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चिर्मितीच्या धोरणाांतर्गत क्षितेिध्ये वाढ आचण
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िादाि कािा िार्ग, हु तात्िा राजर्ुरू िौक,
िांत्रालय, िुांबई - 400 032.
चद. 30 ऑर्स्ट, 2014.
सांदभग : 1) शासि चिणगय, उद्योर्, ऊजा व कािर्ार चवभार्, क्र. अपाऊ-2007/प्र.क़.693/ऊजा-7,
चदिाांक 14 ऑक्टोबर, 2008
2) शासि चिणगय, उद्योर्, ऊजा व कािर्ार चवभार्, क्र. पवि 2010/प्र.क्र.134/ऊजा-7,
चदिाांक 14 जुल,ै 2010.
प्रस्ताविा:शासिािे िवीि व िवीकरणीय ऊजा म्हणजे अपारांपचरक ऊजा स्त्रोताांच्या चवकासासाठी वेळोवेळी
प्रोत्साहिात्िक धोरणे जाहीर केली आहेत. या धोरणाांिुळे राज्यात स्वच्छ व पयावरण पोषक अशा िवीि
व िवीकरणीय ऊजा स्त्रोताांपासूि वीज चिर्मितीिे प्रकल्प िोठ्या प्रिाणात कायान्ववत झाले आहे त.
सद्य:न्स्ितीत अपारांपचरक ऊजेपासूि वीज चिर्मितीिध्ये पारेषण सांलग्ि प्रकल्पाांबाबत िहाराष्ट्र राज्य
दे शात अग्रेसर आहे.
िहाराष्ट्र वीज चियािक आयोर्ािे चवचवध पारेषण सांलग्ि िवीि व िवीकरणीय ऊजा
प्रकल्पाांसाठी वीज खरेदीिे दर तसेि अिुषांचर्क चियि व अटी याबाबत आदे श वेळोवेळी चिर्गचित केले
आहेत. याद्वारे राज्यािधील वीज चवतरण परवािाधारकाांिा व चवचिर्मदष्ट्ट घटकाांिा िवीि व िवीकरणीय
ऊजा स्त्रोताांतूि चििाण केलेल्या चवजेिी खरेदी चवचहत प्रिाणात करण्यास चित्यिूतिशील वीज खरेदी
बांधि (RPO) द्वारे बांधिकारक केले आहे. वरील बाबी लक्षात घेता राज्यात अचधकाचधक अपारांपचरक
स्त्रोताांपासूि ऊजा चििाण करणारे प्रकल्प आस्िाचपत होणे र्रजेिे आहे.
या अर्ोदरच्या चद.14.१0.२008 च्या शासि चिणगयाववये ऊसाच्या चिपाडावर आधाचरत सहवीज
चिर्मिती प्रकल्पािे चिचित केलेले उचिष्ट्ट पूणग झाले असूि त्या प्रकल्पाांिा चवकास जलद र्तीिे
होण्यासाठी आचण लघु जल चवद्युत चिर्मिती प्रकल्पाांसांदभात केंद्र शासिाच्या योजिाांच्या धतीवर राज्य
शासिाच्या प्रिचलत धोरणािध्ये सुधारणा करूि िव्यािे धोरण चिर्गचित करण्यािी बाब शासिाच्या
चविाराधीि होती. त्या अिुषांर्ािे चद.१३.८.२०१४ रोजी झालेल्या िांचत्रिांडळाच्या बैठकीत ऊसाच्या
चिपाडावर आधाचरत सहवीज चिर्मितीिध्ये क्षितेिध्ये वाढ करण्याबाबत आचण लघु जल चवद्युत
चिर्मितीबाबतच्या िवीि धोरणावर ििा होऊि उक्त प्रस्तावास िावयता चदली आहे.

शासन ननर्णय क्रमाांक अपाऊ-2014/प्र.क्र.144/2014/ऊर्ाण-7

शासि चिणगय:1.

राज्यात 1000 िे.वॅ. वाढीव क्षितेिे ऊसाच्या चिपाडावर आधाचरत सहवीज चिर्मिती प्रकल्प तसेि

200 िे.वॅ. क्षितेिे लघु जल चवद्युत चिर्मिती प्रकल्प तीि वषांच्या कालावधीत कायान्ववत करण्यािे उचिष्ट्ट
या धोरणाववये चिचित करण्यात येत आहे.
2.

ऊसाच्या चिपाडावर आधाचरत सहवीज चिर्मिती / वीज चिर्मितीसाठी चद.14-10-2008 च्या

धोरणाांतर्गत चिचित केलेले 1000 िे.वॅ. िे उचिष्ट्ट पूणग झाले असूि सदरच्या िवीि धोरणाांतर्गत वाढीव
1000 िे. वॅ. क्षितेिे उचिष्ट्ट चिचित करणे, सदर वाढीव 1000 िे. वॅ. क्षितेच्या सहवीज चिर्मिती/वीज
चिर्मिती प्रकल्पाांसाठी शासि चिणगय क्र.अपाऊ-2007/ प्रक़.693/ऊजा-7 चद. 14-10-2008िधील
तरतूदी आचण शासि चिणगय, क्र.पवि-2010/प्र.क्र.134/ऊजा-7, चद.14-07-2010 िधील पचरचशष्ट्टब िधील तरतुदी तसेि इतर तद्िुषांचर्क शासि चिणगयाववये जाहीर केलेल्या सहवीज चिर्मिती प्रकल्पाांशी
सांबांचधत तरतुदी जशाच्या तशा लार्ू राहतील.
3.
अ)

लघु जल चवद्युत चिर्मिती प्रकल्पाांसांदभात खालील तरतुदी लार्ू राहतील :सदर िवीि धोरणाांतर्गत 25 िे.वॅ. क्षितेपयंतच्या सवग प्रकारच्या लघु जल चवद्युत चिर्मिती प्रकल्पाांिा

सिावेश करण्यात येत आहे.
ब)

सदरच्या िवीि धोरणाांतर्गत द्यावयाच्या प्रोत्साहिात्िक बाबी िहाऊजाकडू ि चद. 1 एचप्रल,2014

पासूि िांजूर प्रकल्प प्रस्तावाांच्या बाबतीत लार्ू राहतील.
क)

सदरच्या िवीि धोरणाांतर्गत लघु जल चवद्युत चिर्मिती प्रकल्पाांद्वारे चििाण होणारी 100 टक्के वीज

राज्यातील कोणत्याही वीज चवतरण परवािाधारक कांपिीस ककवा ग्राहकास चवक्री केल्यासि सदर
धोरणातील प्रोत्साहिात्िक बाबी दे य होतील.
ड)

सदरच्या िवीि धोरणाांतर्गत चवकचसत होणा-या लघु जल चवद्युत प्रकल्पाांिा खालीलप्रिाणे ििूद

केलेल्या तरतूदी तसेि प्रोत्साहिात्िक बाबी लार्ू राहतील :i)

प्रकल्पासाठी लार्णाऱ्या लघु दाब, उच्ि दाब आचण अचत उच्ि दाब केंद्राांिे व त्याांिा लार्णा-या

पारेषण व चवतरण वाचहवयाांिे सवेक्षण िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत पारेषण कांपिी/िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत
चवतरण कांपिी याांिी सांयुक्तपणे करावे. सवेक्षणाप्रिाणे उभारण्यात येणारी उच्ि दाब व अचत उच्ि दाब
उपकेंद्रे , त्याांिा लार्णा-या अचत उच्ि दाबाच्या पारेषण व चवतरण वाचहवयाांिी कािे प्रकल्प चवकासक /
प्रकल्पधारक याांिी िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत पारेषण कांपिी/िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत चवतरण कांपिी याांच्या
ताांचत्रक पचरिाणािुसार (Technical Specifications) व त्याांिी िावय केलेल्या अांदाजपत्रकािुसार तसेि
िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत पारेषण कांपिी/िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत चवतरण कांपिीच्या दे खरेखीखाली करुि
घ्यावी. या चिष्ट्कासि व्यवस्िेिध्ये अन्स्तत्वात असलेली उपकेंद्रे आचण पारेषण व चवतरण वाचहवयाांिध्ये
जे काही सुदृढीकरण अिवा बदल करावे लार्तील त्याांिाही सिावेश असेल.
ii)

प्रकल्पाांच्या चठकाणापासूि ते लघु दाब, उच्ि दाब व अचत उच्ि दाब उपकेंद्रापयंत जोडल्या

जाणा-या 11 केव्ही व त्यापेक्षा अचधक दाबाच्या वाचहवयाांिा सिावेश या चिष्ट्कासि व्यवस्िेिध्ये असेल.
iii)

चिष्ट्कासि व्यवस्िा कायान्ववत झाल्यावर िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत पारेषण / िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत

चवतरण कांपिीकडे हस्ताांतचरत करण्यात येईल. चिष्ट्कासि व्यवस्िेिी िालकी िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत
पारेषण / िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत चवतरण कांपिीकडे राहील. तसेि त्यािी दे खभाल व दु रुस्ती िहाराष्ट्र
राज्य चवद्युत पारेषण / िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत चवतरण कांपिीद्वारे केली जाईल.
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iv)

िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत पारेषण / िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत चवतरण कांपिीिे प्रिाचणत केलेली

कांपिीच्या िावयताप्राप्त अांदाजपत्रकातील रक्कि व प्रकल्प चवकासकािे स्व:खिािे उभारलेल्या
चिष्ट्कासि व्यवस्िेवर झालेला प्रत्यक्ष प्रिाचणत खिग ककवा प्रचत प्रकल्प किाल रु.२.00 कोटी याांपैकी जी
किी असेल ती रक्कि चिष्ट्कासि व्यवस्िेिा खिग म्हणूि र्ृचहत धरली जाईल.
v)

सदर चिष्ट्कासि व्यवस्िा िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत पारेषण / िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत चवतरण

कांपिीकडे पूणगत: हस्ताांतचरत झाल्यािांतर प्रकल्प चवकासक / प्रकल्पधारकािे स्व:खिािे उभारुि
कायान्ववत केलेल्या चिष्ट्कासि व्यवस्िेवर झालेला प्रत्यक्ष प्रिाचणत खिग ककवा प्रचत प्रकल्प किाल
रु.2.00 कोटी याांपैकी जी किी असेल ती रक्कि प्रकल्प चवकासकास अिगसहाय्य म्हणूि िहाऊजाकडू ि
हचरत ऊजा चिधीिधूि परतावा स्वरुपात चिधीच्या उपलब्धतेिुसार तसेि सांबांचधताांकडू ि प्रिाचणत
रक्कि व हस्ताांतरणािी कार्दपत्रे प्राप्त झाल्यािांतर चवतरीत करण्यात येईल.
vi)

सदर िवीि धोरणाांतर्गत िांजूर केलेल्या लघु जल चवद्युत चिर्मिती प्रकल्पाांिा भाांडवली अिुदाि

दे य राहील. सदर भाांडवली अिुदाि रू. 10,000/- प्रचत चक.वॅ. प्रिाणे परांतु किाल रु. 3.00 कोटी प्रचत
प्रकल्प एवढे दे ण्यात येईल.
सदर भाांडवली अिुदाि प्रकल्प कायान्ववत झाल्यािांतर तसेि प्रकल्प कायान्ववत झाल्यािे व
चग्रडिध्ये वीज पारेचषत करण्यात येत असल्यािे सांबांचधत पारेषण / चवतरण कांपिीिे प्रिाणपत्र प्राप्त
झाल्यािांतर प्रकल्प चवकासकास िहाऊजाकडू ि हचरत ऊजा चिधीिधूि चिधीच्या उपलब्धतेिुसार
चवतचरत करण्यात येईल.
vii)

सदर िवीि धोरणाांतर्गत लघु जल चवद्युत चिर्मिती प्रकल्पाांिा द्यावयाच्या प्रोत्साहिात्िक

बाबींकचरता शासि चिणगय क्र.पवि-2010/प्र.क्र.134/ऊजा-7, चद.14 जुलै,2010 िधील पचरचशष्ट्ट-ड
अांतर्गत प्रस्ताविा व " प्रकल्पाांतर्गत द्यावयाच्या सोयी व सवलती" या शीषाखालील सांपूणग तपशील
वर्ळता इतर सवग तरतुदी; तसेि शासि चिणगय, क्र. पवि-2010/ प्र.क्र.465/ऊजा-7,चद.28 चडसेंबर
2010, शासि शुन्ध्दपत्रक क्र.अपाऊ-2012/प्र.क्र.245 /ऊजा-7, चद.5 फेब्रुवारी, 2013 या शासि
चिणगयाांिधील सवग तरतुदी कायगपध्दती म्हणूि सदर िवीि धोरणाांतर्गत दे खील लार्ू राहतील.
4.

सदरिा शासि चिणगय चवत्त चवभार्ाच्या सहितीिे व त्या चवभार्ाच्या अिौपिाचरक सांदभग

क्र.२25/१४/व्यय-16, चद. 27 ऑर्स्ट, 2014 अववये चिर्गचित करण्यात येत आहे.
5.

सदर शासि चिणगय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्िळावर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्यािा सांकेताक 201408301302018510 असा आहे . हा आदे श
चडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांचकत करुि काढण्यात येत आहे .
िहाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Baban Sheshrao
Mandwe

Digitally signed by Baban Sheshrao Mandwe
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Industry Energy & Labor,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Baban Sheshrao Mandwe
Date: 2014.08.30 17:05:29 +05'30'

ब.शे.िाांडवे
शासिािे अवर सचिव
प्रत,
1. िा.राज्यपाल याांिे प्रधाि सचिव, राजभवि, िुांबई.
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2. िा.िुख्यिांत्री, िहाराष्ट्र राज्य याांिे अपर िुख्य सचिव, िांत्रालय, िुांबई .
3. उपिुख्यिांत्री / सवग िांत्री /सवग राज्यिांत्री याांिे खाजर्ी सचिव.
4. सवग चवधाििांडळ सदस्य, चवधािभवि, िुांबई.
5. िुख्य सचिव, िहाराष्ट्र राज्य, िांत्रालय, िुांबई.
6. अपर िुख्य सचिव (चवत्त), चवत्त चवभार्, िांत्रालय, िुांबई.
7. प्रधाि सचिव (सहकार), सहकार, वस्त्रोद्योर् व पणि चवभार्, िांत्रालय, िुांबई.
8. प्रधाि सचिव (चियोजि), चियोजि चवभार्, िांत्रालय, िुांबई.
9. सवग अपर िुख्य सचिव / प्रधाि सचिव/ सचिव याांिे स्वीय सहायक, सवग िांत्रालयीि चवभार्.
10. चवक्रीकर आयुक्त, िाझर्ाव, िुांबई.
11. साखर आयुक्त, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे.
12. िहालेखापाल, िहाराष्ट्र राज्य, िुांबई / िार्पूर.
13. चिवासी लेखा परीक्षा अचधकारी, िुांबई.
14. सचिव, िहाराष्ट्र चवद्युत चियािक आयोर्, िुांबई (पत्रािे) .
15. व्यवस्िापकीय सांिालक, िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत िांडळ, सुत्रधार कांपिी िया., िुांबई.
16. व्यवस्िापकीय सांिालक, िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत चवतरण कांपिी िया., िुांबई.
17. व्यवस्िापकीय सांिालक, िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत चिर्मिती कांपिी िया., िुांबई.
18. व्यवस्िापकीय सांिालक, िहाराष्ट्र राज्य चवद्युत पारे षण कांपिी िया., िुांबई.
19. िहासांिालक, िहाराष्ट्र ऊजा चवकास अचभकरण (िहाऊजा), पुणे.
20. ऊजा उप चवभार्ातील सवग कायासिे, उद्योर्, ऊजा व कािर्ार चवभार्, िांत्रालय, िुांबई.
21. चिवड िस्ती-ऊजा-7 कायासि, उद्योर्, ऊजा व कािर्ार चवभार्, िांत्रालय, िुांबई.

