
अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 
अतंर्गत प्रोत्साहिात्िक सधुारणा .. 

 

िहाराष्ट्र शासि 
उद्योर्, उर्जा व कािर्ार रवभार्, 

शासि रिणगय क्रिाकं : अपाऊ-2021/प्र.क्र.224/ऊर्जा-7  
हुतात्िा रार्जर्ुरु चौक, िादाि कािा रोड, िंत्रालय, िंुबई 400 032. 

रदिांक :  30  रू्जि, 2022. 
  

संदभग  : 1) शासि रिणगय, उद्योर् उर्जा व कािर्ार रवभार्, क्र.अपाऊ-2007/प्र.क्र.693/उर्जा-7, रदिाकं 14.10.2018 
2) शासि रिणगय, उद्योर् उर्जा व कािर्ार रवभार्, क्र.अपाऊ-2015/प्र.क्र.49/उर्जा-7, रदिांक 20.07.2015 
3) शासि रिणगय, उद्योर् उर्जा व कािर्ार रवभार्, क्र.अपाऊ-2015/प्र.क्र.367/उर्जा-7, रदिांक 11.02.2016 
4) शासि रिणगय, उद्योर् उर्जा व कािर्ार रवभार्, क्र.अपाऊ-2020/प्र.क्र.137/उर्जा-7, रदिांक 31.12.2020 
5) शासि रिणगय, उद्योर् उर्जा व कािर्ार रवभार्, क्र.अपाऊ-2021/प्र.क्र.69/उर्जा-7, रदिांक 22.04.2021 
6) शासि रिणगय, उद्योर् उर्जा व कािर्ार रवभार्, क्र.अपाऊ-2021/प्र.क्र.69/उर्जा-7, रदिांक 22.06.2021 
7) िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा), पणेु याचंे पत्र क्रिाकं: पीर्जीएि-1/सुधाररत धोरण/2021-

22/4390, रदिांक  30.09. 220 1 व रद. 17.01.2022 चा प्रस्ताव 
 

प्रस्ताविा :- 
कें द्र शासिािे िवीि व िवीकरणीय (अपारंपाररक) ऊर्जास्त्रोतांच ेिहत्व रवचारात घेऊि सि 2030 पयंत 500 

रर्र्ावटॅ इतकी वीर्जरिर्मिती रवरवध अपारंपाररक ऊर्जा स्त्रोतातूि करण्याच ेउरिष्ट्ट ठेवले आहे.  सदर उरिष्ट्टाचंी पतूगता 
रिरित केलेल्या कालावधीत पणूग होण्यासाठी सवग राज्याचा सहभार् िहत्वाचा ठरणार आहे.  राज्यातील उपलब्ध ऊर्जा 
स्त्रोतांतिू वीर्ज रिर्मितीचा वाव लक्षात घेता सि 2027 पयंत 27000 िेर्ावटॅ क्षितेचे अपारंपाररक ऊर्जा प्रकल्प 
कायान्ववत करण्याचे प्रयत्ि होण्याची र्रर्ज आहे. 
 अपारंपाररक ऊर्जा स्त्रोतापंासूि रििाण होणाऱ्या वीर्जचेे प्रिाण पारंपाररक वीर्ज रिर्मितीच्या तुलिेत 
वाढरवण्याकरीता शासिाद्वारे अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 रद.31 रडसेंबर, 2020 रोर्जी र्जाहीर केले आहे. 
अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2015 व धोरण-2016 अंतर्गत अपारंपाररक ऊर्जा प्रकल्पांिा देण्यात येत असलेल्या 
सवलती वर्ळूि सि 2020 च े धोरण र्जाहीर करण्यात आले. सदरच े धोरण र्जाहीर झाल्यािंतर अपारंपाररक ऊर्जा 

रिर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या प्रिुख Stake holder यांिी शासि पातळीवर व िहाऊर्जाकडे अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती 
प्रकल्प उभारणीसाठी होणारी िोठी र्ुंतवणकू, त्याद्वारे राज्यात रििाण होणारी वीर्ज तसचे रििाण होणारा रोर्जर्ार 
आरण अिुषंरर्क फायदे रवचारात घेऊि सदर धोरणािध्ये त्यांिा सोयी सवलती देण्याबाबत रविंती केली होती. तसेच 
राज्यािध्ये र्जरििीची ककित इतर राज्यांच्या तुलिेिे र्जास्त असल्यािे राज्यातील अपारंपररक ऊर्जा प्रकल्पापंासूि 
रििाण झालेली वीर्ज इतर राज्यांच्या तुलिेत िहार् असिू राज्यातील रवतरण कंपवया अपारंपारीक ऊर्जा खरेदी बधंि 
(RPO) पतुगतेसाठी काही प्रिाणात इतर राज्यातील अपारंपाररक ऊर्जा प्रकल्पांतिू वीर्ज रवकत घेतात. वीर्ज रवक्री 
दरातील फरक किी करण्यासाठी व रकफायतरशर दर देण्यासाठी शासिािाफग त सोयी सवलती/ अिुदाि स्वरूपात 
आर्मिक सहाय्य रिळणे/ अपारंपररक ऊर्जा प्रकल्पांिा उद्योर्ाचा दर्जा देणे, इ. उपाय योर्जिा करणे आवश्यक झाले 
आहे. 
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          या सवग बाबी रवचारात घेता राज्यात अपारंपाररक ऊर्जा स्त्रोतापंासिू िोठया प्रिाणावर वीर्ज रिर्मिती प्रकल्प 
आस्िारपत होऊि देशात अपारंपाररक ऊर्जा क्षेत्रात देशात राज्य अव्वल स्िािावर येण्यासाठी “अपारंपररक ऊर्जा 
रिर्मिती धोरण-2020 िध्ये अपारंपाररक ऊर्जा प्रकल्पांिा सोयी सवलती / अिुदाि स्वरूपात आर्मिक सहाय्य अतंगभतू 
करुि प्रोत्साहिात्िक सुधारणा करण्याची बाब शासिाच्या रवचाराधीि होती. 

 

शासि रिणगय   :- 
अपारंपररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 िध्ये अपारंपाररक ऊर्जा प्रकल्पांिा खालीलप्रिाणे सुधारणा / आर्मिक 

सहाय्य व सोयी सवलती देण्यास  शासि िावयता देण्यात येत आहे:- 
 

अ)   अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत  प्रोत्साहिात्िक सुधारणा :- 
 

1) राज्याच्या िवीि व िवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासूि वीर्ज रिर्मितीच ेधोरण-2015 व धोरण-2016 िुसार िहाऊर्जाकडे 
िोंदणी करण्यासाठी दोि वळेा िुदतवाढ देण्यात आली आहे, तिारप, प्रकल्प कायान्ववत करण्यासाठी िुदतवाढ 
रदललेी िसल्यािे राज्यातील करोिा िहािारीच्या पार्श्गभिूीवर िहाऊर्जाकडे िोंदणी झालेल े418 िेर्ावटॅ क्षितेचे 
प्रकल्प कायान्ववत करण्यासाठी िंत्रीिंडळाच्या िावयतेच्या रदिांकापासूि म्हणर्जेच रदिांक 06.06.2022 पासूि एक 
वषाची िुदतवाढ देण्यास  िंरू्जरी देण्यात येत आहे. 

2) राज्याचे िवीि अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत उद्योर्ांिी स्वयंवापरासाठी सौर, पवि,  शहरी व 
औद्योरर्क घि कचरा ऊर्जा रिर्मिती व उसाच्या रचपाडावर आधाररत वीर्ज रिर्मिती प्रकल्प आस्िारपत केल्यास 
त्यातूि रििाण झालले्या रवर्जेवर प्रकल्प कायान्ववत झालले्या रदिांकापासूि परहल्या 10 वषांपयंत रवद्यतु शुल्क 
िाफ करण्यास  िंरू्जरी देण्यात येत आहे. 
            प्रस्तुत राज्याच्या अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत रद.31 िाचग, 202७ पयंत एकूण 
17360 िेर्ावटॅ इतके उरिष्ट्ट आहे.  सदर उरिष्ट्टाचंा स्त्रोतरिहाय तपशील खालीलप्रिाणे आहे:- 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3) अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत सौर व पवि वीर्ज रिर्मिती प्रकल्पासंाठी रबर्र शेती कर िाफ 
करण्यास िावयता देण्यात येत आहे. 

4) राज्यात अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अतंर्गत राज्यातील वीर्ज रवतरण कंपवयांिा त्यांच्या एकूण 
अपारंपाररक ऊर्जा बधंिासाठी (RPO) आवश्यक असणाऱ्या वीर्जेपैकी 50% वीर्ज राज्यातील अपारंपाररक ऊर्जा 
प्रकल्पातूि घेणे बंधिकारक करण्यासाठी िा. वीर्ज रियािक आयोर्ाकडे िहाऊर्जािाफग त यारचका दाखल करण्यास 

अ .क्र.  अपारंपाररक ऊर्जा स्त्रोत उरिष्ट्ट 
(िेर्ावटॅ) 

1 सौर ऊर्जवे्दारे वीर्ज रिर्मिती प्रकल्प 12930 
2 पवि ऊर्जवे्दारे वीर्ज रिर्मिती प्रकल्प 2500 
3 ऊसाच्या रचपाडांवर / कृरष अवशेषांवर आधाररत सह-वीर्ज रिर्मिती प्रकल्प 1350 
4 लघु र्जल रवद्यतु रिर्मिती प्रकल्प 380 
5 शहरी व औद्योरर्क घिकचऱ् यावर आधाररत वीर्ज रिर्मिती प्रकल्प 200 

एकुण 17360 
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िावयता देण्यात येत आहे.  याबाबतची कायगवाही िहाऊर्जािे त्वररत करावी.  सदर यारचकेत िा.आयोर्ािे रदलेल्या 
रिणगयािुसार पुढील आवश्यक ती कायगवाही िा.िंत्रीिंडळाच्या िावयतेिुसार करण्यात यईेल. 

5) राज्य शासिाची िहािंडळे, कृषी रवद्यापीठे यांच्या वापरारविा असलले्या र्जरििींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी  
करुि राज्यातील वीर्ज रवतरण कंपवया अिवा रतसऱ् या घटकास प्रचलीत कायदे/रियिािुसार वीर्ज खरेदी करार 
करुि वीर्ज रवक्री करण्यास िावयता देण्यात येत आहे. 

6) राज्यातील सवग शासकीय / रििशासकीय इिारतींवर यापवूी आस्िारपत केलेल ेपारेषण रवररहत सौर ऊर्जा प्रकल्प 
िहाऊर्जािाफग त पारेषण सलंग्ि करतािा येणारा हायब्रीड इिव्हगटर व  िेट रिटकरर्चा खचग ऊर्जा रवभार्ाच्या 
अिुदािािधूि  करण्यास िावयता देण्यात येत आहे. 

7) सौर/पवि ऊर्जा आधाररत पिदशी तत्वावर एिर्जी स्टोअरेर्ज प्रकल्प िहाऊर्जािाफग त रवकरसत करण्यास तत्वत: 
िावयता देण्यात येत असूि या सदंभातील अत्याधुरिक तंत्रज्ञाि रवकरसत झाल्यािंतर िहाऊर्जािे अंरति 
िावयतेसाठीचा प्रस्ताव रवभार्ास सादर करावा. सदर प्रस्तावावर िंत्रीिंडळाच्या िावयतेिुसार पुढील कायगवाही 
करण्यात यईेल. 

8) अपारंपाररक ऊर्जा धोरण-२०२० हे ३१ िाचग, २०२५ ऐवर्जी रदिांक ३१ िाचग, २०२७ पयतं लारू् ठेवण्यास िावयता 
देण्यात येत आहे. 

ब)     यासह अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 धोरणांतर्गत ििूद इतर सवग तरतदुी लारू् राहतील. 
 

क)  सदर सधुाररत प्रोत्साहिात्िक धोरणांतर्गत अिंलबर्जावणीची कायगपध्दती व रिकष ऊर्जा रवभार्ाच्या स्तरावर 
रिरित करण्यात येतील. 

    
सदर शासि रिणगय िा.िंत्रीिंडळािे रदलेल्या िावयतेिुसार तसेच रियोर्जि रवभार्ाच्या सहितीिे व रवत्त 

रवभार्ाच्या सहितीिे आरण त्यांच्या अिौपचाररक संदभग क्रिांक 212/2022/व्यय-16, रद.30.06.2022 िुसार  
रदलेल्या सहितीस अिुसरुि रिर्गरित करण्यात येत आहे. 

 
          सदर शासि रिणगय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्िळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असिू, त्याचा सांकेताकं क्रिांक 202206301653379110 असा  आहे. हा आदेश रडरर्जटल स्वाक्षरीिे साक्षांककत 
करुि काढण्यात येत आहे. 
                            िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िांवािे,  
 
 
 

   ( िा. रा. ढाणे ) 
      अवर सरचव, िहाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1) िा. राज्यपाल यांच ेप्रधाि सरचव, रार्जभवि, िंुबई, 

2) िा.िुख्यिंत्री, िहाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधाि सरचव, िंत्रालय, िंुबई, 

3) िा.उपिुख्यिंत्री, िहाराष्ट्र राज्य  यांचे  सरचव, िंत्रालय, िंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
http://www.maharashtra.gov.in/
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4) रवरोधी पक्षिेता, रवधािसभा/रवधाि पररषद,  रवधाि भवि िंुबई, 

5) िा. िंत्री, (ऊर्जा), िहाराष्ट्र राज्य यांच ेखार्जर्ी सरचव, िंत्रालय, िंुबई, 

6) िा. राज्यिंत्री, (ऊर्जा), िहाराष्ट्र राज्य यांच ेखार्जर्ी सरचव, िंत्रालय, िंुबई, 

7) सवग िंत्री / सवग राज्यिंत्री यांच ेखार्जर्ी सरचव, िंुबई, 

8) सवग रवधाििंडळ सदस्य,रवधाि भवि, िंुबई, 

9) िुख्य सरचव, िहाराष्ट्र राज्य, िंत्रालय, िंुबई, 

10) अपर िुख्य सरचव (रियोर्जि), रियोर्जि रवभार्, िंत्रालय, िंुबई, 

11) अपर िुख्य सरचव (रवत्त), रवत्त रवभार्, िंत्रालय, िंुबई, 

12) अपर िुख्य सरचव (िहसूल), रवत्त रवभार्, िंत्रालय, िंुबई, 

13) प्रधाि सरचव (ऊर्जा), रियोर्जि रवभार्, िंत्रालय, िंुबई, 

14) प्रधाि सरचव , िर्र रवकास रवभार्, िंत्रालय, िंुबई, 

15) प्रधाि सरचव (कृरष), कृरष व पदुि रवभार्, िंत्रालय, िंुबई, 

16) सवग अपर िुख्य सरचव/प्रधाि सरचव/सरचव यांचे स्वीय सहायक,सवग िंत्रालयीि  रवभार्, 

17) सवग रवभार्ीय आयुक्त, 

18) सवग रर्जल्हारधकारी, 
19) िुख्य कायगकारी अरधकारी, सवग रर्जल्हा पररषदा, 
20) िहालेखापाल, िहाराष्ट्र राज्य, िंुबई / िार्पूर, 

21) रिवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, िंुबई, 

22) सरचव, िहाराष्ट्र रवद्यतु रियािक आयोर्, िंुबई (पत्रािे), 

23) व्यवस्िापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्यतु िंडळ, सूत्रधारी कंपिी िया.,िंुबई, 

24) अध्यक्ष तिा व्यवस्िापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्यतु रवतरण कंपिी िया.,िंुबई, 

25) अध्यक्ष तिा व्यवस्िापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्यतु रिर्मिती कंपिी िया.,िंुबई, 

26) अध्यक्ष तिा व्यवस्िापकीय संचालक, िहाराष्ट्र राज्य रवद्यतु पारेषण कंपिी िया.,िंुबई, 

27) िहासंचालक, िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा),पुणे, 

28) उप सरचव/ ऊर्जा-3, उद्योर्,ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, िंत्रालय, िंुबई, 

29) ऊर्जा उप रवभार्ातील सवग कायासिे,उद्योर्,ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, िंत्रालय, िंुबई, 

30) िुख्य रवद्यतु रिररक्षक, उद्योर्, ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, िंत्रालय, िंुबई. 

31) रिवड िस्ती,ऊर्जा-7, उद्योर्,ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, िंत्रालय, िंुबई.  
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