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महािन मतीच े तािवत क प: 

१) उरण वाय ूिव तु क  क प: (समुारे ८५० म.े वॅ.): 
 

 महािन मतीने उरण येथील जु या संचां या बदली, अ याधुिनक तं ानासह उ  काय मते या ‘F’ 

class या २ गॅस टबाईन सिहत सुमारे ८५० म.े वॅ. एकि त मता असले या CCPP संचाची 
उभारणी तािवत केली आह.े  

 स ि थतीत, िनिवदापूव िविवध या सु  आहते. 
 सदर क पाक रता, महारा  शासन, म. रा. वीज िनयामक आयोग यां या मजंु या, तसचे 

महािवतरण कंपनीची दीघ मुदती या वीज खरेदी करारासाठी सहमती इ यादी बाब ची पूतता 
झा यानंतर क पासाठीची िनिवदा कािशत कर यात येईल.  

 सदर क पासाठी, स ि थतीतील आवंटीत APM वायू उपयोगात आण यात येईल.     
 सदर क प सन २०२५-२६ म ये पूण होणे अपेि त आह े. 
 

२) कोराडी औि णक िव तु क प २)x६६० मे :(.वॅ. 
 महािन मतीन े कोराडी औ. िव. क  यथेील बंद झाले या संचां या जागेवर व इतर उपल ध 

जागवेर २x६६० मे .वॅ.  मतेचा कोळशावर आधा रत, सुपर टकल तं ानासह औि णक 
िव तु क पाची उभारणी तािवत केली आह.े 

 क प उभार यास, शासनाने त वत: मा यता दली आहे.    
 महारा  िव ुत िनयामक आयोगानेही क पाला त वतः मा यता दली आह.े  
 पयावरण, वन व जलवायू प रवतन मं ालयाकडून ा  झाले या Term of Reference 

(TOR) या अनुषंगाने, क पामुळे पयावरणावर होणा या प रणामांचा अ यास, दषूणाचा 
भार व याचे संभा  प रणाम, यांचा अ यास सु  आह े. 

 शासनाने द. १७.०६.२०२० या प ा ारे दले या िनदशा या अनुषंगाने, भिव यातील 
िवजेची ि थती )Future Power Scenario(, अपारंप रक ऊजा िन मती, Renewable 

Purchase Obligation (RPO) व इतर अनुषंिगक बाब चा अ यास क न , क प 

राबिव याब लचा सुधा रत ताव शासनास सादर केला जाईल. 
 सदर क प सन २०२८-२९ म ये पूण होणे अपेि त आह.े  
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सौर  ऊजा क  तपशील:                                                                                              

क. भिव ातील  िनयोिजत क   

१)  २५ मेवॅ सा ी-३,  

२) कोराडी आिण चं पुर येथे २ मेवॅ फटॉप सोलार क ,  

३) एराई      धरणावर १०५ मेवॅ मतेचा तरंगता सौर क    

४) वािशम आिण यवतमाळ येथे एकूण २४५ मेवॅ मतेचे  सौर क    

५)१४५ मेवॅ सौर क , कचराळा, चं पूर,  

६) ५२ मेवॅ पारस (bundling)  क  , 

 ७) ीन हायडोजन 


