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परिचय 

          औषध आणि रसायने मानवी आणि प्रािी आरोग्याच्या हितासाठी वापरली जातात. स्केल  कृत्रिम 

सेंहिय उत्पादनाांच्या तुलनेत सक्रिय औषधी उत्पादनाांचे उत्पादन कमी आिे रसायने, जी ग्रािक उत्पादने, रांग 

इत्यादीांच्या उत्पादनासाठी वापरली जातात भारत एक सक्रिय फामाा घटकाांचे मोठे उत्पादक आणि मानव  

जगातील लोकसांख्या आणि प्रािी दोघाांचे कल्याि करण्यासाठी योगदान देतात . 

          मे. छल्ला क्लोराईड्स प्रा. लल. (सीसीपीएल) कृत्रिम सेंिीय रसायन स्थापपत करण्याचा प्रस्ताव ठेवते 

(प्रामुख्याने बल्क ड्रग्ज आणि इांटरलमडीएट्स) प्लॉट ि. 4 एकर क्षेिात उत्पादन युननट.एफ 2, एमआयडीसी 

चचांचोली, मोिोळ तालुका, सोलापूर जजल्िा, मिाराष्ट्र. साठीची भाांडवली क्रकांमत प्रकल्प रु. साडेचार कोटी 

रुपये. पयाावरिीय व्यवस्थापन खचााचे अांदाजपिक रुपये. 2 कोटी रु. आवती खचाासि रू. 1.54 कोटी. अगोदर 

पयाावरिीय मांजुरी आिे कृत्रिम सेंहिय रासायननक उत्पादनाच्या क्रियान्वये बांधनकारक एसओ 1533 नुसार  

पयाावरि, वन आणि िवामान बदल मांिालयाने  हद 14 सप्टेंबर 2006 रोजी जारी केले.(एमओईएफसीसी), 

भारत सरकार प्रकल्प प्रस्तावक आधी लमळवू शकला नािी पवपवध कारिाांमुळे पयाावरिीय मांजुरी, आणि 

अनवधानाने सुरू झाली िोती ऑडारनुसार पि ि. बीओ / रोप्यून /एएस (टी) / ईआयसी - पीएन-11344-11 / ई 

/ जनरल -32 हदनाांक 16.05.2012 पासून मिाराष्ट्र राज्य प्रदषूि ननयांिि मांडळ. सध्या युननटने बाांधकाम 

क्रियाकलाप थाांबपवला आिे आणि अद्याप आिे उपकरिे उभारिे आणि सुरू करिे. एमओईएफसीसीनुसार 

एसओ  804 हद. 14.3.2017 ने प्रकल्पाांच्या मूल्याांकनासाठी प्रक्रिया अचधसूचचत केली आिे सांदभा अटी आणि 

पयाावरि मांजूरी मांजूर करण्यासाठी, ज्याने काम सुरू केले आिे साइटवर, पयाावरिीय परवानगीच्या 

मयाादेच्या पलीकडे उत्पादन वाढपवले क्रकां वा बदलले अांतगात अननवायातेनुसार पूवा पयाावरिीय मांजुरी न घेता 

उत्पादन लमसळते पयाावरि प्रभाव मूल्याांकन अचधसूचना, 2006. त्यानुसार, प्रस्ताव प्राप्त केला प्रकल्पासाठी 

पयाावरिीय पररिाम मूल्याांकन अभ्यासाच्या सांदभाातील अटी ज्याने पूवा पयाावरि परवाना मांजूर न करता 

बाांधकाम सुरू केले. पि िमाांक. F.No. 23-120/2018-आयए III (व्िी) हदनाांक 24.04.2019 रोजी पयाावरि 

परवानगीच्या प्रक्रियेचा भाग म्ििून. 
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 11-1   प्रकल्पाचे स्थानः- 
              प्रस्तापवत प्लाांटची जागा 4 एकर क्षेि  एफ 2, एमआयडीसी चचांचोली, मोिोळ तालुका, सोलापूर 

जजल्िा, मिाराष्ट्र. साइट 17 ° 46'22 "(एन) अक्षाांश आणि च्या छेदनत्रब ांद ूयेथे आिे 75 ° 48'03 "(ई) रेखाांश. 

साइट सवा हदशाननदेशाांमध्ये ररक्त औद्योचगक भूखांडाांनी वेढलेली आिे. दक्षक्षि वगळता, ज्यास साइटला 

जोडिारा अांतगात एमआयडीसी रस्ता आिे. मुख्य अप्रोच रस्ता एनएच २०4 (पुिे - सोलापूर) नैरुत्येकडे २.8 

क्रकमी अांतरावर जात आिे. हदशा. अांतरावर असलेल्या चचांचोलीकाटी गावचा प्रस्तापवत प्लाांटची जागेचे सवाात 

जवळचे ननवासस्थान आिे दक्षक्षि हदशेने 0.9 क्रक.मी. जवळचे शिर सोलापूर मध्ये 13.7 क्रकमी अांतरावर आिे 

वायव्य हदशा. नैरुत्य हदशेने 5.6 क्रकमी अांतरावर असलेले पाकिी रेल्वे स्टेशन जवळचे रेल्वे स्टेशन आिे  

आणि सवाात जवळचे पवमानतळ शमशाबाद येथे 285 क्रकमी अांतर दक्षक्षिपूवा हदशेने. उजनी डाव्या काठाचा 

कालवा २.8 क्रक.मी. अांतरावर आिे नैरुत्य हदशेने, वायव्येकडून आग्नेय हदशेने वाििारे, नानाजी ओडा िांगाम 

वायव्य वायव्येकडून नैरुत्य हदशेने वाििारय्ा पजचचम हदशेने 3.2 क्रकमी अांतरावर आिे, सीना नदी प्रवाि िा 

नैरुत्य हदशेने 6.2 क्रकमी अांतरावर आिे. एक राखीव वन येथे आिे ईशान्य हदशेने 6.6 क्रकमी अांतर. गे्रट इांडडयन 

बस्टाडा अभयारण्य येथे आिे एनएनई हदशेने 2.4 क्रकमी अांतर. येथे कोितेिी राष्ट्रीय उद्यान, आांतरराज्यीय 

सीमा प्रस्तापवत स्थळापासून 10 क्रकमी अांतरावर गांभीर प्रदपूषत क्षेि नािी . 

11.2  उत्पादन प्रोफाइल :- 

            प्रस्तापवत उत्पादने आणि उप-उत्पादनाांची उत्पादन क्षमता सादर केली गेली आिे खालील सारण्या;. 
 
 

Manufacturing Capacity  
S.No  Name of Product  Capacity 

    TPM  Kg/day 
1  Metformin Hydrochloride 50.4 1680 
2  Lumefantrine 3 100 
3  Aluminium Chloride 36.15 1205 
4  Ibuprofen 23.6 786.67 
5  Ambroxol Hydrochloride 10.75 358.33 
6  Amlodipine Besylate 2 66.67 
7  Folic acid 2 66.67 
8  Oxyclozanide 2 66.67 
9  Cinnarizine 1 33.3 

  Total  130.9  4363.3 
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  List of By-products   
S.No Name of the Product  Stage  Name of By Product  Quantity 

       (Kg/Day) 
1 Ibuprofen  II  Hydrogen Chloride (20%) 2050.8 

     Aluminium hydroxide 292.5 
   III  Sodium carbonate 432.4 
   IV  Chromic sulphate 498.5 
     Sodium sulphate 180.6 

2 Amlodipine Besylate  IV  Spent Acetic Acid (80%) 312.5  
 
उत्पादन प्रक्रिया :- 
           रासायननक सांचलेषि बिुतेक मोठ्या प्रमािात औषधे आणि इांटरमीडडयट्स सध्या  बाजारात तयार 

करतायेत  . रासायननक सांचलेषिात चार प्रक्रिया चरि असतात - प्रनतक्रिया, पथृक्करि, शधु्दीकरि आणि 

वाळविे . सॉल्व्िेंट्सचा मोठ्या प्रमािात रासायननक सांचलेषि दरम्यान वापरला जातो मध्यम, माहिती 

आणि सॉल्व्िेंट इांटरचेंज. उपरोक्त च्या उत्पादन प्रक्रिया रेिूांमध्ये अ  ॅलसहटलेशन, सांरक्षि, सवा सांयुगे, 

प्रनतक्रियाांचे उत्पादन प्रक्रिया सामील, भौनतक लशल्लक ईआयए अिवालाच्या अध्याय 2 मध्ये सादर केले गेले 

आिे. 

उपयुक्तता :- 
           कोळसा / ब गेसी फायर बॉयलर क्षमतेचे 1 x 2 टीपीएच स्थापपत करण्याचा प्रस्ताव आिे. प्रक्रिया, 

एसआरएस आणि झेडएलडी लसस्टमसाठी स्टीम आवचयक आिे. आपत्कालीन पररजस्थतीसाठी आवचयक 

असलेले डीजी सेट्स लोड शटडाऊन दरम्यान वीज अांदाजे 250 केव्िीए आणि त्यानुसार 1 एक्स 250 केव्िीए 

आिे. क्षमता डीजी सेट प्रस्तापवत आिे. उपयोचगताांची यादी पुढील सारिीमध्ये सादर केली आिे; 

  
List of Utilities  

S.No Utility Unit Capacity 
1 Coal/Bagasse Fired Boiler TPH 1 x 2 
2 DG Set* kVA 1X250  

*DG sets will be used during load shut down period by MSEB. 
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पाण्याची आवश्यकता :-  
               प्रक्रियेसाठी, स्िबसा, वॉलश ांग, कूलल ांग टॉवर मेकअप, स्टीमसाठी पािी आवचयक आिे  आणि घरगुती 

िेतू. एमआयडीसीच्या पुरवठा पाण्यातून आवचयक पािी काढावे आणि (औद्योचगक पुरवठा) व्यनतररक्त 

साांडपाण्याचा पुनवाापर करण्यासाठी प्रक्रिया करिे जेिेकरून पािी अशाप्रकारे, 38 केएलडीच्या प्रमािात 

वापरलेल्या साांडपाण्याचा पुनवाापर करून वापर अनुकूललत केला जातो ऑपरेशन दरम्यान ताजे पाण्याचा 

वापर 43.1 केएलडी पयतं कमी करिे. लशल्लक दररोजचा पाण्याचे सांतुलन वापर खालील सारिीमध्ये सादर 

केला जातो, 
 

   Executive Summary 

  Water Balance   
Purpose INPUT (KLD) OUTPUT (KLD) 

 Fresh Water Recycled Water Loss Effluent 
Process 23.6   24.2* 
Washings  2.5  2.5 
Scrubber  3  3 
R&D and QC Lab 1   1 
Boiler Feed 5 7 10 2 
Cooling Tower 3 25.5 25 3.5 
DM/RO plant 2.5   2.5 
Domestic 3  0.2 2.8 
Gardening 5  5  
Gross Total 43.1 38 37.5 41.5 
Total  81.1 81.7   

* Process Effluents contains unreacted raw materials, water formed in reaction, soluble solvents, by-products etc. 
 
पयााविणाची आधाििेखा माहिती :- 
 

             माचा - मे 2019 दरम्यान अभ्यास क्षेिामध्ये बेसलाइन डेटा गोळा केला गेला. बेसलाइन डेटामध्ये 

भूजल, पषृ्ट्ठभाग पािी आणि माती याांचे नमूने सांग्रहित करिे याांचे परीक्षि समापवष्ट्ट आिे. वातावरिीय 

िवेची गुिवत्ता, ध्वनी पातळी, पयाावरिीय जस्थती आणि िवामानपवषयक मापदांड याांचा पवचलेषिात्मक 

पररिाम दशापवते की मूल्ये िवेच्या गुिवते्तसाठी ननधााररत मयाादेत आिेत. आयएस: 10500 - 2012 च्या कािी 

मानकाांनुसार ननधााररत केलेल्या मानकाांच्या तुलनेत भूजलाची गुिवत्ता पपण्यायोग्य िेतूांच्या मयाादेपेक्षा 

जास्त असल्याचे हदसून येते.  
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प्रभावाांची ओळख आणण परिमाण प्रभाव मूल्याांकन अिवाल  

             प्रस्तापवत प्रकल्पामुळे प्रदषूि भार प्रदषूिाचे पवपवध स्िोत आणि पररमाि ननजचचत केले गेले िोते. 

िवेचे उत्सजान िे प्रदषूिाचे स्रोत आिेत उपयुक्तता आणि प्रक्रिया पासून; प्रक्रिया, उपयोचगता आणि घरगुती 

वापराचे िवपदाथा; घन प्रक्रिया, उपचार प्रिाली आणि उपयुक्तता पासून कचरा; आणि उपयुक्तताांमधून 

ध्वनी प्रदषूि, आणि प्रक्रिया उपकरिे. वेगवान प्रभावाचा वापर करून तपशीलवार प्रभाव मूल्याांकन केले गेले. 

मूल्याांकन म हरक्स पद्धत. ठळक वैलशष्ट्ट्ये खालीलप्रमािे आिेत.  
 

वायु गुणवते्तवि िोणािे परिणाम:-  

             िवेच्या गुिवते्तवर िोिारे पररिाम, उत्सजान, कोळसा / ब गासे बॉयलर आणि स्टँडबाई डीजी सेट 

वाढत्या एकाग्रता ISCST3 अल्गोररदम वर आधाररत ISC-AERMOD मॉडेल वापरुन प्रमाणित केले. 

पररिाम सूचचत करतात सभोवतालच्या िवेच्या गिुवते्तच्या एकाग्रतेत क्रकरकोळ वाढ. पीएम 10 ची 

भपवष्ट्यवािी केलेली मूल्ये, पीएम 2.5, एसओ 2 आणि एनओएक्स अनुिमे 0.58, 0.23, 0.10 आणि 1.33   

µg / m3 आणि कमाल आिेत ईशान्य हदशेने 0.4 क्रक.मी. अांतरावर आणि सांचयीत मूल्ये पाहिली जातात 

पूवाानुमाननत मूल्याांसि एकत्रित बेसलाइन वायु गुिवते्तची मूल्ये त्यापैकीच असल्याचे आढळले राष्ट्रीय 

वातावरिीय िवा गुिवत्ता मानकाांची पवहित मयाादा. शमन आणि ननयांिि वायू प्रदषूिाच्या उपायाांनी िे  

सुननजचचत केले पाहिजे की िवेच्या गुिवते्तवर िोिारा पररिाम स्थाननक आिे साइट क्षेि आणि त्याच्या 

आसपासचे. फरारी आणि फैलावले उत्सजानाचे प्रमाि मोजण्यात आले आणि  िवामानजन्य साांिताचा अांदाज 

लावण्यासाठी बॉक्स मॉडेलचा वापर केला गेला आणि पररिाम काया सूचचत करतात खोलीतील एकाग्रता, 

पवपवध सॉल्व्िेंट्ससाठीचा उां बरठा मयााहदत मूल्याांपेक्षा कमी (टीएलव्िी) आिे. 

 पाण्यावि िोणािे परिणाम:- 

            पाण्याचा वापर मूलत: प्रक्रिया आणि उपयोचगताांसाठी व घरगुती िेतू साठी केला जातो, मध्ये 

आवचयक भूजल / साठवलेल्या रनऑफच्या पुनवाापरातून काढले जाते 38 केएलडीच्या िमानुसार 

साांडपाण्याचा पुन्िा वापर करण्याबरोबरच 43.1 केएलडी. शनू्य िव स्िाव म्ििून साांडपािी वािून नेण्यामुळे 

पाण्याच्या गुिवते्तवर पररिाम िोिे अपेक्षक्षत नािी आिे पररकजल्पत आिे, मेकअप, वॉलश ांग्ज आणि स्िबसा 

जे थांड टॉवसा, बॉयलरसाठी उपचाररत साांडपाण्याचा पुनवाापर सुननजचचत करते. लस ांचनसाठी साांडपाण्याचा 

वापर िोत नािी  .  
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ध्वनी गुणवते्तवि परिणामः- 
             मोटसा, कां पे्रशसा, डीजीमुळे आवाजाची पातळी वाढू शकते सेट आणि इतर क्रियाकलाप जे सांदभा 

अांतरावर 82 डीबी (ए) च्या वरील आवाज पातळी उत्सजजात करतात स्रोत पासून 1 मी. अांदाजजत सांचयी 

आवाजाची पातळी (द्वारा गिना केल्यानुसार ध्वनी वाढपवण्यालशवाय लॉगररथलमक मॉडेल) 47 आणि 65 

डीबी (ए) दरम्यान आिे. आवाज पातळीतील वाढीचा प्रभाव साइट क्षेिापुरता मयााहदत रािील.  

मातीवि परिणामः-  
              प्रक्रिया, उपयुक्तता आणि साांडपाण्यापासनू ननमााि िोिारा घनकचरा अांदाधुांदपिे पवल्िेवाट 

लावल्यास झाडावर लक्षिीय नकारात्मक प्रभाव पडतो. एकूि घन धोकादायक कचरा साठवि क्षेिात कचरा 

स्वतांिपिे साठपवला जाईल. घनकचरा उष्ट्माांक मूल्याांवर आधाररत क्रकां वा सीएचडब्लल्यूटीएसडीएफला 

पाठपवलेल्या सि - भस्मसाठी लसमेंट प्लाांटला पाठपवला जाईल. ऑपरेशनल टप्प्यातील पररिाम नकारात्मक 

असल्याचे हदसून आले आिे, यामुळे शमनानांतर तटस्थ असेल िाताळिी, सांग्रहित करिे आणि िस्ताांतररत 

करिे या उपाययोजनाांची प्रभावी अांमलबजाविी घनकचरा, मल आणि रसायने आणि ग्रीन बेल्टचा पवकास 

साठी.  
 

वनस्पती आणण ववशिष्ट प्रदेिातील क्रकां वा कालखांडातील प्राणणजात याविील परिणाम :- 

            प्रकल्प क्षेिामध्ये कोितीिी दलुमाळ क्रकां वा धोकादायक क्रकां वा धोकादायक (आरईटी) प्रजाती नािीत, 

दलुमाळ प्रजातीच्या कोिाच्यािी अजस्तत्वाला कोितािी थेट धोका प्रभाव क्रकां वा देत नािी. प्रभाव क्षेिातील 

आरईईटी प्रजातीांना प्रस्तापवत प्रकल्पाच्या क्रियाकलापास कोितािी अनतररक्त धोका िोण्याची शक्यता 

नािी. प्रस्तापवत प्रकल्पामुळे िोिारय्ा प्राण्याांच्या पररिाम नकारात्मक बदल / पररिाम, तोटा क्रकां वा 

रािण्याची उपलब्लधता बदलिे, अचधवास खांडिे आणि कमी वस्ती कनेजक्टजव्िटी. 

पयााविण देखिेख कायािम:- 

           पयाावरि देखरेख कायािम पीएम 10, पीएम 2.5, एसओ 2 आणि एनओएक्ससाठी एजम्बयांट एअर 

क्वाललटी (एएक्यू) चे ननरीक्षि करण्याचे प्रस्तापवत आिे, व्िीओसी एकाग्रतेसाठी काया कक्ष, बॉयलरचे स्ट क 

उत्सजान आणि पी म, एसओ 2, डीजी सेट आणि NOx, नतमािी आधारावर आवाजाची पातळी ननरीक्षि 

करण्याचे प्रस्तापवत आिे. दररोज पािी, उपचाररत साांडपािी यावर लक्ष ठेवले जाते, मातीचे पवचलेषि 

वषाातून एकदा केले जाते.  
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ववकल्प :-  

             बल्क ड्रग आणि इांटरमीडडएट्स म न्युफ क्चररांग युननट आणि युननटने जागेवर अधावट बाांधकाम केले 

आिे पयाायी साइट क्रकां वा अनतररक्त साइट क्षेि म्ििून मूल्याांकन करण्याची गरज नािी. तथापप सध्याच्या 

साइटची नोंद एमआयडीसीकडून अचधग्रिि केले.  
 

अततरिक्त अभ्यास - जोखीम मूल्याांकन :-  

             धोक्याचे मूल्याांकन केले गेले आणि उष्ट्ितेच्या क्रकरिोत्सगाामुळे अग्नीपासून दरू अांतरापयतं 

नुकसान  4 केडब्लल्यू / एम 2 च्या उष्ट्ितेच्या क्रकरिेसाठी टँक फामा 16 मीटर पयतं मयााहदत िोते आणि तेच  

िोते प्लाांट पररसर.  
 

प्रकल्प फायदे:  

             प्रस्तापवत प्रकल्पात 70 लोकाांना रोजगार उपलब्लध िोिार आिे. प्रस्तापवत प्रकल्पाने िमाने 

बाांधकाम टप्प्यात स्थाननकाांना अप्रत्यक्ष रोजगार ननमााि िोईल, 12-18 महिन्याांच्या कालावधीसाठी 30 

लोकाांपयतं. . प्रस्तापवत सीईआर उपिम सामाजजक-आचथाक वातावरि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष आणि  

रोजगाराच्या तरतुदीमुळे या प्रकल्पाचा सकारात्मक पररिाम िोईल. 
 

 पयााविण व्यवस्थापन योजना:- 

                 व्यवस्थापनाच्या प्रकल्प आराखडे आणि ताांत्रिक सल्लामसलत करून योजना आखली जाते. 

सांबोचधत करण्यासाठी पवपवध शमन आणि ननयांिि उपायाांचे मूल्याांकन केल्यानांतर सल्लागार प्रभाव 

ओळख, अांदाज आणि परीक्षि केले. बाांधकाम टप्प्यादरम्यान िोिारे पररिाम  तात्पुरते आणि कमी 

मित्त्वपूिा, दरम्यानच्या प्रभावाांसाठी व्यवस्थापन योजना ऑपरेशन स्टेजचे विान खालीलप्रमािे आिे 

तिल पदाथा:- 

                प्रस्तापवत प्रकल्पातून तयार िोिारे साांडपािी मुख्यत्वे प्रक्रिया, वॉलश ांग्ज, स्िबसा, आर अँड डी 

ल ब, कूलल ांग टॉवसा आणि बॉयलरचा उडालेला उतारा, आरओ / डीएम प्रीरेटमेंटमधून नाकारतात पािी आणि 

घरगुती साांडपािी प्रक्रिया, वॉलश ांग्ज, स्िबसा, डीएम / आरओ नकाराांना उच्च सीओडी / टीडीएस मानले जाते. 

बॉयलरमधून खाली उडा, कूलल ांग टॉवसा, ररसचा अँड पवकास अ  ॅजक्टजव्िटी मधील साांडपािी आणि घरातील 

साांडपािी मानले जाते कमी सीओडी / टीडीएस प्रवाि म्ििून. प्रक्रियेपासून आणि एचटीडीएस प्रदषूकाांवर 

 उपचार करण्याचा प्रस्ताव आिे एमईई आणि एटीएफडीनांतर स्रीपरमध्ये धुिे, आणि एमईई आणि 

एटीएफडीच्या बाबतीत आरओ / डीएम ब कवॉश आणि स्िबरचे कां डेन्सेटसि सवा एलटीडीएस प्रदपूषत एमईई 

 
11-7 



 
 
Executive Summary 

  

Team Labs and consultants 
 

 व एटीएफडी कडून आरओ लसस्टमनांतर जैपवक उपचार केला जाईल. आरओ नकार  एमईईकडे पाठपवला 

जातो आणि परलमट थांड टॉवसा, बॉयलर मेक अप, स्िबसामध्ये धुवा आणि लभसरि. एटीएफडी मधील मीठ 

टीएसडीएफला हदले जाते. गाळ जैपवक उपचार पवपवध युननट पासून गाळ िाताळिी प्रिाली मध्ये दाट  आणि 

राांजिगाव एमआयडीसी मिाराष्ट्र येथे असलेल्या सीएचडब्लल्यूटीएसडीएफला पाठपवले. एकूि उत्स्फूता 

व्युत्पन्न  आणि पुढील सारिीमध्ये सादर केलेला उपचार पद्धती; 

  
Total Effluent Generated and Mode of Treatment  

Description Quantity Mode of Treatment 
 (KLD)  
 HTDS Effluents 
Process 24.2 Sent  to  stripper.  Stripper  condensate  shall  be 
Washings 2.5 disposed   to   cement   industries   for   co- 
Scrubber Effluent 3 processing/TSDF. Stripper bottom is sent to MEE 
RO/DM Rejects 2.5 followed by AFTD. Condensate from MEE and 

  ATFD shall be sent to biological treatment plant 
  followed by RO. RO rejects are sent to MEE and 
  permeate is reused in cooling towers, boiler make- 
  up, washings and scrubbers. 
Total - I 32.2  

 LTDS Effluents 
Wastewater from R &D Lab 1 Sent to biological treatment system followed by RO. 
Boiler Blow downs 2 RO  permeate  reused  for  cooling  towers,  boiler 
Cooling Tower Blow downs 3.5 make-up, washings and scrubbers. RO rejects are 

  

sent to MEE. Domestic 2.8 
Total - II 9.3  
Grand Total (I+II) 41.5  

 
 
वायू प्रदषूण:- 

               वाय ूप्रदषूिाचे स्िोत 1 एक्स 2 टीपीएच कोळसा / ब गासे फायर बॉयलर आणि स्टँडबाय प्रस्तापवत 

आिेत  1 x 250 केव्िीए क्षमतेचा डीजी सेट. 1 x 2 साठी प्रस्तापवत वायू प्रदषूि ननयांिि उपकरिे टीपीएच 

कोळसा / ब गासे उडालेला बॉयलर मल्टीकोन चिीवादळ पवभाजक आिे. डीजी सेट हदले जातील सीपीसीबी 

सूिानुसार प्रभावी स्ट क उांचीसि. प्रक्रिया उत्सजान िायड्रोजन क्लोराईड, काबान डाय ऑक्साईड, िायड्रोजन, 

सल्फर रायऑक्साइड असतात आणि सल्फर डाय ऑक्साईड िायड्रोजन क्लोराईड, सल्फर रायऑक्साइड 

आणि सल्फर डायऑक्साइड याांना पाठपवले जाते स्िबर िायड्रोजन क्लोराईड स्ित्रबांग पासून सोडडयम 

क्लोराईड, पासून सोडडयम सल्फेट सल्फर डायऑक्साइड स्ित्रबांगमधून सल्फर रायऑक्साइड आणि 

सोडडयम िायड्रोजन सल्फाइट मीठ आिे ईटीपीला पाठपवले जातील. काबान डाय ऑक्साईडला मानक  
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ऑपरेहटांग प्रक्रियानांतर वातावरिात सोडले जाते. िायड्रोजनचे मानक कायाप्रिाली अनुसरि करून पाण्याच्या 

स्तांभातून वातावरिात बािेर येऊ शकते. 

 सेंरीफ्यूजसारख्या म न्युफ क्चररांगच्या पवपवध कामकाजामधून उत्सजान देखील सोडले जातात. कोरडे, 

ऊधापातन, वेचा इ. या उत्सजान मध्ये प्रामुख्याने अजस्थर सामग्री असते प्रक्रियेसाठी वापरलेली सामग्री. ते 

माललकेमध्ये व्िेंट कां डेन्सर देण्याचा प्रस्ताव आिे, ररएक्टर, ऊधापातन स्तांभ, ड्रायसा आणि सेंरीफ्यूज इ. 

व्िीओसी उत्सजान प्रकाशन कमी करण्यासाठी इतर व्िेंट्स सामान्य िेडर आणि स्िबसाशी जोडलेले आिेत.  
 

सॉल्व्िन्ट वापि आणण पुनवाापि:-  

             सॉल्व्िेंट्स उत्पादनाांच्या काढण्यासाठी आणि प्रनतक्रिया माध्यम म्ििून वापरले जातात. वापरलेले 

सॉल्व्िेंट्स आिेत पुन्िा वापरासाठी ऊधापातन करून पुनप्रााप्त केले जातात. आसवन स्तांभ आणि लमचित 

सॉल्व्िेंट्सचे अवशेष सीएचडब्लल्यूटीएसडीएफला भस्मसात करण्यासाठी क्रकां वा को-भस्मसात करण्यासाठी 

लसमेंट प्लाांटला पाठपवल्या जातील. जर इतर सोल्व्िेंट्स जे वापरण्यास अयोग्य असतील त्याांना दसुऱ्या 

पवकत घेिाऱ्या ग्रािकाला पवकला जातो.  
 

घन कचिा:-  
             घनकचरा प्रक्रिया, सॉल्व्िेंट डडजस्टलेशन, फ्ल्युएांट रीटमेंट लसस्टम, डीजी सेट आणि बॉयलर. जस्रपर 

डडजस्टलेट, प्रक्रिया अवशेष आणि सॉल्व्िेंट्स नसलेला अवशेष पाठपवला जातो सि-भस्मसषृ्ट्टीसाठी लसमेंट 

प्लाांट्समध्ये स्वीकायातेवर आधाररत नततकेच मित्त्वपूिा उष्ट्माांक आणि िे प्रामुख्याने सेंिीय असतात. जर िे 

कचरा योग्य नसेल तर सि-भस्मसाठी, ते राांजिगाव एमआयडीसी जस्थत सीएचडब्लल्यूटीएसडीएफ सुपवधेत 

पाठपवले जातात. मिाराष्ट्र. एटीएफडी मधील बाष्ट्पीभवन लवि आणि ईटीपीमधून गाळ पाठपवला जातो 

लँडक्रफलसाठी सीएचडब्लल्यूटीएसडीएफ. डीजी सेटमधून कचरा तेल आणि वापरलेल्या ब टरी पाठपवल्या 

जातात  अचधकृत रीसायकलर युननटकडून अपेक्षक्षत असलेल्या इतर घनकचरा कां टेनर आिेत, ररक्त आिेत 

ड्रम जे उत्पादन पविेत्यास परत केले जातात क्रकां वा नांतर अचधकृत खरेदीदाराांना पवकले 

जातात.डीटॉजक्सक्रफकेशन बॉयलरपासून राख पवट उत्पादकाांना पवकली जाते. 
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ध्वनी प्रदषूण :-  

               मोटसा, कां पे्रशसा, सेंरीफ्यूजेस आणि डीजी सेटवरून आवाज अपेक्षक्षत आिे. डीजी सेट असेल ध्वननक 

सांलग्न सि प्रदान. ध्वननक सांलग्नक, अडथळे यासारखे अलभयाांत्रिकी ननयांििे लशल्ड्स आणि अँटी-वायबे्रहटांग 

प ड ध्वनी पातळीत घट सुननजचचत करण्यासाठी आणि कां प. ध्वननननलमाती क्षेिात काम करिारय्ा 

कमाचारय्ाांना योग्य कमाचारी सांरक्षिात्मक उपकरिे पुरवले जाईल. 
 

व्यावसातयक सुिक्षा आणण आिोग्य:-  

                रसायनाांचा क्रकां वा त्याच्या कच्च्या मालाचा थेट सांपका  झाल्यास कमाचारय्ाांच्या आरोग्यावर 

पररिाम िोऊ शकतो. थेट बांद िाताळिी सुपवधा उपलब्लध करुन धोकादायक पदाथांचा सांपका  काढून टाकला 

जातो. वैयजक्तक सांरक्षक उपकरिे (पीपीई) म्ििजेच, िातचे दस्ताने, सेफ्टी गॉगल, सेफ्टी शजू, सेफ्टी 

िेल्मेट्स, चवसनाचे मुखवटे इत्यादी प्लाांट्मध्ये कायारत सवा कमाचारय्ाांना पुरपवल्या जातात. कां िाटी 

कामगाराांसि सवा कमाचारय्ाांना पीपीई देण्याचे कां पनीचे धोरि आिे. भरती दरम्यान तपासिीसि 

ननयतकाललक वैद्यकीय तपासिी देखील स्वीकारली जाते कमाचारय्ाांच्या आरोग्याच्या जस्थतीवर लक्ष ठेवा.  
 

पयााविण तनयांत्रण प्रणालीचे प्रततबांध देखभाल आणण काया :-  
                  प्रदषूि ननयांिि उपकरिे आणि साांडपाण्यावरील उपचार प्रिालीचे परीक्षि केले जाते वेळोवेळी 

अवलांब करण्याच्या भागाच्या रूपात त्याांची कायाक्षमता आणि कायाक्षमतेच्या सांभाव्यतेचा अांदाज लाविे 

व्यवस्थापन. सवा उपकरिाांसाठी सक्रिय देखभाल आणि देखरेख कायािम आणि उपकरिे / कायाक्षमतेच्या 

अडचिी ओळखण्यासाठी यांििा स्वीकारली जाते. ओळखल्या गेलेल्या समस्या / दोष दरू करण्यासाठी 

आवचयक उपाययोजनाांचा अवलांब केला जाईल. व्यवस्थापन सिमत आिे की ननरीक्षिाच्या ननकालाांचा 

आढावा घेण्यासाठी वेळोवेळी पुनरावलोकन केले जाईल कायाक्षम प्रदषूि ननयांििासाठी आवचयक असल्यास 

नवीन उपाय करण्यासाठी. 

वाितूक व्यवस्था:- 
                    सवा कच्चा माल आणि तयार वस्तू रस्त्याने वाितूक केली जाते. समपपात पाक्रकंग वाितूक 

वािनाांसाठी सुपवधा पुरपवली जाते. तेथे दररोज 3-4 रकची हरप कच्चा माल आणि उत्पादने वाितूक असेल 

मध्ये रिदारीची चचन्िे ठेवली जातील ब टरी मयाादा. वािनाांच्या चालकाांना रसायनाांचे टीआरईएम काडा आणि  

सामग्रीची वाितूक केली जावी आणि त्या दरम्यान पवपवध आपत्कालीन सावध घ्यावयाच्या उपायाांचे  
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स्पष्ट्टीकरि हदले जाईल. 
 

 कमी किणे, पुनवाापि आणण पुन्िा वापि किणे :- 

               उच्च उत्पादन साध्य करण्यासाठी आणि कचरा कमी उत्पादन करण्यासाठी अनेक उपाय 

प्रस्तापवत आिेत. ननरांतर सांशोधनातून उत्पादन सुधारण्यासाठी अनुसांधान व पवकास सांघाचा प्रयत्न असेल 

आणि पवकास उपिम नांतरच्या प्रक्रियेत सॉल्व्िेंट्सचा पुनवाापर करण्यासाठी पुनवाापर केला जाईल 

ऊधापातन. पहिल्या गाळिीतल्या मात ृ िव्याांचा पुन्िा प्रक्रियेसाठी उपयोग केला जाईल. उपचार केला 

झेडएलडी लसस्टममधील साांडपािी थांड टॉवसा, बॉयलर मेक-अप, वॉलश ांग्ज आणि स्िबसा मध्ये लभसरि 

यासाठी वापरला जाईल. एमईईकडून पवपवध क्षाराची पुनप्रााप्ती करण्याचेिी प्रस्तापवत आिे. प्रक्रियेच्या 

बळापासून प्रदपूषत भार कमी करण्यासाठी आणि घनकच .ॅ्याचे प्रमाि कमी करण्याचेिी प्रस्तापवत आिे. 

प्रस्तापवत रेन वॉटर िावेजस्टांग लसस्टमची साठवि क्षमता 750 m3 असेल आणि अांदाजे 27 हदवस प्लाांट 

सांचालनासाठी स्टोरेज रन ऑफचा वापर केला जाईल.  

ग्रीन बेल्ट (हििवे क्षेत्र) ववकास:-  

            1.35 एकर क्षेिात ग्रीन बेल्ट देण्याचा प्रस्ताव आिे पयाावरि व्यवस्थापन योजनेचा भाग म्ििून 

साइट. मूळ प्रजातीांसाठी ओळखले जाईल ग्रीन बेल्टच्या पवकासासाठी सीपीसीबीने हदलेली वकृ्षारोपि व 

मागादशाक सूचना असेल याांना फॉलो केले. ग्रीन बेल्ट कमी करिारी माध्यमाांवर ननयांिि ठेवण्यात येईल 

माध्यमातून पयाावरिाची गुिवत्ता वाढवेल फरारी उत्सजान, आवाजाची पातळी कमी करिे, पयाावरिाचे 

सांतुलन साधिे, प्रनतबांध करिे मातीची धूप आणि सौंदयााचा वातावरि तयार करिे.  

कॉपोिेट पयााविण वाताविणीय जबाबदािी :-  
                 पयाावरि, वन व िवामान वातावरिीय बदल मांिालयाने कायाालय ननवेदन हदले. भाांडवलावर 

कॉपोरेट पयाावरि जबाबदारी खचा सक्ती करिे पयाावरिीय व्यवस्थापनावरील खचााव्यनतररक्त प्रकल्पाची 

क्रकांमत. प्रस्तापवत प्रकल्प ग्रीन फील्ड प्रकल्प आिे, त्यातील २.6% खचा प्रस्तापवत व्यवस्थापनाने केला आिे 

भाांडवली क्रकांमत म्ििजे रु. १२ लाख  कॉपोरेट वातावरिीय जबाबदारीसाठी आिेत. स्थाननक लोकाांच्या 

सल्ल्यानसुार प्रकल्प प्रस्तावाद्वारे अांमलात आिले जािारे प्रनतननधी आणि मिसूल अचधकारी, पयाावरि 

व्यवस्थापन पवभाग प्रकल्पाच्या पयाावरि व्यवस्थापन कक्षाचे प्रमुख पांत प्रमुख आिेत. पयाावरि 

व्यवस्थापक प्लाांट प्रमुखाांना अिवाल देतील. देखभाल अलभयांता, एसएचडब्लल्यू पयावेक्षक आणि आरोग्य 

आणि सुरक्षा व्यवस्थापकास पयाावरि अलभयांता मागादशान करतील. 
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