अटल सौर कृषी पंप योजना-2.
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊजा व कामगार ववभाग
शासन वनर्णय क्रमांक:-सौरप्र-२०१८/प्र.क्र.२३/ऊजा-७
हु तात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२.
वदनांक:- 0३ नोव्हेंबर, २०१८.

वाचा :१) उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग शासन वनर्णय क्र.सौरप्र-2014/प्र.क्र.219/ऊजा-7, वद.27.3.2015
२) उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग शासन वनर्णय क्र.सौरप्र-2014/प्र.क्र.219/ऊजा-7, वद.10.7.2015
३) उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग शासन वनर्णय क्र.सौरप्र-2014/प्र.क्र.219/ऊजा-7, वद.26.8.2015
४) उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग शासन वनर्णय क्र.सौरप्र-2014/प्र.क्र.219/ऊजा-7, वद.18.9.2015
५) उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग शासन वनर्णय क्र.सौरप्र-2014/प्र.क्र.219/ऊजा-7, वद.4.12.2015
६) उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग शासन वनर्णय क्र.सौरप्र-2016/प्र.क्र.319/ऊजा-7, वद.4.11.2016
७) उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग शासन वनर्णय क्र.सौरप्र-2014/प्र.क्र.219(भाग-3)/ऊजा-7,
वद.27.3.2015

प्रस्तावना:राज्यातील ववजेची वाढती मागर्ी व सध्याचा अपुरा पडत जार्ारा ऊजा वनर्ममती स्त्रोत यामुळे
पयायी, शाश्वत व वनरंतर नैसर्मगक स्त्रोतांपासून ववजवनर्ममती करून वतचा प्रभावी वापर करर्े अपवरहायण
बनले आहे.
केंद्र शासनाने राष्ट्रीय स्तरावर १ लाख नग सौर कृषीपंपाच्या योजनेसाठी रू. ४००.०० कोटी
एवढी तरतूद घोवषत केली होती. या अंतगणत राज्यासाठी केंद्र शासनाने त्यांचे पत्र वदनांक ९ वडसेंबर,
२०१४ रोजी ६१४० नग, वदनांक ३० वडसेंबर, २०१४ रोजी १,४०० नग व वदनांक २९ जानेवारी, २०१६
रोजी २,४६० नग असे एकूर् १०,००० नग सौर कृषीपंप आस्थावपत करण्यासाठी मंजुरी वदलेली होती.
त्यास अनुसरून एकूर् १०,००० नग सौर कृषीपंपाचे उविष्ट्ट वनवित करून त्यानुसार “अटल सौर
कृषी पंप योजना” च्या प्रस्तावास मंवत्रमंडळाची मान्यता घेऊन शासन वनर्णय क्र. सौरप्र-२०१४/
प्र.क्र.२१९/ऊजा-७, वदनांक २७ माचण, २०१५ व १४ जून, २०१७

अन्वये राज्याचे सौर कृषीपंप

आस्थावपत करण्याचे एकवत्रत धोरर् जाहीर करण्यात आले. सदर शासन वनर्णयातील नमूद अटी व
शतींबाबत योजनेच्या अंमलबजावर्ीत येर्ाऱ्या अडचर्ी ववचारात घेऊन काही अटी व शतींमध्ये
सुधारर्ा/बदल करून त्यानुसार शासन वनर्णय क्र. सौरप्र-२०१६/प्र.क्र.३१९/ऊजा-७, वदनांक ४
नोव्हेंबर, २०१६ अन्वये अटी व शतींमध्ये अंशत: बदल करण्यात आला.
२.

केंद्र शासनाने ववववध टप्पप्पयात मंजूरी वदलेल्या १०,००० नग आस्थावपत करण्यासाठी सौर

कृषीपंपाची योजना राज्यामध्ये महाववतरर् कंपनीमार्णत राबववण्यात येत आहे. सद्य:स्स्थतीमध्ये केंद्र
शासनाच्या मंजूरीनुसार पवहल्या टप्पप्पयातील एकूर् 6140 च्या उविष्ट्टांपैकी १२६८, दु सऱ्या
टप्पप्पयानुसार मंजूर २४६० पैकी २४६० असे एकूर् 3728 कृषीपंप आस्थावपत करण्यात आलेले आहेत.
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पवहल्या टप्पप्पयातील मंजूर कृषीपंप आस्थावपत करण्यात यावयाची मुदत वडसेंबर, २०१६ पयंत
संपली असली तरी राज्य शासनाने वडसेंबर, २०१७ पयंत मुदतवाढ दे ऊन सुरू ठे वली होती.
दरम्यान, केंद्र शासनाने त्यांच्या वदनांक १८/१०/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये २००० नग व वदनांक
१०/११/२०१७ रोजीच्या पत्रान्वये ५००० नग असे नव्याने एकूर् ७००० नग सौर कृषी पंप
आस्थावपत करण्यास नवीन अटी व शतींवर मान्यता वदली आहे . हे पाहता, या योजनेत सुकार्ू
सवमतीने घेतलेल्या वनर्णयानुसार ज्या लाभार्थ्यांनी या योजनेअंतगणत त्यांचे अंशदान भरले आहे
त्यास कृषीपंप दे ण्याच्या उिेशाने 5650 या संख्येवर योजना वसवमत करुन सदर योजनेतंगणत
वदनांक 31 ऑक्टोबर,2017 पयंत 5650 नग सौर कृषी पंप आस्थावपत करण्यात आले आहेत.
३.

केंद्र शासनाने आता नव्याने ७००० नग सौर कृषीपंप आस्थावपत करण्यास वदलेल्या

मान्यतेतील अटी व शतींमध्ये बदल, अंमलबजावर्ी यंत्रर्ेतील बदल, लाभाथींच्या वनकषातील
बदल ववचारात घेऊन तशी नव्याने योजना तयार करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन होती.
शासन वनर्णय :शासन वनर्णय, उद्योग,ऊजा व कामगार ववभाग, वदनांक 27 माचण, 2015 व वदनांक 14
जून, 2017 अन्वये 10,000 नग सौर कृषी पंपासाठी सुरु केलेली अटल सौर कृषीपंप योजना,
5,650 नग सौर कृषी पंप एवढ्या संख्येपयंत वसवमत करण्यात येत आहे . कृषी पंपापैकी ३७२८
सौर कृषी पंपासाठी केंद्र शासनाचे ववत्तीय सहाय्य वववहत वनकषानुसार उपलब्ध होर्ार आहे.
उवणरीत एकूर् 19२२ सौर कृषी पंपांसाठी केंद्र शासनाचे ववत्त सहाय्य उपलब्ध होर्ार नसल्याने
त्यासाठी आवश्यक असर्ारा अंदावजत एकूर् रू. 103.65 कोटी वनधी व अवतवरक्त वीज ववक्री
करातून (Tose) जमा झालेल्या वनधी यामधून महाववतरर् कंपनीस टप्पप्पया-टप्पप्पयाने

अदा

करण्यास तसेच केंद्र शासनाने नव्याने मंजूर केलेले 7000 नग पारेषर् ववरवहत सौर कृषी पंप
यासाठी वववहत केलेल्या अटी व शतींवर आस्थावपत करण्यास व त्यासाठीचा आवश्यक असर्ारा
वनधी अवतवरक्त वीज ववक्री करातून (TOSE) जमा झालेल्या वनधीमधून तसेच इतर स्त्रोतांमधून
खचण करण्यास या वनर्णयान्वये शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
1. योजनेचे उविष्ट्टकेंद्र शासनाने पारेषर् ववरवहत सौर कृषी पंप राज्यात आस्थावपत करण्यास वदलेल्या
मान्यतेनुसार एकूर् ७००० नग पारेषर् ववरवहत सौर कृषी पंप आस्थावपत करण्याचे उविष्ट्ट या
योजनेतंगणत ठे वण्यात येत आहे.
या योजनेमुळे शेतक-यांना ससचनासाठी वदवसा वीज उपलब्ध करर्े शक्य होर्ार
असून राज्य शासनाची पारं पावरक पध्दतीने कृषीपंप जोडर्ीसाठी लागर्ा-या खचात व राज्य
शासनाद्वारे सबसीडीपोटी दे ण्यात येर्ा-या अनुदानात बचत करण्याचे उविष्ट्ट आहे.
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२.

उविष्ट्टाचे अश्वशक्ती वनहाय वाटपकेंद्र शासनाद्वारे मान्य केलेल्या एकूर् 7000 नग सौर कृषीपंपापैकी सवणसाधारर्पर्े

पूवानुभव, अपेवित मागर्ी व सकमतीचा ववचार करुन 25% पंप हे 3 अश्वशक्ती (Horse
power) िमतेचे व 75% पंप हे 5 अश्वशक्ती (Horse power) िमतेचे असतील.त्यानुसार 3
HP चे 1750 व ५ HP चे 5250 एवढी उविष्ट्टांची वनविती करण्यात येत आहे. त्यापैकी ३
HPच्या एकूर् मयादे चे 20:80 या प्रमार्ात 350 इतके नग AC पंप व 1400 DC पंप, तसेच ५
HP च्या एकूर् मयादे चे 20:80 या प्रमार्ात 1050 इतके नग AC पंप व 4200 इतके नग DC
पंप असे 7000 सौर कृषीपंपाच्या उविष्ट्टांचे वगीकरर् राहील.
३ HP व ५ HP पंपाच्या एकूर् उविष्ट्टांच्या 22.5% इतके पंप केंद्र शासनाच्या मंजूरीच्या
अटीनुसार अनुसूवचत जाती व अनुसूवचत जमाती करीता राखीव राहतील. असे करताना
लोकसंख्येच्या ववस्तृत प्रमार्ानुसार त्याचे पुन्हा अनुक्रमे 13.5% व 9% गृहीतक वाटपाकरीता
वनवित केले आहे. उवणवरत ७७.५ टक्के उविष्ट्ट सवणसाधारर् वगाच्या लाभार्थ्यांकवरता वाटप
होर्े वनयोवजत आहे. त्यानुसार राज्यस्तरावर एकूर् 7000 कृषीपंपांचे उविष्ट्ट या शासन
वनर्णयासोबतच्या वववरर्पत्र “अ” नुसार अश्वशक्ती व प्रकारनुसार उविष्ट्टांचे सवणसाधारर्,
अनुसूवचत जाती व अनुसूवचत जमातीच्या लाभार्थ्यांकवरता वाटप करण्यात येईल.
वरील उविष्ट्टांचे वजल्हावनहाय वाटपाचे अवधकार राज्यस्तरीय सुकार्ू सवमतीस
राहतील, जेर्ेकरून सदर वाटपावर आवश्यकता व मागर्ीनुसार सवनयंत्रर् ठे वर्े सुलभ
होईल. सदर सवमतीव्दारे वजल्हावनहाय सौर कृषी पंपाची संख्या वनवित करण्यात येईल.
३. योजनेसाठी लागर्ारा वनधी व वनधीचा स्त्रोत:केंद्र शासनाव्दारे दे ण्यात आलेले उविष्ट्ट व वदनांक १५ जून, २०१८ च्या त्यांच्या
कायालयीन ज्ञापनानुसार (Office Memorandum) वववहत केलेली ३ व ५ HP कवरता
आधारभूत सकमत खालीलप्रमार्े आहे:अनु क्र.

सौर

कृषी केंद्र

शासनाने

वनवित केंद्र वहस्सा प्रवत राज्य

पंपाची िमता व केलेली आधारभूत सकमत नग

प्रवत

प्रकार

(रुपये)

(रूपये)

(रूपये)

१

३ एच पी एसी

२,४०,०००

६०,०००

१२,०००

२

३ एच पी डीसी

२,५५,०००

६३,७५०

१२,७५०

३

५ एच पी एसी

३,२५,०००

६५,०००

१६,२५०

४

५ एच पी डीसी

३,८५,०००

७७,०००

१९,२५०

वहस्सा
नग

वरील मान्यता ववचारात घेता, ७००० सौर कृषीपंपाच्या एकूर् योजनेसाठी रू. २३९.९२५०
कोटी इतक्या रक्कमेची आवश्यकता भासर्ार आहे. यात केंद्र शासनाचा अपेवित वहस्सा,
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राज्य शासनाचा वहस्सा, लाभाथी वहस्सा व उवणवरत रकमांची आवश्यकता पवरगवर्त करण्यात
आली असून स्त्रोत वनहाय लागर्ारी रक्कम पुढीलप्रमार्े आहे:(अ) लाभाथी वहस्सासवणसाधारर् गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता ५४२४ सौर कृषीपंप वाटप वनयोवजत असून
त्यांच्याकवरता लाभाथी वहस्सा 5% असेल. याकवरता रू. ९.२९५६ कोटी इतका वनधी लागर्ार
आहे. अनुसूवचत जाती व अनुसूवचत जमातीच्या लाभाथांसाठी 5% लाभाथी वहस्स्यापैकी 2.5 %
लाभाथी वहस्सा अनुसूवचत जाती व अनुसूवचत जमातीच्या लाभार्थ्यांकडू न घेण्याचे प्रस्ताववत
असून त्यानुसार अनुसूवचत जातींच्या लाभार्थ्यांकवरता असर्ाऱ्या ९४५ सौर कृषी पंपाकवरता रू.
८०.९८ लि व ६३१ अनुसूवचत जमातींच्या लाभार्थ्यांकडू न रू. ५४.०५ लि घेण्याचे प्रस्ताववत
आहे व वततकाच वनधी अवतवरक्त वीज ववक्री कराच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्याचे प्रस्ताववत
आहे.
(ब) राज्य शासनाचा वहस्साराज्य शासनाच्या अथणसंकस्ल्पय अनुदानातून दे ण्यात येर्ारा ५% वहस्सा कायम
ठे वण्यात आला आहे . अशी रक्कम रू. ११.९९६३ कोटी इतकी पवरगवर्त होत आहे. यावशवाय,
यापूवी आस्थावपत झालेल्या ३७२८ सौर कृषी पपांकवरता राज्य शासनाचा उवणवरत वहस्सा रू.
६.३६ कोटी ववतरीत करर्े अपेवित आहे. याकवरता उद्योग, ऊजा व कामगार ववभागाच्या
मागर्ी क्र. के-६,२८१०, नवीन व नवीकरर्ीय ऊजा, ०२-सौर ऊजा,१०२ प्रकाश व्होल्ट,
(०१)-सौर ऊजा कृषीपंप बसववण्याचा कायणक्रम, (०१)(०१), सौर ववजेवरील कृषीपंप
बसववण्यासाठी सहायक अनुदान, (राज्य वहस्सा 5 टक्के) (कायणक्रम), ३३, अथणसहाय्य,
(२८१००९०२) या लेखाशीषाखाली उपलब्ध असर्ाऱ्या अथणसंकल्पीय तरतूदीतून उपलब्ध
करण्यात येईल. सन २०१८-१९ या वषाकवरता रू. ५० कोटी इतकी तरतूद अथणसक
ं स्ल्पत
करण्यात आली आहे.
(क) केंद्र शासनाचा वहस्साकेंद्र शासनाचा वहस्सा हा ३ HP व ५ HP करीता केंद्रीय आधारभूत सकमत गृवहत धरुन
अनुक्रमे 25% व 20% असा केंद्र शासनाच्या अटी व शतीनुसार गृहीत धरुन पवरगवर्त
करण्यात आला आहे. अशी रक्कम रू. ५०.१९ कोटी इतकी पवरगवर्त होत आहे. केंद्र
शासनाचा वहस्सा परस्पर महाऊजास उपलब्ध करून दे ण्यात येत असल्याने अथणसंकस्ल्पय
तरतूद करण्यात आलेली नाही.
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(ड) उवणवरत वहस्साउवणवरत वहस्याची रक्कम रू. १६७.०९२८ कोटी इतकी पवरगवर्त होत असून यात
अनुसुवचत जाती जमाती यांच्याकवरता असर्ाऱ्या २.५% इतका लाभाथी वहस्सा व केंद्र, राज्य व
लाभाथी वहस्सा वगळू न कृषीपपांकवरता लागर्ाऱ्या रक्कमा अंतणभत
ू करण्यात आल्या आहेत.
याची उभारर्ी पुढीलप्रमार्े करण्यात येत आहे:१)

13 व्या ववत्त आयोगातून महाऊजाला दे ण्यात येर्ारे अनुदान13 व्या ववत्त आयोगाच्या वशर्ारशीनुसार ववद्युत प्रर्ालीशी जोडण्यात येर्ा-या नवीन

व नवीकरर्ीय ऊजा स्त्रोतापासून वीज वनर्ममती प्रकल्प उभारण्याच्या कामावर आधावरत
प्रोत्साहनपर अनुदान म्हर्ून रु.961.03 कोटी इतका वनधी केंद्र शासनाकडू न राज्य
शासनास प्राप्पत झाला आहे. सदरच्या वनधीचा वववनयोग राज्य शासनाद्वारे मुख्य सवचव
यांच्या अध्यितेखालील उच्चस्तरीय सवनयंत्रर् सवमतीच्या वदनांक 16.8.2016 च्या
बैठकीत मान्यता प्राप्पत करुन त्याचा वववनयोग करण्याबाबतचा शासन वनर्णय वदनांक
15.10.2016 रोजी वनगणवमत करण्यात आला. त्यानुसार महाऊजा या संस्थेस रु.188.01
कोटी इतके अनुदान अनुज्ञय
े ठरववण्यात आले आहे . यापैकी रू. १५ कोटी इतकी रक्कम
महाऊजास ववतरीत करण्यात आली आहे. यातून उवणवरत रु.100 कोटी इतका वनधी
“अटल सौर कृषीपंप योजना” या योजनेकरीता उपलब्ध करुन दे ण्यात येत आहे .
याकवरता मुख्य सवचव यांच्या अध्यितेखाली असर्ाऱ्या सवमतीकडू न वववनयोगात बदल
करण्याबाबत मान्यता घेऊन वनधी उपलब्ध करण्याची कायणवाही यथावकाश करुन
त्याप्रमार्े आदे श स्वतंत्रवरत्या वनगणवमत करण्यात येतील. सदरचा वनधी या ववभागाच्या
मागर्ी क्र. के-६,२८१०-नवीन व नवीकरर्ीय ऊजा, १०५, सहायभूत कायणक्रम (०१)
नवीकरर्ीय ऊजा अंतगणत ववद्युत ग्रीड उभारर्ी कायणक्रम (केपुयो), (०१) (०१) १३ व्या ववत्त
आयोगाच्या वशर्ारशीनुसार प्रोत्साहन अनुदान (कायणक्रम), २१ पुरवठा व सामुग्री, ३१
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर), (२८१००९११) या लेखावशषाखालील उपलब्ध असर्ाऱ्या
अनुदानातून उपलब्ध करण्याचे वनयोवजत आहे. सन २०१८-१९ या वषाकवरता रू.
२५९.५३ कोटी इतकी अथणसंकस्ल्पय तरतूद उपलब्ध आहे.
२)

अवतवरक्त वीज ववक्रीकर वसुलीअ)

शासन अवधसूचना क्रमांक- सौरप्र-2015/ प्र.क्र.48/ ऊजा-1, वदनांक 21

एवप्रल, 2015 नुसार तत्कालीन दरात 1.04 पैसे प्रवत युवनट या दराने वाढ करून
अवतवरक्त वीज ववक्रीकर वसुली करण्यात येत आहे.
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शासन वनर्णय, वदनांक 10 जुलै, 2015 व वदनांक 26 ऑगस्ट,2015 नुसार
अवतवरक्त वीज ववक्रीकराद्वारे जमा होर्ारा वनधी या योजनेसाठी खचण करण्याबाबतची
कायणपध्दती वनवित केली आहे.
अवतवरक्त वीज ववक्रीकराद्वारे जमा होर्ाऱ्या वनधीतूनच महाववतरर् कंपनीने
योजनेच्या खचासाठी उभारावयाच्या कजाची रक्कम टप्पप्पया-टप्पप्पयाने परतर्ेड करावयाची
होती. तथावप, महाववतरर् कंपनीने कजण न काढता जून -2018 पयंत अवतवरक्त वीज
ववक्रीकराद्वारे (Tose) जमा झालेली रक्कम रु.103 कोटी एस्क्रो खात्यातून समायोवजत
केली आहे. त्यामुळे उक्त नमूद शासन वनर्णयातील कायणपध्दतीनुसार जेवढी रक्कम एस्क्रो
खात्यात ठे वर्े अपेवित आहे, तेवढी रक्कम, वनवित केलेल्या कायणपध्दतीनुसार
महाववतरर् कंपनीने एस्क्रो खात्यात प्रवतपूतीत करावी.
ब) “अटल सौर कृषीपंप योजना” या योजनेकवरता अवतवरक्त वीज ववक्री करातून जमा
होर्ारा वनधी शासनाच्या मान्यतेने खचण करण्यास महाऊजास मान्यता दे ण्यात येत आहे ,
त्यानुसार आवश्यकतेप्रमार्े महाऊजाने शासनाकडे मागर्ी करावी.
क) शासन अवधसूचना क्र.सौरप्र-2015/प्र.क्र.48/ऊजा-1, वदनांक 21.4.2015 नुसार
1.04 पैसे प्रवत युवनट या दराने अवतवरक्त वीज ववक्रीकर वसुली त्या दराने यापुढेही सुरु
ठे वण्यास व एस्क्रो खात्यात परस्पर जमा करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे.
4. लाभाथी वनवडीचे वनकष:१)

सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध
आहे, असे सवण शेतकरी पात्र राहतील. मात्र अशा शेतकऱ्यांकडे पारंपावरक
पध्दतीने ववद्युत जोडर्ी नसावी.

२)

५ एकरापयंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ३ अश्वशक्ती िमतेचा सौर कृषी पंप
व ५ एकरापेिा जास्त शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ५ अश्वशक्ती िमतेचा सौर
कृषी पंप दे य राहील.

३)

राज्यातील

पारंपवरक

ऊजेव्दारे

ववद्युतीकरर्

न

झालेले

शेतकरी,

ववद्युतीकरर्ासाठी वन ववभागाचे ना हरकत प्रमार्पत्र वमळत नसलेले
शेतकरी, महाववतरर् कंपनीकडे ववद्युत जोडर्ीसाठी पैसे भरूनही प्रलंवबत
असर्ाऱ्या ग्राहकांपैकी/शेतकऱ्यांपैकी, ज्यांना नजीकच्या काळात ववद्युत
जोडर्ी वमळर्े शक्य नाही असे शेतकरी, अवतदु गणम भागतील शेतकरी,
महाराष्ट्र शासनाच्या धडक ससचन योजने अंतगणत लाभ घेतलेले शेतकरी यांना
सदर योजने अंतगणत प्राधान्य राहील.
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४)

वैयस्क्तक सकवा सामुदावयक शेततळे , बारमाही वाहर्ारी नदी/नाले यांच्या
शेजारील शेतजमीन धारक शेतकरी सुध्दा या योजनेसाठी पात्र राहतील.

५)

सदर योजनेंतगणत सौर कृषी पंपासाठी ५ टक्के लाभाथी वहस्सा म्हर्ून भरर्े
लाभधारकास आवश्यक रावहल.

5.

योजनेच्या अंमलबजावर्ीकरीता वनमार् करण्यात आलेल्या यंत्रर्ा१) सदर योजनेची केंद्र शासनाच्या या संदभातील मान्यतेच्या अटी व शतीनुसार
राज्यात अंमलबजावर्ी वववहत कालावधीत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी
महाऊजाची राहील.
2)

वजल्हास्तरीय सवमती
राज्य

शासनाने

वनवित

केलेल्या

वनकषानुसार,

लाभार्थ्यांची

वनवड

करण्यासाठी वजल्हापातळीवर सवमती स्थापन करण्यात येत आहे.
सदरील सवमतीचे खालीलप्रमार्े सदस्य असतील:वजल्हावधकारी

अध्यि

तहवसलदार , महसूल ववभाग

सदस्य

वजल्हा अधीिक, कृवष ववभाग

सदस्य

सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्यार् ववभाग

सदस्य

ववरष्ट्ठ वैज्ञावनक, भूजल सवेिर् व ववकास यंत्रर्ा

सदस्य

प्रकल्प अवधकारी, आवदवासी ववकास ववभाग

सदस्य

अधीिक अवभयंता, महाववतरर्

सदस्य

ववभागीय महाव्यवस्थापक, महाऊजा

सदस्य सवचव

उपरोक्त सवमतीचे अवधकार व जबाबदाऱ्या खालीलप्रमार्े राहतील:अ) योजनेच्या उपरोक्त वनकषांनुसार पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करर्े.
ब) पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीतून वजल्हावनहाय उविष्ट्टांच्या मयादे त अंवतम लाभार्थ्यांची
वनवड करर्े.
क) भूजल सवेिर् व ववकास यंत्रर्ा यांचेकडू न तयार करण्यात आलेला ववभागवार
भूजल उपलब्धता नकाशा आधारभूत मानून वजल्हा सवमतीने लाभार्थ्यांची वनवड
करर्े बंधनकारक राहील.
ड) वजल्हा सवमतीव्दारे अंवतम लाभार्थ्यांची वनवड करून यादी प्रकावशत करेल व ती
महाऊजास उपलब्ध करुन दे ईल. अशा अंवतम लाभार्थ्यांना सौर कृषी पंप देण्याची
कायणवाही महाऊजाकडू न करण्यात येईल.
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इ) एखादया ५ एकरपयंत िेत्र धारर् करत असर्ा-या लाभार्थ्यांकडू न तीन
अश्वशक्तीपेिा जास्त अश्वशक्तीच्या सौर कृषी पंपाची मागर्ी आल्यास सवमतीद्वारा
एकूर् वजल्हयास मंजूर कृषी पंपाच्या मयादे त, आवश्यकतेची खात्री करुन त्यास
मंजूरी दे ता येईल.
3) योजनेच्या दे खरे खीसाठी सुकार्ू (Steering Committee) सवमतीची स्थापना:सदर योजना केंद्र शासनाच्या मान्यतेच्या अटी व शतींच्या अधीन राहू न महाऊजा
यांच्याद्वारे राबववण्यात येत असली तरी या अंमलबजावर्ीतील अडीअडचर्ी व
आवश्यकतेनुसार योजनेत बदल करण्याकरीता राज्य स्तरावर राज्यस्तरीय सुकार्ू
सवमती (Steering Committee) स्थापना करण्यात येत आहे . सदर सवमतीची रचना
पुढीलप्रमार्े राहीलप्रधान सवचव (ऊजा)

अध्यि

अपर मुख्य सवचव, कृषी व पदु म ववभाग

सदस्य

प्रधान सवचव, पार्ी पुरवठा व स्वच्छता ववभाग

सदस्य

प्रधान सवचव, आवदवासी ववकास

सदस्य

सवचव, सामावजक न्याय व ववशेष सहाय्य ववभाग

सदस्य

अध्यि व व्यवस्थापकीय संचालक, महाववतरर् कंपनी म.

सदस्य

महासंचालक, महाऊजा
अवत. महासंचालक, महाऊजा

सदस्य सवचव
सदस्य तथा समन्वयक

संचालक, भूजल सवेिर् व ववकास यंत्रर्ा

सदस्य

सहाय्यक संचालक (लेखा), महाऊजा

सदस्य

उपरोक्त सवमतीचे अवधकार खालीलप्रमार्े असतील:अ) योजनेच्या वनवित केलेल्या कायणपध्दतीनुसार योजनेची अंमलबजावर्ी
करर्े व त्यात आवश्यकता पाहू न योग्य ते बदल करर्े,
आ) योजना राबववतांना येर्ाऱ्या अडचर्ी दू र करर्े,
इ) गुर्वता आश्वासन (Quality Assurance) खात्री करर्े,
ई) योजनेचे काम वेळेत पूर्ण करण्याबाबत योजनेच्या कामावर वनयंत्रर् ठे वर्े,
उ) सौर पंपाचे वजल्हा वनहाय उविष्ट्ट ठरवर्े / वाटप करर्े व आवश्यकतेनुसार बदल
करर्े.
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6.

या योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी खालीलप्रमार्े कायणपध्दती वनवित करण्यात येत

आहे:1)

राज्यात सदर योजना महाऊजाकडू न प्रामुख्याने वजल्हावधकारी, महाववतरर्,
सामावजक न्याय ववभाग, आवदवासी ववकास ववभाग, भूजल सवेिर् ववकास यंत्रर्ा,
वजल्हा कृषी अवधकारी,इ. यांच्या समन्वयाने राबववण्यात येईल.

2)

या योजनेची प्रवसध्दी महाऊजाकडू न करण्यात येईल.
ख्

3)

योजनेतील सौर कृषी पंपासाठी शासनाद्वारे ठरववलेल्या वनकषानुसार व वजल्हावनहाय
उविष्ट्टांच्या मयादे त लाभार्थ्यांची वनवड वजल्हास्तरीय सवमतीद्वारे करण्यात येईल.
सवमतीने वशर्ारस केलेल्या पात्र लाभार्थ्यांकडू न सौर कृषीपंप बसववण्यासाठी
आवश्यक लाभाथी वहस्सा महाऊजाच्या संबंधीत वजल्हास्तरीय/ ववभागीय कायालयात
जमा करून घेण्यात येईल.

4)

सदर योजनअंतगणत लागर्ा-या 7000 नगांकरीता केंद्र शासनाचे आदशण वनववदा
पवत्रका (Standard Bid Document) चा अवलंब करुन खुल्या वनववदा प्रवक्रयेद्वारे

महाऊजातर्े वनववदा प्रवक्रया राबववण्यात येईल. पात्र लाभार्थ्यांना दे ण्यात येर्ा-या
कृषी पंपाकरीताचे कायादेश महाऊजामार्णत पुरवठादारास दे ण्यात येतील.
5)

नवीन व नवीकरर्ीय ऊजा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी ठरववलेल्या मागण दशणक
तत्वानुसार सौर कृषीपंपाचे तांवत्रक मानदं डानुसार (Technical Specification)
बनववण्याची जबाबदारी महाऊजाची राहील. तसेच योजनेच्या गुर्वत्ता वनयंत्रर्ाची
जबाबदारी महाऊजाची राहील.

6)

केंद्र शासनाने सौर ऊजेवर आधावरत पंपाकवरता ठरववलेल्या वकमान तांवत्रक
मानदं डानुसार सोलार मोडयुल्स हे भारतीय बनावटीचे व आय.ई.सी. (IEC) प्रमावर्त
सकवा तत्सम राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार

प्रमावर्त

आर.एर्.आय.डी. (RFID) टॅ ग सुववधेसह पुरववर्ारे पुरवठादार असावेत.

तसेच
याबाबत

महाऊजामार्णत सावहत्य पुरवठादार कंपनीमध्ये सावहत्याची तांत्रीक मानदं डानुसार
पहार्ी करून सावहत्यांच्या योग्यतेबाबत खात्री करण्यात येईल.
7)

नवीन व नवीकरर्ीय ऊजा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी ठरववलेल्या मागण दशणक
तत्वानुसार सौर कृषीपंपाचा हमी कालावधी हा ५ वषांचा असर्े व सोलर मोडयुल्सची
वॉरंटी १० वषाची असर्े बंधनकारक राहील. यासाठी आवश्यक असर्ाऱ्या अटींचा
कंत्राटामध्ये समावेश करण्यात येईल तसेच सौर कृषी पंपासाठी पुरवठादाराकडू न ५
वषासाठीचा सवणकष दे खभाल व दु रूस्ती करार (रू. १००/- च्या स्टॅ म्प पेपरवर)
महाऊजा कडू न नोंदर्ीकृत करून घेण्यात येईल.
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8)

सौर कृषीपंप आस्थावपत झाल्यानंतर तो संबंवधत लाभार्थ्यास हस्तांतरीत करण्यात
येईल. त्यांनतर त्याची दै नंवदन दे खभाल व देखरेख करण्याची जबाबदारी संबंवधत
लाभाथींची राहील.

9)

सौर कृषी पंप आस्थावपत झाल्यानंतर त्याची आस्थापना (Installation ) व कायास्न्वत
अहवाल (Commissioning Report) ववभागीय महाव्यवस्थापक, महाऊजाद्वारे
महाऊजाच्या मुख्यालयास महासंचालक,महाऊजा यांना सादर करतील.

10)

केंद्र शासनाकडे उपयोवगता प्रमार्पत्र दे ऊन वववत्तय सहाय्याच्या रक्कमेची मागर्ी
करून सदर वनधी प्राप्पत करून घेण्याची जबाबदारी महाऊजाची राहील.

11) आस्थावपत करण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपाची तांवत्रक तपासर्ी महाऊजामार्णत
करण्यात येईल.
12)

योजनेची अंमलबजावर्ी करताना त्यासाठी आवश्यक असर्ारे अजाचे वववहत नमुने,
आस्थापना अहवाल, उपयोवगता प्रमार्पत्र व अनुषंवगक बाबी व तांवत्रक तपासर्ी
नमुना इ. महाऊजामार्णत वनगणवमत करण्यात येतील.

13)

सदर योजनेचे आवश्यक लेखे महाऊजाद्वारे ठे वण्यात येतील.

14) राज्य शासनाच्या व इतर आर्मथक स्त्रोतातून महाऊजास प्राप्पत होर्ा-या वनधीचे
उपयोवगता प्रमार्पत्र व भौवतक व आर्मथक अहवाल महाऊजा वेळोवेळी शासनास
सादर करेल.
15) सदर योजना महाऊजाकडू न राबववण्यात येत असल्याने महाववतरर् कंपनी, भूजल
सवेिर् ववकास यंत्रर्ा, कृषी ववभाग, आवदवासी ववकास ववभाग इत्यादी ववभागांची
जबाबदारी व सहकायण खालीलप्रमार्े राहील:अ.क्र.
१

ववभागाचे नाव
महाऊजा

जबाबदारी
केंद्र

शासनाने

वनकषांनुसार
करर्े,
समन्वय

ठरवून

योजनेची

सवण

आवश्यक सहकायण
वदलेल्या आवश्यकतेनुसार

अंमलबजावर्ी इतर

ववभागांशी

कायालये/ववभागांसमवेत समन्वय

राखर्े

व

योजना

मुदतीमध्ये राबवून पूर्ण करर्े.

साधून

वववहत सहकायण करर्े.
व तसेच

सौर कृषीपंपाची वनववदा केंद्र शासनाच्या
आदशण वनववदा प्रवक्रयेचा अवलंब करुन
काढण्यात यावा.
२

महाववतरर्

सौर कृषीपंप आस्थावपत करण्यासाठी महाऊजा

कंपनी

इच्छु क लाभार्थ्यांकडे पारं पावरक पध्दतीने अवधकाऱ्यांना
वीज जोडर्ी नसल्याबाबतचे प्रमार्पत्र आवश्यकतेनुसार
दे र्े.

सहकायण करर्े.
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३

भूजल

सवेिर् जलस्त्रोतांचे ववभागवार भूजल उपलब्धता महाऊजा

ववकास यंत्रर्ा

नकाशे वजल्हा सवमतीस उपलब्ध करून अवधकाऱ्यांना
दे र्े.

आवश्यकतेनुसार
सहकायण करर्े.

४

महसूल ववभाग

लाभार्थ्यांकडे शेतजमीन नोंदीचे व पीक महाऊजा
प्रकाराची पडताळर्ी करून

प्रमावर्त अवधकाऱ्यांना

करर्े.

आवश्यकतेनुसार
सहकायण करर्े.

5

कृवष ववभाग

लाभार्थ्यांकडील शेतजमीन नोंदीचे व पीक महाऊजा
प्रकारची

पडताळर्ी

करण्यास

मदत अवधकाऱ्यांना

करर्े.

व

महसूल अवधका-यांना
आवश्यकतेनुसार
सहकायण करर्े.

6

आवदवासी

अनुसूवचत जमाती प्रवगातील लाभार्थ्यांची अनुसूवचत

ववकास ववभाग

पडताळर्ी करून अहवाल देर्े.

जमाती

प्रवगातील
लाभार्थ्यांची

अंवतम

वनवड करण्यास मदत
करर्े.
7

सामावजक
ववभाग

न्याय अनुसूवचत जाती प्रवगातील लाभार्थ्यांची अनुसूवचत
पडताळर्ी करून अहवाल देर्े.

जाती

प्रवगातील
लाभार्थ्यांची
वनवड

अंवतम
करण्यास

मदतकरर्े.

१६) योजना राबववताना जलस्त्रोताबाबत पार्ीपुरवठा ववभागाने खालीलप्रमार्े वदलेल्या
सूचनांचा ववचार वजल्हास्तरीय सवमतीने करावा:१)

राज्यामध्ये ७४ अवतशोवषत व ४ शोवषत पार्लोट िेत्रे आहेत. अवतशोवषत
(पजणन्याद्वारे होर्ा-या पुनभणरर्ाच्या तुलनेत 100% पेिा जास्त उपसा) व शोवषत
(पजणन्याद्वारे होर्ा-या पुनभणरर्ाच्या तुलनेत 90-100% उपसा) पार्लोट
िेत्रामध्ये, ससचनाकरीता नवीन वववहर/ इंधन वववहर/ कुपनवलका खोदण्यास
महाराष्ट्र भूजल (ववकास व व्यवस्थापन) अवधवनयम, 2009 मधील कलम-8 (१)
नुसार मनाई आहे. त्याचप्रमार्े या पार्लोट िेत्रामध्ये अस्स्तत्वातील वववहरी/
सवधन वववहरी/कुपनवलकांमधून आर्खी उपसा झाल्यास भूजलाच्या उपलब्धतेवर
ववपवरत पवरर्ाम होऊ शकतो. या कारर्ांमुळे अवतशोवषत व शोवषत पार्लोट
िेत्रामध्ये अटल सौर कृवष पंप योजना राबववण्यात येऊ नये.

2)

राज्यामध्ये 111 अंशत: शोवषत पार्लोट िेत्रे आहेत. या पार्लोट िेत्रामध्ये
पुनभणरर्ाची योजना राबववण्याच्या अटीवर ससचनाकरीता नवीन वववहर/ सवधन
वववहर/ कुपनवलका खोदता येते. याचप्रमार्े राज्यातील अंशत: शोवषत पार्लोट
िेत्रामध्ये अस्स्तत्वात असलेल्या वववहर/ सवधन वववहर/ कुपनवलकांवर अटल सौर
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कृवष पंप योजना मधून सौर पंप लावण्याकरीता भूजल पुनभणरर् योजना
राबववण्याची अट कायम ठे वण्यात यावी.
3)

संचालक, भूजल सवेिर् आवर् ववकास यंत्रर्ा यांचे पत्र क्र.एस/जीएसडीए/
एसआर/जन/४२६५/90,वद.26.6.1990 नुसार कठीर् पाषार्ातील प्रदे शामध्ये
सवधन वववहर हा भूजलाचा शाश्वत स्त्रोत नसल्याने, ससचनासाठी खोदण्यात
आलेल्या सवधन वववहरींवर अटल सौर कृषी पंप योजना राबववण्यात येऊ नये.
तथावप, गाळाच्या प्रदे शामध्ये कुपनवलकांवर अटल सौर कृवष पंप योजना
राबववण्यास हरकत नाही.

४)

अटल सौर कृवष पंप योजना मध्ये जलस्त्रोतांचे ववभागवार नकाशे वजल्हा
सवमतीस उपलब्ध करुन दे ण्याची जबाबदारी भूजल सवेिर् आवर् ववकास
यंत्रर्ेवर सोपववण्यात आलेली आहे.

तथावप, भूजल सवेिर् आवर् ववकास

यंत्रर्ेकडे शेतक-यांच्या ससचन स्त्रोतांचे नकाशे उपलब्ध नाहीत. त्याऐवजी भूजल
उपलब्धता नकाशे (GROUNDWATER PROSPECT MAPS) उपलब्ध असून
सदर नकाशे वजल्हा सवमतीस उपलब्ध करुन देता येतील. त्याचप्रमार्े या
नकाशांच्या वाचनामध्ये महाऊजा अवधका-यांना आवश्यकतेनुसार भूजल सवेिर्
आवर् ववकास यंत्रर्ेकडू न सहकायण करण्यात येईल.
7.

योजनेचे र्ायदे खालीलप्रमार्े आहेत:१) शेतक-याला ससचनासाठी वदवसा वीज उपलब्ध करर्े शक्य होर्ार आहे.
२) शेत जवमन ओवलताखाली येर्े :या योजने अंतगणत ७००० नग सौर कृषी पंप आस्थावपत झाल्यानंतर त्यामुळे
अंदावजत वकमान १४००० हेक्टर शेतजवमन ओवलताखाली येईल.
३)

पारंपावरक पध्दतीने कृषीपंप वीज जोडर्ीसाठी कराव्या लागर्ाऱ्या खचात
बचत:महाववतरर् कंपनीच्या दरपत्रकाप्रमार्े प्रती कृवषपंप वीज जोडर्ीकवरता अंदाजे
रू. १.७६ लि इतका सरासरी खचण येतो. सौर ऊजेवर आधावरत ७००० कृषीपंप
वीज जोडर्ी दे ण्याच्या या योजनेमुळे पारंपावरक पध्दतीने कृषी पंप वीज
जोडर्ीसाठी लागर्ाऱ्या खचात अंदाजे १२३.२० कोटी इतकी बचत अपेवित
आहे .

४) कृषी पंप वीज वबलापोटी शासनाकडू न दे ण्यात येर्ाऱ्या सबवसडीमधील बचत:महाराष्ट्र राज्य वीज वनयामक आयोगाने कृषी पंप ग्राहकांसाठी प्रवत युवनट रू.
3.13 पैसे इतका दर वनवित ठे वलेला आहे. यापैकी शासनाकडू न ३ अश्वशक्ती
(HP) पयंत वीजभार असलेल्या कृषी ग्राहकास रू. २.०३ पैसे व ५ अश्वशक्ती (HP)
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पयंत वीजभार असलेल्या कृषी ग्राहकास रू. १.७३ पैसे इतकी प्रवत युवनटमागे
सबवसडी महाववतरर् कंपनीस वदली जाते. सौर ऊजेवर आधावरत ७००० कृषीपंप
वीजजोडर्ी दे ण्याच्या या योजनेमुळे शासनाकडू न कृषी पंप वीज वबलापोटी
दे ण्यात येर्ाऱ्या सबवसडीमध्ये प्रवतवषी साधारर्पर्े रू.4.20 कोटी व १५ वषाच्या
कायणकालामध्ये सबवसडीमध्ये एकूर् साधारर्पर्े रू. 63 कोटी इतकी बचत
अपेवित आहे .
५) क्रॉस सबवसडीमध्ये बचत:औद्योवगक व वावर्स्ज्यक ग्राहकांस आकारलेल्या सौर ऊजेवर आधावरत ७०००
कृषीपंप दे ण्याच्या या योजनेमुळे सदरील क्रॉस सबवसडीमध्ये प्रवतवषी रू.11.21
कोटी व १५ वषाच्या कायणकालामध्ये क्रॉस सबवसडी अंदाजे रू. 168.25 कोटींनी
कमी होऊ शकेल. त्यामुळे इतर ग्राहकांचे (औद्योवगक व वावर्स्ज्यक ) वीज दर
कमी होतील व राज्यात औद्योवगक ववकासास चालना वमळे ल.
६) यामुळे पारंपावरक व अपारंपावरक पध्दतीने करण्यात वीज वनर्ममतीत बचत होर्ार
आहे. तसेच पयावरर्ाचे रिर् होर्ार आहे.
8.

सदर शासन वनर्णय वनयोजन ववभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्रमांक-204/1461

वद.22.10.2018 अन्वये वदलेल्या अवभप्रायानुसार तसेच ववत्त ववभागाच्या अनौपचावरक संदभण क्रमांक216/18/व्यय-16 वद.31.10.2018 नुसार वदलेल्या सहमतीस अनुसरुन वनगणवमत करण्यात येत
आहे .
9.

सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. 201811031831134610 असा आहे. हा आदे श
वडजीटल स्वािरीने सािांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Nitin
Gaikwad
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( वनतीन गायकवाड )
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
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 पिनेता, ववधानसभा/ववधान पवरषद, ववधान भवन मुंबई,
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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-1/2,

15)

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर-1/2,

16)

वनवासी लेखा परीिा अवधकारी, मुंबई,

17)

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

18)

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

19)

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

20)

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत वनर्ममती कंपनी मया.,मुंबई,

21)

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत पारे षर् कंपनी मया.,मुंबई,

22)

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

23)

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

24)

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

25)

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