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प्रस्तार्िा  :-   

 कें द्र सरकारच्या पयार्रि र् र्ि िंत्रालयािे वििाकं 02.01.2014 रोर्जीच्या 

अवधसूचिेद्वारे अस े वििेश विल े आहेत की, औष्णिक र्ीर्ज विर्मिती कें द्रािंा 34 टक्कक्कयापेक्षा र्जास्त 

राख सिावर्णट िसलेला कच्चा िंकर्ा वि्रणि केलले्या कोशशाचा पुरर्ाा करार्ा र् या कें द्रािंी सुद्धा 

याच िर्जाचा कोशसा र्ापरार्ा, औष्णिक र्ीर्ज विर्मिती कें द्रािधील काबविचे उत्सर्जवि किी व्हार् े

यासााी उत्सर्जविाची किक िािके योर्ज्यात यार्ीत.   तसेच फ्लाय ॲशिुशे प्रिूषि किी व्हार् े

यासााी कें द्रीय पयार्रि र् र्ि िंत्रालयािे फ्लाय ॲशचा 100 टक्कके र्ापर करार्ा असे आिेश विल े

आहेत.  फ्लाय ॲशचे रुपातंर फ्लाय ॲश आधावरत उत्पाििािंध्ये कर्यात यार्,े  फ्लाय ॲश हर्ते 

पसरू िये याकवरता र्जास्तीत र्जास्त फ्लाय ॲश कशाप्रकारे उपयोगात आिली र्जाईल या संिभात 

शासिािे र्शेोर्शेी अवधसूचिा विगववित केल्या आहेत.  
  

वर्टा, ब्लॉक्कस, टाईल्स, र् इतर बाधंकाि सावहत्य उत्पावित करिाऱ्या  उद्योगांद्वारे कच्चा 

िाल म्हििू िृिेचे िोाया प्रिािार्र उत्खिि होत असते. त्यािुशे िृिेचा ऱ्हास होऊि  

पयार्रिास हािी पोच ूशकते.  सिर ऱ्हास टाश्यासााी र् िृिेचे (Soil) उत्खिि किी प्रिािात 

हो्यासााी कें द्रीय पयार्रि र् र्ि िंत्रालयािे Environment (Protection) Rules 1986 च्या 

कलि 5 (3) अिुसार  वि.14.09.1999 ची अवधसूचिा विगववित केली आहे र् सिर अवधसूचिेत 

वि. 27.08.2003 र् वििाकं 25.01.2016 च्या  अवधसूचिेद्वारे सुधारिा िेखील केली आहे. या 

अवधसूचिान्र्ये वलग्िाईट तथा कोशसा आधावरत औष्णिक वर्द्यतु प्रकल्पािंधूि बाहेर पििाऱ्या 

फ्लाय ॲशचा र्ापर वर्टा, ब्लॉक्कस, टाईल्स तसचे बाधंकािाच्या इतर सावहत्याचे उत्पािि 

कर्यात र् रचिात्िक उभारिीच्या कािात कर्याबाबत वििेश विले आहेत.  सिर वििेशाचं्या 

अिुषंगािे िहाराणरातील फ्लाय ॲश वर्वियोगाबाबतचे धोरि विवित करिे शासिाच्या 

वर्चाराधीि होते.   
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िहाराणराची र्ीर्ज विर्मितीची सध्याची स्थावपत क्षिता 31,170 िेगा र्टॅ इतकी आहे. 

िहाराणराच्या एकूि र्ीर्ज विर्मितीपैकी 71 टक्कके र्ीर्ज ही कोशशापासूि वििाि केली र्जाते. 

िेशातील औष्णिक र्ीर्ज विर्मिती प्रकल्पासााी र्ापर्यात येिाऱ्या कोशशािध्ये सुिारे 40 

टक्कक्कयापेक्षा र्जास्त राखेच े प्रिाि असल्यािुशे प्रचिं प्रिािात राख तयार होते.  शासिािे र्ीर्ज 

विर्मिती कें द्राचंी कायवक्षिता सुधार्यासााी आवि त्यािधूि उत्सर्मर्जत होिाऱ्या काबविचा प्रभार् किी 

कर्यासााी यापूर्ीच उपाययोर्जिा अंिलात आि्यास प्रारंभ केला असूि अत्याधुविक र् उच्च 

िर्जाचे तंत्रज्ञाि (Super Critical Technology) र्ापर्याबाबत सर्व िर्ीि औष्णिक र्ीर्ज विर्मिती 

कें द्रािंा बंधिकारक कर्यात आले आहे.  कें द्र शासिाच्या पयार्रि र् र्ि िंत्रालयाच्या वर्वर्ध 

अवधसूचिादं्वारे विगववित सूचिाचं्या अिुषंगािे राज्यातील औष्णिक र्ीर्ज विर्मिती कें द्रातील तसेच 

बायोिास प्रकल्पातील र् घिकचरा वर्द्यतु विर्मिती प्रकल्पातूि वििाि होिाऱ्या राखेच्या 

र्ापरासंिभात धोरि ारवर््याची बाब शासिाच्या वर्चाराधीि होती.  याबाबतचा प्रस्तार् वििाकं 

15.11.2016 रोर्जी झालेल्या िंत्रीिंिशाच्या बैाकीस सािर कर्यात आला होता.   त्यास 

िंवत्रिंिशािे काही सुधारिासह िान्यता विली आहे.   

शासि वििवय : - 

१. राज्यातील सर्व औष्णिक वर्द्यतु विर्मिती कें द्रातील/बायोिास प्रकल्पातील र् घिकचरा 
वर्द्यतु विर्मिती प्रकल्पातील राखेच्या र्ापरासंबंधीचे  धोरि-2016 या आिेशान्र्ये खालील प्रिािे 
विवित  कर्यात येत आहे.   
2.  कें द्र शासिाच्या पयार्रि, र्िे र् हर्ािाि बिल िंत्रालयािे Environment (Protection) 

Rules 1986 च्या कलि 3 (2) (v) िुसार वििाकं 14.09.1999 च्या अवधसूचिेिध्ये सुधारिा करुि  

वििाकं 25.01.2016 ची अवधसूचिा विगववित केली आहे. सिर अवधसूचिेिध्ये  कोशसा आवि 

वलग्िाईट र्र आधावरत औष्णिक वर्द्यतु कें द्रात वििाि होिाऱ्या राखेचा (Fly Ash)  र्ापर 

कर्यासंिभात   अद्ययार्त िुरुस्त्यािंध्ये फ्लाय ॲशचा र्ापर अवधक प्रभार्ी र् व्यापक स्तरार्र आवि 

लाभिायक कािािध्ये करार्ा, या राखेपासूि बाधंकाि क्षते्रात उपयुक्कत अशी उत्पाििे वििाि 

कर्यास तसेच राखेिुशे शेतातील िातीत सुधारिा कर्यास (Conditioning) अवधक प्रोत्साहि 

द्यार्,े पवरिाित: र्ायू प्रिूषि किी होईल र् राखेची वर्ल्हेर्ाट लार््यास र्जागाही किी लागेल.  अशा 

प्रकारच्या िागविशवक सूचिाचं्या सिार्शे आहे. त्यािधील वर्विर्मिणट सूचिा खालील प्रिािे आहेत 

(Specific) :- 

1. िूश अवधसूचिेत राखेचा र्ापर करिे बंधिकारक केलेले क्षते्र औष्णिक वर्द्युत 

कें द्रापासूि 100 वक.िी. वत्रज्येच्या पवरसरात होते.  ही ियािा आता 100 वक.िी. 
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र्रुि 300 वक.िी. अशी वर्स्तार्यात आलेली आहे. त्यािुशे कोशसा/ 

वलग्िाईटर्र आधावरत औष्णिक वर्द्यतु विर्मिती कें द्रापासूि 300 वक.िी. 

वत्रज्येच्या पवरसरात इिारती र् अन्य बाधंकाि करिाऱ्या सर्व संस्था 

(कंपन्या/फिव/वर्कासक) यािंा त्याचं्या बाधंकािाच्या कायात राखेची (Fly Ash) 

उत्पाििे र्ापरिे शक्कय होईल.  त्यािुशे आता अवधक व्यार्सावयकािंा राखेचा 

र्ापर कर्यास प्रोत्साहि विशेल.   

2. कें द्र शासिाच्या वििाकं 25.01.2016 च्या अवधसूचिेतील वियि क्र. 1 अिुसार  

औष्णिक वर्द्यतु कें द्रा (Thermal Power Plant) पासूि 100 वक.िी. च्या 

वत्रज्येिधील  फ्लाय ॲश र्ाहतुकीचा खचव औष्णिक वर्द्यतु कें द्रातफे केला 

र्जाईल.  या राखेपासूि बाधंकािासााी उत्पाििे तयार करिारे कारखािे, रस्ता 

बाधंिीचे प्रकल्प आवि शेतीच्या उपयोगासााी राख हर्ी असिारे शेतकरी यांिा 

100 वक.िी. अंतरापयंत र्ाहतूक खचव करार्ा लागिार िाही.  राखेचे र्ज े

र्ापरकते 100 वक.िी. पेक्षा र्जास्त पि 300 पेक्षा किी अंतरार्र आहे त्यांिा 

पुरवर््यात येिाऱ्या र्ाहतुकीचा खचव, र्ापरकते र् औष्णिक वर्द्यतु कें द्र याचं्यात 

50%- 50% या प्रिािात कर्यात येईल.  त्यािुशे राखेपासूि वििाि करिाऱ्या 

उत्पािकाचंा उत्पािि खचव किी होऊि त्याचं्या िंकिती किी होतील र् सिर 

उत्पाििे ग्राहकािंा परर्ििाऱ्या िरात उपलब्ध होतील.  सिर तरतुिीिुसार 

र्ीर्ज विर्मिती कें द्रारं्र राख र्ाहतूकीपोटी येिारा प्रचंि प्रिािार्रील खचव किी 

कर्याच्या दृणटीिे र्ीर्ज विर्मिती कें द्राच्या पवरसीिेतच र्जास्तीत र्जास्त राखेचा 

वर्वियोग करिे वहतार्ह ारते.    

3. कें द्र शासिाच्या वििाकं 25.01.2016 च्या अवधसूचिेत वियि 4  िध्य ेप्रधाििंत्री 

ग्रािीि सिक योर्जिेंतगवत रस्ते बाधंिीचे प्रकल्प आवि शासि वििीत प्रकल्प, 

िहात्िा गाधंी ग्रािीि रोर्जगार हिी कायिा-2005, स्र्च्छ भारत अवभयाि, शहरी 

र् ग्राविि  गृहवििाि योर्जिा इ. ज्यािध्ये वबल्टअप एरीया 1000 चौरस फूटापके्षा 

र्जास्त आहे अशी बाधंकािे तसेच िािविवित केललेे औद्योवगक र्साहती िंकर्ा 

इंिष्स्रयल पाकव  िंकर्ा वर्शेष आर्मथक पवरक्षते्रे (SEZS) यािधील पायाभतू सुवर्धा 

(Infrastructure)  बाधंकािे यािध्ये फ्लाय ॲश पासूि तयार केलेल्या वर्टा िंकर्ा 

अन्य सावहत्य र्ापरिे बंधिकारक आहे.  यािध्ये इिारती, रस्ते, धरिे, बंधारे 
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आिींचा सिार्शे आहे.  या प्रकल्पाचं्या र्जागेपयंत राखेची र्ाहतूक कर्याचा 

संपूिव खचव सबंंवधत औष्णिक वर्द्यतु विर्मिती कें द्राकिूि कर्यात येईल. 

4. उपरोक्कत अवधसूचिेच्या वियि क्र. 2 (a) अिुसार र्जी औष्णिक वर्द्यतु विर्मिती कें दे्र 

वििाि झालेल्या फ्लाय ॲशचा 100 टक्कके र्ापर / वर्ल्हेर्ाट वर्वहत केलेल्या 

वियिाद्वारे स्र्त:च करतात त्यािंा तेथील 20 टक्कके राख वर्टाचं्या उत्पािकािंा 

वर्िािूल्य िे्याची बंधिकारक तरतूि लागू होिार िाही. 

5. सिर अवधसूचिेच्या तारखेपासूि 3 िवहन्याच्या आत सर्व औष्णिक वर्द्यतु कें दे्र 

त्याचं्याकिे उपलब्ध असलेल्या फ्लाय ॲशच्या साायाची िावहती, स्र्त: हूि 

प्रिर्मशत करतील आवि त्यािंतर प्रत्येक िवहन्याला ती अद्ययार्त करतील.  

त्यािुशे र्ापरकत्याला फ्लाय ॲश कुाे र् वकती प्रिािात उपलब्ध आहे ते कशेल 

र् ते संबंवधत औष्णिक वर्द्यतु कें द्राकिे  संपकव  साधतील.   

6. औष्णिक वर्द्यतु कें द्रािंी फ्लाय ॲशच्या साायापयंत र्जा्यासााी र्गेर्गेशे 

र्ाहतूक िागव उपलब्ध करुि िेिे बंधिकारक केले आहे.   

7. वकिारपट्टीर्र स्थावपत कोशसा / वलग्िाईट आधावरत औष्णिक वर्द्यतु कें द्रािंी 

वकिारपट्टीचे रक्षि र् अन्य उपाय योर्जिा याचं्या बाधंकािािंा पािंाबा/ साहाय्य 

द्यार् ेर् थेट त्यात सहभागी व्हार् ेत्यािुशे राखेचा र्ापर र्ाढेल. 

8.  औष्णिक वर्द्यतु कें द्रािंा त्याचं्या र्जागेत िंकर्ा र्जर्शपास िंकर्ा शहरार्जर्श, 

फ्लाय ॲश आधावरत उत्पािि विर्मिती करिारे उद्योग, कारखािे स्थापि करिे 

बंधिकारक केले आहे.  ज्यािुशे राखेची र्ाहतूक किी प्रिािात होईल र् 

उत्पाििासााी राखेचा र्ापर कर्यास प्रोत्साहि विशेल. 

9.  राज्याचे संबंवधत क्षते्रीय सक्षि प्रावधकारी, 1 िश लक्ष िंकर्ा त्याहूि अवधक 

लोकसंख्येच्या शहरातील बाधंकािासााी फ्लाय ॲश आधावरत वर्टा इ. सावहत्य 

र्ापरिे बंधिकारक कर्यासााी इिारतीचे उपवर्धी (Bye-Laws) यािध्य े

िुरुस्त्या करतील.  यािुशे फ्लाय ॲश वर्टाचंा र्ापर हो्याची हिी विशेल.   

10.  राखेचा र्ापर करिे बधंिकारक केलेल्या पवरसरातील रस्ते बाधंिी िंकर्ा अन्य 

क्षते्र पायाभतू सूवर्धा प्रकल्पार्र बाधंकािाशी विगिीत असलेल्या कंत्राटिारास 

फ्लाय ॲशचा पुरर्ाा संबंवधत औष्णिक विर्मिती (TPP/TPS) कें द्रािधूि 

घेतल्याबद्दलचे प्रिािपत्र सािर केल्यािंतरच त्यांच्या कािाचे पैसे िे्यात 

येतील. 
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१1.  कृषी िंत्रालयाद्वारे शेतकऱ्यािंा शेत र्जवििीच्या िातीची गुिर्त्ता सुधार्यासााी  

      (Soil Conditioning) फ्लाय अॅशचा र्ापर कर्याबाबत प्रोत्सावहत कर्यात   

       येईल.  त्यािुशे फ्लाय ॲशचा र्ापर/िागिी र्ाढेल. 

      या सर्व (1 ते 11) तरतुिींची पूतवता कर्यासााी वि. 31.12.2017 पयंत 

कालियािा िे्यात आलेली आहे. तसेच कोशसा / वलग्िाईट आधावरत 

औष्णिक वर्द्यतु विर्मिती कें दे्र, 100 टक्कके फ्लाय ॲशचा र्ापर कर्यासह र्रील 

सर्व तरतुिीची पूतवता वि. 31.12.2017 पयंत करतील.  त्याचप्रिािे कें द्र 

शासिाच्या खालील सूचिाचंे  िेखील  सिर कें द्रािी  पालि करिे आर्श्यक 

आहे. 

 कें द्र शासिाच्या शाश्वत वर्कासाच्या (Sustainable Development) 

धोरिािुसार हर्ािािासंबंधी कृती योर्जिा र्जाहीर केली आहे.  त्यािुसार 

सकल घरेल ु उत्पाििािधूि (GDP) होिारी उत्सर्जविाची तीव्रता किी 

कर्याचा वििवय घेतला आहे.  उत्सर्जवि तीव्रता किी कर्याचे ध्येय 

गाा्यासााी कोशसा /Biomass/घिकचरा (Waste to Energy Project) 

आधारीत र्ीर्जविर्मिती प्रकल्पात वििाि होिाऱ्या फ्लाय ॲशचा 100 टक्कके 

र्ापर करिे या धोरिातंगवत अपेवक्षत आहे. 

 उपरोक्कत तरतिुी, कें द्र िंकर्ा राज्य िंकर्ा स्थाविक शासिाच्या बाधंकाि 

संस्थािंा तसेच खार्जगी िंकर्ा सार्वर्जविक क्षते्रािंा बंधिकारक असूि त्याचे 

अिुपालि करिे, त्याची हिी घेिे, फ्लाय ॲशच्या र्ापरार्र आधारीत 

बाधंकािाचंी संकल्प वचत्रे िंरू्जर करिे इ. र्जबाबिारी या संस्थाचंी असूि या 

संस्था संबंवधत राज्य प्रिुषि वियतं्रि िंिश िंकर्ा प्रिुषि वियंत्रि सविती 

यािंा र्ार्मषक अहर्ाल सािर करतील. 

 कें द्रीय वर्द्यतु प्रावधकरिाच्या अहर्ालािुसार सि 2014-15 िध्य े

िहाराणरातील एकूि 18336 िे.र्.ॅ क्षितेच्या 19 औष्णिक र्ीर्ज विर्मितीच्या 

कें द्रािध्ये 18.6257 िशलक्ष टि फ्लाय ॲश वििाि झाली. या अिुषंगािे 

योग्य धोरि अंिलात ि आल्यास राखेची  वर्ल्हेर्ाट लार्िे हे भवर्णयात एक 

िोाे आव्हाि असेल. 

 सिर धोरि र्षव 2016 ते 2020 या 5 र्षांसााी असूि त्यािंतर त्याचा 

आढार्ा घेऊि  पुढील विशा ारवर््यात येईल. 



शासि वििवय क्रिांकः धोरि 2015/प्र.क्र.537/ऊर्जा-4 
 

पृणा 17 पैकी 6  

3. धोरिाची उवद्दणटे  :  

राज्यात अखंवितपिे र् स्पधात्िक िरािे पुरेशी र्ीर्ज िे्याची सािावर्जक बावंधलकी 
पूिव करतािा कोितीही तिर्जोि ि करता फ्लायॲशचा 100 टक्कके र्ापर कर्यास 
प्रोत्साहि िेिे हे उवद्दणट साध्य कर्यासााी या धोरिात पुढील कृती सिावर्णट आहेत. 
3.1 फ्लाय ॲश चे व्यर्स्थापि सातत्य पूिव र् पयार्रि दृणया शाश्वत वर्कास पध्ितीिे 

होईल याची हिी घेिे. 

3.2 फ्लाय ॲशचा पयार्रिार्र वर्शेष करूि िािर्ी आरोग्यार्र होऊ शकिाऱ्या 

प्रभार्ाचे प्रिाि किीत किी ाेर्िे. 

3.3 उच्च कॅलोवरवफक िूल्य असलेला कोशसा र्ापरूि िंकर्ा अशा प्रकारचे वि्रणि 

करूि फ्लाय ॲशची विर्मिती किीतकिी प्रिािात ाेर्िे. 

3.4 फ्लाय ॲशचा एक संसाधि म्हििू र्जास्तीत र्जास्त उपयोग केला र्जार्ा यासााी 

प्रोत्साहि िेिे. 

3.5 फ्लाय ॲशचा र्ापर र् र्ाहतूक याबाबतच्या व्यर्स्थापि कायाच्या िािकांिध्ये 

सातत्यािे सुधारिा करिे. 

3.6 राज्याच्या औद्योवगक दृणया किी वर्कवसत भागात फ्लाय ॲश िुबलक प्रिािात 

उपलब्ध आहे, तेथे गंुतर्िकूीचा ओघ र्ाढवर्िे. 

3.7 औष्णिक वर्द्यतु विर्मिती कें द्राच्या पवरसरात राहिाऱ्या र् सिार्जाच्या सर्व स्तरातील 

सुवशवक्षत युर्कासंााी रोर्जगाराच्या अवधक संधी वििाि कर्यासााी स्थाविक 

उद्योर्जकािंा पााींबा िेिे. या कािात प्रकल्पग्रस्त व्यक्कतींिा प्राधान्य िेिे.  

राज्यातील पयार्रिाचे रक्षि करिे हे या धोरिाच ेउवद्दणट आहे र् र्षव 2022 पयंत 

“सर्ांसााी घर” हे ध्येय साध्य कर्यासााी परर्ििाऱ्या िरात फ्लाय ॲश 

आधावरत बाधंकाि सावहत्य उपलब्ध करुि िेिे. 

3.8 राखेिध्ये असिाऱ्या ज्या घटकािुंशे पयार्रिास हािी पोहच ूशकते अशा घटकाचंा 

शोध घेिे / ओशखूि काढिे र् त्यास प्रवतबंध करुि पयार्रिाचे संरक्षि करिे 

तसेच पयार्रिास पोषक घटकाचंी र्ाढ करिे. 

3.9 प्रशासकीय प्रावधकरिािे सातत्यपूिव र् योग्य वििवय घे्यासााी एक आराखिा 

तयार करुि योग्य ती अंिलबर्जार्िी करिे. 
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4. धोरिाची व्याप्ती (Scope)  : 

सिर राख उपयोवगता धोरिाची अंिलबर्जार्िी संपूिव राज्यात केली र्जाईल र् 

त्यािध्ये िहाराणर राज्यातील सर्व (शासकीय र् खार्जगी) वर्द्यिाि र् भवर्णयातील औष्णिक 

वर्द्यतु प्रकल्प तसेच घिकचरा वर्द्यतु प्रकल्प (Waste to Energy Project) र् बायोिास 

प्रकल्पािंाही सिावर्णट केल ेर्जाईल. 

5. विशि  :- 

5.1 िहाराणर हे राज्य फ्लाय ॲश आधारीत उद्योगातील गंुतर्िकूीसााी सर्ावधक 

पसंतीचे क्षते्र हो्यासााी एक आक्रिक, प्रोत्साहिपर िोहीि आखिे. 

5.2 राज्यातील गृहवििाि क्षते्राच्या फ्लाय ॲश आधावरत बाधंकाि सावहत्याच्या 

भवर्णयातील गरर्जा संपूिवपिे पूिव करिे. 

5.3  फ्लाय ॲशचा 100 टक्कके उपयोग करिे, त्याद्वारे वसिेंट, वर्टा इत्यािी उद्योग 

प्रवक्रये िधील काबवि उत्सर्जवि किी करिे. 

5.4 उद्योर्जकता र् िर्ीि कल्पकतािंा प्रोत्साहि िेिे : यासााी ज्ञाि / संशोधक कें दे्र र् 

कल्पिावर्स्ताराची सुवर्धा कें दे्र (Incubation Centre) यािंा राज्यातील राख 

असिाऱ्या र्जागी प्रोत्साहि िेिे. 

5.5 भारत सरकारिे र्षव 2030 पयंत आपल्या िेशातील उत्सर्जविाची तीव्रता सि 2005 

च्या र्जीिीपीच्या स्तरापेक्षा 30-35 टक्कके किी कर्याचे ध्यये ारर्ूि विले आहे.  

सिर ध्येय गाा्यासााी एक िहत्त्र्ाचा वहतकारी घटक म्हििू काि करिे.  
 

6. धोरि राबवर््यासााी प्रोत्साहि र् कायवर्ाही  :- 

   अ)  पयार्रिस्िेही व्यर्स्थापिासााी क्षिता र्ाढवर्िे, िूल्यात भर घालिे आवि फ्लाय    

ॲशचा उपयोग करिे. 

   ब) या वर्षयाच्या िावहतीचा प्रचार, प्रसार, प्रवशक्षि, तावंत्रक चचचेी व्यासपीाे, आवि 

कायवशाशा याचं्या िाफव त कर्यात येईल.  तसचे या वर्षयाच्या तंत्रज्ञािाची िेर्घेर् 

कर्यासााी एक व्यापक िावहतीचे र्जाशे (network) रच्यात येईल.  राखेची 

उपलब्धता, र्ापर र् राखेपासूि तयार केली र्जािारी उत्पाििे याची िावहती िेिे र् 

त्यावर्षयी र्जितेिध्ये र्जागरुकता वििाि करिे यासााी वर्वर्ध प्रसार िाध्यिे, 

म्हिर्जेच र्ृत्तपत्र,े रेिीओ, िूरवचत्रर्ािीच्या र्ावहन्या तसेच र्बेसाईट, इंटरिेट 

इत्यािी सािावर्जक िाध्यिातंूि र्जावहराती / लेख / िुलाखती / बातम्या इत्यािी 

िे्यात येतील.   
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   क)   फ्लाय ॲशच्या क्षते्रात सुरवक्षत व्यर्स्थापि तंत्रज्ञािाचा ष्स्र्कार केला र्जार्ा यासााी 

संशोधि र् वर्कास, िागविशवि र् इतर सोयी वििाि करिे र् त्यािंा प्रोत्साहि र् िित 

करिे. 

   ि)     राखेचा र्ापर र्ाढवर््यासााी िर्ी क्षते्रे, िव्या कल्पिा, िर् ेिागव शोधिे. 

   इ)    फ्लाय ॲशचा र्ापर करूि वटकाऊ र् किी खचाची बाधंकािे र् इतर पायाभतू सेर्ाचंे 

प्रकल्प वर्कवसत करिे. 

ई)      फ्लाय ॲशच्या वर्टा, वसिेंट आिंिचे उत्पािि संयुक्कत साहसी उपक्रिातूि (Joint 

          Venture) कर्यास िित करिे. 
 

7. धोरिाची अिंलबर्जार्िी  : 

 7.1 फ्लाय ॲश पवरषि ( Council ) गवात करिे  :-  राज्य शासि या धोरिाची प्रभार्ी 

अंिलबर्जार्िी कर्यासााी एक  फ्लाय ॲश पवरषि गवात करीत आहे.  या पवरषिेच े

अध्यक्ष, िुख्य सवचर् असतील तसेच अन्य वर्भागाचे सवचर् र् इतर क्षते्रातील तज्ञ, सिस्य 

म्हििू काि करतील.   फ्लाय ॲश र्ापराच्या तंत्रज्ञािातील तज्ञ, र्ीर्ज वििात्याचंे प्रवतविधी 

र् फ्लाय ॲश आधारीत लघु, िध्यि र् िोठ्या अशा उद्योगाचंे प्रवतविधी  यािंा या पवरषिेिध्य े

सिस्य म्हििू आिंवत्रत कर्यात येईल.  
 

 या फ्लाय ॲश पवरषिेची रचिा खालीलप्रिािे राहील : - 
 

अ.क्र. पि वर्भाग/संस्था 
1. अध्यक्ष िुख्य सवचर्, िहाराणर राज्य 
2. सिस्य अप्पर िुख्य सवचर्, वर्त्त वर्भाग 
3. सिस्य प्रधाि सवचर्, ऊर्जा वर्भाग 
4. सिस्य प्रधाि सवचर्, उद्योग वर्भाग 
5. सिस्य अप्पर िुख्य सवचर्, सार्वर्जविक बाधंकाि वर्भाग 
6. सिस्य सवचर्, िगर वर्कास वर्भाग 
7. सिस्य सवचर्, पयार्रि वर्भाग 
8. सिस्य सवचर्  अध्यक्ष र् व्यर्स्थापकीय सचंालक,  िहाविर्मिती कंपिी 
9. सिस्य व्यर्स्थापकीय संचालक, िहाराणर राज्य रस्ते वर्कास िहािंिश 

10. सिस्य िुख्य कायवकारी अवधकारी, िहाराणर राज्य गृह वििाि िंिश (म्हािा) 
11. सिस्य सिस्य सवचर्,  रार्जीर् गांधी वर्ज्ञाि र् तंत्रज्ञाि आयोग 
12. सिस्य फ्लाय ॲश व्यर्स्थापििधील तज्ञ 
13. वििंवत्रत सिस्य IPP असोवसएशि/वसिेंट कंपिी/र्ीटा फ्लाय ॲश आधावरत उद्योगांच्या 

संघटिाचंे प्रत्येकी एक प्रवतविधी यांिा एका र्षासााी चक्राकार पद्धतीिे 
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 फ्लाय ॲश पवरषि ही वर्वर्ध संस्था र् बाधंकाि क्षते्र इत्यािी यािध्ये र्गेर्गेळ्या प्रकारे 

केल्या र्जािाऱ्या राखेच्या उपयोगाचे अिुबोधि र् सतू्रसंचालि करिारी सिन्र्यक संस्था 

(Nodal Agency ) म्हििू काि करील. 

 र्ीर्जविर्मिती कंपन्या त्याचं्या िुख्यालयात तसेच प्रत्येक औष्णिक वर्द्यतुकें द्रात एक राख 

र्ापर कक्ष ( Ash Utilization Cell ) स्थापि करूि हा कक्ष केर्श राखेसंिभात वर्षयासााी  

सिर्मपत (Dedicated) असेल.   या कक्षाकिे या क्षते्रातील वर्वर्ध र्जबाबिाऱ्या सोपवर््यात 

येतील.  यािध्ये पिि व्यर्हार दृष्णटकोिािधूि ( Marketing Aspects ) फ्लाय ॲशची 

वर्क्री र् फ्लाय ॲश आधावरत उत्पाििाची वर्क्री यासंबंधीच्या कािाचंा सिार्शे केला 

र्जाईल.  राख र् राख आधावरत उत्पाििे बार्जारात इतर बाधंकाि सावहत्याप्रिािे िेहिी 

उपलब्ध असार्ीत याची काशर्जी हा कक्ष घेईल. 

 प्रत्येक र्ीर्ज विर्मिती कें द्रात, वर्शेषत: र्ीर्ज विर्मिती कें द्राच्या सिूहात, पाशीपाशीिे 

त्रैिावसक सभा आयोवर्जत केल्या र्जातील.   त्यात राखेच्या र्ापराच्या सर्ोत्कृणट पध्ितीच्या 

िावहतीची िेर्घेर् होईल र् संबंवधत वर्षयार्र चचा केली र्जाईल. 

 औष्णिक र्ीर्ज कें द्रातील राखर्ापर कक्ष, ॲशबंििधूि राख बाहेर काढ्याचा खचव (पािी, 

र्ीर्ज याचंे आकार इत्यािी ) यार्र लक्ष ाेर्ील. 

 औष्णिक र्ीर्ज कें द्रातील राख र्ापर कक्ष, कें द्रातील कोशशात प्रत्यक्ष राखेचे प्रिाि र् त्याचे 

र्ार्मषक सरासरी िूल्याचं्या आधारे राखेचा वहशेब ाेर्ले. 

7.2 राख वर्क्री बाबत िागविशवक तत्र् े :- 

१. कें द्रीय पयार्रि र् र्ि िंत्रालयाच्या वििाकं 14.09.1999 च्या अवधसूचिेिध्य े

वििाकं 25.01.2016 च्या अवधसूचिेद्वारे केलले्या सूधारिेिुसार, र्ीर्ज विर्मिती 

कंपन्या 20 टक्कके फ्लाय ॲश - वर्टा, ब्लॉक्कस, फरशा र् गृहवििाि / बाधंकाि 

उद्योगातील इतर सावहत्याच्या उत्पाििासााी वर्िािूल्य िेतील.   एखाद्या वर्वशणट 

र्ीट विर्मिती कें द्राची िागिी 20 टक्कयापेक्षा किी असल्यास, तेथील वशल्लक राख 

इतर र्ापराकवरता बार्जारात विवित केलेल्या िरािे िे्यात येईल.  

२. िात्र र्ीट उत्पािकािंा 20 टक्कके फ्लाय ॲश वर्िािूल्य िे्यापूर्ी र्ीर्ज विर्मिती 

कंपन्यािंी र्ीट उत्पािकािंा विलेल्या राखेपैकी वकिाि 70 टक्कके फ्लाय ॲश फक्कत 

र्ीटा तयार कर्यासााीच र्ापरली र्जात आहे र् ििीतील र्ाशूचा र्ापर पिूवपिे 

टाश्यात आला आहे आवि त्या ऐर्र्जी स्टोि क्रणि िस्ट र्ापरली आहे याची खात्री 

कर्यात येईल.  
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३. इको विक र्ल्िव बुलेटीिच्या अहर्ालािुसार भारतातील िातीच्या वर्टा (क्कले विक्कस) 

उद्योगाचे क्षते्र िरर्षी 24 िशलक्ष टि कोशसा र्ापरते.   म्हिर्जेच िेशातील एकूि 

कोशसा र्ापरापैकी 8 टक्कके कोशसा र्ीट क्षते्रात र्ापरला र्जातो.  सरासरीिे प्रत्येक 

1 लाख िातीच्या वर्टा (क्कले विक्कस) विर्मितीसााी 18 टि कोशसा र्ापरला र्जातो.  

फ्लाय ॲशचा 30 टक्कके र्ापर केला तर कोशशाचा र्ापर 12 टि इतका किी करता 

येईल.  म्हििू ज्या क्कले-फ्लाय ॲश र्ीट वििात्यािंी कोशसा र्ापर किी केला आहे 

आवि ज्याचंी वर्जल्हा उद्योग कें द्राच्या प्रिुख व्यर्स्थापकािंी (GM) वशफारस केली 

आहे; त्यािंा फ्लाय ॲश िे्यात प्राधान्य विशेल याची खातर र्जिा र्ीर्ज वििात्यािंी 

करार्ी. 

४. प्रत्येक औष्णिक वर्द्यतु कें द्रातील फ्लाय ॲशची वकिाि िंकित, आवि ॲश बंि 

वर्कवसत कर्याचा आकार फ्लाय ॲश पवरषिेच्या संितीिे स्थावपत केलेल्या 

सवितीशी  सल्ला िसलत करूि औष्णिक वर्द्यतु कें द्रािे विवित करार्ा.  या 

सवितीचे प्रिुख कॉपोरेट ॲश युटीलायझेशि सेलचे इि-चार्जव असतील र् सवितीचे 

िोि सिस्य कंपिीच्या िुख्य कायालयाचे प्रवतविधी िोि सिस्य संबंवधत औष्णिक 

वर्द्यतु कें द्राचे सल्लागार प्रवतविधी असतील.  

५. राखेच्या र्ापरात सुधारिा कर्यासााी र्ीर्ज वििाते, पााँि ॲश या प्रकारची राख 

एि.एच.ए.आय. / पी.िब्ल्य.ूिी / इतर बाधंकाि प्रकल्प यािंा पुरर्तील.   बाधंकाि 

सावहत्य म्हििू फ्लाय ॲशचा र्ापर कर्यासााी सी. पी. िब्ल्यू / पी.िब्ल्य.ूिी, 

बाधंकाि संस्था, भारतीय िािकसंस्था, रस्ते र् िहािागव र्ाहतूक, र्जलक्षते्र, रेल्र् ेर् 

खािकाि क्षते्र इ. चे तावंत्रक वििेश, िराचंी सचूी, िराचंे वर्शे्लषि, विवर्िा, 

कागिपत्रे आिींचे पालि करिे आर्श्यक आहे. 
 

8. कोशसा र् वलग्िाईट आधारीत औष्णिक र्ीर्ज विर्मिती कें द्रािी फ्लाय ॲश 

वर्क्यासंिभातील अटी :- 

8.1      वर्टा, ब्लॉक्कस िंकर्ा टाईल्स याचं्या उत्पािकािंा पााँि ॲश, प्राधान्यािे र्जशी र् र्जेथे 

आहे तेथूि या तत्र्ार्र वर्िािूल्य उपलब्ध करूि द्यार्ी.   या उत्पािकािंध्ये शेतकरी, िाती 

र् फ्लाय ॲशच्या वर्टा तयार करिारे उत्पािक, कें द्र र् राज्यातील रस्ते बाधंकाि करिाऱ्या 

संस्था, सार्वर्जविक बाधंकाि वर्भाग आवि पुिवभरि करिाऱ्या िंकर्ा खािी भरिाऱ्या संस्था 

याचंाही सिार्शे आहे. 
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     8.2    कें द्र शासिाच्या पयार्रि, र्ि र् र्जलर्ायू  िंत्रालयाच्या वििाकं 25 र्जािेर्ारी, 2016 

च्या  अवधसूचिेिुसार सर्व कोशसा िंकर्ा वलग्िाईट आधारीत  औष्णिक र्ीर्ज कें दे्र, त्याचंी 

वर्स्तार कें दे्र यािंी उत्पावित  होिाऱ्या 100%  फ्लाय अॅश र्ापराबाबत  विलले्या िागविशवक 

सूचिाचंी अंिलबर्जार्िी वििाकं 31 विसेंबर, 2017 पूर्ी करिे आर्श्यक आहे. 
 

9. धोरिाची राज्य फ्लाय  ॲश पवरषि िाफव त अिंलबर्जार्िी  :- 

  9.1      राखेच्या र्स्तूचे उद्योग सुरु करिे र् त्यासााी प्रोत्सावहत करिे  :- 

फ्लाय ॲश धोरिाचे पे्ररक सूत्रधार राज्य फ्लाय ॲश पवरषि असूि ते राज्याच्या  

बावंधलकीला योग्य ती विशा िेईल.  या बाधंीलकीिध्ये राज्यातील प्रवतभासंचाचा (Talent 

Pool) वर्स्तार करूि िीघव िुितीच्या ित्ताचंी (Assets) विर्मिती करिे, पायाभतू सुवर्धा 

र्ाढवर्िे आवि िर्ीि संशोधिाची र् उद्योर्जकतेची संस्कृती र्ाढर्िे आवि कायांचा सिार्शे 

आहे.  या अंिलबर्जार्िीसााी विशिच्या िाध्यिातूि खालील प्रिािे विवित उपक्रि राबर्ूि 

उत्तेर्जि िे्यात येईल.  

अ)     फ्लाय ॲश उपयोवगतेची औद्योवगक स्थशे (UTILIZATION  PARK) स्थापि  

कर्यासााी प्रोत्साहि िेिे र् तरतुिी करिे.  

ब)  फ्लाय ॲश आधारीत उद्योग संस्थासााी प्रोत्साहिे र् तरतुिी करिे. 

क)      संशोधि आवि वर्कास (R & D) तसेच िावर्न्यपूिव (Innovation) फ्लाय ॲश     

     संबंवधत उद्योग, उत्पाििे याकवरता Incubation Facility  स्थावपत करिे.  

ि) फ्लाय ॲश र्ापरािे हवरत तंत्रज्ञािाला  (Green Technology) प्रोत्साहि िेिे.  

इ) उद्योग व्यर्ष्स्थत सुरु कर्यासााी कायिे वर्षयक िागविशवि करिे. 

ई) िािर् संसाधिाचा वर्कास करिे, प्रशासकीय उपाय योर्जिा करिे.    
 

9.2     इतर संस्थाचं्या सहाय्यािे  घरे बाधंिी  / प्रकल्प उभारिी इत्यािंीसााी  राखेचा      

           उपयोग. 

  िहाविर्मिती कंपिीची सहाध्यायी कंपिी (Sister Concern company) 
िहाविर्मिती कंपिी राख व्यर्स्थापि सेर्ा िया. (MAHAGAMS)  ची स्थापिा केली 

आहे.  िहावििीतीचे त्यांचे र्गव -3 र् र्गव-4 विरृ्त्त किवचारी, कंत्राटी कािगार  

इत्यािंिसााी  गृह बाधंिीच्या  प्रस्तावर्त  प्रकल्पाची कायवर्ाही,  स्र्त:च्या र्जागेर्र 
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कर्याचे वियोर्जि आहे.   तसेच, म्हािा, एि. एि. आर. िी. ए., वसिको,  इत्यािी 

गृह बाधंिी क्षते्राशी संबंधीत संस्थाचं्या सहकायािे सिर  गृह वििाि  प्रकल्प  

राबवर््यात येतील िंकर्ा अशा प्रकारच्या कें द्र शासिाच्या  र् राज्य शासिाच्या 

संस्था / एर्जन्सी  िाफव तही हे प्रकल्प राबवर््याबाबत वर्चार कर्यात येईल.   

   म्हािा र् वसिको हे िहाराणर शासिाचे गृह बाधंिी र् िागरी वर्कास कर्याचे 

उपक्रि असूि या संस्थेद्वारे शासिाचे वर्वर्ध उपक्रि राबवर्ले र्जातात.  त्यािध्ये 

गरीब र् सािान्य लोकासंााी अल्प उत्पन्न, िध्यि उत्पन्न, र् उच्च उत्पन्न गट या 

प्रकारात घरे बाधंली र्जातात.  तसेच एखािी रवहर्ासी र्साहत बाधंली र्जाते.  अस े

करीत असतािा शासिाच्या र्जागेर्र िंकर्ा शासिािे अवधग्रहीत केलेल्या र्जागेर्र 

 विर्ासी िंकर्ा तत्सि बाधंकािास वर्शेष बाब म्हििू 2.5 पट चटईक्षते्र (2.5 Times 

FSI) शासिाकिूि प्रिाि केले र्जाते.  त्याच धतीर्र िहार्जेम्स ही िहाविर्मिती 

कंपिीची संलग्ि कंपिी असल्यािे या संस्थेचे ध्यये औष्णिक वर्द्यतु कें द्रािधूि 

वििाि होिाऱ्या फ्लाय ॲशचा र्ापर घरे बाधं्यासााी र् बाधंकाि सावहत्य तयार 

कर्यासााी करुि िहार्जेम्स कंपिीद्वारे त्याचं्या र्गव-3 र् र्गव-4 िधील विरृ्त्त 

किवचारी, कंत्राटी कािगार  इत्यािंीसााी घरे बाधं्याचंा उपक्रि राबर्िार 

असल्यािे एक वर्शेष बाब म्हििू िहार्जेम्स कंपिीला 2.5 पट चटईक्षते्र (2.5 Times 

FSI) िे्याचे प्रस्तावर्त आहे.  
 

10. राज्य  फ्लाय ॲश पवरषिे िाफव त आर्मथकेतर (Non-Fiscal) सहाय्य  : 

राणरीय र् आंतरराणरीय स्तरार्र फ्लाय ॲश उपयोवगता र्ाढवर््यासााी राज्य 

शासि भारतीय र् परिेशातील संयुक्कत प्रकल्पािंा प्रोत्साहि िेईल.  त्यािुषंगािे वर्िेशी 

गंुतर्िकूिारािंा त्याचं्या बौवद्धक संपिा संरक्षिाची हिी बौवद्धक संपिा कायद्यातंगवत िे्यात 

येईल.  भारतािे र्जागवतक व्यापार संस्थेसोबत करार कर्याची संिती विलेली असूि या 

करारातंगवत बौवद्धक संपिा कायिा वििाकं 01.01.1995 पासूि अंिलात आिला आहे.   या 

कायद्यान्र्ये बौवद्धक संपिेचे संरक्षि कर्यात येऊि आंतरराणरीय व्यापारात येिारे अिथशे 

टाशूि त्यात र्ृद्धी कर्याचे प्रयत्ि कर्यात येतील.   या कायद्याच्या वकिाि पातशी अंतगवत 

वर्वर्ध भागीिार संस्था, सभासि िेश याचंी न्यायीक व्यर्स्था र् त्याचं े वहतसंबंध या 

कराराअंतगवत सुरवक्षत केले र्जातील. 
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11. फ्लाय ॲश पवरषि आवि फ्लाय ॲशर्र आधावरत प्रकल्पासंााी आर्मथक सहाय्य  : 

11.1 कें द्र शासिाच्या पयार्रि र् र्ि िंत्रालयाच्या वििाकं 03.04.2007 च्या 

अवधसूचिेिुसार फ्लाय ॲशच्या वर्क्रीतूि आवि फ्लाय ॲश उत्पाििाच्या वर्क्रीतूि  

 प्राप्त होिारा विधी हा प्रत्येक वर्द्यतु विर्मिती कें द्राच्या स्र्तंत्र लेखा वर्भागातंगवत र्जिा 

केला र्जातो.  फ्लाय ॲश पवरषिेिाफव त फ्लाय ॲश धोरि प्रोत्साहि योर्जिा 

राबवर््यासााी लागिारा विधी वर्वर्ध वर्द्यतु विर्मिती कें द्रािंाफव त र्रील रक्ककिेच्या 

0.5 टक्कके हा ॲश वर्क्रीतूि उपलब्ध केला र्जाईल.    

11.2  कोशशार्र उपकर (Clean Energy Cess on Coal) -  कें द्र शासिािे वििाकं 

01.03.2016 च्या आिेशािुसार कोशशार्र प्रती टिास रुपये 400/-या िरािे एक 

उपकर लार्ला असूि त्याद्वारे राणरीय स्र्च्छ पयार्रि विधी तयार होतो.  त्याचा 

र्ापर स्र्च्छ उर्जेच ेतंत्रज्ञाि र् संबंवधत प्रकल्प यासााी केला र्जातो.  सि 2014-15 

पयंत एकूि रुपये 170.84 अब्र्ज इतका विधी र्जिा झाला असूि हा विधी स्र्च्छ ऊर्जा 

प्रकल्पासााी उपलब्ध आहे.   या विधीतूि राज्याच्या  राखेच्या र्ापरासंबंधी धोरिाच्या 

प्रोत्साहिाकवरता विधी विश्यासााी कोशसा िंत्रालय, भारत सरकार यािंा वर्िंती 

कर्यात येईल आवि हा विधी फ्लाय ॲश उपयोवगता धोरि उभारिीसााी फ्लाय 

ॲश पवरषिेिाफव त उपयोगात आि्यात येईल. 

11.3 राणरीय अिुकूलता विधी : (National Adaptation Fund) 

 कें द्र शासिािे  एक राणरीय अिुकूलता विधी स्थापि केला असूि त्यात प्रारंभी रुपये 

3,500 िशलक्ष इतका विधी र्जिा केला आहे.  सिर विधीचा र्ापर शेती, पािी, 

र्िीकरि या क्षते्रातील पवरष्स्थतीच्या गरर्जा भागवर््यासााी केला र्जातो.  सबंवधत 

िंत्रालयातफे खचव केलेल्या रकिेव्यवतवरक्कत या विधीतूि सहाय्य केले र्जाते.   फ्लाय 

ॲशचा 100 टक्कके र्ापर केल्यािुशे कोशसा आधावरत र्ीर्ज विर्मिती कें द्रातील 

प्रिूषि, र्वैश्वक उणितार्ाढ (globalwarming) आवि हर्ािाि बिल या सिस्याचंे 

अविणट प्रभार् किी कर्यासााी िित होिार असूि फ्लाय ॲश धोरिाच्या 

प्रसारासााी या विधीतूि पैसा उपलब्ध करूि द्यार्ा अशी वर्िंती कें द्र शासिाला 

कर्यात येईल. 

 सद्यष्स्थतीत सिर धोरि राबवर््यासााी लागिारी विधावरत रक्ककि विवित करिे 

शक्कय िाही.  ही रक्ककि कें द्र सरकारिे राज्य शासिाला विलेल्या वहश्यार्र 

अर्लंबूि राहील.  
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12. फ्लाय ॲश धोरि प्रभार्ीवरत्या राबवर््यासााी शासिाची कटीबद्धता  :- 
 िहाराणर शासि, या धोरिाची अंिलबर्जार्िी करूि 100 टक्कके फ्लाय ॲश    

र्ापर्याचे ध्येय साध्य कर्यासााी कटीबद्ध आहे. 

 राज्यातील सर्व औष्णिक वर्द्यतु विर्मिती कें दे्र, (कोशसा आधावरत/बायोिास  

आधावरत (Biomass)/घिकचरा वर्द्यतु विर्मिती प्रकल्प (Waste to Energy 

Project), शासिातील संबंवधत वर्भाग, फ्लाय ॲश आधावरत उत्पाििाचंे उत्पािक 

हे सर्व ध्येय साध्य कर्यासााी कटीबद्ध राहतील. 

 या धोरिाची अंिलबर्जार्िी प्रभार्ीपिे व्हार्ी यासााी एका स्र्तंत्र संस्थेकिूि या 

धोरिाचे िध्यार्धी िूल्याकंि प्रारंभी अिीच र्षािंतर र् 5 र्षािंतर कर्यात येईल.  

हे स्र्तंत्र संस्थेकिूि कर्यात येिारे हे िूल्याकंि सि 2016 ते सि 2020 या 

कालार्धीसााी असेल. 
 

13. फ्लाय ॲश उपयोवगता धोरिातंगवत शासिाच्या संबंवधत वर्भागािंी त्याचं्या अखत्यावरत 

करार्याच्या कायवर्ाहीबाबत तपवशल  पुढीलप्रिािे आहे :- 

उद्योग वर्भाग  :- 

 औष्णिक वर्द्यतु कें द्राच्या पवरसरात फ्लाय ॲशर्र आधावरत ज्या औद्योवगक र्साहती वििाि 

होतील त्यािंा िी + िर्जा िेऊि त्या अिुषंगािे सोयी सुवर्धा /सर्लती िे्याबाबत र् क्कलस्टरिध्य े

“िेगा प्रोर्जेक्कट” कवरता उद्योगाच्या सर्लती िे्याबाबत उद्योग वर्भागाकिूि आिेश विगववित 

कर्यात येतील.   तसेच वसिोष्स्पयर (Cenosphere) आधावरत उद्योगािंा चालिा िे्यासााी तसेच 

त्यािाध्यिातूि वियातीला प्रोत्साहि िे्यासााी उद्योग वर्भागाकिूि आर्श्यक कायवर्ाही कर्यात 

येईल.   

सार्वर्जविक बाधंकाि वर्भाग  :- 

औष्णिक वर्द्यतु कें द्रापासूिच्या 300 वक.िी. पवरसरातील क्षते्रात वििाि केलेले/ बाधंलेले 

रस्ते र् इतर पायाभतू सुवर्धा इत्यािंिच्या खचाची कंत्राटिारास अिायगी संबंवधत औष्णिक विर्मिती 

(TPP/TPS) कें द्रािधूि राख घेतल्याबद्दलचे प्रिािपत्र सािर कर्याशी र्जोि्यात यार्ी, असे 

प्रिािपत्र सािर केल्यािंतरच  त्याचं्या कािाचे पैसे िे्यात येतील.  अशा प्रकारच्या सूचिा कें द्रीय 

पयार्रि िंत्रालयािे वि. 25.01.2016 रोर्जी विगववित केलेल्या अवधसचूिेिध्ये िे्यात आलेल्या 

आहेत र् त्यािुसार सर्व िुख्य अवभयंत्यािंा सार्वर्जविक बाधंकाि वर्भागाकिूि सूचिा िे्यात आल्या 

आहेत. तसेच िहाराणर राज्य रस्ते वर्कास िहािंिशास रस्ते बाधंिी र् शासकीय इिारतींच्या 
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बाधंकािािध्ये  आय.एस. िािकाचं्या तरतुिीप्रिािे फ्लाय ॲशचा र्ापर करिे संिभात सार्वर्जविक 

बाधंकाि वर्भागाकिूि आर्श्यक सूचिा विगववित कर्यात येतील. 

गृह  वििाि वर्भाग  :- 

िहाराणर गृह वििाि र् क्षते्र वर्कास प्रावधकरि, झोपिपट्टी पुिर्मर्कास प्रावधकरि यािंा घर 

 बाधंिी क्षते्रातील सर्व बाधंकािासंााी कोरड्या राखेपासूि बिवर्लेल्या बाधंकाि सावहत्याचा 

र्ापर प्राथम्यािे  करिेबाबत गृह वििाि वर्भागािाफव त िागविशवक सूचिा िे्यात येतील. 

िगर वर्कास वर्भाग  :-   
 िहािगर पावलका क्षते्रातील 1 िश लक्ष िंकर्ा त्याहूि अवधक लोकसंख्या असलेल्या 
शहरातील बाधंकािासााी फ्लाय ॲश आधावरत बाधंकाि सावहत्य र्ापरिे बंधिकारक कर्यासााी 
इिारतींचे उपवर्धीिध्ये (Bye- Laws) िुरुस्त्या कर्याबाबत िहािगरपावलकािंा सूचिा िे्यात 
येतील. तसेच, िहािगरपावलका र् िगरपावलका क्षते्रातील रस्त्याचं्या बाधंकािासााी अथर्ा 
िुरुस्तीसााी राखेचा र्ापर कर्यासााी िगर वर्कास वर्भागाकिूि  सूचिा िे्यात येतील. 
 

पयार्रि वर्भाग :- 
     बंि कंटेिर िधूि राखेची र्ाहतूक करिे, प्रिूषि वियंत्रि उपकरिाचंी कायवक्षिता 
र्ाढवर्िे, पयार्रिाचे संरक्षि कर्यासााी बाधंकािात फ्लाय अशॅच्या र्ापरास प्राधान्य िेिे र् 
र्ापरात िसलेले राख बंधारे शास्त्रोक्कत पद्धतीिे बंि कर्यासााी िहाराणर प्रिूषि वियंत्रि िंिश 
यािंा पयार्रि वर्भागाकिूि िागविशवक सूचिा िे्यात येतील.  तसेच फ्लाय ॲश आधावरत 
उद्योगािंा अथव सहाय्य िे्याबाबत तसेच फ्लाय ॲशच्या क्कलस्टरच्या उभारिीसााी एस.पी.व्ही 
(Special purpose Vehicle) वर्द्यतु विर्मिती प्रकल्प, उद्योर्जक इ. यांच्या सहभागािे  प्रस्तार् 
सािर कर्यात येईल.  र्ीटा र् इतर बाधंकाि सावहत्यािध्ये र्ाशूचा उपयोग थाबंवर््यासााी 
आर्श्यक ते आिेश विगववित कर्यात येतील.   
र्जलसंपिा वर्भाग  :- 
 पाटबंधारे वर्कास िहािंिशे यािंा धरिे, बधंारे इत्यािंिच्या बाधंकािांिध्ये फ्लाय ॲश चा 
र्ापर करिेबाबत या वर्भागाकिूि िागविशवक सूचिा िे्यात येतील. 
कृषी वर्भाग  :- 
 कृषी आयुक्कतालयािाफव त शेतकऱ्यािंा शेत र्जिीिीचा पोत सुधार्यासााी फ्लाय ॲशचा 
र्ापर कर्याबाबत प्रोत्सावहत कर्यात येईल. 
वर्त्त वर्भाग  :- 
 फ्लाय ॲश आधावरत उद्योगािंा सध्या VAT  िाफी िे्याबाबत वर्त्त वर्भागाकिूि  कायवर्ाही 
कर्यात येईल र् GST लागू झाल्यार्र कें द्र शासिाच्या धोरिािुसार अंिलबर्जार्िी होईल.   
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गृह वर्भाग (पवरर्हि) :- 
वर्द्यतु विर्मिती कें द्राच्या 5 वकलोिीटर वत्रज्येच्या आत राखेर्र आधावरत उद्योग आवि 

क्कलस् टरिध्ये स्थावपत उद्योग यािंा रक, रॅक्कटर र् इतर र्ाहिािंध्ये राखेची र्ाहतूक कर्यासााी 
परर्ािगी िे्यात येईल.  परंतु उघिया र्ाहिातूि र्ाहतूक कर्यासााी परर्ािगी िे्यात येिार 
िाही.  5 वकलो िीटर ते 300 वकलो िीटर वत्रज्या िंकर्ा त्याच्या बाहेर असिारे उद्योग यािंा राख 
फक्कत बंविस्त बल्कर िधूिच र्ाहतूक करार्ी लागेल.   सिरची र्ाहतूक करतािा र्ाऱ्यािे राख 
उिूि र्जितेची गैरसोय र् प्रिूषि होऊ िय ेयासााी तािपत्री िंकर्ा प्लास्टीकिे आच्छािीत करिे 
बंधिकारक राहील.   सिर वर्भागातफे क्षते्रीय कायालयािंा योग्य त्या सूचिा विगववित कर्यात 
येतील र् त्याची किक अिंलबर्जार्िी कर्यात येईल. 
र्ि वर्भाग  :- 

र्ृक्षा रोपि र् र्ृक्ष संर्धविाची कािे िहाराणर राज्य र्ि वर्कास िहािंिश (FDCM) िंकर्ा 
सािावर्जक र्िीकरि वर्भागािाफव त कर्यासााी सूचिा िे्यात येतील.    
िहसूल वर्भाग :- 

फ्लाय ॲशर्र आधावरत उद्योगासंााी शासकीय र्जिीि भािेपट्टीिे िेिेबाबत प्रचवलत 
धोरिािुसार शासिाचे सक्षि प्रावधकारी / संबंवधत वर्जल्हावधकारी याचंेिाफव त कायवर्ाही कर्यात 
येईल.   
ग्राि वर्कास र् र्जलसंधारि वर्भाग  :- 
 प्रधाि िंत्री ग्राि सिक योर्जिे अंतगवत  संशोधि र् वर्कासाच्या कािात राणरीय वर्कास 
संस्थेकिूि िंरू्जर कर्यात येत असलेल्या कािात आय.आर.सी.एस.पी. 58 प्रिािे वसिेंट 
कााँक्रीटच्या  रस्त्यात 15 ते 50%  सीिेंट ऐर्र्जी  फ्लाय ॲशचा र्ापर कर्यात येतो.   तसेच,  िर्ीि 
रस्ते बाधंिीत  िाती  किकुर्त असल्यास (CBR 5% पेक्षा किी असल्यास) सिर िातीचे  दृढीकरि 
(STABILIZATION) कर्यासााी फ्लाय ॲशचा र्ापर कर्यात येतो.   त्याच धतीर्र िुख्यिंत्री ग्राि 
सिक योर्जिेिधील कािात  फ्लाय ॲशचा र्ापर करिे बंधिकारक कर्याबाबतच्या िागविशवक 
सूचिा ग्राि वर्कास वर्भागाकिूि विगववित कर्यात येतील.  
अल्पसंख्याकं वर्कास वर्भाग  :-  
 अल्प संख्याकंाचं्या सािावर्जक, शैक्षविक र् आर्मथक प्रगतीसााी वर्वर्ध योर्जिातंगवत, या 
शासि वििवयाचा आधारे, संबंवधत यंत्रिेत आर्श्यक त्या कायवर्ाहीच्या सूचिा िे्यात येतील. 
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हा शासि वििवय, िहाराणर शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थशार्र 
उपलब्ध कर्यात आला असूि त्याचा संकेताकं क्र. 201612211128022610 असा आहे.  हा 
आिेश विर्जीटल स्र्ाक्षरीिे साकं्षावंकत करुि काढ्यात येत आहे.   
 िहाराणराचे राज्यपाल याचं्या आिेशािुसार र् िार्ािे  
 
 

( वर्. ि. रारु्जरकर ) 
                                                                  अर्र सवचर्, िहाराणर शासि 
प्रत -  

1. िा. राज्यपाल याचंे प्रधाि सवचर्, रार्ज भर्ि िंुबई 
2. िा. िुख्यिंत्री याचंे प्रधाि सवचर्, िंत्रालय, िंुबई  
3. िा. िुख्य सवचर्, िहाराणर राज्य, िंत्रालय, िंुबई 
4. िा. िंत्री (ऊर्जा) याचंे खार्जगी सवचर्, िंत्रालय, िंुबई 
5. िा. राज्यिंत्री (ऊर्जा) याचंे खार्जगी सवचर्, िंत्रालय, िंुबई 
6. सर्व िंत्रालयीि वर्भाग 
7. िहालेखापाल (लेखापवरक्षा)-1, िहाराणर िंुबई-400020 
8. िहालेखापाल (लेखा र् अिुज्ञयेता)-1, िहाराणर, िंुबई-400020 
9. िहालेखापाल (लेखा र् अिुज्ञयेता)-2, िहाराणर, िागपूर 
10. िहालेखापाल (लेखापवरक्षा)-2, िहाराणर, िागपूर 
11. अवधिाि र् लेखावधकारी, र्ादें्र (पूर्व) िंुबई-400051. 
12. अवधिाि र् लेखावधकारी, िंुबई 
13. विर्ासी लेखा पवरक्षा अवधकारी, िंुबई 
14. संचालक, लेखा र् कोषागरे, िंुबई 
15. िुख्य लेखापवरक्षक, स्थाविक विधी लेखा, कोकि भर्ि, िंुबई 
16. अध्यक्ष र् व्यर्स्थापकीय संचालक, िहाराणर राज्य वर्द्यतु विर्मिती कं. िया., प्रकाशगि,  
      र्ादें्र (पूर्व), िंुबई-51. 

     17. अध्यक्ष र् व्यर्स्थापकीय संचालक, िहाराणर राज्य वर्द्यतु वर्तरि कं.िया., प्रकाशगि, र्ादें्र  
           (पूर्व) िंुबई-51. 
     18. अध्यक्ष र् व्यर्स्थापकीय संचालक, िहाराणर राज्य वर्द्यतु पारेषि कं. िया., प्रकाशगंगा,  
            र्ादें्र (पूर्व) िंुबई-51. 
     19. व्यर्स्थापकीय संचालक,  िहाराणर राज्य वर्द्यतु िंिश सुत्रधार कंपिी िया., प्रकाशगि,  
            र्ादें्र (पूर्व), िंुबई-  51 
     20. ऊर्जा वर्भागातील सर्व कायासिे 
     21. विर्ििस्ती (ऊर्जा-4)  
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