
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (अपारंपररक 
ऊर्जा स्त्रोत) यापासून वीर्ज रनर्मितीच्या पारेषण 
संलग्न प्रकलपासंाठी एकरित धोरण-2015 
अतंर्गत प्रकलप उभारणेरवषयी कायगपध्दती. 

िहाराष्ट्र शासन 
उद्योर्, उर्जा व कािर्ार रवभार् 

शासन रनणगय क्रिाकंः  अपाऊ-2015/प्र.क्र.49/भार्-8/ऊर्जा-7, 
िंिालय, ि ंबई-400 032, 
 रदनाकं : 9 सप्टेंबर, 2015. 

वाचा :- 
1) शासन रनणगय क्रिाकं   उद्योर्, ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, शासन रनणगय क्र. अपाऊ-

2007/प्र.क्र.693/ऊर्जा-7, रद. 14 ऑक्टोबर, 2008. 
2) शासन रनणगय क्रिाकं,उद्योर्, ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, शासन रनणगय क्र. पवन-

2010/प्र.क्र.134/ऊर्जा-7, रद. 14 र्ज लै 2010. 
3) शासन रनणगय क्रिाकं,उद्योर्, ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, शासन रनणगय क्र. अपाऊ-

2014/प्र.क्र.144/ऊर्जा-7, रद. 30 ऑर्स्ट, 2014. 
4) शासन रनणगय क्रिाकं, उद्योर्, ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, शासन रनणगय क्र. अपाऊ-

2015/प्र.क्र.49/ऊर्जा-7, रद. 20 र्ज लै 2015. 
प्रस्तावना :- 
 नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतापंासून वीर्ज रनर्मितीचे अनन्य साधारण िहत्व लक्षात घेऊन 
वीर्ज रनर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकलपासंाठी रदनाकं 20 र्ज ल ै2015 अन्वये एकरित अपारंपररक 
ऊर्जा रनर्मिती धोरण-2015 र्जाहीर केले आहे. 
शासन रनणगय:-   

रदनाकं 20/07/2015 रोर्जी र्जाहीर झालेलया धोरणातंर्गत सिारवष्ट्ट पारेषण संलग्न 
प्रकलपासंाठी स्त्रोतरनहाय सरवस्तर कायगपध्दती परररशष्ट्ट अ,ब,क,ड,ई व फ न सार रवरहत करण्यात 
येत आहे. 

परररशष्ट्ट अ,ब,क,ड,ई व फ िध्ये निूद प्रकलपाचंी नोंदणी, िूलभतू स रवधा संिती, (ब,क,ड 
फ ) पारेषण र्जोड रशफारस आरण धोरणातील सोयी-सवलतींसाठी प्रकलप धारक / प्रकलप 
रवकासकाने िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा), प णे कायालयाकडे संपकग  साधावा.  
     पारेषण र्जोड संिती घेण्यासाठी प्रकलप धारक / प्रकलप रवकासकाने िहाराष्ट्र रा्य वीर्ज पारेषण 
कंपनी रल., ि ंबई व िहाराष्ट्र रा्य वीर्ज रवतरण कंपनी रल., ि ंबई या कायालयाकडे संपकग  साधावा. 

  नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतापंासून वीर्ज रनर्मितीचे प्रकलप अरधक संख्यनेे आस्थारपत 
व्हावते यादृष्ट्टीने िहाराष्ट्र रवद्य त रनयािक आयोर्ाकडून ख ला प्रवशे रनयिावली (Open Access 
Regulation) स्वतंिररत्या र्जाहीर करण्यात येईल. 
       सदर ऊर्जा प्रकलप प्रस्तावासंाठी आवश्यक असणाऱ्या रवरहत अर्जाचे नि ने िहाऊर्जा,प णे,याचं्या 
www.mahaurja.com  या संर्णक संकेत स्थळावर उपलब्ध आहेत. 
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सदर शासन रनणगय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201509141334275810 असा आहे. हा आदेश 
रडर्जीटल स्वाक्षरीने साक्षारंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे रा्यपाल याचं्या आदेशान सार व नावाने.  
 
 
 

 
               रो.प्र. र्जाधव 
 अवर सरचव 

प्रत, 
1) िा.ि ख्यिंिी याचंे प्रधान सरचव, िंिालय, ि ंबई 
2) िा. िंिी, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा याचंे खार्जर्ी सरचव, िंिालय, ि ंबई 
3) अध्यक्ष, िहाराष्ट्र रवद्य त रनयािक आयोर्, ि ंबई (पिाने) *** 
4) िा. ि ख्य सरचव, िहाराष्ट्र शासन, िंिालय, ि ंबई. 
5) अप्पर ि ख्य सरचव (सािान्य प्रशासन रवभार्), िंिालय, ि ंबई. 
6) अप्पर ि ख्य सरचव (रनयोर्जन), िंिालय, ि ंबई. 
7) अप्पर ि ख्य सरचव (िहसूल), िंिालय, ि ंबई. 
8) अप्पर ि ख्य सरचव (वने), िंिालय, ि ंबई. 
9) प्रधान सरचव (रवत्त), िंिालय, ि ंबई. 

10)  प्रधान सरचव (उद्योर्), िंिालय, ि ंबई. 
11)  प्रधान सरचव (आरदवासी), िंिालय, ि ंबई. 
12)  प्रधान सरचव (नर्र रवकास-2), िंिालय, ि ंबई. 
13)  प्रधान सरचव (ग्राि रवकास), िंिालय, ि ंबई. 
14)  प्रधान सरचव (पयावरण), िंिालय, ि ंबई 
15)  सरचव (सावगर्जरनक बाधंकाि रवभार्), िंिालय, ि ंबई. 
16)  िहासंचालक, िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा), येरवडा, प णे-411 006. 
17)  रवकास आय क्त (उद्योर्), उद्योर् संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, ि ंबई. 
18)  ि ख्य अरभयंता (रवद्य त), िहाराष्ट्र शासन, सावगर्जरनक बाधंकाि रवभार्, 
19)  प्रशासकीय इिारत, 3रा िर्जला, रािकृष्ट्ण चेंबूरकर िार्ग, चेंबूर (पूवग),ि ंबई-71. 
20)  व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त िंडळ सूिधार कंपनी िया.,ि ंबई-51. 
21)  व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त िंडळ रवतरण कंपनी िया.,ि ंबई-51. 
22)  व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त िंडळ रनर्मिती कंपनी िया.,ि ंबई-51. 
23)  व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त िंडळ पारेषण कंपनी िया.,ि ंबई-51. 
24)  ऊर्जा रवभार्ातील सवग कायासने. 
25)  रनवड नस्ती (ऊर्जा-7), उद्योर्, ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, िंिालय, ि ंबई. 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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                            (परररशष्ट्ट - अ) 
                पवन ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी कायगपद्धती  
         नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (अपारंपररक ऊर्जा स्त्रोत) यापासून वीर्ज रनर्मितीच्या 

पारेषण संलग्न प्रकलपांसाठी एकरित धोरण-2015 च्या अंतर्गत 5000 िे.व.ॅ क्षितेच ेपवन 

ऊर्जा प्रकलप उभारणीच ेउरिष्ट्ट रनरित केलेले आहे. 

१. कें द्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा िंिालय / राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान 

(National Institute for Wind Energy) (रनव)े, चने्नई यांचिेाफग त र्जाहीर होणाऱ्या तसेच 

खार्जर्ी रवकासकांिाफग त वारािापन करून राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (रनव)े, चने्नई यांनी 

प्रिारणत केलेलया सवग पवन ऊर्जा रनर्मितीक्षि स्थळांवर रवकरसत  होणाऱ्या  पवन  ऊर्जा  

प्रकलपांना रदनांक 20 र्ज लै 2015 च ेधोरण लारू् राहील. 

 नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा िंिालय / राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (रनव)े, चने्नई यांच्या 

तांरिक िार्गदशगक सूचना / रनयिांप्रिाणे असणाऱ्या प्रकलपांचचे प्रस्ताव स्वीकारले र्जातील. 

अशा िार्गदशगक सूचना / रनयि व यािध्ये भरवष्ट्यात वळेोवळेी होणारे बदल सदर धोरणांतर्गत 

पवन ऊर्जा प्रकलपाच्या आस्थापनेसाठी लार्ू राहतील. 

2.     शासनाच्या रदनांक 14 ऑक्टोबर 2008 च्या धोरणाच्या अन षंर्ाने 2000 िे.व.ॅ क्षितेच े

पवनऊर्जा प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतरच्या सवग पवन ऊर्जा प्रकलपांसाठी ही कायगपध्दती 

लार्ू राहील. 

3.    पवन ऊर्जा प्रकलपासाठी पारेषण र्जोडणी िंरू्जर करण्यासाठी प ढीलप्रिाणे कायगवाही 

करण्यात येईल.   

३.१   प्रकलप रवकासकाने पारेषण र्जोडणीच्या रशफारशीसाठी रवरहत नि न्यातील 

अर्जग िहाऊर्जाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. त्यािध्ये अन्य बाबींसह प्रकलपाची क्षिता, 

प्रकलपाच्या र्जारे्चा तपशील, िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीच्या र्जवळच्या उपकें द्राच ेनाव 

इ. बाबींचा सिावेश असेल. 
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 ३.२ सदर अर्जाची प्राथरिक छाननी करून िहाऊर्जाकडून तांरिक योग्यता 

अहवालासाठी िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीस व अर्जगदारास कळरवण्यात येईल. 

िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीने त्याआधारे तांरिक योग्यता अहवाल तयार करून 

िहाऊर्जाकडे त्याची प्रत पाठवावी. 

 ३.३ िहाऊर्जाकडे तांरिक योग्यता अहवाल प्राप्त झालयानंतर पवनऊर्जा 

रनर्मितीक्षि क्षेिात प्रकलप येत असलयाची खातरर्जिा करून िहापारेषण / िहारवतरण 

कंपनीकडे प्रकलपाच्या पारेषण र्जोडणीसाठी िहाऊर्जाकडून रशफारस करण्यात येईल.   

 ३.४ प्रकलप रवकासकाच्या पारेषण र्जोडणी संितीच्या अर्जाबाबत िहापारेषण 

कंपनीने र्रठत केलेलया पारेषण र्जोड सरितीच्या स्तरावर छाननी व रवचार रवरनिय 

करण्यात येईल. सदर सरितीची रचना व कायगकक्षेन सार सरितीकडून प्रकलपास पारेषण 

र्जोड संिती देण्याबाबत रनणगय घेण्यात येईल. तदपवूी सरितीकडून प्रकलपांतर्गत पवूी 

रदलेलया पारेषण र्जोड संितीचा आढावा घेण्यात येईल.  या िध्ये ्या प्रकलपांची प्रर्ती 

सिाधानकारक नाही, अशा प्रकलपांना रदलेली पारेषण र्जोड संिती प्रथि रि करण्यात येईल. 

सरितीच्या रनणगयान सार िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडून त्यांनी रवरहत केलेलया 

कायगपध्दतीन सार पारेषण र्जोडणीसाठी संिती देण्यात येईल. 

 पारेषण र्जोडणी हिी श लक :- 

 ३.५ पवन ऊर्जा प्रकलपािधून रनिाण होणारी वीर्ज िहापारेषण / िहारवतरण 

कंपनीच्या वीर्ज उपकें द्रास ि दतीत वहन करुन देण्यासाठी प्रकलप रवकासकास इतर श लका 

व्यरतररक्त हिी श लक ( परतावा देय) म्हणनू रुपये 1 लाख प्ररत िे.व.ॅ या प्रिाणे होणा-या 

रकिेचा धनाकषग िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडे सादर करावा लार्ेल. सदर धनाकषग 

िहापारेषणसाठी “िहापारेषण”  या नाव ेआरण िहारवतरणसाठी “िहारवतरण” या नाव ेि ंबई 

येथे देय असावा. 
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  ३.६ पवन ऊर्जा प्रकलपांना पारेषण र्जोड संिती रदलयानंतर प्रकलपांच्या रनष्ट्कासन 

व्यवस्थेची उभारणी िहापारेषण / िहारवतरण यांनी रदलेलया ि दतीत करणे आवश्यक आहे. 

प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी रनष्ट्कासन व्यवस्थेची उभारणी / स दृढीकरण / बदल  

िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी यांच्या तांरिक पररिाणान सार त्यांच्या िान्यतेने व 

देखरेखीखाली करावी. सदर रनष्ट्कासन व्यवस्थेच्या उभारणीच्या देखरेखीसाठी लार्णारे 

िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडून पयगवके्षण श लक (supervision charges) आकारले 

र्जाणार नाही. 

 र्जे प्रकलप रवकासक िहापारेषण / िहारवतरण यांनी रदलेलया ि दतीत रनष्ट्कासन 

व्यवस्था कायान्न्वत करतील त्यांच े हिी श लक िहापारेषण / िहारवतरण कडून प्रकलप 

रवकासकांना रबनव्यार्जी परत करण्यात येईल. 

 ३.७ प्रकलपाच्या रनष्ट्कासन व्यवस्थेची उभारणी िहापारेषण / िहारवतरण यांच्या 

रवरहत कायगपध्दतीन सार ि दतीत पूणग झाली नाही / काहीही प्रर्ती दाखरवली नाही तर 

संबरंधत प्रकलपाची पारेषण र्जोड संिती रि करण्यात येईल व प्रकलपांतर्गत रदलेले हिी 

श लक िहापारेषण / िहारवतरण यांच्याकडून र्जप्त करण्यात येईल. 

 ३.८ पारेषण र्जोडणीसाठी आवश्यक असणारी रनष्ट्कासन व्यवस्था रवरहत ि दतीत 

पणूग झाली नसलयास ककवा रनष्ट्कासन व्यवस्थेच्या उभारणीची काही प्रिाणात प्रर्ती झाली 

असलयास व रवकासकाने तशी रवनंती केलयास, रनष्ट्कासन व्यवस्थेच्या प्रर्तीचा आढावा 

घेऊन ि दतवाढीसाठी रवचार करण्यात येईल. 

 रनष्ट्कासन व्यवस्थेच्या उभारणीच्या प्रर्तीचा आढावा सरितीकडून घेण्यात येईल व 

त्यान सार पारेषण र्जोड ि दतवाढीचा रनणगय सरितीकडून घेण्यात येईल. रनष्ट्कासन 

व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी ि दतवाढ देण्यासाठी िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडून 

आकारण्यात येणारे श लक त्यांच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध् ा असेल.   
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 ३.९ प्रकलप रवकासकाने पवनऊर्जा प्रकलपासाठी उभारण्यात येणाऱ्या संकोषण 

कें द्रािध्ये (Pooling Station) उपलब्धतता आधाररत दर प्रणाली साठी लार्णारे िीटर (ABT 

Meter with Telecommunication) बसरवणे आवश्यक आहे. तसेच वीर्ज रनर्मितीची िारहती 

ररअल टाइि न्व्हर्जीबीरलटी RTU-DC, V-SAT िाफग त रा्य भार पारेषण कें द्राला (SLDC) 

उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. 

 ३.१० प्रकलपांची पारेषण र्जोडणी व रनष्ट्कासन व्यवस्था उभारणी यासाठी िहाराष्ट्र 

रा्य रवद्य त रनयािक आयोर्ाने र्जाहीर केलेले संबरंधत आदेश / रनयिावली यथायोग्य लार्ू 

राहतील. त्या अन षंर्ाने कायगवाही होत असलयाच ेिहापारेषण/ िहारवतरण कंपनी कडून 

खािी करण्यात येईल. 

४. प्रकलपांतर्गत उभारण्यात येणारी पवनऊर्जा र्जरनि ेही नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा 

िंिालय यांच्या धोरणान सार राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (रनव)े, चने्नई यांच्या िान्यताप्राप्त 

यादीिध्ये असणे आवश्यक आहे. 

५. पवनऊर्जा प्रकलपासाठी वनर्जिीन : वनर्जिीन अरधरनयि 1980 अंतर्गत 

वनर्जरिनीवर पवनऊर्जा प्रकलप रवकरसत करण्यासाठी प्रस्तारवत वनर्जिीन ही नवीन व 

नवीकरणीय ऊर्जा िंिालय यांच्याकडील राष्ट्रीय पवनऊर्जा संस्थान (रनव)े, चने्नई यांनी 

प्रिारणत केलेलया पवनऊर्जा रनर्मितीक्षि क्षेिात असलयाबाबतची पडताळणी करून िहाऊर्जा 

कायालयाकडून पवनऊर्जा प्रकलप उभारणीसाठी योग्यतेच ेपि देण्यात येईल. 

६. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (अपारंपररक ऊर्जा स्त्रोत) यापासून वीर्ज रनर्मितीच्या 

पारेषण संलग्न प्रकलपांसाठी एकरित धोरण-2015 अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या पवन ऊर्जा 

प्रकलपांसाठी प्रकलप रवकासकांना पवनऊर्जा प्रकलप रवकासक म्हणनू अरधकृतररत्या 

िहाऊर्जाकडे नोंदणी करणे आवश्यक राहील. 
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७. पवनऊर्जा प्रकलपाची नोंदणी :- 

 सदर धोरणांतर्गत प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांना रा्यात पवनऊर्जा प्रकलप 

रवकरसत करावयाचा असलयास व वीर्ज खरेदी करार करण्यासाठी ककवा ख ला प्रवशे िंरू्जर 

करण्यासाठी ककवा रनत्यनूतनशील ऊर्जा प्रिाणपिाद्वारे वीर्ज रवक्री िंरू्जर करण्यासाठी 

िहाऊर्जाकडे नोंदणी करणे बधंनकारक राहील.  सदर धोरणांतर्गत रनरित केलेलया ५००० 

िे.व.ॅ क्षितेच्या उिीष्ट्टापयंत नोंदणी ियारदत ठेवण्यात येईल. 

 ७.१ पवनऊर्जा प्रकलपातून रनिाण होणारी वीर्जेची रवक्री ्या िार्ाने करण्यात 

येणार आहे त्याची िारहती नोंदणी अर्जात निूद करणे आवश्यक राहील.  त्यान सार पवनऊर्जा 

प्रकलपाची नोंदणी करण्यात येईल.   

 ७.२ प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांच्याकडून पवनऊर्जा प्रकलप नोंदणीसाठी 

आवश्यक ती कार्दपि े व श लक यासह प्रस्ताव प्राप्त झालयानंतर प्रस्तावाची छाननी 

िहाऊर्जा कायालयाकडून करण्यात येईल. सवग आवश्यक कार्दपि ेव श लकासह प्रस्ताव 

पररपूणग असलयास िा. अध्यक्ष, िहाऊर्जा यांच्या िान्यतेने िहाऊर्जा कायालयाकडून 

प्रकलपाची नोंदणी करण्यात येईल.   

 ७.३ नोंदणी प्ररकया श लक, प्रकलप कायान्न्वत करण्यासाठी हिी श लक व रस्ते 

द रुस्ती श लक :- 

  पवनऊर्जा प्रकलप नोंदणीसाठी नोंदणी प्ररक्रया श लक रू. 3 लाख प्ररत िे.व.ॅ, 

हिी श लक रू. 5 लाख प्ररत िे.व.ॅ (परतावा देय - refundable) व रस्ते द रूस्ती श लक रू. 2 

लाख प्ररत िे.व.ॅ एवढे श लक िहाऊर्जाकडे अर्जा सोबत र्जिा कराव ेलार्ेल. 

 प्रकलपाची नोंदणी करण्यासाठी िहाऊर्जा कायालयाने रवरहत केलेला अर्जग  

िहाऊर्जाकडे सादर करावा. त्याबरोबर र्जिा करावयाची श लकाची रक्कि ही िहाऊर्जा 

कायालयाकडे धनाकषाव्दारे र्जिा करावी. तसेच सोबत र्जोडलेलया रववरण पिान सार रवरहत 

केलेली पररपणूग कार्दपि ेप्रस्तावा सोबत सादर करावी.    
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७.३.१  रदनांक 14-10-2008 च्या पवनऊर्जा धोरणांतर्गत 2000 िे.व.ॅ च े

उरिष्ट्ट पणूग झालयानंतर ्या पवनऊर्जा प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकाने प्रचरलत 

कायगपध्दतीन सार िूलभतू स रवधा संितीसाठी िहाऊर्जाकडे श लक अदा केले आहे अशा 

पवनऊर्जा प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकास त्याच प्रकलपासाठी या कायगपध्दती अंतर्गत 

प्रकलप नोंदणी करीता प न्हा श लक भरण्याची आवश्यकता नाही. 

 ७.४ रद. 14 ऑक्टोबर 2008 च्या धोरणांतर्गत 2000 िे.व.ॅ क्षितेच े पवन ऊर्जा 

प्रकलप कायान्न्वत झाले आहेत त्यानंतर कायान्न्वत झालेलया व होणा-या सवग पवनऊर्जा 

प्रकलपांना िहाऊर्जाकडे नोंदणी करणे आवश्यक राहील.   

८. प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी प्रकलप नोंदणीच्या प्रस्तावासोबत हिी श लक 

रक्कि रु. 5 लाख प्ररत िे.व.ॅ (परतावा देय - refundable) याप्रिाणे िहाऊर्जाकडे र्जिा 

करावयाची आहे. 

 प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी प्रकलप नोंदणी पिाच्या रदनांकापासून नऊ 

िरहन्यांच्या कालावधीत प्रकलप कायान्न्वत करणे बधंनकारक राहील. या कालावधीत 

कायान्न्वत न झालेलया प्रकलपाच ेहिी श लक र्जप्त करण्यात येईल.  प्रकलप रवकासक 

/ प्रकलपधारक यांचेकडून सदर प्रकलप रवरहत ि दतीत कायान्न्वत झालयाबाबतचा 

िहारवतरणचा अहवाल िहाऊर्जास सादर केलयानंतरच प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकास 

हिीश लकाची रक्कि रबनव्यार्जी परत केली र्जाईल. 

९. पवनऊर्जा प्रकलप उभारणीपवूी व उभारणीनंतरच्या आवश्यक त्या सवग कायदेशीर व 

वधैारनक बाबींची पतूगता प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी करणे आवश्यक आहे. तसेच 

प्रकलपासाठी आवश्यक असणा-या सवग परवानग्या, संितीपि े व ना-हरकत प्रिाणपिे 

संबरंधत रवभार्ाकडून परस्पर प्राप्त करून घेणे तसेच संबरंधत रवभार्ांच्या रनयिांच ेपालन 

करणे बधंनकारक राहील. याबाबतची सवगस्वी र्जबाबदारी प्रकलप रवकासक व प्रकलपधारक 
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यांची राहील. त्याबाबतचे व अन्य बाबींचा सिावेश असलेले िहाऊर्जाने रवरहत केलेले हिीपि 

/ हिीपि ेप्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी सादर करावीत. 

१०. शासन रनणगय क्र. अपाऊ-2007/प्र.क्र.693/ऊर्जा-7, रद.14.10.2008 अन्वये 

र्जाहीर करण्यात आलेलया धोरणांतर्गत 2000 िे.व.ॅ क्षितेच े उरिष्ट्ट पणूग झालयावर ्या 

पवनऊर्जा प्रकलपांना िहाऊर्जाकडून िूलभतू स रवधा संिती देण्यात आली आहे, तथारप 

प्रकलप अद्याप कायान्न्वत झालेले नाहीत, ते प्रकलप कायान्न्वत करण्यासाठी िहाऊर्जाकडून 

कायगपध्दती रनरित करून त्यान सार परहलया टप्प्यात कायान्न्वततेची कायगवाही करण्यात 

येईल.  सदर कायगपध्दती िहारवतरण /िहापारेषण यांना कळरवण्यात येईल.  त्यान सार 

िहाऊर्जाकडून रशफारस केलेले /कायान्न्वततेची संिती रदलेले प्रकलप िहारवतरणकडून 

कायान्न्वत करण्यात येतील.    

११. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीर्ज रनर्मितीच्या र्जाहीर झालेलया सदरच्या 

एकरित धोरणांतर्गत 1500 िे.व.ॅ क्षितेच ेपवनऊर्जा प्रकलप रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी 

बधंन पणूग करण्यासाठी कायान्न्वत करावयाच ेअसून आतापयंत कायान्न्वत झालेले प्रकलप व 

वरील ि िा क्र. १० अंतर्गत िहाऊर्जाने रनरित केलेलया कायगपध्दतीन सार परहलया टप्प्यात 

कायान्न्वत झालेले प्रकलप रवचारात घेतलयानंतरच 1500 िे.व.ॅ िधील उवगररत क्षितेचे 

प्रकलप कायान्न्वत करण्यासाठी द सऱ्या टप्प्यात खालील कायगपध्दती अवलंबण्यात येईल. 

 ११.१ सदर टप्प्यात प्रकलप कायान्न्वत करण्यासाठी िहाऊर्जाकडे प्राप्त झालेलया 

प्रथि पररपणूग प्रस्तावातील प्रकलपांचा प्रथि प्राध्यान्याने रवचार करण्यात येईल या प्रकलपांना 

िहारवतरण कंपनीकडील प्रकलप कायान्न्वततेची परवानर्ी (PTC) देण् याबाबत 

िहाऊर्जाकडून रशफारस करण्यासाठी प्रकलपांना खालीलप्रिाणे रवरहत केलेलया र् णांकन 

पध्दतीन सार रनकषांची पतूगता करून सवगच्या सवग 16 र् ण प्राप्त करणे आवश्यक राहील. 

 र् णांकन पध्दती :- 

 प ढील रनकषांन सार तपासणी करुन प ढीलप्रिाणे र् ण देण्यात येतील : - 



शासन रनणगय क्रिांकः : अपाऊ-2015/प्र.क्र.49/भार्-8/ऊर्जा-7,  

 

पषृ्ट्ठ 45 पैकी 10 

(अ) सदर कायगपध्दतीन सार आवश्यक असलेली सवग कार्दपि ेव श लक पररपणूग 

असणे  - 4 र् ण 

 (ब)  प्रकलप / र्जरनिांची उभारणी पणूग असणे - 4 र् ण 

 (क) पवनऊर्जा र्जरनि / र्जरनिांपासून संकोषण कें द्रापयंतची (pooling station)         

रनष्ट्कासन व्यवस्था पूणग असणे तसेच संकोषण कें द्र (pooling station) 

कायान्न्वत असणे - 4 र् ण 

 (ड) संकोषण कें द्रापासून (pooling station) िहारवतरण / िहापारेषणच्या 

उपकें द्रापयंतची उच्च दाब रनष्ट्कासन व्यवस्था पूणग असणे - 4 र् ण 

         वर निूद केलेले रनकषांची पतूगतेबाबत खािी करण्यासाठी िहारवतरण 

/िहापारेषण यांच्या प्ररतरनधी सिवते िहाऊर्जाच े प्ररतरनधी व प्रकलप रवकासक / 

प्रकलपधारक यांच्याकडून प्रकलपांची प्रत्यक्षररत्या संय क्त स्थळ तपासणी (joint site 

inspection) केली र्जाईल. वरील ब, क व ड यांच ेर् णांकन संय क्त तपासणी पथकाकडून 

करण्यात येईल. संय क्त तपासणीनंतर ्या प्रकलपांना 16 र् ण प्राप्त झाले आहेत अशा नवीन 

पररपूणग प्रस्तावांच्या प्रकलपांसंदभात र् णांकनान सार िहारवतरण कंपनीकडे प्रकलप 

कायान्न्वततेची परवानर्ी (PTC) देण् याबाबत िहाऊर्जाकडून रशफारस करण्यात येईल. 

िहारवतरण कंपनीकडील प्रकलप कायान्न्वततेची परवानर्ी (PTC) रिळालयानंतर त्यांना 

िहाऊर्जाकडून प्रकलप कायान्न्वततेची संिती देण्यात येईल. त्यान सार िहारवतरण 

कंपनीकडून प्रकलप कायान्न्वत करण्यात येतील. 

 ११.२   वरील प्रिाणे कायगवाही झालयानंतर वरील ि िा क्र. १० अंतर्गत िहाऊर्जाने 

रनरित केलेलया कायगपध्दतीच्या अन षंर्ाने र्जे प्रकलप कायान्न्वत होऊ शकले नाहीत ते  

प्रकलप प न्हा रवचारात घेण्यात येतील. सदर रतसऱ्या टप्प्यातही वरील प्रिाणे र् णांकन पध्दती 

लार्ू करण्यात येईल. त्यान सार प्रकलप कायान्न्वततेची कायगवाही करण्यात येईल. सदर 
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र् णांकन पध्दतीन सार प्रकलप कायान्न्वत करण्याची कायगवाही सदर धोरणांतर्गत रदलेलया 

1500 िे.व.ॅ क्षितेच ेउरिष्ट्ट पूणग होईपयंत वरील टप्प्यांन सार कायगवाही चालू ठेवण्यात येईल. 

१२.  वरील ि िा क्र.10 व 11 न सार रवरवध टप्प्यांन सार प्रकलप कायान्न्वत झालयाच्या 

अन षंर्ाने प्रकलप नोंदणीची कायगवाही करण्यात येईल. 

१३. िहाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यात येणा-या पवनऊर्जा प्रकलपांना नवीन व नवीकरणीय 

ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठीच े - 2015 च्या धोरणांतर्गत देय असणा-या सोयी 

सवलती व सूट लार्ू राहतील. संबरंधत प्रकलपाच्या नोंदणीपिात याबाबत उल्लेख करण्यात 

येईल. 

१४. प्रकलप रवकासक/प्रकलपधारकाने िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीच्या संितीने 

प्रकलपाची रवद्य त प्रणालीशी (Grid) र्जोडणी करून प्रकलप कायान्न्वत करावा. प्रकलप 

कायान्न्वत झालयानंतर तो कायान्न्वत झालयाबाबतचा रवतरण परवानाधारक कंपनीचा 

अहवाल िहाऊर्जा कायालयास सादर करावा. सदर अहवालािध्ये पवन ऊर्जा र्जरनिांचा 

िहाऊर्जाने रदलेला क्रिांक तसेच सदरच े पवन ऊर्जा र्जरनि ्या फीडरला र्जोडले आहे 

त्याबाबतच्या िारहतीचा सिावशे असणे आवश्यक आहे. 

१५. वीर्ज खरेदी करार / ख ला प्रवशे िंर्ज रीबाबत कायगवाही िहारवतरण / िहापारेषण 

कंपनीबरोबर झालयानंतर लरे्चच प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांना त्याची प्रत िहाऊर्जा 

कायालयास सादर करणे आवश्यक राहील.   

१५.१   शासनाच्या रद. 14-10-2008 च्या धोरणांतर्गत 2000 िे.व.ॅ क्षितेच ेउरिष्ट्ट 

पणूग झालयानंतर कायान्न्वत झालेलया व वीर्ज खरेदी करार झालेलया प्रकलपांची नोंदणी होत 

असलयाची खातरर्जिा िहारवतरण कंपनीकडून करण्यात येईल. 

१५.२      प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी 

प्रकलपातून रनिाण झालेलया रवर्जेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) 
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यांच्याकडून प्रिारणत केलेली वार्मषक (आर्मथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊर्जाकडे सादर करणे 

आवश्यक आहे. 

१६. पवनऊर्जा प्रकलपांना रदलेलया प्रकलप नोंदणी पिाच्या रदनांकापासून नऊ 

िरहन्यांच्या कालावधीत प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकास योग्य व सिथगनीय कारणांि ळे 

प्रकलप कायान्न्वत होऊ शकला नाही तर सदर कालावधी संपण्याच्या आत प्रकलपाच्या 

रवलंबाबाबत सिथगनीय कारणांसह प्रस्ताव सादर केलयास िहाऊर्जा कायालयाकडून 

तपासणीअंती ि दतवाढ देण्यात येईल. 

१६.१ ि दतवाढ श लक :- 

 िहाऊर्जा कायालयाकडून रदलेलया प्रकलप नोंदणी पिातील ि दतीिध्ये र्जास्तीत 

र्जास्त 12 िरहन्याची ि दतवाढ दोन टप्प्यात देण्यात येईल. परहलया टप्प्यात रू. 1 लाख प्ररत 

िे.व.ॅ एवढे ि दतवाढीसाठी श लक आकारून 6 िरहन्यांची ि दतवाढ प्रर्तीचा आढावा घेऊन 

िहाऊर्जा कायालयाकडून देण्यात येईल. 

 द सऱ्या टप्प्यातील 6 िरहन्यांची ि दतवाढ हवी असलयास प्रकलपाच्या कािाच्या 

प्रर्तीचा आढावा घेऊन व 2 लाख रूपये प्ररत िे.व.ॅ ि दतवाढीच े एवढे श लक आकारून 

िहाऊर्जा कायालयाकडून ि दतवाढ देण्यात येईल. 

 श लकाची रक्कि संबरंधतांना आर्ाऊ स्वरूपात िहाऊर्जाकडे र्जिा करावी लार्ेल. 

ि दतवाढ रदलेलया 12 िरहन्याच्या कालावधीत प्रकलप कायान्न्वत झाले नाहीत तर प्रकलपांचे 

हिी श लक आपोआप र्जप्त होईल. 

१७. पवन ऊर्जा प्रकलपांची र्जार्ा बदलणे / प्रकलपाची नोंदणी एका प्रकलपा धारकाकडून 

द सऱ्या प्रकलप धारकाच्या नाव ेकरणे / प्रकलपाची िालकी हस्तांतरीत करणे / प्रकलपाच्या 

नोंदणीपिात द रुस्ती करणे इत्यादी बाबी िहाऊर्जा स्तरावर रनरित केलेलया 

कायगपध्दतीन सार करण्यात येतील.   
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१८. पवनऊर्जा प्रकलपांच्या अन षंर्ाने रस्ते द रुस्ती : सदर धोरणांतर्गत आस्थारपत     

होणा-या पवनऊर्जा प्रकलपांना शासन रनणगय क्र. अपाऊ-2013/प्र.क्र.121/ऊर्जा-7             

रद. 21.08.2013 यािधील रस्तेद रुस्ती रवषयक तरत दी लार्ू राहतील. 

१९. पवनऊर्जा प्रकलप पररसरातील अन्स्तत्वात असलेले ग्रािीण िार्ग व इतर रर्जलहा िार्ग 

पवनऊर्जा प्रकलपांच्या अवर्जड यंिसाि ग्रीच्या वाहत कीि ळे बारधत/नाद रुस्त झालयास र्जे 

काही स दृढीकरण/िर्जब तीकरण/ स धारणा अथवा द रुस्ती करावी लार्ेल अशा कािाचा 

यािध्ये सिावशे असेल. यािध्ये सिारवष्ट्ट करावयाची कािे व हाती घ्यावयाची कािे याबाबत 

शासनाने र्रठत केलेलया पवनऊर्जा प्रकलप रस्ते द रुस्ती रा्यस्तरीय सरितीने रशफारस 

केलयानंतर अशा कािांना िहाऊर्जाकडून प्रशासकीय िान्यता देण्यात येईल व सदर कािे 

सावगर्जरनक बांधकाि रवभार्ािाफग त करण्यात येतील. 

 १९.1 पवन ऊर्जा प्रकलपाच्या यंिसाि ग्रीची वाहतूक करण्यासाठी पवनऊर्जा प्रकलप 

रवकासक / प्रकलपधारक यांनी अन्स्तत्वात असलेलया सावगर्जरनक बांधकाि रवभार् / रर्जलहा 

पररषद यांच्या कायगक्षेिातील वरील प्रकारच्या रस्त्यांरशवाय अन्य रस्त्याचंा वापर केलयास व 

अशा रस्त्यांची स धारणा/ िर्जब तीकरण/ स दृढीकरण इ. कािे करण्याची आवश्यकता 

भासलयास प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक सदर कािे स्वखचाने करून घेतील. या 

कािासाठी त्यांना संबरंधत रवभार्ाची म्हणर्जेच सावगर्जरनक बांधकाि रवभार् / रर्जलहा पररषद 

यांची परवानर्ी घ्यावी लार्ेल. 

२०. पवनऊर्जा प्रकलपांच ेररपॉवकरर् (Re-powering) : प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक 

यांना पवनऊर्जा प्रकलप स्थळी असलेला अन कूल वाव रवचारात घेऊन पवूीच्या धोरणांतर्गत 

आस्थारपत केलेलया किी क्षितेच्या पवनऊर्जा र्जरनिांऐवर्जी उच्चति स धाररत तंिज्ञानावर 

आधाररत व अरधक क्षितेची पवनऊर्जा र्जरनि ेआस्थारपत (re-powering) करता येतील. 

यासाठी कें द्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा िंिालयाची यारवषयीची िार्गदशगक तत्वे 

लार्ू राहतील. अशा प्रकलपांची िहाऊर्जाकडे प्रकलप नोंदणी करणे बधंनकारक राहील. 
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२१. प्रकलपांची प्रत्यक्ष अंिलबर्जावणी करताना प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक 

यांच्याकडून कायगपध्दतीचा भंर् झालयास तसेच याव्यरतररक्त अन्य काही बाबी उद्भवलयास / 

रनदशगनास आलयास त्याबाबत िहाऊर्जा कायालयाकडून योग्य ती कायगवाही करण्यात 

येईल. पवनऊर्जा प्रकलपांची अंिलबर्जावणी करताना ्या बाबींचा सिावशे कायगपध्दतीत 

झालेला नाही अशा बाबींवर िहाऊर्जाकडून योग्य ते रनणगय घेण्यात येतील. 

 २२. सदर कायगपध्दतीिधील रवरवध टप्प्यावरील िहाऊर्जाकडे र्जिा करावयाच ेश लक हे 

धनाकषग स्वरुपात भराव ेलार्ेल. सदर धनाकषग 'िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण' प णे या 

नाव ेदेय असावा. 

 

       ******* 
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    र ( रववरणपि ) 
 
        िहाऊर्जाकडे पवन ऊर्जा प्रकलप नोंदणी करण्यासाठी अर्जासोबत र्जोडावयाची  

साक्षांरकत (Attested) कार्दपि—े 

  (१) पवन रवद्य त र्जरनिाची तांरिक िारहती, पॉवर कव्हग, िान्यताप्राप्त राष्ट्रीय /    

आंतरराष्ट्रीय संस्थेच ेचाचणी प्रिाणपि (Type Test Certificate). 

  (२)  िहारवतरण / िहापारेषणच्या रवद्य त प्रणालीशी (Grid-Connectivity) 

र्जोडणीच्या  परवानर्ीची प्रत. 

 (३)  पवनऊर्जा प्रकलप उभारण्यात येणाऱ्या र्जारे्ची कार्दपि े(नोंदणीकृत खरेदी 

खत / र्जार्ा भाडेपट्टीने असलयास किीत किी 30 वषासाठी नोंदणीकृत भाडेकरार तसेच 

र्जारे्चा 7/12 उतारा. पवन ऊर्जा प्रकलप वन र्जरिनीवर उभारावयाच े असलयास कें द्र 

शासनाच्या िार्गदशगक सूचनांन सार वन रवभार्ासिवते भाडेपट्टा करारनाम्याची प्रत. 

 (४)  भ-ूरवज्ञान व खरनकिग रवभार्ाच ेना-हरकत प्रिाणपि. 

 (५) पवनऊर्जा प्रकलप पररसरातील स्थारनक स्वरा्य संस्थेच े(उदा. ग्रािपंचायत) 

प्रकलप उभारणीसाठी ना-हरकत प्रिाणपि - प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांना 

स्थारनक स्वरा्य संस्थेकडे त्यांचे ना-हरकत प्रिाणपि रिळणेसाठी केलेलया अर्जाची प्रत 

िहाऊर्जाकडे सादर करावयाची आहे. स्थारनक स्वरा्य संस्थेने अर्जग प्राप्त झालयापासून 30 

रदवसांच्या कालावधीत ना-हरकत प्रिाणपि देणे आवश्यक आहे. 30 रदवसांच्या 

कालावधीनंतरही स्थारनक स्वरा्य संस्थेने ना-हरकत प्रिाणपि न रदलयास प्रकलप 

उभारणेसाठी संबरंधत स्थारनक स्वरा्य संस्थेची हरकत नसलयाच ेग्राह्य धरण्यात येईल. 

 (६)   िहाऊर्जा कायालयाने रवरहत केलेलया नि न्यातील नोटराई्ड हिीपि. 

 
    ******* 
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   (परररशष्ट्ट - ब) 
 

      ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी कायगपध्दती. 

 सदर धोरणान सार सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपासाठी 1000 िे.व.ॅ क्षितेच ेउरिष्ट्ट रनरित 

करण्यात आले आहे.   

 साखर कारखान्यांना सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपासाठी नवीन धोरणान्वये 

प्रोत्साहनात्िक बाबी लार्ू करण्यासाठी िहाराष्ट्र रवद्य त रनयािक आयोर्ाने र्जाहीर 

केलयान सार 45 टक्के व त्यापेक्षा अरधक टॉकपर् सायकल कायगक्षितेची पािता पणूग करावी 

लार्ेल. 

 पारेषण र्जोड रशफारस :-- 

१. ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपाकररता 

िहारवतरण / िहापारेषण कंपनीकडून पारेषण र्जोड संिती रिळण्यासाठी प्रकलपधारकाने 

खालील बाबींची पूतगता िहाऊर्जाकडे करावी. त्याबाबत तपासणी करून िहाऊर्जा 

कायालयाकडून प्रकलपधारकास पारेषण र्जोडणीसाठी रशफारसपि देण्यात येईल. त्यासाठी 

प ढीलप्रिाणे कार्दपि ेिहाऊर्जा कायालयाकडे सादर करावीत. 

(अ) िहाऊर्जाने रवरहत केलेलया अर्जािध्ये प्रकलपाची िारहती. तसेच प्रकलपािधून 

उपलब्ध होणारी वीर्ज िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीच्या ्या वीर्ज उपकें द्रास वहन केली 

र्जाणार आहे त्या संबरंधत वीर्ज उपकें द्राची िारहती.   

  (ब) कारखाना कायगक्षेिात र्ाळपासाठी उपलब्ध होऊ शकणा-या ऊसाची सक्षि 

प्रारधका-याकडील प्रिारणत िारहती.  

(क) िहारवतरण / िहापारेषण वीर्ज उपकें द्राची प्रिारणत एकरेषीय आकृती (single 

line diagram). 

 (ड) सरवस्तर प्रकलप अहवाल (Detailed Project Report) 
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२. िूलभतू स रवधा संिती - सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण 

कंपनीकडून पारेषण र्जोड संिती (Grid Connectivity) प्राप्त झालयानंतर प्रकलपधारकाने 

िूलभतू स रवधा संिती रिळण्यासाठी खाली निूद केलयाप्रिाणे साक्षांरकत (Attested) 

कार्दपि ेरवरहत केलेलया श लकासह िहाऊर्जाकडे सादर करावीत. 

 (अ) प्रकलप रवकरसत करण्याबाबत संचालक िंडळाचा ठराव 

 (ब) प्रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण यांचेकडून रिळालेली पारेषण र्जोड संिती. 

 (क) साखर आय क्तालयाकडील ना-हरकत दाखला (खार्जर्ी कारखाने वर्ळून) 

 (ड) र्जार्ा िालकीसंबधंीची कार्दपि े उदा. नोंदणीकृत खरेदी खत व 7/12 

उतारा. 

 (इ) िहाऊर्जा कायालयाने रवरहत केलयान सार नोटराई्ड हिीपि. 

 िूलभतू स रवधा संिती श लक :- 

 २.१   प्रकलप रवकासक/ प्रकलप धारक यांनी िूलभतू स रवधा संिती श लक रू. 1 

लाख प्ररत िे.व.ॅ (स्थारपत क्षितेन सार) याप्रिाणे िहाऊर्जा कायालयाकडे धनाकषाद्वारे र्जिा 

कराव.े सदर धनाकषग “िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण” प णे यांच्या नाव े देय असावा.   

प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांचकेडून सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपासाठी िूलभतू स रवधा 

संितीकरीता आवश्यक ती कार्दपि ेव श लक यासह प्रस्ताव प्राप्त झालयानंतर प्रस्तावाची 

छाननी िहाऊर्जा कायालयाकडून करण्यात येईल. याप्रिाणे सवग आवश्यक कार्दपिांची 

पतूगता झालयानंतर प्रस्ताव पररपणूग असलयास प्रकलपधारकास िा. अध्यक्ष, िहाऊर्जा यांच्या 

िान्यतेने िहाऊर्जा कायालयाकडून िूलभतू स रवधा संिती देण्यात येईल. 

 २.२ यापवूीच्या शासन रनणगय रद. 14-10-2008 व 30-08-2014 अन्वये र्जाहीर 

केलेलया अपारंपररक ऊर्जा धोरणान सार िूलभतू स रवधा संिती देण्यात आलेलया सहवीर्ज 

रनर्मिती प्रकलपांसाठी शासन रवरहत कायगपध्दती रद. 14-07-2010 िधील तरत दी लार्ू 
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राहतील. अशा प्रकलपांना नवीन धोरणान सार प न्हा िूलभतू स रवधा संिती घेण्याची 

आवश्यकता राहणार नाही. 

३. ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपांचा वीर्ज खरेदी 

करार करण्यासाठी ककवा ख ला प्रवशे िंरू्जर करण्यासाठी ककवा रनत्यनूतनशील ऊर्जा 

प्रिाणपिाद्वारे वीर्ज रवक्री िंरू्जर करण्यासाठी िहाऊर्जाकडून िूलभतू स रवधा संिती घेणे 

बधंनकारक आहे.   सदर धोरणांतर्गत रनरित केलेलया १००० िे.व.ॅ क्षितेच्या उिीष्ट्टांपयंत 

िूलभतू स रवधा संिती ियारदत ठेवण्यात येईल. 

४.   वीर्ज खरेदी करार / ख ला प्रवशे िंर्ज रीबाबत कायगवाही िहारवतरण / िहापारेषण 

कंपनीबरोबर झालयानंतर लरे्चच प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांना त्याची प्रत 

िहाऊर्जा कायालयास सादर करणे आवश्यक राहील.   

५. ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलप उभारणीपवूी व 

उभारणीनंतरच्या आवश्यक त्या सवग कायदेशीर व वधैारनक बाबींची पतूगता प्रकलप रवकासक 

/ प्रकलपधारक यांनी करणे आवश्यक आहे. 

 प्रकलपासाठी आवश्यक असणा-या सवग परवानग्या, संितीपि े व ना-हरकत 

प्रिाणपि ेसंबरंधत रवभार्ाकडून परस्पर प्राप्त करून घेणे तसेच संबरंधत रवभार्ांच्या रनयिांचे 

पालन करणे बंधनकारक राहील. 

 याबाबतची सवगस्वी र्जबाबदारी प्रकलप रवकासक व प्रकलपधारक यांची राहील. 

त्याबाबतच ेव अन्य बाबींचा सिावशे असलेले िहाऊर्जाने रवरहत केलेले हिीपि / हिीपिे 

प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी सादर करावीत. 

६. साखर कारखान्यांनी ऊसाच ेरचपाड व सभासद शेतकऱ्यांच्या शेतातील ऊसाच ेपाचट 

वर्ळता इतर कोणताही कृरष अवशेष (बायोिास) इंधन म्हणून प्रकलपािध्ये वापरणे अपेरक्षत 

नाही. 
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७. इतर श लक :- 

प्रकलपांतर्गत िूलभतू स रवधा संिती वर्ळता अन्य कोणत्याही बाबींसाठी, उदा. 

प्रकलपाच्या नावात / िालकीिध्ये बदल करावयाचा झालयास, प्रकलपधारकास िहाऊर्जा 

कायालयाकडे स्वतंि अर्जग करावा लार्ेल. त्याबाबतची कायगवाही िहाऊर्जा कायालयाकडून 

करण्यात येईल. त् यासाठी प्ररक्रया श लक रु.25,000/- प्ररत प्रकलप प्रिाणे िहाऊर्जाकडे 

धनाकषग स्वरुपात र्जिा कराव ेलार्ेल. 

८. प्रकलप कायान्न्वत झालयाची नोंद - प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर संबरंधत वीर्ज 

रवतरण कंपनीचे प्रकलप कायान्न्वत झालयाबाबतच े प्रिाणपि प्रकलप रवकासक / 

प्रकलपधारक यांनी िहाऊर्जा कायालयास सादर कराव.े यानंतर प्रकलप कायान्न्वत झालयाची 

नोंद िहाऊर्जाकडे करण्यात येईल. 

९. प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी प्रकलपातून 

रनिाण झालेलया रवर्जेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) यांच्याकडून प्रिारणत 

केलेली वार्मषक (आर्मथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊर्जाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. 

१०. ऊसाच्या  रचपाडांवर आधाररत सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपांना ऊस खरेदी करात 100 

टक्के सूट रिळण्यासाठी प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकाने िहाऊर्जाकडील िूलभतू 

स रवधा संिती प्राप्त करून घेणे तसेच िहारवतरणबरोबर वीर्ज खरेदी करार करणे बधंनकारक 

राहील. 

 १०.१  ऊस खरेदी करात सूट रिळण्यासाठी प्रकलपािधून अरतररक्त पारेरषत वीर्ज 

रकिान 3 िे.व.ॅ(35 लाख य रनट) वा त्यापेक्षा अरधक असणे बधंनकारक राहील. शासन रनणगय 

रदनांक 31 र्जानेवारी 2014 िधील ि िा क्र. 3 (1) िधील अरतररक्त पारेरषत वीर्जेसंबधंी तरतूद 

वर्ळता इतर तरत दी या धोरणांतर्गत प्रकलपांना लार्ू राहतील. 

११. ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषावर आधाररत सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी रनष्ट्कासन 

व्यवस्थेची उभारणी व खचग याबाबत िहाराष्ट्र वीर्ज रनयािक आयोर्ाची रनयिावली व आदेश 
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लार्ू राहतील. सदर रनष्ट्कासन व्यवस्था उभारणीसाठी घेण्यात येणारे पयगवके्षण श लक 

(supervision charges) लार्ू राहणार नाही. 

  ११.१ सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठीची रनष्ट्कासन व्यवस्था ग्रीड स ररक्षततेच्या 

दृष्ट्टीने िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त रवतरण कंपनी 

यांच्याकडे हस्तांतररत करणे बधंनकारक राहील. 

१२. या धोरणांतर्गत कायान्न्वत केलेलया सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपांना धोरणािध्ये निूद 

केलेलया रोर्जर्ार आरण सािारर्जक र्जबाबदारी रवषयक तरत दी लार्ू आहेत. त्याबाबत 

केलेलया कायगवाहीची िारहती प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकाने स्थारनक ग्रािपंचायतीकडे 

दरवषी (आर्मथक वषग) सादर करावी. तसेच रर्जलह्याची संकरलत िारहती रर्जलहा पररषदेने 

िहाऊर्जाकडे प्रत्येक वषाअखेर (आर्मथक वषग) सादर करावी. 

 

    ****** 
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   (परररशष्ट्ट - क) 
  लघ  र्जल रवद्य त रनर्मिती प्रकलपांसाठी कायगपध्दती. 

           सदर धोरणान्वये रा्यातील 25 िे.व.ॅ क्षितेपयंत सवग प्रकारच ेलघ र्जल रवद्य त 

रनर्मिती प्रकलपास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.  यासाठी 400 िे.व.ॅ क्षितेच ेलघ  

र्जल रवद्य त रनर्मिती प्रकलप रवकरसत करण्याच ेउरिष्ट्ट ठेवण्यात आले आहे. 

१. लघ  र्जल रवद्य त रनर्मिती प्रकलपांसाठी र्जल संपदा रवभार्ाकडून प्रकलप 

स्थळाच ेवाटप आरण प्रकलपाची िंर्ज री देण्यात येत असून सदर प्रकलपांना संबरंधत 

रवभार्ाच ेधोरण लारू् राहील. 

२. िूलभतू स रवधा संिती - प्रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीकडून 

पारेषण र्जोड संिती प्राप्त झालयानंतर प्रकलपधारकाकडून िूलभतू स रवधा संिती 

रिळण्यासाठी खाली निूद केलयाप्रिाणे साक्षारंकत (Attested) कार्दपि े रवरहत 

केलेलया श लकासह िहाऊर्जाकडे सादर करावीत. 

(अ) प्रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीकडून रिळालेली पारेषण 

र्जोड संिती 

 (ब) सरवस्तर प्रकलप अहवाल (Detailed Project Report) 

 (क) प्रकलप अहवाल िंर्ज रीचे संबरंधत संकलप रचि कायालयाच ेपि 

 (ड) र्जल संपदा रवभार्ासोबत झालेला प्रकलप रवकसन करार   

 (इ) िहाऊर्जा कायालयाने रवरहत केलेले नोटराई्ड हिीपि 

 २.१  सदर धोरणांतर्गत रनरित केलेलया ४०० िे.व.ॅ क्षितेच्या उिीष्ट्टांपयंत िूलभतू 

स रवधा संिती ियारदत ठेवण्यात येईल. 

 २.२ िूलभतू स रवधा संिती श लक :-   िूलभतू स रवधा संिती श लक रू. 1 लाख प्ररत 

िे.व.ॅ याप्रिाणे िहाऊर्जा कायालयाकडे धनाकषाद्वारे र्जिा कराव.े  सदर धनाकषग 

िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण, प णे यांच्या नाव ेदेय असावा. 
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  प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांचकेडून लघ र्जल रवद्य त रनर्मिती 

प्रकलपासाठी िूलभतू स रवधा संितीकरीता आवश्यक ती कार्दपि ेव श लक यासह 

प्रस्ताव प्राप्त झालयानंतर प्रस्तावाची छाननी िहाऊर्जा कायालयाकडून करण्यात 

येईल. 

  याप्रिाणे सवग आवश्यक कार्दपिांची पूतगता झालयानंतर प्रस्ताव पररपणूग 

असलयास प्रकलपधारकास िा. अध्यक्ष, िहाऊर्जा यांच्या िान्यतेने िहाऊर्जा 

कायालयाकडून िूलभतू स रवधा संिती देण्यात येईल. 

 २.३ शासन रनणगय रद. 14-10-2008 व 30-08-2014 अन्वये र्जाहीर केलेलया 

अपारंपररक ऊर्जा धोरणान सार िूलभतू स रवधा संिती देण्यात आलेलया लघ र्जल 

रवद्य त रनर्मिती प्रकलपांना त्या धोरणातील तरत दी लार्ू असून नवीन धोरणान सार 

प न्हा िूलभतू स रवधा संिती घेण्याची आवश्यकता राहणार नाही. 

 प्रकलप कायान्न्वत झालयाची नोंद:-- 

3. प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर संबरंधत वीर्ज रवतरण कंपनीच े प्रकलप कायान्न्वत 

झालयाबाबतचे प्रिाणपि प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी िहाऊर्जा कायालयास 

सादर कराव.े यानंतर प्रकलप कायान्न्वत झालयाची नोंद िहाऊर्जाकडे करण्यात येईल. 

४. प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी प्रकलपातून 

रनिाण झालेलया रवर्जेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) यांच्याकडून प्रिारणत 

केलेली वार्मषक (आर्मथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊर्जाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. 

५. लघ र्जल रवद्य त रनर्मिती प्रकलप उभारणीपवूी व उभारणीनंतरच्या आवश्यक त्या सवग 

कायदेशीर व वधैारनक बाबींची पतूगता प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी करणे आवश्यक 

आहे. 
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प्रकलपासाठी आवश्यक असणा-या सवग परवानग्या, संितीपि ेव ना-हरकत प्रिाणपिे 

संबरंधत रवभार्ाकडून परस्पर प्राप्त करून घेणे तसेच संबरंधत रवभार्ांच्या रनयिांच ेपालन 

करणे बधंनकारक राहील. 

याबाबतची सवगस्वी र्जबाबदारी प्रकलप रवकासक व प्रकलपधारक यांची राहील. 

त्याबाबतच ेव अन्य बाबींचा सिावशे असलेले िहाऊर्जाने रवरहत केलेले हिीपि / हिीपिे 

प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी सादर करावीत. 

६. रनष्ट्कासन व्यवस्थेचा खचग:- 

  रनष्ट्कासन व्यवस्थेच्या खचापोटी देय असलेलया अथगसहाय्यासाठी िहाराष्ट्र 

रा्य रवद्य त पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त रवतरण कंपनीने िंरू्जर केलेले 

अंदार्जपिक आरण त्यांनी प्रिारणत केलेलया प्रत्यक्ष खचाची रक्कि यांपैकी र्जी किी 

असेल ती रक्कि परंत  किाल ियादा रु.1 कोटी प्ररत प्रकलप रनष्ट्कासन व्यवस्थेचा 

खचग म्हणनू रृ्रहत धरण्यात येईल. 

 अथग सहाय्य :- 

 ६.१ लघ  र्जल रवद्य त रनर्मिती प्रकलपांसाठी प्रकलप रवकासकाने / प्रकलपधारकाने 

स्वखचाने उभारलेलया रनष्ट्कासन व्यवस्थेसाठी प्ररत प्रकलप किाल रु.1 कोटी एवढी 

रक्कि अथगसहाय्य म्हणनू िहाऊर्जाकडून प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांना 

हररत ऊर्जा रनधीिधून रनधीच्या उपलब्धतेन सार परतावा स्वरूपात देण्यात येईल. 

 सदर परतावा संबरंधत परवानाधारक वीर्ज रवतरण / वीर्ज पारेषण कंपनीस रनष्ट्कासन 

व्यवस्था हस्तांतररत केलयानंतर हररत ऊर्जा रनधीच्या उपलब्धतेन सार देण्यात येईल. 

७. भांडवली अन दान:- 

  लघ  र्जल रवद्य त रनर्मिती प्रकलपांना भांडवली अन दान देय राहील. सदर 

भांडवली अन दान रु.50,000/- प्ररत रक.व.ॅ प्रिाणे परंत  किाल रु. 1 कोटी प्ररत 

प्रकलप याप्रिाणे देण्यात येईल. 
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 ७.१ सदर भांडवली अन दान प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर तसेच प्रकलप 

कायान्न्वत झालयाच े व वीर्ज पारेरषत होत असलयाच े संबरंधत परवानाधारकाचे 

प्रिाणपि प्राप्त झालयानंतर प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकास िहाऊर्जाकडून 

हररत ऊर्जा रनधीिधून रनधीच्या उपलब्धतेन सार रवतररत करण्यात येईल. 

८. या धोरणांतर्गत कायान्न्वत केलेलया लघ र्जल रवद्य त रनर्मिती प्रकलपांना धोरणािध्ये 

निूद केलेलया रोर्जर्ार आरण सािारर्जक र्जबाबदारी रवषयक तरत दी लारू् आहेत. त्याबाबत 

केलेलया कायगवाहीची िारहती प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकाने स्थारनक ग्रािपंचायतीकडे 

दरवषी (आर्मथक वषग) सादर करावी. तसेच रर्जलह्याची संकरलत िारहती रर्जलहा पररषदेने 

िहाऊर्जाकडे प्रत्येक वषाअखेर (आर्मथक वषग) सादर करावी. 

     ******** 
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    (परररशष्ट्ट -ड) 

    कृरषर्जन्य अवशेषांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी कायगपध्दती. 

          रा्यात कृरषर्जन्य अवशेषांपासून (बायोिास) वीर्ज रनर्मिती करण्यास चांर्ला 

वाव आहे. अशा कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांना इंधनाचा 

प रवठा दीघगकाळ शाश्वतररत्या होण्यासाठी त्यांना कृरष अवशेष संकलन क्षेि रनधाररत 

करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकलपांसाठी 300 िे.व.ॅ इतक्या क्षितेच े उरिष्ट्ट 

धोरणान्वये रनरित करण्यात आले आहे. याअंतर्गत कम्बशन व रॅ्रसरफकेशन 

तंिज्ञानाचा वापर करुन वीर्ज रनर्मिती प्रकलप रवकरसत करता येतील. 

१. कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी िहाऊर्जा कायालयाकडून 

संकलन क्षेि रनधाररत करण्यात येते. त्यान सार रनधाररत केलेलया व ररक्त असलेलया 

संकलन क्षेिािध्ये प्रकलप रवकरसत करण्यासाठी र्जाहीरररत्या इच्छादशगक प्रस्ताव 

िार्रवण्यात येतील. 

२. इच्छादशगक प्रस्तावांिधून िहाऊर्जाने रवरहत करावयाच्या रनकषाप्रिाणे योग्य 

आढळलेलया प्रस्तावाची िहाऊर्जाकडून रनवड करण्यात येईल. वरीलप्रिाणे रनवड झालेलया 

प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकासाठी रनधाररत संकलन क्षेिात प्रकलप रवकरसत 

करण्यासाठी पारेषण र्जोड रशफारस देण्यात येईल. त्यासाठी खालीलप्रिाणे कार्दपिांची 

पतूगता करावी लार्ेल. 

(अ) िहाऊर्जाने रवरहत केलेलया अर्जािध्ये प्रकलपाची िारहती. तसेच प्रकलपािधून 

उपलब्ध होणारी वीर्ज िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीच्या ्या वीर्ज उपकें द्रास 

वहन केली र्जाणार आहे त्या संबरंधत वीर्ज उपकें द्राची िारहती.    

 (ब) िहारवतरण / िहापारेषण वीर्ज उपकें द्राची प्रिारणत एकरेषीय आकृती    

(single line diagram). 
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३.  िूलभतू स रवधा संिती - कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती 

प्रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीकडून पारेषण र्जोड संिती (Grid Connectivity) 

प्राप्त झालयानंतर प्रकलपधारकाने िूलभतू स रवधा संिती रिळण्यासाठी खालील निूद 

साक्षांरकत (attested) कार्दपि े िूलभतू स रवधा संितीसाठी रवरहत केलेलया श लकासह 

िहाऊर्जाकडे सादर करावीत. 

 (अ) प्रकलपास िहापारेषण/िहारवतरण यांचेकडून रिळालेली पारेषण र्जोड संिती 

 (ब) सरवस्तर प्रकलप अहवाल (Detailed Project Report) 

 (क) र्जार्ा िालकीसंबधंीची कार्दपि ेउदा. नोंदणीकृत खरेदी खत व 7/12 उतारा 

 (ड) प्रकलपासाठी पाणी उपलब्धतेबाबतचा पाटबधंारे रवभार्ाचा परवाना ककवा 

प्रकलपासाठी इतर र्जलस्रोत असलयास तेथील उपलब्ध पाणी प्रकलपास प रेल 

याबाबतच ेभरू्जल सवके्षण रवभार्ाच े/ संबरंधत  प्रारधका-याच ेप्रिाणपि 

 (इ) प्रकलप ककितीच्या रकिान 30% रकिेच े राष्ट्रीयकृत / शेड्य लड बँकेचे 

सॉलव्हन्सी सर्मटरफकेट 

 (ई)  िहाऊर्जा कायालयाने रवरहत केलेले नोटराई्ड हिीपि 

  ३.१ सदर धोरणांतर्गत रनरित केलेलया ३०० िे.व.ॅ क्षितेच्या उिीष्ट्टांपयंत 

िूलभतू स रवधा संिती ियारदत ठेवण्यात येईल. 

 िूलभतू स रवधा संिती श लक:- 

  ३.२ िूलभतू स रवधा संिती श लक रू. 1 लाख प्ररत िे.व.ॅ याप्रिाणे िहाऊर्जा 

कायालयाकडे धनाकषाद्वारे र्जिा कराव.े   सदर धनाकषग िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास 

अरभकरण, प णे यांच्या नाव ेदेय असावा. 

  ३.३ प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांचेकडून कृरषर्जन्य अवशेषांवर 

आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलपासाठी िूलभतू स रवधा संितीकरीता आवश्यक ती 
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कार्दपि े व श लक यासह प्रस्ताव प्राप्त झालयानंतर प्रस्तावाची छाननी िहाऊर्जा 

कायालयाकडून करण्यात येईल. 

 सवग आवश्यक कार्दपिांची पतूगता झालयानंतर प्रस्ताव पररपणूग असलयास प्रकलप 

रवकासक/ प्रकलपधारकास िा. अध्यक्ष, िहाऊर्जा यांच्या िान्यतेने िहाऊर्जा 

कायालयाकडून िूलभतू स रवधा संिती देण्यात येईल. 

4.     कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मितीकररता इंधन म्हणनू शेतीतील टाकाऊ 

पदाथग (कृरष अवशेष) शाश्वतररत्या उपलब्ध होण्यासाठी कृरष अवशेष संकलन क्षेि रनधाररत 

करण्यात येईल. 2 ते 2.5 िे.व.ॅ क्षितेसाठी एक ताल का याप्रिाणे प्रकलप क्षितेन सार प्रकलप 

असलेलया ताल क्यासरहत संलग्न 3 ते 4 ताल के आवश्यकतेन सार रनधाररत केले र्जातील. 

या क्षेिात उपलब्ध होणारे कृरष अवशेष इंधन म्हणनू प्रकलपासाठी वापरता येईल.  

५. कृरष अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी किाल 10 िे.व.ॅ क्षितेची ियादा 

राहील. तथारप प्रकलप रवकासकाने तांरिक योग्यता व योग्य इंधन संकलन प्रणालीच्या 

आधारे अरधक कृरष अवशेष उपलब्ध होऊ शकत असलयाची खािी रदलयास प्रकलपासाठी 

किाल 15 िे.व.ॅ पयंत क्षिता िहाऊर्जाकडून िंरू्जर करण्यात येईल. 

६. कृरष अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांचा वीर्ज खरेदी करार करण्यासाठी 

ककवा ख ला प्रवेश िंरू्जर करण्यासाठी ककवा रनत्यनूतनशील ऊर्जा प्रिाणपिाद्वारे वीर्ज रवक्री 

िंरू्जर करण्यासाठी िहाऊर्जाकडून िूलभतू स रवधा संिती घेणे बधंनकारक राहील. 

७. वीर्ज खरेदी करार / ख ला प्रवशे िंर्ज रीबाबत कायगवाही िहारवतरण / िहापारेषण 

कंपनीबरोबर झालयानंतर लरे्चच प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांना त्याची प्रत 

िहाऊर्जा कायालयास सादर करणे आवश्यक राहील.   

८. बायोिास रॅ्रसफायर तंिज्ञानाआधारे वीर्ज रनर्मिती करण्यासाठी वडेी बाभळू, शेवरी 

असे घनस्वरुपातील तसेच रिकेट/पेलेट स्वरुपातील प्ररक्रयार्जन्य पदाथग इंधन म्हणनू 
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वापरता येईल. घन स्वरुपाचा बायोिास उदा.रॅ्रसफायर तंिज्ञानावर आधाररत पारेषण र्जोड 

वीर्ज रनर्मिती प्रकलप उभारलयास ग्रािीण भार्ातील रवर्जेचा दाब स धारण्यास िदत होईल.   

 अशा तंिज्ञानावर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलप उभारावयाचा असलयास किाल 

क्षिता 2 िे.व.ॅ एवढी ियारदत राहील.  या प्रकलपांसाठी ररक्त असणारा एक ताल का संकलन 

क्षेि म्हणनू रनधाररत करण्यात येईल. 

 ८.१ एकान्त्िक पध्दतीचा अवलंब करुन रॅ्रसफायर तंिज्ञानावर आधाररत पारेषण 

र्जोड वीर्ज रनर्मिती प्रकलप िहाऊर्जा कायालयाने रनधाररत केलेलया बायोिास संकलन 

क्षेिािध्ये आस्थारपत करता येईल.  यासाठी प्रकलपांतर्गत आवश्यक इंधन प्रकलपधारकाने 

स्विालकीच्या र्जरिनीवर लार्वड करुन प्रकलपास शाश्वतररत्या इंधन प रवठा करणे 

आवश्यक राहील. 

९. कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलप उभारणीपवूी व उभारणीनंतरच्या 

आवश्यक त्या सवग कायदेशीर व वधैारनक बाबींची पतूगता प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक 

यांनी करणे आवश्यक आहे. 

प्रकलपासाठी आवश्यक असणा-या सवग परवानग्या, संितीपि ेव ना-हरकत प्रिाणपिे 

संबरंधत रवभार्ाकडून परस्पर प्राप्त करून घेणे तसेच संबरंधत रवभार्ांच्या रनयिांच ेपालन 

करणे बधंनकारक राहील. याबाबतची सवगस्वी र्जबाबदारी प्रकलप रवकासक व प्रकलपधारक 

यांची राहील. 

त्याबाबतच ेव अन्य बाबींचा सिावशे असलेले िहाऊर्जाने रवरहत केलेले हिीपि / 

हिीपि ेप्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी सादर करावीत. 

१०. इतर श लक :- 

प्रकलपांतर्गत िूलभतू स रवधा संिती वर्ळता अन्य कोणत्याही बाबींसाठी उदा. 

प्रकलपाच्या नावात / िालकीिध्ये बदल इ. साठी प्रकलपधारकास िहाऊर्जा कायालयाकडे 

स्वतंि अर्जग करावा लारे्ल. त्याबाबतची कायगवाही िहाऊर्जा कायालयाकडून करण्यात 
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येईल. त् यासाठी प्ररक्रया श लक रु.25,000/- प्ररत प्रकलप याप्रिाणे िहाऊर्जाकडे धनाकषग 

स्वरुपात र्जिा कराव ेलार्ेल. 

११. प्रकलप कायान्न्वत झालयाची नोंद:-- 

प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर वीर्ज रवतरण कंपनीच े प्रकलप कायान्न्वत 

झालयाबाबतचे प्रिाणपि प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी िहाऊर्जा कायालयास 

सादर कराव.े यानंतर प्रकलप कायान्न्वत झालयाची नोंद िहाऊर्जाकडे करण्यात येईल. 

१२. प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी प्रकलपातून 

रनिाण झालेलया रवर्जेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) यांच्याकडून प्रिारणत 

केलेली वार्मषक (आर्मथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊर्जाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. 

१३. रनष्ट्कासन व्यवस्थेचा खचग:- 

रनष्ट्कासन व्यवस्थेच्या खचापोटी देय असलेलया अथगसहाय्यासाठी िहाराष्ट्र रा्य 

रवद्य त पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त रवतरण कंपनीने िंरू्जर केलेले अंदार्जपिक 

आरण त्यांनी प्रिारणत केलेलया प्रत्यक्ष खचाची रक्कि यांपैकी र्जी किी असेल ती रक्कि 

रनष्ट्कासन व्यवस्थेचा प्ररत प्रकलप खचग म्हणनू रृ्रहत धरण्यात येईल. िाि रनष्ट्कासन 

व्यवस्थेच्या खचाची किाल ियादा रु.1 कोटी एवढी राहील.   

 अथग सहाय्य :- 

 १३.१ कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी प्रकलप 

रवकासकाने / प्रकलपधारकाने स्वखचाने उभारलेलया रनष्ट्कासन व्यवस्थेसाठी प्ररत 

प्रकलप किाल रु. 1 कोटी एवढी रक्कि अथगसहाय्य म्हणनू िहाऊर्जाकडून प्रकलप 

रवकासक / प्रकलपधारक यांना हररत ऊर्जा रनधीिधून रनधीच्या उपलब्धतेन सार 

परतावा स्वरूपात देण्यात येईल. 
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 सदर परतावा संबरंधत परवानाधारक वीर्ज रवतरण / वीर्ज पारेषण कंपनीस 

रनष्ट्कासन व्यवस्था हस्तांतररत केलयानंतर हररत ऊर्जा रनधीच्या उपलब्धतेन सार 

देण्यात येईल. 

१४. भांडवली अन दान :- 

कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांना भांडवली अन दान देय 

राहील. सदर भांडवली अन दान रु. 1 कोटी प्ररत प्रकलप याप्रिाणे देण्यात येईल. 

 १४.१ सदर भांडवली अन दान प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर तसेच प्रकलप 

कायान्न्वत झालयाच े व वीर्ज पारेरषत होत असलयाच े संबरंधत परवानाधारकाचे 

प्रिाणपि प्राप्त झालयानंतर िहाऊर्जाकडून प्रकलप रवकासक / प्रकलप धारकास 

हररत ऊर्जा रनधीिधून रनधीच्या उपलब्धतेन सार रवतररत करण्यात येईल. 

१५.    िहाऊर्जाकडून ्या प्रकलपांना सदर नवीन धोरणांतर्गत िूलभतू स रवधा संिती 

देण्यात येईल व त्यान सार र्जे प्रकलप कायान्न्वत होतील त्या प्रकलपांनाच या धोरणातील 

प्रोत्साहनात्िक बाबी लार्ू राहतील.  

१५.१     शासन रनणगय रद. 14-10-2008 च्या धोरणातंर्गत ्या प्रकलपांना िूलभतू 

स रवधा संिती रिळाली आहे परंत  अद्याप प्रकलप कायान्न्वत झालेले नाहीत असे 

प्रकलप हे धोरण र्जाहीर झालयापासून दोन वषाच्या कालावधीत कायान्न्वत केले तरच 

त्यांना रद. 14-10-2008 च्या धोरणातील तरत दी व सोयी सवलती / प्रोत्साहनात्िक 

बाबी लार्ू राहतील. अशा प्रकलप रवकासक/प्रकलपधारकांनी सदरच ेधोरण र्जाहीर 

झालयापासून दोन वषाच्या कालावधीत प्रकलप कायान्न्वत केलयास त्यांना कोणतेही  

ि दतवाढ श लक आकारले र्जाणार नाही. 

 १५.२ सदरच े धोरण र्जाहीर होण्यापवूी ्या प्रकलप रवकासक/प्रकलपधारकांनी 

िूलभतू स रवधा संिती घेतली आहे परंत  ि दतवाढी रशवाय प्रकलप कायान्न्वत केले 

आहेत अशा प्रकलपांना ि दतवाढ रिळालयाचे रृ्रहत धरुन ि दतवाढ श लक न 
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आकारता रद.14-10-2008 च्या धोरणातील सोयीसवलती/प्रोत्साहनात्िक बाबी 

लार्ू राहतील. 

 १५.३ र्जे प्रकलप यापवूी कायान्न्वत झाले आहेत परंत  त्यांनी शासन रनणगय रदनांक 

14-10-2008 व 14-07-2010 अन्वये िहाऊर्जाकडून अद्याप िूलभतू स रवधा संिती 

प्राप्त केलेली नाही त्यांना प्रोत्साहनात्िक बाबी लारू् करण्यासाठी सदर धोरण र्जाहीर 

झालयापासून सहा िरहन्यांच्या कालावधीत शासन रनणगय रदनांक  14-10-2008 व 

14-07-2010 न सार िहाऊर्जाकडून िूलभतू स रवधा संिती घेणे आवश्यक राहील. 

सदर कालावधीत वरीलप्रिाणे पतूगता न करणा-या प्रकलपांना या धोरणांतर्गत ककवा 

यापवूीच्या धोरणांतर्गत असणा-या सोयी सवलती / प्रोत्साहनात्िक बाबी लार्ू 

राहणार नाहीत. 

१६. या धोरणांतर्गत कायान्न्वत केलेलया कृरषर्जन्य अवशेषांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांना 

धोरणािध्ये निूद केलेलया रोर्जर्ार आरण सािारर्जक र्जबाबदारी रवषयक तरत दी लार्ू 

आहेत. त्याबाबत केलेलया कायगवाहीची िारहती प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकाने स्थारनक 

ग्रािपंचायतीकडे दरवषी (आर्मथक वषग) सादर करावी. तसेच रर्जलह्याची संकरलत िारहती 

रर्जलहा पररषदेने िहाऊर्जाकडे प्रत्येक वषगअखेर (आर्मथक वषग) सादर करावी. 

    

********* 
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    (परररशष्ट्ट - इ) 
       सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी कायगपध्दती.) 

 नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (अपारंपररक ऊर्जा स्त्रोत) यापासून वीर्ज रनर्मितीच्या 

पारेषण संलग्न प्रकलपांसाठी एकरित धोरण-2015 च्या अंतर्गत 7500 िे.व.ॅ क्षितेच ेसौर 

ऊर्जा प्रकलप उभारणीच ेउरिष्ट्ट रनरित केलेले आहे. 

१. सौर ऊर्जा प्रकलपाची रकिान क्षिता 1 िे.व.ॅ (सौर पाकग  वर्ळता) इतकी असेल.  अशा 

प्रकलपांना पारेषण र्जोडणी िंरू्जर करण्यासाठी प ढीलप्रिाणे कायगवाही करण्यात येईल.   

 १.१ प्रकलप रवकासकाने पारेषण र्जोडणीच्या रशफारशीसाठी रवरहत नि न्यातील 

अर्जग िहाऊर्जाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. 

      त्यािध्ये अन्य बाबींसह प्रकलपाची क्षिता, प्रकलपाच्या र्जारे्चा तपशील, 

िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीच्या र्जवळच्या उपकें द्राच ेनाव इ. बाबींचा सिावशे 

असेल. 

 १.२ सदर अर्जाची प्राथरिक छाननी करून िहाऊर्जाकडून तांरिक योग्यता 

अहवालासाठी िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीस व अर्जगदारास कळरवण्यात येईल. 

िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीने त्याआधारे तांरिक योग्यता अहवाल तयार करून 

िहाऊर्जाकडे त्याची प्रत पाठवावी. 

 १.३ िहाऊर्जाकडे तांरिक योग्यता अहवाल प्राप्त झालयानंतर सौरऊर्जा 

रनर्मितीक्षि क्षेिात प्रकलप येत असलयाची खातरर्जिा करून िहापारेषण / िहारवतरण 

कंपनीकडे प्रकलपाच्या पारेषण र्जोडणीसाठी िहाऊर्जाकडून रशफारस करण्यात येईल.   

 १.४ प्रकलप रवकासकाच्या पारेषण र्जोडणी संितीच्या अर्जाबाबत िहापारेषण 

कंपनीने र्रठत केलेलया पारेषण र्जोड सरितीच्या स्तरावर छाननी व रवचार रवरनिय 

करण्यात येईल. 

सदर सरितीची रचना व कायगकक्षेन सार सरितीकडून प्रकलपास पारेषण र्जोड संिती 

देण्याबाबत रनणगय घेण्यात येईल. तदपवूी सरितीकडून प्रकलपांतर्गत पवूी रदलेलया पारेषण 
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र्जोड संितीचा आढावा घेण्यात येईल.  या िध्ये ्या प्रकलपांची प्रर्ती सिाधानकारक नाही, 

अशा प्रकलपांना रदलेली पारेषण र्जोड संिती प्रथि रि करण्यात येईल. नवीन पारेषण 

र्जोडणीबाबत घेतलेलया रनणगयान सार िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडून रवरहत केलेलया 

कायगपध्दतीन सार पारेषण र्जोडणीसाठी संिती देण्यात येईल. 

 हिी श लक ( पारेषण र्जोड िहापारेषण/ िहारवतरण ) :- 

 १.५ प्रकलपािधून रनिाण होणारी वीर्ज िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीच्या वीर्ज 

उपकें द्रास ि दतीत वहन करुन देण्यासाठी प्रकलप रवकासकास इतर श लका व्यरतररक्त हिी 

श लक( परतावा स्वरुपात)  म्हणनू रुपये 1 लाख प्ररत िे.व.ॅ या प्रिाणे होणा-या रकिेचा 

धनाकषग िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडे सादर करावा लार्ेल. सदर धनाकषग 

िहापारेषणसाठी “िहापारेषण”  या नाव ेआरण िहारवतरणसाठी “िहारवतरण” या नाव ेि ंबई 

येथे देय असावा. 

 १.६ सौर ऊर्जा प्रकलपांना पारेषण र्जोड संिती रदलयानंतर प्रकलप रवकासक/ 

प्रकलप धारक यांचकेडून  प्रकलपांच्या रनष्ट्कासन व्यवस्थेची उभारणी िहापारेषण / 

िहारवतरण यांनी रदलेलया ि दतीत करणे आवश्यक आहे. 

           सदर रनष्ट्कासन व्यवस्थेची उभारणी िहापारेषण/ िहारवतरण कंपनी यांच्या तांरिक 

पररिाणान सार, त्यांच्या िान्यतेने व देखरेखीखाली करावी. यासाठी िहापारेषण/ िहारवतरण 

कंपनीकडून पयगवके्षण श लक आकारले र्जाणार नाही. 

 र्जे प्रकलप रवकासक िहापारेषण / िहारवतरण यांनी रदलेलया ि दतीत रनष्ट्कासन 

व्यवस्था कायान्न्वत करतील त्यांच े हिी श लक िहापारेषण / िहारवतरण कंपनी कडून  

रबनव्यार्जी स्वरूपात प्रकलप रवकासकांना  परत करण्यात येईल. 

  १.७ प्रकलपाच्या रनष्ट्कासन व्यवस्थेची उभारणी िहापारेषण / िहारवतरण यांच्या 

रवरहत कायगपध्दतीन सार ि दतीत पणूग झाली नाही ककवा त्यासंदभात काहीही प्रर्ती रदसून 
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आली नाही तर संबरंधत प्रकलपाची पारेषण र्जोड संिती रि करण्यात येईल व प्रकलपांतर्गत 

रदलेले हिी श लक िहापारेषण / िहारवतरण यांच्याकडून र्जप्त करण्यात येईल. 

१.८ पारेषण र्जोडणीसाठी आवश्यक असणारी रनष्ट्कासन व्यवस्था रवरहत ि दतीत 

पणूग झाली नसलयास ककवा रनष्ट्कासन व्यवस्थेच्या उभारणीची काही प्रिाणात प्रर्ती झाली 

असलयास व रवकासकाने त्याच्या पतूगतेसाठी ि दतवाढ घेण्याकरीता रवनंती केलयास, 

रनष्ट्कासन व्यवस्थेच्या प्रर्तीचा आढावा घेऊन ि दतवाढीसाठी रवचार करण्यात येईल. 

 रनष्ट्कासन व्यवस्थेच्या उभारणीच्या प्रर्तीचा आढावा सरितीकडून घेण्यात येईल व 

त्यान सार पारेषण र्जोड ि दतवाढीचा रनणगय सरितीकडून घेण्यात येईल. रनष्ट्कासन व्यवस्थेस 

ि दतवाढ देण्यासाठी िहापारेषण / िहारवतरण कंपनीकडून रनरित केलेलया ि दतवाढ 

श लका प्रिाणे श लक आकारण्यात येईल.  याबाबतची िारहती संबरंधत कंपनीच्या 

संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील. 

१.९ प्रकलप रवकासकाने सौरऊर्जा प्रकलपासाठी उभारण्यात येणाऱ्या संकोषण 

कें द्रािध्ये (Pooling Station) उपलब्धतता आधाररत दर प्रणाली साठी लार्णारे िीटर (ABT 

Meter with Tele communication facility) बसरवणे आवश्यक आहे. तसेच वीर्ज रनर्मितीची 

िारहती  ररअल टाइि न्व्हरर्जरबरलटी RTU-DC,V-SAT िाफग त रा्य भार पे्रषण कें द्राला 

(SLDC) उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. 

१.१०     प्रकलपांची पारेषण र्जोडणी व रनष्ट्कासन व्यवस्था उभारणी यासाठी िहाराष्ट्र 

रा्य रवद्य त रनयािक आयोर्ाने र्जाहीर केलेले संबरंधत आदेश / रनयिावली यथायोग्य लार्ू 

राहतील. त्या अन षंर्ाने कायगवाही होत असलयाच े िहापारेषण/ िहारवतरण कंपनीकडून 

खािी करण्यात येईल. 

सौर पाकग :--   

१. सौर पाकग िध्ये एकापेक्षा अरधक सौर ऊर्जा प्रकलपांचा सिावशे असावा, त्यातील 

प्रकलपांची रकिान क्षिता 250 रक.व.ॅ असावी; असे १ िे.व.ॅ पेक्षा किी क्षितेच्या प्रकलपांची 
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एकरित क्षिता रकिान 1 िे.व.ॅ असावी; तसेच प्रकलपासाठी सािारयक रनष्ट्कासन व्यवस्था 

असावी. उदा. एका रठकाणी रकिान 250 रक.व.ॅ क्षितेच ेचार प्रकलप रिळून 1 िे.व.ॅ क्षिता 

धारण केलयास आरण सािारयक रनष्ट्कासन व्यवस्था ठेवलयास त्या रठकाणास सौर पाकग  असे 

संबोधण्यात येईल. 

2.    सौर पाकग  अंतर्गत रवकरसत होणा-या प्रत्येक सौर ऊर्जा प्रकलपाची स्वतंि नोंदणी 

िहाऊर्जाकडे करणे बधंनकारक राहील. सदर नोंदणीसाठी आवश्यक असणारी कार्दपि ेव 

श लक प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकास िहाऊर्जाकडे सादर करावी  लार्तील . 

 २.१ सौर पाकग  कररता पारेषण र्जोडणी रशफारशीसाठी वरील ि िा क्र. 1 येथे निूद 

केलयाप्रिाणे प्रकलप रवकासकाने कायगवाही करावी. सौर पाकग च्या एकूण क्षितेसाठी पारेषण 

र्जोड रशफारस िहाऊर्जा कायालयाकडून देण्यात येईल.   

३. सौर ऊर्जा प्रकलपाची नोंदणी - सदर धोरणांतर्गत सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती 

करणा-या प्रकलपाची नोंदणी िहाऊर्जाकडे करणे बधंनकारक राहील. सौर ऊर्जा प्रकलपातून 

रनिाण होणाऱ्या वीर्जेची रवक्री ् या िार्ाने करण्यात येणार आहे त्याची िारहती नोंदणी अर्जात 

निूद करणे आवश्यक राहील.  त्यान सार सौर ऊर्जा प्रकलपाची नोंदणी करण्यात येईल.  सौर 

ऊर्जा रनर्मिती प्रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीकडून पारेषण र्जोड संिती (Grid 

Connectivity) प्राप्त झालयानंतर प्रकलपधारकाने प्रकलप नोंदणीसाठी खालील निूद 

साक्षांरकत (attested) कार्दपि ेिहाऊर्जाकडे सादर करावीत. 

(अ) प्रकलपास िहारवतरण / िहापारेषण यांचकेडून रिळालेली पारेषण र्जोड 

संिती 

(ब) प्रकलपाच्या र्जार्ा िालकी संबधंीची कार्दपि ेउदा. नोंदणीकृत खरेदीखत व 

7/12 उतारा /  रर्जलहारधका-यांकडील पि 

 (क) सरवस्तर प्रकलप अहवाल (Detailed Project Report) 
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 (ड) प्रकलप ककितीच्या रकिान 30% रकिेच े राष्ट्रीयकृत / शेड्य लड बँकेचे 

सॉलव्हन्सी सर्मटरफकेट 

 (इ) िहाऊर्जा कायालयाने रवरहत केलेले नोटराई्ड हिीपि 

 (फ) सौर पाकग  िध्ये प्रकलप रवकरसत करणाऱ्या प्रकलप धारकास ्या सौर पाकग  

प्रकलप रवकासकाच्या पारेषण र्जोड संितीवर प्रकलप र्जोडावयाचा आहे त्या सौर पाकग  

रवकासकासोबत सवग तपशीलासह पारेषण र्जोड संिती घेतलयाबिल संय क्तररत्या केलेले 

हिीपि सादर कराव ेलार्ले. 

 ३.१ प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांना शासकीय पडीक र्जरिनीवर प्रकलप 

रवकरसत करावयाचा असलयास त्यांना संबरंधत रर्जलहारधका-याकडून त्यांच्या प्रकलपाची 

नोंदणी िहाऊर्जाकडे केलयानंतर र्जिीन उपलब्ध करून देण्यात येईल याबाबतच े

रर्जलहारधका-यांकडील पि िहाऊर्जाकडे सादर कराव ेलार्ेल.   

 प्रकलप नोंदणी श लक :- 

 ३.२ िहाऊर्जाकडे प्रकलप नोंदणीसाठी प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकास नोंदणी 

श लक रू. 50 हर्जार  प्ररत िे.व.ॅ याप्रिाणे धनाकषाद्वारे र्जिा कराव.े   सदर धनाकषग “िहाराष्ट्र 

ऊर्जा रवकास अरभकरण” प णे यांच्या नाव ेदेय असावा. 

 हिी श लक :- 

 ३.३ प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी सौर ऊर्जा प्रकलप नोंदणी पिाच्या 

रवरहत ि दतीत म्हणर्जे अठरा िरहन्याच्या कालावधीत कायान्न्वत करणे बधंनकारक राहील. 

त्याबाबत हिी श लक म्हणनू रु. 3 लाख प्ररत िे.वॅ. या रकिेची बँक रॅ्रंटी (राष्ट्रीयकृत बँकेची) 

प्रकलप नोंदणीसाठी िहाऊर्जाकडे सादर करावी. 

३.४ सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपासाठी प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक 

यांच्याकडून प्रकलप नोंदणीसाठी आवश्य क ती कार्दपि े व श लक यासह प्रस्ताव प्राप्त 

झालयावर प्रस्तावाची छाननी िहाऊर्जा कायालयाकडून करण्यात येईल. सवग आवश्यक 
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कार्दपि ेव श लकासह प्रस्ताव पररपणूग असलयास िा. अध्यक्ष, िहाऊर्जा यांच्या िान्यतेने 

िहाऊर्जा कायालयाकडून प्रकलपाची नोंदणी करण्यात येईल. सदर नोंदणीपिाची ि दत 18 

िरहन्यांची राहील.  

४. प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांचकेडून सदर प्रकलप अठरा िरहन्याच्या 

कालावधीत कायान्न्वत झालयानंतर व कायान्न्वत झालयाबाबतचा  िहारवतरणचा अहवाल 

िहाऊर्जा कायालयास सादर केलयानंतरच िहाऊर्जाकडून प्रकलप रवकासक / 

प्रकलपधारकास हिीश लकांतर्गत घेतलेली बकँ रॅ्रंटी परत केली र्जाईल. 

 ४.१ प्रकलप रवकासक / प्रकलप धारक यांचेकडून सदर कालावधीत प्रकलप 

कायान्न्वत झाला नाही आरण रवकासकाने ि दतवाढ घेतली नाही तर हिी श लका अंतर्गत 

र्जिा केलेलया बकँ रॅ्रंटीच ेिहाऊर्जाकडून रोखीकरण  करण्यात येईल. 

५. सौरऊर्जा प्रकलपांना रदलेलया प्रकलप नोंदणी पिाच्या रदनांकापासून अठरा 

िरहन्यांच्या कालावधीत प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकाकडून प्रकलप कायान्न्वत होऊ 

शकला नाहीतर प्रकलप रवकासक /प्रकलप धारक यांचकेडील अर्जग व ि दतवाढ व श लक 

याच्या अन षंर्ाने ि दतवाढ देण्यात येईल. 

६   ि दतवाढ श लक :- 

 6.1     िहाऊर्जा कायालयाकडून रदलेलया प्रकलप नोंदणी पिातील ि दतीिध्ये 

र्जास्तीत र्जास्त 12 िरहन्याची ि दतवाढ दोन टप्प्यात देण्यात येईल. 

 परहलया टप्प्यात रू. 1 लाख प्ररत िे.व.ॅ एवढे ि दतवाढीसाठी श लक आकारून 6 

िरहन्यांची ि दतवाढ प्रर्तीचा आढावा घेऊन िहाऊर्जा कायालयाकडून देण्यात येईल. 

 द सऱ्या टप्प्यातील 6 िरहन्यांची ि दतवाढ हवी असलयास प्रकलपाच्या कािाच्या 

प्रर्तीचा आढावा घेऊन व 2 लाख रूपये प्ररत िे.व.ॅ ि दतवाढीच े एवढे श लक आकारून 

िहाऊर्जा कायालयाकडून ि दतवाढ देण्यात येईल. 
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 ि दतवाढ श लकाची रक्कि संबरंधतांना आर्ाऊ स्वरूपात िहाऊर्जाकडे र्जिा करावी 

लार्ेल. ि दतवाढ रदलेलया 12 िरहन्याच्या कालावधीत प्रकलप कायान्न्वत झाला नाही तर 

हिी श लका अंतर्गत र्जिा केलेलया बकँ रॅ्रंटीच ेरोखी करण करण्यात येईल. 

 ६.२ िहाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यात येणा-या सौर ऊर्जा प्रकलपांना नवीन व 

नवीकरणीय ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठीच े- 2015 च्या धोरणांतर्गत देय असणा-

या सोयी सवलती व सूट लार्ू राहतील. संबरंधत प्रकलपाच्या नोंदणीपिात याबाबत उल्लेख 

करण्यात येईल. 

७. सावगर्जरनक - खार्जर्ी भार्ीदारी (PPP) -  या पद्धतीने रवकरसत होणा-या सौर ऊर्जा 

प्रकलपाची नोंदणी िहाऊर्जाकडे करणे आवश्यक राहील. सदर नोंदणी िहारनर्मिती आरण 

प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांच्यािध्ये प्रकलप रवकसन करार झालयानंतर करण्यात 

येईल.   

८. स्पधात्िक रनरवदा पध्दत  (competitive bidding) : या पद्धतीने रवकरसत होणा-या 

सौर ऊर्जा प्रकलपाची नोंदणी िहाऊर्जाकडे करणे आवश्यक राहील. सदर नोंदणी 

परवानाधारक वीर्ज रवतरण कंपनीकडून प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांची रनवड 

झालयानंतर करण्यात येईल. स्पधात्िक रनरवदा पध्दत ही नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा 

िंिालय, भारत सरकार यांच्या िार्गदशगक तत्वान सार आरण रा्य रवद्य त रनयािक 

आयोर्ाच्या िान्यतेने  करण्यात येईल. 

९. सावगर्जरनक-खार्जर्ी पध्दतीने आरण कालव्यावरील सौर ऊर्जा प्रकलप रवकरसत 

करण्यासाठी िहारनर्मिती आरण र्जल संपदा रवभार्ाकडून स्वतंिररत्या कायगपध्दती र्जाहीर 

करण्यात येईल.   

१०. सदर धोरणाच्या तारखेपयंत ्या प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांच ेसौर ऊर्जा 

प्रकलप कायान्न्वत झालेले नाहीत त्या प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकांना त्यांच े प्रकलप 

िहाऊर्जाकडे नोंदणी करणे आवश्यक राहील. 
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११. सौर ऊर्जा प्रकलप उभारणीपवूी व उभारणीनंतरच्या आवश्यक त्या सवग कायदेशीर व 

वधैारनक बाबींची पतूगता प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी करणे आवश्यक आहे. तसेच 

प्रकलपासाठी आवश्यक असणा-या सवग परवानग्या, संितीपि े व ना-हरकत प्रिाणपिे 

संबरंधत रवभार्ाकडून परस्पर प्राप्त करून घेणे तसेच संबरंधत रवभार्ांच्या रनयिांच ेपालन 

करणे बधंनकारक राहील. याबाबतची सवगस्वी र्जबाबदारी प्रकलप रवकासक व प्रकलपधारक 

यांची राहील. त्याबाबतचे व अन्य बाबींचा सिावेश असलेले िहाऊर्जाने रवरहत केलेले हिीपि 

/ हिीपि ेप्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी सादर करावीत. यासाठी प्रकलप रवकासक/ 

प्रकलपधारक यांस आवश्यकतेन सार िहाऊर्जाकडून सहकायग करण्यात येईल. 

१२. सौर ऊर्जा प्रकलपांचा वीर्ज खरेदी करार करण्यासाठी ककवा ख ला प्रवशे िंरू्जर 

करण्यासाठी ककवा रनत्यनूतनशील ऊर्जा प्रिाणपिाद्वारे वीर्ज रवक्री िंरू्जर करण्यासाठी 

िहाऊर्जाकडे नोंदणी करणे बधंनकारक राहील.  सदर धोरणांतर्गत रनरित केलेलया ७५०० 

िे.व.ॅ क्षितेच्या उिीष्ट्टांपयंत प्रकलप नोंदणी ियारदत ठेवण्यात येईल. 

१३. वीर्ज खरेदी करार / ख ला प्रवशे, िहारवतरण / िहापारेषण कंपनीबरोबर झालयानंतर 

प्रकलपधारकास त्याची प्रत िहाऊर्जा कायालयास सादर करणे आवश्यक राहील.   

१४. प्रकलप नोंदणी झालयानंतर प्रकलप धारकास नोंदणीपिात काही बदल उदा. 

प्रकलपाच् या नावात बदल, प्रकलपाच्या क्षितेत बदल इ. करावयाच ेझालयास त्यासाठी स्वतंि 

अर्जग िहाऊर्जाकडे करावा लार्ेल. याकररता प्रकलप धारकाने रु. 25,000/- प्ररत प्रकलप 

प्रिाणे प्ररक्रया श लक िहाऊर्जाकडे धनाकषाद्वारे र्जिा कराव.े 

१५. प्रकलप कायान्न्वत झालयाची नोंद - प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर वीर्ज रवतरण 

कंपनीच ेप्रकलप कायान्न्वत झालयाबाबतच ेप्रिाणपि प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी 

िहाऊर्जा कायालयास सादर कराव.े यानंतर प्रकलप कायान्न्वत झालयाची नोंद िहाऊर्जाकडे 

करण्यात येईल. 
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१६ प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी प्रकलपातून 

रनिाण झालेलया रवर्जेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) यांच्याकडून प्रिारणत 

केलेली वार्मषक (आर्मथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊर्जाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. 

 

   ********* 
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         (परररशष्ट्ट- फ)   
 

 औद्योरर्क टाकाऊ पदाथांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी कायगपध्दती. 

     यािध्ये सेंरद्रय रवघटनक्षि (organic degradable) व असेंरद्रय-रवघटनक्षि 

(inorganic degradable) पदाथांपासून वीर्ज रनर्मितीचा सिावशे आहे. अशा वीर्ज रनर्मिती 

प्रकलपांच्या उभारणीसाठी योग्य तंिज्ञानाचा वापर करुन स्वतंि वीर्ज रनर्मिती प्रकलप 

(Independent Power Project) रवकरसत करता येऊ शकतील. याकररता 200 िे.व.ॅ एवढे 

उरिष्ट्ट धोरणान्वये रनरित करण्यात आले आहे. 

 पारेषण र्जोड रशफारस:-- 

१. औद्योरर्क टाकाऊ पदाथांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांकररता िहारवतरण / 

िहापारेषण कंपनीकडून पारेषण र्जोड संिती रिळण्यासाठी प्रकलपधारकाने खालील बाबींची 

पतूगता िहाऊर्जाकडे करावी. त्याबाबत तपासणी करून िहाऊर्जा कायालयाकडून 

प्रकलपधारकास पारेषण र्जोडणीसाठी रशफारसपि देण्यात येईल. त्यासाठी प ढीलप्रिाणे 

कार्दपि ेिहाऊर्जा कायालयाकडे सादर करावीत. 

(अ) िहाऊर्जाने रवरहत केलेलया अर्जािध्ये प्रकलपाची िारहती. तसेच प्रकलपािधून 

उपलब्ध होणारी वीर्ज िहारवतरण/िहापारेषण कंपनीच्या ्या वीर्ज उपकें द्रास 

वहन केली र्जाणार आहे त्या संबरंधत वीर्ज उपकें द्राची िारहती.   

 (ब) िहारवतरण / िहापारेषण वीर्ज उपकें द्राची प्रिारणत एकरेषीय आकृती (single 

line diagram). 

 (क) प्रकलपासंबधंीचा िहारवतरण / िहापारेषण कंपनीकडील पारेषण 

र्जोडणीबाबत तांरिक योग्यता अहवाल 

२. िूलभतू स रवधा संिती :-- 

औद्योरर्क टाकाऊ पदाथांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपास िहारवतरण/िहापारेषण 

कंपनीकडून पारेषण र्जोड संिती (Grid Connectivity) प्राप्त झालयानंतर प्रकलपधारकाने 
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िूलभतू स रवधा संिती रिळण्यासाठी खालील निूद साक्षांरकत (attested) कार्दपि ेरवरहत 

केलेलया श लकासह िहाऊर्जाकडे सादर करावीत. 

(अ) प्रकलप रवकरसत करण्याबाबत संचालक िंडळाचा ठराव 

 (ब) प्रकलपास िहापारेषण/िहारवतरण यांचेकडून रिळालेली पारेषण र्जोड संिती 

 (क) सरवस्तर प्रकलप अहवाल (Detailed Project Report) 

 (ड) प्रकलप र्जारे्ची कार्दपि ेउदा. नोंदणीकृत खरेदीखत व 7/12 उतारा 

 (इ) िहाऊर्जा कायालयाने रवरहत केलयान सार नोटराई्ड हिीपि 

 िूलभतू स रवधा संिती श लक :- 

3.       प्रकलप रवकासक/ प्रकलप धारक यांनी रू. 1 लाख प्ररत िे.व.ॅ याप्रिाणे िहाऊर्जा 

कायालयाकडे धनाकषाद्वारे र्जिा कराव.े सदर धनाकषग “िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण”  

प णे यांच्या  नाव ेदेय असावा 

     प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांचेकडून औद्योरर्क टाकाऊ पदाथांपासून वीर्ज 

रनर्मिती प्रकलपासाठी िूलभतू स रवधा संितीकरीता आवश्यक ती कार्दपि ेव श लक यासह 

प्रस्ताव प्राप्त झालयानंतर प्रस्तावाची छाननी िहाऊर्जा कायालयाकडून करण्यात येईल. 

सवग आवश्यक कार्दपिांची पूतगता झालयानंतर प्रस्ताव पररपणूग असलयास 

प्रकलपधारकास िा. अध्यक्ष, िहाऊर्जा यांच्या िान्यतेने िहाऊर्जा कायालयाकडून िूलभतू 

स रवधा संिती देण्यात येईल. 

          असेंरद्रय रवघटनक्षि प्रकलपांतर्गत प्रकलपधारकाने वीर्ज रवतरण परवानाधारकासिवते 

स्पधात्िक पध्दतीने (competitive bidding) र्जाहीर झालेलया वीर्ज दरान सार वीर्ज खरेदी 

करार (Power Purchase Agreement) करावा. 

तथारप स्पधात्िक पद्धतीने वीर्ज खरेदी करार होऊ शकला नाही तर संबरंधत वीर्ज 

रवतरण परवानाधारकाने / प्रकलपधारकाने स्वतंिपणे ककवा संय क्तररत्या रा्य रवद्य त 
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रनयािक आयोर् (MERC) यांच्याकडून वीर्ज खरेदी दर रनरित करून वीर्ज खरेदी करार 

करावा. 

प्रकलपधारकाने वीर्ज खरेदी करार झालयावर त्याची प्रत िहाऊर्जाकडे सादर करावी.   

वरील  बाबी आरण इतर सवग तरतूदी अन्स्तत्वातील व प्रस्तारवत अशा सवग प्रकलपांच्या 

बाबतीत लार्ू राहतील. 

4.    सेंद्रीय रवघटनक्षि प्रकलपांतर्गत रनिाण झालेली वीर्ज प्रकलप रवकासक /प्रकलप 

धारकांना सवग प्रथि रा्यातील कोणत्याही वीर्ज रवतरण परवाना धारक कंपन्यांना त्यांच े

रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बधंन (Renewable Purchase Obligation) पणूग करण्यासाठी 

वीर्ज रवक्री करणे आवश्यक राहील. वीर्ज रवतरण परवाना धारक कंपन्यांच ेरनत्यनूतनशील 

ऊर्जा खरेदी बधंन पणूग झालयानंतर प्रकलप रवकासक / प्रकलप धारक वीर्जेचा स्वयंवापर 

करून शकतील ककवा रा्यात / रा्याबाहेर वीर्ज रवक्री करू शकतील. तसेच 

रनत्यनूतनशील ऊर्जा प्रिाणपिाच्या (Renewable Energy Certificate)  िार्ाने वीर्ज रवक्री 

करता येईल. 

5.     असेंरद्रय / सेंरद्रय रवघटनक्षि प्रकलपांचा वीर्ज खरेदी करार करण्यासाठी ककवा 

ख ला प्रवशे िंरू्जर करण्यासाठी ककवा रनत्यनूतनशील ऊर्जा प्रिाणपिाद्वारे वीर्ज रवक्री िंरू्जर 

करण्यासाठी िहाऊर्जाकडून िूलभतू स रवधा संिती घेणे बधंनकारक राहील.  सदर 

धोरणांतर्गत रनरित केलेलया २०० िे.व.ॅ क्षितेच्या उिीष्ट्टांपयंत िूलभतू स रवधा संिती  

ियारदत ठेवण्यात येईल. 

6. प्रकलपांतर्गत वीर्ज खरेदी करार / ख ला प्रवशे िंर्ज रीबाबत कायगवाही िहारवतरण / 

िहापारेषण कंपनीबरोबर झालयानंतर लरे्चच प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांना त्याची 

प्रत िहाऊर्जा कायालयास सादर करणे आवश्यक राहील.   
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7.      औद्योरर्क टाकाऊ पदाथांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप उभारणीपवूी व 

उभारणीनंतरच्या आवश्यक त्या सवग कायदेशीर व वधैारनक बाबींची पूतगता प्रकलप रवकासक 

/ प्रकलपधारक यांनी करणे आवश्यक आहे. 

 प्रकलपासाठी आवश्यक असणा-या सवग परवानग्या, संितीपि े व ना-हरकत 

प्रिाणपि ेसंबरंधत रवभार्ाकडून परस्पर प्राप्त करून घेणे तसेच संबरंधत रवभार्ांच्या रनयिांच े

पालन करणे बंधनकारक राहील. 

 याबाबतची सवगस्वी र्जबाबदारी प्रकलप रवकासक व प्रकलपधारक यांची राहील. 

त्याबाबतच ेव अन्य बाबींचा सिावशे असलेले िहाऊर्जाने रवरहत केलेले हिीपि / हिीपिे 

प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी सादर करावीत. 

8.       इतर श लक :- 

 प्रकलपास िूलभतू स रवधा संिती रिळालयानंतर प्रकलप धारकास काही बदल, उदा. 

प्रकलपाच ेनाव, प्रकलपाची क्षिता इ. करावयाच ेझालयास त्यासाठी स्वतंि अर्जग िहाऊर्जाकडे 

करावा लार्ेल.  याकररता प्रकलप धारकाने प्ररक्रया श लक रु. 25,000/- प्ररत प्रकलप प्रिाणे 

प्ररक्रया श लक िहाऊर्जाकडे धनाकषाद्वारे र्जिा कराव.े   

 प्रकलप कायान्न्वत झालयाची नोंद :-- 

9.      प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर संबरंधत वीर्ज रवतरण कंपनीच ेप्रकलप कायान्न्वत 

झालयाबाबतचे प्रिाणपि प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी िहाऊर्जा कायालयास 

सादर कराव.े यानंतर प्रकलप कायान्न्वत झालयाची नोंद िहाऊर्जाकडे करण्यात येईल. 

10.       प्रकलप कायान्न्वत झालयानंतर प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी 

प्रकलपातून रनिाण झालेलया रवर्जेची परवानाधारक कंपनी / एसएलडीसी (SLDC) 

यांच्याकडून प्रिारणत केलेली वार्मषक (आर्मथक वषगरनहाय) िारहती िहाऊर्जाकडे सादर 

करणे आवश्यक आहे. 
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11.   रनष्ट्कासन व्यवस्थेचा खचग :- 

 प्रकलपासाठी िहारवतरण / िहापारेषण कंपनीने िंरू्जर केलेला अंदार्जपिकीय खचग 

ककवा प्रकलपाच्या रनष्ट्कासन व्यवस्थेचा िहारवतरण / िहापारेषण यांनी प्रिारणत केलेला 

प्रत्यक्ष खचग ककवा प्ररत प्रकलप र्जास्तीत र्जास्त रु. 1 कोटी यांपैकी र्जी किी असेल ती रक्कि 

रनष्ट्कासन व्यवस्थेचा खचग म्हणनू सिर्जण्यात येईल. 

 ११.१       औद्योरर्क टाकाऊ पदाथांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप रनष्ट्कासन 

व्यवस्थेवर कायान्न्वत झालयानंतर तसेच सदर रनष्ट्कासन व्यवस्था िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त 

पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त रवतरण कंपनी यांच्याकडे हस्तांतररत झालयानंतर 

त्याचप्रिाणे िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र रा्य रवद्य त रवतरण कंपनी 

यांनी त्याबाबत व रनष्ट्कासन व्यवस्थेच्या खचाबाबत प्रिारणत केलयानंतरच रनष्ट्कासन 

व्यवस्थेसाठी हररत ऊर्जा रनधीच्या उपलब्धतेन सार िहाऊर्जाकडून अथगसहाय्य देण्यात 

येईल. 

१२.  या धोरणांतर्गत कायान्न्वत केलेलया औद्योरर्क टाकाऊ कच-यापासून वीर्ज रनर्मिती 

प्रकलपांना धोरणािध्ये निूद केलेलया रोर्जर्ार आरण सािारर्जक र्जबाबदारी रवषयक तरत दी 

लार्ू आहेत. त्याबाबत केलेलया कायगवाहीची िारहती प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकाने 

स्थारनक ग्रािपंचायतीकडे दरवषी (आर्मथक वषग) सादर करावी. तसेच रर्जलह्याची संकरलत 

िारहती रर्जलहा पररषदेने िहाऊर्जाकडे प्रत्येक वषगअखेर (आर्मथक वषग) सादर करावी. 

 

   ******* 
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