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कुसुम योजना 

 

• भारत सरकार ‘ककसान ऊर्ाा सुरक्षा एवम् उत्थान महाकभयान (KUSUM)’ ही योर्ना तयार केली 

आहे, ज्याचा उदे्दश शेतकऱयाांमधे्य सौरऊरे्च्या वापराला प्रोत्साहन देणे आहे. 

• कुसुम योर्ना लागू: या योर्नेसाठी र्बाबदार असलेले मांत्रालय नवीन आकण नवीकरणीय ऊर्ाा 

मांत्रालय आहे. 

• सुरुवातीला, सरकार 1.75 दशलक्ष ऑफ-ग्रीड कृषी सौर पांपाांचे कवतरण करेल. 

• 10000 मेगा वॅटचे सौरऊर्ाा प्रकल्प नापीक र्कमनीवर लावले र्ातील. 

• राज्य वीर् कवतरण कां पन्या, ज्याांना कडस्कॉम्स असेही म्हणतात, नापीक र्कमनी ांवरील शेतकऱयाांनी 

उत्पाकदत केलेली अकतररक्त सौरऊर्ाा खरेदी करतील. ही वीर् कवकत घेण्यासाठी कडस्कॉम्सला मदत 

कमळेल. 

• सरकारच्या कूपनकलका आकण सध्याचे पांप सौरऊरे्वर चालवण्यासाठी रूपाांतररत केले र्ातील. 

• शेतकऱयाांना सौरपांपाांवर 60 टके्क अनुदान कमळेल. ती थेट त्ाांच्या बँक खात्ात र्मा केली र्ाईल. 

ही सबकसडी कें द्र आकण राज्य सरकारे वाटून घेणार आहेत. ककमतीच्या 30% रक्कम बँकेच्या 

कर्ााच्या रूपात कमळेल. त्ामुळे उवाररत 10 टके्क रक्कम शेतकऱयाांना स्वत:ला उचलावी लागणार 

आहे. 

पीएम कुसुम योजनेची नवीनतम माहिती 

• कुसुम योर्नेच्या शेतकरी कें कद्रत योर्नेने पाच वषाांच्या कालावधीत 28,250 मेगावॅटपयांत कवकें कद्रत 

सौर ऊर्ाा उत्पादनाचा समावेश असलेल्या शेतकरी-कें कद्रत योर्नेला चालना कदली आहे. 

• ककसान ऊर्ाा सुरक्षा इवम् उत्थान महाकभयान (कुसुम) योर्ना शेतकऱयाांना त्ाांच्या नापीक र्कमनीवर 

उभारलेल्या सौर ऊर्ाा प्रकल्ाांद्वारे ग्रीडला अकतररक्त वीर् कवकण्याचा पयााय देऊन त्ाांना अकतररक्त 

उत्पन्न देईल. 
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• 2020-21 च्या सरकारच्या अथासांकल्ाने या योर्नेची व्याप्ती वाढवली असून 20 लाख शेतकऱ याांना 

स्वतांत्र सौर पांप बसवण्यासाठी मदत कदली र्ाईल; आणखी 15 लाख शेतकऱ याांना त्ाांचे ग्रीड-कनेक्ट 

पांप सेट सोलाराइर् करण्यासाठी मदत कदली र्ाईल. यामुळे शेतकऱयाांना त्ाांच्या नापीक र्कमनीवर 

सौर ऊर्ाा कनकमाती क्षमता उभारता येईल आकण ती ग्रीडला कवकता येईल. 

कुसुम योजनेचे फायदे 

 

• हे सौर उरे्च्या उत्पादनाचे कवकें द्रीकरण सक्षम 

करेल. 

• कडस्कॉम्सचे टर ान्सकमशन तोटे कनयांत्रणात असतील. 

• कृषी के्षत्रातील कडस्कॉम्सवरील सबकसडीचा बोर्ा 

मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. 

• यामुळे शेतकऱ याांना त्ाांच्या नापीक र्कमनीवर 

उभ्या असलेल्या सोलर प्ाांट्सद्वारे कनमााण होणारी 

अकतररक्त वीर् ग्रीडला कवकण्याची सांधी कमळेल. 

• हे भारतातील उदयोनु्मख हररत अथाव्यवस्थेला 

चालना देईल. 

• हा कायाक्रम भारतातील कृषी के्षत्राचे कडझेलमुक्त 

करण्यासाठी देखील मदत करेल. याचा अथा सध्याचे कडझेल पांप बदलले र्ातील. 

• या कायाक्रमाच्या अांमलबर्ावणीमुळे शेतकऱयाांना कमळणाऱया इतर फायद्ाांमधे्य र्लसांधारण, 

र्लसुरक्षा तसेच ऊर्ाा कायाक्षमता याांचा समावेश आहे. 

पीएम-कुसुम घटक 

PM-KUSUM मधे्य तीन घटक आहेत आकण 2022 पयांत 30.8 

GW ची सौर क्षमता र्ोडण्याचे उकद्दष्ट आहे: 

1. घटक-A: 10,000 मेगावॅट कवकें कद्रत ग्राउांड-माउां टेड 

कग्रड-कनेक् टेड अक्षय ऊर्ाा प्रकल्. 

2. घटक-B: दोन दशलक्ष सँ्टडअलोन सौरऊरे्वर चालणारे 

कृषी पांप स्थाकपत करणे. 

3. घटक-C: 1.5 दशलक्ष कग्रड-कनेक् ट सौरऊरे्वर 

चालणाऱ या कृषी पांपाांचे सोलारायझेशन. 
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संबंहित हचंता 

लॉहजस्टिक समस्या 

• देशाांतगात उपकरणाांच्या उपलब्धतेची बाब आहे. 

घरगुती पुरवठादाराांसाठी पांप हे आव्हान नसले तरी 

सौर पांपाांची उपलब्धता हा अरू्नही एक मुद्दा आहे. 

• पुढे, कठोर DCR (घरगुती सामग्री आवश्यकता) 

मुळे, सौर उपकरणाांच्या पुरवठादाराांना घरगुती सेल 

सोकसांग वाढवावे लागते. तथाकप, पुरेशी देशाांतगात 

सेल उत्पादन क्षमता नाही. 

अल्प व अल्पभूिारक शेतकऱयांना वगळणे 

•   या योर्नेत 3 HP आकण त्ाहून अकधक क्षमतेच्या 

पांपाांवर लक्ष कें कद्रत केल्यामुळे लहान आकण 

अल्भूधारक शेतकऱ याांना सापेक्ष वगळण्यात आले 

आहे. 

• यामुळेच, सौरपांप बहुसांख्य शेतकऱयाांपयांत 

पोहोचत नाहीत, कारण त्ापैकी र्वळपास 85% 

लहान आकण अल्भूधारक आहेत. 

• तसेच, कमी पाण्याच्या तक्त्ाांचे वास्तव, कवशेषत: 

उत्तर भारत आकण दकक्षण भारतातील काही भाग, रे् लहान आकाराचे पांप बनवतात रे् शेतकऱयासाठी 

मयााकदत आहेत. 

पाणी कमी िोत आिे 

• वीर् अनुदानामुळे कवरे्ची आवती ककां मत इतकी कमी आहे की शेतकरी पाणी उपसत राहतात आकण 

पाण्याची पातळी खाली र्ात आहे. 

• सोलर इन्स्टॉलेशनमधे्य, पाण्याचे टेबल खाली पडल्यास उच्च क्षमतेच्या पांपाांवर अपगे्रड करणे अकधक 

कठीण काम होते कारण तुम्हाला नवीन सोलर पॅनेल र्ोडावे लागतील रे् महाग आहेत. 

पुढील मागग 

राज्ांना एकत्र आणा 

• कें द्र आकण राज्याांमधील सहमती ही या कवकें कद्रत सौर ऊर्ाा योर्नेच्या यशाची गुरुककल्ली आहे. 
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• कें द्र, राजे्य आकण भागधारक याांच्यात एकमत झाल्याकशवाय भारताच्या पॉवर से्पसमधे्य कोणतीही 

सुधारणा होऊ शकत नाही. 

 

शाश्वत शेती 

• सौर ऊरे्वर स्वस्वच करण्याबरोबरच, 

शेतकऱयाांनी कठबक कसांचन पद्धतीवर देखील स्वस्वच 

केले पाकहरे् रे् कपकाांच्या वाढीव उत्पादनासह 

पाणी आकण कवरे्ची बचत करते. 

हकफायतशीर सौर ऊजाग हकंमत 

•   प्रभावी अांमलबर्ावणीसाठी आकण 

भागधारकाांच्या गांभीर सहभागासाठी, 

अांमलबर्ावणीचा उच्च खचा आकण सवासमावेशक 

देखभाल या कारणास्तव आव्हाने पाहता बेंचमाका  

ककमती ांच्या दृष्टीने योर्ना अकधक आकषाक 

असावी. 

 

हनष्कर्ग 

PM-KUSUM योर्ना, अनेक सरकारी योर्नाांप्रमाणेच, नक्कीच चाांगला हेतू आहे, परां तु भारतामधे्य सौर 

सेलसाठी उत्पादन करणे ककां वा वीर् सबकसडी बांद करणे यासारखे धोरणात्मक हस्तके्षप कदाकचत त्ाचे 

वचन पूणा करण्यास मदत करेल. 
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