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संचबंद वीज िनिमर्ती : अपिरहायर् की 
सोयी कर?	
२००४ पयर्ंत महारा ट्र रा याला वीजेसारखी अ याव यक सावर्जिनक सिुवधा पुरिव याचे काम 
मखु्य वे फक्त महारा ट्र रा य वीज मडंळाकड ेहोते. २००३ पासनू भारिनयमनाला सु वात 
झा यावर उ योगधं यां या कायर्क्षमतेवर पिरणाम होऊन मोठया प्रमाणात नुकसान होऊ 
लागले. रा य शासन उ योगांना वीज पुरव यास असमथर् ठर यामळेु उ योगांनी वतःची वीज 
िनिमर्ती कर यास सु वात केली. वा तिवक पाहता महारा ट्र रा यात १९९५ म येच उ योगांना 
वतःची वीज िनिमर्ती कर यास परवानगी िमळाली होती. पण २००३ या वीज काय याची 
मा यता िमळा यानंतर रा यात उ योगांना मोठया प्रमाणावर वीजिनिमर्तीला प्रो साहन 
िमळाले.  
 
 
Captive Power Plants हणजे काय?  
 
उ योगधं यानंी वत:ला लागणारी वीज वत: िनमार्ण करणे यास सचंबंद वीजिनिमर्ती असे 
हणतात. हे उ योग जा तीची वीज इतर उ योगांना िवकू शकतात व वीज िनिमर्तीचा 
थोडाफार खचर् भ न काढू शकतात. वीज वापर याचे व वीज िवक याचे प्रमाण अनुक्रमे ५१% 
व ४९% पेक्षा जा त असू नये हे बधंन मात्र यानंी पाळणे अपेिक्षत आहे.  
 
 
महारा ट्रात सचं बंद वीज िनिमर्तीचे प्रमाण िकती आहे? 

 
महारा ट्रातील बहुतेक सवर् सचंबंद वीज िनिमर्ती प्रक प हे १०० मे.वॉ. पेक्षा कमी वीज 
िनिमर्ती करणारे असे लहान प्रक प असनू नैसिगर्क वायू अथवा ना था वर चालणारे आहेत. 
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माचर् २००१ म ये सचंबंद वीज िनिमर्ती ६५७ मेगावॉट होती (सदंभर् १: MERC order dated 8 

September 2004, pg 47). २००७-०८ या इकॉनॉिमक स हनसुार हा आकडा ९०८ मे.वॉ. आहे. 
स या २००९ म ये ९०८ मे.वॉ. सचंबदं वीजिनिमर्ती होते. (सदंभर् २: Economic Survey of 
Maharashtra 2008‐09, pg 47)  
 
यामळेु महाजेनको आप या मह वा या उ योग क्षेत्रातील ग्राहकांना मकुली आहे. 
महाजेनको या एकूण महसलूापैकी ५६% महसलू हा औ योिगक क्षेत्राकडून येतो. या 
औ योिगक ग्राहकांपैकी ९०% ग्राहक हे MIDC मधील आहेत. महाजेनकोसाठी महसलू 
िमळ याचा हा सवार्ंत िव वासाहर् त्रोत आहे. सचंबंद वीजिनिमर्तीमळेु महाजेनकोला आिथर्क 
नुकसान सोसावे लागत आहे. 
या वेगाने काही वषार्ंत कायमच तोटयात चालणारी महाजेनको बंद पडून वीजिनिमर्ती सारखी 
सावर्जिनक गो ट मठूभर यावसाियकां या हाती जाईल. 
 
वीज िनिमर्तीचा खचर् भ न काढ यासाठी िकंवा अितिरक्त वीजेचा वापर हावा हणनू वीज 
िनिमर्ती करणारे उ योग यां याकडील वीज खु या बाजारात िवकू लागले. ना नफा ना तोटा 
या त वावर जनिहताथर् असलेली वीजेसारखी सिुवधा . ३.२० िकंवा यापेक्षाही कमी 
प्रितयिुनट व न . ११ प्रितयिुनट झाली तर सामा य जनतेला झटका बस यािशवाय राहणार 
नाही. उ हा या या मोसमात ’ऊजार् बाजार’ (Indian Energy Exchange) वरील िकंमती बघून 
सामा य माणसाला घाम फुटेल! कद्रीय वीज िनयामक आयोगाने आता या िकंमतींवर अकुंश 
आण याचा प्र ताव नुकताच समोर आणला आहे. 
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संदभर् १  
MERC order dated 8 September 2004, pg 47 

3.6. Currently, Maharashtra has a significant amount of captive power capacity with a number of 

operational CPPs. An analysis of data provided by MSEB to MERC on CPPs sanctioned under Section 

44 of the erstwhile Electricity (Supply) Act of 1948 reveals that there were 46 sanctioned and 

operational CPP’s in Maharashtra whose cumulative capacity stood at 657 MW as of March 2001. 

 

संदभर् २ 
Economic Survey of Maharashtra 2008‐09, pg 136  
 

 


