
कार्यकारी साराांश 

मसुदा पर्ाावरण प्रभाव आकलन अहवाल 

 प्रस्ताववत (मोलासीस) माळी आधाररत ३० केएलपीडी त े६० केएलपीडी चा ववस्ताररत प्रकल्प 

डडस्स्िलरी र्नुनि, अंकुशनगर, ता. अंबड, स्ि. िालना 

प्रकल्प भविष्र्िाणी 

मे. कमार्ोगी अंकुशराव िोप ेसमर्ा सहकारी साखर कारखाना लल. 

अंकुशनगर, ता. अंबड, स्ि. िालना 

र्ाांनी तर्ार केला 

 
मी/स. बिलल्डांग एनव्हीिर्न्मेंट (इांडडर्ा) पररिते लललमटेड . 

संर्कु्त ववद्र्माने 

 
टेकनॉग्रीन एलर्न्िरॉर्न्मेंटल सोल्र्शुर्न्स  



०.१ पररचर् 
मे. कममयोगी अकुंशराव टोप ेसमर्म सहकारी साखर कारखाना लल. (केएटीएसएसएसकेएल), अकुंशनगर, ता. 
अबंड, जि. िालनाची महाराष्ट्र सहकारी ससं्र्ा अधिननयम, अन्वये नोंदणी क्रमांक िेएएल / पीआरिी / ए 
ददनांक १० फेब्रवुारी १९८२ च्या अतंगमत नोंदणीकृत     

साखर यनुनटची सध्याची गाळप क्षमता २५०० टीसीडी, १८ मेगावटॅ को-िनरेदटगं आणण 30 केएलपीडी 
मोलासेस आिाररत डडजस्टलरी यनुनट आहे. 

या कारखान्याने १५ एप्रिल १९९३ रोिी साखर यनुनटच्या प्रवस्तारासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून ना हरकत 
िमाणपत्र आणण सिुाररत आत्मा आणण अनतररक्त तटस्र् अल्कोहोल आणण २४ मे एप्रिल २००९ रोिी १८ 
मेगावटॅ बगसे आिाररत वीि िकल्पांसाठी पयामवरण मिंुरी िाप्त केली. 

कारखानाने बायोजस्टल ककण्वन व वातावरणीय ऊिमपातन ततं्रज्ञानावर आिाररत १९९२ मध्ये ३० केएलपीडी 
क्षमतचे ेडडजस्टलरी प्लांट स्र्ाप्रपत केल ेआहेत. आता केएटीएसएसएसकेएल सध्याच्या आवारात डडजस्टलरी 
यनुनट ३० केएलपीडी त े६० केएलपीडी वाढप्रवण्याचा िस्ताव ठेवत आहे. 

पयामवरण व वन मतं्रालय, शासनाने १४ सप्टेंबर २००६ रोिी िारी केलेल्या ईआयए अधिसचूनेनसुार एस. 
भारत जहहडड रािपत्र अधिसचूना क्रमांक एस.ओ. १५३३ E (ई) दद. १४ वा से. २००६, आणण सिुाररत, ३० 
केएलपीडीच्या ६० केएलपीडी मोलासेस आिाररत डडजस्टलरीपयतं िस्ताप्रवत प्रवस्तार शे्रणी – अ म्हणून 
गणला िाईल; वेळापत्रक 5 (िी) त्या अनषुगंाने िकल्प िस्ताप्रवत हयक्तीने एम-ईएफ आणण सीसी नवी 
ददल्लीला पवूम-हयवहायमता अहवालासह प्रवदहत अिम सादर केला आहे. सदंभम अटींना ईएसीने मान्यता ददली 
आहे (पत्र क्रमांक आयआयए-ि े-११११११ / १८/२०१८-आयए-II (I) ददनांक १५ िनू २०१८). मिंूर केलेल्या 
टीओआर आणण िमाणणत टीओआरच्या आिारे पयामवरणीय पररणाम मलू्यांकन मलू्यांकन केल ेिात.े मसदुा 
ईआयए आणण ईएमपी अहवाल तयार केला होता आणण िनसनुावणीसाठी सादर केला िात होता. 

०.२ प्रकल्पाचा तपशील 

िस्ताप्रवत प्रवस्तार प्रवद्यमान डडजस्टलरी यनुनटवर असेल. अकुंशनगर, ता. येर्ील िकल्प अबंड, जि. िालना 
महाराष्ट्र. साइट ग्रामपचंायत महाकाल कायमक्षेत्रात येत.े ही िागा अकुंशनगर येर् ेराष्ट्रीय महामागम क्रमांक २११ वर 
आहे. सवामत िवळच े रेल्व े स्टेशन िालना आहे आणण िागेपासनू समुारे ५५ कक.मी. अतंरावर आहे. हे 

भौगोललकदृष्ट््या  १९°२३'४०.५०" उत्तर अक्षांश आणण ७५°४२'२१.४२" परू्व रेखांश मध्ये जस्र्त आहे. 

  



०.३ प्रकल्प िणयन 

अi 
क्र.  

तपशील साखर सहनिर्मवती आसर्िी 

१ जस्र्ती अजस्तत्वात अजस्तत्वात अजस्तत्वात प्रस्तावर्त 
२ दठकाण गट क्रमांक १०६  अकुंशनगर, ता. अबंड, जि. िालना महाराष्ट्र 

३ क्षमता २५०० टीसीडी १८ मेगावटॅ ३० केएलपीडी 
३० केएलपीडी ते 60 

केएलपीडी 
 आणण २ मेगावटॅ 

४ कामाच ेददवस १८० १८० १९० ३०० 

५ कच्चा माल ऊस बॅगॅस मळी  मळी  

६ 
कच्चा मालाचे 
िमाण 

४५०००० मेदरक 
टन 

१२६००० 
मेदरक टन 

२०२५० मेदरक टन 

६९,२३१ मे.टन / 

वाप्रषमक 

मालकीचे: ४८,७८२ 
मेदरक टन 

लशल्लक: िवळील 

कारखान्यांमिनू 

२०४४९ मे.टन 

७ उत्पादने 
साखर 
५१७५० MT 

वीि १८ 
मेगावटॅ 

औद्योधगक 
अल्कोहोल, पररपूणम 
अल्कोहोल आणण 
फ्यूसल तेल 
30 केएलपीडी 

ननिमल / इंिन 

अल्कोहोल 

अशुद्ध आत्मा, 
अनतररक्त प्रवभक्त 

अल्कोहोल, 

फ्यूसल तेल: ६० 

केएलपीडी 
८ बॉयलरची क्षमता ९५ टीपीएच -- २२ टीपीएच 

९ बॉयलर इंिन बॅगॅस  

कॉन्सण्रेट. स्पेंट 

वॉश (६.० टी / ता) 
आणण बगासे (५.० 

टी / ता) 

१० पाणी स्त्रोत 
गोदावरी नदी व सीिीडब्लल्यूए 
परवानगी 

गोदावरी नदी व 

सीिीडब्लल्यूए परवानगी 
गोदावरी नदी 

११ पाण्याच ेिमाण ७५८ एम ३ / ददवस  ६१२ एम ३ / ददवस 

१२ िमीन ३५८ एकर   

१३ हररत पट्टा ५०.०एकर 



 
 

  

१४ 
औद्योधगक 
सांडपाणी उपचार 
यंत्रना  

क्षमताच े ईटीपी ३५० एम ३ / 
ददवस 

री बॉयलर आणण 
कंडने्सेट पाण्यात 
उपचार केलेल्या  
स्पेंट  वॉशच े
िकक्रयेमध्ये पुनवामपर 
केले िाते आणण बायो 
कंपोजस्टंगसाठी 
वापरलेला स्पेंट  वॉश 
शून्य स्त्राव साध्य 
करण्यासाठी 

स्पेंट वॉशचा इलाि 
एमईई येरे् केला 
िाईल आणण 
कॉन्सेन्रेटेड खचम 
वॉशचा वापर 
बॉयलरमध्ये इंिन 
म्हणून केला 
िाईल.कंडने्सेट चा 
उपचार सीपीयूमध्ये 
केला िाईल आणण 
िकक्रयेसाठी वापरला 
िाईल 

१५ 

बॉयलर - 
ननणाण या  वाय ू

िदषूण ननयंत्रण 
संयंत्रणा 

७६ मीटर स्टॅक उंची आणण ईएसपी -- 
उंची स्टॅक. ६० मी 
आणण बॅग कफल्टर 
 



०.३.१ प्रस्तावित प्रकल्पाची मूलभूत आिश्र्कता 

१. िमीन: कंपनीकड े एकूण 358 एकर मालकी आहे, त्यापकैी डडजस्टलरीसाठी . ५.५ एकर िागेची 
आवश्यकता आहे. िकल्प सध्याच्या कारखान्याच्या आवारात सामावनू ेण्यात येईल. 

२. कच्चा माल: साखर कारखान्यातनू ननमीत कचरा उत्पादनांमध्ये मोलासेस एक आहे. डडजस्टलरीसाठी 
चष्ट्मा कच्चा माल म्हणून वापरला िाऊ शकतो. पररणामी अल्कोहोलच े रासायननक उद्योग, 

फामामस्यदुटकल उद्योग आणण इर्ेनॉल म्हणून प्रवप्रवि उपयोग आहेत. डडजस्टलरी यनुनटला कच्च्या 
मालाची खसखशीची गरि असत े आणण ती आपल्याच साखर कारखान्याने पणूम करता येत.े 

आिनुनकीकरणा नतंर डडजस्टलरीसाठी डाळांची गरि २३०.७७ मे.टन / ददवस ६९.२३१ मे.टन / वाप्रषमक) 

असेल. कारखान्याच े स्वतःच ेगळु यनुनट १ पासनू २७१०४ मे.टन आणण केएटीएसएसएसकेएल पासनू 

२०६१५ मे.टन पयतं असेल. 

३. पाणी: ददवसाची तािी पाण्याची मागणी ६१२ मी ३ आहे. पाटबिंारे प्रवभागाची परवानगी ेतली आहे. 

पाण्याच ेस्रोत गोदावरी नदी आहे. 

४. उिाम: िस्ताप्रवत प्रवस्ताराच्या िकल्पासाठी स्टीम व उिचेी आवश्यकता स्वततं्र २२ टीपीएच बॉयलर 
बसवनू उपलब्लि करुन देण्यात येईल. 

५. इंिन: २२  टीपीएच बॉयलरसाठी इंिन म्हणून कोळसा आणण उतार वापरला िाईल. 

६. मनषु्ट्य शक्ती: प्रवद्यमान डडजस्टलरीमध्ये कायमरत एकूण मनषु्ट्यबळ is is आहे. एकूण कममचारय्ांपकैी ५७ 

कुशल व ४१ अकुशल असतील. स्र्ाननक लोकांना नोकरी देऊन मनषु्ट्यबळाची ८५% हून अधिक 

आवश्यकता पणूम केली िाईल. बांिकाम कामासाठी मनषु्ट्य शक्तीची आवश्यकता समुारे ५० असेल. 

बांिकाम कामगार िवळच्या खेड्यात राहतील. 
 
०.४ उत्पादन प्रक्रिर्ा 
अल्कोहोल तयार करण्यासाठी चार िमखु चरण आहेत. (अ) ककण्वन तयार करण्यासाठी सब्लसरेट (फीड) 

तयारी, (ब) यीस्टचा िसार आणण सतत ककण्वन, (क) मल्टी-िेशर डडजस्टलेशन आणण (डी) ननिमल 

अल्कोहोलसाठी आरएसची डडहायड्रशेन ककंवा अनतररक्त प्रवभक्त अल्कोहोल लमळप्रवण्यासाठी त ेशदु्ध केल े

िाईल. 



 
 

०.५ प्रदषूण ननर्ांत्रण तांत्रज्ञान आणण उपकरणे 

१. वाय ूिदषूण ननयतं्रणः २२ टीपीएच बॉयलरसाठी, स्टॅकची उंची ६० मीटर असेल आणण कणातील वस्त ू

ननयतं्रत्रत करण्यासाठी बॅग कफल्टर ददल ेिाईल. 

२. पाणी आणण कचरा पाणी: ६५० एम३ / ददवस खचम केलेल्या वॉशचा बाष्ट्पीभवनद्वारे उपचार केला िाईल - 

भस्म आणण कंडनेसेटचा उपचार सीपीयमूध्ये केला िाईल आणण िकक्रयेत पनु्हा वापरला िाईल 

३. नकचरा: राख वीट उत्पादनात प्रवकली िाईल. 

४. एकूण िकल्प ककंमत: रु. ७८०० लाख. (डडजस्टलरी यनुनट), िदषूण ननयतं्रण उपकरणांसाठी देण्यात 

आलेला ननिी रु. ९५.९५ लाख आणण ओएंडएमसाठी रु. ४५ लाख िनत वषम सीईआर कायामसाठी राखीव 

ननिी ७८ लाख रुपये असेल. 

  



०.६ िातािरणाच ेिणयन 
िस्ताप्रवत डडजस्टलरी प्लांटच्या आसपासच्या भागाच े भौनतक वलैशष्ट््य े आणण प्रवद्यमान पयामवरणीय 

पररजस्र्तीसाठी सवेक्षण केल ेिात आहे. माचम २०१८ to त ेएप्रिल २०१९ of या कालाविीत फील्ड सवे व 

बेसलाईन मॉननटररगं केले गेले आहे 

अभ्यास क्षेत्राची पयावर्रणवर्षयक सेट िंगः साइट ग्रामीण भागात आहे. िदेशात इतर कोणतहेी उद्योग 

आढळल ेनाहीत. अभ्यास क्षेत्राची स्र्ाने वलैशष्ट््य ेखाली तक्त्यात ददली आहेत. 

पयावर्रण सेट िंग (१० ककमी त्रत्रज्या) 

तपशील तपशील 

अक्षांश १९°२३'४०.५०" उत्तर  
रेखांश ७५°४२'२१.४२" परू्व 
साइट पत्ता अकुंशनगर, ता. अबंड, जि. िालनाची 
अभ्यास क्षेत्रामिील खेड्यांची सखं्या १२ गाव े

िवळच ेननवासस्र्ान महाकाला 
िवळच ेनदी / पाण्याचे शरीर गोदार्री 
िवळच ेआयएमडी वेिशाळे औरिंगाबाद 

िवळच ेशहर औरिंगाबाद 

सवामत िवळच ेरेल्व ेलाईन कोडी 46.77 ककमी औरंगाबाद प्रवमानतळ ६२. १४कमी 
सवामत िवळच ेएअर पोटम  कोडी ४६. ७७कमी 
रोड मागे साइटकड ेिा राष्ट्रीय महामागम २११ 

िालममक / ऐनतहालसक दठकाण  काहीही नाही 
परुातत्व वास्त ू कोणतीही नाही 
पयामवरणीय सवंेदनशील क्षेत्र / राखीव वन  कोणतीही नाही 
भकंूपाचा प्रवभाग III 

 

 

 

 



 
आकृती  ोपोशी  िकाशा _ प्रकल्प साइ पासिू 10 ककमी त्रत्रज्या क्षेत्र 



०.७ िातािरणीर् िाताची गणुित्ता 

अभ्यास क्षेत्रामिील एएक्य ूसमिून ेण्यासाठी, माचम त ेमे २०१९ या कालाविीत आठ स्र्ाने ननवडली गेली आणण 

एएक्य ूदेखरेखीखाली ेण्यात आल.े 

एअर क्वाललटी मॉननटररगं अहवालात अस ेददसनू आल ेआहे की सवम पॅरामीटसम एनएएक्यएूस मानकांनसुार 
मयामददत आहेत. हे पादहल ेिाऊ शकत ेकी पीएम10 आणण पीएम2.5 ४६.८१ त े८८.५१ / मी.३ आणण १७.१२ त े३२.४४ 

सकू्ष्म ग्राम / मी.३ पयतं आहेत. एसओ२, एनओएक्स आणण सीओ १२.५५ त े२७.९२/ एम३ १५. ११ त े३९. ११/ मी.३  

आणण ०.१२ त े०.५८ सकू्ष्म ग्राम / मी.३ पयतं आहेत.  

 
 

०.८ सभोितालच्र्ा शोरची गुणित्ता 
ददवसाच्या लेक (डी) दरम्यान आवािाच्या पातळीच ेलेक मलू्ये . ५०.९७ त े६९.१ डीबी (ए) दरम्यान बदलतात. 

िोिेक्ट साइटवर [६९.१ डीबी (ए)] मध्ये सवामधिक लेक मलू्य नोंदवल ेगेले तर रात्रीच्या वेळी आवाि पातळीच ेलेक 

मलू्ये लेक (एन) ४०.३६ त े ५७.१३ डीबी (ए) दरम्यान बदलली. िोिेक्ट साइटवर सवामधिक एलएनएल मलू्य 

नोंदप्रवले गेले [५७.१३ डीबी (ए)]. 

अभ्यासाच्या क्षेत्रात प्रवप्रवि दठकाणी नोंदवलेल्या तासाच्या लेक आवािाची पातळी, अभ्यासाच्या क्षेत्रात रहदारी, 
हयावसानयक आणण औद्योधगक कक्रयाकलापांमिील बदलांमळेु लक्षणीय चढ-उतार दशमप्रवत,े तर्ाप्रप सवम दठकाणी 
ध्वनी पातळी (लेक डटेाइम तसेच लेक रात्री) आढळली. ददवसाची वेळ तसेच रात्रीच्या वेळी दोन्हीच्या ननिामररत 

मयामदेत. 

 

०.९ पाण्र्ाची गुणित्ता 
भगूभामतील पाण्याच े नमनेु ९ वेगवेगळ्या दठकाणाहून गोळा केल े गेले आणण १० ककमीच्या पररामध्ये ३3 

दठकाणाहून पषृ्ट्ठभाग पाण्याचे नमनेु ेण्यात आल.े 

भिूल गणुवत्ता 
भिूल पीएच ६.६७ त े७.५२ पयतं आहे. एकूण प्रवलीन केलेले सॉललड (टीडीएस) १३४. १९ - ६३४.०५ लमलीग्राम / 

एलच्या शे्रणीमध्ये असल्याचे आढळल.े एकूण कठोरता १०३ - ५३६. ५ लमलीग्राम / एल च्या शे्रणीत आहे. 
सल्फेट २४. ६ - ३०९. ७७ लमलीग्राम / एल च्या शे्रणीमध्ये आहे. क्लोराईड्स  ४१.९९ - १५५. ९५ 
लमलीग्राम / ललटर पयतं आहेत. सवम नमनेु अनजु्ञेय मयामदेत आहेत. 
पषृ्ट्ठभाग पाण्याची गणुवत्ता 
पषृ्ट्ठभाग पाण्याच ेपीएच ६.८९ त े७.८९ पयतं असत.े एकूण प्रवरळलेल ेन १०६. ९८ - १३४. ६७मग. / 
लल.   च्या शे्रणीत असल्याचे आढळल.े एकूण कठोरता८९. ८ - ११४. ८ मग. / लल. च्या शे्रणीमध्ये आहे. 



क्लोराईड्स आणण सल्फेट अनकु्रमे. ३७. ९९ - ४५. ९९ लमलीग्राम / ली आणण  २७. ८२ - ३९. ०८ लमगॅ्र / 
एल च्या शे्रणीत आहेत ि ेदशमप्रवत ेकी त ेसवम अनजु्ञेय मयामदेत आहेत. 
 

०.१० मातीची गणुित्ता 

 पीएच: नमनु्यांच ेपीएच ७. ०९ त े८. १६ पयतं बदलत.े अस ेआढळल ेआहे की सवम दठकाणांच े
पीएच अल्किमी िमाणात असत.े 

 प्रवद्यतु वाहकता: प्रवद्यतु िवाहकता मलू्य ०. १५ µS / सेमी त े०. ६७ µS / सेमी पयतं असत.े 
 बल्क नता: अभ्यास क्षेत्रात मातीची बल्क नता १. २८ त े १. ३८ गॅ्रम / सीसीच्या शे्रणीत 

असल्याच ेआढळल.े माती ही वनस्पतींच्या वाढीसाठी योग्य आहे याचा पररणाम यावरून ददसनू 
येतो. 

 पोरलसटी: अभ्यास क्षेत्रात आढळणारी मातीची ताकद ३५. २ त े४८. ९ % पयतं आहे. अस ेददसनू 
आल ेआहे की कॅजल्शयम आणण मॅग्नेलशयमची सखं्या एकाग्रता अनकु्रमे १६. ३ - २४. २ लमलीग्राम 
/ कक.ग्रा. आणण १. ९४ त े५. ५६ लमलीग्राम / ककलो आहे; सोडडयम आणण पोटॅलशयम अनकु्रमे १२ 
त ेmg ५३ लमलीग्राम / कक.ग्रा. आणण अनकु्रमे १९६- ६२१mg / ककलो 

 सेंदिय पदार्म ०. २२ त े१. ३४ % च्या शे्रणीत असल्याचे आढळल ेआहे आणण फॉस्फरस मातीमध्ये 
परेुशी मयामदेपेक्षा िास्त आहे म्हणिेच ५. ३ - १२. २८ लमगॅ्र / ककग्राच्या शे्रणीमध्ये. मातीची निि 
मध्यम िमाणात आढळत,े म्हणून िलमनीत पाणी साठवण्याची क्षमता मध्यम असेल. वरील 
ननरीक्षणावरून असा ननष्ट्कषम काढला िाऊ शकतो की िलमनीत मध्यम ििोत्पादनाची क्षमता 
असत.े 

 मातीचा पोत: वाळूची टक्केवारी २३. ० त े३०. ०% आणण गाळ टक्केवारी ४८. ० त े५१. ०% 
पयतं बदलली आहे, तर धचकणमातीची टक्केवारी २१.० त े २८.० % पयतं आहे. िेहहा िाप्त 
झालेल्या पररणामांची तलुना िमाण मातीच्या पोत वगीकरणाशी केली िात ेतहेहा असा ननष्ट्कषम 
काढला िाऊ शकतो की अभ्यास क्षेत्राची मातीची रचना लोम आहे. 

 

०.११ पर्ायिरणशास्त्र 

गोळा केलेल्र्ा माहहतीवरून हे िवळपास पाहहल ेिाऊ शकत.े अभ्र्ासाच्र्ा क्षेत्रात ८५ िातीच्र्ा झाड े
आणण झुडुपे पाहहल्र्ा. अभ्र्ासक्षेत्रात अस्ल्बस्िर्ा सामन, िलमानललर्ा कॅिप्पा, स्पॅर्ोडडर्ा कॅम्पानलुता, 
पेल्िोफोरम िेरोकापाम, कॅलसआ सॅलमर्ा अशी काही सामान्र् झाड ंआढळली. 



अभ्र्ासाच्र्ा अभ्र्ासानसुार अस े हदसनू आल ेआहे की अभ्र्ासाच्र्ा हिकाणी पक्षर्ांच्र्ा ५९ वेगवेगळ्र्ा 
प्रिाती, फुलपाखराच्र्ा १, प्रिाती, सस्तन प्राणर्ांच्र्ा, प्रिाती, उभर्चरांच्र्ा प्रिाती आणण सरपिणारे प्राणी 
आढळल ेआहेत. 
वन्र्िीव सरंक्षण अधधननर्म, १९७२ नसुार अनसुचूी १ मध्रे् कोणतीही प्रिाती आढळली नाहीत. प्रकल्प 
क्षेत्रात ग्रीन बेल्ि मळू प्रिातींसह ववकलसत केला गेला आहे. प्रस्ताववत ववस्ताराचा प्रदषूण भार कमी 
असेल आणण अभ्र्ास क्षेत्राच्र्ा फ्लोरा आणण िीवनावर त्र्ाचा पररणाम होणार नाही. 

०.१२ सामालिक आर्थयक सिेक्षण 

 गेल्या दहा दशकापासनू कृषी प्रवकास, शहरीकरण आणण औद्योधगकीकरणामळेु या लोकसखं्येच्या 
अभ्यासानसुार अभ्यासाच ेक्षेत्र वेगाने वाढत आहे. 

 अभ्यासाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्यातील एक िालना जिल्हा, एक ब्ललॉक अबंड आणण अभ्यास क्षेत्रामिील 
एकूण २३ गावे समाप्रवष्ट्ट आहेत. २१२ हयक्ती / ककमी² लोकसखं्येच्या नतसेह २०६४१.३१ एच असलेले 
एकूण अभ्यास क्षेत्र. 

 िदेशाची एकूण िनगणना (िनगणना २०११) ४३९४० झाली असनू त्यापकैी २२४५५ (५१.१०%) परुुष 
आणण २१४८५ (४८.८९%%) मदहला आहेत. 

 एकूण लोकसखं्येपकैी अनसुधूचत िाती व अनसुधूचत िमाती अनकु्रमे ५६५५ (१२.८६%) आणण ११४७ 
(२.६१%) आहेत. 

 एकूण लोकसखं्येचा साक्षरता दर २५८२५ (५८.७७%) पयतं तयार झाला आहे. परुुष साक्षरता १५०२६ 
(५८.१8%) आणण मदहला साक्षरता अनकु्रमे १०७९९ (४१.८२%) आहे. 

 मखु्य कामगार, सीमांत कामगार आणण कामगार नसलेली वगमवारीची एकूण लोकसखं्या अनकु्रमे १९५८७ 
(४४.८८%), २५८० (५. ८७%) आणण २१७७३ (४९ .५५%) आहे. 

 शतेकरी कामगार ८७१५ (४४.४९%) आणण कृषी कामगार यांची बहुतके पध्दत आहे ७३८९(३७.७२%). 
रगतुी कामगार आणण इतर कामगार म्हणून ३४१ (१.७४%) आणण ३१४२ (१६.०४%) आहेत. 

०.१३ प्रभाि शमन विश्लेषण 

पयामवरणीय िभावांच े िार्लमक ककंवा दयु्यम एक म्हणून वगीकरण केल े िाऊ शकत.े पयामवरणीय 

गणुिमांवरील िकल्पाच्या कक्रयेमळेु िार्लमक पररणाम हे र्ेट होतात, तर दयु्यम पररणाम अित्यक्षपणे िेररत 

केल ेिातात. 

  



र्ाय ुर्ातार्रणार्र होणारे पररणाम: 

 

 प्रवद्यमान ९५ टीपीएच क्षमतचेे बॉयलर कायमरत आहेत आणण २२ टीपीएच िाळण्याच ेबॉयलर िस्ताप्रवत 

आहे. 

 प्रवद्यमान टीपीएच बॉयलर ओला स्क्रबसम व वाय ूिदषूणाच ेिमाण कमी करण्यासाठी ईएसपीच्या वाय ू

उत्सिमन रोखण्यासाठी आणण डडजस्टलरी यनुनट २२ टीपीएच बॉयलर बॅग कफल्टर आणण मीटर स्टॅक उंची 
िदान केली िाईल. 

 ऑनलाईन सतत मॉननटररगं लसस्टम स्र्ाप्रपत केलेली आहे आणण सीपीसीबीच्या मागमदशमक सचूनांनसुार 
िदषूण ननयतं्रण मडंळाशी कनेक्ट आहे 

ध्र्िी गणुर्त्तरे्र पररणामः 
कारखाना पररसर तसेच कारखान्याच्या पररसराभोवती ध्वनीची गणुवत्ता ही धचतंािनक आहे. बॉयलर हाऊस, 

कूललगं टॉवर आणण इतर यनुनट िकक्रयेत गुतंलेल्या इतर मशीनच ेऑपरेशन. डीिी सचं, वाहतकुीच्या वाहनांमिून 

ननमामण झालेला आवािाचीही कल्पना केली िात.े 

माती र्ातार्रणार्रील पररणामः 
 सांडपाणी र्ेट शतेी क्षेत्रात सोडल्यास पररणामांचा अदंाि आहे. कचरय्ाच ेअवशषे आणण इतर ओल्या कचरय्ाचे 
अयोग्य साठवण केल्यास मातीची गणुवत्ता बाधित होऊ शकत े

पाण्याच्या र्ातार्रणार्र होणारे पररणामः 
 कचरा साठवण पररसरातील पाण्याच्या वादहन्यामळेु पररणामांची कल्पना केली िात.े खुल्या िलमनीवर कचरा 
टाकल्यास भिूल लीचेटची पररकल्पना केली िात.े 

पयावर्रणीय पयावर्रण: 

ऑपरेशनल टप्प्यात कोणत्याही िभावांची कल्पना केली िात नाही. 
सामाजिक आर्थवक र्ातार्रण: 

ऑपरेशनल अवस्र्ेदरम्यान दोन्ही सकारात्मक आणण नकारात्मक िभाव येण्याची शक्यता असत.े सकारात्मक 

पररणामांमळेु रोिगार ननलममती, शाळा, रुग्णालये, बँककंग कायामलये यासारख्या सामाजिक व शारररीक पायाभतू 

सपु्रविांच्या सिुारणेच ेअनपुालन होईल. नकारात्मक पररणामांमळेु गोंगाटाच्या वातावरणास दीमकाळ सपंकामत 

आणल्यास सनुावणी कमी होऊ शकत.े 

शमि उपाय 

हर्ा: 
बॉयलर हाऊसमिून ननणारे उत्सिमन र्ेट वातावरणास उत्सिमन होण्यापवूी िदषूण ननयतं्रण उपकरणांद्वारे केल े

िाईल. कण उत्सिमन कमी करण्यासाठी परेुसा ग्रीन बेल्ट प्रवकास आहे. आवश्यक असल्यास पाण्याची 
लशपंडण्याची पद्धत िूळ होण्याची शक्यता असलेल्या रस्त्यांवर अवलबंली िाईल. 



प्रवस्तारासाठी कोणतहेी अनतररक्त बॉयलर िस्ताप्रवत नाही. 

र्ाय ूप्रदषूण स्रोत आणण शमि उपाय 

अi 
क्र. 

स्त्रोत इिंधि उत्सिवि उपाययोििा 

१ 
ववद्र्मान ९५ िीपीएच 

बॉर्लर 
बॅगॅस 

पाहिाक्र्लेुि मॅिर, 
एसओ2 आणण एनओx 

७६ मीिर स्िॅक आणण 

ओल ेस्रबर प्रदान केल े

२ 
ववद्र्मान डीिी सेि 

१०१० केव्हीए 
एचएसडी 

पाहिाक्र्लेुि मॅिर, 
एसओ2 आणण एनओx 

७ मीिर स्िॅक उंची प्रदान 

केली 

३ 
प्रस्ताववत २२ िीपीएच 

ज्वलनशील बॉर्लर 

बॅगॅस आणण 

कॉन्क.स्पेन्ि वॉश 

पाहिाक्र्लेुि मॅिर, 
एसओ2 आणण एनओx 

६० मीिर स्िॅक आणण बॅग 

फफल्िर प्रदान केल ेिाईल 

४ 
प्रस्ताववत १०५ केव्हीए 

डीिी सेि 
एचएसडी 

पाहिाक्र्लेुि मॅिर, 
एसओ2 आणण एनओx 

६ मीिर स्िॅक उंची प्रदान 

केली िाईल 

 

गोंगा : 

कामगारांना कानातले झोके आणण इतर वयैजक्तक सरंक्षक उपकरणे िदान केली िातील ज्यांची नाद िवण 

वातावरणात काम करतात. ग्रीनबेल्ट कहहरचा प्रवकास आवािाची पातळी कमी करेल औद्योधगक पररसर. 
आवािाच ेउत्पादन करणारी मशीन्स ददवसा वेळेत चालप्रवली पादहिेत. 

माती: 
पौजष्ट्टक िोडांसह पाण्याचा उपचार करून मातीची गणुवत्ता सिुारली िाईल. मातीच्या नमनु्यांची ननयलमत 

तपासणी केली िाईल आणण पौजष्ट्टक पररणामाच्या आिारे योग्य शमन उपाय अवलबंले िातील. 

पाणी आणण सािंडपाणी: 
सीपीसीबी आणण एमओईएफ आणण सीसी द्वारे ननजश्चत केलेल्या ननकषांनसुार ननयलमत पाण्याची गणुवत्ता 
देखरेख केली िाईल. 

डडजस्टलरी यनुनटमध्ये, एमईईच्या कंडने्सेटचा उपचार कॉडंने्सेट पॉलललशगं यनुनट (सीपीय)ू मध्ये केला िाईल 

आणण िकक्रया आणण कूललगं टॉवरमध्ये पनु्हा वापरला िाईल. एकाग्र खचम केलेला वॉश बॉयलरमध्ये इंिन म्हणून 

वापरला िाईल. 

 

०.१४ कॉपोरेट पर्ायिरण ििािदारी (सीईआर) 

एमईईएफ आणण सीसी, नवी ददल्ली यांनी दद .१ मे २०१ ८ on रोिी सीईआरच्या लाग ूकेलेल्या ननणमयाला 
सीईआर आणण बिेटच्या सदंभामत िकालशत केलेल्या नवीन कायामलयाच्या ज्ञापन पत्रानसुार. 



एकूण िकल्पाची ककंमत रु. ७८०० लाख. एकूण खचामच्या १.०% त ेअदंाि े७८ लाख रुपये होत.े म्हणूनच 
आम्ही गरिांच्या आिारावर आिूबािूच्या खेड्यांमध्ये कॉपोरेट पयामवरण िबाबदारी (सीईआर) उपक्रमांसाठी 
७८ लाख रुपये समप्रपमत केले आहेत. 
 

०.१५ पर्ायिरण देखरेख आणण व्र्िस्थापन र्ोिना 

पवूम-बांिकाम, बांिकाम आणण ऑपरेशन टप्प्यात पयामवरण देखरेखीची सचूना ददली िात.े िकल्पाच्या ऑपरेशन 

टप्प्या दरम्यान िस्ताप्रवत िकल्प कक्रयेमळेु उद्भवणा the््या बेसलाइन वातावरणाची जस्र्ती समिून ेणे 

आवश्यक आहे. पयामवरणीय देखरेखीवर देखरेखीच ेपालन करण्याच्या ननकष व वेळापत्रकानसुार वाय,ु पाणी, माती, 
पयामवरणशास्त्र आणण ध्वनी मापदंडांच े पालन केल े िाईल. सवम मापदंडांची मानक सािने आणण पद्धतींनसुार 
चाचणी केली िाईल आणण िाप्त झालेल्या पररणामांची तलुना सीपीसीबीच्या मानदंडांशी केली पादहिे. 

पयावर्रण सिंरक्षण उपायािंची ककिं मत 

अi 
क्र 

पयावर्रणीय पलै ू
भािंडर्ली खचव 
रु. (को ी) 

आर्ती खचव रू. 

र्ावषवक (को ी) 
१ उत्सिमन ननयतं्रण अलभयांत्रत्रकी ४.० ०.१० 

२ पाणी व सांडपाणी हयवस्र्ापन २.० ०.१५ 

३ नकचरा हयवस्र्ापन ०.२० ०.०५ 

४ हररत ड्राइहह ०.२० ०.१० 

५ पयामवरण देखरेख ०.०५ ०.०५ 

६ 
रेन वॉटर हावेजस्टंग, सेफ्टी, लसक्यरुरटी इत्यादी 
इतर बाबी 

०.५० ०.१० 

 एकूण ६.९५ ०. ५५ 

 

 

 

 

 

  


