महावितरण कंपनीला मुख्यमंत्री सौर कृवि
पंप योजनेसाठी सिवसाधारण लाभार्थी
वहस्सस्सयापोटी सन 2020-21 मध्ये अनुदान
वितवरत करण्याबाबत....
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, उजा ि कामगार विभाग
शासन वनणवय क्रमांकः बीयुडी-२०१9/प्र.क्र. 60/ऊजा-७.
मादाम कामा मागव, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२.
तारीख: 23 फेब्रुिारी, 2021.
िाचा :1) उद्योग,ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणवय क्र.सौरप्र-2014/प्र.क्र.219/ऊजा-7, वद.27.03.2015 ि
वदनांक 14.06.2017
2) उद्योग,ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणवय क्र.सौरप्र-2016/प्र.क्र.319/ऊजा-7, वद.04.11.2016
3) उद्योग,ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणवय क्र.सौरप्र-2018/प्र.क्र.401/ऊजा-7, वद.15.11.2018
4) उद्योग,ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणवय क्र. बीयुडी-2019/प्र. क्र.28/ऊजा-7 वद.28.02.2019
5) उद्योग,ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणवय क्र.बीयुडी-2019/प्र.क्र.60/ऊजा-7, वद.06.03.2019
6) उद्योग,ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणवय क्र.बीयुडी-2019/प्र.क्र.60/ऊजा-7, वद.01.08.2019
7) उद्योग,ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणवय क्र.बीयुडी-2019/प्र.क्र.60/ऊजा-7, वद.19.03.2020

8) वित्त विभाग, शासन पवरपत्रक क्र.अर्थवसं-२०20/प्र.क्र.64/अर्थव-३, वद. 16 एवप्रल, २०20
9) वित्त विभाग, शासन वनणवय क्रमांक अर्थवस-2020/प्र. क्र. 65/अर्थव -3, वदनांक 04 मे, 2020
10) उद्योग,ऊजा ि कामगार विभाग शासन वनणवय क्र.बीयुडी-2019/प्र.क्र.60/ऊजा-7, वद.19.06.2020
11) महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मयावदत, मुंबई यांचे क्र. का.सं/वित्त/ महावितरण/2020-21/16905,
वदनांक 14.10.2020 चे पत्र.

प्रस्सतािना :शेतकऱ्याला वदिसा ससचन करणे शक्य व्हािे ि राज्य शासनाची पारंपावरक पध्दतीने कृिीपंप
जोडणीसाठी लागणाऱ्या खचात ि राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपोटी दे ण्यात येणा-या अनुदानात बचतीचे
उविष्ट्ट साध्य व्हािे याकरीता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृिी िापरासाठी पारे िण विरहीत १ लक्ष सौर कृिीपंप
टप्पप्पयाटप्पप्पयात उपलब्ध करुन दे ण्याच्या “मुख्यमंत्री सौर कृिीपंप योजनेस” वदनांक 15 नोव्हें बर, 2018च्या ि
वदनांक 11 सप्पटेंबर, 2019 च्या शासन वनणवयाद्वारे मान्यता दे ण्यात आली आहे . “मुख्यमंत्री सौर कृिीपंप
योजना” ही पूणवत: राज्य शासनाची योजना असून या योजनेअंतगवत टप्पप्पयाटप्पप्पयाने एक लक्ष सौर कृिीपंप
आस्सर्थावपत करण्याचे वनयोवजत आहे . पवहल्या टप्पप्पयात 25 हजार नग सौर कृिीपंप आस्सर्थावपत करण्यात आले
असून दुसऱ्या ि वतसऱ्या एकत्रीत टप्पप्पयात 75 हजार नग सौर कृिी पंप आस्सर्थावपत करण्याचे उविष्ट्ट वनवित
करण्यात आले आहे . सिवसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य शासनाच्या अर्थवसंकल्ल्पय अनुदानातून 10
टक्के वहस्ससा दे ण्यात येणार असून 10 टक्के लाभार्थी वहस्ससा ि उिववरत 80 टक्के महावितरण कडील एस्सक्रो
खात्यात िाढीि िीज विक्रीिरील करामधून परस्सपर जमा होणाऱ्या रक्कमेतन
ू अदा करण्यात येणार आहे .
शासन वनणवयानुसार दु सऱ्या टप्पप्पयातील 75 हजार नग सौर कृिीपंपाच्या सिवसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांचा
राज्य शासनाच्या अनुदानाचा 10 टक्के वहस्ससा रुपये 118.36 कोटी पवरगणीत करण्यात आलेला आहे . सदर
प्रयोजनासाठी सन 2019-20 रुपये 3.37098 कोटी तरतूद वितरीत करण्यात आली. आता वित्त विभागाच्या
वदनांक 04 मे, 2020 च्या शासन

वनणवयातील सूचना विचारात घेऊन रुपये 25.00 कोटी तरतूद

महावितरणला रोखीने वितरीत करण्याचे वदनांक 19 जुन, 2020 रोजी आदे श वनगववमत करण्यात आले

शासन वनणवय क्रमांकः बीयुडी-२०१9/प्र.क्र. 60/ऊजा-७.

तर्थावप, बीडीएस प्रणालीिर बील वनर्ममतीिर वनबंध असल्याने सदर तरतूद प्रत्यक्ष वितरीत करता आली नाही.
पवरणामी सदर आदेश अवधक्रवमत करण्यात येत आहे त.
महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीकडू न वनधी मागणीबाबतच्या प्राप्पत प्रस्सतािानुसार ३ ि ५ अश्वशक्तीच्या
47589 सिवसाधारण गटातील लाभार्थ्यांनी सौर कृवि पंप आस्सर्थावपत करण्यासाठी पुरिठादारांची वनिड
करण्यात आली असून यामध्ये शासन वहस्ससा रु. 79.57 कोटी आहे. सदर शासन वहस्सस्सयाच्या रक्कमेपैकी रुपये
62.50 कोटी तरतूद महावितरणला रोखीने वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .

शासन वनणवय :“मुख्यमंत्री सौर कृिीपंप योजना” ही पूणवत: राज्य शासनाची योजना असून या योजनेअंतगवत
सिवसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य शासनाच्या अर्थवसंकल्ल्पय अनुदानातून 10 टक्के वहस्ससा दे ण्यात
येणार असून शासन वनणवयानुसार दु सऱ्या ि वतसऱ्या एकत्रीत टप्पप्पयात 75000 नग सौर कृिीपंपातील
सिवसाधारण गटाच्या 47589 लाभार्थ्यांचा राज्य शासनाच्या अनुदानाच्याटक्के 10 वहस्सस्सयापोटी उपलब्ध
तरतूदीनुसार रुपये 62.50 कोटी (रुपये बासष्ट्ट कोटी पन्नास लाख फक्त) रक्कम अध्यक्ष ि व्यिस्सर्थापकीय
संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मयावदत, प्रकाशगड, िांद्रे (पुि)व , मुंबई यांना वितवरत

करण्यास शासनाची मंजूरी दे ण्यात येत असून सदर वनधी त्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे .
२.

सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री. उ. द. िाळुं ज, सह सवचि (ऊजा), उद्योग,ऊजा ि कामगार

विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना वनयंत्रक अवधकारी ि श्री. ना. रा. ढाणे, अिर सवचि, उद्योग ऊजा ि
कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणून घोवित करण्यात येत आहे .
3.

सौर उजा कृविपंप बसविण्याचा कायवकम अंतगवत विविध योजनेिरील खचाचा, उविष्ट्टे ि प्रत्यक्ष साध्यता

याबाबतच्या मावहतीसह मावसक ि त्रैमावसक अहिाल लगतच्या मवहन्याच्या १० तारखेपयंत महावितरणने
शासनास सादर करण्यात यािा. या शासन वनणवयान्िये मंजूर करण्यात आलेल्या वनधीची रक्कम केिळ
“मुख्यमंत्री सौर कृिीपंप योजना” अंतगवत सौर उजा कृविपंप बसविण्याचा कायवकमाच्या अंमलबजािणीसाठी
सन २०20-21 या आर्मर्थक ििासाठी खचव करण्यात येईल याची महावितरणकडू न खातरजमा करण्यात यािी.

4.

सदर वनधीच्या लेख्यासंबध
ं ीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मयावदत,

प्रकाशगड, िांद्रे (पुि)व , मुंबई यांनी आिश्यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे
तपासणीसाठी सादर करािीत.
5.

याबाबतचा खचव “मागणी क्रमांक-के-6, 2810, निीन ि निीकरणीय ऊजा, 02, सौर 102, प्रकाश

होल्ट, (01) सौर उजा कृविपंप बसविण्याचा कायवकम (01)(01) सौर िीजेिरील कृवि पंप बसविण्यासाठी
सहायक अनुदान (कायवक्रम), (राज्य वहस्ससा 5 %) 33 अर्थव सहाय्य (28100902)” या लेखाशीिाखाली
सन 2020-21 या आर्मर्थक ििासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यािा.
6.

सौर उजा कृविपंप बसविण्याचा कायवकम अंतगवत सन 2020-21 या आर्मर्थक ििासाठी सदर वनधीच्या

लेख्यासंबध
ं ीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मयावदत, प्रकाशगड, िांद्रे (पुि)व , मुंबई यांना
वनधी वितरीत करतांना महाराष्ट्र विवनयोजन अवधवनयम, 2020 शासन पवरपत्रक वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थवसंपृष्ट्ठ 3 पैकी 2

शासन वनणवय क्रमांकः बीयुडी-२०१9/प्र.क्र. 60/ऊजा-७.

२०20 /प्र.क्र.64 / अर्थव-३, वद. 16 एवप्रल, २०20 च्या सोबतच्या पवरवशष्ट्टातील तपासणी सूचीमधील लागू
असलेल्या अटींची पूतवता होत असून, वित्त विभाग, शासन वनणवय क्रमांक अर्थवस-2020/प्र. क्र. 65/अर्थव-3,
वदनांक 04 मे, 2020 मधील अटींची पूतवता होत असल्याचे प्रमावणत करण्यात येत आहे . सदर शासन वनणवय
वित्त विभागाच्या अनौपचावरक संदभव क्र.34, व्यय-16, वद.11.02.2021 अन्िये मान्यता वदल्यानुसार
प्रशासकीय विभागाच्या अवधकारात वनगववमत करण्यात येत आहे.

7.

सदर शासन वनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्सर्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202102231446384210 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्सिाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार ि नािाने,

Nanasaheb
Rajaram Dhane
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( ना. रा. ढाणे )
अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. अध्यक्ष ि व्यिस्सर्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मयावदत, प्रकाशगड, िांद्रे
(पुि)व , मुंबई.
2. सवचि महाराष्ट्र विद्युत वनयामक आयोग 13 ,िा मजला, िल्डव रेड सेंटर, कुलाबा, मुंबई 1
3. मा .विरोधी पक्ष नेता, विधानपवरिद /विधानसभा, विधानभिन, मुंबई 32
4. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 400020
5. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 400020
6. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर,
7. अवधदान ि लेखा अवधकारी,रालेवि/अराप, मुंबई 400001
8. अवधदान ि लेखा अवधकारी, अवधदान ि लेखा कायालय. िांद्रे पूिव , मुंबई 400051
9. उप सवचि (ऊजा-५) ,उद्योग ऊजा ि कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई -32
10. वित्त विभाग, अर्थवसंकल्प-१४, व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२
11. मुख्य विद्युत वनरीक्षक ,उद्योग ऊजा ि कामगार विभाग,३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ट्ण
चेंबर
ू कर मागव, चेंबर
ू मुंबई.
12. अिर सवचि ( ऊजा-३), उद्योग, ऊजा ि कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२
13. वनिड नस्सती, ऊजा-7
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