
 “मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना”    
महाराष्ट्र शासन 

उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक:-सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.401/ऊजा-७ 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मंुबई- ४०० ०३२. 

वदनांक:- 31 जानेवारी, 2019. 

वाचा:-  
1) शासन वनर्णय उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.401/ऊजा-७, वद.15.11.2018 
2) शासन वनर्णय उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.4018/ऊजा-७, वद. 01.01.2019 

शुद्धीपत्रक:- 

           राज्यातील शेतकऱयानंा कृषी वापरासाठी पारेषर् ववरहीत १ लक्ष सौर कृषीपंप टप्पप्पयाटप्पप्पयात उपलब्ध 
करुन देण्याच्या “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेस” या उपरोक्त क्र. 1 येथील शासन वनर्णयाद्वारे मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या अंमलबजावर्ीची जबाबदारी महाववतरर् कंपनीवर टाकण्यात आली 
असून योजनेच्या अंमलबजावर्ीच्या अनुषंगाने सदर शासन वनर्णयामध्ये उपरोक्त क्र. 2 येथील शासन 
वनर्णयान्वये काही बदल करण्यात आले आहेत. उपरोक्त क्र. 2 येथील वदनांक 01.01.2019 च्या शासन 
वनर्णयातील “शासन वनर्णय क्रमांक-2018/प्र.क्र.4018/उजा-7” एैवजी “शासन वनर्णय क्रमांक-
2018/प्र.क्र.401/उजा-7” तसेच संदभण क्र. 1 “शासन वनर्णय क्रमांक-2018/प्र.क्र.401/उजा-1, वदनांक 15 
नोव्हेंबर, 2018” एैवजी “शासन वनर्णय क्रमांक-2018/प्र.क्र.401/उजा-7, वदनांक 15 नोव्हेंबर, 2018” अस े
वाचाव.े त्याचप्रमारे् सदर शासन वनर्णयातील अनुक्रमाकं 5 “महाववतरर्कडे असर्ाऱया LMC वनधीतून सदर 
योजनेची प्रवसद्धी व समन्वय साधण्यासाठी येर्ारा प्रशासकीय खचण म्हर्नू रु. 8 कोटीपयंत वापरण्यात यावा. 
या वनधीच्या मागणदशणक तत्वात बदल आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.”च्या एैवजी 
“सदर योजनेची प्रवसद्धी कररे् व समन्वय साधण्यासाठी महाववतरर् कंपनीला सदर योजनेच्या एकूर् वनधीच्या 
2% एवढी रक्कम प्रशासकीय खचण म्हर्नू मंजूर करण्यात यावी.” अस ेवाचाव.े 

 सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. 201901311444285910  असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 

 

         (ना. रा. ढारे्) 
          अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1) मा. राज्यपाल यांच ेप्रधान सवचव, राजभवन, मंुबई, 
2) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3) सवण मंत्री / सवण राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचव, मंुबई, 
4) ववरोधी पक्षनेता, ववधानसभा/ववधान पवरषद,  ववधान भवन मंुबई, 
5) सवण ववधानमंडळ सदस्य,ववधान भवन, मंुबई, 
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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 यांच ेस्वीय सहायक,सवण मंत्रालयीन  ववभाग, 
11) सवण ववभागीय आयुक्त, 
12) सवण वजल्हावधकारी, 
13) मुख्य कायणकारी अवधकारी, सवण वजल्हा पवरषदा, 
14) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई / नागपरू, 
15) वनवासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई, 
16) सवचव, महाराष्ट्र ववद्युत वनयामक आयोग, मंुबई (पत्राने), 
17) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत मंडळ, सूत्रधार कंपनी मया.,मंुबई, 
18) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत ववतरर् कंपनी मया.,मंुबई, 
19) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत वनर्ममती कंपनी मया.,मंुबई, 
20) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत पारेषर् कंपनी मया.,मंुबई, 
21) महासंचालक, महाराष्ट्र ऊजा ववकास अवभकरर् (महाऊजा),परेु्, 
22) उप सवचव (ऊजा-3,/ऊजा-5) उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
23) ऊजा उप ववभागातील सवण कायासने,उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
24) मुख्य ववद्युत वनवरक्षक, उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
25) वनवड नस्ती, ऊजा-7, उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
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