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गृहचनमार्

ऊजा चवभाग (चनर्कय-2)
महाचनर्ममती राज्यात चवचवध चठर्ार्ी सौर ऊजा प्रर्ल्प उभारर्ार
महाचनर्ममती र्ंपनीच्या राज्यातील चवचवध जागांवर सौर ऊजा प्रर्ल्प उभारण्यासाठी आज राज्य
मंचत्रमंडळाने मंजूरी चिली. तसेि महाचनर्ममतीर्डू न भाग भांडवल उपलब्ध र्रून िे ण्यासही मान्यता चिली.
बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. 187 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रर्ल्पांसाठी तसेि 390
मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊजा प्रर्ल्पांसाठी िोन स्वतंत्र प्रस्तांवाना मंचत्रमंडळाने मान्यता चिली.
187 मेगावॅट क्षमतेच्या प्रर्ल्पांसाठी चनधी उभारण्यास मंजूरी (चनर्कय-1)
मौजे र्ौडगाव, चजल्हा उस्मानाबाि येथे 50 मे .वॅ. क्षमतेिा, मौजे ससिाला (लोहारा), चजल्हा लातूर
येथे 60 मे.वॅ. क्षमतेिा तसेि औष्णर्र् चवद्युत र्ेंद्रामधील वापरात नसलेल्या जागेवर भुसावळ येथे 20 मे.वॅ.,
परळी येथे 12, र्ोरडी येथे 12, व नाचशर् 8 मे.वॅ. असे एर्ूर् 52 मे.वॅ. क्षमतेिे आचर् मौजे चशवाजीनगर,
साक्री चजल्हा धुळे येथे 25 मे.वॅ. क्षमतेिे सौरऊजा प्रर्ल्प असे एर्ूर् 187 मेगावॅट क्षमतेिे सौर ऊजा
प्रर्ल्प उभारण्यात येर्ार आहेत.
या 187 मे.वॅ. क्षमतेच्या प्रर्ल्पांर्रीता, मेससक. र्ेएफडब्लू-बँर् जमकनी यांनी साक्री 150 मे.वॅ.
क्षमतेच्या सौर प्रर्ल्पार्रीता र्ेलेल्या प्रर्ल्प अथक सहाय्य र्रार वाढवून 2011 मधील चशल्लर् प्रर्ल्प
अथक सहाय्य (अंिाजे 72.81 िशलक्ष युरो) मधून या प्रर्ल्पांना 588 र्ोटी 21 लाख रुपयांपयंत र्जािी
रक्र्म र्ेएफडब्लू- बँर् जमकनीर्डू न घेण्यासही मान्यता िे ण्यात आली. या प्रर्ल्पांर्चरता
राज्यशासनाच्यावतीने तसेि र्ेंद्र शासनाच्या समन्वयाने व चवत्त चवभागाच्या सहमतीने र्रार र्रण्यास
मान्यता िे ण्यात आली. हे प्रर्ल्प महाचनर्ममती र्ंपनी माफकत इंचजनीयरींग-प्रोक्युरमेंट अॅण्ड र्न्स्रक्शन
(EPC) तत्वावर उभारण्यात येर्ार असून. या 187 मे.वॅ. क्षमतेच्या प्रर्ल्पांर्ारीता भाग भांडवल स्वरुपात
सुमारे 158 र्ोटी 29 लाख रुपयांिा चनधी महाचनर्ममतीच्या अंतगकत स्त्रोतांतून अथवा चवचत्तय संस्थार्डू न
र्जाद्वारे उभारण्यास मान्यता िे ण्यात आली. र्ेएफडब्लूबँर् जमकनी यांच्यार्डू न घेतलेल्या र्जािी
महाचनर्ममती र्ंपनीद्वारे परतफेड र्रण्यात येईल.
390 मेगावॅट क्षमतेिे सौर ऊजा प्रर्ल्प उभारर्ार (चनर्कय-2)
महाचनर्ममती इंचजनीयरींग – प्रोक्युरमेंट अॅण्ड र्न्स्रक्शन (EPC) तत्वावर वाचशम चजल्यातील
मौजे िु धखेडा, मौजे परडी ता. र्मोर, मौजे र्ंझारा येथे अनुक्रमे 60 मेगावॅट, 30 मेगावॅट व 40 मेगावॅट
असे एर्ूर् 130 मेगावॅट क्षमतेिे तसेि वाचशम-1 प्रर्ल्पांतगकत मौजे बाभूळगांव व मौजे सायखेडा येथे
प्रत्येर्ी 20 मेगावॅट असे एर्ूर् 40 मेगावॅट क्षमतेिे तसेि वाचशम-2 प्रर्ल्पांतगकत िंद्रपूर चजल्यात मौजे
र्िराळा येथे 145 मे.वॅ. क्षमतेिा तर यवतमाळ चजल्यात मौजे मंगलािे वी, मौजे सपपरी इजारा व मौजे
मालखेड येथे प्रत्येर्ी 25 मेगावॅट असे एर्ूर् 75 मेगावॅट क्षमतेिे असे एर्ंिरीत 390 मेगावॅट क्षमतेिे सौर
ऊजा प्रर्ल्प उभारर्ार आहे.
या प्रस्ताचवत 390 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रर्ल्पांर्रीता स्व-भागभांडवल वगळता 1564 र्ोटी
22 लाख रुपये खिासाठी र्ेएफडब्लूबँर्, जमकनी यांच्यार्डू न 0.05 टक्र्े प्रचतवषक या िराने र्जक घेण्यास
मान्यता िे ण्यात आली. या र्जािी र्माल 12 वषात परतफेड र्रण्याच्या अटीवर व नाचवन्यपूर्क प्रर्ल्प
अटीनुसार नवीन प्रर्ल्प अथक सहाय्य चमळचवण्यार्रीताही मंजूरी िे ण्यात आली. या प्रर्ल्पांर्चरता
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राज्यशासनाच्यावतीने तसेि र्ेंद्र शासनाच्या समन्वयाने व चवत्त चवभागाच्या सहमतीने र्रार र्रण्यास
मान्यता िे ण्यात आली. र्जाव्यचतरीक्त लागर्ारे भाग भांडवल स्वरुपात सुमारे 364 र्ोटी 18 लाख
रुपयांिा चनधी त्यांच्या अंतगकत स्त्रोतांतून अथवा चवत्तीय संस्थार्डू न र्जाद्वारे उभारण्यासही मान्यता
िे ण्यात आली. तसेि र्ेएफडब्लूबँर् जमकनी यांच्यार्डू न घेतलेल्या र्जािी महाचनर्ममती र्ंपनीद्वारे
परतफेड र्रण्यात येईल.
-----०----गृहचनमार् चवभाग
गोरेगावमधील म्हाडा वसाहतींिा
चवशेष बाब म्हर्ून पुनर्मवर्ास होर्ार
मुंबईतील गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर येथील म्हाडा वसाहतींिा चवशेष बाब म्हर्ून पुनर्मवर्ास
र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री
उद्धव ठार्रे होते.
म्हाडाच्या गोरे गाव (प.) येथील मोतीलाल नगर 1, 2 व 3 येथे सुमारे 50 हेक्टर ऐवढ्या जागेवर
गाळयांिी अंिाजीत संख्या 3700 व झोपड्ांिी संख्या अंिाजे 1600 अशी एर्चत्रत 5300 इतर्ी आहे.
मोतीलाल नगर वसलेल्या जागेिे एर्ूर् क्षेत्रफळ लक्षात घेता, गाळयांिी घनता 106 गाळे प्रचत हेक्टर
आहे. ही घनता बृहन्मुंबई चवर्ास चनयंत्रर् व प्रोत्साहन चनयमावली 2034 च्या चवचनयम 30 (बी) नुसार 450
गाळे प्रचत हेक्टरपेक्षा फारि र्मी आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात तेथे पुनर्मवर्ासास मुबलर् जागा उपलब्ध आहे.
चशवाय, सध्या तेथे अष्स्तत्वात असलेल्या रचहवाशांना त्यांनी धारर् र्ेलेल्या गाळयांच्या क्षेत्रफळापेक्षा
मुबलर् मोर्ळी जागा वापरण्यास उपलब्ध आहे.
सवकसामान्यांसाठी 33 हजार गाळे उपलब्ध होर्ार
मोतीलाल नगर वसाहतीिा पुनर्मवर्ास र्ेल्यावर पुनवकसन घटर्ाव्यचतचरक्त साधारर्पर्े 33,000
गाळे सवकसामान्य नागचरर्ांसाठी उपलब्ध होवू शर्तील. त्यामुळे यास “चवशेष प्रर्ल्पािा िजा” िे ण्यािा
चनर्कय घेण्यात आला. या वसाहतीिे एर्ूर् क्षेत्र सुमारे ५० हेक्टर क्षेत्रफळ, त्यावरील गाळयांिी १०६ प्रती
हेक्टर घनता, पुनर्मवर्ास घटर्ासाठी लागर्ारे क्षेत्रफळ, या पुनर्मवर्ासासाठी प्रोत्साहन चमळण्याच्या
उद्देशाने बृहन्मुंबई चवर्ास चनयंत्रर् व प्रोत्साहनात्मर् चनयमावली २०३४ च्या चवचनयम ३३ (५) मधील
अनुज्ञय
े तेपेक्षा चनवासी - अचनवासी वापरार्रीता अचधर्िे बांधर्ाम क्षेत्रफळ मंजूर र्रावयािे असल्याने ,
तसेि हा पुनर्मवर्ास प्रर्ल्प र्ंन्स्रक्शन अॅण्ड डे व्हलपमेंट एजन्सी िी नेमर्ूर् र्रून र्रावयािा
असल्याने या प्रर्ल्पास " चवशेष प्रर्ल्पािा िजा" िे ण्यािा चनर्कय झाला.
ही नेमर्ूर् र्रताना िटई क्षेत्र चनिे शांर्ािी चहस्सा चवभागर्ी तत्वानुसार र्रण्यात यावी व
त्यासाठी आवश्यर् ती चनचविा प्रचक्रया म्हाडामाफकत राबचवण्यात येईल. या प्रर्ल्पासाठी चनचविा अंचतम
र्रताना पुनवकसन चहस्सा वगळू न उवकचरत चशल्लर् िटई क्षेत्रफळापैर्ी जास्तीत जास्त चहस्सा म्हाडास
उपलब्ध र्रुन िे र्ाऱ्या एजन्सीिी चनचविा अंचतम र्रण्यात येईल. मात्र, चनचविे तील िे र्ारानुसार म्हाडास
चमळर्ारे बांचधव क्षेत्रामध्ये सवलत िे र्े अथवा त्याऐवजी अचधमूल्यािा पयाय ष्स्वर्ारला असल्यास
अचधमूल्यामध्ये सवलत िे ण्याबाबत नेमर्ी ष्स्थती याबाबत चनचविा अंचतम र्रण्यापूवी शासनािी
पूवम
क ान्यता घेण्यात येईल.
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या प्रर्ल्पांतगकत चनवासी वापरार्रीता प्रतीगाळा १६०० िौ.फु. बांधर्ाम क्षेत्रफळ (BUA) मंजूर
र्रण्यात येईल. मात्र, या १६०० िौ.फु. बांधर्ाम क्षेत्रफळापैर्ी चवचनयम ३३(५) च्या तरतुिींनुसार अनुज्ञय
े
असलेल्या ८३३.८० िौ.फु. बांधर्ाम क्षेत्रफळापेक्षा अचधर्च्या क्षेत्रफळासाठी येर्ारा बांधर्ाम खिक या
पुनर्मवर्ास प्रर्ल्पासाठीच्या एजन्सीला र्रावा लागेल. अचनवासी वापरार्रीता प्रतीगाळा ९८७ िौ.फु.
इतर्े बांधर्ाम क्षेत्रफळ मंजूर र्रण्यात येईल या ९८७ िौ.फु. बांधर्ाम क्षेत्रफळापैर्ी चव.चन.व प्रो.चन.
२०३४ मधील चवचनयम ३३(५) च्या तरतुिींनुसार अनुज्ञय
े असलेल्या ५०२.८३ िौ.फु. बांधर्ाम क्षेत्रफळापेक्षा
अचधर्च्या क्षेत्रफळासाठी येर्ारा बांधर्ाम खिक या पुनर्मवर्ास प्रर्ल्पासाठीच्या संस्थेने र्रावा.
उच्ि न्यायालयाच्या चि.17.10.2013 रोजीच्या आिे शानुसार हा प्रर्ल्प म्हाडा स्वत: पूर्क र्रर्ार
आहे. तथाचप, म्हाडाला हा प्रर्ल्प राबचवर्े सद्यपचरष्स्थतीत शक्य नसल्याने एजन्सीिी चनयुक्ती र्रुन
अप्रत्यक्षपर्े म्हाडाला प्रर्ल्प राबवावा लागर्ार आहे. त्यार्चरता र्ाही अटींसह म्हाडातफे र्च्िी पूवक
तयारी म्हर्ून र्रण्यार्चरता पावले उिलली जार्ार आहेत. त्यासाठी िे खील आज मंचत्रमंडळाने मान्यता
चिली.
-----०-----
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