१    उपविभागीय कृवष अवधकारी याचंेकडून प्राप्त संभाव्य अनुदान रक्कम रु. 10 लाखापेक्षा 
जास्त अनुदान रक्कम  असलेलया प्रस्तािाचंी प्राप्त कागदपि ि प्रकलप अहिाल याआधारे 
अजगदार संस्था प्रकलप उभारणीसाठी सक्षम असलयाबाबत खािी करािी.  

५.३.२     िरीलप्रमाणे अजगदार संस्था ि वनयोवजत प्रकलप स्थळास भटे देऊन वनयोवजत प्रकलप स्थळ 
प्रस्तावित प्रकलपासाठी योग्य असलयाची खािी करािी. उभारणी पूिग मोका तपासणीच े
लाभाथी संस्थेचे प्रमुखासह अक्षाशं रेखाशं सह छायावचि काढून संगणक प्रणालीिर 
अपलोड करािते. 

५.३.३   प्राप्त प्रकलप अहिालाची कृवष व्यिसाय विशेषज्ञ याचंे मदतीने पडताळणी करून योग्य 
प्रस्तािानंा (वित्तीय अवधकार वनयम 1978 भाग दूसरा इ 28,29 नुसार) लाभाथी संस्था ि 
नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्था याचंे नाि ेविवहत नमुन्यातील पूिगसंमती पि द्याि/ेपूिगसंमती 
पिासाठी वशफारस करािी.  

५.३.४   प्रस्तावित प्रकलपास नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेकडून कजग मंजूर होण्यासाठी अजगदार 
संस्थेस सहकायग ि मागगदशगन कराि.े यासाठी वजलहा अग्रणी बँक ि वजलहावधकारी याचंेशी 
समन्िय साधािा. वजलहास्तरीय बँकसग सवमतीच्या बैठकीमध्ये याबाबत वनयवमत आढािा 
घ्यािा.  

५.३.५    सदर घटकातंगगत वजलयामधून प्राप्त अजग, पूिगसंमती, प्रकलप उभारणीबाबत प्रगती ि पूणग 
झालेलया प्रकलपाचं्या सद्यस्स्थतीबाबत प्रकलपासाठीच्या वजलहास्तरीय सवमतीच्या िळेोिळेी 
होणाऱया सभमेध्ये अिगत कराि.े 



7 | P a g e  
PoCRA_To assist the commercial proposal evaluated by financial instituitons/commercial banks: FG’s/FPO’s/FPC’s 

५.३.६    उपविभागीय कृवष अवधकारी याचंेकडून प्राप्त संभाव्य अनुदान रक्कम रुपये १० लक्ष ते २५ 
लाखापयंत अनुदान रकमेचे असलेलया प्रकलपानंा पूिगसंमती ि अनुदान अदायगीची 
कायगिाही कराियाची आहे. 

५.३.७    पूिगसंमती वदलेलया प्रकलपानंा उभारणीपूिग, उभारणी दरम्यान ि उभारणी पिात भटेी 
द्याव्यात. 

५.३.८    प्रकलप पूणग झालयाचे लाभाथी संस्थेने अिगत केलयानंतर नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थाचंे 
प्रवतवनधी लाभाथी संस्थेचे प्रमुख याचंे समिते उभारणीपिात प्रकलपास भटे देऊन विवहत 
नमुन्यातील मोका तपासणी पूणग करािी. प्रकलपासमिते लाभाथी संस्थेचे प्रमुख, नोंदणीकृत 
बँक/वित्तीय संस्थेचे प्रवतवनधी याचंेसह तपासणीचे छायावचि अक्षाशं ि रेखाशं सह 
प्रकलपाच्या संकेत स्थळािर अपलोड करािते.  

 
5.4 कृवष व्यिसाय विशेषज्ञ (प्रकलप स्तर): 

५.४.१    उपविभागीय कृवष अवधकारी याचंी वशफारस विचारात घेऊन अजगदार संस्था ि वनयोवजत 
प्रकलप स्थळास भटे देऊन वनयोवजत प्रकलप स्थळ प्रस्तावित प्रकलपासाठी योग्य असलयाची 
खािी करािी. उभारणी पूिग मोका तपासणीचे लाभाथी संस्थेचे प्रमुखासह अक्षाशं रेखाशं सह 
छायावचि काढून संगणक प्रणालीिर अपलोड करािते. 

५.४.२    उपविभागीय कृवष अवधकारी याचंेकडून प्राप्त संभाव्य अनुदान रक्कम रुपये 25 लक्ष ते 1 
कोटी पयंत अनुदान रकमेचे असलेलया प्रकलपानंा पूिगसंमती ि अनुदान अदायगीची 
कायगिाही कराियाची आहे. 

५.४.३     पूिगसंमती वदलेलया प्रकलपानंा उभारणीपूिग, उभारणी दरम्यान ि उभारणीपिात भटेी 
द्याव्यात. 

५.४.४    प्रकलप पूणग झालयाचे लाभाथी संस्थेने अिगत केलयानंतर नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थाचंे 
प्रवतवनधी लाभाथी संस्थेचे प्रमुख याचंे समिते उभारणीपिात प्रकलपास भटे देऊन विवहत 
नमुन्यातील मोका तपासणी पूणग करािी. प्रकलपासमिते लाभाथी संस्थेचे प्रमुख, नोंदणीकृत 
बँक/वित्तीय संस्थेचे प्रवतवनधी याचंेसह तपासणीचे छायावचि अक्षाशं ि रेखाशं सह 
प्रकलपाच्या संकेत स्थळािर अपलोड करािते. 
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  प्रपि-१   

 
महाराष्र शासन - कृवष विभाग  

नानाजी देशमुख कृवष संजीिनी प्रकलप 
प्रकलपांतगगत शेतकरी उत्पादक गट/ शेतकरी उत्पादक कंपनी/ स्ियंसहाय्यता गट यांनी अथगसहाय्यासाठी कराियाचा अजग 
============================================== 

 प्रवत, 
     उप विभागीय कृवष अवधकारी, 
     उपविभाग........................... 
      वजलहा .............................. 

महोदय, 
 नानाजी देशमुख कृवष सजंीिनी प्रकलपांतगगत ------------------------ शेतकरी उत्पादक गट/ 

शेतकरी उत्पादक कंपनी/ स्ियंसहाय्यता गट --------------------- प्रवक्रया उद्योगामध्ये गुंतिणकू करणेस 
तयार आहे, त्याकवरता प्रकलपांतगगत खालील घटकाकवरता वनिड होणेसाठी विनंती अजग सादर करत आहे.  
घटकाच ेनाि- .................................................................... 
घटकाचा तपशील- .............................................................. 

अ) अजग करणाऱया गटाचा तपशील 

      1. गटाचे नाि -  
      2. गटाचा प्रकार (FPC/FPO/SHG/FIG/इतर) -  

       3. ज्या यंिणे/ कायालयाकडे नोंदणी झाली आहे   
          त्या यंिणे/कायालयाचे नाि    

          यंिणे/ कायालयाचे नाि  

 

      4. नोंदणी क्रमाकं ि वदनांक  

5. गटाचे कायगक्षेि  

(गािाची संख्या ि तालुक्यांची नाि ेि वजलहा) - 

 

 

6. गटातील एकूण सभासद संख्या - विया                     परुुष                      एकूण  

      7. नोंदणी करताना गटाचा पणूग पत्ता-  

 

गाि.................... पोस्ट....................... 

तालुका.............वजलहा.......................    

वपन क्र.-   
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ब) प्रस्तावित प्रकलपाचा तपशील 
प्रकलपाच ेनाि-  
प्रकलपाच े वठकाण गाि - तालुका - वजलहा - 

गटाच्या मालकीची  जवमन (हे./आर) -                             
सव्हे नंबर -   

 

यापैकी मागणी केलेलया प्रकलपासाठी उपलब्ध होणारी 
जवमन (हे./आर) -  

 

सदर जवमन औद्योवगक िापरण्यास परिानगी आहे का? 
?? 

 
आिश्यक यंिसामुग्री- तपशील (भारतात उपलब्ध/ भारता बाहेरील) 

1.  
2.  
3.  

आिश्यक तंिज्ञान - तपशील (भारतात उपलब्ध/ भारता बाहेरील) 

1.  

2.  

3.  

क्षमता- प्रवतवदन-                            प्रवतिषग- 

8. दुरध्िनी क्र. (STD कोड सह) - 

 

 
9. मुख्य प्रितगकाचे  नाि -  
10. मुख्य प्रितगकाचा भ्रमणध्िनी क्र.-  
11.संपकासाठी ई-मेल आयडी-  
12. गटाच ेसवचि /मुख्य कायगकारी अवधकाऱयाच ेनाि  
13. गटाच ेसवचि /मुख्य कायगकारी अवधकाऱयाचा               
      भ्रमणध्िनी क्र.-  

 

प्रस्तावित केललेया व्यिसायाबाबतचा पिूानुभि -  
अ. प्रवशक्षण घेतले आहे का ?  

       ब. असलयास कोठे ?  
क. अभ्यास दौरा/ भटे वदली आहे का ? कोठे ?  

प्रस्तावित प्रकलपाचा एकूण खचग (रु.)  
प्रकलपांतगगत िार्थषक रोजगार वनर्थमती (मनुष्यवदन) (सखं्या) 
हंगामी  
कायमस्िरुपी  
तांविक  
अतांविक  
पवरसरातील सुरु असललेया याच  प्रकारच्या इतर उद्योगाबाबत थोडक्यात तपशील 
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प्रकलपाची विद्यतु आिश्यकता (KV) -   

विद्युत उपलब्धता (KV)   

उभारणी केलेलया उद्योगातून बाहेर पडणाऱया प्रदुवषत 
पाण्यािर प्रवक्रयेची तरतूदी बाबत तपशील 

 

प्रकलपाच्या वठकाणापयंत  िाहतुकीसाठी  प्रमुख 
रस्त्यांबाबतचा तपशील - 

 

गोदामाची उपलब्धता / साठिणकू व्यिस्था  स्ितःचे  भाड्याचे  
मनुष्यबळ आिश्यकता (संख्या) तांविक - अतांविक - 
मनुष्यबळ उपलब्धता (संख्या) तांविक - अतांविक - 
मनुष्यबळ आिश्यकता (संख्या) हंगामी - कायमस्िरूपी - 
मनुष्यबळ उपलब्धता (संख्या) हंगामी - कायमस्िरूपी - 
प्रकलपाचा लाभ अलप/ अत्यलप भधूारक शेतकऱयांना होतो का ? होय / नाही 

 

उत्पादीत मालाला बाजारपठेे मध्ये मागणी असलबेाबत थोडक्यात वििचेन 

अ. कोणती बाजारपेठ ?   

       ब. बाजारपठेेची अंदाजीत मागणी   

क. िाहतूक व्यिस्था   

     ड. मागणीचा कालािधी   

क) प्रस्तावित प्रकलपाचा खचग 
अ.क्र. तपशील  आिश्यकता अदंावजत रक्कम (रु.) 

1. जवमनीचे क्षिे (चौ.मी.)   

2. बांधकाम (चौ.मी.)   

3. यंिसामुग्री ि साधनसामुग्री    

4. विद्युतीकरण   

5. फर्थनचर    

6. संगणक/ सप्रटसग (संख्या)   

7. प्राथवमक प्रकलप सुरु करणे कवरता 
आिश्यक खेळते भांडिल (रु.)  

  

8. इतर भांडिल (रु.)   
एकूण   

वनधी उपलब्धता 

स्ि वहस्सा (रु.)  
बकँ कजग  (रु.)  
प्रकलपातनू अंदावजत वमळणारे अनुदान (रु.)   

प्रस्तावित बकेँच ेनाि ि शाखा   

यापिूी घेतलेले कजग (रु.)    
वशल्लक परतफेड (रु.)  
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ड) प्रकलप आराखडयामध्ये खालील बाबी आिश्यक आहेत.   

1. Cash Flow Statement  
2. Net present value statement  
3. चालू कजाच्या परतफेडी बाबत बकेँच ेस्टेटमेंट  
4.   
5.   

  ससं्थात्मक दुि े
तंिज्ञान / R & D ससं्था   
लहान शेतकरी ि मागासिगीय यांच्यातील दुिा ि त्यानंा यांबाबत प्रवशक्षण, विद्यापीठे इ.  
 व्यिसाय आराखड्यामधे खालील बाबींबाबत तपशील असणे आिश्यक आहे . 

१. सध्याच ेबाजार २. भविष्यात मागणी 
३. विपणन धोरण ४. बाजार संबधं 
५. दळणिळण ६. इन्शुरन्स बाबत तपशील  

 अमंलबजािणी िळेापिक 
प्रकलपाच ेटप्पे, अमंलबजािणी तारीख (Bar charts, Milestone Charts सोबत द्याि)े 
तंिज्ञान ि व्यिस्थापकीय चा तपशील (कायग, देखभाल, वित्त्, विपणन इ.) आिश्यकता ि उपलब्धता बाबत 
सविस्तर तपशील द्यािा 

 

1. मला / आम्हाला कलपना आहे की, सदर घटकांतगगत प्रकलपातून लाभ घेण्यासाठी नोंदणीकृत बँकेच/े वित्तीय संस्थेच ेकजग 
घेणे अवनिायग आहे. सदर नोंदणीकृत बँक/ वित्तीय संस्था स्ितंिपणे प्रकलपाची तांविकदृष्या (technically feasible) ि 
आर्थथकदृष्या व्यिहायगता (financially viable) तपासून त्यांच े धोरणानुसार प्रस्ताि मंजूर करतील. त्यासाठी सदर 
नोंदणीकृत बँक/ वित्तीय संस्थेशी आिश्यक करारनामा करण्यास आम्ही तयार आहोत. सदर करारनाम्यात प्रकलपाच्या 
प्रापण, आर्थथक, पयािरणीय तसेच सामावजक आराखड्यातील तरतुदीप्रमाणे कायगिाही करण्याचा उल्लेख असेल तसेच 
जागवतक बँकेच्या लाचलुचपत प्रवतबंधक मागगदशगक सूचनांचा पालन करण्याचा उल्लेख असेल. त्याच धतीिर प्रकलप 
व्यिस्थापन कक्षाबरोबर आिश्यक करारनामा करण्यात येईल. प्रकलप पूणग झालयानंतर प्रकलप अवधकारी ि नोंदणीकृत  
बँक/ वित्तीय संस्था यांनी तपासणी करून वशफारस केलयाप्रमाणे अनुदान बँकेकडे (back - ended subsidy) कजग खाती 
जमा केले जाईल. 

2. सदर घटकासाठी माझी / आमची वनिड झालयास आिश्यक कागदपिांची पूतगता करुन विहीत मुदतीत प्रकलपाच्या 
मागगदशगक सुचनेनुसार तसेच प्रकलप अवधकाऱयांच्या तांविक देखरेखीखाली काम पूणग केलया नंतरच अनुदान देय राहील. 

3. सदरच ेकाम विवहत मुदतीत ि मागगदशगक सुचनेप्रमाणे  पूणग न केलेस अनुदान वमळणार नाही, याची मला / आम्हाला 
जाणीि आहे. 

4. सदर बाबीचा लाभ घेत असतांना िा त्यानंतर गैरव्यिहार झालयाच ेआढळून आलयास अथिा लाभांवकत बाबीचा गैरिापर 
झालयाच ेवसद्ध झालयास संबंवधत घटकासाठी वमळालेले अनुदान सव्याज िसूल केले जाईल. याची मला /आम्हाला स्पष्ट 
जाणीि आहे. 

5. प्रकलपाच ेअवधकारी आवण इतर प्रावधकृत व्यक्तींना प्रकलप ि अनुषंवगक बाबी तपासणीसाठी माझी / आमची संमती राहील 
तसेच, त्यांना या कामासाठी सहकायग करण्यात येईल. 

िरील सिग मावहती आमच्या समजुतीप्रमाणे बरोबर ि खरी आहे.  
 
स्थळ:- 
वदनांक-                                                        शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या/ गटाच्या मुख्य प्रितगकाची सही 
 
सोबत खालील बाबींची पूतगता करणे आिश्यक आहे. :-  

1. नोंदणी प्रमाणपि  
2. व्यिसाय आराखडा  
3. मागील आर्थथक िषाचा जमाखचाचा ताळेबंद ( Balance sheet ) 
4. नजीकच्या काळात झालेलया लेखापरीक्षणाचा अहिाल  
5. कच्च्या मालाचा पुरािठा करण्यास तयार असलेलया शेतकऱयांचा तपशील. 
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प्रपि - 2  
 (प्रकलप स्थळ पाहणी ि पाितेबाबत अवभप्राय-उपविभागीय कृवष अवधकारी) 

  
मे. ------------------------------------------------------ या शेतकरी उत्पादक 

कंपनी/ शेतकरी गट (प्रमुख प्रितगक- श्री./श्रीमती. ---------------------------------) यानंी 
नानाजी देशमुख कृवष सजंीिनी प्रकलपातंगगत ------------------------------- या प्रकलपासाठी 
अनुदान वमळण्यासाठी अजग केलेला आहे. यापूिी सदर प्रकलपासाठी/ प्रकलपातील घटकासाठी इतर 
कोणत्याही शासकीय योजनेतून लाभ घेतलेला नाही/प्रस्तावित नाही. सदर शेतकरी उत्पादक कंपनी/ 
शेतकरी गट योजनेच्या वनकषाप्रमाणे पाि आहे. वदनाकं --------------- रोजी भटे देऊन प्रकलप 
स्थळाची पाहणी केली आहे. अजासोबत सादर केलेली कागदपि, प्रकलप अहिाल, प्रकलपाच ेवनयोवजत 
स्थळ ि त्या पवरसरातील एकंदर पीक पद्धती पाहता सदर प्रकलप योग्य असून राबविण्यासाठी शेतकरी 
उत्पादक कंपनी/ शेतकरी गट सक्षम आहे.  सदर शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतकरी गटास ---------
------------ या प्रकलपासाठी पूिगसंमती देण्यात येत आहे/देण्यासाठी वशफारस करणेत येत आहे. 
  
 
 
 
 

   उपविभागीय कृवष अवधकारी  
(प्रकलप सचंालक, आत्मा/प्रकलप 
संचालक अथिा त्यानंी प्रावधकृत 
केलले ेअवधकारी) 
मुख्यालय -------------------- 
नाि ------------------------- 
स्िाक्षरी ---------------------- 
वदनाकं ----------------------  

 
 
 
(टीप-उपविभागीय कृवष अवधकारी  यानंी मागगदशगक सूचनाचंा अिलंब करून उपरोक्त स्थळ तपासणी 
अहिाल भौगोवलक वचन्हाकंनासह (Geo-tagging) द्यािा.) 
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प्रपि - 3 
पूिगसंमती पि 
           जा.क्र. ----------------- 
           कायालय- उपविभागीय कृवष अवधकारी, ___ 
           उपविभाग ______,वजलहा______ 
           वदनाकं -     /    /20 

 
प्रवत, 

1. प्रमुख प्रितगक  

------------------ 

2. व्यिस्थापक  

बँक/वित्तीय संस्था  

 

     विषय :- नानाजी देशमुख कृवष संजीिनी प्रकलपातंगगत प्रवक्रया उद्योग उभारणी करीता  पूिगसंमती   

                  देणेबाबत  

    संदभग :- शेतकरी उत्पादक कंपनी/ शेतकरी गटाचा  वदनाकं ---------------चा अजग. 

     नानाजी देशमुख कृवष संजीिनी प्रकलपातंगगत-------------------------------------------या 

बाबीसाठी अथगसहाय्य वमळण्यासाठी आपण अजग सादर केला आहे. सद्यस्स्थतीत सदर घटकातंगगत 

खालील लागू असलेलया अटी ि शतीच्या अधीन राहून आपलया प्रकलपास अनुदान देण्यास तत्ित: 

मान्यता देण्यात येत आहे.  

 आपण सादर केलेलया प्रकलप अहिालाच्या आधारे आपलया प्रकलपास रु.---------------- 

लाख एिढे अनुदान रकमेस तत्ित: मान्यता (In Principle Approval) देण्यात येत असून आपण एक 

मवहन्याच्या आत काम सुरु कराि.े   

1) प्रकलपास तत्ित: मंजुरी वमळालयापासून लाभाथी संस्थेस  ----- मवहन्याचं्या आत प्रकलप उभा 

करणे  बंधनकारक राहील. 

2) सदर पूिगसंमती पिाच्या आधारे नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेकडून वकमान अनुदानाच्या दीडपट  

रकमेचे कजग घेणे आिश्यक आहे. नोंदणीकृत बकँ/वित्तीय संस्थेकडून कजग घेण्यासाठी त्याचंे 

वनयमािली प्रमाणे आिश्यक बाबींची पूतगता लाभाथी संस्थेने कराियाची आहे.  
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3) सदर प्रकलपास अथिा प्रकलपातंगगत बाबींसाठी कें द्र सकिा राज्यशासनाकडून अनुदान/ 

अथगसहाय्याचा लाभ घेतला असलयास अथिा मागणी केली असलयास या कायालयास अिगत 

करणे बधंनकारक आहे . 

4)  प्रकलप अथगसहाय्यासाठी ज्या आर्थथक िषीत मंजूर केला जाईल त्या िषीच्या प्रचलीत 

मापदंडानूसार अनुदान / अथगसहाय्य देय राहील.  

5) प्रकलप पुणग केलयाबाबत ि प्रकलप पूणग क्षमतेने सुरू झालेबाबत लाभाथी संस्थेने पिूगसंमती देणाऱया  

अवधकाऱयास अिगत कराियाचे आहे. योजनेच्या ि बँक कजग मंजुरीच्या अटी ि शतीच्या अधीन 

राहून प्रकलप कायास्न्ित झालेनंतर कराियाच्या मोका तपासणीच्या आधारे ज्यामध्ये तज्ञ 

सल्लागार, प्रकलपाचे  अवधकारी ि कजग मंजूर करणाऱया नोंदणीकृत बँकेचे प्रवतवनधी याचंा 

समािशे आहे, मोका तपासणी आधारे लाभाथीच्या बँक कजग खात्यािर अनुदान जमा करण्यात 

येईल. तपासणी दरम्यान आिश्यक सक्षम व्यक्ती/संस्थेचे आिश्यकतेनुसार प्रमाणपि देण्याची 

जबाबदारी लाभाथी संस्थेची राहील.  

6) अथगसहाय्याची रक्कम तत्ित: नोंदणीकृत बँकेने अप्रायईझल केलेलया रकमेनुसार पवरगवणत 

करण्यात येईल याबाबत अंवतम वनणगय घेण्याचा अवधकार प्रकलप सचंालकानंा राहील.  

7) लाभार्थ्याने खोटी मावहती सादर केलयाचे आढळून आलयास मान्यता रद्द करण्याचे अवधकार 

प्रकलपातील अवधकाऱयानंा राहतील.  

8) प्रकलपाची उभारणी पूणग केलयानंतर प्रकलपाचे अवधकारी ि नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थाचंे 

प्रवतवनधी  मोका तपासणी करतील त्यानंा सहकायग करणे बधंनकारक राहील.  

9)  सदर तत्ित: मान्यता देताना लाभार्थ्यास कुठलयाही प्रकारची पूिगसुचना न देता बदल करणे, 

सुधारणा करणे आवण अटी ि शतींचा समािशे करण्याचा अवधकार प्रकलप सचंालकानंा राहील. 

 
    

     उपविभागीय कृवष अवधकारी  
(प्रकलप सचंालक, आत्मा/प्रकलप 
संचालक अथिा त्यानंी प्रावधकृत 

केलले ेअवधकारी) 
(मुख्यालय)------------------- 
नाि ------------------------ 
स्िाक्षरी --------------------- 
वदनाकं ---------------------- 
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प्रपि-४  

प्रकलप उभारणी पूणग झालनंेतर लाभाथी संस्थेचे अनुदान मागणीपि  
 
प्रवत, 
 उपविभागीय कृवष अवधकारी  
 उपविभाग ----------- 
 वजलहा --------- 
  विषय: पूिगसंमती नुसार उभारणी केलेलया प्रकलपासाठी देय अनुदान वमळणेबाबत. 
 
 आम्ही, ------------------------------------ शेतकरी उत्पादक कंपनी /शेतकरी गट 
वदनाकं ------------रोजी अथगसहाय्य वमळण्यासाठी केलेलया अजानुसार संदभग --------------
अन्िये पूिग संमती वमळालेली आहे. प्रकलप आराखडा ि नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेच्या मंजुरीनुसार 
प्रकलपाची उभारणी पूणग झाली असून प्रकलप पूणग क्षमतेने सुरू झालेला आहे. प्रकलप उभारणीचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे. 

1. प्रकलप मंजूरीचा तपशील            जा.क्र.ि वद. : 
            मंजूर रक्कम रु : 

 
२.    प्रकलप उभारणी केलयाचा पत्ता  - सि ेनं. :   

             वठकाण : 
३.    कजग मंजूरी ि कजग वितरणाचा तपशील : बँकेचे नाि ि शाखा  : 

              कजग मंजूरी वद.        : 
              कजग मंजूर रक्कम    : रु. 
              कजग वितरण वद.      :  
              कजग वितरण रक्कम : रु. 
         ४.    प्रकलप उभारणी सुरु केलयाचा वदनाकंं : 
         ५.    प्रकलप उभारणी पुणग केलयाचा वदनाकं : 
         ६.    प्रकलपाची क्षमता (मे.टन): 
         ७.    प्रकलपासाठी प्रत्यक्षात उभारण्यात आलेलया सुविधाचंा तपशील : 

अ.क्र. बाब पवरमाण प्रस्तावित  
करण्यात 
आललेया 
सुविधा 

प्रत्यक्षात 
उभारण्यात 
आललेया 
सुविधा 

प्रत्यक्षात 
झाललेा खचग 

 1 बाधंकाम 
अ. क्षिेफळ 
ब. बाधंकामाचा खचग 

 
चौ. फुट 

रु. 

 
  

  



16 | P a g e  
PoCRA_To assist the commercial proposal evaluated by financial instituitons/commercial banks: FG’s/FPO’s/FPC’s 

2 मवशनरी यादी 
तपशीलासह 
अ. 
ब. 
क. 
ड. 
इ. 

 
 

     नग 
नग 
नग 
नग 
नग 

   

 
८. कें द्र सकिा राज्य शासनाच्या इतर योजनेतून प्रकलपासाठी/प्रकलपातील घटकासाठी अनूदान 
घेतलेले अथिा मागणी केलेली नाही. 
९.  प्रकलप सकमतीचा तपशील.  

बाब प्रकलप 
अहिालानुसार  

सकमत 

बँकेच्या कजग 
मंजूरीनुसार मंजूर 

झालेला खचग 

प्रत्यक्ष झालेला खचग 

जमीन    
जमीन विकास    
इमारत ि बाधंकाम    
कारखाना ि मवशनरी    
संकीणग मुलय    
मार्थजन मनी आवण खेळते 
भाडंिल 

   

प्राथवमक आवण पूिग 
ऑपरेशनल खचग 

   

आकस्स्मक ि इतर जमा    
एकूण रक्क्म (लाख)    

  10. भाडंिलाचा तपशील  
भाडंिलाचा प्रकार प्रकलप अहिालानुसार  

नुसार 
बँक अपरायजलनुसार प्रत्यक्षात 

उदयोजकाचा 
सहभाग 

   

बँकेच ेकजग    
अनुदान    
इतर    
एकूण रु. (लाख)    
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1१. प्रकलपाद्वारे झालेली रोजगार वनर्थमती  
प्रकार कायम संख्या हंगामी संख्या एकूण रोजगार वनर्थमती 
 िी पुरुष िी पुरुष िी पुरुष 
प्रत्यक्ष       
अप्रत्यक्ष       
एकूण       

१२. वसस्व्हल तावंिक कामाचा तपशील         
अ.क्र. बाब अपरायजल कॉस्ट प्रत्यक्ष खचग 
    
    

एकण   
1३. कारखाना आवण मवशनरीच्या उभारणीचा तपशील        

अ.क्र. बाब अपरायजल कॉस्ट प्रत्यक्ष खचग 
    
    

एकूण   
१४. उत्पादनाचा तपशील 

अ.क्र. बाब दैनंवदन उत्पादन 
क्षमता मे. टन 

सध्यस्स्थतीत 
प्रवतवदन 

उत्पादन मे.टन 

िषातील कामाचे 
वदिस 

     
     

एकूण    
१५. व्यापारी उत्पादन सुरु झालयाची तारीख- वद. 
१६.िार्थषक उत्पादन क्षमता मे. टन       - 
१७.सदयस्स्थतीमध्ये क्षमतेचा िापर      - 
िरीलप्रमाणे प्रकलप उभारणी पूणग झालेली असलयाने देय अनुदान सदर प्रकलप उभारणीसाठी 
उघडण्यात आलेलया कजग खाती जमा होण्यास विनंती आहे.  
 
 
 
              प्रमुख प्रितगक  
        शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी गट  
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प्रपि-५ 
मोका तपासणी अहिाल 

नानाजी देशमुख कृवष संजीिनी प्रकलपातंगगत  प्रस्ताि मंजुर झालयािर अथग सहाय्य मुक्त करण्यापूिी 
द्याियाचा मोका तपासणी अहिाल 

१. लाभाथी संस्थेचे नाि /पत्ता :  
२. प्रकलप मंजूरीचा तपशील            जा.क्र.ि वद. : 
              मंजूर रक्कम रु : 

 
३. प्रकलप उभारणी केलयाचा पत्ता  - सि ेनं. :   

                   वठकाण : 
४. कजग मंजूरी ि कजग वितरणाचा तपशील : बँकेच ेनाि ि शाखा  : 

                     कजग मंजूरी वद.        : 
                     कजग मंजूर रक्कम    : रु. 
                     कजग वितरण वद.      :  
                     कजग वितरण रक्कम : रु. 
                 ५.   प्रकलप उभारणी सुरु केलयाचा वदनाकंं : 
                 6. प्रकलप उभारणी पुणग केलयाचा वदनाकं : 
                 7.   प्रकलपाची क्षमता (मे. टन)  
                 8.  प्रकलपासाठी प्रत्यक्षात उभारण्यात आलेलया सुविधाचंा तपशील: 

अ.क्र. बाब पवरमाण प्रस्तावित  
करण्यात 
आललेया 
सुविधा 

प्रत्यक्षात 
उभारण्यात 
आललेया 
सुविधा 

प्रत्यक्षात 
झाललेा खचग 

अनुदानास 
पाि खचग 

    1 बाधंकाम 
अ. क्षिेफळ 
ब. बाधंकामाचा खचग 

 
चौ. फुट 

रु. 

    

2 मवशनरी यादी 
तपशीलासह 
अ. 
ब. 
क. 
ड. 
इ. 

 
 

     नग 
नग 
नग 
नग 
नग 

    

 
9. कें द्र सकिा राज्य शासनाच्या इतर योजनेतून प्रकलपासाठी/प्रकलपातील घटकासाठी अनूदान घेतले 
आहे काय /मागणी केले आहे काय?                      (होय / नाही)  
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1०.  प्रकलप सकमतीचा तपशील.  

बाब प्रकलप 
अहिालानुसार  

सकमत 

बँकेच्या कजग 
मंजूरीनुसार मंजूर 

झालेला खचग 

प्रत्यक्ष झालेला खचग 

जमीन    
जमीन विकास    
इमारत ि बाधंकाम    
कारखाना ि मवशनरी    
संकीणग मुलय    
मार्थजन मनी आवण खेळते 
भाडंिल 

   

प्राथवमक आवण पूिग 
ऑपरेशनल खचग 

   

आकस्स्मक ि इतर जमा    
एकूण रक्क्म (लाख)    

   
1१. भाडंिलाचा तपशील  

भाडंिलाचा प्रकार प्रकलप अहिालानुसार  
नुसार 

बँक अपरायजलनुसार प्रत्यक्षात 

उदयोजकाचा 
सहभाग 

   

बँकेच ेकजग    
अनुदान    
इतर    
एकूण रु. (लाख)    

1२. प्रकलपाद्वारे झालेली रोजगार वनर्थमती  
प्रकार कायम संख्या हंगामी संख्या एकूण रोजगार वनर्थमती 
 िी पुरुष िी पुरुष िी पुरुष 
प्रत्यक्ष       
अप्रत्यक्ष       
एकूण       
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१३. वसस्व्हल तावंिक कामाचा तपशील        
  

अ.क्र. बाब अपरायजल कॉस्ट प्रत्यक्ष खचग तपासणीत आढळून 
आलेलया बाबी 

     
     

एकण    
1४. कारखाना आवण मवशनरीच्या उभारणीचा तपशील       
   

अ.क्र. बाब अपरायजल कॉस्ट प्रत्यक्ष खचग तपासणीत आढळून 
आलेलया बाबी 

     
     

एकूण    
१५. उत्पादनाचा तपशील 

अ.क्र. बाब दैनंवदन उत्पादन 
क्षमता मे. टन  

सध्यस्स्थतीत 
प्रवतवदन 
उत्पादन मे.टन 

िषातील कामाचे 
वदिस 

     
     

एकूण    
१६.व्यापारी उत्पादन सुरु झालयाची तारीख- वद. 
१७.तपासणीचे िळेी युवनटची स्स्थती    - 
18.िार्थषक उत्पादन क्षमता मे. टन       - 
१९.सदयस्स्थतीमध्ये क्षमतेचा िापर      - 
२०.तपासणी अवधकाऱयाचे युवनट बाबत सविस्तर अवभप्राय- 
२१.दशगनी भागात “नानाजी देशमुख कृवष संजीिनी प्रकलपाच्या अथगसहाय्याने, लाभाथीचे नाि       
------------------------------------------------ िषग--------अस ेठळक अक्षरात 
नमूद केल ेआहे - होय / नाही 

 
  प्रमावणत करण्यात येते की  --------------------------------------------------------
याचं्या----------------------------------------------------------------------प्रस्तािाच्या 
अनुषंगाने प्रकलपाची प्रत्यक्ष तपासणी वदनाकं --------------------------- रोजी केली आहे. 
सदरचा प्रकलप पुणग झालेला असून वदनाकं ---------------------- पासून कायास्न्ित झालेला आहे. 
त्याकवरता उभारण्यात आलेलया सुविधा सन ------------------- मध्ये उभारण्यात आलेलया आहेत. 
त्याचा सविस्तर तपशील िरीलप्रमाणे असून प्रकलपाच्या वकमंतीबाबत प्रत्यक्ष वबलािरुन / इतर लेखा 
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विषयक दस्तऐिजािरुन खािी करण्यात आलेली आहे. प्रकलपाची उभारणी मंजूर प्रकलप 
अहिालातील तांविक वनकषानुसार ि बाबींप्रमाणे  झालेली आहे. त्यावप्रत्यथग आिश्यकतेनुसार सक्षम 
व्यक्ती /संस्थेचे प्रमाणपि लाभाथी संस्थेकडून प्राप्त करून घेतले आहे. तसेच नानाजी देशमुख कृवष 
संजीिनी प्रकलपातंगगत वनगगवमत केलेलया मागगदशगक सुचनानुसार ि नोंदणीकृत बँकेने/वित्तीय संस्थेने 
मंजूर केलेलया प्रकलप आराखड्यानुसार काम पूणग करण्यात आलेले आहे. सबब उपरोक्त शेतकरी 
उत्पादक कंपनी/गटास िरील सुविधासाठी रु.------- लाख खचग आललेा असुन घटकाच्या 
मापदंडाप्रमाणे सदर भाडंिली खचाच्या ५० टक्के रक्कम रु.----------------------- (अक्षरी रक्कम 
रु. -------------------------------------------------------------------------) सकिा 
कमाल रु. ------------------- (अक्षरी रक्कम रु. -----------------------------------------
-------------) एिढे अनुदान मुक्त होण्याबाबत वशफारस करण्यात येत आहे. 

स्थळ :-         
वदनाकं :- 

                               मोका तपासणी करणाऱया  
                       अवधकाऱयाचंी स्िाक्षरी, नाि ि पदनाम  
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प्रकलप उभारणी ि अनुदान अदायगीसाठी फ्लो चाटग  
 

शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी गट  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

अजग, आिश्यक कागदपि ि प्रकलप आराखडा  = शेतकरी उत्पादक कंपनी/शेतकरी गट  

 

तांविक पडताळणी-प्रकलप उभारणीपूिग मोका तपासणी  = उपविभागीय कृवष अवधकारी /प्रकलप विशेषज्ञ 
(कृवष व्यिसाय) 

 

पूिगसंमती पि  = उपविभागीय कृवष अवधकारी/प्रकलप 
संचालक, आत्मा/कृवष व्यिसाय विशेषज्ञ 

(प्रकलप स्तर) 

 

बँक अपरायजल-बँक कजग मंजूरी  = नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्था  

 

प्रकलप उभारणी  = लाभाथी संस्था   

 

उभारणी पिात मोका तपासणी  = उपविभागीय कृवष अवधकारी/प्रकलप 
संचालक, आत्मा/कृवष व्यिसाय विशेषज्ञ 

(प्रकलप स्तर) 

 

अनुदान अदायगी  = उपविभागीय कृवष अवधकारी/प्रकलप 
संचालक, आत्मा/ कृवष व्यिसाय विशेषज्ञ 

(प्रकलप स्तर) 
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पवरवशष्ट-१  

नानाजी देशमुख कृवष संजीिनी प्रकलपातंगगत  

(उपविभागीय कृवष अवधकारी/प्रकलप सचंालक, आत्मा ि प्रकलप विशेषज्ञ, कृवष व्यिसाय यानंी 

प्रस्तािाची पूिगसंमती देण्यासाठी छाननी करताना विचारात घ्याियाचे मुदे्द) 

अ.

क्र. 

बाब तपशील ़ पृष्ठ 

क्रमाकं 

1 शेतकरी उत्पादक कंपनी / नोंदणीकृत 
शेतकरी गटाच्या मुख्य प्रितगकाचे नािं ि 
पत्ता 

 

 

 

2 लाभाथीचा प्रकार (शेतकरी उत्पादक 
कंपनी / नोंदणीकृत शेतकरी गट)  

  

3 लाभार्थ्याची जातीनुसार िगगिारी 
(अनुसुवचत जाती / अनु जमाती / इतर 
मागासिगीय)  

  

4 नोंदणी प्रमाणपि ि घटना / वनयमािली    

५ प्रकलप उभारणी कें द्राचा पणुग पत्ता 
संपकग  व्यस्क्तचे नािं   
फोन नंबर /इमेल 

  

६  प्रकलपाचे जागेबाबतचा तपशील 
1.  7 अ ि 12 आवण 8अ - 
2.  भाडेपट्टी करारनामा /वलजडीड  

  

७ अ. प्रकलप अहिालानुसार प्रकलपाची एकुण 
रक्कम 
ब. चाटगडग अकौंटंटच्या प्रमाणपिानुसार 
प्रकलपाची एकूण सकमत 

रुपये  ------------     

 

रुपये ------------- 

 

८ प्रकलपाची नोंदणी प्रमाणपि (इतर 
कुठलयाही संस्थेकडे नोंदणी केली 
असलयास) 

नोदंणी क्र.------------------- 

वदनाकं------- 

 

९ संस्थेचा लेखा पवरक्षण अहिाल (मागील 3 
िषांचा) (If applicable) 
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१० बाब वनहाय प्रस्तािीत खचाचा तपशील 
(मागगदशगक सूचनामंध्ये मंजूर ि प्रत्यक्षात 
समाविष्ट बाबीसाठी) वबल े/ दरपिके 
सोबत जोडािते. 

अ.क्र.       बाब        रुपय े

1)                

2)                  

3)                  

4)  

5)                            एकूण रुपय े

 

११ प्रकलप पूिग मोका तपासणी केलयाचा 
अहिाल  

1) अवधका-याचे नािं -----------

-------------------- 

2) मोका तपासणी वदनाकं 

 

 

सोबत प्रमाणे िधै काल मयादेतील ि वनधावरत केलेलया अवधकाऱयाचं्या स्िाक्षरीचे खालीलप्रमाणे 
कागदपि  सोबत जोडले आहे. 
 

कागदपिाचंा तपशील: 

अ.क्र.  कागदपिाचंी यादी  होय / नाही  पृष्ठ क्रमाकं  

1 विवहत नमुन्यातील अजग    

2. जागेचा पुरािा  
1) 7/12 आवण 8 अ उतारा  
2) भाडेपट्टी करार  

  

3. शेतकरी उत्पादक कंपनी /शेतकरी 
गटाचे नोंदणी प्रमाणपि 

  

४. लाभाथी संस्थेच्या ितीने स्िाक्षरी 
करण्यास अवधकार पि सादर केल े
आहे काय? 

  

वठकाण  :-                   

वदनाकं   :-  

              

कृवष व्यिसाय विशेषज्ञ 

स्िाक्षरी  

नाि - 

उपविभागीय कृवष अवधकारी  

स्िाक्षरी  

नाि- 
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पवरवशष्ट-२  

नानाजी देशमुख कृवष संजीिनी प्रकलपातंगगत  

(उपविभागीय कृवष अवधकारी/प्रकलप सचंालक, आत्मा ि प्रकलप विशेषज्ञ, कृवष व्यिसाय यानंी प्रकलप 

उभारणी पिात तपासणी करताना विचारात घ्याियाचे मुदे्द) 

अ.

क्र. 

बाब तपशील ़ पृष्ठ 

क्रमाकं 

1 शेतकरी उत्पादक कंपनी / नोंदणीकृत 
शेतकरी गटाच्या मुख्य प्रितगकाचे नािं ि 
पत्ता 

 

 

 

2 लाभाथीचा प्रकार (शेतकरी उत्पादक 
कंपनी / नोंदणीकृत शेतकरी गट)  

  

3 लाभार्थ्याची जातीनुसार िगगिारी 
(अनुसुवचत जाती / अनु जमाती / इतर 
मागासिगीय)  

  

4 नोंदणी प्रमाणपि ि घटना / वनयमािली    

५ प्रकलप उभारणी कें द्राचा पणुग पत्ता 
संपकग  व्यस्क्तचे नािं   
फोन नंबर /इमेल 

  

६  प्रकलपाचे जागेबाबतचा तपशील 
1.  7 अ ि 12 आवण 8अ - 
2.    भाडेपट्टी करारनामा /वलजडीड  

  

७ नोंदणीकृत बँकेच्या/वित्तीय संस्थेच्या  
अपरायजल वरपोटगनुसार प्रकलपाची रक्कम 
 

रुपये  ------------      

8. प्रकलप मंजूर करणाऱया नोंदणीकृत बकेँचा 

ि कजग मंजूरीचा तपशील 

बँकेच ेनािं--------------------- 

शाखा  ------------------  

प्रकलपाची एकूण रक्कम---------- 

मंजुरीचा वदनाकं--------------- 

मंजूर बँक कजग रु.------------ 

लाभाथीचा वहस्सा रु.------ 
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9. प्रकलपास नोंदणीकृत बँकेने कजग मंजुर 

केलयाचा तपशील 

एकूण रु .------------- 
कजग मंजूर केलयाचा वदनाकं ----- 
व्याजाचा दर --------- 
बँक कजग खाते क्रमाकं ---------- 

 

1० मंजुर कजग वितरणाचा तपशील  १.रक्कम - ----------वदनाकं---- 

२.रक्कम - ----------वदनाकं---- 

३.रक्कम - ----------वदनाकं---- 

 

११ प्रकलपाची उभारणी जागवतक बँकेने वनधावरत केलेलया प्रापण पद्धतीनुसार झाली आहे काय? 
(होय/नाही) 

१२  प्रकलपाची उभारणी मागगदशगक सुचनेतील तावंिक मापदंडानुसार झाली आहे काय? 
(होय/नाही) 

१३  जागवतक बँकेने वनधावरत केलेलया सामावजक ि पयािरण विषयक छाननीसूची ि 
वनयमािलीचे पालन करून सुरक्षा विषयक उपाययोजना ि वनयमािलींचे पालन केले आहे 
काय? (होय/नाही ) 

 

सोबत प्रमाणे िधै काल मयादेतील ि वनधावरत केलेलया अवधकाऱयाचं्या स्िाक्षरीचे खालीलप्रमाणे 
कागदपि  सोबत जोडले आहे. 
 

कागदपिाचंा तपशील: 

अ.क्र.  कागदपिाचंी यादी  होय / नाही  पृष्ठ क्रमाकं  

१ नोंदणीकृत बँक/वित्तीय संस्थेचे  
1)कजग मंजुरीचे पि  
2)कजग वितरणाचे पि  
3)बँक अपरायजल वरपोटग  
4)अनुदानाची रक्कम जमा 
करण्यासाठी बँकेचे नाि ि बँक कजग 
खाते क्रमाकं  

  

वठकाण  :-                   

वदनाकं   :-  

              

कृवष व्यिसाय विशेषज्ञ 

स्िाक्षरी  

नाि - 

उपविभागीय कृवष अवधकारी  

स्िाक्षरी  

नाि- 
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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 सचूी  
 

पर्याविणीर्य 
बाब 

परिणाम उपिमन उपार्य 
अांमलबजावणीची  

जबाबदािी) 
लागू आहे/नाही 

जागेची रनवड  अर्योग्र्य/अनुरचत  
जागेमुळे िाश्वतता, 
रटकाव, 
जवैरवरवधता, 
आपत्तीपासनू बचाव 
इत्र्यादीवि अनेक 
प्रकािच ेपरिणाम 
होवू िकतात  

उपक्रमासाठी रनवडण्र्यात 
आलेली जागा ही अिा 
क्षेत्रामधील नसावी रजथे वन्र्यजीव 
सांघर्ष क्षते्रे, कचिा सांकलन 
रठकाण, अत्र्यांत प्रदूरर्त अथवा 
दूरर्त जरमन ककवा जलक्षते्र, 
नैसर्गगक रनचिा मागष, पिू प्रवण 
क्षेत्र इ. 

गाव स्तिावि कृरर् 
सांजीवनी प्रकल्प 

सरमती  
 

कृरर्रमत्र  
 

रवभागीर्य 
पातळीविील बहुरवध 

रवर्र्य तज्ञसांघ  

• लागू आहे   
 
 
 

• लागू नाही) 
 

कार्यदेिीि 
आरण रनर्यामक 
अनुपालन 
 

असे उपक्रम ज े
सांबांरधत कार्यदे 
आरण रनर्यम र्याांच े
अनुपालन किीत 
नाहीत त्र्याांना र्या 
प्रकल्पाांतगषत 
पषु्टी/मदत देण्र्यात 
रे्यणाि नाही  

तपासणी सूची - अन्वरे्य खालील 
बाबी रनश्चीत किाव्र्यात -  
• प्रस्तारवत बाांधकाम हे 

तपासणी सचूी “अ” मधील 
रवभाग भाग-२ “पिवानगी 
नसलेल्र्या” उपक्रमाांच्र्या 
र्यादीमध्रे्य (गैर-अनुषंगगक 
कृत्यंच््य ्यदीत)  नाही 

• प्रस्तारवत बाांधकाम रवभाग 
तपासणी सूची “अ” मधील 
रवभाग भाग-३  मधील 
आवश्र्यक त्र्या कार्यदेिीि 
आरण रनर्यामक तितुदींचे 
अनुपालन किीत आहे  

गाव स्तिावि कृरर् 
सांजीवनी प्रकल्प 

सरमती  
 
 

कृरर् उत्पादक कां पनी  
 

रवभागीर्य 
पातळीविील बहुरवध 

रवर्र्य तज्ञसांघ  

• लागू आहे 
 
 
   

• लागू नाही  
 

वृक्षतोड आरण 
झाडो-र्याची 
सफाई/छाटणी  

वृक्ष व हरित 
अच्छादन  नष्ट होणे  

• वृक्षतोड पिवानगी ज्र्या 
अटींच्र्या आधािे देण्र्यात 
आलेली आहे त्र्याच्र्या अधीन 
िाहून क्षरतपतूी वृक्षािोपण 
कार्यषक्रम हाती घेण्र्यात रे्यतील  
तोडण्र्यात आलेल्र्या प्रत्रे्यक 
वृक्षासाठी र्योग्र्य प्रमाणात 
रवरवध स्थारनक प्रजातींची 

रवभागीर्य 
पातळीविील बहुरवध 

रवर्र्य तज्ञसांघ  

• लागू आहे  
 
  

• लागू नाही  
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लागवड केली जाईल वृक्ष 
सांिक्षणासाठी कुां पण  आरण 
वृक्षािोपणानांति  देखभाल 
किण्र्याची तितूद रनश्चीत 
केली जाईल  

आिोग्र्य आरण 
सुिक्षा  
 
 

कामाच्र्या रठकाणी 
अपघाताांचा धोका  

• सवष कामगािाांना पिेुिी 
वरै्यक्ततक सुिक्षेकरिता साधने/ 
उपकिणे पिुरवली जातील  

• बाांधकामाच्र्या रठकाणी 
वरै्यक्ततक सुिक्षेकिीतेच्र्या 
साधने/उपकिणाांचा वापि 
बांधनकािक असेल  

 

• वरै्यक्ततक 
मालकीच्र्या 
इमाितीबाबत 
लाभाथी हा 
सुिक्षेसांबांधीच े
रनर्यमपालनाबाबत 
जबाबदाि असेल 

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

• रवभागीर्य 
पातळीविील 
बहुसमाविेक सांघ  

• लागू आहे  
 
  

• लागू नाही  

पाण्र्याची 
गुणवत्ता  

साचललेे आरण प्ररक्रर्या 
न केलेले  साांडपाणी 
सोडल्र्यास  जवळच्र्या 
पाणीसाठर्याांना , जल 
स्त्रोत र्याांना प्रदुरर्त करु 
िकते  

• कोणतीही प्ररक्रर्या न किता 
साांडपाणी हे  िुध्द, स्वच्छ 
पाण्र्याचे साठे, जलस्त्रोत, प्रवाह 
इ. मधे सोडू नरे्य  

• सवष साांडपाण्र्याची रवल्हेवाट 
लावण्र्यापवूी MPCB सामान्र्य 
मानकाांची पतूषता किण्र्यात 
रे्यईल  

• आत्मा 
 
•  िेतकिी उत्पादक 

कां पन्र्या   
 

• रवभागीर्य पातळीविील 
बहुसमाविेक सांघ  

• लागू आहे   
 

• लागू नाही  

कचिा 
व्र्यवस्थापन 
 

कचऱ््यची अर्योग्र्य 
पध्दतीने रवल्हेवाट 
उदा. उघडर्यावि 
कचिा साठवणे, 
जाळणे, अनरधकृत 
पध्दतीने कच-र्याची 
पनुषवापिा साठीची 
प्ररकर्या  किणे, इ. 
मुळे प्रदुर्ण आरण 

जवैसांवधषनक्षम आरण 
अजवैसांवधषनक्षम कच-र्याची 
रवल्हेवाट स्वतांत्रपणे लावणे 
कचिा व्र्यवस्थापनासाठी  भाित 
सिकािचे तसेच महािाष्र 
िासनयचे सवष लागू होणािे 
सांबांरधत कार्यदे व रनर्यमाांच ेपालन 
किणे  
 

 
िेतकिी उत्पादक 

कां पन्र्या   
 

• लागू आहे   
 
 

• लागू नाही  
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आिोग्र्यावि घातक 
परिणाम होणे  

सांिरचत 
साांस्कृरतक 
सांसाधने 
 

साांस्कृरतक 
कलाकृतींची 
हानी/नष्ट होणे 
 

उत्खननाच्र्या कामात पिुातत्वीर्य 
महत्व असलेले उदा (नाणी, 
वापिातील वस्त ू
भाांडी,कलाकृती,सांिचना इ.) 
सापडल्र्या ति पिुातत्व 
रवभागाला अरधसूरचत किण्र्यात 
र्याव े 

गाव स्तिावि कृरर् 
सांजीवनी प्रकल्प 

सरमती  
 

कृरर् उत्पादक कां पनी  
 

रवभागीर्य 
पातळीविील बहुरवध 

रवर्र्य तज्ञसांघ  

• लागू आहे   
 
 
• लागू नाही  

 

मानव सांसाधन 
क्षमता  

पर्याविणीर्य 
व्र्यवस्थापनाची 
क्षमता कमी असणे  

मागषदिषन, प्ररिक्षण आरण 
मारहती, रिक्षण आरण  सांप्रेिन 
(IEC) र्याचा वापि र्या व्दािे क्षमता 
वृध्दी किणे  

प्रकल्प व्र्यवस्थापन 
कक्ष 

आत्मा 

• लागू आहे   
 

• लागू नाही  

अनुपालन 
रनर्यांत्रण  

पर्याविणीर्य 
व्र्यवस्थापन 
आिाखडर्याची र्योग्र्य 
अनुपालन न 
केल्र्यास 
गांभीि स्वरुपाच े
परिणाम होऊ 
िकतात आरण 
िाश्वतता धोकर्यात 
रे्यवु िकते  

प्रकल्पाच्र्या ‘सांरनर्यांत्रण आरण 
मूल्र्यमापन’ पध्दतीप्रमाणे  
मूल्र्यमापन आरण अहवाल  

प्रकल्प सांरनर्यांत्रण 
आरण मूल्र्यमापन 

पध्दतीप्रमाणे  

• लागू आहे   
 

• लागू नाही  
 

 




































