राज्याचे

नवीन

व

नवीकरणीय

ऊर्जा

स्त्रोत

(अपारंपररक ऊर्जा स्त्रोत) यापासून वीर्ज रनर्मितीच्या
पारेषण संलग्न प्रकलपांसाठी एकरित धोरण-2015.
िहाराष्ट्र शासन

उद्योग, उर्जा व कािगार रवभाग

शासन रनणणय क्रिांक:-अपाऊ-201५/प्र.क्र.४९ /ऊर्जा-7,
िादाि कािा िागण , हु तात्िा रार्जगुरु चौक,
िंिालय, िुंबई-400 032,

वाचा :-

तारीख: - 20 र्जुलै, २०१५.
1) शासन रनणणय उद्योग, ऊर्जा व कािगार रवभाग:-क्रिांक-अपाऊ- 2007/प्र.क्र.693/ऊर्जा7, रद.14 ऑक्टोबर, 2008.

2) शासन रनणणय, उद्योग, ऊर्जा व कािगार रवभाग,क्रिांक-पवन-2010/प्र.क्र.134/ऊर्जा-7,
रद.14 र्जुलै, 2010.

3) शासन रनणणय, उद्योग, ऊर्जा व कािगार रवभाग,क्रिांक: अपाऊ-2014/प्र.क्र. १४४/२०१४/
ऊर्जा-7, रद. 30 ऑगस्ट, 2014.

प्रस्तावना :-

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीर्ज रनर्मितीचे अनन्यसाधारण िहत्त्व लक्षात घे ऊन केंद्र

शासनाने अशा ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे दे शात सन 2022 पयंत 175 रगगावॅट एवढा वीर्जरनर्मितीचा रवस्तार
करण्याचे उरिष्ट्ट र्जाहीर केले आहे . यािध्ये 100 रगगावॅट सौर ऊर्जा रनर्मितीचा सिावेश आहे . त्या दृष्ट्टीने
दे शभरात व राज्यांिध्ये नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीर्जरनर्मितीचे कायणक्रि हाती घ्यावयाचे
आहे त.

राज्यात नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत िुबलक प्रिाणात आहे त. त्यातील पवन व सौर

यासारख्या स्त्रोतांबरोबरच ऊसाची रचपाडे , कृरषर्जन्य टाकाऊ पदार्ण, सेंद्रीय टाकाऊ पदार्ण , वैद्यकीय
टाकाऊ पदार्ण, खरनर्जर्जन्य व इतर टाकाऊ पदार्ांसह औद्योरगक टाकाऊ पदार्ांसारख्या स्त्रोतांपासून
वीर्ज रनर्मिती करता येणे शक्य आहे . या सवण स्त्रोतांचे िहत्व व वाव लक्षात घे ऊन पवन ऊर्जेपासून वीर्ज

रनर्मिती प्रकलप; ऊसाची रचपाडे / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलप; लघु र्जल रवद्युत

रनर्मिती प्रकलप; कृरषर्जन्य टाकाऊ पदार्ण, सेंद्रीय टाकाऊ पदार्ण, वैद्यकीय टाकाऊ पदार्ण, खरनर्जर्जन्य
व इतर टाकाऊ पदार्ांसह औद्योरगक टाकाऊ पदार्ांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप व सौर ऊर्जेपासून वीर्ज
रनर्मिती प्रकलप अशा पारेषण संलग्न प्रकलपांना चालना दे ण्यासाठी एकरित धोरण र्जाहीर करण्याची

बाब शासनाच्या रवचाराधीन होती. सदर योर्जना राबरवण्यास िंरििंडळाने रदनांक 2.6.2015 रोर्जीच्या
बैठकीत िान्यता रदलेली आहे . त्यानुसार आता खालीलप्रिाणे धोरणास िान्यता दे ण्यात येत आहे .
शासन रनणणय :1.

उरिष्ट्ट:-सदर धोरणांतगणत राज्यात पारेषण संलग्न असे खालील क्षितेचे प्रकलप स्र्ापन

करण्याचे रनरचचत करण्यात येत आहे .

शासन रनणणय क्रिांकः अपाऊ-201५/प्र.क्र.४९ /ऊर्जा-7,

.1.1 5000 िे.वॅ. क्षितेचे पवन ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप,

1000 िे.वॅ. क्षितेचे ऊसाच्या रचपाडावर/कृरष अवशेषांवर आधाररत सह-वीर्ज रनर्मिती
प्रकलप,

400 िे.वॅ. क्षितेचे लघु र्जल रवद्युत रनर्मिती प्रकलप,

300 िे.वॅ. क्षितेचे कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलप,

200 िे.वॅ. क्षितेचे औद्योरगक टाकाऊ पदार्ांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप आरण
7500 िे.वॅ. क्षितेचे सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप

असे एकूण 14,400 िे.वॅ. क्षितेचे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मितीचे पारेषण

संलग्न प्रकलप पुढील पाच वषांिध्ये आस्र्ारपत करण्याचे उरिष्ट्ट रनरचचत करण्यात येत आहे .
1.2

या धोरणांतगणत प्रकलप आस्र्ारपत व कायारन्वत करणे, प्रोत्साहनात्िक बाबी लागू करणे

व धोरणाची प्रभावी अंिलबर्जावणी करणे या दृष्ट्टीने वस्तुरनष्ट्ठ व सुटसुटीत अशी कायणपध्दती वेगळ्याने
रनगणरित करण्यात येईल.
1.3

या धोरणा अंतगणत सिारवष्ट्ठ प्रकलप र्जलदगतीने रवकसीत होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या

नवीन व नवीकरणीय िंिालयाकडे प्रकलपांतगणत आवचयक बाबींच्या पूतणतेसाठी िहाऊर्जा
कायालयाकडू न सहाय्य करण्यात येईल.
1.4

सदर धोरणांतगणत रवरवध नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीर्ज रनर्मितीचे प्रकलप

आस्र्ारपत करताना सौर ऊर्जेची र्जोड दे ऊन संकररत (hybrid) पद्धतीने प्रकलप रवकरसत करण्याची िुभा
राहील. केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा िंिालयाच्या िागणदशणक सूचनांनुसार असे प्रकलप

उभारण्यात येतील. अशा प्रकलपांना वीर्ज रनयािक आयोगाने वेगळ्याने रनरचचत केलेले वीर्ज खरेदी दर
लागू राहतील.
1.5

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून रनिाण होणारी वीर्ज स्वच्छ व पयावरण पोषक

असलयाने त्यास चालना दे ण्यासाठी व अरधकारधक प्रकलप राज्यात आस्र्ारपत होण्याच्या दृष्ट्टीने राज्य

रवद्युत रनयािक आयोगाकडू न नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा रनर्मिती प्रकलपांकररता त्यांची वैरशष्ट्ये

रवचारात घे ऊन स्वतंिररत्या खुला प्रवेश रनयिावली (open access regulation) तसेच प्रोत्साहनात्िक
खुला प्रवेश शुलक (open access charges) र्जाहीर करण्यात येईल.
1.6

या धोरणात ठररवलेलया उिीष्ट्टात फेरबदल तसेच िध्यवती आढावा व येणाऱ्या अडचणी

दूर करण्याकररता िा. िुख्य सरचवांच्या अध्यक्षतेखाली आंतर रवभागीय सरिती गरठत करण्यात येईल.
याकररता ऊर्जा रवभागाकडू न स्वतंिपणे आदे श काढण्यात येतील.

1.6.1. सदर धोरणाचे िध्यावधी पुनर्मवलोकन करण्यात येईल. िाि या वेळी धोरणा अंतगणत

सुधारणा करण्यात आलयास त्याची अंिलबर्जावणी त्या रदनांकापासून लागू रारहल. सदर सुधारणा
आधीचे िंर्जूर प्रकलपांसाठी लागू होणार नाही.

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतरनहाय सदरचे धोरण पुढीलप्रिाणे असेल:-

२. पवन ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप :-
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शासन रनणणय क्रिांकः अपाऊ-201५/प्र.क्र.४९ /ऊर्जा-7,

2.1

िहाराष्ट्र राज्यात पवनऊर्जेचा वापर, प्रकलप उभारणीचा वाव तसेच करण्यात येत

असलेले वारा पररिापन लक्षात घे ता या धोरणांतगणत एकूण 5000 िे.वॅ. क्षितेचे पवनऊर्जा प्रकलप
कायारन्वत करण्याचे उरिष्ट्ट ठे वण्यात येत आहे . यात 1500 िे.वॅ.RPO पूणण करण्याकररता राहणार आहे .
2.2

या धोरणांतगणत पवनऊर्जा प्रकलप स्र्ळी असलेला अनुकूल वाव रवचारात घे ता योग्य

िायक्रोसाइटटग करून उच्चति सुधाररत तंिज्ञानावर आधाररत व अरधक क्षितेची पवनऊर्जा र्जरनिे
आस्र्ारपत (re-powering) करण्याची िुभा प्रकलप रवकासकांना / प्रकलपधारकांना दे ण्यात येईल.

2.2.1 केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा िंिालयाच्या यारवषयीच्या िागणदशणक

तत्वांनुसार अशा प्रकलपांची उभारणी करता येईल. या धोरणांतगणत अशा प्रकलपांचा नोंदणीसाठी रवचार
करण्यात येईल.
2.3

या धोरणांतगणत पवन ऊर्जा प्रकलपांसाठी घे ण्यात येणाऱ्या र्जरिनींच्या बाबतीत रबगर शेती

2.4

या धोरणांतगणत पवन ऊर्जा प्रकलपांना प्रदूषण रनयंिण िंडळाच्या संिती / ना-हरकत

2.5

सदर धोरण सन 2015-16 या रवत्तीय वषात तात्काळ प्रभावाने लागू राहील. िाि

र्जरिनीचा (non-agricultural land) िानीव दर्जा (deemed status) लागू राहील.
प्रिाणपि घे ण्यापासून सूट दे ण्यात येत आहे .

राज्यातील वीर्ज रवतरण परवानाधारक कंपन्यांना त्यांचे रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बंधन (R.P.O.) पूणण
करण्यासाठी प्रस्तारवत 1500 िे.वॅ. पवन ऊर्जा प्रकलपांतगणत अद्याप पयणन्त कायारन्वत झालेले सुिारे

1350 िे.वॅ. क्षितेचे पवन ऊर्जा प्रकलप सध्याच्या MERC यांनी अरधसूरचत खरेदी रनयिावली प्रिाणे
अंतभूणत राहतील. िाि त्यांना िहाऊर्जाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक रारहल.
2.6. या धोरणांतगणत

3500

िे.वॅ.क्षितेचे

पवन

ऊर्जेपासून

वीर्जरनर्मितीचे

प्रकलप

रवकासकाकडू न राज्याबाहे र स्वयंवापर/ सिूह स्वयंवापर ( captive use) यासाठी टकवा राज्याबाहे र

रतस-या घटकास वीर्ज रवक्री करण्यासाठी टकवा नूतनशील ऊर्जा प्रिाणपि ( Renewable Energy
Certificate) च्या िागाने रवकरसत करता येईल. त्यासाठी त्यांना संबंरधत वीर्ज रनयािक आयोगाच्या
रनयिावलीनुसार राज्याबाहे रील खुला प्रवेश दे ण्यात येईल.
2.7

या धोरणांतगणत पवन ऊर्जा प्रकलपांसाठी रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेची उभारणी व खचण याबाबत

िहाराष्ट्र वीर्ज रनयािक आयोगाची रनयिावली व आदे श लागू राहतील. सदर रनष्ट्कासन व्यवस्र्ा
उभारणीसाठी घे ण्यात येणारे पयणवेक्षण शुलक (supervision charges) लागू राहणार नाही.

2.8 या धोरणांतगणत आस्र्ारपत होणाऱ्या पवन ऊर्जा प्रकलपांना त्यांची इच्छा असलयास

उद्योग रवभागाकडे अर्जण करुन उद्योग घटक म्हणून नोंदणी करून घे ण्याची िुभा राहील.
2.9

या धोरणांतगणत आस्र्ारपत करावयाच्या पवन ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांची

िहाऊर्जाकडे नोंदणी करावी लागेल.

2.10 सदर धोरणांतगणत आस्र्ारपत केलेलया पवनऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांना शासन

रनणणय क्र. अपाऊ-2013/प्र.क्र.121/ऊर्जा-7 रदनांक 21.08.2013 या िधील रस्तेदुरूस्ती रवषयक
तरतुदी लागू राहतील.
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शासन रनणणय क्रिांकः अपाऊ-201५/प्र.क्र.४९ /ऊर्जा-7,

3. ऊसाच्या रचपाडांवर / कृरष अवशेषांवर आधाररत सह-वीर्ज रनर्मिती प्रकलप :3.1

साखर कारखाने व कृरष उद्योगांिधून उपलब्ध होणाऱ्या उप-पदार्ांपासून (ऊसाचे

रचपाड/भात कोंडा इ.) राज्यास अरतररक्त वीर्ज उपलब्ध होऊ शकते. रशवाय शेतकऱ्यांना त्यांच्या
शेतिालावर अरधक लाभ रिळू शकतो. अशा प्रकलपांना चालना दे णे आवचयक आहे . या धोरणांतगणत

1000 िे.वॅ. क्षितेच्या ऊसाच्या रचपाडावर / कृरष अवशेषांवर आधाररत सह-वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांना
आस्र्ापीत करण्याचे उिीष्ट्ट ठररवण्यात येत आहे .
3.2

या धोरणांतगणत ऊसाच्या रचपाडावर / कृरष अवशेषांवर आधाररत सह-वीर्ज रनर्मितीच्या

प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकाने सवणप्रर्ि राज्यातील कोणत्याही वीर्ज रवतरण परवानाधारक
कंपन्यांना त्यांचे रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बंधन

(Renewable Purchase Obligation) पूणण

करण्यासाठी MERC यांनी ठररवलेलया Fixe दरा प्रिाणे वीर्ज रवक्री करणे आवचयक राहील. वीर्ज रवतरण

परवानाधारक कंपन्यांचे रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बंधन पूणण झालयानंतर प्रकलप रवकासक /

प्रकलपधारक रवर्जेचा स्वयंवापर करु शकतील टकवा राज्यातील / राज्याबाहे रील इतर ग्राहकास वीर्ज

रवक्री करू शकतील. तसेच रनत्यनूतनशील ऊर्जा प्रिाणपिाच्या (Renewable Energy Certificate)
िागाने वीर्ज रवक्री करता येईल.
3.3

या धोरणांतगणत उसाच्या रचपाडावर/कृषी अवशेषांवर आधाररत सहवीर्ज रनर्मिती

प्रकलपांसाठी रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेची उभारणी व खचण याबाबत िहाराष्ट्र वीर्ज रनयािक आयोगाची

रनयिावली व आदे श लागू राहतील. सदर रनष्ट्कासन व्यवस्र्ा उभारणीसाठी घे ण्यात येणारे पयणवेक्षण
शुलक (supervision charges) लागू राहणार नाही.
3.4

रवद्युत शुलक :- या धोरणांतगणत आस्र्ारपत होणाऱ्या ऊसाच्या रचपाडावर/कृरष

अवशेषांवर आधाररत सह-वीर्ज रनर्मिती प्रकलपातून रनिाण होणाऱ्या रवर्जेचा वापर स्वत:च्या वापरासाठी

केलयास प्रकलप कायारन्वत झालयाच्या रदनांकापासून परहलया 10 वषाकररता रवद्युत शुलक आकारले
र्जाणार नाही.
3.5

ऊस खरेदी करातील सूट रिळण्यासाठी प्रकलपातून रनिाण होणा-या अरतररक्त पारेरषत

रवर्जेची रकिान ियादा 3 िे.वॅ. (35 लाख युरनट) वा त्यापेक्षा अरधक अशी राहील. रशवाय यारवषयी शासन
रनणणय क्र.बगास-2013/प्र.क्र.165/ऊर्जा-7 रद.31-01-2014 िधील इतर सवण तरतुदी लागू राहतील.
3.6

सदर धोरण र्जाहीर झालयापासून िूलभूत सुरवधा संिती प्राप्त करणा-या ऊसाच्या

रचपाडावर / कृरष अवशेषांवर आधाररत सह-वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांना या धोरणांतगणत असणा-या तरतुदी
व प्रोत्साहनात्िक बाबी लागू राहतील. यापूवीच्या सहवीर्ज रनर्मिती संबंधी धोरणांच्या अंतगणत ज्या

प्रकलपांना िूलभूत सुरवधा संिती दे ण्यात आली आहे , त्या सवण प्रकलपांना,इतरि काहीही अंतभूणत असले
तरी, तत्कारलन धोरणा प्रिाणे प्रोत्साहनात्िक बाबी लागू राहतील.
3.7

या धोरणांतगणत सह-वीर्ज रनर्मिती प्रकलपापासून वीर्ज रनर्मिती करणा-या प्रकलप

रवकासक/प्रकलप धारकांनी त्यांच्या प्रकलपाकररता र्ेट नेिणूक केलेलया िनुष्ट्यबळापैकी 80 टक्के
अकुशल व 50 टक्के अधणकुशल/कुशल कािगार स्र्ारनक ग्रािपंचायत हिी िधून रनवडणे अपेरक्षत
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राहील. यासाठी प्रकलपांतगणत घे तलेलया अकुशल कािगारांना योग्य तांरिक प्ररशक्षणाद्वारे कुशल

बनरवण्याची सोय प्रकलपधारकाने करावी. अशा प्रकलपांसाठी र्जिीन उपलब्ध करून दे णा-या
कुटुं बातील रकिान एका सदस्याला प्राधान्याने रोर्जगार द्यावा.
3.8

या धोरणांतगणत सह-वीर्ज रनर्मिती प्रकलपापासून वीर्ज रनर्मिती करणा-या प्रकलप

रवकासक/ प्रकलपधारकांनी त्यांच्या प्रकलपांतगणत प्राप्त होणा-या एकूण नफ्याच्या 2 % रक्कि कंपनी
कडील सािारर्जक र्जबाबदारी (Social Responsibility) अंतगणत प्रर्ि स्र्ारनक ग्रािपंचायतीिधील

सुधारणांसाठी उदा. पाणीपुरवठा योर्जना, आरोग्य सेवा, शाळा व अपारंपररक ऊर्जा साधनांची आस्र्ापना
करणे यासाठी खचण करणे अपेरक्षत राहील. सदर स्र्ारनक ग्रािपंचायत हिीिध्ये आवचयक सोयी उपलब्ध
करून रदलयानंतर नर्जीकच्या ग्रािपंचायत हिीिध्ये याअंतगणत सुधारणा करावी.
3.9

या धोरणांतगणत आस्र्ारपत करावयाच्या ऊसाच्या रचपाडावर / कृरष अवशेषांवर

आधाररत सहवीर्ज रनर्मिती प्रकलपांना िहाऊर्जाकडू न िूलभूत सुरवधा संिती दे ण्यात येईल.

3.10 ऊसाच्या रचपाडावर / कृरष अवशेषांवर आधाररत सहवीर्ज रनर्मिती संदभात शासन रनणणय

क्र. अपाऊ-2014/प्र.क्र.144/ऊर्जा-7, रदनांक 30-08-2014 अन्वये र्जाहीर केलेले धोरण याद्वारे
अरधक्ररित करण्यात येत आहे .

4. लघु र्जल रवद्युत रनर्मिती प्रकलप :- राज्यात लघुर्जल रवद्युत रनर्मिती प्रकलपांद्वारे अरतररक्त

वीर्ज रनर्मिती करण्यास चांगला वाव आहे . त्यािध्ये 25 िे.वॅ. क्षितेपयंत र्जलसंपदा रवभागाकडू न खार्जगी
रवकासकांिाफणत रवकरसत करण्यात येणारे सवण प्रकारचे लघु र्जल रवद्युत रनर्मिती प्रकलप सिारवष्ट्ट असून

त्यांच्या उभारणीस चालना दे णे आवचयक आहे . याकरीता सदर धोरणांतगणत 25 िे.वॅ. क्षितेपयंतच्या
सवण प्रकारच्या लघु र्जल रवद्युत रनर्मिती प्रकलपांचा सिावेश करण्यात येत आहे .

4.1 राज्यात लघुर्जल रवद्युत रनर्मिती प्रकलपांद्वारे वीर्ज रनर्मिती करण्यास चांगला वाव आहे .

25 िे.वॅ.क्षितेपयंतचे एकूण 400 िे.वॅ.क्षितेचे लघुर्जल प्रकलप आस्र्ारपत करण्याचे उरिष्ट्ट या धोरणात
पूणण करण्याचे योरर्जले आहे .

4.2 या धोरणांतगणत लघु र्जल रवद्युत रनर्मितीच्या प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकाने

सवणप्रर्ि राज्यातील कोणत्याही वीर्ज रवतरण परवानाधारक कंपन्यांना त्यांचे रनत्यनूतनशील ऊर्जा

खरेदी बंधन (Renewable Purchase Obligation) पूणण करण्यासाठी MERC यांनी ठररवलेलया दरा प्रिाणे
वीर्ज रवक्री करणे आवचयक राहील. वीर्ज रवतरण परवानाधारक कंपन्यांचे रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी
बंधन पूणण झालयानंतर प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक रवर्जेचा स्वयंवापर करू शकतील टकवा

राज्यातील / राज्याबाहे रील इतर ग्राहकास वीर्ज रवक्री करू शकतील. तसेच रनत्यनूतनशील ऊर्जा
प्रिाणपिाच्या (Renewable Energy Certificate) िागाने वीर्ज रवक्री करता येईल.
4.3 रनष्ट्कासन व्यवस्र्ा :4.3.1

प्रकलपासाठी लागणा-या लघु दाब, उच्च दाब आरण अरत उच्च दाब उपकेंद्राचे

व त्यांना लागणा-या पारेषण व रवतरण वारहन्यांचे सवेक्षण िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी /
िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी व प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक संयुक्तपणे करतील.
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4.3.2 सवेक्षणाप्रिाणे उभारण्यात येणारी लघुदाब, उच्च दाब व अरत उच्च दाब उपकेंद्रे व

त्यांना लागणा-या लघु दाब, उच्च दाब व अरत उच्च दाबाच्या पारेषण व रवतरण वारहन्यांची कािे प्रकलप
रवकासक / प्रकलपधारक यांनी िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण
कंपनीच्या

तांरिक

पररिाणानुसार

(Technical

Specifications)

व

त्यांनी

िान्य

केलेलया

अंदार्जपिकानुसार तसेच िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण
कंपनीच्या दे खरेखीखाली स्वखचाने करून घे ईल.

4.3.3 या रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेिध्ये अस्स्तत्वात असलेली उपकेंद्रे आरण पारेषण व रवतरण

वारहन्यांिध्ये र्जे काही सुदृढीकरण अर्वा बदल करावे लागतील त्यांचा सिावेश असेल.
4.3.4

अशा प्रकलपांच्या रठकाणापासून ते लघु दाब, उच्च दाब व अरत-उच्च दाब

उपकेंद्रापयंत र्जोडलया र्जाणाऱ्या 11 केव्ही व त्यापेक्षा अरधक दाबाच्या वारहन्यांचा सिावेश या रनष्ट्कासन
व्यवस्र्ेिध्ये असेल.
4.3.5

रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेचा खचण :- हररत ऊर्जा रनधीतून रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेच्या

खचापोटी दे य असलेलया अर्णसहाय्यासाठी िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी/िहाराष्ट्र राज्य

रवद्युत रवतरण कंपनीने िंर्जूर केलेले अंदार्जपिक आरण त्यांनी प्रिारणत केलेलया प्रत्यक्ष खचाची
रक्कि यापैकी र्जी किी असेल ती रक्कि रनष्ट्कासन व्यवस्र्े चा खचण म्हणून गृरहत धरण्यात येईल.

4.3.6 लघु र्जल रवद्युत रनर्मिती प्रकलपांसाठी प्रकलप रवकासकाने / प्रकलपधारकाने स्वखचाने

उभारलेलया रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेसाठी प्ररत प्रकलप किाल रु.1 कोटी एवढी रक्कि अर्णसहाय्य म्हणून
िहाऊर्जाकडू न प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांना हररत ऊर्जा रनधीिधून रनधीच्या उपलब्धतेनुसार
परतावा स्वरूपात दे ण्यात येईल.
4.3.7

लघु र्जल रवद्युत रनर्मिती प्रकलपांसाठी तयार केलेली रनष्ट्कासन व्यवस्र्ा

िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी यांच्याकडे हस्तांतररत

झालयानंतर, त्याचप्रिाणे िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी

यांनी त्याबाबत व रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेच्या खचाबाबत प्रिारणत केलयानंतरच रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेसाठी हररत
ऊर्जा रनधीच्या उपलब्धतेनुसार िहाऊर्जाकडू न अर्णसहाय्य दे ण्यात येईल.
4.4

भांडवली अनुदान :-

4.4.1 सदर नवीन धोरणांतगणत िंर्जूर केलेलया लघु र्जल रवद्युत रनर्मिती प्रकलपांना हररत ऊर्जा

रनधी िधून भांडवली अनुदान दे य राहील. सदर भांडवली अनुदान रु.50,000/- प्ररत रक.वॅ. प्रिाणे परंतु
किाल रु.1 कोटी प्ररत प्रकलप एवढे दे ण्यात येईल.

4.4.2 सदर भांडवली अनुदान प्रकलप कायारन्वत झालयानंतर तसेच प्रकलप कायारन्वत

झालयाचे व वीर्ज पारेरषत होत असलयाचे संबंरधत िहापारेषण/िहारवतरण कंपनीचे प्रिाणपि प्राप्त
झालयानंतर प्रकलप रवकासकास िहाऊर्जाकडू न हररत ऊर्जा रनधीिधून रनधीच्या उपलब्धतेनुसार
रवतररत करण्यात येईल.
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4.5

रवद्युत शुलक :- या धोरणांतगणत आस्र्ारपत होणा-या लघु र्जल रवद्युत रनर्मिती प्रकलपातून

रनिाण होणा-या रवर्जेचा वापर स्वत:च्या वापरासाठी केलयास प्रकलप कायारन्वत झालयाच्या
रदनांकापासून परहलया 10 वषाकररता रवद्युत शुलक आकारले र्जाणार नाही.
4.6

लघुर्जल वीर्ज रनर्मिती प्रकलपासाठी वीर्ज खरेदी दर ठररवताना या धोरणांतगणत दे ण्यात

4.7

या धोरणांतगणत दे य असणाऱ्या प्रोत्साहनात्िक बाबींकररता प्रकलप रवकासक /

4.8

या धोरणांतगणत लघुर्जल रवद्युत रनर्मिती करणा-या (सूक्ष्ि र्जल रवद्युत रनर्मिती वगळू न)

येणा-या प्रोत्साहनात्िक बाबी राज्य वीर्ज रनयािक आयोगाकडू न रवचारात घे ण्यात येतील.
प्रकलपधारकास िहाऊर्जाकडू न िूलभूत सुरवधा संिती दे ण्यात येईल.

प्रकलप रवकासक / प्रकलप धारकांनी त्यांच्या प्रकलपाकररता र्ेट नेिणूक केलेलया िनुष्ट्यबळापैकी 80
टक्के अकुशल व 50 टक्के अधणकुशल / कुशल कािगार स्र्ारनक ग्रािपंचायत हिी िधून रनवडणे
अपेरक्षत राहील. यासाठी प्रकलपांतगणत घे तलेलया अकुशल कािगारांना योग्य तांरिक प्ररशक्षणाद्वारे

कुशल बनरवण्याची सोय प्रकलपधारकाने करावी. अशा प्रकलपांसाठी र्जिीन उपलब्ध करून दे णा-या
कुटुं बातील रकिान एका सदस्याला प्राधान्याने रोर्जगार द्यावा.
4.9

या धोरणांतगणत लघुर्जल रवद्युत रनर्मिती करणा-या (सूक्ष्ि र्जल रवद्युत रनर्मिती वगळू न)

प्रकलप रवकासक/ प्रकलपधारकांनी त्यांच्या प्रकलपांतगणत प्राप्त होणा-या एकूण नफ्याच्या 2 टक्के रक्कि
कंपनी कडील सािारर्जक र्जबाबदारी (Social Responsibility) अंतगणत प्रर्ि स्र्ारनक ग्रािपंचायतीिधील
सुधारणांसाठी उदा. पाणीपुरवठा योर्जना, आरोग्य सेवा, शाळा व अपारंपररक ऊर्जा साधनांची आस्र्ापना
करणे यासाठी खचण करणे अपेरक्षत राहील. सदर स्र्ारनक ग्रािपंचायत हिीिध्ये आवचयक सोयी उपलब्ध
करून रदलयानंतर नर्जीकच्या ग्रािपंचायत हिीिध्ये याअंतगणत सुधारणा करावी.

4.10 लघु र्जल रवद्युत रनर्मिती संदभात शासन रनणणय क्र. अपाऊ-2014/प्र.क्र.144/ऊर्जा-7,

रदनांक 30-08-2014 अन्वये र्जाहीर केलेले धोरण याद्वारे अरधक्ररित करण्यात येत आहे .
5. कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलप :-

5.1 शेतीतील टाकाऊ कृरषर्जन्य अवशेषांपासून अरतररक्त वीर्जरनर्मिती होऊ शकते. अशा

प्रकलपांिुळे शेतकऱ्यांना टाकाऊ कृरष अवशेषांपासून अरधक लाभ रिळरवता येऊ शकतो. रशवाय ग्रािीण

भागात रोर्जगार रनर्मिती होऊ शकते. या धोरणांतगणत कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती कररता
300 िे.वॅ. एवढे उरिष्ट्ट ठे वण्यात येत आहे . अशा प्रकलपांना कायिस्वरूपी टाकाऊ कृरषर्जन्य अवशेष
रिळत राहणे िहत्वाचे आहे .

5.2 या प्रकलपांकररता कृरषर्जन्य अवशेष संकलन क्षेि रनधाररत करणे गरर्जेचे असते . त्यािुळे

रवकरसत होणा-या अशा प्रकलपांना त्यांच्या क्षितेनुसार योग्य प्रिाणात टाकाऊ कृरष अवशेषांचा पुरवठा
होण्यासाठी योग्य संकलन क्षेि दे णे गरर्जेचे आहे . या धोरणान्वये कम्बशन व गॅरसरफकेशन तंिज्ञानाद्वारे
वीर्ज रनर्मिती प्रकलप रवकरसत करण्यात येतील.
5.3

या धोरणांतगणत कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मितीच्या प्रकलप रवकासक

/प्रकलपधारकाने सवणप्रर्ि राज्यातील कोणत्याही वीर्ज रवतरण परवानाधारक कंपन्यांना त्यांचे
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शासन रनणणय क्रिांकः अपाऊ-201५/प्र.क्र.४९ /ऊर्जा-7,

रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बंधन (Renewable Purchase Obligation) पूणण करण्यासाठी MERC द्वारे
ठररवलेले दरानुसार वीर्ज रवक्री करणे आवचयक राहील. वीर्ज रवतरण परवानाधारक कंपन्यांचे
रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बंधन पूणण झालयानंतर प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक रवर्जेचा स्वयंवापर

करू शकतील टकवा राज्यातील / राज्याबाहे रील इतर ग्राहकास वीर्ज रवक्री करू शकतील. तसेच
रनत्यनूतनशील ऊर्जा प्रिाणपिाच्या (Renewable Energy Certificate) िागाने वीर्ज रवक्री करता येईल.
5.4 रनष्ट्कासन व्यवस्र्ा :5.4.1

प्रकलपासाठी लागणा-या लघु दाब, उच्च दाब आरण अरत उच्च दाब उपकेंद्राचे

व त्यांना लागणा-या पारेषण व रवतरण वारहन्यांचे सवेक्षण िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी /
िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी व प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक संयुक्तपणे करतील.

5.4.2 सवेक्षणाप्रिाणे उभारण्यात येणारी लघुदाब, उच्च दाब व अरत उच्च दाब उपकेंद्रे व

त्यांना लागणा-या लघु दाब, उच्च दाब व अरत उच्च दाबाच्या पारेषण व रवतरण वारहन्यांची कािे प्रकलप
रवकासक / प्रकलपधारक यांनी िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण
कंपनीच्या

तांरिक

पररिाणानुसार

(Technical

Specifications)

व

त्यांनी

िान्य

केलेलया

अंदार्जपिकानुसार तसेच िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण
कंपनीच्या दे खरेखीखाली स्वखचाने करून घे ईल.

5.4.3 या रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेिध्ये अस्स्तत्वात असलेली उपकेंद्रे आरण पारेषण व रवतरण

वारहन्यांिध्ये र्जे काही सुदृढीकरण अर्वा बदल करावे लागतील त्यांचा सिावेश असेल.
5.4.4

प्रकलपांच्या रठकाणापासून ते उच्च दाब व अरत उच्च दाब उपकेंद्रापयंत र्जोडलया

र्जाणा-या 33 के.व्ही. व त्यापेक्षा अरधक दाबाच्या वारहन्यांचाही सिावेश या रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेिध्ये असेल.
5.4.5

रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेचा खचण :- हररत ऊर्जा रनधीतून रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेच्या खचापोटी दे य

असलेलया अर्णसहाय्यासाठी िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण

कंपनीने िंर्जूर केलेले अंदार्जपिक आरण त्यांनी प्रिारणत केलेलया प्रत्यक्ष खचाची रक्कि यापैकी र्जी
किी असेल ती रक्कि रनष्ट्कासन व्यवस्र्े चा खचण म्हणून गृरहत धरण्यात येईल.
5.4.6

रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेच्या खचाचा हररत ऊर्जा रनधीिधून परतावा :- कृरषर्जन्य अवशेषांवर

आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी प्रकलप रवकासकाने / प्रकलपधारकाने स्वखचाने उभारलेलया
रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेसाठी प्ररत प्रकलप किाल रु.1 कोटी एवढी रक्कि अर्णसहाय्य म्हणून िहाऊर्जाकडू न

प्रकलप रवकासक/प्रकलपधारक यांना हररत ऊर्जा रनधीिधून रनधीच्या उपलब्धतेनुसार परतावा स्वरूपात
दे ण्यात येईल.
5.4.7

कृरष अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी तयार केलेली रनष्ट्कासन व्यवस्र्ा

िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी/िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी यांच्याकडे हस्तांतररत

झालयानंतर, त्याचप्रिाणे िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी/िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी
यांनी त्याबाबत व रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेच्या खचाबाबत प्रिारणत केलयानंतरच रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेसाठी हररत
ऊर्जा रनधीच्या उपलब्धतेनुसार िहाऊर्जाकडू न अर्णसहाय्य दे ण्यात येईल.
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शासन रनणणय क्रिांकः अपाऊ-201५/प्र.क्र.४९ /ऊर्जा-7,

5.5

भांडवली अनुदान :-

5.5.1.

कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलप उभारण्यासाठी प्ररत प्रकलप रु.1

5.5.2.

सदर भांडवली अनुदान प्रकलप वीर्ज कायारन्वत झालयानंतर तसेच प्रकलप कायारन्वत

कोटी भांडवली अनुदान दे ण्यात येईल.

झालयाचे व वीर्ज पारेरषत होत असलयाचे संबंरधत िहापारेषण/ िहारवतरण कंपनीचे प्रिाणपि प्राप्त

झालयानंतर प्रकलप रवकासकास िहाऊर्जाकडू न हररत ऊर्जा रनधीिधून रनधीच्या उपलब्धतेनुसार
रवतररत करण्यात येईल.
5.6

रवद्युत शुलक :- या धोरणांतगणत आस्र्ारपत होणाऱ्या कृरषर्जन्य अवशेषांवर आधाररत वीर्ज

रनर्मिती प्रकलपातून रनिाण होणाऱ्या रवर्जेचा वापर स्वत:च्या वापरासाठी केलयास प्रकलप कायारन्वत
झालयाच्या रदनांकापासून परहलया 10 वषांकररता रवद्युत शुलक आकारले र्जाणार नाही.
5.7

कृषी अवशेषांवर आधाररत वीर्ज रनर्मिती प्रकलपासाठी वीर्ज खरेदी दर ठररवताना या धोरणांतगणत

5.8

या धोरणांतगणत दे य असणाऱ्या प्रोत्साहनात्िक बाबींकररता प्रकलप रवकासक/ प्रकलपधारकास

दे ण्यात येणा-या प्रोत्साहनात्िक बाबी राज्य वीर्ज रनयािक आयोगाकडू न रवचारात घे ण्यात येतील.
िहाऊर्जाकडू न िूलभूत सुरवधा संिती दे ण्यात येईल.

5.9 या धोरणान्वये ज्या प्रकलपांना रदनांक 01-04-2015 पासून िहाऊर्जाकडू न िूलभूत सुरवधा संिती

दे ण्यात आली आहे व त्यान्वये प्रकलप कायारन्वत करण्यात आले आहे त त्या प्रकलपांना या धोरणातील
प्रोत्साहनात्िक बाबी लागू राहतील.
5.10

शासन रनणणय रदनांक 14-10-2008 च्या धोरणांतगणत ज्या प्रकलपांना िूलभूत सुरवधा

संिती रिळाली आहे परंतु अद्याप प्रकलप कायारन्वत झालेले नाहीत असे प्रकलप हे धोरण र्जाहीर

झालयापासून दोन वषाच्या कालावधीत कायारन्वत केले तरच त्यांना रदनांक 14-10-2008 च्या
धोरणातील तरतुदी व सोयी सवलती / प्रोत्साहनात्िक बाबी लागू राहतील.
5.11

र्जे प्रकलप रदनांक 01-04-2015 पूवी कायारन्वत झाले आहे त परंतु शासन रनणणय रदनांक 14-

10-2008 व रदनांक 14-07-2010 नुसार िहाऊर्जाकडू न अद्याप िूलभूत सुरवधा संिती प्राप्त केलेली

नाही त्यांनी प्रोत्साहनात्िक बाबी लागू होण्यासाठी हे धोरण र्जाहीर झालयापासून सहा िरहन्याच्या
कालावधीत शासन रनणणय रदनांक 14-10-2008 व रदनांक 14-07-2010 नुसार िूलभूत सुरवधा संिती

िहाऊर्जाकडू न घ्यावी. सदर कालावधीत वरीलप्रिाणे पूतणता न करणा-या प्रकलपांना या धोरणांतगणत
टकवा यापूवीच्या धोरणांतगणत असणा-या सोयी सवलती / प्रोत्साहनात्िक बाबी लागू राहणार नाहीत.

5.12 या धोरणांतगणत कृरषर्जन्य अवशेषांपासून वीर्ज रनर्मिती करणा-या प्रकलप रवकासक/ प्रकलप

धारकांनी त्यांच्या प्रकलपाकररता र्ेट नेिणूक केलेलया िनुष्ट्यबळापैकी 80 टक्के अकुशल व 50 टक्के
अधणकुशल/कुशल कािगार स्र्ारनक ग्रािपंचायत हिी िधून रनवडावे. यासाठी प्रकलपांतगणत घे तलेलया

अकुशल कािगारांना योग्य तांरिक प्ररशक्षणाद्वारे कुशल बनरवण्याची सोय प्रकलपधारकाने करावी. अशा
प्रकलपांसाठी र्जिीन उपलब्ध करून दे णा-या कुटुं बातील रकिान एका सदस्याला प्राधान्याने रोर्जगार
द्यावा.
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5.13 या धोरणांतगणत कृरषर्जन्य अवशेषांपासून वीर्ज रनर्मिती करणा-या प्रकलप रवकासक/

प्रकलपधारकांनी त्यांच्या प्रकलपांतगणत प्राप्त होणा-या एकूण नफ्याच्या 2 % रक्कि कंपनीकडील
सािारर्जक र्जबाबदारी (Social Responsibility) अंतगणत प्रर्ि स्र्ारनक ग्रािपंचायतीिधील सुधारणांसाठी

उदा. पाणीपुरवठा योर्जना, आरोग्य सेवा, शाळा व अपारंपररक ऊर्जा साधनांची आस्र्ापना करणे यासाठी

खचण करणे अपेरक्षत राहील. सदर स्र्ारनक ग्रािपंचायत हिीिध्ये आवचयक सोयी उपलब्ध करून
रदलयानंतर नर्जीकच्या ग्रािपंचायत हिीिध्ये याअंतगणत सुधारणा करावी.
6. सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप :-

6.1 राज्यािध्ये सौर ऊर्जा िुबलक प्रिाणात उपलब्ध असून त्यापासून स्वच्छ व प्रदूषण रवररहत वीर्ज

रनर्मिती करता येऊ शकते. सदर ऊर्जा शाचवत व रनरंतर स्वरुपाची असून ती सवणि उपलब्ध आहे .
6.2

या धोरणांतगणत 7500 िे.वॅ. क्षितेचे सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप रवकरसत करण्यात

येतील. यापैकी 2500 िे.वॅ. क्षितेचे सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप राज्याच्या िहारनर्मिती

कंपनीकडू न त्यांचे येऊ घातलेले रनत्यनूतनशील ऊर्जा रनर्मिती बंधन (Renewable Generation
Obligation) पूणण करण्यासाठी सावणर्जरनक-खार्जगी भागीदारी (Public Private Partnership) पध्दतीने
रवकरसत करण्यात येतील. उवणररत 5000 िे.वॅ. क्षितेचे सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप इतर प्रकलप
रवकासकांकडू न रवकरसत करण्यात येतील.
6.3

िहारनर्मिती कंपनी कडू न सावणर्जरनक-खार्जगी तत्वावर रवकसीत करावयाच्या सौर ऊर्जा

प्रकलपांच्या एकूण उरिष्ट्टांपैकी 10% उिीष्ट्ट कालवा, तलाव, पाटबंधारे खात्याकडील र्जलस्त्रोत टकवा
स्र्ारनक स्वराज्य संस्र्ांच्या रठकाणी उपलब्ध असणाऱ्या र्जागेवर राबरवण्यात येईल.

यासाठी

िहारनर्मिती कंपनी पाटबंधारे खात्या सोबत टकवा इच्छू क स्र्ारनक स्वराज्य संस्र्ांसोबत करार करेल.
सदर करारािध्ये प्रकलप उभारणी, िहसूल रवभागणी, प्रकलपांचे व्यवस्र्ापन इत्यादी सिावेश असेल.
6.3.1

या धोरणांतगणत सावणर्जरनक-खार्जगी भागीदारी (Public Private Partnership) पद्धतीने रवकरसत

होणाऱ्या सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपातील वीर्ज राज्याच्या िहारवतरण कंपनीकडील
रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बंधन पूणण करण्यासाठी वापरली र्जाईल. या वीर्जेचा खरेदी दर रवर्ज
रनयािक आयोगाने ठररवलेलया अरधिान्य दरानुसार(Preferential Tariff) राहील.
6.4

6.4.1

या धोरणांतगणत सौर ऊर्जा प्रकलपांची रकिान क्षिता 1 िे.वॅ. एवढी राहील.

औद्योरगक क्षेि,टाऊनरशप, वखारीचे क्षेि अशा रठकाणच्या उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या

र्जरिनीसह इतर रठकाणी सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप आस्र्ारपत करता येतील.
6.4.2

सौर पाकण पद्धतीने दे खील प्रकलप रवकरसत करता येतील.

6.4.3 राज्य शासनाच्या पाटबंधारे रवकास िहािंडळांकडे उपलब्ध असणा-या र्जरिनींवर तसेच

कालव्यांवर व कालव्यालगतच्या र्जरिनींवर त्यांना स्वत: टकवा खार्जगी रवकासकांद्वारे सौर ऊर्जा प्रकलप
रवकरसत करता येतील. िेरो रेलवे व सावणर्जरनक वाहतूक व्यवस्र्ेशी रनगरडत संस्र्ांना दे खील सौर
ऊर्जा प्रकलप रवकरसत करता येतील.
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6.4.4 अशा प्रकलपांिधून रनिाण होणारी वीर्ज राज्यातील वीर्ज रवतरण परवानाधारक कंपन्यांना

स्पधात्िक रनरवदे च्या (Competitive bidding) िाध्यिातून, स्वयंवापर करण्यास (captive use), राज्यात

व राज्याबाहे र रतस-या घटकास रवक्री करण्यास (third party sale) टकवा रनत्यनूतनशील ऊर्जा प्रिाणपि
(REC) च्या िाध्यिातून वीर्ज रवक्री करण्याची िुभा राहील.

6.4.5 अशा प्रकलपांना िहारवतरणकडू न खुला प्रवेश (open access) प्राधान्याने दे ण्यात येईल.

6.5

सौर पाकण:-

6.5.1

सौर पाकण पद्धतीने आस्र्ारपत होणाऱ्या प्रकलपांची रकिान क्षिता 1 िे.वॅ. व त्यापेक्षा

अरधक राहील. सौर ऊर्जेपासून वीर्जरनर्मिती प्रकलपाद्वारे रनिाण होणारी वीर्ज

स्वयंवापरासाठी

उपयोगात आणू इस्च्छणाऱ्या लहान गुंतवणूकदारांना स्वतंि सौर पाकण रवकरसत करता येईल.
6.5.2

यािध्ये 1 िे.वॅ. पेक्षा किी क्षितेचे परंतु रकिान 250 रक.वॅ. क्षितेचे प्रकलप रवकरसत

6.5.3

असे लहान प्रकलप एकरित करून त्यांची क्षिता 1 िे.वॅ. झालयास त्यास िहारवतरण/

6.5.4

अशा एकरित प्रकलपािधील वीर्ज संबंरधत प्रकलप रवकासक/ प्रकलपधारकास त्याच्या

करता येतील.

िहापारेषण यांचेकडू न पारेषण र्जोडणी दे ण्यात येईल.

प्रकलप क्षितेनुसार स्वत: पूणण वापरण्याची िुभा राहील.
6.6.

या धोरणांतगणत सौर ऊर्जा प्रकलपांसाठी घे ण्यात येणाऱ्या र्जरिनींच्या बाबतीत रबगर शेती

र्जरिनीचा (non-agricultural land) िानीव दर्जा (deemed status) लागू राहील.
6.7

या धोरणांतगणत सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप उभारण्यासाठी लागणारी खार्जगी र्जिीन

6.8

तर्ारप, शासकीय पडीक र्जिीन उपलब्ध असलयास व संबंरधत रर्जलहारधकारी यांच्याकडे िागणी

प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांनी स्वत: उपलब्ध करून घ्यावयाची आहे .
केलयास रनयोर्जनाच्या दृष्ट्टीने अनुज्ञेयता व अन्य बाबी तपासून दे ता येईल.

6.8.1 2 िे.वॅ. क्षितेपयंतच्या पारेषण संलग्न सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मितीच्या प्रकलपांना 4 हे क्टर

पयंत शासकीय र्जिीन िहसूल . िहाराष्ट्र र्जिीन िहसूल (सरकारी र्जरिनीचे रवतरण करणे) रनयि,
1971 िधील तरतुदीनुसार भाडे आकारून र्जरिनीच्या उपलब्धतेनुसार प्रकरणपरत्वे रनयरित अटी व
शतीवर 50 टक्के सवलतीच्या दराने भाडे कराराने दे ण्यात यावे. तसेच या र्जरिनीचे रवतरण
िहाऊर्जाकडील नोंदणीकृत प्रकलपांना रवनारललाव करण्यात यावे.
6.9

सौर ऊर्जा प्रकलपासाठी खार्जगी र्जिीनधारक हे आपली र्जिीन भाडे कराराने (Lease Basis) दे ऊ

शकतील.

6.10 त्याचप्रिाणे सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मितीसाठी सौर िोड्युलस, उपकरणे व तत्सि सािग्री यांचे

उत्पादन करण्यासाठी शासकीय र्जिीन उपलब्ध असलयास िहाराष्ट्र र्जिीन िहसूल (सरकारी र्जरिनीचे
रवतरण करणे) रनयि, 1971 िधील

वरील उललेख केलेलया तरतुदींच्या अनुषंगाने 50 टक्के

सवलतीच्या दराने रवनारललाव भाडे कराराने दे ण्यात येईल.
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6.11

या धोरणांतगणत सौर ऊर्जा प्रकलपांना प्रदूषण रनयंिण िंडळाच्या संिती / ना-हरकत प्रिाणपि

घे ण्यापासून सूट दे ण्यात येत आहे .

6.12 स्वतंिररत्या आस्र्ारपत केलेलया सौर ऊर्जा प्रकलपांसह खार्जगी प्रकलप रवकासकांिाफणत

आस्र्ारपत केलेलया सौर ऊर्जा प्रकलपांना या धोरणांतगणत सौरऊर्जा प्रकलपांच्या बाबतीत राज्यातील

वीर्ज रवतरण परवानाधारक कंपन्यांना वीर्ज रनयािक आयोगाच्या िान्यतेने स्पधात्िक रनरवदे च्या
पध्दतीने (Competitive bidding) वीर्ज खरेदी करता येईल.
6.12.1

यािध्ये 1 ते 5 िे.वॅ. क्षितेचे प्रकलप रवकासक क्षेिीयदृष्ट्या एकिेकांर्जवळ असलयास व

तांरिकदृष्ट्या योग्य असलयास सदर स्पधात्िक रनरवदे च्या प्ररक्रयेिध्ये स्वतंिररत्या टकवा सािूरहक
(cluster) पध्दतीने सहभागी होता येईल.

6.13 या धोरणांतगणत सौर ऊर्जा रनर्मिती प्रकलपांचे प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक राज्यातील वीर्ज

रवतरण परवानाधारक कंपन्यांना वीर्ज रवक्री करू शकतील. तसेच प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक
रवर्जेचा स्वयंवापर करू शकतील टकवा राज्यातील/राज्याबाहे रील इतर ग्राहकास वीर्ज रवक्री करू

शकतील. नूतनशील ऊर्जा प्रिाणपिाच्या (Renewable Energy Certificate) िागाने दे खील वीर्ज रवक्री
करता येईल.

6.14 या धोरणांतगणत सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती करणाऱ्या प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकांना

रवर्जेचा स्वयंवापर (Captive use) करावयाचा असलयास टकवा रतसऱ्या घटकास रवक्री (third party sale)
करावयाची असलयास त्यांना राज्यातील परवानाधारक वीर्ज रवतरण कंपन्यांकडू न वीर्ज रनयािक
आयोगाच्या रनयिावलीनुसार राज्यात व राज्याबाहे रील खुला प्रवेश (open access) दे ण्यात येईल.

6.15 सदर धोरणांतगणत सौर ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप आस्र्ारपत करण्याकररता केंद्र शासनाने

िान्य केलेलया िानांकनानुसार (standards) सारहत्याचा वापर करण्यात यावा. त्याबाबत वीर्ज
खरेदीदाराकडू न पडताळणी करण्यात येईल.

6.16 या धोरणांतगणत सौर ऊर्जा प्रकलपांसाठी रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेची उभारणी व खचण याबाबत िहाराष्ट्र

वीर्ज रनयािक आयोगाची रनयिावली व आदे श लागू राहतील. सदर रनष्ट्कासन व्यवस्र्ा उभारणीसाठी
घे ण्यात येणारे पयणवेक्षण शुलक (supervision charges) लागू राहणार नाही.
6.17

या धोरणांतगणत आस्र्ारपत होणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकलपांना त्यांची इच्छा असलयास उद्योग

रवभागाकडे अर्जण करुन उद्योग घटक म्हणून नोंदणी करून घे ण्याची िुभा राहील.

6.18 या धोरणांतगणत आस्र्ारपत करावयाच्या सौर ऊर्जेपासून वीर्जरनर्मिती प्रकलपांची िहाऊर्जाकडे

नोंदणी करणे आवचयक राहील.

6.19 रवद्युत शुलक :- या धोरणांतगणत आस्र्ारपत होणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकलपातून रनिाण होणाऱ्या

रवर्जेचा वापर स्वत:च्या वापरासाठी (captive use) केलयास प्रकलप कायारन्वत झालयाच्या रदनांकापासून
परहलया 10 वषाकररता रवद्युत शुलक आकारले र्जाणार नाही.

6.20 छतावरील सौर वीर्ज रनर्मितीच्या पारेषण र्जोड प्रकलपांकरीता िहाराष्ट्र वीर्ज रनयािक
आयोगाकडू न रनयिावली र्जाहीर झालयानंतर स्वतंिपणे धोरण रनगणरित करण्यात येईल.
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6.21 सौर ऊर्जा रवकासकांना सौर ऊर्जा राज्याबाहे र रवक्री करण्यास शासन आवचयक सोयी बहाल

करेल. परंतु, राज्याबाहे र रवक्री होणाऱ्या रवर्जेचे प्रिाण धोरणांतगणत रनरचचत केलेलया उिीष्ट्टाव्यरतररक्त
राहील.

7. औद्योरगक टाकाऊ पदार्ांपासून वीर्ज रनर्मिती :7.1

राज्यातील उद्योगांिध्ये सेंद्रीय रवघटनक्षि (organic degradable) पदार्ांबरोबरच असेंद्रीय

रवघटनक्षि (inorganic degradable) पदार्णदेखील िोठ्या प्रिाणात रनिाण होत असून त्याची योग्य
रवलहे वाट लावणे ही पयावरणाच्या दृष्ट्टीने िहत्वाची बाब आहे . उद्योगांिधील या प्रकारच्या टाकाऊ
पदार्ांच्या सावणर्जरनक खुलया रवलहे वाटीिुळे पयावरणाची हानी होते. त्यािुळे अशा टाकाऊ पदार्ांपासून

वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांना दे खील काही प्रिाणात प्रोत्साहन दे ण्याचा शासनाचा िानस आहे . अशा

पदार्ांपासून स्वतंि वीर्ज रनर्मिती प्रकलप (Independent Power Project) रवकरसत करता येणे शक्य
आहे . याकरीता 200 िे.वॅ.चे उिीष्ट्ट ठररवण्यात आले आहे .
7.2.

असेंद्रीय रवघटनक्षि टाकाऊ पदार्ांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांपासून रिळणारी वीर्ज संबंरधत

वीर्ज रवतरण परवानाधारक त्यांच्या स्तरावरील स्पधात्िक रनरवदा (Competitive bidding) च्या
िाध्यिातून खरेदी करतील.
7.3

या धोरणांतगणत वर उललेख केलेलया सेंद्रीय रवघटनक्षि औद्योरगक टाकाऊ पदार्ांपासून वीर्ज

रनर्मितीच्या प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारकांना या धोरणांतगणत परतावा व सूट रिळण्यासाठी सवणप्रर्ि

राज्यातील कोणत्याही वीर्ज रवतरण परवानाधारक कंपन्यांना त्यांचे रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बंधन

(Renewable Purchase Obligation) पूणण करण्यासाठी वीर्ज रवक्री करणे आवचयक राहील. वीर्ज रवतरण
परवानाधारक कंपन्यांचे रनत्यनूतनशील ऊर्जा खरेदी बंधन पूणण झालयानंतर प्रकलप रवकासक /
प्रकलपधारक रवर्जेचा स्वयंवापर करू शकतील टकवा राज्यातील / राज्याबाहे रील इतर ग्राहकास वीर्ज

रवक्री करू शकतील. तसेच रनत्यनूतनशील ऊर्जा प्रिाणपिाच्या (Renewable Energy Certificate)
िागाने वीर्ज रवक्री करता येईल.
7.4

रनष्ट्कासन व्यवस्र्ा :-

7.4.1

प्रकलपासाठी लागणाऱ्या लघु दाब, उच्च दाब आरण अरत उच्च दाब उपकेंद्राचे व त्यांना

लागणाऱ्या पारेषण व रवतरण वारहन्यांचे सवेक्षण िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य
रवद्युत रवतरण कंपनी व प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक संयुक्तपणे करतील.
7.4.2

सवेक्षणाप्रिाणे उभारण्यात येणारी लघुदाब, उच्च दाब व अरत उच्च दाब उपकेंद्रे व त्यांना

लागणाऱ्या लघु दाब, उच्च दाब व अरत उच्च दाबाच्या पारेषण व रवतरण वारहन्यांची कािे प्रकलप
रवकासक / प्रकलपधारक यांनी िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण
कंपनीच्या

तांरिक

पररिाणानुसार

(Technical

Specifications)

व

त्यांनी

िान्य

केलेलया

अंदार्जपिकानुसार तसेच िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण
कंपनीच्या दे खरेखीखाली स्वखचाने करून घे तील.
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7.4.3

या रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेिध्ये अस्स्तत्वात असलेली उपकेंद्रे आरण

पारेषण

व

वारहन्यांिध्ये र्जे काही सुदृढीकरण अर्वा बदल करावे लागतील त्यांचा सिावेश असेल.
7.4.4

रवतरण

प्रकलपांच्या रठकाणापासून ते लघु दाब, उच्च दाब व अरत उच्च दाब उप केंद्रापयं त

र्जोडलया र्जाणा-या 11 के.व्ही. व त्यापेक्षा अरधक दाबाच्या वारहन्यांचाही सिावेश या रनष्ट्कासन
व्यवस्र्ेिध्ये असेल.
7.5

रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेचा खचण :-

7.5.1

हररत ऊर्जा रनधीतून रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेच्या खचापोटी दे य असलेलया अर्णसहाय्यासाठी

िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनीने िंर्जूर केलेले
अंदार्जपिक आरण त्यांनी प्रिारणत केलेलया प्रत्यक्ष खचाची रक्कि यापैकी र्जी किी असेल ती रक्कि
रनष्ट्कासन व्यवस्र्े चा खचण म्हणून गृरहत धरण्यात येईल.
7.5.2

रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेच्या खचाचा हररत ऊर्जा रनधीिधून परतावा :- औद्योरगक टाकाऊ

पदार्ांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपांसाठी प्रकलप रवकासकाने / प्रकलपधारकाने स्वखचाने उभारलेलया

रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेसाठी प्ररत प्रकलप किाल रु.1 कोटी एवढी रक्कि अर्णसहाय्य म्हणून िहाऊर्जाकडू न

प्रकलप रवकासक / प्रकलपधारक यांना हररत ऊर्जा रनधीिधून रनधीच्या उपलब्धतेनुसार परतावा
स्वरूपात दे ण्यात येईल.
7.5.3

औद्योरगक टाकाऊ पदार्ांपासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलप त्या रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेवर

कायारन्वत झालयानंतर तसेच सदर रनष्ट्कासन व्यवस्र्ा िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र
राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी यांच्याकडे हस्तांतररत झालयानंतर त्याचप्रिाणे िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत

पारेषण कंपनी / िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत रवतरण कंपनी यांनी त्याबाबत व रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेच्या खचाबाबत
प्रिारणत केलयानंतरच रनष्ट्कासन व्यवस्र्ेसाठी हररत ऊर्जा रनधीच्या उपलब्धतेनुसार िहाऊर्जाकडू न
अर्णसहाय्य दे ण्यात येईल.
7.6

रवद्युत शुलक :- या धोरणांतगणत आस्र्ारपत होणा-या औद्योरगक टाकाऊ पदार्ांपासून वीर्ज

रनर्मिती प्रकलपातून रनिाण होणा-या रवर्जेचा वापर स्वत:च्या वापरासाठी केलयास प्रकलप कायारन्वत
झालयाच्या रदनांकापासून परहलया 10 वषाकररता रवद्युत शुलक आकारले र्जाणार नाही.
7.7

औद्योरगक टाकाऊ पदार्ापासून वीर्ज रनर्मिती प्रकलपासाठी वीर्ज खरेदी दर ठररवताना या

धोरणांतगणत दे ण्यात येणा-या प्रोत्साहनात्िक बाबी राज्य वीर्ज रनयािक आयोगाकडू न रवचारात घे ण्यात
येतील.
7.8

या धोरणांतगणत दे य असणाऱ्या प्रोत्साहनात्िक बाबींकररता प्रकलप रवकासक/ प्रकलपधारकास

7.9

या धोरणांतगणत औद्योरगक टाकाऊ पदार्ांपासून वीर्ज रनर्मिती करणाऱ्या प्रकलप रवकासक /

िहाऊर्जाकडू न िूलभूत सुरवधा संिती दे ण्यात येईल.

प्रकलप धारकांनी त्यांच्या प्रकलपाकररता र्ेट नेिणूक केलेलया िनुष्ट्यबळापैकी 80 % अकुशल व 50 %
अधणकुशल / कुशल कािगार स्र्ारनक ग्रािपंचायत हिी िधून रनवडणे अपेरक्षत राहील. यासाठी
प्रकलपांतगणत घे तलेलया अकुशल कािगारांना योग्य तांरिक प्ररशक्षणाद्वारे कुशल बनरवण्याची सोय
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प्रकलपधारकाने करावी. अशा प्रकलपांसाठी र्जिीन उपलब्ध करून दे णाऱ्या कुटुं बातील रकिान एका
सदस्याला प्राधान्याने रोर्जगार द्यावा.

7.10 या धोरणांतगणत औद्योरगक टाकाऊ पदार्ांपासून वीर्ज रनर्मिती करणाऱ्या प्रकलप रवकासक/

प्रकलपधारकांनी त्यांच्या प्रकलपांतगणत प्राप्त होणाऱ्या एकूण नफ्याच्या 2 % रक्कि कंपनीकडील
सािारर्जक र्जबाबदारी (Social Responsibility) अंतगणत प्रर्ि स्र्ारनक ग्रािपंचायतीिधील सुधारणांसाठी

उदा. पाणीपुरवठा योर्जना, आरोग्य सेवा, शाळा व अपारंपररक ऊर्जा साधनांची आस्र्ापना करणे यासाठी
खचण करणे अपेरक्षत राहील. सदर स्र्ारनक ग्रािपंचायत हिीिध्ये आवचयक सोयी उपलब्ध करून
रदलयानंतर नर्जीकच्या ग्रािपंचायत हिीिध्ये याअंतगणत सुधारणा करावी.
8.

8.1

इतर बाबी :-

अपारंपररक ऊर्जा प्रकलपािधून रनिाण होणारी वीर्ज राज्यात टकवा राज्याबाहे र खुलया प्रवेशाच्या

िाध्यिातून रवक्री करण्यासाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जावर िहाराष्ट्र वीर्ज रनयािक आयोगाच्या खुला प्रवेश

रनयिावलीनुसार वेळेत िंर्जूरी / रनकाली दे ण्यात आली नसलयास अशा पाि अपारंपररक ऊर्जा प्रकलप
धारकांना िानीव खुला प्रवेश (Deemed Open Access) रिळालयाचे सिर्जण्यात येईल.
8.2

ज्या अपारंपररक ऊर्जा प्रकलपांचे िहारवतरण कंपनीसोबत वीर्ज करार झालेले आहे त त्यांची

8.3

वरील सवण बाबीं व्यरतररक्त या धोरणांतगणत नवीन व नवीकरणीय ऊर्जेपासून वीर्ज रनर्मिती

इच्छा असलयास अशा प्रकलपांना वीर्ज करार िोडू न खुला प्रवेश घे ण्याची िुभा राहील.

प्रकलपांना िहाराष्ट्र वीर्ज रनयािक आयोगाने वेळोवेळी रदलेले आदे श लागू राहतील. यािध्ये वीर्ज खरेदी
व तत्संबंधी बाबी, वीर्ज खरेदी करार व तत्संबंधी बाबी, तसेच बँटकग व व्हीटलग शुलक, पारेषण व रवतरण
हानी शुलक, क्रॉस सबरसडी सरचार्जण इ. बाबींचा सिावेश आहे .
8.4

तसेच भारतीय रवद्युत कायदा 2003 च्या तरतुदीं अंतगणत नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतातून

वीर्ज रनर्मितीस प्रोत्साहन दे णे, अशा प्रकारची वीर्ज पारेषण वारहनीस र्जोडण्यासंबंधी योग्य उपाययोर्जना
करणे, वीर्ज रवक्री रवषयक बाबी रनरचचत करणे, अशा प्रकारच्या वीर्जेच्या खरेदीचे प्रिाण रनरचचत करणे
(RPO) व अनुषंरगक बाबी िहाराष्ट्र वीर्ज रनयािक आयोगाच्या कायणकक्षेत येत असून याबाबत आयोगाने
वेळोवेळी रदलेले आदे श संबंरधतांना लागू राहतील.
8.5

िहसूल रवभागाने रदलेलया अरभप्रायानुसार, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून ऊर्जा

रनर्मिती करणाऱ्या प्रकलपांकरीता म्हणर्जेच औद्योरगक कारणासाठी रवना रललाव र्जिीन प्रदानाची तरतूद

िहाराष्ट्र र्जिीन िहसूल (सरकारी र्जरिनीची रवलहे वाट करणे) रनयि, 1971 या रनयिात नसलयािुळे
रनरवदा प्ररक्रयेतून उक्त ऊर्जा प्रकलपासाठी रनवडलेलया संस्र्ेस र्ेट रवना रललाव शासकीय र्जिीन
प्रदान करण्यासंदभातील आवचयक सुधारणा िहसूल रवभागाने कराव्यात.
9.

सदरचा शासन रनणणय िहसूल व वन रवभाग, ग्राि रवकास व र्जलसंधारण रवभाग, रनयोर्जन

रवभाग, र्जलसंपदा रवभाग, उद्योग रवभाग व पयावरण रवभाग यांच्या सहितीने आरण रवत्त रवभागाचा

अनौपचाररक संदभण क्र. 287/2015/व्यय-१6, रदनांक 2 र्जुल,ै २०१५ अन्वये रदलेलया िंर्जूरीनुसार
रनगणरित करण्यात येत आहे .
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शासन रनणणय क्रिांकः अपाऊ-201५/प्र.क्र.४९ /ऊर्जा-7,

सदर शासन रनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्र्ळावर उपलब्ध

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201507201502416210 असा आहे . हा आदे श रडर्जीटल
स्वाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने .

Rohini
Prabhakar
Jadhav

Digitally signed by Rohini Prabhakar
Jadhav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Industries Energy & Labour,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Rohini Prabhakar Jadhav
Date: 2015.07.20 15:05:55 +05'30'

( रोरहणी प्र. र्जाधव )

शासनाचे अवर सरचव

प्रत,

1) िा.िुख्यिंिी यांचे प्रधान सरचव, िंिालय, िुंबई

2) िा. िंिी, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खार्जगी सरचव, िंिालय, िुंबई
3) अध्यक्ष, िहाराष्ट्र रवद्युत रनयािक आयोग, िुंबई (पिाने) ***
4) िा. िुख्य सरचव, िहाराष्ट्र शासन, िंिालय, िुंबई.

5) अप्पर िुख्य सरचव (सािान्य प्रशासन रवभाग), िंिा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 (उद्योग), िंिालय, िुंबई.

11) प्रधान सरचव (आरदवासी), िंिालय, िुंबई.

12) प्रधान सरचव (नगर रवकास-2), िंिालय, िुंबई.
13) प्रधान सरचव (ग्राि रवकास), िंिालय, िुंबई.
14) प्रधान सरचव (पयावरण), िंिालय, िुंबई

15) सरचव (सावणर्जरनक बांधकाि रवभाग), िंिालय, िुंबई.

16) िहासंचालक, िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा), येरवडा, पुणे-411 006.
17) रवकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, िुंबई.

18) िुख्य अरभयंता (रवद्युत), िहाराष्ट्र शासन, सावणर्जरनक बांधकाि रवभाग, प्रशासकीय इिारत, 3रा
िर्जला, रािकृष्ट्ण चेंबूरकर िागण, चेंबूर (पूवण),िुंबई-71.

19) व्यवस्र्ापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत िंडळ सूिधार कंपनी िया.,िुंबई-51.
20) व्यवस्र्ापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत िंडळ रवतरण कंपनी िया.,िुंबई-51.
21) व्यवस्र्ापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत िंडळ रनर्मिती कंपनी िया.,िुंबई-51.
22) व्यवस्र्ापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्युत िंडळ पारेषण कंपनी िया.,िुंबई-51.
23) ऊर्जा रवभागातील सवण कायासने.

24) रनवड नस्ती (ऊर्जा-7), उद्योग, ऊर्जा व कािगार रवभाग, िंिालय, िुंबई.
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