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 प्रस्तावना  :- 
राज्यातील ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनी हवलगीकरण झाले आिे अशा हठकाणच्या 

कृषी वाहिनी सौर ऊजाद्वारे हवद्यतुीकरण केल्यास पारंपाहरक हवजेची मोठ्या प्रमाणात बचत िोऊ शकते. 
अशा बचत झालेल्या वीजेचा वापर इतर उत्पादनक्षम कामासंाठी िोऊ शकत, पहरणामी  मिाहवतरण कंपनीचा 
वीजेच्या खरेदीवर िोणारा खचण कमी िोईल व  पारंपाहरक वीजेची बचत िोईल.  तसेच मिाहवतरण  कंपनीच्या 
मिसूलात वाढ िोण्यास मदत िोईल आहण वाहणज्ज्यक व औद्योहगक ग्रािकासंाठी वीजेचा दर कमी 
राखण्यासिी मदत िोईल.  या सवण बाबी तसचे राज्यातील शेतकऱयानंा मािक दरात व त्याचं्या सोयीनुसार 
वीज पुरवठा उपलब्ध व्िावा या दृज्ष्ट्िकोनातून राज्यात सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्याची बाब 
शासनाच्या हवचाराधीन िोती.  त्यानुसार संदभण क्र. १ येथील शासन हनणणयान्वये राज्यात “मुख्यमंत्री सौर कृषी 
वाहिनी योजना” लागू करण्यात आली. सदर योजनेअंतगणत राळेगणहसध्दी, हज. अिमदनगर व कोळंबी, हज. 
यवतमाळ येथे पथदशी प्रकल्प मंजुर करण्यात आले आिेत.  सदर प्रकल्पाचंी अंमलबजावणी/ कायणन्वयन 
करताना कािी अडचणी अंमलबजावणी यंत्रणा व त्यास सिाय्यभतू असणाऱया पुरक यंत्रणाचं्या हनदशणनास 
आल्या. योजनेच्या शासन हनणणयात अनु.क्र. २३ येथे या योजनेची अंमलबजावणी योग्य हरतीने िोण्याच्या 
दृष्ट्िीने प्रधान सहचव (ऊजा) याचं्या अध्यक्षतेखाली सहमती गठीत करण्यात आली असून त्याबाबतचा शासन 
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हनणणय संदभाधीन  अनु. क्र. ५ नुसार  हनगणहमत करण्यात आला आिे. योजनेचा व त्याअंतगणत मंजुर प्रकल्पाचा 
वळेोवळेी हवभागाव्दारे आढावा घेण्यात आला असून त्यात प्रामुख्याने कािी बाबी, योजना गहतमान व 
पहरणामकारक अंमलात आणण्याच्या दृष्ट्िीने, आवश्यक वािल्या आिेत. अशा  अडचणींबाबत मिाहनर्ममती 
/मिाहवतरण/मिाऊजा यानंी योजनेत सुचहवलेले बदल/सुधारणा  सहमतीव्दारा हवचारात घेण्यात येऊन 
योजनेची गतीने व पहरणामकारक अंमलबजावणी िोण्याच्या दृष्ट्िीने संदभण क्र. १ येथील शासन हनणणय हद. १४ 
जुन, २०१७ मध्ये सुधारणा/बदल करण्याची बाब शासनाच्या हवचाराहधन िोती.  
शासन हनणणय :- 

 “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना” या योजनेची अंमलबजावणी करताना उदभवणाऱया/ 
येणाऱया अडचणींबाबत मिाहनर्ममती /मिाहवतरण/मिाऊजा यानंी वळेोवळेी हनदशणनास आणलेले, 
सुचहवलेले बदल लक्षात घेता, संदभाधीन क्र. ५ यथेील शासन हनणणयानुसार गठीत सहमतीने केलेल्या 
हशिारशींनुसार संदभण क्र. १ येथील शासन हनणणय हद. १४ जुन, २०१७ मध्ये खालीलप्रमाणे 
सुधारणा/बदल  करण्यात येत आिेत:- 
१. राज्यातील ग्रामीण भागामधील  सौर ऊजा प्रकल्पातून हनमाण िोणारी वीज कृषी हिडरव्दारे  
शेतकऱयानंा  हदवसा उपलब्ध करून देण्यात येईल. यास मिाराष्ट्र वीज हनयामक आयोगाची मान्यता 
घेण्यात येईल. 
2. सदरच्या योजनेस  गतीमानता व अंमलबजावणीत लवहचकता येण्यासाठी प्रकल्पपरत्व े
मिाहनर्ममती कंपनी या  अंमलबजावणी यंत्रणेव्यहतहरक्त मिाहवतरण कंपनीस   अंमलबजावणी यंत्रणा  
म्िणनू  घोषीत करण्यात येत आिे.  सदर योजनेच्या अंमलबजावणीच्या िप्पप्पयामध्ये त्या त्या हववहक्षत 
हठकाणी मिाऊजा तसेच  मिाहनर्ममती/मिापारेषण/ मिाहवतरण या कंपन्याचंािी सिभाग असेल. 
३. अंमलबजावणी यंत्रणेव्दारे  राज्यातील 11 के.व्िी. ते 132 के.व्िी. वीज उपकें द्राच्या २ हक.मी. ते 
३ हक.मी. ( अपवादात्मक पहरज्स्थतीत  ५ हक.मी.)  परीघातील शासकीय जमीन उपलब्धतेचा शोध घेण्यात 
येईल. तसेच सदर हठकाणी असलेल्या वीज उपकें द्राची क्षमता आहण शासकीय जमीनीची उपलब्धता  व  
जहमनीचा मित्तम वापर िोण्याच्या दृष्ट्िीने  वीज हनर्ममतीची क्षमता हवचारात घेऊन, सौर कृषी वाहिनी 
प्रकल्पाची हनवड  करण्यात येईल. तत्पूवी त्याबाबत आवश्यकतेनुसार मिाऊजा/ मिाहनर्ममती/ 
मिापारेषण/मिाहवतरण कंपनी याचं्यासमवते समन्वय राखून अशा  प्रकल्पाच्या प्राथहमक व्यविायणतेबद्दल 
त्याचं्याकडून मान्यता  अंमलबजावणी यंत्रणा घेईल.  हवहवध िप्पप्पयात या कंपन्यांचे  सुचहवलेले अहभप्राय 
सज्म्महलत करून घेतील.   
४. सौर कृषी वाहिनी योजनेच्या प्रकल्पाकहरता हनहित केलेली शासकीय जमीन 30 वषाच्या 
कालावधीकहरता नाममात्र रू.1/-  या दराने भाडेपट्टीने त्या त्या हवभागाच्या व मिसूल हवभागाच्या 
मान्यतेने उपलब्ध करण्यासाठी स्वतंत्रपणे धोरणात्मक व सहवस्तर आदेश मिसूल हवभागाकडून  सदंभण 
क्र. २ येथे नमूद केल्यानुसार हनगणहमत करण्यात आले आिेत. त्यात मिाहनर्ममतीसि योजनेकरीता 
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अंमलबजावणी यंत्रणा म्िणनू घोषीत करण्यात येणाऱया यंत्रणेस जहमन भाडेपियाने उपलब्ध 
करण्याबाबत बदल करण्यात येतील.  अशी जहमन मिसूल हवभाग अंमलबजावणी यंत्रणेस  ३० वषाच्या 
भाडेपियाने देईल.  त्यानुसार करारनाम्यात योग्य  अिी व शती नमुद करण्यात येतील.  सौर ऊजा 
प्रकल्पासाठी खाजगी जहमनधारकिी आपली पहडक जहमन भाडेकराराने (Lease Basis)  देऊ शकतील.  
याबाबतच्या भाडेपियाचा दर अंमलबजावणी यंत्रणेव्दारे हनहित करण्यात येईल.गायरान जहमनी 
हजल्िाहधकारी याचं्याकडून हमळहवण्यात येतील. 
५. सौर कृहष वाहिनीला उपलब्ध करुन देण्यात येणारी जमीन अकृहषक (NA) करण्याची गरज 
रािणार नािी. अंमलबजावणी यंत्रणा योजनेअंतगणत अंहतम करण्यात येणाऱया प्रकल्पाचंी नोंदणी प्रथम 
मिाऊजाकडे करतील व त्याकहरता मिाऊजा कोणतेिी शुल्क आकारणार नािी.    
६. प्रकल्पाची प्राथहमक व्यविायणता हनहित झाल्यावर अंमलबजावणी यंत्रणेव्दारे PPP (Public-
Private Partnership) तत्वावर हविीत कायणपध्दतीने पारदशणक व स्पधात्मक हनहवदा प्रहक्रया वा उलि 
बोली  (Competitive Bidding/ERA) राबवून खाजगी गंुतवणकूदाराची हनवड करण्यात येईल. Bidding 
Cap हनहित करताना प्रधान सहचव (ऊजा) याचं्या अध्यक्षतेखाली सहमतीची मान्यता घ्यावी.  स्पधात्मक 
हनहवदा प्रहक्रया वा उलि बोली ( Competitive Bidding Process/ERA)साठी  कें द्र शासन/मिाराष्ट्र 
शासन/मिाराष्ट्र हवद्यतु हनयामक आयोग याचंे मागणदशणक तत्व े हवचारात  घेण्यात येतील.   
७. प्रस्ताहवत हठकाणी खाजगी गंुतवणकूदाराकडून सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी  
अंमजलबजावणी यंत्रणेकडून योग्य तो करार २५ वषाच्या  अथवा हववहक्षत कालावधीकहरता करण्यात 
येईल.  त्यामध्ये वीज खरेदी करार (PPA)  व त्याबाबतच्या  अिी व शतींचा समावशे असेल. 
हवकासकाकडून खरेदी केलेली वीज अंमलबजावणी यंत्रणा जर मिाहनर्ममती कंपनी असल्यास ती  
मिाहवतरण कंपनीला हवक्री करेल. अशी वीज मिाहवतरण कंपनीला हवक्री करताना त्यात मिाहनर्ममती 
कंपनीस अशा वीजेसाठी येणाऱया व्यवस्थापन खचाचा समावशे करून त्याप्रमाणे मिाहनर्ममती कंपनी व 
मिाहवतरण कंपनी याचं्यात वीज हवक्री करार (Power Sale Agreement) करण्यात येईल. अशा  वीज  
खरेदी/हवक्री करारास (PPA/PSA) व व्यवस्थापन खचास मिाहनर्ममती/मिाहवतरण कंपनीकडून 
मिाराष्ट्र हवद्यतु हनयामक आयोगाची मान्यता घेण्यात येईल. मिाहवतरण कंपनीव्दारा राबहवण्यात 
येणाऱया प्रकल्पामंध्ये वीज हवक्री करारास मिाहवतरण कंपनी मिाराष्ट्र हवद्युत हनयामक आयोगाची 
मान्यता घेईल. अंमलबजावणी यंत्रणेव्दारे करण्यात येणाऱया सवण करारामध्ये शासनाचे हित जपण्याची 
दक्षता घेण्याची जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची रािील. 
८ . प्रकल्पाची हनवड करताना जागा अहधग्रिीत करण्यासाठी िोणारा खचण, हवकास शुल्क, 
हनष्ट्कासनाचा खचण आहण खाजगी गंुतवणकूदाराचंा दर िा सगळा खचण एकहत्रतपणे हवचारात घेऊन अंहतम 
वीजेचा दर हनहित झाल्यानंतर अंहतम दरास मिाहवतरणची मान्यता घेऊन  प्रकल्पाची व्यविायणता हनहित 
करण्यात यावी. 



शासन हनणणय क्रमांकः सौरप्र-2018/प्र.क्र.26/ऊजा-7. 

 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 4 

९. खाजगी गंुतवणकूदाराकंडून सदर प्रकल्पाची उभारणी व त्याची देखभाल-दुरूस्ती  
अंमलबजावणी यंत्रणे समवते केलेल्या करारात नमूद केल्याप्रमाणे  २५ वषाच्या अथवा हववहक्षत 
कालावधीसाठी  करण्यात येईल.  
१०. या योजने अंतगणत हनवड झालेला सौर ऊजा प्रकल्प उभारण्यासाठी सवण मुलभतू/पायाभतू 
सुहवधाचंा खचण  हवकासकाव्दारे करण्यात येईल. वीजेच्या हनष्ट्कासनाचा खचण िा मिाऊजाव्दारे िहरत 
ऊजा हनधीतून प्रकरणपरत्व े अंमलबजावणी यंत्रणेला अदा करण्यात येइल. अंमलबजावणी यंत्रणेस 
हनष्ट्कासनाचा खचणिी हवकासकाकडून करण्याबाबतची अि करारात  िाकण्याची मुभा असेल. 
११. अशा योजने अंतगणत आस्थाहपत झालेला प्रकल्प मिाहवतरण कंपनीच्या वीज  प्रणालीला  (पारेषण 
संलग्न) जोडण्यात येईल व सदर वीज हवतरण वाहिनीची देखभाल व दुरूस्ती मिाहवतरण   कंपनीकडून 
करण्यात येईल.  
1२. सदर सौर कृषी वाहिनीमधील कृषी ग्रािकाचं्याकडून वीज हवतरण झालेल्या वीजेच्या 
पुरवठ्यापोिी हबलाची वसुली मिाहवतरण कंपनीकडून वा मिाहवतरण कंपनीने हनहित/हनवड केलेल्या 
हवतरण फ्रें चायझी कडून  करण्यात येईल.   
१३.  अशा हठकाणी त्या कृषी ग्रािकानंा वीज हमिर जोडलेले नसल्यास ते मिाहवतरण कंपनीकडून 
जोडण्यात येतील. 
1४. सदर प्रकल्पामधून हनमाण िोणारी संपूणण वीज हवद्युत प्रणालीमध्ये हनष्ट्काहसत करण्यात येईल. 
अशा संपूणण वीजेपोिी प्रसंगानुरूप अंमलबजावणी यंत्रणा असणाऱया मिाहवतरण कंपनीकडून अथवा 
मिाहनर्ममती कंपनीकडून हवकासकास बील अदा करण्यात येईल. 
१५.   एक ककवा अनेक शेतकरी यानंी सिकारी संस्था स्थापन करून  खाजगी गंुतवणकू हमळवून अशा 
संस्था  वा स्थाहनक स्वराज्य संस्था सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणेकडे  
प्रस्ताव सादर करू  शकतील. सदर  संस्थानंािंी  स्पधात्मक हनहवदा प्रहक्रया / उलि बोली मध्ये भाग  
घ्यावा लागेल.  हनवड झाल्यास  अंमलबजावणी यंत्रणाशी यथोहचत  करार करून योजनेत सिभागी िोऊ 
शकतील.  अशा प्रकल्पातनू संबंहधत संस्थेच्या लाभाथी शेतकऱयानंा  वीज पुरवठा करता येईल.  
१६. सदर सुधारणेच्या अनुषंगाने संदभण क्र. १ येथील नमूद शासन हनणणयातील अनुषंहगक तरतुदी/ 
कायणपध्दती सुधारण्यात आल्या आिेत.  याबाबत साशंकता असल्यास त्याबाबत प्रधान सहचव (ऊजा) 
याचं्या अध्यक्षतेखालील हदनाकं २७ िेब्रवुारी, २०१८ च्या शासन हनणणयाव्दारे गठीत सहमतीव्दारे घेण्यात 
आलेला हनणणय अंहतम असेल. 
 
 



शासन हनणणय क्रमांकः सौरप्र-2018/प्र.क्र.26/ऊजा-7. 

 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 5 

१७.   िा शासन हनणणय, मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं 201803171221136410 असा आिे.  िा आदेश 
हडजीिल स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आिे.  
 मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने. 
 

 
    ( प्र.पुं.बडगेरी ) 

           उप सहचव, मिाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मा. राज्यपाल यांच ेप्रधान सहचव, राजभवन, मंुबई, 
२) मा.मुख्यमंत्री, मिाराष्ट्र राज्य यांच ेअपर मुख्य सहचव, मंत्रालय, मंुबई, 
३) सवण मंत्री / सवण राज्यमंत्री याचंे खाजगी सहचव, मंुबई, 
४) हवरोधी पक्षनेता, हवधानसभा/हवधान पहरषद,  हवधान भवन मंुबई, 
५) सवण हवधानमंडळ सदस्य,हवधान भवन, मंुबई, 
६) मुख्य सहचव, मिाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई, 
७) अपर मुख्य सहचव (हवत्त), हवत्त हवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
८)  प्रधान सहचव (हनयोजन), हनयोजन हवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
९) प्रधान सहचव (मिसूल ), मिसूल व वन हवभाग, मंत्रालय, मंुबई,  
१०) प्रधान सहचव (कृहष), कृहष व पदुम हवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
११)  सवण अपर मुख्य सहचव/प्रधान सहचव/सहचव यांच ेस्वीय सिायक,सवण मंत्रालयीन    हवभाग, 
१२)  सवण हवभागीय आयकु्त, 
१३)  सवण हजल्िाहधकारी, 
१४)  मुख्य कायणकारी अहधकारी, सवण हजल्िा पहरषदा, 
१५)  मिालेखापाल, मिाराष्ट्र राज्य, मंुबई / नागपरू, 
१६)  हनवासी लेखा परीक्षा अहधकारी, मंुबई १/२ 
१७) हनवासी लेखा परीक्षा अहधकारी, नागपरू १/२ 
१८)  सहचव, मिाराष्ट्र हवद्यतु हनयामक आयोग, मंुबई (पत्राने), 
१९)  व्यवस्थापकीय संचालक, मिाराष्ट्र राज्य हवद्युत मंडळ, सूत्रधार कंपनी मया.,मंुबई, 
१९) व्यवस्थापकीय सचंालक, मिाराष्ट्र राज्य हवद्युत हवतरण कंपनी मया.,मंुबई, 

   २०) व्यवस्थापकीय संचालक, मिाराष्ट्र राज्य हवद्यतु हनर्ममती कंपनी मया.,मंुबई, 
   २१)  व्यवस्थापकीय सचंालक, मिाराष्ट्र राज्य हवद्यतु पारेषण कंपनी मया.,मंुबई, 

२२) मिासंचालक, मिाराष्ट्र ऊजा हवकास अहभकरण (मिाऊजा),पणेु, 
२३) उप सहचव/ ऊजा-3, उद्योग,ऊजा व कामगार हवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
२४) ऊजा उप हवभागातील सवण कायासने,उद्योग,ऊजा व कामगार हवभाग, मंत्रालय, मंुबई, 

    २५ हनवड नस्ती,ऊजा-7, उद्योग,ऊजा व कामगार हवभाग, मंत्रालय, मंुबई.  
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