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प्रस्तावना:-   

            राज्यात अटल सौर कृषी पंप योजना राबववण्यासंदभात  घेतलेल्या वनर्णयासमवते राज्य 
शासनाद्वारे  राज्यात 1 लक्ष सौर  कृषीपंप  आस्थावपत करण्यासाठी ववभागाच्या अथणसंकल्पीय 
तरतूद व अनुसूवचत जाती / जमाती लाभार्थ्याकरीता ववशेष घटक योजना / आवदवासी 
उपयोजनातंगणत वनधीचा वापर करुन नवीन सौर कृषी पंप योजना तयार करण्यास मान्यता वदली 
आहे.  

राज्यात महाववतरर् कंपनीद्वारे माचण, 2017 अखेर एकूर् 40,68,220 कृषीपंप ग्राहकानंा 
ववद्यतु पुरवठा करण्यात येत आहे. सदर ग्राहकांकडून सन 201७-1८ मध्य े एकूर् ३०३०६.७२ 
दशलक्ष युवनट्स इतक्या ववजेचा वापर करण्यात आला आहे. राज्यात नोव्हेंबर 2017 अखेरीस 
2,24,219 ग्राहक कृषीपंप पैस ेभरुन वीज जोडर्ीकरीता प्रलंवबत आहेत. कृषी ग्राहकानंा सरासरी 
रु. 1.07 प्रवत युवनट दराने वीज पुरवठा करण्यात येतो आवर् शासनाकडून कृषी ग्राहकानंा सरासरी 
रु. 1.60 प्रवत युवनट इतक्या दराने वीज सवलत देण्यात येते. तसेच औद्योवगक, वावर्ज्ज्यक व 
जास्त वापर असलेल्या घरगुती ग्राहकांवर सरासरी रु.3.72 प्रवत युवनट इतक्या क्रॉस सबवसडीचा 
भार येतो. सन 201७-1८ मध्य े शासनाकडून महाववतरर् कंपनीस रु. ४८७०.०४ कोटी इतके 
अनुदान देण्यात आल ेअसून इतर ग्राहकाकंडून क्रॉस सबवसडीद्वारे रु. ८०९६ कोटी इतकी रक्कम 
वमळाली आहे. या सवण कृषीपंप ग्राहकानंा वीज पुरवठा करण्यासाठी 63 केव्हीए/100 केव्हीए क्षमतेचे 
ववद्यतु रोवहत्र उभारण्यात येतात व त्या रोहीत्रावरील लघुदाब वावहनीद्वारे कृषीपंपाना वीज पुरवठा 
करण्यात येतो. लघुदाब वावहनीची लाबंी वाढल्याने कमी दाबाने वीज पुरवठा होरे्, ववद्यतु 
पुरवठयामध्ये वारंवार वबघाड होऊन वीज पुरवठा खंडीत होरे्, तावंत्रक वीज हानी वाढरे्, रोहीत्र 
वबघाड होण्याच्या प्रमार्ात वाढ, ववद्यतु अपघात, ववद्यतु चोरी या सारख्या समस्यांमुळे अखंडीत व 
शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट्ट साध्य होण्यास अडचर्ी वनमार् होतात. 

या वशवाय, जेथे वीजेचे जाळे उपलब्ध नाही तेथे वडझेल इंधनाचा वापर करुनही कृषीपंप 
चालववले जातात. इंधनाची वाढलेली ककमत, आयातीवर होर्ारा खचण, परकीय चलनात दयावी 
लागर्ारी ककमत या  बाबीही ववचारात घेण्याजोग्या आहेत. 

      याला पयाय म्हर्नू राज्यात शेतक-यानंा कृषी वापरासाठी पारेषर् ववरवहत सौर कृषीपंप 
उपलब्ध केल्यास वरील सवण समस्यावंर मात करता येऊ शकते आवर् त्याचे दृष्ट्य स्वरुपातील फायदे 
पुढील काळात वमळतील,  यासाठी राज्यात “मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना” मोठया प्रमार्ावर 
राबववण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता.  
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शासन वनर्णय :-   

शेतक-याला वदवसा कसचन कररे् शक्य व्हाव े व राज्य शासनाची पारंपावरक पध्दतीने 
कृषीपंप जोडर्ीसाठी लागर्ा-या खचात व राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपोटी देण्यात येर्ा-या 
अनुदानात बचतीच ेउवद्दष्ट्ट साध्य व्हाव ेयाकरीता राज्यातील शेतक-यानंा कृषी वापरासाठी पारेषर् 
ववरहीत १ लक्ष सौर कृषीपंप टप्पप्पयाटप्पप्पयात उपलब्ध करुन देण्याच्या “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप 
योजनेस” या शासन वनर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 

“मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” ही पूर्णत: राज्य शासनाची योजना राहील. 
 या योजनेअंतगणत पुढील ३ वषांच्या कालावधीत टप्पप्पयाटप्पप्पयाने एक लक्ष सौर कृषीपंप 

आस्थावपत करण्यात येतील.  पवहल्या टप्पप्पयात 25 हजार नग सौर कृषीपंप, दुस-या टप्पप्पयात 50 
हजार नग सौर कृषी पंप व वतस-या टप्पप्पयात 25 हजार नग सौर कृषीपंप आस्थावपत करण्याचे 
उवद्दष्ट्ट वनवित करण्यात आले आहे. 

प्रत्येक टप्पपा प्रत्यक्ष सुरु झाल्यापासून 18 मवहन्यात राबववण्यात येईल.   
 

2.           उवद्दष्ट्टाच ेअश्वशक्ती, प्रकार वनहाय वनविती:   
 

                सौर कृषीपंपाच्या योजनाचंा सवणसाधारर्परे् मागील पुवानुभव, अपेवक्षत मागर्ी व 
ककमतीचा ववचार करुन सन २०१८-१९ करीता पवहल्या टप्पप्पयात आस्थावपत करण्यात येर्ा-या 25 
हजार इतक्या सौर कृषी पंपापैकी 75  टक्के पंप म्हर्जेच 18,750 नग हे 5 अश्वशक्ती (Horse 
Power) क्षमतेचे व 25 टक्के पंप म्हर्जेच 6,250 नग हे 3 अश्वशक्ती क्षमतेचे असतील. त्यापैकी  ३ 
HP 6,250 नग इतके DC पंप,  तसेच  ५ HP च्या एकूर् उवद्दष्ट्टाचंे 20:80 या प्रमार्ात 3,750 इतके 
नग AC पंप व 15 हजार इतके नग DC पंप असे आस्थावपत करण्याचे वनयोवजत आहे. 

3. भौवतक उवद्दष्ट्टाचंे लाभाथी वगणवारी वनहाय वनविती व लागर्ारा वनधी:- 

सन 2018-19 या वषात राबववण्यात येर्ाऱ्या पवहल्या टप्पप्पयातील 25 हजार सौर कृषी 
पंपासाठी वरील उवद्दष्ट्टानुसार लागर्ाऱ्या पंपाची ककमत ही कें द्र  शासनाव्दारे जून, 2018 मध्ये 
वनवित केलेल्या आधारभतू ककमतीनुसार असून त्यानुसार आर्थथक भार पवरगवर्त करण्यात आला 
आहे.  

राज्य शासनाच्या “महाराष्ट्राच्या आर्थथक पाहर्ी अहवाल सन 2017-18” मधील अनुसूवचत 
जाती/  अनुसूवचत जमातींच्या व्यक्तींची लोकसंख्या व सवणसाधारर् व्यक्तींची लोकसंख्या ववचारात 
घेऊन पवहल्या टप्पप्पयातील वनवित करण्यात आलेल्या २५  हजार सौर कृषी पंपाच्या उवद्दष्ट्टाचंी 
लाभाथी वगणवारी वनहाय ववभागर्ी करण्यात आली आहे. 
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योजनेचे भौवतक उवद्दष्ट्टाचंे वाटप व आर्थथक भार खालीलप्रमारे् आहे :- 

पंपाचा प्रकार सवणसाधारर् 
गटाचंे 
लाभाथी 

अनुसूवचत 
जातींचे 
लाभाथी 

अनुसूवचत 
जमातीच े
लाभाथी 

एकूर् 
नग 

पंपाची 
आधारभतू 
ककमत 
(रु.) 

आर्थथक भार 
(रु.कोटीत) 

3HPDC 4928 738 584 6250 255000 159.375 
5 HPAC 2957 443 350 3750 325000 121.875 
5 HPDC 11826 1772 1402 15000 385000 577.500 
एकूर् 19711 2953 2336 25000 -- 858.75 

 

4. लाभाथी वहस्सा:- 

              या योजनेंतगणत सवणसाधारर् लाभार्थ्यांकरीता सौर कृषीपंपाच्या कें द्रीय आधारभतू 
ककमतीच्या 10 टक्के, अनुसूवचत जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांचा 5 टक्के वहस्सा राहील. 

5.  योजनेसाठी लागर्ा-या वनधीचा स्त्रोत:-  

अ)  सवणसाधारर् गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य शासनाच्या अथणसंकज्ल्पय अनुदानातून 10 टक्के 
वहस्सा देण्यात येईल.  राज्य अथणसंकज्ल्पय वनयतव्यय व्यवतवरक्त या ववभागास रु.67.71 कोटी 
इतका वनधी अवतवरक्त वनयतव्ययाच्या माध्यमातून अथवा या वषात होर्ाऱ्या बचतीमधून 
पूनर्थववनयोजनाच्या माध्यमातून अथवा अथणसंकज्ल्पत न झालेल्या वनयतव्ययाच्या 
पूनर्थववनयोजनाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 

ब)  राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या वनर्णयानुसार सामावजक न्याय ववभाग व आवदवासी ववकास ववभाग 
यानंी अनुसुवचत जाती/जमातीच्या लाभार्थ्याकरीता लागर्ारा वनधी हा ववशेष घटक योजना व 
आवदवासी उपयोजना मधून सन 2018-19 या वषाकरीता असर्ाऱ्या वनयतव्ययाच्या रकमेतून 
अनुसुवचत जाती/जमातींच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य वहस्सा व लाभाथी वहस्सा वगळून उवणरीत वनधी 
(यात लाभार्थ्यांच्या 5 टक्के वहस्सा व्यवतवरक्त 5 टक्के अवतवरक्त वहस्सा व पंपाची उवणरीत रक्कम 
याचंा समावशे आहे) उपलब्ध करुन दयावयाचा आहे.   

१)      त्यानुसार सामावजक न्याय ववभागाने अनुसुवचत जातीच्या लाभार्थ्याकरीता त्याचं्याकडून 
घेण्यात येर्ाऱ्या 5 टक्के लाभाथी वहस्स्या व्यवतवरक्त लागर्ारा वहस्सा रु. 5.०७ कोटी व 
पंपाची उवणरीत ककमत रु. ८१.१5 कोटी व राज्य वहस्सा रू. १०.१४ कोटी अस े वमळून 
ववशेष घटक योजनेअंतगणत रु.९6.३७ कोटी इतका वनधी उपलब्ध करुन दयावयाचा 
आहे.  
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 २)     तसेच आवदवासी ववकास ववभागाने अनुसुवचत जमातीच्या लाभार्थ्याकरीता त्याचं्याकडून 
घेण्यात येर्ाऱ्या 5 टक्के लाभाथी वहस्स्या व्यवतवरक्त द्यावा लागर्ारा वहस्सा रु. 4.013 
कोटी व पंपाची उवणरीत ककमत रु. 64.20 कोटी व राज्य वहस्सा रू.८.०3 कोटी अस े
वमळून आवदवासी   उपयोजना योजनेअंतगणत रु. 76.241 कोटी इतका वनधी उपलब्ध 
करुन दयावयाचा आहे.  

क) अवतवरक्त वीज ववक्रीकर वसूली :- 
               या योजनेकरीता लागर्ारा अवतवरक्त वनधी उपलब्ध करण्यासाठी वदनाकं 01.01.2019 
पासून शहरी व ग्रामीर् भागातील वीज ग्राहकाकंडून महाराष्ट्र वीजेच्या ववक्रीवरील कर अवधवनयम, 
1963 अंतगणत सद्य:ज्स्थतीत आकारण्यात येर्ा-या वीज ववक्री करात 10 पैशानंी वाढ करुन वीज 
ववक्री कर आकारण्यात येईल.  तसेच असा जमा होर्ारा वनधी हा महाववतरर् कडील एस्क्रो 
खात्यात परस्पर जमा करण्यात येईल. असा वाढीव वीज ववक्रीवरील कर हा योजनेच्या 
अंमलबजावर्ीसाठी लागर्ा-या कालावधीपुरता मयावदत राहील. यात जमा होर्ा-या रकमेचा 
तपशील ववद्यतु वनवरक्षक यानंा दर मवहन्यास सादर करण्यात यावा. वनधीतून महाववतरर्साठी 
रक्कम आहवरत करण्यापूवी शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. 
6. लाभाथी वनवडीचे वनकष:- 

1) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्याकंडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे, असे सवण 
शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकऱ्याकंडे पारंपावरक पध्दतीने ववद्यतु जोडर्ी झालेली 
नसरे् आवश्यक आहे.   

2) ५ एकरापयंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ३ अश्वशक्ती क्षमते पयंतचे सौर कृषी पंप व ५ 
एकरापेक्षा जास्त शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ५ अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषी पंप देय 
राहील. 

3) राज्यातील पारंपवरक ऊजेव्दारे ववद्यतुीकरर् न झालेले शेतकरी,ववद्यतुीकरर्ासाठी वन 
ववभागाचे ना हरकत प्रमार्पत्र वमळत नसलेले शेतकरी, महाववतरर् कंपनीकडे ववद्यतु 
जोडर्ीसाठी पैसे भरूनही प्रलंवबत असर्ाऱ्या ग्राहकापंैकी/शेतकऱ्यापंैकी, ज्यांना नजीकच्या 
काळात ववद्यतु जोडर्ी वमळरे् शक्य नाही असे शेतकरी, अवतदुगणम भागतील शेतकरी, 
महाराष्ट्र शासनाच्या धडक कसचन योजने अंतगणत लाभ घेतलेल ेशेतकरी यांना सदर योजने 
अंतगणत प्राधान्य राहील. 

4) वयैज्क्तक ककवा सामुदावयक शेततळे, बारमाही वाहर्ारी नदी/नाल े याचं्या शेजारील 
शेतजमीन धारक शेतकरी सुध्दा या योजनेसाठी पात्र राहतील. 

5) सदर योजनेंतगणत सौर कृषी पंपासाठी सवणसाधारर् गटाच्या लाभार्थ्यांकडून १० टक्के व 
अनुसूवचत जातीच्या व अनुसूवचत जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता 5 टक्के लाभाथी वहस्सा 
म्हर्नू भररे् लाभार्थ्यास आवश्यक राहील. 
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7. योजनेच्या अंमलबजावर्ीकरीता वनमार् करण्यात आलले्या यंत्रर्ा:- 
 

१)      सदर योजनेची राज्यात अंमलबजावर्ी वववहत कालावधीत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
महाववतरर्ची राहील. 
2)  वजल्हास्तरीय सवमती 
           राज्य शासनाने वनवित केलेल्या वनकषानुसार, लाभार्थ्यांची वनवड करण्यासाठी 
वजल्हापातळीवर सवमतीची  स्थापना करण्यात येत आहे.  
           सदर सवमतीचे सदस्य पुढीलप्रमारे् असतील:- 
वजल्हावधकारी                                   अध्यक्ष 
उपववभागीय अवधकारी/ तहवसलदार,महसूल ववभाग          सदस्य 
वजल्हा अधीक्षक,कृवष ववभाग                                           सदस्य 
सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्यार्                                   सदस्य 
ववरष्ट्ठ वजै्ञावनक, भजूल सवके्षर् व ववकास यंत्रर्ा                सदस्य  
प्रकल्प अवधकारी, आवदवासी ववकास ववभाग                       सदस्य 
अधीक्षक अवभयंता, महाववतरर्                                       सदस्य सवचव 
ववभागीय महाव्यवस्थापक, महाऊजा                                सदस्य  

8. उपरोक्त सवमतीच ेपुढीलप्रमारे् अवधकार व जबाबदारी राहील:- 
 

अ)   योजनेच्या उपरोक्त वनकषानुंसार पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार कररे्. 
ब)   पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीतून वजल्हावनहाय उवद्दष्ट्टाचं्या मयादेत अंवतम लाभार्थ्यांची वनवड 

कररे्. 
क) भजूल सवके्षर् व ववकास यंत्रर्ा याचंेकडून तयार करण्यात आलेला ववभागवार भजूल 

उपलब्धता नकाशा (Ground Water Prospect Maps) आधारभतू मानून वजल्हा सवमतीने 
लाभार्थ्यांची वनवड कररे् बधंनकारक राहील. 

 ड) वजल्हा सवमतीव्दारे अंवतम लाभार्थ्यांची वनवड करून यादी प्रकावशत करुन महाववतरर् 
कायालयास उपलब्ध करुन देईल.  अशा अंवतम लाभार्थ्यांना सौर कृषीपंप देण्याची कायणवाही  
महाववतरर्कडून कायणपध्दती वनवित करून करण्यात येईल. 

ई) एखादया ५ एकरपयंत क्षते्र धारर् करत असर्ा-या लाभार्थ्यांकडून तीन अश्वशक्तीपेक्षा जास्त 
अश्वशक्तीच्या सौर कृषी पंपाची मागर्ी आल्यास सवमतीद्वारा एकूर् वजल्हयास मंजूर कृषी 
पंपाच्या मयादेत, आवश्यकतेची खात्री करुन त्यास वशफारस करता येईल. 
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9. योजनेच्या अंमलबजवर्ीसाठी व संवनयंत्रर्ासाठी राज्यस्तरीय सुकार् ू (Steering 
Committee) सवमती:-  
 सदर योजना  महाववतरर् कंपनीद्वारे राबववण्यात येत असली तरी या अंमलबजावर्ीतील 
अडीअडचर्ी व आवश्यकतेनुसार योजनेत बदल करण्याकरीता राज्यस्तरावर  राज्यस्तरीय सुकार् ू
सवमती (Steering Committee) स्थापना करण्यात येत आहे.  
            सदर सवमतीचे सदस्य पुढीलप्रमारे् असतील :- 
 प्रधान सवचव (ऊजा)                              अध्यक्ष 
 प्रधान सवचव, कृषी व पदुम ववभाग               सदस्य 
  प्रधान सवचव, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग    सदस्य 
  प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास ववभाग     सदस्य 
 सवचव, सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग   सदस्य 
 अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाववतरर् कंपनी म.         सदस्य सवचव 
  महासंचालक, महाऊजा                        सदस्य  
  संचालक, भजूल सवके्षर् व ववकास यंत्रर्ा    सदस्य 
  

  10. उपरोक्त सवमतीच ेअवधकार खालीलप्रमारे् असतील:- 
1) योजनेच्या वनवित केलेल्या कायणपध्दतीनुसार योजनेची अंमलबजावर्ी कररे् व त्यात 

आवश्यकता पाहून योग्य ते बदल कररे्, 
2) योजना राबववतानंा येर्ाऱ्या अडचर्ी दूर कररे्, 
3) गुर्वता आश्वासन (Quality Assurance), 
4) योजनेचे काम वळेेत पूर्ण करण्याबाबत योजनेच्या कामावर वनयंत्रर् ठेवरे्, 
5) सौर पंपाच े वजल्हा वनहाय उवद्दष्ट्ट ठरववरे् / वाटप कररे् वा आवश्यकतेनुसार त्यात बदल 

कररे्. 
 

11. या योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी खालीलप्रमारे् कायणपध्दती राहील:- 
 

1) राज्यात सदर योजना महाववतरर्कडून प्रामुख्याने वजल्हावधकारी, महाऊजा, सामावजक 
न्याय ववभाग, आवदवासी ववकास ववभाग, भजूल सवके्षर् ववकास यंत्रर्ा, वजल्हा कृषी 
अवधकारी इ. याचं्या समन्वयाने राबववण्यात येईल. 
 

2) या योजनेच्या प्रवसध्दी महाववतरर्द्वारे करण्यात येईल. 
 

3) योजनेतील सौर कृषी पपंासाठी शासनाद्वारे ठरववलेल्या वनकषानुसार व उवद्दष्ट्टाचं्या 
मयादेत लाभार्थ्यांची वनवड वजल्हास्तरीय सवमतीद्वारे करण्यात येईल. सवमतीने वशफारस 
केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांकडून सौर कृषीपंप बसववण्यासाठी आवश्यक लाभाथी वहस्सा 
महाववतरर्च्या संबंधीत वजल्हास्तरीय कायालयात जमा करावा. 
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4) राज्य शासनाव्दारे सूरू करण्यात आलेल्या एचव्हीडीएस योजनेंतगणत जेथे वीज पुरवठा 
करण्याकवरता पायाभतू खचण हा रू. २.५ लक्ष पेक्षा जास्त आहे तेथे वीज ग्राहकांस सौर कृषी 
पंप प्राधान्याने देण्यात यावा. या योजने अंतगणत लागर्ा-या सौर कृषी पंपाकरीता खुल्या 
वनववदा प्रवक्रयेव्दारे महाववतरर्कडून करण्यात याव.े लाभार्थ्यांना देण्यात येर्ा-या 
नगाकंरीता कायादेशही महाववतरर्तफे पुरवठादारास देण्यात यावते. 

 

5) या योजनेंतगणत सौर कृषीपंप आस्थावपत करण्यासाठी दर वनविती करुन महसूली 
ववभागवार पुरवठादाराचंे पॅनल तयार करण्यात येईल. शेतक-यानंा या पॅनल मधील 
कोर्त्याही एका पुरवठादाराकडून सौर कृषीपंप आस्थावपत करता येऊ शकेल व याबाबत 
शेतकऱ्यानंा वनवड स्वातंत्र्य राहील, ही बाब योजनेची अंमलबजावर्ी करताना 
अवलंबण्यात येईल.  

 

6) तसेच सौर कृषीपंप आस्थावपत करताना जे पेड पेडींग शेतकरी आहेत त्यानंा सौर कृषीपंप 
वाटपात प्राधान्य देण्यात येईल व त्यानंी महाववतरर्कडे भरलेली अनामत रक्कम लाभाथी 
वहश्यासोबत समायोवजत करण्यात येईल. 

 

7) नवीन व नवीकरर्ीय ऊजा मंत्रालय, भारत सरकार यानंी ठरववलेल्या मागणदशणक 
तत्वानुसार सौर कृषीपंपाच ेतावंत्रक मानदंडानुसार (Technical Specification) बनववण्याची 
जबाबदारी महाववतरर्ची राहील. तसेच योजनेच्या गुर्वत्ता वनयंत्रर्ाची जबाबदारी 
महाववतर्ची राहील. 

 

8) महाववतर्द्वारा वनवित तावंत्रक मानदंडानुसार सोलार मोडयुल्स हे भारतीय बनावटीचे व 
आय.ई.सी. (IEC) प्रमावर्त ककवा तत्सम राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय मानाकंनानुसार 
प्रमावर्त तसेच आर.एफ.आय.डी. (RFID) टॅग सुववधेसह पुरववर्ारे पुरवठादार असावते.  
याबाबत महाववतरर्द्वारा सावहत्य पुरवठादार कंपनीमध्ये सावहत्याची तावंत्रक 
मानदंडानुसार पाहर्ी करून सावहत्याचं्या योग्यतेबाबत खात्री करेल. 

 

9) सौर कृषीपंपाचा हमी कालावधी हा ५ वषांचा असरे् व सोलर मोडयुल्सची वॉरंटी १० वषांची 
असरे् आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक अटींची कंत्राटामध्ये समावशे करण्यात येईल 
तसेच सौर कृषी पंपासाठी पुरवठादाराकडून ५ वषांसाठीचा सवकंष देखभाल व दुरूस्ती 
करार (रू.१००/- च्या स्टॅम्प पेपरवर) महाववतरर्कडून नोंदर्ीकृत करून घेण्यात येईल. 

 

10) सौर कृषीपंप आस्थावपत झाल्यानंतर तो संबंवधत लाभार्थ्यास हस्तातंरीत करण्यात येईल. 
त्यानंतर त्याची दैनंवदन देखभाल व देखरेख करण्याची जबाबदारी संबंवधत लाभाथींची 
राहील. 
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11) सौर कृषी पंप आस्थावपत झाल्यानंतर त्याची आस्थापना (Installation ) व कायाज्न्वत 
अहवाल (CommissioningReport) अवधक्षक अवभयंता, महाववतरर् याचं्याकडून 
महाववतरर् कायालयाच्या मुख्यालयास सादर करण्यात येईल. 

 

12) ववत्तीय सहाय्याच्या रकमेची मागर्ी करून सदर वनधी प्राप्पत करून घेण्याची जबाबदारी 
महाववतरर्ची असेल. 

 

13) आस्थावपत करण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपाची तावंत्रक तपासर्ी महाववतरर्माफण त 
करण्यात येईल. 

 

14) योजनेची अंमलबजावर्ी करताना त्यासाठी आवश्यक असर्ारे अजाचे वववहत नमुने, 
आस्थापना अहवाल, उपयोवगता प्रमार्पत्र व अनुषंवगक बाबी व तावंत्रक तपासर्ी नमुना इ. 
महाववतरर्माफण त वनगणवमत करण्यात येतील. 

 

15) सदर योजनेचे आवश्यक लेखे महाववतरर्माफण त  ठेवण्यात येतील. 
 

16) राज्य शासनाच्या व इतर आर्थथक स्त्रोतातून महाववतरर्माफण त प्राप्पत होर्ा-या वनधीच े
उपयोवगता प्रमार्पत्र व भौवतक व आर्थथक अहवाल वळेोवळेी सादर करेल. 
 

12. सदर योजना महाववतरर्कडून राबववण्यात येत असल्याने महाववतरर् कंपनी, भजूल 
सवके्षर् ववकास यंत्रर्ा, महसूल ववभाग, कृषी ववभाग, आवदवासी ववकास ववभाग इत्यादी ववभागाचंी 
जबाबदारी व सहकायण खालीलप्रमारे् राहील- 

 

अ.क्र. ववभागाच ेनाव जबाबदारी आवश्यक सहकायण 
 

१ महाववतरर् योजनेतील मंजूर वनकषानुंसार 
योजनेची अंमलबजावर्ी कररे्, सवण 
कायालये/ववभागासंमवते समन्वय 
राखरे् व योजना वववहत मुदतीमध्ये 
राबवून पूर्ण कररे्.  तसेच सौर 
कृषीपंपाची वनववदा काढण्यात यावी. 

आवश्यकतेनुसार इतर 
ववभागाशंी समन्वय साधून 
सहकायण कररे्. 

२ महाववतरर् 
कंपनी 

सौर कृषीपंप आस्थावपत करण्यासाठी 
इच्छुक लाभार्थ्यांकडे पारंपावरक 
पध्दतीने वीज जोडर्ी नसल्याबाबतचे 
प्रमावर्त कररे्. 

 

३ भजूल सवके्षर् 
ववकास यंत्रर्ा 

जलस्त्रोताचंे ववभागवार भजूल 
उपलब्धता  नकाशे वजल्हा सवमतीस 
उपलब्ध करून देरे्. 

महाववतरर् अवधकाऱ्यानंा 
आवश्यकतेनुसार सहकायण 
कररे्. 
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४ महसूल  ववभाग लाभार्थ्यांकडे शेतजमीन नोंदीचे व 
पीक प्रकाराची पडताळर्ी करून 
प्रमावर्त कररे्. 

महाववतरर् अवधकाऱ्यानंा 
आवश्यकतेनुसार सहकायण 
कररे्. 

5 कृवष ववभाग  लाभार्थ्यांकडील शेतजमीन नोंदीचे व 
पीक प्रकारची पडताळर्ी करण्यास 
मदत कररे्. 

महाववतरर् अवधकाऱ्यानंा  
व महसूल अवधका-यानंा 
आवश्यकतेनुसार सहकायण 
कररे्. 

6 आवदवासी 
ववकास ववभाग 

अनुसूवचत जमाती प्रवगातील 
लाभार्थ्यांची आवश्यकतेनुसार 
पडताळर्ी करून अहवाल देरे्. 

अनुसूवचत जमाती 
प्रवगातील लाभार्थ्यांची 
अंवतम वनवड करण्यास 
मदत कररे्. 

7 सामावजक 
न्याय ववभाग 

अनुसूवचत जाती प्रवगातील 
लाभार्थ्यांची आवश्यकतेनुसार 
पडताळर्ी करून अहवाल देरे्. 

अनुसूवचत जाती 
प्रवगातील लाभार्थ्यांची 
अंवतम वनवड करण्यास 
मदत कररे्. 

 

13.      या शासन वनर्णयाद्वारे सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

 14.       सदर शासन वनर्णय वनयोजन ववभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्रमाकं 236/ 2018/ 
1461 व वदनाकं 12.11.2018, ववत्त ववभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्रमाकं 229/2018/व्यय-
16, व वदनाकं 13.11.2018, सामावजक न्याय ववभाग व आवदवासी ववकास ववभाग तसेच 
संबंवधत ववभागानंी वदलेल्या सहमतीस अनुसरुन वनगणवमत करण्यात येत आहे. 

15.        सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं क्र. 201811151448539410 
असा आहे. हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करून काढण्यात येत आहे. 
       महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

 

                            ( प्र.पुं.बडगेरी ) 
                             उप सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा. राज्यपाल याचंे प्रधान सवचव, राजभवन, मंुबई, 
2) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य याचंे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3) सवण मंत्री / सवण राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचव, मंुबई, 
4) ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा/ववधान पवरषद,  ववधान भवन मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5) सवण ववधानमंडळ सदस्य,ववधान भवन, मंुबई, 
6) मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई, 
7) अपर मुख्य सवचव (ववत्त), ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
8) प्रधान सवचव (वनयोजन), वनयोजन ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
9) प्रधान सवचव (कृवष), कृवष व पदुम ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
10) सवण अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव याचंे स्वीय सहायक,सवण मंत्रालयीन  ववभाग, 
11) सवण ववभागीय आयुक्त, 
12) सवण वजल्हावधकारी, 
13) मुख्य कायणकारी अवधकारी, सवण वजल्हा पवरषदा, 
14) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई / नागपूर, 
15) वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई, 
16) सवचव, महाराष्ट्र ववद्यतु वनयामक आयोग, मंुबई (पत्राने), 
17) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु मंडळ, सूत्रधार कंपनी मया.,मंुबई, 
18) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु ववतरर् कंपनी मया.,मंुबई, 
19) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु वनर्थमती कंपनी मया.,मंुबई, 
20) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्यतु पारेषर् कंपनी मया.,मंुबई, 
21) महासंचालक, महाराष्ट्र ऊजा ववकास अवभकरर् (महाऊजा),पुरे्, 
22) उप सवचव/ ऊजा-3, उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
23) ऊजा उप ववभागातील सवण कायासने,उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
24) मुख्य ववद्यतु वनवरक्षक, उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
25) वनवड नस्ती,ऊजा-7, उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
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