अटल अथसहा य योजना
क प मं ज ु रीनंतर िज हा उपिनबं धक, सहकारी सं था यांनी करावया या
कामकाजाबाबत मागदशन सु चना

संदभ :

शासन िनणय सहकार,पणन व व ो ोग िवभाग,शासन िनणय ं .संकीण-1018/ .
. 126/18- स िदनांक 02 जानेवारी 2019.

संदभ य शासन िनणया वये सहकारी सं थासाठी अटल अथसहा य योजना सु कर यात
आली आहे . सदर योजनेम ये िवशेषत: निवन सहकारी सं थांना कृ िष, कृ िष पुरक व िबगर कृ िष
नािव य पुण उदयोगांवर आधारीत

क पांना

ो साहन दे वुन सहकारी सं था या

यवसाय

वृ दीसाठी अथसाहय दे यासाठी ही योजना शासनाने राबिव याचा िनणय घे तला आहे . सदर
योजनेची अंमलबजावणीसाठी नोडल एज सी हणुन महारा

सहकार िवकास महामंडळ मय , पुणे

यांची िनयु ती कर यात आली आहे .
अटल अथसहा य योजनेचे संबंिधत सं थे या

क पास रा य तरीय सिमतीने मंज ू री

िद यानंतर संबंिधत िज हा उपिनबंधक व इतर अिधका-यांनी करावया या कायवाहीबाबत
मागदशक सु चना िनगिमत कर यात येत आहे त.
रा य तरीय सिमतीने मंज ू री िदले या लाभाथ सं थे कडू न मंजुर
विह याची 12.50% र कम खच होताच सदर सं था कजमागणी

क प कमती या

ताव व इतर कागदप े िज हा

उपिनबंधक सहकारी सं था यां याकडे दाखल के यानं तर संबंिधत िज हा उपिनबंधक व इतर
अिधका-यांनी सदर

ताव पिरपुण अस यास झाले या कामाची मोका तपासणी खालील माणे

करावी.
अ) ाथिमक व दु यम ि या उदयोग (कृ िष पुरक व इतर) कवा कोण याही
कारची मिशनरीचा समावेश असणारे क प
III. उपरो त कार या

क पाम ये असणा-या क प कमती म ये 100% मिशनरीचा समावेश

अस यास सं थे कडे उपल ध असलेले शेड/ गाळा हे िकमान 15वष करीता न दणीकृ त
भाडे पटटा करार (Registered Lease Agreement) असलेले कवा वत: सं थे या मालकीचे
अस याची खा ी करावी.
3. सदर क पा या अनुषंगाने व तु व सेवा यां या संपादनाची ि या पार पाडताना संबंिधत सं थे ने
सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व अिधिनयम 1961 नुसार संबंिधत शासन िनणय, पिरप के
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यांचे पालन केले असलेबाबत व सदर संपादन

ि या पारदशक व पध मक असलेबाबत

संबंिधत िनबंधकांनी द ता यावी.
4.

मिशनरी खरे दीसाठी सं थे ने िदलेले पुरवठा आदे श, अ ीम र कमेचा तपशील, सं थे चे

बँ क टे टमट, मिशनरी पुरवठादाराचे अ ीम िमळालेबाबतची पावती (Payment Receipts),
दे यके इ यादीची कागदप े यांची खातरजमा करावी.
IV. उपरो त

क प कमतीम ये जर बांधकाम व मिशनरीचा समावेश अस यास

न दणीकृ त भाडे पटटा करार सं थे या / मालकीची अस याचे उपरो त

थम जागेचा

माणे खा ी करावी.

याम ये सहकारी सं थे स विह सा हा थमत: क प अहवालाम ये नमुद बांधकामावर / मिशनरी
खरे दी / मशीनरी पुरवठादारास िदलेला आ ीम या प तीने खच करावा लागेल.
4. सं थे ने बांधकाम करताना

क प अहवालात नमुद अंदाजप कानुसार कामे सु

करावीत. याम ये

बांधकामासाठी आव यक िसमट, वाळू , िवटा, टील, प ा इ यादी सािह य क प उभारणी थळी
उपल ध अस यास या सं बंधीचा खच ाहय धर यात येईल. याकरीता संबंधीत िज हया या DSR
ला माण मानावे.
5. तपासणी अिधकारी हे झाले या कामाची न द घे तील. फोटो, दे यके सं थे चे बँ क टे टमट व
उभारलेली सु िवधा यांची मोका तपासणी करतील.
ब) गोदाम/ इतर थावर मालम ा उभारणी असणारे
6. वरील

क प

क पाम ये शेतमाल व इतर माला या साठवणुकीसाठी गोदाम उभारणीचा समावेश

असेलेले तसेच मंगल काय लय उभारणी, िश ण क उभारणी , कॅ टल शेड, को ड टोरे ज
यासार या क पांचा समावेश असेल.
7. अशा क पांची मोका तपासणी करताना

ामु याने सं थे कडे उपल ध असले या जागेची खा ी

कर यात यावी. सदर जागा ही वत: सं थे या मालकीची कवा िकमान 15 वष करीता भाडे पटटा
करार (Registered Lease Agreement) कर यात आलेली असावी.
8. उपरो त क पाम ये सहकारी सं थे ने ाधा याने विह सा हा क पाम ये नमुद बांधकामावरच
खच करावा लागेल. सं थे ने क प अहवालात नमुद बां धकामाची अंदाजप कानुसार कामे सु
करावीत. याम ये बांधकामासाठी आव यक िसमट, वाळू , िवटा, टील, प ा इ यादी सािह य
क प उभारणी थळी उपल ध अस यास यासंबंधीचा खच
संबंधीत िज हया या DSR ला माण मानावे.
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ाहय धर यात येईल. याकिरता

9. तपासणी अिधकारी हे झाले या कामाची न द घे तील आिण तसेच फोटो, बीले , सं थे चे बँ क
टे टमट व उभारलेली सु िवधा यांची मोका तपासणी करतील.
क) वाहतु क यव थापन व औजारे बँ क
5. उपरो त क पाम ये अटल अथसहा य योजनेतंगत वाहतुक वाहन / मोबाईल िरटे ल हॅ न, ॅ टर,
जेसीबी, टे पो, क, औजारे इ. बँ क अशा कार या क पांचा समावेश असेल अशा क पाम ये
सहकारी सं था वाहन खरे दीसाठी

विह सा र कम सदर पुरवठादारास अ ीम

व पात

दे ईल.याम ये वाहन खरे दीसाठी / औजारे बँ क खरे दीसाठी सहकारी सं थे ने पुरवठादारास िदलेला
आ ीमाचा खच ाहय धर यात येईल.
6. वाहन खरे दीबाबतीत सं थे स उपिव े ता (Sub Dealer) यांचेकडू न वाहन खरे दी करता येणार नाही.
यामुळे याबाबत खा ी करावी.
7. संबंिधत मोका तपासणी अिधकारी सं थे ने वाहन खरे दीसाठी पुरवठादारास िदलेले पुरवठा आदे श
तसेच िदले या अ ीम र कमेचा तपशील, सं थे चे बँ क टे टमट, वाहन पुरवठादाराचे अ ीम
िमळाले बाबतची पावती (Payment Receipt), दे यके इ याद ची तपासणी करतील.
ड) सहकारी िरटे ल शॉप
7. उपरो त

क पाम ये सहकारी सं थे या कॉप शॉप, कृ िष सेवा क ,

ाहक भांडार इ यादी

कार या यवसायांचा समावेश असेल. याम ये ामु याने सं थे कडे उपल ध असले या जागेची
खा ी कर यात यावी. सदर जागा / गाळा हे

वत: सं थे या मालकीची कवा िकमान 15 वष

करीता न दणीकृ त भाडे पटटा करार (Registered Lease Agreement) कर यात आलेली
असावी.
8.

क प कमतीमधील खेळतेभांडवलाचा कवा कॉप शॉप मधील िव ीसाठी ठे व यात येणा-या
मालाची खरे दी र कमेचा समावेश या योजनेतील कज व अनुदान र कमेम ये केला जाणार नाही.

9. सदर

क पाम ये नमुद बाब माणे संबंिधत सहकारी सं थे ने कामे सु

ामु याने शॉपचे बांधकाम अस यास

थम बां धकाम सु

करावीत. या म ये

करणे बंधनकारक आहे. यानुसार

सं थे ने विनधी याबाबीवरच खच करावा. याम ये बां धकामासाठी आव यक िसमट, वाळू , िवटा,
टील, प ा इ यादी सािह य क प उभारणी थळी उपल ध अस यास यासंबंधीचा खच
धर यात येईल.
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ाहय

10. यानंतर संबंिधत मोका तपासणी अिधकारी शॉपचे सु

झालेले काम, दे यके, कामा या न दी,

सं थे चे बँ क टे टमट, फोटो इ यादी तपासणी करतील.
11. जर या

क पाम ये फ त कॉपशॉपसाठी आव यक सािह याचा समावेश असेल तर फ नचर

सािह य, कॉ पुटर, लॅ पटॉप, ि टर इ यादी खरे दीची तपासणी कर यात यावी. याम ये सं थे ने
पुरवठादारास िदलेला पुरवठा आदे श व र कमेचा तपशील, सं थे चे बँ केचे टे टमट व संबंधीत
पुरवठादाराकडू न पैसे िमळा या या पाव या इ यादीची तपासणी कर यात येईल आिण संबंिधत
सहकारी सं थे ची विह सा र कम खच झा याचे ाहय धर यात येईल.

मोका तपासणी करतेवेळी सवसाधारण सुचना
वरील सव क पांची मोका तपासणी िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यां या तरावर
कर यात येईल.
मोका तपासणी / Pre Sanction Visit for Loan Proposal
1. सव मोका तपासणी अहवालावर संबंिधत िज हा उपिनबंधक यांनी

वा री करणे

बंधनकारक राहील.
2. संबंिधत िवभागीय सहिनबंधक यांनी यां या काय े ातील

येक िज हयातील िकमान

दोन सं थां या मोका तपासणीस सहभागी हावे व या अहवालावर ित वा री करावी.
3. मोका तपासणी करावयाचे
अहवाल महारा

प

सोबत जोड यात आलेले आहे .

याच

प ात मुळ

सहकार िवकास महामंडळाकडे सादर करावा व एक

त संबंिधत

िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यां याकडे जतन करावी.
4. मोका तपासणीवेळी सं थे ने सादर केले या दे यकावरील संबंिधत पुरवठादाराचा GST
Number

तपासु न घे यासाठी

Google वरील https://services.gst.gov.in या

वेबसाईट वर जाऊन Search Tax Payer या Link वर संबंिधत पुरवठादाराचा GST
Number टाक यास या संबंिधत पुरवठादाराची सव मािहती उपल ध होते याव न
पुरवठादाराचा GST Number यो य अस याची खा ी करता येते.
5. महारा

सहकार िवकास महामंडळामाफत तयार कर यात येणा-या MIS म ये माहीती व

फोटो सं बंिधत तपसणी अिधका-यांकडू न Upload कर यात यावेत.
6. िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था यांनी यां या वा षक तपासणी काय मात सदर
योजनेतील अथसहा यीत क पांचा ाधा याने समावेश करावा.
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7. मोका तपासणीचे फोटो हे Android Mobile मधील Play Store वरील उपल ध
असलेले Note Cam App कवा त सम App Download क न या ारे काढ यात
यावेत जेणेक न Longitude व Latitude तसेच फोटो काढ याचा िदनांक, वेळ इ यादी
तपशील उपल ध होईल. मोका तपासणी या फोटो म ये खालील बाब चा समावेश
असावा.
अ. मोका तपासणी फोटो घे तेवेळी तपासणी अिधका-यासमवेत क पाचा नामफलक व
संबंिधत सहकारी सं थे चे ितिनधी उप थत असतील याची न द यावी.
ब. फोटो म ये क प उभारणी या झाले या बांधकामाचा / बांधकाम सािह याचा
समावेश असावा.
क. मिशनरी बाबतीम ये मिशनरी व मिशनरी करीता उपल ध असले या शेडचा पुण शेड
िदसेल असा फोटो असावा.
ड. क प उभारणी या जागेचे सवकश अंदाज येईल असे तीन ते चार फोटो असावेत
आिण सदर फोटो हे तपासणी अिधका-याने मािणत केलेले असावेत.
8.सहकारी सं थांनी विह सा खच झा यानंतर क पासाठी मंज ू र क प कमती या 12.50%
कज ची मागणी संबंिधत िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था यां याकडे िविहत प ात करावी.
9. त नंतर िज हा उपिनबंधक यांनी मोका तपासणी करावी.
10. संबंिधत िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था यांनी सदर मागणी
मुळ मोका तपासणी अहवाल व मुळ कज

ताव महारा

तावांची छाननी क न सदर

सहकार िवकास महामंडळाकडे

सादर करावा व याची एक त आप या काय लयात जतन करावी.
11. रा य तरावर

तावांची महामंडळामाफत तपासणी कर यात येईल व पिरपुण कज चे

तावास महारा

सहकार िवकास महामंडळामाफत कजमंजुरीसाठी आव यक सव अटी व

शत या आधीन राहु न मंजुरी दे यात येईल आिण संबंिधत सहकारी सं थास शासन
िनणया माणे महारा

सहकार िवकास महामंडळामाफत कज चे िवतरण कर यात येईल.

12. या मागदशक सु चनांमधील बाब या पुततेबरोबरच योजनेअंतगत िज हा उपिनबंधकांना
िदले या मंज ू री प ामधील तसेच सहकारी सं थांनी करावय या कायवाहीबाबत या
मागदशक सु चनामधील सव मु ांची पुतता झालेली अस याबाबत दे खील खातरजमा
कर यात यावी.
*******************************************************

52

मोका तपासणी अहवाल
महारा

सहकार िवकास महामंडळातंगत अटल अथसहा य योजनेतील मंजूर

कृ िष / िबगर कृ िष आधारीत क पांना कजिवतरीत कर यासाठी मोका तपासणी अहवाल/

Loan Pre Sanction Visit Report
1. लाभाथ सं थेचे नांव:प ा :तालुका:िपनकोड:ईमेलचा प ा:2. चे अरमन व सिचवाचे नाव व संपक मांक:चेअरमनचे नाव

गाव:िज हा:फोन नंबर:-

मोबाईल नं

सिचवाचे नाव

मोबाईल नं

3. सं थेचा न दणी मांक व िदनांक:4. सहकारी सं थेचा ब ँ क तपशील:खाते ं .
ब ँ केचे नाव
शाखेचे नाव
आयएफएससी (IFSC) कोड

5.

क पाचा कार:कृ िष / िबगर कृ िष क पाची मािहती

6. सहकारी सं थेकडे असले या िविवध परवा याची मािहती:न दणी मांक
अ. ं . परवाना तपशील
(License)

िदनांक

परवाना कालावधी (वष)

1.
2.
3.
7. क प उभारणी क ाचा सिव तर प ा व सव नं.: जागा भाडे पटटा करार / सं थे या मालकीची:-…………………………………………


क पाची जागा मु य र यालगत आहे कवा नाही ?............................

 रे वे टे शन पासून क पाचे अंतर :-…………………………………………………..िकमी.


थािनक बाजरपेठेपासून क पाचे अंतर :-…………………………………………………..िकमी.
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 इतर निजक या मोठया बाजरपेठेपासून क पाचे अंतर :-……………………………………………..िकमी.


क प उभारणी या िठकाणी िवदयुत सेवा उपल ध आहे कवा नाही ?..................................



क प उभारणी या िठकाणी पा याची सोय आहे कवा नाही ?..................................



क पासाठी आव यक असणारी क चा मालाची सु िवधा आहे कवा नाही?.....................

8.

क प उभारणी सु

के याचा िदनांक:-

9.

क प मंज ू री व क प कमतीचा तपशील- क प मंज ू री आदे श जा.

. :क प मंज ू री िदनांक ……………………………………….
क प एकूण कमत

…………………………………….. लाख

क प मंजुर अनुदान र कम …………………………. लाख
क प कज र कम .………………………………………..लाख
सहकारी सं थेचा विह सा र कम ……………………. लाख

10. क प उभारणी पू ण के याचा िदनांक (लागू अस यास):11. क पाची मता (मे. टन/ िदन या या क पा या कारानुसार पिरमाण बदलेल):12.

क पातील

अ)

ाथिमक व दु यम

तािवत कर यात आले या सु िवधांचा तपशील
ि या उदयोग (कृ िष पु रक व इतर)

मिशनरीचा समावेश असणारे
िमल, इ.)
बाब
अ.

1.

बांधकाम

2.

मिशनरी यादी

कवा कोण याही

कारची

क प (उदा. धा य व छता तवारी यं , दाल िमल, ऑईल िमल, आटा

क प
अहवालानु सार
तािवत
कर यात
आले या सु िवधा

मोका तपासणी वेळी
य ात उभार यात
आले या सु िवधा

सािह याचा तपशील

य ात
झालेला
खच
र कम

( .)
1.िसमट…………….नग
2.वाळू …………….. ास
3. टील……………िकलो
4.प े………..िकलो/ नग
5.खडी,मु म…….. ास
6.इ यादी

(चौ.फु ट. .)
अ. े फळ
ब. बांधकाम खच

(मिशन मता)
(कंपनीचे नाव)
(Date of
Manufacturing)

तपशीलासह (नग)
अ.
ब.

क.
ड.
एकूण
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क प
अहवालानु सार
पा खच
र कम ( .)

ब) गोदाम/ इतर थावर मालम ा उभारणी असणारे
काय लय, कॅ टल शेड इ.)

अ. .

1.

बाब

क प
अहवाला
नु सार
तािवत
कर यात
आले या
सु िवधा

क प (उदा. गोदाम, को ड टोरे ज, िश ण क , मंगल

मोका तपासणी
वेळी य ात
उभार यात
आले या सु िवधा

बांधकाम

सािह याचा तपशील

य ात
झालेला
खच

.

क प
अहवालानु सा
र पा खच

.

1.िसमट…………….नग
2.वाळू …………….. ास
3. टील……………िकलो
4.प े………..िकलो/ नग
5.खडी,मु म…….. ास
6. इ यादी

(चौ.फु ट. .)
अ. े फळ
ब. बांधकाम खच

एकूण

क) वाहतु क यव थापन व औजारे बँ क (उदा. वासी बस,रे फर हॅ न, मोबाईल िरटे ल हॅ न, ॅ टर व ॅ टर
चलीत औजारे , टे पो, क इ.)
अ. .

बाब

पिरमाण

क प
अहवालानु सा
र तािवत
कर यात
आले या

मोका तपासणी वेळी
य ात न द कर यात
आले या वाहनाचा तपशील

वाहनाचा/

औजाराचा
कार

1.

वाहनाचा तपशील
अ.

नग

उदा.

िपकप हॅ न……… टन मता,

ब.

वासी वाहन………… आसनी,

क.

कटर…….एचपी इ यादी.

ड.

(कंपनीचे नाव)
(वाहनाचा कार)

एकूण
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क प
अहवालानु सार पा
खच

.

ड) सहकारी िरटे ल शॉप (उदा. ाहक भांडार, कॉप श ॅ ाप, कृिष सेवा क , इ.)
अ.

बाब

.

1.

बांधकाम

2.

सािह याची यादी

तािवत
कर यात
आले या
सु िवधा

मोका तपासणी
वेळी य ात
उभार यात
आले या सु िवधा

सािह याचा तपशील

य ात
झालेला खच

.

अनु दानास
पा खच

.

1.िसमट…………….नग
2.वाळू …………….. ास
3. टील……………िकलो
4.प े………..िकलो/ नग
5.खडी,मु म…….. ास
6.इ यादी
उदा.
फ नचर………………..
क पुटर……………….
टर…………………….

(चौ.फु ट. .)
अ. े फळ
ब. बांधकाम खच

तपशीलासह (नग)
अ.
ब.
क.

इ यादी सािह य

ड.
एकूण

इ) इतर नािव यपु ण क प (उदा.
अ.

बाब

.

तािवत
कर यात
आले या
सु िवधा

श सॅ ड तयार करणे, सु वणलंकार तयार करणे इ.)
मोका तपासणी
वेळी य ात
उभार यात
आले या सु िवधा

सािह याचा तपशील

.

1.

बांधकाम

1.िसमट…………….नग
2.वाळू …………….. ास
3. टील……………िकलो
4.प े………..िकलो/ नग
5.खडी,मु म…….. ास
6.इ यादी

2.

सािह याची यादी

उदा.

(चौ.फु ट. .)
अ. े फळ
ब. बांधकाम खच

तपशीलासह (नग)

फ नचर………………..

अ.

क पुटर……………….

ब.

टर…………………….
इ यादी सािह य

क.
ड.

एकूण
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य ात
झालेला खच

अनु दानास
पा खच

.

क पासाठी विनधीतु न खरे दी केले या सािह याचा तपशील
अ.

पुरवठादाराचे नाव

िदनांक

दे यक नं.

.

सािह याचा तपशील

.

र कम

एकूण

11. क पा ारे होणारी रोजगार िन मती (मनु य िदन)
कार

कायम सं या
ी

हं गामी सं या
पु ष

ी

एकूण रोजगार िन मती
पु ष

ी

पु ष

मािणत कर यात येते की, ---------------------------------------------------------

__________________पो_______.तालुका……………………………………..िज हा……………………………
……………यांनी

अटल

अथसहा य

योजनेतंगत

(कृिष/

)…………………………………………………………………………………………...या
य

िबगर

कृिष

आधारीत

तावां या अनुषंगाने

थळ तपासणी िद…………………………………रोजी केली असता सदर या

क पाचे काम सु

क पाची
आहे /

पुण झालेले असून िद………………………...पासून काय वीत होणार / झालेला आहे . या करीता उभार यात
आले या सु िवधा सन………………………..म ये उभार यात येत आहे त / आले या आहे त.
तपशील वरील

माणे असून

क पा या कमतीबाबत

य

याचा सिव तर

िबलाव न / इतर लेखा िवषयक

द तऐवजाव न खा ी कर यात आलेली आहे . सबब उपरो त सं थेस वरील सु िवधासाठी आतापयत

………………….लाख भांडवली खच आलेला असून योजने या मापदं डा माणे र कम

……………….लाख

(अ री ……………………………………………………………………………) एवढे कज र कम िवतरीत करणेबाबत
िशफारस कर यात येत आहे .
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तपासणी करणा-या शासकीय अिधकारी / कमचा-याचे नाव, पदनाम व वा रीचा तपशील
अ. ं .

तपासणी अिधकारी/कमचायाचे नाव

पदनाम

काय लय

िदनांक

वा री

1.

2.

3.

िदनांक:
वा री /-

िज हा उपिनबं धक,सहकारी सं था __________

सही व िश का
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