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                                      प्रास्तारवक 

 
                    कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांना  वीजदर सवलत योजना ही  राज्य प रस्कृत 

योजना असनू म ंबई शहर व म ंबई उपनगर वगळता उवथररत 34 रजल््ांतील सवथ कृषीपंपधारक व 
यंत्रमागधारक यांच्यासाठी राबरवली जाते. या योजनेंतगथत महारवतरणमार्थ त कृषीपंप अथवा 
यंत्रमाग चालरवण्याकररता वापर करण्यात आलले्या एकूण वीजेच्या वापरावर देण्यात येणा-या 
देयकावर 60 टक्के सवलत देण्यात येते. देयकातील 40 टक्के रकमेचा भरणा कृषीपंपधारक अथवा 
यंत्रमागधारकाकडून केला जातो. महारवतरणमार्थ त देण्यात येणा-या 60 टक्के सवलतीची रक्कम 
शासनाकडून महारवतरणाला देण्यात येते. कृषी उत्पादनात वाढ होण्यासाठी कृषीपंपधारक 
शेतक-यांना आरण कमीत कमी उत्पादन खचात कापड व तत्सम उत्पादनात वाढ होऊन 
रोजगाररनर्ममतीत वाढ घडवनू आणणे, स्पधात्मक बाजारपेठेत यंत्रमागधारकांना तग धरणे शक्य 
व्हावे, या उदे्दशाने ही योजना सन 2012 च्या शासनरनणथयाद्वारे पवूथलक्ष्यी प्रभावाने लाग ूकरण्यात 
आली. 

               राज्य शासनाच्या सचूनेवरुन अथथ व सांख्ययकी संचालनालयाकडून या योजनेचा 
मलू्यमापन अभ्यास घेण्यात आला. उपरोक्त योजनेचे कायान्वयन योग्य प्रकारे स रु आहे का? त्यात 
काही त्र टी आहेत का? कृषीपंपधारक / यंत्रमागधारक यांना या योजनेचा रकतपत र्ायदा झाला? 
तसेच योजनेचा उदे्दश रकतपत साध्य झाला? ही या मलू्यमापन अभ्यासाची उरद्दष्ट्टे होती. हा अहवाल 
पाहणी अंतगथत गोळा करण्यात आलेल्या मारहतीवर आधाररत आहे.  

               महाराष्ट्र शासनाच्या अथथ व सांख्ययकी संचालनालयामार्थ त हा अहवाल जरी प्रकारशत 
करण्यात येत असला, तरी त्यात व्यक्त केलेल्या मतांशी शासन सहमत असेलच, असे नाही.  
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प्रकरण -1 

                                     प्रस्तावना 
 कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांना वीजदर सवलत योजना महाराष्ट्रातील कृषीपंपधारक व 
यंत्रमागधारक यांना वीजेच्या दरांमध्ये सवलत देण्याबाबत अहे. या योजनेत शेतकऱ्याला त्याच्या शेतामध्ये 
कृषीपंप बसवावयाचा अहे, तसेच ज्या यंत्रमागधारकास यंत्रमाग चालवावयाचा अहे, त्यांना देण्यात येणारी 
ववद्यतु जोडणी ही फक्त कृषीपंप ऄथवा यंत्रमाग चालववण्याकवरताच देण्यात येते. ववद्यतु जोडणी मधनू 
कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक आतर कोणत्याही वापरासाठी वीजेचा ईपयोग करू शकत नाहीत. कृषीपंप 
चालववण्याकवरता देण्यात अलेल्या जोडणीचे देयक हे मलूत: सवलतीनेच देण्यात येते. महाववतरणमाफफ त 
कृषीपंप ऄथवा यंत्रमाग चालववण्याकवरता वापर करण्यात अलेल्या एकूण ववजेच्या वापरावर देण्यात 
येणाऱ्या देयकावर 60 टक्के सवलत देण्यात येते.  देयकातील 40 टक्के रकमेचा भरणा कृषीपंपधारक 
ऄथवा यंत्रमागधारकाकडून केला जातो.  महाववतरण माफफ त देण्यात येणाऱ्या 60 टक्के सवलतीची रक्कम 
शासनाकडून महाववतरणला देण्यात येते.   

 महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु ववतरण कंपनी मयावदत यांनी वद. 01/09/1998 पासनू राज्यातील सवफ 
वगफवारीतील वीज ग्राहकांना सधुावरत वीज दर लाग ू केले होते. ईच्चदाब कृषी ग्राहकांच्या बाबतीत लाग ू
केलेले वीज दर जास्त ऄसल्यामळेु सदर वीज दर कमी करण्याबाबत संबंवधत ग्राहकांनी वेळोवेळी 
शासनाकडे ववनंती ऄजफ व वनवेदने सादर केली होती. त्यास ऄनसुरून राज्यातील कृषीपंपधारक व 
यंत्रमागधारकांना वद. 01/05/2000 पासनू देण्यात येणाऱ्या ऄवधकृत मीटरवरील सवलतीच्या दराऐवजी 
ईद्योग, ईजा व कामगार ववभागाच्या शासन वनणफय क्र. टवॅरफ-2004/प्र.क्र.24/ईजा-3, वद. 27/02/2004 
च्या ऄन्वये ऄश्वशक्तीवर अधावरत सवलतीच्या दराने वीज दर अकारणी करण्यात येउ लागली. 

 महाराष्ट्र ववद्यतु वनयामक अयोगाने ठरवून वदलेल्या दराऐवजी राज्य शासनाने कृषी ग्राहकांना 
वद. 01/12/2003 ते वद. 30/06/2004 या कालावधीसाठी सवलतीचे वीज दर लाग ूकेले होते. त्यानंतर 
वद. 01/07/2004 पासनू कृषीपंपांना मोफत वीजपरुवठा करण्याचा वनणफय शासनाने घेतला होता. परंतु 
मोफत वीज परुवठ्यामळेु ईद्भवणाऱ्या अर्थथक व तांवत्रक ऄडचणी लक्षात घेउन मोफत वीज 
परुवठ्याऐवजी कृषी ग्राहकांना वद. 27/05/2005 च्या शासन वनणफय क्र.ववपऄु-2005/प्र.क्र. 269/ईजा-3 
ऄन्वये सवलतीचे वीज दर लाग ूकरण्यात अले. 

 महाराष्ट्र राज्यातील वीज ग्राहकांना परुववण्यात येणाऱ्या ववजेच्या दराची वनश्श्चती महाराष्ट्र ववद्यतु 
वनयामक अयोगाकडून केली जाते. कृषीपंपधारक ग्राहकांना परुववण्यात येणाऱ्या ववजेच्या दरातही महाराष्ट्र 
ववद्यतु वनयामक अयोगाने वेळोवेळी वाढ केली अहे. परंत ुवद. 01/06/2005 नंतर महाववतरण कंपनीला 
ऄनदुान देउन कृषीपंपधारक ग्राहकांना शासनाने ती वाढ लाग ू केली नव्हती. महाराष्ट्र ववद्यतु वनयामक 
अयोगाने वद. 16/08/2012 रोजीच्या त्यांच्या अदेशान्वये महाववतरण कंपनीच्या राज्यातील ऄन्य 
प्रवगातील ग्राहकांबरोबरच कृषी ग्राहकांना परुववण्यात येणाऱ्या ववजेच्या दरातही वाढ केली. त्या ऄनषंुगाने 
शासनाने, शासन वनणफय क्र.ववपऄु-2012/प्र.क्र.91/ईजा-3, वद. 11/10/2012 ऄन्वये पवूफलक्षी प्रभावाने 
कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारकांना सवलतीचे वीज दर लाग ूकेले अहेत. 

राज्यात मीटर नसलेले व मीटर ऄसलेले ऄसे दोन प्रकारचे कृषीपंपधारक ग्राहक अहेत. मीटर 
नसलेल्या कृषीपंपधारक ग्राहकांना मागणी अकारास ऄनसुरून प्रवत ऄश्वशक्ती प्रवत माह ₹ 
(₹/ऄ.श./म.) च्या अधारे सरसकट देयक अकारणी (fixed) केली जाते. मीटर ऄसलेल्या कृषीपंपधारक 
ग्राहकांना ववजेच्या एकूण झालेल्या वापरावर अधावरत देयक अकारणी केली जाते. सन 2017-18 या 
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अर्थथक वषाकवरता महाराष्ट्र ववद्यतु वनयामक अयोगाने जाहीर केलेले कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक 
ग्राहकांकरीता सवलतीचे वीज दर पढुीलप्रमाणे अहेत.  

तक्ता 1.1 

महाराष्ट्र रवद्य त रनयामक आयोगाने रद. 01/04/2017 पासनू जाहीर केलेले वीज दर व 
कृषीपंपधारक ग्राहकाने भरावयाचे सवलतीचे वीज दर 

 आयोगाचा दर ग्राहकाने भरावयाचा सवलतीचा दर 
वीज अकार मागणी अकार वीज अकार मागणी अकार 
पैसे / यवुनट ₹/ऄ.श./म. पैसे / यवुनट ₹/ऄ.श./म. 

कृषी ग्राहक 
लघ दाब (मीटर नसलेले) (ऄ) (ब) (ऄ) (ब) 
0 ते 3 अ.श. पयंत 
वगफवारी 1 0 434 0 175 
वगफवारी 2  0 337 0 155 
3 ते 5 अ.श. पयंत 
वगफवारी 1 0 434 0 191 
वगफवारी 2  0 337 0 171 
5 ते 7.5 अ.श. पयंत 
वगफवारी 1 0 466 0 212 
वगफवारी 2  0 372 0 199 
7.5 अ.श. चे वर 
वगफवारी 1 0 506 0 252 
वगफवारी 2  0 400 0 227 
लघ दाब (मीटर)     
0 ते 3 ऄ.श. पयंत 304 22 101 7 
3 ते 5ऄ.श. पयंत 304 22 131 7 
5 ते 7.5ऄ.श.पयंत 304 22 131 7 
7.5 ऄ.श.चे वर 304 22 131 7 
उच्चदाब (मीटर)   ₹/केव्हीए./म.  ₹/केव्हीए./म. 
उच्चदाब कृषी     
66 केव्ही चे वर  330 40 134 15 
33 केव्ही 339 40 143 15 
22/11 केव्ही 413 40 217 15 
उपसा जलससचन योजना     
66 केव्ही चे वर  330 40 114 15 
33 केव्ही 339 40 123 15 
22/11 केव्ही 413 40 197 15 

वगफवारी 1:  1318 तास प्रवत ऄश्वशक्ती प्रवतवषफ पेक्षा जास्त वीज ईपभोक्ते                                 
वगफवारी 2:  1318 तास प्रवत ऄश्वशक्ती प्रवतवषफ पेक्षा कमी वीज ईपभोक्ते    
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                                                          तक्ता 1.2  

महाराष्ट्र रवद्य त रनयामक आयोगाच्या रद. 01 नोव्हेंबर, 2016 पासनू लघ दाब यंत्रमागधारक 
ग्राहकांसाठी लाग ूकेलेले वीज दर 

लघ दाब यंत्रमागधारक 
वगथवारी  

मा. आयोगाचे रद. 01 नोव्हेंबर, 
2016 पासनू लाग ूकेलेले वीज दर 

ग्राहकाने भरावयाचा 
सवलतीचा दर 

0 ते 20 वक.व.ॅ ₹ 5.51 प्रवत यवुनट ₹ 2.66 प्रवत यवुनट 

20 वक.व.ॅ पेक्षा ऄवधक 
जोडभार 

₹ 6.85 प्रवत यवुनट ₹ 2.66 प्रवत यवुनट 

 

 योजनेची उरद्दष्ट्टे 
 कृषी ईत्पादनात वाढ होण्यासाठी शेतकऱ्यांना सामावजक बांवधलकीतनू मदत करण्याच्या ईदे्दशाने 
राज्यातील कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना ऄश्वशक्तीवर अधावरत दराने वीज वापरावर सवलत देण्याचे 
शासनाचे धोरण अहे.   

कमीत कमी ईत्पादन खचात कापड व तत्सम ईत्पादनात वाढ होउन रोजगार वनर्थमती 
होण्याकवरता व कापड वनर्थमती करून राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पधात्मक बाजार पेठेत यंत्रमागधारकांना 
तग धरणे शक्य व्हावे, या दषृ्ट्टीने वीज दरात सवलत देण्याचा शासनाचा मु् य ईदे्दश अहे. त्या ऄनषंुगाने 
कृषीपंपधारकांना व यंत्रमागधारकांना वीज देयकात सवलत देण्याकवरता महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु ववतरण 
कंपनी मयावदत यांना राज्य शासनाकडून ऄनदुान देण्यात येते. 

 

 योजनेचे स्वरुप 

कृषीपंपधारक 

1.  राज्यातील कृषीपंपधारक ग्राहकांना परुववण्यात येणाऱ्या ववजेच्या दरात सवलत देण्यासाठी, 
महाववतरण कंपनीला शासनाकडून प्रवत यवुनट ककवा प्रवत ऄश्वशक्ती जे वववशष्ट्ट वनश्श्चत रक्कमे आतके 
ऄनदुान देण्यात येते, त्या मयादेपयंत ऄनदुान या पढेुही चाल ूराहणार अहे. 

2. महाराष्ट्र ववद्यतु वनयामक अयोगाच्या वद. 16/08/2012 च्या अदेशान्वये राज्यातील 
कृषीपंपधारक ग्राहकांच्या वीज दरात माहे ऑगस्ट, 2012 पवूीच्या तलुनेत जी वीज दरवाढ करण्यात 
अली अहे, ती सवफ कृषीपंपधारकांना लाग ूराहील. 

 

यंत्रमागधारक 

1. राज्यातील यंत्रमागधारक ग्राहकांना परुववण्यात येणाऱ्या वीजेच्या दरात महाराष्ट्र ववद्यतु वनयामक 
अयोगाने वेळोवेळी वाढ केली अहे. परंत ुशासनाच्या सवलत देण्याच्या धोरणामळेु यंत्रमागधारकांना 
वीजेच्या दरात सवलत प्राप्त होत अहे. त्या ऄनषंुगाने शासनाकडून यंत्रमागधारकांना जेवढ्या रक्कमेचे 
ऄनदुान देण्यात येते, त्या मयादेपयंत ऄनदुान वीज दरवाढीनंतरही चाल ूराहणार अहे. 
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2. ईच्चदाब यंत्रमाग ग्राहकांना वीजदर सवलतीसाठी देण्यात येणारे ऄनदुान बंद करून यापढेु ते 
लघदुाब यंत्रमाग ग्राहकांच्या ऄनदुानात सामाववष्ट्ट करुन त्यांना सधुावरत दर अकारण्यास मान्यता 
देण्यात अली अहे. 

3. ईपरोक्त सवलतीच्या दरांसोबत दोन्ही प्रवगातील लघदुाब यंत्रमागधारकांना वाढीव श्स्थर अकार 
भरावा लागणार अहे. 

4. वीज दरातील सवलतीच्या दराव्यवतवरक्त शासनातफे आंधन समायोजन अकारात देण्यात येणाऱ्या 
ऄनदुानानंतर देय होणारा आंधन समायोजन अकार ककवा ऄन्य प्रकारचा दंडात्मक अकार यंत्रमागधारक 
ग्राहकांनी 100 टक्के भरणे अवश्यक अहे. 

 

 योजनेचे रनकष 
 महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु ववतरण कंपनी मयावदत यांच्याकडून सदर योजना राज्यातील सवफ 
कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक यांना सवलतीच्या दराने वीज परुवठा करण्यास लाग ूराहील. 

 

 योजनेची व्याप्ती 
 सदर योजना मुंबइ शहर व मुंबइ ईपनगर वगळता ईवफवरत  34 वजल््ांतील सवफ कृषीपंपधारक व 
यंत्रमागधारक यांच्यासाठी राबववली जाते. 
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 योजनेची रवरवध स्तरावरील अंमलबजावणी यंत्रणा

 
 

 

 

 
 

     प्रशासकीय  

•  ईद्योग ईजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ 
•  शासनवनणफय व सचूना वनगफवमत करणे 
•  वनधी ईपलब्ध करून देणे 

राज्यस्तर 

•  महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु ववतरण कंपनी मयावदत 
•  योजनेमध्ये सहभागी ऄसलेल्या कृवषपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांसाठी राज्य     

  स्तरावर योजनेचे अर्थथक व भौवतक संवनयंत्रण करणे.   

पवरमंडळ कायालय  

• महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु ववतरण कंपनी मयावदत 
• योजनेमध्ये सहभागी ऄसलेल्या कृवषपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांसाठी  ववभागीय 

स्तरावर योजनेचे अर्थथक व भौवतक संवनयंत्रण करणे. राज्यात 16 पवरमंडळ कायालये 
अहेत. 

मंडळ कायालय 

• महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु ववतरण कंपनी मयावदत 
•  राज्यातील 16 पवरमंडळ कायालयांतगफत 47 मंडळ कायालये कायफरत अहेत. 

योजनेमध्ये सहभागी ऄसलेल्या कृवषपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांसाठी मंडळ 
कायालय स्तरावर योजनेचे अर्थथक व भौवतक संवनयंत्रण करणे.  

ववभागीय कायालय 

•  महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु ववतरण कंपनी मयावदत 
•  राज्यात महाववतरणचे 148 ववभाग अहेत. योजनेमध्ये सहभागी ऄसलेल्या 

कृवषपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांसाठी ववभागीय स्तरावरील योजनेचे अर्थथक व 
भौवतक संवनयंत्रण करणे.  

ईपववभागीय 
कायालय 

•  महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु ववतरण कंपनी मयावदत 
•  योजनेमध्ये सहभागी ऄसलेल्या कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांसाठी तालकुा 

स्तरावरील ईपववभागीय क्षेत्रात योजनेचे अर्थथक व भौवतक संवनयंत्रण करणे.   
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 मलू्यमापन अभ्यासाची उरद्दष्ट्टे 
1.    कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक वीज ग्राहकांवर योजनेच्या झालेल्या पवरणामांचा ऄभ्यास करणे. 

2.  लाभधारक लक्षगटातीलच अहेत ककवा कसे याचा शोध घेणे. 

3.  वैयश्क्तक लाभाच्या या योजनेमध्ये लाभार्थ्यास लाभ वदल्यानंतर वनवडलेला लाभाथी प्रत्यक्षात       
   ऄश्स्तत्वात अहे काय याची खातरजमा करणे.  

4. कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक वीज ग्राहकांकडून देयके वेळेवर भरणा केली जातात का? नसल्यास     

      ककवा ववद्यतु देयके भरणा करण्यात ऄवनयवमतता ऄसल्यास त्याबाबतच्या कारणांचा शोध घेणे. 

5. शासनाकडून ववतरीत ऄनदुान परेुसे व वेळेवर वदले जाते काय याबाबतचा अढावा घेणे. 

6.  कायफक्रमाची पवरणामकारकता व परूकतेचा ऄभ्यास करणे. 

7. योजनेचे प्रत्येक स्तरावर संवनयंत्रण केले जाते काय व शासनाच्या संबंवधत ववभागाने सचूना वनगफवमत 

      केल्या अहेत काय याबाबत ऄभ्यास करणे. 

8.  योजनेची ईवद्दष्ट्टे वकतपत साध्य झाली याचा ऄभ्यास करणे. 

9.  योजनेच्या ऄंमलबजावणी दरम्यान अढळून अलेल्या त्रटुी, अव्हाने, ऄडचणींबाबत शेाध घेउन  

      ऄभ्यास करणे व त्यावर ईपाययोजना सचुववणे. 

10. थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT)चा लाभ देणे शक्य अहे का याबाबत      
   अढावा घेणे. 

 

 

 

♣♣♣♣♣♣♣ 
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                                      प्रकरण -2 

                      मलू्यमापन अभ्यास रनवड पद्धती 

 मलू्यमापन अभ्यास नम ना आकार पध्दती   

रजल्हा रनवड: सदर योजना राज्यभरात राबववण्यात येत ऄसल्याकारणाने कृषीपंपधारकांच्या बाबतीत 
राज्यातील सवफ 34 वजल््ांची (मुंबइ शहर व मुंबइ ईपनगर वगळून) वनवड करण्यात अली.  

ताल का रनवड: प्रत्येक मंडळ कायालयांच्या क्षेत्रामधनू सन 2017-18 या वषात प्रत्येकी दोन 
ईपववभागीय कायालयांची कृषीपंपधारकांसाठी वीज देयक वसलुीच्या अधारावर वनवड करण्यात अली 
ऄसनू, सवावधक वीज देयक वसलूी झालेले एक ईपववभागीय कायालय क्षेत्र व सवात कमी वीज देयक 
वसलूी झालेला एक ईपववभागीय कायालय क्षेत्र ऄशा दोन ईपववभागीय कायालयांच्या क्षेत्राची वनवड 
करण्यात अली. कृषीपंपधारकांच्या मलू्यमापन ऄभ्यास पाहणीसाठी 34 वजल््ांतनू वसलूी क्षमतेच्या 
अधारे प्रत्येकी दोन याप्रमाणे एकूण 68 ईपववभागीय कायालय क्षेत्रांची वनवड करण्यात अली. 

गाव रनवड: वनवडलेल्या एका ईपववभागीय कायालय क्षेत्रातनू कृषीपंपधारकांच्या वीज देयक 
वसलुीच्या अधारावर दोन गावांची वनवड केली अहे. ईपववभागीय कायालयांतगफत सवफ गावांपैकी सन 
2017-18 या अर्थथक वषात (माचफ 2018 ची श्स्थती ) सवात जास्त वीज देयक वसलूी झालेले एक 
गाव व सवात कमी वीज देयक वसलूी झालेले ऄथवा एकही देयक वसलूी न झालेले एक गाव ऄशी 
दोन गावे वनवडण्यात अली. सवात जास्त वीज देयक वसलूी झालेले तसेच सवात कमी वीज देयक 
वसलूी  झालेल्या गावांची सं्या एकापेक्षा ऄवधक होती. ऄशा वठकाणी सदर गावांमधनू एका गावाची 
यादशृ्च्िक (Random)  पद्धतीने वनवड करण्यात अली.  

कृषीपंपधारक लाभधारकाची रनवड: ईपरोक्त प्रमाणे वनवडलेल्या प्रत्येक गावातनू सहा 
कृषीपंपधारक लाभधारकांची वीजदेयक भरण्याच्या अधारावर वनवड करण्यात अली अहे. 
लाभधारकांच्या वनवडीच्या वनकषांचा तपशील तक्ता 2.1 मध्ये वदला अहे. 

तक्ता 2.1 
कृषीपंपधारक लाभधारकांच्या रनवडीचे रनकष 

अ. 
क्र. 

लाभधारक 
रनवडीचा 
प्रकार 

रनकष रनवडावयाचे 
लाभधारक 

1 वनयवमत 
वीजदेयक 
भरणा 
करणारे 

सन 2017-18 या वषात ज्या लाभधारकाची कोणत्याही 
प्रकारची थकबाकी येणे नाही, जरी सदर लाभधारकाने 
वषफभर एकही देयक भरणा केलेले नसेल परंत ूवषाच्या 
शेवटी सवफ देयके भरणा करून सवफ थकबाकी भरणा 
केली ऄसेल तर ऄशा लाभधारकास वनयवमत 

2 लाभधारक 
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लाभधारक म्हणनू ग्रा् धरण्यात यावे. 
2 ऄवनयवमत 

वीज देयक 
भरणा 
करणारे 

सन 2017-18 या वषफभरात कमीत कमी एक ककवा 
ऄवधक वीज देयक भरणा केली अहेत तथावप, 
वषफभरातील सवफ देयके भरणा  केली नाहीत ऄसा 
ऄवनयवमत लाभधारक 

2 लाभधारक 
 
 

3 एकही वीज 
देयक भरणा 
न केलेले 

सन 2017-18 या वषफभरात एकही देयक भरणा केलेले 
नसेल तर त्यास कधीही वीज देयक न भरलेला 
थकबाकीदार लाभधारक (Defaulter) म्हणनू 
वनवडण्यात यावे. 

2 लाभधारक 

 लाभधारक ननवडीकनरता मार्च 2018अखेरच्या स्थथतीर्ा नवर्ार करण्यात आला आहे. 

यंत्रमागधारक लाभधारकाची रनवड 
मलू्यमापन ऄभ्यास पाहणीसाठी यंत्रमागधारकांच्या बाबतीत प्रत्येक ववभागातनू यंत्रमाग बहुल 

वजल््ांची वनवड करण्यात अली. यंत्रमाग बहुल वजल््ांतनू सवावधक यंत्रमागधारक लाभधारक ऄसलेल्या 
ईपववभागीय कायालय क्षेत्राची वनवड करण्यात अली. याबाबतचा तपशील तक्ता 2.2 मध्ये वदला अहे, तर 
पाहणीऄंतगफत ऄपेवक्षत व भरलेल्या पत्रकांचा तपशील तक्ता 2.3 मध्ये वदला अहे. 

तक्ता 2.2 

यंत्रमागधारक लाभधारकांसाठी रजल्हा व ताल का रनवड व भरावयाची एकूण पत्रके 

अ.क्र. रवभाग रजल्हा उपरवभागीय कायालय के्षत्र एकूण पत्रके 
1 कोकण ठाणे  वभवंडी 15 

पालघर बोइसर 15 
2 नावशक नावशक  मालेगाव 15 

धळेु देवपरू 15 
नंदरुबार नवापरू 15 

3 पणेु सांगली  माधवनगर 15 
सोलापरू सोलापरू 15 

  कोल्हापरू  आचलकरंजी 15 
4 औरंगाबाद बीड  तळेगांव 15 

नांदेड नांदेड 15 
कहगोली  बसमत 15 

5 ऄमरावती ऄकोला बाळापरू 1 
बलुढाणा नांदरुा 1 

6 नागपरू नागपरू  लष्ट्करीबाग 15 
एकूण 182 
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तक्ता 2.3 

मलू्यमापन अभ्यास पाहणीअंतगथत अपेरक्षत व भरलेल्या पत्रकांचा तपशील 

पत्रक 
क्र. 

संबंरधत यंत्रणा स्तर पत्रकांची संयया 
अपेरक्षत भरलेली 

1 मु् यऄवभयंता (वावणज्य), महाराष्ट्र राज्य 
ववद्यतु ववतरण कंपनी वल. 

राज् य 1 1 

2 ऄधीक्षक ऄवभयंता, महाववतरण मंडळ 
कायालय 

वजल्हा 34 34 

3 ईप ऄवभयंता, महाववतरण ईपववभागीय 
कायालय 

तालकुा 68 68 

4 खाजगी वीज देयक वसलूी यंत्रणा ववभाग 2 2 
5 कृषीपंपधारक लाभधारक योजनेचा लाभ वमळालेले 

कृषीपंपधारक 
816 661# 

6 यंत्रमागधारक लाभधारकांसाठी योजनेचा लाभ वमळालेले 
यंत्रमागधारक 

182 164# 

#उपनवभागीय कायालय के्षत्रातील ननवडलेल्या गावात ननयनमत व अननयनमत वीजदेयक भरणारे तसेर् एकही     
   वीजदेयक न भरणारे लाभधारक न नमळाल्याने लाभधारकाांर्ी सांख्या कमी. 

 
♣♣♣♣♣♣♣ 
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प्रकरण -3 

योजनेची कायालयीन सांख्ययकी 

 योजनेची प्रगती 
कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांना वीज दरात सवलत या योजनेच्या मलू्यमापन ऄभ्यास 

पाहणीमध्ये सन 2012-13 ते 2017-18 या कालावधीतील ववभाग वनहाय व वजल्हा वनहाय कृषीपंपधारक, 
यंत्रमागधारक, एकूण ग्राहक व त्यांना देण्यात अलेले ऄनदुान, थकबाकी याबाबत महाववतरणकडून प्राप्त 
मावहती खालीलप्रमाणे अहे. 

  

 कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांना वीज दरात सवलत या योजनेचा सन 2012-13 ते 2017-18 मध्ये 
लाभ घेतलेले लाभधारक तक्ता 3.1 मध्ये दशफववण्यात अले अहेत.  

तक्ता 3.1 
योजनेचा लाभ घेतलेले लाभधारक 

वषथ कृषीपंपधारक यंत्रमागधारक एकूण 

(1) (2) (3) (4) 

2012-13 38,97,618 1,21,315 40,18,933 

2013-14 40,44,509 1,23,150 41,67,659 
2014-15 42,22,966 1,25,478 43,48,444 
2015-16 43,82,742 1,27,337 45,10,079 
2016-17 45,03,324 1,28,810 46,32,134 
2017-18 45,82,193 1,29,644 47,11,837 

सन 2012-13 च्या तलुनेत सन 2017-18 मध्ये एकूण लाभधारकांच्या सं्येत 17.24 टक्के तर 
कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक यांच्या सं्येत ऄनकु्रमे 17.56 टक्के व 6.87 टक्के वाढ वदसनू येते. 
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 योजनेऄंतगफत सन 2012-13 ते 2017-18 या कालावधीत शासनाकडून प्राप्त झालेल्या ऄनदुानाचा 
तपशील तक्ता 3.2 मध्ये दशफववण्यात अला अहे. 

तक्ता 3.2 
                            शासनाकडून प्राप्त अन दान                      (₹ कोटी ) 

वषथ शासनाकडे मागणी 
केलेले अन दान 

शासनाकडून प्रत्यक्ष प्राप्त अन दान 

कृषीपंपधारक यंत्रमागधारक एकूण  
(1) (2) (3) (4) (5) 

2012-13 4,431.88 3,321.86 1,110.01 4,431.88 
2013-14 4,371.45 3,369.61 1,001.84 4,371.45 
2014-15 4,708.54 3,632.31 1,076.23 4,708.54 
2015-16 5,916.12 4,708.00 1,208.12 5,916.12 
2016-17 5,634.83 4,510.38 1,124.45 5,634.83 
2017-18 6,147.97 4,870.04 1,277.93 6,147.97 
एकूण 31,210.78 24,412.20 6,798.58 31,210.78 

योजनेअंतगथत सन 2012-13 ते 2017-18 या कालावधीत शासनाकडून 100 टक्के अन दान 
प्राप्त झाले आहे. 

 योजनेऄंतगफत सन 2012-13 ते 2017-18 या कालावधीत एकूण वीज देयकाची रक्कम, ऄनदुान, 
कृषीपंपधारकाने प्रत्यक्षात भरलेली रक्कम व कृषीपंपधारकांची एकूण थकबाकी आत्यादी तपशील तक्ता 
3.3 मध्ये दशफववण्यात अला अहे. 

 तक्ता 3.3 
                              कृषीपंपधारकांकडील थकबाकीचा तपशील             (₹ कोटी ) 

 
वषथ 

एकूण वीज 
रबल 

शासनाकडून 
प्राप्त अन दान 

अन दान वजा 
जाता 

कृषीपंपधारकाने 
अदा करावयाची 

रक्कम 

त्यापैकी 
कृषीपंपधारकाने 
भरलेली रक्कम 

एकूण 
थकबाकी 

थकबा
कीचे 
प्रमाण 
(टक्के) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2012-13 5,476.01 3,321.86 2,154.15 412.07 1,742.08 81 
2013-14 5,775.30 3,369.61 2,405.69 897.38 1,508.31 63 
2014-15 6,108.11 3,632.31 2,475.80 928.52 1,547.28 62 
2015-16 7,056.92 4,708.00 2,348.92 365.08 1,983.84 84 
2016-17 7,555.36 4,510.38 3,044.98 421.97 2,623.01 86 
2017-18 8,990.85 4,870.04 4,120.81 860.82 3,259.99 79 

एकूण 40,962.55 24,412.20 16,550.35 3,885.84 12,664.51 77 
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 योजनेऄंतगफत सन 2012-13 ते 2017-18 या कालावधीत एकूण वीज देयक, ऄनदुानाची रक्कम, 
यंत्रमागधारकाने प्रत्यक्षात भरलेली रक्कम व यंत्रमागधारकांच्या एकूण वीज देयक थकबाकीचा 
तपशील तक्ता 3.4 मध्ये दशफववण्यात अला अहे. 
 

तक्ता 3.4 
                        यंत्रमागधारकांकडील थकबाकीचा तपशील                  (₹ कोटी ) 
 

वषथ 
एकूण वीज 
देयक 

शासनाकडून 
प्राप्त 

अन दान 

अन दान वजा 
जाता 

यंत्रमागधारकाने 
अदा करावयाची 

रक्कम 

यंत्रमागधारकाने 
भरलेली रक्कम 

एकूण 
थकबाकी 
रक्कम 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2012-13 2,011.38 1,110.01 901.37 819.62 81.75 

2013-14 1,963.72 1,001.84 961.88 957.41 4.47 

2014-15 2,319.72 1,076.23 1,243.49 1,158.79 84.70 

2015-16 2,403.99 1,208.12 1,195.87 1,138.91 56.96 
2016-17 2,066.70 1,124.45 942.25 972.84 -30.59 

2017-18 2,372.46 1,277.93 1,094.53 1,175.62 -81.09 

एकूण 13,137.97 6,798.58 6,339.39 6,223.19 116.20 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 योजनेऄंतगफत सन 2017-18 या अर्थथक वषात एकूण वीज देयक, ऄनदुानाची रक्कम, 
कृषीपंपधारकाने प्रत्यक्षात भरलेली रक्कम व एकूण थकबाकीचा ववभागवनहाय तपशील तक्ता 3.5 
मध्ये दशफववण्यात अला अहे. 
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तक्ता 3.5 
                 कृषीपंपधारकांकडील थकबाकी (सन 2017-18)                    (₹ कोटी ) 

 
रवभाग 

एकूण वीज 
रबल 

शासनाकडून 
प्राप्त अन दान 

अन दान 
वजा जाता 
कृषीपंप 
धारकाने 
अदा 

करावयाची 
रक्कम 

कृषीपंपधार
काने 

भरलेली 
रक्कम 

एकूण 
थकबाकी  

थकबा
कीचे 
प्रमाण 
(टक्के) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

कोंकण 49.28 33.25 16.04 14.47 1.57 10 
नावशक 2,732.87 1,536.39 1,196.48 234.27 962.21 80 
पणेु 2,740.94 1,478.75 1,262.19 409.11 853.08 68 
औरंगाबाद 2,145.38 1,092.86 1,052.52 135.72 916.80 87  
ऄमरावती 904.80 491.19 413.61 23.94 389.67 94 
नागपरू 417.58 237.60 179.98 43.31 136.67 76 
एकूण 8,990.85 4,870.04 4,120.82 860.82 3,260.00 79 

 

 कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांच्या थकबाकीची तलुना अलेख 3.1 मध्ये दशफववण्यात अली 
अहे. 
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आलेख 3.1 
कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांच्या थकबाकीचे प्रमाण 

कृषीपंपधारकांकडील थकबाकीचे प्रमाण यंत्रमागधारकांकडील थकबाकीचे प्रमाण 
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 योजनेऄंतगफत सन 2017-18 या अर्थथक वषात एकूण वीज देयक, ऄनदुानाची रक्कम, 
यंत्रमागधारकाने प्रत्यक्षात भरलेली रक्कम व यंत्रमागधारकाच्या एकूण थकबाकीचा ववभागवनहाय 
तपशील तक्ता 3.6 मध्ये दशफववण्यात अला अहे. 

                                             तक्ता 3.6 

                         यंत्रमागधारकांकडील वीज देयक थकबाकी (सन 2017-18)      (₹ कोटी ) 

 
रवभाग 

एकूण वीज 
रबल 

शासनाकडूनप्राप्त 
अन दानाची रक्कम 

अन दान वजा जाता 
यंत्रमागधारकाने 
अदा करावयाची 

रक्कम 

यंत्रमागधारकाने 
भरलेली रक्कम 

एकूण 
थकबाकी 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
कोंकण 1,266.33 678.56 587.77 648.60 -10.35 
नावशक 361.47 184.52 176.95 185.12 -4.62 
पणेु 735.58 409.78 325.80 338.20 -3.81 
औरंगाबाद 4.53 2.63 1.90 1.56 17.88 
ऄमरावती 0.02 0.01 0.01 0.01 9.96 
नागपरू 4.5 2.42 2.10 2.12 -0.91 
एकूण 2,372.45 1,277.93 1,094.53 1,175.62 -7.41 

 

 सन 2012-13 मध्ये 72 टक्के कृषीपंपधारकांचा ववद्यतु परुवठा तात्परुत्या स्वरूपात व सहा टक्के 
कृषीपंपधारकांचा ववद्यतु परुवठा कायमचा खंवडत करण्यात अला. तर सन 2017-18 मध्ये 85 टक्के 
कृषीपंपधारकांचा ववद्यतु परुवठा तात्परुत्या स्वरूपात व पाच टक्के कृषीपंपधारकांचा ववद्यतु परुवठा 
कायमचा खंवडत करण्यात अल्याचे अढळून अले. एकूण कृषीपंपधारक, ववद्यतु परुवठा तात्परुता  
खंवडत केलेले व ववद्यतु परुवठा कायमचा खंवडत केलेले कृषीपंपधारक यांचा तपशील अलेख 3.2 मध्ये 
दशफववण्यात अला अहे. 
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आलेख 3.2 
एकूण कृषीपंपधारकांपैकी तात्प रता व कायमचा रवद्य त प रवठा खंरडत 

केलेले लाभधारक 

ववद्यतु परुवठा तात्परुता  खंवडत केलेले थकबाकीदार ववद्यतु परुवठा कायमचा खंवडत केलेल थकबाकीदार 
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 सन 2012-13 मध्ये 36 टक्के यंत्रमागधारकांची ववद्यतु जोडणी तात्परुत्या स्वरूपात व 14 टक्के 
यंत्रमागधारकांची ववद्यतु जोडणी कायमची कापण्यात अली होती. तर सन 2017-18 मध्ये 28 टक्के 
यंत्रमागधारकांची ववद्यतु जोडणी तात्परुत्या स्वरूपात व 14 टक्के यंत्रमागधारकांची ववद्यतु जोडणी 
कायमची कापण्यात अल्याचे अढळून अले. सन 2012-13 ते 2017-18 या कालावधीत 
सवफसाधारणपणे 14 टक्के लाभधारकांची ववद्यतु जोडणी कायमची कापल्याचे वनदशफनास येते. एकूण 
यंत्रमागधारक, ववद्यतु परुवठा तात्परुता खंवडत केलेले व ववद्यतु परुवठा कायमचा खंवडत केलेले 
यंत्रमागधारक यांचा तपशील अलेख 3.3 मध्ये दशफववण्यात अला अहे. 
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आलेख 3.3 
एकूण यंत्रमागधारकांपैकी रवद्य त प रवठा तात्प रता व कायमचा खंरडत केलेले 

लाभधारक 

रवद्य त प रवठा तात्प रता खंरडत केलेल्या थकबाकीदार ग्राहकांची संयया (टक्के) 

रवद्य त प रवठा कायमचा खंरडत केलेल्या थकबाकीदार ग्राहकांची संयया (टक्के) 
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 वीज चोरी रोखण्यासाठी वजल्हास्तरीय ऄधीक्षक ऄवभयंता, मंडळ कायालय, महाराष्ट्र राज्य वीज 
ववतरण कंपनी मयावदत यांचेमाफफ त भरारी पथक नेमण्यात येतात. भरारी पथकाने सन 2015-16 ते सन 
2017-18 या कालावधीत कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक यांच्यावर केलेल्या कारवाइचा तपशील 
ऄनकु्रमे तक्ता 3.7 व 3.8 मध्ये दशफववला अहे. 

तक्ता 3.7 
                 भरारी पथकाने कृषीपंपधारकांवर केलेली कारवाई                   (₹ हजार) 

अ.क्र. रवभाग   वषथ 2015-16 वषथ 2016-17 वषथ 2017-18 
कारवाईची 
संयया 

वस ल 
करण्यात 
आलेली 
रक्कम 

कारवाईची 
संयया 

वस ल 
करण्यात 
आलेली 
रक्कम 

कारवाईची 
संयया 

वस ल 
करण्यात 
आलेली 
रक्कम 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण       61 829.03 42 554.30 28 354.93 
2 नावशक 23 884.53 11 388.36 8 107.96 
3 पणेु 149 1,861.83 230 1,428.03 59 717.00 
4 औरंगाबाद 20 131.83 101 297.40 5 19.87 
5 ऄमरावती 4 70.64 5 1,039.96 0 0 
6 नागपरू 15 443.08 15 237.36 10 1,466.60 

एकूण 272 4,220.94 404 3,945.4 110 2,666.36 

सन 2015-16 ते 2017-18 या कालावधीत भरारी पथकाने कृषीपंपधारकांवर टाकलेल्या 
धाडींमध्ये पणेु ववभागात सवावधक कारवाइ झाल्याचे तसेच ऄमरावती ववभागात सवात कमी कारवाइ 
झाल्याचे अढळून अले.  

तक्ता 3.8 
                  भरारी पथकाने यंत्रमागधारकांवर केलेली कारवाई                (₹ हजार) 

अ.क्र. रवभाग वषथ 2015-16 वषथ 2016-17 वषथ 2017-18 
कारवाईची 
संयया 

वसलू 
करण्यात 
आलेली 
रक्कम 

कारवाईची 
संयया 

वसलू 
करण्यात 
आलेली 
रक्कम 

कारवाईची 
संयया 

वसलू करण्यात 
आलेली रक्कम 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 कोकण 0 0 1 1,385.79 0 0 
2 नावशक 3 1,648.89 3 922.08 0 0 
3 पणेु 32 5,189.68 72 13,018.86 18 1,492.11 
4 औरंगाबाद 0 0 0 0 0 0 
5 ऄमरावती 0 0 0 0 0 0 
6 नागपरू 0 0 0 0 0 0 

एकूण 48 6,836.57 76 15,326.73 18 1,492.11 

वरील तक्त्यांत दशफववल्याप्रमाणे सन 2015-16 ते 2017-18 या कालावधीत भरारी पथकाने 
यंत्रमागधारकांवर टाकलेल्या धाडींमध्ये पणेु ववभागात सवावधक कारवाइ झाल्याचे अढळून अले.  
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                              प्रकरण -4 
कृषीपंपधारकांची मारहती व अरभप्राय 

कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांना वीज दर सवलत योजना या योजनेच्या मलू्यमापन 
ऄभ्यास पाहणीकवरता एकूण 661 कृषीपंपधारकांकडून त्यांचा मु् य व्यवसाय, जवमनीची मालकी  व 
शैक्षवणक ऄहफता याबाबत प्राप्त मावहती खाली दशफवली अहे. 
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आलेख 4.1 
कृषीपंपधारकांची शैक्षरणक अहथता 

शेती 
90% 

शेतमजरुी 
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नोकरी 
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ईद्योग धंदा (व्यवसाय) 
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आतर 
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आलेख 4.2 
म यय व्यवसायान सार कृषीपंपधारक 
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1. कृषीपंपधारक वीज ग्राहकांवर सदर योजनेचा झालेल्या पररणामांचा अभ्यास 
 

 कृषीपंपधारकांना परुववण्यात येणारा वीज परुवठा सवलतीच्या दराने ववतरीत करण्यात येतो याबाबत 
कृषीपंपधारकांना मावहती अहे ककवा नाही याबाबत ऄसे वनदशफनास अले की जवळपास 35 टक्के 
लाभधारकांना या योजनेंतगफत सवलतीच्या दराने वीज परुवठा केला जात अहे, ही बाब मावहत नव्हती.  
 

 कृषीपंपधारकांना ईपलब् ध करण्यात अलेला ववद्यतु परुवठा शेतीसाठी यो्य नाही, ऄसे 34 टक्के 
लाभधारकांनी नमदू केले. 

 

 लाभधारकांना ववद्यतु पुरवठा वदवसातील वकती तास ईपलब्ध ऄसतो, याबाबत लाभधारकांच्या 
ऄवभप्रायानसुार 59 टक्के लाभधारकांनी ववद्यतु परुवठा हा वदवसांतील 6 ते 10 तास ईपलब्ध ऄसल्याचे 
सांवगतले, तर 16 टक्के लाभधारकांनी 21 ते 24 तास ईपलब्ध ऄसल्याचे सांवगतले. 
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आलेख 4.3 
 क ट ंबाच्या मालकीची जमीन 
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आलेख 4.4 
उपलब् ध रवद्य त प रवठा शेतीसाठी प रेसा आहे सकवा नाही  
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 ववद्यतु परुवठा खंवडत झाल्यानंतर साधारणतः वकती वेळात सरुू होतो, याबाबत लाभधारकांच्या 
ऄवभप्रायानसुार 24 टक्के लाभधारकांनी तो एका तासात सरुळीत होत ऄसल्याचे तर 48 टक्के 
लाभधारकांनी तो एक ते पाच तासांत सरुळीत होत ऄसल्याचे सांवगतले. 

 
 ववद्यतु परुवठा बंद होणार ऄसल्यास लाभार्थ्यांना पवूफ कल्पना कशाप्रकारे देण्यात येते, याबाबत 

लाभधारकांनी नमदू केलेल्या ऄवभप्रायानसुार 52 टक्के लाभधारकांनी त्यांना ही बाब एस एम एस द्वारे 
कळवले ऄसल्याचे, तर 17 टक्के लाभधारकांना दरूध्वनीद्वारे सवूचत केले जात ऄसल्याचे सांवगतले. 
 

 वीज मीटरला बसवलेला कपवॅसटर 60 टक्के लाभधारकांकडे चाल ूऄसल्याचे वनदशफनास अले. 
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आलेख 4.5 
रदवसात उपलब्ध होणारा रवद्य त प रवठा 
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आलेख 4.6 
रवद्य त प रवठा खंडीत झाल्यास रवद्य त प रवठा प न: स रळीत होण्याचा 

कालावधी 
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2. लाभधारक लक्ष गटातीलच आहेत सकवा कसे याचा शोध घेणे 

सदर योजना सवफ कृषीपंपधारकांसाठी ऄसल्यामळेु कृषीपंप चालववण्यासाठी ग्राहकाने ववद्यतु 
जोडणीसाठी ऄजफ केल्यावर त्याची नोंद वबकलग प्रणालीमध्ये करण्यात येते व तद्नंतर ग्राहक या 
योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र ठरतो. याबाबत 661 लाभधारकांकडून प्राप्त मावहतीवर ऄवभप्राय 
पढुीलप्रमाणे अहेत. 

      लाभधारकांपैकी 96 टक्के कृषीपंपधारक हे स्वत:च्या शेतीकवरता पाण्याचा वापर करतात, तर तीन 
टक्के लाभधारक स्वत: व स्वत:च्या शेतीव्यवतरीक्त आतर शेतक-यांच्या क्षेत्राकवरता पाण्याचा वापर करत 
ऄसल्याचे, तर एक टक्का लाभधारक आतर कारणासाठी करत ऄसल्याचे वनदशफनास येते. 
 

3. वैयख्क्तक लाभाच्या या योजनेमध्ये लाभार्थ्यास लाभ रदल्यानंतर रनवडलेला लाभाथी   
     प्रत्यक्षात अख्स्तत्वात आहे काय?  

 83 टक्के कृषीपंपधारकांनी जमीन स्वतःच्या नावावर ऄसल्याचे, 16 टक्के कृषीपंपधारकांनी जमीन 
कुटंुबातील आतर सदस्यांच्या नावे ऄसल्याचे, तर एक टक्का कृषीपंपधारकांनी आतरांच्या नावे ऄसल्याचे 
सांवगतले.  
 

 74 टक्के कृषीपंपधारक स्वतः जमीन कसत ऄसल्याचे, 24 टक्के कृषीपंपधारकांच्या कुटंुबातील आतर  
सदस्य जमीन कसत ऄसल्याचे, तर दोन टक्के  कृषीपंपधारकांनी  जमीन  आतरांना  कसण्यासाठी   वदली 
ऄसल्याचे अढळून अले.  
 

 92 टक्के वीजेचे मीटर हे  जमीन मालकांच्या नावे, तीन टक्के मीटर जमीन कसणारा व पाच टक्के मीटर 
आतरांच्या नावे ऄसल्याचे अढळून अले.  
     

 18 टक्के कृषीपंपधारकांनी त्यांच्या कुटंुबात एकापेक्षा ऄवधक मीटर ऄसल्याचे सांवगतले, तर 82 टक्के 
कृषीपंपधारकांनी त्यांच्या कुटंुबात एकच मीटर ऄसल्याचे सांवगतले. 
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4. कृषीपंपधारक वीज ग्राहकांकडून देयके वेळेवर भरणा केली जातात सकवा कसे, तसेच भरणा 
केला जात नसल्यास सकवा वीज देयके भरणा करण्यात अरनयरमतता असल्यास त्याबाबतची 
कारणे 
 
 सन 2017-18 या वषातील एकूण ₹ 4,120.82 कोटी रकमेच्या देयकांपैकी ₹ 860.82 कोटी 

रकमेचा कृषीपंपधारकांनी भरणा केल्याचे वदसनू अले. कृषीपंपधारकांनी एकूण देयकाच्या 21 
टक्केच रक्कम भरल्याचे वनदशफनास अले.  
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आलेख 4.7 
2017-18 या वषातील देयकांची रक्कम, भरणा केलेली रक्कम व प्रलंरबत 

रक्कम (₹ कोटी)   
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 वषफ 2017-18 या अर्थथक वषात कृषीपंपधारकांना देण्यात अलेली ऄनदुानाची रक्कम वजा जाता 
देयकांची रक्कम व त्यापैकी थवकत रक्कम याबाबत ऄसे वनदशफनास येते की, एकूण वीज देयकांपैकी 
थकबाकीचे प्रमाण सवात कमी कोकण ववभागात (10 टक्के) तर ऄमरावती व औरंगाबाद ववभागात 
सवावधक जास्त म्हणजेच ऄनकु्रमे 94 टक्के व 87 टक्के ऄसल्याचे वदसनू अले. म्हणजेच राज्यात 
कृषीपंपधारकांकडे एकूण 79 टक्के थकबाकी ऄसल्याचे वदसनू येते.  

 
 

 कृषीपंपधारकांकडे वीज देयकांची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात ऄसण्याची महत्त्वाची कारणे 
खालीलप्रमाणे अढळून अली. 

   वीज वबल भरण्याची मानवसकता नाही 
  ऄल्पपजफन्य वषृ्ट्टी, सततची दषु्ट्काळजन्य पवरश्स्थती 
   कसचन सवुवधा ईपलब्ध नाही 
   थकबाकीसाठी वीजपरुवठा बंद न करणे 
   मीटर सदोष ऄसणे 
   सरकारकडून वीजदेयक माफ होते, ऄशी शेतक-यांची धारणा 
   वपकांचे सरासरी ईत्पादन कमी 

 
  कृषीपंपधारकांकडून वीज देयकांची थकबाकी वसलू करण्याकररता केल्या जाणाऱ्या 
उपाययोजना खालीलप्रमाणे आहेत. 

 ग्राहकांकडे वसलूी पथक पाठववले जाते 
 ववद्यतुप्रवाह खंवडत केला जातो 
 लाभधारकांनी देयके वेळेवर भरावी, याकवरता दंडमाफी, ऄंशतः वसलूी 
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आलेख 4.8 
रवभागरनहाय वीज देयक रक्कम व थकीत रक्कम 

वीज देयक रक्कम थकीत रक्कम 



 
 

28 
 

5.  शासनाकडून रवतरीत अन दान  

   योजनेऄंतगफत ऄथफसहाय्य/ऄनदुान वेळेवर वदली जात नसल्याचे महाववतरण यांच्यामाफफ त 
सांगण्यात अले. शासनामाफफ त सवलत ऄनदुानापोटी वमळणाऱ्या रकमेची ववत्तीय तरतदू केली जात 
ऄसनू वनधी ईपलब्धतेनसुार महाववतरण कंपनीस सवलत ऄनदुान रोखीने व महाववतरणमाफफ त 
शासनास देय ऄसणाऱ्या ववद्यतु शलु्क व वीज ववक्री कर या रकमेपोटी समायोजनाने ववतरीत करण्यात 
येते. 

 

6. कायथक्रमाची पररणामकारकता  

      एकूण लाभधारकांपैकी 91 टक्के लाभधारकांनी वीज दरातील सवलत योजनेतनू वमळणाऱ्या 
लाभाबाबत पणूफ समाधानी ऄसल्याचे तर नउ टक्के लाभधारकांनी वीज दरातील सवलत योजनेतनू 
वमळणाऱ्या लाभाबाबत समाधानी नसल्याचे सांवगतले. 
      कृषी ईत्पादनात वाढ होण्याच्या दषृ्ट्टीने सदर योजनेऄंतगफत शासनाची देण्यात अलेली सवलत      
ईपयकु्त अहे, ऄसे 84 टक्के लाभधारकांनी नमदू केले. 16 टक्के लाभधारकांनी सदर योजना  
कृषी ईत्पादनात वाढ होण्याच्या दषृ्ट्टीने ईपयकु्त ठरली नाही, ऄसे मत नमदू केले.  

 
7. योजनेचे संरनयंत्रण व त्या अन षंगाने सचूना 

         महाववतरण माफफ त वनयवमत मीटर वरडींगसाठी कमफचारी येत नाहीत, ऄसे 65 टक्के 
लाभधारकांनी सांवगतले, तर एकूण लाभधारकांपैकी 29 टक्के लाभधारकांनी मीटर वरडींगबाबत ककवा 
महाववतरणच्या सेवेबाबत तक्रार नोंदवली ऄसल्याचे वनदशफनास अले. मीटर वरडींगबाबत ककवा 
महाववतरणच्या सेवेबाबत केलेल्या तक्रारीस ईत्तम प्रवतसाद वमळाल्याचे 11 टक्के लाभधारकांनी, 
चांगला प्रवतसाद वमळाल्याचे 50 टक्के लाभधारकांनी , तर 39 टक्के लाभधारकांनी वाइट प्रवतसाद 
वमळाल्याचे सांवगतले. 

 
 कृषीपंपधारक वीज चोरी रोखण्यासाठी वजल्हास्तरीय ऄधीक्षक ऄवभयंता, मंडळ कायालय, महाराष्ट्र 

राज्य वीज ववतरण कंपनी मयावदत यांचेमाफफ त भरारी पथक नेमण्यात अले अहे. भरारी पथकाने सन 
2015-16 ते सन 2017-18 या कालावधीत केलेल्या कारवाइचा तपशील तक्ता 4.1 मध्ये दशफववला 
अहे. 

तक्ता 4.1 
भरारी पथकाने केलेल्या कारवाईचा तपशील 

वषथ भरारी पथकाने केलेल्या 
कारवाईची संयया 

वस ल करण्यात आलेली 
रक्कम ( ₹ लाख) 

2015-16 272 42.21 
2016-17 404 39.45 
2017-18 110 26.66 
एकूण 786 108.32 
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 कृषीपंपधारक वीज चोरी करतांना आढळल्यास करण्यात येणारी कारवाई  
 

 ववद्यतु कायदा 2003 कलम 135, 126, 138 नसुार कायफवाही करण्यात येते. 
 ववद्यतु ऄवधवनयम 2003 कलम 126/ 135 नसुार दंडात्मक वबल व तडजोड ववषयक अकारणीचे वबल 

देण्यात येते.  
 जेवढ्या ऄश्वशक्तीचा ववद्यतु पंप ऄसेल, त्यानसुार मावसक दंड अकारण्यात येतो. 
 गरज भासल्यास गनु्हा दाखल केला जातो. 
 वीजचोरीचे वबल वदले जाते, वीजेचे वबल न भरल्यास फौजदारी गनु्हा दाखल केला जातो        

तसेच,  वीजपरुवठा बंद करण्यात येतो. 
 
8. योजना उरद्दष्ट्टे रकतपत साध्य झाली  

 योजनेऄंतगफत वमळालेल्या सवलतींमळेु लाभधारकांच्या राहणीमानात व जीवनमानात सधुारणा झाली, 
ऄसे 91 टक्के लाभधारकांनी सांवगतले. 
 

 ईत्पादनात वाढ होण्याच्या दषृ्ट्टीने योजनेऄंतगफत शासनाची देण्यात अलेली सवलत ईपयकु्त ठरते, ऄसे 
84 टक्के लाभधारकांनी सांवगतले. 
 

 वीज दरात सवलत या योजनेचे वनकष/ स्वरुप 74 टक्के लाभधारकांना यो्य वाटतात.  
  

 

♣♣♣♣♣♣♣ 
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                                                                    प्रकरण-5 

यंत्रमागधारकांची मारहती व अरभप्राय 

कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांना वीज दर सवलत योजना या योजनेचा मलू्यमापन 
ऄभ्यासांतगफत एकूण 164 यंत्रमागधारक लाभधारकांची मावहती घेण्यात अली. त्यावर अधावरत  प्राप्त 
मावहतीचे ववश्लेषण पढुीलप्रमाणे - 

1. यंत्रमागधारक वीज ग्राहकांवर योजनेचा पररणाम 

 एकूण यंत्रमागधारकांपैकी 21 टक्के यंत्रमागधारकांनी सन 2016-17 च्या तुलनेत सन 2017-18 मध्ये 
रोजगारात वाढ झाल्याचे सांवगतले, तर 37 टक्के यंत्रमागधारकांनी रोजगारामध्ये घट झाल्याचे 
सांवगतले. ईवफवरत 42 टक्के यंत्रमागधारकांनी रोजगारामध्ये काहीही फरक झालेला नसल्याचे सांवगतले. 
याबाबत लाभधारकांनी सांवगतलेली कारणे खालीलप्रमाणे अहेत. 

      बाजारपेठेत ईत्पादनास मागणी व दर कमी  
      यंत्रमाग काम करण्यासाठी कुशल मजरू वमळत नाही 
      जीएसटी व नोटबंदी  

 
 एकूण यंत्रमागधारकांपैकी 26 टक्के यंत्रमागधारकांनी सन 2016-17 च्या तलुनेत सन 2017-18 मध्ये 

ईत्पादनात वाढ झाल्याचे सांवगतले तर 50 टक्के यंत्रमागधारकांनी ईत्पादनात घट झाल्याचे सांवगतले. 
ईवफवरत 24 टक्के यंत्रमागधारकांनी ईत्पादनात काहीही फरक झालेला नसल्याचे सांवगतले. याबाबत 
खालीलप्रमाणे कारणे नमदू केली अहेत. 

    बाजारपेठेत ईत्पादनास मागणी व दर कमी 
    वीजदेयके जास्त दराने अल्यामळेु माग कमी वेळ चालवला जातो 
    ईत्पादन खचात वाढत्यामळेु काही काळ ईत्पादन कमी करावे लागते 
    तयार झालेल्या मालास (कापडास) बाजारात दर कमी 
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 एकूण यंत्रमागधारकांपैकी 11 टक्के यंत्रमागधारकांनी वदवसामध्ये एक ते पाच तास ववद्यतु परुवठा 
ऄसल्याचे सांवगतले, सात टक्के यंत्रमागधारकांनी पाच ते 10 तास, 25 टक्के यंत्रमागधारकांनी 10 ते 
20 तास तर 57 टक्के यंत्रमागधारकांनी 20 ते 24 तास ववद्यतु परुवठा ईपलब्ध ऄसल्याचे सांवगतले. 

 
 

 यंत्रमाग वापरासाठी जोडून देण्यात अलेल्या ववद्यतु परुवठ्याची क्षमता ही 27 ऄश्वशक्तीपेक्षा कमी 
ऄसल्याचे 63 टक्के यंत्रमागधारकांनी, तर 37 टक्के यंत्रमागधारकांनी ववद्यतु परुवठ्याची क्षमता ही 27 
ऄश्वशक्तीपेक्षा जास्त ऄसल्याचे सांवगतले. 
 

 वीज परुवठा यो्य व परेुशा दाबाने होत ऄसल्याचे मत 89 टक्के यंत्रमागधारकांनी नमदू केले, तर  11 
टक्के यंत्रमागधारकांनी वीज परुवठा यो्य व परेुशा दाबाने होत नसल्याचे सांवगतले.  
 

 वीज परुवठा खंवडत झाल्यास वकती वेळा सरुळीत होतो, याबाबत 48 टक्के यंत्रमागधारकांनी तो ऄध्या 
तासात सरुळीत होत ऄसल्याचे सांवगतले.
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आलेख 5.3 
रवद्य त प रवठा रनयरमत उपलब्ध असलेले तास 
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आलेख 5.4 
वीज प रवठा खंरडत झाल्यास प न: स रळीत होण्याचा कालावधी 
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 ववद्यतु परुवठा बंद होणार ऄसल्यास लाभार्थ्यांना पवूफ कल्पना कशाप्रकारे देण्यात येते, याबाबत 
लाभधारकांनी नमदू केलेल्या ऄवभप्रायावरुन वनदशफनास येते की  60 टक्के लाभधारकांनी त्यांना ही बाब 
एस एम एस द्वारे कळवले ऄसल्याचे, सात टक्के लाभधारकांना दरूध्वनीद्वारे, 13  टक्के लाभधारकांना 
स्थावनक वतृ्तपत्राद्वारे व 20 टक्के लाभधारकांनी आतर मागे सवूचत केले जात ऄसल्याचे सांवगतले. 

 

 एकूण यंत्रमागधारकांपैकी 53 टक्के यंत्रमागधारकांनी वीज सवलतीचे दर यो्य वाटतात ऄसे सांवगतले, तर 
47 टक्के यंत्रमागधारकांनी वीज सवलतीचे दर यो्य वाटत नाही ऄसे सांवगतले. याबाबत वीज देयक 
सवलतीच्या दराची टक्केवारी वाढववण्यात यावी व आतर राज्यांप्रमाणे वीज दर कमी करण्यात यावेत, ऄसे 
सांवगतले. 
  

 एकूण यंत्रमागधारकांपैकी 23 टक्के यंत्रमागधारकांनी वीज दरातील सवलत योजनेतनू वमळणाऱ्या 
लाभाबाबत पणूफ समाधानी ऄसल्याचे, 72 टक्के यंत्रमागधारकांनी ऄंशतः समाधानी ऄसल्याचे तर पाच 
टक्के यंत्रमागधारकांनी वीज दरातील सवलत योजनेतनू वमळणाऱ्या लाभाबाबत समाधानी नसल्याचे 
सांवगतले.  
 

 एकूण यंत्रमागधारकांपैकी 74 टक्के यंत्रमागधारकांनी सदर वीज दरात सवलत या योजनेचे वनकष/ स्वरुप 
यो्य वाटतात ऄसे सांवगतले, तर 26 टक्के यंत्रमागधारकांनी सदर वीज दरात सवलतीचे वनकष यो्य 
वाटत नसल्याचे सांवगतले. 
 

2. लाभधारक रनवड 
             ही योजना सवफ यंत्रमागधारकांसाठी ऄसल्यामळेु यंत्रमाग चालववण्यासाठी ग्राहकाने ववद्यतु 
जोडणीसाठी ऄजफ केल्यावर त्याची नोंद वबकलग प्रणालीमध्ये करण्यात येते व सदर ग्राहक या योजनेचा लाभ 
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आलेख 5.5 
वीज प रवठा खंरडत होणार असल्यास त्याची पवूथकल्पना कशी रदली जाते याबाबत 

अरभप्राय  
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घेण्यास पात्र ठरतो. मलू्यमापन ऄभ्यास पाहणीदरम्यान वनवड करण्यात अलेले सवफ लाभधारक 
लक्ष्यगटातीलच अहेत, ऄसे अढळून अले. 

 
3. वैयख्क्तक लाभाच्या या योजनेमध्ये रनवडलेला लाभाथी  

              सदर योजना ही सवफ यंत्रमागधारकांसाठी ऄसल्यामळेु सदर योजना मलू्यमापन ऄभ्यास       
 पाहणी दरम्यान वनवड करण्यात अलेले सवफ लाभधारक लक्ष्यगटातीलच अहेत, ऄसे अढळून  अले. 

 

4. यंत्रमागधारक वीज ग्राहकांकडून देयके भरणा करण्यात अरनयरमतता असल्यास त्याबाबतची 
कारणे 

वषफ 2017-18 मध्ये यंत्रमागधारकांना ₹ 2,92,78,670 ची 1937 देयके देण्यात अली ऄसनू 
त्यांपैकी ₹ 2,86,72,716 ची 1920 देयके यंत्रमागधारकांनी वनयवमत भरली अली ऄसल्याचे 
पाहणीदरम्यान अढळले.  

           वीज देयके भरणा करण्यात ऄवनयवमततेबाबतची कारणे लाभधारकांनी  खालील प्रमाणे सांवगतलेली 
अहेत. 

 बाजारातील मंदीमळेु ईत्पादनात घट झाली अहे. 
 वीज देयकाची रक्कम जास्त ऄसते. 
 सरासरी वीज देयक जास्त अकारण्यात येते व ते भरता येत नाही. 
 सहा मवहन्यांचे वबल एकदाच येत ऄसल्यामळेु रक्कम मोठी ऄसते, त्यामळेु वेळेवर  भरणा करता येत नाही. 

 

 यंत्रमागधारकांकडून वीज देयक थकबाकी वसलू करण्याकररता उपाययोजना  
 ग्राहकांकडे वसलूी पथक पाठववले जातात 
 ववद्यतुप्रवाह खंवडत केला जातो. 
 लाभधारकांनी देयके वेळेवर भरावी, याकवरता दंडमाफी, ऄंशत: वसलूी ऄशा प्रकारच्या ईपाययोजना 

राबववल्या जातात. 
 

5. शासन अन दान 
योजनेऄंतगफत ऄथफसहाय्य/ऄनदुान वेळेवर वदली जात नसल्याचे महाववतरण यांच्यामाफफ त 

सांगण्यात अले. शासनामाफफ त सवलत ऄनदुानापोटी वमळणाऱ्या रकमेची ववत्तीय तरतदू केली जात ऄसनू 
वनधी ईपलब्धतेनसुार महाववतरण कंपनीस सवलत ऄनदुान रोखीने व महाववतरणमाफफ त शासनास देय 
ऄसणाऱ्या ववद्यतु शलु्क व वीज ववक्री कर या रकमेपोटी समायोजनाने ववतरीत करण्यात येते.   

 

6. कायथक्रमाची पररणामकारकता  

एकूण यंत्रमागधारकांपैकी 23 टक्के यंत्रमागधारकांनी वीज दरातील सवलत योजनेतनू वमळणाऱ्या       
 लाभाबाबत पणूफ समाधानी ऄसल्याचे, 72 टक्के यंत्रमागधारकांनी ऄल्प समाधानी ऄसल्याचे, तर 
 5 टक्के यंत्रमागधारकांनी वीज दरातील सवलत योजनेतनू वमळणाऱ्या लाभाबाबत समाधानी नसल्याचे     
 सांवगतले. 
 सदर योजनेबाबत लाभधारकांनी खालील ऄवभप्राय नोंदववले अहेत. 

  सदर योजना यंत्रमागधारकांसाठी ऄत्यंत ईपयकु्त अहे. 
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  ही योजना यापढेुही सरुू ठेवावी 
  वीज दरात सवलतीचे प्रमाण ऄजनू वाढवावे. 

 
 

7. योजनेचे संरनयंत्रण व सचूना  
  महाववतरण माफफ त वनयवमत मीटर वरडींगसाठी कमफचारी येतात, ऄसे 96 टक्के लाभधारकांनी सांवगतले.    

 मीटर वरडींगबाबत ककवा महाववतरणच्या सेवेबाबत 64 टक्के लाभधारकांनी  तक्रार केली ऄसल्याचे  
 वनदशफनास अले. मीटर वरडींगबाबत ककवा महाववतरणच्या सेवेबाबत तक्रार व वमळालेला प्रवतसाद हा   
 ईत्तम ऄसल्याचे 30 टक्के लाभधारकांनी, चांगला ऄसल्याचे 54 टक्के लाभधारकांनी, तर वाइट  
 ऄसल्याचे 17 टक्के लाभधारकांनी सांवगतले. 
 

  वीज चोरी रोखण्यासाठी वजल्हास्तरीय ऄवधक्षक ऄवभयंता, मंडळ कायालय, महाराष्ट्र राज्य वीज ववतरण    
 कंपनी मयावदत यांचेमाफफ त भरारी पथक नेमण्यात येतात. भरारी पथकाने सन 2015-16 ते सन 2017-18 
या कालावधीत केलेल्या कारवाइचा तपशील तक्ता 5.1 मध्ये दशफववला अहे. 
 

                                      तक्ता 5.1 
भरारी पथकाने केलेली करवाई 

वषथ भरारी पथकाने केलेल्या 
कारवाईची संयया 

वस ल करण्यात आलेली 
रक्कम ( ₹ लाख) 

2015-16 38 68.37 
2016-17 76 153.27 
2017-18 18 14.92 
एकूण 132 236.56 
 

 यंत्रमागधारक वीज चोरी करतांना आढळल्यास करण्यात येणारी कारवाई 
 ववद्यतु कायदा 2003 च्या नसुार कलम 135,126,138 नसुार कायफवाही करण्यात येते. 
 ववद्यतुऄवधवनयम 2003 नसुार कलम 126/ 135 नसुार दंडात्मक वबल व तडजोड ववषयक अकारणीचे 

वबल देण्यात येते.  
 जेवढ्या ऄश्वशक्तीचा ववद्यतु पंप ऄसेल त्यानसुार मावसक दंड अकरण्यात येतो. 
 गरज भासल्यास गनु्हा दाखल केला जातो. 
 वीजचोरीचे वबल वदले जाते, वीजचोरीचे वबल न भरल्यास फौजदारी गनु्हा दाखल केला 

जातो, तसेच वीजपरुवठा बंद करण्यात येतो. 
 

8. योजनेची उरद्दष्ट्येपतूी  
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 ववद्यतु देयक वसलूी क्षमतेची टक्केवारी ववचारात घेता यंत्रमागधारक लाभधारकांच्या बाबतीत योजनेत 
ऄवभपे्रत ऄसलेली पवरश्स्थती समाधानकारक वदसनू अली, ऄसे मत महाववतरण कंपनीने नोंदववले 
अहे.  

 यंत्रमागधारकांची वीज देयक वसलूी क्षमतेची टक्केवारी ही 100 टक्के ऄसल्याचे महाववतरण कंपनीने 
नमदू केले अहे.  

 या योजनेमळेु यंत्रमाग ईद्योगाला बाजारपेठेत तग धरणे शक्य होत अहे.  
 

9. योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्र टी, आव्हाने, अडचणी व उपाय योजना 
ऄ.क्र ऄडचण/ समस्या त्यावरील ईपाययोजना 

1 शासनाने जाहीर केलेल्या 
योजने ऄंतगफत वीज देयक 
भरण्याची मानवसकता नाही 

शासनाने वेळोवळेी जाहीर केलेल्या कृषीयोजनेत सहभागी न 
झालेल्या ग्राहकास त्यापढुील जाहीर होणाऱ्या वीज दर 
सवलत योजनकवरता ऄपात्र ठरववण्यात यावे. 

2 कृषीपंपधारकांची 
वीजदेयक भरण्याबाबत 
ऄनास्था वदसनू येते 

सदर योजनेची ऄंमलबजावणी पवरणामकारक होण्यासाठी 
योजनेचा कालावधी हंगाम अल्यावर ऑक्टोबर ते माचफ पयंत 
करणे.  लाभधारकांनी वीज वबल वेळेत भरणेकामी 
शासनस्तरावरून जनजागतृी होणे अवश्यक वाटते. सदर 
योजना यशस्वी होण्यासाठी शासकीय पातळीवर व ववतरण 
कंपनीच्या पातळीवर प्रचार, प्रबोधन होणे अवश्यक अहे 
तसेच जन चळवळ होणे अवश्यक अहे. 

3 ऄनवधकृत कृषीपंप 
बसववणे, मंजरू भारापेक्षा 
जास्त भार ऄसलेला 
कृषीपंप बसववणे, कपवॅसटर 
न बसववणे 

वीजपरुवठयाकवरता व ऄवतवरक्त भाराकवरता ऄजफ करुन 
वनयमाने वीज जोडणी कृषीपंपास ISI माकफ  ऄसलेले 
नामांवकत कंपनीचे कपवॅसटर बसवून द्यावे. 

4 ववद्यतु मीटर बंद ऄवस्थेत 
ऄसणे 

बंद मीटर बदलवून नवीन मीटर लावणे गरजेचे ऄसल्याने 
नवीन मीटर जास्तीत जास्त प्रमाणात ईपलब्ध करून द्यावे. 

5 यंत्रमागधारक वीज चोरी 
करताना अढळतात 

ऄशा ग्राहकांचे वीज वबल ऄनदुान बंद करण्यात यावे. 

6 मीटर वरडींग साठी एजन्सी 
न वमळणे 

कृषी वीज मीटर चे वरकडग घेण्यासाठी नेमण्यात अलेल्या 
एजन्सींना वरडींग दर कमी वमळतो, त्यामळेु वरडींग घेण्यास 
एजन्सी आच्िुक नसतात. तरी वाढीव दर देण्यात यावे, यासाठी 
स्थावनक पातळीवरील संस्थांची नेमणकू करण्यास प्राधान्य 
द्यावे.( ईदा; बचतगट, PACS) 
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7 ईत्पादनासाठी वीज परुवठा 
कमी होतो 

24 तास वीज परुवठा ईपलब्ध करुन देण्यात याव्या. 
 

 

 

 

 

10.  थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) 
      गसॅ ऄनदुानाप्रमाणे थेट लाभ हस्तांतरण धोरणानसुार लाभधारकाने पणूफ देयक भरल्यानंतर 
सवलतीची रक्कम वीज मीटर मालकाच्या खाती जमा केल्यास सोइचे होइल, ऄसे एकूण 164 
यंत्रमागधारकांपैकी 37 यंत्रमागधारकांनी (23 टक्के) तर 661 कृषीपंपधारकांपैकी 119 
कृषीपंपधारकांनी (18 टक्के) सांवगतले. मात्र 127 यंत्रमागधारकांनी (77 टक्के) व  542 
कृषीपंपधारकांनी (82 टक्के)  गसॅ ऄनदुानाप्रमाणे थेट लाभ हस्तांतरण वनकष यो्य होणार नाही ऄसे 
सांवगतले. 

थेट लाभ हस्तांतरण बाबत लाभधारकांनी सांरगतलेल्या अडचणी व अरभप्राय खालीलप्रमाणे 
आहेत: 

 थेट लाभ हस्तांतरण (डी बी टी) पद्धतीने सवलत देण्यापवूी वीज वनयामक अयोगाने ठरववलेल्या दराने 
यंत्रमागधारकास वीज वबल भरावे लागेल. 

 सवलत वजा न केल्यास वीज वबलाची रक्कम जास्त येइल व भरणे शक्य होणार नाही. 
 यंत्रमागधारक कारखाना भाड्याने चालवत ऄसल्यास ऄनदुान मीटर मालकाच्या खात्यात जाइल. 
 ऄनदुान वेळेवर जमा होणार नाही.  
 वीज दर रक्कम जास्त ऄसल्यामळेु एकाच वेळी भरणे शक्य होत नाही 
 व्यवसाय ऄश्स्थरऄसल्याने पणूफ वबल भरणे शक्य होत नाही.  
 लाइट वबल सवलतीच्या दरात ऄसल्याने त्वरीत भरता येणे शक्य होते. 

 
 

♣♣♣♣♣♣♣ 
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                                          प्रकरण -6 

सारांश व रशर्ारशी 

सारांश  

 योजनेची उरद्दष्ट्टे : 

 कृषी ईत्पादनात वाढ होण्यासाठी शेतकऱ्यांना सामावजक बांवधलकीतनू मदत करण्याच्या ईदे्दशाने 
राज्यातील कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांना ऄश्वशक्तीवर अधावरत दराने वीज वापरावर सवलत देण्याचे 
शासनाचे धोरण अहे.   

कमीत कमी ईत्पादन खचात कापड व तत्सम ईत्पादनात वाढ होउन रोजगार वनर्थमती 
होण्याकवरता व कापड वनर्थमती करून राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पधात्मक बाजार पेठेत यंत्रमागधारकांना 
तग धरणे शक्य व्हावे, या दषृ्ट्टीने वीज दरात सवलत देण्याचा शासनाचा मु् य ईदे्दश अहे. त्या ऄनषंुगाने 
कृषीपंपधारकांना व यंत्रमागधारकांना वीज देयकात सवलत देण्याकवरता महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु ववतरण 
कंपनी मयावदत यांना राज्य शासनाकडून ऄनदुान देण्यात येते. 

 मलू्यमापन अभ्यासाची उरद्दष्ट्टे  :
 कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक वीज ग्राहकांवर योजनेच्या झालेल्या पवरणामांचा ऄभ्यास करणे. 
 लाभधारक लक्षगटातीलच अहेत ककवा कसे याचा शोध घेणे. 
 वैयश्क्तक लाभाच्या या योजनेमध्ये लाभार्थ्यास लाभ वदल्यानंतर वनवडलेला लाभाथी प्रत्यक्षात       

ऄश्स्तत्वात अहे काय याची खातरजमा करणे.  
 कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक वीज ग्राहकांकडून देयके वेळेवर भरणा केली जातात का? 

नसल्यास ककवा ववद्यतु देयके भरणा करण्यात ऄवनयवमतता ऄसल्यास त्याबाबतच्या कारणांचा 
शोध घेणे. 

 शासनाकडून ववतरीत ऄनदुान परेुसे व वेळेवर वदले जाते काय याबाबतचा अढावा घेणे. 
 कायफक्रमाची पवरणामकारकता व परूकतेचा ऄभ्यास करणे. 
 योजनेचे प्रत्येक स्तरावर संवनयंत्रण केले जाते काय व शासनाच्या संबंवधत ववभागाने सचूना 

वनगफवमत केल्या अहेत काय याबाबत ऄभ्यास करणे. 
 योजनेची ईवद्दष्ट्टे वकतपत साध्य झाली याचा ऄभ्यास करणे. 
 योजनेच्या ऄंमलबजावणी दरम्यान अढळून अलेल्या त्रटुी, अव्हाने, ऄडचणींबाबत शेाध घेउन  

           ऄभ्यास करणे व त्यावर ईपाययोजना सचुववणे. 

 थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT)चा लाभ देणे शक्य अहे का याबाबत      
   अढावा घेणे. 
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 रनवड पध्दती : 

   सदर योजना राज्यभरात राबववण्यात येत ऄसल्याकारणाने राज्यातील एकूण 34 वजल््ांची 
(मुंबइ शहर व मुंबइ ईपनगर वगळून) वनवड करण्यात अली.  
         कृषीपंपधारकांच्या मलू्यमापन ऄभ्यास पाहणीसाठी 34 वजल््ांतनू तालकुा वनवडीकवरता वसलूी 
क्षमतेच्या अधारे सवावधक वीज देयक वसलूी झालेले एक ईपववभागीय कायालय क्षेत्र व सवात कमी 
वीज देयक वसलूी झालेला एक ईपववभागीय कायालय क्षेत्र ऄशा दोन ईपववभागीय कायालयांच्या 
क्षेत्राची वनवड करण्यात अली. ऄसे एकूण 68 ईपववभागीय कायालय क्षेत्रांची वनवड करण्यात अली. 
गावांची वनवड करताना सन 2017-18 या अर्थथक वषात (माचफ 2018 ची श्स्थती ) सवात जास्त वीज 
देयक वसलूी झालेले एक गाव व सवात कमी वीज देयक वसलूी झालेले ऄथवा एकही देयक वसलूी न 
झालेले एक गाव ऄशी दोन गावे वनवडण्यात अली. यासाठी यादशृ्च्िक (Random)  पद्धत वापरण्यात 
अली. ईपरोक्त प्रमाणे वनवडलेल्या प्रत्येक गावातनू सहा कृषीपंपधारक लाभधारकांची वीजदेयक 
भरण्याच्या अधारावर वनवड करण्यात अली अहे. 

        मलू्यमापन ऄभ्यास पाहणीसाठी यंत्रमागधारकांच्या बाबतीत प्रत्येक ववभागातनू यंत्रमाग बहुल 
वजल््ांची वनवड करण्यात अली. यंत्रमाग बहुल वजल््ांतनू सवावधक यंत्रमागधारक लाभधारक 
ऄसलेल्या ईपववभागीय कायालय क्षेत्राची वनवड करण्यात अली. ऄशा पद्धतीने राज्यातील 6 
ववभागांमधनू एकूण 14 वजल््ांतील 14 ईपववभागीय कायालय क्षेत्रांची वनवड करण्यात अली.  

 

 योजनेचे रनष्ट्कषथ : 
     कृषीपंपधारक:  
          एकूण 661 कृषीपंपधारकांची पाहणी करण्यात अली. त्यातील 41 टक्के वनरक्षर वा प्राथवमक 
वशक्षण घेतलेले, 44 टक्के माध्यवमक वा ईच्च माध्यवमक वशक्षण घेतलेले अवण 15 टक्के पदववका 
वा त्यापेक्षा जास्त वशक्षण घेतलेले अहेत. 
         एकूण कृषीपंपधारकांपैकी  90 टक्के केवळ शेतीवर ऄवलंबनू , 9 टक्के नोकरी, ईद्योगधंदा वा 
आतर काम करणारे तर 1 टक्का शेतमजरूी करणारे अहेत.  
         एकूण कृषीपंपधारकांपैकी 28 टक्के ऄत्यल्प भधूारक , 31 टक्के ऄल्प भधूारक व 40 टक्के 
दोन हेक्टरपेक्षा ऄसणारे अहेत. 
         एकूण 35 टक्के कृषीपंपधारकांना  

         योजनेमळेु कृषीपंपधारकांच्या राहणीमानात व जीवनमानात सधुारणा झाली, ऄसे 91 टक्के 
लाभधारकांनी सांवगतले. ईत्पादनात वाढ होण्याच्या दषृ्ट्टीने योजनेऄंतगफत शासनाची देण्यात अलेली 
सवलत ईपयकु्त ठरत ऄसल्याचे 84 टक्के लाभधारकांनी सांवगतले. वीज दरात सवलत या योजनेचे 
वनकष/ स्वरुप 74 टक्के लाभधारकांना यो्य वाटतात.  
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एकूण यंत्रमागधारकांपैकी 23 टक्के यंत्रमागधारकांनी वीज दरातील सवलत योजनेतनू      
     वमळणाऱ्या लाभाबाबत पणूफ समाधानी ऄसल्याचे, 72 टक्के यंत्रमागधारकांनी ऄल्प समाधानी  
    ऄसल्याचे, तर 5 टक्के यंत्रमागधारकांनी वीज दरातील सवलत योजनेतनू वमळणाऱ्या लाभाबाबत  
     समाधानी नसल्याचे  सांवगतले.यंत्रमागधारक लाभधारकांच्या बाबतीत ववद्यतु देयक वसलूी क्षमतेची     
    टक्केवारी ववचारात घेता योजनेत ऄवभपे्रत ऄसलेली पवरश्स्थती समाधानकारक वदसनू अली, ऄसे मत  
    महाववतरण कंपनीने नोंदववले अहे. यंत्रमागधारकांची वीज देयक वसलूी क्षमतेची टक्केवारी ही 100    
    टक्के ऄसल्याचे महाववतरण कंपनीने नमदू केले अहे. या योजनेमळेु यंत्रमाग ईद्योगाला बाजारपेठेत तग    
    धरणे शक्य होत ऄसल्याचे अढळून अले. 

 

 

 

 

                                   रशर्ारशी 
    
         कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारक ग्राहकांना वीजदर सवलत योजनेच्या मलू्यमापन 
अभ्यासांतगथत या योजनेचे लाभधारक, सदर योजनेची अंमलबजावणी करणारे रवभाग यांची मते 
तसेच अडचणी जाणनू घेतल्या. त्यान सार रशर्ारशी खालीलप्रमाणे सादर करण्यात आल्या 
आहेत.  
 

1. वीज देयकात पारदशफकता येउन लाभधारकांनी वनयवमत वीज देयक ऄदा करण्यासाठी सरासरी वीज 
देयक न देता वनयवमतपणे वरडींगची नोंद घेउन प्रत्यक्ष वरडींगनसुार वीज देयक ग्राहकांना देण्यात यावे.    

2. शासनाने थवकत वीज वबल देयक ऄसणाऱ्या ग्राहकांना वीज वबल देयके भरण्यास वारंवार सवलत देउ 
नये व त्यावरील दंड माफ करु नये.  

3. यापवूी वीज दर सवलत देउनही थकबाकीदार ऄसणाऱ्या ग्राहकास त्यापढुील जाहीर होणाऱ्या वीज दर 
सवलत योजनेकवरता ऄपात्र ठरववण्यात यावे व त्यांची नावे सावफजवनक करावी. 

4. कृषीपंपधारकांकडे थकबाकीचे प्रमाण जास्त ऄसल्याने ग्रामपंचायतीस वीज वबलाची थकबाकी 
वसलुीच्या कामात सहभागी करुन घेण्यात यावे व प्राप्त रकमेतनू संबंवधत ग्रामपंचायतीस मोबदला 
देण्यात यावा.  

5. वीज चोरी तसेच ऄन्य कृषीपंपासाठी प्राप्त होणाऱ्या ववजेचा शेतीव्यवतवरक्त आतर कामासाठी होणारा 
वापर रोखण्यासाठी महाववतरण कायालयाने त्यांच्याकडील भरारी पथकांची सं्या वाढवावी. तसेच 
एकूण ग्राहक सं्येच्या वकमान 10 टक्के ग्राहकांची तपासणी करावी. या कामी मु् य ऄवभयंता स्तरावर 
सवफ भरारी पथकांचे संवनयंत्रण करावे. 



 
 

42 
 

6. रोवहत्र जळणे वा नादरुुस्त होण्याचे प्रमाण अटोक्यात अणण्यासाठी कृषीपंपास क्षमतेनसुार व 
अवश्यकतेनसुार कॅपवॅसटर बसववण्यात यावे.  

7. कृषीपंपासाठी लोड शेडींग करताना शक्यतो ते रात्री करावे.   
8. ग्राहकांनी शेतीत नवीन जोडणी करण्यासाठी ऄजफ केल्यास नवीन मीटर तात्काळ ईपलब्ध करुन दयावे.  
9. पावसाचे प्रमाण ऄवतशय चांगले ऄसलेल्या भागांत व वववहरींना रब्बी परुते पाणी ईपलब्ध ऄसलेल्या 

भागांत मागणीनसुार हंगामी जोडणी देण्यात यावी.  
10. शेतक-यांना अवश्यकतेनसुार प्री पेड मीटर देण्यात यावे व त्यांना ऄवधकची सवलत देण्यात यावी. 
11. कृषीपंपधारकांना वीजपंपाऐवजी सोलर पंप सवलतीच्या दरात/शक्य झाल्यास मोफत शासनामाफफ त 

परुववण्यात यावे तसेच त्याबाबत जनजागतृी व्हावी.   
12. वनयवमत वीज वबल भरणाऱ्या कृषीपंपधारक व यंत्रमागधारकांना प्रोत्साहन म्हणनू वीज वबलात 

महाववतरण कायालयाकडून पाच टक्के ककवा यो्य त्या प्रमाणात सवलत देण्यात यावी. 
13. महाववतरणचे गाव पातळीवरील कमफचारी (Wireman) यांची दोन-तीन गावांसाठी नेमणकू करावी व 

त्यांना गावात राहणे बंधनकारक करावे. 
 

♣♣♣♣♣♣♣ 

 

 


