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ऊजाक

ऊजाक चवभाग
शेतर्ऱयांना एर् लाख र्ृषी पंप
वीज जोडण्ांसाठी नवीन धोरर् जाहीर
नवीन र्ृषीपंप वीज जोडर्ीिे धोरर् आज झाले लया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत जाहीर र्रण्ात आले . त्यामध्ये
लघुिाब वाचहनी, उच्चिाब वाचहनी, सचवकस र्नेक्शन व सौर र्ृषीपंप याव्िारे वीज जोडर्ी िे ण्ािे पयाकय उपलब्ध
र्रून िे ण्ात आले असून राज्यभर सुमारे एर् लाख र्ृषीपंप वीज जोडण्ा िरवषी िे ण्ात येर्ार आहेत. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
या योजनेअंतगकत सवक र्ृषीग्राहर्ांना तीन वषाकत टप्प्याटयाने र्ायमस्वरूपी चिवसा 8 तास वीज पुरवठा
र्रण्ािे चनयोजन आहे. र्ृषी चिडर व चवतरर् रोचहत्रावरील चमटर अद्ययावत र्रर्े इ. र्ामे र्रण्ात येर्ार आहेत.
तसेि सद्य:स्स्थतीत र्ायकरत असर्ाऱया र्ृषीपंपाना र्पचसटर बसचवण्ात येर्ार आहेत.
यासाठी पायाभुत सुचवधांच्या खिाकपोटी शासनामािकत िरवषी 1500 र्ोटी रुपये याप्रमार्े 2024 पयंत
भागभांडवल स्वरूपात चनधी महाचवतरर् र्ंपनीस िे ण्ाबाबत चनर्कय घेण्ात आला.
याचशवाय मुख्यमंत्री सौर र्ृषीपंप योजनेअंतगकत िरवषी एर् लाख सौर र्ृषीपंप िे ण्ात येर्ार आहेत. र्ृषी
ग्राहर्ांना चिवसा 8 तास वीज पुरवठा र्रण्ार्ररता चवतरर् उपर्ेंद्र स्तरावर चवर्ेंचद्रत सौरऊजाक प्रर्लप उभारून
वीज चनचमकती र्रून वीज पुरवठा र्रण्ािी िीघकर्ालीन योजना राबचवण्ात येर्ार आहे.
र्ृषी ग्राहर्ांिी थर्बार्ी वसूल र्रण्ार्ररता ग्रामचवियुत व्यवस्थापर्, ग्रामपंिायत, शेतर्री सहर्ारी
संस्था, मचहला बित गट यांना प्रोत्साहन िे ण्ात येर्ार आहे. र्ृषीपंपांिी पाि वषाकपुवीिी व पाि वषाकपयंतिी थर्बार्ी
व्याज व चवलं ब आर्ारात सूट िे ऊन सुधाररत र्रण्ात येर्ार आहे. सिर थर्बार्ीिी रक्कम 3 वषाकत भरण्ािी
मुभा असर्ार आहे. पचहलया वषी भरले लया रर्मेवर 100 टक्के सुट, िु सऱया वषी 30 टक्के सुट व चतसऱया वषी 20
टक्के सुट िे ण्ात येर्ार आहे. सिर थर्बार्ी वसुलीच्या रक्कमेपैर्ी 33 टक्के रक्कम संबचधत ग्रामपंिायतीच्या
क्षेत्रातील, 33 टक्के रक्कम संबचधत चजलहयातील व 33 टक्के रक्र्म राज्यातील र्ृषीपंप वीज जोडर्ीच्या पायाभुत
सुचवधांर्ररता वापरण्ात येर्ार आहे. अशा प्रर्ारे र्ृषीपंप धोरर् राज्यात राबचवण्ाबाबत चनर्कय घेण्ात आला.
-----०-----
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सावकजचनर् बांधर्ाम चवभाग
सा.बां.चवभागाच्या प्रर्लपांवर र्ेवळ जड वाहनांवरील
पथर्रात र्ाही प्रमार्ात वाढ
------------------हलक्या वाहनांवरील सूट र्ायमि
सावकजचनर् बांधर्ाम चवभागाच्या खासगीर्रर् प्रर्लपांवर र्ेवळ जड वाहनांसाठी पथर्र िरामध्ये र्ाही
प्रमार्ात वाढ र्रण्ािा तसेि र्ार, जीप, एसटी व स्कूल बसेस व हलर्ी वाहने यांिी सूट र्ायम ठे वण्ािा चनर्कय
आज झाले लया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्ात आला. ही वाढ सुमारे 10 टक्के असून प्रस्ताचवत वाढीव िर हे राष्ट्रीय
महामागाकवरील पथर्रांच्या तुलनेत र्मीि आहेत. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
सध्या राज्यात सावकजचनर् बांधर्ाम चवभागाच्या 15 प्रर्लपांतगकत वाहनांना पथर्रातून सूट िे र्े सुरु आहे. ही
सूट चिलयामुळे या पथर्र उद्योजर्ांना शासनास 350 ते 400 र्ोटी नुर्सान भरपाई िरवषी द्यावी लागते. ही नुर्सान
भरपाई रोखीने न िे ता जड वाहनांवरील पथर्र र्ाही प्रमार्ात वाढचवण्ािा तसेि या पथर्र वसुलीसाठी वाहनांिे
प्रर्ार िे खील वाढचवण्ािा चनर्कय घेण्ात आला. यापूवी खालील प्रमार्े वाहनांिे िार प्रर्ार होते.
1) र्ार, जीप, टाटा सुमो, र्मांडर, टर क्स, वाहनिालर् वगळू न 6 आसनी प्रवासी ररक्षा व इतर तत्सम
2) चमनी बस चर्ंवा तत्सम वाहने
3) 2 आसांिे टर र्, बस
4) 3 आसांिी अवजड वाहने
आज झाले लया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत हे वाहनांिे प्रर्ार वाढवून 5 इतर्े र्रण्ािा चनर्कय झाला. याप्रमार्े
टर र्-टर ेलर, तीन पेक्षा अचधर् आसांिी वाहने हा प्रर्ार नव्याने समाचवष्ट् र्रण्ात आला.
------०----र्ृषी चवभाग
नानाजी िे शमुख र्ृचष संजीवनी प्रर्लपास
ं े तील खाते िालू ठे वण्ास मान्यता
र्ोटर् मचहंद्रा बर्
नानाजी िे शमुख र्ृषी संजीवनी प्रर्लपाच्या डीबीटी प्रर्ालीसाठी र्ोटर् मचहंद्रा बंर्ेत उघडले ले खाते िालू
ठे वण्ास चवशेष बाब म्हर्ून सूट िे ण्ाबाबत आज झाले लया मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्ात आली.
महा-डीबीटी पोटकलद्वारे नानाजी िे शमुख र्ृचष संजीवनी प्रर्लपार्ररता डीबीटी प्रर्ाली चवर्चसत होईपयकत/
सध्यािी प्रर्ाली संलग्न (इं चटग्रेट) होईपयंत प्रर्लपाच्या अंमलबजावर्ीत खंड पडू नये व शेतर्ऱयांना अनुिान
चवतरर्ात अडिर्ी चनमाकर् होऊ नयेत म्हर्ून चवत्त चवभागाच्या शासन चनर्कय चिनांर् 13.3.2020 मधून चवशेष बाब
म्हर्ून सूट िे वून प्रर्लपािे र्ोटर् मचहंद्रा बंर्ेत उघडले ले बंर् खाते िालू ठे वण्ास मान्यता िे ण्ात आली आहे.
-----०-----
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