
नवीन व नवीकरणीय ऊजा रोत (अपारंपररक 
ऊजा रोत) यापासून वीज रनमिती्या पारेषण 
संल्न रकलपासंाठी एकरित धोरण-2015 
अतं ग्त रकलप उभारणेरवषयी कायगप्दती. 

िहारा्र शासन 
उयो्, उजा व काि्ार रवभा् 

शासन रनणगय रिाकंः  अपाऊ-2015/र.र.49/भा्-8/ऊजा-7, 
िंिालय, ि ंबई-400 032, 

 रदनाकं : 9 स्टंबर, 2015. 
वाचा :- 

1) शासन रनणगय रिाकं   उयो्, ऊजा व काि्ार रवभा्, शासन रनणगय र. अपाऊ-
2007/र.र.693/ऊजा-7, रद. 14 ऑ्टोबर, 2008. 

2) शासन रनणगय रिाकं,उयो्, ऊजा व काि्ार रवभा्, शासन रनणगय र. पवन-
2010/र.र.134/ऊजा-7, रद. 14 ज लै 2010. 

3) शासन रनणगय रिाकं,उयो्, ऊजा व काि्ार रवभा्, शासन रनणगय र. अपाऊ-
2014/र.र.144/ऊजा-7, रद. 30 ऑ््ट, 2014. 

4) शासन रनणगय रिाकं, उयो्, ऊजा व काि्ार रवभा्, शासन रनणगय र. अपाऊ-
2015/र.र.49/ऊजा-7, रद. 20 ज लै 2015. 

र्तावना :- 
 नवीन व नवीकरणीय ऊजा रोतापंासून वीज रनमितीचे अन्य साधारण िह्व लषात घेऊन 
वीज रनमिती्या पारेषण संल्न रकलपासंाठी रदनाकं 20 ज ल ै2015 अ्वये एकरित अपारंपररक 
ऊजा रनमिती धोरण-2015 जाहीर केले आहे. 
शासन रनणगय:-   

रदनाकं 20/07/2015 रोजी जाहीर झालेलया धोरणातं ग्त सिारव्ट पारेषण संल्न 
रकलपासंाठी रोतरनहाय सरव्तर कायगप्दती परररश्ट अ,ब,क,ड,ई व फ न सार रवरहत कर्यात 
येत आहे. 

परररश्ट अ,ब,क,ड,ई व फ ि्ये निूद रकलपाचंी नंदणी, िूलभतू स रवधा संिती, (ब,क,ड 
फ ) पारेषण जोड रशफारस आरण धोरणातील सोयी-सवलतंसाठी रकलप धारक / रकलप 
रवकासकाने िहारा्र ऊजा रवकास अरभकरण (िहाऊजा), प णे कायालयाकडे संपकग  साधावा.  
     पारेषण जोड संिती घे्यासाठी रकलप धारक / रकलप रवकासकाने िहारा्र रा्य वीज पारेषण 
कंपनी रल., ि ंबई व िहारा्र रा्य वीज रवतरण कंपनी रल., ि ंबई या कायालयाकडे संपकग  साधावा. 

  नवीन व नवीकरणीय ऊजा रोतापंासून वीज रनमितीचे रकलप अरधक सं्यनेे आ्थारपत 
्हावते याृ्टीने िहारा्र रवय त रनयािक आयो्ाकडून ख ला रवशे रनयिावली (Open Access 
Regulation) ्वतंिरर्या जाहीर कर्यात येईल. 
       सदर ऊजा रकलप र्तावासंाठी आव्यक असणा्या रवरहत अजाचे नि ने िहाऊजा,प णे,यां् या 
www.mahaurja.com  या सं्णक संकेत ्थळावर उपल्ध आहेत. 
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सदर शासन रनणगय िहारा्र शासना्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर 
उपल्ध कर्यात आला असून ्याचा सकेंताक 201509141334275810 असा आहे. हा आदेश 
रडजीटल ्वाषरीने साषारंकत क न काढ्यात येत आहे.  

िहारा्राचे रा्यपाल यां् या आदेशान सार व नावाने.  
 
 
 

 
               रो.र. जाधव 
 अवर सरचव 

रत, 
1) िा.ि ्यिंिी याचंे रधान सरचव, िंिालय, ि ंबई 
2) िा. िंिी, नवीन व नवीकरणीय ऊजा याचंे खाज्ी सरचव, िंिालय, ि ंबई 
3) अ्यष, िहारा्र रवय त रनयािक आयो्, ि ंबई (पिाने) *** 
4) िा. ि ्य सरचव, िहारा्र शासन, िंिालय, ि ंबई. 
5) अ्पर ि ्य सरचव (सािा्य रशासन रवभा्), िंिालय, ि ंबई. 
6) अ्पर ि ्य सरचव (रनयोजन), िंिालय, ि ंबई. 
7) अ्पर ि ्य सरचव (िहसूल), िंिालय, ि ंबई. 
8) अ्पर ि ्य सरचव (वने), िंिालय, ि ंबई. 
9) रधान सरचव (रवत), िंिालय, ि ंबई. 

10)  रधान सरचव (उयो्), िंिालय, ि ंबई. 
11)  रधान सरचव (आरदवासी), िंिालय, ि ंबई. 
12)  रधान सरचव (न्र रवकास-2), िंिालय, ि ंबई. 
13)  रधान सरचव (राि रवकास), िंिालय, ि ंबई. 
14)  रधान सरचव (पयावरण), िंिालय, ि ंबई 
15)  सरचव (सावगजरनक बाधंकाि रवभा्), िंिालय, ि ंबई. 
16)  िहासंचालक, िहारा्र ऊजा रवकास अरभकरण (िहाऊजा), येरवडा, प णे-411 006. 
17)  रवकास आय ्त (उयो्), उयो् संचालनालय, नवीन रशासन भवन, ि ंबई. 
18)  ि ्य अरभयंता (रवय त), िहारा्र शासन, सावगजरनक बाधंकाि रवभा्, 
19)  रशासकीय इिारत, 3रा िजला, रािकृ्ण चंबूरकर िा ग्, चंबूर (पूवग),ि ंबई-71. 
20)  ्यव्थापकीय संचालक, िहारा्र रा्य रवय त िंडळ सूिधार कंपनी िया.,ि ंबई-51. 
21)  ्यव्थापकीय संचालक, िहारा्र रा्य रवय त िंडळ रवतरण कंपनी िया.,ि ंबई-51. 
22)  ्यव्थापकीय संचालक, िहारा्र रा्य रवय त िंडळ रनमिती कंपनी िया.,ि ंबई-51. 
23)  ्यव्थापकीय संचालक, िहारा्र रा्य रवय त िंडळ पारेषण कंपनी िया.,ि ंबई-51. 
24)  ऊजा रवभा्ातील सवग कायासने. 
25)  रनवड न्ती (ऊजा-7), उयो्, ऊजा व काि्ार रवभा्, िंिालय, ि ंबई. 

 

Rohini 

Prabhakar 

Jadhav

Digitally signed by Rohini Prabhakar 

Jadhav 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Industries Energy & Labour, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

cn=Rohini Prabhakar Jadhav 

Date: 2015.09.14 13:40:35 +05'30'

http://www.maharashtra.gov.in/
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                            (परररश्ट - अ) 
                पवन ऊजेपासून वीज रनमिती रकलपांसाठी कायगपधती  
         नवीन व नवीकरणीय ऊजा रोत (अपारंपररक ऊजा रोत) यापासून वीज रनमिती्या 
पारेषण संल्न रकलपांसाठी एकरित धोरण-2015 ्या अंत ग्त 5000 िे.व.ॅ षितेच ेपवन 
ऊजा रकलप उभारणीच ेउरि्ट रनरित केलेले आहे. 
१. कंर शासना्या नवीन व नवीकरणीय ऊजा िंिालय / रा्रीय पवन ऊजा सं्थान 
(National Institute for Wind Energy) (रनव)े, चनेई यांचिेाफग त जाहीर होणा्या तसेच 
खाज्ी रवकासकांिाफग त वारािापन क न रा्रीय पवन ऊजा सं्थान (रनव)े, चनेई यांनी 
रिारणत केलेलया सवग पवन ऊजा रनमितीषि ्थळांवर रवकरसत  होणा्या  पवन  ऊजा  
रकलपांना रदनांक 20 ज लै 2015 च ेधोरण ला्ू राहील. 

 नवीन व नवीकरणीय ऊजा िंिालय / रा्रीय पवन ऊजा सं्थान (रनव)े, चनेई यां्या 
तांरिक िा ग्दशगक सूचना / रनयिांरिाणे असणा्या रकलपांचचे र्ताव ्वीकारले जातील. 
अशा िा ग्दशगक सूचना / रनयि व याि्ये भरव्यात वळेोवळेी होणारे बदल सदर धोरणांत ग्त 
पवन ऊजा रकलपा्या आ्थापनेसाठी ला्ू राहतील. 
2.     शासना्या रदनांक 14 ऑ्टोबर 2008 ्या धोरणा्या अन षं्ाने 2000 िे.व.ॅ षितेच े
पवनऊजा रकलप काया््वत झालयानंतर्या सवग पवन ऊजा रकलपांसाठी ही कायगप्दती 
ला्ू राहील. 
3.    पवन ऊजा रकलपासाठी पारेषण जोडणी िंजूर कर्यासाठी प ढीलरिाणे कायगवाही 
कर्यात येईल.   

३.१   रकलप रवकासकाने पारेषण जोडणी्या रशफारशीसाठी रवरहत नि ्यातील 
अजग िहाऊजाकडे सादर करणे आव्यक राहील. ्याि्ये अ्य बाबंसह रकलपाची षिता, 
रकलपा्या जा्ेचा तपशील, िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी्या जवळ्या उपकंराच ेनाव 
इ. बाबंचा सिावेश असेल. 



शासन रनणगय रिांकः : अपाऊ-2015/र.र.49/भा्-8/ऊजा-7,  

 

पृ् ठ 45 पैकी 4 

 ३.२ सदर अजाची राथरिक छाननी क न िहाऊजाकडून तांरिक यो्यता 
अहवालासाठी िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीस व अजगदारास कळरव्यात येईल. 
िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीने ्याआधारे तांरिक यो्यता अहवाल तयार क न 
िहाऊजाकडे ्याची रत पाठवावी. 

 ३.३ िहाऊजाकडे तांरिक यो्यता अहवाल रा्त झालयानंतर पवनऊजा 
रनमितीषि षेिात रकलप येत असलयाची खातरजिा क न िहापारेषण / िहारवतरण 
कंपनीकडे रकलपा्या पारेषण जोडणीसाठी िहाऊजाकडून रशफारस कर्यात येईल.   

 ३.४ रकलप रवकासका्या पारेषण जोडणी संिती्या अजाबाबत िहापारेषण 
कंपनीने ्रठत केलेलया पारेषण जोड सरिती्या ्तरावर छाननी व रवचार रवरनिय 
कर्यात येईल. सदर सरितीची रचना व कायगकषेन सार सरितीकडून रकलपास पारेषण 
जोड संिती दे्याबाबत रनणगय घे्यात येईल. तदपवूी सरितीकडून रकलपांत ग्त पवूी 
रदलेलया पारेषण जोड संितीचा आढावा घे्यात येईल.  या ि्ये ्या रकलपांची र्ती 
सिाधानकारक नाही, अशा रकलपांना रदलेली पारेषण जोड संिती रथि रि कर्यात येईल. 
सरिती्या रनणगयान सार िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडून ्यांनी रवरहत केलेलया 
कायगप्दतीन सार पारेषण जोडणीसाठी संिती दे्यात येईल. 

 पारेषण जोडणी हिी श लक :- 

 ३.५ पवन ऊजा रकलपािधून रनिाण होणारी वीज िहापारेषण / िहारवतरण 
कंपनी्या वीज उपकंरास ि दतीत वहन क न दे्यासाठी रकलप रवकासकास इतर श लका 
्यरतरर्त हिी श लक ( परतावा देय) “हणनू पये 1 लाख ररत िे.व.ॅ या रिाणे होणा-या 
रकिेचा धनाकषग िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडे सादर करावा ला्ेल. सदर धनाकषग 
िहापारेषणसाठी िहापारेषण   या नाव ेआरण िहारवतरणसाठी िहारवतरण  या नाव ेि ंबई 
येथे देय असावा. 
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  ३.६ पवन ऊजा रकलपांना पारेषण जोड संिती रदलयानंतर रकलपां्या रन्कासन 
्यव्थेची उभारणी िहापारेषण / िहारवतरण यांनी रदलेलया ि दतीत करणे आव्यक आहे. 
रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी रन्कासन ्यव्थेची उभारणी / स ृढीकरण / बदल  
िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी यां्या तांरिक पररिाणान सार ्यां्या िा्यतेने व 
देखरेखीखाली करावी. सदर रन्कासन ्यव्थे्या उभारणी्या देखरेखीसाठी ला्णारे 
िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडून पयगवषेण श लक (supervision charges) आकारले 
जाणार नाही. 

 जे रकलप रवकासक िहापारेषण / िहारवतरण यांनी रदलेलया ि दतीत रन्कासन 
्यव्था काया््वत करतील ्यांच े हिी श लक िहापारेषण / िहारवतरण कडून रकलप 
रवकासकांना रबन्याजी परत कर्यात येईल. 

 ३.७ रकलपा्या रन्कासन ्यव्थेची उभारणी िहापारेषण / िहारवतरण यां्या 
रवरहत कायगप्दतीन सार ि दतीत पूणग झाली नाही / काहीही र्ती दाखरवली नाही तर 
संबरंधत रकलपाची पारेषण जोड संिती रि कर्यात येईल व रकलपांत ग्त रदलेले हिी 
श लक िहापारेषण / िहारवतरण यां्याकडून ज्त कर्यात येईल. 

 ३.८ पारेषण जोडणीसाठी आव्यक असणारी रन्कासन ्यव्था रवरहत ि दतीत 
पणूग झाली नसलयास ककवा रन्कासन ्यव्थे्या उभारणीची काही रिाणात र्ती झाली 
असलयास व रवकासकाने तशी रवनंती केलयास, रन्कासन ्यव्थे्या र्तीचा आढावा 
घेऊन ि दतवाढीसाठी रवचार कर्यात येईल. 

 रन्कासन ्यव्थे्या उभारणी्या र्तीचा आढावा सरितीकडून घे्यात येईल व 
्यान सार पारेषण जोड ि दतवाढीचा रनणगय सरितीकडून घे्यात येईल. रन्कासन 
्यव्थे्या उभारणीसाठी ि दतवाढ दे्यासाठी िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडून 
आकार्यात येणारे श लक ्यां्या संकेत ्थळावर उपल्् ा असेल.   
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 ३.९ रकलप रवकासकाने पवनऊजा रकलपासाठी उभार्यात येणा्या संकोषण 
कंराि्ये (Pooling Station) उपल्धतता आधाररत दर रणाली साठी ला्णारे िीटर (ABT 

Meter with Telecommunication) बसरवणे आव्यक आहे. तसेच वीज रनमितीची िारहती 
ररअल टाइि ््हजीबीरलटी RTU-DC, V-SAT िाफग त रा्य भार पारेषण कंराला (SLDC) 

उपल्ध क न देणे आव्यक आहे. 
 ३.१० रकलपांची पारेषण जोडणी व रन्कासन ्यव्था उभारणी यासाठी िहारा्र 

रा्य रवय त रनयािक आयो्ाने जाहीर केलेले संबरंधत आदेश / रनयिावली यथायो्य ला्ू 
राहतील. ्या अन षं्ाने कायगवाही होत असलयाच ेिहापारेषण/ िहारवतरण कंपनी कडून 
खािी कर्यात येईल. 
४. रकलपांत ग्त उभार्यात येणारी पवनऊजा जरनि े ही नवीन व नवीकरणीय ऊजा 
िंिालय यां्या धोरणान सार रा्रीय पवन ऊजा सं्थान (रनव)े, चनेई यां्या िा्यतारा्त 
यादीि्ये असणे आव्यक आहे. 
५. पवनऊजा रकलपासाठी वनजिीन : वनजिीन अरधरनयि 1980 अंत ग्त 
वनजरिनीवर पवनऊजा रकलप रवकरसत कर्यासाठी र्तारवत वनजिीन ही नवीन व 
नवीकरणीय ऊजा िंिालय यां्याकडील रा्रीय पवनऊजा सं्थान (रनव)े, चनेई यांनी 
रिारणत केलेलया पवनऊजा रनमितीषि षेिात असलयाबाबतची पडताळणी क न िहाऊजा 
कायालयाकडून पवनऊजा रकलप उभारणीसाठी यो्यतेच ेपि दे्यात येईल. 
६. नवीन व नवीकरणीय ऊजा रोत (अपारंपररक ऊजा रोत) यापासून वीज रनमिती्या 
पारेषण संल्न रकलपांसाठी एकरित धोरण-2015 अंत ग्त उभार्यात येणा्या पवन ऊजा 
रकलपांसाठी रकलप रवकासकांना पवनऊजा रकलप रवकासक “हणनू अरधकृतरर्या 
िहाऊजाकडे नंदणी करणे आव्यक राहील. 
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७. पवनऊजा रकलपाची नंदणी :- 

 सदर धोरणांत ग्त रकलप रवकासक / रकलपधारक यांना रा्यात पवनऊजा रकलप 
रवकरसत करावयाचा असलयास व वीज खरेदी करार कर्यासाठी ककवा ख ला रवशे िंजूर 
कर्यासाठी ककवा रन्यनूतनशील ऊजा रिाणपिावारे वीज रवरी िंजूर कर्यासाठी 
िहाऊजाकडे नंदणी करणे बधंनकारक राहील.  सदर धोरणांत ग्त रनरित केलेलया ५००० 
िे.व.ॅ षिते्या उिी्टापयंत नंदणी ियारदत ठेव्यात येईल. 

 ७.१ पवनऊजा रकलपातून रनिाण होणारी वीजेची रवरी ्या िा्ाने कर्यात 
येणार आहे ् याची िारहती नंदणी अजात निूद करणे आव्यक राहील.  ् यान सार पवनऊजा 
रकलपाची नंदणी कर्यात येईल.   

 ७.२ रकलप रवकासक / रकलपधारक यां्याकडून पवनऊजा रकलप नंदणीसाठी 
आव्यक ती का्दपि े व श लक यासह र्ताव रा्त झालयानंतर र्तावाची छाननी 
िहाऊजा कायालयाकडून कर्यात येईल. सवग आव्यक का्दपि ेव श लकासह र्ताव 
पररपूणग असलयास िा. अ्यष, िहाऊजा यां्या िा्यतेने िहाऊजा कायालयाकडून 
रकलपाची नंदणी कर्यात येईल.   

 ७.३ नंदणी ररकया श लक, रकलप काया््वत कर्यासाठी हिी श लक व र्ते 
द ्ती श लक :- 

  पवनऊजा रकलप नंदणीसाठी नंदणी रररया श लक . 3 लाख ररत िे.व.ॅ, 
हिी श लक . 5 लाख ररत िे.व.ॅ (परतावा देय - refundable) व र्ते द ्ती श लक . 2 
लाख ररत िे.व.ॅ एवढे श लक िहाऊजाकडे अजा सोबत जिा कराव ेला्ेल. 

 रकलपाची नंदणी कर्यासाठी िहाऊजा कायालयाने रवरहत केलेला अजग  
िहाऊजाकडे सादर करावा. ्याबरोबर जिा करावयाची श लकाची र्कि ही िहाऊजा 
कायालयाकडे धनाकषा्दारे जिा करावी. तसेच सोबत जोडलेलया रववरण पिान सार रवरहत 
केलेली पररपणूग का्दपि ेर्तावा सोबत सादर करावी.    
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७.३.१  रदनांक 14-10-2008 ्या पवनऊजा धोरणांत ग्त 2000 िे.व.ॅ च े
उरि्ट पणूग झालयानंतर ्या पवनऊजा रकलप रवकासक / रकलपधारकाने रचरलत 
कायगप्दतीन सार िूलभतू स रवधा संितीसाठी िहाऊजाकडे श लक अदा केले आहे अशा 
पवनऊजा रकलप रवकासक / रकलपधारकास ्याच रकलपासाठी या कायगप्दती अंत ग्त 
रकलप नंदणी करीता प ्हा श लक भर्याची आव्यकता नाही. 

 ७.४ रद. 14 ऑ्टोबर 2008 ्या धोरणांत ग्त 2000 िे.व.ॅ षितेच े पवन ऊजा 
रकलप काया््वत झाले आहेत ्यानंतर काया््वत झालेलया व होणा-या सवग पवनऊजा 
रकलपांना िहाऊजाकडे नंदणी करणे आव्यक राहील.   
८. रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी रकलप नंदणी्या र्तावासोबत हिी श लक 
र्कि . 5 लाख ररत िे.व.ॅ (परतावा देय - refundable) यारिाणे िहाऊजाकडे जिा 
करावयाची आहे. 

 रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी रकलप नंदणी पिा्या रदनांकापासून नऊ 
िरह्यां्या कालावधीत रकलप काया््वत करणे बधंनकारक राहील. या कालावधीत 
काया््वत न झालेलया रकलपाच ेहिी श लक ज्त कर्यात येईल.  रकलप रवकासक 
/ रकलपधारक यांचेकडून सदर रकलप रवरहत ि दतीत काया््वत झालयाबाबतचा 
िहारवतरणचा अहवाल िहाऊजास सादर केलयानंतरच रकलप रवकासक / रकलपधारकास 
हिीश लकाची र्कि रबन्याजी परत केली जाईल. 
९. पवनऊजा रकलप उभारणीपवूी व उभारणीनंतर्या आव्यक ्या सवग कायदेशीर व 
वधैारनक बाबंची पतूगता रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी करणे आव्यक आहे. तसेच 
रकलपासाठी आव्यक असणा-या सवग परवान्या, संितीपि े व ना-हरकत रिाणपिे 
संबरंधत रवभा्ाकडून पर्पर रा्त क न घेणे तसेच संबरंधत रवभा्ां्या रनयिांच ेपालन 
करणे बधंनकारक राहील. याबाबतची सवग् वी जबाबदारी रकलप रवकासक व रकलपधारक 
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यांची राहील. ् याबाबतचे व अ्य बाबंचा सिावेश असलेले िहाऊजाने रवरहत केलेले हिीपि 
/ हिीपि ेरकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी सादर करावीत. 
१०. शासन रनणगय र. अपाऊ-2007/र.र.693/ऊजा-7, रद.14.10.2008 अ्वये 
जाहीर कर्यात आलेलया धोरणांत ग्त 2000 िे.व.ॅ षितेच े उरि्ट पणूग झालयावर ्या 
पवनऊजा रकलपांना िहाऊजाकडून िूलभतू स रवधा संिती दे्यात आली आहे, तथारप 
रकलप अयाप काया््वत झालेले नाहीत, ते रकलप काया््वत कर्यासाठी िहाऊजाकडून 
कायगप्दती रनरित क न ्यान सार परहलया ट््यात काया््वततेची कायगवाही कर्यात 
येईल.  सदर कायगप्दती िहारवतरण /िहापारेषण यांना कळरव्यात येईल.  ्यान सार 
िहाऊजाकडून रशफारस केलेले /काया््वततेची संिती रदलेले रकलप िहारवतरणकडून 
काया््वत कर्यात येतील.    
११. नवीन व नवीकरणीय ऊजा रोतांपासून वीज रनमिती्या जाहीर झालेलया सदर्या 
एकरित धोरणांत ग्त 1500 िे.व.ॅ षितेच ेपवनऊजा रकलप रन्यनूतनशील ऊजा खरेदी 
बधंन पणूग कर्यासाठी काया््वत करावयाच ेअसून आतापयंत काया््वत झालेले रकलप व 
वरील ि िा र. १० अंत ग्त िहाऊजाने रनरित केलेलया कायगप्दतीन सार परहलया ट््यात 
काया््वत झालेले रकलप रवचारात घेतलयानंतरच 1500 िे.व.ॅ िधील उवगररत षितेचे 
रकलप काया््वत कर्यासाठी द स्या ट््यात खालील कायगप्दती अवलंब्यात येईल. 

 ११.१ सदर ट््यात रकलप काया््वत कर्यासाठी िहाऊजाकडे रा्त झालेलया 
रथि पररपणूग र्तावातील रकलपांचा रथि रा्या्याने रवचार कर्यात येईल या रकलपांना 
िहारवतरण कंपनीकडील रकलप काया््वततेची परवान्ी (PTC) दे् याबाबत 
िहाऊजाकडून रशफारस कर्यासाठी रकलपांना खालीलरिाणे रवरहत केलेलया  ्णांकन 
प्दतीन सार रनकषांची पतूगता क न सवग्या सवग 16  ्ण रा्त करणे आव्यक राहील. 

  ्णांकन प्दती :- 

 प ढील रनकषांन सार तपासणी क न प ढीलरिाणे  ्ण दे्यात येतील : - 
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(अ) सदर कायगप्दतीन सार आव्यक असलेली सवग का्दपि ेव श लक पररपणूग 
असणे  - 4  ्ण 

 (ब)  रकलप / जरनिांची उभारणी पणूग असणे - 4  ्ण 

 (क) पवनऊजा जरनि / जरनिांपासून संकोषण कंरापयंतची (pooling station)         

रन्कासन ्यव्था पूणग असणे तसेच संकोषण कंर (pooling station) 

काया््वत असणे - 4  ्ण 

 (ड) संकोषण कंरापासून (pooling station) िहारवतरण / िहापारेषण्या 
उपकंरापयंतची उ्च दाब रन्कासन ्यव्था पूणग असणे - 4  ्ण 

         वर निूद केलेले रनकषांची पतूगतेबाबत खािी कर्यासाठी िहारवतरण 

/िहापारेषण यां्या ररतरनधी सिवते िहाऊजाच े ररतरनधी व रकलप रवकासक / 
रकलपधारक यां्याकडून रकलपांची र्यषरर्या संय ्त ्थळ तपासणी (joint site 

inspection) केली जाईल. वरील ब, क व ड यांच े  ्णांकन संय ्त तपासणी पथकाकडून 
कर्यात येईल. संय ्त तपासणीनंतर ्या रकलपांना 16  ्ण रा्त झाले आहेत अशा नवीन 
पररपूणग र्तावां्या रकलपांसंदभात  ्णांकनान सार िहारवतरण कंपनीकडे रकलप 
काया््वततेची परवान्ी (PTC) दे् याबाबत िहाऊजाकडून रशफारस कर्यात येईल. 
िहारवतरण कंपनीकडील रकलप काया््वततेची परवान्ी (PTC) रिळालयानंतर ्यांना 
िहाऊजाकडून रकलप काया््वततेची संिती दे्यात येईल. ्यान सार िहारवतरण 
कंपनीकडून रकलप काया््वत कर्यात येतील. 

 ११.२   वरील रिाणे कायगवाही झालयानंतर वरील ि िा र. १० अंत ग्त िहाऊजाने 
रनरित केलेलया कायगप्दती्या अन षं्ाने जे रकलप काया््वत होऊ शकले नाहीत ते  
रकलप प ् हा रवचारात घे्यात येतील. सदर रतस्या ट््यातही वरील रिाणे ्  णांकन प्दती 
ला्ू कर्यात येईल. ्यान सार रकलप काया््वततेची कायगवाही कर्यात येईल. सदर 
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 ्णांकन प्दतीन सार रकलप काया््वत कर्याची कायगवाही सदर धोरणांत ग्त रदलेलया 
1500 िे.व.ॅ षितेच ेउरि्ट पूणग होईपयंत वरील ट््यांन सार कायगवाही चालू ठेव्यात येईल. 
१२.  वरील ि िा र.10 व 11 न सार रवरवध ट््यांन सार रकलप काया््वत झालया्या 
अन षं्ाने रकलप नंदणीची कायगवाही कर्यात येईल. 
१३. िहाऊजाकडे नंदणी कर्यात येणा-या पवनऊजा रकलपांना नवीन व नवीकरणीय 
ऊजेपासून वीज रनमिती रकलपांसाठीच े - 2015 ्या धोरणांत ग्त देय असणा-या सोयी 
सवलती व सूट ला्ू राहतील. संबरंधत रकलपा्या नंदणीपिात याबाबत उलेख कर्यात 
येईल. 
१४. रकलप रवकासक/रकलपधारकाने िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी्या संितीने 
रकलपाची रवय त रणालीशी (Grid) जोडणी क न रकलप काया््वत करावा. रकलप 
काया््वत झालयानंतर तो काया््वत झालयाबाबतचा रवतरण परवानाधारक कंपनीचा 
अहवाल िहाऊजा कायालयास सादर करावा. सदर अहवालाि्ये पवन ऊजा जरनिांचा 
िहाऊजाने रदलेला रिांक तसेच सदरच े पवन ऊजा जरनि ्या फीडरला जोडले आहे 
्याबाबत्या िारहतीचा सिावशे असणे आव्यक आहे. 

१५. वीज खरेदी करार / ख ला रवशे िंज रीबाबत कायगवाही िहारवतरण / िहापारेषण 
कंपनीबरोबर झालयानंतर ल्ेचच रकलप रवकासक / रकलपधारक यांना ्याची रत िहाऊजा 
कायालयास सादर करणे आव्यक राहील.   

१५.१   शासना्या रद. 14-10-2008 ्या धोरणांत ग्त 2000 िे.व.ॅ षितेच ेउरि्ट 
पणूग झालयानंतर काया््वत झालेलया व वीज खरेदी करार झालेलया रकलपांची नंदणी होत 
असलयाची खातरजिा िहारवतरण कंपनीकडून कर्यात येईल. 

१५.२      रकलप काया््वत झालयानंतर रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी 
रकलपातून रनिाण झालेलया रवजेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) 
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यां्याकडून रिारणत केलेली वामषक (आमथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊजाकडे सादर करणे 
आव्यक आहे. 
१६. पवनऊजा रकलपांना रदलेलया रकलप नंदणी पिा्या रदनांकापासून नऊ 
िरह्यां्या कालावधीत रकलप रवकासक / रकलपधारकास यो्य व सिथगनीय कारणांि ळे 
रकलप काया््वत होऊ शकला नाही तर सदर कालावधी संप्या्या आत रकलपा्या 
रवलंबाबाबत सिथगनीय कारणांसह र्ताव सादर केलयास िहाऊजा कायालयाकडून 
तपासणीअंती ि दतवाढ दे्यात येईल. 

१६.१ ि दतवाढ श लक :- 

 िहाऊजा कायालयाकडून रदलेलया रकलप नंदणी पिातील ि दतीि्ये जा्तीत 
जा्त 12 िरह्याची ि दतवाढ दोन ट््यात दे्यात येईल. परहलया ट््यात . 1 लाख ररत 
िे.व.ॅ एवढे ि दतवाढीसाठी श लक आका न 6 िरह्यांची ि दतवाढ र्तीचा आढावा घेऊन 
िहाऊजा कायालयाकडून दे्यात येईल. 

 द स्या ट््यातील 6 िरह्यांची ि दतवाढ हवी असलयास रकलपा्या कािा्या 
र्तीचा आढावा घेऊन व 2 लाख पये ररत िे.व.ॅ ि दतवाढीच े एवढे श लक आका न 
िहाऊजा कायालयाकडून ि दतवाढ दे्यात येईल. 

 श लकाची र्कि संबरंधतांना आ्ाऊ ्व पात िहाऊजाकडे जिा करावी ला्ेल. 
ि दतवाढ रदलेलया 12 िरह्या्या कालावधीत रकलप काया््वत झाले नाहीत तर रकलपांचे 
हिी श लक आपोआप ज्त होईल. 
१७. पवन ऊजा रकलपांची जा्ा बदलणे / रकलपाची नंदणी एका रकलपा धारकाकडून 
द स्या रकलप धारका्या नाव ेकरणे / रकलपाची िालकी ह्तांतरीत करणे / रकलपा्या 
नंदणीपिात द ्ती करणे इ्यादी बाबी िहाऊजा ्तरावर रनरित केलेलया 
कायगप्दतीन सार कर्यात येतील.   
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१८. पवनऊजा रकलपां्या अन षं्ाने र्ते द ्ती : सदर धोरणांत ग्त आ्थारपत     
होणा-या पवनऊजा रकलपांना शासन रनणगय र. अपाऊ-2013/र.र.121/ऊजा-7             
रद. 21.08.2013 यािधील र्तेद ्ती रवषयक तरत दी ला्ू राहतील. 
१९. पवनऊजा रकलप पररसरातील अ््त्वात असलेले रािीण िा ग् व इतर रजलहा िा ग् 
पवनऊजा रकलपां्या अवजड यंिसाि री्या वाहत कीि ळे बारधत/नाद ्त झालयास जे 
काही स ृढीकरण/िजब तीकरण/ स धारणा अथवा द ्ती करावी ला्ेल अशा कािाचा 
याि्ये सिावशे असेल. याि्ये सिारव्ट करावयाची कािे व हाती ्यावयाची कािे याबाबत 
शासनाने ्रठत केलेलया पवनऊजा रकलप र्ते द ्ती रा्य्तरीय सरितीने रशफारस 
केलयानंतर अशा कािांना िहाऊजाकडून रशासकीय िा्यता दे्यात येईल व सदर कािे 
सावगजरनक बांधकाि रवभा्ािाफग त कर्यात येतील. 

 १९.1 पवन ऊजा रकलपा्या यंिसाि रीची वाहतूक कर्यासाठी पवनऊजा रकलप 
रवकासक / रकलपधारक यांनी अ््त्वात असलेलया सावगजरनक बांधकाि रवभा् / रजलहा 
पररषद यां्या कायगषेिातील वरील रकार्या र््यांरशवाय अ्य र््याचंा वापर केलयास व 
अशा र््यांची स धारणा/ िजब तीकरण/ स ृढीकरण इ. कािे कर्याची आव्यकता 
भासलयास रकलप रवकासक / रकलपधारक सदर कािे ्वखचाने क न घेतील. या 
कािासाठी ्यांना संबरंधत रवभा्ाची “हणजेच सावगजरनक बांधकाि रवभा् / रजलहा पररषद 
यांची परवान्ी ्यावी ला्ेल. 
२०. पवनऊजा रकलपांच ेररपॉवकर् (Re-powering) : रकलप रवकासक / रकलपधारक 
यांना पवनऊजा रकलप ्थळी असलेला अन कूल वाव रवचारात घेऊन पवूी्या धोरणांत ग्त 
आ्थारपत केलेलया किी षिते्या पवनऊजा जरनिांऐवजी उ्चति स धाररत तंिञानावर 
आधाररत व अरधक षितेची पवनऊजा जरनि े आ्थारपत (re-powering) करता येतील. 
यासाठी कंर शासना्या नवीन व नवीकरणीय ऊजा िंिालयाची यारवषयीची िा ग्दशगक त्वे 
ला्ू राहतील. अशा रकलपांची िहाऊजाकडे रकलप नंदणी करणे बधंनकारक राहील. 
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२१. रकलपांची र्यष अंिलबजावणी करताना रकलप रवकासक / रकलपधारक 
यां्याकडून कायगप्दतीचा भं् झालयास तसेच या्यरतरर्त अ्य काही बाबी उभवलयास / 
रनदशगनास आलयास ्याबाबत िहाऊजा कायालयाकडून यो्य ती कायगवाही कर्यात 
येईल. पवनऊजा रकलपांची अंिलबजावणी करताना ्या बाबंचा सिावशे कायगप्दतीत 
झालेला नाही अशा बाबंवर िहाऊजाकडून यो्य ते रनणगय घे्यात येतील. 
 २२. सदर कायगप्दतीिधील रवरवध ट््यावरील िहाऊजाकडे जिा करावयाच ेश लक हे 
धनाकषग ्व पात भराव ेला्ेल. सदर धनाकषग 'िहारा्र ऊजा रवकास अरभकरण' प णे या 
नाव ेदेय असावा. 
 

       ******* 
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    र ( रववरणपि ) 
 
        िहाऊजाकडे पवन ऊजा रकलप नंदणी कर्यासाठी अजासोबत जोडावयाची  
साषांरकत (Attested) का्दपि—े 

  (१) पवन रवय त जरनिाची तांरिक िारहती, पॉवर क्हग, िा्यतारा्त रा्रीय /    
आंतररा्रीय सं्थेच ेचाचणी रिाणपि (Type Test Certificate). 

  (२)  िहारवतरण / िहापारेषण्या रवय त रणालीशी (Grid-Connectivity) 

जोडणी्या  परवान्ीची रत. 
 (३)  पवनऊजा रकलप उभार्यात येणा्या जा्ेची का्दपि े(नंदणीकृत खरेदी 

खत / जा्ा भाडेपटीने असलयास किीत किी 30 वषासाठी नंदणीकृत भाडेकरार तसेच 
जा्ेचा 7/12 उतारा. पवन ऊजा रकलप वन जरिनीवर उभारावयाच े असलयास कंर 
शासना्या िा ग्दशगक सूचनांन सार वन रवभा्ासिवते भाडेपटा करारना“याची रत. 

 (४)  भ-ूरवञान व खरनकिग रवभा्ाच ेना-हरकत रिाणपि. 
 (५) पवनऊजा रकलप पररसरातील ्थारनक ्वरा्य सं्थेच े(उदा. रािपंचायत) 

रकलप उभारणीसाठी ना-हरकत रिाणपि - रकलप रवकासक / रकलपधारक यांना 
्थारनक ्वरा्य सं्थेकडे ्यांचे ना-हरकत रिाणपि रिळणेसाठी केलेलया अजाची रत 
िहाऊजाकडे सादर करावयाची आहे. ्थारनक ्वरा्य सं्थेने अजग रा्त झालयापासून 30 
रदवसां्या कालावधीत ना-हरकत रिाणपि देणे आव्यक आहे. 30 रदवसां्या 
कालावधीनंतरही ्थारनक ्वरा्य सं्थेने ना-हरकत रिाणपि न रदलयास रकलप 
उभारणेसाठी संबरंधत ्थारनक ्वरा्य सं्थेची हरकत नसलयाच ेराय धर्यात येईल. 

 (६)   िहाऊजा कायालयाने रवरहत केलेलया नि ्यातील नोटराई्ड हिीपि. 
 
    ******* 
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   (परररश्ट - ब) 
 

      ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीज रनमिती रकलपांसाठी कायगप्दती. 
 सदर धोरणान सार सहवीज रनमिती रकलपासाठी 1000 िे.व.ॅ षितेच ेउरि्ट रनरित 

कर्यात आले आहे.   
 साखर कारखा्यांना सहवीज रनमिती रकलपासाठी नवीन धोरणा्वये 

रो्साहना्िक बाबी ला्ू कर्यासाठी िहारा्र रवय त रनयािक आयो्ाने जाहीर 
केलयान सार 45 ट्के व ्यापेषा अरधक टॉकप् सायकल कायगषितेची पािता पणूग करावी 
ला्ेल. 

 पारेषण जोड रशफारस :-- 

१. ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीज रनमिती रकलपाकररता 
िहारवतरण / िहापारेषण कंपनीकडून पारेषण जोड संिती रिळ्यासाठी रकलपधारकाने 
खालील बाबंची पूतगता िहाऊजाकडे करावी. ्याबाबत तपासणी क न िहाऊजा 
कायालयाकडून रकलपधारकास पारेषण जोडणीसाठी रशफारसपि दे्यात येईल. ्यासाठी 
प ढीलरिाणे का्दपि ेिहाऊजा कायालयाकडे सादर करावीत. 

(अ) िहाऊजाने रवरहत केलेलया अजाि्ये रकलपाची िारहती. तसेच रकलपािधून 
उपल्ध होणारी वीज िहारवतरण/िहापारेषण कंपनी्या ्या वीज उपकंरास वहन केली 
जाणार आहे ्या संबरंधत वीज उपकंराची िारहती.   
  (ब) कारखाना कायगषेिात ्ाळपासाठी उपल्ध होऊ शकणा-या ऊसाची सषि 
रारधका-याकडील रिारणत िारहती.  

(क) िहारवतरण / िहापारेषण वीज उपकंराची रिारणत एकरेषीय आकृती (single 

line diagram). 

 (ड) सरव्तर रकलप अहवाल (Detailed Project Report) 
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२. िूलभतू स रवधा संिती - सहवीज रनमिती रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण 
कंपनीकडून पारेषण जोड संिती (Grid Connectivity) रा्त झालयानंतर रकलपधारकाने 
िूलभतू स रवधा संिती रिळ्यासाठी खाली निूद केलयारिाणे साषांरकत (Attested) 

का्दपि ेरवरहत केलेलया श लकासह िहाऊजाकडे सादर करावीत. 
 (अ) रकलप रवकरसत कर्याबाबत संचालक िंडळाचा ठराव 

 (ब) रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण यांचेकडून रिळालेली पारेषण जोड संिती. 
 (क) साखर आय ्तालयाकडील ना-हरकत दाखला (खाज्ी कारखाने व्ळून) 
 (ड) जा्ा िालकीसंबधंीची का्दपि े उदा. नंदणीकृत खरेदी खत व 7/12 
उतारा. 
 (इ) िहाऊजा कायालयाने रवरहत केलयान सार नोटराई्ड हिीपि. 
 िूलभतू स रवधा संिती श लक :- 

 २.१   रकलप रवकासक/ रकलप धारक यांनी िूलभतू स रवधा संिती श लक . 1 
लाख ररत िे.व.ॅ (्थारपत षितेन सार) यारिाणे िहाऊजा कायालयाकडे धनाकषावारे जिा 
कराव.े सदर धनाकषग िहारा्र ऊजा रवकास अरभकरण  प णे यां्या नाव े देय असावा.   
रकलप रवकासक / रकलपधारक यांचकेडून सहवीज रनमिती रकलपासाठी िूलभतू स रवधा 
संितीकरीता आव्यक ती का्दपि ेव श लक यासह र्ताव रा्त झालयानंतर र्तावाची 
छाननी िहाऊजा कायालयाकडून कर्यात येईल. यारिाणे सवग आव्यक का्दपिांची 
पतूगता झालयानंतर र्ताव पररपणूग असलयास रकलपधारकास िा. अ्यष, िहाऊजा यां्या 
िा्यतेने िहाऊजा कायालयाकडून िूलभतू स रवधा संिती दे्यात येईल. 

 २.२ यापवूी्या शासन रनणगय रद. 14-10-2008 व 30-08-2014 अ्वये जाहीर 
केलेलया अपारंपररक ऊजा धोरणान सार िूलभतू स रवधा संिती दे्यात आलेलया सहवीज 
रनमिती रकलपांसाठी शासन रवरहत कायगप्दती रद. 14-07-2010 िधील तरत दी ला्ू 
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राहतील. अशा रकलपांना नवीन धोरणान सार प ् हा िूलभतू स रवधा संिती घे्याची 
आव्यकता राहणार नाही. 
३. ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीज रनमिती रकलपांचा वीज खरेदी 
करार कर्यासाठी ककवा ख ला रवशे िंजूर कर्यासाठी ककवा रन्यनूतनशील ऊजा 
रिाणपिावारे वीज रवरी िंजूर कर्यासाठी िहाऊजाकडून िूलभतू स रवधा संिती घेणे 
बधंनकारक आहे.   सदर धोरणांत ग्त रनरित केलेलया १००० िे.व.ॅ षिते्या उिी्टांपयंत 
िूलभतू स रवधा संिती ियारदत ठेव्यात येईल. 
४.   वीज खरेदी करार / ख ला रवशे िंज रीबाबत कायगवाही िहारवतरण / िहापारेषण 
कंपनीबरोबर झालयानंतर ल्ेचच रकलप रवकासक / रकलपधारक यांना ्याची रत 
िहाऊजा कायालयास सादर करणे आव्यक राहील.   
५. ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीज रनमिती रकलप उभारणीपवूी व 
उभारणीनंतर्या आव्यक ्या सवग कायदेशीर व वधैारनक बाबंची पतूगता रकलप रवकासक 
/ रकलपधारक यांनी करणे आव्यक आहे. 

 रकलपासाठी आव्यक असणा-या सवग परवान्या, संितीपि े व ना-हरकत 
रिाणपि ेसंबरंधत रवभा्ाकडून पर्पर रा्त क न घेणे तसेच संबरंधत रवभा्ां्या रनयिांचे 
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

 याबाबतची सवग् वी जबाबदारी रकलप रवकासक व रकलपधारक यांची राहील. 
्याबाबतच ेव अ्य बाबंचा सिावशे असलेले िहाऊजाने रवरहत केलेले हिीपि / हिीपिे 
रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी सादर करावीत. 
६. साखर कारखा्यांनी ऊसाच ेरचपाड व सभासद शेतक्यां्या शेतातील ऊसाच ेपाचट 
व्ळता इतर कोणताही कृरष अवशेष (बायोिास) इंधन “हणून रकलपाि्ये वापरणे अपेरषत 
नाही. 
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७. इतर श लक :- 

रकलपांत ग्त िूलभतू स रवधा संिती व्ळता अ्य कोण्याही बाबंसाठी, उदा. 
रकलपा्या नावात / िालकीि्ये बदल करावयाचा झालयास, रकलपधारकास िहाऊजा 
कायालयाकडे ्वतंि अजग करावा ला्ेल. ्याबाबतची कायगवाही िहाऊजा कायालयाकडून 
कर्यात येईल. ् यासाठी रररया श लक .25,000/- ररत रकलप रिाणे िहाऊजाकडे 
धनाकषग ्व पात जिा कराव ेला्ेल. 
८. रकलप काया््वत झालयाची नंद - रकलप काया््वत झालयानंतर संबरंधत वीज 
रवतरण कंपनीचे रकलप काया््वत झालयाबाबतच े रिाणपि रकलप रवकासक / 
रकलपधारक यांनी िहाऊजा कायालयास सादर कराव.े यानंतर रकलप काया््वत झालयाची 
नंद िहाऊजाकडे कर्यात येईल. 
९. रकलप काया््वत झालयानंतर रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी रकलपातून 
रनिाण झालेलया रवजेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) यां्याकडून रिारणत 
केलेली वामषक (आमथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊजाकडे सादर करणे आव्यक आहे. 
१०. ऊसा्या  रचपाडांवर आधाररत सहवीज रनमिती रकलपांना ऊस खरेदी करात 100 
ट्के सूट रिळ्यासाठी रकलप रवकासक / रकलपधारकाने िहाऊजाकडील िूलभतू 
स रवधा संिती रा्त क न घेणे तसेच िहारवतरणबरोबर वीज खरेदी करार करणे बधंनकारक 
राहील. 

 १०.१  ऊस खरेदी करात सूट रिळ्यासाठी रकलपािधून अरतरर्त पारेरषत वीज 
रकिान 3 िे.व.ॅ(35 लाख य रनट) वा ्यापेषा अरधक असणे बधंनकारक राहील. शासन रनणगय 
रदनांक 31 जानेवारी 2014 िधील ि िा र. 3 (1) िधील अरतरर्त पारेरषत वीजेसंबधंी तरतूद 
व्ळता इतर तरत दी या धोरणांत ग्त रकलपांना ला्ू राहतील. 
११. ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषावर आधाररत सहवीज रनमिती रकलपांसाठी रन्कासन 
्यव्थेची उभारणी व खचग याबाबत िहारा्र वीज रनयािक आयो्ाची रनयिावली व आदेश 



शासन रनणगय रिांकः : अपाऊ-2015/र.र.49/भा्-8/ऊजा-7,  

 

पृ् ठ 45 पैकी 20 

ला्ू राहतील. सदर रन्कासन ्यव्था उभारणीसाठी घे्यात येणारे पयगवषेण श लक 
(supervision charges) ला्ू राहणार नाही. 
  ११.१ सहवीज रनमिती रकलपांसाठीची रन्कासन ्यव्था रीड स ररषतते्या 
ृ्टीने िहारा्र रा्य रवय त पारेषण कंपनी / िहारा्र रा्य रवय त रवतरण कंपनी 
यां्याकडे ह्तांतररत करणे बधंनकारक राहील. 
१२. या धोरणांत ग्त काया््वत केलेलया सहवीज रनमिती रकलपांना धोरणाि्ये निूद 
केलेलया रोज्ार आरण सािारजक जबाबदारी रवषयक तरत दी ला्ू आहेत. ्याबाबत 
केलेलया कायगवाहीची िारहती रकलप रवकासक / रकलपधारकाने ्थारनक रािपंचायतीकडे 
दरवषी (आमथक वषग) सादर करावी. तसेच रजलयाची संकरलत िारहती रजलहा पररषदेने 
िहाऊजाकडे र्येक वषाअखेर (आमथक वषग) सादर करावी. 

 

    ****** 
  



शासन रनणगय रिांकः : अपाऊ-2015/र.र.49/भा्-8/ऊजा-7,  

 

पृ् ठ 45 पैकी 21 

   (परररश्ट - क) 
  लघ  जल रवय त रनमिती रकलपांसाठी कायगप्दती. 
           सदर धोरणा्वये रा्यातील 25 िे.व.ॅ षितेपयंत सवग रकारच ेलघ जल रवय त 
रनमिती रकलपास रो्साहन दे्यात येणार आहे.  यासाठी 400 िे.व.ॅ षितेच ेलघ  
जल रवय त रनमिती रकलप रवकरसत कर्याच ेउरि्ट ठेव्यात आले आहे. 
१. लघ  जल रवय त रनमिती रकलपांसाठी जल संपदा रवभा्ाकडून रकलप 

्थळाच ेवाटप आरण रकलपाची िंज री दे्यात येत असून सदर रकलपांना संबरंधत 
रवभा्ाच ेधोरण ला्ू राहील. 
२. िूलभतू स रवधा संिती - रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीकडून 

पारेषण जोड संिती रा्त झालयानंतर रकलपधारकाकडून िूलभतू स रवधा संिती 
रिळ्यासाठी खाली निूद केलयारिाणे साषारंकत (Attested) का्दपि े रवरहत 
केलेलया श लकासह िहाऊजाकडे सादर करावीत. 

(अ) रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीकडून रिळालेली पारेषण 
जोड संिती 

 (ब) सरव्तर रकलप अहवाल (Detailed Project Report) 

 (क) रकलप अहवाल िंज रीचे संबरंधत संकलप रचि कायालयाच ेपि 

 (ड) जल संपदा रवभा्ासोबत झालेला रकलप रवकसन करार   
 (इ) िहाऊजा कायालयाने रवरहत केलेले नोटराई्ड हिीपि 

 २.१  सदर धोरणांत ग्त रनरित केलेलया ४०० िे.व.ॅ षिते्या उिी्टांपयंत िूलभतू 
स रवधा संिती ियारदत ठेव्यात येईल. 
 २.२ िूलभतू स रवधा संिती श लक :-   िूलभतू स रवधा संिती श लक . 1 लाख ररत 
िे.व.ॅ यारिाणे िहाऊजा कायालयाकडे धनाकषावारे जिा कराव.े  सदर धनाकषग 
िहारा्र ऊजा रवकास अरभकरण, प णे यां्या नाव ेदेय असावा. 
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  रकलप रवकासक / रकलपधारक यांचकेडून लघ जल रवय त रनमिती 
रकलपासाठी िूलभतू स रवधा संितीकरीता आव्यक ती का्दपि ेव श लक यासह 
र्ताव रा्त झालयानंतर र्तावाची छाननी िहाऊजा कायालयाकडून कर्यात 
येईल. 
  यारिाणे सवग आव्यक का्दपिांची पूतगता झालयानंतर र्ताव पररपणूग 
असलयास रकलपधारकास िा. अ्यष, िहाऊजा यां्या िा्यतेने िहाऊजा 
कायालयाकडून िूलभतू स रवधा संिती दे्यात येईल. 
 २.३ शासन रनणगय रद. 14-10-2008 व 30-08-2014 अ्वये जाहीर केलेलया 
अपारंपररक ऊजा धोरणान सार िूलभतू स रवधा संिती दे्यात आलेलया लघ जल 
रवय त रनमिती रकलपांना ्या धोरणातील तरत दी ला्ू असून नवीन धोरणान सार 
प ् हा िूलभतू स रवधा संिती घे्याची आव्यकता राहणार नाही. 
 रकलप काया््वत झालयाची नंद:-- 

3. रकलप काया््वत झालयानंतर संबरंधत वीज रवतरण कंपनीच े रकलप काया््वत 
झालयाबाबतचे रिाणपि रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी िहाऊजा कायालयास 
सादर कराव.े यानंतर रकलप काया््वत झालयाची नंद िहाऊजाकडे कर्यात येईल. 
४. रकलप काया््वत झालयानंतर रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी रकलपातून 
रनिाण झालेलया रवजेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) यां्याकडून रिारणत 
केलेली वामषक (आमथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊजाकडे सादर करणे आव्यक आहे. 
५. लघ जल रवय त रनमिती रकलप उभारणीपवूी व उभारणीनंतर्या आव्यक ्या सवग 
कायदेशीर व वधैारनक बाबंची पतूगता रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी करणे आव्यक 
आहे. 



शासन रनणगय रिांकः : अपाऊ-2015/र.र.49/भा्-8/ऊजा-7,  

 

पृ् ठ 45 पैकी 23 

रकलपासाठी आव्यक असणा-या सवग परवान्या, संितीपि ेव ना-हरकत रिाणपिे 
संबरंधत रवभा्ाकडून पर्पर रा्त क न घेणे तसेच संबरंधत रवभा्ां्या रनयिांच ेपालन 
करणे बधंनकारक राहील. 

याबाबतची सवग् वी जबाबदारी रकलप रवकासक व रकलपधारक यांची राहील. 
्याबाबतच ेव अ्य बाबंचा सिावशे असलेले िहाऊजाने रवरहत केलेले हिीपि / हिीपिे 
रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी सादर करावीत. 
६. रन्कासन ्यव्थेचा खचग:- 

  रन्कासन ्यव्थे्या खचापोटी देय असलेलया अथगसहा”यासाठी िहारा्र 
रा्य रवय त पारेषण कंपनी / िहारा्र रा्य रवय त रवतरण कंपनीने िंजूर केलेले 
अंदाजपिक आरण ्यांनी रिारणत केलेलया र्यष खचाची र्कि यांपैकी जी किी 
असेल ती र्कि परंत  किाल ियादा .1 कोटी ररत रकलप रन्कासन ्यव्थेचा 
खचग “हणनू ्ृरहत धर्यात येईल. 
 अथग सहा”य :- 

 ६.१ लघ  जल रवय त रनमिती रकलपांसाठी रकलप रवकासकाने / रकलपधारकाने 
्वखचाने उभारलेलया रन्कासन ्यव्थेसाठी ररत रकलप किाल .1 कोटी एवढी 
र्कि अथगसहा”य “हणनू िहाऊजाकडून रकलप रवकासक / रकलपधारक यांना 
हररत ऊजा रनधीिधून रनधी्या उपल्धतेन सार परतावा ्व पात दे्यात येईल. 
 सदर परतावा संबरंधत परवानाधारक वीज रवतरण / वीज पारेषण कंपनीस रन्कासन 
्यव्था ह्तांतररत केलयानंतर हररत ऊजा रनधी्या उपल्धतेन सार दे्यात येईल. 

७. भांडवली अन दान:- 

  लघ  जल रवय त रनमिती रकलपांना भांडवली अन दान देय राहील. सदर 
भांडवली अन दान .50,000/- ररत रक.व.ॅ रिाणे परंत  किाल . 1 कोटी ररत 
रकलप यारिाणे दे्यात येईल. 
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 ७.१ सदर भांडवली अन दान रकलप काया््वत झालयानंतर तसेच रकलप 
काया््वत झालयाच े व वीज पारेरषत होत असलयाच े संबरंधत परवानाधारकाचे 
रिाणपि रा्त झालयानंतर रकलप रवकासक / रकलपधारकास िहाऊजाकडून 
हररत ऊजा रनधीिधून रनधी्या उपल्धतेन सार रवतररत कर्यात येईल. 

८. या धोरणांत ग्त काया््वत केलेलया लघ जल रवय त रनमिती रकलपांना धोरणाि्ये 
निूद केलेलया रोज्ार आरण सािारजक जबाबदारी रवषयक तरत दी ला्ू आहेत. ्याबाबत 
केलेलया कायगवाहीची िारहती रकलप रवकासक / रकलपधारकाने ्थारनक रािपंचायतीकडे 
दरवषी (आमथक वषग) सादर करावी. तसेच रजलयाची संकरलत िारहती रजलहा पररषदेने 
िहाऊजाकडे र्येक वषाअखेर (आमथक वषग) सादर करावी. 

     ******** 
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    (परररश्ट -ड) 
    कृरषज्य अवशेषांपासून वीज रनमिती रकलपांसाठी कायगप्दती. 
          रा्यात कृरषज्य अवशेषांपासून (बायोिास) वीज रनमिती कर्यास चां्ला 
वाव आहे. अशा कृरषज्य अवशेषांवर आधाररत वीज रनमिती रकलपांना इंधनाचा 
प रवठा दीघगकाळ शावतरर्या हो्यासाठी ्यांना कृरष अवशेष संकलन षेि रनधाररत 
करणे आव्यक आहे. अशा रकलपांसाठी 300 िे.व.ॅ इत्या षितेच े उरि्ट 
धोरणा्वये रनरित कर्यात आले आहे. याअंत ग्त क“बशन व ्ॅरसरफकेशन 
तंिञानाचा वापर क न वीज रनमिती रकलप रवकरसत करता येतील. 

१. कृरषज्य अवशेषांवर आधाररत वीज रनमिती रकलपांसाठी िहाऊजा कायालयाकडून 
संकलन षेि रनधाररत कर्यात येते. ्यान सार रनधाररत केलेलया व रर्त असलेलया 
संकलन षेिाि्ये रकलप रवकरसत कर्यासाठी जाहीररर्या इ्छादशगक र्ताव 
िा्रव्यात येतील. 
२. इ्छादशगक र्तावांिधून िहाऊजाने रवरहत करावया्या रनकषारिाणे यो्य 
आढळलेलया र्तावाची िहाऊजाकडून रनवड कर्यात येईल. वरीलरिाणे रनवड झालेलया 
रकलप रवकासक / रकलपधारकासाठी रनधाररत संकलन षेिात रकलप रवकरसत 
कर्यासाठी पारेषण जोड रशफारस दे्यात येईल. ्यासाठी खालीलरिाणे का्दपिांची 
पतूगता करावी ला्ेल. 

(अ) िहाऊजाने रवरहत केलेलया अजाि्ये रकलपाची िारहती. तसेच रकलपािधून 
उपल्ध होणारी वीज िहारवतरण/िहापारेषण कंपनी्या ्या वीज उपकंरास 
वहन केली जाणार आहे ्या संबरंधत वीज उपकंराची िारहती.    

 (ब) िहारवतरण / िहापारेषण वीज उपकंराची रिारणत एकरेषीय आकृती    
(single line diagram). 
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३.  िूलभतू स रवधा संिती - कृरषज्य अवशेषांवर आधाररत वीज रनमिती 
रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीकडून पारेषण जोड संिती (Grid Connectivity) 

रा्त झालयानंतर रकलपधारकाने िूलभतू स रवधा संिती रिळ्यासाठी खालील निूद 
साषांरकत (attested) का्दपि े िूलभतू स रवधा संितीसाठी रवरहत केलेलया श लकासह 
िहाऊजाकडे सादर करावीत. 

 (अ) रकलपास िहापारेषण/िहारवतरण यांचेकडून रिळालेली पारेषण जोड संिती 
 (ब) सरव्तर रकलप अहवाल (Detailed Project Report) 

 (क) जा्ा िालकीसंबधंीची का्दपि ेउदा. नंदणीकृत खरेदी खत व 7/12 उतारा 
 (ड) रकलपासाठी पाणी उपल्धतेबाबतचा पाटबधंारे रवभा्ाचा परवाना ककवा 
रकलपासाठी इतर जलरोत असलयास तेथील उपल्ध पाणी रकलपास प रेल 
याबाबतच ेभजूल सवषेण रवभा्ाच े/ संबरंधत  रारधका-याच ेरिाणपि 

 (इ) रकलप ककिती्या रकिान 30% रकिेच े रा्रीयकृत / शेय लड बँकेचे 
सॉल्ह्सी समटरफकेट 

 (ई)  िहाऊजा कायालयाने रवरहत केलेले नोटराई्ड हिीपि 

  ३.१ सदर धोरणांत ग्त रनरित केलेलया ३०० िे.व.ॅ षिते्या उिी्टांपयंत 
िूलभतू स रवधा संिती ियारदत ठेव्यात येईल. 
 िूलभतू स रवधा संिती श लक:- 

  ३.२ िूलभतू स रवधा संिती श लक . 1 लाख ररत िे.व.ॅ यारिाणे िहाऊजा 
कायालयाकडे धनाकषावारे जिा कराव.े   सदर धनाकषग िहारा्र ऊजा रवकास 
अरभकरण, प णे यां्या नाव ेदेय असावा. 
  ३.३ रकलप रवकासक / रकलपधारक यांचेकडून कृरषज्य अवशेषांवर 
आधाररत वीज रनमिती रकलपासाठी िूलभतू स रवधा संितीकरीता आव्यक ती 
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का्दपि े व श लक यासह र्ताव रा्त झालयानंतर र्तावाची छाननी िहाऊजा 
कायालयाकडून कर्यात येईल. 
 सवग आव्यक का्दपिांची पतूगता झालयानंतर र्ताव पररपणूग असलयास रकलप 
रवकासक/ रकलपधारकास िा. अ्यष, िहाऊजा यां्या िा्यतेने िहाऊजा 
कायालयाकडून िूलभतू स रवधा संिती दे्यात येईल. 

4.     कृरषज्य अवशेषांवर आधाररत वीज रनमितीकररता इंधन “हणनू शेतीतील टाकाऊ 
पदाथग (कृरष अवशेष) शावतरर्या उपल्ध हो्यासाठी कृरष अवशेष संकलन षेि रनधाररत 
कर्यात येईल. 2 ते 2.5 िे.व.ॅ षितेसाठी एक ताल का यारिाणे रकलप षितेन सार रकलप 
असलेलया ताल ्यासरहत संल्न 3 ते 4 ताल के आव्यकतेन सार रनधाररत केले जातील. 
या षेिात उपल्ध होणारे कृरष अवशेष इंधन “हणनू रकलपासाठी वापरता येईल.  
५. कृरष अवशेषांवर आधाररत वीज रनमिती रकलपांसाठी किाल 10 िे.व.ॅ षितेची ियादा 
राहील. तथारप रकलप रवकासकाने तांरिक यो्यता व यो्य इंधन संकलन रणाली्या 
आधारे अरधक कृरष अवशेष उपल्ध होऊ शकत असलयाची खािी रदलयास रकलपासाठी 
किाल 15 िे.व.ॅ पयंत षिता िहाऊजाकडून िंजूर कर्यात येईल. 
६. कृरष अवशेषांवर आधाररत वीज रनमिती रकलपांचा वीज खरेदी करार कर्यासाठी 
ककवा ख ला रवेश िंजूर कर्यासाठी ककवा रन्यनूतनशील ऊजा रिाणपिावारे वीज रवरी 
िंजूर कर्यासाठी िहाऊजाकडून िूलभतू स रवधा संिती घेणे बधंनकारक राहील. 
७. वीज खरेदी करार / ख ला रवशे िंज रीबाबत कायगवाही िहारवतरण / िहापारेषण 
कंपनीबरोबर झालयानंतर ल्ेचच रकलप रवकासक / रकलपधारक यांना ्याची रत 
िहाऊजा कायालयास सादर करणे आव्यक राहील.   
८. बायोिास ्ॅरसफायर तंिञानाआधारे वीज रनमिती कर्यासाठी वडेी बाभळू, शेवरी 
असे घन्व पातील तसेच रिकेट/पेलेट ्व पातील रररयाज्य पदाथग इंधन “हणनू 
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वापरता येईल. घन ्व पाचा बायोिास उदा.्ॅरसफायर तंिञानावर आधाररत पारेषण जोड 
वीज रनमिती रकलप उभारलयास रािीण भा्ातील रवजेचा दाब स धार्यास िदत होईल.   

 अशा तंिञानावर आधाररत वीज रनमिती रकलप उभारावयाचा असलयास किाल 
षिता 2 िे.व.ॅ एवढी ियारदत राहील.  या रकलपांसाठी रर्त असणारा एक ताल का संकलन 
षेि “हणनू रनधाररत कर्यात येईल. 

 ८.१ एका््िक प्दतीचा अवलंब क न ्ॅरसफायर तंिञानावर आधाररत पारेषण 
जोड वीज रनमिती रकलप िहाऊजा कायालयाने रनधाररत केलेलया बायोिास संकलन 
षेिाि्ये आ्थारपत करता येईल.  यासाठी रकलपांत ग्त आव्यक इंधन रकलपधारकाने 
्विालकी्या जरिनीवर ला्वड क न रकलपास शावतरर्या इंधन प रवठा करणे 
आव्यक राहील. 
९. कृरषज्य अवशेषांवर आधाररत वीज रनमिती रकलप उभारणीपवूी व उभारणीनंतर्या 
आव्यक ्या सवग कायदेशीर व वधैारनक बाबंची पतूगता रकलप रवकासक / रकलपधारक 
यांनी करणे आव्यक आहे. 

रकलपासाठी आव्यक असणा-या सवग परवान्या, संितीपि ेव ना-हरकत रिाणपिे 
संबरंधत रवभा्ाकडून पर्पर रा्त क न घेणे तसेच संबरंधत रवभा्ां्या रनयिांच ेपालन 
करणे बधंनकारक राहील. याबाबतची सवग् वी जबाबदारी रकलप रवकासक व रकलपधारक 
यांची राहील. 

्याबाबतच ेव अ्य बाबंचा सिावशे असलेले िहाऊजाने रवरहत केलेले हिीपि / 
हिीपि ेरकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी सादर करावीत. 
१०. इतर श लक :- 

रकलपांत ग्त िूलभतू स रवधा संिती व्ळता अ्य कोण्याही बाबंसाठी उदा. 
रकलपा्या नावात / िालकीि्ये बदल इ. साठी रकलपधारकास िहाऊजा कायालयाकडे 
्वतंि अजग करावा ला्ेल. ्याबाबतची कायगवाही िहाऊजा कायालयाकडून कर्यात 
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येईल. ् यासाठी रररया श लक .25,000/- ररत रकलप यारिाणे िहाऊजाकडे धनाकषग 
्व पात जिा कराव ेला्ेल. 
११. रकलप काया््वत झालयाची नंद:-- 

रकलप काया््वत झालयानंतर वीज रवतरण कंपनीच े रकलप काया््वत 
झालयाबाबतचे रिाणपि रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी िहाऊजा कायालयास 
सादर कराव.े यानंतर रकलप काया््वत झालयाची नंद िहाऊजाकडे कर्यात येईल. 
१२. रकलप काया््वत झालयानंतर रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी रकलपातून 
रनिाण झालेलया रवजेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) यां्याकडून रिारणत 
केलेली वामषक (आमथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊजाकडे सादर करणे आव्यक आहे. 
१३. रन्कासन ्यव्थेचा खचग:- 

रन्कासन ्यव्थे्या खचापोटी देय असलेलया अथगसहा”यासाठी िहारा्र रा्य 
रवय त पारेषण कंपनी / िहारा्र रा्य रवय त रवतरण कंपनीने िंजूर केलेले अंदाजपिक 
आरण ्यांनी रिारणत केलेलया र्यष खचाची र्कि यांपैकी जी किी असेल ती र्कि 
रन्कासन ्यव्थेचा ररत रकलप खचग “हणनू ्ृरहत धर्यात येईल. िाि रन्कासन 
्यव्थे्या खचाची किाल ियादा .1 कोटी एवढी राहील.   

 अथग सहा”य :- 

 १३.१ कृरषज्य अवशेषांवर आधाररत वीज रनमिती रकलपांसाठी रकलप 
रवकासकाने / रकलपधारकाने ्वखचाने उभारलेलया रन्कासन ्यव्थेसाठी ररत 
रकलप किाल . 1 कोटी एवढी र्कि अथगसहा”य “हणनू िहाऊजाकडून रकलप 
रवकासक / रकलपधारक यांना हररत ऊजा रनधीिधून रनधी्या उपल्धतेन सार 
परतावा ्व पात दे्यात येईल. 
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 सदर परतावा संबरंधत परवानाधारक वीज रवतरण / वीज पारेषण कंपनीस 
रन्कासन ्यव्था ह्तांतररत केलयानंतर हररत ऊजा रनधी्या उपल्धतेन सार 
दे्यात येईल. 

१४. भांडवली अन दान :- 

कृरषज्य अवशेषांवर आधाररत वीज रनमिती रकलपांना भांडवली अन दान देय 
राहील. सदर भांडवली अन दान . 1 कोटी ररत रकलप यारिाणे दे्यात येईल. 

 १४.१ सदर भांडवली अन दान रकलप काया््वत झालयानंतर तसेच रकलप 
काया््वत झालयाच े व वीज पारेरषत होत असलयाच े संबरंधत परवानाधारकाचे 
रिाणपि रा्त झालयानंतर िहाऊजाकडून रकलप रवकासक / रकलप धारकास 
हररत ऊजा रनधीिधून रनधी्या उपल्धतेन सार रवतररत कर्यात येईल. 

१५.    िहाऊजाकडून ्या रकलपांना सदर नवीन धोरणांत ग्त िूलभतू स रवधा संिती 
दे्यात येईल व ्यान सार जे रकलप काया््वत होतील ्या रकलपांनाच या धोरणातील 
रो्साहना्िक बाबी ला्ू राहतील.  

१५.१     शासन रनणगय रद. 14-10-2008 ्या धोरणातं ग्त ्या रकलपांना िूलभतू 
स रवधा संिती रिळाली आहे परंत  अयाप रकलप काया््वत झालेले नाहीत असे 
रकलप हे धोरण जाहीर झालयापासून दोन वषा्या कालावधीत काया््वत केले तरच 
्यांना रद. 14-10-2008 ्या धोरणातील तरत दी व सोयी सवलती / रो्साहना्िक 
बाबी ला्ू राहतील. अशा रकलप रवकासक/रकलपधारकांनी सदरच ेधोरण जाहीर 
झालयापासून दोन वषा्या कालावधीत रकलप काया््वत केलयास ्यांना कोणतेही  
ि दतवाढ श लक आकारले जाणार नाही. 
 १५.२ सदरच े धोरण जाहीर हो्यापवूी ्या रकलप रवकासक/रकलपधारकांनी 
िूलभतू स रवधा संिती घेतली आहे परंत  ि दतवाढी रशवाय रकलप काया््वत केले 
आहेत अशा रकलपांना ि दतवाढ रिळालयाचे ्ृरहत ध न ि दतवाढ श लक न 



शासन रनणगय रिांकः : अपाऊ-2015/र.र.49/भा्-8/ऊजा-7,  

 

पृ् ठ 45 पैकी 31 

आकारता रद.14-10-2008 ्या धोरणातील सोयीसवलती/रो्साहना्िक बाबी 
ला्ू राहतील. 
 १५.३ जे रकलप यापवूी काया््वत झाले आहेत परंत  ्यांनी शासन रनणगय रदनांक 
14-10-2008 व 14-07-2010 अ्वये िहाऊजाकडून अयाप िूलभतू स रवधा संिती 
रा्त केलेली नाही ् यांना रो्साहना्िक बाबी ला्ू कर्यासाठी सदर धोरण जाहीर 
झालयापासून सहा िरह्यां्या कालावधीत शासन रनणगय रदनांक  14-10-2008 व 
14-07-2010 न सार िहाऊजाकडून िूलभतू स रवधा संिती घेणे आव्यक राहील. 
सदर कालावधीत वरीलरिाणे पतूगता न करणा-या रकलपांना या धोरणांत ग्त ककवा 
यापवूी्या धोरणांत ग्त असणा-या सोयी सवलती / रो्साहना्िक बाबी ला्ू 
राहणार नाहीत. 

१६. या धोरणांत ग्त काया््वत केलेलया कृरषज्य अवशेषांपासून वीज रनमिती रकलपांना 
धोरणाि्ये निूद केलेलया रोज्ार आरण सािारजक जबाबदारी रवषयक तरत दी ला्ू 
आहेत. ्याबाबत केलेलया कायगवाहीची िारहती रकलप रवकासक / रकलपधारकाने ्थारनक 
रािपंचायतीकडे दरवषी (आमथक वषग) सादर करावी. तसेच रजलयाची संकरलत िारहती 
रजलहा पररषदेने िहाऊजाकडे र्येक वषगअखेर (आमथक वषग) सादर करावी. 

    

********* 
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    (परररश्ट - इ) 
       सौर ऊजेपासून वीज रनमिती रकलपांसाठी कायगप्दती.) 

 नवीन व नवीकरणीय ऊजा रोत (अपारंपररक ऊजा रोत) यापासून वीज रनमिती्या 
पारेषण संल्न रकलपांसाठी एकरित धोरण-2015 ्या अंत ग्त 7500 िे.व.ॅ षितेच ेसौर 
ऊजा रकलप उभारणीच ेउरि्ट रनरित केलेले आहे. 
१. सौर ऊजा रकलपाची रकिान षिता 1 िे.व.ॅ (सौर पाकग  व्ळता) इतकी असेल.  अशा 
रकलपांना पारेषण जोडणी िंजूर कर्यासाठी प ढीलरिाणे कायगवाही कर्यात येईल.   

 १.१ रकलप रवकासकाने पारेषण जोडणी्या रशफारशीसाठी रवरहत नि ्यातील 
अजग िहाऊजाकडे सादर करणे आव्यक राहील. 
      ्याि्ये अ्य बाबंसह रकलपाची षिता, रकलपा्या जा्ेचा तपशील, 

िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी्या जवळ्या उपकंराच ेनाव इ. बाबंचा सिावशे 
असेल. 
 १.२ सदर अजाची राथरिक छाननी क न िहाऊजाकडून तांरिक यो्यता 

अहवालासाठी िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीस व अजगदारास कळरव्यात येईल. 
िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीने ्याआधारे तांरिक यो्यता अहवाल तयार क न 
िहाऊजाकडे ्याची रत पाठवावी. 

 १.३ िहाऊजाकडे तांरिक यो्यता अहवाल रा्त झालयानंतर सौरऊजा 
रनमितीषि षेिात रकलप येत असलयाची खातरजिा क न िहापारेषण / िहारवतरण 
कंपनीकडे रकलपा्या पारेषण जोडणीसाठी िहाऊजाकडून रशफारस कर्यात येईल.   

 १.४ रकलप रवकासका्या पारेषण जोडणी संिती्या अजाबाबत िहापारेषण 
कंपनीने ्रठत केलेलया पारेषण जोड सरिती्या ्तरावर छाननी व रवचार रवरनिय 
कर्यात येईल. 

सदर सरितीची रचना व कायगकषेन सार सरितीकडून रकलपास पारेषण जोड संिती 
दे्याबाबत रनणगय घे्यात येईल. तदपवूी सरितीकडून रकलपांत ग्त पवूी रदलेलया पारेषण 
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जोड संितीचा आढावा घे्यात येईल.  या ि्ये ्या रकलपांची र्ती सिाधानकारक नाही, 
अशा रकलपांना रदलेली पारेषण जोड संिती रथि रि कर्यात येईल. नवीन पारेषण 
जोडणीबाबत घेतलेलया रनणगयान सार िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडून रवरहत केलेलया 
कायगप्दतीन सार पारेषण जोडणीसाठी संिती दे्यात येईल. 

 हिी श लक ( पारेषण जोड िहापारेषण/ िहारवतरण ) :- 

 १.५ रकलपािधून रनिाण होणारी वीज िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी्या वीज 
उपकंरास ि दतीत वहन क न दे्यासाठी रकलप रवकासकास इतर श लका ्यरतरर्त हिी 
श लक( परतावा ्व पात)  “हणनू पये 1 लाख ररत िे.व.ॅ या रिाणे होणा-या रकिेचा 
धनाकषग िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडे सादर करावा ला्ेल. सदर धनाकषग 
िहापारेषणसाठी िहापारेषण   या नाव ेआरण िहारवतरणसाठी िहारवतरण  या नाव ेि ंबई 
येथे देय असावा. 

 १.६ सौर ऊजा रकलपांना पारेषण जोड संिती रदलयानंतर रकलप रवकासक/ 
रकलप धारक यांचकेडून  रकलपां्या रन्कासन ्यव्थेची उभारणी िहापारेषण / 
िहारवतरण यांनी रदलेलया ि दतीत करणे आव्यक आहे. 
           सदर रन्कासन ्यव्थेची उभारणी िहापारेषण/ िहारवतरण कंपनी यां्या तांरिक 
पररिाणान सार, ् यां्या िा्यतेने व देखरेखीखाली करावी. यासाठी िहापारेषण/ िहारवतरण 
कंपनीकडून पयगवषेण श लक आकारले जाणार नाही. 

 जे रकलप रवकासक िहापारेषण / िहारवतरण यांनी रदलेलया ि दतीत रन्कासन 
्यव्था काया््वत करतील ्यांच े हिी श लक िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी कडून  
रबन्याजी ्व पात रकलप रवकासकांना  परत कर्यात येईल. 
  १.७ रकलपा्या रन्कासन ्यव्थेची उभारणी िहापारेषण / िहारवतरण यां्या 
रवरहत कायगप्दतीन सार ि दतीत पणूग झाली नाही ककवा ्यासंदभात काहीही र्ती रदसून 



शासन रनणगय रिांकः : अपाऊ-2015/र.र.49/भा्-8/ऊजा-7,  

 

पृ् ठ 45 पैकी 34 

आली नाही तर संबरंधत रकलपाची पारेषण जोड संिती रि कर्यात येईल व रकलपांत ग्त 
रदलेले हिी श लक िहापारेषण / िहारवतरण यां्याकडून ज्त कर्यात येईल. 

१.८ पारेषण जोडणीसाठी आव्यक असणारी रन्कासन ्यव्था रवरहत ि दतीत 
पणूग झाली नसलयास ककवा रन्कासन ्यव्थे्या उभारणीची काही रिाणात र्ती झाली 
असलयास व रवकासकाने ्या्या पतूगतेसाठी ि दतवाढ घे्याकरीता रवनंती केलयास, 

रन्कासन ्यव्थे्या र्तीचा आढावा घेऊन ि दतवाढीसाठी रवचार कर्यात येईल. 
 रन्कासन ्यव्थे्या उभारणी्या र्तीचा आढावा सरितीकडून घे्यात येईल व 

्यान सार पारेषण जोड ि दतवाढीचा रनणगय सरितीकडून घे्यात येईल. रन्कासन ् यव्थेस 
ि दतवाढ दे्यासाठी िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडून रनरित केलेलया ि दतवाढ 
श लका रिाणे श लक आकार्यात येईल.  याबाबतची िारहती संबरंधत कंपनी्या 
संकेत्थळावर उपल्ध राहील. 

१.९ रकलप रवकासकाने सौरऊजा रकलपासाठी उभार्यात येणा्या संकोषण 
कंराि्ये (Pooling Station) उपल्धतता आधाररत दर रणाली साठी ला्णारे िीटर (ABT 

Meter with Tele communication facility) बसरवणे आव्यक आहे. तसेच वीज रनमितीची 
िारहती  ररअल टाइि ््हरजरबरलटी RTU-DC,V-SAT िाफग त रा्य भार रेषण कंराला 
(SLDC) उपल्ध क न देणे आव्यक आहे. 

१.१०     रकलपांची पारेषण जोडणी व रन्कासन ्यव्था उभारणी यासाठी िहारा्र 
रा्य रवय त रनयािक आयो्ाने जाहीर केलेले संबरंधत आदेश / रनयिावली यथायो्य ला्ू 
राहतील. ्या अन षं्ाने कायगवाही होत असलयाच े िहापारेषण/ िहारवतरण कंपनीकडून 
खािी कर्यात येईल. 
सौर पाकग :--   
१. सौर पाकग ि्ये एकापेषा अरधक सौर ऊजा रकलपांचा सिावशे असावा, ्यातील 
रकलपांची रकिान षिता 250 रक.व.ॅ असावी; असे १ िे.व.ॅ पेषा किी षिते्या रकलपांची 
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एकरित षिता रकिान 1 िे.व.ॅ असावी; तसेच रकलपासाठी सािारयक रन्कासन ्यव्था 
असावी. उदा. एका रठकाणी रकिान 250 रक.व.ॅ षितेच ेचार रकलप रिळून 1 िे.व.ॅ षिता 
धारण केलयास आरण सािारयक रन्कासन ्यव्था ठेवलयास ्या रठकाणास सौर पाकग  असे 
संबोध्यात येईल. 
2.    सौर पाकग  अंत ग्त रवकरसत होणा-या र्येक सौर ऊजा रकलपाची ्वतंि नंदणी 
िहाऊजाकडे करणे बधंनकारक राहील. सदर नंदणीसाठी आव्यक असणारी का्दपि ेव 
श लक रकलप रवकासक / रकलपधारकास िहाऊजाकडे सादर करावी  ला्तील . 

 २.१ सौर पाकग  कररता पारेषण जोडणी रशफारशीसाठी वरील ि िा र. 1 येथे निूद 
केलयारिाणे रकलप रवकासकाने कायगवाही करावी. सौर पाकग ्या एकूण षितेसाठी पारेषण 
जोड रशफारस िहाऊजा कायालयाकडून दे्यात येईल.   
३. सौर ऊजा रकलपाची नंदणी - सदर धोरणांत ग्त सौर ऊजेपासून वीज रनमिती 
करणा-या रकलपाची नंदणी िहाऊजाकडे करणे बधंनकारक राहील. सौर ऊजा रकलपातून 
रनिाण होणा्या वीजेची रवरी ् या िा्ाने कर्यात येणार आहे ् याची िारहती नंदणी अजात 
निूद करणे आव्यक राहील.  ्यान सार सौर ऊजा रकलपाची नंदणी कर्यात येईल.  सौर 
ऊजा रनमिती रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीकडून पारेषण जोड संिती (Grid 

Connectivity) रा्त झालयानंतर रकलपधारकाने रकलप नंदणीसाठी खालील निूद 
साषांरकत (attested) का्दपि ेिहाऊजाकडे सादर करावीत. 

(अ) रकलपास िहारवतरण / िहापारेषण यांचकेडून रिळालेली पारेषण जोड 
संिती 

(ब) रकलपा्या जा्ा िालकी संबधंीची का्दपि ेउदा. नंदणीकृत खरेदीखत व 
7/12 उतारा /  रजलहारधका-यांकडील पि 

 (क) सरव्तर रकलप अहवाल (Detailed Project Report) 
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 (ड) रकलप ककिती्या रकिान 30% रकिेच े रा्रीयकृत / शेय लड बँकेचे 
सॉल्ह्सी समटरफकेट 

 (इ) िहाऊजा कायालयाने रवरहत केलेले नोटराई्ड हिीपि 

 (फ) सौर पाकग  ि्ये रकलप रवकरसत करणा्या रकलप धारकास ्या सौर पाकग  
रकलप रवकासका्या पारेषण जोड संितीवर रकलप जोडावयाचा आहे ्या सौर पाकग  
रवकासकासोबत सवग तपशीलासह पारेषण जोड संिती घेतलयाबिल संय ्तरर्या केलेले 
हिीपि सादर कराव ेला्ले. 

 ३.१ रकलप रवकासक / रकलपधारक यांना शासकीय पडीक जरिनीवर रकलप 
रवकरसत करावयाचा असलयास ्यांना संबरंधत रजलहारधका-याकडून ्यां्या रकलपाची 
नंदणी िहाऊजाकडे केलयानंतर जिीन उपल्ध क न दे्यात येईल याबाबतच े
रजलहारधका-यांकडील पि िहाऊजाकडे सादर कराव ेला्ेल.   

 रकलप नंदणी श लक :- 

 ३.२ िहाऊजाकडे रकलप नंदणीसाठी रकलप रवकासक / रकलपधारकास नंदणी 
श लक . 50 हजार  ररत िे.व.ॅ यारिाणे धनाकषावारे जिा कराव.े   सदर धनाकषग िहारा्र 
ऊजा रवकास अरभकरण  प णे यां्या नाव ेदेय असावा. 

 हिी श लक :- 

 ३.३ रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी सौर ऊजा रकलप नंदणी पिा्या 
रवरहत ि दतीत “हणजे अठरा िरह्या्या कालावधीत काया््वत करणे बधंनकारक राहील. 
्याबाबत हिी श लक “हणनू . 3 लाख ररत िे.वॅ. या रकिेची बँक ्ॅरंटी (रा्रीयकृत बँकेची) 
रकलप नंदणीसाठी िहाऊजाकडे सादर करावी. 

३.४ सौर ऊजेपासून वीज रनमिती रकलपासाठी रकलप रवकासक / रकलपधारक 
यां्याकडून रकलप नंदणीसाठी आव्य क ती का्दपि े व श लक यासह र्ताव रा्त 
झालयावर र्तावाची छाननी िहाऊजा कायालयाकडून कर्यात येईल. सवग आव्यक 
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का्दपि े व श लकासह र्ताव पररपणूग असलयास िा. अ्यष, िहाऊजा यां्या िा्यतेने 
िहाऊजा कायालयाकडून रकलपाची नंदणी कर्यात येईल. सदर नंदणीपिाची ि दत 18 
िरह्यांची राहील.  
४. रकलप रवकासक / रकलपधारक यांचकेडून सदर रकलप अठरा िरह्या्या 
कालावधीत काया््वत झालयानंतर व काया््वत झालयाबाबतचा  िहारवतरणचा अहवाल 
िहाऊजा कायालयास सादर केलयानंतरच िहाऊजाकडून रकलप रवकासक / 
रकलपधारकास हिीश लकांत ग्त घेतलेली बकँ ्ॅरंटी परत केली जाईल. 

 ४.१ रकलप रवकासक / रकलप धारक यांचेकडून सदर कालावधीत रकलप 
काया््वत झाला नाही आरण रवकासकाने ि दतवाढ घेतली नाही तर हिी श लका अंत ग्त 
जिा केलेलया बकँ ्ॅरंटीच ेिहाऊजाकडून रोखीकरण  कर्यात येईल. 
५. सौरऊजा रकलपांना रदलेलया रकलप नंदणी पिा्या रदनांकापासून अठरा 
िरह्यां्या कालावधीत रकलप रवकासक / रकलपधारकाकडून रकलप काया््वत होऊ 
शकला नाहीतर रकलप रवकासक /रकलप धारक यांचकेडील अजग व ि दतवाढ व श लक 
या्या अन षं्ाने ि दतवाढ दे्यात येईल. 
६   ि दतवाढ श लक :- 

 6.1     िहाऊजा कायालयाकडून रदलेलया रकलप नंदणी पिातील ि दतीि्ये 
जा्तीत जा्त 12 िरह्याची ि दतवाढ दोन ट््यात दे्यात येईल. 

 परहलया ट््यात . 1 लाख ररत िे.व.ॅ एवढे ि दतवाढीसाठी श लक आका न 6 
िरह्यांची ि दतवाढ र्तीचा आढावा घेऊन िहाऊजा कायालयाकडून दे्यात येईल. 

 द स्या ट््यातील 6 िरह्यांची ि दतवाढ हवी असलयास रकलपा्या कािा्या 
र्तीचा आढावा घेऊन व 2 लाख पये ररत िे.व.ॅ ि दतवाढीच े एवढे श लक आका न 
िहाऊजा कायालयाकडून ि दतवाढ दे्यात येईल. 
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 ि दतवाढ श लकाची र्कि संबरंधतांना आ्ाऊ ्व पात िहाऊजाकडे जिा करावी 
ला्ेल. ि दतवाढ रदलेलया 12 िरह्या्या कालावधीत रकलप काया््वत झाला नाही तर 
हिी श लका अंत ग्त जिा केलेलया बकँ ्ॅरंटीच ेरोखी करण कर्यात येईल. 

 ६.२ िहाऊजाकडे नंदणी कर्यात येणा-या सौर ऊजा रकलपांना नवीन व 
नवीकरणीय ऊजेपासून वीज रनमिती रकलपांसाठीच े- 2015 ्या धोरणांत ग्त देय असणा-
या सोयी सवलती व सूट ला्ू राहतील. संबरंधत रकलपा्या नंदणीपिात याबाबत उलेख 
कर्यात येईल. 
७. सावगजरनक - खाज्ी भा्ीदारी (PPP) -  या पधतीने रवकरसत होणा-या सौर ऊजा 
रकलपाची नंदणी िहाऊजाकडे करणे आव्यक राहील. सदर नंदणी िहारनमिती आरण 
रकलप रवकासक / रकलपधारक यां्याि्ये रकलप रवकसन करार झालयानंतर कर्यात 
येईल.   
८. ्पधा्िक रनरवदा प्दत  (competitive bidding) : या पधतीने रवकरसत होणा-या 
सौर ऊजा रकलपाची नंदणी िहाऊजाकडे करणे आव्यक राहील. सदर नंदणी 
परवानाधारक वीज रवतरण कंपनीकडून रकलप रवकासक / रकलपधारक यांची रनवड 
झालयानंतर कर्यात येईल. ्पधा्िक रनरवदा प्दत ही नवीन व नवीकरणीय ऊजा 
िंिालय, भारत सरकार यां्या िा ग्दशगक त्वान सार आरण रा्य रवय त रनयािक 
आयो्ा्या िा्यतेने  कर्यात येईल. 
९. सावगजरनक-खाज्ी प्दतीने आरण काल्यावरील सौर ऊजा रकलप रवकरसत 
कर्यासाठी िहारनमिती आरण जल संपदा रवभा्ाकडून ्वतंिरर्या कायगप्दती जाहीर 
कर्यात येईल.   
१०. सदर धोरणा्या तारखेपयंत ्या रकलप रवकासक / रकलपधारक यांच ेसौर ऊजा 
रकलप काया््वत झालेले नाहीत ्या रकलप रवकासक / रकलपधारकांना ्यांच े रकलप 
िहाऊजाकडे नंदणी करणे आव्यक राहील. 
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११. सौर ऊजा रकलप उभारणीपवूी व उभारणीनंतर्या आव्यक ्या सवग कायदेशीर व 
वधैारनक बाबंची पतूगता रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी करणे आव्यक आहे. तसेच 
रकलपासाठी आव्यक असणा-या सवग परवान्या, संितीपि े व ना-हरकत रिाणपिे 
संबरंधत रवभा्ाकडून पर्पर रा्त क न घेणे तसेच संबरंधत रवभा्ां्या रनयिांच ेपालन 
करणे बधंनकारक राहील. याबाबतची सवग् वी जबाबदारी रकलप रवकासक व रकलपधारक 
यांची राहील. ् याबाबतचे व अ्य बाबंचा सिावेश असलेले िहाऊजाने रवरहत केलेले हिीपि 
/ हिीपि ेरकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी सादर करावीत. यासाठी रकलप रवकासक/ 
रकलपधारक यांस आव्यकतेन सार िहाऊजाकडून सहकायग कर्यात येईल. 
१२. सौर ऊजा रकलपांचा वीज खरेदी करार कर्यासाठी ककवा ख ला रवशे िंजूर 
कर्यासाठी ककवा रन्यनूतनशील ऊजा रिाणपिावारे वीज रवरी िंजूर कर्यासाठी 
िहाऊजाकडे नंदणी करणे बधंनकारक राहील.  सदर धोरणांत ग्त रनरित केलेलया ७५०० 
िे.व.ॅ षिते्या उिी्टांपयंत रकलप नंदणी ियारदत ठेव्यात येईल. 
१३. वीज खरेदी करार / ख ला रवशे, िहारवतरण / िहापारेषण कंपनीबरोबर झालयानंतर 
रकलपधारकास ्याची रत िहाऊजा कायालयास सादर करणे आव्यक राहील.   
१४. रकलप नंदणी झालयानंतर रकलप धारकास नंदणीपिात काही बदल उदा. 
रकलपा् या नावात बदल, रकलपा्या षितेत बदल इ. करावयाच ेझालयास ्यासाठी ्वतंि 
अजग िहाऊजाकडे करावा ला्ेल. याकररता रकलप धारकाने . 25,000/- ररत रकलप 
रिाणे रररया श लक िहाऊजाकडे धनाकषावारे जिा कराव.े 
१५. रकलप काया््वत झालयाची नंद - रकलप काया््वत झालयानंतर वीज रवतरण 
कंपनीच ेरकलप काया््वत झालयाबाबतच ेरिाणपि रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी 
िहाऊजा कायालयास सादर कराव.े यानंतर रकलप काया््वत झालयाची नंद िहाऊजाकडे 
कर्यात येईल. 
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१६ रकलप काया््वत झालयानंतर रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी रकलपातून 
रनिाण झालेलया रवजेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) यां्याकडून रिारणत 
केलेली वामषक (आमथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊजाकडे सादर करणे आव्यक आहे. 

 

   ********* 
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         (परररश्ट- फ)   
 

 औयोर्क टाकाऊ पदाथंपासून वीज रनमिती रकलपांसाठी कायगप्दती. 
     याि्ये संररय रवघटनषि (organic degradable) व असंररय-रवघटनषि 

(inorganic degradable) पदाथंपासून वीज रनमितीचा सिावशे आहे. अशा वीज रनमिती 
रकलपां्या उभारणीसाठी यो्य तंिञानाचा वापर क न ्वतंि वीज रनमिती रकलप 
(Independent Power Project) रवकरसत करता येऊ शकतील. याकररता 200 िे.व.ॅ एवढे 
उरि्ट धोरणा्वये रनरित कर्यात आले आहे. 

 पारेषण जोड रशफारस:-- 

१. औयोर्क टाकाऊ पदाथंपासून वीज रनमिती रकलपांकररता िहारवतरण / 
िहापारेषण कंपनीकडून पारेषण जोड संिती रिळ्यासाठी रकलपधारकाने खालील बाबंची 
पतूगता िहाऊजाकडे करावी. ्याबाबत तपासणी क न िहाऊजा कायालयाकडून 
रकलपधारकास पारेषण जोडणीसाठी रशफारसपि दे्यात येईल. ्यासाठी प ढीलरिाणे 
का्दपि ेिहाऊजा कायालयाकडे सादर करावीत. 

(अ) िहाऊजाने रवरहत केलेलया अजाि्ये रकलपाची िारहती. तसेच रकलपािधून 
उपल्ध होणारी वीज िहारवतरण/िहापारेषण कंपनी्या ्या वीज उपकंरास 
वहन केली जाणार आहे ्या संबरंधत वीज उपकंराची िारहती.   

 (ब) िहारवतरण / िहापारेषण वीज उपकंराची रिारणत एकरेषीय आकृती (single 

line diagram). 

 (क) रकलपासंबधंीचा िहारवतरण / िहापारेषण कंपनीकडील पारेषण 
जोडणीबाबत तांरिक यो्यता अहवाल 

२. िूलभतू स रवधा संिती :-- 

औयोर्क टाकाऊ पदाथंपासून वीज रनमिती रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण 
कंपनीकडून पारेषण जोड संिती (Grid Connectivity) रा्त झालयानंतर रकलपधारकाने 
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िूलभतू स रवधा संिती रिळ्यासाठी खालील निूद साषांरकत (attested) का्दपि ेरवरहत 
केलेलया श लकासह िहाऊजाकडे सादर करावीत. 

(अ) रकलप रवकरसत कर्याबाबत संचालक िंडळाचा ठराव 

 (ब) रकलपास िहापारेषण/िहारवतरण यांचेकडून रिळालेली पारेषण जोड संिती 
 (क) सरव्तर रकलप अहवाल (Detailed Project Report) 

 (ड) रकलप जा्ेची का्दपि ेउदा. नंदणीकृत खरेदीखत व 7/12 उतारा 
 (इ) िहाऊजा कायालयाने रवरहत केलयान सार नोटराई्ड हिीपि 

 िूलभतू स रवधा संिती श लक :- 

3.       रकलप रवकासक/ रकलप धारक यांनी . 1 लाख ररत िे.व.ॅ यारिाणे िहाऊजा 
कायालयाकडे धनाकषावारे जिा कराव.े सदर धनाकषग िहारा्र ऊजा रवकास अरभकरण   
प णे यां्या  नाव ेदेय असावा 

     रकलप रवकासक / रकलपधारक यांचेकडून औयोर्क टाकाऊ पदाथंपासून वीज 
रनमिती रकलपासाठी िूलभतू स रवधा संितीकरीता आव्यक ती का्दपि ेव श लक यासह 
र्ताव रा्त झालयानंतर र्तावाची छाननी िहाऊजा कायालयाकडून कर्यात येईल. 

सवग आव्यक का्दपिांची पूतगता झालयानंतर र्ताव पररपणूग असलयास 
रकलपधारकास िा. अ्यष, िहाऊजा यां्या िा्यतेने िहाऊजा कायालयाकडून िूलभतू 
स रवधा संिती दे्यात येईल. 
          असंररय रवघटनषि रकलपांत ग्त रकलपधारकाने वीज रवतरण परवानाधारकासिवते 
्पधा्िक प्दतीने (competitive bidding) जाहीर झालेलया वीज दरान सार वीज खरेदी 
करार (Power Purchase Agreement) करावा. 

तथारप ्पधा्िक पधतीने वीज खरेदी करार होऊ शकला नाही तर संबरंधत वीज 
रवतरण परवानाधारकाने / रकलपधारकाने ्वतंिपणे ककवा संय ्तरर्या रा्य रवय त 
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रनयािक आयो् (MERC) यां्याकडून वीज खरेदी दर रनरित क न वीज खरेदी करार 
करावा. 

रकलपधारकाने वीज खरेदी करार झालयावर ्याची रत िहाऊजाकडे सादर करावी.   
वरील  बाबी आरण इतर सवग तरतूदी अ््त्वातील व र्तारवत अशा सवग रकलपां्या 

बाबतीत ला्ू राहतील. 
4.    संरीय रवघटनषि रकलपांत ग्त रनिाण झालेली वीज रकलप रवकासक /रकलप 
धारकांना सवग रथि रा्यातील कोण्याही वीज रवतरण परवाना धारक कंप्यांना ्यांच े
रन्यनूतनशील ऊजा खरेदी बधंन (Renewable Purchase Obligation) पणूग कर्यासाठी 
वीज रवरी करणे आव्यक राहील. वीज रवतरण परवाना धारक कंप्यांच ेरन्यनूतनशील 
ऊजा खरेदी बधंन पणूग झालयानंतर रकलप रवकासक / रकलप धारक वीजेचा ्वयंवापर 
क न शकतील ककवा रा्यात / रा्याबाहेर वीज रवरी क  शकतील. तसेच 
रन्यनूतनशील ऊजा रिाणपिा्या (Renewable Energy Certificate)  िा्ाने वीज रवरी 
करता येईल. 
5.     असंररय / संररय रवघटनषि रकलपांचा वीज खरेदी करार कर्यासाठी ककवा 
ख ला रवशे िंजूर कर्यासाठी ककवा रन्यनूतनशील ऊजा रिाणपिावारे वीज रवरी िंजूर 
कर्यासाठी िहाऊजाकडून िूलभतू स रवधा संिती घेणे बधंनकारक राहील.  सदर 
धोरणांत ग्त रनरित केलेलया २०० िे.व.ॅ षिते्या उिी्टांपयंत िूलभतू स रवधा संिती  
ियारदत ठेव्यात येईल. 
6. रकलपांत ग्त वीज खरेदी करार / ख ला रवशे िंज रीबाबत कायगवाही िहारवतरण / 
िहापारेषण कंपनीबरोबर झालयानंतर ल्ेचच रकलप रवकासक / रकलपधारक यांना ्याची 
रत िहाऊजा कायालयास सादर करणे आव्यक राहील.   
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7.      औयोर्क टाकाऊ पदाथंपासून वीज रनमिती रकलप उभारणीपवूी व 
उभारणीनंतर्या आव्यक ् या सवग कायदेशीर व वधैारनक बाबंची पूतगता रकलप रवकासक 
/ रकलपधारक यांनी करणे आव्यक आहे. 

 रकलपासाठी आव्यक असणा-या सवग परवान्या, संितीपि े व ना-हरकत 
रिाणपि ेसंबरंधत रवभा्ाकडून पर्पर रा्त क न घेणे तसेच संबरंधत रवभा्ां्या रनयिांच े
पालन करणे बंधनकारक राहील. 

 याबाबतची सवग् वी जबाबदारी रकलप रवकासक व रकलपधारक यांची राहील. 
्याबाबतच ेव अ्य बाबंचा सिावशे असलेले िहाऊजाने रवरहत केलेले हिीपि / हिीपिे 
रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी सादर करावीत. 
8.       इतर श लक :- 

 रकलपास िूलभतू स रवधा संिती रिळालयानंतर रकलप धारकास काही बदल, उदा. 
रकलपाच ेनाव, रकलपाची षिता इ. करावयाच ेझालयास ्यासाठी ्वतंि अजग िहाऊजाकडे 
करावा ला्ेल.  याकररता रकलप धारकाने रररया श लक . 25,000/- ररत रकलप रिाणे 
रररया श लक िहाऊजाकडे धनाकषावारे जिा कराव.े   

 रकलप काया््वत झालयाची नंद :-- 

9.      रकलप काया््वत झालयानंतर संबरंधत वीज रवतरण कंपनीच ेरकलप काया््वत 
झालयाबाबतचे रिाणपि रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी िहाऊजा कायालयास 
सादर कराव.े यानंतर रकलप काया््वत झालयाची नंद िहाऊजाकडे कर्यात येईल. 

10.       रकलप काया््वत झालयानंतर रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी 
रकलपातून रनिाण झालेलया रवजेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) 

यां्याकडून रिारणत केलेली वामषक (आमथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊजाकडे सादर 
करणे आव्यक आहे. 
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11.   रन्कासन ्यव्थेचा खचग :- 

 रकलपासाठी िहारवतरण / िहापारेषण कंपनीने िंजूर केलेला अंदाजपिकीय खचग 
ककवा रकलपा्या रन्कासन ्यव्थेचा िहारवतरण / िहापारेषण यांनी रिारणत केलेला 
र्यष खचग ककवा ररत रकलप जा्तीत जा्त . 1 कोटी यांपैकी जी किी असेल ती र्कि 
रन्कासन ्यव्थेचा खचग “हणनू सिज्यात येईल. 

 ११.१       औयोर्क टाकाऊ पदाथंपासून वीज रनमिती रकलप रन्कासन 
्यव्थेवर काया््वत झालयानंतर तसेच सदर रन्कासन ्यव्था िहारा्र रा्य रवय त 
पारेषण कंपनी / िहारा्र रा्य रवय त रवतरण कंपनी यां्याकडे ह्तांतररत झालयानंतर 
्याचरिाणे िहारा्र रा्य रवय त पारेषण कंपनी / िहारा्र रा्य रवय त रवतरण कंपनी 
यांनी ्याबाबत व रन्कासन ्यव्थे्या खचाबाबत रिारणत केलयानंतरच रन्कासन 
्यव्थेसाठी हररत ऊजा रनधी्या उपल्धतेन सार िहाऊजाकडून अथगसहा”य दे्यात 
येईल. 
१२.  या धोरणांत ग्त काया््वत केलेलया औयोर्क टाकाऊ कच-यापासून वीज रनमिती 
रकलपांना धोरणाि्ये निूद केलेलया रोज्ार आरण सािारजक जबाबदारी रवषयक तरत दी 
ला्ू आहेत. ्याबाबत केलेलया कायगवाहीची िारहती रकलप रवकासक / रकलपधारकाने 
्थारनक रािपंचायतीकडे दरवषी (आमथक वषग) सादर करावी. तसेच रजलयाची संकरलत 
िारहती रजलहा पररषदेने िहाऊजाकडे र्येक वषगअखेर (आमथक वषग) सादर करावी. 

 

   ******* 
 


