
कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० 
  

महाराष्ट्र शासन 
   उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग 

    शासन वनणणय क्रमाकं : संवकणण-2020/प्र.क्र.121/ऊजा-५ 
      मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मंुबई-400 032. 

        वदनाकं : 18 वडसेंबर,  2020. 
 

प्रस्तावना :- 
 

सद्यस्स्ितीत कृषीपंप  वीज जोडणी देण्याकवरता उच्चदाब ववतरण प्रणाली योजना वदनांक 05 मे, 
2018 च्या शासन वनणणयान्वये कायणरत आहे. सदर योजनेअंतगणत वदनांक 31 माचण, 2018 पयंत पैस ेभरून 
वीज जोडणीकवरता प्रलंवबत असणाऱ्या कृषीपंप वीज जोडण्या देण्यात येत आहेत.  

वदनांक १ एवप्रल, 2018 नंतर पसैे भरून वीज जोडणी कवरता प्रलंवबत असणाऱ्या कृषीपंप 
अजणदारांकरीता योजना अस्स्तत्वात नाही. सद्यस्स्ितीत राबववण्यात येणाऱ्या उच्चदाब ववतरण प्रणालीची 
प्रगती, ततर प्दतीने वीज जोडणी देण्यावर येणारी मयादा, याचा ववचार करता यापढेु संभाव्य कृषीपंप 
अजणदारांकवरता एक सवणकष योजना प्रस्ताववत करण्यात येत आहे.  

कृषीपंपांना  ववकें वित सौर उजीकरणाच्या मा्यमातनू वदवसा 8 तास वीज परुवठा करण्यासबंधीच े
वनयोजन करणे / ववतरण हानी टाळण्यासोबतच उपलब्ध ववतरण प्रणालीचा परेुपरू वापर होण्याच्या ष्ष्ट्टीने 
कॅपॅवसटर बसववणे / कृषी ग्राहक िकबाकी वसूली करणे / सदर िकबाकी वसूली करीता ग्रामपंचायत, 
ग्रामववद्यूत व्यवस्िापक, महाववतरण कमणचारी, शेतकरी सहकारी संस्िा यानंा प्रोत्साहन देणे तसचे वमटरींग 
तत्यादी बाबी कृषीपंप धोरणात समाववष्ट्ट करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने 
शासनाने खालील प्रमाणे वनणणय घेतला आहे. 

 

शासन वनणणय:- 
(1) वदनाकं 01.04.2018 पासून पैस े भरुन वीज जोडणीकवरता प्रलंवबत असणाऱ्या कृषीपंप 
अजणदारांना पारंपावरक प्दतीने व सौरऊजदे्वारे वीज जोडणी देण्याकरीता प्रस्ताववत कृषीपपं 
धोरणास मान्यता देण्यात येत आहे. 
(2) सदर योजनेअंतगणत पारंपावरक प्दतीने कृषीपंप वीज जोडण्या देण्याकवरता येणारा वार्षषक 

अंदाज ेखचण रुपये 1500 कोटी शासनामार्ण त महाववतरण कंपनीस भागभांडवल (Equity) स्वरुपात 
देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर भागभांडवल पढुील ५ वषे म्हणज े माचण 2024 पयंत 
महाववतरण कंपनीस देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. याकवरता स्वतंत्र लेखावशषण उघडण्यात 
याव.े तसेच याकवरता दरवषी अवतवरक्त वनयतव्यय मंजूर करुन तो अिणसकंस्पपत करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. अनुसुवचत जाती व अनुसुवचत जमाती वगणवारीतील कृषीपंप लाभार्थ्यांना 
अनुक्रमे सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग व आवदवासी ववकास ववभाग यांच्यामार्ण त दरवषी 
आवश्यक वनयतव्यय मंजूर करुन सदर वनधी अिणसंकस्पपत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
(3)  सदर शासन वनणणयासोबत जोडलेले कृषीपंप धोरण राज्यात राबववण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे.    

2.  सदर शासन वनणणय ववत्त ववभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्रमांक  4398 वदनांक :- 14/12/2020  
अन्वये प्राप्त सहमती नुसार व मान्यतेनुसार वनगणवमत करण्यात येत आहे. 
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3.  सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्िळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा सकेंताक 202012181511437310 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

   महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 
                         ( ना. रा. ढाणे ) 
                        शासनाच ेअवर सवचव 
 

प्रत: 
1. मा.राज्यपाल याचंे प्रधान सवचव 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचव 
3. मा. उपमुख्यमंत्री यांच ेखाजगी सवचव 
4. मा. मंत्री (ऊजा) यांच ेखाजगी सवचव 
5. मा. ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा/ववधान पवरषद, ववधानमंडळ सवचवालय,ववधानभवन, मंुबई. 
6. मा. राज्यमंत्री (ऊजा) यांचे खाजगी सवचव 
7. मा. मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
8. अपर मुख्य सवचव (ववत्त) मंत्रालय, मंुबई. 
9. अपर मुख्य सवचव (वनयोजन ) मंत्रालय, मंुबई. 
10. प्रधान सवचव (कृषी ) मंत्रालय, मंुबई. 
11. प्रधान सवचव (ग्रामववकास ) मंत्रालय, मंुबई. 
12. प्रधान सवचव (आवदवासी ववकास ) मंत्रालय, मंुबई. 
13. प्रधान सवचव (सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ) मंत्रालय, मंुबई. 
14. अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/ सवचव, सवण मंत्रालयीन ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
15. व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ सतु्रधारी कंपनी मया.,  मंुबई- २३. 
16. अ्यक्ष तिा व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज ववतरण कंपनी, प्रकाशगड, बांिा (पवूण), 

मंुबई-51 
17. अ्यक्ष तिा व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वनर्षमती कंपनी, प्रकाशगड, बांिा (पवूण), 

मंुबई-51 
18. अ्यक्ष तिा व्यवस्िापकीय संचालक,महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी, प्रकाशगंगा, बांिा (पवूण), 

मंुबई-51 
19. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-1, मंुबई / महाराष्ट्र-2, नागपरू  
20. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-1, मंुबई 
21. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई 
22. वनवासी लेखापरीक्षा अवधकारी, मंुबई 
23. अवर सवचव (ऊजा-3), उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
24. कक्ष अवधकारी, (अिणसंकपप/व्यय-16), ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मंुबई 
25. कक्ष अवधकारी (वनयोजन ववभाग), मंत्रालय, मंुबई 
26. वनवड नस्ती (ऊजा-5), उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
27. ऊजा ववभागातील सवण कायासने.   

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन वनणणय क्रमाकं- संवकणण-2020/प्र.क्र.१२१/ऊजा-5 वद. 18/12/2020 च ेसहपत्र 

कृषीपंप वीज जोडणी धोरण- २०२० 
अ) वदनाकं 01.04.2018 पासून पैसे भरून वीज जोडणीकवरता प्रलवंबत असणाऱ्या कृषीपंप 
अजणदारानंा वीज जोडणी देण्याकवरता धोरण :- 
  

(1)  ज्या नवीन कृषीपंप अजणदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर नजीकच्या लघुदाब वावहनीच्या पोलपासून 
30 मीटरच्या आत आहे व ववतरण रोवहत्रावर पयाप्त क्षमता उपलब्ध आहे, अशा सवण नवीन कृषीपंप 
अजणदारांना 1 मवहन्याच्या आत वीज जोडणी देण्यात येईल.  
(2) ज्या नवीन कृषीपंप अजणदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर नजीकच्या लघुदाब वावहनीपासनू २00 
मीटरच्या आत आहे व ववतरण रोवहत्रावर पयाप्त क्षमता वशल्लक आहे, अशा नवीन कृषीपंप अजणदारांना 
एरीयल बचं केबलद्वारे 3 मवहन्याच्या आत वीज जोडणी देण्यात येईल. तिावप, त्याकरीता आवश्यक 
असणारी लघुदाब वावहनी / एवरयल बचं केबल, अजणदारास सुरुवातीस स्वत:च्या खचाने उभारावी 
लागणार असून, सदर खचाचा परतावा त्या ग्राहकाच्या वीज वबलामधून केला जाईल. जर अजणदाराची 
यासाठी आर्षिक कुवत नसले तर अशा अजणदारांना First Come First Basis वर आर्षिक तरतूदीनुसार 
वीज जोडणी देण्यात येईल. 
(3) ज्या नवीन कृषीपंप अजणदाराच्या कृषीपंपाचे अंतर नजीकच्या लघुदाब वावहनी  पासनू २00 
मीटरपेक्षा जास्त आहे अशा कृषीपंप अजणदारांना खालीलप्रमाणे पयाय उपलब्ध असतील:-  
(अ)  उच्चदाब वावहनी पासून 600 मीटर पेक्षा जास्त अंतर असपयास पारेषण ववरहीत (Off Grid) 
सौर ऊजेवर वीज जोडणी घेता येईल. दरवषी 1 लाख या प्रमाणे पढुील 5 वषात 5 लाख पारेषण 
ववरहीत सौर कृषीपंप वीज जोडण्या मुख्यमंत्री सौर कृवषपंप योजनेच्या मा्यमातून आस्िावपत करण्यात 
येतील. 
(ब)  उच्चदाब ववतरण प्रणालीवर (HVDS) वीज जोडणी घेता येईल. त्याकरीता अजणदाराला स्वत: 
ककवा ततर अजणदारांसोबत (जास्तीत जास्त 2 अजणदार) एकवत्रतपणे वीज जोडणीकरीता आवश्यक 
असणारी उच्चदाब वावहनी व ववतरण रोवहत्र तत्यादी पायाभतू सुववधा उभाराव्या लागणार असून र्क्त 
६०० मीटर पयंतच्या पायाभतू सुववधेच्या खचाचा परतावा त्या ग्राहकाच्या वीज वबलामधून केला जाईल. 
सदर खचाच्या कमाल परताव्याची रक्कम मंजूर अंदाजपत्रकीय रक्कमेपयंत मयावदत राहील.  
(क)   ज्या अजणदाराची “ब” प्रमाणे कायणवाही करण्यासाठी आर्षिक क्षमता नाही अशा अजणदारांना 
त्याचं्या कृषीपंपाचे अंतर उच्च दाब वावहनीपासून ६०० मीटरपेक्षा कमी असपयास वनधीच्या 
उपलब्धतेनुसार First Come First Serve Basis नुसार नवीन वीज जोडणी देण्यात येईल.   
(4)  अजणदार समर्षपत ववतरण सुववधा योजना (डी.डी.एर्.) (ना-परतावा) अंतगणत उच्चदाब ववतरण 
प्रणालीवर स्वतंत्र वीज जोडणी घेण्यास तच्छूक असपयास अशा अजणदारास त्वरीत वीज जोडणी 
देण्यात येईल. अशा अजणदारास उच्चदाब वीज वावहनीची 600 मी. अंतराची अट लागू असणार नाही. 
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(5)      नवीन कृषीपंप अजणदारांच्या कृषीपंपाचे अंतर नजीकच्या उच्चदाब वावहनी पासनू 600 मीटरपेक्षा 
जास्त असपयास व ते उच्चदाब ववतरण प्रणालीवर डी.डी.एर्. योजनेअंतगणत वीज जोडणी घेण्यास 
तच्छुक नसपयास, अशा  कृषीपंप अजणदारांना पारेषण ववरहीत (Off Grid) सौर कृषीपंपाच्या मा्यमातून 
वीज जोडणी वदली जाईल.  
(6)  नवीन कृषीपंप ग्राहकांना उच्चदाब ववतरण प्रणालीवर 16/25 के.व्ही.ए. क्षमतेच्या ववतरण 
रोवहत्रावर साधारणपणे जास्तीत जास्त 2 वीज जोडण्या देण्यात येतील. कालव/ेबधंारे/तळे/नदी 
तत्यादी लागत असणाऱ्या कृषीपंपांच्या समूहास वीज जोडणी देण्याकरीता 63/100 के.व्ही.ए. क्षमतेच्या 
ववतरण रोवहत्राच्या ८०% क्षमतेपयंत वीज जोडण्या देण्यात येतील. याकरीता अजणदार स्वत: ककवा 
कृषीपंप ग्राहकांच्या समूहास, एच.व्ही.डी.एस. प्रणालीवर वीज जोडणी घेण्याकरीता लागणारी पायाभतू 
सुववधा (उच्चदाब वावहनी, ववतरण रोवहत्र, लघुदाब एवरयल बचं केबल तत्यादी) सुरुवातीला स्वखचाने 
उभारावी लागेल व झालेपया खचाची परतरे्ड महाववतरणद्वारे संबधंीत कृषी ग्राहकांच्या वीज  
वबलामधून करण्यात येईल.  
(7) नवीन कृषीपंप अजणदारानंा लघुदाब ववतरण प्रणालीवर वीज जोडणी देते वळेेस नजीकच्या 
ववतरण रोवहत्रावर पयाप्त क्षमता उपलब्ध नसपयास महाराष्ट्र ववद्यतु वनयामक आयोगाच्या कृती 
मानकांनुसार ककवा उपकें िाम्ये पयाप्त क्षमता उपलब्ध नसपयास, अनुक्रमे 3 मवहन्याच्या व 1 वषाच्या 
आत महाववतरणद्वारे पयाप्त क्षमतेबाबत तरतूद केली जाईल व त्यानंतर अशा  अजणदारास वीज परुवठा 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  
(8)  उपववभागीय स्तरावर पैसे भरुन प्रलंवबत असलेपया कृषीपंपांच्या यादीच्या ज्येष्ट्ठतेनुसार 
(डी.डी.एर्. योजना वगळता ) कृषीपंप अजणदारांना वीज जोडणी देण्यात येतील. तिावप, भारतीय 
सेनेमधील (भदूल, नौदल व वायदूल) आजी व माजी सैवनक/अवधकारी यांना वीज परुवठा देतांना 
प्राधान्य देण्यात येईल.  
(9)  पारंपावरक जोडणी असललेे ववद्यमान कृषीपंप ग्राहक सौर कृषीपंपाच्या मा्यमातून  स्वचे्छेने 
वीज जोडणी देण्याबाबत ववनंती करीत असपयास, सौर कृषीपंप आस्िावपत करुन देण्यात येईल. 
तिावप, याकरीता ग्राहकाने पारंपावरक वीज परुवठयाचे वीज वबल (िकबाकीसह) भरुन पारंपावरक वीज 
परुवठा समर्षपत करणे बधंनकारक राहील. सदर योजनेअंतगणत कमाल ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचा सौरपंप 
ग्राहकांना  देण्यात येईल व त्यासाठी ४०% खचण ग्राहकाला करावा लागेल.  
(10)  SC/ST/OBC/अपपसंख्याकं प्रवगातील कृषीपंप धारकांना नवीन वीज जोडण्या देण्याकवरता 
संबवंधत ववभागांनी SCP/TSP/ महाज्योती तत्यादी योजने अंतगणत वनधी उपलब्ध करून द्यावा. तसचे 
शासनाच्या अखत्यारीतील मौलाना आझाद, अण्णाभाऊ साठे तत्यादी महामंडळांनी देखील लाभािींना 
नवीन वीज परुवठ्यासाठी संपणूण अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या (प्रोसेकसग शुपक व अनामत रक्कम 
यांच्यासह) अनुषंगाने वनधी उपलब्ध करून द्यावा.  
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(11) ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्यात आलेपया ONLINE PORTAL वर नवीन कृषीपंप ववज 
जोडणीसाठी अजण करता येईल व वनधीच्या उपलब्धतेनुसार संबवंधत वगणवारीतील कृषी ग्राहकांना पैस े
भरून प्रलंवबत असलेपया  ज्येष्ट्ठता क्रमानुसार वीज जोडणी देण्यात येईल.  
(1२) ववद्यमान लघुदाब कृषीपंप ग्राहक वयैस्क्तकवरत्या ककवा वीज जोडणीच्या समुहाम्ये उच्चदाब 
ववतरण प्रणालीवर वीज जोडणी घेऊ शकतात. तिावप, सदर ग्राहकांस वीज जोडणीकरीता आवश्यक 
असणारी 600 मी. पयंतची उच्चदाब वावहनी व 1 ववतरण रोवहत्र तत्यादी पायाभतू सुववधा उभाराव्या 
लागणार असून सदर पायाभतू सुववधेच्या खचण अजणदारास उच्चदाब ववतरण प्रणालीवर समर्षपत ववतरण 
सुववधा योजना (डी.डी.एर्.) (ना-परतावा) अतंगणत स्वत: करावा लागेल व त्यास त्वरीत मंजुरी  देण्यात 
येईल. अशा अजणदारास उच्चदाब वीज वावहनीची 600 मीटर अंतराची अट लागू असणार नाही. 
(1३) रत्नावगरी, कसधुदुगण व रायगड वजपहयाकरीता जागेच्या भौगोवलक पवरस्स्ितीनुसार नवीन 
कृषीपंप वीज जोडणी ही कसगल / थ्री रे्जवर, लघुदाब ववतरण प्रणालीवर/ उच्चदाब ववतरण 
प्रणालीवर देण्यात येईल. 
(1४) कृषी र्ीडरवर एसडीटी बसवून, मळ्यात राहणाऱ्या कृषीपंप ग्राहकांना घरगतुी वापरासाठी  
तसेच शेतीवर आधावरत उद्योगांसाठी कसगल रे्ज वीज परुवठा केला जाईल. 
(1५) नवीन ग्राहकांसोबतच यापूवी महाववतरण आपपया दारी योजने अंतगणत वीज जोडणी देण्यात 
आलेपया व आवश्यक पायाभतू सुववधा उपलब्ध नसलेपया ग्राहकांना देखील वीज वबलातून 
परताव्याच्या मा्यमातून आवश्यक पायाभतू सुववधा उभारणीचा पयाय उपलब्ध असले.   
(1६) कृषी ग्राहकांना वरील प्रमाणे पायाभतू सुववधा उभारताना, १.३% सुपरस्व्हजन चाजेस भरून 
महाववतरणच्या वनवड सूचीबद्ध (empaneled) कंत्राटदाराकडून परस्पर काम करून घेता येईल ककवा 
१०० % रक्कम महाववतरणला भरणा करून, महाववतरणद्वारे सदर काम करून घेण्याचा पयाय देखील 
उपलब्ध असेल. 
(1७) सदर योजने अंतगणत ग्राहकांद्वारे उभारण्यात येणाऱ्या पायाभतू सुववधा यंत्रणेची गुणवत्ता 
राखण्यासाठी कामात वापरण्यात येणाऱ्या सामग्रीची तसेच कामाची तपासणी संबवंधत अवधकारी / 
कमणचाऱ्यांमार्ण त करण्यात येईल. तसेच गुणवत्ता राखण्यासाठी सदर कामांपैकी ठराववक कामाची 
तपासणी (% checking) त्रयस्ि यंत्रणेमार्ण त करण्यात येईल. कामाच्या गुणवत्त े व दजाम्ये 
वनष्ट्काळजीपणा आढळपयास संबवंधत अवधकारी / कमणचारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 
कंत्राटदाराने सदर कामात वनकृष्ट्ट दजाच े सावहत्य वापरपयाच े अिवा वनकृष्ट्ट दजाच े काम केपयाचे 
वनदशणनास आपयास, अश्या कंत्राटदारावर महाववतरणच्या Debar Policy प्रमाणे कारवाई करण्यात 
येईल.  
(1८) अवतभारीत रोहीत्रांवरील चालू कृषी ग्राहकांना देखील योग्य दाबाने वीज परुवठा करण्याच्या 
ष्ष्ट्टीने ववद्यतु प्रणाली सक्षमीकरण (System Improvement) करण्याकवरता खालील पयाय उपलब्ध 
असतील :- 
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1. सदर कामे महाववतरणद्वारे, DPDC योजने अंतगणत उपलब्ध होणाऱ्या वनधीतून करण्यात 
येतील.  
2. सदर कामे ग्राहकांना DDF (ववना परतावा) योजने अंतगणत करता येतील व त्यासाठी 
खचाच्या कमाल मयादेचे बधंन राहणार नाही.   

मात्र, वरील उपलब्ध पयायाद्वारे कामे उच्चदाब प्रणालीच्या (HVDS) अनुषंगाने तसेच LT लाईन (AB 
Cable) ची कमाल मयादा  रोहीत्रापासून २00 वमटर पयंत ठेवूनच करण्यात येतील.  
(१९) नवीन कृषीपंप वीजजोडणीचा लाभ घेणाऱ्या कृषी ग्राहकाकडून वीज देयक वनयवमत न 
भरपयास वीज परुवठा खंडीत करण्याबाबतचे “सामावजक जबाबदारी बधंपत्र” (Social Resposibility 
Bond) वलहून घेण्यात येईल. 
 (2०) महाववतरणप्रती वीज ग्राहकांम्ये सामावजक दावयत्व व संवदेनशीलता वाढववण्यासाठी 
मावहती-वशक्षण-संवाद (Information-Education-Communication-IEC) आधावरत उपक्रम 
महाववतरण मार्ण त यिावशघ्र राबववण्यात यावा.  
 

दरवषी सुमारे 1 लाख कृषीपपं अजणदारांना वीज जोडणी देण्याकवरता येणाऱ्या खचाचा तपवशल: 

अ. 
क्र. 

कृषीपंपाचे अतंर व वीज जोडणीची प्दत 
प्रती ग्राहक 
खचण (रुपये) 

कृषीपंप ग्राहकाची 
संभाव्य संख्या 

एकूण खचण 
(रुपये कोटी) 

वनधीची उपलब्धता 
(रु. कोटी)   

1 
लघुदाब वावहनीच्या पोल पासून 30 मीटरचे 
आत (सर्व्व्हस वायरद्वारे) 

7,200 10,000       7.20 
रु १५०० कोटी 
शासनाकडून 

भागभांडवल व 
उवणवरत खचण 

महाववतरणतरे्  
2 

लघुदाब वावहनीच्या पोल पासून 200  मीटरचे 
आत (वैयस्क्तक वकवा समूह, 
एवरयल बंच केबलद्वारे) तसेच  
उच्चदाब वावहनीच्या पोल पासून 600 मीटर  
पयंत (उच्चदाब ववतरण प्रणालीव्दारे ) 

- 90,000 1723.84 

3 
उच्चदाब वावहनीच्या पोल पासून 600 मीटर 
पेक्षा  जास्त  (सौर कृषीपंपाद्वारे) 
 

1,98,485 1,00,000 1,984.85 
ग्राहक, शासन 

अनुदान व ToSE 
च्या मा्यमातून 

ब एकूण : अ+ब  2,00,000 3,715.89  
 

ब)     कॅपेवसटर :  उपयुक्तता आवण वापर  
1. ववतरण प्रणालीचे अवतभारीत होणे तसेच कमी दाबाने ववद्यतु परुवठा होणे यासाठी कमी Power 

Factor ही  प्रमुख कारणे आहेत. हे टाळण्यासाठी कृवषपंप ग्राहकांनी त्यांच्या पंपासाठी योग्य 
क्षमतेचा कॅपेवसटर बसववणे अत्यंत आवश्यक आहे.  

2. कॅपेवसटर बसववपयामुळे ववतरण प्रणालीवरील वकमान १५  ते २० % भार कमी होऊन, उपलब्ध 
ववतरण प्रणालीचा परेुपरू वापर होईल व अवधकावधक ग्राहकांना योग्य दाबाने वीज परुवठा देणे 
शक्य होईल.  
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3. ववतरण प्रणालीवरील वीज भार कमी झापयामुळे नवीन वीज यंत्रणा उभारण्यासाठी होणाऱ्या 
खचाम्ये देखील बचत होईल. त्यासाठी, कृषी वावहन्यांवर तसेच उपकें िाम्ये योग्य क्षमतेच े 
कॅपेवसटर लावण्याची मोहीम देखील हाती घेण्यात येईल. 

4. सवण कृषी ग्राहकांना देखील त्यांच्या कृषीपंपावर कॅपेवसटर बसववणे आवश्यक राहील. त्या 
अनुषंगाने नादुरुस्त रोवहत्र बदलववतांना, संबवंधत रोवहत्रावरील वकमान ८०% ग्राहकांनी  योग्य 
क्षमतेच ेकॅपेवसटर त्यांच्या कृषी पंपावर बसववणे सक्तीचे करण्यात येईल. सोबतच वकमान ८०% 
ग्राहकांनी त्यांच ेचाल ूवबल भरपयावशवाय नादुरुस्त रोवहत्र बदलण्यात येणार नाही.   

5. सदर कॅपेवसटर महाववतरणद्वारे सचूीबद्ध कंत्राटदारांच्या मा्यमातून तालकुा स्तरावर  
उपलब्ध करून देण्यात येतील व त्याची रक्कम ग्राहकांना भरावी लागेल. 

ग्रामीण भागातील वीज ववतरण जाळे:- 

वीज ववतरण जाळे उभारण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अवतवरक्त रोहीत्रांची, पॉवर 
रान्सर्ॉमणरची तसेच नवीन सबस्टेशनची उभारणी महाववतरणद्वारे पढुील प्रमाणे करण्यात येईल. 
 ववतरण रोवहत्र े: 
वाढीव वीजभारामुळे चाल ू ववतरण रोहीत्र अवतभारीत झाले असेल तर अश्या वठकाणी नवीन ववतरण 
रोहीत्राची उभारणी ३ मवहन्याच्या आत प्राधान्याने खालील प्रमाणे करण्यात येईल. .  
 १)  १२५ टक्कयांपेक्षा जास्त अवतभारीत असलले ेरोवहत्र. 
  २)  १२५ टक्कयापंयंत अवतभारीत असलले ेरोवहत्र 
 उपकें ि :  

 कृषी प्रवण भागातील स्िावपत उपकें िाची क्षमता वाढ करताना ककवा नवीन उपकें ि 
उभारताना, स्िावपत उपकें िापासून ५ वकमीच्या हद्दीत वमनी सोलर पाकण  उभारण्याचा 
ककवा कृषी वावहन्यांचा “सौर उजीकरणाचा” पयाय प्राधान्याने तपासण्यात येईल व 
शक्य झापयास अश्या वठकाणी वीज उपकें िाचे सौर ऊजीकरण करण्यात येईल. 

 चालू असललेे उपकें ि (पॉवर रान्सर्ॉमणर) अवतभारीत असेल आवण त्यावठकाणी वीज 
जोडणीची मागणी असेल  तर अश्या उपकें िातील पॉवर रान्सर्ॉमणरची क्षमता वाढववणे 
ककवा अवतवरक्त पॉवर रान्सर्ॉमणर लावणे ककवा गरज असपयास नवीन उपकें िे 
उभारणे ही कामे खाली वदलेपया प्राधान्यक्रमानुसार हाती घेण्यात येऊन वनयवमत 
कालावधीत पणूण करण्यात येतील. 

 १)   ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त भारीत उपकें ि  
 २)    ६०- ८० टक्क्यापंयंत  भारीत असेलेल ेउपकें ि 

 दूगणम, डोंगराळ ककवा आवदवासी भागाम्ये सद्यस्स्ितीत असललेे उपकेि अवतभारीत 
नसतांनाही वीज वावहन्यांच्या अवतवरक्त लांबीमुळे जर कमी ववद्यतु दाबाच्या समस्या 
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वनदशणनास येत असतील तर अश्या वठकाणी स्िावपत उपकें िाम्ये  क्षमता उपलब्ध 
असतांनाही सोलर प्रकपप ककवा नवीन उपकें ि स्िावपत करण्यात  येईल.  

 

क)      कृषी ग्राहक िकबाकी वसूली:- 
1. महाववतरण कंपनी ववववध वगणवारीतील एकूण २.७३ कोटी ग्राहकांना वीजपरुवठा करीत असून 

त्यापैकी ४२,६०,४३१  ग्राहक हे कृषी वगणवारीतील आहेत. 
2. कृषी ग्राहकांकडील वीजवबल वसुली हा कचतेचा ववषय असून मागील काही वषात ही वसुली 

नगण्य आहे. पवरणामी वडसेंबर-२०१९ पयंत कृषी ग्राहकांची वीजवबल िकबाकी जवळपास 
रुपये ३७,००० कोटीपयणत (व्याज आवण ववलंब आकारासह) पोहोचलेली आहे. कृषी 
ग्राहकांकडील िकबाकी वाढीची प्रमुख कारणे:- 
 कृषी वीज वापरापोटीचे राज्य शासनातरे् देण्यात येणाऱ्या अनुदानात २०१२ पासून 

कुठलीही वाढ न होणे. 
 महाराष्ट्र वीज वनयामक आयोगाद्वारे करण्यात येणारी वार्षषक वीजदरवाढ संपणूणपणे 

कृषी ग्राहकांवर परावतीत होणे.  
 िकबाकीवर  वाढत चालललेे व्याज आवण ववलंब शुपक.  
 वीजपरुवठा खंवडत करतांना येणाऱ्या ववववध अडचणी. 

3. महाववतरणने कृषी िकबाकी वसुलीसाठी कृषी संजीवनी योजना - २०१५ आवण मखु्यमंत्री कृषी 
संजीवनी योजना - २०१७ यांसारख्या अनेक योजना यापवूी राबववपया आहेत. मात्र, त्यास 
ग्राहकांकडून ववशेष प्रवतसाद वमळालेला नाही. 

4. महाराष्ट्र वीज वनयामक आयोगाच्या (बहुवार्षषक वीजदर प्रस्ताव) वद. ३०.०३.२०२० च्या 
आदेशात वसुली कायणक्षमतेचे उवद्दष्ट्ट  वनवित करण्यात आलेले आहे व उवद्दष्ट्टपतूी न झापयास 
महाववतरण कंपनीवर दंड आकारण्यात येणार आहे. सबब, कृषी ग्राहकांकडील िकबाकी 
वसुलीसाठी सवणसमावशेक योजना सादर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

 

िकबाकी वसुली योजनेची ठळक ववैशष्ट्टे:- 
1. सवण उच्चदाब, लघुदाब, तसेच उपसा जलकसचन योजनेतील चालू व कायमस्वरुपी 

वीजपरुवठा खंवडत असललेे ग्राहक या योजनेत भाग घेण्यासाठी पात्र असतील. 
2. महाराष्ट्र वीज वनयामक आयोगाच्या (बहुवार्षषक वीज दर प्रस्ताव) वद. ३०.३.२०२० च्या 

आदेशात मागील पाच वषातील कृषी वीजवापर पनु:वनधावरत केलेला आहे. त्या अनुषंगानेच 
जास्तीत जास्त कृषी ग्राहकांना सदर योजनेत सहभागी होणे शक्य व्हाव ेयाकवरता ग्राहकांची 
मागील ५ वषापयंतची वीजवबल दुरुस्ती मोहीम राबववण्यात येईल.  

 

3. ग्राहकांनी भरललेी वीजवबलाची रक्कम अशा सुधावरत देयकापोटी समायोवजत केली जाईल.  
4. सदर योजनेम्ये सहभागी होणाऱ्या ग्राहकांच्या ५ वषापयंतच्या िकबाकीवरील ववलंब आकार 

पणूणपणे (१००%) मार् करण्यात येऊन, सदर िकबाकीवर व्याज १८ टक्क्यांपयंत न आकारता, 
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महाववतरणने घेतलेपया कजावरील सरासरी व्याजदराच्या अनुषंगाने आकारण्यात  येऊन 
िकबाकी वनवित केली जाईल. (िकबाकी P) 

5. पाच वषांपवुीच्या िकबाकीवरील ववलंब आकार व व्याज १०० टक्के मार् केल ेजाईल व केवळ 
मूळ िकबाकीच वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. (िकबाकी Q) 

6. त्यानुसार सदर योजनेसाठी अंवतम नवीन िकबाकी (A=P+Q) अशी वनवित केली जाईल.  
7. सदर योजना पढुील ३ वषांसाठी म्हणजे वदनांक 31 माचण, 2024 पयंत लागू असले. तसेच या 

योजने अंतगणत कृषी ग्राहकांची िकबाकी तीन वषांसाठी स्स्ितप्रत करण्यात येईल व 
ग्राहकांच्या वीज वबलाम्ये ती वगेळी दशणववण्यात येईल. 

 

योजनेच ेवषण भरावयाची 
िकबाकी 

भरलेली िकबाकी सुट वशल्लक िकबाकी 

प्रिम वषण A X X B = A- २ X 
दुसरे वषण B Y Y चे ३०% C = B - १.३*Y 
वतसरे वषण C Z Z च े२०% अंवतम िकबाकी = 

C - १.२*Z 
          
8. या योजनेत एकदा सहभागी झालेला ग्राहक प्रत्येक चालू वबलासह त्याच्या सोयीनुसार 

िकबाकी भरू शकतो (उदा. ३ मवहने / ६ मवहने तत्यादी.)  
9. वीजवबल वसुली योजनेत सहभागी होणाऱ्या कृषी ग्राहकांना चाल ू वीजवबल भरणे क्रमप्राप्त 

राहील व तस ेन केपयास सदर ग्राहकांचा वीज परुवठा खंवडत करण्यात येईल.  
10. एखाद्या मवहन्यात काही कारणांमुळे जर कृषी ग्राहकांना चालू वीजवबल भरणे शक्य झाल ेनाही 

तर सदर योजनेत सहभागी राहण्यासाठी त्याला चालू आर्षिक वषातील एकवत्रत िकबाकी 
त्याच वषात भरण्याची मुभा राहील. मात्र, िकीत चालू वीजवबलांवर वनयमाप्रमाणे व्याज व 
ववलंब आकार ग्राहकांना भरावा लागेल. 

11. अनवधकृतवरत्या वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांवर ववद्यतु अवधवनयम, २००३ प्रमाणे कारवाई 
करण्यात येईल. 

 

ग्रामपंचायतीमार्ण त वसूली (मायक्रोफ्रन्चायजी) :- 
1. ग्रामपंचायत ही स्िावनक स्वराज्य संस्िा आहे. लोकांद्वारे वनवडलेले आवण स्िावनक रवहवासी 

म्हणनू कृषी ग्राहकांशी त्याचंे सलोख्याचे संबधं असतात. त्यामुळे कृषी ग्राहकांना वीजवबल 
भरण्यासाठी प्रोत्सावहत करण्यास ग्रामपंचायतीची मदत व सहभाग महत्वाचा ठरेल.  

2. ववद्यतु अवधवनयम - २००३ च्या तरतुदीनुसार ग्रामीण भागात ‘मायक्रोफ्रें चायझी तयार करून 
याद्वारे वीजवबल (चालू /िकीत) वसलुी सहज शक्य आहे. या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी 
झापयास त्याचा लाभ महाववतरण, ग्रामपंचायत आवण ग्रामीण ग्राहकांना होईल. 
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3. वसुलीसाठी सवण तच्छूक ग्रामपंचायती (ज्या ग्रामपंचायती ग्रामसभेचा ठराव करतील) सोबत 
करार करून त्याची अमंलबजावणी केली जाईल. 

4. कृषी वीजवबल वसुली योजना राबववतांना तसचे कृषी ग्राहकांचे सवके्षण करतांना ग्रामपंचायत 
स्तरावरील, कृषी संबवंधत ततर ववभागातील कमणचारी उदा. कृषी सहाय्यक, कोतवाल यांची 
देखील मदत घेण्यात येईल व त्याकवरता प्रोत्साहन म्हणनू ग्रामपंचायत स्तरावरील पात्र 
कमणचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचे अवधकार वजपहा वीज संवनयंत्रण सवमतीला 
राहतील.   

5. ग्रामपंचायतीला प्रस्ताववत मोबदला खालीलप्रमाणे राहील.  
1. वीज वबल भरणा कें ि म्हणनू प्रती वीजवबल वसलुीसाठी रु.५/- वनवित.  
2. िकबाकी वसूल केपयास, वसूल केलेपया िकबाकीच्या ३०% 
3. चालू वीजवबल वसलू केपयास, वसुली रकमेच्या २०%  

6. ततर सवण वठकाणी सदर योजना रोवहत्र स्तरावर राबवून, योजनेचा सवण र्ायदा िेट सहभागी 
होणाऱ्या रोवहत्रावरील कृषी ग्राहकांना देण्यात येईल. १००% वीजवबल वसुली असलेपया रोहीत्रावरील 
ग्राहकांना चालू वीजवबलावर १०%  अवतवरक्त सुट देण्यात येईल. तसेच, िकबाकी नसणाऱ्या व 
वनयवमत वीजवबल भरणाऱ्या कृषी ग्राहकांना सदर योजनेच्या कालावधीत चालू कृवष वीजवबलावर 
अवतवरक्त ५ % सवलत देण्यात येईल. 
 

 ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन  
    ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन देण्याच्या उदे्दशाने ग्रामपंचायतीकडे कृषीग्राहकांसोबतच ततर  
ग्राहकांकडील वीजवबल वसुलीची कामे देण्याचेही प्रस्ताववत आहे. अकृषक ग्राहकांकडील 
िकबाकीमधून ग्रामपंचायतीद्वारे वाढीव वसलुीक्षमतेच्या वसुलीवरील २० टक्के मोबदला तसेच चाल ू
वबलांच्या वसुलीसाठी वाढीव वसुलीचा स्लॅबवनहाय मोबदला खालीलप्रमाणे प्रस्ताववत करण्यात येत 
आहे. 

 

*  गाव पातळीवर सहकारी संस्िा, मवहला बचत गट, “मवहलांचा स्वयं सहाय्यता गट” 

(Women's SHGs) तत्यादींची  “वीज देयक संकलक एजन्सी” (Electricity Bill Collection Agency) 
म्हणनू नेमणकू करण्यात येईल व त्यांनादेखील वरील प्रोत्साहन उपलब्ध असेल.  

 

मागील आर्षिक वषातील 
सरासरी वसुलीची  

कायणक्षमता 

ग्रामपंचायतीने प्राप्त केलपेया 
वसुलीची कायणक्षमता 

र्रक C= (B-A) र्रकातील प्रोत्साहन (वाढीव 
वसुली क्षमतेच्या)    

A B C D 

0-50 टक्के   20 टक्के 

50-75 टक्के   15 टक्के 

75 टक्केपेक्षा जास्त   10 टक्के 
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 कमणचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन:- 
कृषी ग्राहकांसाठी राबववण्यात येणाऱ्या सदर योजनेच्या व्यापक यशासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील 
कमणचाऱ्यांचा सहभाग असणे आवश्यक असून ही योजना यशस्वी करण्यासाठी क्षेत्रीय कमणचाऱ्यांना 
प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे. 
अ.क्र. िकबाकी प्रस्ताववत प्रोत्साहन पदनाम 
१ चालू िकबाकी   

वसूल केलेपया रक्कमेवर १ टक्के लाईन स्टार्  
वसूल केलेपया रक्कमेवर ०.५० टक्के शाखा प्रमुख 
वसूल केलेपया रक्कमेवर ०.२५ टक्के उपववभागीय अवधकारी 
वसूल केलेपया रक्कमेवर ०.२५ टक्के उपववभागीय वबलींग कमणचारी एकवत्रतपणे  

२ कायमस्वरूपी 
िकबाकी 

वसूल केलेपया रक्कमेवर १० टक्के लाईन स्टार्  
वसूल केलेपया रक्कमेवर ५  टक्के शाखा प्रमुख 
वसूल केलेपया रक्कमेवर २.५ टक्के उपववभागीय अवधकारी 
वसूल केलेपया रक्कमेवर २.५ टक्के उपववभागीय वबलींग कमणचारी एकवत्रतपणे 

 
वटप :- ग्रामपंचायतीद्वारे करण्यात येणाऱ्या वीजवबल वसुलीम्ये महाववतरणच्या  जनवमत्रांचा देखील 
सहभाग असणार हे लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीद्वारे वसलू करण्यात आलेपया वीजवबल वसुलीपैकी १ 
टक्के रक्कम ही महाववतरणच्या  संबवंधत जनवमत्रांना  प्रोत्साहनपर देय राहील.  

 उजावमत्रांना (ग्राम ववद्यतु व्यवस्िापक)  प्रोत्साहन:- 
कृषी ग्राहकासंाठी राबववण्यात येणाऱ्या सदर योजनेच्या व्यापक यशासाठी ग्रामस्तरावरील उजावमत्रांचा 

सहभाग देखील  अपेवक्षत आहे. त्या अनुषंगाने, 
1. ज्यावठकाणी ववज वबल वसुली ग्राम पंचायत ककवा रोवहत्र स्तरावर कायणरत नाही त्यावठकाणी त्यांनी 
वसूल केलेपया चालू वबलाच्या रक्कमेतून ५% व िकबाकी रक्कमेच्या वसुलीच्या १०% रक्कम ऊजावमत्रांना 
प्रोत्साहन पर रक्कम देण्यात येईल.  तसेच, वजपहास्तरावर आवटंीत केलेपया वनधीमधून ग्रामपंचायत 
स्तरावरील उदा. कृषी सहाय्यक, कोतवाल तत्यादी कमणचाऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५ टक्क्यांपयंत रक्कम देऊ 
शकतील. 
2. ज्यावठकाणी ग्रामपचंायतीद्वारे करण्यात येणाऱ्या वीजवबल वसुलीम्ये महाववतरणचा जनवमत्र 
उपलब्ध नाही त्यावठकाणी उजा वमत्रांचा सहभाग असणार हे लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीद्वारे वसूल करण्यात 
आलेपया वीजवबल वसुलीपैकी १ टक्के रक्कम ही संबवंधत उजा वमत्रांना प्रोत्साहनपर देय राहील.  

 शेतकरी सहकारी संस्िा तसेच साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन: 
कृषीपंप ग्राहकांची िकबाकीची रक्कम वसूल केपयास शेतकरी सहकारी संस्िा तसेच साखर कारखान्यानंा 
वसूल केलेपया रक्कमेच्या 10 टक्के रक्कम प्रोत्साहन म्हणनू देण्यात येईल. 

कृवषपंपधारक ग्राहकासंाठी पायाभतू सुववधाचं ेसक्षमीकरण करणे: 
1. कृवषपंपधारकांडून वसूल झालेपया रक्कमेसाठी स्वतंत्र खाते महाववतरणच्या मंडळस्तरावर  ठेवले 

जाईल व वसूल करण्यात आलेपया रक्कमेचा वापर हा संबवंधत ग्रामीण भागातील महाववतरणच्या  
ववजचे्या पायाभतू सुववधा (नवीन तसचे सक्षमीकरण) तसेच सेवा सुधारण्याकवरता केला जाईल. 
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सदर सुधारणांवर खचण करताना, पायाभतू सुववधा सुधारण्यासबंधंी वशर्ारस करण्याचे अवधकार 
खालीलप्रमाणे असतील व त्यास ववभागीय / मंडळ / मुख्यालय स्तरावर मंजुरी देण्यात येईल ; 

 ३३% रक्कम संबवंधत ग्रामपंचायती कवरता -   
 वसूल झालेपया 33% रक्कमेपयंत मंजुरी देण्याच े अवधकार महाववतरणच्या ववभागीय 
कायणकारी अवभयंत्यास असतील.  
 

 ३३% रक्कम वजपह्याकवरता एकवत्रतपणे -  
 वजपह्यातील सवण ग्रामपंचायतींकडून वजपहास्तरावर एकवत्रतपणे वसूल झालेपया रक्कमेच्या 
33% रक्कमेपयंत मंजूरी देण्याचे अवधकार वजपह्याच े पालकमंत्री व महाववतरणच्या संबवंधत  मंडळ 
अधीक्षक अवभयंत्यास असतील. नवीन उपकें ि  व संबवंधत वावहन्यांच्या मंजुरीचे अवधकार महाववतरण 
मुख्यालय स्तरावर असतील.  
 वरीलप्रमाणे वजपहास्तर वसुलीमधून पायाभतु उभारणीवर खचण करण्यात आलेपया कामाचा 
तपशील  वजपहा संवनयंत्रण सवमतीस त्रैमावसक स्तरावर सादर करण्यात यावा.   
 

२. या नाववन्यपणूण योजनेत जास्तीतजास्त ग्राहकानंी सहभागी व्हाव ेयाकवरता वजपह्यांच ेपालकमंत्री, 
खासदार व आमदार याचंे सहकायण अपेवक्षत आहे.  

ड)      राज्यातील कृषी ग्राहकानंा ८ तास वदवसा वीजपुरवठा 
1. महाववतरण कंपनीद्वारे एकूण २१५ लाख एचपी भार असलेपया जवळपास ४३ लाख कृषी 

ग्राहकांना वीज परुवठा केला जातो. 
2. महाववतरणच्या एकूण ववजेच्या मागणीपैकी जवळपास २५ ते ३०% वीज वापर हा कृषी क्षते्राद्वारे 

केला जातो. 
3. सद्यस्स्ितीत, संपणूण राज्यात मा. महाराष्ट्र ववद्यतु वनयामक आयोग यांच्या वनदेशानुसार कृषी 

वीज ग्राहकांना वदवसा ८ तास ककवा रात्री १० तास असा ३ रे्ज वीज परुवठा चक्राकार 
पद्धतीने करण्यात येत आहे.   

4. मा. महाराष्ट्र ववद्यतु वनयामक आयोगाने महाववतरण कंपनीची वद. ३०/०३/२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये केलेली बहुवार्षषक वीजदर वनविती ही कृषी वीज ग्राहकांना वदवसा ८ तास ककवा 
रात्री १० तास अशा चक्राकार पद्धतीने केला जाणारा ३ रे्ज वीज परुवठा गहृीत धरून होणाऱ्या 
वीज वापरावर आधावरत असून त्यात बदल करण्याचे अवधकार महाववतरण कंपनीस नाहीत.  

5. महाववतरणने वदवसा वीज परुवठा करण्यासाठी संभाव्यता पडताळून खालील योजना 
प्रस्ताववत केली आहे. 

ववकें वित सौर ऊजाप्रकपपाचं्या मा्यमातून दीघणकालीन  योजना:- 
१) ववद्यतु ववतरण उपकें िांशी िेट जोडलेपया ववकें वित सौर उजा प्रकपपांमधून कृषी ग्राहकांना 

वदवसा वीजपरुवठा देणे शक्य आहे. त्याअनुषंगाने कृषी ग्राहकांची वदवसाची ववजेची मागणी 
लक्षात घेता ववतरण उपकें ि स्तरावर ववकें वित सौर उजा प्रकपप उभारून वदवसा वीजवनर्षमती 
करण्यात येईल.  
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२)  मुख्यमंत्री सौर कृषी वावहनी योजना (ववकें वित सौर उजा वनर्षमती) पासून कृषी ग्राहकांना वदवसा    
वीज परुवठा करणे, वीज ववतरण हानी घटववणे आवण रान्सवमशन तन्फ्रास्रक्चर खचण टाळणे 
तत्यादीं लाभ घेता येतील.  

3)  कृषी ग्राहकांच्या अवतवरक्त ५,२०० मेगावटॅ वीजभाराला वदवसा 8 तास वीज परुवठा 
करण्यासाठी  सुमारे   ८,५०० मेगावटॅ क्षमतेच्या सौर ऊजा प्रकपपांची आवश्यकता आहे.  

4)  त्याकवरता वनववदांद्वारे अंदाजे ४,२०० मेगावटॅ सौर उजा क्षमता करारीत केलेली आहे आवण 
त्यापैकी २,२३९  मेगावटॅ क्षमतेच ेसौर उजा प्रकपप कायास्न्वत करण्यात आललेे आहेत. 

5)  वदवसा कृषी ग्राहकांना वीज परुवठा करण्यासाठी आवण नुतनशील उजा खरेदीचे बधंन लक्ष्य 
पणूण करण्यासाठी  ४५०० ते ५००० मेगावटॅ ववकें वित सौर उजा क्षमता प्राप्त करण्यासाठी 
प्रकपप राबववण्यात येईल. 

6)   ववकें वित सौर ऊजा प्रकपपांच्या तसेच ततर सौर ऊजा प्रकपपांच्या मा्यमातून सवण कृषी 
ग्राहकांना पढुील ३ वषात वदवसा 8 तास वीज परुवठा करण्याचे प्रयत्न महाववतरणद्वारे 
करण्यात येतील. 

ई)  वमटरींग 
1. उच्च दाब वीज वावहन्या: 

 सबस्टेशनमधून बाहेर पडणाऱ्या सवण वीज वावहन्यांच े AMR वमटरींग करण्यात आलेल े
आहे. प्रामुख्याने कृषी वीज वावहन्यांवर बसववण्यात आलेपया वमटसणची पनु:पडताळणी 
जून २०२१ पयंत पणूण करण्यात येईल.   

 २.   ववतरण रोवहत्र े: 
 महाराष्ट्र वीज वनयामक आयोगाने स्िापन केलेपया अभ्यासगटाच्या अहवालात नमूद 

करण्यात आलेपया ५०२ कृषी वावहन्यांवरील सवण ववतरण रोहीत्रांच ेजून - २०२१  पयंत 
वमटरींग करण्याच ेउवद्दष्ट्ट आहे, जेणेकरून या वीज वावहन्यावरील कृषी वीज वापराचा 
सखोल अभ्यास करता येईल.  

 उपरोक्त वमटरींगची उपयकु्तता लक्षात घेऊन, नंतर उवणवरत कृषी  वीज वावहन्यांवरील 
ववतरण रोवहत्रांच्या वमटरींगचे काम टप्प्याटप्याने हाती घेण्यात येईल. 

३. कृषी ग्राहक : 
 उच्चदाब वीज प्रणालीच्या मा्यमातून देण्यात येणाऱ्या सवण नवीन कृषी वीज जोडण्या 

मा. वीज वनयामक आयोगाच्या वनदेशानुसार प्रीपेड मीटरद्वारे देण्यात येतील. 
 कृषी ग्राहकांचे वमटरींग तसेच त्यांची देखभाल करतांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात 

घेऊन ततर वावहन्यांवरील (उच्चदाब ववतरण प्रणाली व्यवतवरक्त) कृषी ग्राहकांना ववना 
मीटर वीज परुवठा करण्यात येईल. अश्या कृषी ग्राहकांना त्यांचा जोडभार व  
वावहनीवरील वीज वापराच्या अनुषंगाने वर्डर तंडेक्सच्या मा्यमातून वीज वापर 
तपासून वीज वबल देण्यात येईल. 
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