
योजना

1.   आिदवासी उपयोजना (   केतरांतगरत व केतराबाहेरील)          दािरद्रय रेषेखालील आिदवासी शेतकऱयांना तसेच अनुसूिचत जाती उपयोजने अंतगरत
 दािरद्रय रेषेखालील

शेतकऱयांना,     शेतीसाठी अथर सहायय देणयाची योजना

  आिदवासी उपयोजना (   केतरांतगरत व कतेराबाहेरील)         दािरदरय रेषखेालील आिदवासी शेतकऱयानंा तसचे अनसुिूचत जाती उपयोजनेअंतगरत दािरदरय 
       रेषखेालील शेतकऱयांना शेतीसाठी अथसहारयय देणयाची योजना सन २०१६-         १७ मधये या योजनाचंया शासन िनणयानसुारर राबिवणयात येणार असनू 

         सदर योजना अंतगरत लाभाथी शेतकऱयानंा तयाचंया मागणी नसुार जिमन सधुारणा,  िनिवषठा वाटप,  सधुारीत अवजारे, बैलजोडी, बैलगाडी, 
 जुनीिवहीर दरुसती,  इनवेल बोअरीगं, पाईपलाईन, पपंसचं,  निवन िवहीर, शेततळे, परसबाग, िठबक/  तषुार िसचंन,      व इतर बाबीचंा लाभ दये आहे.

2.   गुणिनयंतरण कामकाज :-

  कृिष िनिवषठा (िबयाणे, खते, िकटकनाशके)     यांना िजलयात िवकरीसाठी परवाना दणेे.      अिधक मािहतीसाठी कृिष िवभाग वेबसाईट
www.mahaagri.gov.in       वर िनिवषठा व गणुिनयतंरण िवभागास भटे दणे.े

3.    बायोगॅस बांधणीकरीता अनुदान देणे 

            राषटरीय बायोगसॅ िवकास योजना अंतगरत बायोगसॅ उभारणी करीता केदर शासनाचया अनदुान दणेयात येते.   सवसाधाररण गटासाठी - र. 
9,000/-       परित सयंतर अनसुिूचत जाती व जमाती - र. 11,000/-      परित सयंतर शौचालय जोडणी केलयास - - र. 1,200/-  परित सयंतर. 

     अिधक मािहती करीता िजला सतरावर -       कृषी िवकास अिधकारी व तालकुा सतरावर -   गट िवकास अिधकारी/   कृषी अिधकारी /  िवसतार
अिधकारी(कृिष)   यांचयाकडे सपंकर साधावा.

4.       िजला पिरषद सेस फंड अंतगरत महतवाचया योजना. 

•५०%  अनदुानाने शेतक-     यानंा पीक सरंकण अवजारे परुवठा
•५०%  अनदुानाने शेतक-     यानंा सधुािरत कृिष अवजारे परुवठा
•   बचत गटांना ५०%  व ९०%     अनदुानाने शेती वयवसायास चालना दणे.े
•  ताडपतरी परुवठा
•५०%         अनदुानाने सवयचंिलत कापणी व मळणी यतंरे अनदुानाने परुवठा करणे
•  ५० %      अनदुानाने शेतीसाठी पपंसचंाचा अनदुानाने परुवठा करणे
•शेतक-   यांना ५० %     अनदुानाने िबयाणे सचं परुवठा करणे
•  अपगं शेतक-  यांना 90%     अनदुानाने कृिष सािहतयाचा परुवठा करणे
•शेतक-   यांना ५० %     अनदुानाने िवदतु पपंसचंाचा परुवठा करणे
•     बायोगसॅ बाधंणीकरीता परुक अनदुान दणेे

                 वरील सवर िजला पिरषद सेस फंडा अंतगरत असलेलया योजनांन करीता पातर लाभाथी ठरवणेची जबाबदारी गटसतरावरील कृिष िवसतार
 यतंरणेची राहील.  परथम येणा-  या शेतक-     यांना परथम पराधानय देणेत येईल.       सदर योजना सवसाधाररण व सवर घटकातील शेतक-  यांसाठी आहेत.
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