महाराष्र शासन
कृणि णवभाग
मा. बाळासाहेब ठाकरे कृणि व्यवसाय व ग्रामीि पणरवतकन (स्मार्क ) प्रकल्प
(जागणतक बँक सहाय्यीत)
उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प आणि बाजार संपकक वाढ उपप्रकल्पाकणरता
समुदाय आधारीत संस्था यांचेकडू न अजक मागणविेसाठी
प्रकाशीत केलेल्या जाणहराती संदभात माणहती
उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (Productive Partnership-PP) व बाजार संपककवाढ उपप्रकल्पांची
(Market Access Plan-MAP) पार्श्कभम
ू ी:स्मार्क प्रकल्पांतगकत उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (PP) आणि बाजार संपककवाढ उपप्रकल्प
(MAP) या दोन प्रकारचे उपप्रकल्प राबणवण्यासाठी समुदाय आधाणरत संस्था (सीबीओ) यांचेकडू न अजक
मागणवण्यात येत आहेत. सदर अजक हे णवणवध णपके, शेळ्या (मांस व दूध) व परसबागेतील कुक्कुर्पालन
(अंडी) यांच्या मुल्यसाखळी णवकास उपप्रकल्पांसाठी आहेत. ऊस, दुग्धव्यवसाय, रेशीम उद्योग, बांबू तसेच
व्यवसाणयक कुक्कुर्पालन उपप्रकल्पांना स्मार्क प्रकल्पांतगकत लाभ देय नाही.

1) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (Productive Partnership-PP):उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पामध्ये दोन मुख्य भागीदारांचा समावेश आहे. यात
प्रामुख्याने समुदाय आधाणरत संस्था, खरेदीदार यांचा समावेश आहे. वरील दोन्ही भागधारक हे
व्यवसाय आराखडयाच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडले जािार आहेत. व्यवसाय आराखडयामध्ये
समुदाय आधारीत संस्थांना नणवन संस्थात्मक खरेदीदारासमवेत संबध
ं दृढ करिेसाठी / पयायी
बाजारपेठेत प्रवेश णमळिेसाठी आवश्यक घर्कांचा, पायाभुत सुणवधांचा समावेश करण्यात येईल.
त्यामुळे उत्पादकांच्या क्षमतेत व कौशल्यात वाढ होईल.
शेतकरी भागधारक असलेल्या समुदाय आधारीत संस्था आणि खरेदीदार यांच्यात
उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (पीपी) णवकणसत करण्यासाठी प्रकल्पामार्कत र्क्त समुदाय आधारीत
संस्थांना (CBO) तांणिक आणि आर्थथक सहाय्य केले जाईल. याव्दारे उत्पादक व खरेदीदाराध्ये
दीघककाळ णर्काऊ, शार्श्त आणि व्यावसाणयक संबध
ं णवकणसत करण्याचे उणिष्र् आहे. सहभागी
भागीदारांना स्पधात्मक ककमत/दर, उत्पादकता, गुिवत्ता व णवक्रीचे प्रमाि सुधारण्यास मदत होईल.
उपप्रकल्पाच्या व्यवसाय आराखड्याची अंमलबजाविी करताना उत्पादक गुत
ं विूक
(काढिीपश्चात, प्रणक्रया आणि णवपिन बाबीसाठी मुलभुत सुणवधा), तांणिक सहाय्य (क्षमता बांधिी आणि
मूल्यसाखळी णवकास शाळा-व्हीसीडीएस) या घर्कांना अथकसहाय्य करण्यात येईल. या भागीदारी
उपप्रकल्पाव्दारे शेतकऱ्यांची आर्थथक प्रगती साध्य करिेसाठी आवश्यक उपाय प्रस्ताणवत करावयाचे
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आहेत. या पायाभुत गुत
ं विूकीसाठी प्रकल्पाकडू न व्यवहायकता अंतर णनधीनुसार (Viability Gap Fund
-VGF) अनुदान जास्तीत जास्त 60% पयंत णदले जाईल. उवकरीत णनधी उत्पादकांच्या समुदाय
आधारीत संस्थांनी उभारिे अपेक्षीत आहे. उपप्रकल्पासाठी बँक कजक घेिे बंधनकारक नाही. वर नमुद
केल्यानुसार 60% पयंत अनुदान आणि 40% लाभाथी संस्थांचा स्वहीस्सा राहिार आहे. 40%
स्वहीस्याची उभारिी करिेसाठी बँकेचे कजक घेता येईल, परंतू कजक घेिे बंधनकारक नाही. जर
स्वहीस्याची पुिक रक्कम संस्था स्वत:च्या गंगाजळीतून उभी करु शकतात.
a) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पांसाठी कोि अजक करू शकतो :- समुदाय आधाणरत संस्थेमध्ये शेतकरी
उत्पादक कंपनी (FPC) आणि त्यांचे र्ेडरेशन्स, महाराष्र ग्रामीि णजवनोन्नती अणभयाना अंतगकत
स्थाणपत प्रभाग संघ (CLF), मणहला आर्थथक णवकास महामंडळाकडू न स्थाणपत लोकसंचलीत साधन
केंद्र (CMRCs) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पासाठी अजक करू शकतात.
b) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पांसाठी सीबीओ णनवडीचे णनकिःi. संस्था कायदेशीरणरत्या नोंदिीकृत असावी. अजासोबत नोंदिी प्रमािपि सोबत सादर करावयाचे
आहे.
ii. शेतकरी उत्पादक कंपनीचे णकमान 250 भागधारक असिे आवश्यक आहे. शेतकरी उत्पादक
कंपन्यांच्या र्ेडरेशनसाठी 10 संस्थात्मक सदस्य व णकमान 250 भागधारक असिे आवश्यक आहे.
यासाठी अजासोबत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी CS/CA प्रमाणित भागधारक यादी सादर करावी.
लोकसंचलीत साधन केंद्र व प्रभाग संघ यांचे णकमान 100 बचत गर् सदस्य असिे आवश्यक आहे.
यासाठी CLF व CMRC यांनी णजल्हास्तरीय अणधकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेल्या बचत गर्ांच्या
सदस्यांची यादी सादर करावी.
iii. संस्थेचे सनदी लेखापालाव्दारे (CA) लेखापरीक्षि केलेले असावे. मागील 3 विापैकी एका विाच्या
लेखापरीक्षि अहवालात णकमान रुपये 5.00 लाखापेक्षा जास्त उलाढाल (Turnover) असावी.
उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प (PP) साठी अजक करताना ज्या लेखापरीक्षि अहवालात सवात
जास्त उलाढाल असेल असा णकमान 1 विाचा लेखापरीक्षि अहवाल अजासोबत सादर करावा.
iv.

खरेदीदारा समवेत करावयाचा सामंजस्य कराराचा (MoU) नमूना download करून त्यात
आवश्यक माणहती भरून दोन्ही पक्षांनी स्वाक्षरीत केलेला सामंजस्य करार (MoU) अजासोबत सादर
करावा.

खरेदीदारा समवेत सामजंस्य करार करताना कृपया खाली नमुद केलेले खरेदीदार

णनवडीचे णनकि ग्राहय धरावेत.
उपरोक्त णनवडीचे णनकि अणनवायक आहेत.
संस्थेने https://www.smart-mh.org या संकेतस्थळावरुन अजाचा नमुना डाऊनलोड करुन
कप्रर् घ्यावी. त्यामध्ये माणहती भरुन व उपरोक्तप्रमािे अणनवायक आवश्यक 4 कागदपिे सोबत जोडू न
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी णजल्हयाच्या प्रकल्प संचालक, आत्मा कायालयात, तसेच
लोकसंचणलत साधन केंद्रांनी णजल्हा समन्वयक अणधकारी, माणवम आणि प्रभाग संघांनी णजल्हा
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अणभयान व्यवस्थापक, एमएसआरएलएम यांचे कायालयात णदनांक 31 माचक २०२२ पयंत सादर
करावेत. यापुवी अजक करु न केलेल्या संस्थांनी अजक करावयाचे आहेत. (या अगोदर ऑनलाईन अजक
केलेल्या संस्थांनी पुनश्च: अजक करण्याची आवश्यकता नाही.)
c) खरेदीदारा समवेत सामंजस्य करार करताना खरेदीदार णनवडीचे णनकि:i.

खरेदीदार कायदेशीररीत्या नोंदिीकृत संस्था असिे आवश्यक आहे. खरेदीदार व्यवसायीक व
आर्थथकदृष्र्या सक्षम तसेच त्याची वार्थिक उलाढाल रुपये 50.00 लाखापेक्षा जास्त असावी.

ii.

ज्या खरेदीदारांनी यापूवीच उत्पादकांशी भागीदारी / सहयोग करुन व्यवसाय केलेला आहे
त्यांना प्राधान्य णदले जाईल.

iii.

जर संस्था ही स्र्ार्क अप असेल तर भारत सरकार ककवा महाराष्र शासनाकडे नोंदवलेली
असली पाणहजे.

d) उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पांसाठी स्मार्क प्रकल्पाचे अनुदान: ज्या समुदाय आधारीत संस्थांचे प्रस्ताव तांणिक व आर्थथकदृष्र्या योग्य असतील तथाणप णवत्तीयदृष्र्या
व्यवहायक नसतील, त्यांना व्यवहायकता अंतर णनधी (VGF) नुसार अनुदान देय राहील. अनुदान मयादा
जास्तीत जास्त ६०% पयंत आहे. सीबीओस उवकणरत रक्कम उभारिी करिे आवश्यक आहे.

2) बाजार संपककवाढ उपप्रकल्प (MAP):या प्रकारच्या उपप्रकल्पात समुदाय आधारीत संस्था णनणश्चत असेल तथाणप खरेदीदार
णनणश्चत केलेला नसेल, परंतू समुदाय आधारीत संस्थेने उत्पादीत केलेला शेतमाल कोित्या नवीन
बाजारात णवक्री करावयाचा तो बाजार णनणश्चत केलेला असेल. समुदाय आधारीत संस्था नणवन
बाजारपेठेत प्रवेश करिेसाठी प्राधान्याने महाराष्रा बाहेर ककवा परदेशात णनयातीसाठी बाजाराच्या
णवणशष्र् गरजा पूिक करण्यासाठी बाजार संपककवाढ उपप्रकल्प णवकणसत करू शकतात. यामुळे
णवद्यमान मुल्यसाखळी ककवा नवीन मुल्यसाखळी णवकणसत होवून उत्पादकांना अणधकतम परतावा
णमळिेसाठी मदत होईल. नणवन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मुल्यसाखळीत आवश्यक
असलेल्या अनेक घर्कांना बाजार संपकक वाढ उपप्रकल्पामध्ये (Market Access Plan) खालीलप्रमािे
सहाय्य केले जाईल.
•

उत्तम कृणिपध्दती (GAP), चांगले स्वच्छता आचरि (GHP), चांगल्या उत्पादन प्रणक्रया (GMP)
आणि इतर संबणं धत जागणतक मानके अवलंब करिे.

•

पायाभूत सुणवधेतंगत
क संकलन केंद्रे , प्राथणमक प्रणक्रया केंद्रे , काढिीपश्चात सुणवधा, साठविूक
आणि प्रणक्रयेत सुधाणरत तंिज्ञानाचा अवलंब करिे.

•

लक्ष्य केलेल्या बाजारपेठेतील अन्नसुरक्षा मापदंड स्स्वकारिे.

•

णवपिन उपक्रमातंगत
क -व्यापार मेळावे, महोत्सव, बाजार जाणहरात, ब्रँड डेव्हलपमेंर् इत्यादीव्दारे
ग्राहक संपादन करिे.
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•

मुल्यसाखळीत समाणवष्र् झालेल्या घर्कांचे क्षमता कौशल्य आधारीत प्रणशक्षिाव्दारे क्षमता
वाढणविे.

a. बाजार संपककवाढ उपप्रकल्पांसाठी कोि अजक करू शकतो : - समुदाय आधाणरत संस्थांमधील शेतकरी
उत्पादक कंपनी (FPC) व त्यांचे र्ेडरेशन्स, महाराष्र ग्रामीि णजवनोन्नती अणभयाना अंतगकत स्थाणपत
प्रभाग संघ (CLF), मणहला आर्थथक णवकास महामंडळाकडू न स्थाणपत लोकसंचलीत साधन केंद्र
(CMRCs)
b. बाजार संपककवाढ उपप्रकल्पांसाठी सीबीओ णनवडीचे णनकि :1) संस्था कायदेशीणरत्या नोंदिीकृत असावी. अजासोबत नोंदिी प्रमािपि सादर करावे.
2) सदस्य संख्या:- बाजार संपककवाढ उपप्रकल्पामध्ये खरेदीदारा ऐवजी बाजारावर लक्ष्य केंणद्रत
असल्याने णनवडल्या जािाऱ्या बाजाराच्या गरजा भागणवण्यासाठी आवश्यक त्याप्रमािात पुरेसे
उत्पादन असिे आवश्यक आहे. सबब र्ळे व भाजीपाला उपप्रकल्पासाठी णकमान ७५०
भागधारक/सभासद आणि धान्य व कडधान्य उपप्रकल्पासाठी २००० भागधारक/सभासद असिे
बंधनकारक आहे. उपप्रकल्पासाठी एक सीबीओ ककवा सीबीओ र्ेडरेशन (र्ेडरेशनमध्ये 10 पेक्षा
जास्त संस्था असाव्यात) अजक करु शकतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे सीबीओ एकि येऊन एकाच
उत्पादनासाठी बाजाराच्या आवश्यकता समजून घेऊन अजक सादर करु शकतात. अजासोबत
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी CS/CA प्रमाणित भागधारक यादी सादर करावी. तर CLF व CMRC
यांनी णजल्हास्तरीय अणधकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेल्या बचत गर्ांच्या सदस्यांची यादी सादर करावी.
3) संस्थेचे सनदी लेखापालाव्दारे लेखापरीक्षि केलेले असावे. संस्थेची मागील विात णकमान
रुपये २५.०० लाखापेक्षा जास्त उलाढाल सनदी लेखापालाच्या (CA) लेखापरीक्षि अहवालानुसार
असावी. बाजार संपकक वाढ उपप्रकल्प (एमएपी) साठी अजक करताना णकमान 1 विाचा लेखापरीक्षि
अहवाल सादर करावा.
4) संस्थेच्या मागील दोन विांत वार्थिक सवकसाधारि सभा (AGM) होवून संबणं धत प्राणधकाऱ्यास इणतवृत्त
सादर केलेले असावे. अजासोबत 2 AGM चे इणतवृत्त सादर करावे.
उपरोक्त णनवडीचे णनकि अणनवायक आहेत.
संस्थेने https://www.smart-mh.org या संकेतस्थळावरुन अजाचा नमुना डाऊनलोड करुन
कप्रर् घ्यावी. त्यामध्ये माणहती भरुन व उपरोक्तप्रमािे अणनवायक आवश्यक 4 कागदपिे सोबत जोडू न
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी णजल्हयाच्या प्रकल्प संचालक, आत्मा कायालयात, तसेच
लोकसंचणलत साधन केंद्रांनी णजल्हा समन्वयक अणधकारी, माणवम आणि प्रभाग संघांनी णजल्हा
अणभयान व्यवस्थापक, एमएसआरएलएम यांचे कायालयात णदनांक 31 माचक २०२२ पयंत सादर
करावेत. यापुवी अजक करु न केलेल्या संस्थांनी अजक करावयाचे आहेत. (या अगोदर ऑनलाईन अजक
केलेल्या संस्थांनी पुनश्च: अजक करण्याची आवश्यकता नाही.)
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c) बाजार संपककवाढ उपप्रकल्पांसाठी बाजार णनवड:- समुदाय आधाणरत संस्थेने णनवडलेल्या
उत्पादनांसाठी देशांतगकत (शक्यतो महाराष्राबाहेर) ककवा णनयात क्षेिातील णवणशष्र् बाजाराला लक्ष्य
करिारे बाजार संपककवाढ उपप्रकल्प णवकणसत केले पाणहजेत.
➢ देशांतगकत बाजारपेठेची णनवड खालील बाबींवर केली पाणहजे.
1)

बाजारपेठेची मागिी /खरेदी क्षमता, गुिवत्तेचे णनकि, स्पधात्मक शेतमालाचे दर व इतर बाबी

2)

बाजारपेठेची णवर्श्ासाहकता

3)

व्यवहाराच्या अर्ी, शती

4)

मागील ३ ते ४ विातील अनुभव

5)

मागिीचा हंगाम

➢ णनयातीसाठी बाजाराची णनवड खालील बाबींवर केली पाणहजे.
I.

बाजाराची मागिी / खरेदी क्षमता - उत्पादन णनयात करण्यासाठी पुरेशी मागिी, णनयात
कालावधी

II.

दर / ककमत, गुिवत्ता, अन्न सुरक्षा मानके आणि इतर बाजाराच्या आवश्यकतेच्या बाबतीत
स्पधात्मकता

III.

आयात करिाऱ्या देशाशी व्यापार संबध
ं

IV.

बाजारपेठेची सत्यता आणि आयातदाराचा खरेपिा

V.

एमआरएल, प्रणतबंणधत कीड / रोग आणि रसायने

VI.

उत्पादन आणि णनयातीसाठी णशष्र्ाचाराची (प्रोर्ोकॉल) उपलब्धता.

d) बाजार संपककवाढ उपप्रकल्पांसाठी स्मार्क प्रकल्पाचे अनुदान:- जे प्रस्ताव तांणिक व आर्थथकदृष्र्या
योग्य असतील तथाणप णवत्तीयदृष्र्या व्यवहायक नसतील त्यांना व्यवहायकता अंतर णनधी (VGF) नुसार
अनुदान देय आहे. अनुदान मयादा जास्तीत जास्त ६०% पयंत आहे. सीबीओस उवकणरत रक्कम
उभारिी करिे आवश्यक आहे. उपप्रकल्पासाठी बँक कजक घेिे बंधनकारक नाही. वर नमुद
केल्यानुसार 60% पयंत अनुदान आणि 40% लाभाथी संस्थांचा स्वहीस्सा राहिार आहे. 40%
स्वहीस्याची उभारिी करिेसाठी बँकेचे कजक घेता येईल, परंतू ही अर् बंधनकारक नाही. जर
स्वहीस्याची पुिक रक्कम संस्था स्वत:च्या गंगाजळीतून उभी करु शकत असेल तर तसे करण्याची मुभा
राहील.
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➢ उत्पादक भागीदारी व बाजार संपकक वाढ उपप्रकल्पासाठी समुदाय
आधाणरत संस्थेने सादर करावयाची कागदपिे खालीलप्रमािे :1)

नोंदिी प्रमािपि
1.1)

शेतकरी उत्पादक कंपनीने (FPC) :- कंपनी कायद्याअंतगकत नोंदिी प्रमािपि.

1.2)

महाराष्र राज्य ग्रामीि णजवनोन्नती अणभयानाद्वारे स्थाणपत प्रभाग संघ (CLF):-MSRLM
राज्य अणभयान व्यवस्थापन कक्षाचे नोंदिी प्रमािपि.

1.3) मणहला आर्थथक णवकास महामंडळाकडू न स्थाणपत लोकसंचलीत साधन केंद्र (CMRCs):संस्था नोंदिी अणधणनयम 1860 अन्वये नोंदिी प्रमािपि
2)

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी CS/CA प्रमाणित भागधारक यादी सादर करावी. तर CLF व
CMRC यांना णजल्हास्तरीय अणधकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेल्या बचत गर्ांच्या सदस्यांची यादी

3)

सनदी लेखापालाच्या (CA) लेखापरीक्षि अहवाल

4)

र्क्त उत्पादक भागीरदारी उपप्रकल्पासाठी समुदाय आधारीत संस्था व खरेदीदार यांच्यामधील
स्वाक्षरी झालेला सामंजस्य करारावर (MoU)

5)

र्क्त बाजार संपकक वाढक उपप्रकल्पासाठी 2 AGM चे इणतवृत्त

➢ अजक सादर करिेबाबत :इच्छु क समुदाय आधाणरत संस्थांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी णजल्हयाच्या
प्रकल्प संचालक, आत्मा कायालयात, तसेच लोकसंचणलत साधन केंद्रांनी णजल्हा समन्वयक
अणधकारी, माणवम आणि प्रभाग संघांनी णजल्हा अणभयान व्यवस्थापक, एमएसआरएलएम यांचे
कायालयात णदनांक 31 माचक २०२२ पयंत अजक सादर करावेत. यापुवी अजक करु न केलेल्या
संस्थांनी अजक करावयाचे आहेत. (या अगोदर ऑनलाईन अजक केलेल्या संस्थांनी पुनश्च: अजक
करण्याची आवश्यकता नाही.)
---------------------****************---------------------------
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