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1) शासन िनणWय, उTोग, ऊज* व कामगार िवभाग  X.- अपाऊ-2015/?.X.४९/ ऊज*-7,  

िद. २०.0७.201५. 
2) शासन िनणWय, उTोग, ऊज* व कामगार िवभाग  X. अपाऊ-2015/?.X.३६७/ ऊज*-7, 

िद. ११.0२.201६. 
3) शासन िनणWय, उTोग, ऊज* व कामगार िवभाग  X. अपाऊ-20२०/?.X.१३७/ऊज*-7,  

िद. ३१.१२.20२० 
4) शासन िनणWय, उTोग, ऊज* व कामगार िवभाग  X. अपाऊ-20२1/?.X.69/ऊज*-7,  

िद. 22.04.20२1. 
5) महाराQR ऊज* िवकास अिभकरण (महाऊज*), पणेु, यांचकेडील ?oताव X. पीजीएन/जीएसपीपी-

002/2020 -21/1749, िदनांक 30.04.2021 

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

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

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

३१ माचW, २०२१ पयsत नAदिवEयास अनुमती देEयात आलेली आहे, माC सन २०२० मtये देशभरात कोरोना 
महामारीचा ?ादूWभाव मोठया ?माणात वाढ@याने, देशात केलेला संपणूW लॉकडाऊन, _यामुळे उLवलेली 
पिरxoथती इ_यादी बाब{मुळे अशा अपारंपािरक ऊज* ?क@पांना वळेीच महाऊज*कडे नAदणी करता आलेली 
नाही, तसेच सTxoथतीत रा>यात मो|ा वगेाने वाढणारा करोना महामारीचा ?ादूWभाव व _यामुळे रा>यात 

उLवलेली लॉकडाऊन स}~य पिरxoथती पाहता अशा अपारंपािरक ऊज* ?क@पांना महाऊज*कडे नAदणी 
करEयासाठी उपरो�त संदभW X. 4 येथील शासन िनणWयाrवये िदनांक ३0 एि?ल, २०२१ पयsत ?थम मुदतवाढ 

देEयात आलेली आहे. तथािप, देशभरात कोरोना महामारीचा ?ादूWभाव मोठया ?माणात वाढतच अस@याने 

महाराQR ऊज* िवकास अिभकरण (महाऊज*), पणेु, यांनी उपरो�त संदभW X. ५ अrवये िवनंती के@यानुसार 

अपारंपािरक ऊज* ?क@पांना नAदणी करEयासाठी िLतीय मुदतवाढ िदनांक ३0 जुन, २०२१ पयsत देEयाची 
बाब शासना;या िवचाराधीन होती.  
शासन िनणWय:-  

        रा>याचे नवीन अपारंपािरक 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 
अपारंपािरक ऊज* ?क@पांना नAदणी पC देEयात आले आहे, अशा ?क@पांना संबिंधत सन २०१५ व सन 
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२०१६ ;या धोरणांतगWत ?क@पांची महाऊज*कडे नAदणी करEयासाठी खालील अट{;या अिधन राहून िLतीय 

मुदतवाढ िदनांक ३० जुन, २०२१ पयsत देEयास या शासन िनणWयाrवये माrयता देEयात येत आहे,  
 

१) सवW नAदणीकृत ?क@प िवTुत शु@का;या माफीचा (Exemption) लाभ ?ा�त करावयाचा देEयास 

िदनांक 30 िडसqबर, 2021 पयsत ?क@प पणूW क�न काय*xrवत करणे आव~यक राहील. 

 2) अTाप नAदणी न झाले@या ?क@पां;या ?वतWकांना _यांच ेपिरपणूW ?oताव सादर क�न महाउज* कडून 

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

िदनांक 30 जून, 2021 पयsतची मुदत देEयात यावी. 
3) महाऊज*Lारे _यां;या िविवध अपारंपािरक धोरणातील कालावधीत माrय ?क@पांचा आढावा घेऊन 

_यांच े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 देEयात यावी. 

4) अपणूW ?क@पांना िदनांक 30 जून, 2021 पयsत _यां;या ?क@प पतू�;या कालावधीची मािहती घेऊन 

अस े?क@प कधीपयsत पणूW होणे आव~यक होते, या;या मािहतीसह अस े?क@प _विरत बदं करEया;या 
}Qटीने (अनु�ेय ?ो_साहनाचे ?लंिबत दािय_व) �हणजचे _यांना धोरणाचे अनुदान अनु�ेय राहणार 

नाही या }Qटीने धोरणा_मक ?oताव सवW पैलंूचा अ�यास क�न _या;या फायदे तो�ासह सादर 

करावा. 
 

सदर शासन िनणWय महाराQR शासना;या www.maharashtra.gov.in या संकेतoथळावर उपल�ध 
करEयात आला असून _याचा सांकेतांक 202106171652288610 असा आहे. हा आदेश िडजीटल 
oवा�रीने सा�ांकीत क�न काढEयात येत आहे. 

महाराQRाचे रा>यपाल यां;या आदेशानुसार व नावाने,  
 

 

                          ( ना. रा. ढाणे ) 
                            अवर सिचव, महाराQR शासन 

?त, 

1. मा. रा>यपाल यांच े?धान सिचव, राजभवन, मंुबई, 

2. मा.मु�यमंCी, महाराQR रा>य यांच ेअपर मु�य सिचव, मंCालय, मंुबई, 

3. सवW मंCी / सवW रा>यमंCी यांचे खाजगी सिचव, 

4. सवW िवधानमंडळ सदoय, िवधान भवन, मंुबई, 

5. मु�य सिचव, महाराQR रा>य, मंCालय, मंुबई, 

6. अपर मु�य सिचव (िव�), िव� िवभाग, मंCालय, मंुबई, 

7.  ?धान सिचव (िनयोजन), िनयोजन िवभाग, मंCालय, मंुबई, 

8. ?धान सिचव (कृिष), कृिष व पदुम िवभाग, मंCालय, मंुबई, 

9. सवW अपर मु�य सिचव/?धान सिचव/सिचव यांचे oवीय सहायक,सवW मंCालयीन  िवभाग, 

10. सवW िवभागीय आयु�त, 

11.  सवW िज@हािधकारी, 

Nanasaheb 

Rajaram Dhane
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12.  मु�य कायWकारी अिधकारी, सवW िज@हा पिरषदा, 
13.  महालेखापाल, महाराQR रा>य, मंुबई / नागपरू, 

14.  िनवासी लेखा परी�ा अिधकारी, मंुबई, 

15.  सिचव, महाराQR िवTतु िनयामक आयोग, मंुबई (पCाने), 
16.  �यवoथापकीय संचालक, महाराQR रा>य िवTुत मंडळ, सूCधार कंपनी मय*.,मंुबई, 

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

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

19.  �यवoथापकीय संचालक, महाराQR रा>य िवTुत पारेषण कंपनी मय*.,मंुबई, 

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

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

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

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


