
 

 

 

महारा�� ाला िट� िलयन डॉलर अथ��वस्था हो�ाचे उि�� पूण� करायचे असेल तर खात्रीशीर ऊजा� ही पूव�अट आहे. मंुबई 
महानगर प्रदेशात (मंुबई, ठाणे आिण नवी मंुबई भाग) चाललेल्या महाकाय संरचना िवकास प्रकल्पांमुळे ऊज�ची मागणी 
जलदगतीने वाढत आहे. मंुबई ऊजा� माग� ही ऊजा�मंत्रालया�ा संकल्पनेतून आलेली आंतररा� पारेषण प्रणाली आहे. िवकास 
पावणाऱ्या मंुबई महानगर प्रदेशाला खात्रीशीर, िकफायतशीर आिण पया�वरणपूरक ऊजा� पुरव�ा�ा उि��ाने ही प्रणाली 
िवकिसत कर�ात आली आहे.  

मंुबई ऊजा� माग� प्रकल्प काया���त झाल्यानंतर, �ाम�े आंतररा� पारेषण प्रणाली�ा मा�मातून (आयएसटीएस), या 
प्रदेशाला लागणाऱ्या २००० मेगावॅट�न अिधक अित�र� ऊज�चे वहन कर�ाची �मता असेल. हा प्रकल्प ऊज�ची वाढती मागणी 
पूण� कर�ासाठी स�ा अ���ात असलेल्या पारेषण प्रणालीलाही अिधक भ�म करणार आहे तसेच ऊज��ा आव�यकते�ा 
िनकषावर या प्रणालीला भिव�काळासाठी सुस� करणार आहे.  

 

मंुबई ऊजा� माग� हा, ऊजा� मंत्रालया�ा संकल्पनेतील, तीन घटकांपासून तयार कर�ात आला आहे.  
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● ४०० के�ी डी/सी (�ाड) पडघा ते खारघर पारेषण लाइन. ही उ� भार असलेली लाइन पॉवरिग्रड�ा पडघा येथील ७६५ 
िकलोवॅट �मते�ा उपस्थानकाला खारघर येथील एमएसईटीसीएल�ा ४०० िकलोवॅट �मते�ा उपस्थानकाशी जोडणार 
आहे.  या अित�र� आयएसटीएस फीडम�े मंुबई महानगर प्रदेशासाठी २००० मेगावॅट खात्रीशीर ऊजा� वा�न ने�ाची �मता 
असेल आिण �ामुळे स�ा�ा पडघे-कळवा लाइनवरील अितअविलंब� कमी होऊ शकेल. स�ा या प्रदेशात ऊजा� वा�न 
आणणारा एवढा एकच माग� आहे.  

● ४०० िकलोवॅट डी/सी पडघा ते नवी मंुबई एलआयएलओ पारेषण लाइन. ही लाइन पॉवरिग्रड�ा ४००/२२० िकलोवॅट 
�मते�ा उपस्थानका�ा पुन��ीवनात मह�ाची ठरणार आहे. हे उपस्थानक २०१२ पासून �रकामे पडून आहे. ४०० के�ी 
एलआयएलओ पॉवरिग्रड�ा नवी मंुबई उपस्थानकात ऊजा� आणेल आिण �ामुळे अितताणाखाली असलेल्या खारघर व 
कळवा उपस्थानकांवरील ताण मो�ा प्रमाणात कमी होईल. यामुळे संपूण� नवीन मंुबई भागासाठी खात्रीशीर ऊजा�प्रवाह 
सोडला जाईल.   

● २२० िकलोवॅट डी/सी आपटा-तळोजा एलआयएलओ पारेषण लाइन. ही लाइन नवी मंुबई उपस्थानकाला आपटा-
कळवा/तळोजा लाइनशी २२० िकलोवॅट �रावर जोडून डाउन�� ीम जोडणीची िन��चती करते व �ायोगे नवी मंुबई-कळवा, 
नवी मंुबई- अपटा आिण नवी मंुबई- तळोजा लाइन तयार करते. यामुळे अित�र� ताणाखाली असलेल्या आपटा-कळवा-
तळोजा जा�ावरील ताण कमी होईल आिण या भागातील औ�ोिगक व िनवासी भागाला याचा खूप फायदा होईल.  

 

 

मंुबई ऊजा� माग� ट� ा�िमशन प्रकल्प मंुबईसाठी एक अ�ंत मह�पूण� जीवनरेखा िवकिसत करेल आिण मंुबई�ा 
िट� िलयन डॉलर अथ��वस्था हो�ा�ा मह�ाकां�ेला पाठबळ देईल.  

सध् या मंुबई महानगर �ेत्रामध् ये ऊज�ची सव�च् च मागणी जवळपास ४५०० मेगावॅट आहे. ही गरज अंशत: मंुबईमध् ये िनमा�ण केल् या 
जाणा-या १८७७ मेगावॅट ऊज�मधून पूण� केली जाते, तर उव��रत वीज मंुबईबाहे�न स�ा�ा ट� ा�िमशन नेटवक� �ारे पूण� केली 
जाते. स�ा�ा पारेषण जा�ामुळे एमएमआरमध् ये ऊजा� आयात कर�ाची मुभा िमळते. पण, ही संपूण� �मता जवळपास 
वापरली जात आहे. याचा अथ� यातील कोणतीही पारेषण लाइन वापरातून बाद करावी लागली (काही दोष िनमा�ण झा�ामुळे 
िकंवा देखभाली�ा कामासाठी), तर प्रणालीवर खूप मोठा ताण येईल. �ात आणखी कोठे िट� िपंग वगैरे झाले, तर (लाइ�म�े 
िकंवा मंुबईतील अंतग�त िनिम�तीम�े) लोडशेिडंग करावे लागेल. िट� िपंग िकंवा अित�र� भारामुळे �ॅकआउटची �स्थतीही िनमा�ण 
होऊ शकते. ऑ�ोबर २०२० म�े अशीच �स्थती िनमा�ण झाली होती. ही प�र�स्थती ल�ात घेता, अित�र� आयएसटीएस 
फीड�ारे स�ाचे पारेषण जाळे अिधक सश� करणे अ�ाव�क आहे.  

प्रकल् पाच ेमह�व  



यािशवाय, िट� िलयन डॉलर अथ��वस्थे�ा मह�ाकां�ेपोटी िवकासाचा वेग वाढव�ा�ा प्रिक्रयेत ऊज�ची मागणी मो�ा प्रमाणात 
वाढणे अपेि�त आहे. यामुळे या प्रदेशात स�ा आधीपासूनच जाणवत असलेली  स�द्रीय ऊज��ा मागणीतील वाढ आणखी वाढणार 
आहे.  

मंुबई ऊजा� माग� ट� ा�िमशन प्रक� मंुबई महानगर प्रदेशासाठी मह�पूण� अशी ऊजा� जीवनरेखा प्रस्थािपत कर�ात मदत 
करणार आहे. या मागा�म�े २००० मेगावॅट�न अिधक अित�र� आयएसटीएस फीडचे वहन कर�ाची �मता आहे. हा प्रक� 
स�ा�ा पारेषण नेटवक� मधील कोडंी कमी कर�ात मदत करेल आिण या प्रदेशातील ऊजा�प्रवाह वाढव�ासाठी उपयु� 
ठरेल.  

मंुबई ऊजा� माग� िलिमटेड, नवी मंुबई�ा डेटा स�टर हब �णून िवकिसत हो�ा�ा मह�ाकां�ेलाही पाठबळ पुरवेल 

नवी मंुबई डेटा स�टस�साठी पसंतीचे �ेत्र �णून वेगाने उदयास येत आहे. ३३० मेगावॅट भारा�ा आव�यकतेमुळे डेटा स�टस� 
ऊजा�क� द्री असतात. �णूनच अखंिडत, खात्रीशीर व दज�दार ऊज�ची उपल�ता ही डेटा स�टस�साठी�ा प्रमुख आव�यकतांपैकी 
एक असते.  

मंुबई ऊजा� माग� िलिमटेड ट� ा�िमशन प्रोजे� या प्रदेशातील स�ा�ा पारेषण नेटवक� वरील ताण कमी क�न एक अित�र� इन-
फीड �मता प्रस्थािपत करेल आिण डेटा ह��ा उदयामुळे वाढणारी ऊज�ची मागणी काय��मतेने पूण� करेल.  

मंुबईचे ऊजा� �स्थ�ंतर नूतनीकरणीय ऊज��ा �पाने वा�वात आण�ाची �मता मंुबई ऊजा� माग� िलिमटेडम�े आहे 

 

२०२५ पय�त आपल्या एकूण ऊजा� 
आव�यकतेपैकी २५ ट�े 
आव�यकता नूतनीकरणीय ऊज��ा 
मा�मातून पूण� कर�ाचे उि�� 
मंुबईने ठेवले आहे. अथा�त स�ा 
मंुबईची ९५ ट�े ऊजा� मागणी ही 
औ��क ऊज�माफ� त पूण� केली जाते 
आिण केवळ ५ ट�े ऊजा� 
नूतनीकरणीय स्रोतांतून येते. 
लगत�ा िचत्रात दाखवल्याप्रमाणे, 
गुजरातम�े मो�ा प्रमाणात 
नूतनीकरणीय ऊज�ची िनिम�ती होत 
आहे. ही ऊजा� पॉवरिग्रड�ा पडघा 
येथील ७६५ िकलोवॅट 
उपस्थानकाम�े आणली जाऊ शकते.  

मंुबई उजा� माग� ट� ा�िमशन प्रकल्प पडघा ते खारघर व नवी मंुबई उपस्थानकां�ा �ेत्रात शेवट�ा िठकाणापय�त ऊजा� पुरवेल. 
प�रणामी, ये�ा काही वषा�त मंुबई महानगर प्रदेशातील ऊजा� मागणीचा ल�णीय भाग नूतनीकरणीय ऊज��ा मा�मातून पूण� 
केला जाऊ शकेल.  

मंुबई ऊजा� माग� िलिमटेडम�े मंुबईत दीघ�काळापासून असलेल्या पारेषण मया�दांवर मात क�न �धा��क दरांना ऊजा� 
पुरव�ाची �मता आहे 

पारेषणातील मया�दा ही सम�ा मंुबईत दीघ�काळापासून आहे. यामुळे बाहे�न खरेदी�ा पया�यांवर मया�दा येते आिण मंुबई 
प्रदेशातील अंतग�त िनिम�तीस्रोतांवर अवलंबून राह�ात मदत होते. िग्रडम�े ��य िनमा�ण झाल्यास, मंुबई िग्रड वेगळा ठेवणे 
(आयलंिडंग) या िनिम�ती स्थानकांमुळे श� होते पण दुसऱ्या बाजूला यातून िमळणारी वीज ही सवा�त �� नसते. पुरेशा आिण 
खात्रीशीर पारेषण जोड�ा उपल� असतील तर बाहे�न �� दरात वीज खरेदी करणे श� होते, ती मुभा यात राहत नाही. 
पारेषण आंतरजोड�ा भ�म केल्या तर डीसकॉ�साठी अ� स्रोतां�ारे �� वीज खरेदी कर�ा�ा श�ता व पया�य खुले 
होतील आिण या प्रदेशातील ग्राहकांसाठी िवजेचे दर अनुकूल राख�ासाठी हे उपयु� ठ� शकेल.  

मंुबई ऊजा� ट� ा�िमशन प्रोजे�मुळे मंुबईतील दीघ�कालीन पारेषण मया�दांवर मात करणे श� होईल तसेच मंुबईसाठी ऊजा� 
खरेदी करणे अिधक लविचक होऊ शकेल. ऊजा� खरेदी करारांमधील वाटाघाटीसंाठी िवतरण परवानादार उ�म �स्थतीत असतील.  



मंुबई ऊजा� माग� ट� ा�िमशन प्रकल्प एकदा का काया���त झाला की, या भागातील जनता व उ�ोगांना �ापक लाभ िमळवून 
देऊन महारा�� ाचा कायापालट घडवून आणू शकेल. यामुळे ऊज�ची उपल�ता वाढेल, प्रणालीची खात्रीशीरता व सुरि�तता 
सुधारेल, लविचकतेची तसेच �� आिण पया�वरणपूरक ऊजा� खरेदी कर�ाची मुभा देईल.  

अिधक तपशीलांसाठी, कृपया भेट �ा https://www.mumbaiurjamarg.com  
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