
अ.क्र. प्रश्न उत्तरे
१ कोणत्या शेतकऱ्याने कशाचा अर्ज केला आहे हे कस ेतपासाव े? DPIU व SPIU स्तरावरील अधिकाऱ्याांना त्याांच्या Profile मध्ये Appication Report - 

Applications Details वर सदरचा अर्जदाराांचा तपधशल पाहता येणार आहे.

२  चकूुन समूह सहायकाां कडून शेतकऱ्याचा अर्ज धररे्क्ट झाल्यास शेतकरी पनु्हा 
अर्ज करू शकतो का ?

शेतकऱ्याचा अर्ज चकूुन धररे्क्ट झाल्यास अश्या शेतकऱ्याांचा पनु्हा अर्ज नोंदवून सदर शेतकरी 
पनु्हा अर्ज करू शकतो.

३ नधवन समूह सहाय्यक, कृधि सहाय्यक व प्रकल्प सहाय्यक याांच े id व 
password उपलब्ि नाहीत ?

नधवन समूह सहाय्यक याांना T & M Services मार्ज त  id व password उपलब्ि करून देण्यात 
येणार आहेत. (सांपकासाठी धिररे्श ९६१९६६६७०६) प्रकल्प सहाय्यक व कृधि सहाय्यक याांना 
http://team.mahapocra.gov.in/ या ललक मिून करावयाच ेआहेत.(सांपकासाठी सांबांधित 
धर्ल्याच ेप्रकल्प धवशेिज्ञ मनुष्यबळ धवकास )

४ इच्छुक अर्जदाराने/ शेतकऱ्याने एकापके्षा र्ास्त घटकाांसाठी अर्ज केल्यास कृधि 
सहाय्यक त्याांच ेVerify एकाच वळेी  करू शकतो का ?

होय, कृधि सहाय्यक त्याांच ेProfile Login करून ज्या अर्जदाराने/ शेतकऱ्याने एकापके्षा र्ास्त 
घटकाांसाठी अर्ज केले आहेत त्या सवज घटकाांच ेएकाच Field Visit दरम्यान Verification करून 
Update करू शकतो.

५ या सवज प्रधक्रयेमध्ये लाभार्थ्याच ेaccount Details कुठेच माधितलेला नाही. तर 
आिारशी link असलेल्या account वरच पसै ेर्मा होतील का.? कृपया 
मािजदशजन करावे.

पात्र शेतकऱ्यास/ लाभार्थ्यास DBT प्रणाली द्वारे अर्जसहाय्य धवतरीत करण्यासाठी आिार link 
असलेल्याच account वर पसै ेर्मा होतील.                                                                                
  टीप- सदर पात्र लाभार्ी/ शेतकऱ्याच ेबकँ खाते हे त्याच्या आिारशी Linked असणे अधनवायज 
आहे.

६ स्प्स्प्रकलर, इलेक्ट्क्िक मोटर, पाईप्स, हे portable devices त्यामुळे त्याांच्या र्ािा 
सतत बदलत असतात अशा वळेी आहेत त्याांच ेGeo-Tagging करताांना  कस े
कराव े?

स्प्स्प्रकलर, इलेक्ट्क्िक मोटर, पाईप्स, र्री  portable devices असले तरी त्याांच ेGeo-Tagging 
करताांना त्याांचा र्ास्तीत र्ास्त प्रत्यक्ष वापर (शेतावरील धठकाण) होतो अशा धठकाणाच ेGeo-
Tagging कराव.े

७ ज्या अर्जदार/ शेतकऱ्याांच ेOnline नोंदणीच्या वळेी िावाच ेनाव चकुले आहे 
त्याांनी अचकू Update कस ेकराव े?

अर्जदार/ शेतकऱ्याांनी पनु्हा Login करून िावाच ेनाव अचकू टाकण्यासाठी edit या धवकल्पाचा 
वापर करावा.

धद.१३.०२.२०१९ रोर्ीच्या DBT Live Streaming प्रधशक्षण कायजक्रम प्रश्नोत्तरे सदरा दरम्यान धवचारण्यात आलेले FAQ & Answers 



अ.क्र. प्रश्न उत्तरे
८ काही शेतकऱ्याांच िाव प्रल्कपात आहे पण त्याांची शेती दुसऱ्या धशवारात आहे 

आधण ते धशवार प्रल्कपात नाही अस ेशेतकरी लाभ घेण्यास पात्र आहेत का ?
इच्छुक लाभार्थ्याची भिूारणा ही पोकरा प्रकल्पाांतिजत धनवड झालेल्या िावाांमध्येच असणे 
अधनवायज आहे.

९ अर्जदार शेतकऱ्याकडे एकाच िावामध्ये दोन सर्व्हे नां असतील तर त्या दोन्ही 
सर्व्हे नां वर लाभ घेता येईल का ?

ज्या शेतकऱ्याकडे प्रकल्पाांतिजत धनवड झालेल्या िावामिील दोन सर्व्हे नां असतील पण एकूण 
सर्व्हे नां वरील भिुारणा ही २ हेक्टर च्या आत आहे असा लाभार्ी पात्र ठरू शकतो. या 
पधरक्ट्स्र्तीत दोन लकवा दोनापके्षा र्ास्त सर्व्हे नां कधरता इच्छुक शेतकऱ्याचा आिार Login करून 
Land Details मध्ये दोन ७/१२ Upload कराव.े

१० पात्र लाभार्थ्याच ेअनुज्ञये अर्जसहाय्य हे कोणाच्या बकँ खात्यातून वर्ा होईल ? 
PMU / SDAO ?

पात्र लाभार्थ्याच ेअनुज्ञये अर्जसहाय्य हे प्रकल्प र्व्यवस्र्ापन कक्षाकडून PMU होणार आहे.

११ शेळीपालन कुकूटपालन या घटकाांचा लाभ धविवा मधहला याांची नोंदणी करते 
वळेी त्याांच ेधविवा प्रमाणपत्र अपलोड कस े कराव े?

शेळीपालन कुकूटपालन या घटकाांचा लाभ धविवा मधहला याांची नोंदणी करते वळेी त्याांच ेधविवा 
प्रमाणपत्र अपलोड करण्यासाठी Basic Details च्या Tab वर धदले आहे.

१२ काही लाभार्थ्याच ेऑनलाइन करतेवळेेस बोटाांच ेठस ेयेत नसल्यामुळे त्या 
शेतकऱ्याची Login होत नाही व मोबाईल नांबर ललक नाही. अस ेशेतकऱ्याांनी 
Online अर्ज कसा करायचा ?

बायो मेधिक मधशनवर बोटाांच ेठस ेयेत नसल्यास इच्छुक लाभार्थ्याने आिार सांबांधित नािरी सवेा 
कें द्ाांच े(CSC) सहाय्य घ्यावे. लकवा नवीन मोबाईल आिार Linked करण्यासाठी देखील नािरी 
सवेा कें द्ाांमार्ज त Update करता येईल.

१३ ८अ , ७/१२ हा ऑनलाइन अपलोड केला तर चालेल का ? महाभलेूख वबेसाईट वरून  Online Genrated ८अ , ७/१२ Upload करावा                             
टीप : शक्यतो ऑनलाइन Genrated ८अ , ७/१२ वर सांबांधित तलाठ्याची स्वाक्षरी घेऊन 
Upload करावा.

१४ नर्व्याने धनयुक्त CA याांना Online Registration ची प्रधक्रया केल्यानांतरही रु्न्या 
CA च ेनाव धदसते, त्यामुळे  सद्यक्ट्स्र्तीत Online Registration झालेल्या 
अर्ांची सांख्या कमी धदसते ?

1) Newly appointed CA Registered by T & M   2) PS- HRD have to map villeges to 
Profile of CA by using monitoring app.
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१५ काही अर्जदार शेतकऱ्याांनी  Online Registration च्या वळेेस भधूमहीन हा 

धवकल्प धनवडला असनू भधूमहीन प्रमाणपत्र Upload केले आहे, त्याबरोबरच 
सदर अर्जदाराांनी ७/१२ व ८-अ हे देखील Upload केले आहेत अस ेवळेेस काय 
कराव े?

सदर इच्छुक लाभार्थ्यास पवूज कल्पना देऊन अल्प भिूारक म्हणनूच िणना करावी व सदर 
लाभार्थ्यास भधूमहीन म्हणनू प्रािान्य न देता अल्प भिूारक म्हणनूच लाभ देता येईल.

१६ 7/12 ऐवर्ी चकुीचा र्ोटो Upload झाला आहे त्याएवर्ी अचकू र्ोटो कसा 
Upload करावा ?

चकुीच्या 7/12 र्ोटो ऐवर्ी अचकू र्ोटो Upload करण्यासाठी                                                   
    १) इच्छुक शेतकऱ्याने Login करून View & Edit मार्ज त अचकू र्ोटो Upload करावा.   २) 
समूह सहाय्यकाने Verification च्या वळेी Back to Beneficiary करून अचकू र्ोटो  Upload 
करावा.

१७ इच्छुक अर्जदार शेतकऱ्याने Online Registration कस ेकराव े? धद.१३.०२.२०१९ रोर्ीच्या DBT Live Streaming प्रधशक्षण कायजक्रमाची video clip र्तन करुन 
सवज क्षते्रीय कायालयाांशी Share करण्यात येणार आहे.

१८ पोकरा प्रकल्पाांतिजत आता पयंत रे् Offline नोंदणी झालेले  व ज्या अर्ांना 
पवुजसांमती धमळालेली आहे अस ेपात्र अर्जदाराांना DBT प्रणालीवर घेऊन अनुदान 
अदा करता येईल का ?

होय, अशा Offline अर्ांना अर्जसहाय्य अदायिीसाठी सदर पात्र लाभार्ींच ेOnline नोंदणी 
करून, VCRMC सधमतीने मांरु्री धदलेला ठराव, धदनाांक, पवूजसांमती व धदनाांक अशी Desk-३ 
पयंतची नोंदणी मािील तारखाांची राहील व त्यापढुील Desk Uploading ची कायजवाही ही 
Current तारखाांनुसार राहील

१९ लाइट धबल अधण कास्ट सर्टटधर्केट कुठे अपलोड करायच े? इच्छुक शेतकऱ्याने/ लाभार्थ्याने त्याच ेर्ात प्रमाणपत्र Online नोंदणीच्या वळेेलाच करावयाच े
आहे.

२० MB (मापन पकु्ट्स्तका ) रेकॉडज करायच ेकाम कृिी सहाय्यकाच ेआहे का ? होय, MB (मापन पकु्ट्स्तका ) नोंदणी Online  करायच ेकाम कृिी सहाय्यकाांच ेआहे.

२१ ज्या िावामध्ये मोबाईल नेटवकज  नाही त्या िावा मध्ये काय कराव े? कृपया अशा वळेेस मोबाईल नेटवकज  असलेल्या धठकाणाहून सदर माधहती upload करावी.
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२२ प्रकल्पाांतिजत कुक्कुटपालन व बांधदस्त शेळीपालन घटकाचा लाभ घेण्यासाठी 

कोंबडया व शेळयाांची खरेदी कशी करावी ? सदर घटकासाठी अर्जसहाय्य कस े
अदा करण्यात येईल ?

कुक्कुट पालन व बांधदस्त शेळीपालन या घटकाांचा लाभ घेण्यासाठी मािजदशजक सचूनाांमध्ये 
धदलेल्या खरेदी सधमतीच्या समक्ष व परवानिीने सलुभ परुवठादाराकडून लाभार्थ्याने स्वखचाने 
खरेदी करून सदरच्या खरेदी बाबतची मूळ देयके घ्यावयाची आहेत. तदनांतर सदर देयके व 
खरेदी सधमतीच ेप्रमाणपत्र Online सादर करावयाची आहेत.

२३ प्रकल्पाांतिजत शेतकरी उत्पादक कां पनी / नोंदणीकृत िट याांना लाभ देताांना 
त्याांच्या धनवडीच ेधनकि काय आहेत ?

प्रकल्पाांतिजत शेतकरी उत्पादक कां पन्याांच्या र्व्यवसाय आराखड्ाांना धवत्तीय सांस्र्ाांच ेअर्जसहाय्य 
घटकाच्या मािजदशजक सचूनेमध्ये नमूद इच्छुक FPO ही प्रकल्पाांतिजत  धर्ल्यातील शेतकरी 
उत्पादक कां पन्या/शेतकरी उत्पादक सांघ असावी व शेतकरी/ मधहला /भधुमधहन र्व्यक्तींच ेइच्छुक 
िट हे प्रकल्पासाठी धनवड झालेल्या िावातील कोणत्याही यांत्रणेकडे नोंदणी झालेले असावते.

२४ Registration offline घेता येतील अशी र्व्यवस्र्ा होईल का ? Registration र्क्त online करावयाच ेआहेत.

२५ DBT मार्ज त Payment आपल्या स्तरावरून होत असल्यामुळे sdao स्तरावर 
cash book ठेवाव ेलािेल का ?

DBT प्रणाली मार्ज त लाभार्थ्यास Payment होत असल्यामुळे sdao स्तरावर अर्जसहाय्यासाठी 
विेळे cash book ठेवायची िरर् नाही.

२६ DBT app साठी िावात network ची िरर् आहे का ? DBT प्रणाली िावस्तरावर हाताळण्यासाठी network ची िरर् अधनवायज आहे.

२७ र्र समर्ा शेत वधडलच्या नाव ेअसले तर मुलाला भमूीहीन म्हणनू लाभ घेता 
येइल का ?

इच्छुक लाभार्थ्याने भधूमहीन म्हणनू घटकाांचा लाभ घेताना त्याचकेडे भधूमहीन असल्याच े
प्रमाणपत्र असणे अधनवायज आहे.

२८ SDAO स्तरावरून DBT प्रणाली द्वारे अर्जसहाय्य अदायिी ची Cash Book मध्ये 
घ्यावी का ?

DBT प्रणाली द्वारे लाभार्थ्यास अर्जसहाय्य होत असल्यामुळे त्याच ेविेळे cash book मध्ये 
क्षते्रीयस्तरावर नोंद ठेवली र्ाणार नाही DBT प्रणाली द्वारे लाभार्थ्यास होणाऱ्या अर्जसहाय्याच े
प्रदान प्रकल्प र्व्यवस्र्ापन कक्ष (PMU) कडून होणार आहे.

२९ DBT Aap मध्ये र्मीनिारक व भमूीहीन हे धवकल्प आहेत तसचे र्र धविवा व 
पधरतक्त्या आधण घटस्र्ोधटत याांच ेही धवकल्प करता येतील का ?

शेळीपालन कुकूटपालन या घटकाांचा लाभ धविवा मधहला याांची नोंदणी करते वळेी त्याांच ेधविवा 
प्रमाणपत्र अपलोड करण्यासाठी Basic Details च्या Tab वर धदले आहे.
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३० भधूमहीन घटकाचा लाभ घेण्यासाठी र्ात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे का ? इच्छुक भधूमहीन शेतकऱ्याकडे र्ात प्रमाणपत्र असणे अधनवायज नाही पण online Registration 

च्या वळेेस र्ात प्रमाणपत्र असल्यास Upload करावे

३१ धर्ल्हा स्तरावर असलेलां Verification & Approval याबद्दल मािजदशजन करावे सवज वयैक्ट्क्तक लाभासाठीच्या घटकाांच ेVerification व Approval हे SDAO स्तरावरून होणार 
असनू र्क्त शेतकरी उत्पादक कां पनी / नोंदणीकृत िटाांसाठीच े(१० लाखापके्षा र्ास्त) 
Verification व Approval हे सांबांधित धर्ल्याच ेप्रकल्प सांचालक, आत्मा स्तरावरून होणार आहे.

३२ online Registration च्या वळेेस 7/12 व ८- अ स्कॅन करून Upload करावयाच े
का ? ग्राम कृिी सांर्ीवनी समीतीला Hard Copy द्यावी लािेल का ?

७/१२ व ८-अ हे Scan करून Upload कराव ेअधतधरक्त Hard Copy ची आवश्यकता नाही.

३३ बायोमेधिक मशीन लॅपटॉपवर आधण कॉम्प्युटर वर चालत नाही
काय कराव े?

सवजप्रर्म ज्या कां पनीच े बायोमेधिक मशीन Device आहे त्या कां पनीचचे RD Service Internet 
द्वारे ज्या लॅपटॉपवर लकवा कॉम्प्युटर वर Uploading च ेकाम सरुु आहे त्यावर Download करून 
Install करणे. तदनांतर त्या बायोमेधिक मशीन कां पनीच्या Custmer Care Services वर र्ोन 
करून ते बायोमेधिक मशीन Intigrate करून घ्याव ेबायोमेधिक मशीन Intigrate प्रधक्रया पणूजपणे 
झाल्यावरच सदर बायोमेधिक मशीन त्या लॅपटॉप लकवा कॉम्प्युटर वर Support करेल.

३४ एका लाभार्ीची र्मीन दोन िावात आहे. दोन्ही िाव ेप्रकल्पात समाधवष्ट आहेत. 
एका िावात लाभार्ीच ेर्धमनीच ेरधर्स्िेशन केले असता पनु्हा दुसया िावात 
लाभार्ीच ेर्धमनीच ेरधर्स्िेशन होत नाही. त्यासाठी काय कराव े?

त्यासाठी Registration Details वर Land Holding वर दुसऱ्या िावाचा ८-अ व सर्व्हे नां. Online 
Update करता येईल.


