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वाचा1) उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग, शासन वनणधय क्रमांकः इएनसी-1804/प्र.क्र. 276/ऊर्जा-1,
वदनांक 30 एवप्रल,2005.
2)

उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग शासन वनणधय क्रमांकः अपाऊ-2009/प्र.क्र.10/ऊर्जा-7,
वदनांक 21 र्जानेवारी, 2010.

3) उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग, शासन वनणधय क्रमांकः अपाऊ-2011/प्र.क्र.188/ऊर्जा-7,
वदनांक 1 र्जुल,ै 2011.
4) उद्योग, उर्जा व कामगार ववभाग, शासन वनणधय क्रमांकः अपाऊ-2011/प्र.क्र.187/ ऊर्जा-7,
वदनांक 14 फेब्रुवारी, 2013.

प्रस्तावना राज्याच्याया वा्त्या ववकासाबरोबर तसेच नागवरकांच्याया उं चावणाया राहणीमानामु े ऊर्ज्च्याया
मागणीत वदवसेंवदवस वा् होत आहे. राज्याचे शहरीकरण व औद्योवगकरण यांचा वा्ता ववकास दर लक्षात
घेतल्यास भववष्ट्यात मोया ा प्रमाणावर ऊर्ज्ची मागणी वनमाण होणार आहे. बहु तांश वीर्ज वनर्ममती
को शापासून औष्ष्ट्णक पद्धतीने होत असल्याने हवरतगृह वायूंचे मोठया प्रमाणावर उत्सर्जधन होते. को सा,
तेल व नैसर्मगक वायू यांसारख्या खवनर्ज इंर्नांचा मोया ा प्रमाणावर ऊर्ज्साठी वापर केल्याने हवरतगृह
वायूंचे उत्सर्जधन होऊन Global Warming & Climate Change सारख्या समस्या वनमाण झाल्या आहेत.
तसेच, मानवी ववकास वनद्शांक ऊर्जा वापराशी वनगडीत असल्याने, खवनर्ज इंर्नांचे साठे मयावदत
असल्याने भववष्ट्यात त्याची चं चाई वनमाण होऊन ववकासावर पवरणाम होऊ शकतो. या सवेचे दु ष्ट्पवरणाम
कमी करण्यासाठी उपलब्र् खवनर्ज इंर्नांचा वापर अवर्क काचकसरीने, कायधक्षमतेने करणे आवश्यक झाले
आहे . केंद्र शासनाने ऊर्जा बचतीचे महत्व लक्षात घेऊन ऊर्जा संवर्धन कायदा, 2001 पारीत केला आहे .
ववर्जेच्याया/ऊर्ज्ची
असल्याने ववर्जेचा/ऊर्ज्चा

सध्या

वापरात असलेल्या उपकरणांची

अपव्यय होतो.

कायधक्षमता (Efficiency) ही कमी

ववर्जेच्याया/ऊर्ज्च्याया कायधक्षम वापराचे तंत्रज्ञान वदवसेंवदवस

ववकवसत होत असून ही वनरं तर सुरु असणारी प्रवक्रया आहे . यामु े वीर्ज/ऊर्जा बचत हा ऊर्ज्चा
कायमस्वरुपी स्त्रोत म्हणून अष्स्तत्वात राहणार आहे . ऊर्जा संवर्धन कायदा,2001 च्याया अंमलबर्जावणीसाठी
राष्ट्रीय स्तरावर स् ावपत ब्युरो

फ एनर्जए एवफवशअसी (बी.इ.इ. , नवी वदल्ली यांच्याया अहवालानुसार सवध

क्षेत्रात 20 ते 30 % ऊर्जा बचतीस वाव आहे. सदर वाव पाहता, ऊर्जा संवर्धनासाठी उपलब्र् होणाया
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नवनवीन तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन देणे गरर्जेचे आहे. ववर्जेची वनर्ममती को शापासून करतांना पाण्याचाही
वापर मोया ा प्रमाणावर केला र्जातो. ऊर्जा बचत केल्यास ऊर्जा बचतीबरोबरच पाण्याचीही बचत होईल.
तसेच, प्रदु षण कमी होऊन पयावणाचा हास कमी होण्यास मदत होईल. त्यामु े , ऊर्जा संवर्धन व ऊर्जा
कायधक्षमता ही संस्कृती सवध क्षेत्रात नागवरकांनी अंवगकारणे आवश्यक आहे. यासाठी ववद्या एदशेतच
याबाबतचे ज्ञान असल्यास याचे भावी वप्ीवर चांगले पवरणाम होतील. तसेच, यासंदभात सवध शासकीय /
वनमशासकीय ववभागांनी त्यांचे अखत्यावरतील क्षेत्रांत ऊर्जा संवर्धनासाठी पु्ाकार घेऊन सुरवात करणे
आवश्यक आहे . शासकीय/ वनमशासकीय क्षेत्रात ऊर्जा वापर उपकरणांची खरे दी करतांना ऊर्जा
कायधक्षमतेचे वनकष ववचारात घेणे गरर्जेचे आहे . तसेच ऊर्जा कायधक्षमतेच्याया वनकषावर आर्ावरत नवीन
इमारती, रस्ते, प वदवे, पाणी पुरवठा यंत्रणा यांची उभारणी करणे गरर्जेचे होईल.
ऊर्जा संवर्धन कायदा,2001 ची अंमलबर्जावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा ववकास अवभकरण
(महाऊर्जा संस् ेची पदवनद्वशत संस् ा म्हणून नामवनद् शन करण्यात आले आहे . महाऊर्जातफ् ऊर्जा
संवर्धनासाठी सध्या बी.इ.इ., नवी वदल्ली यांच्याया योर्जनांची अंमलबर्जावणीसह राज्यातील उद्योग,
वावणष्ज्यक

इमारती,

रवहवासी

इमारती

यांना

ऊर्जा

परीक्षणासाठी

अ धसहाय्य

करणे,

शासकीय/वनमशासकीय इमारतींमर्ील प दशए स्वरुपात ऊर्जा संवर्धन प्रकल्प राबववण्यासाठी अ धसहाय्य
करणे, नगरपावलका/ महानगरपावलका यांच्याया प वदवे व

पाणीपुरवठा योर्जनांत ऊर्जा बचत कायधक्रम

राबववणे, ऊर्जा संवर्धन कायद्यानुसार मोया ा उद्योगांत ‘पॅच (Perform, Achieve & Trade) योर्जनेची
अंमलबर्जावणी करणे, सवध क्षेत्रांसाठी क्षमता बांर्णी कायधक्रम राबववणे, ऊर्जा संवर्धन पावरतोवषक योर्जना
राबववणे, ववववर् माध्यमांतून र्जनर्जागृती करणे यांसारखी कामे केली र्जातात. ऊर्जा संवर्धन कायदा,2001
च्याया तरतुदींनुसार केंद्र शासन, बी.इ.इ., नवी वदल्ली यांच्यायातफ् दे शात ववववर् योर्जना व उपक्रम राबववत
आहे त. या योर्जनांचा पवरणाम म्हणून माचध, 2015 पयंत 16,968 मे.वॅ. एव्ी वनर्ममती क्षमता वाचववण्यात यश
वम ववले आहे . बी.इ.इ., नवी वदल्ली यांच्याया योर्जना पु्ीलप्रमाणे आहेत:

ऊर्जा उपकरणांसाठी स्चॅ ण्डसध ॲण्ड लेबललग प्रोग्रॅम (S&L Program),



मोया ा 11 प्रकारच्याया उद्योगांसाठी राष्ट्रीय ऊर्जा कायधक्षमता वा् वमशन (National Mission for

Enhanced Energy Efficiency), पॅच योर्जना.
वरील कायधक्रम राज्यात राबववण्यासाठी बी.इ.इ., नवी वदल्ली यांना महाऊर्जामाफधत सहाय्य केले
र्जाते. मात्र, इतर उद्योग तसेच वावणष्ज्यक इमारती, रवहवासी इमारती यांसाठी राज्य शासनाचे र्ोरण असणे
गरर्जेचे आहे .
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दे शात इंर्नाचे साठे मयावदत आहे त. को सा,

ईल व गॅस मोया ा प्रमाणावर आयात केली

र्जातात व त्यासाठी अनुदान वदले र्जाते. यामु े ऊर्ज्चा वापर अवर्कावर्क कायधक्षमतेने व काचकसरीने करणे
गरर्जेचे आहे .

महाऊर्जाने केलेल्या ऊर्जा परीक्षणानुसार तसेच बी.इ.इ., नवी वदल्ली यांनी वदलेल्या

आकडे वारीनुसार ऊर्जा संवर्धनासाठी प्रत्येक क्षेत्रात असलेला वाव पु्ीलप्रमाणे नमूद करता येईल.


प वदवे व पाणीपुरवठा-20 %



घरगुती क्षेत्र-20 %



व्यावसावयक क्षेत्र-30 %



उद्योग क्षेत्र-25 %



कृषी क्षेत्र-30 %

वर नमूद केलेल्या आकडे वारीनुसार महाराष्ट्रात 3700 मे.वॅ. वीर्ज उत्पादन क्षमता वा् वाचववणे
शक्य आहे. तसेच, को सा, खवनर्ज तेल, गॅस या खवनर्ज इंर्नांच्याया वापरापैकी 20 ते 30 % इंर्न वाचववणे
शक्य आहे.
र्जुनी उपकरणे बदलून नवीन तंत्रज्ञानाच्याया उपकरणाच्याया वापरासाठी लागणारे भांडवल उपलब्र्
होणे आवश्यक असते. यासाठी बँका, ववत्तीय संस् ा यांनी ऊर्जा कायधक्षमतेसाठी ग्राहकास कर्जध उपलब्र्
करुन दे णे तसेच ऊर्जा संवर्धन प्रकल्पांना प्रार्ाय देणे इ. बाबी करणे आवश्यक आहे. स्वत: गुंतवणूक करुन
होणाया ऊर्जा बचतीतून ठराववक कालावर्ीसाठी परतावा घेणाया कंपया कायधरत आहे त. अशा कंपयांना
एस्को (Energy Service Company) संबोर्तात. एस्को तत्वावर ऊर्जा संवर्धन प्रकल्प राबववले गेल्यास,
एस्को कंपया वा्ीस लागल्यास वनमाण होणारे भांडवल याच क्षेत्रामध्ये पुहा गुंतवणूकीसाठी उपलब्र्
होईल. तसेच, नवीन रोर्जगाराच्याया संर्ीदे खील वनमाण होतील. ऊर्जा कायधक्षमतेच्याया तंत्रज्ञानास प्रोत्साहन
दे ण्यासाठी शासनाचे र्ोरण असल्यास ऊर्जा कायधक्षम तंत्रज्ञानाचा प्रसार वेगाने होईल व ऊर्जा संवर्धनासाठी
सवध क्षेत्रे पु्ाकार घेतील. ववववर् क्षेत्रांत पु्ील 5 वषेत ऊर्जा बचत/ऊर्जा कायधक्षमता कायधक्रम राबवून
1000 मे.वॅ. ऊर्ज्ची बचत करण्याचे उविष्ट्च ठे वून यासाठी स्वतंत्र र्ोरण राबववण्याची बाब शासनच्याया
ववचारार्ीन होती.
शासन वनणधय:या शासन वनणधयावये राज्याचे ऊर्जा संवर्धन र्ोरण-2017 राबववण्यास मायता दे ण्यात येत आहे .

1.
1.

ऊर्जा संवर्धन र्ोरणाची उविष्ट्चे: ऊर्जा संवर्धन कायदा, 2001 ची प्रभावीपणे अंमलबर्जावणी करणे व त्यासाठी राज्यात आवश्यक

असलेल्या मुलभूत सुववर्ा वनमाण करणे.
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2. सन 2017-18 ते सन 2021-22 पयंत ववववर् क्षेत्रांत सुमारे 1000 मे.वॅ. एव्ी ऊर्जा बचत साध्य करणे
व याद्वारे काबधन उत्सर्जधन कमी करणे.
3.
4.

वीर्ज,

ईल, गॅस यांच्याया बचतीमु े शासनावरील अनुदानाचा बोर्जा कमी करणे.

ऊर्जा बचतीचे/ऊर्जा कायधक्षमतेचे तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन दे णे. एल.ई.डी.सारख्या तंत्रज्ञानाच्याया

वापरास मोया ा प्रमाणावर प्रोत्साहन देणे. गावे, नगरपावलका/महानगरपावलका यांच्याया प वदव्यांत
एल.ई.डी. चा वापर करणे.
5.

रवहवाशी इमारती, वावणष्ज्यक इमारती, उद्योग यात एस्को (ESCO) तत्वावर ऊर्जा बचतीचे प्रकल्प

राबववण्यासाठी मोया ा प्रमाणावर प्रोत्साहन दे णे. शासकीय इमारती/वनमशासकीय संस् ा/स् ावनक स्वराज्य
संस् ा यांस ऊर्जा बचतीस ववशेष प्रार्ाय दे णे.
6.

ऊर्जा संवर्धनामु े वीर्ज वनर्ममती प्रकल्प, पारे षण व ववतरण यातील तांवत्रक हानी कमी करण्यासाठी

ववशेष कायधक्रम राबववणे र्जेणेकरुन ववर्जेचे दर कमी करण्यास मदत होईल.
7.

ऊर्जा संवर्धन ववषयाचा ववववर् स्तरावर र्जसे, शालेय वशक्षण, महाववद्यालयीन वशक्षण, तंत्रवनकेतन,

अवभयांवत्रकी तसेच औद्योवगक प्रवशक्षण संस् ा या स्तरावर अ्यासक्रमात अंतभाव करणे.
8.

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा ववषयात बी.एस.सी., वरयूएबल एनर्जए हा अ्यासक्रम सुरु करणे.

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा ववषयावर अल्प कालावर्ीचे प्रमाणपत्र अ्यासक्रम सुरु करणे.

२.

राज्य ऊर्जा संवर्धन र्ोरणांतगधत खालीलप्रमाणे क्षेत्रवनहाय ऊर्जा संवर्धनाच्याया

कायधक्रमांची अंमलबर्जावणी करण्यात यावी.
१ उद्योग:१.१

बॉम्बे इलेष्क्रवसची (स्पेशल पॉवर कायदा, 1946 मर्ील कलम ३,६, 6 (अ (1) व 6 (अ (2) या

अंतगधत राज्यातील सवध मॉल्स, मष्ल्चप्लेक्स यांसारख्या व्यापारी ग्राहक व उद्योग ग्राहक ज्यांचा कॉरॅक्च
वडमांड 1000 के.व्ही.ए. व त्यापेक्षा र्जास्त आहे अशा ग्राहकांनी ऊर्जा परीक्षण (Energy Audit) महाऊर्जाकडे
नोंदणीकृत ऊर्जा परीक्षण कंपयांकडू न पु्ील 2 वषात करुन त्यावर अंमलबर्जावणी करणे बंर्नकारक
करण्यात येईल.
उक्त नमूद बाबीची अंमलबर्जावणी मुख्य ववद्युत वनरीक्षक, ऊर्जा ववभाग यांचक
े डू न करण्यात येईल.
ऊर्जा परीक्षणाचा अहवाल व अंमलबर्जावणीचा अहवाल वेबसाईचवर व अय प्रकारे र्जाहीर करण्यात येईल.
याबिलच्याया मागधदशधक सूचना महाऊर्जाकडू न शासन मायतेने स्वतंत्रपणे वनगधवमत करण्यात येतील.
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१.२

उद्योगांना ISO 50001 मानक - ऊर्जा व्यवस् ापन प्रणाली प्रमाणपत्र अंवगकारण्यासाठी प्रोत्साहन

वदले र्जाईल. महाऊर्जातफ् उद्योगाला प्रमावणकरण व प्रवशक्षण यासाठी लागणाया खचाच्याया 50 % खचध
र्जास्तीत र्जास्त 50 हर्जार रुपयांपयंत अ धसहाय्य दे ण्यात येईल.
१.३

राज्यात सुमारे 5 लाख अवत लघु, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) कायधरत आहे त. राज्यात वेगवेगयया

उद्योगांचे र्जा े सवधत्र पसरले आहे . या उद्योगांत ऊर्जा कायधक्षमता वा्ीस लागणे अत्यंत गरर्जेचे आहे .
यासाठी उद्योग ववभागाच्याया समवयाने महाऊर्जातफ् ऊर्जा कायधक्षमता वा्ीसाठी प दशए स्वरुपात क्लस्चर
ववकास कायधक्रम राबववला र्जाईल. यात यशस्वी झालेले ऊर्जा बचत वापरलेले तंत्रज्ञान इ. ची मावहती इतर
उद्योगांना उपलब्र् करुन वदली र्जाईल, र्जेणेकरुन इतर उद्योगांतही ऊर्जा संवर्धन प्रकल्प राबववले र्जातील.
येत्या 5 वषेत वकमान 100 क्लस्चरमध्ये हा कायधक्रम राबववण्याचे उविष्ट्च ठे वण्यात येत आहे .
१.४

उद्योगांमध्ये ऊर्जा कायधक्षमता वा्ीस लागावी यासाठी उद्योगांतील तंत्रज्ञ स्तरावरील कमधचायांसाठी

व अवभयंत्यांसाठी ऊर्जा कायधक्षमता ववषयावर आर्ावरत ववशेष प्रवशक्षण योर्जना सुरु करण्यात येईल.

२.

वावणष्ज्यक इमारती / शासकीय इमारती

2.1 ऊर्जा संवर्धन कायदा,2001 मर्ील कलम 14 (p) ची अंमलबर्जावणी कलम 15 नुसार वावणष्ज्यक
इमारतींमध्ये एनर्जए कझव्ह्शन वब्ल्डग कोडची अंमलबर्जावणी करण्यासाठी राज्याच्याया बांर्काम ववकास
वनयमावलीत बदल करण्यात येईल. एनर्जए कझव्ह् शन वब्ल्डग कोडची अंमलबर्जावणी यो्य पद्धतीने
होण्यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्ट्यब

उपलब्र् होण्याकवरता वास्तुववशारद, अवभयंते, तंत्रज्ञ इ. साठी

क्षमताबांर्णी कायधक्रम महाऊर्जामाफधत राबववण्यात येईल. तसेच, महाऊर्जा त्यांचे ई.सी.बी.सी. वनर्ारकांची
(ECBC Assessor) प्रमावणकरणाची प्रवक्रया राबवेल व या क्षेत्रातील प्रमावणत तज्ञांची यादी उपलब्र् करे ल.
हे र्ोरण वनगधवमत झाल्याच्याया तारखेपासून एक वषध कालावर्ीनंतर राज्यामध्ये बांर्काम होणाया नवीन
वावणष्ज्यक इमारतींना ई.सी.बी.सी. लागू होईल.
2.2

राज्यातील सवध शासकीय/वनमशासकीय/स् ावनक स्वराज्य संस् ा/शासन अंगीकृत उपक्रम/

कंपया यांनी त्यांच्याया अख्यत्यावरतील वार्मषक वीर्ज दे यक रु.5 लाख व त्यापेक्षा र्जास्त असणाया कायालयीन
इमारतींचे / उद्योगांचे ऊर्जा परीक्षण (Energy Audit) महाऊर्जाकडे नोंदणीकृत ऊर्जा परीक्षण कंपयांकडू न
पु्ील 3 वषेत करुन त्यावर अंमलबर्जावणी करण्यात येईल.
2.3

यापु्े राज्यातील सवध शासकीय/वनमशासकीय/शासन अनुदावनत संस् ांच्याया /कायालयांच्याया नवीन

इमारती ग्रीन वब्ल्डग/ई.सी.बी.सी. तत्वावर उभारल्या र्जातील. यासाठी सावधर्जवनक बांर्काम ववभागाने
त्यांच्याया दरसूचीमध्ये आवश्यक ते बदल करावेत. महाऊर्जातफ् सावधर्जवनक बांर्काम ववभागातील
अवभयंत्यांसाठी ववशेष प्रवशक्षण कायधक्रम/कायधशा ा आयोवर्जत करण्यात येतील.
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2.4

शासकीय/वनमशासकीय इमारतींसाठी प्रकाश योर्जनेसाठी ट्युब लाईच, प वदवे यांची खरे दी केली

र्जाते. शासकीय/वनमशासकीय इमारतींत प्रकाश योर्जनेसाठी केव
शासकीय/वनमशासकीय

इमारतींत

ऊर्जा

व्यवस् ापन

एल.ई.डी.चा वापर केला र्जाईल.

प्रणाली/यंत्रणा,

होल्चे र्ज

ष्प्चमायझेशन,

संगणकांमध्ये ऊर्जा बचत करण्यासाठी ववववर् तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येईल.

3.

नगरपावलका / महानगरपावलका-

3.1 नगरपावलका/महानगरपावलका यांच्याया प वदव्यात व पाणीपुरवठा योर्जनांमध्ये ऊर्जा बचतीचे प्रकल्प
ESCO तत्वावर राबववणे व्यवहायध व्हावेत म्हणून नगरपावलका/महानगरपावलका यांना कमाल रु.50.00
लाखापयंत अ धसहाय्य

महाऊर्जाकडू न उपलब्र् करुन दे ण्यात येईल. नगरपावलका/महानगरपावलका

यांचेसाठी वनववदा व करारनाम्याचे प्रारूप, त्यातील अची व शतए महाऊर्जाने नगर ववकास ववभागाच्याया
मदतीने तयार करावे. यासाठी नगरववकास ववभागाने राज्यस्तरीय सवमतीची स् ापना करावी. या सवमतीत
महाऊर्जा प्रवतवनर्ीचा समावेश राहील.
3.2

नगरववकास ववभागाने ग्रीन वब्ल्डग बांर्कामास प्रोत्साहन वम ावे म्हणून ववकास शुल्कात सूच,

अवर्कचा एफ.एस.आय. व मालमत्ता करात सूच यांसारखे प्रोत्साहन दे ण्यासाठी योर्जना राबवाव्यात.
3.3

राज्यातील सवध महानगरपावलका, नगरपावलका, महाराष्ट्र र्जीवन प्रावर्करण, महाराष्ट्र औद्योवगक

ववकास महामंड , ग्रामपंचायत यांनी अखत्यावरतील पाणीपुरवठा योर्जना, ज्यांचे वार्मषक वीर्ज दे यक रु. 25
लाखापेक्षा र्जास्त आहेत अशा योर्जनांचे इनव्हे स्चमेंच ग्रेड ऊर्जा परीक्षण (Energy Audit) महाऊर्जाकडे
नोंदणीकृत ऊर्जा परीक्षण कंपयांकडू न पु्ील 2 वषेत करण्यात यावे. सदर ऊर्जा पवरक्षण अहवालाची
अंमलबर्जावणी करणे संबवं र्तांवर बंर्नकारक राहील. या अनुषंगाने नगरववकास/ग्रामववकास/पाणी पुरवठा
व स्वच्याछता ववभागांनी स्वतंत्रपणे आदे श वनगधवमत करावेत.
3.4

राज्यातील सवध महानगरपावलका व नगरपावलकांमर्ील प वदवे चालू/बंद करण्यासाठी सनलाईच

सेंसर ष्स्वचेस/अल्मॅनॅक चाईमरचा वापर बंर्नकारक राहील.
३.५

यापु्े सवध नगरपावलका/महानगरपावलका /ववकास प्रावर्करणे/ग्रामपंचायत/महाराष्ट्र औद्योवगक

ववकास महामंड /वर्जल्हा पवरषद/ सावधर्जवनक बांर्काम ववभाग तसेच सवध शासकीय/वनमशासकीय ववभाग
यांना नवीन प वदवे बसववतांना केव

4.
4.1

एल.ई.डी. प वदवे बसववणे बंर्नकारक राहील.

कृवष क्षेत्र महाववतरण कंपनीतफ् नवीन कृवष पंप र्जोडणी दे ताना ५ स्चार मानांवकत पंप बसववणे बंर्नकारक

करण्यात येईल. याबाबतच्याया सववस्तर मागधदशधक सूचना महाववतरण कंपनी वनगधवमत करे ल. तसेच कृवष
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ववभाग, पंचायत सवमती, वर्जल्हा पवरषद, इ. शासकीय ववभागांमाफधत शेतकयांना ववतरीत करण्यासाठी
खरे दी करण्यात येणारे /अनुदान दे ण्यात येणारे कृवष पंप हे ५ स्चार मानांकीतच असतील.

5.
5.1

वीर्ज ववतरण कंपया (उद्योग,ऊर्जा व कामगार ववभाग
वीर्ज ववतरण कंपयां त्यांच्याया क्षेत्रात मागणी व्यवस् ापन [Demand Side Management (DSM) ]

कायधक्रम राबववण्यास प्रार्ाय दे तील. वफडर बेस एनर्जए

वडच करुन ऊर्जा कायधक्षमता वा्ीस

लागण्यासाठी रासफामधर बदलणे, कपॅवसचर बसववणे, वीर्ज ग ती ांबववणे यांसारख्या उपाययोर्जना वीर्ज
ववतरण कंपनी करे ल व त्याचे सवनयंत्रण करे ल. महाववतरण कंपनी येत्या 5 वषात वकमान 100 वफडरवर
अशा प्रकारची योर्जना राबवेल. यासाठी ऊर्जा परीक्षण करणे, त्यातील सुचववलेल्या बाबींची अंमलबर्जावणी
करणे यासाठी लागणाया खचाच्याया 50% रक्कम लकवा र्जास्तीत र्जास्त रु. 50.00 लाख प्रवत प्रकल्प, राज्य
शासन महाऊार्जातफ् अ धसहाय्य म्हणून महाववतरण कंपनीस उपलब्र् करे ल.
5.2

बी.इ.इ., नवी वदल्ली यांचेतफ् ऊर्जा कायधक्षमतेसाठी वडष्स्रब्युशन रासफॉमधरकवरता स्चार लेबल

कायधक्रम राबववण्यात येत आहे . त्याअनुषंगाने वीर्ज ववतरण कंपयांनी नवीन रासफॉमधर खरे दी करतांना
वकमान 3 स्चार मानांकन असलेली खरे दी करे ल.
5.3

महाववतरण कंपनीमाफधत गावातील प वदव्यांना वीर्ज पुरवठा केला र्जातो. सदर प वदवे

महाववतरण कंपनीच्याया ववतरण पोलवर बसववलेले आहे त. मात्र, सदर प वदव्यांत सध्या सार्े बल्ब,
सी.एफ.एल., ट्युबलाईच यांसारख्या प वदव्यांचा वापर केला र्जातो. महाववतरण कंपनीने गावातील प वदवे
एस्को तत्वावर एल.ई.डी. प वदव्यांनी बदलावेत. यामु े , अवतउच्याच वीर्ज मागणीत सुमारे 100 मे.वॅ. बचत
होईल. महाववतरण कंपनी यासाठीची योर्जना तयार करुन शासनास सादर करेल. महाववतरण कंपनी
एल.ई.डी. प वदवे बसववल्यावर दे खभाल दु रुस्तीसाठी तालुका स्तरावर दे खभाल दुरुस्त केंद्रे व चोल-फ्री
चे वलफोन नंबर उपलब्र् करेल.
5.4

सवध वीर्ज ववतरण कंपया त्यांच्याया क्षेत्रातील ववतरण प्रणाली तसेच त्यांच्याया ग्राहकांसाठी लोड

वरसचध,वडमांड वरस्पॉस,ऊर्जा व्यवस् ापन,ऊर्जा कायधक्षम उपकरणे बसववणे,पॉवर फॅक्चर इम्प्रुव्हमेंच, ऊर्जा
कायधक्षमता,ऊर्जा परीक्षण,र्जनर्जागृती अवभयान इ.साठी कायधक्रम दरवषए राबवतील व याबाबतचा अहवाल
शासनास सादर करतील.
5.5

सवध वीर्ज ववतरण कंपया त्यांच्याया वीर्ज ववतरण प्रणालीची कायधक्षमता वा्ववण्यासाठी व त्यांच्याया

ग्राहकांची ऊर्जा कायधक्षमता वा्ीस लागण्यासाठी एस्को (Energy Service Company) तत्वावर ववववर्
कायधक्रम राबवतील व याबाबतचा अहवाल आर्म क वषाच्याया अखेरीस शासनास सादर करतील.
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5.6

सवध वीर्ज ववतरण कंपया त्यांच्याया ववतरण प्रणालीतील तांवत्रक हानी (Technical Loss) कमी

करण्यासाठी राज्यस्तरीय, ववभागस्तरीय व वर्जल्हास्तरीय स्वंतत्र ऊर्जा संवर्धन कक्षाची स् ापना करतील.
राज्य स्तरावर वकमान अर्ीक्षक अवभयंता यांचे अखत्यावरत सदर स्वतंत्र ऊर्जा संवर्धन कक्ष राहील. यामु े ,
ऊर्जा संवर्धन ववषयाकडे /प्रकल्पांकडे ववशेष लक्ष दे ता येईल.
5.7

महाववतरण कंपनी वप्रपेड मीचर, स्माचध मीचर बसववण्याचा कायधक्रम हाती घेण्यात यावा. यासाठी

प्रायोवगक तत्वावर काही ववभागांत अंमलबर्जावणी करावी व त्याची व्याप्ती वा्वावी. ToD चॅ वरफ र्जास्तीत
र्जास्त ग्राहकांना लागू करण्यात यावा. 5 वक.वॅ. व यापेक्षा अवर्क ववद्युत भार र्जोडणी असलेल्या ग्राहकांची
यासाठी वनवड करावी. यासाठी मीचसध बदलण्याचा कायधक्रम घेण्यात यावा.
5.8

वडष्स्रब्युशन रासफॉमधर

उपकेंद्रांना पॉवर फॅक्चर 0.95

राखण्याच्याया दृष्ट्चीने कपॅवसचर बँक

बसववण्यात याव्यात.
5.9

ववतरण प्रणालीतील काही 11/0.44 के.व्ही.उपकेंद्रे व 33/11 उपकेंद्रे प्रायोवगक तत्वावर

स्काडा/केंद्रीय ऊर्जा वनयंत्रण प्रणाली सारख्या अत्यार्ुवनक प्रणालीने वनयंवत्रत कराव्यात. या प्रकल्पाचे
वनयंत्रण राज्यस्तरावर करण्यात येईल. त्यांची यशष्स्वता बघून पु्े त्याची व्याप्ती वा्ववण्यात यावी.
5.10

एल.ची./एच.ची.चे प्रमाण कमीतकमी राखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तसेच एच.व्ही.डी.एस.

(High Voltage Distribution System) च्याया अंमलबर्जावणीसाठी प्रायोवगक तत्वावर प्रत्येक ववभागात वकमान
एक प्रकल्प हाती घेण्यात येईल व त्याचे सवनयंत्रण करण्यात येईल. याबाबतचा प्रकल्प अहवाल तयार
करुन वनर्ी उपलब्र्तेसाठी प्रस्ताव शासनास सादर करावेत.
5.11

ऊर्जा संवर्धन र्ोरण अंवगकारण्यासाठी सवध स्तरावर याववषयीची तांवत्रक मावहती असणे, याचा

सातत्याने पाठपुरावा करणे, र्जागृती वनमाण करणे यासाठी ववशेष प्रयत्न करावे लागतात. बी.इ.इ., नवी
वदल्ली यांचत
े फ् दरवषए ऊर्जा व्यवस् ापक (Energy Manager) व ऊर्जा परीक्षक (Energy Auditor) साठी
परीक्षा घेण्यात येते. ज्या अवर्कारी/कमधचायांनी ऊर्जा परीक्षक म्हणून परीक्षा पास केली असेल व ऊर्जा
संवर्धनासाठी त्यांच्याया क्षेत्रात ववशेष प्रयत्न केले असतील त्यांना प्रोत्साहन म्हणून एक वेतन वा् दे ण्यात
यावी.
5.12

महाववतरण कंपनीस ववतरण प्रणालीमध्ये सुर्ारणा करताना रु.5 कोची व त्यापेक्षा र्जास्त खचध

असणाया प्रकल्पांना पूवध ऊर्जा परीक्षण ( Blue Print Energy Audit) करणे बंर्नकारक राहील.
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6.

ऊर्जा वनर्ममती कंपनी

6.1

ऊर्जा वनर्ममती केंद्रांचा समावेश ऊर्जा संवर्धन कायदा, 2001 नुसार पदवनद्वशत ग्राहक

(Designated Consumer) म्हणून अंतभाव करण्यात आलेला आहे . सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार ऊर्जा
वनर्ममती केंद्रांनी त्यांना वदलेली ऊर्जा बचतीची उविष्ट्चे पूणध करणे बंर्नकारक राहील.
6.2

ववद्युत वनर्ममती केंद्रांमध्ये ऊर्जा संवर्धनासाठी (Energy Conservation) अवर्क चालना दे ण्यासाठी

प्रयत्न करण्यात यावेत र्जेणेकरुन नैसर्मगक पारं पवरक सार्नांमध्ये को सा,वायू, इंर्नतेल, पाणी, (Natural
Conventional Resourses) मध्ये बचत होईल व काबधन उत्सर्जधन (CO2 emissions) मध्ये घच होईल.
6.3

ऊर्जा वनर्ममती केंद्रांनी त्यांचे Auxillary Power Consumption कमी करण्याच्याया दृष्ट्चीने ववशेष

प्रयत्न करावेत. महाराष्ट्र वीर्ज वनयामक आयोगाने दरवषए वदलेली उिीष्ट्चे साध्य करणे बंर्नकारक राहील.
याबिलचा अहवाल प्रत्येक आर्म क वषाच्याया शेवची शासनास सादर करण्यात येईल. यासाठी सवध ऊर्जा
वनर्ममती

केंद्रे

ऊर्जा

बचतीसाठी

त्यांची

वातानुकूलन

यंत्रणा,लाईलचग,कॉम्प्रेसर,बॅचरी

चार्जधर,

फॅन,मोचसध,पाण्याचे पंप इ.बाबींवर ऊर्जा कायधक्षमतेववषयी ववशेष लक्ष दे तील. ववद्युत केंद्रांमध्ये व
कॉलनीमध्ये सौर ऊर्ज्चा वापर करण्यात येईल. महावनर्ममती ऊर्जा केंद्रांनी सदर र्ोरणाच्याया
अंमलबर्जावणीसाठी ऊर्जा परीक्षण करुन घेऊन त्याचे ऊर्जा वनर्ममती केंद्रवनहाय अहवाल तयार करतील.
राज्य शासनातफ् प्रवत प्रकल्प कमाल रु. 1.00 कोची अ धसहाय्य दे ण्यात येईल. याबाबतचा अहवाल तयार
करुन वनर्ी उपलब्र्तेसाठी प्रस्ताव शासनास सादर करतील.
6.4

महावनर्ममती कंपनी राज्यस्तरावर ऊर्जा संवर्धन कक्ष स् ापन करे ल. सदर कक्षाचे वनयंत्रण स्वतंत्र

अर्ीक्षक अवभयंता व त्यावरील अवर्कायाकडे सोपववण्यात यावे. त्यांचे अखत्यावरत स्वतंत्रपणे मनुष्ट्यब
उपलब्र् करुन दे ण्यात यावे. महावनर्ममती कंपनीनेदेखील ज्या अवर्कारी/कमधचायांनी बी.इ.इ., नवी वदल्ली
यांच्यायाकडू न ऊर्जा परीक्षक (Energy Auditor) म्हणून परीक्षा पास केली असेल व ऊर्जा संवर्धनासाठी ज्यांनी
त्यांच्याया क्षेत्रात ववशेष प्रयत्न केले असतील त्यांना प्रोत्साहन म्हणून एक वेतनवा् दे ईल.

7.

वीर्ज पारेषण कंपनी-

7.1

वीर्ज पारे षण कंपया त्यांच्याया अखत्यारीतील सवध उपकेंद्रे , पारे षण वावहया, इमारती, लोड वडस्पॅच

सेंचर यांत ऊर्जा संवर्धन कायधक्रम राबवतील. वहन हानी (Trasmission Loss) कमी करण्याच्यायादृष्ट्चीने पॉवर
फॅक्चर सुर्ारण्यासाठी कपॅवसचर बँक बसववणे,याडध मर्ील बॅचरी चावर्जंगसाठी सौर ऊर्ज्चा वापर करणे,
एल.ई.डी. लाईलचग बसववणे यांसारखे कायधक्रम राबवतील. महापारे षण कंपनी सदर र्ोरणाच्याया
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अंमलबर्जावणीसाठी ऊर्जा परीक्षण करुन घेईल व त्याचे प्रकल्प अहवाल तयार करून शासनास वनर्ी
उपलब्र्तेसाठी सादर करे ल.
7.2

महापारे षण कंपनी राज्यस्तरावर ऊर्जा संवर्धन कक्ष स् ापन करे ल. सदर कक्षाचे वनयंत्रण स्वतंत्र

अर्ीक्षक अवभयंता लकवा त्यावरील अवर्कायाकडे असेल. त्यांचे अखत्यारीत ऊर्जा संवर्धन कक्षासाठी
स्वतंत्रपणे मनुष्ट्यब
7.3

उपलब्र् करुन दे ण्यात यावे.

सवध पारे षण कंपयांनीदे खील ज्या अवर्कारी/कमधचायांनी बी.इ.इ.,नवी वदल्ली यांच्यायाकडू न घेण्यात

येणारी ऊर्जा परीक्षक (Energy Auditor) म्हणून परीक्षा पास केली असेल व ऊर्जा संवर्धनासाठी व ज्यांनी
त्यांच्याया क्षेत्रात ववशेष प्रयत्न केले असतील त्यांना प्रोत्साहन म्हणून एक वेतन वा् दे ण्यासाठी योर्जना
राबवावी.
7.4

राज्यातील ववतरण कंपया/वीर्ज वनर्ममती कंपनी व पारे षण कंपया यांच्याया अवर्कायांना व

कमधचायांना ऊर्जा संवर्धन/ऊर्जा व्यवस् ापन या ववषयावरील प्रवशक्षण दे ण्यासाठी अत्यार्ुवनक प्रवशक्षण केंद्र
महापारे षण कंपनीकडू न उभारण्यात येईल. याचे वनयंत्रण, व्यवस् ापन व संचलन महापारे षण कंपनी करे ल.

8.

ऊर्जा संवर्धन प्रकल्पांची अंमलबर्जावणीसाठी व ऊर्जा कायधक्षमतेसाठी प्रोत्साहन

योर्जना8.1

ऊर्जा वापराच्याया उपकरणांत, तंत्रात, प्रवक्रयेत ऊर्जा कायधक्षमता वदवसेंवदवस ववकवसत होत असून

ही वनरं तर सुरु असणारी प्रवक्रया आहे . ह्या ऊर्जा कायधक्षम नवीन तंत्रज्ञान वापरास प्रोत्साहन दे णे गरर्जेचे
आहे . ऊर्जा बचतीचे/ऊर्जा कायधक्षमतेचे प्रकल्प एस्को तत्वावर मोया ा प्रमाणावर राबववले र्जावेत, तसेच
अशा प्रकल्पांना ववत्तीय पुरवठा करण्यासाठी बँका पु्े याव्यात यासाठी रवहवासी इमारती, वावणष्ज्यक
इमारती, उद्योग (लघु व मध्यम , उद्योग (मोठे या क्षेत्रात एस्को तत्वावर ऊर्जा बचत/ऊर्जा कायधक्षमता
प्रकल्पांना अ धसहाय्य करण्याची योर्जना राबववण्यात येईल. यासाठी महाऊर्जा एस्को कंपयांचे नोंदणीकरण
करे ल. योर्जनेच्याया अंमलबर्जावणीसाठी महाऊर्जा शासन मायतेने मागधदशधक सूचना वनगध वमत

करे ल.

मागधदशधक सूचनांमध्ये आवश्यकतेप्रमाणे बदल करण्याचे अवर्कार शासनास राहतील. सदर योर्जनेत ऊर्जा
ग्राहकांना एस्को प्रकल्पांना पु्ीलप्रमाणे अ धसहाय्य उपलब्र् केले र्जाईल.
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अ.

ग्राहकाचा

क्र.

प्रकार

1. 1
2. 2

वार्मषक ऊर्जा दे यक

अ धसहाय्य रु.

5) (वीर्ज + ऊर्जा)(रु.लाखात)

रवहवाशी

रु. 12 लाख ते

रु. 25 प्रकल्प खचाच्याया 20 चक्के लकवा कमाल रु. 3.00

इमारती

लाख

लाखापयंत र्जी रक्कम कमी असेल तेव्े

रवहवाशी

रु. 25 लाखापेक्षा र्जास्त

प्रकल्प खचाच्याया 20 चक्के लकवा कमाल रु. 5.00

इमारती
3
4

लाखापयंत र्जी रक्कम कमी असेल तेव्े

वावणष्ज्यक

रु. 25 लाख ते

रु. 50 प्रकल्प खचाच्याया 20 चक्के लकवा कमाल रु. 10.00

इमारती

लाख

लाखापयंत र्जी रक्कम कमी असेल तेव्े

वावणष्ज्यक

रु. 50 लाखापेक्षा र्जास्त

प्रकल्प खचाच्याया 20 चक्के लकवा कमाल रु. 20.00

इमारती
5

उद्योग

लाखापयंत र्जी रक्कम कमी असेल तेव्े
रु. 25 लाख ते रु. 50 लाख

6)
6

लाखापयंत र्जी रक्कम कमी असेल तेव्े
उद्योग

7)
7

प्रकल्प खचाच्याया 20 चक्के लकवा कमाल रु. 10.00

उद्योग

रु. 50 लाख ते

रु. 100 प्रकल्प खचाच्याया 20 चक्के लकवा कमाल रु. 15.00

लाख

लाखापयंत र्जी रक्कम कमी असेल तेव्े

रु. 100 लाखापेक्षा र्जास्त

प्रकल्प खचाच्याया 20 चक्के लकवा कमाल रु. 20.00
लाखापयंत र्जी रक्कम कमी असेल तेव्े

8.2

ऊर्जा वापर उपकरणे/यंत्रणा/प्रवक्रया यांची ऊर्जा कायधक्षमता वा्ववण्याच्याया दृष्ट्चीने संबवं र्त ग्राहक,

उत्पादक, ववतरक यांच्यायाशी समवय सार्ून त्यात आवश्यक ते बदल सुचववणे तसेच नवीन तंत्रज्ञानावर
आर्ावरत ऊर्जा कायधक्षम उपकरणे/यंत्रणा/प्रवक्रया उत्पादनास प्रोत्साहन दे णे, वापरास प्रोत्साहन देणे, त्यांचे
प्रात्यवक्षक घेणे, अकायधक्षम उपकरणांचे उत्पादन/वापर कमी करणे अ वा बंद करणे यांसारख्या र्ोरणात्मक
उपाययोर्जना महाऊर्जा शासन मायतेने करे ल. वातानुकूलन यंत्रणांमध्ये वा्णारा वीर्ज वापर लक्षात घेता
या क्षेत्रात अवर्कावर्क उपाययोर्जना करण्यात याव्यात.
८.३

वाहतूक क्षेत्राची ऊर्जा कायधक्षमता वा्ववण्यासाठी इलेष्क्रक कार /स्कूचर यांच्याया वापरासाठी

प्रोत्साहन दे ण्यात येईल. इलेक्रीक कार / स्कूचर यांची सवध सामायांना ओ ख व्हावी यासाठी ईलेक्रीक
कार/स्कूचर खरे दीसाठी अ धसहाय्य दे णारी योर्जना महाऊर्जाकडू न शासन मायतेने राबववण्यात येईल.

9.

ऊर्जा संवर्धन/ऊर्जा व्यवस् ापन/ऊर्जा कायधक्षमता व नवीन व नवीकरणीय

ऊर्जा ववषयांचा शैक्षवणक अ्यासक्रमात समावेश,ऊर्जा वशक्षण, क्षमता बांर्णी व
र्जनर्जागृती करणे तसेच ऊर्जा संवर्धनासाठी मुलभूत सुववर्ा वनमाण करणे इ. बाबतची
कायधवाही.
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9.1

ऊर्जा संवर्धनाबाबत शालेयस्तरावर र्जागृती वनमाण करण्यासाठी शालेय वशक्षणात ऊर्जा संवर्धन

ववषयाचा अंतभाव करण्यासाठी महाऊर्जातफ् अ्यासक्रम तयार करण्यात येईल. ऊर्जा संवर्धन ववषयाचा
शालेय वशक्षणात अंतभाव करण्याबाबतची कायधवाही शालेय वशक्षण ववभागामाफधत करण्यात येईल.
9.2

औद्योवगक प्रवशक्षण संस् ा, अवभयांवत्रकी पदवीका व पदवी यांच्याया अ्यासक्रमांत ऊर्जा संवर्धन

ववषय अंतभूत
ध करण्यात येईल. यात ऊर्जा व्यवस् ापन, ऊर्जा परीक्षण, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा या
ववषयांचा समावेश असेल. याबाबतची कायधवाही उच्याच व तंत्र ववभागामाफधत करण्यात येईल व महाऊर्जा
त्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य करे ल.
9.3

औद्योवगक प्रवशक्षण संस् ांमध्ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा ववषयावर कमी कालावर्ीचे सर्मचवफकेच

अ्यासक्रम राबवले र्जातील. पवहल्या चप्प्यात राज्यातील ववभागीय महसूल मुख्यालय वठकाणी शासकीय
औद्योवगक प्रवशक्षण संस् ा यांत अ्यासक्रम / प्रवशक्षण कायधक्रम राबववण्यासाठी महाऊर्जा अ धसहाय्य
करे ल. यात प्रयोगशा ा उभारणे, वशक्षकांचे प्रवशक्षण यांचा समावेश असेल.
9.4

B.Sc. Renewable Energy अ्यासक्रम सुरु करण्याकवरता सवध अकृवष ववद्यापीठांतील वकमान

एका शासन अनुदावनत ववज्ञान महाववद्यालयास प्रयोगशा ा उभारणीकवरता महाऊर्जातफ् रु.50.00
लाखापयंत अ धसहाय्य वदले र्जाईल. तसेच वर्जल्हास्तरावर एका शासकीय औद्योवगक प्रवशक्षण केंद्रास
प्रयोगशा ा उभारणीकरीता रु.40.00 लाखापयंत अ धसहाय्य वदले र्जाईल.
9.5

सवध क्षेत्रांत र्जनर्जागृतीसाठी तसेच क्षमताबांर्णीसाठी आवश्यक ते कायधक्रम महाऊर्जातफ् राबववले

र्जातील. दरवषए "14 वडसेंबर ऊर्जा संवर्धन वदवस" व "14 वडसेंबर ते 20 वडसेंबर ऊर्जा संवर्धन आठवडा"
सार्जरा केला र्जाईल.
9.6

महाऊर्जातफ् ववववर् घचकांसाठी ऊर्जा संवर्धन पावरतोवषक योर्जना राबववली र्जाईल.

9.7

राज्यात ऊर्जा परीक्षण कंपया वा्ीस लागाव्यात तसेच ऊर्जा परीक्षण कंपयांना प्रोत्साहन वम ावे

यासाठी ऊर्जा परीक्षण कंपयांना मोर्जमाप उपकरणे (Measuring Instruments) खरे दी करण्यासाठी
रु.3.00 लाखांपयंत अ वा मोर्जमाप उपकरणाच्याया र्जास्तीत र्जास्त 50 चक्के अ धसहाय्य दे ण्यात येईल.
9.8

ऊर्जा कायधक्षम / ग्रीन वब्ल्डग बांर्काम सावहत्याची कायधक्षमता चाचणी करणारी प्रयोगशा ा

महाऊर्जाने उभारावी.
9.9

महाऊर्जा राज्यात एल.ई.डी. लॅम्प / वफलच्र्जची मानकांनुसार चाचणी करण्यासाठी मोया ा

प्रयोगशा ा मुंबई व नागपूर ये े उभारे ल, तसेच छोट्या प्रयोगशा ा उभारण्यासाठी उद्योग क्षेत्रात काम
करणाया स्वयंसेवी संस् ा/इलेक्रॉवनक क्लस्चर/अवभयांवत्रकी महाववद्यालये/शासकीय-वनम शासकीय
संशोर्न केंद्रे , एल.ई.डी. उत्पादक, उद्योग यांना प्रोत्साहन देईल.
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9.10 उद्योगातील अवभयंत्यांना ऊर्जा परीक्षण करण्यासाठीचे आवश्यक प्रवशक्षण दे ण्याकवरता प्रत्यक्ष
उपकरणांचा सेचअप असलेली प्रयोगशा ा महाऊर्जातफ् उभारण्यात येईल.

9.11

समुद्रवकनारी मच्याछीमार व्यवसाय करण्यासाठी ज्या बोची वापरतात अशा बोचींवर सौर ऊर्ज्वर

आर्ारीत संयंत्रांची आस् ापना करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल.
९.१२ नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचा र्जास्तीत र्जास्त वापर करण्यासाठी राज्यातील वेगवेग या
खार्जगी आस् ापनांकडू न सीएसआर योर्जना राबबववण्यात यावी व यामर्ून र्जमा होणारा वनर्ी प्रस्ताववत
र्ोरणासाठी वापरण्यात येईल.

9.1३

दु ष्ट्का ग्रस्त पवरसर तसेच वीर्जेची कमतरता असलेल्या भागांमध्ये शेतीसाठी व इतर कामांसाठी

लागणाया पाण्याचा उपसा करण्यासाठी वफरते सौर ऊर्जा पंप तयार करण्यात यावे व त्याचा वापर
राज्यातील दुष्ट्का ग्रस्त गावांचा समूह तयार करुन शेतकयांच्याया गरर्जा पूणध करण्यासाठी उपलब्र् करुन
दे ण्यात येईल.

9.1४

पयावरण ववभागाकडे परवानगीसाठी प्राप्त होत असलेल्या प्रकल्पांना परवानगी देत असताना

प्रकल्प प्रवतधकांनी त्यांच्याया एकूण वीर्जेच्याया वापरापैकी कमीत कमी ३० चक्के पयंतची ऊर्जा

नवीन व

नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करुन साध्य करावी यासाठी सवध प्रकल्प प्रवतधकांना आवाहन करण्यात येत
आहे .

9.1५

ग्रामीण भागांमध्ये सौर ऊर्जा आवण पवन ऊर्जा यांचा वापर करुन छोट्या छोचया ग्रीडची वनर्ममती

करण्यात येईल.

9.1६ राज्यात अष्स्तत्वात असलेल्या कंपयांच्याया गोडाऊन तसेच इतर छतांवर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा
स्त्रोत म्हणून सौर ऊर्जा संयंत्र बसववण्यात येतील.

9.1७ शहरांमध्ये अष्स्तत्वात असलेले मॉल्स, हॉचे ल्स इत्यादींमध्ये बायोगॅस, बायोवम ेनेशन तसेच सौर
ऊर्ज्चा वापर बंर्नकारक करण्यात येत आहे.

9.1८ नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांचा र्जास्तीत र्जास्त वापर करणेबाबत तसेच वीर्ज बचतीबाबत
सवधसामाय लोकांमध्ये र्जनर्जागृती/वशक्षण/अवभयान राबववण्यात यावे. यासाठी योर्जना राबववण्यात येईल.

9.1९ ऊर्जा संवर्धन र्ोरण-२०१७ ची अंमलबर्जावणी करताना सवध शासकीय / वनमशासकीय / खार्जगी
संस् ांनी महाऊर्जाची तांवत्रक मायता घ्यावी. महाऊर्जाची तांवत्रक मायता घेतल्यावशवाय प्रशासकीय
मायता देऊ नये.
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10.

ऊर्जा संवर्धन र्ोरण राबववण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्ट्यब
सदर र्ोरण राबववण्यासाठी आवश्यक असलेले मनुष्ट्यब

:-

महाऊर्जा

शासन

मायतेने

आवश्यकतेनुसार कंत्राची पद्धतीने उपलब्र् करुन घेईल.

11.

ऊर्जा संवर्धन र्ोरण राबववण्यासाठी वनर्ीची तरतूद:-

१ सदर र्ोरण राबववण्यासाठी पु्ील 5 वषेत सुमारे रु.८०७.६३ कोची इतका अंदावर्जत खचध अपेवक्षत आहे .
सदर र्ोरणांतगधत राबववण्यात येणाया प्रत्येक योर्जनेच्याया अनुदानाकवरता स्वतंत्रवरत्या शासन वनणधय
वनगधवमत करण्यात येतील. तसेच सदर वनर्ी ववतरीत करताना त्यास वनयोर्जन व ववत्त ववभागाची मायता
घेण्यात येईल. तसेच ववभागास उपलब्र् करून वदलेल्या वनयतव्ययातून या योर्जनेसाठीचा खचध भागववला
र्जाईल.
२ अवतवरक्त वीर्ज ववक्री करातून दरवषए र्जमा होणाया वनर्ीमर्ून राज्य ऊर्जा संवर्धन र्ोरण राबववण्यासाठी
उद्योग,ऊर्जा व कामगार ववभागाच्याया वदनांक १४/२/२०१३ च्याया अवर्सुचनेवये तयार केलेल्या महाराष्ट्र राज्य
ऊर्जा संवर्धन वनर्ी वनयमातील वनयम क्र. ६ (झ व्दारे सदर र्ोरणासाठी वनर्ी उपलब्र् करून दे ण्यात येईल
व त्यास आवश्यकतेनुसार ववत्त ववभागाची मायता घेण्यात येईल.
३ सदर र्ोरण राबववण्यासाठी आवश्यक असलेला वनर्ी शासनातफ् दरवषए महाऊर्जास संबवं र्त यंत्रणेस
उपलब्र् करून दे ण्यात येईल.
४

या र्ोरणांगधत योर्जना / प्रकल्प आस् ावपत व कायाष्वत करणे, प्रोत्साहनात्मक बाबी लागू करणे,

र्ोरणाची प्रभावी अंमलबर्जावणी करण्यासाठी कायद्यात आवश्यकतेनुसार बदल करणे, वनयम तयार करणे,
योर्जना र्जाहीर करणे तसेच र्ोरण व योर्जना राबववण्यासाठी वस्तुवनष्ट्ठ व सुचसुचीत अशी कायधपध्दती
स्वतंत्रपणे वनगधवमत करण्यात येईल. या र्ोरणात नमूद केलेल्या उपाययोर्जनांची अंमलबर्जावणी महाऊर्जा
तसेच इतर संबवं र्त शासन ववभाग / कंपयांमाफधत स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.
सदर शासन वनणधय वनयोर्जन ववभागाच्याया अनौपचारीक संदभध क्रमांक २३ /१४६१,

वदनांक

३०/१/२०१७ अवये व ववत्त ववभागाच्याया अनौपचारीक संदभध क्रमांक १२९/१७/व्यय-१६ वदनांक १२/५/२०१७
अवये त्या त्या ववभागाच्याया मायतेने वनगधवमत करण्यात येत आहे.
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शासन वनणधय क्रमांकः अपाऊ-2015/प्र.क्र.378/ऊर्जा-7.

सदर शासन वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्याया www.maharashtra.gov.in या संकेतस्

ावर उपलब्र्

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201706221603205210 असा आहे. हा आदेश वडर्जीचल
स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन का्ण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याया आदे शानुसार व नावाने.

Ashok M Atram

Digitally signed by Ashok M Atram
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Revenue
And Forest Dept., postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef92b6886b147679
a5af5a494e268689ab8d696dd, cn=Ashok M Atram
Date: 2017.06.22 15:59:57 +05'30'

(अशोक आत्राम
सह सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.मा. राज्यपाल यांचे प्रर्ान सवचव, रार्जभवन, मुंबई,
2.मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मुंबई,
3.सवध मंत्री / सवध राज्यमंत्री यांचे खार्जगी सवचव,
4.सवध ववर्ानमंड

सदस्य,ववर्ान भवन, मुंबई,

5.मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,
6.अपर मुख्य सवचव (ववत्त , ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
7.प्रर्ान सवचव (वनयोर्जन , वनयोर्जन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
8.प्रर्ान सवचव (कृवष , कृवष व पदु म ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
9.सवध अपर मुख्य सवचव/प्रर्ान सवचव/सवचव यांचे स्वीय सहायक,सवध मंत्रालयीन ववभाग,
10.सवध ववभागीय आयुक्त,
11.सवध वर्जल्हावर्कारी,
12.मुख्य कायधकारी अवर्कारी, सवध वर्जल्हा पवरषदा,
13.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर,
14.वनवासी लेखा परीक्षा अवर्कारी, मुंबई,
15.सवचव, महाराष्ट्र ववद्युत वनयामक आयोग, मुंबई (पत्राने ,
16.व्यवस् ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत मंड , सूत्रर्ार कंपनी मया.,मुंबई,
17.व्यवस् ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत ववतरण कंपनी मया.,मुंबई,
18.व्यवस् ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत वनर्ममती कंपनी मया.,मुंबई,
19.व्यवस् ापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य ववद्युत पारे षण कंपनी मया.,मुंबई,
20.महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा ववकास अवभकरण (महाऊर्जा ,पुणे,
21.उप सवचव/ ऊर्जा-3, उद्योग,ऊर्जा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
22.ऊर्जा उप ववभागातील सवध कायासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
23.वनवड नस्ती,ऊर्जा-7, उद्योग,ऊर्जा व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मुंबई.
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