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नवीन होऊ घातलेले वीज िनिमर्ती प्रक प�

प्रक प िज हा प्रकार 
आजची 
क्षमता 
(MW) 

वाढीव 
क्षमता 
(MW) 

खचर् (कोटी 
.) 

कधी सु   
होणार 

आजची ि थती 

खापरखेडा औि णक वीज िनिमर्ती 
प्रक प नागपरू औि णक ८४० ५०० २१७० २०१०-११ काम सु  आहे (संदभर् १ व २) 

परळी औि णक वीज िनिमर्ती युनीट ७ बीड औि णक ६९० ५०० 

१३,०००

२००९ काम सु  आहे (संदभर् १ व २) 

पारस औि णक वीज िनिमर्ती प्रक प अकोला औि णक ५८ ५०० २००९ काम सु  आहे (संदभर् १ व २) 
भसुावळ औि णक वीज िनिमर्ती 
प्रक प जळगाव औि णक ४७८ १२५० २०१० काम सु  आहे (संदभर् १ व २) 

कोराडी औि णक वीज िनिमर्ती प्रक प  नागपरू औि णक १०८० १९८० २०१३-१४ काम सु  आहे (संदभर् १ व ३) 

नािशक, एकलहरे नािशक औि णक ९१० ५००    जाहीर केला आहे (संदभर् ४) 

चं परु औि णक वीज िनिमर्ती प्रक प चं परू औि णक २३४० १०००  २०११-१२ सचं ८,९,१० प्र येकी ५००MW (सदंभर् १ व २)  

उरण- वायुिव युत िव तार प्रक प रायगड वायू ८५२ १२२०  २०११-१२  Environmental Clearance िमळाला (संदभर् १) 

र नािगरी गॅस ऍ ड पॉवर प्रा.िल 

दाभोळ-
र नािगरी वायू ७२८ १८५०  २०१० (सदंभर् ५) 

िसधंदुगूर्   जलिव युत        घोिषत, पण थािनक लोकांचा िवरोध (संदभर् ६) 

काही छोटे जलिव युत प्रक प सातारा जलिव युत   १९    एकूण ८ जागा िनवड या आहेत (संदभर् ७) 

माळशेज   जलिव युत १००० ६००    घोिषत (सदंभर् ८) 
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कोयना जलिव युत प्रक प ट पा ५ 
हुंबािलर आिण 
िचखलदरा जलिव युत   ८००    

BOT त वावर प्रक प उभार याचा िवचार सु  (संदभर् 
८) 

द डाईचा सचं िव तारणा धळुे औि णक   १३२० ८५८० २०१४ मजंुरी िमळाली आहे (सदंभर् ९) 

साखर कारखा यांबरोबर महािड कॉमने 
केलेला करार 

  
सहिनिमर्ती 

  
२३६ 

   
(सदंभर् १०) 

मौदा नागपरू औि णक १००० ६३० ४८२७.४६   (सदंभर् ५) 

Central Indian Power Co. ltd.  भद्रावती     २०००    भसूपंादनासाठी अजर् केला आहे (सदंभर् ११) 

Ispat Energy   वावे     १०००    भसूपंादनासाठी अजर् केला आहे (सदंभर् ११) 

GMR Energy  दापोली 
    

१००० 
   

जागेची िनवडून यास शासकीय मा यता िमळाली 
आहे (सदंभर् ११) 

Tata Power Corp    ट्रॉ बे     १५००    २५०MW चा संच माचर् २००९ म ये सु  (सदंभर् ११) 

Jindal Power Corp, जयगड   र नािगरी     १२०० ४५००   (सदंभर् ११) 

Reliance Energy   शहापरू     ४००० १२०००   (सदंभर् ११) 

ESSAR          १५००    (सदंभर् ११) 

Spectrum Technology          ५००    (सदंभर् ११) 

Adani Power  ग िदया औि णक   १३२० ४७५०
२०१०-११; 

२०११-१२ 
६६०MW ची स यि थती मािहत नाही (संदभर् १२) 

Abhijeet MADC Nagpur Energy Pvt. 
Ltd  नागपरू     २००    चाच या सु  (सदंभर् १२) 

Ideal Energy project Pvt. Ltd        २७०  २०११-१२ भसूपंादन झाले (संदभर् १२) 

Patni Energy Ltd  पणुे     २७०  २०११-१२ ८०% भसूपंादन झाले (सदंभर् १२) 

M/s Lloyds Metals & Engineers Ltd.        १२०  २०१०-११ भसूपंादन झाले (संदभर् १२) 

Finolex Infrastructure Pvt. Ltd  पणुे     १००  २०१३-१४ भसूपंादन झाले (संदभर् १२) 
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Gupta Energy Pvt. Ltd  चं परु     १२०  २०१०-११ भसूपंादन झाले (संदभर् १२) 

Sophia Power Company Ltd        १३२०  २०१२-१३ भसूपंादन झाले (संदभर् १२) 

Vidarbha Industries Power ltd        ३००  २०११-१२ भसूपंादन झाले (संदभर् १२) 

Uttam Galva Steels Ltd        ६०  २००९-१० भसूपंादन झाले (संदभर् १२) 
Wardha Power Company Pvt Ltd I & 
II  चं परु     ५४०  २००९-१० भसूपंादन झाले (संदभर् १२) 

EMCO Energy Ltd  चं परु     २७०  २०१२-१३ भसूपंादन झाले (संदभर् १२) 

M/s Nagpur Energy Infrastructure Ltd  चं परु     १०००    (सदंभर् १२) 

Reliance Industries Ltd   पणुे     २०००    (सदंभर् १२) 

एकूण ३३४९५ ४९८२७ 

 


