ऑनलाइन प्रणाली वापरकर्त्यासाठी मागगदर्गक सूचना
 स्मार्ग प्रकलपाांतगग त र्ेतीपपके, र्ेळ्या व परस बागेतील कुक्कर्पालन याांच्या
उर्त्पादक भागीदारी उपप्रकलप (PP) ककवा बाजार सांपकगवाढ उपप्रकलपासाठी
(MAP)

अजग

करणेसाठी

प्रथम

स्मार्ग

प्रकलपाच्या

वेबसाईर्वर

(https://www.smart-mh.org) समुदाय आधापरत सांस्था व खरे दीदार याांचे कडू न
अजग मागवणे (कॉल फॉर प्रोपोजल) या आयकॉनला क्क्लक करावे.
 यानांतर उर्त्पादक भागीदारी उपप्रकलप आपण बाजार सांपकगवाढ उपप्रकलपाकरीता
समुदाय आधापरत सांस्था व खरे दीदार याांचेकडू न अजग मागवणेसाठी प्रकापर्त
केलेलया जापहराती सांदभातील मापहती या फाइलचे वाचन करावे.


या फाइलमध्ये उर्त्पादक भागीदारी उपप्रकलप ककवा बाजार सांपकगवाढ उपप्रकलप
म्हणजे काय? अजग करण्यासाठी पात्र सांस्था, पनवडीचे पनकष, अनुदान याबाबत
पदलेलया मापहतीचे वाचन करावे. पनवडीच्या पनकषानुसार आपली समुदाय आधारीत
सांस्था कोणर्त्या उपप्रकलपासाठी पात्र आहे आपण र्त्यासाठी कोणते प्रपत्र भरणे
आवश्यक आहे याची खात्री करावी.

 ऑनलाईन अजग भरण्या अगोदर प्रकलपाच्या वेबसाईर्वरून कप्रर्े बल फॉरमॅ र्ची कप्रर्
घेवून र्त्यामध्ये सपवस्तर मापहती भरावी. सदर मापहतीच्या आधारे ऑनलाईन अजग
भरणे सोयीचे होईल.
 ऑनलाईन अजग सादर करणेसाठी पदलेलया कलकवर क्क्लक करावे. या नांतर मराठी
ककवा इांग्रजी भाषेची पनवड करावी.
 यानांतर समुदाय आधापरत सांस्था म्हणून लॉपगन करा व खरे दीदार म्हणून लॉपगन
करा असे 2 पयाय पदसतील .
 सीबीओ ने “समुदाय आधापरत सांस्था म्हणून लॉपगन करा” वर क्क्लक करावे व
खरे दीदाराने “खरे दीदर म्हणून लॉपगन करा” वर क्क्लक करावे.
 प्रथमता नोंदणी करा या बर्नावर क्क्लक करुन, आवश्यक मापहती भरून Login Id
व Password तयार करावा. अजगदाराांनी नोंदणीची मापहती भरताना “नोंदणी
प्रकार” या बर्णावर क्क्लक केलयानां तर ड्रॉपडाउन मध्ये १) पपक मुलयसाखळी
२) र्ेळी मुलयसाखळी व परसबागे तील कुक्कुर्पालन यापैकी एक पयाय पनवडावा.
Login Id व Password हे दोन्ही इांग्रजी भाषेतच करावे.

 नोंदणी झालयानांतर Login Id व Password तयार झालयानांतर ते लक्षात ठे वावे /
नोंद करावी.
 वरील Login Id व Password ने लॉगइन करावे.
 मराठी भाषेतील मापहती भरणेसाठी युपनकोड फॉन्र्चाच वापर करावा.
 लॉगइन केलयानांतर समुदाय आधापरत सांस्थेस “उर्त्पादक भागीदारी उपप्रकलप”
आपण “बाजार सांपकग वाढ उपप्रकलप” असे दोन पयाय पदसतील. र्त्या पैकी
पनवडीच्या पनकषानुसार योग्य तो पयाय पनवडावा. पयायानुसार अजाचे प्रपत्र
पदसतील, ते र्त्याांनी भरावयाचे आहे त.
 जर अजगदार हा खरे दीदार असेल तर र्त्यास फक्त प्रपत्र ५ पदसेल व खरे दीदारानी
फक्त प्रपत्र ५ भरावयाचे आहे .
 अजग भरताना मसुदा जतन करणेबाबतचा (Save Draft Option) पयाय उपलब्ध
आहे . तसेच अजग अद्यावत करुन अांपतम झालयानांतरच “सादर” (Submit) करावा.
एकदा अजग सादर (Submit) केलयानांतर मापहतीमध्ये बदल करता येणार नाही याची
नोंद घ्यावी.
 अपलोड करावयाची कागदपत्रे जास्तीतजास्त 5 MB पयंत असावीत व ती PDF
फाईल स्वरुपात तयार ठे वावीत.
 अजग भरताना सवग मापहती ही सर्त्य असावी याबाबत काळजी घ्यावी.
 अजग भरण्यास अडचण आलयास कृपष पवभागाचे तालुका, उपपवभाग, पजलहा अथवा
पवभाग

स्तरीय

कायालये

तसेच

पर्ुसांवधगन,

मापवम,

एमएसआरएलएम,

व्हीएसर्ीएफ या सहभागी यांत्रणाांची कायालये याांच्यार्ी सांपकग साधावा.
 अजग पोस्र्ाने ककवा ई-मेलव्दारे सादर करु नयेत. फक्त ऑनलाईन पध्दतीने केलेले
अजग ग्राहय धरण्यात येतील.
 अजग भरताना काही अडचणी येत असलयास प्रकलपाच्या ०२०-२५६५६५७७ /
२५६५६५७८ या सांपकग क्रमाांकाच्या हे लप डे स्कर्ी सकाळी १०.३० ते सायांकाळी
०५.३० या वेळेत (र्ासकीय सुर्ीचे पदवस वगळू न) सांपकग साधावा.
********

