
 

नाबार्ड पॉपी योजना 

 

महाराष्ट्र् सहकार विकास महामंर्ळास नाबार्ड अंतर्डत Producer Organization Promoting Institutions 

(POPI) या योजनेअंतर्डत पॉपी फेज 01 अंतर्डत 02 जानेिारी 2019 रोजी 05 वजल्हयामध्य े05 शेतकरी 

उत्पादक कंपनी स्थापन करण्याचे उविष्ट देण्यात आल ेआह.े ि पॉपी फेज 02 अंतर्डत 12 जुल ै2019 

रोजी 25 शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करण्याचे उविष्ट देण्यात आल ेआह ेअस े एकुण 25 शेतकरी 

उत्पादक कंपनी स्थापन करण्याचे उदददष्ट आह.े   

शेतकरी उत्पादक संस्था ही एक संघटना, संस्था,सहकारी संस्था, संघ ककंिा एखादी फमड सुध्दा अस ूशकते जी 

शेतकरी वहतास प्रोत्साहन देण्याच्या उददेशान े स्थापन झालेली असेल. शेतकरी उत्पादक कंपनीचे मुख्य 

उदददष्ट उत्पादक ककंिा शेतकऱयांना त्यांच्या उत्पादन कायाडमध्य े ककंिा काढणीपश्चात कायाडमध्ये मदत 

करण्यासाठी पूरक सेिा देण,े छोटया ि अल्प भुधारक उत्पादकांना बाजाराशी जोर्णे ही बाबत 

यासदंभाडतील धोरणास मोठे पाठबळ देणारी आह.े  

शेतकरी उत्पादक संस्था ककंिा समूह ह ेछोटया ि अल्पभुधारक शेतकऱयांना स्थावनक, राष्ट्रीय तसेच िैविक 

पुरिठा साखळयांमध्ये यशस्िीपण ेसहभार्ी होण्यासाठी सक्षम बनिण्याचे कायड करत.े  

     या प्रकल्पांतर्डत शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे कल्स्टर वनिर्, बेसलाईन सर्व्ह,े क्षमता बांधणी, संचालक 

मंर्ळाचे अभ्यासदौरा, जनजार्ृती कायडक्रम, संचालक मंर्ळ, शेतकरी उत्पादक कंपनीचे मुख्य कायडकारी 

अवधकारी यांना प्रवशक्षण, शासकीय परिान ेवमळून देण,े व्यिसाय प्रस्ताि तयार करण.े बाजारजोर्णी करण े

इत्यादी काम ेकेली जातात.   

   पॉपी फेज 01 :- 05 शेतकरी उत्पादक स्थापनेमधील सिड शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन झालेल्या 

आहते. नाबार्डने ठरिून ददलेल्या वर्लीर्व्हरीबल्स नुसार 06 मवहन्यांतील काम े पुणड झाली असून त्यांची 

क्लेमची रक्कम महामंर्ळास प्राप्त झाली आह.े   

    

   पॉपी फेज 02 :- 25 शेतकरी उत्पादक स्थापनेमधील 10 शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन झालेल्या 

आहते. ि उिडररत कंपनी नोंदणीचे काम चालू आह.े नाबार्डन ेठरिून ददलेल्या वर्लीर्व्हरीबल्स नुसार पवहल्या 

वतमाहीतील 16 वजल्हांचे काम े पुणड झाली आहते, ि उिडररत वजल्हयाची कामे पुणड होण्याच्या मार्ाडिर 

आहते.  

 

भविष्ट्रयातील आराखर्ा :-  नाबार्ड माफड त पॉपी फेज 03 साठी प्रस्ताि सादर करण्यात येणार असून 

त्याअंतर्डत महामंर्ळास अंदाजीत 50 शेतकरी उत्पादक कंपनी वनमाडण करण्याचे काम भविष्ट्रयात वमळू 

शकते. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



कृवि व्यिसाय िधृ्दी कक्ष (Agri Business Growth Cell) 

 महाराष्ट्र सहकार विकास महामंर्ळा माफड त साखर संकुल वशिाजीनर्र पुणे येथील कायाडलयात कृवि व्यिसाय िृध्दी 

कक्षांची स्थापना ददनांक 28/11/2019 रोजी झाली आहे.  शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था ि र्ट यांना खालील 

सेिा ि सुविधा अल्पदरात पुरिण्यात येणार आहते. 

कृवि ि पूरक व्यिसायाचे बॅकें बल व्यिसाय प्रस्ताि / प्रकल्प तयार करणे, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था 

यांची नोंदणी करणे, विविध परिान ेकाढून दणेे, शासकीय योजना / प्रकल्प यासाठी जोर्णी करुन दणेे, प्रकल्प उभारणीसाठी 

तांविक सहाय्य करणे, क्षमता बाधंणी, प्रवशक्षण ि मार्डदशडन कायडक्रम आयोजन करणे, उत्पादीत मालाचे माकेटटंर्, ब्रँडरं्र्, 

लेबडलंर्, पॅकें जींर् याबाबत मार्डदशडन करणे, खरेदीदार/प्रदक्रयादार/वनयाडतदार यांच्याशी जोर्णी करणे, कॉप-शॉप उभारणी 

तसेच भार्याने / भार्ीदारी स्िरुपात सुरु करण्यास मार्डदशडन करणे. 

सद्यवस्थतीतील प्रर्ती अहिाल :- 

Sr.No. Particulars Total 

enquiries  

Completed Pending Planning 

1 DPR 58 08 43 07 

 

2 FPC Registration 60 1 59 03 

 

3 Training (One Day 

Workshop) 

120 95 4 1 

4 Market Linkage 14 5 9 3 

 
 

भविष्ट्रयातील आराखर्ा 

Sr.No. Particulars Quantity  

 

1 DPR 200 

 

2 FPC Registration 100 

 

3 Training (One Day Workshop) 200 

 

4 Market Linkage 50 

 

5 Credit linkage 50 

 

6 Various License  50 

 

 

 

 


