
नानाजी देशमखु कृषी संजीवनी �क�पांतग�त �दनांक 12 मे २०२० रोजी कृ�ष ताई प�रसंवाद  ( वे�बनार ) 
काय��मात �वचार�यात आलेले ��न व �यांची उ�रे 

 
अ.�. ��न �वचारणा�या चे नाव  ��न उ�र  

१  अनंत �मसाळ  कृषी �म� आ�ण कृषीताई चा पगार वाढवा. 
कृषी �म� व कृषीताई यांना पगार नसनू �क�पासाठ� केले�या खचा�चा          
मोबदला �दला जातो. सदर मोबदला हे क� �/रा�य शासना�या माग�दश�क         
सचूनेनसुार �नि�चत केले जात.े 

२  �योती शंकर नागरे, कृषी ताई, 
करजगाव  पोखरा योजनाचा खपु फायदा तो लोकांपय�त पोहचवणे आहे. 

कृषी ताई �ह �ाम कृषी सजंीवनी स�मती चे सद�य आहेत, �क�पांतग�त           
�व�वध लाभां�या अमंलबजावणी क�रता �यांनी सदर लाभ लाभा�या�पय�त        
पोहोच�यासाठ� �य�न करावेत.  

३  गोपाल चोपड े 
 सारोळा पीर, तालकुा मोताळा, िज�हा बलुढाणा, या गावासाठ�        
385 अज� असनू मा� 3 शतेक�यांना लाभ �मळाला आहे. कृपया          
उ�र अपे��त. 

�ाम कृषी सजंीवनी स�मती�या बठैक�त �वचार मांडून, कृषी सहा�यक व          
समहुा सहा�यक यां�याशी सपंक�  साधावा. 

४  
दोनगर महादेव 
कृषीताई, जाटनांदरु ता. �श�र 
बीड  

सर, कृषीताईचे मानधन �मळाले नाह�. 
कृपया याबाबत आपण सबं�धत �ाम कृषी सजंीवनी स�मतीशी सपंक�         
साधावा. �क�प �तराव�नह� याबाबत उप�वभागीय कृ�ष अ�धकार� यांना        
सचूना दे�यात येत आहेत. 

५ राम कोकाटे  
 सौ. कमल एकनाथ कोकाटे, म.ु मोरगवहाण पो. भर जॅहा�गर ता.          
�रसोड िज. वा�शम कृषी ताई यांना मानधन �मळत नाह� तर� कृषी           
मं�ी साहेबानी दखल घावी. 

६ संतोष पाट�ल  

मी वशैाल� सतंोष सयू�वशंी रा.गोसा�ववाडी (ड�जा) ता. परांडा िज.         
उ�मानाबाद येथील कृषी ताई �हणनू माझी �नवड झालेल� आहे         
तर� मला आणखीन मानधन �मळाले नाह� आ�ण ते कधी पय�त          
भेटल? 

८  बाळाजी सोनावणे  शतेक�याची कागदप�ाची बेजार� कमी करा. �ाम कृषी सजंीवनी स�मती�या बठैक�त �वचार मांडून, कृषी सहा�यक व          
समहुा सहा�यक यां�याशी सपंक�  साधावा. 
 ९ अमोल पाट�ल  सर, कागदप� ेकमीत कमी घे�यात यावी. 



 
�क�प �तराव�न �नग��मत केले�या माग�दश�क सचूनानसुार �कमान       
कागदप�ांची आव�यकता आहे. माग�दश�क सचूना �य�त�र�त      
कागदप�ांची मागणी होत अस�यास सदरची बाब उप�वभागीय कृ�ष        
अ�धकार� यां�या �नदश�नास आणावी. याउपरह� आप�या सचूनांचा       
सकारा�मक �वचार कर�यात येईल. 

१० ओकंार कोळपे  
कृषी ताई �या नावे शतेी असणे आव�यक आहे का नसेल तर काय            
करता येईल? कृपया मागदश�न करावे �ह �वनतंी.  
-सौ. भजुाड े

कृषीताई �या नावे शतेी असणे आव�यक नाह�. याबाबत�या माग�दश�क         
सचूना �क�पाचे सकेंत�थळ www.mahapocra.gov.in येथे उपल�ध      
आहेत. 

११ संद�प राजरूकर   �ॅ�टर सार�या यां��क बाबींना वयैि�तक योजनेत घे�याचा       
�वचार करावा ह� �वनतंी. 

�ॅ�टर हा घटक �क�पाम�ये वयैि�तक लाभा�या बाबीम�ये समा�व�ट        
केलेला आहे. याबाबत�या स�व�तर माग�दश�क सचूना �क�पाचे       
सकेंत�थळ  www.mahapocra.gov.in येथे उपल�ध आहेत. 

१२ रघनुाथ सलेु  
मी मेघा रघनुाथ सलेु, नागठाणा, तालकुा म�ूत �जापरु, िज�हा        
अकोला, येथील कृषी �म� आहे या खचु� �म�ाई चे मानधन �मळत           
नाह� कृषी म�ंी यांनी दखल �यावी. 

याबाबत कृषी सहा�यक व समहू सहा�यक यां�याशी सपंक�  साधावा 

१३  

आर. स�चन  
गाव- बालाजीनगर धावडंा 
तालकुा-मानोरा, िज�हा 
वाशीम 

अज� दाखल क�न आज आठ म�हने होऊन ह� काय�वाह� झालेल�          
नाह�.  

कृपया याबाबत आपण सबं�धत �ाम कृषी सजंीवनी स�मतीशी सपंक�         
साधावा. �क�प �तराव�नह� याबाबत उप�वभागीय कृ�ष अ�धकार� यांना        
सचूना दे�यात येत आहेत.  

१४ 
ज�मरशा टा. ख ुज�मर 
टाकडी खदु� पो�ट चौहो�टा 
बाजार ता अकोट िज आकोला 

सर, आ�हाला द�ड वष� झाले कोण�याच �कारचे अनदुान �मळाले         
नाह�, कृषी ताई 

कृपया याबाबत आपण सबं�धत �ाम कृषी सजंीवनी स�मतीशी सपंक�         
साधावा. �क�प �तराव�नह� याबाबत उप�वभागीय कृ�ष अ�धकार� यांना        
सचूना दे�यात येत आहेत. 

१५  �ाने�वर भोकरे  प�ुढल फ��स ्कधीपय�त उपल�ध होतील, कृपया माग�दश�न करावे.        
लॉकडाउन चा काह� प�रणाम होणार आहे काय? 

�नधी �मळ�यासाठ� शासनाकडे ��ताव सादर केलेला आहे. �नधी        
उपल�ध होताच पढु�ल अनषु�ंगक आव�यक काय�वाह� ता�काळ कर�यात        
येईल.  

http://www.mahapocra.gov.in/
http://www.mahapocra.gov.in/


१६  रघनुाथ सळेु  
मी मेघा रघनुाथ साहेबराव सळेु, नागठाणा, माझी �नयमाची बाग         
लागवड केले�या मला एक ह�ता �मळाला दसुरा ह�ता �मळाला         
नाह� आहे याची दखल �यावी. 

याबाबत कृषी सहा�यक व समहू सहा�यक यां�याशी सपंक�  साधावा 

१७  �द�प कराळे   पणु� झालेले कामे तीन मह�ने झाले desk 7 वरती प�डींग आहेत           
�यांचे पेम�ट कधी होणार आहे. 

�नधी �मळ�यासाठ� शासनाकडे ��ताव सादर केलेला आहे. �नधी        
उपल�ध होताच पढु�ल अनषु�ंगक आव�यक काय�वाह� ता�काळ कर�यात        
येईल. 

१८  सषुमा पेठे  सर म�हला बचत गट साठ� नवीन योजना स�ु करा�यात �ह          
�वनंती.  

आप�या गरजेवर आधा�रत �क�प अहवाल तयार क�न आपण ना.         
कृ.स.ं �क�पांतग�त लाभ घेऊ शकता. कृपया आपण यासाठ� आपले         
िज��याचे कृषी �यवसाय �वशषे� यांचेशी सपंक�  साधावा. 

१९  �ाने�वर �मसाळ  यवतमाळ �या कृषी ताईचं हा�द�क अ�भनदंन अ�तशय सुदंर        
सा�या भाषमे�ये शतेक�यांना माग�दश�न करतात. 

ध�यवाद! �क�प �वशषे�-मन�ुयबळ यांचेमाफ� त आप�या सदभावना      
�यां�यापय�त पोहच�व�यात येतील. 

२०  द�पक पाट�ल  
�ठबक सचंा�या अनदुानाम�ये काह� बदल होतील का? माग�दश�क सचूनेनसुार अनदुान देय राह�ल.काह� बदल झा�यास       

याबाबत�या माग�दश�क सचूना �क�पाचे अ�धकार� तसेच �क�पाचे       
सकेंत�थळ  www.mahapocra.gov.in येथे उपल�ध कर�यात येतील.  

२१  �वजय कावरखे  गोरेगाव 
ता.सेनगाव िज.�हगंोल� 

गावोगाव गोडाऊन योजना �भावीपणे राब�वणे ज�र� आहे. 
गोडाऊन योजना ह� वयैि�तक �तरावर राब�वता येईल का? 

स�यि�थती �ह बाब गटांमाफ� त राब�व�यात येत.े अ�धक मा�हतीसाठ�        
आपले िज��याचे कृषी �यवसाय �वशषे� यांचेशी सपंक�  साधावा. 

२२  पवार ओकंार  आतापय�त आ�हाला तषुार सचंाचे अनदुान �मळाले नाह�. याबाबत कृषी सहा�यक व समहू सहा�यक यां�याशी सपंक�  साधावा 

२३  सौरभ  
सामदुा�यक शतेतळे मदुती म�ये पणू� झाले आहेत पण �बल         
अपलोड न झा�याने �यांची पवू�समंती र�द झाल� आहे. तर आता          
काय कारावे. 

�क�प �तरावर याबाबत सकारा�मक �वचार कर�यात येत आहे. आपण         
आप�या उप�वभागीय कृषी अ�धकार� यांचेशी सपंक�  साधावा. 

२४  संगीता द�ा�य आगळे, 
सरपंच, उ�मानाबाद  

सब�सडी लवकर �मळावी, कांदाचाळ, पॅकहाऊस वयैि�तक      
�यावीत. 

�नधी उपल�धतनेसुार अनदुान अदायगीची काय�वाह� �व�रत केल� जात.े        
स�यि�थतीत कांदाचाळ, पॅकहाऊस या बाबी गटांनाच देय आहेत. 

२५  �णाल� मयरू पाट�ल  आता पवु�संमती भेटेल का? �नधी उपल�धतनेसुार याबाबत �नण�य घेऊन �क�पातील अ�धका�यांना       
अवगत कर�यात येईल. 

http://www.mahapocra.gov.in/


२६  तायड ेशभुांगी  साहेब 6 तारखे नतंर�या अजा�ना पवू�समंती �मळणार का? �नधी उपल�धतनेसुार याबाबत �नण�य घेऊन �क�पातील अ�धका�यांना       
अवगत कर�यात येईल. 
सदर बाब सचंालक, पणन यांचेशी सबं�धत असनू सदरची बाब व�र�ठ          
�तराव�न �यांचे �नदश�नास आण�यात येईल. 

२७  मीनाताई �वजयराव डहाके  
माझा ��न म�ंी महोदयाला आहे, आम�या गावातील कापसू        
शतेक�यां�या घरात तसाच पडून आहे आ�ण �या कपाशीचा त�ुह�         
यो�य �नण�य लावावा व या म�ह�यात कापसू खरेद� करावा. 

२८  तायड ेशभुांगी रेशीम उ�योगा�वषयी म�हलांना ��श�ण दे�यात यावे. रेशीम उ�योगा�वषयी ��श�ण दे�याची तरतदू �क�पाम�ये आहे. कृपया        
आपण आप�या उप�वभागीय कृ�ष अ�धकार� यांचेशी सपंक�  साधावा. 

२९  कमलबाई गांधीले  नवीन कृषी ताईना �े�नगं कधी �मळणार आहे. 
�क�पा�या सकेंत �थळावर आ�ण Youtube वर ��श�णासाठ� भरपरू        
साम�ी उपल�ध आहेत तसेच पढु�ल ��श�णासाठ� वेळोवेळी सचूना        
दे�यात येतील. 

३०  सजुाता �वीण जाधव  
भमुीह�न शतेमजरुांनी शळेीपालनासाठ� अज� केलेले आहेत �यांना       
पवु� संमतीपण �मळाल� आहे पण खरेद� सदंभा�त ���या पढेु         
गेलेल� नाह�. 

याबाबत कृषी सहा�यक व समहू सहा�यक यां�याशी सपंक�  साधावा 

३१  कमलबाई गांधीले  समहू सहायक आ�ण कृषी सहायक जर आम�या ��नाचे उ�र         
समाधानकारक देत नसतील तर काय करायला पा�हजे? 

आपण आपल� �ाम कृषी सजंीवनी स�मती, उप�वभागीय कृषी अ�धकार�         
�कंवा िज�हा अधी�क कृषी अ�धकार� यांचेशी सपंक�  साधावा. 

 


