
 

 

आपले सरकार DBT पोर्टल 

 

आपले सरकार DBT हा महाराष्ट्र शासनाचा एक अग्रगण्य उपक्रम असनू, सामान्य नागररकाांना योजनाांच्या 

माध्यमातनू थेट लाभ ममळवनू दणे्यासाठी उभारलेले एक अमितीय व्यासपीठ आह.े 

राज्य DBT आमि सेवा पोटटलचे मखु्य पषृ्ठ मवकमसत करि े आमि मवमवध DBT योजनाांसाठी आमि कृषी 

योजनाांमार्ट त सरुु होिाऱ्या मवमवध सेवाांसाठी आांतररक कायटप्रवाह व्यवस्थापन आमि सामग्री व्यवस्थापनाचे 

व्यासपीठ तयार करिे, ह ेआपले सरकार DBT योजनेचे प्रमखु उमिष्ट आह.े 

 

१. आपले सरकार DBT ची मुख्य वैशिष््टये: 

शतेकरी कोित्याही वळेी, कुठूनही आपले सरकार DBT च्या पोटटलवरून नोंदिी करून राज्य आमि कें द्र परुस्कृत 

कृषी योजनेसाठी अजट करू शकतात. 

शतेकरी त्याांनी केलेल्या अजाटची सद्यमस्थती त्याांच्या वापरकताट आयडी वापरून कधीही पाहू शकतात. 

सलुभ पडताळिी आमि पारदशटकता यासाठी ७/१२ प्रमािपत्र, ८ अ प्रमािपत्र, आधार सांलमननत बँक खात्याच्या 

पासबकुची प्रत, खरेदीच्या पावतीची प्रत, इ. अपलोड करू शकतात. 

आपले सरकार DBT च्या अजट प्रमक्रयेच्या मवमवध स्तराांवर अजटदाराांना एसएमएस आमि ईमले अलटटची तरतदू. 

नोंदिीकृत अजटदार/ शतेकरी याांच्या आधार सांलमननत बँक खात्यात थेट लाभ मवतरि. 

मांजरूी प्रामधकरिासाठी अजट मांजरुीची सलुभ प्रमक्रया. 

भमूमका आधाररत यमुनक वापरकताट आयडी आमि पासवडट उपलब्ध. 

मवभाग / राज्य प्रामधकरि याांच्यािारे कृषी योजना अजाांच्या दखेरेखीची पारदशटकता. 

 

 



२. िेतकऱयाांसाठी आपले सरकार DBT वर ऑनलाइन अर्ट भरण्यासाठी मार्टदिटक तत्वे 

शकै्षमिक सत्र २०१७-१८ पासनू आधार क्रमाांक आवश्यक आह.े आधार नोंदिी न झालेले शतेकरीसदु्धा आपले 

सरकार DBT पोटटलवर नोंदिी करू शकतात. 

अजटदाराांना समूचत केले जाते, कृपया मागटदशटक पमुस्तकेचे काळजीपवूटक अवलोकन करावे आमि  आपले सरकार 

DBT पोटटलवर कृषी योजनेचे अजट भरण्यासाठी आवश्यक बाबींची पतूटता करून घिे.े 

कृषी योजनसेाठी मनधाटररत केलेल्या सवट अटी आमि अजट भरण्यासाठी आवश्यक पात्रता मनकष (पात्रता मवभाग 

तपासा) पिूट करण्यासाठी अजटदार पात्र आह ेमक नाही, याची खात्री करण्याची सांपिूट जबाबदारी अजटदाराची असेल. 

अजटदाराची पात्रता कोित्याही स्तरावर अवधै आढळून आली, तर त्याचा / मतचा अजट रि करण्यात येईल. 

अजटदाराने अांमतमतः अजट जमा करण्यापवूी त्याच्या / मतच्या िारे प्रदान केलेले सवट तपशील योनय आहते का, ह े

तपासनू घ्याव,े कारि त्यानांतर मकरकोळ बदल करण्यासाठी अजट परत पाठमवण्यास केवळ मामहती सांपामदत 

करण्यासाठी तरतदू असेल.. 

कृषी योजनसेाठी अजट सादर करण्याची पद्धत र्क्त ऑनलाईनिारेच असेल. अन्य कोित्याही पद्धतीने भरलेले अजट 

स्वीकारले  जािार नाही. 

अजाटमध्ये "*"  मचन्हासह ज ेमचन्हाांमकत के्षत्र आहते, ते भरिे अमनवायट आह.े 

 

३. आपले सरकार DBT पोर्टल प्रवेि 

आपल्या प्रिाली (डेस्कटॉप मकां वा लॅपटॉप) च्या कोित्याही स्थामपत ब्राऊझरचा वापर करा. 

सहाय्यक ब्राउझर खालीलप्रमािे : 

Internet Explorer (IE), Google Chrome, Mozilla Firefox 

मशर्ारस केलेले आवतृ्ती : 

10+ 55+ 54+ 

आपले सरकार DBT मखु्यपषृ्ठ पाहण्यासाठी आपले सरकार DBTची https://mahadbtmahait.gov.in मह वधै 

यआुरएल प्रमवष्ठ करा. 

 

 

https://mahadbtmahait.gov.in/


४. मुख्यपृष्ठ: 

 

आपले सरकार DBT मखु्यपषृ्ठामध्ये खालील वमैशष््टये प्रदमशटत केली आहते : 

आमच्या मवषयी 

सचूना 

तक्रार 

पररपत्रके आमि अद्यतने 

नेहमीच ेप्रश्न 

मागटदशटन पमुस्तका  

महत्वपूिट दवु े

मवभाग 

योजना 



लॉग इन 

नोंदिी 

मदत कक्ष 

मनधी मवतररत 

नोंदिीकृत वापरकते 

योजना लाग ू

आमच्या शवषयी : 

रे्र-अमभयाांमत्रकीच्या माध्यमातनू कल्यािकारी योजनाांमधील मवद्यमान प्रमक्रयेतील  मामहती / मनधीच े मवतरि 

सलुभ व जलद गतीने होि ेआमि अचकू लाभाथी गट मनमित करि,े पारदशटक व्यवहार तसेच मवद्यमान यांत्रितेील 

त्रटुी कमी करि,े ह ेशासकीय मवतरि प्रिालीचे र्ायद ेसुधारण्याचे मखु्य उमिष्ट आह.े आपले सरकार DBT हा 

महाराष्ट्र शासनाचा अग्रगण्य उपक्रम आह.े 

सूचना फलक: 

सचूना र्लक हा मवभाग सरकारिारे जाहीर केलेल्या नवीन सरकारी योजना आमि मवमवध अद्ययावत योजनाांची 

घोषिा दशटमवतो.  

तक्रार: 

नागररकाांना येिाऱ्या समस्याांचे मनरसन करण्यासाठी व त्याांच्या सचूना पाठवण्यासाठी तक्रार पयाटय उपलब्ध आह.े 

पररपत्रके आशि अद्यतने: 

पररपत्रके आमि अद्यतने हा मवभाग सरकारिारे पाररत नवीन पररपत्रके आमि अद्यतने दशटमवतो.   

नेहमीचे प्रश्न : 

नेहमीचे प्रश्न हा मवभाग पोटटल सांबांमधत प्रश्नावली दशटमवतो 

मार्टदिटन पुशततका: 

पोटटल सांबांमधत सवट मामहती, अजटदाराांना येिाऱ्या समस्याांचे मनराकरि आमि इतर प्रश्न सोडवण्यासाठी मागटदशटन 

पमुस्तका उपलब्ध आह.े 

 



महत्वपूिट दुवे: 

या मवभागात सरकारिारे प्रदान योजनाांसांबांमधत महत्वपूिट दवु ेसमूचबद्ध केले आहते. योजना अांतगटत अथवा बाह्य 

अस ूशकतात. 

शवभार्: 

या मवभागात योजना आमि र्ायद ेप्रदान करिाऱ्या मवभागाांची मामहती प्रदमशटत आह.े 

योर्ना: 

या मवभागात नागररकाांच्या मामहतीसाठी सवट सरकारी मवभागाांमार्ट त उपलब्ध योजनाांची मामहती  प्रदमशटत आह.े 

लॉशर्न तक्रीन: 

नोंदिीकृत वापरकत्याांसाठी पोटटलवर लॉमगन करण्यासाठी लॉमगन स्क्रीन. 

नोंदिी: 

अजटदार ऑनलाईन नोंदिीिारे नोंदिी करून नोंदिीकृत वापरकताट आयडी (User Name) आमि पासवडट 

(Password) वापरून सांबांमधत योजनाांचा लाभ घऊे शकतात. 

मदत कक्ष: 

नागररक आपले सरकार DBT पोटटल सांबांमधत आपल्या प्रश्नाांसांदभाटत  अमधक मामहतीसाठी उपलब्ध हले्पलाईन 

क्रमाांकावर सांपकट  करू शकतात. 

शनधी शवतररत: 

हा मवभाग सरकारिारे मवमवध योजनाांसाठी मवतररत मनधी प्रदमशटत करतो. 

योर्ना लारू्: 

हा मवभाग पोटटलिारे मवमवध योजनाांसाठी केलेल्या एकूि अजाांची  मामहती प्रदमशटत करतो. 

 

 

 

 



५. आपले सरकार DBT साठी ऑनलाईन नोंदिी : 

अजटदार ऑनलाईन नोंदिीिारे स्वतः नोंदिी करू शकतात. 

ऑनलाईन नोंदिी पढुील वेबसाईटिारे करता येईल : https://mahadbtmahait.gov.in 

नवीन नोंदिी करण्यासाठी "New Applicant Registration " बटि वर मललक करा 

 

५.१. आधार क्रमाांकाचा उपयोर् करून नोंदिी करिे 

नोंदिी प्रमक्रया खालीलप्रमाि े: 

 

 

पायरी १ - नोंदिी प्रकार - वयैमक्तक / गट 

वयैमक्तक - स्वतांत्रररत्या वयैमक्तक अजट भरिाऱ्या शेतकऱ्याने हा पयाटय मनवडावा.  

गट - सहकारी सांस्था नोंदिी, शतेकरी उत्पादक कां पनी, गरै सरकारी सांस्था, शतेकरी गट, उद्योजक 

पायरी १ : तमुच्याकडे आधार काडट आह?े 

कृपया नोंदिी प्रमक्रया चाल ूठेवण्यासाठी "Yes" पयाटय मनवडा आमि "Continue" बटि वर मललक करा 

पायरी २ : प्रमािीकरि प्रकार मनवडा - दोन प्रमािीकरि प्रकार उपलब्ध आहते 

OTP - मोबाइल नांबर आधार नोंदिीकृत असेल, तर वापरकताट (User) प्रमािीकरि प्रकार "OTP" मनवडा. 

https://mahadbtmahait.gov.in/


बायोममेरक - मोबाइल नांबर आधार नोंदिीकृत नसेल, तर वापरकताट (User) प्रमािीकरि प्रकार "Biometric" 

मनवडा 

मोबाइल नांबर आधार नोंदिीकृत असेल तर प्रमािीकरि प्रकार "OTP" मनवडा 

महाराष्ट्र शासनाला DBT साठी आधार मववरि बिल सांमती दणे्यासाठी "Consent Check Box" वर मललक 

करा. 

 

वधै आधार क्रमाांक प्रमवष्ट (type) करा आमि "send OTP" बटि वर मललक करा. प्रिाली (system) आधार 

क्रमाांक प्रमामित करून प्रिाली मनममटत (system generated) "OTP" आधार नोंदिीकृत  मोबाइल क्रमाांक वर 

पाठमवते   

 



एक सचूना सांदशे प्रदमशटत होतो - आधार प्रमािीकरिासाठी "OTP" आपल्या आधार नोंदिीकृत  मोबाइल क्रमाांक 

वर पाठमवण्यात आला आह.े "OK" बटि वर मललक करा 

 

प्रिाली प्राप्त "OTP" प्रमवष्ट (type) करा - 'Verify OTP'  बटि वर मललक करा 

यशस्वी OTP पडताळिी केल्याची सचूना स्क्रीनवर प्रदमशटत होईल -  "प्रमािीकरि यशस्वी! कृपया सरुु ठेवा". 

नोंदिीकरि प्रमक्रया सरुु ठेवण्यासाठी "OK" बटि वर मललक करा 

पायरी ३: यशस्वी OTP तपासिी (सत्यापन) केल्यानांतर अजटदाराचे UIDAI कडून प्राप्त तपशील प्रमसद्ध होईल : 

* वयैमक्तक मामहती तपशील 

* वास्तव्याच्या तपशील  

* बँक तपशील 

तपमशलाांमध्ये काही बदल असल्यास, मामहती अद्ययावत करण्यासाठी अजटदाराने UIDAI अथवा जवळच्या 

आधार नोंदिी कें द्राशी सांपकट  साधावा. 



 

पायरी-४ : अजटदाराचे वापरकताट नाव आमि पासवडट मनमाटि करि े: प्रिालीमध्ये प्रवशे करण्यासाठी अजटदाराने 

वापरकताट नाव आमि पासवडट मनमाटि करि ेआवश्यक आहे 



 

वापरकताट नाव (Username) - सचूना  

अजटदाराने वापरकताट नाव असे मनवडाव ेमक ज ेयाअगोदर प्रिालीमध्ये वापरलेले नाही व अन्यन्य आह.े  

वापरकताट नावामध्ये (Username) केवळ अक्षरे आमि सांख्या असाव्यात आमि कमीत कमी ४ व जास्तीत जास्त 

१५ विट असावते.  

टीप मवभागात सांकेतशब्दचे (पासवडट) स्वरूप कसे असाव ेत्याबिल सचूना प्रदमशटत केली जाते. 

अजटदाराने वापरकताट नाव (Username), सांकेतशब्द (पासवडट) आमि सांकेतशब्द (पासवडट) पषु्टी प्रमवष्ट करा. 

अजटदाराने आपला वयैमक्तक वधै मोबाईल क्रमाांक प्रमवष्ट करावा. प्रिाली ला अजटदाराची ओळख पटवण्यासाठी ही 

पायरी अमनवायट आह.े अजटदाराने मोबाईल क्रमाांक प्रमवष्ट करून ‘Get OTP for Mobile Number 

Verification’ बटनवर मललक करा. अजटदाराने प्राप्त OTP मदलेल्या मजकूर बॉलसमध्ये प्रमवष्ट करून ‘Verify 

OTP for Mobile Number’ बटन वर मललक कराव.े प्राप्त OTP केवळ ३० मममनटाांसाठी वधै असेल.  



 

अजटदाराने आपला वधै ई-मले आयडी प्रमवष्ट करून बटनवर मललक कराव.े  

टीप : ई-मले आयडी सत्यापन अमनवायट नाही, परांत ुआपल्या अजाटबाबतची अद्यतने वेळोवळेी प्राप्त होण्यासाठी ई-

मले आयडी सत्यापन करण्यासाठी अजटदारास मशर्ारस केली जाते. यासाठी अजटदाराने ई-मले आयडी प्रमवष्ट करून 

‘Get OTP for Email ID Verification’ बटन वर मललक कराव.े ई-मले आयडी वर प्राप्त OTP मदलेल्या 

मजकूर बॉलसमध्ये प्रमवष्ट करून ‘Verify OTP for Email ID’ बटन वर मललक कराव.े प्राप्त OTP केवळ ३० 

मममनटाांसाठी वधै असेल.   

 

सत्यापन पडताळिी नांतर, कॅप्चा प्रमवष्ट करून बटन वर मललक करा.  

अजटदार नोंदिीकृत यजूर आयडी व पासवडट वापरून आपले सरकार डीबीटी पोटटलवर लॉमगन करू शकतात 

 

 

 



५.२ नॉन आधारद्वारे नोंदिीकरि 

पायरी १ : 'नवीन अजटदार नोंदिी' वर मललक करा. अजटदारास नोंदिीकरिासाठी खालील पयाटय उपलब्ध आहते. 

अ. प्रश्न - आपल्याकडे आधार क्रमाांक आह ेका? 'No' पयाटय मनवडा आमि सरुु ठेवा 

 

 

‘No’ पयाटय मनवडल्यास “आपल्याकडे आधार नावनोंदिी आयडी आह ेका?” प्रश्न मवचारण्यात येईल. 

 



जर ‘Yes’ पयाटय मनवडला तर “आपि आपल्या आधार नावनोंदिी आयडी ची सद्यमस्थती जािनू घऊे इमच्िता 

का?” प्रश्न प्रदमशटत होईल. पनु्हा ‘Yes’ पयाटय मनवडला तर नवीन टॅबमध्ये UIDAI ची अमधकृत  वबेसाईट 

प्रदमशटत होऊन पोटटलवर वरीलप्रमाि ेस्क्रीन प्रदमशटत होईल.  

नावनोंदिी आयडी ची सद्यमस्थती जािनू घेतल्यानांतर  

जर अजटदाराने ‘Generated’ बटन वर मललक केले तर पढुील प्रमक्रया आधार क्रमाांक नोंदिीकरि िारे सरुु राहील.  

जर अजटदाराने ‘Under Process’ बटन वर मललक केले तर पढुील प्रमक्रया आधार क्रमाांक नोंदिीकरि िारे सरुु 

राहील.  

जर अजटदाराने ‘Rejected’ बटन वर मललक केले तर पढुील प्रमक्रया नॉन आधार नवीन नोंदिीकरि प्रवाहा िारे सरुु 

राहील. 

ब. प्रश्न - आपल्याकडे आधार क्रमाांक आह ेका? 'No' पयाटय मनवडा आमि सरुु ठेवा 

 

 

‘No’ पयाटय मनवडल्यास “आपल्याकडे आधार नावनोंदिी आयडी आह ेका?” प्रश्न मवचारण्यात येईल. जर ‘Yes’ 

पयाटय मनवडला 



 

तर “आपि आपल्या आधार नावनोंदिी आयडी ची सद्यमस्थती जािनू घऊे इमच्िता का?” प्रश्न प्रदमशटत होईल. 

‘No’ पयाटय मनवडल्यास नवीन नोंदिी (नॉन आधार प्रमक्रया) स्क्रीन प्रदमशटत होईल. 

क. प्रश्न - आपल्याकडे आधार क्रमाांक आह ेका? 'No' पयाटय मनवडा आमि सरुु ठेवा.  

 

 

जर ‘No’ पयाटय मनवडला तर आपि आपल्या आधार नावनोंदिी आयडी ची सद्यमस्थती जािनू घऊे इमच्िता का? 

प्रश्न प्रदमशटत होईल. जर अजटदाराने ‘No’ पयाटय मनवडल्यास अजटदारास नवीन नोंदिी (नॉन आधार प्रमक्रया) शी 

मनदमेशत करण्यात येईल. 

 

 

 



पायरी २ : नवीन नोंदिी (नॉन आधार) पषृ्ठ प्रदमशटत होईल. 

 

अजटदार “Book Appointment for Aadhar” वर मललक करून आधार योजनेसाठी नावनोंदिी करू शकतात. 

अजटदाराने आपला वयैमक्तक वधै मोबाईल क्रमाांक प्रमवष्ट करावा. प्रिाली ला अजटदाराची ओळख पटवण्यासाठी ही 

पायरी अमनवायट आह.े अजटदाराने मोबाईल क्रमाांक प्रमवष्ट करून ‘Get OTP for Mobile Number 

Verification’ बटनवर मललक करा. अजटदाराने प्राप्त OTP मदलेल्या मजकूर बॉलसमध्ये प्रमवष्ट करून ‘Verify 

OTP for Mobile Number’ बटन वर मललक कराव.े प्राप्त OTP केवळ ३० मममनटाांसाठी वधै असेल.  

अजटदाराने आपला वधै ई-मेल आयडी प्रमवष्ट करून Get OTP for Email ID Verification बटनवर मललक 

कराव.े  

टीप : ई-मले आयडी सत्यापन अमनवायट नाही, परांत ुआपल्या अजाटबाबतची अद्यतने वेळोवळेी प्राप्त होण्यासाठी ई-

मले आयडी सत्यापन करण्यासाठी अजटदारास मशर्ारस केली जाते. यासाठी अजटदाराने ई-मले आयडी प्रमवष्ट करून 

‘Get OTP for Email ID Verification’ बटन वर मललक कराव.े ई-मले आयडी वर प्राप्त OTP मदलेल्या 

मजकूर बॉलसमध्य ेप्रमवष्ट करून ‘Verify OTP for Email ID’ बटन वर मललक कराव.े प्राप्त OTP केवळ ३० 

मममनटाांसाठी वधै असेल.   

 

 

 



 

पायरी ३ - र्ॉमट मधील पढुील मामहती प्रमवष्ट करा. 

 

नॉन आधार कायटप्रमक्रयेसाठी अजटदाराने मलूभतू मामहती प्रमवष्ट करा. 

अजटदाराचे नाव  

जन्मतारीख मनवडा  

मदलेल्या ड्रॉपडाऊन सचूीमधनू आपले मलांग मनवडा.  

अजटदाराचा अमधवास तपशील भरा.  

मदलेल्या ड्रॉपडाऊन सचूीमधनू राज्य मनवडा.  

राज्यमनहाय प्रदमशटत सचूीमधनू मजल्हा मनवडा.  

मजल्हामनहाय प्रदमशटत सचूीमधून तालकुा मनवडा. 

मपनकोड प्रमवष्ट करा. 

 



 

१. ओळख परुावा - मदलेल्या ड्रॉपडाऊन सचूीमधनू पयाटय मनवडा आमि र्ाईल अपलोड करा.  

 PDF र्ाइल 256kb पेक्षा कमी असावी आमि jpeg/jpg र्ाइलचा आकार 5kb पासनू 20kb पयांत असावा. 

२. अमधवास परुावा - मदलेल्या ड्रॉपडाऊन सचूीमधनू पयाटय मनवडा आमि र्ाईल अपलोड करा.  

PDF र्ाइल 256kb पेक्षा कमी असावी आमि jpeg / jpg र्ाइलचा आकार 5kb पासनू 20kb पयांत असावा. 

३. जन्म परुावा - मदलेल्या ड्रॉपडाऊन सचूीमधनू पयाटय मनवडा आमि र्ाईल अपलोड करा.  

PDF र्ाइल 256kb पेक्षा कमी असावी आमि jpeg / jpg र्ाइलचा आकार 5kb पासनू 20kb पयांत असावा. 

४. नातेसांबांध परुावा - मदलेल्या ड्रॉपडाऊन सचूीमधनू पयाटय मनवडा आमि र्ाईल अपलोड करा  

PDF र्ाइल 256kb पेक्षा कमी असावी आमि jpeg / jpg र्ाइलचा आकार 5kb पासनू 20kb पयांत असावा. 

 

 

 

 



पायरी ५ – 

 

५.३ र्र् नोंदिी 

शतेक-याांसाठी महाडीबीटी पोटटलवर, गट हा पयाटय वापरून गट नोंदिी नोंदिी शलय आह.े अजटदाराने गट रेमडओ 

बटि मनवडून मदलेल्या सचूीमधनू आपला गट  प्रकार मनवडावा.  

गट प्रकार पढुीलप्रमाि ेमवभागण्यात आलेले आहते.  

१. शतेकरी गट  

२. सहकारी सांस्था  

३. शतेकरी उत्पादक कां पनी 



४. गरै सरकारी सांस्था 

५. उद्योजक 

अ. शतेकरी गट 

 



 

अजटदाराने शतेकरी गटाच्या र्ॉमटमधील सांपूिट तपशील भरिे आवश्यक आह.े  

र्ॉमट मधील सवट तपशील भरल्यानांतर, अजटदाराने वापरकताटनाव आमि पासवडट प्रमवष्ट करून आमि नोंदिी बटनवर 

मललक करा. 

 

 

 

 



ब. सहकारी सांतथा. 

 



 

अजटदाराने सहकारी सांस्था ह्या गटाच्या र्ॉमटमधील सांपिूट तपशील भरि ेआवश्यक आह.े  

र्ॉमट मधील सवट तपशील भरल्यानांतर, अजटदाराने वापरकताटनाव आमि पासवडट प्रमवष्ट करून आमि नोंदिी बटनवर 

मललक करा. 

 

 

 



क. शतेकरी उत्पादक कां पनी 

 



 

अजटदाराने शतेकरी उत्पादक कां पनी ह्या गटाच्या र्ॉमटमधील सांपिूट तपशील भरि ेआवश्यक आह.े  

र्ॉमट मधील सवट तपशील भरल्यानांतर, अजटदाराने वापरकताटनाव आमि पासवडट प्रमवष्ट करून आमि नोंदिी 

बटनवर मललक करा. 

 

 

 

 

 

 



ड. गरै सरकारी सांस्था 

 



 

अजटदाराने गरै सरकारी सांस्था ह्या गटाच्या र्ॉमटमधील सांपिूट तपशील भरि ेआवश्यक आह.े  

र्ॉमट मधील सवट तपशील भरल्यानांतर, अजटदाराने वापरकताटनाव आमि पासवडट प्रमवष्ट करून आमि नोंदिी 

बटनवर मललक करा. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



इ. उद्योजक 

 



 

अजटदाराने उद्योजक ह्या गटाच्या र्ॉमटमधील सांपिूट तपशील भरि ेआवश्यक आह.े  

र्ॉमट मधील सवट तपशील भरल्यानांतर, अजटदाराने वापरकताटनाव आमि पासवडट प्रमवष्ट करून आमि नोंदिी 

बटनवर मललक करा. 

 

 

 

 

 



६. वापरकताट लॉशर्न : 

आपले सरकार DBT पोटटलवर लॉमगन करण्यासाठी, अजटदाराने पढुील पायरीचा अवलांब करा. 

अ. “Applicant Login” बटन वर मललक करा. 

 

ब. वापरकताटनाव व पासवडट - नोंदिीकृत वापरकताटनाव आमि पासवडट वापरून लॉग-इन. 

क. कॅप्चा - वधै कॅप्चा प्रमवष्ट करा आमि “Login Here” बटन वर मललक करा 

वापरकताट नाव (Username) मवसरलात :  

अजटदार DBT पोटटलवर लॉमगन करण्यासाठी वापरण्यात येिारा वापरकताट नाव मवसरल्यास, DBT पोटटलच्या 

मखु्य पषृ्ठावरील "Forgot Username" बटनवर मललक करा.  



 

 

अजटदारास स्वतःचे पिूट नाव, जन्मतारीख आमि  पोटटलवर नोंदिीकृत मोबाइल नांबर प्रमवष्ट करि ेआवश्यक आह.े 

तपशील प्रमवष्ट केल्यानांतर, Get User Name बटिवर मललक करा. 

 

Get username बटि वर मललक केल्यानांतर, उपरोक्त पॉप अप सांदशे प्रदमशटत केला जाईल. OK मललक करा 



अजटदारास नोंदिीकृत मोबाइल क्रमाांकावर "User Name" प्रदमशटत करिारा सांदशे प्राप्त होईल. पढुच्या वळेेस 

लॉमगन करताना अजटदाराने वापरकताट नाव प्रमवष्ट कराव.े 

सांकेतिब्द (पासवर्ट) शवसरलात :  

अजटदार DBT पोटटलवर लॉमगन करण्यासाठी वापरण्यात येिारा सांकेतशब्द (पासवडट) मवसरल्यास, DBT 

पोटटलच्या मखु्य पषृ्ठावरील "Forgot Password" बटनवर मललक करा.  

 

 

उपरोक्त स्क्रीनवर, अजटदाराने पोटटलवर लॉमगन करण्यासाठी वापरले जािारे आपले वापरकताट नाव प्रमवष्ट कराव ेव 

"Get OTP" बटनवर मललक करा. प्रमवष्ट केलेले वापरकताट नाव वधै असेल तरच खालील स्क्रीन प्रदमशटत होईल.  



 

"Ok" बटन वर मललक करा 

पोटटलवर नोंदिीकरिाच्या प्रमक्रयेत प्रमवष्ट केलेल्या नोंनीकृत मोबाइल क्रमाांकावर अजटदारास OTP सांदशे प्राप्त 

होईल. अजटदाराने प्राप्त OTP प्रमवष्ट करून नवीन सांकेतशब्द (पासवडट) प्रमवष्ट करावा आमि सांकेतशब्द (पासवडट) 

पषु्टी करावी. उपरोक्त पायरी पिूट झाल्यावर "Set Password" बटनवर मललक करा  

७. वापरकताट र्िॅबोर्ट: 

पोटटलवर यशस्वी लॉमगन केल्यानांतर, वापरकत्याटस पढुील स्वागत पषृ्ठ प्रदमशटत होईल. 

 

७.१. र्ावी बारू् : मेनू 

अजटदाराच्या डॅशबोडटवर डाव्या बाजसू खालील गोष्टी दशटमवल्या आहते: 

१. मखु्यपषृ्ठ  

अजटदार लॉमगन केल्यानांतर मखु्य पषृ्ठावर येईल.  

१. मखु्यपषृ्ठ मामहती : अजटदार प्रोर्ाइल पिूटता मस्थती पाहू शकतो आमि त्यानुसार माहीती जोडू मकां वा अद्ययावत 

करु शकतो. तसेच अजटदार आपल्या प्रोर्ाईल पात्रतेनसुार “Suggested Eligible Schemes” पाहू शकतो. 

२. प्रोर्ाइल  

प्रोर्ाइल तपशील भरण्यासाठी "Profile" बटन वर मललक करा  

प्रोर्ाइल खालील श्रेिींमध्ये मवस्ताररत आह.े  



१  वयैमक्तक माहीती - अजटदार या श्रेिीमध्ये आपली वयैमक्तक मामहती भरू शकतात - वयैमक्तक तपशील, 

अमधवास तपशील, उत्पन्न तपशील, पात्रता तपशील, जातीचा तपशील, इ. 

 

वयैमक्तक मामहती 

वयैमक्तक मामहती : 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

आधार क्रमाांक : नोंदिीकृत लॉग इन वापरकत्याटचा आधार क्रमाांक प्रदमशटत केला जाईल. जर वापरकत्याटने 

नॉन-आधारिारे नोंदिी केली असेल तर आधार क्रमाांक मजकूर बॉलस ररक्त असेल. आधार नावनोंदिीच्या 

साहाय्याने प्राप्त आधार क्रमाांक त्याने / मतने मलांक करि ेअथवा जोडि ेअपेमक्षत आह.े 

 



नाव : 

मोबाइल नांबर : 

ई - मले आयडी : 

जन्म तारीख : 

वय : 

मलांग : 

पमहले नाव : 

मधले नाव : 

आडनाव : 

पॅन क्रमाांक : 

नोंद – DBT योजनेअांतगटत लाभार्थयाांना रलकम मवतररत होण्यासाठी, ज्या अजटदाराांनी नॉन-आधार 

कायटप्रवाहाांतगटत नोंदिी केली आह,े त्याांनी ‘आधारनसुार प्रोर्ाइल अद्यतमनत’ (Update Profile as per 

Aadhar) बटन वर मललक करि ेअमनवायट आह.े अजटदाराने प्राप्त आधार क्रमाांक प्रमवष्ट करावा. 

 

वापरकत्याटने ‘Link Aadhar’ बटन वर मललक करावे 



 

आधार क्रमाांक प्रमवष्ट केल्यावर ‘Send OTP’ वर मललक करा आमि प्राप्त OTP मदलेल्या मजकूरबॉलस मध्ये 

प्रमवष्ट करा. 

 

OTP यशस्वीररत्या सत्यामपत केल्यानांतर, अजटदाराची मामहती स्क्रीनवर प्रदमशटत करण्यात येईल. अजटदाराने 

तपशील सत्यामपत करून आधार तपमशलानसुार प्रोर्ाइल अद्यतमनत करण्यासाठी ‘अद्यतमनत प्रोर्ाइल’ 

(Update Profile) बटि वर मललक कराव.े 

 

 



जात तपशील 

 

जात तपशील: 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

जातीचा वगट: 

जात: 

उपजात: 

आपल्याकडे जात प्रमािपत्र आह ेका? 

जात प्रमािपत्र आपले सरकार सेवा कें द्रातनू मकां वा आपले सरकार पोटटलवरून प्राप्त झाले आह ेका आमि त्यावर 

बारकोड नमदू आह ेका? 

जात प्रमािपत्र क्रमाांक: 

 

 

 

 



उत्पन्न तपशील 

 

उत्पन्न तपशील: 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े 

कौटुांमबक उत्पन्न: 

आपल्याकडे उत्पन्न प्रमािपत्र आह ेका? 

उत्पन्न प्रमािपत्र आपले सरकार सेवा कें द्रातनू मकां वा आपले सरकार पोटटलवरून प्राप्त झाले आह ेका आमि त्यावर 

बारकोड नमदू आह ेका? 

बारकोड तपशील प्रमवष्ट करा: 

 

 

 

 

 

 

 

 



अमधवास तपशील: 

 

अमधवास तपशील: 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

आपि महाराष्ट्र राज्याचे रमहवासी आहात का? 

आपल्याकडे अमधवास प्रमािपत्र (स्वत: / पालक) आह ेका? 

अमधवास प्रमािपत्र आपले सरकार सेवा कें द्रातनू मकां वा आपले सरकार पोटटलवरून प्राप्त झाले आह ेका आमि 

त्यावर बारकोड नमदू आह ेका? 

बारकोड तपशील प्रमवष्ट करा :  

 

 

 

 

 

 

 

 



वयैमक्तक पात्रता तपशील 

 

वयैमक्तक पात्रता तपशील: 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

आपि पगारदार आहात का? 

कामाचा प्रकार: 

मवकलाांगता प्रकार: 

मवकलाांग व्यक्ती? 

आपल्याकडे मवकलाांगता प्रमािपत्र आह े(होय / नाही): 

आपिाांस भावांड मकती? 

बँक तपशील 

 

बँक तपशील : 

आपले जनधन खाते आधार क्रमाांकाशी सांलमननत आह ेका? 

 

 



२. पत्ता तपशील - अजटदाराने वास्तव्याचा तपशील भरावा. 

 

कायम पत्ता आमि पत्रव्यवहार पत्ता तपशील  

स्थायी (कायमस्वरूपी) पत्ता तपशील: 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

पत्ता: 

राज्य: 

मजल्हा: 

तालकुा: 

गाव: 

मपन कोड: 



“पत्रव्यवहाराचा पत्ता आमि स्थायी (कायमस्वरूपी) वास्तव्याचा पत्ता एकच आह ेका?” जर Yes पयाटय मनवडला 

तर स्थायी (कायमस्वरूपी) वास्तव्याच्या पत्त्यातील मजकूर पत्रव्यवहाराच्या पत्त्यातील तपशीलामध्ये कॉपी केले 

जातील. जर No पयाटय मनवडला तर अजटदाराने पत्रव्यवहार पत्त्याचे तपशील स्वतः प्रमवष्ट कराव.े 

पत्रव्यवहार पत्ता तपशील: 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

पत्ता: 

राज्य: 

मजल्हा: 

तालकुा: 

गाव: 

मपन कोड: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



३. कुटुांबाचे तपशील : अजटदाराने  कुटुांबाशी सांबांमधत तपशील भराव े - 

 

कुटुांबाचे तपशील 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

ववैामहक मस्थती (मववामहत / अमववामहत) : 

आधार क्रमाांक :  

शीषटक : 

नाव : 

जन्मतारीख : 

अजटदाराशी नाते : 

 

 

 

 



४. जमीन तपशील : अजटदाराने जममनीशी  सांबांमधत तपशील भराव े - 

 

जमीन तपशील 

जमीन तपशील 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

आपल्याकडे एकापेक्षा जास्त गावाांमध्ये जमीन आह ेका? - शतेक-याांनी रेमडओ बटिच्या साहाय्याने होय मकां वा 

नाही पयाटय मनवडावा.  

राज्य - मलूभतूररत्या, येथे महाराष्ट्र राज्य मनवडलेले असेल आमि ते बदलता येिार नाही.  

मजल्हा - जमीन मजथे मस्थत आह ेत्या मजल्ह्याांच्या ड्रॉपडाउन सचूीमधनू मजल्हा मनवडा 



तालकुा - मजल्हामनहाय ड्रॉपडाउन सचूीमधनू तालकुा मनवडा 

गाव - तालकुामनहाय ड्रॉपडाउन सचूीमधनू गाव मनवडा 

८ अ खात्याचा तपशील (वर मनवडलेल्या गावासाठी) 

८ अ खाता क्रमाांक - अजटदाराने ८ अ खाता क्रमाांक प्रमवष्ट करावा.  

८-अ मध्ये नमदू (हलेटरमध्ये) प्रमाि ेएकूि के्षत्र - अजटदाराने ८-अ  नसुार एकूि के्षत्र प्रमवष्ट कराव.े  

८अ खाता क्रमाांक दस्तऐवज - अजटदाराने नमदू केल्यानसुार ८ अ खाता क्रमाांक अपलोड करावा.  

७/१२ तपशील 

सवके्षि क्रमाांक - अजटदाराने सवके्षि क्रमाांक प्रमवष्ट करावा  

वयैमक्तक मालकी (हलेटर आमि आर) - अजटदाराने वयैमक्तक जममनी मालकी असलेले  हलेटर आमि आर मधील 

एकूि के्षत्र प्रमवष्ट कराव.े  

सांयकु्त मालकी (हलेटर आमि आर) - अजटदाराने सांयकु्त जमीन मालकी असलेले हलेटर आमि आर मधील सांयकु्त 

के्षत्र प्रमवष्ट कराव.े जर मालमत्तेचा मालकी हलक एकापेक्षा जास्त व्यक्तींकडे असेल तर त्याला सांयकु्त मालकी असे 

म्हितात.  

सामान्य मालकी (हलेटर आमि आर) - अजटदाराने सामान्य जमीन मालकी असलेले हलेटर आमि आर मधील एकूि 

के्षत्र प्रमवष्ट कराव.े सामान्य जमीन ही बहुसांख्य व्यक्तींच्या एकमत्रतपि ेमालकीची असते.  

आपल्या मालकीच्या अांतगटत एकूि के्षत्र - ह ेर्ील्ड अक्षम केलेले आह ेआमि एकूि वयैमक्तक, सांयकु्त आमि 

सामान्य मालकीची गिना केल्यानांतर येिारी एकूि सांख्या प्रदमशटत केली जाईल.  

७/१२ प्रमािपत्र दस्तऐवज - अजटदाराने ७/१२ प्रमािपत्र दस्तऐवज अपलोड कराव.े  

भमूीचे मववरि जतन करा - जममनीशी सांबांमधत मामहती प्रमवष्ट केल्याांनतर, अजटदाराने डेटा जतन करण्यासाठी या 

बटि वर मललक कराव.े 

  



५. पीक तपशील: अजटदाराने पीक सांबांमधत तपशील भराव े– 

 

पीक तपशील 

पीक तपशील :  

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

पीक मामहती तपशील  : 

सवके्षि क्रमाांक - अजटदाराने मपकाांची मामहती प्रमवष्ट करण्यासाठी सवके्षि क्रमाांक मनवडावा. जमीन तपशील 

अांतगटत ७/१२ मध्ये मदलेल्या मामहतीच्या अनषुांगाने सवके्षि क्रमाांक ड्रॉपडाउन सचूीमध्ये प्रदमशटत होईल. 

एकूि के्षत्र (हलेटर आमि आर) - या रकान्यात मामहती जमीन मामहतीच्या स्क्रीन वरील तपमशलानसुार गिली 

जाऊन हलेटर आमि आर मध्ये प्रदमशटत होईल.  

लागवडीखालील क्षेत्र (हलेटर आमि आर) - सवके्षि क्रमाांकाशी सांबांमधत एकूि के्षत्राांपैकी, शतेीसाठी एकूि 

लागवडीखालील के्षत्र स्वयांचमलतररत्या प्रदमशटत केले  जाईल. 

हांगाम प्रकार - या रकान्यात हांगामानसुार प्रकार ड्रॉपडाउन सूचीमध्ये प्रदमशटत होतील. 



आांतरपीक :  

 

आांतरपीक स्क्रीन 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

पीक १ तपशील: 

पीक - ड्रॉपडाउन सचूीमधनू पीक तपशील मनवडा 

पीक पांक्तींची सांख्या - वापरकत्याटने मपकासाठी पांक्तींची सांख्या जोडावी 

हलेटर - पीक घणे्यासाठी शतेामध्ये उपलब्ध असलेले के्षत्र हलेटर मध्ये अांमकत कराव े 

आर - पीक घणे्यासाठी शतेामध्ये उपलब्ध असलेले के्षत्र गुांठ्या मध्ये अांमकत कराव े 

पीक २ तपशील: 

पीक - ड्रॉपडाउन सचूीमधनू पीक तपशील मनवडा 

पीक पांक्तींची सांख्या - वापरकत्याटने मपकासाठी पांक्तींची सांख्या जोडावी 

हलेटर - पीक घणे्यासाठी शतेामध्ये उपलब्ध असलेले क्षेत्र हलेटर मध्ये अांमकत कराव े 

आर - पीक घणे्यासाठी शतेामध्ये उपलब्ध असलेले के्षत्र गुांठ्या मध्ये अांमकत कराव े 



Add More Crops  - डेटा जतन करण्यासाठी वापरकत्याटने Add More Crops  बटि वर मललक कराव े

Remove Crops  - जतन केलेले तपशील काढून टाकण्यासाठी, वापरकत्याटने Remove Crops बटन वर मललक 

कराव.े 

तपशील जोडल्यानांतर, खालीलप्रमाि ेमग्रड स्वरूपात मामहती प्रदमशटत केली जाईल – 

 

एकल पीक : 

 

एकल पीक स्क्रीन 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

पीक तपशील: 

पीक - ड्रॉपडाउन सचूीमधनू पीक तपशील मनवडा 

हलेटर - पीक घणे्यासाठी शतेामध्ये उपलब्ध असलेले के्षत्र हलेटर मध्ये अांमकत कराव े 

आर - पीक घणे्यासाठी शतेामध्ये उपलब्ध असलेले के्षत्र गुांठ्या मध्ये अांमकत कराव े 



 

मामहती जतन केल्याांनतर ग्रीड स्वरूपातील तपमशल 

समवस्तर साराांश पाहण्यासाठी करण्यासाठी, View Detailed summary  बटन वर मललक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



बारमाही पीक : 

 

बारमाही पीक स्क्रीन 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

पीक तपशील: 

पीक - ड्रॉपडाउन सचूीमधनू पीक तपशील मनवडा 

हलेटर - पीक घणे्यासाठी शतेामध्ये उपलब्ध असलेले के्षत्र हलेटर मध्ये अांमकत कराव े 

आर - पीक घणे्यासाठी शतेामध्ये उपलब्ध असलेले के्षत्र गुांठ्या मध्ये अांमकत कराव े 

 

मामहती जतन केल्याांनतर ग्रीड स्वरूपातील तपमशल 



समवस्तर साराांश पाहण्यासाठी करण्यासाठी, View Detailed summary  बटन वर मललक करा 

 

नापीक क्षेत्र : 

 

नापीक क्षेत्र तपमशल स्क्रीन 

अजटदाराांना या र्ॉमटमधील सवट र्ील्ड भरि ेअमनवायट आह े

हलेटर - शतेामध्ये असलेले नापीक के्षत्र हलेटर मध्ये अांमकत कराव े 

आर - शतेामध्ये असलेले नापीक के्षत्र गुांठ्या मध्य ेअांमकत कराव े 



 

मामहती जतन केल्याांनतर ग्रीड स्वरूपातील तपमशल 

समवस्तर साराांश पाहण्यासाठी करण्यासाठी, View Detailed summary  बटन वर मललक करा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



६. इतर मामहती : अजटदाराने मपकासांदभाटत इतर मामहती भरावी – 

 

इतर मामहती : इतर मामहती स्क्रीन 

 

इतर मामहती  

अजटदाराने शतेीमवषयक आमि जममनीमवषयक इतर मामहती भरावी  

तपशील - अजटदाराने ड्रॉपडाउन सचूीमधनू आवश्यक पयाटय मनवडावा.  

यांत्रसामग्री / उपकरि े- अजटदाराने या ड्रॉपडाउन सचूी अांतगटत उपरोक्त पयाटयाशी मनगमडत उपमवभाग मनवडावा.  

यांत्रसामगु्री प्रकार - अजटदाराने  मनवडलेल्या यांत्रसामग्री / उपकरिाांशी सांबांमधत उपमवभाग मनवडावा.  

सांख्या - अजटदाराने मदलेल्या मजकूर रकान्यात सांख्या भरावी आमि Add बटि मललक करा. अजटदार एकापेक्षा 

अमधक नोंदी जोडू शकतात. 

 

मामहती जतन केल्याांनतर ग्रीड स्वरूपातील तपमशल 



 

मसांचन स्रोत स्क्रीन 

मसांचन स्त्रोत 

अजटदाराने मसांचन स्त्रोताशी सांबांमधत इतर मामहती भरावी.  

मसांचन स्त्रोत - अजटदाराने ड्रॉपडाउन सचूीमधनू पयाटय मनवडावा  

मसांचन समुवधा आमि उपकरिे - अजटदार मसांचन स्त्रोताशी सांबांमधत एकापेक्षा अमधक पयाटय मनवडू शकतात 

आपल्याकडे मवद्यतु जोडिी आह ेका? - अजटदार रेमडओ बटन च्या साहाय्याने होय मकां वा नाही पयाटय मनवडू 

शकतात.  

 Add बटि वर मललक करून वापरकताट एकापेक्षा अमधक नोंदी जोडू शकतो. 

 

शतेीशी मनगमडत मालमत्ता 

शतेीशी मनगमडत मालमत्ता  

अजटदाराने शतेीशी मनगमडत इतर मालमत्तचेी मामहती भरावी  

शतेी मनगमडत मालमत्ता - अजटदाराने मदलेल्या ड्रॉपडाउन सचूीमधनू पयाटय मनवडावा.  

यमुनट - मोजण्याचे एकक स्वयांचमलतपि ेप्रदमशटत केले जाईल आमि मदलेल्या र्ील्डवर प्रदमशटत होईल.  



प्रमाि / क्षमता - अजटदाराने मजकूर रकान्यात प्रमाि / क्षमता प्रमवष्ट करून आमि Add बटन वर मललक कराव.े 

अजटदार एकापेक्षा अमधक नोंदी जोडू शकतात. 

 

प्रािी 

प्रािी 

अजटदाराने शते पशसुांवधटन सांबांमधत इतर मामहती भरावी  

प्रािी - अजटदाराने ड्रॉपडाउन सचूीमध्ये मदलेल्या प्राण्याांच्या यादीमधनू पयाटय मनवडावा. अजटदार एकापेक्षा अमधक 

नोंदी जोडू शकतात.  

सांख्या - अजटदाराने मजकूर बॉलसमध्ये प्राण्याांची सांख्या प्रमवष्ट करून  Add बटन वर मललक कराव.े 

 

र्ळबाग 

र्ळबाग  

अजटदाराने र्ळबागशेी सांबांमधत इतर मामहती भरावी.  

र्ळाचे नाव - अजटदाराने मदलेल्या ड्रॉपडाउन सचूीमधनू र्ळाची मनवड करावी. अजटदार एकापेक्षा अमधक नोंदी 

जोडू शकतात.  

सांख्या - अजटदाराने मजकूर रकान्यात र्ळाांची सांख्या प्रमाि प्रमवष्ट करून Add बटन वर मललक कराव.े  



 

इतर मामहतीपयांत तपमशल भरल्यानांतर, अजटदाराने सवट टॅब आमि मामहती अांमकत केल्यामळेु प्रोर्ाइल पिूटता 

बारची मस्थती १०० % दशटमवली जाईल. 

 

 


