
विदर्भ, मराठिाडा, उत्तर महाराष्ट्र, D 
ि D+ क्षेत्रातील औद्योविक ग्राहकाांना 
िीजदरात सिलत देण्याबाबत. 

    

महाराष्ट्र शासन 
उद्योि, ऊजा ि कामिार विर्ाि 

शासन वनर्भय  क्रमाांक : सांवकर्भ-2015/प्र.क्र.238/ऊजा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजिुरु चौक, मांत्रालय, मुांबई 400 032. 

वदनाांक :  29 जून,  2016. 
 

पहाि:े-  1) शासन वनर्भय - सांवकर्भ-2015/प्र.क्र.238/ऊजा-5, वद. 29/09/2015. 
                         2) शासन वनर्भय -सांवकर्भ-2015/प्र.क्र.238/ऊजा-5,  वद. 05/01/2016. 
                         3) शासन वनर्भय -सांवकर्भ-2015/प्र.क्र.238/ऊजा-5,  वद. 04/06/2016. 
प्रस्तािना :- 
 विदर्भ ि मराठिाडा या प्रदेशातील औद्योविक विकासास चालना देण्याकवरता या विर्ािाचा 
उिभवरत महाराष्ट्र तसेच शेजारील राजयाांच्या औद्योविक ि इतर घटकाांचा तलुनात्मक अभ्यास करुन 
अहिाल सादर करण्याकवरता शासनाने विर्ािीय आयुक्त, नािपूर याांच्या अध्यक्षतेखाली एक सवमती  
उपरोक्त क्र. १ येथील शासन वनर्भयान्िये िठीत केली होती. सदर सवमतीने शासनास सादर केलेला 
अहिाल नािपूर येथे वद. 22/12/2015 रोजी झालेल्या मांत्रीमांडळ बैठकीत सादर करण्यात आला 
होता. आांतरविर्ािीय सवमतीने शासनास सादर केलेल्या अहिालातील वशफारशींची छाननी करुन 
उपयुक्त मुख्य बाबी वनवचितत करण्यासाठी मा. मुख्य सवचिाांच्या अध्यक्षतेखाली सवचि सवमती वनयुक्त 
करण्याचा वनर्भय झाला. तसेच उत्तर महाराष्ट्र ि D+ झोनमधील सूतविरर्ी उद्योिाांना िीज दरात 
सिलत देण्याचाही विचार करण्यात यािा असे ठरले.  त्यानुसार िरील क्र. 2 येथील शासन 
वनर्भयान्िये मुख्य सवचिाांच्या अध्यक्षतेखाली सवचि सवमती वनयुक्त करण्यात आली होती. सदर सवचि 
सवमतीने, आांतर विर्ािीय सवमतीने सादर केलेल्या अहिालातील वशफारशींची छाननी करुन उपयुक्त 
मुख्य बाबी वनवचितत केल्या होत्या.  त्यानुषांिाने वदनाांक 24 मे, 2016 रोजी मांत्रीमांडळासमोर सादर 
केलेल्या प्रस्तािािर धोरर्ात्मक वनर्भय घेण्यासाठी मांत्रीमांडळ उपसवमती उपरोक्त क्र.३ येथील शासन 
वनर्भयान्िये िवठत करण्यात आली होती.  

त्यानुषांिाने विदर्भ, मराठिाडा, उत्तर महाराष्ट्र, D ि D+ क्षते्रातील औद्योविक ग्राहकाांना 
िीजदरात सिलत देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन वनर्भय :- 

विदर्भ, मराठिाडा, उत्तर महाराष्ट्र,  D ि D+ क्षते्रातील औद्योविक ग्राहकाांना खालीलप्रमारे् 
िीज दरात सिलत देण्यात यािी.  
अ)  इांधन समायोजन आकार सिलत :-    

विदर्ातील उद्योिाांना 40 पैसे प्रती युवनट, मराठिाडयातील उद्योिाांना 30 पैसे प्रती युवनट ि 
उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योिाांना 20 पेसे प्रती युवनट इतकी सिलत देण्यात यािी.  इांधन समायोजन 
आकार िरील सिलतीपेक्षा कमी झाला तरी िरीलप्रमारे् देय असलेली सिलत शासनाकडून देण्यात 
यािी. 
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ब) उद्योिाांच्या कायभक्षमतेिर आधावरत सिलत : 
महाराष्ट्र विद्यतु वनयामक आयोिाने त्याांच्या वदनाांक 26.06.2015 च्या िीजदर आदेशामधील 

अनुज्ञये असलेल्या 26% पयभतच्या सिलतींचा लार् घेर्ाऱ्या औद्योविक ग्राहकाांना ते लार् घेतील त्या 
प्रमार्ात त्याांना खालीलप्रमारे् सिलत देण्यात यािी. 

औद्योविक 
- एक्सपे्रस 

वफडर 

विदर्भ 
पैसे/ 
युवनट 

मराठिाडा 
पैसे/ 
युवनट 

उत्तर महाराष्ट्र  
पैसे/ 
युवनट 

D, D+ झोन 
पैसे/ 
युवनट 

0-5% 30 0-5% 25 0-5% 10 0-5% 5 
>5% - 10% 70 >5% - 10% 65 >5% - 10% 15 >5% - 10% 10 

>10% - 15% 90 >10% - 15% 80 >10% - 15% 15 >10% - 15% 15 
>15% - 20% 152 >15% - 20% 100 >15% - 20% 25 >15% - 20% 20 

> 20%  140 > 20% 100 > 20% 25 > 20% 20 
 

विदर्भ 
पैसे/ 
युवनट 

मराठिाडा 
पैसे/ 
युवनट 

उत्तर महाराष्ट्र 
पैसे/ 
युवनट 

D, D+ झोन 
पैसे/ 
युवनट 

औद्योविक 
- नॉन 

एक्सपे्रस 
वफडर 

0-5% 30 0-5% 25 0-5% 10 0-5% 5 
>5% - 10% 70 >5% - 10% 65 >5% - 10% 15 >5% - 10% 10 

>10% - 15% 90 >10% - 15% 80 >10% - 15% 15 >10% - 15% 15 
>15% - 20% 112 >15% - 20% 100 >15% - 20% 25 >15% - 20% 20 

> 20% 102 > 20% 87 > 20% 25 > 20% 20 
 लघुदाब औद्योविक ग्राहक 
 0-5% 60 0-5% 50 0-5% 20 0-5% 10 
         > = 5% 90       > = 5% 80      > = 5% 40     > = 5% 25 

  
 

क) निीन उद्योिाांकवरता प्रोत्साहनपर सिलत :  
निीन उद्योि उर्ारण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्ट्टीने  उपरोक्त (अ) इांधन समायोजन आकार 

सिलत ि (ब) उद्योिाांच्या कायभक्षमतेिर आधावरत सिलत या सिलतींवशिाय विदर्भ  ि मराठिाडा 
विर्ािात  स्थावपत होर्ाऱ्या निीन उद्योिाांकवरता रुपये 0.75 प्रती युवनट, उत्तर महाराष्ट्र, D ि D+ 
झोन मध्ये स्थावपत होर्ाऱ्या निीन उद्योिाांकवरता रुपये 0.50 प्रती युवनट अशी अवतवरक्त सिलत 
देण्यात यािी.  
2.  उपरोक्त सिलती फक्त महावितरर् कां पनीकडून 100 टक्के िीज घेर्ाऱ्या विदर्भ, मराठिाडा, 
उत्तर महाराष्ट्र, D ि D+ क्षते्रातील औद्योविक ग्राहकाांनाच देण्यात यािी.  
3.  सदर औद्योविक ग्राहकाांना उपरोक्त सिलती महावितरर् कां पनीस शासनाकडून त्याप्रीत्यथभ 
अनुदान प्राप्त झाल्यानांतर देण्यात यािी. 
4.  सदर प्रस्तािात नमूद केल्याप्रमारे् औद्योविक ग्राहकाांना िीज  दरात सिलत देताांना, निीन 
उद्योिाांच्या सांख्येत िाढ झाल्यास तसेच औद्योविक ग्राहकाांच्या  िीज िापरामध्ये िाढ झाल्यास िाढीि 
अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महावितरर् कां पनीस देण्यात यािी. 
5. महावितरर् कां पनीने या योजनेतांिभत  लार् देण्यात  येर्ाऱ्या औद्योविक ग्राहकाांचा सांपूर्भ तपशील 
उदा.ग्राहकाचे नाांि, ििभिारी, दरमहा िापर, त्यािर अनुज्ञये असलेली सिलत ि प्रत्यक्षात देय 
सिलतीची रक्कम याबाबत स्ितांत्र अवर्लेख ठेिािा ि त्याआधारे शासनाकडे अनुदानाची मािर्ी 
करािी. 
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6.  औद्योविक ग्राहकाांना देण्यात येर्ाऱ्या उपरोक्त िीज दराच्या सिलतीची र्रपाई अनुदानाच्या 
स्िरुपात महावितरर् कां पनीस शासनाकडून देण्यात यािी.  उपरोक्त सिलती पुढील 3 िषाकवरता 
देण्यात याव्यात त्यानांतर या योजनेचे पुनर्विलोकन करुन सदर सिलती पुढे चालू ठेिण्याबाबत शासन 
स्तरािर वनर्भय घेण्यात येईल. 
7.  शासनाकडून द्याियाच्या आर्वथक सहाय्यापोटी होर्ारा खचभ मािर्ी क्र.के-6, मुख्य लेखावशषभ 
“2801 िीज, 05 पारेषर् ि वितरर्, 800 इतर खचभ, (00), (00) (01) कृषीविषयक ि यांत्रमाि विषयक 
प्रशुल्क कमी करण्यासाठी िीज वितरर् / पारेषर् परिाना धारकाांना अथभसहाय्य (योजनेतर) 
(28012615) 33 अथभसहाय्य”  याखाली खची टाकण्यात यािा ि सांबांवधत आर्वथक िषाच्या तरतूदीतून 
र्ािविण्यात यािा.  
8.   हा शासन वनर्भय वित्त विर्ािाच्या सहमतीने ि त्याांचा अनौपचावरक सांदर्भ क्र.:  72/16/व्यय-16 
वदनाांक 08.03.2016  अन्िये वनिभवमत करण्यात येत आहे. 
9. सदर शासन वनर्भय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in यासांकेत स्थळािर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201606291240076010 असा आहे. हा आदेश वडजीटल 
स्िाक्षरीने साक्षाांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राजयपाल याांच्या आदेशानुसार ि नाांिाने, 
 
  
                           ( वर्.य.मांता ) 
                      शासनाचे उपसवचि 

प्रत- 

1. मा.राजयपाल याांचे प्रधान सवचि 
2. मा.मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचि 
3. मा.मांत्री (ऊजा) याांचे खाजिी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
4. मा.मांत्री (जलसांपदा) याांचे खाजिी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
5. मा.मांत्री (पवरिहन) याांचे खाजिी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
6. मा.मांत्री (सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य) याांचे खाजिी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
7. मा.मांत्री (आवदिासी विकास) याांचे खाजिी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
8. उिभवरत सिभ मा.मांत्री / राजयमांत्री याांचे खाजिी सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
9. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपवरषद / विधानसर्ा, विधानर्िन, मुांबई 
10. मुख्य सवचि, मांत्रालय, मुांबई 
11. अप्पर मुख्य सवचि (वित्त), मांत्रालय, मुांबई 
12. प्रधान सवचि (व्यय), मांत्रालय, मुांबई 
13. सिभ मांत्रालयीन विर्ाि 
14. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता) (लेखा परीक्षा )महाराष्ट्र-१, मुांबई ४०० ०२०. 
15. महालेखापाल (लेखा ि अनुज्ञयेता ), महाराष्ट्र-२, नािपूर 
16. अवधदान ि लेखा अवधकारी, (अराप/रालेवि-१), मुांबई 
17. अवधदान ि लेखा अवधकारी, अवधदान ि लेखा कायालय, मुांबई 
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18. वनिासी लेखावधकारी, अवधदान ि लेखाअवधकारी, मुांबई 
19. अध्यक्ष तथा व्यिस्थापकीय सांचालक,महाराष्ट्र राजय िीज वितरर् कां पनी, प्रकाशिड,  

बाांद्रा (पूिभ), मुांबई-51 
20. अध्यक्ष तथा व्यिस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राजय िीज पारेषर् कां पनी, प्रकाशिांिा,  

बाांद्रा (पूिभ), मुांबई-51 
21. अध्यक्ष तथा व्यिस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र राजय िीज वनर्वमती कां पनी, प्रकाशिड,  

बाांद्रा (पूिभ), मुांबई-51 
22. वित्त विर्ाि (अथभसां/व्यय-१६), मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२. 
23. अिर सवचि (ऊजा-३), उद्योि, ऊजा ि कामिार विर्ाि, मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२ 
24. कक्ष अवधकारी (ऊजा-५), उद्योि, ऊजा ि कामिार विर्ाि, मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२. 
25. सिभ कायासने  ( ऊजा), मांत्रालय, मुांबई ४०० ०३२. 
26. वनिडनस्ती- ऊजा-५ 
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