
अपारंपाररक ऊजाा नननमाती धोरण - 2020 

1 



पार्श्ाभूमी व उनिष्ट्ये  

 पार्श्ाभूमी  

1. नवीन व नवीकरणीय (अपारंपाररक) ऊजाा धोरणाची सुरुवात 1995 पासुन, ऊजाा धोरण - 2015 

लागू. 

2. माचा - 2020 अखेर पयंत कायाान्वित क्षमता 9,305 MW झाली असून 2,123 MW क्षमतेचे 

प्रकल्प प्रगतीपथावर. 

3. मा.आयोगाद्वारे (MERC) ननधााररत केलेल्या नवीन व नवीकरणीय ऊजाा खरेदी बंधानाशी संलनित. 

 

 उनिष्ट्ये 

1. कें द्र शासनाच्या धोरणातील उनिष्ांना लक्षात घेऊन पुढील पाच वर्ाात (माचा-2025 पयंत) 17,385 

MW इतकी पयाावरणपूरक वीज क्षमतावृद्धी आस्थानपत करणे.  

2. राज्यातील गंुतवणुकीस सहाय्यभूत धोरणाद्वारे रोजगाराच्या संधी व गंुतवणूक वाढीस मदत करणे. 
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अनुजे्ञयता व मागादर्ाक तते्व 
 अनुजे्ञयता 

1. नोदंणीकृत कंपन्या, शासकीय संस्था, भागीदारी संस्था, खाजगी, सहकारी संस्था, शेतकऱयांचे गट हे प्रकल्प 

आस्थानपत करण्यास अनुजे्ञय. 

2. शासन सहभागीत / अनुदाननत प्रकल्पांची ननवड MSEB होन्वडंग कंपनीद्वारे स्थानपत सनमतीच्या माध्यमातून; 

(सनमती - अध्यक्ष : मा. मंत्री (ऊजाा), सदस्य : प्र. स. (ऊजाा), अ. व व्य. स्नाचालक, महानवतरण, महापारेर्ण, महानननमाती व सदस्य सनचव : महासंचालक, 

महाऊजाा)  

 मागादर्ाक तते्व 

1. सुकाणू अनभकरण म्हणून महाऊजााद्वारे धोरणाची अंमलबजावणी. 

2. अपारंपररक उजाा प्रकल्पांची पारेषण संलग्न तसेच पारेषण नवरनहत प्रकल्प म्हणून नवभागणी. 

 

 

 

 

3. अंमलबजावणी  

1. सवा पारेर्ण संलि प्रकल्प  : महानवतरण 

2. सवा पारेर्ण नवरहीत प्रकल्प : महाऊजाा 
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पारेषण संलग्न प्रकल्प पारेषण नवरनहत प्रकल्प 



अनुजे्ञयता व मागादर्ाक तते्व 

4. साठवण क्षमता अंतभूात करुन संकररत (Hybrid) प्रकल्प नवकनसत करण्याला प्राधान्य 

5. 2015-16 च्या धोरण कालावधीतील प्रकल्पांना : 

I. नोदणी पत्र झालेल्या प्रकल्पांना 3 मनहन्याच्या आत नोदंणी करण्याची मुभा  

II. प्रोत्साहनात्मक बाबीचंा लाभ नवीन धोरण जाहीर झाल्यापासून 1 वर्ााच्या आत प्रकल्प कायाान्वित केल्यास 

अनुजे्ञय 

6. सवा शासकीय, ननमशासकीय इ. नवभाग, कायाालये, संस्था यांच्या मार्ा त राबनवण्यात 

येणाऱया सवा अपारंपाररक ऊजेच्या कायाक्रमाची मानहती महाऊजाास देणे बंधनकारक.  

7. ननधीची तरतूद - कें द्र शासनाचे अनुदान / हररत  ऊजाा ननधी / राज्य शासन  / नवशेर् 

धारक योजना / आदीवासी उपयोजना / अनतररक्त वीज नवक्रीकर (ToSE) / नजल्हा 

नवकास ननधी / अनुज्ञयतेनुसार आमदार/ खासदार ननधी इत्यादी स्रोतांच्या माध्यमातून. 

8. आवश्यकतेनुसार प्रचनलत धोरणािये महाराष्र  प्रदूर्ण ननयंत्रण मंडळाची मान्यता घेणे 

बंधनकारक. 

9. प्रथम येणाऱयास  प्रथम प्राधान्य तत्वावर योजना लागू (उपलब्ध आनथाक सहाय्य नवतरण). 
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प्रस्तानवत सुनवधा 

1. नवनवध शासनकय परवानग्या, मान्यता, संमती इ. महाऊजााद्वारे एकल न्वखडकी वेब प्रणालीद्वारे 

2. कागदपते्र व नवनहत शुल्क जमा केल्यानंतर नोदंणीपत्र संगणकाद्वारे तत्काळ उपलब्ध. 

3. रु. 1,500 कोटीवंरील प्रकल्पांसाठी महाऊजााद्वारे मदतीकररता सहाय्य अनधकारी.   

4. नवनहत कालावधीत प्रकल्प पूणा करण्याच्या दृष्ीने, महाऊजााद्वारे मानसक / तै्र-मानसक  आढावा 

5. 25 MW वरील प्रकल्पांसाठी प्रधान सनचव (ऊजाा) यांच्या अध्यके्षखाली सुकाणू सनमती  

6. तांनत्रक व्यवहायातेच्या आधीन राहून  कोणत्याही पूवााग्रहानशवाय ग्रीड कनेक्टीव्हीटी.  
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जनमनीची उपलब्धता 

1. राज्य र्ासनाच्या नवनवध संस्था, कंपनी, महामंडळ, नवद्यानपठे, इ. मालकीच्या व महसुल नवभागाच्या 

मालकीच्या परंतु भाडेपट्ट्याने नदलेल्या जमीनी - 

a. सदर जागा  खरेदी / भाडेतत्वावर / भाडेपट्टी करारावर अथवा महसुलाची वाटणी तत्वावर उपलबध  

b. नवशेर् हेतू वाहन (SPV) ननमााण करुन उपभाडेपट्टयाने जागा देण्याची मुभा  

c. स्थाननक स्वराज्य संस्थाच्या जागेबाबत अनधकार - 

I. 15 एकर पयंत ग्रामपंचायत स्तरावर  

II. 15 ते 25 एकर पयंत पंचायत सनमती स्तरावर  

III. 25 एकर पेक्षा जास्त नजल्हापररर्द स्तरावर  

d. ननमीत नवजेच्या पारेर्णा करीता, शीघ्र नसध्द गणक दराने प्राधान्याने जागेची उपलब्धता  
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प्रकार १:-  
 

राज्य शासनाच्या नवनवध संस्था, कंपनी, महामंडळ, सावाजननक उपकम, प्रशासकीय नवभाग, नागरी व स्थाननक 
स्वराज्य संस्था, नवद्यापीठे इ. (महसूल नवभागाच्या मालकीची व ताब्यातील जमीन वगळून) च्या मालकीच्या व  
महसूल नवभागाच्या मालकीच्या परंतु भाडेपट्टयाने नदलेल्या जागा. 

प्रकार २:-  
 

महसूल नवभागाच्या मालकीची व ताब्यातील जागा. 

प्रकार ३:-   
 

खाजगी वा कें द्र शासन, कें नद्रय संस्था/ महामंडळे/ सावाजननक उपक्रमे, आयुध  नननमाती कारखाने,  संरक्षण दल 
इ.च्या मालकीच्या वा ताब्यात असणा-या जमीनी. 



जमीनीची उपलब्धता 

2. महसुल नवभागाच्या अखत्यारीतीतील जमीनी – 

i. शासकीय महामंडळास जमीनीची उपलब्धता नजल्हानधकाऱयांद्वारे खरेदी / भाडेतत्वावर / भाडेपट्टा 

करारावर (नाममात्र रु. 1 दराने 30 वर्ााकररता)  

ii. खाजगी व्यक्तीला प्रकल्प उभारण्यासाठी नवनामोबदला जागा नदल्यास, प्रकल्पातील नर्याच्या 5 टके्क 

नहस्सा, मोबदला म्हणून शासनास अदा. 

iii. अखंडीत जागा एकनत्रकरणासाठी, जमीन अनधग्रहणाचे अनधकार नजल्हा अनधकाऱयांना जनमनीच्या 

नकंमतीच्या 30% दराने भाडेपट्टा वा अनधभार लावून मोबदला देण्याची मुभा. 

 

3. खाजगी वा कें द्र र्ासन, कें नद्रय संस्था/ महामंडळे/ सावाजननक उपक्रमे, आयुध  नननमाती कारखाने,  

संरक्षण दल इ.च्या मालकीच्या वा ताब्यात असणा-या जमीनी. 

a. कें द्र र्ासनार्ी संबंनधत व इतर जमीनी – 

 दोन्ही पक्षांना मान्य पयाायातील योग्य अटी व शतीनुसार जागेची उपलब्धता. 

 कें नद्रय सावाजननक उपक्रमांना त्यांच्या जनमनीवर नवकासकांच्या माध्यमातून प्रकल्प उभारण्याची 

मुभा. 

b. खाजगी जमीनी – 

 स्व-खचााने / भाडेपट्टी तत्वावर / खरेदीने वा परस्पर सहमतीने एकनत्रपणे उपलब्ध करुन घेण्याची 

मुभा. 

 सदर जमीन, महानननमाती, महानवतरण व महाऊजााद्वारे SPV / स्वतंत्र कंपनीच्या माध्यमातुन 

घेण्याची मुभा.  
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नवद्यमान प्रकल्पांचे पुन:ऊजीकरण 

1. नवद्यमान अपारंपाररक ऊजाा प्रकल्पांना त्यांची नननमाती क्षमता वाढीस पुन:उजीकरणाच्या 

माध्यमातून प्रोत्साहन. 

2. पुन:उजीकरणाचे पयाायी माध्यम –  

I. नवीन उपकरणे आस्थानपत करणे  

II. नवद्यमान प्रकल्पांची कायाक्षमता वाढ करणे  

III. इतर अपारंपाररक स्त्रोतांसमवेत संकरीत करणे इ. 

3. प्रकल्पातील अनधकच्या वीज नननमातीची, अपारंपारीक प्रकल्प म्हणून गणना. 

4. अनधकची वीज, नवतरण कंपनीला नवहीत प्रक्रीयेनुसार नवकण्याची मुभा. 

5. नवद्यमान नवद्युत खरेदी करार संपल्यानंतर, संपुणा प्रकल्पाची एकच प्रकल्प म्हणून गणना. 
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पारेषण संलग्न प्रकल्प 
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पारेषण संलग्न प्रकल्प 

1) सौर ऊजाा नननमातीचे उनिष्ट्य (पुढील ५ वषााकररता)   
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अ. क्र.  योजनेचे नाव 
उनिष्ट  

(क्षमता मे.वॅ.) 

I 
A. सौर ऊजेपासून वीज नननमाती प्रकल्प 10,000 

B ग्रीड कनेके्टड रुर्टॉप सौर प्रकल्प  2,000 

II 
A  शहरी, वॉटर ग्रीड, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचे ऊजीकरण 500 

B  लघुजल व नळ पाणीपुरवठा करण्यासाठी पारेर्ण संलि सौर पंपाचा वापर करणे 30 

III 
शेतकरी सहकारी संस्था/कंपनी/ गटांद्वारे, कजाावरील व्याज परतावाच्या माध्यमातून सौर 

ऊजाा नननमाती प्रकल्प 

250 

IV अपारंपाररक वीज नननमाती प्रकल्पांसाठी एनजी स्टोरेज व्यवस्था 50 

V सौर ऊजेवर आधाररत ई-वाहन चानजंग से्टशनची उभारणी करणे.  50 

VI महाऊजााच्या स्वत:च्या जागेवर सौर / पवन सौर-संकररत ऊजाा प्रकल्प 50 

VII एकूण 12,930 



पारेषण संलग्न प्रकल्प – सौर ऊजाा  

I. A) सौर ऊजेपासून वीज नननमाती प्रकल्प (10,000 MW) 

a. नकमान क्षमता 1 MW (सोलार पाका  5 MW) 

b. स्पधाात्मक नननवदा, खुलाप्रवेश द्वारे नवक्री तसेच ननजी वापराचा पयााय 

c. ग्रीड जोडणीसाठी मानक कायाप्रणाली (SoP) 

d. प्रकल्पांना ‘उद्योग घटक’ म्हणून अनुजे्ञय ठरनवल्यास नोदंणी करण्याची सुनवधा  

e. महाराष्र  प्रदूर् ननयंत्रण मंडळाची तसेच खननज आढळ के्षत्रात / नजल्ह्यात, भुनवज्ञान व 

खननकमा नवभागाची संमती / ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक 

f. ननष्कासन व्यवस्था स्वखचााने 

 

I. B) ग्रीड कनेके्टड रुफटॉप सौर प्रकल्प (2,000 MW) 

a. कोणत्याही पूवाग्रहानशवाय नवतरण जाळ्याच्या नजीकच्या स्थळापासुन ग्रीड कनेक्टीव्हीटी  
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पारेषण संलग्न प्रकल्प – सौर ऊजाा  

II. A) सौर ऊजेवरील र्हरी तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना (500 MW) 

a. ESCO तत्वावर EESL, तत्सम संस्था नकंवा नवकासक कंपनीसोबत करार करण्याची मुभा 

b. अथासहाय्यपोटी व्याज परतावा अनुदान उपलब्ध*  (Interest Subsidy) 

 

II. B) सौर ऊजेवरील लघुजल व नळ पाणीपुरवठा योजना (30 MW) 

a. ग्रामीण भागात (5000 लोकसंखेपयंत) लघुजल व नळपाणी पुरवण्याकरीता 3, 5 व 7.5 

एच.पी. पंपांची आस्थापना 

b. प्रनतवर्ा 8,000 पंप आस्थापनेचे उनिष्ट्य (दरवर्ी रु.160 कोटीचंी आवश्यकता) 

 

III. रे्तकरी सह. संस्था/कंपनी/गट यांच्या खाजगी गंुतवणूकीतून सौर ऊजाा प्रकल्प (250 MW)  

a. शेतकरी संस्था / PACS / SHG / FPO यांच्या मालकीच्या जागेवर. 

b. स्वत:चे भांडवल, जमीन तारण ठेवून नकंवा खाजगी गंुतवणूकीद्वारे सहभागी होण्याची मुभा. 

c. अथासहाय्यपोटी व्याज परतावा अनुदान उपलब्ध * (Interest Subsidy) 
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* एकूण प्रकल्प नकंमतीच्या 75% पयंत अथवा घेतलेले कजा यापैकी जे कमी असेल, अशा कजााचे हपे्त ननयनमत परतरे्ड केले असल्यास त्यातील बँकेमार्ा त आकारला जाणारा प्रत्यक्ष व्याजदर नकंवा 

जास्तीत जास्त 12 टके्क प्रनतवर्ा व्याजदर यापैकी जो कमी असेल त्या व्याज दरानुसार आकारली जाणारी व्याजाची रक्कम महाऊजाामार्ा त परतावा अनुदान म्हणून प्रकल्प कायाान्वित झाल्यानंतर 

तसेच प्रकल्पाचा वीज नवक्री करार झाल्यानंतर पुढील 7 वर्ाासाठी अथासहाय्यापोटी (Interest Subsidy) प्रकल्पधारक / नवकासक यांना देण्यात येईल.  अशा प्रकल्पांना इतर स्त्रोतांतून सोयी-सवलती 

अनुजे्ञय असल्यास या धोरणांतगात व्याज अनुदानाची रक्कम नमळणार नाही.   



पारेषण संलग्न प्रकल्प – सौर ऊजाा  

IV.  अपारंपाररक वीज नननमाती प्रकल्पांसाठी एनजी स्टोरेज व्यवस्था (50 MW) 

a. महाऊजाा – 20MW खासगी नवकासक-30 MW 

a. पीक लोड मागणीच्या वेळेस सदर वीजेचा वापर  

b. वीजदराबाबत मान्यता महानवतरणाकडुन 

a. अथासहाय्यपोटी व्याज परतावा अनुदान उपलब्ध*  (Interest Subsidy) 

V. सौर ऊजेवर आधाररत ई-वाहन चानजिंग से्टर्न (50 MW) 

a. खाजगी गंुतवणूकीद्वारे योजनेत सहभागी होण्याची मुभा 

b. अथासहाय्यपोटी व्याज परतावा अनुदान उपलब्ध* (Interest Subsidy) 

VI. महाऊजााच्या जागेवर सौर / पवन सौर-संकररत ऊजाा प्रकल्प (50 MW) 

a. प्रकल्प उभारणीसाठी जागेची उपलब्धता महाऊजेद्वारे 

b. महानवतरणद्वारे नवजेची ‘माकेट नडस्कव्हडा ’ दराप्रमाणे खरेदी  

 
13 



पारेषण संलग्न प्रकल्प – पवन ऊजाा व इतर  

2) पवन ऊजेपासुन वीज नननमाती (2,000 MW) 
i. शासकीय पडीक / वन जमीन भाडेतत्वावर करारावर/नलजवर जमीन घेण्याची मुभा उपलब्ध 

ii. प्रकल्पांच्या जनमनीला मानीव नबगर शेती दजाा लागु  

iii. प्रकल्पांच्या आनथाक व्यवहायातेसाठी ओपन एके्सस कालावधी 10  वरे् करण्याचा प्रस्ताव 

iv. स्पधाात्मक ननवीदेद्वारे आस्थानपत होणाऱया प्रकल्पांना मानीव नोदंणी लागु.  

v. महाराष्र  प्रदूर् ननयंत्रण मंडळाची तसेच खननज आढळ के्षत्रात / नजल्ह्यात, भुनवज्ञान व खननकमा नवभागाची संमती / ना-

हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक 

3) ऊसाच्या नचपाडावर आधारीत (1350 MW) 
i. MERC ने ननश्चीत केलेल्या दराने सामंज्ञस्य करारािये  महानवतरणद्वारे वीज खरेदी 

ii. उिीष् पुतीनंतर नननवदा प्रनक्रयेद्वारे वीज खरेदी करार करण्याची खरेदीदारास मुभा 

iii. महाराष्र  प्रदूर् ननयंत्रण मंडळाची संमती / ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक 

4) लघुजल नननमाती प्रकल्प (380 MW) 
i. MERC ने ननश्चीत केलेल्या दराने सामंज्ञस्य करारािये  महानवतरणद्वारे वीज खरेदी 

ii. उिीष् पुतीनंतर नननवदा प्रनक्रयेद्वारे वीज खरेदी करार करण्याची खरेदीदारास मुभा 

iii. महाराष्र  प्रदूर् ननयंत्रण मंडळाची संमती / ना-हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक 
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पारेषण संलग्न प्रकल्प – पवन ऊजाा व इतर  

5) र्हरी घनकचऱ्यापासून वीज नननमाती (200 MW) 

i. MERC ने ननश्चीत केलेल्या दराने सामंज्ञस्य करारािये  महानवतरणद्वारे वीज खरेदी 

ii. उिीष् पुतीनंतर नननवदा प्रनक्रयेद्वारे वीज खरेदी करार करण्याची खरेदीदारास मुभा 

iii. प्रकल्पाच्या आनथाक व्यवहायातेसाठी रु. 4.50 इतके अनुदान. 

iv. पुढील 4 वर्ाात रु. 504.5 कोटी इतका भार अपेनक्षत.  

v. ननष्कासन व्यवस्था उभारणी प्रकल्प धारकाद्वारे स्वखचााने 

6) नानवन्यपूणा तंत्रज्ञानावर आधाररत ऊजाा स्त्रोतांमधून नवज ननमीती 

(25 MW)  

i. नव नवीन स्त्रौतांचा वापर अपेनक्षत – उदा. Hydrogen Fuel Technology सागरी MICT, Heat Banks इ. 

ii. अनुदान देण्याची तरतुद (रु. 100 कोटी पयंत)  

iii. प्रकल्पाच्या यशापयशाच्या अनुरं्गाने मोठया प्रमाणात पुनरावृत्ती (Replicate) 
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पारेषण नवरनहत प्रकल्प 
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पारेषण नवरहीत प्रकल्प  

1. सवा प्रकल्पांसाठी तांनत्रक मान्यता देण्याचे अनधकार महाऊजाास  

2. तांनत्रक मान्यतेसाठी एकूण प्रकल्प नकंमतीच्या 1 % रक्कम महाऊजााकडे जमा करणे आवश्यक 

3. महाऊजााद्वारे प्रकल्प राबनवल्यास, प्रकल्पाच्या स्वरुपानुसार व्यवस्थापन शुल्क 2 ते 5 % आकारणी 

4. संयंत्रांसाठीची आधारभूत नकंमत महाऊजााद्वारे दरवर्ी जाहीर   
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अ. क्र.  योजनेचे नाव उनिष्ट  

1 
A इमारतीचे  छत (रूर् टॉप) - शासकीय इमारती  12,000 KW 

B इमारतीचे  छत (रूर् टॉप) - सहकारी संस्था/सहकारी गृह ननमााण संस्था इ.  40,000 KW 

2   सौर कृर्ी पंप  1 लक्ष पंप / वषा   

3 लघुजल व नळ पाणी पुरवठ्यासाठी सौर पंप 2,000 पंप / वषा   

4 ग्रामीण नवद्युतीकरण कायाक्रम 10,000 घरे / वषा   

5 नवकें नद्रत सूक्ष्म पारेर्ण (Micro Grid) प्रकल्प 20 गावे / वषा  

6 सौर उष्णजल संयंते्र व स्वयंपाकासाठी सौर उजेवर आधाररत संयंत्र 55,000 चौ. मी. / वषा  

7 सौर उजेवर आधाररत शीत गृहे (Cold storage) 800 प्रकल्प / वषा  

 उनिष्ट्य -  



पारेषण नवरहीत प्रकल्प  

1. इमारतीचे  छत (रूफ टॉप)  

A. र्ासकीय इमारती (प्रनतवषा – 12,000 KW) 

i. शासकीय, ननमशासकीय, स्थाननक स्वराज्य संस्था यांची कायाालये, आश्रमशाळा, ग्रामीण रुग्णालये, 

दवाखाने इत्यादी साठी लागू, 

ii. सावाजननक बांधकाम नवभागाशी समिय साधून योजनेची अंमलबजावणी (एनजी इनर्नसएंट उपकरणे 

असलेल्या प्राधान्याने नवचारात घेऊन)  

iii. 1 ते 100 नक वॅ क्षमतेपयंतचे नवद्युत संच अथासहाय्या करीता पात्र  

iv. 5 वर्ांसाठी देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी कायााियन यंत्रणेची  

v. आनथाक तरतूद  - रु.  60 कोटी 

B. सहकारी संस्था / सहकारी गृह ननमााण संस्था इत्यादी (प्रनतवषा - 40,000 KW) 

i. प्रकल्पाची कमाल क्षमता 50 नक. वॅट. 

ii. उपलब्ध आनथाक सहाय्य प्रकल्प खचााच्या 20 % 

iii. आनथाक तरतूद   - रु. 40 कोटी 

2. सौर कृषी पंप आस्थानपत करणे  (1 लक्ष पंप प्रनतवषा) 

i. पुढील 5 वर्ी दरवर्ी मुख्यमंत्री सौरकृर्ी पंप योजनेअंतगात  1 लक्ष सौर कृर्ी पंप आस्थापनेचे  उनिष्  

ii. सदर योजना कें द्र शासनाच्या कुसुम योजनेशी संलनित  

iii. कुसुम योजनेअंतगात कें द्र शासनातरे् 30 टके्क अनुदान  

iv. लाभाथी नहस्सा – सवासाधारण गट – 10 %, अनु.जाती व जमाती -5 % 

v. दरवर्ी लागणारा खचा रु. 1,950 कोटी, पैकी 585 कोटी अनुदान कें द्र शासनाकडून अपेनक्षत.  
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पारेषण नवरहीत प्रकल्प  

3. लघुजल व नळ पाणी पुरवठ्यासाठी सौर पंप आस्थापना (2,000 पंप  प्रनतवषा ) 

i. गावे/पाडे/वाड्या / वस्त्या/ग्रामपंचायतीच्या (लोकसंख्या 5,000 पयंत) नठकाणी आवश्यकतेनुसार 3, 5 

व 7.5 अश्वशक्ती (एच.पी.)  क्षमतेच्या सौर पंपाची आस्थापना  

ii. लाभाथी -  

a. पररन्वस्थतीमुळे सावाजननक पाणी पुरवठा योजनेसाठी वीज पुरवठा नकर्ायतशीर होत नसलेली 

नठकाणे- 

b. अद्यापपयंत वीज पुरवठा न होऊ शकलेली गावे  

c. नपण्याच्या पाण्याकररता पूणापणे हात पंपावर अवलंबून असलेली गावे  

d. तातु्परता तसेच कायम स्वरूपी वीज पुरवठा खंनडत असलेली  परंतु थकबाकी नसलेली गावे  

iii. प्रकल्पासाठी लागणारी आनथाक तरतूद रु. 40 कोटी  

 

4. ग्रामीण नवद्युतीकरण कायाक्रम (10,000 घरे प्रनतवषा) 

i. लाभाथी - नवतरण कंपनीला पुढील 5 वर्ांमधे्य ज्या गावे / वाड्या  / पाडे यांचे पारंपाररक पद्धतीने 

नवद्युतीकरण करणे शक्य होणार नाही अश्या नठकाणची घरे.  

ii. 100 टके्क आनथाक सहाय्य तत्वावर सौर उजेवर आधाररत घरगुती नदवे  व पंपांची उपलब्धता  

iii. स्थानपत करण्यात येणाऱया संयंत्रांची 5 वर्ांची हमी  

iv. अपेनक्षत खचा रु. 38,000 प्रनत संयंत्र 
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पारेषण नवरहीत प्रकल्प  

3. नवकें नद्रत सूक्ष्म पारेषण (Micro Grid) प्रकल्प (20 गावे प्रनतवषा) 
i. लाभाथी - राज्यातील अनतदुगाम भागातील पारंपररक पद्धतीने नवद्युतीकरण न होऊ शकणारी गावे/ वाड्या /पाडे.  

ii. 100% अथासहाय्य उपलब्ध 

iii. ऑनलाईन पोटालचा माध्यमातून प्रकल्पातून ननमााण होणाऱया नवजेची मागणी व मापन  

iv. दरवर्ी 20 गावामधे्य सदर योजना राबनवण्याचे उनिष् , अपेनक्षत खचा रु. 2 कोटी प्रनत गाव 

 

4. सौर उष्णजल संयंते्र व स्वयंपाकासाठी सौर उजेवर आधाररत संयंत्र (55,000 चौ. मी.) 
i. लाभाथी - शासकीय, ननमशासकीय, स्थाननक स्वराज्य संस्था यांचे नवश्रामगृह, वस्तीगृह , रुग्णालये, कारागृहे, प्रनशक्षण कें दे्र इ. 

ii. नकमान 250 नलटसा प्रनतनदन क्षमतेचे सौर  उष्णजल  / स्वयंपाकासाठी  सौर उजेवर आधाररत संयंत्रांची आस्थापना करणे प्रस्तानवत  

iii. ई -पोटालच्या माध्यमातून अजा करण्याची सुनवधा, प्रथम येणाऱयास प्रथम प्राधान्य  

iv. संयंत्रांची संबंधीत उत्पादक / नसस्टीम इंटीगे्रटर द्वारे 5 वर्ाापयंत देखभाल व दुरुस्ती. 

v. उनिष्ट्य व महाऊजााद्वारे प्रनतपूती तत्वांवर अथासहाय्य : - 

 

 

 

 

5. सौर उजेवर आधाररत र्ीत गृहे (Cold storage) (800 प्रकल्प प्रनतवषा) 
i. लाभाथी - सहकारी संस्था, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, बचत गट, वैयन्वक्तक शेतकरी इ.  

ii. कें द्र शासनातरे् देण्यात येणाऱया प्रकल्प खचााच्या 30 टके्क अथासहाय्या व्यन्वक्तररक्त, प्रकल्प खचााच्या 50 टके्क नकंवा रु  6 लक्ष 

प्रनतप्रकल्प जी रक्कम कमी असेल तेवढे आनथाक सहाय्य उपलब्ध  

iii. एकूण आनथाक तरतूद रु. 48 कोटी प्रनतवर्ा 
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योजना उनिष्ट्य अथासहाय्य 

सौर उष्णजल संयंते्र  50,000 चौ. मी. रु .1,500 प्रनत चौ. मी.   

स्वयंपाकासाठी सौर ऊजाा संयंत्र  5,000 चौ. मी.  रु.  4,000 प्रनत चौ. मी.   



फलशु्रती व प्रस्ताव 
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फलशु्रती व प्रस्ताव 

 फलशु्रती 

1. राज्यात गंुतवणुकीची संधी ननमााण होऊन, राज्यासह देशांतगात उत्पादनात वाढ होणे अपेनक्षत.  

2. गंुतवणुकीमुळे नवनवध करांच्या माध्यमातून राज्यास अनतररक्त महसूल अपेनक्षत. 

3. प्रकल्प उभारणी तसेच देखभाल व दुरीस्तीच्या माध्यमातून स्थाननक पातळीवर रोजगाराची संधी.  

4. नवतरण कंपन्यांना RPO च्या अनुरं्गाने स्वस्त अपारंपाररक ऊजाा खरेदीची संधी. 

22 

  प्रस्ताव 

राज्याचे नवीन अपारंपाररक ऊजाा स्त्रोतांपासून नवकें द्रीत पारेर्ण संलि / नवरहीत ऊजाा नननमातीचे  

व्यापक धोरण, उनिष्, अंमलबजावणी, कायापध्दती, आनथाक तरतूद यास मान्यता देणे. 



धन्यवाद..! 
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RPO चे उनिष्ट्ये व पूती  
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Yearwise RPO Achievement as per MERC RPO-REC Regulations 2010  

Year of RPO 

Solar Non Solar  
Total % 

RPO 
Target 

% RPO 
Met 

  
Total RE 
Purchase  

Solar % 
RPO 

target 

Solar Mus 
Procured 

Solar % 
RPO 
Met 

Non solar 
% RPO 
Target 

Non Solar Mus 
Procured 

Non 
Solar % 

RPO Met 

2010-11 0.25 1.1289 0.25 5.75 4926.42 5.75 6 6  4928 

2011-12  0.25 10.893 0.25 6.75 6778.45 6.75 7 7  6789 

2012-13  0.25 27.738 0.25 7.75 6543.111 7.75 8 8  6571 

2013-14 0.5 211 0.5 8.5 7580.85 8.5 9 9  7792 

2014-15   0.5 274 0.5 8.5 8701 8.5 9 9  8975 

2015-16 0.5 401 0.5 8.5 11226 8.5 9 9  11627 

           
Yearwise RPO Achievement as per MERC RPO-REC Regulations 2016  

Year of RPO 

Solar Non Solar  
Total % 

RPO 
Target 

% RPO 
Met 

 
Total RE 
Purchase  

Solar % 
RPO 

target 

Solar Mus 
Procured 

Solar % 
RPO 
Met 

Non solar 
% RPO 
Target 

Non Solar Mus 
Procured 

Non 
Solar % 

RPO Met 
 

2016-17  1 444 0.40 10 11154 10 11 10.38  11598 

2017-18 2 962 0.79 10.5 12856 10.50 12.50 11.29  13818 

2018-19 (Provisional) 2.75 2279 1.74 11 12468 9.52 13.75 11.26  14747 

2019-20  (Provisional) 3.50 3616 2.83 11.50 10452 8.18 15.00 11.02  14069 

2020-21 ( upto Sep-20) 4.50 2743 4.98 11.5 4877 8.85 16 13.82  7619 

           
           

MSEDCL has achieved its Non-solar RPO Target uptp FY-2017-18 & Solar RPO Target upto 2015-16. 

           
Yearwise RPO Targets as per MERC RPO-REC Regulations 2019  

Year of RPO 
Solar Non Solar  

Total % RPO Target 
  

Solar % RPO target Non solar % RPO Target   

2020-21 4.5 11.50 16.00   

2021-22 6 11.50 17.50   

2022-23 8 11.50 19.50   

2023-24 10.5 11.50 22.00   

2024-25 13.5 11.50 25.00   

           

 


