
सातारा जिल्हा पररषद,सातारा

कृजष जिभाग
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कृषि षिभाग (मुख्यालय स्तर) – मंजरू आकृतीबंध, भरलेली पदे, ररक्त पदे संख्या

िररष्ठ सहा.प्रशासन (मंजूर पद-2, ररक्त-0)                                           िररष्ठ सहा.लेखा (मंजूर
पद-1, ररक्त-0)

कननष्ठ सहा. (मंजूर पद-5, ररक्त-0) िाहन चालक (मंजरू पद-1, ररक्त-
0)

पररचर (मंजरू पद-2, ररक्त-0)

सहा.प्रशासन अधधकारी (मंजूर पद 1, ररक्त-0)                     कृषि अधधकारी (मंजूर पद -1, ररक्त - 1)                         

सहा.लेखाधधकारी – मंजूर पद-1, ररक्त-1

कननष्ठ प्रशासन अधधकारी – मंजूर पद -1 ररक्त - 0

कृषि षिकास अधधकारी (िगग-1 म.कृ.से.)

जजल्हा कृषि अधधकारी (सामान्य) (िगग-2 म.कृ.से.)
मंजूर पद-1 (ररक्त -1)

जजल्हा कृषि अधधकारी (षि.घ.यो.) (िगग-2 
म.कृ.से.) 

मंजूर पद -1 (ररक्त - 0)

मोहहम अधधकारी (िगग-2) (म.कृ.से)
मंजूर पद -1 (ररक्त-0)
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कृषि षिभाग (तालुकास्तर) – क्षेत्रीय अधधकारी मंजरू आकृतीबंध, भरलेली पदे, ररक्त पदे
अ.क्र
.

पंचायत सममती कृषि अधधकारी (सधन) कृषि अधधकारी (षिघयो) षिस्तार अधधकारी (कृषि)
मंजूर पदे भरलेली ररक्त मंजूर पदे भरलेली ररक्त मंजूर पदे भरलेली ररक्त

1 पाटण 1 1 0 1 1 0 3 3 0

2 कराड 1 1 0 1 1 0 3 2 1

3 सातारा 1 1 0 1 1 0 3 3 0

4 जावली 1 1 0 1 0 1 2 2 0

5 मश्वर 1 1 0 0 0 0 2 2 0

6 वाई 1 1 0 0 0 0 2 2 0

7 खंडाळा 1 1 0 0 0 0 2 2 0

8 फलटण 1 1 0 1 1 0 3 2 1

9 माण 1 1 0 1 1 0 3 2 1

10 खटाव 1 1 0 1 1 0 3 3 0

11 कोरेगांव 1 0 1 1 1 0 3 3 0

जज.प.मखु्याल
य

0 0 0 1 0 1 0 0 0

एकूण 11 10 1 9 7 2 29 26 3
टटप :- कृषि अधिकारी -2 पदे प्रतततियुक्तीिे म.बा.क. षवभागाकडे काययरत



भौगोजिक के्षत्र

१०,५८,२४३ हेक्टर

एकूण िागिडीिायक के्षत्र

०७,००,६३२ हेक्टर

एकूण खातेदार

०९,०३,९०० 

सरासरी धारण के्षत्र

०.७८ हेक्टर

जसिंचन

जिजहर बागायत-66%, कॅनॉि बागायत-20%,

उपसा जसिंचन-5%, इतर-9%

खरीप के्षत्र

३,१६,३६२ हेक्टर

१,५३० गािे

९ तािुके

रब्बी के्षत्र

२,१९,११९ हेक्टर

१९५ गािे

२ तािुके

(फिटण,खिंडाळा)

ऊस के्षत्र

९१,३२० हेक्टर

उन्हाळी के्षत्र

५,६५८ हेक्टर

VRN-1%

GH-3%

VRL-7%

TR2-21%

TR1-18%

SC-50%

कृषि हिामान षिभाग
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तालुका ननहाय खातेदार संख्या – जजल्हा सातारा

Sr.No. Tahasil

Marginal (Below 1.00 ha) Small (1.00 to 2.00 ha) Other (Above 2.00 ha) Total
Average Size / 

holding
No.of Holding Area Ha. No.of Holding Area Ha. No.of Holding Area Ha. No.of Holding Area Ha.

1 Koregaon 75029 23377.96 14552 17704.07 10003 34031.6 99584 75113.63 0.75

2 Khatav 89827 35999.54 24447 28439.37 10895 42592.94 125169 107031.85 0.86

3 Man 79729 25343.15 21240 26195.1 13965 55164.76 114934 106703.01 0.93

4 Phaltan 57876 15731.27 10403 12530.98 5656 21555.89 73935 49818.14 0.67

5 Khandala 23910 8884.98 7455 8817.43 3960 14255.49 35325 31957.90 0.90

6 Satara 85729 24579.62 11661 14395.07 7394 33455.81 104784 72430.50 0.69

7 Jawali 33617 10148.06 6714 7074.26 4754 16264.93 45085 33487.25 0.74

8 Patan 73358 20494.1 12475 17766.83 10482 40716.78 96315 78977.71 0.82

9 Karad 107372 31906.98 19712 24426.43 8252 25477.81 135336 81811.22 0.60

10 Wai 39456 15705.02 8018 9980.06 2481 11671.51 49955 37356.59 0.75

11 Mahabaleshwar 14767 3961.17 4797 5098.29 3914 16884.41 23478 25943.87 1.11

TOTAL DISTRICT 680670 216132 141474 172428 81756 312072 903900 700632 0.78

Source : Agriculture Census 2015-16
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पजगन्यमान - 2022

अ.क्र. तालकुा सिगसाधारण पजगन्यमान प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस टक्केिारी
1 सातारा 811.7 1088.7 134.1%

2 जावली 1416.6 1778.1 125.5%

3 पाटण 1657.4 1475.8 89%

4 कराड 637.1 762.6 119.7%

5 कोरेगांव 675.1 776.6 115%

6 खटाव 447.2 584.4 130.7%

7 माण 482.9 560.6 116.1%

8 फलटण 421.0 615.5 146.2%

9 खंडाळा 442.6 768.2 173.6%

10 वाई 760.7 934.9 122.9%

11 मश्वर 5513.1 3870.9 70.2%

एकूण 937.4 1062.2 113.3%

कालािधी :- जुन ते ऑक्टोंबर 2022 , पजगन्यमान आकडे मम.मम.मध्ये
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खरीप हंगाम – 2022 षपक ननहाय क्षेत्र (हेक्टर मध्ये)

अ.क्र
.

षपक सिगसाधारण
क्षेत्र

पेरणी क्षेत्र टक्केिारी

1 भात 47188 47739 101%

2 ख.ज्वारी 20330 11975 59%

3 बाजरी 61315 43392 71%

4 िागली 5013 4254 85%

5 मका 18935 21151 112%

6 इ.तणृिान्य 503 298 59%

एकूण तणृधान्य 153284 128809 84%

अ.क्र
.

षपक सिगसाधारण
क्षेत्र

पेरणी क्षेत्र टक्केिारी

1 तरू 1714 1007 59%

2 मगु 9878 11585 117%

3 उडीद 3038 4109 135%

4 इ.कडिान्य 38708 44573 115%

एकूण कडधान्य 53338 61274 426%

अ.क्र
.

षपक सिगसाधारण
क्षेत्र

पेरणी क्षेत्र टक्केिारी

1 भईुमगू 34727 31738 91%

2 तीळ 240 71 30%

3 कारळा 1006 463 46%

4 सयुयफूल 161 298 185%

5 सोयाबीि 68388 87167 127%

6 इ.गळीतिा
न्य

56 51 91%

एकूण गळीतधान्य 104578 119788 115%

अ.क्र
.

षपक सिगसाधारण
क्षेत्र

पेरणी क्षेत्र टक्केिारी

1 कापसू 108 570 528%

2 ऊस 86040 107001.
2

124%

3 िषवि
लागण

0 37586 44%

अ.क्र
.

षपक सिगसाधारण
क्षेत्र

पेरणी क्षेत्र टक्केिारी

1 ऊस वगळता
एकूण

311308 310441 99.72%

2 ऊस सटित
एकूण

397348 348027 87.59%

तणृधान्य

गळीतधान्य

कडधान्य

ऊस कापूस

एकूण
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रब्बी हंगाम – 2022-23  षपक ननहाय क्षेत्र (हेक्टर मध्ये) हद.15/11/2022 अखेर

अ.क्र
.

षपक सिगसाधारण
क्षेत्र

पेरणी क्षेत्र टक्केिारी

1 रब्बी ज्वारी 136515 93369 68.39%

2 गिू 34850 10536 30.23%

3 मका 11621 9068 78.03%

4 इ.तणृिान्य 322 55 17.08%

एकूण तणृधान्य 183308 113028 61.66%

अ.क्र
.

षपक सिगसाधारण
क्षेत्र

पेरणी क्षेत्र टक्केिारी

1 िरभरा 28724 11909 41.46%

2 इ.कडिान्य 966 1156 120%

एकूण कडधान्य 29690 13065 44%

अ.क्र
.

षपक सिगसाधारण
क्षेत्र

पेरणी क्षेत्र टक्केिारी

1 करडई 127 22 17.36%

2 सयुयफूल 170 2 1.18%

3 तीळ 22 0 0%

4 जवस 2 0 0%

5 इ.गळीतिा
न्य

58 18 31.03%

एकूण गळीतधान्य 379 42 11.09%

अ.क्र
.

षपक सिगसाधारण
क्षेत्र

पेरणी क्षेत्र टक्केिारी

1 एकूण रब्बी 213377 126135 59.11%

तणृधान्य

गळीतधान्य

कडधान्य

एकूण
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खरीप 2022 मधीि खत उपिब्धता

अ.क्र. गे्रड उपलब्धता मे.टन
1 युरीया 57,031

2 डडएपी 15,864

3 एमओपी 1,832

4 एसएसपी 15,044

5 एिपीके 42,252

एकूण 1,32,023

खरीप 2022 साठी 

एकूण खत मागणी

1,30,000 मे.टन

कृजष आयुक्ताियाकडून 

मिंिूर आििंटन 

1,23,010 मे.टन

खरीप हिंगामातीि 

आरिंभीचा साठा 

34,278 मे.टन

खरीप हिंगामातीि 

पुरिठा

97,745 मे.टन

खरीप मधीि 

जिक्री खत साठा 

90,540 मे.टन

खरीप हिंगामातीि

जिल्िक साठा 

41,483 मे.टन

गे्रड ननहाय उपलब्धता
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दैनिंजदन खत साठा उपिब्धता 

पाहणेसाठी ब्िॉग ….
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शेतक-यांसाठी षिभागाकडील योजना



डॉ.बाबासाहेब
आंबेडकर कृषि
स्िािलंबन

योजनांतगगत मंजूर
बाबी ि अनुदान

मयागदा

नषिन षिहीर
:-

रू.2.50 
लाख जुनी षिहीर

दरुूस्ती :-
रू.0.50 
लाख

इनिेल
बोअरींग :-

रू.0.20 
लाख

षिज जोडणी
आकार :-

रू.0.10 
लाख

षिदयूत
पंपसंच :-

रू.0.20 
लाख

शतेतळे
अस्तरीकरण:
- रू.1.00 

लाख

सकु्ष्म मसचंन
सचं:-
रू.0.50 
लाख पयतं

पात्रतेच्या अटी

1. लाभार्थी अिुसूधित जाती / िवबौध्द शेतकरी असणे आवश्यक
2. सक्षम प्राधिका-यािे टदलेले जात प्रमाणपत्र आवश्यक
3. अजयदारािे िांवे जममििारणेिा 7/12 उतारा व 8/अ आवश्यक

(िगरपामलका,िगरपंिायत व मिािगरपामलका क्षेत्राबािेरील)
4. िवीि षविीरीसाठी ककमाि 0.40 िे तर उवयरीत घटकांसाठी

ककमाि 0.20 िे शेतजममि आवश्यक
5. कमाल शेतजममिीिी अट 6.00 िे आिे
6. लाभार्थयायकडे आिारकाडय आवश्यक
7. लाभार्थयायिे बँक खाते असणे व सदर खाते आिारकाडयशी संलग्ि

असणे आवश्यक
8. शेतक-यािे वाषियक उत्पन्ि रू.1.50 लाख िे मयायदेत असणे

व संबंधित तिमसलदार यांिे कडील उत्पन्िािा दाखला आवश्यक

अधधक माहहतीसाठी संपकग :- गट षिकास अधधकारी ककंिा कृषि अधधकारी (षिघयो),पंचायत सममती ककंिा जज.प.कृषि षिभाग



पात्रतेच्या अटी

1. लाभार्थी अिुसूधित जमाती शेतकरी असणे आवश्यक
2. सक्षम प्राधिका-यािे टदलेले जात प्रमाणपत्र आवश्यक
3. अजयदारािे िांवे जममििारणेिा 7/12 उतारा व 8/अ आवश्यक

(िगरपामलका,िगरपंिायत व मिािगरपामलका क्षेत्राबािेरील)
4. िवीि षविीरीसाठी ककमाि 0.40 िे तर उवयरीत घटकांसाठी

ककमाि 0.20 िे शेतजममि आवश्यक
5. कमाल शेतजममिीिी अट 6.00 िे आिे
6. लाभार्थयायकडे आिारकाडय आवश्यक
7. लाभार्थयायिे बँक खाते असणे व सदर खाते आिारकाडयशी संलग्ि

असणे आवश्यक
8. शेतक-यािे वाषियक उत्पन्ि रू.1.50 लाख िे मयायदेत असणे

व संबंधित तिमसलदार यांिे कडील उत्पन्िािा दाखला आवश्यक

अधधक माहहतीसाठी संपकग :- गट षिकास अधधकारी ककंिा कृषि अधधकारी (षिघयो),पंचायत सममती ककंिा जज.प.कृषि षिभाग

अ.क्र
.

बाब उच्चतम अनदुान मयागदा रू.

1 िवीि षविीर 2,50,000/-

2 जुिी षविीर दरुूस्ती 50,000/-

3 इिवेल बोअरींग 20,000/-

4 वीज जोडणी आकार 10,000/-

5 शतेतळयािे अस्तरीकरण 1,00,000/-

6 टठबक/तिुार मसिंि सिं अिकु्रमे 50,000/-व 25,000/-

7 परसबाग 500/-

8 पपंसिं(डडझेल/षवदयतु) 20,000/-

9 पीव्िीसी/एिडीपीई पाईप 30,000/-



डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर कृषि स्िािलंबन योजना – संक्षक्षप्त
 अिु.जाती व िवबौध्द शेतक-यांसाठी राज्य शासिाकडूि सि 1982 पासूि षवशेि घटक योजिेस सुरूवात
 सि 2016-17 पासूि प्रिमलत षवशेि घटक योजिेिे स्वरूप बदलूि िषवि घटकांसि डॉ.बाबासािेब आबेंडकर कृषि स्वावलंबि

योजिा या िावािे योजिा अंमलबजावणीस सुरूवात
 सातारा जजल्ियात 2017-18 पासूि योजिा िषवि योजिा राबषवणेस सुरूवात
 सि 2017-18 ते 2019-20 या कालाविीत योजिा ऑफलाईि पध्दतीिे राबषवण्यात आली
 सि 2020-21 पासूि योजिेिी संपुणय अंमलबजावणी शासिाच्या mahadbt पोटयलवर ऑिलाईि पध्दतीिे सुरू
 लाभार्थींिी अजय दाखल करण्यापासूि लाभार्थीस अिुदाि अदाई पयतं सवय प्रक्रीया मिा-डडबीटी पोटयलवरूि केली जात आिे
 कृषि आयुक्तालया कडूि मिा-डडबीटी पोटयलवर लाभार्थी तिवड ऑिलाईि लॉटरीव्दारे केली जाते
 जजल्िास्तरावर मा.अतत.मु.का.अ. यांिे अध्यक्षतखेाली जजल्िा तिवड सममती काययरत आिे
 लाभार्थींिे अिुदाि जजल्िास्तरावरूि pfms प्रणालीवरूि अदा करण्यात येते
 सदर योजिा जजल्िा पररिदे माफय त अमभकरण योजिा म्िणूि राबषवण्यात येते
 शासिा कडूि सि 2022-23 पासूि योजिेस प्रशासकीय मान्यता देणेिा अधिकार मा.जजल्िाधिकारी यांिा प्रदाि
 कृषि आयुक्तालयाकडूि योजिा अंमलबजावणीच्या मागयदशयक सुििा तिगयममत केल्या जात असूि याि सुििा म्िणजेि योजििी

तांत्रत्रक मंजूरी आिे.
 योजिा अंमलबजावणीिा कालाविी दोि आधर्थयक विायिा

ििग प्राप्त ननधी लाख खचग ननधी लाख अखधचगत ननधी लाख
2017-18 500.00 349.96 150.04

2018-19 300.00 281.37 186.30

2019-20 330.00 328.42 1.58

2020-21 250.00 68.45 181.55



डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर कृषि स्िािलंबन योजना 2021-22 - बाब ननहाय लॉटरीसाठी ननिड तपमशल

अ.क्र
.

बाब ननिड
संख्या

अनुदान
रक्कम
लाख

1 िषवि षविीर 234 585.00

2 जुिी षविीर दरुूस्ती 197 98.50

3 इिवेल बोअरींग 113 22.60

4 वीज जोडणी आकार 220 22.00

5 षवदयतू पंपसंि 340 68.00

6 सोलर पंप 52 5.07

7 शतेतळे अस्तरीकरण 18 16.70

8 सकु्ष्म मसिंि संि 183 37.36

एकूण 1357 855.23

अ.क्र
.

तालुका ननिड
संख्या

अनुदान
रक्कम
लाख

1 जावळी 32 29.30

2 कराड 91 79.11

3 खंडाळा 63 37.53

4 खटाव 263 93.98

5 कोरेगांव 194 114.43

6 मश्वर 29 17.21

7 माण 275 217.70

8 पाटण 54 65.03

9 फलटण 220 121.74

10 सातारा 53 45.83

11 वाई 83 33.36

एकूण 1357 855.23



डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर कृषि स्िािलंबन योजना ि बबरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना सन 2022-23
बाब ननहाय लॉटरी मध्ये ननिड

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
कृषि

स्िािलंबन योजना

2022-23 साठी
मंजूर तियतव्यय :-

रू.150.00 लाख

2022-23 साठी
प्राप्त तििी:-
रू.21.00 लाख

बबरसा मुंडा कृषि क्रांती
योजना

2022-23 साठी
मंजूर तियतव्यय :-

रू.10.00 लाख

2022-23 साठी
प्राप्त तििी:-
रू.6.00 लाख

बाब बाब संख्या अनदुान रू.

नषिन षिहहर 80 2,00,00,000

जुनी षिहहर
दरुूस्ती

85 42,50,000

इनिेल बोअरींग 52 10,40,000

िीज जोडणी
आकार

106 10,60,000

षिदयतू पपंसचं 152 30,40,000

सोलर पपं 41 3,56,360

शतेतळे
अस्तरीकरण

6 5,82,436

एकूण 522 3,03,28,796

बाब बाब संख्या अनदुान रू.

नषिन षिहहर 3 7,50,000

जुनी षिहहर
दरुूस्ती

7 3,50,000

इनिेल बोअरीगं 3 60,000

िीज जोडणी
आकार

1 10,000

षिदयतू पपंसचं 5 1,00,000

सोलर पपं 1 12,500

पाईप 1 30,000

परसबाग 3 1,500

एकूण 24 13,14000



डॉ.बाबासाहेब आबेंडकर कृषि स्िािलंबन योजना ि बबरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना सन 2022-23

तालुका ननहाय लॉटरी मध्ये ननिड बाबी

तालकुा बाब संख्या अनदुान रू.
जािली 27 15,30,000

कराड 72 31,96,560

खंडाळा 9 3,72,500

खटाि 69 31,03,900

कोरेगांि 42 26,19,776

मश्िर 6 10,70,000

माण 115 80,91,540

पाटण 50 41,20,000

फलटण 96 38,69,680

सातारा 19 13,24,840

िाई 17 10,30,000

एकूण 522 3,03,28,796

तालकुा बाब संख्या अनदुान रू.

जािली 4 90,500

कोरेगांि 9 2,62,500

मश्िर 9 6,91,000

िाई 2 2,70,000

एकूण 24 13,14,000

बबरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना 2022-23

डॉ.बा.आ.ंकृ.स्िा.यो. 2022-23



जजल्हा पररिद सेस सन 2022-23

 सन 2022-23 चे जज.प.स्िननधीचे अंदाजपत्रकामध्ये कृषि षिभागास रू.259.99 लाख तरतुद मंजूर
 िैयक्तीक लाभाच्या योजनांतगगत मा.मुख्य कायगकारी अधधकारी यांचे अध्यक्षतेखालील सममती माफग त
िस्तंूचे कमाल अनुदान मयागदा ननजश्चत करण्यात आली

 मा.मु.का.अ. यांचे मान्यतेने योजना अंमलबजािणी साठीच्या मागगदशगक सुचना ननगगममत
 योजनांतगगत अजग जस्िकृती हद.31 जुलै,2022 पयतं मुदत ननजश्चत केली
 जज.प.गट संख्या आधारभूत मानून पंचायत सममत्यांना भौनतक-आधथगक लक्षांक ननधागरीत करण्यात
आला

 षिषिध बाबींसाठी पंचायत सममतीस्तरािर एकूण 2513 भौनतक लक्षांकाच्या तुलनेत एकूण 5479 अजग
प्राप्त

 लक्षांकापेक्षा जादा अजग प्राप्त झाल्याने प्राप्त अजगदारांचा प्रिगग ननहाय जेष्ठताक्रम ननजश्चत करण्यासाठी
लॉटरी पध्दतीचा अिलंब

 जजल्हा पररिद ठराि सममतीव्दारे लॉटरी मधील अजगदारांच्या जेष्ठतायादीस मान्यता घेऊन योजना
अंमलबजािणीची कायगिाही प्रगतीपथािर



जजल्हा पररिद सेस सन 2022-23
लाभाथी पात्रतेचे ननकि

 अजगदाराचे स्ित:चे नांिे शेतजममन आिश्यक ि स्ित:चे नांिे 8/अ उतारा आिश्यक
 अल्प, अत्यल्प भुधारक, महहला, अपंग ि मागासिगीय अजगदारांस प्राधान्य
 अजगदाराचे स्ित:चे नांिे बँक खाते आिश्यक असून ते आधारशी जोडणी केलेले असणे आिश्यक
 मसचंन साहहत्याच्या लाभासाठी अजगदाराकडे मसचंन सुषिधा असले बाबतचा पुरािा आिश्यक
 षिदयूत पंपासाठी अजगदाराकडे िीज कनेक्शनचा पुरिा आिश्यक
 टॅ्रक्टरचलीत औजारांसाठी स्ित:चे नांिे असलेल्या टॅ्रक्टरचे RCTC पुस्तकाची प्रत आिश्यक
कडबाकुटी यंत्रासाठी अजगदाराकडे पशुधन उपलब्धतेचा दाखला आिश्यक
 अजगदार शासनाच्या छोटे कुटंुब संकल्पनेत पात्र असणे आिश्यक
 अजगदाराने स्ित:चे रेशनकाडग ि आधार काडग सादर करणे बंधनकारक
 अजगदारास दबुार लाभ देय राहणार नाही



जजल्हा पररिद स्िननधीचे अदंाजपत्रकामधून राबषिणेत येणा-या िैयक्तीक लाभाच्या कृषि योजना सन 22-23

अ.क्र
.

योजनांतगगत बाब
जज.प.अंदापत्रकी
य तरतुद रू. 

लाख
अंदाजे लाभाथी

संख्या कमाल देय अनदुान

1 कडबाकुटी यंत्र रू.50.00 लाख 384 ककंमतीच्या 50% ककंवा
रू.13000/-

2 ताडपत्री रू.10.00 लाख 400 ककंमतीच्या 50% ककंवा रू.2500/-

3 सिुारीत/संकरीत त्रबयाणे रू.35.00 लाख 2350 ककंमतीच्या 50% ककंवा रू.1500/-

4
बॅटरी कम िॅण्ड ऑपरेटेड

स्पे्रपं रू.10.00 लाख 500 ककंमतीच्या 50% ककंवा रू.2000/-

5 सायकल कोळपे रू.9.00 लाख 750 ककंमतीच्या 75% ककंवा रू.1200/-

6
7.5/5 एिपी षवदयतू

पंपसंि रू.25.00 लाख 166 ककंमतीच्या 50% ककंवा
रू.15000/-

8 3 एिपी षवदयतू पंपसंि रू.5.00 लाख 41 ककंमतीच्या 50% ककंवा
रू.12000/-

9 5/4 एिपी डडझले इंजजि रू.6.00 लाख 40
ककंमतीच्या 50% ककंवा

रू.15000/- (रू.12000/- 4 
एिपीसाठी)

10 एिडीपीई/पीजव्िसी पाईप रू.25.00 लाख 151 ककंमतीच्या 50% ककंवा रू.550/-

10 रोटाव्िेटर रू.6.95 लाख 17 ककंमतीच्या 40% ककंवा
रू.40000/-

11
पल्टी िांगर, पेरणी यंत्र, 
खोडवा तासणी यंत्र, पािट

कुटटी यंत्र
रू.25.00 लाख 64 ककंमतीच्या 40% ककंवा

रू.40000/-



नषिन राष्ट्रीय बायोगॅस ि सेंद्रीय खत व्यिस्थापन कायगक्रम 2022-23

उद्हदष्टये
• स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंिि
• िरीतगिृ वायू तिममयती कमी करूि ऊजेिी गरज भागषवणे
• ग्रामस्वच्छता, मटिलांिे आरोग्य सुिारणे, ग्रामीण रोजगारािी

तिममयती
• उच्ि प्रतीिे जषैवक खत तिममयती व रासायतिक खत वापर कमी

करणे

अ.क्र. तपमशल 1घ.मी. 2-4 घ.मी. 6 घ.मी. 8-10 घ.मी. 15 घ.मी. 20-25 घ.मी.
1 बायोगॅस सयंत्र-

सवयसािारण प्रवगय
9800 14350 22750 23000 37950 52800

2 बायोगॅस सयंत्र-
अ.जा./ अ.ज.प्रवगय

17000 22000 29250 34500 63250 70400

3 सयंत्राास शौिालय जोडणी 1600 1600 1600 1600 -- --

पात्रतेच्या अटी
 लाभार्थीकडे पुरेशा प्रमाणात

पशिुि आवश्यक
 कें द्र शासिाच्या मंजरू मॉडले

िुसार सयंत्रािी उभारणी करणे

कें द्रीय अनुदानाचा तपमशल




