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Perfil institucional da Pentashiva Pvt. Ltd. Infraventures

&
AFC India Ltd.

Introdução

Pentashiva Infraventures Private Limited fornecer um conjunto completo de serviços do conceito de
comissionamento que inclui o projeto de engenharia e serviços. Oferecemos projetos EPC global na base do turnkey
e fornecer
consultoria no sector, tais como infra-estrutura, agricultura, saúde, energia e informação
Tecnologia etc
AFC India Ltd. (AFC), anteriormente agrícola Finance Corporation Ltd., é uma consultoria e organização de suporte
técnico especializado em agricultura e desenvolvimento rural segmentos da economia. A empresa tem vindo a
fornecer serviços de consultoria ampla desde 1968. De tarde, a empresa diversificou-se em implementação de nível de
projeto em grande escala das bases para serviços de extensão de agricultura, agricultura biológica, treinamento e
capacitação, skilling, saúde e nutrição, avaliação de impacto social, mudança climática, florestal e agro-negócios.
Além de implementação do projeto, ele também está se aventurando em prestação de serviços de gerenciamento de
projeto.

AFC Agora está servindo a cadeia de valor da
agricultura e desenvolvimento rural de
advocacia política para implementação do
projeto e de gestão, formação e capacitação
para o desenvolvimento de competências nas
áreas rurais e semi-urbanas. A empresa prevê
para ser uma instituição fornecendo
conectividade de última milha para o
desenvolvimento de vários

iniciativas do governo em India Pan base e partilhar a experiência
com outros países. Associações com os parceiros com base no
princípio da situação ganha-ganha são o núcleo da estratégia de
negócios da empresa.
Em quase cinco décadas de suas operações, AFC esteve envolvido
em mais de 5.500 atribuições em segmentos de negócios
convencional e diversificada na Índia e também em outros países
em várioscampos de agricultura e desenvolvimento rural, aliado e
setores sociais. Serviços do AFC tem sido utilizados por vários
ministérios e instituições da Central e os governos estaduais e
instituições financeiras multilaterais como o Banco Mundial/IFC,
Banco Asiático de desenvolvimento, FIDA, o PNUD, DFID, AfD,
JICA, etc. Os detalhes da organização podem ser vistos em
www.afcindia.org.in.

Visão do AFC: “Para tomar frente agricultura
e desenvolvimento rural na Índia e no exterior
em caminho de crescimento sustentável,
fornecendo a classe mundial Consultivo
serviços cobrindo toda gama de projeto ciclo
incluindo microfinanças para melhorar o
acesso ao crédito e meios de subsistência
opções destinadas a redução da pobreza”.
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Propriedade da organização
Estabelecido pela indústria de operação bancária da Índia, em abril de 1968, sob a lei de sociedades, 1956, AFC tem um
capital autorizado de INR 1000 milhões com subscritas e integralizadas capital do INR 150 milhões. Associação do AFC
consiste de vinte bancos do setor público (incluindo o banco do estado da Índia), doze bancos do setor privado, seis
bancos estrangeiros, as instituições financeiras de desenvolvimento duas (NABARD e EXIM Bank) e um banco
cooperativo. AFC é uma empresa do governo considera-se sob a seção 139 (5) e 139 (7) da lei de sociedades, 2013... e
suas contas são auditadas pela Controladoria e Auditor Geral da Índia (CAG). É uma ISO 9001-2008 empresa certificada.
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Conselho de administração
AFC é governada por um Conselho de administração, que é composto por altos oficiais de desenvolvimento as
instituições financeiras, bancos públicos e eminentes especialistas do campo da agricultura, Desenvolvimento Rural e
das Finanças e um todo tempo Director-geral. Um dos diretores é o Presidente eleito do Conselho. Uma Comissão
permanente do Conselho atende a política, administração e outros assuntos financeiros.

Gerenciamento de
A empresa é liderada por um tempo todo chefe execução Officer (CEO). Ele é assistido por altos gerentes regionais,
gerentes regionais e responsáveis por projectos de várias divisões/departamentos. O Regional, estado e escritórios
de projeto são chefiados por funcionários internos e consultores sênior. Para manter seus valores básicos de
"satisfação do cliente, compromisso com a excelência, inovação e buscando papéis principais" e com vista a
assegurar elevados padrões na agricultura, horticultura, irrigação, desenvolvimento social, desenvolvimento rural e
outros setores serviços de consultoria, AFC implanta especialização profissional de alto calibre para oferecer o
melhor em agricultura, horticultura e consultoria de Desenvolvimento Rural quando convocados para identificar,
formular e/ou avaliar projetos de desenvolvimento, conduta de base pesquisas, monitoramento e avaliação, estudos
de avaliação de impacto e retomar os estudos. Como parte de seu modelo de negócio, a AFC tem formado números
de negócios associados, que estão a ter conhecimento do domínio, especialistas, conhecimentos e infraestrutura para
prestação de serviços de apoio técnico e profissional.
.

Lista de clientela
AFC fornece serviços de consultoria para uma série de organizações. Entre eles, seus principais clientes são:











Governo da Índia (Ministério da agricultura, Ministério do Desenvolvimento Rural, Ministério de Panchayati Raj,
Ministério de recursos hídricos, Ministério do meio ambiente, florestas e mudança climática, Ministério de
desenvolvimento de recursos humanos, etc.)
Governos estaduais
Os bancos comerciais e bancos cooperativos
Banco Nacional de agricultura e Desenvolvimento Rural (NABARD)
Consórcio de agro-negócios dos pequenos agricultores (SFAC)
Reflorestação nacional e Conselho de desenvolvimento do Eco (NAEB)
Conselho Nacional de plantas medicinais (NMPB)
Organizações do Sector autónomo e público.
Multilaterais de financiamento de agências como o Banco Mundial / International Finance Corporation
(IFC), o Fundo Internacional de desenvolvimento agrícola (FIDA), programa de desenvolvimento de
Nações Unidas (PNUD), da União Europeia (UE), Banco Asiático de desenvolvimento (Bad)
Agencefrancaise de desenvolvimento (AFD) etc..

Principais funções
MPrincipais funções executadas de AFC para várias atribuições de consultoria incluem o seguinte:
Identificação
 Estudos de pre-plano
Viabilidade técnico-económica

Acompanhamento e avaliação



Referência / estudos/pesquisas de linha de base
Avaliação de impacto / avaliação
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 Estudos sócio-econômicos / exame
 Pesquisas de mercado

Project Preparação e apreciação

 Monitoramento de processo / simultâneas
 Avaliação intercalar
 Supervisão de projetos de infra-estrutura rural
 Desenvolvimento de sistema de informação de gestão
Desenvolvimento de micro empresa





 Avaliação de recursos
 Planeamento da utilização de recursos
do Bio /Land/ da água
 Análise económica e financeira
 Relatório detalhado do projeto
 Gestão técnica do projeto
 Agri - planejamento de negócios rurais
Serviços de implementação do projeto

Implementação de projetos de meios de subsistência
Desenvolvimento de capacidades

 Agência de gestão de projeto
 Promoção da agricultura biológica
 Implementação de projetos de bacias
hidrográficas

 Desenvolvimento de competências
 Formação à medida dos agricultores

Área de atuação
Some of the key areas of Expertise are as follows:
 Agricultura e
 horticultura
 desenvolvimento de
 laticínios
 Desenvolvimento das
Sericulture
 pescas
Irrigação
Desenvolvim
e água
ento
Agri-business
&
Value
Chain
Management
 Gestão de projetos










Crédito / planejamento de investimentos
Microcrédito
Construção de capacidade
Fortalecimento institucional

Estudos de desenvolvimento de área de comando
Avaliação do impacto social
Plano de tratamento da área de captação
Desenvolvimento de bacias hidrográficas
Estudos de Mark banco socio-económica
Realce de subsistência / promoção
Agricultura biológica
Mudança climática
















Energia novas e renováveis
Gestão de recursos naturais
Eco-desenvolvimento e eco-turismo
Mulheres e projetos de desenvolvimento da
criança
Pesquisa de satisfação do cliente
Recuperação de terrenos baldios
Instituições de Panchayati Raj (PRIs)
Floresta e silvicultura social com base em
estudos
Bebendo o abastecimento de água e
saneamento
Área de corte e colheita rendimento avaliação e
modelagem de colheita
Skilling
Treinamento e capacitação
Cluster de desenvolvimento / formação FPO

Rede de escritório
AFC é organizada profissionalmente para fornecer serviços de alerta aos seus clientes através de sua rede de âmbito
nacional de escritórios que cobrem os principais Estados no país, na Índia e estão localizados em:
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Head Office/Regional Offices Of AFC
Registered Office
Northern Regional Office
(Northern States other than Uttar Pradesh)

Mumbai
New Delhi

Eastern Regional Office
Western Regional Office

Kolkata
Mumbai
State/Project Level/ Representative Offices

State

Location

Odisha
Uttar Pradesh
Bihar
Madhya Pradesh
North-Eastern States

Bhubaneswar and Bhawanipatna
Lucknow
Patna
Bhopal
Guwahati, Meghalaya, Gangtok, Agartala,
Sikkim
Nagpur
Dehradun
Ranchi
Raipur
Hyderabad
Bangalore
Chandigarh

Maharashtra
Uttarakhand
Jharkhand
Chhattisgarh
Telangana, Andhra Pradesh
Karnataka
Punjab,
Haryana,
Himachal
Rajasthan
Kerala

Pradesh,

Thiruvananthpuram

Escritório de Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
819, Vikas Deep Building, Laxmi Nagar District Center, Delhi 110092. INDIA

/Procedures de condições padrão do AFC para promover a qualidade
O coordenador e líder da equipe de várias atribuições são adquiridos com as responsabilidades de garantir qualidade e
pontualidade de execução de diferentes tarefas. Todas as actividades da equipa de estudo e os relatórios elaborados são
revistas por um painel de revisão, antes da apresentação aos clientes. Interações regulares são realizadas com os clientes e
eles são mantidos informados do progresso/conclusões. A organização é responsável perante o Conselho de administração,
em relação a qualidade da aderência no desempenho da organização. O Comité de gestão sênior compreendendo do
Director-geral e altos funcionários, acompanhar de perto a execução de várias tarefas pelas unidades operacionais
periodicamente. Os coordenadores e líderes de equipe são esperados para conseguir a permissão do Comité de gestão sênior,
para apresentação de propostas, desenvolvimento de plano de estudo, preparação do plano de trabalho, formação de equipe
de estudo, preparação de plano e relatório de apresentação de análise. Sistema de informação de gestão interna intimamente
monitora o progresso de cada tarefa e garante a pontualidade no cumprimento dos prazos. O Comitê de gerência sênior é
investido com a responsabilidade de resolver todas as questões relativas aos clientes e garantir a entrega de resultados
desejados.
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Financeira estritamente
1.
2.
3.
4.

5.

Tipo de organização
Ano de estabelecimento
Número de registo da empresa
Imposto de renda GIR n
a) capital
b) uthorized Capital
c) Pago até & Capital emitido
Volume de negócios
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

:
:
:
:

Deemed Government Company
1968
13983 of 1968-69
AAACA8315K

:
:

INR 1000 Million
INR 150 Million
(INR in Million)
268.45
317.07
197.38
146.16
189.86

Instalações de infra-estrutura disponíveis na organização
Infra-estruturas adequadas tais como espaço de escritório, computadores e periféricos, instalações de internet, mobiliário e
dispositivos elétricos etc. estão disponíveis em sua empresa, regionais e estaduais / projeto escritórios em diferentes locais do
país.

Especialistas in-House e formados profissionais e parceiros de negócios
Além de ter treinado e qualificada equipe de profissionais com larga variando de experiência nas áreas pertinentes,
AFC tem também formado profissionais multi-disciplinares e associados / formado várias instituições / organizações
como Business Associates e estabeleceu redes com parceiros locais na Índia e no exterior, incluindo Afeganistão,
Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Filipinas para a realização de várias atividades de negócios. Associa o negócio estão
envolvido nas áreas de interesses comuns e essas organizações entregam seu domínio serviços profissionais específicos
em diferentes atribuições como braços estendidos para AFC. Além disso, AFC também profissionalmente é organizado
para mobilizar recursos humanos para a prestação de consultoria e serviços de suporte técnico em diferentes Estados do
país através da rede de seus escritórios e formados consultores e associados de negócios.

AFC tem núcleo profissional de pessoal qualificado em sua folha de pagamento regular, com ampla experiência em campos
relevantes também formados consultores com experiência e especialização no domínio específico.

Fundação da AFC
AFC Foundation (AFCF), como uma irmã preocupação da organização-mãe AFC, foi criada em
2007 sob o ato de confiar em Indiana, 1882 como uma instituição de microfinanças, educação e
subsistência promoção com sede em Nova Deli e sede em Mumbai.
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Contate-nos

REGISTERED OFFICE (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
819, Vikas Deep Building,
Laxmi Nagar District Centre,
New Delhi, Delhi-110092, INDIA.
Phone/Whatsapp : +91 9811146868
Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058
E-mail : psinfraind@gmail.com
Website: www.psinfraind.com
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