
पर्यावरणीर् प्रभयवमूल्यांकन अभ्ययस अहवयल 

 

कयर्ाकयरी सयरयांश 

 

मोलॅससस / केनजू्यसवर चयलणयरय ३०सकलोसलटर  

प्रसिसिन क्षमिेचय आसवयनी प्रकल्प 

 
प्रकल्प प्रविाक 

 

 

मे.श्री केियरेश्वर सहकयरी सयखर कयरखयनय 

सुमननगर, पोस्ट- बोधेगयव , ियलुकय- शेवगयव , सिल्हय–अहमिनगर 

महयरयष्ट्र  

 



१.  पररचर्: 

मेससस श्री केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना हा सुमननगर, पोस्ट- बोधेगाव, तालुका- शेवगाव ,जिल्हा – 

अहमदनगर येथे स्थथत सहकारी साखर कारखाना आहे. याची जदनाांक०२. ०२. १९९०रोिी सहकारी सोसायटी 

म्हणून नोांद झालेलीआहे. कारखान्याचा नोांदणी क्रमाांक एनआर / एसिीएन / पीआरिी (ए) / (१ (एस) / ९०हा 

आहे. 

सध्या  २५०० टीसीडी क्षमतेचा साखर कारखाना व  २.५० मेगावॅट कॅजिव्ह पॉवरिनरेशन युजनट  कायरसतआहे. 

सध्याअसलेल्या साखर कारखान्याची गाळपक्षमता अस्ित्वात २५०० टीसीडी  असल्याने त्यास कें द्रीय िलवायू 

पररवतसन  मांत्रालयाच्या जनयमानुसार पयावसरण मान्यतेची आवश्यकतानाही. कारखान्याने 3० केएलपीडी उत्पादन 

क्षमतेचा आसवनी प्रकल्प उभारण्याचे  ठरजवल्याने जनयमानुसार पयासवरण मान्यतेचीआवश्यकताआहे. त्यानुसार 

पयावसरण, वन आजण िल वायु मांत्रालय याांच्याकडे प्रिाव सदर केला होता. मांत्रालयाने जदलेल्या सांदभस अटी 

(Terms of Reference) नुसार व पयासवरणीय प्रभावमूल्याांकन अजधसूचना जद १४ सिेंबर २००६ 

आजण  त्यानांतरच्या दुरुिीनुसार प्रिाजवत आसवनी प्रकल्पाचा पयासवरणीय प्रभावमूल्याांकन अहवाल तयार केला 

आहे. 

िक्तय १: सध्ययच्ययआसण प्रस्तयसवि प्रकल्पयिील उत्पयिनयांची र्यिी 

प्रकल्प शे्रणी एकक सध्ययची 

क्षमिय 
प्रस्तयसवि 

क्षमिय 
एकूण क्षमिय 

आसवनी ५ (िी ) जकलोजलटर प्रजत जदन - ३० ३० 

साखर उत्पादन  - टीसीडी २५०० - २५०० 

कॅजिव्ह पॉवर िनरेशन १ (ड) मेगावॅट २. ५० - २. ५० 

 

२. प्रकल्पयचे स्थयन 

 कारखान्याचे सध्या अस्ित्वातील प्रकल्प व प्रिाजवत  प्रकल्पथथान हे गट क्र.  ३५४/२, ३५५, ३७०/२, 

सुमननगर , पोस्ट- बोधेगाव, तालुका- शेवगाव , जिल्हा - अहमदनगर, महाराष्ट्र  . भौगोजलक थथान 19.2947498 

उत्तर अक्षाांश आजण 75.4189918 पूवस रेखाांश येथे स्थथत आहे. प्रकल्प थथानाची समुद्र सपाटीपासून 

सरासरी  उांची ४८९ मी. आहे. 



प्रिाजवत  प्रकल्प जवद्यमान साखर कारखान्याच्या पररसरात होणार आहे. 

प्रकल्पाचे थथान  महामागस क्रमाांकाशी िोडलेले आहे. कारखान्यापासुांचे िवळचे शहर  शेवगाव (साधारण अांतर 

२८.५ जक.मी.), औरांगाबाद (साधारण अांतर  ७० जक..मी.) आहे. 

प्रकल्पाच्या १०जक.मी. प्रभाव के्षत्रामधे्य  कोणतेही  उष्णकटीबांधीय िांगल, बायोस्फीयर , राखीव िांगल, राखीव 

अभयारण्य, कोरल फॉमेशन आढळत नाहीत. गोदावरी नदी १३.४१ जक .मी. अांतरावरून उत्तर जदशेला वाहत 

आहे. 

आकृती १ : प्रकल्पाचे स्थान दर्शविणारा नकार्ा  

 

३. उत्पयिन प्रसिर्य 

३.१ सयखर उत्पयिन प्रसिर्य 

• ऊस गाळप प्रजक्रया 

• रस शुद्धीकरण प्रजक्रया 



• बाष्पीभवन 

• स्फटीकीकरण प्रजक्रया (जक्रस्टलायझशन) 

• सेंटर ीफु्यगेशन 

• शे्रणीकरण, 

• पॅजकां ग  

४आसवणी प्रकल्प: 

 

‘मोलासेस’ म्हणिेच मळी व ऊसाचा रस हा अल्कोहोल तयार करण्यासाठी वापरलेला मुख्य कच्चा मालआहे. 

सवस साधारण मळीमधे्य एकूण ५०% साखरेचे प्रमाण असते . जकण्वन प्रजक्रये दरम्यान, यीस्टचा दबाव बुरशी 

िातीच्या ’ या प्रिातीवर होऊन मळीमधे्य अस्ित्वात असलेल्या साखरेचे रूपाांतरअल्कोहोलमधे्य होते. 

४.१ कच्चय मयल 

 

ऊस उपलब्धिय : 

 

मेससस  श्री केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना याांच्या शेवगाव व पाथडी कायसके्षत्रामधे्य तालुक्यातील  गावे 

समाजवष्ट्आहेत. ऊस उपलब्धता खालील तक्त्यामधे्य  दशसवलेलीआहे.६००० हेक्टरिर असून कारखान्याांचे ११८७ 

शेतकरी सभासद आहे. ऊस हा साखर कारखान्यासाठी  लागणारा कच्चा मालआहे. सध्याच्या अस्ित्वात साखर 
कारखान्याची क्षमता २५०० टन प्रती जदनआहे.गळीत हंगामात उसाचा रस तर गळीत हंगामानतंर मळीचा 
िापर अल्कोहोल ननर्मशतीसाठी करणार आहोत. भारत सरकारचे धोरणानुसार रेकटीफाइड स्स्पररट, 

इएनए ि इथेनाल ननर्मशती करणार असून प्रकल्प २७० ददिस प्रनत िर्श चालविण्याचा मानस आहे. 

िक्तय२: ऊस मळी व ऊसयचय रस आधयररि आसवणी प्रकल्पयसयठी लयगणयरय कच्चय मयल  

(३०सकलोसलटर प्रसि सिन) 

अ.नां. कच्चय मयल एकक प्रमयण 
A मळी ि रस आधाररत ३० ककलो र्ल/ददन आसवणी   

१ उसापासून ऊसाचा रस (गळीत हांगामात) रस/जदन टन/जदन ४३० 

२ मळी टन/जदन १२० 

३ टी.आर.ओ. जकलो/जदन २४० 

४ सल्फु्यररक अजसड जल/जदन ९० 

५ डी.ए.पी. जकलो/जदन ३० 
B बयर्ोगॅस   

१ डी.ए.पी. जकलो/जदन ३.२५ 

२ लाईम जकलो/जदन ३०० 
C कां पोस्ट रु्सनट   

१ कल्चर जकलो/जदन ६५ 

२ पे्रसमड टन/वर्स ८७७५ 

३ घट्ट’केलेला स्पेंटवाश टन/वर्स १७५५० 



 

४.२ िमीन आवश्यकिय: 

मेससस केदारेश्िर याांच्या मालकी  हक्काची एकूण िमीन  ४७.९८ हेक्टर इतकी आहे त्यामुळे प्रिाजवत 

आसवणी प्रकल्पासाठी ३.८२ हेक्टर जमीन तर हररत पट्टट्टयासाठी १५.८३ हेक्टर जमीन कारखान्याकडे 
उपलब्ध आहे. 

िक्तय ३: िमीन सविरण 

अ.नां. िपशील बयांधकयम के्षत्रफळ चौ.मी. 

१ एकदर िमीन ४७९६१३.३९ 

२ साखर उद्योग व वीि जनजमसती व इतर (Built Up) ८४४१६.५० 

३ प्रिाजवक आसवणी (Built up) ३८२४३.७१५ 

४ हररत पट्टा १५८२७२.४२ 

 

४.३पयणीआवश्यकिय: 

• एकूण पाणीआवश्यकता २३९  घनमीटर प्रती जदवस इतकीअसेल. 

• पाण्याचे स्रोत: जायकिाडी धरण उजिा कालिा 
 

४.४वीिस्त्रोिि िाफेचा िापर: 

सध्या अस्ित्वात असलेल्या २५०० टीसीडी साखर कारखान्यासाठी एकूण २.५० मेगावॅट वीिेचा वापर होतो. 

प्रिाजवत ३० जकलोलीटर प्रती जदवस आसवणी प्रकल्पासाठी एकूण ८०० जकलोवॅट मेगावॅट वीिेची आवश्यकता 

आहे.त्यासाठी एक मेगािॉट टर्बोजनरेटर र्बसविला जाणार आहे. आसिणीसाठी ८.५ टन प्रनत तास 

िाफेचा िापर होणार असून त्यासाठी १० टन/तास क्षमतेचा र्बॉयलर र्बसविण्याचे योस्जले आहे. 

प्रिाजवत प्रकल्पासाठी  आपत्कालीन लागणारी वीि ही महाराष्ट्र  राज्य जवद्युतमहामांडळ याांच्याकडून 

घेतली  िाईल. 

४.५ सयांडपयणी व्यवस्थयपन:  

स्पेंटवौश प्रजक्रयेसाठी बायोगॅस स्पेंटवौश घटटीकरण सयांत्रणा व त्यानांतर कां पोस्टीगचा वापर कने्डनसेटसह व 

इतर स्टर ीमसाठी सीपीयू युजनटचा वापर होणार आहे. 

 

•एकूणमनुष्यबळ:८३व्यक्ती 

 

५. पर्यावरण वणान 

 

प्रिाजवत प्रकल्पाच्या पररसरातील भौजतक  वैजशष्ट्ये आजण जवद्यमान पयावसरणीय पररस्थथतीचे सवेक्षण ऑक्टोबर 

२०१९ ते जडसेंबर २०१९ या कालावधीत केलेले आहे.कारखान्या भोवताली  १० जकलोमीटर पररसरामधे्य पयासवरण 



घटक िसे वायु गुणवत्ता चाचणी, ध्वनी  गुणवत्ता चाचणी, पाणी गुणवत्ता चाचणी, माती गुणवत्ता चाचणी, 

सामाजिक आजथसक  सवेक्षण आजण पयावसरणशास्त्रयाांचा अभ्यास पयावसरणमूल्याांकन अहवाल तयार करण्यासाठी 

केलाआहे. प्रकल्पाच्या १० जकलोमीटर जत्रिा पररसरामधे्य   इतकी लोकसांख्या आहे. पयावसरणाच्या मुलभुत 

अध्ययनासाठी  पयावसरण वन आजण िल वायु मांत्रालयाने जदलेली मागदसशकस  तते्व, ताांत्रीकई.आय.ए. मागदसशकस  

तते्व याांचा सांदभस घेतला गेला आहे. तसेच थथान जनजितेसाठी  भारतीय सवेक्षण  जवभाग (एसओआय) याांच्याकडुन 

उपलब्ध असणाऱ्या  टोपोशीट (E43D7,E43D8,E43D11,E43D12) चा सांदभस घेतलाआहे. 

 

आकृती २: प्रकल्प स्थळ आणण १० ककलोमेतर त्रिज्या दर्शविणारी टोपोर्ीट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५.१हवयमयनयची स्स्थिी : 

हवामान पररस्थथती  िाणून घेण्यासाठी  ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आजण  जडसेंबर २०१९ या मजहन्यात भारतीय हवामान 

शास्र जवभाग औरांगाबाद येथुन हवामान शास्त्राची माहीती प्राथजमक तसेच कारखान्याच्या कायसथथळावरून 

माजहती गोळा केली. त्या माहीतीनुसार असे आढळून आले की  अभ्यास के्षत्रात जकमान तापमान सरासरी १२ 



जडग्री से.गे्र. तर कमाल तापमान सरासरी ३२ जडग्री से.गे्र. आढळले. अभ्यास के्षत्रात सरासरी सापेक्षआद्रता तीन 

मजहन्याांच्या कालावधीमधे्य ९८ % ते २५ % शे्रणीत आढळून आली.  

५. २ वयरू् गुणवत्तय चयचणी : 

कारखान्याभोवती १० जकलोमीटरच्या जत्रिा मधे्य नऊ थथानाांवर वातावणीय वायू गुणवत्ता चाचणी करण्यात आली. 

जवशे्लर्ण पररणामाांमधून हेआढळून आले की हवेतील धूजलकण (PM १०),(PM २.५ ), नायटर ोिन ऑक्साईड 

(NOx), सल्फर डाय ऑक्साईड (SOx) याांची मात्रा कें द्रीय प्रदूर्ण मांडळाने घालून जदलेल्या मानाांकनाच्या 

मयासदेत आढळून आले.   

५. ३ ध्वनी गुणवत्तय चयचणी : 
ध्वनी गुणवत्ता चाचणी तपासणीसाठी ध्वनी पातळीचे जनरीक्षण वेगवेगळ्या थथानाांवर केले गेले, जवशे्लर्ण 

पाररणामातून हे आढळून आले जक ध्वनी पातळी कें द्रीय प्रदूर्ण मांडळाने घालून जदलेल्या मानाांकनाच्या मयासदेत 

आढळून आली. 
५. ४ भूिल व भूिलय वरील पयणी गुणवत्तय चयचणी : 
भुज़ल गुणवत्ता समिून घेण्यासाठी, १० जक.मीच्या जत्रज्या मधे्य वेगवेगळ्या प्रते्यकी ९ जठकाणाहून भूगभीय 

पाण्याचे व भूपृष्ट्ीय पाण्याचे   नमुने  गोळा केले गेले व त्यावर प्रयोगशाळेत प्रयोग करण्यात आले त्यातून असे 

आढळून आले जक, अभ्यास के्षत्रातील पाण्याची गुणवत्ता व त्यात आढळणारे घटक 
(पाण्याचा सामू, पाण्याची कजठणता) हे कें द्रीय प्रदूर्ण मांडळाने घालून जदलेल्या मानाांकनाच्या मयासदेत आढळून 

आले. अभ्यास के्षत्रातील भूपृष्ट्खालील पाणी वगस A ( जपण्या योग्य ) शे्रणीमधे्य आढळले, विविध बांधारे व 

तलाव येथील पाणी वगस C शे्रणीमधे्य आढळले (शुद्धीकरण करून जपण्यासाठी वापरता येऊ शकते) 
 
५. ५ िैसवक पर्यावरण : 

प्रकल्पाच्या १० जकलोमीटरच्या जत्रिाच्या के्षत्रामधे्य कोणत्याही वन के्षत्राचा समावेश नाही, तर बहुतेक के्षत्र कोरडे, 

खुरटे गावात व शेती के्षत्राखाली आहे. के्षत्राच्या सवेक्षणावर आधाररत, या के्षत्रामधे्य झालेल्या वनस्पती ांची सामान्य 

तपासणी तयार करून प्राथजमक डेटा तयार केला गेला आहे. या सवेक्षणात जवजवध झाडाांच्या प्रिाती आढळून 

आल्या असून त्यात झाडाच्या प्रिाती,  बाांबूवगीय प्रिाती,  झुडपाांच्या प्रिाती,  खुरया वनस्पती ांच्या प्रिाती,  

गवताच्या प्रिाती आजण वेली वगासतील प्रिाजतचा समावेश आहे. अभ्यासादरम्यान पररसरात सप्तपणी, जशसम, 

जचांच,करांि, काशीद, बाभूळ,कडुजलांब, सुबाभूळ या वृक्षाांचे प्रमाण िाि आढळून आले. 

 

५. ६ समयसिक आसथाक सवेक्षण 

२०११ च्या िनगणने नुसार १० जक.मी. जत्रिेच्या अभ्यास के्षत्रात १३,०६७ घराांमधे्य एकूण लोकसांख्या ६४,४५८ 

नोांदजवण्यात आली आहे. पुरूशाांची सांख्या ३२,४२९ आहे आजण मजहलाांची सांख्या ३१,०३९ आहे. अभ्यास के्षत्रात 

सवासजधक लोकसांख्या बोधेगाव या गावात आहे(८९१०).   

 

६. पर्यावरण व्यवस्थयपन र्ोिनय :  

पयासवरण व्यवथथापन योिना ( ईएमपी ) प्रकल्पाच्या जवजवध प्रजक्रयेतून कायासपासून होणारे दुष्पररणाम कमी 

करणेसाठी पयासवरण व्यवथथापन योिना फायदेशीर ठरते. ह्या योिनाांमधे्य पयासवरणाच्या घटकाांवर प्रदूर्ण 

जनयांत्रण तांत्रज्ञान व सोपे मागी पद्धत अमलात आणून प्रदूर्णाचे दुष्पररणाम कमी करण्यात येतात. 



 

६.१ वयरू् प्रिूषण सनर्ांत्रण र्ोिनय : 

• कारखान्याच्या पररसरात कोरड्या रस्त्यावर पाणी जशांपडण्याची पद्धत अमलात आणली िाईल िेणे 

करून धूजलकणाांचे उत्सिसन कमी होईल. 

• कामगाराांच्या तोांडाला मास्क पुरवले िातील.  

• हररत पट्टा जवकजसत केला िाईल. 

• बॉयलरआजण जड. िी.  सेटच्या जचमणीसाठी पुरेशी उांची प्रदान केली िाईल.  

• धूजलकनाांच्या उत्सिसन कमी करण्यासाठी वायू प्रदूर्ण जनयांत्रण सांयांत्राांना कायसक्षम ठेवले िाईल. 

 

िक्तय४:  िाय ूप्रदरू्ण सांर्ांत्रयांनय 

अ.क्. स्त्रोि इांधन प्रिूषक सांर्ांत्रयांनय 

१ ३२ टीपीएच बॉयलर,२ नग बगॅस पीएम १०, पीएम २.५, 
एनओ एक्स, एसओ २ 

फ््लयाय अश अरेस्टर व 

मल्टीसायकलन कलेक्टर, 

४५ मी. 

२ प्रिाजवत १० टीपीएच बॉयलर बगॅस व 

बायोगॅस 
पीएम १०, पीएम २.५, 
एनओ एक्स, एसओ २ 
 

वेट स्कबर, ४० मीटर 

३ डी िी सेट्स, २ नग 

(३२० केस्व्हए प्रतेकी) 
एच.एस.डी. 
 

पीएम १०, एसओ २ सीपीसीबी जनयमाद्वारे 

सुचवलेली पुरेशी उांची 

देण्यात येईल 
 

 

६.२ ध्वनी प्रिूषण सनर्ांत्रण र्ोिनय : 

• ध्वनी पातळी ८५ डीबीए मधे्य ठेवण्यासाठी उपकरणाांची योग्य देखभाल राखली िाईल.  

• आवश्यकता असेल जतथे व उच्च आवािाच्या के्षत्रमधे्य कामगाराांना एयर प्लग, एयर मफ्लर इत्यादी 

सांरक्षणात्मक उपकरणे प्रदान केली िातील.  

• ध्वनी प्रदूर्णाला आळा गाळ्यासाठी सवस प्रजक्रया बांजदि िागेत केल्या िातील.   

• सांचाना ध्वनी जनयांत्रण आवरण प्रदान केले िाईल.  

• कारखान्या भोवती हररतपट्टाचा जवकास केला िाईल, त्यामुळे ध्वनी प्रदूर्ण आळा बसण्यास मदत 

होईल. 

 

६. ३ पयणी गुणवत्तय : 

प्रकल्पाच्या बाांधकाम व कायसरत टप्प्यात भूिल / पृष्ठभागावरील प्रदूर्ण कमी करण्यासाठी िािीत िाि 

काळिी घेतली िाईल. पावसाळी हांगामात अनावश्यक कााँक्रीटची योग्य पद्धतीने जवल्हेवाट करण्यात येईल. 

औद्योजगक प्रजक्रयेतून झालेले साांडपाणी ईटीपीमधे्य जनयजमतपणे उपचार करून त्याचा वापर प्रजक्रयेसाठी 

हररतपट्टा आजण शेती जसांचनासाठी केला िाईल. 

 

६. ४ िैसवक पर्यावरण : 

• प्रकल्पाच्या बाांधकाम व कायसरत अवसे्थ्यमधे्य कामगाराांना पररस्थथतीक फायदे आजण तोटे याचे 

मागसदशसन केले िाईल.  

• पररसरात उत्तम कायसपद्धती व व्यवथथापन करून दुगंधी जनयांजत्रत केली िाईल.  



• जकण्वन दरम्यान तापमान जनयांत्रण करून यीस्टचे जनस्िय जकां वा मृत होणे टाळले िाईल.  

• कुिवणाऱ्या सूक्ष्म घटकाांची पररसरात होणारी वाढ वेळोवेळी जनयांजत्रत केली िाईल, व त्यासाठी िैजवक 

रसायनाांचा वापर केला िाईल. 

 

६.५ घन कचरय व्यवस्थयपन : 

िक्तय५ : औद्योसगक कयर्यामुळे होणयर घन कचरय व त्यांचे व्यवस्थयपन 

 

 अ.क्. कचरय प्रकयर कचरयचे प्रमयण एकूण एकक उपचयर सवल्हेवयट 

साखर 

युजनट 
प्रािाजवक 

आसवणी 

१ स्पेंट ऑ]इल ०.५ - ०.५ टन/मजहना - बगॅस बरोबर जमक्स 

करून बॉयलरमधे्य 

िाळणे 

२ ईटीपी स्लि ०.६ ०.५ १.१ टन/मजहना वाळवणे बायोकां पोस्ट साठी 

३ फसे्मटेशन गाळ - ३ ३ टन/मजहना वाळवणे बायोकां पोस्ट साठी 

४ बायोगॅसप्ाांट - ४ ४ टन/मजहना वाळवणे बायोकां पोस्ट साठी 

५ पे्रसमड ९० - ९० टन/जदन - बायोकां पोस्ट साठी 

६ बॉयलर अश १०.८० १.६२ १२.४२ टन/जदन पे्रसांमड 

बरोबर 

एकत्रीकरण 

बायोकां पोस्ट साठी 

 ७  कनटीन कचरा ०.५० ०.५ 
 

टन/जदन कां पोस्ट कारखाना बाग व 

झाडासाठी खत 
 ८ घरगुती कचरा १.५० १.५० टन/जदन कां पोस्ट कारखाना बाग व 

झाडासाठी खत 

 

७. व्ययवसयसर्क पर्यावरणीर् िबयबियरी (सीईआर ) र्ोिनय :  

व्यावसाजयक पयासवरणीय िबाबदारी (सीईआर) योिना तयार केली आहे, त्या अांतगसत खालील बाबी ांचा समावेश 

असेल, 

• कामगाराांच्या मुलाांसाठी जशक्षण उपलब्ध करून देणे.  

• कामगार व शेतकऱ्याांसाठी प्रजशक्षण व कायसशाळा वगस घेणे 

• कामगाराांच्या आरोग्याची वेळो वेळी तपासणी करणे.  

• वृक्षारोपण आजण रोपे पुरवणे.  

• मजहला सशक्तीकरण 

• तरुणाांसाठी व्यावसाजयक प्रजशक्षण 

• गावात आजण आसपासच्या पररसरात सुजवधाांसाठी जनधी उपलब्ध करणे.  

• मुख्यमांत्री / पांतप्रधान मदत जनधीसाठी जनधी उपलब्ध करणे.  

पयांवरण वन आजण िल वायू मांत्रालयाच्या सांदभासनुसार व्यावसाजयक पयासवरणीय िबाबदारी (सीईआर ) 

फां डाच्या रक्कम जह ई. आय . ए. / ई. एम. पी.  च्या अांमलबिावणीसाठी जवचारात घेतलेल्या जकमती व्यस्क्तररक्त 

असेल. त्यामधे्य प्रदूर्ण जनयांत्रण मांडळ, पयासवरणीय सांरक्षण, पुनवससन व अजधग्रहण, व्यानिीव आजण वनसांरक्षण, 

वनीकरण सांबांजधत अजधकाऱ्याांशी चचास झाल्यानांतर जनधीची उपलब्धता जनजित केली िाईल. 

 



प्रािाजवत प्रकल्पाांचा एकूण खचस रुपये ५३.५० कोटी आहे, कारखान्याांमाफस त व्यावसाजयक पयासवणीय िबाबदारी 

(सीईआर) फां डासाठी एकूण खचासच्या २% रक्कम रुपये ११०लाख रुपयाांची तरतूद केलीआहे. हा खचस पाच वर्ासत 

खालील घटकाांवर केला िाईल .  

िक्तय ६ : सी ई आर फां ड र्ोिनय 

अां. ि.   िपशील प्रस्तयसवि रक्कम 

१ एन्ट्र ी पाइट अकटीजवटी २.२० 

२ शेक्षजणक कायसक्रम १३.५० 

३ आरोग्य आजण कुटुांब कल्याण कायसक्रम १०.४० 

४ इन्फ्रास्टर क्चर जवकास ६४.०० 

५ पयासवणीय ससे्टनाजबलीटी ११.५० 

६ सामाजिक सक्षजमकरण ८.०० 

 एकूण ११०.०० 
 

८. खचाआसणअांमलबियणी : 

प्रिाजवत प्रकल्पाची एकूण अनुमाजनत जकां मत रु. ५३.५० कोटी आहे. प्रिाजवत प्रकल्पाच्या अांमलबिावणीसाठी 

आवश्यक असणारा कालावधी प्राजधकरणाकडून सवस परवानग्या जमळाल्यानांतर १२ मजहने असेल. 

 

पर्यावरण व्यवस्थयपण र्ोिनय : 

एस के एस के एलने पयासवरण सुरके्षसाठी भाांडवली जकां मत रु. १५६०.५० लाख आजण आवती खचस जकां मत रु. 

१२२ लाख प्रजत वर्ी आरजक्षत केला आहे.  

 

िक्तय७ : पर्यावरण सुरक्षय सांर्ांत्रनय खचा 

 

अां. ि.   पर्यावरण िपशील भयांडवली खचा 
 रु. लयख 

आविी खचा 
रु. लयख 

१ वायू प्रदूर्ण जनयांत्रण १३०.०० ५.५० 

२ औद्योजगक साांडपाणी यांत्रना १२००.०० ४०.०० 

३ ध्वनी प्रदूर्ण जनयांत्रण ०.२५ ०.१० 

४ कामगार आरोग्य व सुधारणा ३०.०० ५.०० 

५ फायर फायजटांग व सुरक्षा ८५.०० ५.०० 

६ प्रयोगशाळा उपकरण व सुरक्षा रसायन ७५.०० ७.५० 

७ पावसाच्या पाण्याचे िलपूणस भरणा २०.०० २.५० 

८ हररतपट्टा जवकास २०.०० ३.०० 

९ कमसचारी पगार व व्यवथथापन - ५३.४० 

 एकदर १५६०.५० १२२.०० 
 

 


