
महावितरण कंपनीला आवििासी उपयोजनेंतर्गत 
कृषी पंप ग्राहकांना िीज िरात सिलतीसाठी 
अनुिान वितरण सन 2022-23 मार्णी क्र.टी-5 
(मुख्यलखेाविषग 28015614). 
 

महाराष्ट्र िासन 
 उद्योर्, उजा ि कामर्ार विभार्  

िासन वनणगय क्रमाकंः बीयुडी-2022/प्र.क्र.65/ऊजा-3 
मािाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजर्ुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई-४०० ०३२. 
तारीख:   19 ऑक्टोबर, 2022. 

िाचा :-  
१) िासन पवरपत्रक, वित्त विभार् क्रमांक: अर्गस-ं२०22/प्र.क्र.43/अर्ग-३,  

विनांक ०4 एवप्रल, २०22 
2)   महावितरण कंपनीच ेपत्र क्र. पी-कॉम/िासन/मार्णी/सिलत (GEN)/10871,  
       वि. 29   एवप्रल, 2022.  
3)    आवििासी विकास विभार्, िा. वन. क्र.बीयुडी-2022/प्र.क्र.09/कायासन-6,  
       विनांक 12 ऑक्टोबर, 2022 

प्रस्ततािना :- 

राज्यातील कृषीपंपधारकांना िरिषी सिलतीच्या िरात िीज परुिठा करण्यात येतो ि त्याची 
प्रवतपतूी करण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्गसहाय्य िेण्यात येते. यापढेुही आवििासी विकास  
विभार्ाच्या आवििासी घटक कायगक्रमातंर्गत अनुसचूीत जमातीच्या संबधंीत कृषीपंपधारक या ियैक्क्तक 
लाभार्थ्यांना िीज िरात सिलत िेण्यासाठी आवििासी विकास विभार्ाने सन २०22-२3 कवरता  
महावितरण कंपनीस अर्गसहाय्य उपलब्ध करून िेण्यासाठी रु. 200.00 कोटी इतकी तरतूि केली आहे.  

२. महाराष्ट्र राज्य विद्यतु वितरण कंपनीच्या विनाकं 29 एवप्रल, 2022 रोजीच्या प्रस्ततािानुसार 
आवििासी विकास विभार्ाने तरतूि रु. 200.00 कोटी मधून वित्त विभार्ाने बीडीएस प्रणालीिर विभार्ांच्या 
अवधकारात वितरणासाठी उपलब्ध असलेला 35 %  वनधी रु. 70.00 कोटी विनाकं 12.10.2022 च्या 
िासन वनणगयान्िये वितरीत केला आहे ि सिर वनधी महावितरण कंपनीस वितरीत करण्यासाठी 
प्रिासकीय विभार् म्हणनू ऊजा विभार्ास उपलब्ध करून विली आहे. सिर वनधी रू. 70,00,00,000/- 
(रूपये सत्तर कोटी फक्त) महावितरण कंपनीस वितरीत  करण्याची बाब िासनाच्या विचाराधीन होती. 
 िासन वनणगय :-  

 महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मयावित यांना आवििासी विकास  विभार्ाच्या आवििासी 
घटक कायगक्रमांतर्गत अनुसचूीत जमातीच्या ियैक्क्तक कृषीपंपधारक लाभार्थ्यांना िीज िरात सिलत 
िेण्यासाठी  रू. 70,00,00,000/- (रूपये सत्तर कोटी फक्त) महावितरण कंपनीस रोखीने वितरीत 
करण्यास िासनाची मंजुरी िेण्यात येत आहे. 

2. या वनणगयान्िये मंजूर करण्यात आलेल्या वनधीची रक्कम फक्त अनुसचूीत जमातीच्या 
लाभार्थ्यांिरच िीज िरात सिलतीपोटी खचग होईल याची िक्षता विभार् स्ततरािर ऊजा-५ ने तसेच 
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महावितरण कंपनीने घ्यािी. तसचे ज्या उदे्दिासाठी सिर वनधी मंजूर करण्यात  आला आहे त्याच 
उदे्दिासाठी तो उपयोर्ात आणला जाईल, याची जबाबिारी महावितरण कंपनीची राहील.  

3. िरील बाबींचा खचग मार्णी क्र.टी-5, 2801, िीज, उप मुख्यलेखाविषग-05 पारेषण ि वितरण, 
र्ौणविषग 796 जनजाती क्षते्र उपयोजना, (01) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (01)(03) कृषी पंप ग्राहकानंा 
िीजिरात सिलत (आवििासी घटक कायगक्रम) (राज्यस्ततर योजना) (कायगक्रम) (28015614) 33, 
अर्गसहाय्य या लेखाविषाखाली सन 2022-२3 कवरता मंजूर अनुिानातनू खची टाकण्यात यािा. 

4.          सिरची रक्कम अवधिान ि लेखा अवधकारी यांच्या माफग त कोषार्ारातून काढून महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मयावित, मंुबई यांना अिा करण्यासाठी आहरण ि संवितरण अवधकारी म्हणनू 
अिर सवचि (ऊजा-3) श्री. ना. रा. ढाणे ि वनयंत्रण अवधकारी म्हणनू उप सवचि (ऊजा-3) श्री. नारायण 
कराड, उद्योर्, ऊजा ि कामर्ार विभार्, मंत्रालय, मंुबई यांना प्रावधकृत करण्यात येत आहे. सिर मंजूर 
झालेली रक्कम रू. 70,00,00,000/- (रूपये सत्तर कोटी फक्त)  अवधिान ि लेखा अवधकारी, मंुबई 
येरू्न महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मयावित याचं्या नाि े स्तितंत्रवरत्या धनािेि काढून वितवरत 
अर्िा NEFT/RTGS Fund Transfer द्वारे वनधी हस्ततातंरीत करण्याची कायगिाही करािी. 

 5 .      या लेखाविषांतर्गत एक िषापिुीचे संवक्षप्त िेयक प्रलंवबत नाही. तसेच उपयोवर्ता प्रमाणपत्र 
प्रलंवबत नाही. वित्त विभार्ाच्या विनाकं 04 एवप्रल, २०22 च्या पवरपत्रकातील सिग अटींची पतूगता होत 
असल्याच ेप्रमावणत करण्यात येत आहे.  

6.      सिर वनधीच्या लेख्यासंबधंीची कार्िपत्रे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मयावित, 
प्रकािर्ड, िांदे्र (पिुग), मंुबई.यांनी आिश्यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मंुबई यांच्याकडे 
तपासणीसाठी सािर करािीत.  

7.     सिर िासन वनणगय आवििासी विकास विभार्ाचा अनौ.संिभग क्र.224/का-06, वि. 11.10.2022 
अन्िये ि वित्त विभार्ाने विभार्ांना वितरणासाठी वनधी उपलब्ध करुन विल्यानुसार सिर वनधी वितरीत 
करण्यात येत आहे. 

8.  सिर िासन वनणगय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्तर्ळािर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 202210191504007510 असा आहे. हा आिेि 
वडजीटल स्तिाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आिेिानुसार ि नािाने, 

 
 

                       ( ना. रा. ढाणे ) 
              अिर सवचि, महाराष्ट्र िासन 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल यांच ेप्रधान सवचि, राजभिन, मंुबई, 
2. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच ेअपर मुख्य सवचि, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य याचंे सवचि, मंत्रालय, मंुबई, 
4. सिग मंत्री यांच ेखाजर्ी सवचि, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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5. सिग विधानमंडळ सिस्तय,विधान भिन, मंुबई, 
6. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई, 
7. अपर मुख्य सवचि (वित्त), वित्त विभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
8. अपर मुख्य सवचि (वनयोजन), वनयोजन विभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
9. अपर मुख्य सवचि (वनयोजन), वनयोजन विभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
10. अपर मुख्य सवचि आवििासी विकास विभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
11. प्रधान सवचि (कृवष), कृवष ि पिुम विभार्, मंत्रालय, मंुबई,  
12. प्रधान सवचि (ऊजा), उद्योर्, ऊजा ि कामर्ार विभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
13. सिग अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि याचंे स्तिीय सहायक,सिग मंत्रालयीन  विभार्, 
14. सिग विभार्ीय आयकु्त, 
15.  आयकु्त, आवििासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नाविक, 
16. सिग वजल्हावधकारी, 
17.  मुख्य कायगकारी अवधकारी, सिग वजल्हा पवरषिा, 
18.  महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, ( लेखा ि अनुज्ञयेता /लेखा परीक्षा), मंुबई- ४०० ००१ 
19. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, ( लेखा ि अनुज्ञयेता / लेखा परीक्षा), नार्परू 
20.  वनिासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई, 
21.  सवचि, महाराष्ट्र विद्यतु वनयामक आयोर्, मंुबई (पत्राने), 
22.  व्यिस्तर्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सूत्रधारी कंपनी मया.,मंुबई, 
23.  व्यिस्तर्ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मया.,मंुबई, 
24. उप सवचि/ ऊजा-5, उद्योर्,ऊजा ि कामर्ार विभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
25.  कायासन-06, आवििासी विकास विभार्, मंत्रालय, मंुबई, 
26. वनिड नस्तती, ऊजा-3, उद्योर्,ऊजा ि कामर्ार विभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
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