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काययकारी साराांश 

 

पयायवरण प्रभाव मुल्ाांकन अहवाि 

 

मे. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड (जी.बी.एि ) साकरवाडी, ता. कोपरगाव, 

लज. अहमदनगर येथीि  

प्रकल्पाचे लवस्तारीकरण  ६,७१५.०० मे. टन प्रती मलहना ते २०,०९०.९४ मे. टन प्रती 

मलहना 

 

 

 

 

 

 

प्रकल्प प्रवतयक 

मे. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड (जी बी एि ) 

साकरवाडी, ता. कोपरगाव, जज. अहमदनगर  

पयायवरण सल्लागार 

 

मे॰. लबल्डांग एनवायरनमेंट इांलडया प्रा॰ लिलमटेड. 

सहकताा 

 

टेक्नोग्रीन एनवायरनमेंटि सोलू्शांस 
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प्रस्तावना 
 

मे. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड (जी.बी.एि) हा प्रकल्प साकरवाडी ता. कोपरगाव लजल्हा’ 

अहमदनगर येथे लथथत आह.े कंपनीची थथापना १९३९ मध्ये गोदावरी साखर कारखान्याच्या नावाखािी 

झािी. १९६१ मध्य,े          युलनट "सोमैया ऑगेनो केलमकि" म्हणून थथालपत केिी गेिी जी नंतर 

मेससस गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड मध्ये २००९ सािी लविीन झािी. गोदावरी 

बायोररफायनरीज लि. (जी.बी.एि) ही सोमय्या गु्रपच्या अंतगसत थथापन केिेिी एक संथथा आह े आलण 

साखर, अल्कोहोि मध्ये लवलवध लहतसंबंध असिेिे भारतातीि सवासत जनुी आलण प्रलसद्ध औद्योलगक 

घरांपैकी एक आह.े मोठ्या प्रमाणात रसायन,े लवलिष्ट रसायन,े मुद्रण आलण प्रकािन, लिक्षण आलण 

सामालजक कल्याण. थपेिॅलिटी केलमकि उत्पादनांच्या लनर्ममती व लनयासत क्षेत्रात जी.बी.एि ही अग्रणी 

कंपनी आह.े 

 

ददनांक २५ जानेवारी १९९३ रोजी पयासवरण लवभाकाकडून ११ उत्पादनांच्या उत्पादनासाठी उद्योगािा 

पयासवरण मंजूरी (ना हरकत प्रमाणपत्र) प्राप्त झाि ेआह.े उद्योग सध्या २३ उत्पादने तयार करीत आह े(७ 

आर॰ अँड डी उत्पादने) आलण ६ उप-उत्पादने, ६,७१५ मेरिक टन/मलहन्याच्या क्षमतेसह यूएएन न. 

सीएसी-सेि/यूएएन क्रमाकं ०००००७८५००/एआर/सीएसी-१९१००००७८० च्या माध्यमातनू 

१६.१०.२०१९ रोजी महाराष्ट्र राज्य प्रदषूण मंडळ यांच्या कडून परवानगी लमळािी आह.े 

 

बाजारपेठेतीि मागणीत होणाऱ्या वाढीमुळे प्रथतालवत लवथतारीकरणाच ेलनयोलजत केिे आह.े 

प्रथतालवत क्षमता वाढीसह नवीन उत्पादने ६,७१५.०० मेरिक टन / मलहन्यापासून त े२०,०९०.९४ मेरिक 

टन / मलहना, उद्योग एकूण ४२ प्रकारच्या उत्पादनांची लनर्ममती करेि. 

 

पयासवरण, वन व हवामान बद्दि मंत्राियाच्या ई.आय.ए अलधसूचननेुसार भारत सरकार 

(एम.ओ.ई.एफ.आलण सी.सी.) ददनांक १४ सप्टेंबर २००६ आलण १० लडसेंबर २०१४, रोजी या प्रकल्पाचा 

प्रथतालवत लवथतारीकरण अन॰ु क्र. त्याच्या अनुसूचीचे ५ (एफ) आलण प्रकल्प ‘अ’ म्हणून वगीकृत आह ेकारण 

हा प्रकल्प अलधसूलचत औद्योलगक क्षेत्रामध्ये नाही, म्हणूनच सावसजलनक जनसुनावणी आकर्मषत करते आलण 

तज्ञ मूल्यांकन मूल्यमापन सलमती [ई.ए.सी.], पयासवरण, वन आलण हवामान बदि मंत्रािय (एम.ओ.ई.एफ. 

आलण सी.सी.) कडून अगोदर पयासवरण मंजुरी घेण ेआवश्यक आह.े पयासवरण, वन आलण हवामान बदि 

मंत्रािय (एम.ओ.ई.एफ. आलण सी.सी.) ददल्िी, यासंदभासत,         ११.४.२०१९ रोजी संदभस अटी 

[टी.ओ.आर.] साठी अजस केिा होता आलण ई.ए.सी. ने पत्र क्रमांक क्र .१३.५.२०१९ रोजी मानक संदभस अटी 

[टी.ओ.आर.] प्रदान केल्या आहते. आयए-जे -११०११/१५४/२०१९- आयए-II (आय). पयासवरण प्रभाव 

मुल्याकन अहवाि प्रदान केिेल्या अटी तसेच मानक सदंभस अटी [टी.ओ.आर.] आलण जन सनुावणीसाठी 

सादर करीत आहोत. 
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प्रकल्पाचा तपशीि 

 

लवद्यमान सुलवधेत क्षमता वाढलवण्यासाठी प्रथताव असून नवीन उत्पादने लनमासण करणे लवद्यमान भूखंड 

क्षेत्रातच प्रथतालवत लवथतार केिा जाईि. प्रकल्प वारी ग्रामपंचायत कायसक्षेत्रात येतो. गट क्रमांक १५९-

१६५, १८०/१, १८०/२, १८१/१, १८१/२, १८७/१, १८७/२, १८८, १८९, १९९, १५८, १६७ - 

१७८, ५११, १३९/२, पोथट - साकरवाडी, तािुका - कोपरगाव, लजल्हा - अहमदनगर - ४१३७०८, 

महाराष्ट्र. सवासत जवळचे रेल्वे थटेिन कान्हगेाव ०.३ दक. मी. वर आह.े प्रकल्पाचे भौगोलिक थथान १९° 

४९’११.७८"  अक्षांि आलण ७४° ३४’ ८.५५"  रेखांि आह.े 

 

१.३ प्रकल्पाची मालहती 

 

लवद्यमान प्रकल्प व प्रथतालवत लवथतारीकारांचा  तपिीि 

 

प्रकल्प मालहती 

 

            

प्रकल्प नाव आलण 

पत्ता 

 

प्रकल्पाचे लवथतारीकरण ६,७१५ मेरिक टन प्रती मलहना ते २०,०९०.९४ 

मेरिक टन प्रती मलहना 

गोदावरी बायोरेफायनरीज लिलमटेड साकारवाडी, तािकुा: कोपरगाव, 

लजल्हा: अहमदनगर - ४१३७०८, महाराष्ट्र 

प्रकल्पाचे रठकाण  

 

अक्षांि १९°४९’११.७८”  उत्तर 

रेखांि ७४°३४’८.५५”पूवस 

एम.एस.एऱ  ५०४ मी 
जमीन प्रकार औद्योलगक 

ई.आय.ए अलधसूचना २००६ 

नुसार शे्रणी  

५ (एफ) - “सेंदद्रय रासायलनक प्रकल्प” 

वगस: "ए" 

एकूण भूखंड क्षेत्र १३,९२,१२३.०० चौ. मी. 

हररत पट्टा ४,५९,८३९. ०० चौ. मी. 

प्रकल्पाची ककमत 

 

एकूण                     ३६६.४४ कोटी 

लवद्यमान १६६.४४ कोटी 

प्रथतालवत लवथतारीकरण  २००.०० कोटी 

भांडवि आलण आवती 

ई.एम.पी. साठी ठेविेिी 

ककमत 

 
 

ई.एम.पी. साठी एकूण भांडविी ककमत: २,८०३.३० िाख 

लवद्यमान: १,५५८.३० िाख 

प्रथतालवत लवथतारीकरण: १,२४५.० िाख 

ई.एम.पी. साठी एकूण आवती ककमत: ६४०.०िाख/वार्मषक 

लवद्यमान: ३०१ िाख 

प्रथतालवत लवथतारीकरण: ३३९ िाख 

पाण्याची आवश्यकता 

लवद्यमान पाण्याची आवश्यकता १,४९५ घन.मी.प्रती ददन  

प्रथतालवत पाण्याची आवश्यकता १,१९६ घन.मी.प्रती ददन  
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एकूण पाण्याची आवश्यकता २६९१ घन.मी.प्रती ददन 

स्त्रोत 
गोदावरी नदी आलण कॅनॉि पाटबंधारे लवभागाची परवानगी 

घेतिेिी आह े

उजाय आलण स्त्रोत 
 

वीज आवश्यकता 

लवद्यमान:  २.९ मेगावॅट / तास 

प्रथतालवत लवथतारीकरण:  ८.३मेगावॅट / तास 

एकूण: ११.२  मेगावॅट / तास 

रोहीत्र 
लवद्यमान: १५०० के.व्ही.ए x २ प्रथतालवत: ४००० के.व्ही.ए 

एकूण: १५०० के.व्ही.ए x २ आलण ४००० के.व्ही.ए 

स्त्रोत महाराष्ट्र राज्य लवद्युत लवतरण कंपनी लिलमटेड 

उपयुक्तता तपशीि 

लवलिष्ट लवद्यमान प्रस्तालवत एकूण 

डी. जी. सेट 
१००० के.व्ही.ए x १ १००० के.व्ही.ए x ३ १००० के.व्ही.ए x ४ 

५९० के.व्ही.ए x १ - ५९० के.व्ही.ए x १ 

बॉयिर 
१८टन / तास  x २ २४टन / तास  x २ २४टन / तास  x २ 

१२टन / तास  x १ ४५टन / तास  x १ ४५टन / तास  x १ 

थर्ममक फ्िुइड हीटर 
- २ िाख x १ २ िाख x १ 

- १० िाख x १ १० िाख x १ 

हायड्रोजन जनरेटर -  ५,२००घन मी/ददवस x३ 
५२००घन.मी/ ददवस 

x३ 

नायिोजन जनरेटर - १०००घन मी/ददवस x१ 
१०००घन मी/ ददवस 

x१ 

नोट: लवद्यमान ३ बॉयिरची जागी ४५ टी.पी.एच. च्या बॉयिर बसविा जाईि 

इंधन आवश्यकता 

लवलिष्ट लवद्यमान प्रस्तालवत एकूण 

कोळसा [टन / ददवस] २१८ २५० ४६८ 

लडझेि [दकिो लिटर/ ददवस] ५.१ १४.६० १९.७ 

उत्सजसन लनयंत्रण 

घन कचरा व्यवस्थापन 

 

शे्रणी स्रोत आलण नाव 
प्रमाण 

युलनट लवले्हवाट 
लवद्यमान प्रस्तालवत एकूण 

घातक कचरा  

५.१          / स्पेंट      १.२ १.८ ३.० जकलो/वरं्ष पुनवाापर 

३५.३ 
                         

             
०.१ ०.२ ०.३ टन/जदन 

        

सी.एचड.बू्ल्य.टी.

एस.डी.एफ 

१.४ सेंजिय रेजसडू्य  ८.० ०.० ८.० घन.मी/जदन 
सी.एचड.बू्ल्य.टी.

एस.डी.एफ 

३६.१ जडस्टीलेशन/प्रोसेस रेजसडू्य ०.१९२ १४ १४.१९२ घन.मी/जदन 
सी.एचड.बू्ल्य.टी.

एस.डी.एफ 

१.६ 
स्पेंट कॅटॅलीस्ट अँड 
मॉलऱक्युऱर सीव्ह 

१.४ १८० १८१. ४ जकलो/जदन 

सी.एचड.बू्ल्य.टी.

एस.डी.एफ/जसमें

ट उद्योग 

२८.३ स्पेंट काबान ०.० ०.३ ०.३ टन/जदन 
अजधकृत 

रीसायकलर 

२६.४ जमक्सइड स्पेंट सॉल्व्व्हन्ट ०.० ५.० ५.० जकलो/जदन सी.एचड.बू्ल्य.टी.
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एस.डी.एफ 

अ११६० लीड ऍजसड बॅटरीएस ०.० ८० ८० संख्या/वर्षा 
सी.एचड.बू्ल्य.टी.

एस.डी.एफ 

 

         जफल्टर  

(एच.ई.पी.ए जफल्टर,     

जफल्टर इत्यादी) 

०.० १०० १०० संख्या/वर्षा 
सी.एचड.बू्ल्य.टी.

एस.डी.एफ 

 
        / जडसकाडेड 
जफल्टर बॅग्स 

०.० १०० १०० संख्या/वर्षा 
            

               

 जडसकाडेड पी.पी.ई ०.० ०.५ ०.५ टन/वरं्ष 
सी.एचड.बू्ल्य.टी.

एस.डी.एफ 

 सॉल्ट जनरेटेड इन म.इ.इ     ०.३ १५.० १५.३ टन/जदन 
सीएचडबू्ल्यटीएस

डीएफ 

 
सॉल्ट जनरेटेड इन म.इ.इ    
फ्रॉम आर.ओ ररजेक्ट 

०.३ ३.० ३.३ टन/जदन 

सी.एचड.बू्ल्य.टी.

एस.डी.एफfor 

Land filling  

 

 

जैववैद्यकीय कचरा  

 

०० ०.८ ०.८ टन/वरं्ष 
सी.एचड.बू्ल्य.टी.

एस.डी.एफ 

घातक नसणारा कचरा 

स्रोत आलण नाव लवद्यमान प्रस्तालवत एकूण युलनट लवले्हवाट 

डस्ट ३.० ४.० ७.० टन/दद.  वीट  उत्पादन 

बायोजडगे्रडेबल वेस्ट ४०८ १९८ ६०६ किऱो/दद खत म्हणून वापरले जाते 
नॉन- बायोजडगे्रडेबल वेस्ट २७२.५ १३२ ४०४.५ किऱो/दद अजधकृत जवके्रत्यांना देणे 
बॉयलर राख ६५ ८५ १५० टन/जद. जवठ् उत्पादन 

काचेच्या बाटल्या ०० १०० १०० 
संख्या/ 

मलहना 

बाहेरील एजन्सी/ 
रीसायकलसाना पाठजवले 

एचडीपीई कंटेनर ०० १०० १०० टन/म. जडटॉक्सक्सफाईड आजण पुन्हा 
वापरलेले 

लाइनर आजण बॅग्स  ०० ०.५ ०.५ टन/म. अजधकृत रीसायकलर 
कागद, कापूस कचरा 
आजण पॅजकंग सामग्री 
म्हणजेच लाकूड, पुठ्ठा, 

दोरे 

०० ५.० ५.० टन/वर्षा 
बाहेरील एजन्सी/ 
रीसायकलसाना पाठजवले 

एसटीपी गाळ २८.५ ४.९८ ३३.४८ जकलो/जद खत म्हणून वापरले जाते 
मेटल सॅ्क्रप ०० ३० ३० टन/वर्षा अजधकृत रीसायकलर 
प्लाक्सस्टक कचरा ०० ०.५ ०.५ टन/वर्षा अजधकृत रीसायकलर 
कचरा पॅजकंग वुड / 
तुटलेला काच इ. ०० ५.० ५.० टन/वर्षा 

बायो मेजडकल वेस्ट टर ीटमेंट 
सुजवधा पाठजवली 

वापरलेली / काढून 
टाकलेली आरओ पडदा 

०० ०.२ ०.२ टन/वर्षा अजधकृत रीसायकलर 

इनु्सलेशन आजण ग्लास 
लोकर कचरा ०० १.० १.० टन/म. 

जडटॉक्सक्सजफकेशन नंतर 
बाहेरच्या एजन्सीजची जवले्हवाट 
लावा 

 

 

https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/bio-medical-waste-has-caused-infection/articleshow/65417821.cms
https://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/mumbai-news/bio-medical-waste-has-caused-infection/articleshow/65417821.cms
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प्रकल्पासाठी मूिभूत गरजा  

 

अ: जमीन: कंपनीकडे एकूण १३,९२,१२३.०० चौ. मी. जागा आहे आजण प्रस्ताजवत जवस्तारीकरण 

हे जवद्यमान प्रक्ातील उपलब्ध जागेमधे्य होणार आहे 

ब: पाणी: जदवसाची एकूण पाण्याची गरज २६९१ घन. मी. आहे. पाटबंधारे जवभागाची परवानगी घेतली 

आहे. पाण्याचे स्रोत गोदावरी नदी आजण कालव्याचे पाणी त्याचबरोबर पावसाचे पाणी साठवण 

करून त्याची साठवण क्षमता ८५,000 घन. मी. आजण ४५,000 घन. मी. इतकी आहे 

क: वीज: महाजवतरणमाफा त वीजेची आवश्यकता पूणा केली जाते. उद्योगात जवद्यमान टबााईन २.३ 

मेगावॅट आजण ४.८ मेगावॅट अजतररक्त टबााइन प्रस्ताजवत आहे 

ड: इांधन: कोळसा आजण जडझेलचा उपयोग बॉयलर *१२ टन प्रती तास, १८ टन प्रती तास, २४ टन प्रती 

तास x 2 आजण ४५ टन प्रती तास] आजण डीजी. सेट. *१000KVAx४, ५९०KVA] साठी इंधन म्हणून 

केला जाईल. त्यासाठी अनुक्रमे ४६८ टन प्रती जदवस आजण १९.७ जकलो जलटर प्रती जदवस ची 

आवश्यकता आहे 

इ: मनुष्यबळ: जवद्यमान मनुष्यबळ ४१३ आहे आजण प्रस्ताजवत जवस्तारीकरणासाठी अजतररक्त २०० 

कमाचाऱयांची आवश्यकता आहे. स्थाजनक लोकांना नोकरी मधे्य प्राध्यान जदले जाईल. बांधकाम 

टप्यामधे्य आवश्यक मनुष्यबळ जवळपासच्या गावातून उपलब्ध होईल 

 

१.४  उत्पादन प्रलिया 

 

सध्या जी.बी.एल इजथल अ ॅसीटेट, एसीटाले्डहाइड, क्रोटोनालडीहाईड, एजसजटक एजसड, आजण जवसृ्तत 

रसायनांच्या जनजमातीमधे्य सजक्रयपणे भाग घेत आहे आजण त्याने एसीटाले्डहाइड डायजथल एजसटल,३- 

मेथॉक्सी बु्यटॅनॉल, एसीटॅल्हाइड ऑक्सक्सम आजण इ. रसायने तयार करण्याचे प्रस्ताजवत आहे. 

 

सवा रासायजनक अजभजक्रया जकंवा संशे्लर्षणाचे मागा एकतर पेटंट हक्क आहेत जकंवा पेटंटसाठी लागू 

आहेत आजण म्हणूनच या सावाजजनक दस्तऐवजात ते उघड केले जात नाहीत. तथाजप हे जनयामक 

मंजुरीच्या उदे्दशाने जनयंजित कागदपि म्हणून उपलब्ध केले जाईल. 

 

प्रस्ताजवत प्रक् जनरंतर व बॅच ऑपरेशनमधे्य जनरजनराळ्या रसायने आजण फॉरु्म्ालेशन असणाऱ  या 

जवजवध प्रकारच्या उत्पादनांच्या उत्पादनांचा आहे. उत्पादन प्रजक्रयेमधे्य युजनट ऑपरेशन्सचे जमश्रण असू 

शकते जे इक्सित उत्पादन तयार करण्यासाठी माजलका जकंवा एकाच वेळी चालजवली जाईल. खालील 

जवभागांमधे्य, उत्पादन प्रजक्रयेसाठी अवलंबल्या जाणाऱ  या जवजवध प्रकारच्या युजनट ऑपरेशन्स 

तपशीलवार आहेत. म्हणूनच, प्रस्ताजवत प्रक्ाची संपूणा प्रजक्रया फ्लो आरेख समान राहील आजण 

जदलेल्या उत्पादनासाठी आवश्यक नसलेल्या आणखी एक प्रजक्रयेस काढून टाकून ते बदलू शकतात. 

 

 अणुभट्टी 

 रासायजनक जक्रया 

 तटस्थीकरण 

 वजगाकरण 

 उतारा 

 जडकांजटंग 

 संके्षपण 

 जमसळणे 

 आसवन 

 सेंटर ीफुगेशन 

 गाळनी 

 स्फजटकीकरण 

 वैकु्यम प्रजक्रया 

 कोरडे करण प्रजक्रया 
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पयाावरण प्रभाव मूलयाांकन अहवाऱ मसुदा 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती ११.१ सामान्य उत्पादन प्रलिया          

 

१.४   प्रदूषण लनयांत्रण तांत्रज्ञान आलण उपकरणे 

 

 वायू प्रदूर्षण जनयंिण उपकरणे: प्रदूर्षण जनयंिण उपकरणांसह उद्योगातील वायू प्रदूर्षण 
स्रोतांचा तपशील तक्ता ११.२ मधे्य सादर केला आहे. 

 उद्योगात एजसटेल्डीहाइड आजण एजसजटक एजसड उत्पादन प्रजक्रयेसाठी स्क्रबसा स्थाजपत 
केले आहेत. 

 

तक्ता ११.२ वायू प्रदूषण लिया 

 

लस. 
नां. 

स्त्रोत 
उांची [मीटर 

मधे्य] 

वायू प्रदूषण 
लनयांत्रण प्रणािी 

१ बॉयलर – १२टन / तास  ३० बॅग जफल्टर 

२ बॉयलर – १८टन / तास  ३० ई.एस.पी 

३ बॉयलर – १८टन / तास   ३० ई.एस.पी 

४ बॉयलर – २४टन / तास  ४५ ई.एस.पी 

५ बॉयलर – २४टन / तास  ४५ ई.एस.पी 

६ बॉयलर – ४५टन / तास   ५० ई.एस.पी 

७ थजमाक फु्लइड हीटर १० लाख जकलोकॅल/तास १५ ई.एस.पी 

८ थजमाक फु्लइड हीटर –२ लाख जकलोकॅल/तास १० जचमणी 

 पाणी आजण सांडपाणी: उद्योग ५,७८३ घन मी. प्रती जदन [ताजे पाणी २,६९१ घन मी. प्रती जदन 

आजण पुनप्राजक्रया ३,०९२ घन मी. प्रती जदन] वापर करेल.                    (एस. टी. 
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पयाावरण प्रभाव मूलयाांकन अहवाऱ मसुदा 

पी.) तील पाण्याचा वापर बागकामासाठी केला जाईल आजण ई.टी.पी. तील सांडपाण्याचा 

उपयोग कूलीगं टॉवरमधे्य होईल, म्हणून जझरो जलक्सिड जडस्चाजा *झेड.एल.डी.+ प्राप्त होईल. 

 घातक कचरा: उद्योगातून जनमााण होणारा धोकादायक कचरा व इतर कचरा *व्यवस्थापन व 

टर ान्स-सीमा-चळवळ+ जनयम २०१६ नुसार हाताळला जाईल. जनजमात कचरा       

                                            (सी.एच.डबू्ल्य.टी.एस.डी.एफ) आजण 

अजधकृत जवके्रत्यांकडे देण्यात येईल. उद्योगास २८.५.२०२२ पयंतच्या 

सी.एच.डबू्ल्य.टी.एस.डी.एफ. चे वैध सदस्यता आहे. 

 घनकचरा: घनकचरा तयार होणारा घनकचरा जवजशष्ट वैजशष्ट्ांनुसार वेगळा केला जाईल. 

ओल्या कचऱ  याचे गांडूळखतद्वारे प्रजक्रया केली  जाईल आजण इतर घनकचरा जवके्रत्यांद्वारे जकंवा 

अजधकृत रीसायकलमधून जवले्हवाट लावली जाईल. 

 

प्रकल्प के्षत्रातीि १० लकिो मी. त्रीजेच्या के्षत्रातीि पयायवरण मालहती प्रक्ा के्षिातील  
पयाावरणजवर्षयक माजहती पयाावरणजवर्षयक संवेदनशीलता या संदभाात महत्वाचची जठकाणे जठकाणी 

तक्ता ११.३ मधे्य सादर केले आहेत. 

 

तक्ता ११.३ प्रकल्प के्षत्रातीि  १० लकिो मी. त्रीजेच्या के्षत्रातीि  पयायवरण मालहती   

 

 

सुलवधा 
नाव लदशा 

    

          

          

(        ) 

सांपका ता  

जवळचे जवमानतळ जशडी आंतरराष्टर ीय  जवमानतळ  
SW 
नऋैत्य २३.३२ 

जवळचे रेले्व से्टशन काने्हगाव र. स 
S 

दक्षऺण 
०.७५ 

जवळचा रस्ता 
वारी  गाव रोड  

E 

ऩळूव ०.२२ 

            ४७  
SW 

नयैयवत 
३.२२ 

जवळचे टपाल कायाालय साकारवाडी जप.ओ टपाल कायाालय  
SSE 

अग्न्येय 
०.२८ 

जवळची शाळा झ पी प्रायमरी सू्कल साकारवाडी 
NE 

ईऴय्य 
०.१८ 

आपत्कािीन 

जवळचे रुग्णालय आत्मा मजलक हॉक्सस्पटल 
W 

      
१०.१० 

जवळचे टपाल कायाालय वारी टपाल कायाालय S ०.६० 
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पयाावरण प्रभाव मूलयाांकन अहवाऱ मसुदा 

दक्षऺण 

पयायवरणीय सांवेदनशीिता 

जवळचे पाण्याचे भंडार / 
कॅनॉल डॅम 

प्रसादाला जशडी साई बाबा मंजदर 
SW 

नयैयवत 
११.८८ 

जवळचे पाण्याचे भंडार/ 
कालवा /धरण 

गोदावरी नदी 
W 

      
१.० 

जवळचे पुरातत्व स्मारक 

१० जक.मी. अभ्यास के्षिामधे्य काहीही नाही 

 

जवळचे संरजक्षत वन / 
राष्टर ीय उद्यान / वन्यजीव 
अभयारण्य 

आंतरराज्य सीमा 

भूकंपाचा झोन  वळभयग ३ (मध्यम ) 
 

११.७.१. प्रकल्प स्थळ हवामानलवषयक ल्स्थती 

 

माचा २०१८ ते मे २०१८ या कालावधीत साइट जवजशष्ट माजहतीचे जवशे्लर्षण केले गेले आहे. 
आकडेवारीवरून असे जदसून आले आहे की बेसलाइन मॉजनटरीगं कालावधीत हवेची जदशा 
वायव्य आजण पजिमेकडे होती. या काळात वायााचा सरासरी वेग १.६६मीटर/से. हवामानशास्त्रीय 
डेटा तक्ता ११.४ मधे्य सादर केला आहे आजण आकृती ११.२ मधे्य जवंडोरोझ आकृती दशाजवली 
गेली आहे. 

 

सारणी ११.४ हवामानलवषयक  मालहती  सरासरी 

 

मलहना 
 

तापमान 

 (           ) 

सापेक्ष आर्द्यता 
 (       ) 

वायू वेग 
(  .  ./ 

   ) 

प्रमुख 

वायू लदशा 

 

पजयन्यवृष्टी 

(मी. मी) कमाि  दकमान सकाळी  सधं्याकाळी 

माचा ३५.२ १५.८ ४३ १७ ७.६ उत्तर पजिम ०.३ 

एजप्रल ३७.६ १९.३ ४३ १९ ९.६ उत्तर पजिम ६.२ 

मे ३७.६ २१.९ ५७ ३० १२.९ पजिम २४.५ 

 

११.७.२. हवेची गुणवत्ता 

 

अभ्यास के्षिातील सभोवतालची हवा गुणवत्ता समजून घेण्यासाठी, आठ स्थान जनवडले गेले आजण हवा 

गुणवत्ता सवेक्षण माचा २०१८ ते मे २०१८ या दरर्म्ान करण्यात आले. 

पी.एम१० आजण पी.एम२.५, ५३.६० ते ७९.६० मायक्रो ग्राम/ एम३ आजण २२.९० ते ५१.३० मायक्रो ग्राम/ 

एम३ पयंत आहेत तर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइटर ोजन डाइ ऑक्साइड आजण काबान डाइ ऑक्साइड 

अनुक्रमे १२.५५ ते २७.९२/घ.मी. १५.११ ते ३९.११/घ.मी आजण ०.१२ ते ०.५८ /यूजी / घ.मी पयंत आहेत. 

पररणाम दशाजवते की सवा मापदंड                         ( 

एन.ए.ए.कू्य.एस) मानकांच्या पूवाजनधााररत मयाादेमधे्य चांगले आहेत. 
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११.७. ३. सभोवतािची ध्वलनची गुणवत्ता 

 

प्रक्ाच्या आजण  जवळ पासच्या तेरा जागेवर ध्वनीची तपासणी केली गेली *साइटच्या आत ६ आजण 

जवळच्या भागात ७]. जदवसाच्या दरर्म्ान आवाजाजच पातळीचे एल.ई.कू्य मूले्य ४२.० ते ६८.५ डीबी (ए) 

दरर्म्ान बदलतात. उद्योगांमधील मुख्य गेटजवळ नोदंजवलेले उच्च एल.ई.कू्य  मूल्य ६८.५ डीबी (ए) होते 

आजण मुकंुदवस्ती येथे नोदंवले गेलेले सवाात कमी एल.ई.कू्य मूल्य ४२.० डीबी (ए) होते. त्याचप्रमाणे 

बायो गॅस प्लांट च्या जवळ एल.ई.कू्य  आवाज पातळी ६४.२ डीबी (ए) दशाजवली. तसच, रािीच्या वेळी 

आवाज पातळीचे मूले्य ३२.६ ते ६०.९ डीबी (ए) दरर्म्ान बदलतात. सवााजधक एल.ई.कू्य  मूल्य 

उद्योगांच्या मुख्य गेटजवळ नोदंवले गेले जे ६०.९ डीबी (ए) होते तसच सवाात कमी एल.ई.कू्य  

मुकंुदवस्ती येथे नोदंवले गेले जे ३२.६ डीबी (ए) होते. आवाजाच्या देखरेखीच्या आकडेवारीवरून असे 

जदसून आले आहे की जदवसा आजण रािीच्या वेळेचे सवा जनकाल सी.पी.सी.बी. मानकांनुसार आहेत. 

 

११.७.४ पाण्याची गुणवत्ता 

 

प्रक् के्षिाच्या पाण्याच्या गुणवते्तचे आकलन करण्यासाठी एकूण ११ नमुने गोळा करण्यात 
आले, ११ पैकी ८ नमुने भुपृष्ठ पाण्याचे व ३ नमुने भुजल पाण्याचे होते. 
 

११.७.५  भुजि पाण्याची गुणवत्ता 

 

ऩी.एच ६.७५ त े७.८६ ऩयतं आहे. ऩयण्ययचय हयडवनसे १९८.९.२६४ लमऱी ग्रयम/लऱटरच्यय शे्रणीमध्ये 
आहे. क्लोराईड्स १७.४-१२९.८ जमली ग्राम/जलटर पयंत असतात. सवा ८ जठकाणी टी.डी.एस 
जवजहत मानक पेक्षा जास्त आढळतो परंतु पुढील प्रजक्रया नंतर पाणी जपण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. 
सवााजधक टी.डी.एस एकाग्रता मुकंुद वस्ती गावात आढळली उदा. ७४१.४ जमली ग्राम/जलटर. 

कॉपर, मॅगे्नजशयम, जझंक, पारा, आसेजनक आजण सेलेजनयम कोणत्याही जठकाणी आढळले नाही. 
 

भुपृष्ठ पाण्याची गुणवत्ता 

 

पी.एच ७.६ ते ७.९ पयंत आहे. टी.डी.एस ४११.४ ते ४१९.९ जमली ग्राम/जलटरच्या शे्रणीतील. तर 
डी.ओ ५.७ ते ५.९ जमली ग्राम/जलटरच्या शे्रणीमधे्य आहे. बी.ओ.डी २.३ ते २.६ जमली ग्राम/जलटर 
इतका आढळल. एकूण कोजलफॉर्म्ा अगदी कमीतकमी असल्याचे आढळले उदा. १० ते १६ 

एम.पी.एन/१०० जमली मीटरच्या शे्रणीमधे्य. सवा मापदंड मानकांमधेच आहेत आजण असेही 
सांजगतले जाऊ शकते की जतन्ही नमुने अंतदेशीय पाण्याच्या मापदंडांच्या वगीकरण ए अंतगात 
येतात ज्याचा अथा असा आहे की ते पारंपाररक उपचार न करता परंतु जनजंतुकीकरणानंतर 
जपण्यासाठी उपयोगात आणू शकता. 
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पयाावरण प्रभाव मूलयाांकन अहवाऱ मसुदा 

११.७.५. मातीची गुणवत्ता 

 

आठ जठकाणी मातीच्या गुणवते्तचे मूल्यांकन केले गेले. असे आढळले आहे की पी.एच ७.३ ते 
८.७ च्या शे्रणीत आहे, जकंजचत क्षारीय बाजूला. जवद्युत वाहकता मूल्य ०.२२ जम.मी प्रजत सेंटीमीटर 
ते ०.५४ जम.मी प्रजत सेंमी पयंत असते. जे उगवण करण्यासाठी हाजनकारक नाही. मातीची पाणी 
साठवण क्षमता ३७.१ ते ४८.९% पयंत आहे. कॅक्सल्व्शयम आजण मॅगे्नजशयम अनुक्रमे १५.३ ते २२.४ 

जमली ग्राम/जक.ग्रा. आजण १.४४ ते ४.८६ मी.ग्रा. जक.ग्रा. सोजडयम आजण पोटॅजशयम अनुक्रमे २९ ते 
४८ जमली ग्राम/जक.ग्रा. आजण १४४-२२१ जमली ग्राम/जक.ग्रा आहे. 
वाळूची टके्कवारी १५ ते २५% आजण गाळ टके्कवारी ५३-५८% पयंत तर मातीची टके्कवारी 
२४% ते ३२% च्या दरर्म्ान आहे. अभ्यास के्षिाची मातीची रचना जचकनमातीची आहे. हे जनष्कर्षा 
काढले जाऊ शकते की मातीची सुपीकता जास्त आहे. 
 

११.७.६. जैलवक  पयायवरण 

 

साधारण झाडे, और्षधी वनस्पतीचं्या ६६ प्रजाती, अभ्यास के्षिामधे्य झुडपे व ६ गवत आढळली 
गेली. वन्यजीव संरक्षण अजधजनयम १९७२  च्या अनुसार अनुसूची १ मधे्य पक्ष्ांच्या २२ जवजवध 
प्रजाती, ६ प्रजाती सस्तन प्राणी,  ४ सरपटण्याच्या  प्रजाती, फुलपाखरांचा ५ प्रजाती आजण 
मत्स्य्ांच्या ८ प्रजाती आढळल्या. प्रक्स्थळापासून १०जक.मी.च्या पररघात राष्टर ीय उद्यान, 

वन्यजीव अभयारण्य, संरजक्षत वन नाही. 
  

११.७.७.सामालजक - आलथयक वातावरण 

 

अभ्यास के्षिात एकूण २४ गावे व २ शहरी भागांपैकी १० गावात सामाजजक-आजथाक सवेक्षण केले, 

त्यामधे्य सवा जदशाजनदेशांचा समावेश आहे. प्रक्ाचे एकूण भौगोजलक के्षि ३१,७७२.५५ वगा  जकलो 

मीटर आजण एकूण लोकसंखे्यची घनता २९९ व्यक्ती / चौ. जकमी. २०११ च्या जनगणनेनुसार 

प्रक्स्थळाच्या १० जकलो मीटर पररघाच्या नोदंणी नुसार, प्रक्स्थळाची एकूण लोकसंख्या 

१,९६,५६४ आहे आजण त्यापैकी पुरुर्षांची संख्या १,०१,२०४ आहे आजण मजहलांची संख्या,९५३६० आहे 

ज्याची साक्षरता दर ६९.३७% आहे. मुख्य कामगार ७०,००३ (३५.६१%) आजण जकरकोळ कामगार 

७,५३८ (३.८३%) आहेत. एकूण काम नसणारी संख्या १,१९,०२३ (६०.५५%) आहे. 

 

११.८ अपेलक्षत वातावरणीय प्रभाव आलण शमन उपाय  

 

बयांधियम आणण उत्ऩयदनययचय टप्पप्पययत प्रस्तयवळत प्रिल्ऩयच्यय ऩययवळरणीय प्रभयळयांच ेमूल्ययांिन िेऱे 

गेऱे असून अऩेक्षऺत ऩररणयम िमी िरण्ययसय ठी वळस्ततृ व्यळस्थयऩन आरयखडय तययर िेऱय गेऱय 
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आहे. प्रस्तयवळत प्रिल्ऩयत िोणतीही मोठी बयांधियमे सयमीऱ नयहीत. बयांधियम टप्पप्पययळरीऱ 

ऩययवळरणीय ऩररणयम अल्ऩ मुदतीच्यय आणण तयत्ऩरुत्यय स्ळरुऩयच्यय असतीऱ आणण िेळल प्रिल्ऩ 

स्थलयची मययवदीत असतीऱ. यय ियमयांसयठी आळश्यि असऱेऱे मनुष्यबल जळलऩयसच्यय खेड्ययतून 

घेतऱे जयईऱ. 

 

११.८.१ वायु वातावरण 

 

बाांधकाम टप्प्यात, उत्पादनायचा टप्प्यात आलण त्यावरीि उपाययोजना दरम्यान होणारे 

पयायवरणीय पररणाम तक्ता  ११.५ मधे्य सूचीबद्ध आहेत 

 

तक्ता ११.५ हवा गुणवत्ता प्रभाव आलण शमन उपाय 

 
अपेलक्षत 
पररणाम 

 

सांभाव्य स्त्रोत 

 

शमन उपाय 

 

बाांधकाम टप्प्यात 

 

धूळ जनजमाती 

 बांधकाम आजण 
तोडफोडीचा टप्पा 

 बांधकामाचे वाहन 
आजण कच्च्च्या 
रस्त्ांवर हालचाली 

 आवश्यकतेनुसार पाण्याचे जशंपडणे 

 बांधकामाचे साजहत्य झाकून ठेवले जाईल 

 सामग्रीवाहतुकीसाठी वापरली जाणारी वाहने 
धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी झाकून आणले 

जातील  
 

वायू प्रदूर्षक 
आजण 

उत्सजान 
जनजमाती 

 बांधकाम प्लांटचे 

संचालन 

 डी. जी. सेट पासून 
उत्सजान 

 शासनाने मंजूर केलेला डी.जी. सेटचा उपयोग 
केला जाईल 

 जचमणी ची उंची सी.पी.सी.बी जनयम नुसार केली 
जाईल 

उत्पादनायचा टप्प्यात 

वायू प्रदूर्षक 
आजण 

उत्सजान 

उत्पादन 

 गाड्यांची हलचाल      

 वाहतुकीने मधून होणार उत्सजान उपेक्षणीय 
असेल 

 सगळ्या वाहतुकीने कडे वैद्य पी.यू.सी 
असायला पाजहजे 

 डी. जी. सेट पासून 
उत्सजान 

 कमी मािेचा  सल्फर / शासनाने मंजूर केलेला 
डी.जी. सेटचा उपयोग केला जाईल 

 डी.जी सेटचा उपयोग फक्त जनयजमत वीज 

उपलब्ध नसल्यावर केला जाईल 

 प्रदूर्षणाचा योग्य फैलाव करण्यासाठी 
सीपीसीबीच्या जनकर्षांनुसार पुरेशी जचमनीची 
उंची देण्यात येईल 

 जवद्यमान डी.जी. सेट्स ला पुरेशी जचमनीची 
उंची जदली आहे आजण प्रस्ताजवत से्टकस ला 
पण तसच केल जाईल  
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 सभोवतालच्या हवेची गुणवत्ता  

एन.ए.ए.कू्य.एस मानकांनुसार देखरेखीच्या 

योजनेनुसार जनयजमतपणे तपासली जाईल 

 बॉयलरमधून 

उत्सजान 

  उडान राख जनजमाती    

 कमी प्रतीचा सल्फर असलेला इंजडयन कोळसा 
वापरला जाईल 

 जवद्यमान बॉयलर ला बॅग जफल्टर आजण इ.स.पी 
वापरला आहे आजण प्रस्ताजवत बॉयलर ला जह 
इ.स.पी आजण पुरेशी जचमनीची उंची जदली 
जाईल 

 वायू प्रदूर्षण जनयंिण उपकरणाची कायाक्षमता 
तपासण्यासाठी सवा बॉयलरसाठी ऑनलाईन 
उत्सजान मॉजनटरीगं साधने बसजवली जातात 

 फ्लाय अ ॅश उत्पादन जसलोमधे्य होईल आजण 

त्याची योग्य प्रकारे जवले्हवाट लावली जाईल 

 थजमाक फु्लइड 
हीटसामधून 
उत्सजान 

 थजमाक फु्लइड हीटरला पुरेशी जचमणी ची उंची 
प्रदान केली जाईल 

 उत्पादन 
प्रजक्रयेमधून 
उत्सजान 

 उद्योगात एजसटेलॅहाइड आजण एजसजटक ऍजसड 

उत्पादन प्रजक्रयेसाठी स्क्रबसा स्थाजपत केले आहेत 

 बाकीच्या उत्पादनासाठी, प्रजक्रया उत्सजान प्रते्यक 

वनस्पतीच्या सामान्य वेंट कंडेन्सरकडे जनदेजशत 

केले जाईल आजण त्यामधून कंडेने्सट एकि केले 

जातील व जमक्स सॉल्व्व्हेंट म्हणून  

सामान्य धोकादायक कचरा उपचार आजण 

जवले्हवाट सुजवधा ला पाठजवले जातील. 

 गळतीची शक्यता टाळण्यासाठी योग्य 

अजभयांजिकी जनयंिणे जदली जातील  

 

११.८.२.  ध्वलन वातावरण 

 

बांधकाम आजण उत्पादनायचा टप्प्प्यात व त्यावरील उपाययोजना दरर्म्ान होणारे पयाावरणीय पररणाम 
तक्ता ११.६ मधे्य सूचीबद्ध आहेत. 
 

तक्ता ११.६ ध्वनी गुणवत्ता आलण शमन उपाय 

 

अपेलक्षत 
पररणाम सांभाव्य स्त्रोत शमन उपाय 

बाांधकाम टप्प्यात 

 जचडजच

ड, 

डोकेदु

खी, 

कामा

ची 

 संबंजधत, 

हातोडी, 

जडर जलंग, 

जफजटंग, 

डी.जी. 

 जदवसाच्या दरर्म्ान बांधकाम जक्रयाशीलता मयााजदत 

असतील 

 प्रस्ताजवत कायाासाठी बांधकाम जक्रयाशीलता तातु्परते 

असतील 

 डी.जी सेटचा उपयोग फक्त जनयजमत वीज उपलब्ध 

नसल्यावर केला जाईल  



 
काययकारी साराांश     म. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड 

 

 

पयाावरण प्रभाव मूलयाांकन अहवाऱ मसुदा 

अपेलक्षत 
पररणाम सांभाव्य स्त्रोत शमन उपाय 

कायाक्ष

मता 
कमी 
होणे 

ऑपरेशन 
सेट करा 

 जवद्यमान डी.जी. सेट्स ला पुरेशी जचमनीची उंची जदली आहे  

 पी.पी.ई सारख्या इतर मफ / प्लगची तरतूद कामगारांना 

केली जाईल 

 उपक्सस्थत हररत पट्टा मुळे कारखान्यात होणारा आवाज कमी 

प्रमाणात बाहेर जाईल   

उत्पादनायचा टप्प्यात 

 जवजवध 
औद्योजगक 
जक्रयाकला

पांमुळे 
जचडजचड, 
डोकेदुखी, 
कामाची 
कायाक्षमता 
कमी 
होईल 

 डी.जी सेट 
मुळे होणारी 
आवाज 
जनजमाती   

 जवद्यमान आजण  प्रस्ताजवत डी.जी सेटला धक्सननक संलग्नक 

जदले जाईल 

 डी.जी सेट च जनयजमत देखरेख केली जाईल  

 होजनजकंग 
हॉना  

 आवारात हॉना वाजजवण्यास कठोर मनाई 

 यंि आजण 
उपकरणे 

 पी.पी.ई सारख्या इतर मफ / प्लगची तरतूद कामगारांना 

केली जाईल 

 कामगाराना पी.पी.ई    चा उपयोग जकती आजण कसा 

महत्वाचा आहे या बाबतीत माजहती जदली पाजहजे 

 जर एखादा कामगार प्रखर आवाज के्षिातील कामांमधे्य 

व्यस्त असेल तर त्या ध्वनी मुळे काही िास होयला नको 

याची काळजी घेतली जाईल 

 सवा ध्वजनजनजमाती उपकरणे जनयजमत देखभाल व वंगण 

घालण्यात येतील 

 जवद्यमान हररत पट्टा मुळे ध्वनी प्रदूर्षण खूप मािेत कमी 

होईल (ध्वनी प्रदुशन साठी पप्रजाती  अझजदाराच्च्टा इंजडका, 

मॅजग्नफेरा इंजडका, इत्यादी).प्रस्ताजवत हररत पट्टा 

जवकासामुळे पररसराबाहेर ध्वनी जनजमातीची शक्यता 

आणखी कमी होईल 

 या आवारात जनवासी वसाहत आहे, या वसाहतीचं्या 

आसपास टजमानजलया अजुाना, आझाजदराछता इंजडका, 

मॅजग्नफेरा इंजडका, बुटेया मोनोस्पमाा इत्यादी ध्वनीजफती 

वृक्षारोपण देखील ररसेप्टर स्तरावर आवाज कमी 

करण्यासाठी केले जाईल. 

 बोइलर मधुन 
होनर ध्वनी 
प्रदूर्षण 

 त्या भागात काम करणाऱ या लोकांना इअर मफ्स आजण 
प्लग प्रदान (असे पी.पी.इ) चा वापर केला  गेला जाईल 

 

११.८.३.  पाणी पयायवरण 

 
गोदावरी नदी व कालवा पाणी हे उद्योगाचे प्रमुख जल स्त्रोत असून त्याकररता उद्योगास पाटबंधारे 

जवभागाची परवानगी जमळाली आहे. बांधकाम व उत्पादन टप्प्प्यात  होणारे संभाजवत पररणाम व त्यावरील 

उपयाय योजना तक्ता ११.७ मधे्य सादर केले आहे 

 



 
काययकारी साराांश     म. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड 

 

 

पयाावरण प्रभाव मूलयाांकन अहवाऱ मसुदा 

 
तक्ता ११.७ पाण्याची गुणवत्ता व होणार पररणाम 

 

अपेलक्षत 
पररणाम सांभाव्य स्त्रोत शमन उपाय 

बाांधकाम टप्प्यात 

 इतर 

वापरकते 

 बांधकाम कायांसाठी 

लागणारे ताजे पाण्याचा 

वापर 

 रेन वॉटर हावेक्ससं्टग टँकमधून पाण्याचा उपयोग 

 ताज्या पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी 

पुनप्राजक्रया  केलेल्या पाण्याचा वापर करणे 

 पाण्याची 

गुणवत्ता 

 बांधकाम कामगारां मुळे 

होणारे सांडपाणी 

 जनमााण झालेल्या सांडपाण्याचा  उपचार उपक्सस्थत 

सांडपाणी प्रजक्रया कें िा मधे्य केला जाईल 

उत्पादनायचा टप्प्यात 

 इतर 

वापरकते 

 घरगुती आजण 

औद्योजगक वापर 

 पाटबंधारे जवभागाकडून पाणी उचलण्याची      

परवानगी 

 पावसाळ्यात साठवण केलेल्या पाण्याचा वापर 

 इनलेट टँकवर वॉटर मीटर लावले जाईल 

 पाणी व्यथा न घालवण्यासाठी  दर मजहना पाणी 

वापरायची तपासणी केली जाईल  

 ताज्या पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी पुनप्राजक्रया  

केलेल्या पाण्याचा वापर करणे 

 पाण्याची 

गुणवत्ता 

 औद्योजगक 

उपक्रमांमधील 

सांडपाणी 

 ई.टी.पी १२५० घन.मी.प्रती जदन *जवद्यमान ६०० 

घन.मी.प्रती जदन आजण प्रस्ताजवत ६५० घन.मी.प्रती 

जदन+त्याबरोबर आर.ओ आजण म.ई.ई 

  उप्प्चररत प्रवाही पुनप्राजक्रया करुन ते पाणी कूजलंग 

टॉवर मधे वपरेले जाईल  

 कारखाना सध्या झेड.एल.डी. करीत असल्याने 

कोणतेही पाणी कारखान्याच्या पररसर  बाहेर 

सोडणार नाही 

 सी.पी.सी.बीच्या जनयमांनुसार प्रजक्रया झालेल्या 

उपचाररत सांडपाणीची गुणवत्ता राखली जाईल 

 सतत गुणवत्ता तपासणीसाठी ऑनलाइन मॉजनटररंग 

जसस्टम प्रदान केले जाते 

 एमओईएफसीसी / एनएबीएल मान्यताप्राप्त 

प्रयोगशाळेद्वारे सांडपाण्याचे जनयजमत जवशे्लर्षण, 

गुणवत्ता जनधााररत केलेल्या जनकर्षांनुसार आहे हे 

सुजनजित करण्यासाठी 

 बाहेर जाणारे पाणी जनमाईत मयाादेत आहे है 

बघायनासाठी त्या पाण्याची गुणवत्ता कारख्यानात 

असेलल्या प्रयोगशाळेत बजघतली जाईल 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/marathi-english/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/marathi-english/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-meaning-in-english
https://www.shabdkosh.com/dictionary/marathi-english/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-meaning-in-english


 
काययकारी साराांश     म. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड 

 

 

पयाावरण प्रभाव मूलयाांकन अहवाऱ मसुदा 

 घरगुती कामामधील 

सांडपाणी 

 सांडपाणी प्रजक्रया कें ि २५० घन.मी.प्रती जदन 

*जवद्यमान २०० घन.मी.प्रती जदन आजण प्रस्ताजवत ५० 

घन.मी.प्रती जदन+  

 प्रजक्रया केलेले सांडपाणी चा वापर बागकाम साठी 

केला जाणार आहे *२१९ सीमडी+ 

 एम.ओ.ई.एफ.सीसी/एन.ए.बी.एल मान्यताप्राप्त 

प्रयोगशाळेद्वारे सांडपाण्याचे जनयजमत जवशे्लर्षण, 

गुणवत्ता जनजित केलेल्या जनकर्षांनुसार असल्याचे 

सुजनजित करण्यासाठी. 

 सी.पी.सी.बी जनकर्षांनुसार प्रजक्रया केलेल्या 

सांडपाण्याची गुणवत्ता राखणे 

 बाहेर जाणारे पाणी जनमाईत मयाादेत आहे है 

बघायनासाठी त्या पाण्याची गुणवत्ता कारख्यानात 

असेलल्या प्रयोगशाळेत बजघतली जाईल 

 अजतदृष्टीचे पाणी  

 बंद पाईप लाईनद्वारे वादळाच्या/अजतदृष्टीचे 

पाण्यासाठी पुरेसे नेटवका  

 वादळाचे/ अजतदृष्टीचे पाणी आजण ई.टी.पीच्या 

पाण्याकररता वेगळी डर े नेज जसस्टम 

 

११.८.४  घनकचरा [घातक आलण आघातक] व्यवस्थापन पयायवरण 

 

उद्योग, जवजवध औद्योजगक आजण घरगुती जक्रयाकलापासून जवजवध प्रकारचे घातक तसेच आघातक 

कचरा तयार करतो. त्याच्या शमन उपायांसह अपेजक्षत पररणाम तक्ता ११.८ मधे्य सूचीबद्ध आहेत 

 

तक्ता ११.८ घनकचरा पयायवरण आलण शमन उपायाांवर पररणाम 

 

अपेलक्षत 
पररणाम सांभाव्य स्त्रोत शमन उपाय 

बाांधकाम टप्प्यात 

उत्पन्न केले 

जाणारे साजहत्य 

आजण 

बांधकाम 

कचरा जनजमाती 

 बांधकाम जक्रयाकलाप 

 साइट सपाटीकरण, पुनभारती आजण रस्ता 

बांधकामांसाठी उत्खनन केलेल्या साजहत्याचा पुन्हा 

वापर केला जाईल 

 बांधकाम कचरा योग्य प्रकारे जवभाजजत केला 

जाईल आजण केवळ जागेवर जास्तीत जास्त शक्य 

मयाादेपयंत त्याचा पुनवाापर केला जाईल 

 पुनवाापरयोग्य सामग्रीची अजधकृत जवके्रत्याद्वारे 

जवले्हवाट लावली जाईल 

घरगुती 

घनकचरा 

जनजमाती 

 बांधकाम मजुरांची घरगुती 

कामे 

 तयार झालेला घनकचरा वेगळा केला जाईल 

त्यातला ओला कच््रयच गांडूळ खतासाठी वापर 

केला जाईल आजण कोरडा कचरा अजधकृत 

जवके्रत्यांकडे सुपूदा  केला जाईल 

उत्पादनायचा टप्प्यात 

घातक  उत्पादन प्रजक्रया आजण  घातक कचरा शे्रणीनुसार जवभागला जाईल 



 
काययकारी साराांश     म. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड 

 

 

पयाावरण प्रभाव मूलयाांकन अहवाऱ मसुदा 

अपेलक्षत 
पररणाम सांभाव्य स्त्रोत शमन उपाय 

कचऱ  याची 

जनजमाती 

इतर औद्योजगक 

जक्रयाकलाप 

 कुठल्या जह प्रकारची गाळणी होयला नको म्हणून 

जवलग व जनयुक्त साठवण जवना गाळणी जागा  

जदली जाईल 

 सवा साठवलेल्या घातक कचऱ  याला जशक्का लावला 

जाईल  

 घातक कचरा च हाताळन ' घातक आजण इतर 

कचरा (व्यवस्थापन आजण सीमाबाह्य हालचाल) 

जनयम, २०१६ प्रमाणे केली जाईल 

 धोकादायक कचरा जवले्हवाट लावण्यासाठी सीए.  

एच.डबू्ल्य.टी.एस.डी.एफ.चे सदस्यत्व आहे 

 उद्योग चालू असताना, वाजर्षाक घातक कचरा 

परतावा जनयजमतपणे सादर केला जातो आजण 

जाहीरनामा देखील ठेवला जातो आजण 

जवस्तारानंतरही चालू ठेवला जाईल  

घरगुती 

घनकचरा 

जनजमाती *जवना 

घातक कचरा+ 

 घरगुती जक्रया 

 उत्पाजदत घनकचरा वेगळा केला जाईल व तो 

जवलग व जनयुक्त साठवण के्षिात साठजवला जाईल 

 ओला कचरा [बायोडीगे्रडेबल+ गांडूळ खतासाठी 

वापरला जाईल आजण पररणामी खत बागकाम 

आजण हररत पत्ता तयार करण्यासाठी वापरला 

जाईल 

 पुनरुत्पादनासाठी नॉन बायोजडगे्रडेबल कचरा 

अजधकृत जवके्रत्यांकडे सुपूदा  केला जाईल 

जैव गाळ 

जनजमाती 

 एस.टी.पी आजण ई.टी.पी [ 

नॉन केजमकल ]  

ऑपरेशन 

 हा गाळ बायो गाळ असून हा धोकादायक कचरा 

नसलेला मानला जातो आजण वनस्पतीचं्या 

आवारात बागकाम आजण हररत पत्ता तयार 

करण्यासाठी वापरला जाईल 

 

११.८.४.  जमीन पयायवरण 

 
प्रस्ताजवत जवस्तार त्याच भूखंडाच्या के्षिात केला जाईल आजण कोणताही अजतररक्त भूखंड जोडला 

जाणार नाही. अपेजक्षत पररणाम व शमन उपायांसह तक्ता ११.९ 

तक्ता ११.९ भूमी पयायवरण आलण शमन उपायाांवर पररणाम 

 

अपेलक्षत पररणाम सांभाव्य स्त्रोत शमन उपाय 

बाांधकाम टप्प्यात 

भूसंपादन व जमीन 

पररवतान 
 प्रस्ताजवत जवस्तारासाठी 

 प्रस्ताजवत जवस्तार त्याच भूखंडाच्या 

आवारात केला जाईल, त्यामुळे कोणतेही 

भूसंपादन होणार नाही 

टोपोग्राफी आजण 

भूशास्त्रात बदल 

 खोदकाम काम आजण 

बांधकामासाठी प्रस्ताजवत 

जागेचे सपाटीकरण 

 सपाट जमीन असल्या मुळे जकमान 

स्तराचा वापर केला जाईल 

मातीची धूप  उत्खननामुळे वरची माती सैल  ररजफजलंगनंतर मातीची कॉमॅ्पक्ट 



 
काययकारी साराांश     म. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड 
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अपेलक्षत पररणाम सांभाव्य स्त्रोत शमन उपाय 

होणे करण्याची काळजी घेतली जाईल 

जेणेकरून मातीची धूप आजण पररणामी 

मातीची आयात टाळली जाईल 

मोडतोड जनजमाती  बांधकाम जक्रयाकलाप 
 जास्तीत जास्त गोर्षीतीचंा पुन्हा 

बांधकामासाठी वापर केला जाईल 

मातीची दूजर्षतता 
 वाहनांमधून आजण डीजी 

सेटमधून तेल गळती 

 योग्य तेल संकलन प्रणालीसाठी ठोस 

छतावर डी.जीसेट बसजवला जाईल 

उत्पादनायचा टप्प्यात 

दूजर्षत माती 

 

 उत्पादन प्रजक्रया आजण ईटीपी 

ऑपरेशन 

 तयार झालेला घातक कचरा नीट   

संग्रजहत, वाहतूक आजण जवले्हवाट लावली 

जाईल घातक आजण इतर कचरा 

(व्यवस्थापन आजण सीमाबाह्य हालचाल) 

जनयम, २०१६ प्रमाणे  

 धोकादायक कचरा वेगळ्या आजण 

जनयोजजत स्टोरेज के्षिात साठवून ठेवला 

जाईल ज्यात जवनाबंद मजला आहे आजण 

कोणतीही धोकादायक कचरा नापीक 

जजमनीवर ठेवू नये याची काळजी घेतली 

जाईल 

 ई.टी.पी.साठी आवश्यक रसायने जनयुक्त 

केलेल्या साठवण खोलीत ठेवल्या जातील 

 स्टोरेज साइटवरील लीचेटचा उपचार 

ई.टी.पी.मधे्य प्रजक्रया केला जाईल 

 डी.जी सेट्स, टर ान्सफॉमार, 

वाहन देखभाल, वाहनांचे 

अपघात इंधन इत्यादी 

 जचन्हांजकत भागात दूजर्षत जमीन / माती 

असलेली वसू्त 

सी.एच.डबू्ल्य.टी.एस.डी.एफ.ला 

पाठजवली जाईल 

मातीची धूप  पावसाळ्यात रनऑफ 

 पुन्हा भरणी नंतर मातीची कॉमॅ्पक्ट 

करण्याची काळजी घेतली जाईल 

जेणेकरून मातीची धूप आजण पररणामी 

मातीची आयात टाळली जाईल 

उपचार न झालेल्या 

सांडपाण्यामुळे व 

सांडपाणी सोडल्यामुळे 

जजमनीची दूजर्षत करणे 

 

 उपचार न झालेल्या सांडपाणी 

सोडणे 

 उद्योगाने तयार झालेल्या सांडपाणी व 

सांडपाण्यावर उपचार करण्यासाठी ६५० 

सीएमडीचा इटीपी आजण २०० 

सीएमडीचा एसटीपी प्रदान केला आहे. 

 प्रस्ताजवत जक्रयाकलाप उद्योगासाठी ६०० 

घन.मी.प्रती जदनचा अजतररक्त ई.टी.पी 

आजण ५० घन.मी.प्रती जदनचा एस.टी.पी 

अनुक्रमे १२५० घन.मी.प्रती जदन आजण 

२५० घन.मी.प्रती जदनचा असेल. 

 उपचाररत सांडपाण्याचा पुन्हा उपयोग 

कूजलंग टॉवरमधे्य केला जाईल व 

सांडपाणी हररत पट्टा साठी सोडण्यात 

येईल 



 
काययकारी साराांश     म. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड 
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११.८.५.  पयायवरणीय वातावरणावर  

 

जमीन पयाावरण होणाऱया दुष्पररणामांचे बांधकाम आजण उत्पादनाच्या टप्प्प्याटप्प्प्याने आजण त्याचे शमन 

उपाय यांच्या तक्त्या ११.१० मधे्य सूचीबद्ध केल्या आहेत. 

 
तक्त्या ११.१० जमीन पयायवरण आलण शमन उपायाांवर पररणाम 

 
अपेलक्षत पररणाम सांभाव्य स्त्रोत शमन उपाय 

बाांधकाम टप्प्यात 

साइट क्सक्लअरन्स, रस्ता 

बांधकाम इत्यादीशंी संबंजधत 

वनस्पतीचें नुकसान. 

 जमीन तयार 

करण्यासाठी आजण 

जागेच्या जवकासासाठी 

बांधकाम उपक्रम 

 जागेची जकमान मंजूरी देखील केवळ वन्य 

गवतपुरती मयााजदत असेल 

 केवळ औद्योजगक कामांसाठी जनयुक्त 

केलेल्या नापीक जजमनीवर बांधकाम केले 

जाईल 

उत्सजान झाल्यामुळे पाने 

आजण वनस्पतीवंर बारीक 

धूळ साचणे  

 वाहतूक आजण 

बांधकाम जक्रयाकलाप 

 बांधकाम जक्रयाकलाप तातु्परते आजण 

कारखन्याच्या आवारात मयााजदत असतील 

 भग्न धूळ उत्सजानाची शक्यता 

सोडण्यासाठी सवा बांधकाम कच्च्च्या 

मालावर टाडपिी/टारपोजलन झाकलेले 

असेल 

 धूळ जनजमाती रोखण्यासाठी जनयजमतपणे 

पाणी जशंपडले जाईल 

 मूळ वनस्पती वापरुन हररत पट्टा 

योजनेनुसार वृक्षारोपण, जे त्या के्षिाच्या 

एकूण पयाावरणाची वाढ करेल 

 बांधकाम दरर्म्ान के्षिातून काढून टाकलेला 

वरील माती पुनक्सस्थात केली जाईल आजण 

पुन्हा वापरला जाईल 

उत्पादनायचा टप्प्यात 

 

प्राणी आजण वनस्पती 

 मुळे उत्सजानावर पररणाम  

 

 औद्योजगक जक्रयाकलाप 

 प्रदूर्षणाच्या योग्य सौर्म्ता आजण जवघटन 

करण्यासाठी पुरेसे ए.पी.सी.ई सह पयााप्त 

जचमनीची उंची 

 जवसृ्तत हररत पट्टा जवकास 

 

प्रभावांच्या सवांगीण अभ्यासाद्वारे आजण मूल्यांकनातून असे जनष्कर्षा काढले जाऊ शकतात की जवजवध 

पयाावरणीय गुणधमांवरील जवजवध प्रदूर्षण करणाऱ  या स्त्रोतांकडील एकूण नकारात्मक पररणाम योग्य 

जठकाणी ई.एम.पी बरोबर नगण्य आहेत. ई.एम.पी.च्या योग्य आजण वेळेवर अंमलबजावणीसह काही 

नकारात्मक प्रभाव देखील सकारात्मक फायदेशीर प्रभावांमधे्य रुपांतररत होऊ शकतात. म्हणूनच हा 

प्रक् पयाावरणास सुरजक्षत मानला जाऊ शकतो 

 
 

 

 



 
काययकारी साराांश     म. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड 
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तक्त्या ११.१२ वाटप केिेल्ा बजेटसह सीईआर अॅल्िल्िटीज 

 

सीईआर लियाकिाप रुपया 
जपण्याच्या पाण्यासाठी आरओ प्रदान करणे 

१,५०,३८,००० 

स्विता (शौचालय पुरजवणे) 

कचरापेटी पुराठवा 

सौर उजाासह जवद्युतीकरण 

आरोग्य *रुग्णालयात रुग्णवाजहका दान करणे+ 

रस्ता *रोड बनजवणे+ 

शाळांना पुस्तके पुरजवणे 

स्थाजनक शेतकरयांना उत्पादन वडीसाठी वैधाजनक समथान देऊन 

जागरूक करणे 

पावसाच्या पाण्याचा साठवण, माती ओलावा संवधानाची कामे 

वृक्षारोपण अवे्हनू्य[रस्त्ाच्या बाजूला वृक्षरोपन करणे  + 

समुदाय के्षिात वृक्षारोपण 

 

कॉपोरेट सामालजक बाांलधिकी  [सीएसआर] 

 
कंपनीच्या सी.एस.आर उपक्रमांचे जशक्षण, आरोग्य, लैंजगक समानता आजण मजहलांच्या सशक्तीकरणास 

समाजातील समृद्धीकडे अजधक महत्त्व देण्यावर जोर देण्यात आला आहे. गोदावरी बायोररफायनरीज 

जलजमटेड, साकारवाडीतफे राबजवल्या जाणार्या वेगवेगळ्या सी.एस.आर उपक्रमांची यादी जदली आहे.  

 

तक्त्या ११.१३ कॉपोरेट सामालजक बाांलधिकी अतगयत उपिम 

 

अनुिमाांक सीएसआर लियाांची यादी 

१ गावाला पाणीपुरवठा (वारी, काने्हगाव, सडे) 

२ रोड- ररपेररंग आजण मेनटेन्स, जेसीबीचे काया (आवश्यकतेनुसार आजण) 

३ ग्रामपंचायत जशंगवे -संयुक्त पाणीपुरवठा योजना 

४ पुणतांबा आजण जशंगवे केटी वीअर-दुरुस्ती 

५ गाव वृक्षारोपण, मंजदरे दुरुस्ती / बांधकाम 

६ बालवाडी आजण बालक मंजदर सामाजजक उपक्रम 

७ रामेश्वर हायसू्कल - पेक्सनं्टग, छत चादर व दुरुस्ती 

८ कोपरगाव मूक -बजधरांची शाळा आजथाक मदत 

९ आजथाक मदत जशक्षण मंडळ महाबळेश्वर  

१० आजथाक मदत बॅडजमशन स्पधाा-सोमैया कॉलेज 

११ आजथाक मदत - सप्ताह, जयंती महोत्सव आजण जदंडी 

१२ वाररगाव येथे उद्घाटन दगड जफक्सकं्सग 

१३ एचपी इंकजेट जपं्रटर-तलाठी कायाालय वारी 



 
काययकारी साराांश     म. गोदावरी बायोररफायनरीज लिलमटेड 
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अनुिमाांक सीएसआर लियाांची यादी 

१४ उस्तव / ग्राम.वारी ते जडझेल मागे फायनाक्सन्सयल मदत 

१५ आजथाक मदत - पोलीस से्टशन वारी आजण कोपरगाव 

१६ मुलास मदत करा (जवद्यार्थ्ांना जशक्षणासाठी मदत) 

 

पयायवरण व्यवस्थापन  आराखडा व खचय  

 
पूवा-बांधकाम, बांधकाम आजण उत्पादन टप्प्प्यात पयाावरण देखरेखीची सूचना जदली जाते. पयाावरणीय 

देखरेखीवर देखरेखीचे पालन करण्याच्या जनकर्ष व वेळापिकानुसार वायू, पाणी, माती, पयाावरणशास्त्र 

आजण ध्वनी मापदंडांचे पालन केले जाईल. सवा मापदंडांची मानक साधने आजण पद्धतीनुंसार चाचणी 

केली जाईल आजण प्राप्त झालेल्या पररणामांची तुलना सी.पी.सी.बीच्या मानदंडांशी केली पाजहजे. 

अथासंक् वाटपासह पयाावरणीय जक्रयांचा तपशील येथे सादर केला आहे 
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