आमचा दृ ीकोन :•

महािन मतीचे राख उपयोिगता धोरण

क ीय पयावरण व वने ख या या िनदशानुसार महािन मती या औि णक िवदयुत क ात िनमाण
होणा या राखेचा १००% वापर करणे.

आमचे येये :•

पयावरण

•

संशोधना ारे सुरि त
व थापन तं ानाचा िवकास क न नवीन संक पना ारे मोठया
राखेचा वापर कर यासाठी य करणे.

•

•
•

काय े

व थापना ारे राखेचा मु यव धत िविनयोग वाढिव यासाठी

मता िवकसीत करणे.

यासाठी
िश ण, कायशाळा, तांि क चचास े या ारे मािहतीचा
सार कर यासाठी अ यावत
तं ानाचा वापर करणे. टी. ही., रे डीओ, वतमानप े, वेबसाईट इ. सारमा यमा ारे राखेचा
उपयोग व राखेपासुन बनवता येऊ शकणा या व तुंची िस ी करणे.
माणावर

पायाभूत क पां या उभारणीम ये राखे या व राखआधारीत व तुंचा वापर करणे जेणे क न यांची
उभारणी कफायतशीर होईल.
संयु

:-

कं पनी ारे िवटा, िसमट इ. उ पादने िनमाण क न राखेची उपयोिगता वाढवणे.

•

राख उपयोिगतेचे धोरण महािन मती या सव औि णक िवदयुत क ाना लागू राहील.

•

राख जमा करणे, िवतरण तसेच सुयो य
व थापन क न वेगवेग या मा यमातून
बांधकामातील वापर वाढव यासाठी राख
व थापन करणा या सं थेची गरज भासणे.

राखेचा

चांग या कायप त ची देवाण – घेवाण हो यासाठी तसेच इतर बाब ची चचा हो यासाठी
प तीचे ैमािसक बैठक चे आयोजन येक औि णक िवदयुत क ाम ये कर यात येईल.

मवार

मानव संसाधन :-

•

•
•
•

महािन मती सांिघक कायालय व सव औि णक िवदयुत क ाम ये वतं राख
व थापन िवभाग
थापन क न यास पुरेसे मनु यबळ व संसाधने उपल ध के ले जाईल. यािवभागा ारे राख व
राखेवर आधारीत व तुंचे िवपणन व िव
के ली जाईल. तसेच बांधाकामासाठी लागणा या अ य
व तू माणे राख व राख आधारीत व तुंची उपल धता ठे वली जाईल.

औि णक िवदयुत क ातील राख
देखभाल करे ल.

व थापन िवभाग राखे या िव हेवाटेसाठी लागणा या खचाची

कोळशामधील राखेचे सरासरी माण िवचारात घेऊन राख िन मतीची एकु ण मा ा औि णक िवदयुत
क ातील राख
व थापन िवभागातफ ठरव यात येईल.

राखे या उपयोिगतेसाठी पायाभुत िवकास करणे :•

क ीय पयावरण व वने खा याची द. ०३/०४/२००७ या िनदशानुसार राखे या िव तून
िमळणारी र म ही वेग या लेखािशषाम ये न द करणे. तसेच ही र म राखेचा १००% िविनयोग
होई पयत राखे या पायाभुत िवकासासाठी वापर करणे.

•
•
•
•
•
•
•
•

महािन मतीतफ सव औि णक िवदयुत क ाम ये राख जमा कर याची
व था कर यात येईल. तसेच
जमा के लेली राख ही क, ेलर, ब कर, रे वे वॅगनम ये भर यासाठी सोय कर यात येईल.
क, ेलर, ब करम ये भरले या राखेचे वजन कर यासाठी महािन मतीतफ वजन काटयाची सोय
कर यात येईल.
राखे या वाहतुक साठी वापर यात येणारे क, ेलर, ब कर, रे वे वॅगन इ याद ची वाहतूक व वजन
यां यावर िनयं ण व देख-रेख ठे व यासाठी महािन मतीतफ ERP णालीचा वापर कर यात येईल.
राख भर या या ठकाणी व आवक-जावक

काही अपवादा मक वेळा वगळता राख भरणे व वाहतूक
येईल.

राख िव
•

•
•
•
•
•

या दवसाचे २४ तास सु

ठे व यात

वाहनांची ये-जा सुर ीत हो यासाठी र ते चांगले व सुि थतीत ठे व यात येईल.

वाहतूक सुलभ कर यासाठी जेथे श य आहे तेथे रे वे ारे वाहतूक चालू कर यात येईल.

निवन होणारे राख बंधारे , याचे र ते, बांध, चर, पाट यांना राखेपासून तयार के ले या िवटांचे अ तर
लाव यात येईल.

राख वापरणा यांची मािहती :•

वेश ारावर CCTV बसव यात येतील.

येक औि णक िवदयुत क

यां या काय े ातील राख वापरणा यांची सुची व मािहती ठे वेल व ही

मािहती वषातून २ वेळा अ ावत के ली जाईल.
:-

क ीय पयावरण व वने खा या या २००९ या िनदशानुसार महािन मतीतफ २०% राख िवटा
बनवणारे लघुउ ोग यांना दे यात येईल. २०% कोटयातील उरलेली राख इतर उघोजकांना ठरले या
कमतीत दे यात येईल.
िवट उ पादकांना २०% कोटयातील राख दे याअगोदर यां या कारखा यांची तपासणी, उ पादन
मता, याची खातरजमा कर यात येईल. तसेच राखेचा वापर हा फ
दले या कारणासाठी होतो
आहे कवा नाही याची खा ी कर यात येईल.

राखेवरील िवकास शु क याचे िनधारण कर यासाठी महािन मती सांिघक कायालयातील राख
व थापन िवभागाचे दोन ितिनधी व संबिधत औि णक िव त क ाचे दोन ितिनधी यांची
सिमती थापन कर यात येईल.

राख उ पादन आिण िविनयोग या या मािहतीचे संकलन कर यासाठी संगणक य
व थापन णाली
िवकिसत कर यात येईल. या या मा यमातून राख उ पादनाची मा ा, गुणव ा याचे िव ेषण करता
येईल. यामुळे राखेची उपल धता व वापर यांची सांगड घालता येईल.
राख िव चा ठे का हा १२ ते ३६ मिहने कालावधी क रता ठे व यात येईल व िव
वाढव यासाठी आव यक ते कलम अंतभूत कर यात येईल.

कमत

जर ठे यात दले या मा े या ८०% पे ा जा त राख उचल याचे उ
ठे केदाराने सात याने ३
मिहने पूण के ले नाही तर राख िव चा ठे का र कर याचे कलम समािव राहील. पावसा याम ये
जुलै ते स टबर या कालावधीसाठी राख उचल या या मा ेम ये सूट दे याचे अिधकार संबिधत
औि णक िव त क ा या मुखांना राहतील.

•
•
•
•

या ठकाणी राख िव या िनिवदेसाठी ितसाद िमळाला नाही व राखेचा िविनयोग अ प आहे
अशा औि णक िव त क ा या मुखांना राख उचल यास इ छु क असले या इतर ठे केदारांशी, सांिघक
कायालया या मा यतेने थेट बोलणी व करार कर याचा अिधकार राहील.
दंडा मक करवाईचे कलम व यूनतम िव
राखे या मागणीवर अवलंबून राहील.

कमत ही

येक औि णक िव ुत क ा या

े ातील

महािन मतीतफ २०% राखे या वीट उ पादक यांना पायाभूत िवकास शु क लाव यात येईल. हे
शु क येक वा नानु प हणजेच ॅ टर, क, ब कर यासाठी वेग-वेगळे आकार यात येईल.
राख उपयोिगता वाढव यासाठी सा.बां.िवभाग व रा ीय महामाग ािधकरण (एनएचएआय) तसेच
िविवध क पासाठी महािन मतीतफ राख पुरिव यात येईल. या िवभागां या कवा ािधकरणा या
िविवध िनिवदाम ये, तांि क तपशील, दरप क याम ये राख व राखिम ीत बांधकाम सािह य यांचा
वापर कर यािवषयीचा उ लेख असणे आव यक आहे.

स या अि त वात असलेले करार :•

संयु
•

•
•

िनयु

के ले या ठे केदाराकडू न राख उचल याची ट े वारी कमी झा यास सदर राख िनधा रत के ले या

कमतीत इतर ठे केदाराला दे याचा अिधकार महािन मतीस राहील. ठे केदाराकडू न कराराचे उलंघन

झा यास करार र

कर यात येईल.

कं पनी ारे िवटा,िसमट,इ. उ पादने िनमाण करणे :राख उपयोिगता वाढव यासाठी

येक औि णक िव ुत क

संयु

कं पनी ारे िवटा,िसमट,इ. उ पादने

िनमाण कर याची श यता पडताळू न पािहलं. यो य/स म कं पनीची िनवड ही िनिवदा/खुली
जािहरात
संयु

कं पनीचे

ये ारे कर यात येईल.
व प, अटी व शत

राख उपयोिगता हा एक

वतं

वतं पणे

क पा या

उ ोग समजून हा उ ोग

ा ीनु प ठरिवले जाईल.

येक औि णक िव ुत क ाम ये राख

बंधा या या प रसरात िवकिसत कर यात येईल जेणे क न प रसरातील
रोजगारा या संधी उपल ध होतील.

राख उपयोिगतेसाठी संधी असलेले िविवध

क प

त

े े :- स

१)

बांधकाम शे ात राखेपासून बनिवले या िवटा, लॉ स,फरशी, िसमट,इ.चा वापर करणे.

३)

र ते, राख बंधारे , बांध, चर, पाट यांना राखेपासून तयार के ले या िवटांचे अ तर लावणे.

२)
४)
५)
६)
७)
८)

ना

राख वाप न जिमनीचा भराव क न वापर यायो य करणे, जमीन समतल करणे.
राखेचा उपयोग क न खारपाट जिमनीचा िवकास.

सावजिनक बांधकाम िवभाग, जलसंपदा िवभागा माफत र ते, धरणे, बंधारे , इ. राखेचा उपयोग क न
बांधकाम व दु ती करणे.
िग ी खदान मधील खडडे बुजिव याकरीता राखेचा उपयोग करणे.
उ ोग

े ातील इतर उपयोगासाठी राख वापरणे.

राखेतून तरंगणारी साळ वेगळी क न िव

करणे.

िवशेष ल य दे याजो या बाबी :१)

तं

३)

राखे या वापरासंदभात

२)
४)
५)
६)
७)

मो

ानाचा वापर क न राख उपयोिगतेची नवीन उ पादने शोधणे.
ा

माणात राखेचा वापर कर यासाठी तं

माणके , मागदशक त वे व तपशील तयार करणे.

इतर शासक य िवभागाशी सम वय साधणे.
ायोिगक

व पातील संशोधनाचा

िश ण, ा यि के ारे

ावसाियक त वावर वापर.

बोधन व िवकास

योिगक त वावर सुरवातीस काही

क पा ारे तं

८)

वैधानीक मागदशक त वे आिण आ थक लाभ

१०)

भागधारकांचा सहभाग वाढवणे

९)

११)
१२)

ानाचा वापर करणे.

मािहती आिण कौश याचा
िवतरण

व थेचे

ानाचे ह तांतरण

सार करणे.

व थापन

शासक य सहभाग वाढवणे

ठळक फायदे :-

१) क ीय पयावरण व वने खा या या २००९

या िनदशानुसार महािन मती राखेचा १००% वापर करे ल.

२) राखेचा पूण वापर झा यामुळे राख बंधा यासाठी जिमन अिध हीत करावी लागणार नाही.
३) ऊजा व पा याची बचत होऊन, राख
४) वेगवेग या

व थापनावर होणारा खच कमी होईल.

े ात नोकरी या संधी उपल ध होतील.

५) वीट उ ोगातील मातीचा वापर कमी होऊन जिमनीचे व मातीचे संवधन होईल.

