१३ व्या वित्त आयोगाच्या विफारिींनुसार केंद्र िासनाकडू न निीन
ि निीकरणीय ऊर्जेच्या विकासाकरीता प्राप्त झालेल्या रु.९६१.०३
कोटी पैकी रु.401.50 कोटी वितरीत करण्यास मंर्जुरी दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र िासन
उद्योग, उर्जा ि कामगार विभाग,
िासन वनणणय क्रमांक :- बीयुडी-2017/प्र.क्र.260/ऊर्जा-7
मादाम कामा रोड,हु तात्मा रार्जगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032,
वदनांक: 7 वडसेंबर, 2017
िाचा:१) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे क्र.एफ.१९(१)/एफसीडी/२०११, वद.१६/३/२०१५ चे पत्र.
2) सवचि, नविन ि निीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांची वद.२/१/२०१६, वद.३१/३/२०१५ ि
वद.७/४/२०१५ ची पत्रे.
3) उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, िासन वनणणय क्र. वनवििी-२०१३/प्र.क्र.१७६ ब /ऊर्जा-७,वद. १६/१/२०१६
4) उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, िासन वनणणय क्र.र्जीईसी-२०१५/प्र.क्र.२१८/ऊर्जा-४, वद.१०/११/२०१५.
5) महाऊर्जा कायालयाचे पत्र क्र.लेखा/१३ िा वित्त आयोग/२०१६-१७/१९४५, वद.२८/४/२०१६
6) उदयोग,ऊर्जा ि कामगार विभाग, िासन वनणणय क्रमांक वनवििी-2013/प्र.क्र.176/ऊर्जा-7,
वदनांक 15/10/2016
7) उदयोग,ऊर्जा ि कामगार विभाग, िासन वनणणय क्रमांक वनवििी-2013/प्र.क्र.176/ऊर्जा-7, वदनांक 23/2/2017
प्रस्तािना:13 व्या वित्त आयोगाच्या विफारिीनुसार विद्युत प्रणालीिी र्जोडण्यात येणाऱ्या निीन ि निीकरणीय ऊर्जा
स्त्रोतांपासून िीर्ज वनर्ममती प्रकल्प उभारण्याच्या कामवगरीिर आिावरत प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून संदभािीन क्र.1
येथील पत्रान्िये रु.961.03 कोटी इतका वनिी केंद्र िासनाकडू न राज्य िासनास प्राप्त झालेला आहे . सदर वनिीचा
विवनयोग करण्याचे वनयोर्जनास उपरोक्त संदभण क्रमांक 7 च्या िासन वनणणयान्िये मान्यता दिणविली आहे . निीन ि
निीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून िीर्ज वनर्ममती प्रकल्प उभारण्याच्या कामवगरीिर आिावरत प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून
प्राप्त रु.961.03 कोटीपैकी रु.300 कोटी वनिी हा संदभािीन क्र.6 येथील िासन वनणणयानुसार महाऊर्जा कायालयास
वितरीत करण्यात आला आहे. महाऊर्जा कायालयाने संदभािीन क्र.6 येथील िासन वनणणयानुसार सदर रु.३०० कोटी
पैकी महावितरण कायालयास िासन वनणणयातील दोन प्रकल्पांना एकूण प्रयोर्जनाथण रु.210 कोटी इतक्या वनिीचे िाटप
केलेले आहे. आता महावितरण कायालयास उिणवरत रु.401.50 कोटी इतका वनिी वितरीत करण्यास मंर्जुरी दे ण्याची
बाब िासनाच्या विचारािीन होती.
िासन वनणणय:केंद्र िासनाकडू न “पारे षण संलग्न निीकरणीय ऊर्जा” कवरता १३ व्या वित्त आयोगाच्या विफारिींनुसार राज्य
िासनास प्राप्त झालेल्या रु.९६१.०३ कोटी प्रोत्साहनात्मक अनुदानातून महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी
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(महावितरण) द्वारे राबविण्यात येणाऱ्या दोन प्रकल्पांना खालीलप्रमाणे वनिी वितरीत करण्यात आला आहे .
(रुपये कोटीत)
अ.क्र. प्रकल्पाचे नाि

वदनांक
15/10/2016

वदनांक 23/2/2017 उिणवरत
च्या च्या

रक्कमेचे

िासन अपेवित वितरण

िासन वनणणयानुसार वनणणयानुसार
वनयोवर्जत वितरण

वितरीत

करण्यात

आलेला वनिी
1

2

3

1

निीन ि निीकरणीय ऊर्जेपासून 291.50

4

5

110.00

181.50

100.00

220.00

210.00

401.50

िीर्जवनर्ममती प्रकल्पांमिील िीर्ज
खरे दीच्या अनुषंगाने महावितरण
कंपनीस अथणसहाय्य
2

महावितरण कंपनीस कॉपणस फंड 320.00
म्हणून सहाय्य
एकूण

611.50

याप्रमाणे उिणवरत वितरण अपेवित आहे . त्यानुसार महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अवभकरण यांनी सदर वनिी
महावितरण यांना वितरीत करण्यास या िासन वनणणयान्िये मान्यता दे ण्यात येत आहे.
यासंदभात वदनांक 23 फेब्रुिारी,2017 मिील या प्रकल्पाच्या वितरणासाठीच्या अटी ि िती अपेवित
वितरणासही लागू राहतील. महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अवभकरणाने त्याबाबतची खात्री करािी.
2.

याबाबतचा खचण “मागणी क्रमांक के-6, 2810 निीन ि निीकरणीय ऊर्जा सािने, 00-निीन ि निीकरणीय

ऊर्जा सािने, 105-सहायक कायणक्रम, 01-अपारं पवरक ऊर्जा अंतगणत पारे षण केंद्रीत प्रकल्प आस्थावपत करणे (केंद्र
पुरस्कृत योर्जना), (01) (01) 13 व्या वित्त आयोगाच्या विफारिीनुसार वमळालेले प्रोत्साहनात्मक अनुदान (केंद्र
िासनाचा वहस्सा 100%), (2810 0911) (योर्जनांतगणत)” या लेखािीषाखाली सन 20१7-18 या आर्मथक िषासाठी
मंर्जूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यािा.
3.

सदर रक्कम रु.401.50 कोटी (रु.चारिे एक कोटी पन्नास लाख फक्त) अदा करण्यासाठी

श्री.अ.मा.आत्राम,सह सवचि, उद्योग,ऊर्जा ि कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांना वनयंत्रक अविकारी ि श्री.वि.म.
रार्जूरकर, अिर सवचि, उद्योग, ऊर्जा ि कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई यांना आहरण ि संवितरण अविकारी म्हणून
घोवषत करण्यात येत आहे .
4.

सदर रु.401.50 कोटी (रु.चारिे एक कोटी पन्नास लाख फक्त) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अवभकरणाद्वारे

व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (महावितरण) (Managing Director, Maharashtra
State Electricity Distribution) यांच्या नािे अदा करण्यात यािे.
5.

सदर योर्जनेिरील खचाची , उविष्ट्टे ि प्रत्यि साध्यता याबाबतच्या मावहतीसह मावसक ि त्रैमावसक अहिाल

लगतच्या मवहन्याच्या 10 तारखेपयंत सादर करण्यात यािा.
6.

या िासन वनणणयान्िये मंर्जूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्कम केिळ महावितरणने त्यांचे उपरोक्त संदभण

क्र.1 ि 2 अन्िये प्रस्तावित केलेल्या योर्जनांच्या अंमलबर्जािणीसाठीच खचण करण्यात येईल याची खातरर्जमा
महावितरणकडू न करण्यात यािी ि तसा अनुपालन अहिाल या विभागास सादर करािा. तसेच या रकमेचे उपयोवगता
प्रमाणपत्र विवहत नमुन्यात (इंग्रर्जीत) सादर करण्याची दिता घ्यािी.
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7.

सदर अनुदान लेख्यासंबि
ं ीची कागदपत्रे, महावितरणने आिश्यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, मुंबई

यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करािीत.
8.

वनिी वितरणाच्या अनुषंगाने उपरोक्त अटी तसेच संदभामध्ये नमुद िासन वनणणय वदनांक 15/10/2016 ि

वदनांक 23/2/2017 मिील अटींचे तंतोतंत पालन केले र्जाईल,त्याचबरोबर सदरहु वनिी ज्या बाबींसाठी मंर्जुर केलेला
आहे त्याच बाबींिर खचण करण्यात येईल याबाबत वनयंत्रण करण्याची र्जबाबदारी संचालक,वित्त ( महावितरण ) यांची
राहील.
9.

सदर िासन वनणणय, वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदभण क्र.51/2017/विआक, वद.७/१२/२०१७ अन्िये

वनगणवमत करण्यात येत आहे.
10.

हा िासन वनणणय, महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संगणक संकेतस्थळािर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201712071553131910 असा आहे. हा आदे ि वडर्जीटल स्िािरीने
सािांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे िानुसार ि नािाने,

Prashant
Pundalik Badgeri

Digitally signed by Prashant Pundalik Badgeri
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2.5.4.20=ae61ab0caff4e0f24ac492ed7902d55ccf49e93124a5c1327133
a6da9db8c748,
serialNumber=ec955e2d360e1fddb6abac58a907419053beeceb5dbac
48a78c89c588ff71bef, cn=Prashant Pundalik Badgeri
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(प्र.पु.बडगेरी)
उप सवचि, महाराष्ट्र िासन
प्रत,

१) मा. राज्यपाल यांचे प्रिान सवचि, रार्जभिन, मुंबई,
२) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,यांचे अपर मुख्य सवचि, मंत्रालय, मुंबई,
३) सिण मंत्री/ सिण राज्यमंत्री यांचे खार्जगी सवचि,
४) मा.विरोिी पिनेता वििानसभा/ वििानपवरषद, वििानभिन, मुंबई,
5) सिण वििानमंडळ सदस्य,वििान भिन, मुंबई,
6) मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई,
7) अपर मुख्य सवचि (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई,
8) प्रिान सवचि (वनयोर्जन), वनयोर्जन विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
9) प्रिान सवचि (कृवष), कृवष ि पदु म विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
10) सिण अपर मुख्य सवचि/ प्रिान सवचि/ सवचि यांचे स्िीय सहायक,सिण मंत्रालयीन विभाग,
१1) सिण विभागीय आयुक्त,
१2) सिण वर्जल्हाविकारी,
१3) मुख्य कायणकारी अविकारी, सिण वर्जल्हा पवरषदा,
१4) महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर,
१5) वनिासी लेखा परीिा अविकारी, मुंबई,
१6) सवचि, महाराष्ट्र विद्युत वनयामक आयोग, मुंबई (पत्राने),
१7) व्यिस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मया,मुंबई,
१८) सह सवचि/ ऊर्जा-3, उद्योग,ऊर्जा ि कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
19) ऊर्जा उप विभागातील सिण कायासने,उद्योग,ऊर्जा ि कामगार विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२
20) वनिड नस्ती,ऊर्जा-7, उद्योग,ऊर्जा ि कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
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