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उजा े  आिण िवशेषतः कृषी े  यां या दृ ीने अ यंत मह वा या आिण देशात थमच राबिव या गेले या 
अिभनव अशा "मु यमं ी सौर कृषी वािहनी योजने" अंतगत महािन मतीने स या एकूण ५०० मेगावॅट मतेचे 
सौर क प उभार यात आता चांगलीच गती घेतली आह.े  यानुसार, पिह या ट यात एकूण २०० मेगावॅट 

मतेचे तर दुस या ट यात आणखी ३०० मेगावॅट मतेचे सौर क प माग  लाव यात महािन मतीला यश 
िमळाले आहे. हे सव क प िवदभ, मराठवाडा, पि म व उ र महारा  येथे उभार यात येणार अस याने 
एकूणच रा या या सवागीण कृषी उ ोगास चालना िमळणार आहे . 
 
पिह या ट यातील २०० मेगावॅट मतेचे क प उभारणी अंतगत १५० मेगावॅट सौर क पासाठी व  ५० 
मेगावॅट मतेचे सौर क पासाठीचे वतं  कायादेश पारदशक िनिवदा येतून िनवडले या िवकासकाना 
दे यात आलेले आहेत.  महािन मती व संबंिधत िवकासक यां याम ये (PPA) या सव क पांसाठीचे वीज 
खरेदी करार संप  झालेले आहेत.  स या पिह या ट यातील २० मेगावॅट मतेचा ग हाणकंुड सौर क प, 

येक  २ ते ७ मेगावटॅ मतेचे कुही, येरड, अंजनगाव- बारी, येवती या सव सौर क प थळी पायाभुत 
सुिवधा उभारणीचे काम महािन मतीतफ सु  असून या ठकाणी वीजवहनाक रता वीज उपक  उभारणीचे 
कामही महािवतरणतफ िनयोिजत आहे.  तसेच दुस या ट यातील २०० मेगावॅट मतचेे सौर क पासाठीचे 
कायादेशही दे यात आलेले आहेत.  पिह या ट यातील सौर क प िडसबर २०१८ पयत व दुस या ट यातील 
सौर क प फे ुवारी २०१९ पयत पणू होणे अपेि त आहे.  हे सव क प पूण झा यानंतर या-
या प रसरातील शेतक यांना शेतीसाठी दवसा वीज उपल ध होऊ शकत.े  

 
द. २४ ऑग ट रोजी अहमदनगर िज ातील राळेगणिस ी व यवतमाळ िज ातील कोळंबी येथील 

महािन मती या येक  २ मेगावॅट मते या मह वाकां ी सौर ऊजा क पाची या वयन चाचणी संप  
झा यानंतर अ य तांि क चाच यादेखील सु  असून या दो ही क पांसाठीचा वीज खरेदी करार नुकताच 
महािन मती व महािवतरणम ये संप  झाला आह.े  हे क प महािन मती, महािवतरण आिण महाऊजा 
यां या संयु  िव माने  उभार यात आलेले आहेत.  
 

धान सिचव (ऊजा) मा. ी. अर वद सह (भा. .से.) यां या मागदशनाखाली महािन मतीचे अ य  व 
व थापक य संचालक मा. ी. िबपीन ीमाळी (भा. .से.) महािवतरणचे  अ य  व व थापक य संचालक 

मा. ी. संजीवकुमार (भा. .से.), महाऊजाचे महासंचालक मा. ी. िवपीन शमा (भा. .से.), महाऊजाचे 
अित र  महासंचालक मा. ी. पु षो म जाधव यां या अथक य ांनी हे ५०० मेगावॅट मतेचे सौर क प 
माग  लागले आहेत. 
 
या सौर क पांसाठीचे य  भूसंपादन, पायाभुत सुिवधा उभारणीसाठीची कामे महािन मतीचे संचालक 
( क प) मा. ी. िवकास जयदेव, संचालक मा. ी. याम वधन,े महािवतरणचे  संचालक ( क प) मा. ी. 
दनेश साब,ु संचालक (वािण य) मा. ी. सतीश च हाण, महािन मतीचे कायकारी संचालक (सौर ऊजा) 

मा. ी. सतीश चवरे, महािवतरणचे कायकारी संचालक मा. ी. साद रेशमे यां या संयु  य ांमुळे माग  
लागली आहेत. 
 
या अिभनव संक पनेचे जनक रा याचे मु यमं ी मा.ना. ी. देव  फडणवीस, रा याचे धडाडीचे ऊजावान 
ऊजामं ी मा.ना. ी. चं शेखर बावनकुळे तसेच ऊजा रा यमं ी मा. ी. मदन येरावार यांनी या यशाब ल 
ऊजा िवभागा या सव अिधका यांचे व महािन मती-महािवतरण या सौर ऊजा चमुचे हा दक अिभनंदन केले 
आहे. 


