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१. पररचर्   

श्री रेणकुा िगुिा तलतमटेड (एि.आर.एि.एल) ने १२५० टीिीडी क्षमिेनिुार २००८-२००९  िाली  ऑपरेिन िरुू 

केले. तवद्यमान र्तुनट पवूी गोदावरी दधुाणा एि.एि.के तल. द्वारे चालवले  िाि होिे आतण १९९२ च्र्ा िरुुवािीि 

आिवानी बाांधण्र्ाि िरुवाि केली होिी.  

एि.आर.एि.एल व्र्वस्थापन िध्र्ा अतस्ित्वाि अिलेल्र्ा  िाखर कारखान्र्ाचा  तवस्िार  १२५० टन/तदन  िे  ५००० 

टन/तदन, िहवीि तनतमािी १५ मगेावटॅ आतण  ६० तकलो ली./तदन,  आिवानी/ इथेनॉल प्रकल्प तवस्िार प्रस्िातवि करि 

आह.े प्रस्िातवि ६० तकलो ली./ तदन,  आिवानी मध्र् ेतकण्वन, बहुदा दाब तडतस्टलिेन तिस्टम, बार्ो डार्िसे्टर, 

बाष्ट्पीभवन आतण बार्ो-कां पोतस्टांग कार्ारि होिील. िाखर कारखान्र्ाद्वारे, आिवानी तवभागाि मळी  परुवली िाईल, 

िर को-िनरेिन, बॉर्लर आतण टबााईन प्रस्िातवि िाखर आतण तडतस्टलरी पलाांटला स्टीम व वीि परुविील. 

२. प्रकल्प स्थान 

प्रस्िातवि प्रकल्पाच ेतवस्िारीकरण विद्यमान कारखाच्र्ा पररसरात असेल. कारखाना सि ेक्रमाांक २७६, २७७, २७८, 

२७९, २९८ आतण ३२३ गाि ििेनांद्रा, तालकुा पाथरी, परभिी वजल्हा, महाराष्ट्र येथे तस्थि आह.े प्रकल्प 

भौगोवलकदृष््टया रेखाांश १९°१६'१०.५३ "  उत्तर, अक्ाांश ७६°२६'१३.६०"  दतक्षण  येथे वस्थत आह ेव िमदु्रिपाटी 

पािनूची उांची ४४० मी इिकी आह.े   
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मवद्यमान साखर कारखाना 

 

िुनी आसवानी 

 

           मोलर्ासेस ट ांक                                                  स्पे्र पौंड 

आकृती ४: शवद्यमान फॅक्टरीची छार्ाशचते्र 
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३. प्रकल्पाची मुख्र् वैशशष््टरे् 

तक्ता १: प्रकल्पाची आशण पर्ायवरणशवषर्क सांशिप्त माशिती  

 

घटक िििन   

उत्पादने  अवस्तत्िात अिलेली गाळप क्मता: १२५० टन/तदन   

प्रस्तावित: ५०००   टन/तदन   

प्रस्तावित वीि तनतमािी १५ मगेािटॅ 

आिवानी:  ६० तकलो ली /तदन (ईएनए /आरएस/एए/इथॅनॉल)  

िाखर  ५००० (टन प्रति तदन) ५२० 

बगिॅ  (टन प्रति तदन) १४०० 

प्रेि  मड (टन प्रति तदन) (४.० %) २०० 

मळी   (टन प्रति तदन)  ५.५ % २७५ 

B  मळी (६.५ % टन प्रति तदन ) ३२५ 

कामकािाचे तदवि िाखर कारखाना गळीि हांगाम :  १६०  वििस    

सहृिीज तनतमािी : १६०- १९० वििस ,  आिवानी : २७० वििस   

मळीची  गरि मळी २४० टन/तदन   

धान्य  १६०  टन/तदन   

हांगामाि  उिाचा रि  १०००  टन/तदन   

पाण्यािी आिश्यकता 

   

िाखर कारखान्र्ािाठी  ३०० मी३/तदन  

मळी व उिाचा रि वर आधाररि  आिवानीिाठी  ४७५ मी३/तदन  

तकां वा धान्र्ावर आधाररि आिवानी िाठी ६६१ मी३/तदन   

पािी स्रोत  गोिािरी  नदी   ८.२ वकमी ( पाणी परवाना तमळवण्र्ाचे काम िरुु आह)े 

बॉर्लर िध्र्ा अतस्ित्वाि अिलेला िाखर कारखान्र्ाचा  बॉर्लर: ४० टन/ िाि  

आतण नवीन प्रस्िातवि १०० टन/ िाि  (हांगामादरम्र्ान १०० टन/ िाि  

बॉर्लर ऑपरेिनमध्र्े  अिेल आतण गळीि हांगाम नििाना ४० टन/ िाि   

बॉर्लर ऑपरेिनमध्र्े  अिेल) 

टर्ािइन जनरेटर १५ मगेािटॅ 

विझले जनरेटर िध्र्ा अतस्ित्वाि अिलेला  ५०० kVA  & नवीन प्रस्िातवि १००० 

इांधन  

 

बगिॅ :  ११५० टन/तदन 

कोळिा :  ७४५  टन/तदन 

बार्ोगिॅ :  ९७९ मी३/ िाि 

वाफ िाखर कारखान्र्ािाठी : ८२ टन /िाि 
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आिवानी िाठी   १५  टन /िाि 

बॉर्लर डीएररएटर -  ३ टन /िाि 

कारखान्र्ािील  एकूि  प्रदतूषि िाखर कारखाना:  ४३०  मी३/तदन   

मळीवर आधाररि आिवानी  :  ११९०  मी३/तदन  ( स्पेंट  वॉि, स्पेंट  लीि, 

कां डेन्िट)  तकां वा धान्र्ावर आधाररि : १०४० मी३/तदन  (स्लोप स्पेंट  लीि, 

कां डेन्िट )  

राख िध्र्ा तनमााण होणारी  बगिॅ  राख:  ४.२  टन/तदन   

प्रस्िातवि  तनमााण होणारी    बगिॅ  राख :  १५.७   टन/तदन   

ए.टी.पी   मधील गाळ   प्रदतूषि पाणी व्र्वस्थापनामधून तनघणारा गाळ हा खि तनतमािी प्रतक्रर्ेमध्र् े

वापरला िाईल 

वार् ूप्रदषूण तनर्ांिक उपार् प्रस्िातवि १०० टन/ िाि बॉर्लर ( तचमणी ची  उांची ६५ मी) िाठी   

इलेक्रोस्टॅतटक  प्रेतितपटेटर बिवले िाईल.  

िध्र्ा अतस्ित्वाि अिलेल्र्ा बॉर्लर िाठी ४० टन/िाि  (तचमणी उांची  ३३ 

मी)  वटे स्क्रबर तह  हवा प्रदषूण तनर्ांिण  प्रणाली कार्ारि आह े 

मनषु्ट्र् बळ विद्यमान मनषु्ट्यर्ळ साखर ८०  कुशल आवि अकुशल ४०० 

प्रस्तावित प्रकल्पासाठी कुशल १०० आवि अकुशल १५० 

एकूण प्रकल्प खचा रु. २२७.७१  करोड 

पर्ाावरण व्र्वस्थापनाचा     

भाांडवली  खचा  

रु.२४.४६   करोड 

पर्ायवरर्णामवर्र्ी 

जिळिे गाांि दवेनाांद्रा  १.०  तकमी पवूा तदिेि पवूा 

जिळिे शहर / शहर पाथरी  ०.७ तकमी  दतक्षणिे 

जिळचा  राष्ट्रीय महामागि एनएच - २२२  अांबड-मनवथ  रस्िा  ०.८ तकमी. दतक्षणिे 

जिळिे रेल्ि ेस्टेशन रेल्ि ेस्टेशन परभिी ३५ वकलोमीटर, मनिाथ १५ वकमी 

जिळिे विमानतळ श्री गरुु गोवर्ांि वसांह विमानतळ ९५ वकमी आग्नेर्ेि 

१० वकमी वत्रज्यामध्ये राष्ट्रीय 

उद्याने, सांरवक्त िन / सांरवक्त िन, 

िन्यजीि अभ्यारण्य, र्ायोस्फीअर 

आरवक्त, िाघ / एवलफां ट 

आरवक्त, िन्यजीि कॉररिॉर इ. 

प्रकल्प क्षेिाच्र्ा १० तकमीच्र्ा आि  कोणिेही  नाही 

१० ज्यामध्ये  निी/ पाण्र्ाचे स्िोि गोिािरी: पतिमकेडे ८.२ वकमीवर 
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४. प्रमिर्ा 

साखर 

साखर कारखान्याांच्या प्रतक्रर्ेिील मखु टपपे म्हणि े रस काढि,े उकळवण,े क्लॅररतफकेिन, र्ाष्ट्पीभिन, 

वक्रस्टलायझशेन, आवि िेतन्रफ्र्गुिेन. 

 

आसवानी  

अल्कोहोल उत्पािनात मखु्यतः खालील विलेल्या टपपर्ाांचा समािशे आह.े 

 मळी परुवठा व त्र्ाचे विन करण े

 मळी मध्र्े र्ोग्र् प्रमाणाि पाणी तमिळण े 

 र्ीस्ट च्र्ा मदिीने आांबवण े  

 ऊधिपातन प्रवक्रयेतनू अल्कोहोल  

तकां वा 

धान्र्ावर आधाररत - आसवानी रु्मनट  

प्रतक्रर्ेि मखु्र्त्व ेखालील पातहयार्ाांचा िमाविे आह े

 धान्र् िाठवण 

 धान्र्ाची स्िच्छता, िळि ेआवि पीठ हाताळिी 

 स्लरी िर्ार करण ेव द्रवीभवन 

 सॅकतक्रतफकेिन व फरमेंटिन   

 मल्टी प्रेिर तडतस्टलेिन 

 ऊधिपातन प्रवक्रयेतनू अल्कोहोल  

 

वीि मनममयती 

बगिॅ बॉर्लर मध्र्े िाळले िािे. त्र्ािनू िर्ार होणारी उष्ट्णिा  तह पाणी उकळण्र्ािाठी  व वाफ िर्ार करण्र्ािाठी 

वापरली िािे. टबााईन ह ेवाफेवर चालिे व टबााईन िनरेटर चालविो आतण िनरेटर वीि िर्ार करिो. 
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५. पर्ायवरणशवषर्क वणयन 

प्रकल्प पररिरािील तवतवध पर्ाावरणीर् घटकाांचा मािि २०१९ ते मे २०१९ या कालािधीिा अभ्यास केला गलेा. 

पर्ाावरणाच्र्ा  मलूभतू अध्ययनासाठी पर्ाावरण वन,आतण िलवार् ूमांिालर्ाने  तदलेली  मागििशिक तत्त्ि,े ताांवत्रक 

ई.आय.ए मागििशिक तत्ि ेर्ाांचे मागादिान घेिले.  

तक्ता ३: पर्ायवरर्ण मनरीक्षर्णाचे मनरीक्षर्ण 

पयाििरि गिुधमि दखेरेख वारांवारिा घटक मनरीक्षर्ण 

हिामानशास्त्र 

 

मायक्रोप्रोसेसर 

आधाररत हिामान 

वनरीक्ि स्टेशन 

सतत ताशी रेकॉवििं 

 

िाऱ्यािी विशा वार्व्र्े  कडून, पतिमकेडून व नैऋत्र्ेकडून    

कमाल िापमान ४४.३ 

तकमान  िापमान. ९.६ 

िापेक्ष आद्रािा २४ - ८३  % 

पर्जर्ान्र् मातिक एकूण वातषाक िरािरी ९६२.८ मी मी 

हवचेी गणुवत्ता  ९ स्थाने 

२४ तासाांिे नमनुे 

३ मवहने आठिि्यात 

िोनिा (मार्क्रोग्रॅम  

घन.मी.) 

पी. एम. १० कें द्रीर् प्रदषूण तनर्ांिण मांडळाच्र्ा मानकानिुार 

मर्ाादिे पी. एम. २.५ 

िल्फर  डार्ॉक्िाईड 

नार्रोिन  

ऑक्िाइड्ि 

पािी गिुित्ता 

(भजूल आवि 

पषृ्ठजल) 

 

हांगामाि एकदा (११ 

तठकाणी) (भौतिक, 

रािार्तनक आतण 

ितैवक घटक) 

पी. एच ई. कोलार्, पाण्र्ाची कातठण्र् पािळी व 

पाण्र्ािील घन पदाथा वगळिा िवा घटक 

मार्ाादचे्र्ा आि आहिे. 

टी डी.एि. 

ति. ओ. डी. बी. 

ओ. डी. 

ई. कोलार् 

माती गिुित्ता 

 

हांगामात एकिा ८ 

वठकािी  

 

माती प्रकार आवि 

पोत, भौवतकी-

रासायवनक गिुधमि 

काळी िे िपतकरी तचकणमािी चाांगली पाणी 

धारण क्षमिा आह,े हवेी मटेल प्रदषूणाचे लक्षण  

आढळले नाही.. 

ध्वनी िीव्रिा हांगामात एकिा ९ 

वठकािी (िीर्ी मध्ये 

ध्िनी पातळी (अ) 

तदविा ४४.३ - ५५.२ 

रािी  ३२.२  – ४७.५ 

ितमनीचा वापर  ितमनीच्र्ा 

अभ्र्ािािाठी 

मातहिी आतण िमीन 

वापर वगीकरण 

र्हुताांश जमीन कृषी जमीन  
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पयाििरि गिुधमि दखेरेख वारांवारिा घटक मनरीक्षर्ण 

प्रोिके्ट क्षेिावर 

एकदा भटे      

भवूिज्ञान ि 

हडै्रोिओलॉति 

 

अभ्यास काळात 

एकिा 

 

प्रोिके्ट क्षेिाचे 

भतूवज्ञान व 

हार्ड्रोलॉति 

बेिाल्टीक लाव्हा प्रवाहाांमळेु, डेक्कन रॅप वरील 

भिूल मखुत्व ेवअेथेरेड व फॅ्रक्चडा  भागाखाली ५-

१०  मी. खोलीवर आढळिे. गाळाची मािी फार 

थोड्र्ा प्रमाणाि आढळिे.    

जवैिक  पर्ाावरण 

 

१० वकमी तििचे्र्ा 

अभ्यास क्षेिाि     

िनस्पती व प्रावि  

ची मातहिी गोळा 

करण.े 

बाभळू, ल िंब, तरवड, काशीद, िाम्रतिांबी, वड, 

तपांपळ,  उांबर .       

वडेा राघ,ू खाटीक, मनैा, ब्राह्मणी मनैा, पोपट ई.   

िामातिक-आतथाक  

पररवस्थती  

 

१० वकमी तििचे्र्ा 

अभ्यास क्षेिाि     

िामातिक-आतथाक 

मातहिी गोळा करण.े 

स्िच्छतेच्या सवुिधा असमाधानकारक आहते, 

िीज परुिठा सवुिधा जिळजिळ िवा गावाि  

उपलब्ध आहिे, पािी परुिठा आह,े प्राथवमक 

आरोग्य कें द्र आवि उप कें द्र प्राथवमक आरोग्य 

उपलब्ध आह.े  
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आकृती ५: पर्ायवर्णीर् अभ्र्ासा दरम्र्ान घेतलेली छार्ामचते्र 

६. पर्ाावरणाांवर  होणारे अपेतक्षि पररणाम 

तक्ता ४: अपेमक्षत पररर्णाम 

पर्ायवरर्णमवर्र्क पैलू अपेशित पररणाम 

वारू्   पर्ायवरण प्रतक्रर्ेिनू तनघणारे गिॅेि,  वाहनािनू व  मालवाहिकू  तनघणारे धतूलकणाांचे  व  

तचमणीिनू तनघणायार्ा धरुाच ेर्ोग्र् तनर्ांिण न केल्र्ाि  वार्ू प्रदषूणाि पािळीि वाढ 

होण्र्ाची िांभावना आह े

पार्णी पर्ायवरर्ण िाांडपाण्र्ाची र्ोग्र् तवल्हवेाट न लावल्र्ाि पाण्र्ाचे प्रदषूण होऊन त्र्ाचे  मानवी  

आरोग्र्ावर व िभोविालच्र्ा पर्ाावरणावर  पररणाम होऊ िकिाि.   . 

िमीन पर्ायवरर्ण घािक / घनकचरा कचराच्र्ा अर्ोग्र् तवल्हवेाटी मळेु ितमनीवर तवपरीि पररणाम 

होऊन, ितमनीच्र्ा िपुीकिेवर पररणाम होईल 

िैमवक पर्ायवरर्ण कारखान्र्ािनू कोणिाही प्रकारचे  िाांडपाणी, व इिर प्रदतूषि पाणी बाहरे िोडले 

िाणार नाही. हररि पट्टा तवकतिि करण्र्ाि र्ेईल   

सामाशजक पर्ायवरण पायाभतू सवुिधा विकास सांिभाित शकै्विक पािळी, आरोग्य सवुिधा इ. क्षेिाचा 

विकास होईल 

आशथयक पर्ायवरण महसलूी उत्पन्न म्हिनू प्रिशे आवि िशेातील अथिव्यिस्थेिर सकारात्मक पररिाम. 
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ध्वनी   पर्ायवरण प्रकल्पाच्र्ा क्षेिामध्र्े ध्वनी पािळी ि तकां तचि वाढ होईल. 

व्र्ावसाशर्क आरोग्र् 

आशण सुरशितता 

वरै्तिक िांरक्षण उपकरणे न वापरल्र्ाि, र्ोग्र् कार्ाप्रणाली न वापरल्र्ाि,  ििेच 

र्ांिाांची नीट तनगा न राखल्र्ाि आरोग्र् धोक्र्ाि र्ेऊ िकिे 

 

७. पर्ायवरर्ण मनरीक्षर्ण व देखरेख कार्यिम  

तक्ता ५: पर्ायवरर्ण मनरीक्षर्ण व देखरेख कार्यिम 

पर्ायवरण पैलू घटक वारांवारता पद्धती 

वपण्यािे पािी 

 

तपझोमतेरक वले पाणी परीक्षण  व 

कारखान्र्ािील तपण्र्ाच्र्ा       

पाण्र्ाच्र्ा गणुवत्तचेे परीक्षण. 

मातिक, तितिर् पक्ष 

लॅबोरेटरी तनरीक्षण 

आर्. एि. 

१०५००:२०१२  

औद्योवगक िापराचे  

पािी 

पाण्र्ाचे िवािामान्र् मानके मातिक, तितिर् पक्ष 

लॅबोरेटरी तनरीक्षण 

मानक पद्धिी निुार 

औद्योवगक 

साांिपािी 

महाराष्ट्र प्रदषूण तनर्ांिण 

मांडळाच्र्ा तनदिेानिुार 

मातिक, तितिर्  लॅबोरेटरी 

तनरीक्षण  

मानक पद्धती निुार 

हिा 

 

अवतररक्त मापिांि, महाराष्ट्र प्रिषूि 

वनयांत्रि मांिळ निुार 

कारखाना व पररिरािील  

दोन-िीन तठकाणी हवचेे 

परीक्षण करावे 

आ एि :  ५१८२ 

कामािी जागा 

िखेरेख 

ध्िनी, व्हीओसी, तापमान पातळी मातिक, तितिर् लॅबोरेटरी 

तनरीक्षण  

- 

तचमणी  परीक्षण 

 

अतिररि मापदांड, व  महाराष्ट्र 

प्रदषूण तनर्ांिण मांडळ आतण 

तनवडणकू आर्ोगाने आदिेावरून 

मावसक ३ पक्ािी िखेरेख 

 

आ एि:  ५१८२. 

ध्वनी परीक्षण  िेवसर्ल ध्वनी पातळी 

 

मातिक, तितिर् पक्ष 

लॅबोरेटरी तनरीक्षण 

मातिक 

आरोग्य 

तपासिी  

कारखाना कार्दा व इिर व 

वदै्यकीर् िरिदुी (रोिगारा पवूी व 

नांिर). 

प्रकल्प कार्ा काळात 

िावषिक. 

-- 

  



 

~ 13 ~ 
 

पर्ाावणीर् प्रभाव मलू्र्ाांकन - कार्यकारी साराांश 

    श्री  रेरु्णका  शुगसय  ली.  

 

 

 प्रस्िातवि िाखर कारखाना  तवस्िार  १२५० टन/तदन  िे  ५००० टन/तदन, िहवीि तनतमािी १५ मेगावॅट आतण     

६० तकलो ली प्रतितदन आिवानी/ इथेनॉल प्रकल्प देवनाांद्रा, िा.  पाथरी , तिल्हा. परभणी, महाराष्ट्र   

 

 

 

८. पर्ायवरण व्र्वस्थापन र्ोजना  

प्रकल्पामळेु होणायार्ा पररणामाांचा प्रभाव कमी करण्र्ािाठी खालील उपार् र्ोिना करण्र्ाि र्ेिील   

तक्ता ६: मवमवध पर्ायवरर्णमवर्र्क पररर्णामाांच्र्ा उपार् र्ोिना 

पर्ाावरण तविेषिा उपार्र्ोिना 

हवा प्रदषूणाच्र्ा  

उपार्ोिना 
 धतूलकणाांच्र्ा उत्सजिनासाठी ईएसपी ९९% कायिक्मता िणे्यात येईल. 

 सांपिूि प्रवक्रया र्ांि वस्थतीत िालविली जाईल जिेकेरुन व्हीओसी उत्सजिन कमी 

होण्यािी शक्यता टाळता येईल. 

 सिि िी.जी. सेट तनकडीच्र्ा प्रिांगी वापरले िािील. 

 र्ॉयलर आवि िीजी ला परेुशी स्टॅकिी उांिी प्रिान केली जाईल 

प्रदतूषि पाण्र्ाचे 

व्र्वस्थापन 

 प्रस्िातवि आिवानी "तझरो तलतक्वड तडस्चािा" िांिज्ञानावर आधाररि अिेल. 

 एकूि स्पेंटवॉि  ~६०० घन मी.  असेल व त्र्ािाठी र्ायोगॅस आवि त्यानांतर मल्टी-

इफेक्ट र्ाष्ट्पीभिन (एमईई) व र्ायो कम्पोटींगिे पालन केले जाते. आिवानी िवे्हा 

धान्र्ावर आधाररि अिेल िेव्हा त्र्ाांिनू तनघणायार्ा प्रदतूषि  पाण्र्ापािनू  डीडीिीएि  

बनवले िाईल, ि ेिनावराांिाठी  अत्र्ांि पौतिक व प्रतथने र्िु खाद्य  म्हणनू त्र्ाची 

तवक्री केली िाईल. 

 िाखर कारखान्र्ािनू तनघणायार्ा प्रदतूषि पाण्र्ावर  ई. टी. पी. मधनू प्रतक्रर्ा  केली  िाईल  

व प्रतक्रर्ा केल्र्ानांिर पाणी कारखाण्र्ािील हररिपट्टा तवकािािाठी व तिांचनािाठी 

वापरले िाईल. िाांडपाण्र्ाचे िोषखडर्ा द्वारे तनर्ांिण केले िाईल. 

ध्िनी प्रिषूि व्र्वस्थापन 

 

 ध्वनी प्रदषूणाला आळा बिण्र्ािाठी िवा प्रतक्रर्ा बांतदस्ि िागिे केला िाईल 

 िांचाांना ध्वतनतनर्ांिण आवरण प्रदान केले िाईल. 

 कारखान्र्ाभोविी हररि पट््टर्ाचा तवकाि केला िाईल, र्जर्ामळेु ध्वनी प्रदषूणाि आळा  

बिण्र्ाि मदि होईल. 

दगुधंीच ेव्र्वस्थापण    उत्तम कार्ा पद्धिी व्र्वस्थापान करून दगुधं तनर्ांिीि केला िाईल.   

 तकण्वना दरम्र्ान िापमान तनर्ांिीि करून र्ीस्ट चे तनष्ट्कार्ा कींवा मिृ  होण ेटाळले िाईल.  

 कुिवणायार्ा िकु्षमिीवाांची गटाराांमध्र्े होणारी वाढ वळेोवेळी तनर्ांिण केली िाईल व 

त्र्ािाठी ितैवक रािार्नाांचा वापर केला िाईल.   
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पर्ाावणीर् प्रभाव मलू्र्ाांकन - कार्यकारी साराांश 

    श्री  रेरु्णका  शुगसय  ली.  

 

 

 प्रस्िातवि िाखर कारखाना  तवस्िार  १२५० टन/तदन  िे  ५००० टन/तदन, िहवीि तनतमािी १५ मेगावॅट आतण     

६० तकलो ली प्रतितदन आिवानी/ इथेनॉल प्रकल्प देवनाांद्रा, िा.  पाथरी , तिल्हा. परभणी, महाराष्ट्र   

 

 

 

पर्ाावरण तविेषिा उपार्र्ोिना 

घन आतण घािक कचरा 

व्र्वस्थापन 

 अवतिि िेल / घािक कचरा फार कमी प्रमाणाि अिेल व िो इांधन म्हणनू बॉर्लर मध्र् े

वापरला िाईल. 

 िी. पी. र्ू मधनू तनघणारा गाळ ििेच घनकचरा घािक निल्र्ाने खि म्हणनू उपर्ोगाि 

र्ेईल. 

िाहतकू व्यिस्थापन 

 
 धळुी कणाांचे उिििान कमी करण्र्ािाठी वाहिकू उपकरणाांना आच्छादन केले िाईल. 

 चाांगली वाहिकू व्र्वस्थापन प्रणाली तवकतिि आतण तिची अांमलबिावणी केली िाईल. 

ग्रीन बेल्ट तवकाि / 

वकृ्षारोपण 

कें द्रीर् प्रदषूण तनर्ांिण मांडळाने (िीपीिीबी) तनधााररि केलेल्र्ा तनर्मानिुार वकृ्षारोपण केल े

िाईल. 

व्यिसाईक पर्ाावणीर् 

जर्ार्िारी 

रु ३.४१ कोटी रुपर्ाांची िरिदू  (एकूण प्रकल्प खचााच्र्ा १.५ %) र्ेत्र्ा ३ वषांि िामािीक 

पर्ाावरणीर् िबाबदारी अांिगाि (कॉपोरेट  एतन्वरॉन्मेंटल  रेस्पॉतन्ितबतलटी ) केली  िाईल. 

व्यािसावयक आरोग्य 

आवि सरुवक्तता 

 

 कामगाराांच्र्ा आरोग्र्ाची वळेोवळेी िपािणी करण्र्ाि कारखाना कटीबद्ध आह.े  

 कारखाना चाल ूअििाना िवा िरुक्षा तनर्माांचे पालन केले िाईल.  

 िवा िरुक्षा तनर्माांची वळेोवळेी कार्ािाळा घिेली िाईल.   

 िवा कमाचायार्ाांना स्वर्ां रक्षक उपकरणे तदली िािील.   
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९. पर्ायवरर्ण व्र्वस्थापन खचय 

 ििा ७: पर्ाावरण व्र्वस्थापन खचा 

क्र. वणान भाांििली वकां मत (लाख रुपये) आिती खिि (लाख रुपये) 

१. िाय ूप्रिषूि वनयांत्रि १५० १०  

२. साखर ईटीपी १५० ५  

३. घन किरा व्यिस्थापन - ७  

४. पयाििरि वनरीक्ि आवि व्यिस्थापन ४०  ३  

५. पाविाच्र्ा पाण्र्ाचे व्र्वस्थापन   २५  ४  

६. व्यािसावयक आरोग्य २०  ४.८  

७. हररि पट््टर्ाच्र्ा विकास १५  ३.५  

८. एकूि ४०० ३७.३  

 

१०. मनष्कर्य व प्रकलपाचे फार्दे 

 ऊस लागििीमध्ये के्त्र समदृ्ध आह ेआवि वनवित िावषिक ऊस उपलब्धतेसाठी परेुश्र्ा  वसांिन सवुिधा आहिे. 

 तनर्ोतिि कारखान्र्ाच्र्ा तवस्िारणामळेु कारखान्र्ाि आतथाक तस्थरिा तमळेल व त्र्ाचे प्रत्र्क्ष व अप्रत्र्क्ष फार्द े

पररिरािील लोकाांना होिील. 

 ऊजचे्या सांिधिन आवि पररिालन मलू्यात झालेली घट त्यामळेु ऑपरेिनचा नफा वाढिो. 

 िहवीि तनतमािीमळेु र्गसॅच्या सरुवक्त साठिि आवि वेल्हवेाटीवरचा खिि िािवितो. 

 कारखान्र्ामळेु पररिरािील लोकाांना रोिगाराच्र्ा िांधी उपलब्ध होिील.  

 व्र्ापारी के्षिाि वाढ होऊन त्र्ाि िांलग्न व्र्विार्ाांमध्र्े वाढ होईल. 

 कारखान्र्ामळेु कोणत्र्ाही प्रकारचे पर्ाावरणाचे प्रदषूण होणार नाही, र्ाची काळिी कारखान्र्ाचे व्र्वथापन घईेल.  

 कारखान्र्ामळेु कोणत्र्ाही  प्रकारची वनस्पिी व प्राणी र्ाांची  हानी अपेतक्षि नाही 

 तनर्ोतिि कारखाना तवस्िारण्र्ािाठी अत्र्ाधतुनक प्रदषूण तनर्ांिण उपकरणाांचा वापर करण्र्ाचे र्ोतिले आह.े 

 तवद्यमान व तनर्ोतिि कारखान्र्ाच्र्ा तवस्िार पर्ाावरण परूक होईल र्ािाठी िवोिोपरी प्रर्त्न केले िािील. 

 पर्ाावरणाचे धोके  टाळण्र्ािाठी वरै्तिक िांरक्षक उपकरण,े िरुके्षची खबरदारी, आणीबाणी र्ोिना आतण 

आपत्ती व्र्वस्थापन र्ोिना केली िाईल. 


