
अपारंपररक ऊर्जा स्त्रोतांपासून ऊर्जा रनर्मितीचे नवीन 
धोरण-२००८ अंतर्गत  राज्यात अपारंपररक ऊर्जा 
प्रक्प भाार्यारवषयीची कायगपध्दती   
रॅ्रसफायर तंत्रज्ञानावर आधाररत वीर्ज रनर्मिती 
प्रक्पांचा सिावेश कर्याबाबत.  

िहाराष्ट्र शासन 
भद्योर्, भर्जा व कािर्ार रवाार् 

शासन शुध्दीपत्रक क्रिांकः बायोिा-२०१२/प्र.क्र.३००/ऊर्जा-७ 
िादाि कािा िार्ग, हुतात्िा रार्जरु्रु चौक, 

िंत्रालय, िंुबई- ४०० ०३२. 
तारीख: 06 िाचग, २०१४. 

वाचा –  
1) शासन रनणगय   भद्योर्, ऊर्जा व कािर्ार रवाार् क्रिांकः अपाऊ-२००७/ प्र.क्र.६९३/ऊर्जा-७, 
रदनांक १४ ऑक्टोबर, २००८. 

2) शासन रनणगय भद्योर्,ऊर्जा व कािर्ार रवाार् क्रिांकः पवन-२०१०/प्र.क्र.१३४/ऊर्जा-७,  
रदनांक १४ र्जुलै, २०१० 

प्रस्तावना – 
अपारंपररक ऊर्जा स्त्रोतांपासून ऊर्जा रनर्मितीचे नवीन धोरण-२००८ संदााधीन क्रिांक-१ वरील रदनांक 

१४ ऑक्टोबर, २००८ च्या शासन रनणगयान्वये र्जाहीर केले आहे. सदर धोरणांतर्गत राज्यात अपारंपररक ऊर्जा 
प्रक्प भाारणी रवषयीची कायगपध्दती संदााधीन क्रिांक-२ वरील  रदनांक  १४ र्जुलै, २०१० च्या शासन 
रनणगयान्वये रवरहत कायगपध्दतीिध्ये परररशष्ट्ट  “क”  िध्ये िूलाूत सुरवधा संिती अंतर्गत िुद्दा क्रिांक-१४ म्हणून  
बायोिासवर आधाररत रॅ्रसफायर तंत्रज्ञानावरील पारेषण र्जोड वीर्ज रनर्मिती प्रक्पाचा सिावेश कर्याची 
बाब शासनाच्या रवचाराधीन होती. 
शासन शुध्दीपत्रक :-  

शासन रनणगय, रदनांक १४.७.२०१० िधील परररशष्ट्ट “क” िध्ये िूलाूत सुरवधा संिती अंतर्गत िुद्दा 
क्रिांक-१४  म्हणून खालील िर्जकूर सिारवष्ट्ट कर्यात येत आहे :- 

 बायोिास रॅ्रसफायर तंत्रज्ञानाआधारे वीर्ज रनर्मिती कर्यासाठी नवीन व नवीनकरणीय ऊर्जा 
िंत्रालय, ाारत सरकार यांच्याकडून कायगक्रि राबरव्यात येत असून, त्याबाबत िार्गदशगक तत्वे  रवरहत 
कर् यात आली आहेत. बायोिास रॅ्रसफायर तंत्रज्ञान  वापरुन वीर्ज रनर्मिती कर्यासाठी िुयतयत: वेडी बााू , 
शेवरी इ. स्वरुपाचा बायोिास वापर्यात येतो. बायोिासवर आधाररत प्रक्पािध्ये रवरवध घन स्वरुपाच्या रै्जव  
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पदार्थाचा वापर करुन रॅ्रसफायर तंत्रज्ञानावर आधाररत पारेषण र्जोड वीर्ज रनर्मिती प्रक्प आस्र्थारपत 
कर्यासाठी पुढीलप्रिाणे िार्गदशगक सूचना लारू् राहतील :-  
१) रॅ्रसफायर तंत्रज्ञानावर आधाररत पारेषण र्जोड वीर्ज रनर्मिती प्रक्पांची किाल क्षिता २ िे.वॅट पयंत 
ियारदत राहील. 

२)  रॅ्रसफायर तंत्रज्ञानावर आधाररत पारेषण र्जोड वीर्ज रनर्मिती प्रक्प बॅायलर,टबाइन व र्जनरेटर िार्ाने 
(Combustion Route)  वीर्ज रनर्मिती करणाऱ्या प्रक्पांना िहाऊर्जाने नेिून  रदले्या बायोिास संकलन 
के्षत्राव्यरतररक्त म्हणरे्ज ररक्त संकलन के्षत्रािध्ये आस्र्थारपत कर्यात यावेत.  

३) रॅ्रसफायर तंत्रज्ञानावर आधाररत पारेषण र्जोड वीर्ज रनर्मिती प्रक्पास संकलन के्षत्र(collection area) 
म्हणून एक तालुका दे्यात येईल. सदर संकलन के्षत्रातील भपलब्ध असलेले र्जनावरांचे खाद्य/ चारा 
वर् ून अरतररक्त बायोिास प्रक्पािध्ये वापर्यात यावा.  

४) रॅ्रसफायर तंत्रज्ञानावर आधाररत पारेषण र्जोड वीर्ज रनर्मिती प्रक्प बॅायलर, टबाइन व र्जनरेटर िार्ाने  
(Combustion Route) वीर्ज रनर्मिती करणाऱ्या प्रक्पांना िहाऊर्जाने नेिून रदले्या बायोिास संकलन  
के्षत्रािध्ये रवकरसत करावयाचा अस्यास एकात्त्िक पध्दतीचा अवलंब करणे आवश्यक राहील. सदर 
प्रक्पासाठी लार्णारे वेडी बााू , शेवरी वा तत्सि घन स्वरुपाचे रै्जव पदार्थग इंधन म्हणून 
वापर्यासाठी प्रक्प रवकासकाने स्विालकीच्या र्जरिनीवर लार्वड करुन प्रक्पास शाश्वतररत्या 
इंधन पुरवठा करणे बंधनकारक राहील.  
सदर शासन शधु्दीपत्रक िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्थ ावर भपलब्ध 

कर्यात आला असून त्याचा संकेताक 201403061645177310 असा आहे. हा आदेश रडर्जीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांरकत करुन काढ्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

   (त्स्ि.श.रानडे) 
 शासनाचे सहसरचव 
प्रत, 

1. अध्यक्ष, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रनयािक आयोर्, िंुबई ( पत्राने) 
2. िहासंचालक, िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अराकरण (िहाऊर्जा), पुणे. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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3. प्रधान सरचव,  िा.िुयतयिंत्री यांचे सरचवालय,िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई . 
4. सरचव  भपिुयतयिंत्री  यांचे सरचवालय िंत्रालय,िंुबई. 
5. िुयतय सरचव, िहाराष्ट्र राज्य, िंत्रालय, िंुबई  
6. अपर िुयतय सरचव,(सािान्य प्रशासन रवाार्),िंत्रालय, िंुबई. 
7. अपर िुयतय सरचव (रनयोर्जन), रनयोर्जन रवाार्, िंत्रालय, िंुबई. 
8. अपर िुयतय सरचव (िहसूल), िंत्रालय, िंुबई. 
9. अपर िुयतय सरचव (वने), िंत्रालय, िंुबई. 
10. अपर िुयतय सरचव (रवत्त), रवत्त रवाार्, िंत्रालय, िंुबई. 
11. प्रधान सरचव ( भद्योर्), िंत्रालय, िंुबई 
12. प्रधान सरचव ( आरदवासी), िंत्रालय, िंुबई 
13. प्रधान सरचव ( नर्ररवकास-२), िंत्रालय, िंुबई 
14. सरचव (ग्राि रवकास), िंत्रालय, िंुबई 
15. सरचव (सावगर्जरनक बांधकाि रवाार्), िंत्रालय, िंुबई 
16. खार्जर्ी सरचव, िा. िंत्री ( न. व न.ऊ.) िंत्रालय,िंुबई. 
17.  खार्जर्ी सरचव, सवग  िा.िंत्री / िा.राज्यिंत्री ,िंत्रालय,िंुबई. 
18. सवग रवधानिंड  सदस्य, रवधानावन, िंुबई. 
19. सवग परवानाधारक कंपन्या. 
20. रवकास आयुक्त( भद्योर्), भद्योर् संचालनालय, नवीन प्रशासन ावन, िंुबई. 
21. िुयतय अरायंता( रवद्युत ),िहाराष्ट्र शासन सावगर्जरनक बांधकाि रवाार्, प्रशासकीय इिारत, ३ रा 

िर्जला,रािकृष्ट्ण चेंबूरकर िार्ग, चेंबूर ( पूवग), िंुबई-७१. 
22. व्यवस्र्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत िंड , सुत्रधार कंपनी िया., िंुबई. 
23. व्यवस्र्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी िया., िंुबई. 
24. व्यवस्र्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रनर्मिती कंपनी िया., िंुबई . 
25. व्यवस्र्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी िया., िंुबई. 
26. सवग िंत्रालयीन रवाार् 
27. ऊर्जा रवाार्ातील सवग कायासने. 
28. रनवड नस्ती-ऊर्जा-7 कायासन, भद्योर्, ऊर्जा व कािर्ार रवाार्, िंत्रालय, िंुबई. 
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