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सेशन-अप्धवेशन

 टीम महावितरण/टीम महापारेषण, मुंबई

शेतकरी बांधवांना रदवसा आहण पुरेशी वीज देणे शासनाची 
प्राथिहमकता असून महाकृषी ऊजा्य अहभरानाची प्रभावी 

अंमलबजावणी करावी, असे हनदवेश मुखरमंत्री श्ी. उधदव ठाकरे 
रांनी रदले.

महाकृषी ऊजा्य अहभरानांतग्यत कृषी ऊजा्य पवा्यचा शुभारंभ 
मुखरमंत्री श्ी. उधदव ठाकरे रांचरा ह्ते हवधानभवनात 
करणरात  आला. रावेळी उपमुखरमंत्री श्ी. अहजत पवार, 
ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत, ऊजा्य राजरमंत्री श्ी. प्राजक्त 
तनपुरे, ऊजा्य हवभागाचे प्रधान सहचव श्ी. रदनेश वाघमारे आदी 
उपस्थित होते.

सव्य देश, राजर टाळेबंदीत (लॉकडाऊन) होते तरी 
शेतकरी बांधव मात्र कत्यवरावर होते, असे सांगून मुखरमंत्री 
श्ी. उधदव ठाकरे महणाले, कोरोनाचरा पाशव्यभूमीवर बहुतांश 
कारा्यलरीन कामे घरुनच (वक्क फ्ॉम होम) केली जात 
होती. शेतकऱरांनी लॉकडाऊन केले असते तर कठीण 
पररस्थिती हनमा्यण झाली असती. इतरांसाठी मळे फुलवणाऱरा 
शेतकऱरांचरा आरुषरात काटे रेऊ नरेत, रासाठी तरांचरा 
आहण तरांचरा कुटुंहबरांचरामागे सरकार ठामपणे उभे राहील, 
अशी गवाहीदेखील मुखरमंत्री श्ी. ठाकरे रांनी रदली.

मुखरमंत्री श्ी. उधदव ठाकरे महणाले, ``जगाचे कामाचे 
तास सूर्यप्रकाशात असतात आहण शेतकऱरांचे मात्र रात्रीचे, 
कशासाठी? ऊन, वारा, पाऊस अशा सव्य संकटांचा मुकाबला 
करत तो जगासाठी सोनं हपकवत असतो. तराचरा आरुषरात 
सुखासमाधानाचे क्ण कसे रेतील, हे पाहणे सरकारचे काम 

आहे. ‘घोषणांचा पाऊस आहण अंमलबजावणीचा दुषकाळ’ असे 
आमही होऊ देणार नाही. शेतकऱरांचरा आशीवा्यदाची ताकद 
मोठी असते. ती जेवढी जा्त हमळेल, तेवढा काम करणराचा 
हुरुप वाढतो. तरा जोरावर आमही शेतकऱरांसाठी जे-जे करणे 
शकर आहे ते हनसशचतच करू.``शेतकऱरांचे प्रशन सोडहवणे 
रास आमचे प्राधानर असून नुकतेच नीती आरोगासोबत 
झालेलरा दृकश्ावर बैठकीत पीक हवमराचा प्रशन उपस्थित 
केला असलराचेही मुखरमंत्री श्ी. उधदव ठाकरे रांनी सांहगतले.

वीजप्बलांची थकबाकी भरुन योजनेचा लाभ 
घया : उपररुखयरंत्री श्ी. अप्जत पवार

उपमुखरमंत्री श्ी. अहजत पवार महणाले, वीजग्ाहकांमधरे 
आपलेपणाची भावना हनमा्यण करणरासाठी शासनाने अनेक 
महत्वपूण्य हनण्यर घेतले आहेत. वीजहबल थिकलेलरा सव्य 
शेतकऱरांनी थिहकत वीजहबलांवर सूट हमळवणरासाठी नवीन 
कृषी वीज जोडणी धोरणाअंतग्यत जाहीर केलेलरा रोजनेचा 
लाभ घेणराचे आवाहनही उपमुखरमंत्री श्ी. पवार रांनी रावेळी 
केले. तसेच शेतकरी, घरगुती वीज ग्ाहक आदी सवाांनाच 
वरवस्थित वीज हमळाली पाहहजे, रासाठी सवाांनी वीजहबले 
भरणे आवशरक आहे. वीजगळती होणार नाही राकडेही लक् 
देणे गरजेचे आहे, असेही श्ी. पवार महणाले.

उपमुखरमंत्री श्ी. अहजत पवार महणाले, आमही 
शेतकऱरांचे प्रहतहनधी असून शेतकऱरांचे प्रशन, कृहषपंपांचे 
महत्व आमहाला माहीत आहे. सवाांना वरवस्थित वीज हमळेल. 
वेळेत हवजेची जोडणी हमळेल, हे आमचे उरद्दष् आहे. ५ 
वषा्यत ५ लाख सौर कृहषपंप देणराचे शासनाचे उरद्दष् आहे. 
शेतकऱरांना रदवसा वीज देणराचरा अनुषंगाने सौर कृहषपंप 

रोजनेला प्रोतसाहन देणराचे शासनाचे धोरण आहे.
ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत महणाले, नवीन कृहषपंप 

वीज जोडणी धोरणांतग्यत १९ फेब्ुवारीपरांत १० हजार 
शेतकऱरांना वीजजोडणी देणराचे उरद्दष्ापेक्ा अहधक काम 
करत सुमारे १८ हजार शेतकऱरांना वीज जोडणी देणरात 
आली आहे. तसेच १० हजाराहून अहधक सौर कृहषपंप 
देणरात आले आहेत. कृषी वाहहनरांचे सौर ऊजवीकरण 
अंतग्यत ८४ वाहहनरांना लघु सौरऊजा्य प्रकलपातून वीज 
पुरवली जात असून तरावदारे ३० हजारांहून अहधक 
शेतीपंपांना रदवसा वीजपुरवठा केला जात आहे. रा बैठकीत 
कृषी ऊजा्य पवा्यबाबतचे संगणकीर सादरीकरण महाहवतरणचे 
अधरक् तथिा वरव्थिापकीर संचालक श्ी. हवजर हसंघल 
रांनी केले. आतापरांत सुमारे ४ लाख शेतकऱरांनी कृषी वीज 
हबलांची एकूण ३६४ कोटी रुपरांची थिकबाकी भरली आहे. 
रा थिकबाकीचरा अनुषंगाने ६६८ कोटी रुपरांची थिकबाकी 
माफ झाली आहे, असे श्ी. हसंघल रांनी सांहगतले. हवजेची 
संपूण्य थिकबाकी भरुन थिकबाकीमुक्त झालेले इगतपुरीचे 
शेतकरी कचरु धोंडू बोराडे रांना सनमानपत्र, पालीचे शेतकरी 
रोशन रुईकर रांना सौर कृहषपंप ह्तांतरण पत्राचे हवतरण 
तर पालघरचे संजर पावडे रांना नवीन कृहषपंप वीजजोडणी 
प्रमाणपत्र रावेळी मुखरमंतरांचरा ह्ते देणरात आले. तसेच 
कृषी ऊजा्य पव्य पो्टर आहण माहहती पुस्तकेचे प्रकाशन 
मानरवरांचरा ह्ते करणरात आले.  राप्रसंगी महाऊजा्यचे 
महासंचालक श्ी. सुभाष डुंबरे, महाहवतरणचरा औरंगाबाद 
प्रादेहशक हवभागाचे सहवरव्थिापकीर संचालक डॉ. नरेश 
हगते आदी उपस्थित होते.

महान्यूज

 मुखरमंतरांचरा ह्ते महाकृषी ऊजा्य पवा्यचा शुभारंभ  

मुंबई : महाकृषी ऊजा्य अहभरानांतग्यत कृषी ऊजा्य पवा्यचा शुभारंभ मुखरमंत्री श्ी. उधदव ठाकरे रांचरा ह्ते हवधानभवनात करणरात  आला. राप्रसंगी उपमुखरमंत्री श्ी. अहजत 
पवार, ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत, ऊजा्य राजरमंत्री श्ी. प्राजक्त तनपुरे, ऊजा्य हवभागाचे प्रधान सहचव श्ी. रदनेश वाघमारे, महाहवतरणचे अधरक् व वरव्थिापकीर संचालक 
श्ी. हवजर हसंघल आदी.   

शेतकऱयांना दिवसा वीज िेिे हीच आरची रिाथप्रकता : श्ी. उधिव ठाकरे
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 टीम महापारेषण, मुंबई

ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत रांनी महाराष्ट् 
हवद्युत हनरामक आरोगाचे नवहनरुक्त 

अधरक् श्ी. संजर कुमार रांना पदाची तसेच गोपनीरतेची 
शपथि रदली.

रावेळी राजराचे मुखर सहचव श्ी. सीताराम कुंटे, 
ऊजा्य हवभागाचे प्रधान सहचव श्ी. रदनेश वाघमारे, 

महाहवतरणचे अधरक् तथिा वरव्थिापकीर संचालक श्ी. 
हवजर हसंघल, महाहनहम्यतीचे अधरक् तथिा वरव्थिापकीर 
संचालक श्ी. संजर खंदारे, महाऊजा्यचे अहतररक्त 
महासंचालक श्ी. सुरज वाघमारे आदी उपस्थित होते.

 टीम महापारेषण, मुंबई

महाराष्ट् राजर हवद्युत पारेषण कंपनीचे (महापारेषण) 
अधरक् व वरव्थिापकीर संचालक श्ी. रदनेश 

वाघमारे (भा.प्र.से.) रांची ऊजा्य हवभाग, महाराष्ट् 
शासन रेथिे प्रधान सहचव महणून २९ जानेवारी २०२१ 
रोजी हनरुक्ती झाली. दरमरान, महापारेषणचे अधरक् व 
वरव्थिापकीर संचालक महणूनही तरांचराकडे अहतररक्त 
पदभार राहणार आहे. 

श्ी. रदनेश वाघमारे हे महाराष्ट् राजर हवद्युत 
पारेषण कंपनी मरा्यरदत (महापारेषण) चे अधरक् आहण 
वरव्थिापकीर संचालक महणून रद. २३ जानेवारी २०२० 

रोजी रुजू झाले होते. ते १९९४ चरा आरएएस बॅचचे 
वररष्ठ सनदी अहधकारी आहेत. 

श्ी. रदनेश वाघमारे रांना वरव्थिापन व प्रशासन 
क्ेत्रातील २७ वषाांपेक्ा अहधक अनुभव आहे. तरांनी 
नागपूरमधील हवशवेशवरयरा राष्ट्ीर तंत्रज्ान सं्थिेतून 
(वहीएनआरटी) बी. ई. (इलेकटट्ॉहनकस) रा हवषरात 
पदवी संपादन केली आहे. ते आर.आर.टी. खरगपूरचे 
एम.टेक. (कॉमपरुटर सारनस) इंहजहनअर आहेत. 
इंगलंडचरा ब्ॅडफोड्य हवद्यापीठातून तरांनी हवकास आहण 
प्रकलप हनरोजन रा हवषरातून एम.ए्सी. केले आहे. 
तरांना संघबांधणी, प्रकलप नेतृतव, प्रशासन आहण 
वरव्थिापन रा क्ेत्रातील प्रदीघ्य अनुभव आहे. 

`एरईआरसी`चे अधयक्ष श्ी. संजय कुरार यांनी घेतली पिाची शपथ 

ऊजा्म प्वभािाचया रिधान सप्चवपिी 
श्ी. दिनेश वाघरारे यांची प्नयरुक्ी 

 ऊजा्यमंत्री डॉ. हनतीन राऊत रांनी रदली गोपनीरतेची शपथि    

 महापारेषणचे अधरक् व वरव्थिापकीर संचालक महणूनही कार्यभार सांभाळणार    

मी शपथ घेतो की...      

 महापारेषण आणण णरिशरण फाउंडेशन यांचा कृणिशील अणिनव उपक्रम   

पाळी व्वस्ापन ्ा धवष्ावर पुण्ात का््यशाळा 

  
 

 



  
  

Budget 2021

 टीर रहापारेरि, ररुंबई

जागतिक मतिला दिनी मिातिकास आघाडी 
सरकारने मांडलेला अर्थसंकल्प २०२१ 

िा मतिलांबरोबरच शेिकरी ि समाजािील िुब्थल 
घटकांचा तिकास साधणारा असून ऊजा्थ तिभागाला 
चालना िेणारा असल्ाची प्रतितरि्ा राज्ाचे ऊजा्थमंत्ी 
डॉ. तनिीन राऊि ्ांनी दिली आिे.

राज्ाच्ा तितधमंडळाि सािर केलेल्ा 
अर्थसंकल्पाि २०२५ ्प्यंि २५ िजार मेगािॅट 
अ्पारं्पादरक ऊजा्थतनतम्थिीचे उददिष्ट ठरतिण्ाि 
आले आिे. त्ा्पैकी ९ िजार ३०५ मेगािॅट क्षमिेचे 
अ्पारं्पदरक ऊजा्थ प्रकल्प का्ा्थन्िि झाले असून 
२ िजार मेगािॅट क्षमिेचे प्रकल्प प्रगति्परािर 
आिेि. ्ामुळे रोजगार तनतम्थिीला ि उद्ोगांना मोठी 
चालना तमळणार आिे. कृति्पं्पाच्ा रकीि िीज 
तबलाि  घसघशीि सूट तमळणार असून सौरऊजजेच्ा 
माध्मािून शेिकऱ्ांना दििसा ८ िास िीज 
उ्पलबध िोणार आिे. त्ामुळे मी ्ा तिकासातभमुख 
अर्थसंकल्पाचे सिागि करिो, असे मनोगि डॉ. तनिीन 
राऊि ्ांनी व्क्त केले आिे.

मागील सरकारने कृति्पं्प िीज जोडण्ाचे धोरण 
न राबतिल्ामुळे लाखो शेिकऱ्ांचे िीज जोडणी अज्थ 
्पैसे भरूनिी प्रलंतबि िोिे, अशा शेिकरी अज्थिारांना  

सौर कृिी्पं्पाच्ा माध्मािून िीज जोडणी िेण्ाकदरिा 
कृिी्पं्प िीजजोडणी धोरण राबतिण्ाचा तनण्थ् 
शासनाने घेिला आिे. िी ्ोजना राबतिण्ाकदरिा 
मिातििरण कं्पनीला िरििषी १ िजार ५०० कोटी 
रु्प्े तनधी भागभांडिलाच्ा सिरु्पाि िेण्ाची िरिूि 
करण्ाि आली आिे.

रकीि िीजतबलाि शेिकऱ्ांना ३३ टक्े सूट 
िेण्ाि आली असून शेिकऱ्ांनी उि्थदरि रकबाकी्पैकी 
५० टक्े रक्मेचा भरणा माच्थ २०२२ ्प्यंि केल्ास 

त्ांना रातिलेल्ा ५० टक्े रक्मेची अतिदरक्त 
माफी िेण्ाि ्ेईल. मिातिकास आघाडी सरकारच्ा 
ििीने ४४ लाख ३७ िजार शेिकऱ्ांना मूळ रकबाकी 
रक्मेच्ा जिळ्पास ६६ टक्े, मिणजे ३० िजार 
४११ कोटी रू्प्े इिकी रक्म माफ केली जाणार 
आिे.

ग्ीन िाऊस गॅसेसचा ्पदरणाम कमी करण्ासाठी 
िसेच शिरािील प्रिूिणाला आळा घालण्ासाठी ई- 
विेईकलचे धोरण राबतिण्ाि ्ेि असून राज्ामध्े 
नाग्पूर-मुंबई समृधिी मिामाग्थ, मुंबई-्पुणे द्ुिगिी 
मिामाग्थ ि मुंबई-नातशक मिामागा्थिर मेगा इलेकट्ीक 
विेईकल चातजयंग सेंटर सरा्पन करण्ाि ्ेणार 
आिेि. सन २०२१-२०२२ ्ा ििा्थसाठी 
का््थरिम खचा्थकदरिा ऊजा्थ तिभागास िबबल ९ िजार 
४५३ कोटी रु्प्े तन्िव्् प्रसिातिि आिे.

जनिेला िजजेिार आरोग् ि शैक्षतणक सेिा 
तमळणार आिेि. शिरी भागासोबिच ग्ामीण 
भागाच्ा तिकासासाठी िा अर्थसंकल्प मित्िाचा 
आिे. राज्ािील शेिकऱ्ांना कज्थमुक्त करण्ासाठी 
१९८२९ िजार कोटींची भरीि िरिूि करण्ाि 
आली आिे. कोरोनाच्ा संकटाचा मुकाबला करीि िा 
अर्थसंकल्प राज्ाचा सि्थसमािेशक तिकास घडिून 
आणेल, असा आशािाि डॉ. तनिीन राऊि ्ांनी 
व्क्त केला आिे.

 ऊजा्थ तिभागाला चालना िेणारा अर्थसंकल्प : ऊजा्थमंत्ी     

शेतकरी, मवहला, युिािर्ग तथा दुब्गल घटकांचा 
विकास साधणारा अथ्गसंकलप : डॉ. वितीि राऊत 



 

महापारेषणमध्े 
७५ वा सवातंत््ददन 
उतसाहात साजरा

 टीम महापारेषण, सांघिक कारायालर, मुंबई

महापारेषणचे मुखयालय असलेलया प्रकाशगंगा येथे िारिाचा ७५ वा सवािंत्यदिन 
उतसाहाि साजरा करणयाि आला. सुरूवािीला महापारेषणचे संचालक 

(णवत्त) श्ी. अशोक फळणीकर यांनी धवजारोहण केले. यावेळी महापारेषणचे 
काय्यकारी संचालक (संचलन) श्ी. श्ीकांि राजूरकर, काय्यकारी संचालक (मा.
सं.) (प्रिारी) श्ी. सुगि गमरे, मुखय महावयवसथापक (सुरक्ा व अंमलबजावणी) 
श्ी. संजय कुमार, अधीक्क अणियंिा (सथापतय) श्ी. सणचन खडगी, उपमुखय 
औद्ोणगक संबंध अणधकारी श्ी. िरि पाटील, णशष्ाचार अणधकारी श्ी. सणिश 
जाधव यांचयासह वदरष्ठ अणधकारी व कम्यचारी उपससथि होिे. 

मुंबई : महापारेषणचे मुखयालय असलेलया प्रकाशगंगा इमारिीि धवजारोहणप्रसंगी मानवंिना िेिाना महापारेषणचे 
संचालक (णवत्त) श्ी. अशोक फळणीकर. शेजारी धवजारोहणप्रसंगी उपससथि वदरष्ठ अणधकारी वग्य. 

विजयी विशि विरंगा पयारा...



 


