
रा ीयरा ीयरा ीयरा ीय    बायोगसॅबायोगसॅबायोगसॅबायोगसॅ    वववव    खतखतखतखत    व थापनव थापनव थापनव थापन    काय मकाय मकाय मकाय म    

सदर योजनेच ेउ द  ेखालील माणे 

1) वयंपाकासाठी बायोगॅस पुरिवणे 

2) LPG व ईतर पारंपारीक ऊजा साधनाचंा वापर कमी करणे . 

3) एका मीक ऊजा धोरणात नमुद के यानुसार वयंपाकासाठी आव यक ऊजा िमळिवणे. 

4) रासायिनक खताचंा वापर क न स य खताचंा वापर कर यास लाभा थना उ ु  करणे. 

5) ामीण भागातील ीयाचं ेजीवनमान सुधारण ेव यांना होणारा ास कमी करणे. 

6) बायोगॅस सयं ास शौचालय जोडुन ामीण भागातील व छता राखण.े 

7) काबनडायओ साईड आिण िमथेन यासार या वायुंच ेवातावरणातील उ सजनाच े माण घटवुन वातावरण 

बदलाचं ेिनयमन करण.े 

8) िनसगातील वृ  तोडीस आळा घालुन िनसगाचा समतोल राखने. 

9) बायोगॅसपासुन िवज िनम ती क न कौटुंबीक गरजा भागिवण.े 

इ यादी बाबी बायोगसॅ उभारणीतुन साधता येतात. 

 

योजनचेेयोजनचेेयोजनचेेयोजनचेे    फायदेफायदेफायदेफायदे::::----    
बायोगॅस सयं ाम य ेकुजिव याची या ही बंद जागेत होत अस याने,वायु वातावरणात पसरत नाही तर 

यापासुन गॅस िनमाण होतो, व या वायुच े वयंपाकासाठी वलन होते व यातुन िवषारी वायुचा नायनाट 

होतो, यामुळे व दषुण होत नाही. 

बायोगॅस सयं ामधुन बाहरे पडणारी रबडी ( लरी) हणज ेशेतीसाठी लागणारे उ कृ  दजाच ेस ीय खत 

होय, यामुळे जिमनीचा पोत सुधा ण,पाणी धारण कर याची मता वाढुन प रणामी उ पादनात वाढ होते. 

घरगुती चलुीमधुन बाहरे पडणा-या धुराम य ेकाबनडायओ साईड अस याने वायु दषुण होते,व मिहलांना 

डो याचं ेिवकार होतात, ा बाबी आपणांस बायोगसॅमुळे टाळता येतात व वयंपाक कमी वेळेत करता येतो. 

रका या जागेत केले या मानवी व पशु िव नेे हवेतील दषुणा ारे  व डासामंुळे कॅलरा,गॅ ो ,मलेरीया,डगु इ. 

महाभयंकर रोगाचंा सार होतो .तो आपण सदर या सयं ास शौचालय जोडणी के यास रोख ुशकतो व ामीण 

भागातील मानवाच ेआरो य अबाधीत ठेवुन गाव दषुणमु   होते, हणजचे िनमल गाव व छ व सुंदर बनते. 

गोबरगॅससाठी शेणाची गरज अस यामुळे जनावरे पाळणे आव यक आह े,परंतु जनावरांमळेु शेतीतील काम े

होऊन,दधुदभुते िमळुन आ थक फायदा होतो. 



घरगुती चलुीसाठी लाकडाचं ेजळन आव यक असते सवसाधारणपणे एका कुटंुबासाठी वषासाठी एक मो ा 

वृ ाच ेलाकुड जळणासाठी लागते, यामुळे मो ा माणात वृ तोड होते,परंतु बायोगॅस सयं ामळेु 

जंगलतोडीस आळा बसतो. 

बायोगॅस योजनेचा मह वाचा फायदा हणज ेबायोगॅस सयं ास शौचालय जोड यामुळे ामीण भागातील 

व छतेचा  िनकाली काढ यास मदत होते. 

 

योजनसेाठीयोजनसेाठीयोजनसेाठीयोजनसेाठी    पापापापा     लाभाथलाभाथलाभाथलाभाथ     ::::----    
ामीण भागातील या लाभाथ कडे व:ताची जनावरे व बायोगॅस बांधकामासाठी जागा आह े,तो या योजनेचा 

पा  लाभाथ . 

अनदुानअनदुानअनदुानअनदुान    मयादामयादामयादामयादा    ::::----    
ामीण भागात सयं  उभारणी के यास खालील माण ेअनुदान दल ेजाते. 
�.���. ������ 

������ 
������ 

������� ������/������ 
(��.) 

������ ����� 
������� 
������� 

������(��.) 
1 2-4 ���������� 9000/- 1200/- 
2 2-4 ���.���� 

���.����� 
11000/- 1200/- 

���������� ������ ���� �������� ������ ���� ���� �� 
�������� ���������� � ������ ��������� ���������� ���� 
���� � ������� ��������� ����� ������������� ���� ���� 
��� ���� ����. 

�� 2010-11 �� 2015-16 ���� ������� ������. 
�.���. �� ������ ����� ��������� ���� 

(��.) 
1 2010-11 250 250 17,58,124/- 
2 2011-12 250 250 21,51,900/- 
3 2012-13 150 150 13,89,300/- 
4 2013-14 150 150 16,80,962/- 
5 2014-15 100 100 9,68,500/- 
6 2015-16 100 100 13,44,557/- 

 


