
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (अपारंपररक ऊर्जा स्त्रोत) 
यापासून वीर्जरनर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकलपासंाठी 
एकरित धोरण-2015 िध्ये सुधारणा करण्याबाबत. 

 

िहाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कािगार रवभाग 

शासन रनणणय क्रिाकंः अपाऊ-201६/प्र.क्र.११०/ऊर्जा-7. 
िादाि कािा िागण, हुतात्िा रार्जगुरु चौक, 

िंिालय, िंुबई-400 032. 
तारीख: 3 रिसेंबर, 2016. 

वाचा:-  
1) शासन रनणणय क्रिाकंः अपाऊ-2015/प्र.क्र.49/ऊर्जा-7, रद.20.07.2015. 
2) शासन रनणणय क्रिाकंः अपाऊ-2015/प्र.क्र.49/भाग-8/ऊर्जा-7, रद.09.09.2015. 
3) िा.िंिीिंिळ रनणणय,रदनांक 29.11.2016. 

शासन रनणणय:-  
उपरोक्त संदभाधीन शासन रनणणय रद.20.07.2015 अन्वये, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून 

वीर्जरनर्मितीच्या प्रकलपांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (अपारंपररक 
ऊर्जा स्त्रोत) यापासनू वीर्ज रनर्मितीच्या पारेषण संलग्न प्रकलपांसाठी एकरित धोरण-2015 र्जाहीर केले आहे. 

सदर शासन रनणणयािधील तरतूदीनुसार, ५००० िे.व.ॅ क्षितेचे पवनऊर्जपेासनू वीर्जरनर्मितीचे 
प्रकलपासंाठी उरिष्ट्ट रनरित केले आहे.  त्याअतंगणत, 1500 िे.व.ॅ क्षितेचे RPO पणूण करण्यासाठी व उवणररत 3500 
िे.व.ॅ क्षितेचे पवनऊर्जपेासनू वीर्जरनर्मितीचे प्रकलप रवकासकाकिून राज्याबाहेर स्वयंवापर /सिूह स्वयंवापर 
(captive use) यासाठी ककवा राज्याबाहेर रतसऱ्या घटकास वीर्ज रवक्री करण्यासाठी ककवा नूतनशील ऊर्जा 
प्रिाणपि (Renewable Energy Certificate/REC) या िागाने रवकरसत करण्यात येणार होते.  या तरतुदीिध्ये 
खालीलप्रिाणे अशंत: सधुारणा करण्यात येत आहे:- 

   

रदनांक 20-07-2015 च्या शासन 
रनणणयातील पररच्छेद क्र.  2.6 िधील तरतूद 

सुधारीत तरतूद 
 

कलि 2.6 - या धोरणांतगणत 3500 िे.व.ॅ 
क्षितेच े पवनऊर्जपेासून वीर्जरनर्मितीच े
प्रकलप रवकासकाकिून राज्याबाहेर 
स्वयंवापर / सिूह स्वयंवापर (captive use) 
यासाठी ककवा राज्याबाहेर रतसऱ्या घटकास 
वीर्ज रवक्री करण्यासाठी ककवा नूतनशील 
ऊर्जा प्रिाणपि (Renewable Energy 
Certificate) च्या िागाने रवकरसत करता 
येतील. त्यासाठी त्यानंा संबरंधत वीर्ज 
रनयािक आयोगाच्या रनयिावलीनुसार 
राज्याबाहेरील खुला प्रवशे देण्यात येईल. 

2.6.1- पररच्छेद 2.6 िध्ये अशंत: बदल करुन या धोरणांतगणत 
खुला प्रवशेअंतगणत उपलब्ध असलेलया एकूण 3500 िे.व.ॅ 
क्षितेपैकी 500 िे.व.ॅ क्षितेचे पवनऊर्जपेासनू वीर्जरनर्मितीच े
प्रकलप राज्यात स्वयंवापर (captive use) ककवा राज्यात सिूह 
स्वयंवापर (group captive use) ककवा राज्यात रतसऱ्या 
घटकास वीर्जरवक्रीसाठी रवकरसत करता येतील ककवा 
नूतनशील ऊर्जा प्रिाणपिाच्या (Renewable Energy 
Certificate) च्या िागाने रवकरसत करता येतील. त्यासाठी 
त्यांना राज्य वीर्ज रनयािक आयोगाच्या रनयिावलीनुसार 
राज्यात खुला प्रवशे देण्यात येईल. 
 उवणररत 3000 िे.व.ॅ क्षितेच ेपवनऊर्जा प्रकलप संदभण 
क्रिांक (1) च्या शासन रनणणयाप्रिाणे रवकरसत करता येतील. 
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पररच्छेद क्रिांक 2.6.2- राज्यातील सवण वीर्ज परवानाधारक कंपन्यानंा त्यांच्या वीर्ज खरेदीच्या प्रिाणात 
िहाराष्ट्र वीर्ज रनयािक आयोगाने वळेोवळेी रनरित केलेलया रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बधंनानुसार 
रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी करणे बधंनकारक राहील.  
3.         6.3.1  िध्ये अंशत: बदल करण्यात येत आहे:- 

िहारनर्मिती कंपनीला सौर ऊर्जचेे 2,500 िे.व.ॅपकैी 500 िे.व.ॅ क्षितेचे प्रकलप EPC (Engineering 
Procurement & Construction ) या तत्त्वानुसार रवकरसत करुन त्यानंी रनिाण केलेली वीर्ज िहारवतरण 
कंपनीद्वारा खरेदी करण्यात येईल. 
4. पररच्छेद क्रिांक 6.3.2-    राष्ट्रीय वीर्ज धोरण (National Tariff Policy-2016)नुसार सौर ऊर्जदे्वारे वीर्ज 
खरेदी करण्याच ेबधंन 8% पयंत करण्याच ेर्जाहीर करण्यात आलेले आहे.  त्यानुसार, सदर धोरण राज्यातही 
लागू करण्यात येईल. 

 वरील सधुारणेप्रिाणे कायणवाही करताना सदर पवनऊर्जा प्रकलपांना उपरोक्त संदभाधीन रदनाकं 
09-09-2015 च्या शासन रनणणयान्वये र्जाहीर करण्यात आलेली कायणपध्दती लागू राहील. तसेच, सदर पवन 
ऊर्जा प्रकलपांची नोंदणी करताना प्रकलपधारकानंी रदलेलया वीर्ज रवक्रीच्या पयायानुसार नोंदणी करण्यात येईल. 

सदर शासन रनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असनू त्याचा संकेताक 201612051255455810 असा आहे. हा आदेश रिर्जीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

        ( रो.प्र.र्जाधव ) 
 अवर सरचव, िहाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. िा. िुख्यिंिी याचंे प्रधान सरचव, िंिालय, िंुबई. 
2. िा. िंिी (ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा) यांच ेखार्जगी सरचव, िंिालय, िंुबई. 
3. िुख्य सरचव, िहाराष्ट्र शासन, िंिालय, िंुबई.  
4. अप्पर िुख्य सरचव (रवत्त), िहाराष्ट्र शासन, िंिालय, िंुबई . 
5. सवण अपर िुख्य सरचव / प्रधान सरचव/ सरचव, सवण िंिालयीन रवभाग, िंिालय, िंुबई. 
6. िहासंचालक, िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा), पणेु. 
7. व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी ियारदत. 
8. व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत िंिळ - सिूधार कंपनी ियारदत. 
9. व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रनर्मिती कंपनी ियारदत. 
10. व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी ियारदत. 
11. सवण परवानाधारक कंपन्या. 
12. सवण िंिालयीन रवभाग. 
13. ऊर्जा रवभागातील सवण कायासने, उद्योग, ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िंुबई. 
14. रनवि नस्ती (ऊर्जा-७ कायासन), उद्योग, ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िंुबई. 

     ****** 
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