आपले सरकार महा-डीबीटी पोटल
सामा य नाग रकांना योजनां या मा यमातून थेट लाभ िमळवून देणे हे आपले सरकार DBT योजनेचे उ
1) आपले सरकार डीबीटी ची मु य वैिश

आहे.

े

शेतकरी कोण याही वेळी कु ठू नही आपले सरकार DBT पोटल वर न दणी क न रा य आिण क पुर कृ त कृ षी
योजनेसाठी अज क शकतात.
 वषभर 24 X 7 अज वीकृ ती व नाममा अज शु क पये २३.६०
 आ थक ल ाका या उपल धतेनुसार ा अजाची गरजेनुसार एकि त संगणक य प तीने सोडत.
 शेतकरी यांनी के ले या अजाची स ि थती या या वापरकता आयडी वाप न कधीही पा शकतात.
 सुलभ पडताळणी आिण पारदशकता यासाठी 7/12 माणप , 8 अ माणप व आधार संलि त बँक खा या या
पासबुकची त, खरेदी या पावतीची त, इ यादी अपलोड क शकतात.
 आपले सरकार DBT या अज
ये या िविवध तरांवर अजदारांना SMS आिण Email अलट ची तरतूद.
 न दणीकृ त अजदार शेतकरी यां या आधार संलि त बँक खा यात थेट लाभ िवतरण.
 आ थक वषात िनवड न झा यास मागील वषाचा अज ा ध न शेतक यांकडू न पु हा शु क आकारले जाणार नाही

येक वष लाभा याना वतःची न दणी व आधार माणीकरण कर याची गरज नाही.

2) शेतक यांसाठी आपले सरकार डीबीटी वर ऑनलाईन अज भर यासाठी मागदशक त वे
 आपले सरकार DBT पोटलवर कृ षी योजनेचे अज भर यासाठी आव यक बाब ची पूतता क न घेण.
े
 कृ षी योजनेसाठी िनधा रत के ले या सव अटी आिण अज भर यासाठी आव यक पा ता िनकष (पा ता िवभाग
तपासा) पूण कर यासाठी अजदार पा आहे क नाही याची खा ी कर याची संपूण जबाबदारी अजदाराची असेल.

 अजदाराची पा ता कोण याही तरावर अवैध आढळू न आली तर याचा/ ितचा अज र कर यात येईल.
 अजदारांनी अंितमतः अज जमा कर यापूव दान के लेले सव तपशील यो य आहेत का हे तपासून यावे, कारण
यानंतर करकोळ बदल कर यासाठी अज परत पाठिव यास के वळ मािहती संपा दत कर यासाठी तरतूद असेल.
ऑनलाईन ारेच असेल अ य कोण याही प तीने भरलेले अज वीकारले
जाणार नाही. अजाम ये िच ह * िच हासह जे िच हां कत े आहेत ते भरणे अिनवाय आहे.

 योजनेसाठी अज सादर कर याची प त फ

3) आपले सरकार डीबीटी पोटल वेश
 आप या णाली (डे कटॉप कवा लॅपटॉप कवा मोबाईल) चे कोणतेही थािपत ाऊजर चा वापर करा
 सहा यक ाउझर पुढील Internet Explorer (IE), Google Chrome, Mozilla Firefox
 आपले सरकार DBT ची https://mahadbtmahait.gov.in ही वैध युआरएल िव करा
4) शेतक यांसाठी महाडीबीटी पोटल संकेत थळ
 https://mahadbtmahait.gov.in/
 शेतकरी योजना हा पयाय िनवडावा.
 संकेत थळावर खाते उघडणे- (USERNAME व PASSWORD)
 अजदार न दणी- (वैयि क लाभाथ / शेतकरी गट/ सं था)
 आधार मांक माणीकरण- वैयि क लाभाथ .
 वैयि क तपशील /गटाची मािहती भरणे.
 कृ षी िवभागामाफत दे यात येणा या शेती िनगिडत िविवध बाब साठी अज करणे.

