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प्रस्तावना :-    

राज्यात अटल सौर कृषीपंप योजना राबववण्यासंदभात घेतलेल्या वनर्णयासमवते राज्य 
शासनाद्वारे राज्यात १ लक्ष सौर कृषीपंप आस्थावपत करण्यासाठी ववभागाच्या अथणसंकल्पीय 
तरतूद व अनुसूवचत जाती / जमाती लाभार्थ्यांकरीता ववशेष घटक योजना/ आवदवासी 
उपयोजनांतगणत वनधीचा वापर करुन नवीन सौर कृषीपंप योजना तयार करण्यास वदलेल्या 
मान्यतेनुसार शेतकऱ यांना वदवसा ससचन कररे् शक्य व्हाव ेव राज्य शासनाची पारंपावरक पध्दतीने 
कृषीपंप जोडर्ीसाठी लागर्ाऱ या खचाच्या बचतीचे / अनुदान व क्रॉस सबवसडी मधील बचतीच े
उविष्ट्ट साध्य व्हाव,े याकरीता राज्यातील शेतकऱ यांना कृषी वापरासाठी पारेषर् ववरहीत 1 लक्ष 
सौर कृषीपंप तीन टप्प्यात उपलब्ध करुन देण्याच्या प्रस्तावास वद.16 ऑक्टोबर, 2018 च्या 
मंत्रीमंडळ बठैकीत मंत्रीमंडळाने मान्यता वदली. त्यानुसार  वदनांक 15 नोव्हेंबर, 2018 च्या शासन 
वनर्णयान्वये राज्यात “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” लागू करण्यात आली.  

या योजनेच्या पवहल्या टप्प्यात 25000 नग सौर कृषीपंप आस्थावपत करण्याची कायणवाही 
प्रगती पथावर आहे.  या योजनेस शेतकऱयाकंडून वमळर्ारा प्रवतसाद बघता व सौर कृषीपंप याचंा 
शेतकरी, शासन व महाववतरर् या सवांना होर्ारा उपयोग लक्षात घेता मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप 
योजना सन 2019-20 मध्ये सदर योजनेच ेउवणरीत दुसरा व वतसरा टप्पा एकवत्रत राबववण्यास 
परवानगी देरे्बाबत महाववतरर् कंपनीने शासनास ववनंती केली होती. तसेच शेतकऱयाचंी वनकड 
व आवश्यकता ववचारात घेता या योजनेंतगणत 3 अश्वशक्ती व 5 अश्वशक्ती सौर कृषी पंपाबरोबरच 
7.5 अश्वशक्तीच ेसौर कृषीपपं देण्यास आवर् अस ेसवण सौर कृषीपंप हे डी.सी. प्रकारच ेअसावते, 
अशी महाववतरर् कंपनीने शासनास ववनंती केली होती. सदर योजनेंतगणत योजनेची 
अंमलबजावर्ी सुलभवरत्या होण्याच्या दृष्ट्टीने सुकार् ूसवमतीची स्थापना करण्यात आली आहे.  
सुकार् ूसवमतीची वद.12 जून, 2019 रोजी बठैक झाली.  सदर बठैकीत चचेअतंी सवमतीने एसी 
प्रकारच ेसौर  कृषीपंपाबंाबत शेतकऱ यांच्या अडचर्ी व मागर्ी ववचारात घेऊन सदर योजनेच्या 
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पढुील टप्प्यात केवळ डी.सी. प्रकारच ेसौर कृषीपंपाचंे वाटप कराव,े  3 अश्वशक्ती डी.सी. व 5 
अश्वशक्ती डी.सी. सौर कृषी पंपाबरोबरच 7.5 अश्वशक्ती डी.सी. च ेसौर कृषी पंप (एकूर् संख्येच्या 
10%) शेतकऱ यानंा देण्यास मान्यता देऊन महाववतरर्ने त्यानुसार प्रस्ताव शासनास सादर 
करावा, असा वनर्णय घेण्यात आला.  महाववतरर् कंपनीने त्यानुसार सादर केलेल्या “मुख्यमंत्री 
सौर कृषीपंप योजना टप्पा-2 व 3” अंतगणत 75000 नग सौर कृषीपपं आस्थावपत करण्याबाबतच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती. 

 

शासन वनर्णय :-   

शेतकऱयाला वदवसा ससचन कररे् शक्य व्हाव ेव  राज्य शासनाची पारंपावरक पध्दतीने 
कृषीपंप जोडर्ीसाठी लागर्ाऱया खचात व राज्य शासनाव्दारे सबसीडीपोटी देण्यात येर्ाऱया 
अनुदानात बचतीचे उविष्ट्ट साध्य व्हाव ेयाकरीता राज्यातील शेतकऱ यांना कृषी वापरासाठी सरुु 
करण्यात आलेल्या “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना ” अतंगणत सन 2019-20 या आर्थथक वषात 
75000 नग सौर कृषीपंप आस्थावपत करण्याच्या “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना टप्पा-2 व 3” 
योजनेच्या अंमलबजावर्ीस व एकूर् रुपये 1531.0705 कोटी रकमेच्या प्रकल्प खचास या शासन 
वनर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.  

“मुख्यमंत्री सौर कृषीपपं योजना टप्पा-2 व 3” ही परू्णत: राज्य शासनाची योजना राहील 
व सदर योजना प्रत्यक्ष सुरु झाल्यापासून 18 मवहन्यात राबववण्यात येईल. 
 

२.       उविष्ट्टाच ेअश्वशक्ती, प्रकार वनहाय वनविती व वगणवारी वनहाय वाटप:- 

                सौर कृषीपंपाच्या योजनाचंा सवणसाधारर्परे् मागील पूवानुभव, अपेवक्षत मागर्ी, 
भौगोलीक पवरस्स्थती व सकमतीचा ववचार करून सन 2019-20 करीता असर्ाऱया 75,000 
इतक्या सौर कृषी पंपापकैी 70 टक्के पंप हे 3 अश्वशक्ती डी.सी. क्षमतेच,े 20 टक्के पंप हे 5 
अश्वशक्ती डी.सी. क्षमतेचे व 10 टक्के पंप हे 7.5 अश्वशक्ती डी.सी. क्षमतेचे असतील. त्यानुसार 
3 अश्वशक्ती डी.सी. चे 52,500 नग, 5 अश्वशक्ती डी.सी. चे 15,000 नग इतके  तसेच 7.5 
अश्वशक्ती डी.सी. च े7,500 नग अस ेएकूर् 75,000 सौर कृषीपंपाच्या उविष्ट्टाच ेवगीकरर् आहे. 
सदर योजनेत डी.सी. पंपाची कायणक्षमता व शेतकऱयाकंडून डी.सी. पपंांबाबत होत असलेली 
मागर्ी ववचारात घेऊन फक्त डी.सी. प्रकाराचे सौर कृवष पपंांचा समावशे करण्यात आला आहे. 

राज्य शासनाच्या महाराष्ट्राचा आर्थथक पाहर्ी अहवाल सन 2017-18 मधील अनुसूवचत 
जाती / अनुसूवचत जमातीची  लोकसंख्या व सवणसाधारर् लोकसंख्या ववचारात घेऊन सन 2019-
20 या आर्थथक वषात 75000 नग सौर कृषीपंपांच्या उविष्ट्टांची लाभाथी वगणवारी वनहाय ववभागर्ी 
व त्याकवरता लागर्ारा वनधी याबाबतची मावहती पढुीलप्रमारे् आहे. 
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वरील उविष्ट्टांचे वजल्हावनहाय वाटपाच े अवधकार राज्यस्तरीय सुकार् ू सवमतीकडे 
राहतील, जरेे्करून सदर वाटपावर आवश्यकता व मागर्ीनुसार संवनयंत्रर् ठेवरे् सुलभ होईल.   
3.     लाभाथी वहस्सा :-  
 या योजनेंतगणत सवणसाधारर् लाभार्थ्यांकरीता सौर कृषीपपंाच्या वनववदा वकमतीच्या 10 
टक्के, अनुसूवचत जाती / जमातीच्या लाभार्थ्यांचा ५ टक्के वहस्सा राहील. 
4.    योजनेसाठी लागर्ारा वनधी व वनधीचा स्त्रोत:- 

 राज्यशासनाचा वहस्सा:- 
           राज्यशासनाचा सवणसाधारर् अजणदारांसाठीचा वहस्सा रू.118.36 कोटी व अनुसूवचत 
जातीच्या अजणदारांसाठीचा राज्य शासनाचा एकूर् वहस्सा रू.168.427 कोटी आवर् अनुसूवचत 
जमातीच्या अजणदारासंाठी राज्य शासनाचा एकूर् वहस्सा रू.133.153 कोटी इतका राहील. 
            सवणसाधारर् गटाच्या अजणदाराकंरीता देण्यात येर्ारा 10 टक्के राज्य शासन वहस्सा 
रु.118.36 कोटी राज्य शासनाच्या अथणसंकस्ल्पय अनुदानातून देण्यात येईल. सन 2019-20 
मध्ये अथणसंकस्ल्पत करण्यात आलेल्या रुपये 100 कोटी तरतूदीमधून आवश्यकतेनुसार वनधी 
उपलब्ध करुन देण्यात येईल व उवणवरत तरतूद सन 2020-21 च्या वनयतव्यातून अथणसंकस्ल्पत 
करुन उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  
        ववशेष घटक योजनेंतगणत 5 टक्के लाभाथी वहस्सा वगळता उवणवरत एकूर् 95 टक्के वहस्सा 
संबधीत ववभागाच्या ववना अथणसंकस्ल्पत वनयतव्ययातनू अथवा अथणसंकस्ल्पत तरतूदीमधून 
पनुर्थववनयोजनाद्वारे उपलब्ध करुन द्यावयाचा असल्याने सामावजक न्याय व ववशेष कल्यार् 
ववभागाने अनुसूवचत जातीच्या अजणदारांसाठीचा राज्य शासनाचा एकूर् वहस्सा रू.168.427 कोटी 

अश्वशक्ती DC 
पंप 

वनववदा 
सकमत (रु.) 

वगणवारी पंप 
सखं्या 

लाभाथी 
वहस्सा 

(रु.कोटी) 

शासन 
वहस्सा 

(रु.कोटी) 

उवणवरत 
वहस्सा 

(रु.कोटी) 

एकूर् 
 
(रु.कोटी) 

३ HP 
अमरावती 
(15%) 

1,65,433 सवणसाधारर् 6209 10.272 10.272 82.1738 102.7178 
अनु. जाती 930 0.769 14.616 0.000 15.3850 
अनु. जमाती 736 0.609 11.567 0.000 12.1760 

३ HP 
अमरावती 
वगळून (85%) 

1,58,835 सवणसाधारर् 35187 55.889 55.889 447.1140 558.8920 
अनु. जाती 5270 4.185 79.521 0.000 83.7060 
अनु. जमाती 4168 3.31 62.892 0.000 66.2020 

5 HP कोकर् 
वगळून (95%) 

2,31,194 सवणसाधारर् 11236 25.977 25.977 207.816 259.7700 
अनु. जाती 1684 1.947 36.986 0.000 38.9330 
अनु. जमाती 1330 1.537 29.211 0.000 30.7480 

5 HP कोकर् 
(5%) 

2,33,590 सवणसाधारर् 592 1.383 1.383 11.0628 13.8288 
अनु. जाती 88 0.103 1.953 0.000 2.0560 
अनु. जमाती 70 0.082 1.553 0.000 1.6350 

7.5 HP 4,20,000 सवणसाधारर् 5914 24.839 24.839 198.710 248.3808 
अनु. जाती 886 1.861 35.351 0.000 37.2120 
अनु. जमाती 700 1.47 27.93 0.000 29.4000 

 
 

एकूर् 

 सवणसाधारर् 59138 118.36 118.36 946.8766 1183.5966 
अनु. जाती 8858 8.865 168.427 0.0000 177.2920 
अनु. जमाती 7004 7.008 133.153 0.0000 140.1610 

एकूर् 75000 134.233 419.94 946.8766 1501.0496 
प्रशासकीय खचण      30.0209 30.0209 
एकूर्      976.8975 1531.0705 
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पैकी सन 2019-20 या आर्थथक वषात अथणसंकस्ल्पत करण्यात आलेल्या तरतूदीमधून 
आवश्यकतेनुसार पनुर्थववनयोजनाने अथवा ववना अथणसकंस्ल्पत वनयतव्यय परुवार्ी मागर्ीद्वारे 
अथणसंकस्ल्पत करुन देण्यात यावा. तसेच उवणवरत आवश्यक वनधी सन 2020-21 च्या वनयतव्यातनू 
अथणसंकस्ल्पत करुन उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 
            आवदवासी उपयोजनेंतगणत 5 टक्के लाभाथी वहस्सा वगळता उवणवरत एकूर् 95 टक्के 
वहस्सा संबधीत ववभागाच्या ववना अथणसंकस्ल्पत वनयतव्ययातून उपलब्ध करुन द्यावयाचा 
असल्याने आवदवासी ववकास ववभागने अनुसूवचत जमातीच्या अजणदारासंाठी राज्य शासनाचा 
एकूर् वहस्सा रू.133.153 कोटी पैकी सन 2019-20 या आर्थथक वषात अथणसकंस्ल्पत करण्यात 
आलेल्या तरतूदीमधून आवश्यकतेनुसार पनुर्थववनयोजनाने अथवा ववना अथणसकंस्ल्पत वनयतव्यय 
परुवार्ी मागर्ीद्वारे अथणसकंस्ल्पत करुन देण्यात यावा. तसेच उवणवरत आवश्यक वनधी सन 2020-
21 च्या वनयतव्यातनू अथणसकंस्ल्पत करुन उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 
अवतवरक्त वीज ववक्रीकर वसुली    
              योजनेच्या टप्पा-2 व 3 च्या अंमलबजावर्ीकवरता लागर्ारा अवतवरक्त वनधी उपलब्ध 
करण्यासाठी वद.26 वडसेंबर, 2018 च्या अवधसूचनेनुसार वदनांक 01.01.2019 पासून शहरी व 
ग्रामीर् भागातील औद्योवगक व वावर्स्ज्यक वीज ग्राहकांकडून महाराष्ट्र वीजचे्या ववक्रीवरील कर 
अवधवनयम, 1963 अंतगणत सद्य:स्स्थतीत आकारण्यात येर्ाऱया वीजववक्री करात 10 पैशांनी वाढ 
करुन अवतवरक्त वीज ववक्रीकर आकारण्याबाबत घेण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळाच्या वनर्णयानुसार 
आकारण्यात येईल. असा अवतवरक्त वीज ववक्री कराव्दारे जमा होर्ारा वनधी हा 
महाववतरर्कडील एस्क्रो खात्यात परस्पर जमा करण्यात यावा.  असा अवतवरक्त वाढीव वीज 
ववक्रीवरील कर हा योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी लागर्ाऱ या कालावधी परुता मयावदत राहील.  
यात जमा होर्ाऱ या रकमेचा तपशील ववद्यतु वनरीक्षक यानंी दर मवहन्यास शासनास सादर करावा.  
सदर वनधीतून महाववतरर्साठी रक्कम आहवरत करण्यापवूी शासनाची मान्यता घेण्यात यावी.   
योजनेचा प्रशासकीय खचण    

शासन वनर्णय वदनाकं 31 जानेवारी, 2019 अन्वये योजनेची प्रवसध्दी कररे्, समन्वय 
साधने व प्रशासकीय खचासाठी महाववतरर् कंपनीला प्रकल्प खचाच्या 2 टक्के वनधी देण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आताच्या टप्पा-2 व 3 साठी 2 टक्के वनधी देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे.  त्यानुसार सदर रक्कम रुपये 30.0209 कोटी इतकी येत असनू ती प्रकल्प 
खचात समाववष्ट्ट करुन येर्ाऱ या एकूर् रुपये 1531.0705 कोटी रकमेच्या प्रकल्प खचास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
 

5.    लाभाथी वनवडीचे वनकष:- 

1) सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱयाकंडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे, अस े
सवण शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकऱयांकडे पारंपावरक पध्दतीने ववद्युत जोडर्ी 
झालेली नसरे् आवश्यक आहे.   

2) ५ एकरापयंत शेतजमीन धारक शेतकऱयास ३ अश्वशक्ती क्षमते पयंतच ेसौर कृषी पंप व ५ 
एकरापेक्षा जास्त शेतजमीन धारक शेतकऱयास ५ अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषी पंप देय 
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राहील. ५ एकर क्षेत्रापके्षा जास्त शेतजमीन धारर् करर्ाऱया लाभार्थ्यास भौगोवलक 
पवरस्स्थतीनुसार पंपासाठीची मागर्ी ववचारात घेऊन 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषीपंप 
देय राहील.  

3) राज्यातील पारंपवरक ऊजवे्दारे ववद्युतीकरर् न झालेले शेतकरी,ववद्युतीकरर्ासाठी वन 
ववभागाचे ना हरकत प्रमार्पत्र वमळत नसलेले शेतकरी, महाववतरर् कंपनीकडे ववद्युत 
जोडर्ीसाठी पैस े भरूनही प्रलंवबत असर्ाऱया ग्राहकांपैकी/शेतकऱयांपैकी, ज्यांना 
नजीकच्या काळात ववद्युत जोडर्ी वमळरे् शक्य नाही अस ेशेतकरी, अवतदुगणम भागतील 
शेतकरी, महाराष्ट्र शासनाच्या धडक ससचन योजने अंतगणत लाभ घेतलेले शेतकरी यांना 
सदर योजने अंतगणत प्राधान्य राहील. 

4) वयैस्क्तक सकवा सामुदावयक शेततळे, वववहर, बोअरवले, बारमाही वाहर्ारी नदी/नाले 
यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरी सुध्दा या योजनेसाठी पात्र राहतील. 

5) शेतकऱ यांकडील बोअरवले, वववहर व नदी इ.वठकार्ी शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध आहे, 
याची खात्री महाववतरर् कंपनीद्वारा वनवित केलेल्या सक्षम प्रावधका -याकडून करण्यात 
येईल. 

6) सदर योजनेंतगणत सौर कृषी पंप संच सकमतीच्या सवणसाधारर् गटाच्या लाभार्थ्यांने १० टक्के 
व अनुसूवचत जातीच्या व अनुसूवचत जमातीच्या लाभार्थ्यांने 5 टक्के लाभाथी वहस्सा म्हर्नू 
भररे् आवश्यक राहील.  

6.  योजनेच्या अमंलबजावर्ीकरीता वनमार् करण्यात आलले्या यंत्रर्ा:- 
     सदर योजनेची राज्यात अंमलबजावर्ी वववहत कालावधीत करण्याची संपरू्ण जबाबदारी 
महाववतरर् कंपनीची राहील. 

7. योजनेच्या अमंलबजावर्ीसाठी व संवनयंत्रर्ासाठी राज्यस्तरीय सुकार् ू(Steering Committee) 
सवमती-: 
            सदर योजना महाववतरर् कंपनीद्वारे राबववण्यात येत असली तरी या योजनेच्या 
अंमलबजावर्ीतील अडीअडचर्ी, आवश्यकतेनुसार योजनेत बदल व त्या वषाच्या योजनेच्या 
प्रगतीच्या अनुषंगाने अथणसकंस्ल्पत वनयतव्ययाच्या मयादेत वनधी उपलब्धता करण्याकरीता 
राज्यस्तरावर राज्यस्तरीय सुकार् ूसवमती (Steering Committee) स्थापन करण्यात येत आहे. 
त्या सवमतीची रचना पढुीलप्रमारे् असेल :-  

प्रधान सवचव (ऊजा)                                                         अध्यक्ष 
प्रधान सवचव, कृषी व पदुम ववभाग  सदस्य 
प्रधान सवचव, पार्ी परुवठा व स्वच्छता ववभाग सदस्य 
प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास ववभाग सदस्य 
सवचव, सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग सदस्य  
व्यवस्थापकीय संचालक, महाववतरर् कपनंी मयावदत  सदस्य सवचव 
महासंचालक, महाऊजा  सदस्य 
संचालक, भजूल सवके्षर् व ववकास यंत्रर्ा सदस्य 
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8.   उपरोक्त सवमतीच ेअवधकार खालीलप्रमारे् असतील :- 

अ) योजनेच्या वनवित केलेल्या कायणपध्दतीनुसार योजनेची अंमलबजावर्ी कररे् व त्यात 
आवश्यकता पाहून योग्य ते बदल कररे्, 

आ) योजना राबववतांना येर्ाऱया अडचर्ी दूर कररे्, 
इ) महाववतरर् कंपनीने मागर्ी केलेल्या वनधीच्या अनुषंगाने त्या वषाच्या योजनेच्या 

प्रगतीच्या अनुषंगाने अथणसकंस्ल्पत वनयतव्ययाच्या मयादेत वनधी उपलब्ध कररे्, 
ई) गुर्वता आश्वासन (Quality Assurance), 
उ) योजनेच ेकाम वळेेत परू्ण करण्याबाबत योजनेच्या कामावर वनयंत्रर् ठेवरे्, 
ऊ) सौर पंपाच ेवजल्हा वनहाय उविष्ट्टे ठरववरे् / वाटप कररे् वा आवश्यतेनुसार त्यात बदल 

कररे् 
ऋ) अध्यक्षांच्या संमतीने इतर अवधकारी/ ससं्था आमंत्रीत कररे् 

    .9या योजनेच्या अमंलबजावर्ीसाठी खालीलप्रमारे् कायणपध्दती राहील-: 
1) राज्यात सदर योजना महाववतरर् कंपनीकडून प्रामुख्याने वजल्हावधकारी, महाऊजा, 

सामावजक न्याय ववभाग, आवदवासी ववकास ववभाग, भजूल सवके्षर् ववकास यंत्रर्ा, 
वजल्हा कृषी अवधकारी इ. याचं्या समन्वयाने राबववण्यात येईल. 

2) या योजनेची प्रवसध्दी महाववतरर् कंपनीद्वारे करण्यात येईल. योजनेची प्रवसध्दी व 
समन्वय साधण्यासाठी येर्ारा प्रशासकीय खचण एकूर् वनधीच्या २ टक्के राहील. 

3) योजनेची अंमलबजावर्ी करतांना लाभार्थ्यांकडे शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध 
करण्याची जबाबदारी महाववतरर् कंपनीव्दारा वनवित केलेल्या सक्षम 
प्रावधकाऱयाकडून खात्री करून घेण्यात यावी. सदर योजनेत लाभाथी वनवडीची 
प्रवक्रया कमी अवधीत परू्ण होण्याच्या दृष्ट्टीने महाववतरर् कंपनीव्दारा ऑनलाईन 
तयार करण्यात आलेल्या पोटणलचा वापर करण्यात येईल, ज्यामध्ये अजणदाराला 
वववहत नमुन्यातील अजासोबत आवश्यक कागदपत्र े अपलोड करण्याची सुववधा 
असेल. अजणदाराचे स्थळ परीक्षर् महाववतरर् कंपनीव्दारा करण्यात येऊन लाभाथी 
वनवडीच्या वनकषानुसार लाभार्थ्यांची वनवड करण्यात येईल. 

4) राज्य शासनाद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या एचव्हीडीएस योजनेंतगणत जथेे वीज 
परुवठा करण्याकवरता पायाभतू खचण हा रु. 2.5 लक्ष पके्षा जास्त आहे तेथे वीज 
ग्राहकांस सौर कृषी पंप देण्याची बाब ववचाराधीन आहे. या योजने अंतगणत लागर्ाऱया 
सौर कृषी पंपाकरीता खुल्या वनववदा प्रवक्रयेद्वारे महाववतरर्कडून करण्याच े
वनयोवजत आहे. लाभार्थ्यांना देण्यात येर्ाऱया नगांकरीता कायादेशही 
महाववतरर्तफे परुवठादारास देण्यात येतील.  

 

5) नवीन व नवीकरर्ीय ऊजा मंत्रालय, भारत सरकार यानंी ठरववलेल्या मागणदशणक 
तत्वानुसार सौर कृषीपंपाच े तांवत्रक मानदंडानुसार (Technical Specification) 
बनववण्याची जबाबदारी महाववतरर् कंपनीची राहील. तसेच योजनेच्या गुर्वत्ता 
वनयंत्रर्ाची जबाबदारी देखील महाववतरर् कंपनीचीच राहील.  
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6) महाववतरर् कंपनीद्वारा वनवित तांवत्रक मानदंडानुसार सोलार मोडयुल्स हे भारतीय 
बनावटीच ेव आय.ई.सी. (IEC) प्रमावर्त सकवा तत्सम राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय 
मानांकनानुसार प्रमावर्त असावते. याबाबत महाववतरर् कंपनीद्वारा सावहत्य 
परुवठादार कंपनीमध्ये सावहत्याची तांवत्रक मानदंडानुसार पाहर्ी करून 
सावहत्यांच्या योग्यतेबाबत खात्री करेल.  

7) सौर कृषीपपंाचा हमी कालावधी हा 5 वषांचा असरे् व सोलार मोडयुल्सची वॉरंटी 10 
वषांची असरे् आवश्यक आहे,  यासाठी आवश्यक अटींची कंत्राटामध्ये समावशे 
करण्यात येईल तसचे सौर कृषी पंपासाठी परुवठादाराकडून 5 वषांसाठीचा सवकंष 
देखभाल व दुरुस्ती करार (रु.100/- च्या स्टँम्स पेपरवर) महाववतरर्कडून करण्यात 
येईल.  हमी कालावधीत सरुक्षा अनामत/ बकँ गॅरंटी महाववतरर्कडे असल्याने 
प्रत्येक सेवा परुववली नाही तर ती रक्कम अशा रकमेतनू वसूल करण्यात येईल.  
तसेच प्रत्येक वजल्हयात दुरुस्ती कें द्र उभाररे् व तक्रार नोंदर्ीसाठी टोल फ्री क्रमांक 
उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी परुवठादाराची रावहल.  

8) सौर कृषीपंप आस्थावपत झाल्यानंतर तो संबवंधत लाभार्थ्यांस हस्तांतरीत करण्यात 
येईल. त्यानंतर त्याची दैनंवदन सरुवक्षतता करण्याची जबाबदारी संबवंधत लाभाथीची 
राहील. 

9) सौर कृषीपंप आस्थावपत झाल्यानंतर त्याची आस्थापना (Installation)व कायास्न्वत 
अहवाल (CommissioningReport) अवधक्षक अवभयंता, महाववतरर् यांच्याकडून 
महाववतरर् कायालयाच्या मुख्यालयास सादर करण्यात येईल.  

10) ववत्तीय सहाय्याच्या रकमेची मागर्ी करून सदर वनधी प्राप्त करून घेण्याची 
जबाबदारी महाववतरर् कंपनीची असेल. 

11) आस्थावपत करण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपाची तांवत्रक तपासर्ी महाववतरर् 
कंपनीमाफण त करण्यात येईल.  

12) योजनेची अंमलबजावर्ी करतांना त्यासाठी आवश्यक असर्ारे अजाचे वववहत नमनेु, 
आस्थापना अहवाल, उपयोवगता प्रमार्पत्र व अनुषंवगक बाबी व तांवत्रक तपासर्ी 
नमुना इ. महाववरर् कंपनीमाफण त वनगणवमत करण्यात येतील. 

13) सदर योजनेचे आवश्यक लेखे महाववतरर् कंपनीमाफण त ठेवण्यात येतील. 
14) राज्य शासनाच्या व इतर आर्थथक स्त्रोतातनू महाववतरर् कंपनीमाफण त प्राप्त होर्ाऱया 

वनधीच ेउपयोवगता प्रमार्पत्र व भौवतक व आर्थथक अहवाल वळेोवळेी सादर करेल. 
15) योजनेच्या आर्थथक भारात कोर्तीही वाढ न करता लाभार्थ्यांना देण्यात येर्ाऱ या सौर 

कृषीपंपासोबत दोन एलईडी डी.सी. बल्ब व एक मोबाईल चावजगं सॉकेट देण्यात 
येईल.  याची वनवड व कायणपध्दती वगेळयाने महाववतरर् कंपनीद्वारे वनवित करण्यात 
येईल. 

16) सदर योजना महाववतरर् कंपनीकडून राबववण्यात येत असल्याने महाववतरर् 
कंपनी, भजूल सवके्षर् ववकास यंत्रर्ा, महसूल ववभाग, कृषी ववभाग, आवदवासी 
ववकास ववभाग इत्यादी ववभागांची जबाबदारी व सहकायण खालीलप्रमारे् रावहल:- 
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अ.क्र. ववभागाच ेनाव  जबाबदारी  आवश्यक सहकायण  

1. महाववतरर् योजनेतील मंजूर वनकषांनुसार 
योजनेची अंमलबजावर्ी कररे्, सवण 
कायालये/ ववभागांसमवते समन्वय 
राखरे् व योजना वववहत मुदतीमध्ये 
राबवून पूर्ण कररे्. तसेच सौर 
कृषीपंपाची वनववदा आदशण वनववदा 
पवत्रकेचा अवलंब करून काढण्यात 
यावी.  

आवश्यकतेनुसार इतर 
ववभागांशी समन्वय साधून 
सहकायण कररे्. 

2. महाववतरर् 
कंपनी 

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

 

3. महसूल ववभाग लाभार्थ्यांकडे शेतजमीन नोंदीच े व 
पीक प्रकाराची पडताळर्ी करून 
प्रमावर्त कररे्. 

महाववतरर् अवधकाऱयांना 
आवश्यकतेनुसार सहकायण 
कररे्. 

4. कृवष ववभाग लाभार्थ्यांकडील शेतजमीन नोंदीच े व 
पीक प्रकारची पडताळर्ी करण्यास 
मदत कररे्. 

महाववतरर् अवधकाऱयांना व 
महसूल अवधकाऱयांना 
आवश्यतेनुसार सहकायण कररे्. 

5. आवदवासी 
ववकास ववभाग 

अनुसूवचत जमाती प्रवगातील 
लाभार्थ्यांची आवश्यकतेनुसार 
पडताळर्ी करून अहवाल देरे्. 

अनुसूवचत जमाती प्रवगातील 
लाभार्थ्यांची अंवतम वनवड 
करण्यास मदत कररे्. 

6. सामावजक 
न्याय ववभाग 

अनुसुवचत जाती प्रवगातील 
लाभार्थ्यांची आवश्यतेनुसार 
पडताळर्ी करून अहवाल देरे्. 

अनुसुवचत जाती प्रवगातील 
लाभार्थ्यांची अंवतम वनवड 
करण्यास मदत कररे्. 

 

 10. सदर योजनेतील सौर कृषीपपंाद्वारे झालेला वीज वापर  हा  अपारंपावरक ऊजा खरेदी 
बधंनासाठी (RPO) महाववतरर् कंपनीस ग्राह्य धरता येईल. 

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

12. या योजनेवरील खचण संबवंधत ववभागांच्या या योजनेसाठीच्या लेखावशषांतगणत करण्यात  
येईल. 

 13. सदर शासन वनर्णय वनयोजन ववभागाच्या अनौ. संदभण क्रमांक 398/1461, वदनाकं 
08.08.2019, ववत्त ववभागाच्या अनौ. संदभण क्रमांक 183/2019 वदनांक 11.09.2019, सामावजक 
न्याय ववभाग अनौ. संदभण क्र. 107 UOR, ववघयो, वद. 23.08.2019, आवदवासी ववकास ववभाग 
अनौ. संदभण क्र. 226 का-6, वद. 16.08.2019, कृवष ववभाग अनौ. संदभण क्र. 1/14.08.2019  व 
महसूल ववभाग अनौ. संदभण क्र. 45/2019/ज-1अ, वदनाकं 22.08.2019 अन्वये त्यानंी वदलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन वनगणवमत करण्यात येत आहे. 
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14.  सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं क्र. 201909111331276910 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, 
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 वनर्थमती 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, 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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