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प्रस्ताविा :-  

 राज्याच े िवीि व िवीकरणीय (अपारंपररक) ऊर्जा स्त्रोतांपासूि वीर्ज रिर्मितीच्या प्रकलपासंाठी 
पारेषण संलग्ि / पारेषण रवरहीत  एकरित अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020  रदिांक 31.12.2020 
रोर्जी र्जाहीर करण्यात आले आहे. सदरच्या अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरणांतगयत पारेषण संलग्ि व 
पारेषण रवररहत अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलप आस्थारपत/कायान्ववत करण्याबाबतची काययपध्दती रिरित 
करण्याची बाब शासिाच्या रवचाराधीि होती. 

 

शासि रिणयय  :-  
राज्याच े िवीि व िवीकरणीय (अपारंपररक) ऊर्जा स्त्रोतांपासूि वीर्ज रिर्मितीच्या प्रकलपासंाठी 

पारेषण संलग्ि / पारेषण रवरहीत  एकरित अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020  च्या अंतगयत पारेषण 
संलग्ि व पारेषण रवररहत अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलप अर्जयदारांिा आस्थारपत/कायान्ववत करण्याबाबत 
खालीलप्रिाणे रवरहत केलेलया काययपध्दतीस शासि िावयता देण्यात येत आहे:- 
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भाग - 1 
 

पारेषण संलग्ि अपारंपररक ऊर्जा प्रकलपासंाठी सवयसाधारण काययपध्दती- 
 अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतगयत आस्थारपत करावयाच्या पारेषण संलग्ि 
अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलपाबंाबत पारेषण र्जोडणी ते सदर प्रकलप कायान्ववत होई पयंतची सवय प्ररक्रया 
िहाऊर्जाव्दारे रवकरसत केलेलया ऑिलाईि पोर्यलव्दारे राबरवण्यात येईल. प्रकल्प उभारणीस इच्छूक 
असलेलया अिुज्ञेय अर्जदारािे प्रथित: सदर पोर्यलवर िोंदणी करणे आवश्यक राहील. त्यासाठी अिुज्ञेय 
अर्जयदारास पोर्यलव्दारे युरिक आयडी िंबर देण्यात येईल व तोच शेवर्पयंत कायि राहील. 

वबे पोर्यलिध्ये दस्तऐवर्ज व्यवस्थापि प्रणाली (Document Management System) चा सिावशे 
राहील. सदर दस्तऐवर्ज व्यवस्थापि प्रणालीत अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलप आस्थारपत करण्याच्या प्रत्येक 
र्प्पप्पयावर रकती रदवसात काययवाही पणूय होईल यांचा कालावधी ििूद करण्यात येईल. प्रत्येक कायालय 
प्रिुख/ अरधकारी यांच्याकडे रकती रदवसात काययवाही पणूय होईल याचा कालावधी रिरित करण्यात 
येईल.सबंधंीत कायालय प्रिुख/ अरधकारी याचंेकडूि रिरित केलेलया कालावधीत काययवाही करण्यात 
आली िसलयास ती िस्ती आपोआप वररष्ट्ठ अरधकाऱ्याकडे वगय होईल, अशी त्यात सुरवधा राहील. 
यासंदभातील Flow Chart (परररशष्ट्र्- ग ) सोबत र्जोडला आहे. 
 वबे पोर्यलवर कंपनीननहाय / निभागननहाय तक्रारी ननिारण करण्याचा (Grievance Redressal) 
सिावशे असेल. त्यािुसार असा तक्रार अर्ज संबनंित कंपनी / निभागाकडे िगज करण्यात येऊि सदर 
तक्रारींच ेननराकरण करण्यात येईल.  
1. अपारंपररक ऊर्जा प्रकलप पारेषण र्जोडणीसाठीची काययपद्धती :- 

i. पारेषण र्जोडणी :- (अर्जय व शुलक) 
अिुज्ञेय अर्जदार पारेषण र्जोडणीसाठी (Grid Connectivity) ऑिलाईि पध्दतीिे  पोर्यलवर 

अर्जय करेल. अर्जासोबत पारेषण र्जोडणीबाबत रवरहत ििुवयातील अर्जय, कागदपत्र ेव निनहत प्ररक्रया 
शुलक िहापारेषण / िहारवतरणकडे अपलोड करणे आवश्यक राहील. त्यािध्ये अवय बाबींसह 
प्रकलपाची क्षिता, प्रकलपाच्या र्जागेचा तपशील, िहापारेषण / िहारवतरण कंपिीच्या र्जवळच्या 
उपकें द्राच ेिाव इ. बाबींचा सिावशे असेल.  

संबरंधत कंपिीकडूि िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रियािक आयोगािे रिधाररत केलेलया 
काययपध्दतीस अिुसरुि तांरिक योग्यता अहवाल पडताळणी करुि पारेषण र्जोडणी संदभात रिणयय 
घेण्यात येईल.  

पारेषण र्जोडणीसाठी िहापारेषण/ िहारवतरण कंपिीव्दारे उपकें द्रावरील उपलब्ध पारेषण 
र्जोडणी क्षितेबाबतची अद्ययावत िारहती दर िरहवयाच्या परहलया तारखेला पोर्यलवर उपलब्ध 
करुि देण्यात येईल. 

ii. रिष्ट्कासि व्यवस्था :- 
प्रकलपासाठी लागणाऱ्या लघुदाब, उच्चदाब आरण अरतउच्चदाब उपकें द्राच े व संलग्ि 

पारेषण / रवतरण वारहवयांचे अर्जयदार व िहापारेषण / िहारवतरण कंपिींच े अरधकारी यांच्याद्वारे 
संयकु्तररत्या एक आठिडयाच्या आत सर्व्हेक्षण करण्यात येईल. सव्हेक्षणाअतंी रिष्ट्कासि 
व्यवस्थेसाठी तांरिकष्ष्ट्र्या योग्य त्या पयायाची रिवड करुि तांरिक योग्यता अहवाल (TFR) सादर 
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केला र्ाईल. तांरिक योग्यता अहवालािध्ये (TFR) रदलेलया पयायाचंा प्रणाली अभ्यासाद्वारे 
सुसाध्यता तपासूि, योग्य पयायाची रिष्ट्कासि व्यवस्थेसाठी रिवड करुि, सक्षि अरधकाऱ्यादं्वारे 
प्रकलपास पारेषण र्जोड संिती देण्याबाबत रिणयय घेण्यात येईल.  

            एका उपकें द्राच्या रठकाणी एका पेक्षा र्जास्त रवकासकांच े पारेषण र्जोड संितीसाठी अर्जय प्राप्पत 
झालयास खालीलप्रिाणे प्राधावयक्रि राहील :- 
1. राज्यातील सवय निद्युत रवतरण कंपन्या, शासकीय / रििशासकीय अंिलबर्जावणी करणाऱ्या संस्था, 

यांच्यासोबत वीर्ज खरेदी करार व प्रकलपासाठी आवश्यक असणाऱ्या र्जरििीची 50 र्क्के अथवा त्यापेक्षा 
र्जास्त उपलब्धता असलेलया प्रकलपांिा प्रथि प्राधावय राहील. 

2. राज्यातील निद्यतु कंपन्या, (Power Utilities Companies) इतर शासकीय / रििशासकीय 
अंिलबर्जावणी करणाऱ्या संस्था यांच्यासोबत वीर्ज खरेदी करार झालेले प्रकलप तसचे कें द्र शासिाच्या / 
राज्य शासिाच्या अंिलबर्जावणी करणाऱ्या संस्था / िहारिर्मिती / राष्ट्रीय औन्ष्ट्णक रवद्युत रिगि यांच े
प्रकलप परंत ुर्जरििीची उपलब्धता िसलयास, अशा प्रकलपांिा रद्वतीय प्राधावय राहील. 

3. स्वयंवापर व प्रकलपासंाठी आवश्यक असणाऱ्या र्जरििीची 50 र्क्के अथवा त्यापेक्षा र्जास्त उपलब्धता 
असलेलया प्रकलपांिा ततृीय प्राधावय राहील. 

4. स्वयंवापर व खुला प्रवशे अतंगयत रतसऱ्या घर्कास वीर्ज रवक्री तथारप र्जरििीची उपलब्धता िसलेलया 
प्रकलपांिा चतुथय प्राधावय राहील. 

      प्रकलपांिा पारेषण र्जोड संिती रदलयािंतर अर्जयदारािे प्रकलपांच्या रिष्ट्कासि व्यवस्थेची उभारणी 
िहापारेषण / िहारवतरण यािंी रदलेलया िुदतीत करणे आवश्यक राहील.  

सदर रिष्ट्कासि व्यवस्थेची उभारणी प्रकलप रवकासक/प्रकलपधारक हे िहापारेषण / िहारवतरण 
कंपिी यांच्या तांरिक पररिाणािुसार, त्यांच्या िावयतेिे व देखरेखीखाली स्व-खचािे करुि घेतील. यािध्ये 
रिष्ट्कासि व्यवस्थेिधील असलेली उपकें दे्र आरण पारेषण व रवतरण वारहवयांिध्ये र्ज े काही सुष्ढीकरण 
अथवा कराव े लागणारे बदल यांचा सिावशे असेल. यासाठी िहापारेषण कंपिीकडूि पययवके्षण शुलक 
कंपिीच्या अंदार्जपिकािुसार आकारले र्जाईल. सदर रिष्ट्कासि व्यवस्था प्रणाली कायान्ववत केलयािंतर 
त्याच ेसंचलि, सुव्यवस्थापि व देखभालीची र्जबाबदारी पारेषण र्जोडणी संिती िधील अर्ी व शतीिुसार 
सवयस्वी प्रकलप रवकासक/प्रकलपधारकाची त्यािंा प्राप्पत िावयतेच्या अर्ी /शतीिुसार राहील. 

i. सौर ऊर्जा व पवि ऊर्जा प्रकलपांसाठी हिी शुलक :- 
सौर ऊर्जा व पविऊर्जा प्रकलपांच्या रिष्ट्कासि व्यवस्थेची रवरहत िुदतीत उभारणी 

करण्यासाठी अर्जयदारास  इतर शुलका व्यरतररक्त निनहत हिी शुलक पोर्यलवर प्रती िेगावरॅ् (परतावा 
स्वरुपात) िहापारेषण / िहारवतरण कंपिीकडे र्जिा कराव े लागेल. िाि ज्या प्रकलपधारकािंी 
स्पधात्िक रिरवदेद्वारे िहारवतरण / िहारिर्मिती, वीर्ज रवतरण कंपवया व इतर शासकीय / 
रििशासकीय अंिलबर्जावणी करणाऱ्या संस्था यांचसेोबत PPA केलेला आहे, त्यािंा रिरवदा/PPA 
िधील अर्ी व शतींच्या अरधि राहूि हिी शुलक भरण्याची आवश्यकता राहणार िाही. 

िहापारेषण / िहारवतरण कंपिी यांिी रदलेलया िुदतीत अर्जयदारािे रिष्ट्कासि व्यवस्था 
कायान्ववत केलयास त्यांच ेहिी शुलक िहापारेषण / िहारवतरण कंपिीकडूि रबिव्यार्जी स्वरुपात 
त्यांिा परत करण्यात येईल. 
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पारेषण र्जोडणी रदलेलया सवय अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलपांचा दरिहा सबंरंधत कंपिीकडूि 
आढावा घेण्यात येईल, यास िहाऊर्जाचा प्ररतरिधी उपन्स्थत राहील. 

प्रकलपाच्या रिष्ट्कासि व्यवस्थेची उभारणी िहापारेषण / िहारवतरण कंपिी यांच्या रवरहत 
काययपध्दतीिुसार रवरहत िुदतीत पणूय झाली िाही ककवा त्या संदभात काहीही प्रगती रदसूि आली 
िाही तर संबरंधत प्रकलपाची पारेषण र्जोड संिती रद्द करण्यात येईल व प्रकलपांतगयत रदलेले हिी 
शुलक िहापारेषण / िहारवतरण कंपिी यांच्याकडूि र्जप्पत करण्यात येईल. 

ii. िुदतवाढ :- 
िा.िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रियािक आयोगािे रिधाररत केलेलया रियििास अिुसरुि 

प्रत्येकी सहा िरहवयांची दोि वळेा िुदतवाढ देण्यात येईल. वाढीव िुदतीत रिष्ट्कासि व्यवस्थेची 
उभारणी व कायान्ववत ि झालयास पारेषण र्जोड संिती रद्द करण्यात येईल. 

पारेषण र्जोडणीसाठी आवश्यक असणारी रिष्ट्कासि व्यवस्था रवरहत िुदतीत पणूय झाली 
िसलयास व रिष्ट्कासि व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी काही प्रिाणात प्रगती झाली असलयास व 
अर्जयदारािे त्याच्या पतूयतेसाठी िुदतवाढ घेण्याकरीता िुदत कालावधी संपण्यापवूी रकिाि एक 
मनहना अगोदर रविंती केलयास रिष्ट्कासि व्यवस्थेच्या प्रगतीचा आढावा घेऊि िुदतवाढीचा संबरंधत 
कंपवयाकंडूि रवचार करण्यात येईल. रिष्ट्कासि व्यवस्थेस िुदतवाढ देण्यासाठी संबरंधत 
कंपिीकडूि तयांनी निनहत केलेलया शुलकाप्रिाणे परहलया िुदतवाढीसाठी शुलक आकारण्यात 
येईल.  

िहारवतरण / िहारिर्मिती कंपिी व िहाऊर्जा यांिा शासिाच्या रवरवध परवािग्या घेणे 
आवश्यक असते व त्यासाठी कालावधी लागण्याची शक्यता असते. त्यािुळे त्यांिा िुदतवाढ शुलक 
लागू असणार िाही.  

iii. िीर्रींग :- 
अर्जयदारािे प्रकलपासाठी उभारण्यात येणाऱ्या सकंोषण कें द्रािध्ये (Pooling Station) / 

रिष्ट्कासि उपकें द्र (Evacuation Substation) उपलब्धता आधाररत दर प्रणालीसाठी लागणारे 
िीर्र (ABT Meter with AMR facility) बसरवणे आवश्यक राहील. तसेच वीर्ज रिर्मितीची िारहती 
ररअल र्ाइि न्व्हरर्जरबरलर्ी RTU-DC,V-SAT िार्य त राज्यभार प्रेषण कें द्राला (SLDC) उपलब्ध 
करुि देणे आवश्यक राहील.  

2. अपारंपररक ऊर्जा प्रकलप िोंदणी वबे पोर्यल :-   
रद.31/12/2020 च्या धोरणांतगयत सवय अपारंपररक ऊर्जा प्रकलपांची तदथय िोंदणी 

करण्यासाठी िहाऊर्जाच्या वबे पोर्यलचा वापर करण्यात येईल. याबाबत िहाऊर्जाकडूि रवरहत शुलक 
आकारण्यात येईल. 

अर्जयदारािे परररशष्ट्र् “अ” िध्ये ििूद कागदपिे िहाऊर्जाच्या वबे पोर्यलवर अपलोड करणे 
आवश्यक राहील. सदर कागदपिांची सत्यता, अचकूता व वधैारिक पतूयतेची संपणूयत: र्जबाबदारी स्वत:ची 
राहील, असे अर्जदारािे  प्ररतज्ञापि अपलोड केलयािंतर तसेच आवश्यक ते शुलक ऑिलाईि र्जिा 
केलयािंतर िहाऊर्जािार्य त ऑिलाईि तदथय िोंदणीपि देण्यात येईल.   िोंदणीपि देतािा युरिक 
आयडी िंबर देण्यात येईल. 
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अपारंपररक ऊर्जा स्रोत रिहाय प्रकलप िोंदणीसाठी आवश्यक कागदपिाचंा तपशील परररशष्ट्र्  
“अ” िध्ये ििूद केलयाप्रिाणे राहील.   

अपारंपररक ऊर्जा प्रकलप िोंदणी  ते प्रकलप कायान्ववत करणे पयंत कालावधी / िुदत परररशष्ट्र् 
“र्” िध्ये ििूद केलयाप्रिाणे  राहील. 

3. अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलप िोंदणी प्ररक्रया :- 
िहाऊर्जाच्या वबे पोर्यलवर ऑिलाईि अर्जासोबत अपलोड केलेलया कागदपिाचंी छाििी 15 

रदवसांत करण्यात येईल. काययपध्दतीिुसार आवश्यक त्या कागदपिांची पतुयता केलयास िोंदणी पि 
ऑिलाईि आपोआप व तात्काळ देण्यात येईल. आवश्यक त्या कागदपिांची पतूयता केली िसलयास सदर 
अर्जदारास एक िरहवयाची िुदत देऊि पतूयता करणेबाबत ऑिलाईि कळरवण्यात येईल. अर्जयदारािे रवहीत 
िुदतीत पतूयता ि केलयास प्रस्ताव आपोआप रद्द होईल व शुलक रक्कि र्जप्पत करण्यात येईल. 
4. िोंदणी शुलक:-  

सौर / पविऊर्जा व शहरी घिकचऱ्यावर आधाररत वीर्ज रिर्मिती प्रकलप सह वीर्ज व लघुर्जल रवद्युत 
प्रकलपांच्या िोंदणीसाठी निनहत शुलक प्ररत िेगावरॅ् िहाऊर्जाकडे र्जिा करणे आवश्यक राहील.   

 

5. प्रकलप कायान्ववत करावयाची िुदत / कालावधी :- 
i.      भारतीय सौर ऊर्जा रिगि (SECI) ककवा कें द्र शासिािे / राज्य शासिािे अरधकृत केलेलया 
सौर   / पवि ऊर्जा प्रकलपांसाठी रिरवदा काढणा-या कंपवया व परवािाधारक वीर्ज रवतरण 
कंपवयािार्य त स्पधात्िक रिरवदा पध्दतीिे राज्यात आस्थारपत होणाऱ्या सौर   / पवि ऊर्जा प्रकलपांिा 
धोरणात रवरहत केलेलया िुदतीऐवर्जी रिरवदा काढणा-या कंपवयांिी सौर   / पवि ऊर्जा प्रकलपांिा 
कायान्ववत करण्यासाठी रिधाररत केलेली िुदत अथवा िुदतवाढ लागू राहील. 
ii.   या व्यरतररक्त अर्जयदारािे प्रकलप िोंदणीपिाच्या रदिाकंापासिू दोन वषाच्या कालावधीत 
प्रकलप कायान्ववत करणे बधंिकारक राहील. अपवादात्िक अथवा आपत्कालीि पररन्स्थतीिुळे 
प्रकलप रवरहत िुदतीत पणूय होऊ शकत िसलयास अशा पररन्स्थतीत िोंदणी कालावधी सपंषु्ट्र्ात 
येण्यापवूी रकिाि एक िरहिा अगोदर िहाऊर्जास प्रकलपाच्या रवलंबाची कारणे, परुाव्यासह 
िुदतवाढीबाबत ऑनलाईन अर्जय करणे आवश्यक राहील. 
iii. सदर अर्जय प्रधाि सरचव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखालील सरितीकडे रिणययासाठी सादर 
करण्यात येईल.  सरितीिे िुदत वाढीबाबत घेतलेला रिणयय अंरति राहील. प्रकलप रदलेलया िुदतीत 
अथवा वाढीव िुदतीत कायान्ववत ि झालयास अथवा प्रकलपाची िुदतवाढ िावय ि झालयास त्याची 
िोंदणी रद्द सिर्जण्यात येईल. 
iv. िोंदणी पि रिळालयािंतर अर्जयदार प्रकलप उभारणीची सद्य:न्स्थती दशयरवणारा अहवाल 
दरिहा 10 तारखेच्या आत िहाऊर्जास ऑिलाईि (Dash Board वर) सादर करेल. त्यासाठी त्यािंा 
वबे पोर्यल वर सुरवधा उपलब्ध करुि देण्यात येईल. तसचे िहाऊर्जाकडूि पोर्यलवर प्रकलप 
संरियंिण प्रणाली तयार करुि िहारवतरण / िहापारेषण / िहारिर्मिती कंपिी व राज्य भार प्रेषण 
कें द्र यांिा प्रकलपाची प्रगती पाहण्याची सुरवधा Dash Board वर उपलब्ध करुि देण्यात येईल.   
v. ज्या अर्जयदारांिा प्रकलप उभारणी करतािा अडचणी आहेत, त्या अडचणींबाबत त्यांिी 
दरिहा 10 तारखेच्या आत िहाऊर्जास कळवाव.े  त्याआधारे िहाऊर्जा अशा अर्जयदारांची  बठैक 
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घेईल. िहाऊर्जा अडचणी सोडरवण्यासंदभात आवश्यक तेथे अर्जयदारांकडूि अरभप्राय घेऊि त्यांच्या 
उपयुक्ततेबाबत व धोरणाशी सुसंगत रशर्ारस शासि िावयतेकरीता पाठवले.   
             अर्जयदारांच्या अडीअडचणीबाबत  reprojects grievance@mahaurja.com हा स्वतंि email 
ID असेल. सदर email वर अर्जयदारांिा त्यांच ेिुदे्द उपन्स्थत करता येतील. 

 

6. प्रकलप कायान्ववत करणे  :- 
i. कें द्रीय रवद्यतु प्रारधकरण (ग्रीड किेक्र्ीव्हीर्ीसाठी तांरिक िािक) दुरुस्ती रियिि, 2019 (Clause 

No.4- Part-II (B-2) (c)) व त्यािध्ये वळेोवळेी होणाऱ्या सुधारणांप्रिाणे अर्जयदारािे प्रकलप कायान्ववत 
करण्यापवूी चाचणी अहवाल िहाराष्ट्र राज्यभार प्रेषण कें द्र, कळवा यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक 
राहील. 

ii. िा.िहाराष्ट्र रवद्यतु रियािक आयोगाच्या ओपि ॲक्सेस 2016 च् या रियििािुसार अपारंपररक ऊर्जा 
प्रकलपांिा ऊर्जा उत्पादक (Generator) सिरू्जि आवश्यक असलेली रिर्रींगची व्यवस्था ज्यािध्ये 
िीर्रची चाचणी व उभारणी या बाबींचा सिावशे आहे, या सवय बाबी रवतरण कंपिीिार्य त  खुला प्रवशे 
रियििािध्ये (Open Acceess Regulation) ििूद केलयाप्रिाणे अर्जय केलयाच्या रदिाकंापासिू साठ 
(60) रदवसात पणूय करण्यात येतील.  

iii. प्रकलप कायान्ववत करण्यापवूी प्रकलपाची िहाऊर्जाकडे िोंदणी झालयाबाबत संबरंधत रवतरण कंपिीिे 
खातरर्जिा करणे आवश्यक राहील. तसेच िहाऊर्जाच्या िोंदणीपिाच्या आधारे प्रकलप कायान्ववत 
करण्याची परवािगी (Permission to Commissioning) रवतरण कंपिीिार्य त परररशष्ट्र्-“ब” प्रिाणे 
अर्जयदारािे कागदपिे सादर केलयािंतर एक आठवड्याच्या आत देण्यात येईल.  प्रकलप कायान्ववत 
करण्याच्या परवािगीसाठी िोंदणीपिासाठी सादर केलेली कागदपि े पिु:ि सादर करण्याची 
आवश्यकता िाही.  रवतरण कंपिीिार्य त प्रकलप कायान्ववत झालयािंतर अर्जयदारािे कायान्ववततेचा 
अहवाल िहाऊर्जाकडे ऑिलाईि सादर करणे आवश्यक राहील. 

iv. अर्जयदारािे परररशष्ट्र् “क” प्रिाणे कागदपिे ऑिलाईि सादर केलयािंतर राज्यभार प्रेषण कें द्रािार्य त 
िहापारेषणच्या ग्रीड प्रणालीशी कसक्रोिायझेशिची परवािगी एक आठवड्यात ऑिलाईि प्ररक्रयेद्वारे 
देण्यात येईल. 
 

7. िूतिीकरणक्षि ऊर्जा प्रकलपांच ेपिु:ऊर्जीकरण व संकरीत प्रकलप :- 
रवद्यिाि िुतिीकरणक्षि ऊर्जा प्रकलपांच े पिुय:ऊर्जीकरण तसचे संकररत प्रकलपासंाठी रवरहत 

केलेली कायजपध्दती लागू राहील. 
 

8. इतर अिुषंरगक परवािग्या व िा-हरकत प्रिाणपि :- 
सवय पारेषण संलग्ि प्रकलप उभारणीपवूी व उभारणीिंतरच्या आवश्यक त्या सवय कायदेशीर व 

वधैारिक बाबींची पतूयता अर्जदाराने करणे आवश्यक आहे. तसचे प्रकलपासाठी आवश्यकतेिुसार 
परवािग्या, संितीपि ेव िा-हरकत प्रिाणपि ेपरस्पर प्राप्पत करूि घेणे व त्याबाबतच े रियिाचंे पालि 
करणे बधंिकारक राहील. याबाबतची सवयस्वी र्जबाबदारी अर्जदाराची राहील. उदा. भरूवज्ञाि व 
खरिकिय रवभाग, सिुद्र रकिाऱ्यालगतच्या प्रकलपासंाठी CRZ, विक्षेिासाठी Forest Clearances, पशु 
पक्षी अभयारण्यालगतच्या क्षिेासाठी ववय र्जीव रवभाग, िहाराष्ट्र प्रदुषण रियंिण िंडळ, इ. 
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9. प्रकलप हस्तांतरण / िावात बदल  :- 
         प्रकलपाच्या िावात / िालकीिध्ये बदल / कंपिीच्या पत्त्यातील बदल/ प्रकलपाची र्जागा बदल 
इत्यादी करावयाच ेझालयास िहाऊर्जा कायालयाकडे पोर्यलवर स्वतंि अर्जय करावा लागेल. त्याबाबतची 
काययवाही िहाऊर्जाकडूि करण्यात येईल. त्यासाठी निनहत शुल्क र्जिा कराव े लागेल. िहारवतरण / 
िहारिर्मिती कंपिी यांच्यािार्य त स्पधात्िक रिरवदेद्वारे आस्थारपत होणाऱ्या प्रकलपासंाठी वीर्ज 
कंपवयासंोबत करण्यात आलेलया वीर्ज खरेदी करारातील अर्ी व शतीस अरधि राहूि प्रकलपाच्या 
िालकीहक्क हस्तांतरण / िावात बदल करता येईल. यासाठी िहारवतरण / िहारिर्मिती कंपिी यांच ेिा-
हरकत पि आवश्यक राहील. 
            प्रकलप िालकी हस्तांतरण करतािा अथवा िावात बदल करतािा ररर्जस्रार ऑर् कंपिीर्जच े
प्रिाणपि असलयास अथवा वयायालयाचे आदेश असतील तर त्यांच्याकडूि इतर कागदपिे आवश्यक 
राहणार िाही. 
i. अर्जयदार कंपिीच्या िावात बदलाची िोंद घेणे -  
  “परररशष्ट्र्-ड” प्रिाणे कागदपिे व शुलक ऑिलाईि सादर केलयािंतर िहाऊर्जा कायालयाकडूि 
कंपिीच्या िावात झालेलया बदलाची िोंद घेऊि अर्जयदारास 15 रदवसांत ऑिलाईि कळरवण्यात येईल. 
ii. प्रकलपाच ेिालकी हक्क हस्तांतरण (Transfer of ownership of projects) - 
             अपारंपररक ऊर्जा प्रकलपाची िोंदणी झालयािंतर प्रकलपाच्या िालकी हक्कािध्ये (रवक्रीव्दारे/ 

रवलीिीकरणाव्दारे) बदल करावयाचा झालयास िहाऊर्जाकडूि ऑिलाईि प्ररक्रयेव्दारे िा-हरकत 
पि देण्यात येईल. यासाठी परररशष्ट्र्-ड प्रिाणे कागदपिे व शुलक ऑिलाईि सादर केलयािंतर 
िहाऊर्जा कायालयाकडूि प्रकलपाच्या िालकी हक्क हस्तांतरण बाबत 15 रदवसांत ऑिलाईि िा-
हरकत पि देण्यात येईल. 

 

10. महाऊर्ामार्ज त तांनत्रक मान्यता ि प्रकल्प र्व्यिस्थापन ि सल्लागार शुल्क :- 
          अपारंपनरक ऊर्ा प्रकल्पासाठी महाऊर्ामार्ज त तांनत्रक मान्यता घेणे आिश्यक राहील. तयासाठी 
प्रकलपाच्या अंदार्जपिकीय ककितीच्या 1 % रक्कि िहाऊर्जाकडे आगाऊ र्जिा करणे आवश्यक राहील. 
प्रकलप रवभागािार्य त अथवा िहाऊर्जािार्य त राबवावयाचा याचा रिणयय प्रथि रवभागािे घ्यावा. 
िहाऊर्जािार्य त प्रकलपाची अंिलबर्जावणी करावयाची झालयास प्रकलप व्यवस्थापि व सल्लागार (PMC) 
शुलक 2 ते 5 % इतकी आगाऊ रक्कि प्रकल्पाच्या स्िरुपानुसार िहाऊर्जाकडे र्जिा करणे आवश्यक 
राहील. महाऊर्ा या शुल्क आकारणीबाबत सनिस्तर आदेश ननगजनमत करेल. 
11.    राज्याच्या अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 िध्ये आवश्यकतेिुसार वळेोवळेी होणा-या 
बदलािुसार सदर काययपध्दतीिध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. 
 

स्रोतरिहाय काययपद्धती (Sourcewise Methodology) 
१)  सौर ऊर्जा प्रकलप :- 

अ. कें द्र / राज्य शासिाच्या योर्जिा -  
     कें द्र / राज्य शासनाच्या योर्जिांतगयत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकलपासंाठी शासि रिणययािुसार 

काययवाही करण्यात येईल व त्यासाठी शासि तसेच िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा िंिालयाच्या िागयदशयक 
सूचिा लागू राहतील.  
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ब.  सोलर पाकय  -  
    सोलर पाकय  साठी राज्य शासन तसेच िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा िंिालयाच्या िागयदशयक सूचिा 

यथास्स्थती लागू राहतील. 
क. अिृत अरभयाि व िहाराष्ट्र सुवणयर्जयंती िगरोत्थाि िहारभयाि व्यरतररक्त राज्यातील इतर शहरी, 

वॉर्रग्रीड, ग्रािीण पाणी परुवठा योर्जिा सौर ऊर्जवेर कायान्ववत करणे :-   
अिृत अरभयाि व िहाराष्ट्र सुवणयर्जयंती िगरोत्थाि िहारभयाि योर्जिेअंतगयत राबरवण्यात येत 

असलेलया प्रकलपातंगयत सौर ऊर्जा उपांगांसाठी िगर रवकास रवभागाच्या शासि रिणयय क्र.अिृत-
2017/प्र.क्र.289/िरव-33 रद.17 रडसेंबर, 2018 व त्यािध्ये वळेोवळेी होणाऱ्या सुधारणा लागू 
राहतील.   

  अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 िधील भाग-2 िध्ये ििूद प्रकलपाबंाबत संबरंधत रवभाग 
/ कायालय / संस्था यांिी काययक्रि राबरवण्याबाबतची सिथयता व रिधी उपलब्धतेची िारहती / 
लाभार्थ्यांची यादी िहाऊर्जास कळरवलयास िहाऊर्जाच्या काययपध्दतीिुसार राबरवण्यात येईल.  यासाठी 
िहाऊर्जाच्या वबे पोर्यलवर अर्जय करणे आवश्यक राहील.   

सदरची योर्जिा ररवयुएबल एिर्जी सव्हीस कंपिी (RESCO) िॉडेल / भांडवली खचय (CAPEX) 
िॉडेल िुसार राबरवता येईल.  यासाठी तांरिक िावयता िहाऊर्जाकडूि घेणे बधंिकारक राहील व 
त्यासाठी प्रकलपाच्या अंदार्जपिकीय ककितीच्या 1 % रक्कि िहाऊर्जाकडे र्जिा करणे आवश्यक 
राहील. प्रकलप रवभागािार्य त अथवा िहाऊर्जािार्य त राबवावयाचा याचा रिणयय प्रथि रवभागािे घ्यावा. 
िहाऊर्जािार्य त प्रकलपाची अंिलबर्जावणी करावयाची झालयास प्रकलप व्यवस्थापि व सल्लागार (PMC) 
शुलक 2 ते 5 % इतकी रक्कि िहासंचालक, िहाऊर्जा यांिी रिरित केलयाप्रिाणे िहाऊर्जाकडे आगावू 
र्जिा करणे आवश्यक राहील.     
 संबरंधत रवभागािे / कायालयािे / संस्थेिे प्रकलपासाठी सावली रवररहत र्जागा िोर्त उपलब्ध 

करुि देणे आवश्यक राहील. 
 प्रकलप राबरवण्यापवूी िेर् रिर्रींगसाठी आवश्यक असलेले थकीत वीर्ज देयकाचा भरणा करणे 

आवश्यक राहील. 
 संबरंधत रवभागािे / कायालयािे / संस्थेिे प्रकलपासाठी िोडल अरधका-याची रियुक्ती करणे 

आवश्यक राहील. 
 प्रकलपासाठी आवश्यक असणारा रिधी िहाऊर्जाकडे र्जिा केलयािंतर िहाऊर्जा प्रकलप आस्थारपत 

करण्यारवषयी आवश्यक ती काययवाही करेल. 
 

     ड. सौर / पवि ऊर्जा आधाररत पथदशी एिर्जी स्र्ोरेर्ज प्रकलप रवकरसत करणे:-  
1. िहाऊर्जाच्या स्वत:च्या र्जरििीवरील प्रकलपासाठी िहाऊर्जािार्य त 20 िे.व.ॅ क्षितेच्या प्रकलपासाठी 

स्वारस्याची अरभव्यक्ती (EoI) िागरवण्यात येईल.  
2. उवयरीत 30 िे.व.ॅ क्षितेच्या प्रकलपासाठी खार्जगी रवकासकािार्य त प्रकलपाची पारेषणर्जोड ि नोंदणी 

िंरु्जरी करीता महाऊर्ाच्या वबे-पोर्यलवर ऑिलाईि प्ररक्रयेव्दारे अर्जय सादर करण्यात येईल.  
इ. िहाऊर्जाच्या स्वत:च्या र्जागेवर सौर / पवि सौर-संकररत पारेषण संलग्ि ऊर्जा प्रकलप आस्थारपत 

करणे:- 
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1) िहाऊर्जा िार्य त प्रकलप आस्थारपत करण्यासाठी िहाऊर्जाची स्वत:च्या िालकीची र्जिीि 
असलेलया रठकाणी प्रकलपाची तांरिक / आर्मथक व्यवहाययता अहवाल तयार करण्यात येईल. 

2) प्रकलप आस्थारपत करण्याची काययवाही ऊर्जा रवभागाच्या िावयतेिे करण्यात येईल.  
3) सनिस्तर प्रकल्प अहिाल (DPR) महानितरण कंपनीच्या सहमतीने ऊर्ा निभागास मान्यतेस्ति 

सादर करण्यात येईल. 
4) प्रकलप राबरवण्यासाठी काययपध्दतीत काही पररन्स्थतीर्जवय आवश्यक बदल करावयाचे झालयास 

यासाठी िहासंचालक, िहाऊर्जा हे सक्षि राहतील. 
 

र्.  शेतकरी सहकारी संस्था/कंपिी/गर् ([PACS/ SHG/ Farmers Producers Organistation) च े
पारेषण संलग्ि सौर ऊर्जा रिर्मिती प्रकलप रवकरसत करणे- 

            शेतकरी सहकारी ससं्था/कंपिी/गर् ([PACS/ SHG/ Farmers Producers Organistation) 
यांिा िुख्यिंिी सौर कृषी वारहिी योर्जिा अथवा कुसिु योर्जिा ककवा कें द्र/राज्य शासिाच्या इतर 
योर्जिेंतगयत प्रकलप आस्थारपत करता येऊ शकतील. तसचे राज्यातील वीर्ज रवतरण/ रिर्मिती कंपवया 
अथवा कें द्र/ राज्य शासिाच्या प्रारधकृत केलेलया संस्थांच्या रिरवदा प्ररक्रयेत सहभागी होऊि प्रकलप 
आस्थारपत करण्याची िुभा राहील. 
ग.सौर ऊर्जवेर आधाररत ई-वाहि चारर्जगं स्रे्शि उभारणी करणे - 

             सदर योर्जिेची अंिलबर्जावणी िहारवतरणिार्य त करण्यात येईल. 
 
 

2)   पविऊर्जा :- 
1. प्रकलपांतगयत उभारण्यात येणारी पविऊर्जा र्जरिि े (Wind Turbine Generators) िवीि व 

िवीकरणीय ऊर्जा िंिालय यांच्या धोरणािुसार राष्ट्रीय पवि ऊर्जा संस्था (रिव)े, चने्नई, िवीि व 
िवीकरणीय ऊर्जा िंिालय यांच्या िावयताप्राप्पत यादीिध्ये असणे आवश्यक आहे. 

2. अर्जयदार पविऊर्जा र्जरििाची िहाऊर्जाच्या वबे पोर्यल व्दारे िोंदणी करतील. त्यासाठी पविऊर्जा 
र्जरििाच ेअक्षांश, रेखांश, सिुद्रसपार्ीपासिूची उंची, पविऊर्जा र्जरििाची उंची व व्यास तसचे गर् 
िंबर, गाव, तालुका व रर्जलयाची िारहती आरण आवश्यक कागदपिे इ. वबे प्रणालीवर अपलोड 
केलयािंतर व िोंदणी शुलक अदा केलयािंतर सदर प्रकलपातील पविऊर्जा र्जरििाची िाहीती 
िोंदणी केलयाच्या रदिांकापासूि िहाऊर्जाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल.  

3. तद्िंतर िवीि पविऊर्जा अर्जयदारांिी त्यांच े पविऊर्जा र्जरिि िोंदणी / उभारणी करतािा 
िायक्रोसाईर्ींगच्या िागयदशयक सुचिेिुसार अंतर ठेवणे बधंिकारक असेल व आवश्यक अतंर 
ठेवण्याची सवयस्वी र्जबाबदारी िवीि िोंदणी करणाऱ्या पविऊर्जा अर्जयदाराची असेल.  त्यांिी िोंदणी 
केलेलया अथवा आस्थारपत केलेलया र्जरििापासिू िायक्रोसायर्ींगच्या िागयदशयक सूचिांिुसार 
अंतर ठेवलयाच े व त्याची सवयस्वी र्जबाबदारी स्वीकारलयाच े त्यांच्या स्वयं-घोषणापिािध्ये ििूद 
करणेही बधंिकारक राहील.  
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भाग-2 
 

शासिाच्या रवरवध रवभागािध्ये पारेषण रवररहत ऊर्जा प्रकलप उभारणीसाठी काययपद्धती-  
 

1. प्रकलपाची िोंदणी   
 सवय शासकीय/ रििशासकीय संस्था /िहािंडळे/ स्थारिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासिाच्या अवय 

रवभागािार्य त राबरवण्यात येणाऱ्या अपारंपररक ऊर्जा प्रकलपांची त्यांच्याद्वारे िहाऊर्जाकडे 
ऑिलाईि पोर्यलवर िोंदणी करणे आिश्यक राहील.   या र्व्यनतनरक्त 100 रक.व.ॅ क्षितेपेक्षा र्जास्त 
क्षितेच्या प्रकलपाची िोंदणी िहाऊर्जाच्या ऑिलाईि पोर्यलवर करण्याची र्जबाबदारी संबरंधत 
उत्पादक / परुवठादाराची असेल.  

2. इिारतीचे छत (रूर्र्ॉप) व र्जरििीवरील पारेषण रवररहत / हायब्रीड सौर रवद्यतु सचं / पारेषण 
संलग्ि सौर रवद्युत संच आस्थारपत करणे, लघुर्जल व िळ पाणी परुवठा योर्जिा करण्यासाठी 
पारेषण रवररहत सौर रवद्युत संचाचा वापर करणे, सौर उष्ट्णर्जल संयंि व स्वयंपाकासाठी सौर 
ऊर्जवेर आधारीत सौर सयंंि आस्थारपत करणे, सौर ऊर्जवेर आधारीत शीतगृहे (Cold Storage) व 
या धोरणात ििूद संयंिाव्यरतररक्त इतर संयंिे आस्थारपत करण्यासाठी पढुीलप्रिाणे काययवाही 
करण्यात येईल.  

i) या धोरणांतगयत प्रकलप आस्थापिेसाठी इच्छुक असणारे रवभाग / कायालय / संस्था यांिी खालील 
बाबी तपासणे आवश्यक आहे.  

अ. 
क्र. 

योर्जिा क्षिता र्जागेची सवयसाधारण किाल आवश्यकता 

1 
पारेषण रवरहीत / हायब्रीड सौर 

रवद्युत संच 
1 ते 100  

रक.व.ॅ अंदार्ज े प्ररत रक.व.ॅ 100 चौरस रू्र् अथवा 
उपलब्ध तंिज्ञािािुसार सावली रवररहत र्जागा 
उपलब्ध असणे आवश्यक. 2 

पारेषण रवरहीत सौर रवद्युत संच 
(कें द्र शासिाची र्जीसीआरर्ी 
अिुदािाची योर्जिा वगळूि) 

1 ते 250  
रक.व.ॅ 

3 
पारेषण रवरहीत 

सौर कृरषपंप 
3, 5 व 7.5 
अश्वशक्ती 

अंदार्ज ेप्ररत अश्वशक्ती 100 चौरस रू्र् अथवा 
उपलब्ध तंिज्ञािािुसार सावली रवररहत र्जागा 
उपलब्ध असणे आवश्यक. 

4 सौर उष्ट्णर्जल सयंंि 
250  

रलर्सय प्ररतरदि 
प्ररतरदि 250 रलर्सय 5 चौरस िीर्र सावली 
रवररहत र्जागा उपलब्ध असणे आवश्यक. 

5 
स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जवेर 

आधाररत संयंि 
100 व्यक्तींच्या 
स्वयंपाकासाठी 

सवयसाधारणपणे 100 व्यक्तींसाठी 700 ते 
1000 चौरस रू्र् इतकी र्जागा उपलब्ध असणे 
आवश्यक. 

6 
सौर ऊर्जवेर आधारीत शीतगहृ 

(Cold Storage) 
4 रक.व.ॅ 

अंदार्ज े  प्ररत रक.व.ॅ 100 चौरस रू्र् अथवा 
उपलब्ध तंिज्ञािािुसार सावली रवररहत र्जागा 
उपलब्ध असणे आवश्यक. 

 
* वळेोवळेी रवकरसत होणारे तंिज्ञाि रवचारात घेता उपरोक्त प्रकलपािध्ये ििूद बाबींच्या 
आवश्यकतेिध्ये वळेोवळेी बदल होऊ शकतो. 
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** ज्या इिारतींवर सौर ऊर्जा सयंंि आस्थारपत करावयाच ेआहेत त्या इिारतींच ेआयषु्ट्यिाि रकिाि 
20 ते 25 वषय असाव.े 

ii)   या योर्जिेअंतगयत िहाऊर्जािार्य त आस्थारपत करावयाच्या पारेषण रवररहत / हायब्रीड प्रकारच्या 
सौर संयंिाची क्षिता रिरित करण्यासाठी िहाऊर्जा रवभागीय कायालयािार्य त संबरंधत इिारतींच े
सवके्षण करण्यात येईल.  

iii)  िहाऊर्जािे रिरित करूि रदलेलया अर्ी व शतींच्या आधारे संबरंधत िहाऊर्जा रवभागीय कायालये 
आवश्यकतेिुसार सवके्षण, तांरिक िदत, सरवस्तर प्रकलप अहवाल इत्यादी अिुषंरगक बाबींची 
पतूयता करतील. 

vi) ई-रिरवदेसाठी अंदार्जपिकीय ककित कें द्र शासिाच्या िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा िंिालयािे 
रिरित केलेलया  आधारभतू ककितीिुसार (Benchmark Cost) असेल.  तसेच ज्या संयंिासाठी 
कें द्र शासि (MNRE) यांचे आधारभतू ककित उपलब्ध िसेल अशा वळेी िहाऊर्जाचे िागयदशयि 
घेण्यात याव.े 

               प्रकलप उभारणी करणाऱ्या रवभाग / कायालय / संस्था यांिी प्रकलप आस्थारपत 
करण्यासाठी अंदार्जपिकीय ककितीच्या 1 % तांरिक िावयता शुलकासह प्रस्ताव तांरिक 
िंरु्जरीसाठी िहाऊर्जाकडे सादर करणे आवश्यक राहील. 

 

 

      2. ग्रािीण रवद्युतीकरण (RVE) काययक्रि :- 
योर्जिेची तांरिक िारहती व पररिाण :- 
सदर काययक्रिांतगयत आस्थारपत करावयाच्या संयंिाचंी तांरिक िोर्जिापे रुरल इलेक्रीर्ीकेशि 
कॉपोरेशि ऑर् इंरडया / िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा िंिालय यांिी रवरहत केलयािुसार व वळेोवळेी 
बदल केलयािुसार लागू राहतील.  

       पाितेच ेरिकष :-  
राज्यातील अरत दुगयि गाव े/ वाड्या र्जथेे पारंपाररक ऊर्जा स्तोिादं्वारे वीर्ज पोहोचणार िाही अशी 
दुगयि गाव े/ वाड्या / पाडे येथील घरे. 

 िहारवतरण कंपिीला पढुील 5 वषांिध्ये ज्या गाव े / वाड्या / पाडे यांच े पारंपररक पद्धतीिे 
रवद्युतीकरण करणे शक्य िाही अशा गाव े/ वाड्या / पाडे यांची यादी िहारवतरण कंपिीिे दरवषी 
िाहे रे्ब्रवुारी अखेरपयंत िहाऊर्जास द्यावी.  

 सदर यादीिुसार िहाऊर्जा या गाव े / वाड्या / पाडे यांचे सवके्षण स्वत: अथवा सवके्षण करणा-या 
बाययंिणा यांचेकडूि रिरवदा पध्दतीिे पणूय करेल.  सवके्षणािुसार गाव े/ वाड्या / पाडे यांची अंरति 
यादी व लाभार्थ्यांची संख्या िहाऊर्जािार्य त दरवषी िाहे िे अखेरपयंत रिरित करण्यात येईल. 

 िहाऊर्जािार्य त ई-रिरवदा प्ररक्रया राबवूि परुवठादारांिा कायादेश देण्यात येतील.  
िहाऊर्जािार्य त रिरवदेत पाि परुवठादाराकंडूि 5 वषाच्या सवयसिावशेक देखभाल व दुरुस्तीच्या 
हिीसह प्रकलप कायान्ववत करण्यात येईल व संबधंीत लाभाथी / संस्थेस हस्तांतररत करण्यात 
येईल. 

 प्रकलपांची प्रभावीपणे व कालबद्ध पद्धतीिे आस्थापिा होण्याकररता प्रकलप आस्थारपत करणाऱ्या 
परुवठादारािी िैिारसक प्रगती अहवाल, Remote Monitoring System (RMS) चा ऑिलाईि 
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अहवाल िहाऊर्जास सादर करणे आवश् यक राहील.  ज्या रठकाणी िेर्वकय  उपलब्ध िसेल अशा 
रठकाणी एक वषाच्या Data साठवण क्षितेसह RMS सुरवधा असणे आवश्यक आहे. 
 

3. रवकें रद्रत सूक्ष्ि पारेषण (Micro Grid) प्रकलप :- 
 

पाितेच ेरिकष :-  
 

अरतदुगयि भागातील पारंपररक पध्दतीिे रवद्यतुीकरण होऊ ि शकणारी गाव / पाडे. 

 राज्यातील अरतदुगयि भागातील पारंपररक पद्धतीिे रवद्युतीकरण होऊ ि शकणाऱ्या गावांची यादी 
िहारवतरण कंपिीिे दरवषी िाहे रे्ब्रवुारी अखेरपयंत िहाऊर्जास द्यावी. 

 सदर यादीिुसार िहाऊर्जा या गावांच ेसवके्षण व सरवस्तर प्रकलप अहवाल करेल.  सवके्षणािुसार 
गाव े / वाड्या / पाडे यांची अंरति यादी िहाऊर्जािार्य त दरवषी िाहे एरप्रल अखेरपयंत रिरित 
करण्यात येईल.  यािध्ये गावाची रिवड करतािा गावातील घरे सिुहािध्ये (Cluster) असणे 
आवश्यक राहील.  

 प्रकलप अहवालािध्ये गावािध्ये उपलब्ध असलेलया घरांची संख्या व त्यांिा लागणारा रवद्युतभार 
याबाबत सरवस्तर िारहती ििूद असेल.  यावरुि गावािध्ये आस्थारपत करावयाच्या पारेषण रवररहत 
सौर संयंिाची क्षिता रिरित करण्यात येईल.  अशा गावांिा प्रकलप आस्थारपत करण्यासाठी 
संबरंधत ग्रािपंचायतीिे र्जागा उपलब्ध करुि द्यावी लागेल. 

 संबरंधत कािासाठी घरांच्या संख्येिुसार व आवश्यक त्या घरगुती रवद्युत उपकरणांच्या क्षितेिुसार 
पारेषण रवररहत सौर संयंिाचंी क्षिता प्रस्तारवत करेल. गावािध्ये उपलब्ध असलेलया र्जागेवरती 
संयंि आस्थारपत करण्यात येईल व कंरोल रूि बांधण्यात येईल. ज्यािध्ये रवद्युत घर्, 
संयंिासाठीच ेचार्जय कंरोलर, र्जिेरशि साईर् व कंवझिंशि साईर्च ेएिर्जी रिर्र, संयंि चालू / 
बदं करण्यासाठीच े स्वीच इ. सारहत्य ठेवण्यात येईल. सदर कंरोल रुिपासूि संपणूय गावािध्ये 
रवद्युत खांब (सौर पथरदव्यांप्रिाणे) आस्थारपत करण्यात येतील. सदर खांबावरूि प्रत्येक 
लाभाथीच्या घरािध्ये रवद्युत किेक्शि देण्यात येईल. आवश्यकतेिुसार घरािध्ये रवद्युत उपकरणे 
आस्थारपत करण्यात येतील. गावािध्ये ग्रािऊर्जा सुरक्षा सरितीची स्थापिा करण्यात येईल.  

 संयंि आस्थारपत झालयािंतर देखभाल व दुरुस्ती कालावधीिध्ये त्याची देखभाल, दुरूस्तीची 
र्जबाबदारी संबरंधत उत्पादकाची असेल. परंत ुदैिंरदि देखभाल व दुरूस्ती ग्रािऊर्जा सुरक्षा सरिती 
करेल. देखभाल व दुरुस्ती कालावधी संपषू्ट्र्ात आलयािंतर संबरंधत ग्रािऊर्जा सुरक्षा सरितीिे 
त्यासाठी आवश्यक असलेला देखभाल दुरुस्तीचा करार त्या उत्पादकाकडूि अथवा त्यांिा सुयोग्य 
अशा उत्पादकाकडूि अथवा स्वत: करणे बधंिकारक असले. 

 संबरंधत ग्रािपंचायतीिे प्रकलपासाठी र्जागा रकिाि 25 वषे कालावधीसाठी रविािुलय उपलब्ध 
करुि द्यावी लागेल.  

 संबरंधत ग्रािपंचायतीिे र्जागेसाठी आवश्यक रवभागांच्या परवािग्या घेणे आवश्यक राहील. 
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सदर शासि रिणयय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असूि, त्याचा साकेंतांक क्रिांक 202205111650434610 असा  आहे. हा आदेश रडरर्जर्ल 
स्वाक्षरीिे साक्षांककत करुि काढण्यात येत आहे. 

                                   िहाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िांवािे,  

 

   (िा. रा. ढाणे) 
      अवर सरचव, िहाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1) िा. राज्यपाल यांच ेप्रधाि सरचव, रार्जभवि, िंुबई, 
2) िा.िुख्यिंिी, िहाराष्ट्र राज्य याचंे प्रधाि सरचव, िंिालय, िंुबई, 
3) िा.उपिुख्यिंिी, िहाराष्ट्र राज्य यांचे  सरचव, िंिालय, िंुबई, 
4) रवरोधी पक्षिेता, रवधािसभा/रवधाि पररषद,  रवधाि भवि िंुबई, 
5) िा.िंिी, (ऊर्जा, िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा) यांचे खार्जगी सरचव, िंिालय, िंुबई, 
6) िा.राज्यिंिी, (ऊर्जा, िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा) यांचे खार्जगी सरचव, िंिालय, िंुबई, 
7) सवय िंिी / सवय राज्यिंिी यांच ेखार्जगी सरचव, िंुबई, 
8) सवय रवधाििंडळ सदस्य,रवधाि भवि, िंुबई, 
9) िुख्य सरचव, िहाराष्ट्र राज्य, िंिालय, िंुबई, 
10) अपर िुख्य सरचव (रियोर्जि), रियोर्जि रवभाग, िंिालय, िंुबई,  
11) अपर िुख्य सरचव (रवत्त), रवत्त रवभाग, िंिालय, िंुबई, 
12) प्रधाि सरचव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िंुबई, 
13) प्रधाि सरचव, िगर रवकास  रवभाग, िंिालय, िंुबई, 
14) प्रधाि सरचव (कृरष), कृरष व पदुि रवभाग, िंिालय, िंुबई, 
15) सवय अपर िुख्य सरचव/प्रधाि सरचव/सरचव यांच ेस्वीय सहायक,सवय िंिालयीि  रवभाग, 
16) सवय रवभागीय आयुक्त, 
17) व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्यतु िंडळ, सूिधारी कंपिी िया.,िंुबई, 
18) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्यतु रवतरण कंपिी िया.,िंुबई, 
19) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्यतु रिर्मिती कंपिी िया.,िंुबई, 
20) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्यतु पारेषण कंपिी िया.,िंुबई, 
21) िहासंचालक, िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा),पुणे, 
22) िुख्य रवद्यतु रिररक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िंुबई. 
23) सवय रर्जलहारधकारी, 
24) िुख्य काययकारी अरधकारी, सवय रर्जलहा पररषदा, 
25) िहालेखापाल, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई / िागपूर, 
26) रिवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, िंुबई, 
27) सरचव, िहाराष्ट्र रवद्यतु रियािक आयोग, िंुबई (पिािे), 
28) सवय उप सरचव/ सह सरचव, उद्योग,ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िंुबई, 
29) ऊर्जा उप रवभागातील सवय कायासिे,उद्योग,ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िंुबई, 
30)  रिवड िस्ती,ऊर्जा-7, उद्योग,ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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- संरक्षप्पत प्रकलप अहवाल ििुिा -  
 

अ) सौर ऊर्जा  
अ. ऑिलाईि पध्दतीिे सादर करावयाची प्रकलपाची संरक्षप्पत िारहती 

 
अ.क्र. रवषय तपशील 

1 प्रकलप रठकाण व क्षिता  
2 सौर स्त्रोतांची िारहती  
3 प्रकलप रवकासक व प्रकलपधारक यांची िारहती  
4 सौर प्रारण िापि िारहती  
5 वार्मषक ऊर्जा रिर्मितीबाबत िारहती  
6 सािारर्जक व पयावरणावर होणारे पररणाि याबाबत िारहती  
ब. सोबत सादर करावयाची कागदपिे 

 
 पॉवर प्पलॅर् रडझाईि,  

रिष्ट्कासि व्यवस्था व रवद्युत प्रणाली र्जोडणी बाबतची 
िारहती, 
प्रकलपाच्या तंिज्ञािाची िारहती,  
प्रकलपाचा आर्मथक तपशील, 

 

 
 

 ब) ऊसाच्या रचपाडावर आधाररत / कृरष अवशेषावर आधाररत सहवीर्ज रिर्मिती प्रकलप - 
 

अ. ऑि लाईि पध्दतीिे सादर करावयाची प्रकलपाची संरक्षप्पत िारहती 
अ.क्र. रवषय तपशील 

1 प्रकलप रठकाण व क्षिता  
2 बगॅस उपलब्धतेची िारहती   
3 Topping Cycle क्षिता   
4 बाष्ट्प संतुलिाबाबतची िारहती   
ब. सोबत सादर करावयाची कागदपिे 
 1. प्रकलपाचा आर्मथक तपशील   

2. प्रकलपाच्या तंिज्ञािाबाबतची िारहती 
3. प्रकलपाचा Single Line Diagram 
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क) लघुर्जल वीर्ज रिर्मिती प्रकलप - 

 
अ. ऑि लाईि पध्दतीिे सादर करावयाची प्रकलपाची संरक्षप्पत िारहती 

अ.क्र. रवषय तपशील 
1 प्रकलप रठकाण व क्षिता  
2 पाणी साठा व रवसगाबाबतची  िारहती   
ब. सोबत सादर करावयाची कागदपिे 
 1. प्रकलपाचा आर्मथक तपशील   

2. प्रकलपाच्या तंिज्ञािाबाबतची िारहती 
3. प्रकलपाचा Single Line Diagram 
4. प्रकलपाच्या रवद्युत रिर्मितीबाबतची िारहती 

 

 
 
 
 
 

ड) शहरी घिकचऱ्यावर आधाररत वीर्ज रिर्मिती प्रकलप - 
 

अ. ऑि लाईि पध्दतीिे सादर करावयाची प्रकलपाची संरक्षप्पत िारहती 
अ.क्र. रवषय तपशील 

1 प्रकलप रठकाण व क्षिता  
2 कचरा उपलब्धतेबाबतची िारहती   
3 बाष्ट्प संतुलिाबाबतची िारहती   
ब. सोबत सादर करावयाची कागदपिे 
 1. प्रकलपाचा आर्मथक तपशील   

2. प्रकलपाच्या तंिज्ञािाबाबतची िारहती 
3.  प्रकलपाचा Single Line Diagram 
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परररशष्ट्र्  “अ” 
 

अ.   सौर ऊर्जपेासूि वीर्ज रिर्मिती प्रकलप :- 
i. प्रकलप िोंदणीसाठी कंपिीच्या लेर्रहेड वर अर्जय. 
ii. रवकासक अथवा प्रकलपधारक अथवा प्रकलप आस्थारपत करण्यासाठी स्थापि केलेलया रवशेष हेत ु

वाहि (Special Purpose Vehicle) यांच्या िाव ेअसलेली रवतरण / पारेषण कंपिीची (राज्य रवद्युत 
प्रणालीशी) अथवा CTU (कें द्रीय रवद्युत प्रणालीशी ) ग्रीड र्जोडणीच्या परवािगीची (Grid 
Connectivity Permission)  प्रत. 

iii. सौर ऊर्जा प्रकलप उभारण्यात येणाऱ्या र्जागेची कागदपिे उदा. िोंदणीकृत खरेदीखत / दीघय 
िुदतीचा भाडेकरार / 7/12 उतारा इ. (सौर ऊर्जा प्रकलपासाठी आवश्यक असणारी र्जरिि ही सौर 
ऊर्जा प्रक्रलपासाठी वापरण्यात येणारे उच्च क्षितेच े सौर िॉडयूल / सधुाररत तंिज्ञािाच्या 
वापरािुसार रिरित करणेत येईल). 

iv. संरक्षप्पत प्रकलप अहवाल (ििुिा - अ प्रिाणे) 
v. प्रस्तावासोबत सादर केलेलया कागदपिांच्या सत्यता, अचकुता व वधैारिक पतूयतेबाबत िहाऊर्जा 

कायालयािे रवरहत केलेलया ििुवयातील रवकासक / प्रकलप धारकाच ेस्वयंघोषणा पि. 
vi. सौर पाकय  िध्ये प्रकलप रवकरसत करणाऱ्या प्रकलप धारकास ज्या सौर पाकय  प्रकलप रवकासकाच्या 

पारेषण र्जोड संितीवर प्रकलप र्जोडावयाचा आहे त्या सौर पाकय  रवकासकासोबत सवय तपरशलासह 
पारेषण र्जोड संिती घेतलयाबद्दल संयुन्क्तकररत्या केलेले हिीपि सादर कराव ेलागेल. 
 

ब.    पवि ऊर्जपेासूि वीर्ज रिर्मिती प्रकलप :-  
i. पवि रवद्यतु र्जरििाची तांरिक िारहती, पॉवर कव्हय, िावयताप्राप्पत राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय संस्थेच े

चाचणी  प्रिाणपि (Type test certificate) 
ii. रवकासक अथवा प्रकलपधारक अथवा प्रकलप आस्थारपत करण्यासाठी स्थापि केलेलया रवशेष हेत ु

वाहि (Special Purpose Vehicle) यांच्या िाव ेअसलेली रवतरण / पारेषण कंपिीची (राज्य रवद्युत 
प्रणाली) अथवा CTU (कें द्रीय रवद्युत प्रणालीशी ) ग्रीड र्जोडणीच्या परवािगीची (Grid Connectivity 
Permission)  प्रत. 

iii. पविऊर्जा प्रकलप उभारण्यात येणाऱ्या र्जागेची कागदपिे उदा. िोंदणीकृत खरेदी खत / दीघय 
िुदतीचा भाडे करार / 7/12 उतारा इ. तसेच पवि ऊर्जा प्रकलप वि र्जरििीवर उभारावयाच े
असलयास कें द्र शासिाच्या िागयदशयक सुचिांिुसार वि रवभागासिवते भाडेपटा ा करारिायायाची प्रत. 

iv. प्रस्तावासोबत सादर केलेलया कागदपिांची सत्यता, अचकूता व वधैारिक पतूयतेबाबत िहाऊर्जा 
कायालयािे रवरहत केलेलया ििुवयातील रवकासक  / प्रकलपधारकाचे  स्वयं घोषणापि. 

v. प्रकलप कायान्ववत करतेवळेी आरएलएिएि (Revised List of Models and Manufacturers) 
यादीिध्ये पवि रवद्युत र्जरििाचा सिावशे असलेलया यादीची प्रत सादर करणे बधंिकारक राहील. 
 

क.   ऊसाच्या रचपाडावर आधाररत / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीर्ज रिर्मिती प्रकलप :- 
िोंदणीसाठी आवश्यक कागदपिे :- 
i. िोंदणी रिळण्यासाठी िहाराष्ट्र रवद्युत रियािक आयोगािे र्जाहीर केलयािुसार प्रकलपाची 45 र्क्के  

व त्यापेक्षा अरधक र्ॉकपग सायकल काययक्षिता असणे आवश्यक आहे.  
ii. त्यासाठी प्रकलपाची 45 र्क्के व त्यापके्षा अरधक र्ॉकपग सायकल काययक्षिता असलयाचे वसतंदादा 

शुगर इवस्र्ीट्युट, रु्, िांर्जरी, पणेु यांच्याकडील प्रिाणपि. 
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iii. प्रकलपाच्या पारेषण र्जोडणीसाठी परवािाधारक कंपिी / िहापारेषणकडूि संितीपि. 
iv. संरक्षप्पत प्रकलप अहवाल (ििुिा - ब प्रिाणे) 
v. िहाराष्ट्र प्रदूषण रियंिण िंडळाचे िा-हरकत प्रिाणपि. 
vi. साखर आयकु्तालयाकडील िा-हरकत दाखला (खार्जगी कारखािे वगळूि) 
vii. र्जागा िालकीसंबधंीची कागदपिे उदा. िोंदणीकृत दीघय िुदतीचा भाडेकरार / खरेदीखत / 7/12 

उतारा इत्यादी.  
viii. िहाऊर्जा कायालयािे रवरहत केलयािुसार स्वयंसाक्षांरकत हिीपि.  

 
ड. लघुर्जल रवद्युत रिर्मिती प्रकलप :- 

िोंदणीसाठीची आवश्यक कागदपिे :-                                                                                  
i. प्रकलपाच्या पारेषण र्जोडणीसाठी परवािाधारक कंपिी / िहापारेषणकडूि संितीपि. 
ii. संरक्षप्पत प्रकलप अहवाल (ििुिा - क प्रिाणे) 
iii. प्रकलप अहवाल िंरु्जरीचे संबरंधत सकंलप रचि कायालयाचे पि. 
iv. र्जलसंपदा रवभागासोबत झालेला प्रकलप रवकसि करार. 
v. िहाऊर्जा कायालयािे रवरहत केलयािुसार स्वयंसाक्षांरकत हिीपि.  

 
इ. शहरी घिकचऱ्यावर आधाररत वीर्ज रिर्मिती प्रकलप :- 

िोंदणीसाठीची आवश्यक कागदपिे :- 
i. प्रकलपाच्या पारेषण र्जोडणीसाठी परवािाधारक कंपिी / िहापारेषणकडूि संितीपि. 
ii. संरक्षप्पत प्रकलप अहवाल (ििुिा - ड प्रिाणे) 
iii. िहाराष्ट्र प्रदूषण रियंिण िंडळाचे िा-हरकत प्रिाणपि. 
iv. स्थारिक स्वराज्य संस्थेकडील प्रकलप उभारणीचे संितीपि. 
v. प्रकलपासाठी लागणारा शाश्वत कचरा उपलब्ध होणेबाबतचा स्थारिक स्वराज्य संस्थेसोबतचा 

करारिािा. 
vi. र्जागा िालकीसंबधंीची कागदपिे उदा. िोंदणीकृत दीघय िुदतीचा भाडेकरार / खरेदीखत / 7/12 

उतारा इत्यादी.  
vii. िहाऊर्जा कायालयािे रवरहत केलयािुसार स्वयंसाक्षांरकत हिीपि. 
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परररशष्ट्र् “ब” 
 

प्रकलप कायान्ववत करणेसाठी परवािगी (PTC) साठी आवश्यक कागदपिे - 
i. िहाऊर्जाचे प्रकलप िोंदणी पि.  
ii. वीर्ज खरेदीकरार.  
iii. स्रे्र् रावसरिशि युरर्रलर्ी यांची अंरति ग्रीड किेक्र्ीन्व्हर्ी परवािगी. 
iv. रवतरण कंपिीकडील स्र्ार्यअप पॉवर परवािगी. 
v. िुख्य रवद्यतु रिरीक्षक कायालयाचे सक्षि प्रारधकारी यांच ेप्रकलप व रिष्ट्कासि व्यवस्था 

िावयतेबाबतच ेपि. 
vi. प्रकलप उभारणी तसचे रिष्ट्कासि व्यवस्था रिर्रींग उभारणीसह काि पणूय झालयाच े

संयकु्त पाहणी अहवाल. 
vii. Real Time Visibility पणूयत्वाचे अहवाल. 
viii. राज्य भार प्रेषण कें द्राच ेकसक्रोिायझेशिची परवािगी.  

 

परररशष्ट्र् “क”  
 

कसक्रोिायझेशिची परवािगीसाठी आवश्यक कागदपिे :  
i. रावसरिशि कंपिीशी किेक्शि करार 
ii. एसर्ीयकुडूि अंरति ग्रीड किेन्क्र्न्व्हर्ी 
iii. संबरंधत रावसरिशि परवािाधारकाच्या रियकु्त प्रारधकरणाकडूि िंरू्जर SLD (Single Line 

Diagram) 
iv.  रावसरिशि कंपिीच्या किेक्शि पॉईंर्वर एबीर्ी िीर्र स्थापिा, करिशकिग आरण त्याचा 

ऑिलाइि संप्रेषण अहवाल. 
v. भार प्रेषण कें द्राला देखरेखीसाठी (RTU) र्जिरेर्रची वास्तरवतक-वळेेची ष्श्यिािता प्रदाि 

करणे. 
vi. केस रिहाय, र्िय व इरं्िय पॉवर कररता व्यापारी / खरेदीदारा सोबत ईपीए 
vii. भार प्रेषण कें द्राच्या बारू्जिे 20,000/- रुपये िोंदणी र्ीसह Annexure “ए” िध्ये िोंदणीसाठी 

अर्जय 
viii.  कसक्रािायझेशिची परवािगी िागण्यासाठी भार प्रेषण कें द्राला पि 
ix. स्र्ार्य-अप आरण ररव्हसय पावर फ्लोसाठी रडस्कॉिकडूि एिओसी आरण लागू पडत असलयास 

MEDA रेरर्जस्रेशि. 
x. ST  I र्ॉिेर्िध्ये STOA अर्जय (STOA आवश्यक असलयास) 
xi. 5 िेगावरॅ् व त्यापेक्षा र्जास्त क्षिता असलेलया पवि व सौर र्जिरेर्रसाठी REMC (Renewable 

Energy Management Center) सॉफ्र्वअेरिध्ये QCA  िेिणकू आरण QCA िोंदणी करणे 
MERC (Forecasting, Scheduling and Deviation Settlement of Solar and Wind 
Generators) रवरियि, 2018 िुसार बधंिकारक आहे. अशा िोंदणी िंतर कसक्रोिायझेशि 
परवािगी रदली र्जाईल (तपशील mahasldc.in  या सकेंतस्थळावर Wind and Solar tab वर 
उपलब्ध आहे) 

xii. कें द्रीय रवद्यतु प्रारधकरण (ग्रीड किेक्र्ीव्हीर्ीसाठी तांरिक िािक) दुरुस्ती रियिि, 2019 
(Clause No.4- Part-II(B2)(c)) व त्यािध्ये वळेोवळेी होणाऱ्या सधुारणा प्रिाणे चाचणी 
अहवाल प्रकलप कायान्ववत करण्यापवूी प्रकलपधारकािे िहाराष्ट्र राज्यभार प्रेषण कें द्र, कळवा 
यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक. 
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परररशष्ट्र् “ड” 

 
अ. रवकासक / प्रकलपधारक कंपिीच्या िावात बदलाची  िोंद घेणे - 

 
I. कंपिीच्या लेर्रहेडवर कंपिीच्या िावात बदल करण्याबाबत अर्जय. 
II. ररर्जस्रार ऑर् कंपिीज् )RoC(  यांच ेकंपिीच्या िावात बदल झालयाबाबत िोंदणीपि/ प्रिाणपि. 
III. सहवीर्ज रिर्मिती प्रकलपाबाबत िाव बदलास साखर आयकु्त याचंे प्रिाणपि.  
IV. लघुर्जल रवद्युत रिर्मिती प्रकलपांबाबत िावबदलास र्जलसंपदा रवभागाच ेप्रिाणपि.  
V. कंपिीच्या िेिोरेंडि ॲण्ड अर्मर्कलस ऑर् असोरसएशि )MoA .(  
 

ब. प्रकलपाच ेिालकी हक्क हस्तांतरण (Transfer of ownership of projects) 
 
i.    खरेदीदार यांच ेअर्जय. 
ii.   खरेदीदार कंपिीच ेसंचालक िंडळाचे ठराव. 
iii.   अपारंपररक उर्जा प्रकलपाची कायान्ववततेच ेप्रिाणपि. 
iv.   प्रकलपाच्या पसु्तकी ककितीबाबतच ेसिदी लेखापाल यांच ेप्रिाणपि  
       (Regarding Book value of RE power project) 
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परररशष्ट्र् “र्” 
प्रकलप उभारणीसाठी र्प्पपे रिहाय प्ररक्रया तक्ता 

अ.
क्र. 

तपशील रवकासक/प्रकलप 
धारक यांिी 

करावयाची काययवाही  

आवश्यक 
कागदपि े 

संबंरधत यंिणा  करणेत येत 
असललेी काययवाही 

काययपूती 
कालावधी 

1 वबे 
पोर्यलवर 

अर्जयदाराच्या 
Unique ID 

कररता 
ऑिलाईि 

िोंदणी 

Unique ID कररता 
ऑिलाईि अर्जय भरणे 
व शुलक रु.5000/- 
र्जिा करणे. 

----- िहाऊर्जा Unique ID देणे िोंदणी अर्जय 
सादर 

केलेलया 
रदवशी 

2 पारेषण र्जोड 
संिती 

पारेषण र्जोडणी 
संितीसाठी ऑिलाईि 
अर्जय व प्ररक्रया शुलक 
र्जिा करणे. 

प्रस्तारवत प्रकलप 
क्षिता, 
प्रकलपाच्या 
र्जागेचा तपशील, 
िहारवतरण 
उपकें द्राचा 
तपशील.  

33/11 के.व्ही. 
उपकें द्र ककवा 
िहारवतरण 
अखत्याररतील 
उपकें दे्र - 
िहारवतरण  

प्रकलप रिष्ट्कासि 
व्यवस्थेसाठी  
संयुक्तररत्या 
तांरिक सव्हेक्षण 
करुि तांरिक 
योग्यता अहवाल 
तयार करणे 

30रदवस 

प्रस्तारवत प्रकलप 
क्षिता, 
प्रकलपाच्या 
र्जागेचा तपशील, 
िहापारेषण 
उपकें द्राचा 
तपशील  

33 के.व्ही. पेक्षा 
र्जास्त क्षितेचे 
ककवा 
िहापारेषणच्या 
अखत्याररतील 
उपकें दे्र  
िहापारेषण  

 

 तांरिक योग्यता 
अहवाल   
 

िहारवतरण /  
िहापारेषण  
 

लोड फ्लो स्र्डी 
करणे व पारेषण 
र्जोड सरितीत 
िावयता घेणे व 
रवकासक / 
प्रकलपधारकास 
कळरवणे. 

रवकासकािे हिी 
शुलक र्जिा करणे 

--- िहारवतरण /  
िहापारेषण 

पारेषण र्जोड संिती 
रिगयरित करणे. 

2 प्रकलप 
िोंदणी  

प्रकलप रवकासक / 
प्रकलपधारकांिी 
ऑिलाईि अर्जय करणे 
व कागदपिे अपलोड 
करणे व शुलक र्जिा 
करणे.  

काययपध्दतीतील 
ििूद केलेले 
स्त्रोतरिहाय 
परररशष्ट्र् “अ” 
(अ ते इ) िुसार 
कागदपिे व 
शुलक  

िहाऊर्जा  कागदपिांची 
छाििी करूि 
कागदपिांची पुतयता 
असलयास 
ऑिलाईि िोंदणी 
पि देणे  

15 रदवस  

  अपूणय कागदपिे 
असलयास पूतयता 
करण्यासाठी कालावधी 

----- ------ कागदपिांची पुतयता 
ि केलयास प्रस्ताव 
आपोआप रद्द व 

30 रदवस 
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अ.
क्र. 

तपशील रवकासक/प्रकलप 
धारक यांिी 

करावयाची काययवाही  

आवश्यक 
कागदपि े 

संबंरधत यंिणा  करणेत येत 
असललेी काययवाही 

काययपूती 
कालावधी 

शुलक र्जप्पत. 
4 प्रकलप 

कायान्ववत 
करणेसाठी
ची परवािगी 
व प्रकलप 
कायान्ववत 
करणे.   

* रवकासक / 
प्रकलपधारकािे 
रिष्ट्कासि आराखडा 
िावयतेसाठी अर्जय 
सादर करणे. 

अर्जय व आवश्यक 
कागदपिे  

अधीक्षक अरभयंता 
 (रवद्यतु रिरीक्षक 
कायालय) 

रिष्ट्कासि 
आराखडा िावयता  

7 रदवस 

* Special Energy 
Meter (SEM) 
स्पेसीर्ीकेशि 
िावयतेसाठी अर्जय 
करणे 

अर्जय व आवश्यक 
कागदपिे 

िहारवतरण Special Energy 
Meter (SEM) 
स्पेसीर्ीकेशि 
िावयता  

13 रदवस 

* स्र्ार्यअप पॉवर 
िावयतेसाठी अर्जय 
करणे 

अर्जय व आवश्यक 
कागदपिे  

िहारवतरण स्र्ार्यअप पॉवर 
िावयता   

15 रदवस 

चारर्जंग परवािगीसाठी 
अर्जय करणे 

अर्जय व आवश्यक 
कागदपिे 

अधीक्षक अरभयंता 
 (रवद्यतु रिरीक्षक 
कायालय) 

चारर्जंग परवािगी 7 रदवस 

Special Energy 
Meter (SEM) चार्मर्जग 
परवािगीसाठी अर्जय व 
कागदपिे सादर करणे 

अर्जय व आवश्यक 
कागदपिे 

िहारवतरण Special Energy 
Meter (SEM) 
चार्मर्जग करणेची 
परवािगी 

7 रदवस 

Special Energy 
Meter (SEM) 
आस्थारपत करणे 

 िहारवतरण Special Energy 
Meter (SEM) 
आस्थापिा करणे 

7 रदवस 

िहापारेषण अंरति 
पारेषण र्जोड संिती 

 िहापारेषण अंरति पारेषण र्जोड 
संिती 

७ रदवस 

ग्रीड कसक्रोिायझेशि 
परवािगीसाठी अर्जय व 
शुलक र्जिा करणे 

अर्जय व परररशष्ट्र् 
- क प्रिाणे 
कागदपिे व 
शुलक  

राज्य भार पे्रषण 
कें द्र (SLDC) 

ग्रीड 
कसक्रोिायझेशि 
परवािगी 

7 रदवस 

प्रकलप कायान्ववत 
करणेची परवािगी 
(PTC) साठी अर्जय व 
कागदपिे सादर करणे 

PTC साठी अर्जय 
व परररशष्ट्र् - ब 
प्रिाणे कागदपिे  

िहारवतरण प्रकलप कायान्ववत 
परवािगी  (PTC)  

7 रदवस 
 
 
 

िहारवतरणच्या क्षेिीय 
कायालयाकडूि 
प्रकलप कायान्ववत 
करणे व 
कायान्ववततेचा 
अहवाल पाठरवणे 

 िहारवतरण िहारवतरणच्या 
क्षेिीय 
कायालयाकडूि 
प्रकलप कायान्ववत 
करणे व 
कायान्ववततेचा 
अहवाल पाठरवणे 

3 रदवस 
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अ.
क्र. 

तपशील रवकासक/प्रकलप 
धारक यांिी 

करावयाची काययवाही  

आवश्यक 
कागदपि े 

संबंरधत यंिणा  करणेत येत 
असललेी काययवाही 

काययपूती 
कालावधी 

4 प्रकलप 
रवद्यतु 
रिर्मितीची 
ऑिलाईि 
िारहती 
सादर करणे 

--- िारसक रवद्यतु 
रिर्मिती अहवाल  

रवकासक / 
िहारवतरण  

प्रकलपािधूि 
रििाण होणाऱ्या 
रवद्यतु रिर्मिती 
िारहती ऑिलाईि 
िहारवतरण, राज्य 
भार पे्रषण कें द्र व 
िहाऊर्जाकडे 
सादर करणे. 

िारसक 

 
* या प्ररक्रया रवकासक / प्रकलप धारक यांिा सिांतरररत्या करता येतील. 
 

** उपरोक्त कालियादा सवयसाधारणपणे अर्जयदार यांिी आवश्यक ती कागदपि े    
    व शुलक, ऑिलाईि पध्दतीिे रवहीत िुदतीत सादर केलयास लागू राहील. 
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परररशष्ट्र् “ग” 
अपारंपररक ऊर्जा प्रकल्प ऑनलाईन नोंदणी व कार्यान्ववत करण्र्याची कार्ययपध्दती 

टप्पेरनहार्य तक्ता 

अ.क्र. तपशील रं्यत्रणा 
1.  वेब पोर्टलवर नोंदणी  महाऊर्जा  
2.  पारेषण र्जोड संमती  महापारेषण / महाववतरण 
3.  अपारंपवरक ऊर्जा प्रकल्प नोंदणी  महाऊर्जा  
4.  वनष्कासन आराखडा मान्यता ववद्यतु वनरीक्षक कायालय 
5.  वमर्रींग स्पेसीफीकेशन मान्यता महाववतरण 
6.  स्र्ार्टअप पॉवर मान्यता महाववतरण 
7.  चार्जिग परवानगी ववद्यतु वनरीक्षक कायालय 

8.  Special Energy Meter (SEM) चार्जिगसाठी नाहरकत पत्र महाववतरण 
9.  Special Energy Meter (SEM) आस्थापपत करणे महाववतरण 

10.  महापारेषणकडून अंपतम पारेषण िोड संमती महापवतरण 

11.  ग्रीड ससक्रोनायझेशन परवानगी राज्य भार पे्रषण कें द्र (SLDC) 
12.  प्रकल्प कायान्न्वत करणेची परवानगी (PTC) महाववतरण 

13.  महापवतरणच्या के्षत्रीय कायालयाकडून प्रकल्प कायान्न्वत करणे 
व कायान्ववततेचा अहवाल पाठपवणे 

महापवतरण 

14.  मावसक ववद्यतु वनर्ममती अहवाल ववकासक / महाववतरण 
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टप्पा -1: वेब पोटयलवर नोंदणी 

कालमर्यादा: पोर्टल नोंदणी करीता शलु्क र्जमा केल्याच्या वदवशी  

टप्पा -2: पारेषण र्जोड संमती मावर्यता (30रदवस) 

 

म  र्य अर रं्यता 
( सटीर्य ) महापारेषण / 
म  र्य अर रं्यता( र  ) 

महारवतरण

म  र्य अर रं्यता ( सटीर्य ) महापारेषण / 
म  र्य अर रं्यता( र  ) महारवतरण

अर  क अर रं्यता
(  ण्ड  म) / प्रकल्प

महापारेषण/
अर  क अर रं्यता 

    ण्ड  म  महारवतरण

अर  क अर रं्यता 
महापारेषण   महारवतरण 
 अर्जयदार  संर्य क्त स ह  ण 

पारेषण र्जोड 
सरमती मंर्ज री

 ोड   ो अ र्यास 
 सटीर्य     र   

महापारेषणमहाऊर्जा

3 
रद
वस

3 
रद
वस

2 
रद
वस

10
 रद
वस

रवकासकाकड न
ऑन ाईन अर्जय व
प्ररक्रर्या श ल्क  . 1 
 ा सादर करणे

म  र्य अर रं्यता     ण्ड 
 म  / प्रकल्प महापारेषण/
महारवतरण  ाननी व
प  ी मावर्यतेसा ी सादर

करणे
3 
रद
वस

3 
रद
वस

स म अर कारी र्यां र्याकड न 
मावर्यता 

3 
रद
वसहमी श ल्क       ा  प्ररत

मे व   मा णी पत्र

पारेषण र्जोड संमती मावर्यता 
रन यरमत करणे 

महाऊर्जास 
मारहती तव

म  र्य अर रं्यता ( ोन) 
महापारेषण महारवतरण
र्यांना मारहती तव 

3 
रद
वस

महारवतरण

 

टप्पा -3: अपारंपररक ऊर्जा प्रकल्प नोंदणी (15रदवस) 

महाऊर्जाकडे नोंदणीपत्र 
अर्जय  का दपते्र व श ल्क 
ऑन ाईन सादर करणे

महाऊर्जा

महाऊर्जामा य त 
ऑन ाईन 

का दपत्रांची प तयता 
करणेबाबत क रवणे

15
 रद
वस

30
 रद
वस

होर्य

प्र तावांची  ाननी

का दपत्रांची 
प तयता  
असल्र्यास 

ऑन ाईन नोंदणी

नाही 
प्र ताव र द व
प्ररक्रर्या श ल्क र्जप्त

नाही 

होर्य
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टप्पा -4: निष्कासि व्यवस्था आराखडा मान्यता  7 निवस  

रव र्य त रनरी क

7
 रद
वस

 रा डा मावर्यतेसा ी अर्जयदाराने ऑन ाईन
अर्जय करणे

अर्जाची  ाननी - सहा र्यक म  र्य रव र्य त रनरी क
सहा र्यक अर  क अर रं्यता

म  र्य रव र्य त रनरी क / अर  क अर रं्यता र्यांचे मा य त
 ाननी

का दपत्रांची त टीनाही होर्य

 रा डा मावर्यता
प्रमाणपत्र रन यरमत

त ट  र्या शे र्यासह अर्जय
नाकारणे

 

टप्पा -5अ: रमटर    पेसीर केशन मावर्यता (वीर्ज  रेदी करारासा ी) (13 रदवस) 

अर  क अर रं्यता
(  ण्ड  म)                   

र्यांचेकडे ऑन ाईन अर्जय

महारवतरण

होर्य

म  र्य अर रं्यता (टे ट  ) / 
म  र्य अर रं्यता   रई  

अर  क अर रं्यता 
    ण्ड  म 

3 रदवस

3 रदवस

7 रदवस

अर्जयदारासमवेत प्रकल्प
     ेट- अर  क 
अर रं्यता  टे ट   व 
अर  क अर रं्यता    
 ण्ड  म 
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टप्पा -5ब: रमटर    पेसीर केशन मावर्यता (  ला प्रवेश) (13 रदवस) 

अर  क अर रं्यता 
    ण्ड  म  र्यांचेकडे 
ऑन ाईन अर्जय सादर 

करणे 

अर्जयदारासमवेत प्रकल्प
     ेट- अर  क 
अर रं्यता  टे ट   व 
अर  क अर रं्यता 
    ण्ड  म 

महारवतरण

होर्य

म  र्य अर रं्यता
(वारण र्यीक) म  र्या र्य

अर  क अर रं्यता
(  ण्ड  म)

म  र्य अर रं्यता  टे ट   

म  र्य अर रं्यता ( रई)

संचा क  वारण र्यीक 
म  र्य अर रं्यता 
 वारण र्यीक 

  
 रद
वस

 

टप्पा -6:  टाटयअप पॉवर मावर्यता (15रदवस) 

 ोड तपशी ासह ऑन  ाईन 
अर्जय सादर करणे

अर  क अर रं्यता 
    ण्ड  म  

महारवतरण

संचा क  ऑपरेशन  

संचा क 
 वारण र्यीक)

कार्ययकारी संचा क 
    ण्ड  म 

म  र्य अर रं्यता
( रई)

म  र्य अर रं्यता 
 टे ट    

अर  क अर रं्यता 
    ण्ड  म  

म  र्य अर रं्यता 
 टे ट    श ल्क र्जमा के ेनंतर 

कनेक्शन र्जोडणीस 
मावर्यता

 



शासि रिणयय क्रिांकः अपाऊ-2020/प्र.क्र.137 (अ)/ऊर्जा-7 
 

पृष्ट्ठ 30 पैकी 27 

टप्पा -7:  चार्जर्ज  परवान ी (7रदवस) 

रव  त रनरी क

ऑनलाईन अर्जय

अर्जाची  ाननी  सहा  म  र्य रव  त रनरी क  
सहा  अर  क अर रं्यता 

अर्जाची  ाननी (म  र्य रव  त रनरी क / अर  क
अर रं्यता)

अर्जयदारास
त्र ट ची प तयता
केली असल्र्यास

     

म  र्य रव  त रनरी क/ अर  क अर रं्यता र्यांचेकड न
तपासणी

काही त्र टी 
असल्र्यास नाही होर्य

अर्जास मावर्यता व
ऑनलाईन चारर्ज  
परवान ी रन यरमत

अर्जयदारास त्र ट ची प तयता करणेबाबत 
क रवणे

अर्जयदाराने त्र ट ची प तयता क न
का दपते्र अपलोड करणे

प्र ताव पररप णय

        

अर्जास मावर्यता व 
ऑनलाईन चारर्ज   
परवान ी रन यरमत 

त्र ट  र्या शे र्यासह अर्जय
नाकारणे

त्र ट  र्या शे र्यासह अर्जय 
नाकारणे

7
 रद
वस

 

टप्पा -8अ Special Energy Meter चार्जर्ज  कररता नाहरकत पत्र (वीर्ज  रेदी करार प्रकल्पाकररता) (7रदवस)  

अर  क अर रं्यता 
 वारण र्यीक),म  र्या र्य र्यांचेकडे 

ऑन ाईन अर्जय सादर

महारवतरण

म  र्य अर रं्यता 
 टे ट   

म  र्य अर रं्यता
(वारण र्यीक)

संचा क 
 वारण र्यीक 

म  र्य अर रं्यता
(वारण र्यीक)

7
रद
वस
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टप्पा -8ब:  Special Energy Meter चार्जर्ज  कररता नाहरकत पत्र (  ला प्रवेश) (7रदवस)  

अर  क अर रं्यता 
    ण्ड  म  

महारवतरण

म  र्य अर रं्यता 
 टे ट   

म  र्य अर रं्यता 
 वारण र्यीक 

संचा क 
 वारण र्यीक 

म  र्य अर रं्यता
(वारण र्यीक)

अर  क अर रं्यता
(  ण्ड  म)  

प्रपत्र – II 

7
रद
वस

 

टप्पा – 9 Special Energy Meter     ारपत करणे (7 रदवस) 

अर्जयदारामा य त मीटर
चाचणीसा ी अर्जय

महारवतरण

प्रर्यो शा ेत
चाचणी

होर्य 

मीटर    ारपत
करणेसा ी परवान ी

7
रद
वस
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टप्पा -10: अंरतम पारेषण र्जोड संमती (7 रदवस) 

रवकासकाकड न अंरतम पारेषण र्जोड संमतीसा ी  व र्यक
का दपत्रांसह ऑन ाईन अर्जय

रा र्य  ार पे्रषण क  ात रव र्य त रनर्जमती
  र्यमानता व   म र   सी ीटी ची

 ाननी करणे

स म अर कारी र्यांचेकड न मावर्यता

अंरतम पारेषण र्जोड संमती मावर्यता
रन यरमत करणे

का दपत्रांची  ाननी (कनेक्शन करार, काम
प णय वाचा अहवा ,  स र स,  बीटी

मीटर   ारणी  .)

1 
रद
वस

महापारेषण महारवतरण

3 
रद
वस

2 
रद
वस

1 
रद
वस

 

टप्पा -11: रा र्य  ार पे्रषण क  ाकड न ससक्रोनार्यरे्जशनची परवान ी (7 रदवस) 

रा र्य  ार पे्रषण क  

अर्जय व  व र्यक का दपते्र 
ऑन ाईन सादर करणे

सहा  कार्ययकारी अर रं्यता   र  

कार्ययकारी अर रं्यता   र  

अर  क अर रं्यता ( र )

कार्ययकारी अर रं्यता 
  रई मसी- पी 

कार्ययकारी अर रं्यता   पी 

कार्ययकारी संचा क 
 रा र्य  ार पे्रषण क   

म  र्य अर रं्यता 
 रा र्य  ार पे्रषण क   

अर  क अर रं्यता ( काडा)

कार्ययकारी अर रं्यता ( काडा)

अर  क अर रं्यता   पी 

 

 

 

 



शासि रिणयय क्रिांकः अपाऊ-2020/प्र.क्र.137 (अ)/ऊर्जा-7 
 

पृष्ट्ठ 30 पैकी 30 

 

टप्पा -12: प्रकल्प कार्यान्ववत करणेसा ी परवान ी (7 रदवस) 

रवकासकाकड न म  र्य 
अर रं्यता   रई  र्याचेंकडे 
ऑन ाईन अर्जय सादर करणे

महारवतरण

संचा क 
 वारण र्यीक 

म  र्य अर रं्यता 
  रई 

कार्यान्ववत 
करणेसा ी परवान ी

अर  क अर रं्यता
(  ण्ड  म) 

 

टप्पा -13: प्रकल्प कार्यान्ववत करणे व कार्यान्ववततेचा अहवाल रन यरमत करणे (3 रदवस) 

महारवतरण

अर  क अर रं्यता    
 ण्ड  म  / अर  क
अर रं्यता (टे ट  )

 ाननी 
प्रकल्प कार्यान्ववत करणे व 
कार्यान्ववततेचा अहवा  

रन यरमत करणे

होर्य 

 

टप्पा -14: प्रकल्प रव  त रनर्जमतीची ऑनलाईन मारहती रवकासक / महारवतरण र्यांनी सादर करणे                                         
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