डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर
जीवन प्रकाश योजना.
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग
शासन वनर्णय क्रमांक: संवकर्ण-2021/प्र.क्र.54/ऊजा-५
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-400 032.
वदनांक:- 12 एवप्रल, 2021.
प्रस्तावना:डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कर हे शोवित व उपेवितांचे मुक्ततदाते म्हर्ून सुपवरवचत आहे त. ववपवरत
पवरक्स्ितीत त्यांनी देश व ववदे शातून उच्च वशिर् प्राप्त करून एक नवा आदशण वनमार् केला आहे . याच
वशिर्ाच्या बळावर शोवित, उपेवित घटक व एकूर्च समग्र भारतीयांच्या जीवनात क्रांतीकारक बदल घडवून
आर्ले व एक प्रकारे आधुवनक भारताची पायाभरर्ी केली आहे .
डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कर या महामानवाची 130 वी जयंती जगभरात वद.14 एवप्रल 2021 रोजी साजरी
होत आहे. या जयंती वनवमत्त राज्यातील अनुसुवचत जाती, जमाती प्रवगातील व्यततींचे जीवन प्रकाशमान
करण्याच्या ष्ष्ट्टीने वीज जोडर्ी ववशेि मोवहम वद.14 एवप्रल 2021 ते वद.6 वडसेंबर 2021 या कालावधीत
राबववण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.

शासन वनर्णय :उविष्ट्ट :वद.14 एवप्रल 2021 ते 6 वडसेंबर 2021 या कालावधीत अनुसुवचत जाती व अनुसूवचत जमाती
प्रवगातील अजणदारांना प्राधान्याने महाववतरर्द्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडर्ी उपलब्ध करून दे ण्यासाठी
“डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कर जीवन प्रकाश योजना” राबववण्याचा वनर्णय घेण्यात आला आहे .
यावशवाय या योजनेत अनुसुवचत जाती व अनुसुवचत जमातीच्या असंघवटत उद्योगामधील वीज
पुरवठयासंबधी असर्ा-या तक्रारी/ समस्यांचे वनवारर् करण्याबाबतही समावेश असेल.

लाभार्थ्यांची अनुज्ञय
े ता :या योजनेतील घरगुती वीज जोडर्ीकरर्ा-या लाभार्थ्यांची अनुज्ञेयता खालीलप्रमार्े राहील :1. लाभािी अजणदाराकडे सिम प्रावधकाऱ्याचा जाती प्रमार्पत्र आवश्यक राहील.
2. महाववतरर् कंपनीस वीज जोडर्ीकरीता करण्यात येर्ा-या वववहत नमुन्यानुसार अजाकरीता आवश्यक
कागदपत्रे जसे की, आधार काडण , रवहवासी दाखला इत्यादी असर्े आवश्यक असेल.
3. अजणदारांनी अजण केल्याच्या वठकार्ी यापूवीची िकबाकी नसावी.

योजनेची कायणपध्दती :1. लाभािी अजणदाराने महाववतरर्च्या वववहत नमुन्यात कागदपत्रासह ऑनलाईन अिवा ऑफ लाईन अजण
करील.
2. अजणदाराने शासनमान्य ववद्युत कंत्राटदारांकडू न वीज मांडर्ीचा चाचर्ी अहवाल अजासोबत जोडर्े
आवश्यक राहील.
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3. लाभार्थ्याने रू.500/- इतकी अनामत रतकम महाववतरर्कडे जमा करर्े आवश्यक राहील. सदर रतकम 5
समान मावसक हफ्त्यांमध्येच भरण्याची सुववधा असेल.
4. अजणदारांचा पवरपूर्ण अजण प्राप्त झाल्यानंतर मा.महाराष्ट्र ववद्युत वनयामक आयोगाच्या या संदभातील
अक्स्तत्वात असर्ा-या तरतुदीच्या अधीन राहू न वीज जोडर्ी उपलब्ध करण्यात येईल.
5. महाववतरर्द्वारे प्राप्त अजानुसार ज्या अजणदाराच्या घरी वीज जोडर्ी नाही अशा लाभार्थ्यांना ववद्युत पायाभूत
सुववधा उपलब्ध असल्यास पुढील 15 कायालयीन वदवसात वीज जोडर्ी उपलब्ध करण्यात येईल.
6. तसेच जेिे अजणदारास वीज जोडर्ीकरीता ववद्युत पायाभूत सुववधा उपलब्ध करावी लागर्ार असल्यास अशा
वठकार्ी महाववतरर्द्वारे स्ववनधी अिवा वजल्हा वनयोजन ववकास वनधी (ववशेि घटक योजना तिा आवदवासी
उपयोजना सहीत) अिवा इतर उपलब्ध होऊ शकर्ाऱ्या वनधी मधून प्राधान्याने हाती घेऊन पूर्ण करण्यात येईल
व वीज जोडर्ी उपलब्ध करण्यात येईल.
7. यावशवाय अनुसुवचत जाती व अनुसुवचत जमातीच्या असंघटीत उद्योगामधील वीज समस्यांचे प्राधान्याने
वनराकरर् होण्याच्या ष्ष्ट्टीने महाववतरर् स्तरावर प्रत्येक मंडळातील ककवा वजल्हा स्तरावर अधीिक अवभयंता
अध्यितेखाली त्यांच्या कायणिेत्राकरीता कृती दलाची स्िापना करण्यात येईल. अशा कृती दलात त्या
कायणिेत्रातील अनुसुवचत जाती/ अनुसुवचत जमातीचे प्रवतवनधीत्व करर्ाऱ्या उद्योजकांचा समावेश असावा. मुख्य
अवभयंता स्तरावर याचा दर मवहन्यांनी आढावा घेण्यात येईल.
8. या योजनेतील तक्रारीचे वनराकरर् होण्याच्या ष्ष्ट्टीने महाववतरर् स्तरावर समर्पपत वेब पोटण ल वनमार्
करण्यात येईल.
9. या योजनेची महाववतरर्द्वारा प्रवसध्दी करण्यात येईल.
10. या योजनेचे संवनयत्रर् व आढावा अध्यि तिा व्यवस्िापकीय संचालक, महाववतरर्द्वारा आवश्यकतेनुसार
परं तु वकमान त्रैमावसकवरत्या घेण्यात येईल यातून झालेली फलवनष्ट्पत्तीचा अहवाल शासनास दर मवहन्यास
सादर करे ल.
11. या योजनेसाठी लागर्ारा वनधी महाववतरर् स्ववनधी/ वजल्हा ववकास सवमतीचा वनधी(ववशेि घटक योजना
तिा आवदवासी उपयोजना सहीत)/कृिी आकक्स्मकता वनधी मधुन करता येईल.
12. या योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर याबाबत यशस्वी गािा व त्रुटी आढळल्यास त्याचा फलवनष्ट्पती
अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना करण्यात येत आहे त.
सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेत स्िळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. 202104121917239910 असा आहे . हा आदे श वडजीटल
स्वािरीने सािांवकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( प्रशांत पुं.बडगेरी )
उप सवचव

प्रत :1. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सवचव,
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सवचव, मंत्रालय, मुंबई 400032.
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3. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव
4. मा. ववरोधी पिनेता, महाराष्ट्र ववधान पवरिद/ववधानसभा.
5. मा. मंत्री (ऊजा) नवीन व नवीकरर्ीय ऊजा यांचे खाजगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई 400032.
6. मा. राज्यमंत्री (ऊजा) यांचे खासगी सवचव, मंत्रालय, मुंबई 400032.
7. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 400032.
8. अपर मुख्य सवचव, वनयोजन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई 400032.
9. अपर मुख्य सवचव, ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मुंबई 400032.
10. अध्यि तिा व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज ववतरर् कंपनी, प्रकाशगड, वांद्रे पूवण मुंबई
400051.
11. अध्यि तिा व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वनर्पमती कंपनी, प्रकाशगड, वांद्रे पूवण
मुंबई 400051.
12. अध्यि तिा व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारे िर् कंपनी, प्रकाशगंगा, वांद्रे पूवण मुंबई
400051.
13. महासंचालक, महाऊजा पूर्े.
14. अवर सवचव (रोख शाखा) उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबई 400032.
15. अवर सवचव (उजा 3) उद्योग, उजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबई 400032.
16. कि अवधकारी (प्रशा १) उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय मुंबई 400032.
17. वनवड नस्ती ऊजा -5.

पृष्ट्ठ 3 पैकी 3

