महारा

रा य वीज न मती कंपनी मया दत,औि णक व युत क
जा हरात

क य पयावरण वनखा या या अ धसूचनेनुसार व महारा
पूतता करणा या लघुउ योग / समूह /

परळी वै.

रा य वीज न मती कंपनीने तयार केले या योजनेनुसार खाल ल गो ट ची

य ती यांना परळी औि णक व युत क ा या संच

६,७ व ८ मधून उपल ध असले या

कोर या राखेपैक २० ट के कोरडी राख ( Fly Ash ) देता येईल.

१. अजदाराने कोर या राखेचा उपयोग वटा, लॉकस टाई स व घर बांधकाम या साठ चे इतर सा ह य तयार कर यासाठ चे करावा.
२. अजदाराने अजाम ये
यां क उ पादन

ती म हने वापरासाठ लागणा या राखेची मा ा मे. टना म ये ठळकपणे नमूद

करावी, सदर मा ा आप या

मते या सुसंगत असावी.

३. अजदाराने अजासोबत खाल ल कागतप े राजप त अ धकायाकडून सा ां कत क नच जोडावीत

३.१ िज हा उ योग क ाचे राखे या वटा,राख म त वटा कवा लॉकस टाई स व घरबांधकाम या साठ चे इतर सा ह य
बन व याचे न दनीकृत

माणप .लघु उ योजक

३.२ उ योगाचे व तू व सेवा कर
३.३ कोरडी राख वापर याचे

माणप

त ाप

३.४ उ योग जेथे कायरत आहे तेथील

हणून याची न द ऑनलाईन झालेल असावी.

-GST (लागू नसेल तर C.A.चे अधीकृत

माणप

जोडावे)

( नोटर आव यक )

ामपंचायत /नगरपा लका/महानगरपा लका यांचा नाहरकत दाखला.

३.५ उ योगा या ठकाणाचा असलेला ७/१२ चा उतारा ( अ यावत असावा)
३.६ उ योगा या कवा मालका या नावाने पॅन काड.

३.७ उ योग आसले या ठकाणाचे अ यावत वीज बल

३.८ परळी औ षक व युत क ापासून उ योगाचे अंतर व माग द श वणारा नकाशा
४. वर ल सव अट ची पूतता तथा खा ी के यानातारच महाजेनको या अ त व शत नुसार कोरडी राख ने यासंदभात परवानगी दे यात
येईल.

५. राख उचलताना तसेच वाहतूक करताना महारा

दूषण नयं ण मंडळ,वाहतुक चे तसेच महा न मती या सव नयमांचे व अट चे

पालन करणे अजदारावर बंधन कारक राह ल.अट व शत
www.mahagenco.in वर उपल ध

तसेच

व हत

असून व हत नमु यातीलच अज

नमु यातील

अज

महा न मती या

वीकारले जातील याची न द

६. राख उचल याचा कालावधी हा ३१.०३.२०१९ पयत असेल खाल ल सह करणार हे राख उचल याचे
कवा जा त करणे हा अ धकार

बंधनकारक राह ल.

७. यश वी अजदारास अनामत र कमेपोट

वतः कडे राखून

.१,००,०००=०० (

.१४४=००

पय एक लाख फ त ) भरावे लागतील

जे परतावा यो य असतील व

दल

जाईल.तसेच

येक म ह यापूव आघाऊ र कम

८. खाल ल सह करणार हे राख उचल याची परवानगी/संबं धत जा हरात कोण याह
ठेवतात. या संदभात कोणताह प

९. एक कंपनी

अजदारास

उचलले या

यवहार केला जाणार नाह .

कवां समूह / कंपनी हे एकच अज क

१०. औ.वी.क ापासून ३०० क.मी. अंतरापयत असणाया

शकतील. जर या समुहातील एखा या

ाधा य दे यात येईल.

वर ल अट ची पूतता करणा या इ छुक अजदारांनी आपले अज वर उ लेख केलेल कागदप
उप मु य अ भयंता (

हणून भरावे लागतील.

णी थांबू कवा र

असेल तर तो अज बाद कर यात येईल व फ त समुहाचा अज वचारात घेतला जाईल.

शासन), परळी औि णक व युत क , परळी

करावेत. लफा यावर अजदाराचे नाव/ उ योगाचे नाव / संपक
करावे.

माण तथा कालावधी कमी

नणय हा यश वी अजदारावर

ती मे क टन हे पायाभूत सुधारणा शु क (infrastructure Development charges )

राखे या मा े माणे परळी औि णक व युत क ाकडे

थळ

ठेवतील. खाल ल सह करणार यांचा

राख उचल याचा कालावधी / काम पूण झा यावर सदरहू र कम परत
राखेवर

संकेत

यावी.

यांचेकडे

कोर या

हणून नधा रत

कर याचा अ धकार राखून

य तीने

जोडून

वतं पणे अज केला

सीलबंद

लफा यावर

द ०५.०३.२०१८ दुपार ३.०० वाजेपयत सादर

मांक व “ २० ट क कोर या राखेसाठ

अज” असे नमूद

मु य अ भयंता

औ.वी.क ,परळी-वै.

ON STAMP PAPER OF Rs.100/NOTERISED/AFFIDAVIT

मी / आ ह
नाव

)

खाल ल सह

प ता

द.

करणार यांची ----------------------------------------------- ( कंपनीचे

-----------------------------------------------------------------------

टाई स व घर बांधकाम सा ह य इ याद बन व याचा लघुउ योग
औि णक

व युत क ातून २० ट के राखीव को यातील

परवानगी र

क

शकते यास

लॉकस/

कर त आहे / आहोत. परळी

ा त कोर या राखेचा वापर हा -

लॉकस/ टाई स इ या द बन व यासाठ च करणार असून या
करताना आढळून आ यास परळी औि णक व युत क

स/

स/

य त र त कोर या राखेचा उपयोग

वर ल उ योगाची २० ट के राख ने याची

आमची कुठल ह हरकत असणार नाह .

सह ----------------------------------

नाव ----------------------------------

उ योगाचे नाव ---------------------

ती

मु य अ भयंता,
परळी औ.वी.क ,
परळी वैजनाथ.
वषय :- संच

. ६,७, व ८

या २० ट के को यातील कोरडी राख मळ यासाठ चा अज.

महोदय,
वर ल

वषयास अनुस न मी मा या लघुउ योगासाठ

मळ यासाठ चा अज खाल ल माणे सादर कर त आहे. यासाठ
१. मालकाचे नाव.

२० ट के को यातील कोरडी राख

आव यक असलेल मा हती खाल ल माणे.

:

२. उ योगाचे नाव.
३. उ योग असले या ठकाणाचा प ता

:

४. राख वापर यासाठ चा

:

उ ेश

५. दरमहा हवी असलेल राख्

:

६. प

:

यवहारासाठ चा पूण प ता

७. मोबईल न.

:

८. इमेल

:
आपला व वासू,

सोबत :- ( √ कवा X खून करावी )
१. िज हा उ याग कदाचे वटा, लॉकस, टाई स व घर बांधकाम ई. बन व याचे न द कृत

माणप

(S.S.I)
२. उ योगाचे व तू व सेवाकर

माणप

३. उ योग जेथे कायरत आहे तेथील

-GST.
ामपंचायत /नगरपा लका/ महानगरपा लका यांचा ना हरकत

दाखला.
४. उ योगा या कवा मालका या नावाने पॅन काड
५ उ योगा या ठकाणाचा असलेला ७/१२ चा उतारा ( अ यावत असावा)
६. उ योग आले या ठकाणाचे अ यावत वीज बल
७. परळी औ षक व युत क ापासून उ योगाचे अंतर व माग द श वणारा नकाशा
८. १००/-

.

या

टॅ प पपेर वर ल

९. अज टाईप केलेला असावा

त ाप

Terms & conditions for 20% Fly Ash allocation to units manufacturing fly Ash
bricks, Blocks and Tiles.
1. The units manufacturing fly Ash bricks, and Tiles located within 300 KM
distance from Parli Thermal Power Station will be given priority while allocating
this fly ash. Further preference will be given to the units which are located within
300 km area of Power Station.
2. The fly ash lifting company should pay Rs. 144/- per MT as Infrastructure
Development Charges (IDC) in advance for allotted quantity before start of
month. Taxes will be applicable on IDC. In case he fails to lift allotted quantity
for any particular month then advance payment by them shall be considered in
their advance payment for next month.
3. Fly ash lifting company should pay Security Deposit of Rs.1,00,000/- (One
Lakhs ) which may be forfeited in case of any damage to the property of Parli
TPS and nonpayment of IDC against the fly ash lifted. Deposit should be paid
within 7 days from intimation and then order will be released for fly ash lifting.
4. An affidavit should be submitted by applicant on Rs.100/- Stamp Paper in view to
use of the fly ash for the purpose it has been taken. The format of affidavit is
attached here with. MAHAGENCO representative shall undertake factory / plant
visit of applicant to ascertain the purpose of use of fly ash for which it is
demanded / obtained.
5. Fly ash allotted shall be as per availability. This allocation shall be irrespective
of quality & quantity of fly ash.

No claims shall be entertained by

MAHAGENCO regarding allotted quantity & quality of fly ash.
6. Applicant should produce documents for fly ash utilization such as GST
certificate etc. to MAHAGENCO as & when required.
7. All MPCB MAHAGENCO, Road

Transport Authority, Local bodies other

statutory bodies terms & conditions for transportation & utilization of fly ash
which are applicable time to time shall be followed strictly.

8. MSGPCL reserves all rights regarding allocation of fly ash quantity. Allotted
quantity to applicant can be revised/canceled at any time based on performance of
applicant and such quantity shall be allotted to others.
9. Allotters should submit valid vehicle documents, driver license and authorization
letter to transporter before lifting of allotted fly ash quantity.
10. Allotters has to avoid spillage of ash while filling/transporting. If ash is spilled in
area, it is to be cleared by respective agency. The transport vehicle should be
routed through specified route only. As soon as ash carrying vehicle is out of
Parli TPS premises MSPGCL will not be responsible regarding any event related
with ash.
11. It is not allowed to unload fly ash anywhere in premises of Parli TPS and en-route
on the road side to avoid pollution and nuisance to public. In case of failure the
contractor shall to be solely responsible to all the action taken by concerned
authorities.
12. In case of any damage to any material / equipment belonging to Parli TPS during
the course of collection, transportation of ash, Allotters will have to pay full cost
of the same as decided by undersigned. Nonpayment of cost / compensation for
damage will lead to immediate cancellation of permission to lift fly ash.
13. There should not be any disturbance in generation of electricity, industrial peace
and industrial safety.
14. MAHAGENCO reserves right to recover all the amounts of penalties & charges
or any other recovery from security deposit.

Chief Engineer,
Thermal Power Station,
Parli-Vaijnath

