अपारं पािरक ऊज* िन,मती धोरण-२०२०

सन २०१५ व सन २०१६ ;या धोरण कालावधीत >या
अपारं पािरक ऊज* ?क@पांना नAदणीपC दे Eयात आले

आहे , अशा ?क@पांना महाऊज*कडे नAदणी करEयासाठी
िLतीय मुदतवाढ दे Eयाबाबत.
महाराQR शासन

उTोग, उज* व कामगार िवभाग

शासन िनणWय Xमांकः अपाऊ-२०२1/?.X.69/ ऊज*-७.
मादाम कामा मागW, हु ता_मा राजगु` चौक,
मंCालय, मुंबई-४०० ०३२.
िदनांक: -17 जुन, २०२१

वाचा :-

1) शासन िनणWय, उTोग, ऊज* व कामगार िवभाग

X.- अपाऊ-2015/?.X.४९/ ऊज*-7,

2) शासन िनणWय, उTोग, ऊज* व कामगार िवभाग

X. अपाऊ-2015/?.X.३६७/ ऊज*-7,

िद. २०.0७.201५.

िद. ११.0२.201६.

3) शासन िनणWय, उTोग, ऊज* व कामगार िवभाग

X. अपाऊ-20२०/?.X.१३७/ऊज*-7,

4) शासन िनणWय, उTोग, ऊज* व कामगार िवभाग

X. अपाऊ-20२1/?.X.69/ऊज*-7,

िद. ३१.१२.20२०

िद. 22.04.20२1.

5) महाराQR ऊज* िवकास अिभकरण (महाऊज*), पुणे, यांचक
े डील ?oताव X. पीजीएन/जीएसपीपी002/2020 -21/1749, िदनांक 30.04.2021

?oतावना :शासन िनणWय िदनांक ३१ िडसqबर, २०२० अrवये जाहीर करEयात आले@या रा>या;या नवीन

अपारं पािरक ऊज* धोरण-२०२० अंतगWत सन २०१५ व सन २०१६ ;या धोरण कालावधीत >या अपारंपािरक

ऊज* ?क@पांना नAदणीपC दे Eयात आले आहे , अशा ?क@पांची महाऊज*कडे नAदणी करEयासाठी िदनांक

३१ माचW, २०२१ पयsत नAदिवEयास अनुमती दे Eयात आलेली आहे, माC सन २०२० मtये दे शभरात कोरोना

महामारीचा ?ादूW भाव मोठया ?माणात वाढ@याने, दे शात केलेला संपण
ू W लॉकडाऊन, _यामुळे उLवलेली

पिरxoथती इ_यादी बाब{मुळे अशा अपारं पािरक ऊज* ?क@पांना वेळीच महाऊज*कडे नAदणी करता आलेली

नाही, तसेच सTxoथतीत रा>यात मो|ा वेगाने वाढणारा करोना महामारीचा ?ादूW भाव व _यामुळे रा>यात

उLवलेली लॉकडाऊन स}~य पिरxoथती पाहता अशा अपारं पािरक ऊज* ?क@पांना महाऊज*कडे नAदणी

करEयासाठी उपरोत संदभW X. 4 येथील शासन िनणWयाrवये िदनांक ३0 एि?ल, २०२१ पयsत ?थम मुदतवाढ

दे Eयात आलेली आहे . तथािप, दे शभरात कोरोना महामारीचा ?ादूW भाव मोठया ?माणात वाढतच अस@याने

महाराQR ऊज* िवकास अिभकरण (महाऊज*), पुणे, यांनी उपरोत संदभW X. ५ अrवये िवनंती के@यानुसार

अपारं पािरक ऊज* ?क@पांना नAदणी करEयासाठी िLतीय मुदतवाढ िदनांक ३0 जुन, २०२१ पयsत दे Eयाची

बाब शासना;या िवचाराधीन होती.
शासन िनणWय:-

रा>याचे नवीन अपारं पािरक ऊज* िन,मती धोरण-२०२० हे िदनांक ३१ िडसqबर, २०२० ;या शासन

िनणWयाrवये जाहीर करEयात आले आहे . या धोरणानुसार सन २०१५ व सन २०१६ ;या धोरण कालावधीत >या
अपारं पािरक ऊज* ?क@पांना नAदणी पC दे Eयात आले आहे , अशा ?क@पांना संबिं धत सन २०१५ व सन

शासन िनणWय Xमांकः अपाऊ-२०२1/?.X.69/ ऊज*-७.

२०१६ ;या धोरणांतगWत ?क@पांची महाऊज*कडे नAदणी करEयासाठी खालील अट{;या अिधन राहू न िLतीय

मुदतवाढ िदनांक ३० जुन, २०२१ पयsत दे Eयास या शासन िनणWयाrवये माrयता दे Eयात येत आहे ,

१) सवW नAदणीकृत ?क@प िवTुत शु@का;या माफीचा (Exemption) लाभ ?ात करावयाचा दे Eयास
िदनांक 30 िडसqबर, 2021 पयsत ?क@प पूणW कन काय*xrवत करणे आव~यक राहील.

2) अTाप नAदणी न झाले@या ?क@पां;या ?वतWकांना _यांचे पिरपूणW ?oताव सादर कन महाउज* कडू न

(सन 2015 ;या धोरणांतगWत अनुेय ?ो_साहनाचा लाभ यावयाचा अस@यास) नोटीस पाठवून कमाल

िदनांक 30 जून, 2021 पयsतची मुदत दे Eयात यावी.

3) महाऊज*Lारे _यां;या िविवध अपारंपािरक धोरणातील कालावधीत माrय ?क@पांचा आढावा घेऊन

_यांचे वषWिनहाय, ोत िनहाय व धोरण िनहाय ?क@पांची यादी ऊज* िवभागाकडे सादर करावी व

_यायोगे िकती ?क@पां;या िविवध ?ो_साहननाचे अदा केलेले दािय_व व ?लंिबत दािय_व याबाबतची

मािहती दे Eयात यावी.

4) अपूणW ?क@पांना िदनांक 30 जून, 2021 पयsत _यां;या ?क@प पूत;या कालावधीची मािहती घेऊन

असे ?क@प कधीपयsत पूणW होणे आव~यक होते, या;या मािहतीसह असे ?क@प _विरत बंद करEया;या

}Qटीने (अनुय
े ?ो_साहनाचे ?लंिबत दािय_व) हणजेच _यांना धोरणाचे अनुदान अनुेय राहणार

नाही या }Qटीने धोरणा_मक ?oताव सवW पैलूंचा अयास कन _या;या फायदे तोासह सादर

करावा.

सदर शासन िनणWय महाराQR शासना;या www.maharashtra.gov.in या संकेतoथळावर उपलध

करEयात आला असून _याचा सांकेतांक 202106171652288610 असा आहे . हा आदे श िडजीटल

oवारीने साांकीत कन काढEयात येत आहे .

महाराQRाचे रा>यपाल यां;या आदे शानुसार व नावाने,

Nanasaheb
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?त,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries, Energy
and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=a71698611123263cde9d32423e9bb73044d91ed0cffad3b
6267198ee5014159f,
serialNumber=6c39e2858150dbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fd8c1e
de1730735f604904bf3bb, cn=Nanasaheb Rajaram Dhane
Date: 2021.06.17 17:04:08 +05'30'

( ना. रा. ढाणे )

अवर सिचव, महाराQR शासन
मा. रा>यपाल यांचे ?धान सिचव, राजभवन, मुंबई,

मा.मुयमंCी, महाराQR रा>य यांचे अपर मुय सिचव, मंCालय, मुंबई,
सवW मंCी / सवW रा>यमंCी यांचे खाजगी सिचव,
सवW िवधानमंडळ सदoय, िवधान भवन, मुंबई,

मुय सिचव, महाराQR रा>य, मंCालय, मुंबई,

अपर मुय सिचव (िव), िव िवभाग, मंCालय, मुंबई,

?धान सिचव (िनयोजन), िनयोजन िवभाग, मंCालय, मुंबई,

?धान सिचव (कृिष), कृिष व पदु म िवभाग, मंCालय, मुंबई,

सवW अपर मुय सिचव/?धान सिचव/सिचव यांचे oवीय सहायक,सवW मंCालयीन िवभाग,

10. सवW िवभागीय आयुत,
11. सवW िज@हािधकारी,
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शासन िनणWय Xमांकः अपाऊ-२०२1/?.X.69/ ऊज*-७.

12. मुय कायWकारी अिधकारी, सवW िज@हा पिरषदा,

13. महालेखापाल, महाराQR रा>य, मुंबई / नागपूर,

14. िनवासी लेखा परीा अिधकारी, मुंबई,

15. सिचव, महाराQR िवTुत िनयामक आयोग, मुंबई (पCाने),

16. यवoथापकीय संचालक, महाराQR रा>य िवTुत मंडळ, सूCधार कंपनी मय*.,मुंबई,

17. यवoथापकीय संचालक, महाराQR रा>य िवTुत िवतरण कंपनी मय*.,मुंबई,

18. यवoथापकीय संचालक, महाराQR रा>य िवTुत िन,मती कंपनी मय*.,मुंबई,

19. यवoथापकीय संचालक, महाराQR रा>य िवTुत पारे षण कंपनी मय*.,मुंबई,

20. महासंचालक, महाराQR ऊज* िवकास अिभकरण (महाऊज*),पुणे,

21. उप सिचव/ ऊज*-3, उTोग,ऊज* व कामगार िवभाग, मंCालय, मुंबई,

22. ऊज* उप िवभागातील सवW काय*सने,उTोग,ऊज* व कामगार िवभाग, मंCालय, मुंबई,

23. िनवड नoती,ऊज*-7, उTोग,ऊज* व कामगार िवभाग, मंCालय, मुंबई.

पृQठ 3 पैकी 3

