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वीज िनिमर्ती कें िांची (अ)कायर्क्षमता 
 

िवजेची तूट भरुन काढण्याचा सवार्त सोपा उपाय म्हणजे आपल्या चालू कें िांची कायर्क्षमता 
वाढवणे. आज महाजेनकोची ८ औिंणक (७ कोळशावर व १ गॅसवर चालणारे) िवद्यतु िनिमर्ती 
कें िे आहेत. या सवर् औिंणक िवद्यतु कें िांची सरासरी कायर्क्षमता ६५% आहे. म्हणजेच िजथे 
आपण १०० MW वीज िनिमर्ती करु शकतो ितथे आपण आज फक्त ६५ MW वीज िनिमर्ती 
करत आहोत.  
 

औिंणक िवद्यतु कें िाचे आयुंय साधारण २५ वषेर् असते. आपली सवर् कें िे आता म्हातारी 
होऊन सदु्धा आपण त्यांना तरुण ठेवण्याचा ूयत्न करत आहोत. महाजेनकोच्या कें िांमधले संच 
खूप जुने झाल्याने ते चालवण्यासाठी बराच खचर्ही करावा लागतो. जुन्या संचांची दरुूःती 
केल्याने िकंवा गरज असेल तर नवीन संच बसवल्याने सुद्धा कायर्क्षमता वाढेल. 
 

या सवार्ंची कायर्क्षमता वाढवण्याचे ३ फायदे आहेत:  
 

१. या ूकल्पांतून अिधक वीज राज्याला िमळेल व तूट कमी होईल. 
२. नवीन वीज िनिमर्ती ूकल्पांना मोठया ूमाणावर जमीन संपादन करावी लागते, 

ज्यामळेु अनेकांवर िवःथािपत होण्याची वेळ येते. नव्याने ूदषूण होते. पाण्याचा 
पुरवठा करण्यासाठी शेतीचे राखीव पाणी वळवावे लागते. हे सवर् टाळता येऊ शकेल. 

३. वीज िनिमर्ती करायला लागणारा जाःतीचा खचर् वाचेल. 
 
 

या िटप्पणीत: 
 

१. राज्यातली सवर् वीज िनिमर्ती कें िे व त्यांची कायर्क्षमता 

२. महाजेनकोची वीज िनिमर्ती करण्याची क्षमता िकती, व ूत्यक्ष वीज िनिमर्ती िकती? 

३. खासगी कंपन्यांची कायर्क्षमता (टाटा व िरलायन्स) 

४. महाजेनकोच्या औिंणक िवद्यतु िनिमर्ती कें िांची कायर्क्षमता (७ कोळशावर व १ गॅसवर 
चालणारी कें िे) 
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१. राज्यातली सवर् वीज िनिमर्ती कें िे व त्यांची कायर्क्षमता 
 

खालील तक्त्यावरुन हे ःपष्ट होते की महाजेनकोच्या िवद्यतु कें िांची कायर्क्षमता ही टाटा आिण 
िरलायन्स या खाजगी वीज िनिमर्ती कें िांपेक्षा कमी आहे. मग ते कें ि औिंणक असो, हायसो 
असो िकंवा गॅस वर चालणारे असो. 
 
तक्ता १: कोण िकती वीज िनिमर्ती करते? 

वीज िनिमर्ती कें ि वीज िनिमर्ती 
क्षमता (मे.वॉ) 

वीज िनिमर्ती 
(मे.वॉ) 

कें िाची 
कायर्क्षमता 

महाजेनको 
७ औिंणक  ६९२५ ५०१८ ७२% 

३२ हायसो २४५० ५२५ २१% 

१ गॅस ८५२ ४२५ ५०% 

आर.जी.पी.पी.एल. (दाभोळ) ७२८ ५४१ ७४% 

टाटा 

१ औिंणक  ११५० ९८३ ८५% 
३ हायसो ४४७ १७० ३८% 
१ गॅस १८० १५३ ८५% 
१ अपारंपािरक ७९ १५ १९% 

िरलायन्स १ औिंणक ५०० ५०९ १०२% 
संचबंद वीज िनिमर्ती कें ि 
(Captive Power Plants) 

९०८ ६३ ७% 

िरन्युएबल (अपारंपािरक) २००२ २९५ १५% 
अणुऊजार् तारापूर ३९३ ३९७ १०१% 

संदभर् १: Economic Survey of Maharashtra 2008‐09, pg 136 & 137 
 
टीप:  

१. वरील आकडेवारी २००७-८ ची आहे. 
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२. महाजेनकोची वीज िनिमर्ती करण्याची क्षमता िकती, व ूत्यक्ष वीज िनिमर्ती 
िकती? 

राज्याची औिंणक कें िे १९६७-६८ पासून कायर्रत आहेत. या कें िांची तेव्हापासून ते आजपयर्ंतची 
सरासरी कायर्क्षमता ६२% आहे. ही कें िे कायर्रत झाल्यापासून त्यांची कायर्क्षमता कमी होत आहे हे या 
तक्त्यावरुन ःपष्ट कळत आहे. 
 

ह्या संचांची दरुुःती िकंवा नूतनीकरण करुन त्यांची कायर्क्षमता वाढवण्याकडे राज्य शासनाचा कल 
िदसत नाही. एवढया वषार्त फक्त उरण येथील ६० MW क्षमतेचा एक संच भंगारात काढण्यात आला. 
इतर औिंणक कें िांचे संच जुने झाले असताना अजूनही वीज िनिमर्ती करत आहेत. 
 

नवीन वीज िनिमर्ती ूकल्पांसाठी कोटयावधी रुपये खचर् करण्याची शासनाची तयारी आहे, पण आहे 
त्या कें िांची कायर्क्षमता सुधारण्यासाठी शासनाने िकती िनधी ठेवला आहे? 
 

तक्ता २: महाजेनकोची वीज िनिमर्ती क्षमता व ूत्यक्ष वीज िनिमर्ती 

 
संदभर् २: महाजेनको (www.mahagenco.in) 
 

टीप:  
१. वरील तक्त्यात महाजेनकोच्या औिंणक कें िांची (कोळसा व गसॅ) वीज िनिमर्ती क्षमता आिण वीज 

िनिमर्ती दाखवली आहे. 
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४. महाजेनकोच्या वीज िनिमर्ती कें िांची कायर्क्षमता 
 

महाजेनकोच्या ूत्येक औिंणक िवद्यतु िनिमर्ती कें िांची कायर्क्षमता (७ कोळशावर व १ गॅसवर 
चालणारी कें िे) ती कें िे कायर्रत झाल्यापासनू िकती आहे हे आपण इथे पाहणार आहोत. या 
औिंणक कें िांची कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी महाजेनकोने आज पयर्ंत काय ूयत् न केले हे 
आपण पाहणार आहोत. 
 

औिंणक िवद्यतु िनिमर्ती कें िांची कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी वाव आहेच, पण महाजेनकोची 
जलिवद्यतु (हायसो) कें िांची कायर्क्षमता सुद्धा वाढू शकते. जलिवद्यतुची कायर्क्षमता मुळातच 
कमी असते. तरीसुद्धा टाटा चालवत असलेल्या जलिवद्युत कें िाची क्षमता महाजेनकोच्या 
जलिवद्यतु कें िापेक्षा खूप चांगली आहे. पण त्याचा नतंर िवचार करता येईल. 
 

महाजेनकोची औिंणक िवद्यतु िनिमर्ती कें िे खालील ूमाणे: 
 

अ) पारस औिंणक िवद्यतु कें ि, अकोला 

आ) भसुावळ औिंणक िवद्युत कें ि, जळगाव 

इ) परळी औिंणक िवद्यतु कें ि, बीड 

ई) नािशक औिंणक िवद्यतु कें ि, एकलहरे 

उ) कोराडी औिंणक िवद्यतु कें ि, नागपूर 

ऊ) चंिपूर महाऔिंणक िवद्यतु कें ि 

ऋ) खापरखेडा औिंणक िवद्यतु कें ि, नागपूर  

ऌ) उरण औिंणक (वाय)ू िवद्यतु कें ि, रायगड 
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अ) पारस औिंणक िवद्युत कें ि, अकोला 
 

कायर्रत झाल्यापासून या कें िातून नेमकी िकती वीज िमळेल याची कधीच खाऽी नव्हती! माऽ 
२००५-६ साली चक्क ५५ MW वीज िनिमर्ती करुन या कें िाने सवार्ंना नक्कीच धक्का िदला 
असणार!  

 

वीज िनिमर्ती क्षमता (संच २):   ५८ MW  यात २००६-७ पयर्ंत वाढ नाही. 
कें ि कायर्रत करण्याची तारीख:  २५ मे, १९६७  आज कें िाचे वय ४२ वषेर्!  
सरासरी कायर्क्षमता:    ६२% 

 

तक्ता ५: पारस औिंणक िवद्युत कें िाची वीज िनिमर्ती क्षमता व ूत्यक्ष वीज िनिमर्ती 

 
संदभर् २: महाजेनको (www.mahagenco.in)  
 

टीप: कें ि कायर्रत झाल्यापासनू २००६-७ पयर्ंतची सरासरी कायर्क्षमता इथे काढली आहे. 

कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी झालेले ूयत् न 
कें ि कायर्रत झाल्यापासून ४० वषार्ंनंतर कें िाची क्षमतावदृ्धी करण्यात येत आहे. त्यानुसार: 
• पारसचा २५० MW क्षमतेचा एक वीज िनिमर्ती संच २००९-१० मध्ये कायर्रत होईल. २५० MW 

क्षमतेचा दसुरा संच २०१२-१३ मध्ये कायर्रत करण्याचे िनयोजन आहे (संदभर् ५: State 
Transmission Utility Plan for the year 2009‐10 to 2013‐14). 

• पारस (टप्पा २) चा २५० MW संच उभारण्याचे काम सुरू आहे, िडसेंबर 2009 मध्ये हा संच 
कायर्रत होईल (संदभर् ६: २० ऑगःट २००९, म.टा.). 

• पारसचा ५८ MW संच काढून २५० MW चा नवीन संच उभारण्यात येणार आहे (संदभर् ७: सकाळ 
१९ ऑगःट २००९,  http://beta.esakal.com/2009/08/19220713/maharashtra‐new‐electricity‐

pr.html) 

Average Efficiency ‐ 62%
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आ) भुसावळ औिंणक िवद्युत कें ि, जळगाव 
 

हे कें ि कायर्रत झाल्यापासून १० वषेर् बर् या कायर्क्षमतेने चालले. पण १९७८-७९ मधे व 
त्यानतंर १९८२-८३ मधे त्याची क्षमतावदृ्धी केल्यानतंर कें िाची कायर्क्षमता कमी झालेली 
िदसते. जुन्या सचंातून त्याचे आयुं य सपंलेले असताना अजूनही वीज िनिमर्ती होत आहे. 

 

वीज िनिमर्ती क्षमता:    ४७८ MW (१ x ५८ MW; २ x २१० MW) 
कें ि कायर्रत करण्याची तारीख:  संच १ (५८ MW): १७ जलुै, १९६८ 

संच २ (२१० MW): ३० ऑगःट, १९७९ 
संच ३ (२१० MW): ४ मे, १९८२ 

सरासरी कायर्क्षमता:    ६३% 
 

तक्ता २: भुसावळ औिंणक िवद्युत कें िाची वीज िनिमर्ती क्षमता व ूत्यक्ष वीज िनिमर्ती 

 
संदभर् २: महाजेनको (www.mahagenco.in)  
टीप: कें ि कायर्रत झाल्यापासून २००६-७ पयर्ंतची सरासरी कायर्क्षमता इथे काढली आहे. 

कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी झालेले ूयत् न 
कें ि कायर्रत झाल्यापासून करण्यात येणारी कें िाची क्षमतावदृ्धी खालीलूमाणे: 
• भुसावळ कें िात ५०० MW क्षमतेचे ूत्येकी २ वीज िनिमर्ती सचं २०१०-११ मध्ये कायर्रत होतील, तर २०१२-

१३ मध्ये २५० MW क्षमतेचा १ संच कायर्रत होईल (संदभर् ५: State Transmission Utility Plan for the year 
2009‐10 to 2013‐14). 

• भुसावळचा ५८ MW चा जुना सचं काढून २५० MW चा नवीन सचं उभारण्यात येणार आहे (संदभर् ७: 
सकाळ १९ ऑगःट, २००९, http://beta.esakal.com/2009/08/19220713/maharashtra‐new‐electricity‐

pr.html). 

Average Efficiency ‐ 63% 
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इ) परळी औिंणक िवदु्यत कें ि, बीड 
 

या कें िाची िनिमर्ती क्षमता २००६-०७ पयर्ंत टप्प्या-टप्प्याने वाढवण्यात आली. पण ूत्यक्ष 
वीज िनिमर्ती माऽ सतत बदलती रािहली आहे.  

 

वीज िनिमर्ती क्षमता:    ६९० MW (२ x ३० MW; ३ x २१० MW) 
कें ि कायर्रत करण्याची तारीख:  संच १ (३० MW): १७ मे १९७१ 

     संच २ (३० MW): १५ नोव्हेंबर १९७१ 
     संच ३ (२१० MW): १० ऑक्टोबर १९८० 

संच ४ (२१० MW): २६ माचर् १९८५ 
संच ५ (२१० MW): ३१ िडसेंबर १९८७ 

सरासरी कायर्क्षमता:    ६४% 
 

तक्ता २: परळी औिंणक िवद्युत कें िाची वीज िनिमर्ती क्षमता व ूत्यक्ष वीज िनिमर्ती 

 
संदभर् २: महाजेनको (www.mahagenco.in)  
 

टीप: कें ि कायर्रत झाल्यापासनू २००६-७ पयर्ंतची सरासरी कायर्क्षमता इथे काढली आहे. 

कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी झालेले ूयत् न 
• परळी (टप्पा २) चा २५० MW क्षमतेचा १ वीज िनिमर्ती संच २००९-१० साली कायर्रत होणार आहे. 

२०११-१२ मध्ये २५० MW चा १ संच कायर्रत करण्याचे िनयोिजत आहे (संदभर् ५: State 
Transmission Utility Plan for the year 2009‐10 to 2013‐14, संदभर् ७: सकाळ, १९ ऑगःट २००९, 
http://beta.esakal.com/2009/08/19220713/maharashtra‐new‐electricity‐pr.html). 

 

 

Average Efficiency ‐ 64%



 

Page 11 of 
22 

ई) नािशक औिंणक िवद्युत कें ि, एकलहरे 
कायर्रत झाल्यापासूनच थडं पडलेले हे कें ि. या कें िाची िनिमर्ती क्षमता २००६-०७ पयर्ंत 
टप्प्या-टप्प्याने ४ वेळा वाढवण्यात आली. येिथल २ सचं ४० वषर् जुने आहेत. अशा कें िांची 
िनिमर्ती क्षमता वाढवण्याआधी आहे त्या सचंाच्या दरुूःती-देखभालीसाठी काय ूयत्न झाले हे 
पाहणे गरजेचे आहे.  

 

वीज िनिमर्ती क्षमता:    ९१० MW (२ x १४० MW; ३ x २१० MW) 
कें ि कायर्रत करण्याची तारीख:  संच १ (१४० MW): १६ ऑगःट, १९७० 

संच २ (१४० MW): २१ माचर्, १९७२ 
संच ३ (२१० MW): २६ एिूल, १९७९  
संच ४ (२१० MW): ७ ऑक्टोबर, १९८० 
संच ५ (२१० MW): ३० जानेवारी, १९८१ 

सरासरी कायर्क्षमता:     ६०% 
 

तक्ता २: नािशक औिंणक िवदु्यत कें िाची वीज िनिमर्ती क्षमता व ूत्यक्ष वीज िनिमर्ती 

 
संदभर् २: महाजेनको (www.mahagenco.in)  
टीप: कें ि कायर्रत झाल्यापासनू २००६-७ पयर्ंतची सरासरी कायर्क्षमता इथे काढली आहे. 

कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी झालेले ूयत् न 
या कें िाचा ५०० MW (२५० MW क्षमतेचे २ युिनटस) िनिमर्ती क्षमता वाढवण्याचा ूःताव (संदभर् ८: 
म.टा,२१ऑगसट.०९, http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4916540.cms) राज्य शासनाकडे 
पाठवण्यात आला आहे. ४० वषर् जुन्या असलेल्या संचांवर होणारा उत्पादन खचर् पाहता आता माऽ 
नवीन यंऽणा बसवणेच संयुिक्तक ठरेल. या नूतनीकरणािवषयी राज्याच्या State Transmission Utility 

Plan for the year 2009‐10 to 2013‐14 यांच्या अहवालात माऽ काहीच उल्लेख नाही. 

Average Efficiency ‐ 60%
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उ) कोराडी औिंणक िवदु्यत कें ि, नागपूर 
कायर्रत झाल्यापासूनच या कें िाची कायर्क्षमता कमी होत गेलेली िदसते. या कें िाची िनिमर्ती क्षमता 
२००६-०७ पयर्ंत टप्प्या-टप्प्याने एकूण ६ वेळा वाढवण्यात आली. अशा कें िांची िनिमर्ती क्षमता 
वाढवण्याआधी आहे त्या संचाच्या दरुूःती-देखभालीसाठी काय ूयत्न झाले हे पाहणे गरजेचे आहे.  

 

वीज िनिमर्ती क्षमता:    १०८० MW (४ x ११५ MW; १ x २०० MW; २ x  २१० MW) 
कें ि कायर्रत करण्याची तारीख:  संच १ (११५ MW) Ð ३ जून, १९७४ 

संच २ (११५ MW) Ð २४ माचर्, १९७५ 
संच ३ (११५ MW) Ð ३ माचर्, १९७६ 
संच ४ (११५ MW) Ð २२ जलुै, १९७६ 
संच ५ (२०० MW) Ð १५ जलुै, १९७८ 
संच ६ (२१० MW) Ð ३० माचर्, १९८२ 
संच ६ (२१० MW) Ð १३ जानेवारी, १९८३ 

सरासरी कायर्क्षमता:    ५७% 
 

तक्ता २: कोराडी औिंणक िवद्युत कें िाची वीज िनिमर्ती क्षमता व ूत्यक्ष वीज िनिमर्ती 

 
संदभर् २: महाजेनको (www.mahagenco.in)  
 

टीप: कें ि कायर्रत झाल्यापासनू २००६-७ पयर्ंतची सरासरी कायर्क्षमता इथे काढली आहे. 

कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी झालेले ूयत् न 
• या कें िात नवे ६६० MW क्षमतेचे ूत्येकी २ सचं बसवण्यात येत असल्यामुळे २०१३-१४ पासून १३२० MW 

वाढीव वीज िनिमर्ती होईल (संदभर् ५: State Transmission Utility Plan for the year 2009‐10 to 2013‐14).  
• १५६० MW ूकल्पासाठी जमीन संपादन, पाणी आिण कोळशाची व्यवःथा पूणर् झाली असनू या ूकल्पातनू 

नोव्हेंबर २०१३ आिण मे २०१४ मध्ये ६६० MW चे  दोन सचं कायार्िन्वत होतील. तर ६६० MW चा बदली सचं 
नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पूणर् होण्याची शक्यता आहे (संदभर् ६: म.टा, २० ऑगःट, २००९). 

Average Efficiency ‐ 57% 
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ऊ) चंिपूर महाऔिंणक िवद्युत कें ि 
राज्यातले हे सवार्त मोठे कें ि. या कें िाचे व्यवःथापन त्यातल्या त्यात बरे म्हणता येईल. या 
कें िाची िनिमर्ती क्षमता २००६-०७ पयर्ंत टप्प्या-टप्प्याने एकूण ६ वेळा वाढवण्यात आली.  

 

वीज िनिमर्ती क्षमता:    २३४० MW (४ x २१० MW; ३ x  ५०० MW) 
कें ि कायर्रत करण्याची तारीख:  संच १ (२१० MW) Ð १५ ऑगःट, १९८३ 

संच २ (२१० MW) Ð २४ जुलै, १९८४ 
संच ३ (२१० MW) Ð ३ माचर्, १९८५ 
संच ४ (२१० MW) Ð ८ माचर्, १९८६ 
संच ५ (५०० MW) Ð २२ माचर्, १९९१ 
संच ६ (५०० MW) Ð ११ माचर्, १९९२ 
संच ७ (५०० MW) Ð १ ऑक्टोबर, १९९७ 

सरासरी कायर्क्षमता:    ५९% 
 

तक्ता २: चंिपूर महाऔिंणक िवद्यतु कें िाची वीज िनिमर्ती क्षमता व ूत्यक्ष वीज िनिमर्ती 

 
संदभर् २: महाजेनको (www.mahagenco.in)  
 

टीप: कें ि कायर्रत झाल्यापासनू २००६-७ पयर्ंतची सरासरी कायर्क्षमता इथे काढली आहे. 

कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी झालेले ूयत् न 
चंिपूर येथे ५०० MW क्षमतेचे २ वीजिनिमर्ती संच उभारण्यात येणार आहेत. हे संच २०११-१२ मध्ये 
कायर्रत होतील (संदभर् ५: State Transmission Utility Plan for the year 2009‐10 to 2013‐14, संदभर् ७: 
सकाळ, १९ ऑगःट २००९, http://beta.esakal.com/2009/08/19220713/maharashtra‐new‐electricity‐

pr.html). 

Average Efficiency ‐ 59% 
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ऌ) उरण औिंणक (वायू) िवदु्यत कें ि, रायगड 
या कें िाची िनिमर्ती क्षमता २००६-०७ पयर्ंत टप्प्या-टप्प्याने एकूण ३ वेळा वाढवण्यात आली.  

 

वीज िनिमर्ती क्षमता:   ८५२ MW (४ x ६० MW; ४ x १०८ MW; २ x १२० MW) 
कें ि कायर्रत करण्याची तारीख: संच १ (६० MW): २० फेॄुअरी, १९८२ (ऑगःट २००३ मध्ये ःबॅप केला) 

संच २ (६० MW): २९ माचर्, १९८२ 
संच ३ (६० MW): १६ मे, १९८२ 
संच ४ (६० MW): २१ जुलै, १९८२ 
संच ५ (१०८ MW): १० ऑक्टोबर, १९८५ 
संच ६ (१०८ MW): २ ऑगःट, १९८५ 
संच ७ (१०८ MW): १७ जून, १९८५ 
संच ८ (१०८ MW): १५ जानेवारी, १९८६ 
संच A0 (१२० MW): ११ माचर्, १९९४ 
संच B0 (१२० MW): २८ ऑक्टोबर, १९८४ 

सरासरी कायर्क्षमता:   ५०% 
 

तक्ता २: उरण औिंणक (वायू) िवद्युत कें िाची वीज िनिमर्ती क्षमता व ूत्यक्ष वीज िनिमर्ती 

 
संदभर् २: महाजेनको (www.mahagenco.in)  
टीप: कें ि कायर्रत झाल्यापासनू २००६-७ पयर्ंतची सरासरी कायर्क्षमता इथे काढली आहे. 

कायर्क्षमता वाढवण्यासाठी झालेले ूयत् न 
उरण येथे ८१४ MW क्षमतेचा १ आिण ४०६ MW क्षमतेचा १, असे २ वीज िनिमर्ती संच २०११-१२ 
मध्ये कायार्िन्वत होतील (संदभर् ५: State Transmission Utility Plan for the year 2009‐10 to 2013‐14). 
 

Average Efficiency ‐ 50%
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सदंभर् १ 
Economic Survey of Maharashtra 2008‐09, pg 136 & 137 
 

For plotting the graph, figures in table 9.3 Generation of Electricity in the State in MKWH have been converted to MW for ease of comparison 
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सदंभर् २: महाजेनको (www.mahagenco.in) 

ही बरीच िकचकट आकडेवारी आहे. गरज पडल्यास देता येईल. 
सदंभर् ३  
महाजेनको (http://www.mahagenco.in/genstats/data2005‐n.pdf)
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सदंभर् ४   
महाजेनको (http://www.mahagenco.in/genstats/data2005‐n.pdf) 

 

 
For plotting the graph, figures in MUs have been converted to MW for ease of comparison 
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सदंभर् ५ 
State Transmission Utility Plan for the year 2009‐10 to 2013‐14 

 
Table – 3.3 – Proposed Year wise Generation addition by MSPGCL 

Installed Capacity 
MW ( Ex‐Bus Generation) 

2009‐10  2010‐11  2011‐12  2012‐13  2013‐14 

Parli TPS 2 (1x250)  225  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Paras 2 (1x250)  225 ‐ ‐ ‐  ‐

Uran B1 (1x814)  ‐    ‐  733  ‐  ‐ 

Uran B2 (1x406)  ‐  ‐  366  ‐  ‐ 

Bhusawal 1 (1x500)  ‐  450  ‐  ‐  ‐ 

Bhusawal 2 (1x500)  ‐  450  ‐  ‐  ‐ 

Khaparkheda Expn. (1x500)  ‐ 450 ‐ ‐  ‐

Parli Rep. (1x250)  ‐  ‐  189  ‐  ‐ 

Paras Rep. (1x250)  ‐  ‐    ‐  176  ‐ 

Bhusawal Rep. (1x250) ‐ ‐   ‐ 176  ‐

Chandrapur Unit I (1x500)  ‐  ‐  450  ‐  ‐ 

Chandrapur Unit II (1x500)  ‐  ‐  450  ‐  ‐ 

Koradi Unit I (1x660)  ‐ ‐ ‐   ‐  594

Koradi Unit II (1x660)  ‐  ‐  ‐  ‐  594 

Koradi Unit III (1x660)  ‐  ‐  ‐    ‐  ‐ 

Total  450 1350 2188 352  1188

Existing Generation  7767  8217  9567  11755  12107 

Year wise Generation 

Availability  8217  9567  11755  12107  13295 
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सदंभर् ६  
२० ऑगःट २००९, म.टा. 

वीज आली रे अंगणी! 
 म. टा. खास ूितिनधी - 20 Aug 2009, 0201 hrs IST  
लोडशेिडंग उच्चाटनासाठीच्या िनरिनराळ्या ूयत्नांपैकी राज्याच्या मालकीच्या ूत्यक्ष सुरू झालेल्या १२ 

ूकल्पांतून िडसेंबर-२०१४ पयर्ंत टप्प्याटप्प्याने ११ हजार मेगावॉट वीज िमळणार असून त्याची सुरुवात 
येत्या नोव्हेंबरपासून होणार आहे.  
परळीच्या िवःतार ूकल्पातनू नोव्हेंबरमध्ये २५० मेगावॉट तर िडसेंबरमध्ये पारसमधून २५० मेगावॉट 
वीज उपलब्ध होईल. जानेवारी २०१२ पयर्ंत परळी, पारससह खापरखेडा, भुसावळ, चंदपूर आदी ूकल्पांची 
कामे पूणर् होऊन ३२१० मेगावॉट वीज िमळणार आहे. भूसावळ आिण पारस येथे ५०० मेगावॉटचे 
ूकल्प जुन्या ूकल्पांची जागा घेणार असून त्यांच्या मूळ क्षमतेत वाढ होणार आहे. हे ूकल्प अनुबमे 
ऑगःट २०१२ आिण जून २०१३ पयर्ंत कायार्िन्वत होतील. कोराडीत १५६० मेगावॉट ूकल्पासाठी जमीन 
संपादन, पाणी आिण कोळशाची व्यवःथा पूणर् झाली. त्यामुळे तेथे नुकतेच भूिमपूजनही करण्यात आले. 
या ूकल्पातून नोव्हेंबर २०१३ आिण मे २०१४ मध्ये ६६० मेगावॉटचे दोन संच कायार्िन्वत होतील. तर 
६६० मेगावॉटचा बदली संच नोव्हेंबर २०१४ मध्ये पूणर् होण्याची शक्यता 'महािनिमतीर्'चे एमडी आिण 
ऊजार् सिचव सुॄत रथो यांनी व्यक्त केली.  
उरणमध्ये ८१४ मेगावॉटचा ूकल्प जून २०१२ मध्ये, ४०६ मेगावॉटचा ूकल्प सप्टेंबर २०१२ मध्ये पूणर् 
होईल. जमीन ताब्यात असून गॅस परुवठ्यासाठी कें दाने तत्त्वत: मान्यता िदल्याने शिनवारी ूकल्पाचे 
भूिमपजून होत असल्याचे ऊजार्मंऽी सुनील तटकरे यांनी सांिगतले.  
धुळ्यातील दोंडाईचा आिण लातूर हे दोन ूकल्प नुकतेच मंजूर झाले असून त्यांच्याकडून २०१४च्या 
शेवटच्या टप्प्यात एकूण ४६२० मेगावॉट वीजिनिमतीर् होऊ शकेल.  
* ... तर मुंबईला वीज देऊ!  
महािनिमतीर्चे ूकल्प, कें दीय ूकल्प आिण खासगी कंपन्या यांच्याकडून नोव्हेंबर मिहन्यापासून 
टप्प्याटप्प्याने िमळणाढया िवजेमुळे राज्यातील िवजेचा ूश◌्ान ्२०१२ पयर्ंत िनकालात िनघणार आहे. 
२०१४ पयर्ंत राज्य िवजेच्या के्षऽात सरप्लस िनिमतीर् करणारे राज्य होईल. तशी िःथती आल्यावर 
मुंबईत टाटा आिण िरलायन्स इन्ृाच्या बरोबरीने ःपधेतर् उतरून कमी खचार्ची वीज मुंबईकरांनाही 
उपलब्ध करू शकू, असा िवश्वास ऊजार्मंऽी सुनील तटकरे यांनी व्यक्त केला आहे.  
सुमारे २१७० कोटी खचार्चा खापरखेडा ूकल्प पूणर्त्वाच्या मागार्वर आहे. ५०० मेगावॉटच्या या 
ूकल्पासाठी महािनिमतीर्च्या ताब्यातील ६० हेक्टर जमीन वापरण्यात येत आहे. पाण्यासाठी पेंच 
ूकल्पातून तजवीज करण्यात आली आहे. नॅचरल साफ्ट कुलींग टॉवर ही अत्याधुिनक तंऽज्ञानावर 
आधािरत रचना राज्यात ूथमच केली जात आहे. राख िवसजर्नाचा पिरणाम आसपासच्या पिरसरावर 
होऊ नये म्हणून िचमणीच्या धुरांड्याची उंची २७५ मीटर ठेवण्यात आली आहे. या ूकल्पाचे सुमारे 
७५ टक्के काम पूणर् झाल्याची मािहती 'महािनिमतीर्'च्या अिधकार् यांनी िदली 

(http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4912759.cms)
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सदंभर् ७ 
सकाळ १९ ऑगःट २००९ 

११ हजार मेगावॉट वीजिनिमर्तीची 'महािनिमर्ती'ची योजना  
सकाळ वतृ्तसेवा  - Wednesday, August 19th, 2009 AT 10:08 PM  
 
मुंबई - िवजेची गरज भागिवण्यासाठी वीजिनिमर्तीबाबत खासगी के्षऽावर अवलंबून राहण्याची िकंमत 
देशाबरोबरच महाराष्टर्ाने गेली नऊ वषेर् भारिनयमनाच्या रूपात मोजली. त्यामुळे या अनुभवावरून धडा 
घेऊन िवजेची गरज भागिवण्यासाठी महािनिमर्ती या राज्य सरकारी वीज कंपनीमाफर् त जवळपास ५५ 
हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीतून ११ हजार मेगावॉट िवजेची िनिमर्ती करण्याची योजना हाती घेण्यात 
आली आहे. पैकी सध्या ३,२१० मेगावॉट क्षमतेच्या ूकल्पांचे काम सुरू आहे. 
 
राज्याला भारिनयमनातून मुक् त करण्यासाठी ऊजार् खात्यातफेर्  वीजूकल्प उभारण्याचे काम गेली पाच 
वषेर् सुरू होते. वीज मंडळाचे िऽभाजन झाल्यानंतर "महािनिमर्ती'च्या माध्यमातून त्यास चालना 
िमळाली. सध्या ३,२१० मेगावॉट क्षमतेचे ूकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे; त्यात नवीन परळी टप्पा- 
२ व ३, तसेच पारस टप्पा-२ असे ूत्येकी २५० मेगावॉट क्षमतेचे वीजिनिमर्ती संच उभारण्यात येत 
आहे. खापरखेडा येथे ५०० मेगावॉट क्षमतेचा एक, भुसावळ येथे ूत्येकी ५०० दोन व चंिपूर येथेही 
५०० मेगावॉटचे दोन वीजिनिमर्ती संच उभारण्यात येत आहेत. या ूकल्पांचे काम वेगवेगळ्या टप्प्यांवर 
असून, २००९ ते २०१२ या काळात ते सुरू होतील.  
 
आगामी काळात ५,८४० मेगावॉट क्षमतेचे ूकल्प उभारण्याचे िनयोजन "महािनिमर्ती'ने केले आहे. 
त्याअंतगर्त उरण येथे गॅसवर आधािरत १२२० मेगावॉटचा ूकल्प उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये ८१४ 
मेगावॉटचा एक; तर ४०६ मेगावॉटचा दसुरा संच असेल. धुळ्यातील दोंडाईचा येथे सुपर िबिटकल 
तंऽज्ञानाचा वापर करून ६६० मेगावॉटचे दोन संच असा १३२० मेगावॉटचा एक ूकल्प; तर ६६० 
मेगावॉटचे तीन संच असा १९८० मेगावॉटचा आणखी एक ूकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 
लातूर येथे "भेल'सह १३२० मेगावॉटचा संयुक् त ूकल्प उभारण्यात येणार आहे. 
 
नवीन ूकल्पांच्या उभारणीबरोबरच जुने झालेले वीजिनिमर्ती संच बदलून, त्या जागी अिधक क्षमतेचे 
नवीन संच बसिवण्याचा कायर्बमही आखण्यात आला आहे. त्याअंतगर्त भुसावळ येथे ५५ मेगावॉटचा 
संच काढून, तेथे २५० मेगावॉटचा संच बसिवण्यात येईल. त्याचबरोबर पारस येथील ५५ मेगावॉटचा 
संच काढून, भुसावळ येथे २५० मेगावॉटचा नवीन संच बसिवण्यात येईल. त्यातून ३९० मेगावॉटची 
क्षमतावाढ होईल. तसेच कोराडी येथील जुने संच बदलून तेथे टाकण्यात येणाढया नवीन संचामुळे १५६० 
मेगावॉटची क्षमतावाढ होईल. सध्याच्या िनयोजनानुसार २०१४ अखेरपयर्ंत हे सारे एकूण ११ हजार 
मेगावॉट क्षमतावाढीचे ूकल्प कायार्िन्वत होतील, असे वेळापऽक आखण्यात आले आहे. 
 

(http://beta.esakal.com/2009/08/19220713/maharashtra‐new‐electricity‐pr.html) 
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म.टा. २१ ऑगःट २००९ 
नािशकला ५०० मेगावॉट वीज ूकल्प 
म. टा. वतृ्तसेवा। नािशक - 21 Aug 2009, 0156 hrs IST  

 
िवजेची मागणी व पुरवठ्यातील तफावत आिण कालबाह्य झालेल्या एका वीजिनिमतीर् संचाच्या 
पाश्वर्भूमीवर नािशकच्या एकलहरे औिंणक िवद्युत िनिमतीर् कें दात ५०० मेगावॉट वीजिनिमतीर् ूकल्पाची 
योजना असून, त्याचा ूःताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे.  
 
वीजिनिमतीर् कें दातील दोन संच चाळीस वषार्ंहून अिधक जुने असल्याने त्यावरील खचर्ही मोठा आहे. 
त्यातून आजही पूणर् क्षमतेने िवजिनिमतीर् होत असली तरीही उत्पादन व खचार्चा िवचार करता त्या 
िठकाणी नव्या यंऽणांची गरज आहे. या पाश्वर्भूमीवर ःथािनक व्यवःथापनाने अडीचशे मेगावॉट क्षमतेचे 
दोन ूकल्प बसिवण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतरच िवःतार शक्य होणार 
आहे. सरकारकडून लोडशेडींग कमी करण्यासाठी िविवध ःतरावर ूयत्न सुरू असल्याने त्याचाच एक 
भाग म्हणून या ूःतावाला मान्यता िमळण्याची शक्यता आहे.  
 

(http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/4916540.cms) 


