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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 अंत्गत 7500 िे.वॅ. षितेचे सौर
ऊजा रकलप उभारणीचे उरि्ट रनरित केलेले आहे .
१.

सौर ऊजा रकलपाची रकिान षिता 1 िे.वॅ. (सौर पाकग व्ळता) इतकी असेल. अशा

रकलपांना पारेषण जोडणी िंजूर कर्यासाठी पढीलरिाणे कायगवाही कर्यात येईल.
१.१ रकलप रवकासकाने पारे षण जोडणी्या रशफारशीसाठी रवरहत नि्यातील
अजग िहाऊजाकडे सादर करणे आव्यक राहील.
्याि्ये अ्य बाबंसह रकलपाची षिता, रकलपा्या जा्ेचा तपशील,
िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी्या जवळ्या उपकंराचे नाव इ. बाबंचा सिावेश
असेल.
१.२ सदर अजाची राथरिक छाननी क न िहाऊजाकडू न तांरिक यो्यता
अहवालासाठी िहापारे षण / ि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 िहापारे षण / िहारवतरण
कंपनीकडे रकलपा्या पारेषण जोडणीसाठी िहाऊजाकडू न 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 कायगकषेनसार सरितीकडू न रकलपास पारेषण जोड संिती
दे ्याबाबत रनणगय घे्यात येईल. तदपूवी सरितीकडू न रकलपांत्गत पूवी 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 रनणगयानसार िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडू न रवरहत केलेलया
कायगप्दतीनसार पारेषण जोडणीसाठी संिती दे ्यात येईल.
हिी शलक ( पारेषण जोड िहापारेषण/ िहारवतरण ) :१.५ रकलपािधून रनिाण होणारी वीज िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी्या वीज
उपकंरास िदतीत वहन क न दे ्यासाठी रकलप रवकासकास इतर शलका ्यरतरर्त हिी
शलक( परतावा ्व पात) “हणून

पये 1 लाख ररत िे.वॅ. या रिाणे होणा-या रकिेचा

धनाकषग िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडे सादर करावा ला्ेल. सदर धनाकषग
िहापारेषणसाठी िहापारेषण

या नावे आरण िहारवतरणसाठी िहारवतरण या नावे िंबई

येथे दे य असावा.
१.६ सौर ऊजा रकलपांना पारेषण जोड संिती रदलयानंतर रकलप रवकासक/
रकलप धारक यांचक
े डू न

रकलपां्या रन्कासन ्यव्थेची उभारणी िहापारेषण /

िहारवतरण यांनी रदलेलया िदतीत करणे आव्यक आहे .
सदर रन्कासन ्यव्थेची उभारणी िहापारेषण/ िहारवतरण कंपनी यां्या तांरिक
पररिाणानसार, ्यां्या िा्यतेने व दे खरेखीखाली करावी. यासाठी िहापारेषण/ िहारवतरण
कंपनीकडू न पयगवष
े ण शलक आकारले जाणार नाही.
जे रकलप रवकासक िहापारेषण / िहारवतरण यांनी रदलेलया िदतीत रन्कासन
्यव्था काया््वत करतील ्यांचे हिी शलक िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी कडू न
रबन्याजी ्व पात रकलप रवकासकांना परत कर्यात येईल.
१.७

रकलपा्या रन्कासन ्यव्थेची उभारणी िहापारेषण / िहारवतरण यां्या

रवरहत कायगप्दतीनसार िदतीत पूणग झाली नाही ककवा ्यासंदभात काहीही र्ती रदसून
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आली नाही तर संबरं धत रकलपाची पारेषण जोड संिती रि कर्यात येईल व रकलपांत्गत
रदलेले हिी शलक िहापारेषण / िहारवतरण यां्याकडू न ज्त कर्यात येईल.
१.८

पारेषण जोडणीसाठी आव्यक असणारी रन्कासन ्यव्था रवरहत िदतीत

पूणग झाली नसलयास ककवा रन्कासन ्यव्थे्या उभारणीची काही रिाणात र्ती झाली
असलयास व रवकासकाने ्या्या पूतगतेसाठी िदतवाढ घे्याकरीता रवनंती केलयास,
रन्कासन ्यव्थे्या र्तीचा आढावा घेऊन िदतवाढीसाठी रवचार कर्यात येईल.
रन्कासन ्यव्थे्या उभारणी्या र्तीचा आढावा सरितीकडू न घे्यात येईल व
्यानसार पारेषण जोड िदतवाढीचा रनणगय सरितीकडू न घे्यात येईल. रन्कासन ्यव्थेस
िदतवाढ दे ्यासाठी िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडू न रनरित केलेलया िदतवाढ
शलका रिाणे शलक आकार्यात येईल.

याबाबतची िारहती संबरं धत 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 िाफगत रा्य भार रेषण कंराला
(SLDC) उपल्ध क न दे णे आव्यक आहे .
१.१०

रकलपांची पारेषण जोडणी व रन्कासन ्यव्था उभारणी यासाठी िहारा्र

रा्य रवयत रनयािक आयो्ाने जाहीर केलेले संबरं धत आदे श / रनयिावली यथायो्य ला्ू
राहतील. ्या अनषं्ाने कायगवाही होत असलयाचे िहापारेषण/ िहारवतरण कंपनीकडू न
खािी कर्यात येईल.
सौर पाकग:-१.

सौर पाकगि्ये एकापेषा अरधक सौर ऊजा रकलपांचा सिावेश असावा, ्यातील

रकलपांची रकिान षिता 250 रक.वॅ. असावी; असे १ िे.वॅ. पेषा किी षिते्या रकलपांची
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एकरित षिता रकिान 1 िे.वॅ. असावी; तसेच रकलपासाठी सािारयक रन्कासन ्यव्था
असावी. उदा. एका रठकाणी रकिान 250 रक.वॅ. षितेचे चार रकलप रिळू न 1 िे.वॅ. षिता
धारण केलयास आरण सािारयक रन्कासन ्यव्था ठे वलयास ्या रठकाणास सौर पाकग असे
संबोध्यात येईल.
2.

सौर पाकग अंत्गत रवकरसत होणा-या र्येक सौर ऊजा रकलपाची ्वतंि नंदणी

िहाऊजाकडे करणे बंधनकारक राहील. सदर नंदणीसाठी आव्यक असणारी का्दपिे व
शलक 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 पाकग्या एकूण षितेसाठी पारेषण
जोड रशफारस िहाऊजा कायालयाकडू न दे ्यात येईल.
३.

सौर ऊजा रकलपाची नंदणी - सदर धोरणांत्गत सौर ऊजेपासून वीज रनमिती

करणा-या रकलपाची नंदणी िहाऊजाकडे करणे बंधनकारक राहील. सौर ऊजा रकलपातून
रनिाण होणा्या वीजेची रवरी ्या िा्ाने कर्यात येणार आहे ्याची िारहती नंदणी अजात
निूद करणे आव्यक राहील. ्यानसार सौर ऊजा रकलपाची नंदणी कर्यात येईल. सौर
ऊजा रनमिती रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीकडू न पारे षण जोड संिती (Grid
Connectivity) रा्त झालयानंतर रकलपधारकाने रकलप नंदणीसाठी खालील निूद
साषांरकत (attested) का्दपिे िहाऊजाकडे सादर करावीत.
(अ)

रकलपास िहारवतरण / िहापारेषण यांचक
े डू न रिळालेली पारेषण जोड
संिती

(ब)

रकलपा्या जा्ा िालकी संबध
ं ीची का्दपिे 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% रकिेचे रा्रीयकृत / शेयलड 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 संय्तरर्या केलेले
हिीपि सादर करावे ला्ले.
३.१

रकलप रवकासक / रकलपधारक यांना शासकीय पडीक जरिनीवर रकलप

रवकरसत करावयाचा असलयास ्यांना संबरं धत रजलहारधका-याकडू न ्यां्या रकलपाची
नंदणी िहाऊजाकडे केलयानंतर जिीन उपल्ध क न दे ्यात येईल याबाबतचे
रजलहारधका-यांकडील पि िहाऊजाकडे सादर करावे ला्ेल.
रकलप नंदणी शलक :३.२
शलक

िहाऊजाकडे रकलप नंदणीसाठी रकलप रवकासक / रकलपधारकास नंदणी

. 50 हजार ररत िे.वॅ. यारिाणे धनाकषावारे जिा करावे. सदर धनाकषग िहारा्र

ऊजा रवकास अरभकरण पणे यां्या नावे दे य असावा.
हिी शलक :३.३

रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी सौर ऊजा रकलप नंदणी पिा्या

रवरहत िदतीत “हणजे अठरा िरह्या्या कालावधीत काया््वत करणे बंधनकारक राहील.
्याबाबत हिी शलक “हणून . 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

यां्याकडू न रकलप नंदणीसाठी आव्यक ती का्दपिे व शलक यासह र्ताव रा्त
झालयावर र्तावाची छाननी िहाऊजा कायालयाकडू न कर्यात येईल. सवग आव्यक
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का्दपिे व शलकासह र्ताव पररपूणग असलयास िा. अ्यष, िहाऊजा यां्या िा्यतेने
िहाऊजा कायालयाकडू न रकलपाची नंदणी कर्यात येईल. सदर नंदणीपिाची िदत 18
िरह्यांची राहील.
४.

रकलप रवकासक / रकलपधारक यांचक
े डू न सदर रकलप अठरा िरह्या्या

कालावधीत काया््वत झालयानंतर व काया््वत झालयाबाबतचा िहारवतरणचा अहवाल
िहाऊजा कायालयास सादर केलयानंतरच िहाऊजाकडू न रकलप रवकासक /
रकलपधारकास हिीशलकांत्गत घेतलेली बँक ्ॅरंटी परत केली जाईल.
४.१

रकलप रवकासक / रकलप धारक यांचेकडू न सदर कालावधीत रकलप

काया््वत झाला नाही आरण रवकासकाने िदतवाढ घेतली नाही तर हिी शलका अंत्गत
जिा केलेलया बँक ्ॅरंटीचे िहाऊजाकडू न रोखीकरण कर्यात येईल.
५.

सौरऊजा रकलपांना रदलेलया रकलप नंदणी पिा्या रदनांकापासून अठरा

िरह्यां्या कालावधीत रकलप रवकासक / रकलपधारकाकडू न रकलप काया््वत होऊ
शकला नाहीतर रकलप रवकासक /रकलप धारक यांचक
े डील अजग व िदतवाढ व शलक
या्या अनषं्ाने िदतवाढ दे ्यात येईल.
६ िदतवाढ शलक :6.1

िहाऊजा कायालयाकडू न रदलेलया रकलप नंदणी पिातील िदतीि्ये

जा्तीत जा्त 12 िरह्याची िदतवाढ दोन ट््यात दे ्यात येईल.
परहलया ट््यात

. 1 लाख ररत िे.वॅ. एवढे िदतवाढीसाठी शलक आका न 6

िरह्यांची िदतवाढ र्तीचा आढावा घेऊन िहाऊजा कायालयाकडू न दे ्यात येईल.
दस्या ट््यातील 6 िरह्यांची िदतवाढ हवी असलयास रकलपा्या कािा्या
र्तीचा आढावा घेऊन व 2 लाख

पये ररत िे.वॅ. िदतवाढीचे एवढे शलक आका न

िहाऊजा कायालयाकडू न िदतवाढ दे ्यात येईल.
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िदतवाढ शलकाची र्कि संबरं धतांना आ्ाऊ ्व पात िहाऊजाकडे जिा करावी
ला्ेल. िदतवाढ रदलेलया 12 िरह्या्या कालावधीत रकलप काया््वत झाला नाही तर
हिी शलका अंत्गत जिा केलेलया बँक ्ॅरंटीचे रोखी करण कर्यात येईल.
६.२

िहाऊजाकडे नंदणी कर्यात येणा-या सौर ऊजा रकलपांना नवीन व

नवीकरणीय ऊजेपासून वीज रनमिती रकलपांसाठीचे - 2015 ्या धोरणांत्गत दे य असणाया सोयी सवलती व सूट ला्ू राहतील. संबरं धत 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 कंपनीकडू न रकलप रवकासक / रकलपधारक यांची रनवड
झालयानंतर कर्यात येईल. ्पधा्िक रनरवदा प्दत ही नवीन व नवीकरणीय ऊजा
िंिालय, भारत सरकार यां्या िा्गदशगक त्वानसार आरण रा्य रवयत रनयािक
आयो्ा्या िा्यतेने कर्यात येईल.
९.

सावगजरनक-खाज्ी प्दतीने आरण काल्यावरील सौर ऊजा रकलप रवकरसत

कर्यासाठी िहारनमिती आरण जल संपदा रवभा्ाकडू न ्वतंिरर्या कायगप्दती जाहीर
कर्यात येईल.
१०.

सदर धोरणा्या तारखेपयंत ्या रकलप रवकासक / रकलपधारक यांचे सौर ऊजा

रकलप काया््वत झालेले नाहीत ्या रकलप रवकासक / रकलपधारकांना ्यांचे रकलप
िहाऊजाकडे नंदणी करणे आव्यक राहील.
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११.

सौर ऊजा रकलप उभारणीपूवी व उभारणीनंतर्या आव्यक ्या सवग कायदे शीर व

वैधारनक बाबंची पूतगता रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी करणे आव्यक आहे . तसेच
रकलपासाठी आव्यक असणा-या सवग परवान्या, संितीपिे व ना-हरकत रिाणपिे
संबरं धत रवभा्ाकडू न पर्पर रा्त क न घेणे तसेच संबरं धत रवभा्ां्या रनयिांचे पालन
करणे बंधनकारक राहील. याबाबतची सवग्वी जबाबदारी रकलप रवकासक व रकलपधारक
यांची राहील. ्याबाबतचे व अ्य बाबंचा सिावेश असलेले िहाऊजाने रवरहत केलेले हिीपि
/ हिीपिे रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी सादर करावीत. यासाठी रकलप रवकासक/
रकलपधारक यांस आव्यकतेनसार िहाऊजाकडू न सहकायग कर्यात येईल.
१२.

सौर ऊजा रकलपांचा वीज खरेदी करार कर्यासाठी ककवा खला रवेश िंजूर

कर्यासाठी ककवा रन्यनूतनशील ऊजा रिाणपिावारे वीज रवरी िंजूर कर्यासाठी
िहाऊजाकडे नंदणी करणे बंधनकारक राहील. सदर धोरणांत्गत रनरित केलेलया ७५००
िे.वॅ. षिते्या उिी्टांपयंत रकलप नंदणी ियारदत ठे व्यात येईल.
१३.

वीज खरेदी करार / खला रवेश, िहारवतरण / िहापारेषण कंपनीबरोबर झालयानंतर

रकलपधारकास ्याची रत िहाऊजा कायालयास सादर करणे आव्यक राहील.
१४.

रकलप नंदणी झालयानंतर रकलप धारकास नंदणीपिात काही बदल उदा.

रकलपा्या नावात बदल, रकलपा्या षितेत बदल इ. करावयाचे झालयास ्यासाठी ्वतंि
अजग िहाऊजाकडे करावा ला्ेल. याकररता रकलप धारकाने

. 25,000/- ररत रकलप

रिाणे रररया शलक िहाऊजाकडे धनाकषावारे जिा करावे.
१५.

रकलप काया््वत झालयाची नंद - रकलप काया््वत झालयानंतर वीज रवतरण

कंपनीचे रकलप काया््वत झालयाबाबतचे रिाणपि रकलप रवकासक / रकलपधारक यांनी
िहाऊजा कायालयास सादर करावे. 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) यां्याकडू न रिारणत
केलेली वामषक (आमथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊजाकडे सादर करणे आव्यक आहे .

*********
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