राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणयांचे सौर ऊजेद्वारे
ववद्युतीकरण करणयाचे अवियान....
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, उजा व कामगार वविाग
शासन वनणणय क्रमांक : सौरप्र-2019/प्र.क्र.268/ऊजा-7
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
वदनांक : 12 मे, 2021.
संदिण: (१) केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊजा मंत्रालय, नवी वदल्ली यांचे शेतकऱयांसापी प्र ानमंत्री वकसान ऊजा सुरक्षा एवंम
उत्थान महावियान (कुसुम) बाबत वद.22 जुलै, 2019 च्या मागणदशणक सूचना.
(२)केंद्र

शासनाच्या

नवीन

व

नवीकरणीय

मंत्रालयाचे

क्रमांक:फ.क्र.32/54/2018

एस.पी.व्ही.

वडव्हीजन,

वद. 20 सप्टें बर,2019 रोजीचे घटक “अ”, “ब” व “क” बाबतचे आदे श.
(3) केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाचे आदे श क्र.फ.क्र.32/54/2018 एस. पी.व्ही. वडव्हीजन,
वद 18 वडसेंबर, 2019.
(4) महाववतरण कंपनीचे पत्र क्र. अ व व्य.सं./महाववतरण/35109 वद. 21 वडसेंबर, 2019.
(5) केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाचे आदे श क्र.फ.क्र.32/54/2018 एस. पी. व्ही. वडव्हीजन,
वद.11 जून, 2020
(6) महाऊजाचे पत्र क्र. आर.ई.एन./सौरपंप(कुसुम योजना)/2020-21/सौर/1718, वद. 18 जून, 2020
(7) केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाचे आदे श क्र.फ.क्र.32/54/2018 एस.पी.व्ही. वडव्हीजन,
वद. २५ ऑगस्ट,2020.
(8)शासन

वनणणय,

उद्योग,

उजा

व

कामगार

वविाग

क्र.

संवकणण-2020/

प्र.क्र.121/ऊजा-5,

उजा

व

कामगार

वविाग

क्र.

अपाऊ-2020/

प्र.क्र.137/ऊजा-7,

वदनांक 18 वडसेंबर, 2020
(९)शासन

वनणणय,

उद्योग,

वदनांक 31 वडसेंबर, 2020

प्रस्तावना:राज्य शासनाने वदनांक 18 वडसेंबर, 2020 रोजी जाहीर केलेल्या कृषीपंप वीज जोडणी ोरण-2020 नुसार सवण
शेतकऱयांना ववश्वासाहण, वकफायतशीर आवण वदवसा सुवनवित वीज पुरवपा करणयाचा वनणणय घेतला आहे .
राज्यात बहु तांश वीजवनर्ममती औष्ष्ट्णक पध्दतीने होत आहे. त्यामुळे वायु प्रदु षणात िर पडत असून हवामानावर
ववपवरत पवरणाम होत आहे. यासापी वापरणयात येणारी खवनज संपत्तीची उपलब् ता मयावदत प्रमाणात आहे. त्यामुळे
पयावरण पोषक तसेच दीघणकालीन ऊजा सुरक्षेच्या दृष्ट्टीने अपारं पावरक ऊजा स्त्रोतांचा ऊजा वनर्ममतीसापी वापर करणे
आवश्यक आहे . त्यामुळे राज्य शासनाने अपारंपावरक ऊजा स्त्रोतांचा ववकास घडवून आणणयासापी वेळोवेळी
प्रोत्साहनात्मक ोरणे जाहीर केली आहेत. अपारं पावरक ऊजा स्त्रोतांपक
ै ी सौर ऊजा हा स्त्रोत शाश्वत व वनरंतर स्वरुपाचा
व महत्वाचा आहे . तसेच पॅरीस करारातील शाश्वत ववकास ध्येय (Sustainable Development Goal) क्र 7 नुसार "
परवडणयाजोग्या व स्वच्छ ऊजा" व लक्ष्य क्र. 7.2 मध्ये वनवित केलेल्या "सन 2030 पयंत जागवतक संवमश्र ऊजेमध्ये
नवीकरण योग्य ऊजेच्या वहश्यात िरीव वाढ करणे " त्याबाबत लक्ष्यास िारताने कटीबद्धता दशणववली आहे .
महाराष्ट्र हे एक कृषीप्र ान राज्य असून शेतकरी हा दे शाच्या पापीचा कणा आहे. त्याला बळ दे णयाकवरता इतर
सोयीसवलती सोबतच वीजदर सवलतीच्या माध्यमातून अनुदान दे णयात येत आहे . त्याला आणखी बळकट करणयाकरीता
वनत्यनुतनशील पयावरणस्नेही ऊजेच्या माध्यमातून केंद्रीय अनुदान, राज्याचे अनुदान व लािाथीचा वहस्सा ववचारात घेऊन
कुसुम महावियानाची अंमलबजावणी करावयाची बाब शासनाच्या ववचारा ीन होती.
शासन वनणणय:राज्यातील कृषीपंप वीज जोडणयांचे सौर ऊजेद्वारे ववद्युतीकरण करणयाच्या अवियानांतगणत केंद्र शासनाच्या नवीन
व नवीकरणीय ऊजा मंत्रालय, नवी वदल्ली यांचेकडू न शेतकऱयांसापी प्र ानमंत्री वकसान ऊजा सुरक्षा एवंम उत्थान
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महावियान (कुसुम) देशिरात राबववणयात येत आहे. या अवियानाची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने वदनांक 22 जुलै, 2019
अन्वये प्रवसध्द केलेल्या व वेळोवेळी वदलेल्या महावियानाच्या मागणदशणक सुचनांनुसार करणयास व त्याची उविष्ट्टे,
कायणपध्दती, अंमलबजावणी, वन ीची तरतूद, आर्मथक अनुदान यांस शासनाची मान्यता दे णयात येत आहे .
सदरच्या मागणदशणक सुचनांनुसार खालीलप्रमाणे अवियानांतगणत घटक राबववणयात येतील :१)

घटक अ (Componant A) :- ववकेंद्रीत पारे षण संलग्न जवमनीवरील वा Stilt Mounted सौर ऊजा प्रकल्प उिारणेयात शेतकरी ककवा शेतकऱयांचा समूह सहिागी होऊ शकतील. केंद्र शासनाने राज्यासापी या अंतगणत एकूण 300
मेगावॅट क्षमतेचे कृषी वापरासापी सौर प्रकल्प मंजूर केले आहे त. त्याची अंमलबजावणी महाववतरण कंपनीद्वारे
करणयात यावी.

२)

घटक ब (Componant B) :- पारे षण ववरहीत सौर कृषीपंप आस्थावपत करणे- याअंतगणत एकूण 1,00,000 पारे षण
ववरहीत सौर कृषीपंप मंजूर केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी महाऊजाद्वारे करणयात यावी.

३)

घटक क (Componant C) :- पारे षण संलग्न सौर कृषीपंप संयंत्र आस्थावपत करणे, तसेच खाजगी सहिागाने पारे षण
संलग्न सौर ऊजा प्रकल्प उिारणे- या अंतगणत मंजूर 9000 पारे षण संलग्न सौर कृषी संयंत्र आस्थावपत करणयाची
अंमलबजावणी महाववतरण कंपनीद्वारे करणयात यावी.

अवियानांतगणत घटक “अ”
ववकेंद्रीत पारे षण संलग्न जवमनीवरील वा Stilt Mounted सौर ऊजा प्रकल्प उिारणे:अवियान “अ” अंतगणत उपकेंद्र पातळीवर ववकेंवद्रत सौर ऊजा वनर्ममती प्रकल्प उिारणयात येतील व याम े केंद्र
शासनाने प्रस्तावीत केलेल्या कुसुम महाअवियानाच्या घटक "अ" (पूणणत:) व घटक "क" (अंशत:) चा समावेश असेल.
१} अवियानाचे स्वरुप / अंमलबजावणी / कायणपध्दती1)

या अवियानांतगणत राज्यातील शेतकऱयांना कसचनासापी उपकेंद्र पातळीवर 0.5 मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेपयंत सौर
ऊजेच्या प्रकल्पांव्दारे ववद्युतीकरण करणयात येईल. तसेच िववष्ट्यात सदर अवियानाच्या कालाव ीत केंद्र शासनाने
घटक “अ” अंतगणत सदरची मयादा वाढववल्यास त्याप्रमाणे वाढीव मयादा लागू राहील.

2)

या अवियानांतगणत पुढील ५ वषांत एकूण 5000 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊजा प्रकल्प उिारणयाचे वनयोवजत आहे .

3)

सदर अवियान घटक महाववतरण कंपनीमाफणत राबववणयात यावा.

4)

या अवियानामध्ये इच्छु क शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/ जल उपिोक्ता
संघटना/सौर ऊजा ववकासक सौर ऊजा वनमीतीसापी सहिागी होऊ शकतात.

5)

या अवियानांतगणत असे प्रकल्प संबवं त शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/ शेतकरी उत्पादक संघटना/ जल
उपिोक्ता संघटना/ववकासक यांनी उपलब् करुन वदलेल्या जवमनींवर उिारणयात येतील वकेंवा महाववतरण त्यांच्या
स्वत:च्या आर्मथक स्त्रोतातून अथवा कुसुम योजनेंतगणत केंद्र शासनाकडू न प्राप्त होणाऱया अथण सहाय्यातून केंद्र
शासनाच्या मागणदशणक सूचनांचे पालन करुन सौर ऊजा प्रकल्पासापी मालकी हक्काने अथवा िाडे पट्ट्याने जमीन
उपलब् करुन दे ईल. सदर जवमनीचा मोबदला ववकासकाकडू न कसा वसूल करावा याबाबतचा वनणणय महाववतरणने
घ्यावा.

6)

असे प्रकल्प उिारणयासापी शेतकऱयांच्या पडीक वा अनुत्पावदत शेतजवमनींचा वापर करणयात यावा. असे प्रकल्प
अशा शेतकऱयांच्या उत्पादीत शेतजवमनींवरही उिारता येऊ शकतील. Stilts खाली शेतकऱयांना अनुकूल शेती व
शेतीपुरक व्यवसाय करता येईल.

पृष्ट्प 14 पैकी 2
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7)

अशा प्रकल्पातून वनमाण होणारी वीज महाववतरण कंपनीने कायणपद्धती वनवित करुन खरे दी करावी. त्याबाबत
महाववतरण कंपनी व ववकासक यांच्यामध्ये वीज खरे दी करारनामा करणयात यावा.

8)

असे प्रकल्प वीज खरे दी करारनाम्याच्या वदनांकापासून ९ मवहन्यांच्या कालाव ीत कायाष्न्वत करणयात यावेत.

9)

अशा प्रकल्पांसापी CUF हा सरासरी वकमान 15 % प्रती वषे असणे आवश्यक राहील.

10) असे प्रकल्प On-line portal व्दारे स्टे ट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊजा ववकास अविकरण) यांचेकडे नोंदणी करणे
बं नकारक राहील.
11) असे प्रकल्प उिारणयासापी सवण मुलिूत/ पायािूत सुवव ांचा खचण ववकासकाद्वारे करणयात येईल. तसेच अशा
प्रकल्पांपासून ते वीज उपकेंद्रापयंत वीजेचे वनष्ट्कासन करणयासापी होणारा खचण संबवं त ववकासक करतील.
12) या अवियानांतगणत सौर ऊजा प्रकल्प उिारणयासापी महाववतरण कंपनीद्वारे संबवं त वीज उपकेंद्रांची यादी
संबवं तांना महाववतरण कंपनीच्या पोटण लवर उपलब् राहील. त्यात त्या-त्या वीज उपकेंद्रावरील उपलब् क्षमतेचा
उल्लेख असेल.
या अवियानांतगणत इच्छु क शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/ जल उपिोक्ता
संघटना/सौर ऊजा उत्पादकाद्वारे मागणी करणयात आलेली क्षमता एखादया वववशष्ट्ट उपकेंद्रासापी अव सूवचत क्षमतेपेक्षा
जास्त असेल तर सौर ऊजा उत्पादक वनवडणयासापी महाववतरणकडू न स्प ात्मक वनववदा मागववणयात येईल आवण जर
एकच वनववदा प्राप्त झाल्यास वीज खरे दी दर करार हा महाराष्ट्र ववद्युत वनयामक आयोगाच्या सल्ल्याने महाववतरणद्वारे
परववणयात यावा.
2} सौर ऊजा ववकासकाच्या वनवडीचे वनकष १)

एका सौर ऊजा ववकासकाला एकाच उपकेंद्रासापी एकापेक्षा जास्त वनववदासापी अजण करणयाची परवानगी वदली
जाणार नाही.

२)

दाखल वनववदे मध्ये ककवा ई-वरव्हसण वललावामध्ये वनववदादारांनी नमूद केलेल्या वीज दरांच्या सवात कमी
दराच्या वनववदाकारांची वनवड केली जाईल.

३)

सौर ववकासक/सौर मॉड्यूल, इनव्हटण र आवण इतर उपकरणासापी लागू असलेल्या एमएनआरई/ बीआयएस
मानांकन आवण गुणवत्ता वनयंत्रणाच्या वनकषाचे पालन करेल.

४)

ववकासकाचे नेटवथण वकमान रु.१ कोटी प्रवत मेगावॅट एवढे असणे गरजेचे आहे . तथावप, सौर ऊजा प्रकल्प
ववकासासापी इच्छु क शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/ जल उपिोक्ता संघटना
यांचेकडू न प्रस्ताव आल्यास त्यांना त्यांचा पात्रतेचे वनकष पुणण करणारा प्रकल्प ववकासक वनवडणयाची मुिा राहील.

५)

ववकासकाना ना परतावा प्रवक्रया शुल्क रु.5000 प्रवत मेगावॅट िरणे आवश्यक आहे .

३} वीजदर व वीज खरे दी करार कालाव ीया अवियानांतगणत प्रकल्पांतन
ू वनमाण होणारी सौर ऊजा ही कमाल रु.3.30/- प्रती युवनट व ज्या वपकाणी
स्प ात्मक वनववदा प्रवक्रया राबववणयात येईल त्या वपकाणी वनववदा प्रवक्रयेद्वारे आलेल्या लघुत्तम दराने महाववतरण
कंपनीमाफणत खरे दी करणयात येईल. सदरच्या वीज दरामध्ये महाववतरण कंपनीमाफणत आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र ववद्युत
वनयामक आयोगाच्या मान्यतेने बदल करता येईल. वीज खरे दी कराराचा कालाव ी २५ वषांपयंत राहील.
4} बँक गॅरंटी१)

बँक गॅरंटीच्या रुपात EMD : रु.1 लाख प्रवत मेगावॅट EOI सवहत दे णयात यावी.
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Performance Bank Gurantee (PBG) : रु.5 लाख प्रवत मेगावॅट LOA दे णयाच्या तारखेपासून
30 वदवसांच्या आत दे णयात यावी.

३)

Earnest Money Deposit (EMD) एन्कॅशमेन्ट: सौर ऊजा उत्पादकाने मयावदत कालाव ीत
वीज खरे दी करार न केल्यास EMD एन्कॅश करणयात यावी.

5} केंद्र शासनाचे अनुदानकेंद्र शासनामाफणत या अवियानांतगणत उिारणयात येणाऱया सौर ऊजा प्रकल्पासापी प्रोत्साहनात्मक अनुदान िाग
िांडवलासापी रु.6.6 लक्ष प्रती मेगावॅट प्रती वषण अथवा 40 पैसे प्रती युवनट दरानुसार पवहल्या 5 वषाकरीता आर्मथक सहाय्य
करे ल. सदरचे आर्मथक सहाय्य हे केंद्र शासनातफे महाववतरण कंपनीला दे णयात यावे.
6} प्रकल्पाची दे खिाल व दुरुस्तीअवियान "अ" अंतगणत उिारणयात येणाऱया सौर ऊजा प्रकल्पांची दे खिाल व दु रुस्तीची जबाबदारी संबवं त उत्पादक अथवा
ववकासकाची राहील.

अवियानांतगणत घटक “ब”
पारेषण ववरहीत सौर कृषीपंप आस्थावपत करणे :अपारं पावरक ऊजा वनर्ममती ोरण-2020 ला वदनांक 09.12.2020 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैपकीमध्ये मंजूरी
दे णयात आली असून त्याअंतगणत पुढील 5 वषात 5,00,000 पारे षण ववरहीत सौर कृषीपंप आस्थावपत करणयास मान्यता
दे णयात आली आहे. त्यापैकी पवहल्या वषात 1,00,000 पारे षण ववरहीत सौर कृषीपंप आस्थावपत करणयास मंजूरी प्रदान
केली असून त्या अंतगणत अनुज्ञेय कर वगळता रु.196950 कोटीच्या तरतूदीस सहमती प्राप्त आहे.
शेतकऱयांना वदवसा कसचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाचे पारं पावरक पध्दतीने कृषीपंप जोडणीसापी
लागणाऱया खचात व राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपोटी देणयात येणाऱया अनुदानात बचतीचे उविष्ट्ट साध्य व्हावे, याकरीता
राज्यातील शेतकऱयांना कृषी वापरासापी पारे षण ववरहीत सौर कृषीपंप उपलब् करुन दे णयाबाबत केंद्र शासनाचे अनुदान
सहाष्य्यत “अटल सौर कृषीपंप योजना” तसेच राज्य शासनाची “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” राबववणयात आल्या
आहे त/ येत आहेत.
“अटल सौर कृषीपंप योजना” अंतगणत टप्पा-1 मध्ये 5650 व टप्पा-2 मध्ये 7000 सौर कृषीपंप आस्थावपत करणयात
आले आहे त.
“मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” अंतगणत टप्पा-1 मध्ये 25000 सौर कृषीपंप आस्थावपत करणयात आले असून
टप्पा 2 व 3 म ील 75000 सौर कृषीपंपांपक
ै ी 32000 सौर कृषीपंप नोव्हें बर, 2020 अखेर आस्थावपत करणयात आले
आहे त.
केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊजा मंत्रालयाचे “वकसान ऊजा सुरक्षा एवंम उत्थान महावियान (कुसुम) ”
ववत्त वषण 2019-2020 ते 2022-2023 या कालाव ीसापी राबववणयात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या उक्त “कुसुम”
महावियानातील “घटक ब” अंतगणत पारे षण ववरहीत सौर कृषीपंप आस्थावपत करावयाचे आहेत. या अंतगणत केंद्र शासनाने
राज्यासापी एकूण 1,00,000 सौर कृषीपंप मंजूर केले आहे त. राज्यात सदर अवियान स्टे ट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र
ऊजा ववकास अविकरण) माफणत राबववणयास मान्यता दे णयात येत आहे .
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या योजनेंतगणत पंपाची आ ारिूत ककमत अथवा वनववदा ककमत यापैकी कमी असलेल्या रक्कमेवर केंद्र शासनाचे
30 टक्के ववत्तीय सहाय्य उपलब् होणार आहे .
तथावप, या आ ीच्या केंद्रीय अथणसहाष्य्यत “अटल सौर कृषीपंप" योजनेंतगणत लािाथी शेतकऱयांचा वहस्सा 5 टक्के
व राज्य शासनाचा वहस्सा 10 टक्के इतका होता. तसेच राज्य शासनाच्या "मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप" योजना अंतगणत लािाथी
वहस्सा 10 टक्के व राज्य शासनाचा वहस्सा 10 टक्के इतकाच आहे . सदर योजनांसापी उवणवरत वहस्स्याचे आर्मथक सहाय्य
उपलब् होणयासापी अनुक्रमे 1.04 पैसे प्रवत युवनट शहरी औद्योवगक व वावणष्ज्यक वीज ग्राहकांकडू न आवण 10 पैसे प्रवत
युवनट शहरी व ग्रामीण औद्योवगक व वावणष्ज्यक वीज ग्राहकांकडू न महाराष्ट्र वीजेच्या ववक्रीवरील कर अव वनयम, 1963
अंतगणत आकारणयात येणाऱया वीजववक्री करात प्रती युवनट वाढ करुन अवतवरक्त वीज ववक्रीकर आकारुन उपलब् करुन
दे णयात आला आहे . प्रस्तावा ीन योजनेसापी उक्त प्रवत युवनट अवतवरक्त वीज ववक्रीकर यापुढेही चालू पे वन
ू उवणवरत वन ी
उपलब् करणयास मान्यता देणयात येत आहे .
1} अवियानांतगणत घटक "ब" चे उविष्ट्ट:माननीय उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (ववत्त) यांनी सन 2020-21 च्या अथणसक
ं ल्पीय िाषणामध्ये घोवषत केल्यानुसार
आवण नुकत्याच जाहीर केलेल्या कृषी वीज जोडणी ोरणास माननीय मंवत्रमंडळाने मान्यता दे तेवळ
े ी राज्यात पुढील पाच
वषात पाच लाख सौर कृषी पंप बसवणयाचे वनवित केले आहे . यापैकी 90 टक्के पारे षण ववरवहत सौर कृषी पंप बसवणयाचे
या अवियानांतगणत वनयोजन आहे . यामध्ये केंद्र शासनाने कुसुम अवियानांअंतगणत मंजूर केलेल्या 1,00,000 सौर कृषी
पंपांचा समावेश आहे. केंद्र शासनाद्वारे पुढील कालाव ीत मंजूर संख्येत वाढ झाल्यास त्याचा समावेश या अवियानांतगणत
करावयाच्या 5,00,000 पंपांत समावेश करणयात यावा.
2} उविष्ट्टाचे अश्वशक्ती, प्रकार वनहाय वनविती व वगणवारी वनहाय वाटपसवणसा ारणपणे मागील पुवानुिव, अपेवक्षत मागणी व ककमतीचा ववचार करुन 60 टक्के पंप हे 3 अश्वशक्ती
(Horse Power) क्षमतेच,े 30 टक्के पंप हे 5 अश्वशक्ती (Horse Power) क्षमतेचे व 10 टक्के पंप हे 7.5 अश्वशक्ती (Horse
Power) क्षमतेचे असतील. त्यानुसार 5 वषांसापी 3 HP चे 3,00,000, ५ HP चे 1,50,000 व 7.5 HP चे 50,000 एवढी
उविष्ट्टांची वनविती करणयात येत आहे . सवण वगणवारीतील सौर कृषीपंप हे DC पंप राहतील.
एकूण उविष्ट्टांच्या 22.5 टक्के इतके पंप केंद्र शासनाच्या मंजूरीच्या अटीनुसार अनुसूवचत जाती व अनुसूवचत
जमाती करीता राखीव राहतील. त्यांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पुन्हा अनुक्रमे 13.5 टक्के व 9 टक्के गृहीतक
वाटपाकरीता वनवित केले आहे . उवणवरत ७७.5 टक्के इतके उविष्ट्ट सवणसा ारण वगाच्या लािार्थ्यांना वाटप होणे वनयोवजत
आहे . त्यानुसार राज्यस्तरावर एकूण 5,00,000 सौर कृषीपंपांचे उविष्ट्ट वववरणपत्र “अ” नुसार ३ HP, 5 HP व 7.५ HP
मध्ये व त्यातील प्रकारानुसार सवणसा ारण, अनुसूवचत जाती व अनुसूवचत जमातीच्या लािार्थ्यांकवरता वाटप करणयात
यावे.
एकूण वरील उविष्ट्टांपैकी 50 टक्के सौर कृषीपंप हे 34 वजल्यात त्या वजल्हयाच्या लोकसंख्येनुसार व प्रथम
येणाऱयास प्रथम प्रा ान्य या तत्वाने वाटप करणयात येईल. ज्या वजल्याचे उविष्ट्ट पुणण होईल त्या वजल्यातील पंपाची मागणी
असलेल्या शेतकऱयांना उवणवरत 50 टक्के सौर कृषीपंपाम ून वाटप करणयात येईल. एखाद्या वजल्याचे उविष्ट्ट पुणण करणयास
सदर वजल्हा असमथण परल्यास सदर वजल्हातील उवणवरत पंपांचे फेरवाटपाचे अव कार मा. मंत्री (ऊजा) यांचे
अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू सवमतीकडे राहतील. वजल्याम ील सौर कृषीपंपाचे ववतरण “प्रथम येणाऱयास प्रथम
प्रा ान्य” या तत्वावर करणयात यावे.
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3}

अवियानांतगणत घटक "ब" सापी लागणारा वन ी व वन ीचा स्त्रोतसद्य:ष्स्थतीत केंद्र शासनाने वदनांक 20 सप्टें बर, 2019 च्या पत्रान्वये 30,000 व वदनांक 25 ऑगस्ट, 2020 च्या

पत्रान्वये 70,000 याप्रमाणे एकूण 1,00,000 सौर कृषीपंपांस मान्यता वदलेली आहे . वदनांक 18 वडसेंबर, 2019 च्या
कायालयीन ज्ञापनानुसार (Office Memorandum) वववहत केलेली ३ HP, 5 HP व 7.५ HP कवरता आ ारिूत ककमत
ववचारात घेता, प्रत्येक वषी 1,00,000 नग सौर कृषीपंपाच्या एकूण योजनेसापी प्रत्येक वषी सुमारे रू.1969.50 कोटी
इतक्या रक्कमेची आवश्यकता िासणार आहे. या व्यवतवरक्त अनुज्ञेय कराची रक्कम अदा करावी लागणार आहे. तसेच
केंद्र शासनाने वन ावरत केलेल्या पंपाच्या आ ारिूत ककमत/ वनववदा ककमत यामध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार योजनेची
एकूण रक्कम वन ावरत होणार आहे . पंपाच्या ककमतीबाबतच्या प्राप्त ज्ञापनानुसार केंद्र शासनाचा अपेवक्षत वहस्सा, राज्य
शासनाचा वहस्सा, लािाथी वहस्सा व उवणवरत रकमांची आवश्यकता व अशा रक्कमा कोणत्या स्त्रोतातून उपलब् करणयात
येणार आहे त याबाबतचा ववस्तृत आराखडा वववरणपत्र "अ" येथे नमूद केला आहे. स्त्रोत वनहाय टक्केवारी, लागणारा
आर्मथक वन ी व रक्कमांची उपलब् ता खालीलप्रमाणे राहील:(अ) केंद्र शासनाचा वहस्साकेंद्र शासनाने ३ HP, 5 HP व 7.५ HP करीता केंद्रीय आ ारिूत ककमती वनवित केल्या आहे त. प्रवतवषी मंजूर 1,00,000
पंपांसापी सौर कृषीपंपांच्या ककमतीच्या 30 टक्के अनुदान केंद्र शासनाकडू न प्राप्त होणार आहे . याप्रमाणे अशी रक्कम
रू.585.00 कोटी इतकी पवरगवणत होते. केंद्र शासनाचा वहस्सा परस्पर स्टे ट नोडल एजन्सीला उपलब् करून देणयात
यावा.
प्र ानमंत्री कुसुम योजने अंतगणत घटक - ब अंतगणत वववव वगणवारीतील वववव घ्टकांचा वहस्सा
(रक्कम रु. कोटीत)
कुसूम कायान्वयन
घटक

यंत्रणा

उिीष्ट्ट

1 लक्ष
ब

महाऊजा

नग
सौर
पंप

लािाथी
वगणवारी
सवणसा ारण
अनु सुचीत
जाती लािाथी
अनु सुचीत
जमाती
लािाथी

राज्यशासन वहस्सा

केंद्र
शासन
वहस्सा

सवणसा ारण
वहस्सा

लािाथी

आवदवासी

TOSE/

उपयोजना

हरीत

घटक वहस्सा

ऊजा

-

-

50%

-

-

5%

65%

-

5%

ववघयो
वहस्सा

30%

10%

30%

-

65%

30%

-

-

वहस्सा

10%

(ब) राज्य शासनाचा वहस्सा(१) अथणसंकष्ल्पय अनुदान :- राज्य शासनाचा अथणसक
ं ष्ल्पय अनुदानातून 10 टक्के वहस्सा राहील. अशी रक्कम
रू.151.12 कोटी इतकी पवरगवणत होत आहे. याकवरता उद्योग, ऊजा व कामगार वविागाच्या मागणी क्र. के-६, २८१०,
नवीन व नवीकरणीय ऊजा, ०२-सौर,१०२ प्रकाश व्होल्ट, (०१)-सौर ऊजा कृषीपंप बसववणयाचा कायणक्रम, (०१)(०१), सौर
ववजेवरील कृषीपंप बसववणयासापी सहायक अनुदान, (राज्य वहस्सा) (कायणक्रम), ३३, अथणसहाय्य, (२८१००९०२) या
लेखाशीषाखाली उपलब् अथणसंकल्पीय तरतूदीतून उपलब् करणयात यावे.
ववशेष घटक योजनेंतगणत ५ टक्के लािाथी वहस्सा व 30 टक्के केंद्र शासनाचा वहस्सा वगळता उवणवरत एकूण 65
टक्के वहस्सा संबं ीत वविागाच्या वनयतव्ययातून उपलब्

करुन दे णयात येईल. अनुसवू चत जातीच्या अजणदारांसापीचा
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राज्य शासनाचा एकूण वहस्सा सुमारे रु.171.1125 कोटी असून सदर वहस्सा सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य
वविागाकडू न मागणी क्र. एन-3, लेखावशषण 28100992 अंतगणत तरतूदीतून उपलब् करणयात यावे.
आवदवासी उपयोजनेंतगणत ५ टक्के लािाथी वहस्सा व 30 टक्के केंद्र शासनाचा वहस्सा वगळता उवणवरत एकूण
65 टक्के वहस्सा संबं ीत वविागाच्या वनयतव्ययातून उपलब् करुन दे णयात येईल. अनुसूवचत जमातीच्या अजणदारांसापी
राज्य शासनाचा एकूण वहस्सा सुमारे रु.114.075 कोटी असून सदर वहस्सा आवदवासी ववकास वविागाकडू न मागणी क्र.
टी-5, लेखावशषण 28100974 अंतगणत तरतूदीतून उपलब् करणयात यावे.
अपारं पावरक ऊजा वनर्ममती ोरण-2020 ला वदनांक 09.12.2020 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैपकीमध्ये मंजूरी
दे णयात आली असून त्याअंतगणत 5,00,000 पारे षण ववरहीत सौर कृषीपंप पुढील 5 वषात आस्थावपत करणयास मान्यता
दे णयात आली आहे . त्यापैकी या अवियानांगणत 1,00,000 पारे षण ववरहीत सौर कृषीपंप आस्थावपत करावयाचे असून
शासनाकडू न अंदाजे रू. 436.31 कोटी वन ीची आवश्यकता राहील. त्यामुळे ५ वषात अंदाजे रू. 436.31 कोटी प्रवत वषण
शासनाकडू न अपारं पावरक ऊजा ोरण-2020 अंतगणत मान्यतेनुसार उपलब् करून दे णयात यावा.
(2) उवणरीत रक्कम (अवतवरक्त वीज ववक्रीकर वसुली):-

सद्य:ष्स्थतीत राबववणयात येणाऱया मुख्यमंत्री सौर कृवष

योजनेंतगणत वन ी उपलब् तेसापी वाढीव वीज ववक्रीकर 1.04 पैसे (अव सूचना वदनांक 21 एवप्रल, 2015) व वाढीव वीज
ववक्रीकर 10 पैसे (अव सूचना वदनांक २६ वडसेंबर, 2018) प्रवत युवनट या दराने आकारणयात येत आहे. वाढीव वीज
ववक्रीकर 1.04 पैसे प्रमाणे दरवषी अंदाजे रु.40 कोटी तसेच वाढीव वीज ववक्रीकर 10 पैसे प्रमाणे दरवषी रु.625 कोटी
जमा होणे अपेवक्षत आहे . सदरचा अवतवरक्त वीज ववक्रीकर यापुढेही चालू पे वून या अवियान "ब" अंतगणत उवणवरत वन ी
उपलब् करणयात येईल. यानुसार अवतवरक्त वीज ववक्रीकराद्वारे दरवषी सुमारे रु.665 कोटी रक्कम महाववतरणकडील
एस्क्रो अकांउंट मध्ये जमा होणे अपेवक्षत असून वडसेंबर, 2026 पयंत जमा होणाऱया रक्कमेम ून ही योजना राबववणयात
येईल. सदर वन ी आवश्यकतेनुसार व शासनाच्या सुचनांनुसार स्टे ट नोडल एजन्सीला वगण करणयात यावा.
(क) लािाथी वहस्साi) सवणसा ारण गटाच्या लािार्थ्यांकरीता प्रवतवषण 77500 सौर कृषीपंप वाटप वनयोवजत असून याकरीता सुमारे रू.
1511.25 कोटी इतका वन ी लागणार आहे . यामध्ये लािाथी वहस्सा 10 टक्के राहील.
ii) अनुसूवचत जाती व अनुसवू चत जमातीच्या लािाथांसापी 10 टक्के लािाथी वहस्स्यापैकी 5 टक्के लािाथी वहस्सा
अनुसूवचत जाती व अनुसूवचत जमातीच्या लािार्थ्यांकडू न घेणयात येईल. अनुसुवचत जातींच्या लािार्थ्यांकवरता प्रवतवषण
असणाऱया 13500 सौर कृषी पंपाकरीता लािाथी वहस्सा सुमारे रू.13.1625 कोटी व अनुसुवचत जमातींच्या
लािार्थ्यांकरीता प्रवतवषण असणाऱया 9000 सौर कृषी पंपाकरीता लािार्थ्यांकडू न लािाथी वहस्सा सुमारे रू.8.775
कोटी घेणयात यावा.
(ड) वस्तू व सेवाकर (GST) / अनुज्ञेय कर कुसुम योजनेंतगणत मे.EESL माफणत राबववणयात आलेल्या वनववदा प्रवक्रयेमध्ये वनववदे तील सौर कृषीपंपाच्या ककमतीत
वस्तु व सेवाकर / अनुज्ञेय कर समाववष्ट्ट करणयात आलेले नाहीत. त्यामुळे सौर कृषीपंपावरील लागू असणाऱया वस्तु
व सेवाकर / अनुज्ञय
े कर यांची रक्कम राज्यास िरणे आवश्यक आहे . अशी वस्तु व सेवाकर / अनुज्ञेय कर रक्कम
अवतवरक्त वीज ववक्री करातून जमा होणाऱया रकमेतून दे णयात यावी.
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4}लािाथी वनवडीचे वनकष-

1) सदर योजनेचा लाि घेणयासापी ज्या शेतकऱयांकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब् आहे , असे सवण शेतकरी पात्र राहतील.
मात्र अशा शेतकऱयांकडे पारंपावरक पध्दतीने ववद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्यक राहील.

2) 2.५ एकरापयंत शेतजमीन

ारक शेतकऱयास ३ अश्वशक्ती क्षमते पयंतचे सौर कृषीपंप,2.51 ते ५ एकरापयंत

शेतजमीन ारक शेतकऱयास ५ अश्वशक्ती क्षमतेचा आवण 5 एकरावरील शेतजमीन ारक शेतकऱयास 7.5 अश्वशक्ती
क्षमतेचा सौर कृषीपंप दे य राहील. तसेच पात्र क्षमतेपक्ष
े ा कमी क्षमतेच्या सौर कृषीपंपाचे मागणी केल्यास तो अनुज्ञय
े
राहील.

3) कृषीपंप वीज जोडणी ोरण-2020 वद. 18.12.2020 रोजी घोषीत करणयात आलेल्या ोरणातील वनकषानुसार पात्र
परणाऱया शेतकऱयांना सौर कृषीपंपाचे वाटप दे य राहील.

4) वैयष्क्तक ककवा सामुदावयक शेततळे , वववहर, बोअरवेल यांचे मालक तसेच बारमाही वाहणारी नदी/नाले यांच्या
शेजारील शेतजमीन ारक शेतकरी सुध्दा या योजनेसापी पात्र राहतील.

5) ज्या शेतकऱयांकडे बोअरवेल, वववहर व नदी इ.वपकाणी शाश्वत पाणयाचा स्त्रोत आहे याची खात्री महाऊजाद्वारे करणयात
येईल. तथावप, जलसं ारण कामाच्या पाणी वजरववणयाच्या पाणीसाठ्याम ून पाणी उपसणयासापी सदर पंप वापरता
येणार नाहीत.

6) अटल सौर कृषी पंप योजना-1, अटल सौर कृषी पंप योजना-2 व मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना या योजनांचा लाि
न घेतलेले लािाथी शेतकरी दे खील या अवियानांतगणत लािास पात्र असतील.

7) मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना या योजनेंतगणत महाववतरण कंपनीकडे अजण केलेले पात्र परंतु सौर कृषीपंप वाटप न
झालेले लािाथी या अवियानांतगणत पात्र राहतील.

8) ज्या शेतकऱयांना 7.५ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर कृषीपंपाची आवश्यकता आहे असे शेतकरी 7.५
अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचा कृषीपंप आस्थावपत करु शकतात, परं तु ते 7.५ अश्वशक्ती क्षमतेच्या सौर कृषीपंपासापी
दे य असलेल्या अनुदानास पात्र असतील. उवणरीत अव कची रक्कम संबवं त लािार्थ्यांनी िरणे आवश्यक राहील.

9) सौर कृषीपंपाव्दारे उपलब् होणाऱया वीजेमुळे जर शेतकऱयाला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासापी युवनव्हसणल सौर
पंप कंरोलरचा वापर करता येईल. मात्र त्यासापीचा खचण संबवं त लािार्थ्यांने करणे आवश्यक राहील.
५} अवियानांतगणत घटक "ब" ची अंमलबजावणी :सदर योजनेची राज्यात अंमलबजावणी वववहत कालाव ीत करणयाची संपण
ू ण जबाबदारी स्टे ट नोडल एजन्सीची
राहील. ही स्टे ट नोडल एजन्सी महाऊजा राहील.
६} योजनेची कायणपध्दतीया योजनेच्या अंमलबजावणीसापी खालीलप्रमाणे कायणपध्दती प्रस्ताववत करणयात येत आहे :1)

राज्यात सदर अवियान स्टे ट नोडल एजन्सीकडू न प्रामुख्याने वजल्हाव कारी, सामावजक न्याय वविाग, आवदवासी
ववकास वविाग, िूजल सवेक्षण ववकास यंत्रणा, वजल्हा कृषी अव कारी इ. यांच्या समन्वयाने राबववणयात येईल.

2)

या अवियानाची प्रवसध्दी स्टे ट नोडल एजन्सीद्वारे करणयात येईल. योजनेची प्रवसध्दी, समन्वय सा णयासापी येणारा
प्रशासकीय खचण, सेवा शुल्क व अविकरण शुल्क इत्यादी अनुषंवगक बाबींच्या खचासापी एकूण वन ीच्या 1 टक्के
राहील.
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3)

सदर अवियानाची अंमलबजावणी करतांना लािार्थ्यांकडे शाश्वत पाणयाचा स्त्रोत उपलब्

असल्याची खात्री स्टे ट

नोडल एजन्सीमाफणत करणयात येईल. लािार्थ्यांची वनवड करणयाकरीता स्टे ट नोडल एजन्सीव्दारे ऑनलाईन तयार
करणयात आलेल्या पोटण लचा वापर करणयात येईल, ज्यामध्ये अजणदाराला वववहत नमुन्यातील अजासोबत आवश्यक
कागदपत्रे अपलोड करणयाची सुवव ा असेल. अजणदाराचे स्थळ परीक्षण महाऊजाव्दारे करणयात येईल व लािाथी
वनवडीच्या वनकषानुसार लािार्थ्यांची वनवड करणयात येईल.
4)

या अवियानाच्या अंमलबजावणीच्या उिेशाने, नोडल एजन्सी ही केंद्र शासनाने परववलेल्या तांवत्रक वनकषांची पूतणता
करणारे कंत्राटदार पॅनेलवर राहतील. हे सवण कंत्राटदार त्यांचे दर जाहीर करतील. कंत्राटदाराने जाहीर केलेला दर
ककवा केंद्र शासनाने वनवित केलेली आ ारिूत ककमत या पैकी कमी ककमतीप्रमाणे खचाच्या टक्केवारीनुसार अनुदान
मयावदत राहील. कंत्राटदाराची वनवड लाि ारकाद्वारे केली जाईल. केंद्र शासनाने वनवडलेले कंत्राटदार व त्यांचे
दर हे मानीव सूचीबद्ध (Deemed Empanelled) राहतील. जर केंद्र शासनाचे अनुदान हे केंद्र शासनाने वनवडलेल्या
कंत्राटदारांद्वारे पुरववल्या जाणाऱया पंपांसापीच उपलब्

असेल तर केंद्र शासनाच्या उविष्ट्टापयंतचे पंप या

कंत्राटदारांसापी राखीव राहतील.
5)

शेतकऱयाच्या शेतीसापी वकती क्षमतेचा कोणत्या सूचीबध्द पुरवपादाराचा (Empanelled Agency) सौर कृषीपंप
बसवायचा आहे हे लािाथी परवतील, परं तु त्याने

ारण केलेल्या जवमनीला दे य असलेल्या पंपाचे अनुदान

वनवडलेल्या पंपाच्या अनुदापेक्षा कमी असल्यास त्या अनुदानास तो पात्र राहील. लािाथीस देय असलेल्या पंपाचे
अनुदान वनवडलेल्या पंपाच्या अनुदापेक्षा अव क असल्यास तो वनवडलेल्या पंपाच्या ककमतीवर अनुदानास पात्र
राहील. तसेच लािार्थ्यास अनुज्ञेय क्षमतेपेक्षा अव क क्षमतेचा पंप बसवता येईल. परं तु अशा लािाथींना त्यांच्या जमीन
ारणेप्रमाणे अनुज्ञय
े असलेले अनुदानच दे य राहील व अव कचा खचण स्वतः लािार्थ्यास करावा लागेल.
6)

सौर कृषीपंपासापी पुरवपादाराकडू न 5 वषांसापीचा सवंकष दे खिाल व दु रुस्ती करार (रु.100/- च्या स्टँ म्स पेपरवर)
स्टे ट नोडल एजन्सीद्वारे करणयात येईल. हमी कालाव ीत सुरक्षा अनामत/ बँक गॅरंटी स्टे ट नोडल एजन्सीकडे
असल्याने पुरवपादाराने अशी सेवा पुरववली नाही तर ती रक्कम अशा रकमेतून वसूल करणयात येईल. तसेच तक्रार
नोंदणीसापी टोल फ्री क्रमांक उपलब् करुन दे णयाची जबाबदारी पुरवपादाराची राहील.

7)

सौर कृषीपंप आस्थावपत झाल्यानंतर तो संबवं त लािार्थ्यांस हस्तांतरीत करणयात येईल. त्यानंतर त्याची दैनंवदन
सुरवक्षतता करणयाची जबाबदारी संबवं त लािाथीची राहील.

8)

सौर कृषीपंप आस्थावपत झाल्यानंतर त्याची आस्थापना (Installation) व कायाष्न्वत अहवाल (Commissioning
Report) वविागीय कायालय, स्टे ट नोडल एजन्सी यांच्याकडू न स्टे ट नोडल एजन्सीच्या कायालयाच्या मुख्यालयास
तसेच त्याचा एकवत्रत अहवाल/गोषवारा शासनास सादर करणयात यावा.

9)

केंद्रीय ववत्तीय सहाय्याच्या रकमेची मागणी करून सदर वन ी प्राप्त करून घेणयाची जबाबदारी स्टे ट नोडल एजन्सीची
राहील.

10) आस्थावपत करणयात आलेल्या सौर कृषी पंपाची तांवत्रक तपासणी स्टे ट नोडल एजन्सीमाफणत करणयात यावी.
11) अवियानाची अंमलबजावणी करतांना त्यासापी आवश्यक असणारे अजाचे वववहत नमुने, आस्थापना अहवाल,
उपयोवगता प्रमाणपत्र व अनुषंवगक बाबी व तांवत्रक तपासणी नमुना इ. स्टे ट नोडल एजन्सीमाफणत वनगणवमत करणयात
यावेत.
12) सदर अवियानाचे आवश्यक लेखे स्टे ट नोडल एजन्सीमाफणत पे वणयात यावेत.
13) राज्य शासनाच्या व इतर आर्मथक स्त्रोतातून स्टे ट नोडल एजन्सीमाफणत प्राप्त होणाऱया वन ीचे उपयोवगता प्रमाणपत्र व
िौवतक व आर्मथक अहवाल वेळोवेळी सादर करणयात यावेत.
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अवियानांतगणत घटक “क”
पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थावपत करणे:केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने सुरु करणयात आलेल्या अवियानाच्या घटक “क” अंतगणत शेतकऱयांना त्यांचे उत्प
वाढववणयाची सं ी उपलब् करणयाच्या दृष्ट्टीने त्यांचक
े डील सौर ऊजेद्वारे वनमाण होणारी अवतवरक्त वीज नेट वमटरींगद्वारे
महाववतरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये टाकणयात यावी. सदर अवतवरक्त वीजेपोटी वनवित केलेल्या दराने महाववतरण कंपनीद्वारे
मोबदला दे णयात यावा.
१} वनकष व उविष्ट्टे १)

या अवियानांतगणत शेतकऱयाकडे सद्य:ष्स्थतीत असणाऱया पारं पावरक पध्दतीच्या कृषीपंपाच्या क्षमतेच्या दु प्पट
क्षमतेपयंतच सौर ऊजा वनर्ममती सयंत्र आस्थावपत करता येईल.

२)

या अवियानांतगणत एकूण 50,000 कृषीपंपाचे सौर ऊजा प्रकल्प उिारून सौर ऊजीकरण करणयाचे वनयोवजत आहे .

३)

सदर अवियान महाववतरण कंपनीमाफणत राबववणयात येईल. यात सदर अवियानाच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यामध्ये
त्या त्या आवश्यकतेनुसार महाऊजाचाही सहिाग असेल.

या अवियान

“क” करीता महाववतरण कंपनी

“अंमलबजावणी यंत्रणा” राहील.
४)

सदर अवियानांतगणत वनर्ममत सौर ऊजा वीज कृषी ग्राहक कृषी पंपासापी वापरू शकेल व अवतवरक्त वीज ग्रीड म ून
ज्यावेळी सौर ऊजा उपलब् नसेल त्यावेळी वापरू शकेल.

५)

शेतकऱयाने ग्रीडला केलेल्या अवतवरक्त वीज पुरवपयाची आकारणी महाराष्ट्र ववद्युत वनयामक आयोगाने परवून
वदलेल्या “वफड इन टे वरफ” प्रमाणे करणयात येईल.

६)

शेतकऱयामाफणत ग्रीडला वनयात करणयात येणारी वीज सौर ऊजा पॅनलव्दारे वनर्ममती झालेल्या वीजेच्या ५० टक्के
पयंतच मयावदत असेल.

७)

शेतकऱयामाफणत वनयात होणारी वीज रोवहत्र क्षमतेपक्ष
े ा जास्त होऊ नये याकरीता रोवहत्र क्षमतेच्या ७० टक्के एवढी
सौर क्षमता मंजूर करणयात येईल. यात प्रथम येणाऱया शेतकऱयास प्रथम प्रा ान्य दे णयात येईल.

८)

या अवियानांतगणत असे प्रकल्प “On- line portal” व्दारे स्टे ट नोडल एजन्सीकडे नोंदणी करणे बं नकारक
राहील.

९)

सदर अवियानांतगणत घटक "क" ची अंमलबजावणी केवळ संवमश्र वावहनीवर (Unsagregated Feeder) राबववणयात
येईल.

१०) या अवियानांतगणत उिारणयात येणाऱया सौर ऊजा प्रकल्पांची दे खिाल व दु रुस्तीची जबाबदारी संबवं त उत्पादक
अथवा ववकासकाची राहील.

२} वन ी व वन ीचा स्त्रोत अ) केंद्र शासनाचा वहस्सा:- या अवियानांतगणत पारे षण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थावपत करणयास प्रत्यक्षात आलेल्या
खचाच्या रकमेच्या ३० % रक्कम केंद्र शासनामाफणत संबवं त शेतकऱयास दे णयात येईल.
ब) राज्य शासन वहस्सा:या अवियानांतगणत पारे षण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थावपत करणयास प्रत्यक्षात आलेल्या खचाच्या रकमेच्या ३०
टक्के रक्कम राज्य शासनामाफणत संबवं त शेतकऱयास दे णयात येणार आहे. केंद्र शासनाने आता राज्याकरीता मंजूर
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केलेल्या सौर कृवष पंपांकवरता सुमारे एकूण रू. 67.50 कोटी वन ीची आवश्यकता आहे . राज्याकरीता मंजूर झालेल्या
पंप संख्येत िववष्ट्यात वाढ होणयाची शक्यता आहे . ५ वषांत एकूण 50,000 पंपांचे उविष्ट्ट असून जर केंद्र शासनाकडू न
यापेक्षा कमी उविष्ट्ट दे णयात आल्यास या अवियानाच्या पवरणामाचा ववचार करुन सुकाणू सवमती उरलेले उविष्ट्ट
राज्याच्या हवरत ऊजा ककवा अवतवरक्त वीज ववक्री कराद्वारे वन ी उपलब् करुन सदर उविष्ट्ट पूणण करणयाचे वनयोजन
करे ल.
सदर वन ी अवियान "ब" अंतगणत प्रस्ताववत केल्याप्रमाणे अवतवरक्त वीज ववक्रीकराव्दारे व हवरत उजा वन ीतून
उपलब् करणयात येईल. असा वन ी कमाल रु.50 कोटी प्रवत वषण इतका राहील.
३) लािाथी वहस्सा:या अवियानांतगणत लािाथी वहस्सा 40 टक्के राहील.
4) वस्तू व सेवाकर (GST) / अनुज्ञेय कर कुसुम योजनेंतगणत मे.EESL माफणत राबववणयात आलेल्या वनववदा प्रवक्रयेमध्ये वनववदे तील सौर कृषीपंपाच्या घटकांच्या
ककमतीत वस्तु व सेवाकर / अनुज्ञेय कर समाववष्ट्ट करणयात आलेले नाहीत. त्यामुळे सौर कृषीपंपाच्या घटकांवरील
लागू असणाऱया वस्तु व सेवाकर / अनुज्ञेय कर यांची रक्कम राज्यास िरणे आवश्यक आहे . अशी वस्तु व सेवाकर /
अनुज्ञेय कर रक्कम अवतवरक्त वीज ववक्री करातून जमा होणाऱया रकमेतून दे णयात यावी.
प्रधानमं त्री कुसुम योजने अंतर्गत घटक - क अंतर्गत विविध िर्गिारीतील विविध घटकांचा विस्सा (रक्कम रु. कोटीत)
कुसूम कायान्वयन
घटक

क

उिीष्ट्ट

यंत्रणा

लािाथी
वगणवारी

50,000 नग

सवणसा ारण

सौर पंप (5

घटकाचे

वषांकवरता)

लािाथी

महाववतरण

राज्यशासन वहस्सा

केंद्र
शासन

ववघयो

आवदवासी

लािाथी
TOSE/

वहस्सा सवणसा ारण वहस्सा उपयोजना
वहस्सा
घटक वहस्सा
30%

-

-

-

हरीत
ऊजा
30%

वहस्सा /
ववकासक
वहस्सा
40%

राज्यस्तरीय सुकाणू सवमतीसदर अवियानाची अंमलबजावणी योग्यवरत्या होणयासापी मा.मंत्री (ऊजा) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय
सुकाणू सवमती गपीत करणयात येत आहे . या अवियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱया अडीअडचणी व
आवश्यकतेनुसार अवियानात सु ारणा व बदल करणयाचे अव कार सदर सवमतीस राहतील.
सदर सवमतीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे राहतीलमा. मंत्री (ऊजा)

- अध्यक्ष

प्र ान सवचव (ऊजा)

- सदस्य

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाववतरण कंपनी

- सदस्य

महासंचालक, महाऊजा

- सदस्य सवचव (घटक "ब" कवरता)

संचालक, (वावणज्य), महाववतरण कंपनी

- सदस्य सवचव (घटक "अ" कवरता)

संचालक, (प्रकल्प), महाववतरण कंपनी

- सदस्य सवचव (घटक "क" कवरता)

आवश्यकतेनुसार या अवियानाशी संब ीत वविागातील सवचव हे वनमंवत्रत सदस्य म्हणून राहतील.
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सवमतीचे अव कार पुढीलप्रमाणे असतील १)

या अवियानाच्या वनवित केलेल्या कायणपध्दतीनुसार योजनेची अंमलबजावणी करणे व त्यात आवश्यकतेनुसार
योग्य ते बदल करणे/वेळोवेळी आढावा घेणे.

२)

या अवियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱया/ येणाऱया अडचणींचा ववचार करुन अटी व शतींमध्ये
सु ारणा वा बदल करणे.

३)

या अवियानाचे काम वेळेत पूणण करणयाबाबत योजनेच्या कामावर वनयंत्रण पे वणे.

४)

या अवियानाचा दर ३ मवहन्यांनी शासनस्तरावर आढावा घेणयात येईल.

५)

या प्रस्तावात नमूद अव कारांचे पालन करतील.
सदर शासन वनणणय वनयोजन वविागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचावरक संदिण क्रमांक 40/2021/1461 वद.

15.03.2021

तसेच ववत्त वविागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचावरक संदिण क्रमांक 74/2021/व्यय-16, वद.

22.03.2021 नुसार वदलेल्या सहमतीस अनुसरुन वनगणवमत करणयात येत आहे .
सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्

करणयात

आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 202105121147513610 असा आहे . हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत
करुन काढणयात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,

Nanasaheb
Rajaram Dhane

Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries, Energy
and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=a71698611123263cde9d32423e9bb73044d91ed0cffad3b
6267198ee5014159f,
serialNumber=6c39e2858150dbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8c1ed
e1730735f604904bf3bb, cn=Nanasaheb Rajaram Dhane
Date: 2021.05.12 11:54:43 +05'30'

( ना. रा. ढाणे )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

मा. राज्यपाल यांचे प्र ान सवचव, राजिवन, मुंबई,

2)

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मुंबई,

3)

सवण मंत्री / सवण राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव, मुंबई,

4)

ववरो ी पक्षनेता, वव ानसिा/वव ान पवरषद, वव ान िवन मुंबई,

5)

सवण वव ानमंडळ सदस्य,वव ान िवन, मुंबई,

6)

मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,

7)

अपर मुख्य सवचव (ववत्त), ववत्त वविाग, मंत्रालय, मुंबई,

8)

प्र ान सवचव (वनयोजन), वनयोजन वविाग, मंत्रालय, मुंबई,

9)

प्र ान सवचव (कृवष), कृवष व पदु म वविाग, मंत्रालय, मुंबई,

10) सवण अपर मुख्य सवचव/प्र ान सवचव/सवचव यांचे स्वीय सहायक,सवण मंत्रालयीन वविाग,
11) सवण वविागीय आयुक्त,
12) सवण वजल्हाव कारी,
13) मुख्य कायणकारी अव कारी, सवण वजल्हा पवरषदा,
14) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर,
15) वनवासी लेखा परीक्षा अव कारी, मुंबई,
16) सवचव, महाराष्ट्र ववद्युत वनयामक आयोग, मुंबई (पत्राने),
17) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत मंडळ, सूत्र ार कंपनी मया.,मुंबई,
18) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत ववतरण कंपनी मया.,मुंबई,
19) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत वनर्ममती कंपनी मया.,मुंबई,
20) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत पारे षण कंपनी मया.,मुंबई,
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शासन वनणणय क्रमांकः सौरप्र-2019/प्र.क्र.268/ऊजा-7
21) महासंचालक, महाराष्ट्र ऊजा ववकास अविकरण (महाऊजा),पुणे,
22) उप सवचव/ ऊजा-3, उद्योग,ऊजा व कामगार वविाग, मंत्रालय, मुंबई,
23) ऊजा उप वविागातील सवण कायासने,उद्योग,ऊजा व कामगार वविाग, मंत्रालय, मुंबई,
24) मुख्य ववद्युत वनवरक्षक, उद्योग, ऊजा व कामगार वविाग, मंत्रालय, मुंबई.
25) वनवड नस्ती,ऊजा-7, उद्योग,ऊजा व कामगार वविाग, मंत्रालय, मुंबई.
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शासन वनणणय क्रमांकः सौरप्र-2019/प्र.क्र.268/ऊजा-7

शासन वनणणय क्रमांक : सौरप्र-2019/प्र.क्र.268/ऊजा-7 वदनांक 12 मे, 2021 सोबतचे वववरणपत्र “अ”
राज्यातील कृषी पंप वीज जोडणयांचे सौर ऊजेद्वारे ववद्युतीकरण अंतगणत
केंद्र शासनाच्या कुसुम अवियानातील घटक “ब” अंतगणत पारे षण ववरहीत सौर कृषीपंप आस्थावपत करणे
कुसुम योजना- घटक- ब अंतगणत 100000 सौर कृवष पंपाचे अश्वशक्तीवनहाय व वगणवारी वनहाय प्रकार आवण अपेक्षीत खचण (रु. लाखात)
अश्वशक्ती
पंप

आ ारिूत
ककमत (रु.

पंप

वगणवारी

संख्या

लाखात)
सवणसा ारण

३ HP DC

वहस्सा

वहस्सा
(TOSE)

9% वस्तु व

एकूण

सेवाकर (GST)

(GST वगळू न)

7277.250

36386.250

6549.525

72772.50

अनुसूवचत जाती

8100

12676.50

3802.950

633.825

8239.725

0.000

1140.885

12676.50

अनुसूवचत जमाती

5400

8451.00

2535.300

422.550

5493.150

0.000

760.590

8451.00

60000

93900.00

28170.000

8333.625

21010.125

36386.250

8451.000

93900.00

23250

51731.25

15519.375

5173.125

5173.125

25865.625

4655.813

51731.25

अनुसूवचत जाती

4050

9011.25

2703.375

450.563

5857.313

0.000

811.013

9011.25

अनुसूवचत जमाती

2700

6007.50

1802.250

300.375

3904.875

0.000

540.675

6007.50

30000

66750.00

20025.000

5924.063

14935.313

25865.625

6007.500

66750.00

सवणसा ारण

7750

26621.25

7986.375

2662.125

2662.125

13310.625

2395.913

26621.25

अनुसूवचत जाती

1350

4637.25

1391.175

231.863

3014.213

0.000

417.353

4637.25

900

3091.50

927.450

154.575

2009.475

0.000

278.235

3091.50

10000

34350.00

10305.000

3048.563

7685.813

13310.625

3091.500

34350.00

सवणसा ारण

77500

151125.00

45337.500

15112.500

15112.500

75562.500

13601.250

151125.00

अनुसूवचत जाती

13500

26325.00

7897.500

1316.250

17111.250

0.000

2369.250

26325.00

9000

17550.00

5265.000

877.500

11407.500

0.000

1579.500

17550.00

एकूण

100000

195000.00

58500.000

17306.250

43631.250

75562.500

17550.000

195000.00

प्रवसद्धी, समन्वय व प्रशासकीय खचण (१%)

0

0.00

0.000

0.000

0.000

1950.000

0.000

1950.00

100000

195000.00

58500.000

17306.250

43631.250

77512.500

17550.000

196950.00

1.56500

2.22500

3.43500

अनुसूवचत जमाती

३,५ व
DC

वहस्सा
7277.250

एकूण
७.५ HP

वहस्सा

उवणवरत

21831.750

एकूण

DC

शासन

72772.50

सवणसा ारण

7.5 HP

लािाथी

46500

एकूण
5 HP DC

पंपांची ककमत

केंद्र शासन

एकूण

अनुसूवचत जमाती

कुसुम घटक- ब चा एकूण खचण

वरीलप्रमाणे एकूण खचण प्रवतवषी अपेवक्षत असून केंद्र शासनाद्वारे प्रवतवषी कुसुम अंतगणत १ लक्ष पंपांचे उविष्ट्ट प्राप्त होतील याआ ारे काढणयात आलेला आहे . जर केंद्र शासनाकडू न
कमी उविष्ट्ट प्राप्त झाले तर उरलेल्या उविष्ट्टांसापी Tose म ून वन ी उपलब् तेनुसार वन ी वापरणयात येईल.
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