अपारं पाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020
भाग-1 -राज्याचे िवीि व िवीकरणीय (अपारं पररक) ऊर्जा
स्त्रोतांपासूि वीर्ज रिर्मितीच्या पारे षण संलग्ि प्रकलपांसाठी
एकरित धोरण- 2020 व भाग-2 -राज्याचे िवीि व िवीकरणीय
(अपारं पररक) ऊर्जा स्त्रोतांपासूि वीर्ज रिर्मितीच्या पारे षण रवरहीत
प्रकलपांसाठी एकरित धोरण- 2020.

िहाराष्ट्र शासि
उद्योग, उर्जा व कािगार रवभाग,
शासि रिणणय क्रिांक : अपाऊ-2020/प्र.क्र.137/ऊर्जा-7
हु तात्िा रार्जगुरु चौक, िादाि कािा रोड,िंिालय, िुंबई 400 032.
रदिांक : 31 रडसेंबर,2020.

संदभण : १) शासि रिणणय, उद्योग उर्जा व कािगार रवभाग, क्र.अपाऊ-2015/प्र.क्र.49/उर्जा-7, रदिांक 20/07/2015
२) शासि रिणणय, उद्योग उर्जा व कािगार रवभाग, क्र.अपाऊ-2015/प्र.क्र.367/उर्जा-7, रदिांक 11/02/2016
३) िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण, पुणे यांचे क्रिांक: िहाऊर्जा/सिन्वय/शाससि पिव्यवहार/2020-21/
1947, रदिांक 28/07/2020 चा प्रस्ताव.

प्रस्ताविा :राज्यातील वाढते औद्योरगकरण व शहरीकरणािुळे पारं पाररक वीर्जेची िागणी रदवसेंरदवस वृध्दींगत होत
आहे . या वीर्जेची रिर्मिती प्रािुख्यािे कोळसा, पेरोलर्जन्य पदार्ण, िैसर्मगक वायु या ऊर्जा संसाधिापासूि होत आहे .
सदर ऊर्जेची संसाधिे ियारदत स्वरुपात असूि भरवष्ट्यात संपष्ट्ु टात येणारी आहे त. अशा ऊर्जा स्त्रोतांचा बेसुिार वापर
केलयािे हवेच्या प्रदु षणात िोठी भर पडत आहे . यािुळे वैरिक तापिाि वाढ आरण पयावरण बदलाचा अरिष्ट्ट पररणाि
सवांिा सोसावा लागत आहे . पॅररस करारािुसार राष्ट्रीय रिरित िािकािुसार 40 टक्के इतकी ऊर्जा सि 2030 पयंत
अर्जीवाश्ि इंधि स्त्रोतापासूि रििाण करण्यास कटीबद्धता दशणरवली आहे .
केंद्र शासिािे िवीि व िवीकरणीय (अपारं पाररक) ऊर्जास्त्रोतांचे िहत्व रवचारात घेऊि सि 2022 पयंत 175
रगगावॅट इतकी वीर्जरिर्मिती रवरवध अपारं पाररक ऊर्जा स्त्रोतातूि करण्याचे उरिष्ट्ट ठे वले आहे . यात 100 रगगावॅट
वीर्ज रिर्मिती सौर उर्जेद्वारे, 60 रगगावॅट पवि उर्जेद्वारे व उवणररत 15 रगगावॅट वीर्ज रिर्मिती अन्य अपारं पाररक
ऊर्जास्त्रोताद्वारे करण्यात येणार आहे . सदर उरिष्ट्टांची पूतणता रिरित केलेलया कालावधीत पूणण होण्यासाठी सवण
राज्याचा सहभाग िहत्वाचा ठरणार आहे. राज्यातील उपलब्ध ऊर्जा स्त्रोतांतूि वीर्ज रिर्मितीचा वाव लक्षात घेता सि
2025 पयंत 25000 िेगावॅट क्षितेचे अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलप कायान्न्वत करण्याचे प्रयत्ि होण्याची गरर्ज आहे .
पयायी ऊर्जास्त्रोतांपासूि रििाण होणाऱ्या वीर्जेचे प्रिाण पारं पाररक वीर्ज रिर्मितीच्या तुलिेत
वाढरवण्याकरीता शासिाद्वारे अपारं पाररक ऊर्जा रिर्मितीबाबत सि 1995 पासूि धोरण रिरित करण्यात येत आहे.
या धोरणांतगणत रद.31 िाचण, 2020 अखेर 9305 िेगावॅट क्षितेचे अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलप कायान्न्वत करण्यात आले
असूि एकूण 2123 िेगावॅट क्षिते चे प्रकलप कायान्न्वत होण्याकरीता प्रगतीपर्ावर आहे . हे पाहता अपारं पाररक
ऊर्जारिर्मिती क्षेिात राज्यात भरपूर वाव आहे .
िा.िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रियािक आयोगािे रित्यिुतिशील ऊर्जा खरे दीचे बंधि (सौर व रबगर सौर)
राज्यातील वीर्ज रवतरण कंपन्यांिा लागू केले आहे . यािुळे सवण वीर्ज रवतरण कंपन्यांिा त्यांच्या परवािा क्षेिािध्ये
एकूण वीर्ज वापराच्या तुलिेत रवरशष्ट्ट प्रिाणात अपारंपाररक ऊर्जा खरे दी करणे आवश्यक झाले आहे . पररणािी सि
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2025 पयंत 25,000 िेगावॅट क्षितेचे अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलपाची उभारणी करण्याचे उरिष्ट्ट साध्य करण्याच्या
दृष्ट्टीिे रियोर्जि करण्याची गरर्ज आहे. तेव्हा सध्या अन्स्तत्वात असणाऱ्या अपारं पाररक ऊर्जा धोरणाचा पुिर्मवचार
करुि शासकीय यंिणा व खार्जगी क्षेि यांच्या सहभागास प्रोत्साहि देणारे िवीि धोरण आखणे आवश्यक झाले आहे.
यात प्रािुख्यािे पारे षण संलग्ि, पारे षण रवरहीत व साठवणूक प्रकलपांिध्ये खार्जगी/शासकीय गुंतवणुकीस पोषक
वातावरण रिर्मिती अरभप्रेत आहे .
वरील बाबीं रवचारात घेऊि राज्याचे िवीि व िवीकरणीय (अपारं पररक) ऊर्जा स्त्रोतांपासूि वीर्ज रिर्मितीच्या
प्रकलपांसाठी पारे षण संलग्ि / पारे षण रवरहीत एकरित अपारं पाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 र्जाहीर करण्याची
बाब शासिाच्या रवचाराधीि होती.

शासि रिणणय :राज्याचे िवीि व िवीकरणीय (अपारं पररक) ऊर्जा स्त्रोतांपासूि वीर्ज रिर्मितीच्या प्रकलपांसाठी पारे षण संलग्ि
/ पारे षण रवरहीत एकरित अपारं पाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 च्या अंिलबर्जावणीस खालीलप्रिाणे शासि
िान्यता दे ण्यात येत आहे :-

उरिष्ट्ट :1) राज्यात वीर्जेची वाढती िागणी रवचारात घेता पुढील पाच वषात 17,360 िेगावॅट इतकी वीर्ज क्षितावृद्धी
पयावरणपूरक अशा िवीि अपारं पाररक ऊर्जा रिर्मिती प्रकलप आस्र्ारपत करण्याचे उरिष्ट्ट आहे .
2) असे प्रकलप उभारतािा रवकासकांद्वारे होणाऱ्या राज्यातील गुंतवणुकीस सहाय्यभूत धोरणाद्वारे रोर्जगाराच्या संधी
व गुंतवणूक वाढीस िदत करणे.
3) केंद्र शासिाच्या अपारं पाररक ऊर्जा धोरणातील उरिष्ट्टांिा पुरक असे राज्य शासिाचे धोरण असणे.
4) राज्य शासिाच्या रवरवध अरधरियि व प्रािुख्यािे रवद्युत अरधरियि, 2003 व त्याअंतगणत असणारे रियि, रवरियि,
िा.िहाराष्ट्र रवद्युत रियािक आयोगाद्वारे रिरित केलेले रियि, रवरियि, संरहता इ. च्या तरतुदी व त्यात वेळोवेळी
होणाऱ्या सुधारणांच्या अधीि राहू ि प्रकलपांची उभारणी करणे.

धोरणाच्या अंिलबर्जावणीचा कालावधी व पूवीच्या धोरणाचा संक्रिण कालावधी :1) सदर धोरण र्जाहीर झालयापासूि ते रद.31 िाचण, 2025 या कालावधीकरीता लागू असेल.
2) या धोरणाद्वारे रद.20 र्जुलै, 2015 चे िवीि व िवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांपासूि वीर्ज रिर्मितीचे पारे षण संलग्ि
प्रकलपांसाठीचे एकरित धोरण-2015 व रदिांक 11 फेब्रुवारी, 2016 चे िवीि व िवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांपासूि
वीर्ज रिर्मितीचे पारे षण रवरहीत धोरण- 2016 अरधक्ररित करण्यात येत आहे .
3) तर्ारप, सि 2015 व सि 2016 च्या धोरण कालावधीत ज्या अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलपांिा िोंदणीपि दे ण्यात
आले आहे , अशा प्रकलपांिा, अर्वा सदर धोरण र्जाहीर झालयािंतर पुढील तीि िरहन्यांत, संबरं धत सि 2015 व
सि 2016 च्या धोरणांतगणत प्रकलपांची िोंदणी करण्याची प्रकलपधारकास िुभा असेल. अशा प्रकलपांिा संबरं धत
पृष्ट्ठ 22 पैकी 2
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धोरणात ििूद प्रोत्साहिात्िक बाबींचा लाभ िवीि धोरण र्जाहीर झालयापासूि एक वषाच्या आत प्रकलप कायान्न्वत
केलयास अिुज्ञय
े ठरतील.

अिुज्ञेयता :िोंदणीकृत कंपन्या, स्र्ारिक/िागरी स्वराज्य संस्र्ा, शासकीय संस्र्ा, भागीदारी संस्र्ा, खार्जगी व्यक्ती,
रििशासकीय संस्र्ा, सहकारी संस्र्ा, शेतकऱ्यांचे गट हे या धोरणािुसार प्रकलप आस्र्ारपत करण्यास अिुज्ञय
े
आहे त. यास अिुसरुि िा.िंिी (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत सरितीद्वारे प्रकलपािध्ये र्जेर्े राज्य शासिाच्या
रवरिय सहभागासह/अिुदाि दे ण्यात येत आहे अशा पररन्स्र्तीत अिुज्ञेय असलेली कंपिी / संस्र्ा यांची रिवड,
त्यांच्या आर्मर्क व तांरिक क्षितेचे िुलयिापि केलयािंतर प्रकलपाचे काि बहाल करण्यात येईल. सदर रिवडीबाबतचे
रिकष िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत िंडळ सुिधारी कंपिी तफे ठररवण्यात येईल. सदर सरितीत प्रधाि सरचव, ऊर्जा रवभाग
तसेच िहारिर्मिती, िहापारे षण व िहारवतरण कंपन्यांचे अध्यक्ष व व्यवस्र्ापकीय संचालक हे सदस्य व िहासंचालक,
िहाऊर्जा हे सदस्य सरचव म्हणूि असतील.

सवणसाधारण िागणदशणक तत्वे :या धोरणांतगणत उरिष्ट्टाची ियादा पूणण होईपयंत सवणसाधारण िागणदशणक तत्वे खालीलप्रिाणे राहतील:१) अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलप हे केंद्र शासिाच्या ऊर्जा िंिालय, िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा िंिालय व त्याअंतगणतच्या
रवरवध संस्र्ा यांच्या िागणदशणक सुचिांचे पालि करुि व राज्याचे रहताचे रक्षण करुि रवकरसत करण्यात येतील.
२) या धोरणाच्या अंिलबर्जावणीसाठी िहाऊर्जाची सुकाणु अरभकरण म्हणूि िेिणूक करण्यात येत आहे . अपारं पाररक
ऊर्जा रिर्मितीच्या सवण प्रकलपांची िोंदणी िहाऊर्जाकडे करणे आवश्यक राहील. सवण पारे षण संलग्ि प्रकलपांची
अंिलबर्जावणी िहारवतरण कंपिीकडू ि तर पारे षण रवरहीत प्रकलपांची अंिलबर्जावणी िहाऊर्जाकडू ि करण्यात
येईल.
३) पवि आरण/ अर्वा सौर प्रकलपांची र्जोड इतर पारं पाररक / अपारं पाररक ऊर्जा स्त्रोतांच्या सिवेत करुि त्यािध्ये
गरर्जेिुसार साठवण क्षिता अंतभूणत करुि संकररत (Hybrid) प्रकलपांिा रवकरसत करण्याच्या प्रकलपांिा प्राधान्य
दे ण्यात येईल. असे प्रकलप त्यांच्या स्त्रोतािुसार त्या प्रिाणात त्या उरिष्ट्टांशी वगण होतील.
४) साठवणुक क्षितेसहीत (Storage) संकररत प्रकलपाची आर्मर्क व्यवहायणता दशणरवण्यासाठी िहाऊर्जािाफणत राज्य
शासि /केंद्र शासिाच्या सहाय्यािे अर्वा स्वरिधीतूि ऊर्जा रिर्मितीचे संकररत पर्दशी प्रकलप शासि िान्यतेिे
आस्र्ारपत करण्यात येतील.
५) प्रकलप रवरहत िुदतीत उभारुि कायान्न्वत करणे बंधिकारक राहील, अन्यर्ा या धोरणातील सोयी-सवलती
अिुज्ञेय ठरणार िाहीत. अपवादात्िक अर्वा आपत्कारलि पररन्स्र्तीिुळे प्रकलप रवरहत िुदतीत पूणण होऊ शकला
िाही तर अशा पररन्स्र्तीत रवरहत कालावधी संपण्यापूवी अर्जण केला असेल तर प्रकरणपरत्वे अशा प्रकलपांिा दोि
वषांपयंत िुदतवाढ दे ण्याचे अरधकार ऊर्जा रवभागाद्वारे प्रधाि सरचव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेलया
सरितीला राहतील. परंतु ही िुदतवाढ रद.31 िाचण, 2026 च्या पुढे असणार िाही.
६) प्रकलप व रिष्ट्कासि व्यवस्र्ा याबाबत रवद्युत अरधरियि, 2003, िा.िहाराष्ट्र रवद्युत रियािक आयोगाद्वारे प्रसृत
व वेळोवेळी लागू असणाऱ्या रवरियि, आदे श, व्याख्या, शासिाचे आदे श, रवरियि, रियि, अरधरियि तसेच राज्य
शासिाद्वारे रवहीत तरतुदींच्या अधीि असतील.
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7) या धोरणातील बाबी तसेच अंिलबर्जावणी करतांिा एखाद्या बाबींचे स्पष्ट्टीकरण अपेरक्षत असलयास त्याबाबत
सवांगीण छाििी करुि शासिास प्राप्त झालेलया अरभप्रायांचा रवचार करुि, ऊर्जा रवभागाद्वारे दे ण्यात आलेले
स्पष्ट्टीकरण अंरति व सवण संबरं धतांवर बंधिकारक राहतील.
8) या धोरणांतगणत प्रकलप आस्र्ारपत करणे, कायान्न्वत करणे व या धोरणाची प्रभावी अंिलबर्जावणी करणे या दृष्ट्टीिे
आवश्यक कायणपद्धती वेगळ्यािे तद्िंतर ऊर्जा रवभागाद्वारे रिगणरित करण्यात येईल.
9)

या धोरणाचा िध्यावधी आढावा राज्य शासिाद्वारे आवश्यकतेिुसार घेण्यात येईल. तसेच या धोरणातील
अंिलबर्जावणीतील अडचणी, केंद्र शासिाचे धोरण अर्वा तंिज्ञािातील बदल रवचारात घेऊि सक्षि स्तरावर
िान्यता घेऊि योग्य ते बदल करण्यात येतील.

10) या धोरणाची िहाराष्ट्र शासिाद्वारे अक्षरश: व तत्वत: अंिलबर्जावणी करण्यात येईल; तर्ारप, या धोरणाच्या
कोणत्याही भागाची अंिलबर्जावणी करण्यास रिष्ट्फळ ठरणे हा, पक्षकारांिधील कायदे शीर करारांच्या प्रयोर्जिार्ण
“कायद्यातील बदल” म्हणूि िािण्यात येणार िाही.
11) अपारं पारीक ऊर्जा प्रकलपांिा आवश्यकतेिुसार प्रचरलत धोरणािुसार िहाराष्ट्र प्रदु षण रियंिण िंडळाकडू ि
सिंतीपि घेणे आवश्यक राहील.

धोरणाची अंिलबर्जावणी सुलभररत्या होण्यासाठी व गुंतवणुकीस पोषक अशा खालील सुरवधा उपलब्ध
करण्यात येत आहेत :1)

अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलपांिा राज्य शासिाच्या रवरवध प्रशासकीय रवभागाशी संबरं धत असणाऱ्या परवािग्या,
िान्यता, संिती इ. बाबींसाठी उद्योग रवभागाच्या िैिी योर्जिेसारखी एक रखडकी वेब प्रणाली िहाऊर्जाद्वारे
रवकरसत करण्यात येईल. यासाठी रवरहत उरिष्ट्टांच्या ियादे पयंत प्रकलपधारकािे आवश्यक रवरहत पररपूणण
कागदपिांची पूतणता करुि या वेब पोटण लवर कागदपिे अपलोड केलयािंतर आरण कागदपिांची सत्यता
अचुकता व वैधारिक पूतणतेची संपण
ू ण र्जबाबदारी स्वयंघोषणापिाद्वारे घेण्याच्या अधीि, रवरहत शुलक र्जिा
केलयािंतर िहाऊर्जाकडू ि िोंदणीपि संगणकाद्वारे आपोआप व तात्काळ दे ण्यात येईल.

2)

िहाराष्ट्रातील र्जलाशये, पाझर तलाव, लघुपाटबंधारे तलावातील अलप कालावधीसाठी बुडीत होणारी र्जिीि
अपारं पारीक ऊर्जा प्रकलप आस्र्ारपत करण्यासाठी व्यवहायणता तपासूि वापरण्यात येतील.

3)

या धोरणांतगणत र्जे प्रकलपधारक रु.1500 कोटी वा त्याहू ि अरधक रकिेच्या प्रकलपांिध्ये गुंतवणूक करु
इन्च्छतील अशा प्रकलपधारकास िहाऊर्जाद्वारे “सहाय्य अरधकारी” उपलब्ध करुि दे ण्यात येईल. असा सहाय्य
अरधकारी प्रकलपधारकांच्या प्रकलपांिा रविाव्यत्यय रविारवलंब िंर्जूरी रिळरवण्याकरीता सहाय्य करे ल. तसेच
प्रकलप उभारणीत शासकीय संस्र्ांशी संबरं धत येणाऱ्या अडचणींबाबत संबरं धत संस्र्ांशी सिन्वय साधेल.

4)

या धोरणातील अंिलबर्जावणीतील अडचणी दूर करण्याच्या दृष्ट्टीिे या धोरणांतगणत िंर्जूर प्रकलपांच्या प्रगतीचा
आढावा दरिहा िहाऊर्जाकडू ि घेण्यात येईल. तसेच िहाऊर्जा सुरु असणाऱ्या प्रकलपाबाबत प्रकलप रवहीत
कालावधीत पूणण होण्याच्या दृष्ट्टीिे प्रत्येक प्रकलपाबाबत पुढील कालबद्ध कायणरदशेसह आपला अहवाल पुढील
िरहन्याच्या 10 तारखेपयंत ऊर्जा रवभागास सादर करे ल.

5)

प्रकलपाच्या अंिलबर्जावणीतील अडचणी सोडरवण्यासाठी व सहाय्य करण्यासाठी िहाऊर्जाद्वारे सवण िोंदणीकृत
प्रकलपधारकांची बैठक रकिाि तीि िरहन्यांतूि एकदा अर्वा आवश्यकतेिुसार अरधक वेळा घेण्यात येईल.
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िहाऊर्जा अडचणी सोडरवण्यासंदभात आवश्यक तेर्े प्रकलपधारकांकडू ि अरभप्राय घेऊि त्यांच्या
उपयुक्ततेबाबत व धोरणाशी सुसंगत रशफारस शासि िान्यतेकरीता पाठवेल.
6)

ऊर्जा रवभागाद्वारे प्रकलपधारकांच्या अडी-अडचणी सोडरवण्याकरीता ऊर्जा सरचवांच्या अध्यक्षतेखाली संबरं धत
रवभागांच्या प्ररतरिधींची सुकाणू सरिती गठीत करण्यात येईल. यात २५ िेगावॅटपेक्षा र्जास्त क्षितेचे अपारं पारीक
ऊर्जा स्त्रोतांचे प्रकलपधारक आपलया अडी-अडचणी सोडरवण्यासाठी आवश्यकतेिुसार या सुकाणू सरितीशी
संपकण साधतील.

7)

प्रकलपाकरीता लागणारी व उपलब्ध असलेली ग्रीड किेक्टीव्हीटी प्रकलपाच्या प्रगतीवर आधाररत िागणीप्रिाणे
तातडीिे उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीिे सद्य:न्स्र्तीतील धोरण व कायणपद्धतीत योग्य बदल करण्यात येतील.
कोणत्याही पूवग्र
ण हारशवाय ग्रीड किेक्टीव्हीटी ही उरिष्ट्टपूतीपयंत “हक्क” म्हणूि सिर्जण्यात येईल.
िहारवतरण कंपिी, िहापारे षण कंपिी व राज्य पारे षण उपक्रि (STU) हे तांरिक व्यवहायणता पाहू ि ग्रीड रवतरण
र्जाळ्याच्या र्जवळच्या स्र्ळापासूि ग्रीड किेक्टीव्हीटी उपलब्ध करुि दे ण्यासाठी प्रयत्ि करतील. यासाठी
लागणारी िुलभूत / पायाभूत सुरवधा ही प्रकलप रवकासक ककवा संबरं धत संस्र्ा यांचेद्वारे प्रचरलत धोरण, रियि
आरण रवरियि यांच्या अंतगणत रििाण करण्यात येतील.

र्जरििीच्या उपलब्धतेबाबतचे धोरण:अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलपांिा शासकीय र्जिीि उपलब्धतेबाबत खालील धोरण अवलंबरवण्यात येईल:सवणसाधारणपणे शासकीय र्जरििीचे तीि प्रकार राहतील :प्रकार १:- राज्य शासिाच्या रवरवध संस्र्ा, कंपिी, िहािंडळ, सावणर्जरिक उपकि, प्रशासकीय रवभाग, िागरी व
स्र्ारिक स्वराज्य संस्र्ा, रवद्यापीठे इ. (िहसूल रवभागाच्या िालकीची व ताब्यातील र्जिीि वगळू ि) च्या
िालकीच्या व िहसूल रवभागाच्या िालकीच्या परं तु भाडे पट्टयािे रदलेलया र्जागा.
प्रकार २:- िहसूल रवभागाच्या िालकीची व ताब्यातील र्जागा.
प्रकार ३:- खार्जगी वा केंद्र शासि, केंरद्रय संस्र्ा/ िहािंडळे / सावणर्जरिक उपक्रिे, आयुध रिर्मिती कारखािे, संरक्षण
दल इ.च्या िालकीच्या वा ताब्यात असणाऱ्या र्जिीिी.
प्रकार १ :अ) परहलया प्रकारच्या र्जागेवर अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलप आस्र्ारपत करण्याच्या दृष्ट्टीिे संबरं धत र्जिीि ज्यांच्या
अखत्यारीत आहे त अशा संस्र्ांसिवेत, िहारवतरण/ िहारिर्मिती/िहाऊर्जा करार करतील. असा करार
करतांिा सदर र्जागा भाडे तत्वावर, भाडे पट्टी करारावर अर्वा िहसुलाची वाटणी तत्वावर दोन्ही पक्षांिा िान्य
होईल अशा पयायांवर र्जागा उपलब्ध करु शकतील. शासिािे ज्या र्जरििी अहस्तांतरणीय व वापराचा हेतुबदल
ि करण्याच्या अटींवर प्रदाि करण्यात आलया आहे त, अशा र्जरििींबाबत सक्षि स्तरावर पूवप
ण रवािगीिे उपलब्ध
करुि घेता येऊ शकतील. इतर अटी उदा.भाडे पट्टा कालावधी, भाडे पट्टा दर, इ. या बाबी त्यापुढेही लागू
राहतील. तसेच भाडे पट्टयाची र्जिीि उपभाडे पट्टयािे दे ण्याची िुभा असलेलया र्जरििी यारशवाय रवशेष हे तू वाहि
(SPV) रििाण करुिही र्जागा उपलब्ध करुि घेता येऊ शकेल. अशा र्जरििींचा वापर अपारं पाररक ऊर्जा
प्रकलपांसाठी करण्याकरीता प्रर्ि सदर र्जरििींचे प्रयोर्जिात बदल करण्यासाठी र्जिीिी प्रदाि केलेलया
प्रारधकरणािाफणत सक्षि स्तरावर परवािगी घेण्यात येईल. स्र्ारिक स्वराज्य संस्र्ांच्या र्जागेबाबत
प्रकलपासाठीची आवश्यक असलेली र्जिीि 1५ एकर पयंत असलयास ग्रािपंचायत स्तरावर, 15-25 एकर
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क्षेिाकररता पंचायत सरिती व २५ एकर पेक्षा र्जास्त असलयास रर्जलहापररषद स्तरावर उपलब्ध करता येतील.
यासाठी अरधरियिांिध्ये आवश्यकतेिुसार बदल करण्यात येतील. तर्ारप ज्या शासकीय र्जरििी स्र्ारिक
स्वराज्य संस्र्ांिा रवरशष्ट्ट प्रयोर्जिासाठी हस्तांतरीत/भाडे पट्टीवर उपलब्ध केलेली असलयास त्याबाबत
शासिाची पूवण परवािगी आवश्यक राहील. िागरी स्वराज्य संस्र्ांच्या बाबत संबरं धत िागरी संस्र्ा अशा र्जरििी
अटी व शतींवर उपलब्ध करुि दे ण्याबाबत रिणणय घेऊि अंरति करारिािा करतील. प्रशासकीय रवभाग व इतर
यांच्या ताब्यातील र्जागेसाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग वा संस्र्ा अटी व शती रवहीत करण्यास व र्जागा
भाडे पट्टयािे दे ण्यास सक्षि राहतील. त्यािंतर अशा संस्र्ा व इतर यांच्या िालकीच्या र्जरििीवर त्यांिा
अपारं पाररक ऊर्जा रिर्मिती प्रकलप उभारावयाचा असलयास ते या धोरणातील तरतुदीिुसार उभारु शकतील.
ब) तसेच अपारं पाररक ऊर्जा स्त्रोतांति
ू रिर्मित वीर्जेच्या पारे षणाकरीता संबरं धत संस्र्ा, रवभाग, इ. अशी र्जागा
प्राधान्यािे शीघ्र रसध्द गणक दरािे उपलब्ध करुि दे ऊ शकतील.
प्रकार २ :अ) िहसूल रवभागाच्या अखत्याररतील र्जरििीबाबत िहारवतरण, िहारिर्मिती व िहाऊर्जा हे त्यांच्या अपारंपाररक
ऊर्जा प्रकलपांसाठी आवश्यक असणाऱ्या र्जरििीसाठी संबरं धत रर्जलयाच्या रर्जलहारधकाऱ्यांकडे िागणी करतील.
सदर िागणीच्या अिुषंगािे संबरं धत रर्जलहारधकारी प्राधान्यािे घिकचरा व्यवस्र्ापिाकरीता राखूि ठे वलेलया
र्जागा व इतर रिबणरधत र्जागा वगळू ि अशी र्जिीि अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलप राबरवण्यासाठी शासिाच्या प्रचरलत
धोरणािुसार योग्य अटी व शतींवर भाडे तत्वावर/ भाडे पट्टा करारावर, िाििाि रू. १ या दरािे ३० वषाच्या
भाडे करारावर दोन्ही पक्षांिा िान्य होईल अशा पयायांवर उपलब्ध करुि दे ण्यास सक्षि राहतील. तर्ारप, ही र्जागा
िोबदला ि घेतापण उपलब्ध करता येईल. परं तु असा अपारं पाररक ऊर्जा रिर्मिती प्रकलप कायान्न्वत झालयािंतर
प्रकलपातूि रिळणाऱ्या िफ्यातील रहस्सा 5% प्रिाणे (प्रकलपाच्या रकितीिध्ये र्जरििीची ककित सवणसाधारणपणे
5% धरुि) शासिास अदा करावा लागेल.

(यासाठी रर्जलहारधकाऱ्यांिा व रवभागीय आयुक्तांिा ठरारवक

ियादे पयंत अशी र्जिीि संबरं धतांिा हस्तांतरीत करण्याचे अरधकार प्रदाि करण्यात येतील.)

यासाठी

रर्जलहारधकारी व रवभागीय आयुक्त हे त्यांच्या अरधकारीतेत अशी र्जिीि संबरं धतांिा हस्तांतरीत करतील. तसेच
आवश्यक तेर्े सक्षि स्तरावर िान्यता घेतील.
ब) तसेच िहारवतरण, िहारिर्मिती व िहाऊर्जा हे त्यांचे अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलप स्वत: ककवा रवकासकाकडू ि
(PPP तत्वावर) उभारणार असतील, अशावेळी अशी आवश्यक असणारी र्जिीि र्जर अखंडीत िसेल तर अशा
र्जरििीचे एकरिकरण करण्यासाठी त्यािधील शासकीय र्जरििीसाठी संबरं धत रर्जलयाच्या रर्जलहारधकाऱ्यांकडे
िागणी करतील. सदर िागणीच्या अिुषंगािे संबरं धत रर्जलहारधकारी त्यांच्या अरधकारीतेत प्राधान्यािे अशी र्जिीि
अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलप राबरवण्यासाठी उपलब्ध करुि दे ण्यास सक्षि राहतील. तसेच आवश्यक तेर्े सक्षि
स्तरावर िान्यता घेतील. अशा र्जिीिीच्या रकितीच्या 30% दरािे भाडे पट्टा वा अरधभार लावूि देता येईल.
(र्जरििीची ककित ही रवकरसत केलेलया र्जरििीच्या सवणसाधारणपणे 30% असणे गृहीत धरुि)
क) तसेच अपारं पाररक ऊर्जा रिर्मितीच्या पारे षणाकरीता संबरं धत रर्जलहारधकारी त्यांचे अरधकार ियादे त अशी र्जागा
प्राधान्यािे शीघ्र रसध्द गणक िुसार येणाऱ्या दरािे उपलब्ध करुि दे ण्यास सक्षि असतील.
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प्रकार ३:अ) केंद्र शासिाशी संबरं धत व इतर र्जरििीबाबतही राज्य शासिाच्या र्जरििीसंदभातील धोरणािुसार यर्ान्स्र्ती
अपारं पाररक प्रकलपांकरीता र्जरििी दोन्ही पक्षांिा िान्य होणाऱ्या पयायातील योग्य अटी व शतींवर उपलब्ध
करण्यात येऊ शकतील. केंद्र शासिाचे सावणर्जरिक उपक्रि हे त्यांच्या र्जरििीवर सौर ऊर्जा प्रकलप
उभारण्यासाठी रवकासकासह िहारवतरण कंपिीकडे आलयास ते परस्पर सािंर्जस्यािे असे सौर ऊर्जा प्रकलप
उभारु शकतील. केंद्र शासिाच्या िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा िंिालयािे िान्यता रदलेलया सोलर पाकणबाबत
असा रवकासक (SPPD) िहारवतरण कंपिीकडे आलयास ते परस्पर सािं र्जस्यािे असे सौर ऊर्जा प्रकलप उभारु
शकतील.
ब) यारशवाय िहारिर्मिती, िहारवतरण व िहाऊर्जा त्यांच्या स्वखचािे परस्पर संितीिे खार्जगी र्जिीििालकांकडू ि
भाडे पट्टी तत्वावर, खरे दीिे वा परस्पर सहितीिे र्जिीि एकरितपणे उपलब्ध करुि घेऊ शकतील. अशा
प्रकलपांकरीता िहारिर्मिती, िहारवतरण व िहाऊर्जा र्जिीि उपलब्ध होण्याच्या दृष्ट्टीिे आवश्यकतेिुसार SPV
च्या िाध्यिातूि / स्वतंि कंपिीच्या िाध्यिातूि कायणवाही करु शकतील.
रवद्यिाि िूतिीकरणक्षि ऊर्जा प्रकलपांचे पुि:ऊर्जीकरण:१) सवण रवद्यिाि अपारं पाररक ऊर्जा प्रकलपांिा त्यांच्या रिर्मिती क्षिता वाढीस प्रोत्साहीत केले र्जाईल. अशा
प्रकलपांिधील त्याच स्त्रोतािध्ये एकतर िवीि उपकरणे बसवूि वा कायणक्षिता वाढवूि अर्वा इतर अपारं पाररक
स्त्रोतासिवेत संकरीत करुि असे साध्य केले र्जाऊ शकेल.
२) या धोरणांिध्ये उरिष्ट्ट पुतणतेपयंत रिर्मिती क्षिता वृद्धी अंतभुणत राहील. संकरीत प्रकलपांच्या बाबतीत, त्या-त्या
स्त्रोतांिुसार त्या प्रकलपांिा हे धोरण लागू होईल.
३) रवद्यिाि अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलपाचा रवतरण कंपन्यांसोबत ऊर्जा खरे दी करार असलयास आरण रिर्मिती क्षिता
वाढरवणे प्रस्तारवत असलयास रवद्यिाि रवद्युत खरे दी करार स्त्रोत, क्षिता आरण उवणररत कायणकाळापयंत चालू
राहील.
४) प्रकलपातील अरधकची रिर्मिती ही अपारंपाररक प्रकलप सिर्जला र्जाईल.
५) अशी अरधकची रिर्मित वीर्ज रवतरण कंपिीला रवरहत प्ररक्रयेद्वारे रवकू शकतील.
६) संकरीत स्त्रोतांच्या बाबतीत स्वतंि स्त्रोतांसाठी स्वतंि िीटर बसरवणे आवश्यक असेल. रवद्यिाि स्त्रोतािधील
प्रकलपाच्या क्षितेत वाढ केलयास वर्मधत क्षितेचे स्वतंि िीटकरग करणे शक्य िसलयास, रवद्यिाि रवद्युत खरे दी
कराराव्यरतररक्त अरतररक्त वीर्ज रकती पारे रषत केली र्जाईल, हे प्रिारणत करण्यासाठी प्रर्ि रवद्यिाि रवद्युत
खरे दी करारािुसार क्षितेची गणिा (सौर आरण पवि स्त्रोतांसाठी क्षिता उपयोगाच्या फॅक्टरच्या वापरासह) केली
र्जाईल आरण उवणररत क्षिता ही वीर्ज खरे दी कराराच्या बाहे र/ व्यरतररक्त असलयाचे सिर्जले र्जाईल. हे प्रिाण
वीर्ज खरे दी कराराच्या उवणररत कायणकाळापयंत चालू राहील.
७) प्रकलपाचा रवद्यिाि रवद्युत खरे दी करार संपलयािंतर, संपण
ु ण प्रकलप हा एकच प्रकलप सिर्जला र्जाईल व
त्यातील रिर्मित वीर्ज रवतरण कंपिीला रवरहत प्ररक्रयेद्वारे रवकू शकतील.
८) रवरवध स्त्रोतांच्या ियादा तत्कालीि रवद्यिाि धोरणािुसार रवचारात घेण्यात येतील.
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भाग-१
िवीि व िवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांपासूि पारे षण संलग्ि प्रकलप
(१) सौर ऊर्जेपासूि वीर्ज रिर्मिती प्रकलप :या धोरणांतगणत सिारवष्ट्ट असणाऱ्या सौर वीर्ज रिर्मितीच्या योर्जिा /उरिष्ट्टे खालीलप्रिाणे रिरित करण्यात
येत आहे त:अ.

योर्जिेचे िाव

उरिष्ट्ट

क्र.
1.

(क्षिता िे.वॅ.)
अ) सौर ऊर्जेपासूि वीर्ज रिर्मिती प्रकलप रवकरसत करणे

10000

ब) ग्रीड किेक्टे ड रुफटॉप सौर प्रकलप
2.

2000

अ) शासिाचे अिृत अरभयाि व िहाराष्ट्र सुवणणर्जयंती

रिधी स्त्रोत
खार्जगी रवकासक,
केंद्र शासि,

500

िगरोत्र्ाि िहारभयाि व्यरतररक्त राज्यातील इतर
शहरी, वॉटर ग्रीड, ग्रािीण पाणीपुरवठा योर्जिा सौर

खार्जगी रवकासक,

ऊर्जेवर कायान्न्वत करणे
ब) लघुर्जल व िळ पाणीपुरवठा करण्यासाठी पारे षण

केंद्र शासि, संस्र्ा

30

संलग्ि सौर पंपाचा वापर करणे
3.

शेतकरी सहकारी संस्र्ा/कंपिी/ गट स्र्ापि करुि

250

खार्जगी रवकासक,

खार्जगी गुंतवणूक उपलब्ध करूि पारे षण संलग्ि सौर

संस्र्ा,

ऊर्जा रिर्मिती प्रकलप रवकरसत करणे.
4.

ब / पवि ऊर्जा आधाररत रवद्युत रिर्मिती प्रकलपांसाठी
सौर

50

एिर्जी स्टोअरे र्ज व्यवस्र्ा रवकरसत करणे.
5.

संस्र्ा

सौर ऊर्जेवर आधाररत ई-वाहि चारर्जंग स्टे शि उभारणी

50

करणे.
6.

खार्जगी रवकासक,
खार्जगी रवकासक,
संस्र्ा

िहाऊर्जाच्या स्वत:च्या र्जागेवर सौर / पवि सौर-संकररत

50

पारे षण संलग्ि ऊर्जा प्रकलप आस्र्ारपत करणे.

खार्जगी रवकासक,
संस्र्ा

एकूण

12,930

(१) (अ) सौर ऊर्जेपासूि वीर्ज रिर्मिती प्रकलप रवकरसत करणे :(१) (अ).१ राज्यात सौर ऊर्जेचा होत असणारा वापर, त्यासाठी उपलब्ध असणारी उपयुक्त सौर प्रारणरिहाय र्जागा
आरण रित्यिूतिरशल ऊर्जा खरे दीचे बंधि लक्षात घेता या धोरणांतगणत एकूण 1०,000 िेगावॅट क्षितेचे सौर
वीर्ज रिर्मिती प्रकलप कायान्न्वत करण्याचे उरिष्ट्ट ठे वण्यात येत आहे . यात रवरवध प्रकारच्या सौर प्रकलपांचा
व त्याच्याशी संलन्ग्ित इतर पारं पाररक अर्वा अपारंपाररक ऊर्जा स्त्रोतासिवेत संकरीत प्रकलपांचा अंतभाव
राहील.
(१) (अ).2 या धोरणांतगणत सौर ऊर्जेपासूि वीर्ज रिर्मिती प्रकलपाची रकिाि क्षिता 1 िेगावॅट इतकी राहील.
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(१) (अ).3 या धोरणांतगणत सौर वीर्ज रिर्मितीचे प्रकलप राज्यातील वीर्ज रवतरण / रिर्मिती कंपन्यािा स्पधात्िक रिरवदा
प्ररक्रयेव्दारे त्यांचे रित्यिूतिशील ऊर्जा खरे दी बंधि पूणण करण्यासाठी अर्वा राज्यात ककवा राज्याबाहेर
खुला प्रवेश (Open Access) / रिर्जी वापरासाठी (Captive Use) ककवा रतसऱ्या घटकास वीर्ज रवक्रीसाठी
रवकरसत करता येतील.
(१) (अ).4 राज्यात आस्र्ारपत होणाऱ्या राज्य पारे षण उपक्रि (STU) व आंतरराज्य पारे षण उपक्रि (CTU/ISTS)
यांचेशी र्जोडणी करण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकलपांची िोंदणी िहाऊर्जाकडे करणे बंधिकारक राहील.
(१) (अ).5 केंद्र शासिाच्या प्रकलपांबाबत केंद्र शासिाद्वारे रवरहत केलेलया िागणदशणक सूचिांिधील तरतुदींिुसार
कायणवाही करण्यात येईल.
(१) (अ).6 प्रकलपासाठी लागणाऱ्या लघुदाब, उच्चदाब आरण अरतउच्चदाब उपकेंद्राचे व त्यांिा लागणारे पारे षण
रवतरण वारहन्याचे सवेक्षण रवकासक व रवतरण कंपन्या / िहापारे षण यांच्याव्दारे संयक्
ु तररत्या करण्यात
येईल. रवकासकाद्वारे सदर उपकेंद्रे , रवतरण कंपन्या/ िहापारे षण यांच्या तांरिक पररिाणािुसार व त्यांिी
िान्य केलेलया अंदार्जपिकािुसार, तसेच, रवतरण कंपन्या / िहापारे षण यांच्या दे खरेखीखाली स्वखचािे
करुि घेतील. यािध्ये रिष्ट्कासि व्यवस्र्ेिधील असलेली उपकेंद्रे आरण पारे षण व रवतरण वारहन्यांिध्ये
र्जे काही सुदृढीकरण अर्वा करावे लागणारे बदल यांचा सिावेश असेल. या धोरणांतगणत उरिष्ट्टांची पूतणता
होईपयंत पारे षण र्जोडणी प्रकलपांिा अरिवायणपणे रवरहत कालावधीत उपलब्ध करुि दे ण्यात येईल.
यासाठी ऊर्जा रवभागाद्वारे िािक कायणप्रणाली (Standard Operating Procedure) रिधाररत करण्यात
येईल.
(१) (अ).7 सदर धोरणांतगणत सौर वीर्ज रिर्मिती प्रकलपांसाठी वीर्ज खरे दी कराराचा कालावधी िा.िहाराष्ट्र रवद्युत
रियािक आयोगाच्या रवरहत रियिाधीि राहील. प्रकलप आर्मर्कदृष्ट्टया व्यवहायण करण्यासाठी ओपि
ॲक्सेसचा कालावधी हा रकिाि 10 वषण असणे क्रिप्राप्त असूि हा कालावधी िा.िहाराष्ट्र रवद्युत रियािक
आयोगाद्वारे

अंरतित:

रिधाररत

करण्यात

येईल.

असे

प्रकलप

रवकरसत

करतािा

(Open

Access/Captive/Group Captive/Third Party) उत्पादक/ उपभोक्ता यांिा शासिाचे कर-उपकर/
शुलक इ. भरणे आवश्यक राहील. तसेच त्यांिा त्यांच्या क्षेिरिहाय रवतरण कंपिीस लागू असलेले शुलक
व कराचे दर अरिवायण राहतील.
(१) (अ).8 सौर वीर्ज रिर्मिती प्रकलपांिा आवश्यकता असलयास उद्योग घटक म्हणूि अिुज्ञेय ठररवलयास िोंदणी
करण्याची सुरवधा राहील.
(१) (अ).9 या धोरणांतगणत सौर वीर्ज रिर्मिती प्रकलप खरिर्जे आढळत असलेलया क्षेिात/ रर्जलयात आस्र्ारपत
करावयाचे झालयास भुरवज्ञाि व खरिकिण रवभागाचे िा-हरकत प्रिाणपि सादर करणे आवश्यक राहील.
(१) (अ).10 या धोरणांतगणत केंद्र शासिाच्या योर्जिेरशवायही सौर पाकण पध्दतीिे सौर ऊर्जा प्रकलप रवकरसत करता
येतील. अशा प्रकलपाची रकिाि क्षिता 5 िेगावॅट राहील. सौर पाकणिध्ये 5 िेगावॅट पेक्षा किी क्षितेचे परं तु
रकिाि 1 िेगावॅट क्षितेचे प्रकलप रवकरसत करता येतील. असे लहाि प्रकलप भौरतकदृष्ट्टया सलग
असलयास ते एकरित करूि त्यांची क्षिता 5 िेगावॅट झालयास त्यासही वीर्ज रवतरण कंपन्या / िहापारे षण
यांचेकडू ि पारे षण र्जोडणी दे ण्यात येईल.

अशा प्रकलपांिा रवरहत उरिष्ट्टापयणत पारे षण र्जोडणी

रिळण्याचा हक्क असेल.
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(१) (अ).11 या धोरणांतगणत िुख्यिंिी सौर कृषी वारहिी योर्जिेसाठीच्या अंिलबर्जावणी यंिणा त्यांिी रिरित केलेलया
उरिष्ट्टांच्या अिुषंगािे सौर ऊर्जा प्रकलप उभारतील.
(१) (अ).१2 या धोरणांतगणत राज्यातील सहकारी तसेच खार्जगी साखर कारखािे, सुत रगरण्या, एि.आय.डी.सी. व
इतर उद्योग आपलया रशल्लक र्जिीि, वाहितळ रोड तसेच छतावर प्रचरलत रियि, अरधरियि, रवरियि
यांचा भंग ि करता सौर ऊर्जा प्रकलप आस्र्ारपत करु शकतील.
(१) (ब) ग्रीड किेक्टे ड रुफटॉप सौर प्रकलप:(१) (ब).१ या धोरणांतगणत केंद्र शासिाच्या छतावरील पारे षण संलग्ि सौर योर्जिेंतगणत येणारे प्रकलप (GCRT) व
स्वखचािे उभारण्यात येणारे छतावरील पारे षण संलग्ि सौर प्रकलप रिळू ि 2000 िेगावॅट क्षितेचे प्रकलप रवकरसत
करण्यात येतील.
(१) (ब).2 कोणत्याही पूवग्र
ण हारशवाय ग्रीड किेक्टीव्हीटी ही “हक्क” म्हणूि सिर्जण्यात येईल. िहारवतरण कंपिी
तांरिक व्यवहायणता पाहू ि ग्रीड रवतरण र्जाळयाच्या र्जवळच्या स्र्ळापासूि ग्रीड किेक्टीव्हीटी उपलब्ध करुि दे ण्याचा
प्रयत्ि करे ल.
(2) (अ) राज्यातील शहरी तसेच ग्रािीण पाणीपुरवठा योर्जिा सौर ऊर्जेवर कायान्न्वत करणे:(2) (अ).१ या धोरणांतगणत पुढील ५ वषािध्ये एकूण 500 िेगावॅट क्षितेचे उरिष्ट्ट ठे वण्यात येत आहे .
(2) (अ).2 अशा प्रकलपांसाठी लागणारी र्जागा संबरं धत रवभाग / संस्र्ेची राहील.
(2) (अ).3 िहाऊर्जािाफणत प्रकलपाची प्ररत िेगावॅट आधारभूत ककित (Bench Mark Cost) वेळोवेळी रिरित करण्यात
येईल.
(2) (अ).4 संबरं धत रवभागांिा शहरी व ग्रािीण पाणीपुरवठा योर्जिांकरीता ESCO तत्वावर योर्जिा राबरवण्यासाठी
िेससण EESL, तत्सि संस्र्ा ककवा रवकासक कंपिीसोबत करार करण्यास िुभा असेल.
(2) (अ).5 सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग योर्जिा राबरवण्याचा रिणणय घेतील.
(2) (अ).6 याबाबतची कायणपध्दती ऊर्जा रवभागाद्वारे रवस्तृतपणे तद्िंतर रिरित करण्यात येईल.
(२)(ब) लघुर्जल व िळ पाणीपुरवठा करण्यासाठी पारे षण संलग्ि सौर पंपाचा वापर करणे :याधोरणांतगणत ग्रािीण व दु गणि भागात वीर्ज पुरवठा होऊ ि शकणाऱ्या गावे/ वाड्या/ पाडे / वस्त्या/
ग्रािपंचायती या रठकाणी रपण्याच्या पाण्याचा उपसा व पुरवठा करण्यासाठी सावणर्जरिक पाणी पुरवठा योर्जिांकरीता
पारे षण संलग्ि सौर पंपाचा वापर करण्यात येईल. यासाठी तलाव / रवरहरी / कूपिरलका यासारख्या उपलब्ध
स्त्रोतांवर सौर ऊर्जेवर आधाररत 3, 5 व 7.5 अिशक्ती क्षितेच्या पंपाची आस्र्ापिा करूि लघु र्जल व िळ पाणी
पुरवठ्याकरीता योर्जिा राबरवण्यात येईल.
(२) (ब).1 याअंतगणत राज्यािधील गावे / पाडे / वाड्या / वस्त्या / ग्रािपंचायती या रठकाणी आवश्यकतेिुसार प्ररतवषण
3, 5 व 7.5 अिशक्ती क्षितेचे 8,000 पारे षण संलग्ि सौर पंप आस्र्ारपत करण्याचे उरिष्ट्ट रिरित
करण्यात येत आहे .
(२) (ब).2 यासाठी तांरिक योग्यतेिुसार 5000 पयंत लोकसंख्या असलेली गावे / वाड्या / पाडे / वस्त्या /
ग्रािपंचायती पाि असतील.
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(२) (ब).3 याअंतगणत पारे षण संलग्ि सौर पंपाची आस्र्ापिा िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा िंिालय यांिी वेळोवेळी
रदलेलया रवहीत तांरिक िोर्जिापे (Technical Specifications) व िािांकिािुसार करणे आवश्यक
राहील.
(२) (ब).4 सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग योर्जिा राबरवण्याचा रिणणय घेतील.
(२) (ब).5 याबाबतची अंिलबर्जावणीची कायणपध्दती व रिकष िहाऊर्जाच्या सललयािे ऊर्जा रवभागाद्वारे रिरित
करण्यात येतील.
(3) शेतकरी सहकारी संस्र्ा/कंपिी/ गट (PACS/ SHG/ Farmers Producers Organisation) चे पारे षण
संलग्ि सौर ऊर्जा रिर्मिती प्रकलप रवकरसत करणे:(३).1 या धोरणांतगणत पुढील ५ वषांिध्ये एकूण 250 िेगावॅट क्षितेचे प्रकलपाचे उरिष्ट्ट ठे वण्यात येत आहे.
(३).2 यासाठी प्रकलपाला लागणारी र्जागा शेतकरी सहकारी संस्र्ा / PACS/ SHG/ Farmers Producers
Organisation शेतकऱ्यांची कंपिी / स्वत:ची असेल.
(३).3 िहाऊर्जािाफणत प्रकलपासाठी प्ररत िेगावॅट ककित रिरित करण्यात येईल.
(३).4 याअंतगणत रवरवध शेतकरी सहकारी संस्र्ा / कंपिी स्वत: आवश्यक भागभांडवल उभारूि, प्रकलपाची र्जिीि
तारण ठे वूि ककवा खार्जगी गुंतवणूकीद्वारे योर्जिेिध्ये सहभागी होऊ शकतील. अशी वीर्ज िहारवतरण
कंपिीद्वारे खरे दी करण्यात येईल.
(३).5 प्रकलप धारकािे असा प्रकलप शेतर्जरििीवर / र्जलाशयावर आस्र्ारपत करतािा सौर ऊर्जा प्रकलपांतगणत सोलर
िोड्युल उभारणीसाठीचे स्रक्चर गरर्जेिुसार सुरक्षेची र्जबाबदारी घेऊि र्जरििीपासूि 4 िी. उं चीचे ककवा
र्जरििीवर व धरण रियंिण रेषेपासूि रकिाि 1.5 िी. उं चीचे असणे आवश्यक राहील.
(३).6 तसेच प्रकलप धारकास अशा प्रकलपाचे सोलर िोड्युल उभारणीसाठीचे स्रक्चर र्जरििीपासूि 4 िी. उं चीचे
असलयास व सुरक्षेची र्जबाबदारी घेतलयास सदर प्रकलपाच्या स्रक्चरखालील र्जागेचा उपयोग अन्य
कारणांसाठी करण्यास िुभा राहील. यािध्ये िोकाट र्जिावरांसाठी कोंडवाडे तयार करणे, कुक्कुटपालि व
शेळी/ िेंढी पालि, स्टोरे र्ज, कोलड स्टोरे र्ज इ. चा सिावेश राहील. यासाठी संबध
ं ीत रवभागाचे सद्य:न्स्र्तीत
उपलब्ध असलेलया योर्जिेचा पूरक अिुदाि म्हणूि लाभ घेता येईल.
(३).7 सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग योर्जिा राबरवण्याचा रिणणय घेतील.
(३).8 याबाबतच्या अंिलबर्जावणीची कायणपध्दती ऊर्जा रवभागाद्वारे तद्िंतर रिरित करण्यात येईल.
(4) सौर / पवि ऊर्जा आधाररत पर्दशी तत्वावर एिर्जी स्टोअरे र्ज प्रकलप रवकरसत करणे :(4).1 या धोरणांतगणत पुढील ५ वषािध्ये एकूण 50 िेगावॅट क्षितेचे उरिष्ट्ट ठे वण्यात आले आहे . यािध्ये 20 िेगावॅट
क्षितेचे प्रकलप िहाऊर्जािाफणत व उवणररत 30 िेगावॅट क्षितेचे प्रकलप

5 वषण कालावधीत खार्जगी

रवकासकािाफणत रवकरसत करण्यात येतील. असे प्रकलप सुरु करण्यापूवी िहारवतरण कंपिीकडू ि प्रकलपाची
व्यवहायणता तपासण्यात येईल.
(4).२ अशा प्रकलपातील वीर्ज व संभाव्य वीर्जदर याबाबतची िान्यता िहारवतरण कंपिीकडू ि घेण्यात येईल.
(4).३ अशा प्रकलपातील वीर्ज िहारवतरण कंपिीकडू ि वीर्ज रवक्री कराराद्वारे खरे दी करण्यात येईल.
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(4).4 वरील रवक्री करारािुसार वीर्जेचा पीकलोड रडिांड असेल त्या वेळेस वीर्ज रवतरण कंपन्या या स्टोरे र्ज
रसस्टीिधील वीर्ज घेतील व या वीर्ज रबलापोटी वीर्ज रवतरण कंपिी िहाऊर्जास / खार्जगी रवकासकास
िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रियािक आयोगािे रिरित केलेलया दरािुसार अर्वा त्यांच्या धोरणािुसार वीर्ज दे यक
अदा करे ल.
(4).5 सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग योर्जिा राबरवण्याचा रिणणय घेतील.
(4).6 याअंतगणत उभारण्यात येणाऱ्या प्रकलपाची किाल ियादा व अंिलबर्जावणीची कायणपध्दती ऊर्जा रवभागाद्वारे
तद्िंतर रिरित करण्यात येईल.
(5) सौर ऊर्जेवर आधाररत ई-वाहि चारर्जंग स्टे शि उभारणी करणे:(५).1 या धोरणांतगणत पुढील ५ वषािध्ये एकूण 50 िेगावॅट क्षितेचे ई-वाहि चारर्जंग स्टे शिचे उरिष्ट्ट ठे वण्यात येत
आहे .
(५).२ अशा प्रकलपासाठी लागणारी र्जागा प्रकलप आस्र्ारपत करणाऱ्याची / गुंतवणूकदाराची असेल.
(५).३ योर्जिेतील आस्र्ापक (Installer) आवश्यक भागभांडवल उभारूि ककवा खार्जगी गुंतवणुकीद्वारे योर्जिेिध्ये
सहभागी होऊ शकतील.
(५).४ सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग योर्जिा राबरवण्याचा रिणणय घेतील.
(५).5 याबाबत रवस्तृतपणे कायणपध्दती ऊर्जा रवभागाद्वारे तद्िंतर रवशद करण्यात येईल.
(6) िहाऊर्जाच्या स्वत:च्या र्जागेवर सौर/पवि सौर-संकररत पारे षण संलग्ि ऊर्जा प्रकलप आस्र्ारपत करणे:(६).1 या धोरणांतगणत पुढील ५ वषािध्ये एकूण 50 िेगावॅट क्षितेचे प्रकलप िहाऊर्जाद्वारे कायान्न्वत करण्याचे उरिष्ट्ट
ठे वण्यात येत आहे . प्रकलपासाठी लागणारी र्जागा िहाऊर्जाची असेल. िहाऊर्जा याबाबतची कायणपध्दती
रिरित करुि िहारवतरण व शासिास प्रस्ताव सादर करुि यर्ोरचत िान्यता घेईल.
(६).२ सदर प्रकलपांिधूि रििाण होणारी संपण
ू ण वीर्ज िहारवतरण कंपिीच्या रवद्युत प्रणालीिध्ये market discovered
rate वर रिष्ट्कारसत करण्यात येईल.

(2) पवि ऊर्जेपासूि वीर्ज रिर्मितीचे धोरण:या धोरणांतगणत राज्यािध्ये र्जरििीवर तसेच परिि रकिारपट्टीच्या 720 रकलोिीटर सागरी रकिाऱ्यावरही
(Off-shore) पवि ऊर्जा प्रकलप उभारता येऊ शकतील.
1) या धोरणांतगणत एकूण 2500 िे गावॅट इतक्या क्षितेचे िवीि पवि ऊर्जा प्रकलप आस्र्ारपत करावयाचे उरिष्ट्ट
ठे वण्यात येत आहे.
2) याअंतगणत प्रकलपधारकांिा उरिष्ट्टपूतीपयंत िहाऊर्जाकडे स्वयं:घोषणेद्वारे प्रकलपाची िोंदणी करता येईल. असे
करतािा राज्य शासिाच्या सवण लागू तरतूदींचे पालि केले असलयाचे ििूद करुि प्रकलप सुरु करु शकतील.
3) राज्यात रित्यिुतिशील ऊर्जा खरे दी बंधि पूणण करण्याकरीता, राज्यात रिर्जीवापर, खुला प्रवेश व इतर राज्यांिा
वीर्जेची रियात करण्यासाठी पवि ऊर्जा प्रकलप रवकसीत करता येतील.
4) प्रकलपांच्या र्जरििींबाबत रबगर शेती िािीव दर्जा लागू राहील. यासाठी लागू असणाऱ्या सध्याच्या अरधरियि/
रियि/रवरियि/संरहता इ. िध्ये िहसूल व वि रवभागाद्वारे योग्य बदल करण्यात येतील.
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5) प्रकलपांिा आवश्यकता असलयास “उद्योग घटक” म्हणूि अिुज्ञेय असलयास िोंदणी करण्याची सुरवधा राहील.
6) या धोरणांतगणत आस्र्ारपत होणाऱ्या पवि ऊर्जा प्रकलपांिा िहाराष्ट्र प्रदु षण रियंिण िंडळाची संिती/िा हरकत
प्रिाणपि घेणे बंधिकारक राहील.
7) प्रकलपाच्या रठकाणी शासकीय पडीक र्जिीि/वि र्जिीि उपलब्ध असलयास व संबरं धत रर्जलहारधकारी / वि
रवभाग यांच्याकडे िागणी केलयास, रियोर्जिाच्या दृष्ट्टीिे अिुज्ञेयता व अन्य रियिोरचत अिुषंरगक बाबी तपासूि
रर्जलहारधकारी/वि रवभाग रिरित करतील व पारदशणक पद्धतीचा वापर करुि भाडे तत्वावर/भाडे
करारान्वये/रलर्जवर देता येईल. प्रकलप रवहीत कालावधीत सुरु ि झालयास सदर िान्यता आपोआप रि होईल.
आवश्यकतेिुसार संबरं धत अरधरियि/रियि/संरहता इ.िध्ये यादृष्ट्टीिे आवश्यक बदल करतील. याबाबतची
सरवस्तर कायणपद्धती िहसूल व वि रवभागाद्वारे रिरित करण्यात येईल.
8) सदर धोरणांतगणत पवि ऊर्जा वीर्ज रिर्मिती प्रकलपांसाठी वीर्ज खरे दी कराराचा कालावधी िा.िहाराष्ट्र रवद्युत
रियािक आयोगाच्या रवरहत रियिाधीि राहील. प्रकलप आर्मर्कदृष्ट्टया व्यवहायण करण्यासाठी ओपि ॲक्सेसचा
कालावधी हा रकिाि 10 वषण असणे क्रिप्राप्त असूि हा कालावधी िा.िहाराष्ट्र रवद्युत रियािक आयोगाद्वारे
अंरतित: रिधाररत करण्यात येईल. असे प्रकलप रवकरसत करतािा (Open Access/ Captive/ Group
Captive/Third Party) उत्पादक/ उपभोक्ता यांिा त्यािुसार शासिाचे कर-उपकर/ शुलक इ. भरणे आवश्यक
राहील. तसेच त्यांिा त्यांच्या क्षेिरिहाय रवतरण कंपिीस लागू असलेले शुलक व कराचे दर अरिवायण राहतील.
तर्ारप, रिर्जीवापरासाठी Open Access कालावधी प्रकलपाच्या आयुष्ट्यिािापयंत लागू राहील.

अशा

प्रकलपांिा या धोरणांतगणत उरि्दष्ट्टांची पूतणता होईपयंत पारे षण र्जोडणी रिळण्याचा हक्क असेल.
9) खरिर्ज आढळ क्षेिात/रर्जलयात प्रकलपास भुरवज्ञाि व खरिकिण रवभागाचे “िा-हरकत प्रिाणपि” सादर करणे
आवश्यक आहे.
10) पवि ऊर्जा प्रकलप इतर अपारं पाररक ऊर्जा स्त्रोतांच्या प्रकलपांसिवेत संलग्ि करुि व साठवण क्षिता अंतभूणत
करुि उभारलेलया संकरीत प्रकलपास प्राधान्य राहील.
11) राज्यातील रवतरण कंपन्या /SECI िाफणत स्पधात्िक रिरवदे द्वारे आस्र्ारपत होणाऱ्या पवि/सौर/संकरीत
प्रकलपांिा केंद्र शासिाच्या िागणदशणक तत्वािुसार िािीव िोंदणी लागू राहील. अशा प्रकलपांिा या
धोरणांतगणतच्या सोयी-सवलती दे ता येणार िाहीत.

(३) ऊसाच्या रचपाडावर/ कृषी अवशेषावर आधाररत सहवीर्ज रिर्मिती प्रकलप:1) साखर कारखािे व कृषी उद्योगांिधूि उपलब्ध होणाऱ्या उपपदार्ांपासूि राज्यात अरतररक्त वीर्ज उपलब्ध होऊ
शकते. याचा फायदा अशा उद्योगावर अवलंबि
ू असणाऱ्या शेतकऱ्यांिा होतो. तेव्हा अशा प्रकलपांिा चालिा
दे णे आवश्यक आहे . िे. वसंतदादा शुगर इन्स्टीटयुट यांचे अहवालािुसार राज्यात अद्याप 1374 िेगावॅट क्षितेस
वाव आहे . हे पहाता या धोरणांतगणत ऊसाच्या रचपाडावर आधारीत/ कृरष अवशेषांवर आधारीत सहवीर्ज रिर्मिती
प्रकलपांकरीता 1350 िेगावॅट इतके उरिष्ट्ट ठे वण्यात येत आहे .
2) या धोरणांतगणत अशा प्रकलपांिधूि रििाण होणारी वीर्ज राज्यातील वीर्ज रवतरण कंपन्यांिा त्यांचे रित्यिुतिशील
ऊर्जा खरे दी बंधि पुणण करण्याकरीता वापरता येईल. िहाऊर्जाकडे िोंदणी झालेलया प्रकलपांिा, िूलभूत सुरवधा
संिती िहाऊर्जाकडू ि दे ण्यात येईल.
3) सहवीर्ज रिर्मिती प्रकलपांिधील वीर्ज खरे दी करार हे उिीष्ट्टपूती होईपयंत रिरवदा प्ररक्रयेिे ि करता िा.िहाराष्ट्र
रवद्युत रियािक आयोगाद्वारे रिरित केलेलया दरािे व टाकण्यात आलेलया अटी व शतींवर सािंर्जस्य करारान्वये
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िहारवतरण कंपिीद्वारे वीर्ज खरे दी करण्यात येईल. उरिष्ट्टपूतीिंतर रिरवदा प्ररक्रयेद्वारे वीर्ज खरे दी करार
करण्याची खरे दीदारास िुभा राहील.

(४) लघुर्जल रिर्मिती प्रकलप:1) अपारं पाररक ऊर्जा रिर्मितीचे धोरण-2015 िध्ये लघुर्जल रिर्मिती प्रकलपांकरीता 400 िेगावॅट इतके उरिष्ट्ट
रिरित करण्यात आले होते, त्यापैकी प्रत्यक्ष साध्य 20 िेगावॅट इतकेच झालेले आहे . हे पाहता या धोरणात 380
िेगावॅट इतके िवीि प्रकलपाकरीता उरिष्ट्ट रिरित करण्यात येत आहे. या धोरणांतगणत िवीि प्रकलपांिा
िहाऊर्जाकडे िोंदणी झालयावर िुलभूत सुरवधा संिती घेणे आवश्यक राहील.
2) लघुर्जल रिर्मिती प्रकलपांिधील वीर्ज खरे दी करार हे उिीष्ट्टपूती होईपयंत रिरवदा प्ररक्रयेिे ि करता िा.िहाराष्ट्र
रवद्युत रियािक आयोगाद्वारे रिरित केलेलया दरािे व टाकण्यात आलेलया अटी व शतींवर सािंर्जस्य करारान्वये
िहारवतरण कंपिीद्वारे वीर्ज खरे दी करण्यात येईल. उरिष्ट्टपूतीिंतर रिरवदा प्ररक्रयेद्वारे वीर्ज खरे दी करार
करण्याची खरे दीदारास िुभा राहील.

(५) शहरी घिकचऱ्यावर आधाररत वीर्ज रिर्मिती प्रकलप:1) राज्यातील स्र्ारिक स्वराज्य संस्र्ाच्या क्षेिािध्ये सेंद्रीय (रवघटिक्षि) व असेंद्रीय पदार्ण रििाण होत असूि
त्याची योग्य रवलहे वाट लावणे ही पयावरणाच्या दृष्ट्टीिे िहत्वाची व आवश्यक बाब आहे . त्यािुळे अशा टाकाऊ
पदार्ापासूि वीर्ज रिर्मिती प्रकलपांिा दे खील काही प्रिाणात प्रोत्साहि दे ण्याची आवश्यकता आहे . अशा
पदार्ापासूि स्वतंि वीर्ज रिर्मिती प्रकलप रवकरसत करणे शक्य आहे . याकरीता अशा प्रकलपांकरीता 200
िेगावॅटचे उरिष्ट्ट ठे वण्यात आले आहे .
2) अशा प्रकलपासाठी लागणाऱ्या लघुदाब, उच्चदाब, अरतउच्चदाब उपकेंद्राचे व त्यांिा लागणाऱ्या पारे षण व
रवतरण वारहन्याचे सवेक्षण यर्ान्स्र्ती िहापारे षण अर्वा िहारवतरण प्रकलपधारकांसिवेत संयक्
ु तपणे
करतील. सवेक्षणांती लागणाऱ्या उपकेंद्र/रवतरण वारहन्यांची कािे प्रकलपधारकािे िहापारे षण/रवतरण
कंपिीच्या तांरिक पररणािािुसार व त्यांिी िान्य केलेलया अंदार्जपिकािुसार कंपिीच्या दे खरे खेखाली
प्रकलपधारकांकडू ि स्वखचािे करुि घेण्यात येतील. तसेच तद्िंतरच्या काळात उपकेंद्रे , पारे षण व रवतरण
वारहन्यांिधील सुदृढीकरण अर्वा कराव्या लागणाऱ्या बदलाचा सिावेश रिष्ट्कासि व्यवस्र्ेत असेल. यारशवाय
प्रकलपापासूि ते उपकेंद्रापयंत र्जोडलया र्जाणाऱ्या 11 के.व्ही. ककवा त्यापेक्षा र्जास्त वारहन्यांचा सिावेश
रिष्ट्कासि व्यवस्र्ेत असेल.
3) शहरी घिकचऱ्यापासूि वीर्ज रिर्मिती प्रकलपांिधील वीर्ज खरे दी करार हे उिीष्ट्टपूती होईपयंत रिरवदा प्ररक्रयेिे
ि करता िा.िहाराष्ट्र रवद्युत रियािक आयोगाद्वारे रिरित केलेलया दरािे व टाकण्यात आलेलया अटी व शतींवर
सािंर्जस्य कराराव्दारे िहारवतरण कंपिीद्वारे वीर्ज खरे दी करण्यात येईल. उरिष्ट्टपूतीिंतर रिरवदा प्ररक्रयेद्वारे
वीर्ज खरे दी करार करण्याची खरे दीदारास िुभा राहील.
4)

शहरी घिकचऱ्यापासूि वीर्ज रिर्मिती प्रकलपासोबत वीर्ज रवतरण कंपिीच्या होणाऱ्या वीर्ज खरे दी रिरवदा
प्ररक्रयेऐवर्जी वीर्ज खरे दी करारािुसार होईल.

5)

सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग योर्जिा राबरवण्याचा रिणणय घेतील.
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वरील बाबीं रवचारात घेऊि या धोरणांतगणत अपारं पाररक ऊर्जा स्त्रोतापासूि पारे षण संलग्ि वीर्ज रिर्मितीचे
प्रकलप रवकरसत करण्याचे उरिष्ट्ट व त्यासाठी लागणाऱ्या आर्मर्क रिधीची आवश्यकता खालीलप्रिाणे राहील :अ.क्र. अपारं पाररक ऊर्जा स्त्रोत

उरिष्ट्ट (िे. वॅ.)

रिधी स्त्रोत

1

सौर ऊर्जेव्दारे वीर्ज रिर्मिती प्रकलप

12930

खार्जगी रवकासक, केंद्र

2.

पवि ऊर्जेव्दारे वीर्ज रिर्मिती प्रकलप

2500

शासि, संस्र्ा, संबधीत

3.

ऊसाच्या रचपाडांवर / कृरष अवशेषांवर आधाररत सह-

1350

रवभाग यांचे
गुंतवणूकीिधूि

वीर्ज रिर्मिती प्रकलप
4.

लघु र्जल रवद्युत रिर्मिती प्रकलप

380

5.

शहरी घिकचऱ्यावर आधाररत वीर्ज रिर्मिती प्रकलप

200

एकुण

17360

भाग-2
राज्याचे िवीि व िवीकरणीय (अपारं पाररक) ऊर्जा स्त्रोतांपासूि वीर्ज रिर्मितीच्या
पारे षण रवरहीत प्रकलपांसाठी एकरित धोरण- 2020.
याधोरणांतगणत राज्यात पुढील 5 वषांसाठी खालीलप्रिाणे रवरवध योर्जिा व त्याअंतगणत आस्र्ारपत
करावयाचे सौर कृषी पंप, छतावरील पारे षण रवरहीत /हायब्रीड सौर रवद्युत संच, सौर उष्ट्णर्जल संयंि,
स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधाररत संयंि, रवकेंद्रीत सुक्ष्ि पारे षण प्रकलप, ग्रािीण रवद्युतीकरण, सौर ऊर्जेवर
आधारीत कोलड स्टोरे र्ज (Cold Storage) आस्र्ारपत करण्याचे उरिष्ट्ट रिरित करण्यात येत आहे :अ.क्र.

योर्जिा/ संयंि

प्ररत वषण उरिष्ट्ट

प्ररतवषण आर्मर्क तरतूद (कोटी)

(क्षिता/संख्या)
1

इिारतीचे छत (रुफटॉप) व र्जरििीवरील 52,000 रक.वॅ.

खार्जगी रवकासक, केंद्र शासि,

पारे षण रवरहीत/ हायब्रीड सौर रवद्युत संच.

संस्र्ा, संबधीत रवभाग,

2

सौर कृषीपंप आस्र्ारपत करणे.

100,000 िग

--

3

लघुर्जल व िळ पाणीपुरवठ्यासाठी सौर पंपाची 2000 पंप

खार्जगी रवकासक, केंद्र शासि

आस्र्ापिा.

(उपलब्ध असलयास), संस्र्ा,
संबधीत रवभाग,

4

ग्रािीण रवद्युतीकरण कायणक्रि

10,000 घरे

38

5

रवकेंरद्रत सूक्ष्ि पारे षण (Micro Grid) प्रकलप.

20 गावे

40

6

सौर उष्ट्णर्जल संयंि व स्वयंपाकासाठी सौर 55,000चौ.िी.

खार्जगी रवकासक, केंद्र शासि

ऊर्जेवर आधाररत संयंि

(उपलब्ध असलयास),, संस्र्ा,
संबधीत रवभाग,

7

सौर ऊर्जेवर आधारीत Cold Storage

800 िग

खार्जगी रवकासक, केंद्र शासि
(उपलब्ध असलयास), संस्र्ा,

एकूण

78

सवणसाधारण िागणदशणक तत्वे :१) या धोरणांतगणत राबरवण्यात येणारे पारे षण रवरहीत सौर ऊर्जा रिर्मिती प्रकलप / संयंिासाठी केंद्र शासि व
िहाऊर्जाच्या िागणदशणक तत्वे व तांरिक िोर्जिापे (Technical Specifications) यांचा अवलंब करण्यात येईल.
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तसेच यासंदभात केंद्र शासिािे वेळोवेळी रिगणरित केलेले उच्चति सुधाररत तंिज्ञाि वापरणे व या संदभातील
िहाऊर्जाच्या वेळोवेळीच्या िागणदशणक सूचिांचे अिुपालि करणे बंधिकारक असेल.
2) या धोरणांतगणत पारे षण रवरहीत प्रकलप / संयंि आस्र्ारपत करणे व कायान्न्वत करणे, धोरणाची प्रभावी
अंिलबर्जावणी करण्याच्या दृष्ट्टीिे प्रकलपाच्या उभारणीस चालिा दे ण्यासाठी सुलभ प्ररक्रयेसह आवश्यक अशी
कायणपद्धती वेगळयािे ऊर्जा रवभागाद्वारे रिगणरित करण्यात येईल.
3) या धोरणांतगणत आस्र्ारपत होणाऱ्या सवण प्रकलपांसाठी (सावणर्जरिक बांधकाि रवभाग व िहाराष्ट्र र्जीवि प्रारधकरण
यांच्या प्रकलपासह) तांरिक िान्यता दे ण्याचे अरधकार िहाऊर्जास राहतील. त्यासाठी एकूण प्रकलप ककितीच्या
एक टक्का एवढी रक्कि कायान्वयि यंिणेिे िहाऊर्जाकडे र्जिा करणे आवश्यक राहील.
4) िहाऊर्जािाफणत प्रकलप राबरवण्याचे झालयास त्यासाठी प्रकलप व्यवस्र्ापि शुलकापोटी (PMC) 2% ते 5% पयंत
प्रकलपाच्या स्वरूपािुसार रक्कि आकारण्यात येईल.
5) या धोरणांतगणत आस्र्ारपत होणाऱ्या रवरवध संयंिांसाठीची आधारभूत ककित (benchmark cost) िहाऊर्जाकडू ि
प्ररतवषी र्जाहीर केली र्जाईल.
6) या धोरणात ििूद संयंिांव्यरतररक्त इतर योर्जिांच्या रिधीतूि िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा संयंि आस्र्ारपत
करावयाची असलयास त्याची तांरिक िंर्जूरी व तांरिक िोर्जिापे िहाऊर्जािाफणत प्राप्त करुि घेणे अरिवायण
राहील.
7) या धोरणांतगणत सौर ऊर्जा संच / प्रकलप उभारणी करणा-या उत्पादक /System Integrator यांिा िहाऊर्जाकडे
िोंदणी करणे बंधिकारक राहील.
8) या धोरणांतगणत उभारण्यात येणाऱ्ऱ्या पारे षण रवरहीत सौर ऊर्जा संच / प्रकलप िहाऊर्जाकडे िोंदणी करणे
बंधिकारक राहील. यासाठीचे रिकष िहाऊर्जािाफणत ठररवण्यात येतील.

(१) इिारतीचे छत (रुफटॉप) व र्जरििीवरील पारेषण रवरहीत / हायब्रीड सौर रवद्युत संच आस्र्ारपत
करणे:१) या धोरणांतगणत राज्यातील शासकीय, रििशासकीय, स्र्ारिक स्वराज्य संस्र्ा यांची कायालये, अिुदारित
शैक्षरणक संस्र्ा, सिार्जकलयाण रवभाग/आरदवासी रवभाग, आश्रिशाळा व वसरतगृहे, गोशाळा व पांर्जरपोळ,
आरोग्य रवभागांतगणत प्रार्रिक आरोग्य केंद्र, ग्रािीण रूग्णालये, पणि रवभागांतगणत असलेलया कृषी उत्प्
बार्जार सरित्या, कुटीर व सुक्ष्ि उद्योग तसेच पारे षण रवरहीत / हायब्रीड सौर रवद्युत संच आस्र्ारपत करण्यात
येतील.
२)

यापैकी इिारतीचे छत (रुफटॉप) व र्जरििीवर आस्र्ारपत होणारे 1 ते 100 रक.वॅ. क्षितेपयंतचे पारे षण रवरहीत
/ हायब्रीड सौर रवद्युत संच अर्णसहाय्याकरीता पाि राहतील.

३)

रूफटॉप व र्जरििीवर आधाररत पारे षण रवरहीत / हायब्रीड सौर रवद्युत संचाची आस्र्ापिा केंद्र शासिाचे िवीि
व िवीकरणीय ऊर्जा िंिालय आरण िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा) यांिी वेळोवेळी रदलेलया
रवहीत तांरिक िोर्जिापे (Technical Specification) व िािांकिािुसार असावी. सदर रुफटॉप व र्जरििीवर
आधाररत पोरषण रवरहीत / हायब्रीड सौर रवद्युत संचाची आस्र्ापिा तसेच पाच वषांसाठी दे खभाल व दु रुस्तीची
र्जबाबदारी कायान्वयि यंिणेची राहील. या योर्जिेची अंिलबर्जावणी करण्यासाठी िहाऊर्जा िाफणत ऑि-लाईि
पोटण ल तयार करण्यात येईल. सदर योर्जिा राबरवण्यापूवी र्जेर्े सावणर्जरिक बांधकाि रवभागाद्वारे Energy
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Efficient Equipments बसरवले आहे त अर्वा प्रस्तारवत आहे त, त्याकरीता संबरं धत रवभागांशी सिन्वय करुि
िहाऊर्जाद्वारे योर्जिा राबरवण्यात येईल.
४)

राज्यातील शासकीय, रििशासकीय, स्र्ारिक स्वराज्य संस्र्ा, सिार्जकलयाण रवभाग / आरदवासी रवभाग,
आश्रिशाळा व वसरतगृहे, आरोग्य रवभागांतगणत प्रार्रिक आरोग्य केंद्र, ग्रािीण रूग्णालये अशा इिारतीचे छत
(रुफटॉप) व र्जरििीवरील

पारे षण रवरहीत / संलग्ि सौर रवद्युत संच, हायब्रीड इन्व्हरटर व रलरर्यि

फेरोफोस्फेट (LiFePO4) प्रकारच्या बॅटरीसह आस्र्ारपत करण्यासाठी वरील सुट्ट्या भागांचा सिावेश असेल.
सौर रवद्युत संचाची किाल क्षिता 100 रकलोवॅट एवढी असावी.
५)

यासाठी प्ररतवषण 12000 रकलोवॅट उरिष्ट्ट रिरित करण्यात येत आहे .

६) सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग त्यांच्या अर्णसक
ं लपात आवश्यक तरतूद करुि योर्जिा
राबरवण्याचा रिणणय घेतील.
७) सहकारी संस्र्ा, सहकारी गृहरििाण संस्र्ा, रिबंधक सहकार यांच्याकडील िोंदणीकृत इिारती, अपाटण िेंट
ओिररशपिधील िोंदणीकृत इिारती, िोंदणीकृत टाऊिरशपिधील इिारती, धिणदाय संस्र्ा / दवाखािे,
अिुदािीत शैक्षरणक संस्र्ा, गोशाळा व पांर्जरपोळ, यांच्या इिारतीचे छत (रुफटॉप) व र्जरििीवरील
पारे षण रवरहीत / हायब्रीड सौर रवद्युत संच आस्र्ारपत करण्यासाठी सौर रवद्युत संचाची किाल क्षिता 50
रकलोवॅट एवढी असावी.
8)

यासाठी प्ररतवषण 40000 रकलोवॅट इतके उरिष्ट्ट रिरित करण्यात येत आहे .

9) या घटकातील प्रकलप राबरवण्याचे रिकष व कायणपध्दती िहाऊर्जाच्या सललयािे ऊर्जा रवभागाद्वारे ठररवण्यात
येईल.

(2) सौर कृषीपंप आस्र्ारपत करणे :केंद्र शासिाच्या कुसुि योर्जिेअंतगणत अर्वा िुख्यिंिी सौर कृषीपंप योर्जिेंतगणत शेतकऱ्यांिा ३ /5 / 7.50
अिशक्ती क्षितेचे त्या त्या वषाची आवश्यकता व िागणी रवचारात घेऊि किाल 100000 िग पारे षण रवरहीत सौर
कृरष पंप आस्र्ारपत करण्यात येतील. त्यापैकी सवणसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता 77500 िग सौर कृषीपंप वाटप
रियोरर्जत असूि यािध्ये लाभार्ी रहस्सा 10 टक्के असेल. अिुसूरचत र्जाती व अिुसूरचत र्जिातीच्या लाभार्थ्यांसाठी
असलेलया 10 टक्के लाभार्ी रहस्स्यापैकी 5 टक्के लाभार्ी रहस्सा अिुसूरचत र्जाती व अिुसूरचत र्जिातीच्या
लाभार्थ्यांकडू ि घेण्यात येणार आहे. त्यािुसार अिुसुरचत र्जातींच्या लाभार्थ्यांकररता 13500 िग सौर कृषी पंप व
अिुसुरचत र्जिातींच्या लाभार्थ्यांकररता 9000 िग सौर कृषीपंप दे ण्यात येणार आहे त. केंद्र शासिाच्या कुसुि
िहाअरभयािांतगणत केंद्र शासिाकडू ि 30 टक्के अिुदाि प्राप्त होणार असूि या योर्जिेअंतगणत त्या त्या वषी केंद्र
शासिािे राज्यासाठी िंर्जूर केलेलया सौर कृषीपंपासह िा.उपिुख्यिंिी (रियोर्जि व रवि) यांिी सि 2020-21 च्या
अर्णसंकलपीय भाषणात उल्लेख केलयािुसार दरवषी 1,00,000 िग सौर कृषीपंप आस्र्ारपत करण्यात येतील.
यासाठी रुपये 1950 कोटी रक्कि लागणार असूि त्यापैकी रु. 585 कोटी केंद्राकडू ि अिुदाि स्वरुपात उपलब्ध
होऊ शकतात. लाभार्ी रहससा रु. 173 कोटी होत असूि राज्य शासिाचा रहस्सा सुिारे रु. 436 कोटी राहणार आहे
व उवणररत रक्कि सुिारे रु. 756 कोटी अरतररक्त वीर्ज रवक्री कर व हरीत ऊर्जा रिधीिधूि उपलब्ध होणे अपेक्षीत
आहे . यािुसार याबाबतची योर्जिा तयार करुि त्यास िंिीिंडळाची िान्यता स्वतंिपणे घेण्यात येईल. यास अिुलक्षूि
दरवषी त्याप्रिाणे शेतकऱ्यांसाठी सौर कृषीपंप आस्र्ारपत करण्यात येतील. सदर योर्जिेची अंिलबर्जावणी िवीि व
िवीकरणीय ऊर्जा िंिालय (MNRE) यांिी रवरहत करूि रदलेलया कायणपध्दतीप्रिाणे करण्यात येईल. यासाठी
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अिुदािाची उपलब्धता वेगळयािे करण्यात येईल. राज्य शासिाची िुख्यिंिी सौर कृषीपंप योर्जिा कुसुि योर्जिेशी
संलन्ग्ित करता येऊ शकेल.

(3) लघुर्जल व िळ पाणीपुरवठा करण्यासाठी पारेषण रवरहीत सौर पंपाचा वापर करणे :केंद्र शासिािे ग्रािीण भागात पाईपलाईिद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी भर रदला आहे . ग्रािीण व दु गणि
भागात वीर्ज पुरवठा होऊ ि शकणाऱ्या गावे / पाडे / वाड्या / वस्त्या / ग्रािपंचायती या रठकाणी रपण्याच्या पाण्याचा
उपसा व पुरवठा करण्यासाठी सावणर्जरिक पाणी पुरवठा योर्जिांकररता सौर पंपाचा वापर करणे उपयुक्त आहे . यासाठी
तलाव / रवरहरी / कूपिरलका यासारख्या उपलब्ध स्त्रोतांवर सौर ऊर्जेवर आधाररत 3, 5 व 7.5 अिशक्ती क्षितेच्या
पंपांची आस्र्ापिा करूि लघु र्जल व िळ पाणी पुरवठ्याकररता योर्जिा राबरवण्यात येईल.
1) याअंतगणत राज्यािधील गावे / पाडे / वाड्या / वस्त्या / ग्रािपंचायती या रठकाणी आवश्यकतेिुसार 3, 5 व 7.5
अिशक्ती क्षितेचे 2,000 पारे षण रवरहीत सौर पंप प्ररतवषण आस्र्ारपत करण्याचे रिरित करण्यात येत आहे .
2) याअंतगणत तांरिक योग्यतेिुसार 5000 पयंत लोकसंख्या असलेली गावे / पाडे / वाड्या / वस्त्या / ग्रािपंचायती
पाि असतील.
3) याअंतगणत भौगोरलक पररन्स्र्तीिुळे र्जेर्े सावणर्जरिक पाणी पुरवठा योर्जिेसाठी वीर्ज पुरवठा रकफायतशीर होत
िसेल अशी रठकाणे पाि असतील.
4) याअंतगणत अद्यापपयंत वीर्ज पुरवठा होऊ ि शकलेली गावे, रपण्याच्या पाण्याकररता पूणणपणे हातपंपावर अवलंबि
ू
असलेली गावे व खंरडत वीर्ज पुरवठा होत असलेली गावे पाि असतील व त्यांिा प्राधान्य दे ण्यात येईल.
5) याअंतगणत पारे षण रवरहीत सौर पंपाची आस्र्ापिा िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा िंिालय यांिी वेळोवेळी रदलेलया
रवरहत तांरिक िोर्जिापे (Technical Specifications) व रवरहत िािांकिािुसार करणे आवश्यक राहील.
याबाबतच्या अंिलबर्जावणीची कायणपध्दती व रिकष िहाऊर्जाच्या सललयािे ऊर्जा रवभागाद्वारे रिरित करण्यात
येतील.
6) सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग योर्जिा राबरवण्याचा रिणणय घेतील.

(4) ग्रािीण रवद्युतीकरण कायणक्रि:केंद्र व राज्य शासि यांचेकडू ि दु गणि गावे /वाड्या र्जेर्े पारं पाररक ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे वीर्ज पोहोचणार िाही अशी
दु गणि गावे/ वाड्या/ पाडे येर्ील घरांचे अपारंपाररक ऊर्जा स्तोिाद्वारे रवद्युतीकरण करण्यासाठी िहत्व दे ण्यात आले
आहे . त्यािुसार याधोरणांतगणत िहारवतरण कंपिीला पुढील 5 वषािध्ये ज्या गावे /वाड्या / पाडे यांचे पारं पाररक
पध्दतीिे रवद्युतीकरण करणे शक्य होणार िाही, अशा रठकाणी िहाऊर्जा िाफणत सौभाग्य योर्जिेअत
ं गणत असलेलया
तांरिक िोर्जिापाप्रिाणे सौर ऊर्जेव्दारे घरगुती रदवे व पंखा उपलब्ध करूि दे ण्यात येईल.
लाभार्ी :- राज्यातील अरत दु गणि गावे / वाड्या र्जेर्े पारंपाररक ऊर्जा स्तोिांद्वारे वीर्ज पोहोचणार िाही अशी दु गणि
गावे / वाड्या / पाडे येर्ील घरे पाि राहतील.
योर्जिा :- राज्यातील अरत दुगण अरत दु गणि गावे / वाड्या र्जेर्े पारं पाररक ऊर्जा स्तोिांद्वारे वीर्ज पोहोचणार िाही अशी
दु गणि गावे / वाड्या /पाडे येर्ील घरांसाठी 100 टक्के आर्मर्क सहाय्य तत्वावर सौर ऊर्जेवर आधारीत घरगुती रदवे
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व पंखा उपलब्ध करूि दे ण्यात येईल. या योर्जिेअंतगणत आस्र्ारपत करण्यात येणाऱ्या संयंिाचा पाच वषण हिी /
दे खभाल व दु रुस्ती कालावधीसह आस्र्ापकाबरोबर करारिािा करण्यात येईल.
उरिष्ट्ट :- यासाठी प्ररतवषण 10000 घरांचे सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या सौर घरगुती रदवे एवढे उरिष्ट्ट ठे वण्यात येत आहे .
यासाठी राज्य शासिाकडू ि दरवषी रु. 38 कोटी तरतूद करण्यात येईल. याबाबतच्या अंिलबर्जावणीची कायणपध्दती
व रिकष िहाऊर्जाच्या सललयािे ऊर्जा रवभागाद्वारे रिरित करण्यात येतील.

(5) रवकेंरद्रत सूक्ष्ि पारेषण (Micro Grid) प्रकलप :राज्यातील अरतदु गणि भागातील पारं पाररक पध्दतीिे रवद्युतीकरण होऊ ि शकणाऱ्या गावांिध्ये सौर ऊर्जा ककवा
अन्य अपारं पाररक ऊर्जेद्वारे रवकेंरद्रत सूक्ष्ि पारे षण प्रकलप (Micro Grid Project) 100% आर्मर्क सहाय्य तत्वावर
राबरवण्यात येईल. रवकेंरद्रत सूक्ष्ि पारे षण प्रकलपातूि रििाण होणाऱ्या रवर्जेच्या/ ऊर्जेच्या िोर्जणी व िापि
करण्यासाठी ऑि-लाईि पोटण लचा वापर करण्यात येईल. एका गावािध्ये प्रकलप आस्र्ारपत करण्यासाठी अंदार्जे
रू.2.00 कोटी खचण अपेरक्षत आहे . याअंतगणत दरवषी 20 गावांिध्ये ही योर्जिा राबरवण्यात येईल. यासाठी राज्य
शासिाकडू ि दरवषी रु. 40 कोटी तरतूद करण्यात येईल. याबाबतची अंिलबर्जावणीची कायणपध्दती व रिकष
िहाऊर्जाच्या सललयािे ऊर्जा रवभागाद्वारे रिरित करण्यात येतील. यासाठी प्ररतवषण आवश्यकतेिुसार रिधी उपलब्ध
करण्यात येईल.

(6) सौर उष्ट्णर्जल संयंिे व स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधाररत संयंि आस्र्ारपत करणे :1) राज्यातील शासकीय, रििशासकीय, स्र्ारिक स्वराज्य संस्र्ा यांचे रवश्रािगृह, वसरतगृह, रुग्णालये, दवाखािे,
कारागृहे व प्ररशक्षण केंद्रे या रठकाणी रकिाि 250 रलटसण प्ररतरदि व त्यापुढील क्षितेची सौर उष्ट्णर्जल/
स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधाररत संयंिे आस्र्ारपत करण्यात येतील.
2) सौर उष्ट्णर्जल/ स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधाररत संयंिांची आस्र्ापिा केंद्र शासिाचे िवीि व िवीकरणीय
ऊर्जा िंिालय आरण िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा) यांिी वेळोवेळी रदलेलया रवरहत तांरिक
िोर्जिापे (Technical Specifications) व िािांकिािुसार करण्यात येईल.
3) सदर सौर उष्ट्णर्जल / स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधाररत संयंिांची आस्र्ापिा तसेच हिी आरण दे खभाल व
दु रुस्ती 5 वषांपयणत करण्याची र्जबाबदारी संबरं धत उत्पादक / रसन्स्टि इंरटग्रेटरची राहील.
4) सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी िहाऊर्जाच्या संकेत स्र्ळावर ई- पोटण ल तयार करण्यात येईल. या पोटण लवर
िोंदणीकरण करण्यासाठी प्रर्ि येणाऱ्यास प्रर्ि प्राधान्य या तत्वावर कायणवाही करण्यात येईल.
5)

सौर उष्ट्णर्जल संयंि आस्र्ारपत करण्यासाठी प्ररतवषण 50000 चौ.िी. इतके उरिष्ट्ट ठे वण्यात येईल.
स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधाररत संयंिे आस्र्ारपत करण्यासाठी प्ररतवषण 5000 चौ.िी. इतके उरिष्ट्ट
ठे वण्यात येईल.

६) सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग योर्जिा राबरवण्याचा रिणणय घेतील.
7) याबाबतच्या अंिलबर्जावणीची कायणपध्दती व रिकष िहाऊर्जाच्या सललयािे ऊर्जा रवभागाद्वारे रिरित करण्यात
येतील.
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(7)

सौर ऊर्जेवर आधाररत शीतगृहे (Cold Storage) :राज्यािधील सहकारी संस्र्ा, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपिी, बचत गट, वैयन्क्तक शेतकरी इ.

यांिा त्यांचे शेती उत्पादिे र्जास्त कालावधीसाठी तार्जे राहण्यासाठी, तसेच र्जास्त कालावधीसाठी साठवण (Cold
Storage) करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर केलयास यासाठी लागणाऱ्या पारं पाररक रवर्जेची बचत होऊ शकते.
लाभार्ी :- राज्यािधील सहकारी संस्र्ा,शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपिी, बचत गट, वैयन्क्तक शेतकरी, इ.
योर्जिा :- या योर्जिेंतगणत सहकारी संस्र्ा, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपिी, बचत गट, वैयन्क्तक शेतकरी,इ.
यांिा त्यांची उत्पादिे र्जास्त कालावधीसाठी साठवण (cold storage) करण्यासाठी सौर ऊर्जेवर आधारीत संयंि
आस्र्ारपत करण्यासाठी योर्जिा राबरवण्यात येईल. या योर्जिेंतगणत प्ररतवषण 800 प्रकलप घेण्याचे रियोरर्जत आहे .
सदर योर्जिा राबरवण्यासाठी संबरं धत प्रशासकीय रवभाग योर्जिा राबरवण्याचा रिणणय घेतील.
केंद्र शासिा िाफणत सौर ऊर्जेवर आधाररत Cold Storage संयंि आस्र्ारपत करण्यासाठी प्रकलप खचाच्या
30 टक्के आर्मर्क सहाय्य दे ण्यात येते. यासाठी िहाऊर्जाद्वारे संबरं धत रवभागांिा िदत व सहकायण करण्यात येईल.
याबाबतच्या अंिलबर्जावणीची कायणपध्दती व रिकष िहाऊर्जाच्या सललयािे ऊर्जा रवभागाद्वारे रिरित
करण्यात येतील.

राज्यातील सवण शासकीय / रििशासकीय, शासि पुरस्कृत, शासि अंगीकृत इ. रवभाग, कायालये,
संस्र्ा यांच्या िाफणत राबरवण्यात येणाऱ्या सवण अपारंपाररक ऊर्जेच्या कायणक्रिांची िारहती िहाऊर्जास देणे
बंधिकारक करण्याबाबत:राज्यातील रवरवध शासकीय / रििशासकीय, शासि पुरस्कृत, शासि अंगीकृत इ. रवभाग, कायालये, संस्र्ा
यांच्या िाफणत अपारं पाररक ऊर्जेवर आधारीत रवरवध योर्जिा, प्रकलप, संयंिे आस्र्ारपत करण्यासाठी वेगवेगळया
रिधी स्त्रोतातूि उदा. रर्जलहा रियोर्जि सरिती, स्र्ारिक योर्जिांसाठी रिधी इ. रिधी उपलब्ध होत असतो. सदर
योर्जिा, प्रकलप, संयंिे यांची अंिलबर्जावणी करतािा त्यासाठी केंद्र शासि, राज्य शासि, भारतीय िािक ब्युरो इ.
यांचे िापदं ड, तांरिक पररिाण इ. िुसार कायणवाही होणे गरर्जेचे आहे . तसेच सदर प्रकलप योर्जिा, प्रकलप, संयंिे
आस्र्ारपत केलयािंतर त्यांची पुढील पाच वषांसाठी रविा पॉरलसी आरण दु रुस्ती व देखभाल करणे याबाबी अंिलात
आणणे गरर्जेचे आहे. िहाऊर्जा िाफणत राबरवण्यात येणाऱ्या सवण योर्जिांिध्ये या बाबींचा सिावेश करण्यात येतो.
हे रवचारात घेता राज्यातील सवण शासकीय/ रििशासकीय यंिणेिाफणत राबरवण्यात येणाऱ्या अपारं पाररक
ऊर्जेवर आधारीत सवण योर्जिा, प्रकलप, संयंिे इ. यांची अंिलबर्जावणीची िारहती िहाऊर्जास दे णे बंधिकारक
करण्यात येत आहे . त्यासाठी िहाऊर्जा एक संकेतस्र्ळ (Web Portal) उपलब्ध करुि दे ईल.

धोरणांतगणत योर्जिांसाठी रिधीची तरतूद: या धोरणांतगणत राबवावयाच्या येार्जिांसाठी रिधीची तरतूद केंद्र शासिाचे अिुदाि/ हररत ऊर्जा रिधी/ िागरी
व स्र्ारिक स्वराज्य संस्र्ा/ राज्य शासि (एिआरएसई) /रवशेष घटक योर्जिा/ आरदवासी उपयोर्जिा / इतर
प्रशासकीय रवभागाकडील रिधीचा या प्रयोर्जिार्ण वापरता येऊ शकणारा स्त्रोत, अरतररक्त वीर्ज रवक्रीकर (ToSE),
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रर्जलहा रवकास रिधी/ केंरद्रय व आंतरराष्ट्रीय रविीय सहाय्य करणाऱ्या संस्र्ा इत्यादी स्त्रोतांिधूि उपलब्ध करण्यात
येईल.

िहाऊर्जाच्या सादील खचापोटीच्या तरतुदीबाबत:या धोरणांतगणत िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण यांिा र्ेट शासिािाफणत रिळणाऱ्या रिधीतूि आस्र्ारपत
होणाऱ्या प्रकलपांिा रिळालेलया रिधीिधूि प्राप्त होणाऱ्या तरतूदीिध्ये योर्जिा राबरवण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या
रिरवदा प्ररक्रया, ऑि-लाईि पोटण ल तयार करणे, तांरिक तपासणी खचण, ििुष्ट्यबळ, वाहि इत्यादींसाठी खचापोटी
एकूण तरतूदीच्या 2% रक्कि खचण करावयाची िुभा राहील. यासाठी शासि सहान्य्यत योर्जिेच्या खचासाठी रिधी
उपलब्ध करतािा खचाच्या २% रक्कि प्रकलप खचात अंतभूणत करुि ती शासिाकडू ि िहाऊर्जास उपलब्ध करुि
दे ण्यात येईल. यारशवाय र्जर कोणती स्र्ारिक यंिणा त्यांच्या रिधीतूि िारवन्यपूणण अपारं पाररक योर्जिा अंिलात
आणू इन्च्छत असेल तर अशा योर्जिांिा तांरिक िंर्जूरी िहाऊर्जाकडू ि करुि घेणे अरिवायण असेल.
वरील योर्जिा राबरवण्यासाठी ििुद करण्यात आलेली उरिष्ट्टे व आर्मर्क तरतूद यािध्ये अंतररि बदल
करावयाचे झालयास यासाठी राज्य शासिाची िान्यता घेणे बंधिकारक राहील.
सदर शासि रिणणय रियोर्जि रवभागाच्या सहितीिे व त्यांच्या अिौपचाररक संदभण क्रिांक. 160/1461,
रद. 01 रडसेंबर, 2020 तसेच रवि रवभागाच्या सहितीिे व त्यांच्या अिौपचाररक संदभण क्रिांक िंबप्र
ै - 2020/प्र.क्र.14,
रद. 31 रडसेंबर, 2020 िुसार यांिी रदलेलया सहितीस अिुसरुि रिगणरित करण्यात येत आहे.
तसेच िहसूल रवभाग, वि रवभाग, र्जलसंपदा रवभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता रवभाग, आरदवासी रवकास
रवभाग, सािारर्जक न्याय रवभाग, कृषी व पदु ि रवभाग, उद्योग रवभाग, पयावरण रवभाग, सहकार, वस्त्रोद्योग व पणि
रवभाग, िगर रवकास रवभाग, ग्राि रवकास रवभाग, र्जलसंधारण रवभाग, सावणर्जरिक बांधकाि रवभाग, यांच्या
अरभप्रायािुसार / सहितीिुसार रिगणरित करण्यात येत आहे .
सदर शासि रिणणय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ध
करण्यात आला असूि, त्याचा सांकेतांक क्रिांक 202012311724507310 असा आहे. हा आदे श रडरर्जटल
स्वाक्षरीिे साक्षांककत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िावािे,

Nanasaheb
Rajaram Dhane
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(िािासाहे ब ढाणे )
अवर सरचव, िहाराष्ट्र शासि
प्रत,
1)

िा. राज्यपाल यांचे प्रधाि सरचव, रार्जभवि, िुंबई,

2)

िा.िुख्यिंिी, िहाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधाि सरचव, िंिालय, िुंबई,

3)

सवण िंिी / सवण राज्यिंिी यांचे खार्जगी सरचव, िुंबई,

4)

रवरोधी पक्षिेता, रवधािसभा/रवधाि पररषद, रवधाि भवि िुंबई,
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5)

सवण रवधाििंडळ सदस्य,रवधाि भवि, िुंबई,

6)

िुख्य सरचव, िहाराष्ट्र राज्य, िंिालय, िुंबई,

7)

अपर िुख्य सरचव (रवि), रवि रवभाग, िंिालय, िुंबई,

8)

प्रधाि सरचव (रियोर्जि), रियोर्जि रवभाग, िंिालय, िुंबई,

9)

सवण अपर िुख्य सरचव/प्रधाि सरचव/सरचव यांचे स्वीय सहायक,सवण िंिालयीि रवभाग,

10) सवण रवभागीय आयुक्त,
11) सवण रर्जलहारधकारी,
12) िुख्य कायणकारी अरधकारी, सवण रर्जलहा पररषदा,
13) िहालेखापाल, िहाराष्ट्र राज्य, िुंबई / िागपूर,
14) रिवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, िुंबई,
15) सरचव, िहाराष्ट्र रवद्युत रियािक आयोग, िुंबई (पिािे),
16) व्यवस्र्ापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत िंडळ, सूिधारी कंपिी िया.,िुंबई,
17) अध्यक्ष तर्ा व्यवस्र्ापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपिी िया.,िुंबई,
18) अध्यक्ष तर्ा व्यवस्र्ापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रिर्मिती कंपिी िया.,िुंबई,
19) अध्यक्ष तर्ा व्यवस्र्ापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारे षण कंपिी िया.,िुंबई,
20) िहासंचालक, िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा),पुणे,
21) उप सरचव/ ऊर्जा-3, उद्योग,ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िुंबई,
22) ऊर्जा उप रवभागातील सवण कायासिे,उद्योग,ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िुंबई,
23) िुख्य रवद्युत रिररक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िुंबई.
24) रिवड िस्ती,ऊर्जा-7, उद्योग,ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िुंबई.
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