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 महािन मतीने मो ा माणावर हाती घेतले या सौर क प 
उभारणी काय माचा एक मह वाचा ट पा बुधवार, िद. १८ स टबर रोजी संप  झाला.  उ मानाबाद 
िज ातील कौडगाव येथे महािन मती उभारत असले या ५० मेगावॅट मते या सौर ऊज  

क पाचे भूिमपूजन संगी िवशेष िनमंि त हणून ी. राणा जगिजत सह पाटील - माजी रा यमं ी, 
महारा  रा य हे उप थत होते. क पाचे उ घाटन  ी. नेताजी पाटील - अ य , िज हा पिरषद, 
उ मानाबाद यांचे शुभह ते आिण कौडगाव या सरपंच सौ. ितभा बालाजी सुतार यां या मुख 
उप थतीत कर यात आले.   
  

काय मा या ारंभी महािन मतीचे मु य अिभयंता (सौर ऊज  िन मती - क प) ी. 
भाकर िनखारे यांनी उप थतांचे वागत क न काय माची तावना व ५० मेगावॅट मते या 

सौर ऊज  क पाची सिव तर मािहती िदली.   

१) हा सौर क प पोिलि टलाईन फोटो हो टाईक तं ानाने यु त असून मेसस भारत हेवी 
इले क स (BHEL) या क  सरकार या उप मामाफत उभार यात येणा या या 

क पाची कमत सुमारे २०० कोटी इतकी आहे. 
२) पिरसरातील ११८ हे टर जमीन या क पासाठी संपािदत कर यात आलेली आहे. 
३) या क पातून िनम ण होणा या िवजेचा दर सुमारे . २.९२/- इतका आहे. 
४) या क पातून ितवष  अंदाजे ८३ दशल  यिुन स इतकी वीज िन मती होणार असून 

या ारे पिरसरातील कृषी े ा या व सव गीण िवकासासाठी मह वाचा ठरणार आहे. 

कौडगाव येथे क प थळी संप  झाले या काय मास यासपीठावर ी. द ा कुलकण , 
ी. िनतीन काळे, भाकर मुळे, यंकटराव गुंड, सतीश देशमुख, रामदास कोळगे, अॅड. िनतीन 

भोसले, पंचायत सिमती सभापती ी. बालाजी गावडे व अॅड. िम लद पाटील, ी. बालाजीराव 
िशवाजी सुतार तसेच राम गरड, िदप शदे, रेवणिस  लामतरेु, सुरेश देशमुख, गफूर काझी, 
िशवाजीराव नाईकवाडी,  इ. राजकीय, शासकीय आिण सामािजक े ातील मा यवर तसेच 
कौडगाव व पिरसरातील ाम थ मो ा सं येने उप थत होते. 



 
ी. िव वास नाईकवाडी यांनी सदर काय माचे सू संचालन तर कायकारी अिभयंता ी. 

संतोष आहेर यांनी आभार दशन केले.  काय म यश वी कर यासाठी सौर िवभागातील 
अिभयंते सव ी. उदागे, राजीव नाईक, अनंत बढे, ानराज ठाकूर आद नी अथक पिर म घेतले. 
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िद. : १८/०९/२०१९. 
 

ित, 

 
महोदय / महोदया, 

 कृपया सदर बातमी आप या लोकि य दैिनका या सव आवृ त / वािहनीवर िस  
करावी, ही न  िवनंती. 
 
 ध यवादासह, 

आपले नेहांिकत, 


