अटल अथसहा य योजना
क प मं ज ु री नं तर सहकारी सं थांनी करावया या कायवाहीबाबत या
मागदशक सु चना
अटल अथसहा य योजनेचे संबंिधत सहकारी सं थे या

क पास रा य तरीय सिमतीने मंज ू री

िद यानंतर संबंिधत सहकारी सं थांनी खाली नमुद केले या सूचने माणे कायवाही करावी.
1) संबंिधत िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था यां याकडू न मंजुरी आदे श ा त होताच सदर क प
राबिव यासाठी व

क पासाठीचे

यवहार पारदशक / सु प ट हो यासाठी सं थे ने यापुव

उघडले या बँ क खा यामधूनच योजनेशी िनगडीत सव आ थक यवहार करावा.
2) सं थे ने सदर बँ क खा याम ये क पाची विह सा र कम जमा करावी.
3)

क पासाठी िनवड केले या जागेचा िकमान 15 वष कालावधीचा न दणीकृ त भाडे पटटा करार
(Register Lease) करावा.

4) क पासाठी िनवड केलेली जागा सहकारी सं थे या वमालकीची अस यास याबाबत 7/12
कवा संबंिधत कागदप े जमा करावीत.
5) सं थे या मंजुर

क पाची कमत

.15.00 लाख अनुदान व

. 20.00 लाखापे ा अिधक अस यास अशा

.2.5 लाख कज र कमे या मय दे त मंज ू री दे यात येत आहे .

क पाची उवरीत र कम सं थांनी विह सा हणू न गुंतवणुक क न

क प वधन म होत

अस यास, सदर संपुण विह सा खच झा यानंतरच कज ताव दाखल करावा. सदर
.20.00 लाखातच वधन म होत अस यास
कज

तावांना

क प

.20.00 लाखाचा सु धािरत वधन मता अहवाल

तावासमवेत दाखल करणेकरीता सनदी लेखापालाकडू न तयार करावा.

6) सहकारी सं थांनी मंजुरी िमळताच मंजुर क प आराखडयानुसार कामे सु करावीत.
7) 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
यांचे पालन करावे. तसेच सदर संपादन ि या ही पारदशक व पध मक असेल याची खबरदारी
यावी.
8)

क प कमतीमधील खेळते भांडवलाचा कवा उदा.गाई/ है स/ शेळया/ मढया/ क बडया इ.
खरे दी र कमेचा समावेश कज व अनुदान र कमेम ये केला जाणार नाही.
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9)

ाथिमक व दु यम

ि या उदयोग (कृ िष पुरक व इतर) कवा कोण याही

मिशनरीचा समावेश असणारे
I. उपरो त कार या

कारची

क प

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.
1. 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
यांचे पालन करावे. व सदर संपादन ि या पारदशक व पध मक प तीने पार पाडावी.
2. मिशनरी खरे दीसाठी सं थे ने संबंधीत पुरवठादारास पुरवठा आदे श

ावेत. मिशनरी किरता

पुरवठादाराने अ ीमाची मागणी केली अस यास सं थे या विह यातून दे यात यावी. सदर
यवहार सं थे ने धनादे श कवा RTGS/NEFT दारे करणे बंधनकारक आहे . याम ये

.20

हजार या वरील रोकड यवहार ाहय धरली जाणार नाही. 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 े सं थे ने जतन करावीत आिण यावेळेस संबंिधत मोका तपासणी
अिधकारी तपासणीस येतील यावेळी सव कागदप े सं थे कडे असणे आव यक आहे .
II. 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.
1. 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.
2. 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.
3. संबंिधतांना र कमा अदा करताना मु ा

मांक 9 I (2) नुसार र कमांचे यवहार करावे.
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10) गोदाम/ इतर थावर मालम ा उभारणी असणारे
1. 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.
2. 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.
3. 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

ाहय धर यात येईल. याकिरता

संबंधीत िज हया या DSR ला माण मानावे.
4. 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.
5. संबंिधतांना र कमा अदा करताना मु ा

मांक 9 I (2) नुसार र कमांचे यवहार करावे.

11) वाहतु क यव थापन व औजारे बँ क
1. 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.
2. वाहन खरे दीबाबतीत सं थे स उपिव े ता (Sub Dealer) यांचेकडू न वाहन खरे दी करता येणार नाही.
यामुळे याबाबत खा ी करावी.
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3. 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.
4. संबंिधतांना र कमा अदा करताना मु ा

मांक 9 I (2) नुसार र कमांचे यवहार करावे.

12) सहकारी िरटे ल शॉप
1. 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.
2.

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

3. सदर क पाम ये नमुद बाब माणे संबंिधत सहकारी सं थे ने कामे सु
ामु याने शॉपचे बांधकाम अस यास
यानुसार सं थे ने

थम बांधकाम सु

करावीत. या म ये

करणे बंधनकारक आहे.

विनधी याबाबीवरच खच करावा. याम ये बांधकामासाठी आव यक

िसमट, वाळू , िवटा, टील, प ा इ यादी सािह य क प उभारणी थळी उपल ध अस यास
यासंबंधीचा खच ाहय धर यात येईल.
4. 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.
5. 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.
6. संबंिधतांना र कमा अदा करताना मु ा
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मांक 9 I (2) नुसार र कमांचे यवहार करावे.

13) सहकारी सं थे ने मंजुर

क प आराखडयानुसार कामे करत असताना खच संबंधीत सव

कागदप े तसेच खच झा याचे सं थे चे बँ क टे टमट व खच चा तपशील संबंिधत तपासणी
अिधका-यांना मोका तपासणीवेळी सादर करणे बंधनकारक आहे .
14) महारा

सहकार िवकास महामंडळामाफत अटल अथसहा य योजनेसाठी तयार कर यात

येणा-या MIS म ये वेळोवेळी सव कागदप ाचा तपशील व Geo Tag केलेले फोटो ाफस
अपलोड कर याची हमी सं थे ने

ावी. सदर मािहती मुदतीत सादर करणे सं थे स बंधनकारक

आहे . याम ये सं थे ने िदरं गाई के यास संबंिधतांवर जबाबदारी िन चत क न पुढील कायवाही
कर यात येईल याची न द यावी.
15) सं थे ने उभा केले या क प मोका तपासणीवेळी सं थे या अ य ा व सिचवासह िकमान 5 ते 6
संचालक / सद यांनी उप थत असणे बंधनकारक आहे .
16) सं थे या ितिनध नी मोका तपासणी अिधका-यांना वेळोवेळी सहकाय करणे आव यक आहे .
तसेच वेळोवेळी आव यक मािहती सादर करणे बंधनकारक आहे .
17) स थे ने मंजुर

क प आरखडयानुसार कामे सु

के यापासु न ते पुण होई पयत या

येक

ट यावरील बांधकाम, मिशनरी , वाहन तसेच इतर उभार यात येणा-या सु िवधांचे फोटो तपासणी
अिधका-यांना सादर करणे बंधनकारक आहे .
18) सं थे ने मंजुर क प आरखडयानुसार कामे सु

करताना क प थळी महारा

सहकार िवकास

महामंडळामाफत िविहत केले या नमु याम ये क पाचा नामफलक लावणे बंधनकारक आहे.
19) सं थे कडू न विह सा र कम खच होताच यांनी आव यक कज मागणी

ताव िवहीत नमु यात

िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं थां यां याकडे सादर करावा.
20) आपला कजमागणी

ताव पिरपुण अस यास संबिधत िज हा उपिनबंधक हे आप या सं थे या

क पाची मोका तपासणी करतील. तदनंतर आपला कजमागणी

ताव महामंडळाकडे

पाठवतील.
21) महारा

सहकार िवकास महामंडळाकडू न अटल अथसहा य योजने किरता वेळोवेळी िदले या

सु चनांचे पालन सं थे कडू न होईल याची न द यावी.
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22) सं थे चा यवसाय क प सु

झा यापासून िकमान 15 वष सु

राहील व याचा लाभ सं थे या

सभासदांना होईल याची खबरदारी सं थे माफत घे यात यावी.
23) अटल अथसहा य योजने या शासन िनणयानुसार सहभागी सहकारी सं थे या िकमान 2
सद यांनी
महारा

क पाशी िनगडीत गरजेनुसार

िश ण घे णे बंधनकारक आहे . तरी सदर सं थे ने

सहकार िवकास महामंडळाकडू न राबिव यात येणा-या

िश णासाठी न दणी क न

िश ण घे णे बंधनकारक आहे .
24) सं थे ने मंजुर

क प आराखडयानुसार कामे करत असताना वेळोवेळी खच याबाबतीत

संचालक मंडळाची बैठक घे वून यासंबंधीचे ठराव संबंधीत िज हा उपिनबंधक सहकारी सं था
यां याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे .
25) सं थे या

तािवत

क प आराखडयानुसार कोणताही यवसाय सु

कर यापुव सं थे कडे

यासंबंिधत यवसाय िवषयक िविवध परवाने असणे बंधनकारक आहे . परवा या या अभावी
क प अंमलबजावणीस िवलंब झा यास याची संपुण जबाबदारी सं थे या संचालक यां याकडे
राहील.
26) आप या सं थे स ा त मंजुरी आदे शातील सव अटी व शत ची पुतता करणे दे खील बंधनकारक
आहे .

***********************************************************
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