मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, उजा व कामगार ववभाग,
शासन वनर्णय क्रमांक : सौरप्र-2018/प्र.क्र.4018/ऊजा-7
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
वदनांक : 01 जानेवारी, 2019.
संदभण : (१) शासन वनर्णय, ऊजा ववभाग क्र.सौरप्र 2018/प्र.क्र.401/ऊजा-1, वद.15 नोव्हेंबर, 2018
(२) महाववतरर् कंपनीचे पत्र क्र.बुअ(ववतरर्) 27568, वद.22 नोव्हेंबर, 2018.

प्रस्तावना :शेतकऱ्याला ससचन करर्े शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपावरक पद्धतीने कृषीपंप
जोडर्ीसाठी लागर्ाऱ्या खचाच्या बचतीचे उविष्ट्ट साध्य व्हावे याकवरता राज्यातील कृषी वापरासाठी
पारेषर् ववरवहत १ लाख सौर कृषी पंप टप्पप्पयाटप्पप्पयात उपलब्ध करुन दे ण्याकवरता राज्यात मुख्यमंत्री
सौर कृषी पंप योजना संदभण क्र.१ येथील शासन वनर्णयानुसार सुरु करण्यात आली आहे .
02.

सदर योजनेच्या अंमलबजावर्ीची जबाबदारी महाववतरर् कंपनीवर टाकण्यात आली असून,

योजना यशस्वीवरत्या राबववण्याच्या दृष्ट्टीने व सौरपंप घेण्यासाठी अजणदारांना प्रोत्सावहत करण्याच्या
दृष्ट्टीने त्यात बदल करण्याची ववनंती ववभागास संदभण क्र.२ येथील पत्राद्वारे प्राप्पत ााली आहे. त्या
अनुषंगाने शासन वनर्णयात काही बदल करण्याची बाब ववचारावधन होती. त्या अनुषंगाने संदभण क्र.१
येथील शासन वनर्णयात पुढील बदल करण्यात येत आहेत.

शासन वनर्णय :-

1. योजनेच्या आर्थथक भारात कोर्तीही वाढ न करता लाभार्थ्यांना दे ण्यात येर्ाऱ्या सौर कृषी
पंपासोबत दोन एलईडी डीसी बल्ब, एक डीसी पंखा व एक मोबाईल चावजिंग सॉकेट
समाववष्ट्ट करण्यात येत आहे. याची वनवड व कायणपद्धती वेगळयाने महाववतरर्द्वारे वनवित
करण्यात येईल.
2. योजनेसाठी लागर्ाऱ्या वनधीबाबत सवणसाधारर्, अनुसूवचत जाती व अनुसूवचत जमातीच्या
लाभार्थ्यांची संख्या वनवित करुन त्याचा त्यापैकी लाभार्थ्यांचा वहस्सा वगळू न सवणसाधारर्
गटाकवरताचा राज्य वहस्सा, अनुसूवचत जातीच्या लाभार्थ्यांकवरता राज्य शासनाकडू न ववशेष
घटक योजना व अनुसूवचत जाती/जमातीच्या लाभार्थ्यांसंदभातील राज्य शासनाकडू न
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आवदवासी उपाययोजनेमधून दे य ठरर्ारी अथणसक
ं ल्पीत तरतुद महाववतरर्कडू न प्राप्पत
मागर्ीनंतर उपलब्ध करण्यात यावी. वीज ववक्रीकरातून उपलब्ध होर्ारा वनधी टप्पप्पयाटप्पप्पयाने
उपलब्ध करण्यात यावा.
3. लाभाथी वनवडीचे वनकषात अवतदु गणम भागातील शेतकऱ्यांचा प्राधान्याने ववचार करावा.
तसेच बोर वेल, वववहर, नदी इ. वठकार्ी शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत आहे याची खात्री
महाववतरर्द्वारा करुन अशा अजणदाराचाही ववचार करावा.
4. योजनेची अंमलबजावर्ी करतांना लाभार्थ्याकडे शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध करण्याची
जबाबदारी महाववतरर्द्वारा वनवित केलेल्या सक्षम प्रावधकाऱ्याकडू न खात्री करुन घेण्यात
यावी.

योजनेच्या अंमलबजावर्ीकवरता वनमार् करण्यात आलेल्या वजल्हास्तरीय

सवमतीबाबत असा वनर्णय घेण्यात आला आहे की, सदर योजनेत लाभाथी वनवडीची प्रवक्रया
कमी अवधीत पूर्ण होण्याच्या दृष्ट्टीने वजल्हास्तरीय सवमती रि करुन लाभार्थ्यांची वनवड
करण्याकवरता महाववतरर्द्वारा ऑनलाईन पोटण ल तयार करण्यात येईल, ज्यामध्ये
अजणदाराला वववहत नमुन्यातील अजासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुववधा
असेल.

अजणदाराचे स्थळ परीक्षर् महाववतरर्द्वारा करण्यात येऊन लाभाथी वनवडीच्या

वनकषानुसार लाभार्थ्यांची वनवड करण्यात येईल.
5. महाववतरर्कडे असर्ाऱ्या LMC वनधीतून सदर योजनेची प्रवसद्धी व समन्वय साधण्यासाठी
येर्ारा प्रशासकीय खचण म्हर्ून रु.8 कोटीपयिंत वापरण्यात यावा. या वनधीच्या मागणदशणक
तत्वात बदल आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात यावा.
6. योजनेच्या संदभण क्र.1 येथील शासन वनर्णयातील मुिा क्र.11 (९) मधील सौर कृषीपंपासाठी
पुरवठादाराकडू न पाच वषांसाठीचा सविंकष दे खभाल व दु रुस्ती करार नोंदर्ीकृत करण्याची
सक्ती करण्यात येऊ नये.

हमी कालावधीत पुरवठादाराची सुरक्षा अमानत/बॅंक गॅरंटी

महाववतरर्कडे असल्याने, प्रत्येक सेवा पुरववली नाही तर ती रक्कम अशा रकमेतून वसूल
करण्यात यावी. तसेच प्रत्येक वजल्यात दु रुस्ती केंद्र उभारर्े व तक्रार नोंदर्ीसाठी टोल फ्री
क्रमांक उपलब्ध करुन दे ण्याची अट टाकण्यात यावी.
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7. सदर योजनेच्या संदभण क्र.(१) येथील शासन वनर्णयातील मुिा क्र.12 मधील अट क्र.३ येथील
जलस्त्रोताचे ववभागवार भूजल उपलब्धता नकाशे उपलब्ध करण्याची आवश्यकता नाही,
याबाबतची संपुर्ण जबाबदारी महाववतरर्ची राहील.
8. सदर योजनेतील सौर कृषीपंपाद्वारे ाालेला वीजवापर हा अपारंपावरक ऊजा खरेदी बंधन
(RPO) कवरता पात्र धरण्यात यावा.
9. सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक 201901011645094810 असा
आहे. हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नांवाने,

Prashant
Pundalik Badgeri
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serialNumber=ec955e2d360e1fddb6abac58a907419053beece
b5dbac48a78c89c588ff71bef, cn=Prashant Pundalik Badgeri
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(प्र. पुं. बडगेरी)
शासनाचे उप सवचव
प्रत,
1)

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सवचव, राजभवन, मुंबई,

2)

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

3)

सवण मंत्री / सवण राज्यमंत्री यांचे खाजगी सवचव, मुंबई,

4)

ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा/ववधान पवरषद, ववधान भवन मुंबई,

5)

सवण ववधानमंडळ सदस्य,ववधान भवन, मुंबई,

6)

मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,

7)

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

8)

प्रधान सवचव (वनयोजन), वनयोजन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,

9)

प्रधान सवचव (कृवष), कृवष व पदु म ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,

10)

सवण अपर मुख्य सवचव/प्रधान सवचव/सवचव यांचे स्वीय सहायक,सवण मंत्रालयीन ववभाग,

11)

सवण ववभागीय आयुक्त,

12)

सवण वजल्हावधकारी,

13)

मुख्य कायणकारी अवधकारी, सवण वजल्हा पवरषदा,

14)

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर,

15)

वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मुंबई,

16)

सवचव, महाराष्ट्र ववद्युत वनयामक आयोग, मुंबई (पत्राने),

17)

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत मंडळ, सूत्रधार कंपनी मया.,मुंबई,
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18)

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत ववतरर् कंपनी मया.,मुंबई,

19)

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत वनर्थमती कंपनी मया.,मुंबई,

20)

अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत पारेषर् कंपनी मया.,मुंबई,

21)

महासंचालक, महाराष्ट्र ऊजा ववकास अवभकरर् (महाऊजा),पुर्े,

22)

उप सवचव/ ऊजा-3, उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,

23)

ऊजा उप ववभागातील सवण कायासने,उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,

24)

मुख्य ववद्युत वनवरक्षक, उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.

25)

वनवड नस्ती,ऊजा-7, उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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