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प्रस्ताविा: 

 राज्र्ाच े िवीि व िवीकरणीर् (अपारंपाररक) ऊर्जा स्त्रोतांपासूि वीर्ज रिर्मितीच्र्ा प्रकलपासंाठी 
पारेषण संलग्ि/पारेषण रवरहीत एकरत्रत अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020, संदभारधि रदिांक 
31.12.2020 च्र्ा शासि रिणगर्ान्वरे् र्जाहीर  करण्र्ात आले आहे. सदरच्र्ा अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती 
धोरणांतर्गत पारेषण संलग्ि व पारेषण रवरहीत अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलप आस्पारपत /कार्ान्न्वत 
करण्र्ाबाबतची कार्गपध्दती संदभारधि रदिाकं 11.05.2022 च्र्ा शासि रिणगर्ान्वरे् र्जाहीर  करण्र्ात 
आली आहे. 

 सदरच ेधोरण र्जाहीर  झालर्ािंतर अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती प्रकलप उभारणाऱ्र्ा प्रिुख Stake 
holder र्ांिी शासि पातळीवर व िहाऊर्जाकडे  अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती प्रकलप उभारण्र्ासाठी 
होणारी िोठी र्ुंतवणकु, त्र्ाद्वारे राज्र्ात रििाण होणारी वीर्ज तसेच रििाण होणारा रोर्जर्ार आरण 
अिुषंरर्क फार्दे, राज्र्ातील र्जरििींची इतर राज्र्ांच्र्ा तुलिेिे र्जास्तीची ककित, त्र्ािुळे इतर 
राज्र्ांच्र्ा तुलिेत िहार् वीर्ज, वीर्ज रवक्री दरातील फरक किी करण्र्ासाठी व रकफार्तशीर दर 
देण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीिे शासिािाफग त सोर्ी सवलती/अिुदाि स्वरुपात आर्मपक सहाय्र् रिळण्र्ाबाबत रविंती 
केली होती. सदर िार्णी रवचारात घेऊि व अपारंपाररक ऊर्जा क्षेत्रात देशात राज्र् अव्वल स्पािावर 
रे्ण्र्ासाठी अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020  िध्रे्  अपारंपाररक ऊर्जा  रिर्मिती प्रकलपांिा सोर्ी 
सवलती/अिुदाि स्वरुपात आर्मपक सहाय्र् अतंभूगत  करुि प्रोत्साहिात्िक सधुारणा संदभारधि रदिांक 
30.06.2022 च्र्ा शासि रिणगर्ान्वरे् र्जाहीर करण्र्ात आलर्ा आहेत. सदर प्रोत्साहिात्िक 
सुधारणांबाबत कार्गपध्दती रिरित करण्र्ाची बाब शासिाच्र्ा रवचाराधीि होती.  



शासि रिणगर् क्रिांकः अपाऊ-2021/प्र.क्र.224/(भार्-४)/ऊर्जा-7 
 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 2 

शासि रिणगर्:- 
 अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 िध्रे् अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलपािंा सोर्ी सवलती/ 
अिुदाि स्वरुपात आर्मपक सहाय्र् अंतभूगत करुि प्रोत्साहिात्िक सधुारणांची अिंलबर्जावणी करण्र्ासाठी 
खालीलप्रिाणे रवरहत केलेलर्ा कार्गपध्दतीस शासि िान्र्ता देण्र्ात रे्त आहे :- 
1. अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2015 अंतर्गत िहाऊर्जाकडे िोंदणी झालेलर्ा पारेषण संलग्ि 

सौर ऊर्जा प्रकलपािंा कार्ान्न्वत करण्र्ासाठी िुदतवाढ देणे:- 
 

             अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत सि 2015 च्र्ा धोरण कालावधीत ज्र्ा 
अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलपांिा िोंदणी पत्र देण्र्ात आले आहे, अशा प्रकलपािंा , तसचे सदर धोरण 
र्जाहीर झालर्ािंतर पढुील तीि िरहन्र्ात, सि 2015 च्र्ा धोरणांतर्गत प्रकलपाचंी िोंदणी करण्र्ाची 
प्रकलपधारकास िुभा होती, अशा प्रकलपािंा सि 2015 च्र्ा धोरणात ििुद प्रोत्साहिात्िक बाबींचा 
लाभ िवीि धोरण र्जाहीर झालर्ापासूि एक वषाच्र्ा आत प्रकलप कार्ान्न्वत केलर्ास अिुज्ञेर् 
ठरतील , अशी तरतूद आहे. सदर कालावधीत िोंदणी होऊ ि शकलेलर्ा सौर ऊर्जा प्रकलपांिा 
िोंदणी करण्र्ासाठी शासिािे दोिवळेा िुदतवाढ रदली होती. तपारप, सदर िुदतवाढ देतािंा 
प्रकलप कार्ान्न्वत करण्र्ासाठी िुदतवाढ रदलेली िसलर्ािे राज्र्ातील करोिा िहािारीच्र्ा 
पार्श्गभिूीवर िहाऊर्जाकडे सि 2015 च्र्ा धोरणातंर्गत िोंदणी झालेले 418 िेर्ावटॅ क्षितेचे प्रकलप 
कार्ान्न्वत करण्र्ासाठी िंत्रीिंडळाच्र्ा िान्र्तेच्र्ा रदिाकंापासिू म्हणर्जचे रद. 6.06.2022 पासिू 
एक वषाची (रद.05.06.2023 पर्गत) िुदतवाढ संदभारधि रदिाकं 30 रू्जि, 2022 च्र्ा शासि 
रिणगर्ान्वरे् देण्र्ात आली आहे. 

 

 प्रकलप कार्ान्न्वत करण्र्ासाठी अशा प्रकलपाचंे रवकासक/ प्रकलपधारक हे 
प्रकलपरिहार् प्रकलप िुदतवाढीबाबत िहाऊर्जाकडे अर्जग करतील. 

 िहाऊर्जा, असा िुदतवाढीचा अर्जग प्राप्त झालर्ािंतर िुदतवाढीबाबतची कार्दपत्रे 
तपासूि  िुदतवाढीचा प्रस्ताव शासि रिणगर् रद. 13 रडसेंबर, 2021 अन्वरे् प्रकलपािंा 
िुदतवाढ देण्र्ासाठी प्रधाि सरचव (ऊर्जा) र्ांच्र्ा अध्र्क्षतेखाली र्ठीत केलेलर्ा 
सरितीसिोर ठेवण्र्ासाठी ऊर्जा रवभार्ास सादर करेल.  

 सदर सरितीिे िान्र्ता रदलर्ािंतर व प्रकलप धारकािे रवरहत िुदतीत प्रकलप पणूग 
केलर्ािंतर ऊर्जा धोरणाच्र्ा उरिष्ट्टाच्र्ा िर्ादेिध्रे् िहारवतरण कंपिीकडूि रवरहत 
पध्दतीिे प्रकलप कार्ान्न्वत करण्र्ासाठी िान्र्ता देण्र्ात रे्ईल. 

 अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण, 2015 रदिांक 20.07.2015 व कार्गपध्दती रदिाकं 
09.09.2015 च्र्ा शासि रिणगर्ातील अन्र् तरतूदी लारू् राहतील. 
 

2. राज्र्ाच ेिवीि अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण -2020  अतंर्गत उदर्ोर्ािंी स्वरं्वापरासाठी सौर, 
पवि, शहरी व औदर्ोरर्क घिकचरा ऊर्जा रिर्मिती आरण ऊसाच्र्ा रचपाडावर आधारीत वीर्ज 
रिर्मिती प्रकलप आस्पारपत केलर्ास त्र्ातूि रििाण झालेलर्ा रवर्जवेर प्रकलप कार्ान्न्वत झालेलर्ा 
रदिांकापासूि परहलर्ा 10 वषापर्गत रवद्युत शुलक िाफ करणे:- 
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 अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत आस्पारपत होणाऱ्र्ा सौर, पवि, शहरी 
व औदर्ोरर्क घि कचऱ्र्ापासूि वीर्ज रिर्मिती आरण ऊसाच्र्ा रचपाडावर आधाररत 
सहवीर्ज रिर्मिती प्रकलपातंूि रििाण होणाऱ्र्ा रवर्जचेा वापर उदर्ोर्ांिी स्वरं्वापरासाठी 
केलर्ास अशा प्रकलपांिा रवरहत िुदतीत प्रकलप कार्ान्न्वत झालर्ास प्रकलप कार्ान्न्वत 
झालर्ाच्र्ा रदिाकंापासूि परहलर्ा 10 वषाकरीता रवद्यतु शुलक िाफी देण्र्ात रे्ईल. 

 प्रकलप कार्ान्न्वत झालर्ािंतर रवकासक िुख्र् रवद्युत रिररक्षक र्ांचकेडे िोंदणीकृत 
प्रकलपास रवद्यतु शुलकातील िाफी रिळण्र्ासाठी प्रस्ताव सादर करतील. 

 िुख्र् रवद्युत रिररक्षक अशा प्रस्तावाची छाििी करुि अरभप्रार्ासह रवद्यतु शुलक िाफीचा 
प्रस्ताव ऊर्जा रवभार्ास सादर करतील. 

 अशा प्रस्तावास प्रधाि सरचव, ऊर्जा र्ांिी िान्र्ता रदलर्ािंतर िुख्र् रवद्युत रिररक्षक व 
िहारवतरण कंपिी  त्र्ािुसार पढुील आवश्र्क ती कार्गवाही करतील. 

 रवद्युत शुलक िाफीबाबतचा त्रैिारसक व वार्मषक अहवाल िुख्र् रवद्यतु रिररक्षक व 
िहारवतरण कंपिी शासिास सादर करेल. 
 

3. अपारंपररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत राज्र् शासिाची िहािंडळे, कृषी रवद्यापीठे र्ांच्र्ा 
ताब्र्ातील वापरारविा असलेलर्ा र्जरििीवर सौर ऊर्जा प्रकलप उभारणी करुि राज्र्ातील वीर्ज 
रवतरण कंपन्र्ा अपवा रतसऱ्र्ा घटकास प्रचरलत कार्दे/रिर्िािुसार वीर्ज खरेदी करार करूि 
वीर्ज रवक्री करता रे्ऊ शकेल. र्ाकररता संबरंधत िहािंडळे/कृषी रवद्यापीठे/प्रकलप रवकासक/ 
प्रकलप धारक र्ांिी अपाऊ धोरण 2020 , रदिांक 31 रडसेंबर , 2020 व कार्गपध्दती रदिाकं 11 
िे, 2022 प्रिाणे प्रकलप उभारण्र्ाबाबतची कार्गवाही करावी. 
 

4. राज्र्ातील सवग शासकीर्/ रििशासकीर् इिारतींवर र्ापवूी आस्पारपत केलेले पारेषण रवरहीत 
सौर ऊर्जा प्रकलपात बदल करुि ज्र्ा रठकाणी आस्पारपत केलेलर्ा बटॅरी, िादुरुस्त आहेत, त्र्ा 
रठकाणी िहाऊर्जा िाफग त पारेषण संलग्ि सकंरीत ग्रीड टार् इन्व्हगटर (हार्ब्रीड) व िेटरिटरींर्सह 
आस्पारपत करणेबाबत िहाराष्ट्र राज्र् रवद्युत रिर्ािक आर्ोर्ाच्र्ा रिर्िावली, िहारवतरण , 
िहापारेषण कंपिीच्र्ा िार्गदशगक सचुिा व राज्र् शासिाच े आदेश रवचारात घेऊि िहाऊर्जा 
िाफग त कार्गवाही करण्र्ात रे्ईल. र्ासाठी रिधी उपलब्धतेिुसार दरवषी सुिारे 100 
शासकीर्/रििशासकीर् कार्ालर्ात सदर र्ोर्जिा राबरवण्र्ात रे्ईल. संबरंधत शासकीर्/ 
रििशासकीर् कार्ालर्ािे िहाऊर्जा रवभार्ीर् कार्ालर्ािाफग त तांरत्रक सवके्षण करुि 
अंदार्जपत्रकीर् ककितीसह प्रस्ताव िहाऊर्जा िुख्र्ालर्ास सादर करतील.  
 

5. सौर/ पविऊर्जवेर आधाररत पपदशी तत्वावरील एिर्जी स्टोअरेर्ज प्रकलप िहाऊर्जािाफग त 
रवकरसत करण्र्ास तत्वत: िान्र्ता देण्र्ात आली असिू, र्ा संदभातील अत्र्ाधुरिक तंत्रज्ञाि 
रवकरसत झालर्ािंतर िहाऊर्जािे अंरति िान्र्तेसाठी प्रस्ताव ऊर्जा रवभार्ास सादर करणे:- 

1) िहाऊर्जाच्र्ा र्जारे्वर सौर/पविऊर्जवेर आधाररत पपदशी तत्वावरील एिर्जी स्टोअरेर्ज 
प्रकलप उभारण्र्ाकरीता सरवस्तर प्रकलप अहवाल तर्ार करण्र्ाकरीता सल्लार्ाराची 
रिवड करुि त्र्ांिा कार्ादेश देण्र्ात रे्तील. 



शासि रिणगर् क्रिांकः अपाऊ-2021/प्र.क्र.224/(भार्-४)/ऊर्जा-7 
 

पृष्ट्ठ 5 पैकी 4 

2) सरवस्तर प्रकलप अहवाल तर्ार झालर्ािंतर िहाऊर्जा सदर प्रस्ताव शासिास सादर 
करेल. 

3) ऊर्जा रवभार्ाकडूि अशा प्रस्तावास/प्रकलपास िा.िंत्रीिंडळाची िान्र्ता घेऊि एिर्जी 
स्टोरेर्ज प्रकलपास प्रशासकीर् िान्र्ता देण्र्ात रे्ईल. 

4) प्रशासकीर् िान्र्तेिंतर िहाऊर्जाकडूि ई-रिरवदेचा अवलंब करुि प्रकलपाची 
अिंलबर्जावणी करण्र्ात रे्ईल.  

 

६. प्रकलपधारक/रवकासक र्ांिी अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत सौर व पवि वीर्ज 
रिर्मिती प्रकलपासंाठी रबर्र शेती कर िाफ करण्र्ाबाबतचा प्रस्ताव िहसूल व वि रवभार्ास 
सादर करावा. 
 

७. राज्र्ात अपारंपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत राज्र्ातील वीर्ज रवतरण कंपन्र्ािंा 
त्र्ांच्र्ा एकूण अपारंपाररक ऊर्जा बधंिासाठी (RPO) आवश्र्क असणाऱ्र्ा वीर्जपेैकी 50% वीर्ज 
राज्र्ातील अपारंपाररक ऊर्जा प्रकलपातूि घेणे बधंिकारक करण्र्ासाठी िा. वीर्ज रिर्ािक 
आर्ोर्ाकडे िहाऊर्जािाफग त र्ारचका दाखल करण्र्ास िान्र्ता देण्र्ात आली आहे.  र्ाबाबतची 
कार्गवाही िहाऊर्जािे त्वररत करावी.  सदर र्ारचकेत िा.आर्ोर्ािे रदलेलर्ा रिणगर्ािुसार पढुील 
आवश्र्क ती कार्गवाही िा.िंत्रीिंडळाच्र्ा िान्र्तेिे करण्र्ात रे्ईल. 
 

८. र्ासह अपारंपररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत ििूद इतर सवग तरतूदी तसेच 
अपांरपाररक ऊर्जा रिर्मिती धोरण-2020 अंतर्गत प्रोत्साहिात्िक सधुारणांबाबत रदिाकं 
30.03.2022, रदिांक 11.05.2022 व रदिांक 30.06.2022 रोर्जीच्र्ा शासि आदेशातील 
तरतुदी सधु्दा लारू् राहतील / कार्ि राहतील. 

९. सदर शासि रिणगर् िहाराष्ट्र शासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सकेंतस्पळावर 
उपलब्ध करण्र्ात आला असिू, त्र्ाचा सांकेतांक क्रिाकं  202211301305563510 असा  आहे. 
हा आदेश रडर्जीटल स्वाक्षरीिे साक्षांरकत करुि काढण्र्ात रे्त आहे. 

   िहाराष्ट्राच ेराज्र्पाल र्ांच्र्ा आदेशािुसार व िावािे, 
 

 

                       ( िा. रा. ढाणे ) 
      अवर सरचव, िहाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1. िा. राज्र्पाल र्ांच ेप्रधाि सरचव, रार्जभवि, िंुबई, 
2. िा.िुख्र्िंत्री, िहाराष्ट्र राज्र् र्ांच ेअपर िुख्र् सरचव, िंत्रालर्, िंुबई, 
3. िा.उपिुख्र्िंत्री, िहाराष्ट्र राज्र् र्ाचंे सरचव, िंत्रालर्, िंुबई 
4. सवग िंत्री र्ांच ेखार्जर्ी सरचव, 
5. सवग रवधाि सभा/पररषद सदस्र्, रवधाि भवि, िंुबई, 
6. िुख्र् सरचव, िहाराष्ट्र राज्र्, िंत्रालर्, िंुबई, 
7. अपर िुख्र् सरचव (रवत्त), रवत्त रवभार्, िंत्रालर्, िंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
http://www.maharashtra.gov.in/
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8. प्रधाि सरचव (रिर्ोर्जि), रिर्ोर्जि रवभार्, िंत्रालर्, िंुबई, 
9. प्रधाि सरचव (कृरष), कृरष व पदुि रवभार्, िंत्रालर्, िंुबई, 
10. सवग अपर िुख्र् सरचव/प्रधाि सरचव/सरचव र्ाचंे स्वीर् सहार्क,सवग िंत्रालर्ीि  रवभार्, 
11. सवग रवभार्ीर् आर्कु्त, 
12. सवग रर्जलहारधकारी, 
13. िुख्र् कार्गकारी अरधकारी, सवग रर्जलहा पररषदा, 
14. िहालेखापाल, िहाराष्ट्र राज्र्, िंुबई / िार्परू, 
15. रिवासी लेखा परीक्षा अरधकारी, िंुबई, 
16. सरचव, िहाराष्ट्र रवद्युत रिर्ािक आर्ोर्, िंुबई (पत्रािे), 
17. व्र्वस्पापकीर् संचालक, िहाराष्ट्र राज्र् रवद्युत िंडळ, सूत्रधार कंपिी िर्ा.,िंुबई, 
18. व्र्वस्पापकीर् संचालक, िहाराष्ट्र राज्र् रवद्युत रवतरण कंपिी िर्ा.,िंुबई, 
19. व्र्वस्पापकीर् संचालक, िहाराष्ट्र राज्र् रवद्युत रिर्मिती कंपिी िर्ा.,िंुबई, 
20. व्र्वस्पापकीर् संचालक, िहाराष्ट्र राज्र् रवद्युत पारेषण कंपिी िर्ा.,िंुबई, 
21. िहासंचालक, िहाराष्ट्र ऊर्जा रवकास अरभकरण (िहाऊर्जा),पणेु, 
22. उप सरचव/ ऊर्जा-3, उद्योर्,ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, िंत्रालर्, िंुबई, 
23. ऊर्जा उप रवभार्ातील सवग कार्ासिे,उद्योर्,ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, िंत्रालर्, िंुबई, 
24. रिवड िस्ती, ऊर्जा-7, उद्योर्,ऊर्जा व कािर्ार रवभार्, िंत्रालर्, िंुबई. 
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