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ईआयए अहवाल सार श 	

मळीवर आधािरत ४५ के.एल.पी.डी. क्षमतेचा आसवनी पर्कल्प 	

ारा	

एम.एस. धारािशव साखर कारखाना िलिमटेड	

प ा	
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ईआयए अहवाल सार श 	

	

 पर्कल्प पिरचय	–	

एम.एस. धारािशव साखर कारखाना िलिमटेड हा १२५० टीसीडी क्षमतेचा साखर कारखाना सध्या अिस्तवात 

आह.े या साखर कारखाण्यात िनमार्ण होणाऱ्या मळीचा वापर करून रेक्टीफाइड िस्परीट / इ.एन.ए./ 

इथेनॉलचे याचंे उतपादन सुरु करण्यासाठी ४५ के.एल.पी.डी क्षमतेचा आसवानी पर्कल्पा किरता हा पर्स्ताव 

सदर करण्यात आला आह.े 	

 

 अहवालाचा हते	ू

िदनांक १४ सप्टबर २००६ च्या ईआयए अिधिनयम आिण त्यामध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा नुसार, 

कोणत्याही पर्स्तािवत पर्कल्प िकंवा त्या पर्कल्पाचा िवस्तार करण्याकिरता पयार्वरण, वन आिण हवामान बदल 

मंतर्ालय भारत सरकार यांचे काडून मंजुरी घेण ेअिनवायर् आह.े या किरता पयार्वरण मतंर्ालयाकडून दणे्यात 

आलील्या मागर्दशर्क तत्वानुसार पर्कल्पासंदभार्तील पयार्वरणीय पर्भाव  मुल्यांकन केले जाते. मळीवर आधािरत 

पर्कल्प असल्यामुळे पर्स्तािवत पर्कल्प२००६ च्या अिधिनयामानुसार क्याटेगरी “ए” व पर्कल्प उपकर्म ५ 

(जी) मध्ये येतो. ईआयए अहवाल पर्कल्प व त्यापासून िनमार्ण होणायार् संभा  पिरणामांची सखोल 

मािहती िमळिवण्यासाठी वापर केला जातो. यानसुार पर्स्तािवत पर्कल्पापासून िनमार्ण होणाऱ्या पिरणामांवर 

उपाययोजना सुचिवल्या जातात. 	

 

 पर्कल्प आिण पर्कल्प पर्स्तािवताचंी ओळख:	

 पर्कल्पाचा पिरचय:		

नाव व प ा –धारािशव साखर कारखाना िलिमटेड 	

स्थान / प ा –	गट कर्. ५५, ५६, ५७, ५८, मुक्काम पोस्ट चोराखाळी, तालुका कळंब, िजल्हा 

उस्मानाबाद, महारा  	

ई-मेल ‐	dvpdharashivsk@gmail.com	

रचना व पर्कार : खाजगी िलिमटेड	

 

 पर्कल्प पर्स्तावकत:		

 संचालक मंडळाची यादी खालील पर्माणे आह े
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तक्ता कर्. १ - सचंालक मडंळाची यादी	

#	 नाव	 हु ा	

१. शर्ी. अिभजीत धनजंय पाटील 	

मु.पो. दगेाव, ता. पढंरपूर	

चअेरमन	

२.	 शर्ी. अमर धनजंय पाटील	

मु.पो. दगेाव, ता. पढंरपूर	

वस्थापकीय सचंालक	

३.	 शर्ी. अिभजीत हबैतराव कदम 	

मु.पो. इसबावी ता. पढंरपूर	

सचंालक	

४. 	 शर्ी. सतंोष अशोक काबंळे	

मु.पो. दगेाव, ता. पढंरपूर	

सचंालक	

५. 	 शर्ी. सदंीप अबंादास खरे 	

मु.पो. मसैगाव, ता. माढा	

सचंालक	

६. 	 शर्ी. रणजीत अशोक भोसले 	

मु.पो; मोहळ, ता. मोहळ	

सचंालक	

	

 उत्पादन:		

रेक्टीफाइड िस्परीट / इ.एन.ए./ इथेनॉल:	४५ के.एल.पी.डी.	

	

 पर्कल्प साठी लागणारा खचर्:		

पर्स्तािवत आसवानी पर्कल्पा किरता एकूण खचर् समुारे ७२.५ कोटी रुपये असले 	

 पा र्भमूी:		

एम.एस.  धारािशवसाखरकारखानािलिमटेड हा १२५० टीसीडी क्षमतेचा साखर कारखाना सध्या अिस्तवात 

आह.े चोराखळी धरण व इतर लहान मोठे बंधारे याच पिरसरात असल्यामुळे िसंचनाकिरता लागणारे पाणी 

मुबलक पर्माणत उपलब्ध असते. याच कारणामुळे पर्कल्प पिरसरात उसाचे उत्पादन सतत आिण 

मो ापर्माणत होते. याच धरणातून साखर कारखाण्यास लागणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा केला जातो. सदरील 

कारखाना रा ीय महामागर् ५२ पासून ०.०५ िकमी अंतरावर तर राज्य मागर् कर्. ७७ पासून ७ िकमी 

अंतरावर आह.े उत्पादना किरता लागणारा कच्चा माल जवळपास असलेल्या साखर कारखाण्याकाडून उपलब्ध 
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होतो. भैरवनाथ सुगर वक्सर् िलिमटेड, वाशी आिण भीमाशंकर शुगर िमल िलिमटेड, ह ेपर्स्तािवत साखर 

कारखाण्या जवळ असलेले इतर कारखाने आहते. पर्स्तािवत आसवानी किरता लागणारी वाफ व उजार् 

अिस्तत्वात असलेल्या १५ मेिटर्क टन पर्ती तास आिण ४५ िकलोगर्ॅम पर्ती वगर् सटीमीटर क्षमतेच्या बॉयलर 

मधून पूणर् केली जाणार आह.े 	

 दशे आिण पिरसराकिरता पर्कल्पाच ेमहत्व	

भारतातील कृषी आधािरत उ ोगांमध्ये, साखर कारखाने ह ेदसुऱ्या कर्माकंावर असलेले कृषी आधािरत उ ोग 

आह.े कृषीआधािरत उ ोगांमध्ये कापड उ ोग अगर्स्थानी आह.े बहुतांश साखर कारखाणे साखरे सोबत 

िनमार्ण होणाऱ्या इतर उत्पादनांचा वापर करतात. यामध्ये बगसॅ व मळी पासून इथेनॉल ची िनिमर्त करणारे 

पर्कल्पांना भारतात िवकासासाठी पर्चडं संधी उपलब्ध आह.े कारण अिखल भारतीय स्तरावर अल्कोहोलची 

एकूण मागणी वाढत असून पेटर्ोलच्या पर्माणात १०% इथेनॉल िमशर्णास परवानगी िमळणार आह.े चागंल्या 

पर्तीच्या इथनेॉला मो ा पर्माणावर मागणी आह.े परंतु कमी उत्पादन असल्यामुळे सवर् मागणी पूणर् करणे 

अशक्य होत.े याच उ ेशाने एम.एस.  धारािशवसाखरकारखानािलिमटेड, गट कर्. ५५, ५६, ५७, ५८, 

मुक्काम पोस्ट चोराखाळी, तालुका कळंब, िजल्हा उस्मानाबाद यांनी रेक्टीफाइड िस्परीट / इ.एन.ए./ 

इथेनॉलचे याचंे उतपादन सुरु करण्यासाठी ४५ के.एल.पी.डी क्षमतेचा आसवानी पर्कल्पा किरता हा पर्स्ताव 

सदर करण्यात आला आह.े 	

 स्थान:		

साखर कारखाण्या पासून रा ीय महामागर् कर् ५२ चे अंतर ०.०५ िकमी तर राज्य मागर् कर् ७७ जवळ 
जवळ ७ िकमी अंतरावर आह.े पर्कल्प १८० २२’ १२.७०’’ उ र अक्षांश आिण ७५० ५६’ 
३३.१८’’ पूवर् रेखांश वर िस्थत आह.े समुदर् सपाटीपासून पर्कल्प ६०० मीटर उंचीवर आह.े साखर 
कारखाण्याचे िठकाण आसवानी िवकिसत करण्यासाठी सोयीस्कर आह.े	
	
अ. साखर कारखाणा उस्मानाबाद शहरापासून १७ िकमी अंतरावर आह.े उस्मानाबाद ह ेिजल् ाच ेिठकाण 

आह.े 	

ब. साखर कारखाण्या सभोतली असेलेले काही महत्वपूणर् िठकाणे  

१. येडशी: ७ िकमी अतंर 

२. कळंब: २७ िकमी अतंर  

क. पयार्वरणीय दषृ् ा पर्कल्पाचे स्थान	

१. िठकाण: १८० २२  ’७०.१२ ’’उ र अक्षांश आिण ७५० ५६ ’ ३३ .१८ ’’पूवर् रेखांश  

२. जवळच ेखेडेगाव : चोराखळी 
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३. जवळच ेगाव : येडशी (७ िकमी) 

४. जवळच ेशहर : उस्मानाबाद (१७ िकमी) 

५. जवळचा रा ीय महामागर् – महामागर् कर्मांक ५२ (०.०५ िकमी) 

६. जवळच ेरेल्वे स्टेशन : येडशी रेल्वे स्टेशन (७ िकमी), उस्मानाबाद रेल्वे स्टेशन (१७ िकमी) 

७. जवळच ेिवमानतळ : उस्मानाद िवमानतळ (१५.२१ िकमी) 

८. जल ोत   : चोराखळी  धरण 

९. भूकंप के्षतर् : भूकंप झोन ३ 	

	

	

आकृती कर् १ गुगल छायािचतर्	
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आकृती कर्. २. कारखाणा पिरसरातील १० िकमी ितर्ज्या असललेी टोपोशीट 
	

 उत्पादन पर्िकर्या:	

आसवानी मधील उत्पादन पर्िकर्येची मािहती फ्लो चाटर् मध्ये पुढे दणे्यात आली आह.े 	

आबंवण पर्कर्ीयेसाठी माल तयार करण	े

चांगले गुणधमर् असलेली मळी खरेदी करणे िकंवा िमळवण.े वजन केलेली मळी मो ा साठवण टाक्यांमध्ये 

भरून ठेवली जाते. याच टाक्यांमधून मळी पुढे आंबवण पर्िकये किरता पाठवली जाते. साठवण्यात आलेली 

मळी पाण्याच्या सा ाने पातळ केली जाते व आंबवण टाकी िकंवा कल्चर तयार करण्याच्या टाकी मध्ये 

पाठवली जाते. 	

यीस्ट कल्चर चा वापर करून आबंवण 	

या पर्िकर्ये करता अत्यंत कायर्क्षम यीस्ट ची जीवाणू वापरले जातात. ह ेजीवाणू पुरेश्या पर्माणत यीस्ट 

कल्चर टाकीमध्य सोडले जातात. या पर्कर्ीये मध्ये कोणत्याही इतर जीवाणूंचा पर्ादभुार्व होऊ नये म्हणून 

काळजी घेतली जाते. तयार यीस्ट, कल्चर टाकी मधून आंबवण टाकीमध्ये सोडले जाते. यीस्टचे जीवाणू 
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मळीमधील शुगर / ग्लुकोज चे रुपांतर अल्कोहोल मध्ये करतात. या करता आंबवण पर्िकर्या सतत 

क्यासक्याड प तीवर चालवावी लागते. या पर्िकर्येमध्ये सत्यात्याने काबर्नडाय ऑक्साईड वायू बाहरे पडत 

असतो. या वायू मध्ये सू म पर्माणत अल्कोहोल चे पर्माण असल्यामुळे िनमार्ण होणार काबर्नडाय ऑक्साईड 

वायू मधून अल्कोहोल पुनपर्र् ी किरता काबर्नडाय ऑक्साईडवाय ूस्कबर ला पाठवला जातो. 	

आंबवण पर्िकर्या पूणर् झाल्यानंतर, यीस्ट जीवाणू असलेला गाळ थीकनर असलेल्या सेटलर आिण िनचरा होऊ 

शकणाऱ्या टाकी माफर् त वेगळा केला जातो. घ  झालेल्या गळामधून जोरात गोल िफरणाऱ्या यंतर्ा ारे पाणी 

वेगळे केल ेजाते व यीस्ट युक्त गाळ िमळिवला जातो. २.५% दर्ावण असलेल्या यीस्ट गळाला नंतर खात 

म्हणून वापरले जाते.	

वगेवगेळ्या दाबावर ऊधर्पातन	
ऊधर्पातन संयान्तर्ामध्ये िविवध पातळीवरील दबाव असलेल्या पोकळी आिण स्तंब यांचा वापर वाया जाणारी 

वाफ वाचिवण्याकिरता केला जातो. सदरील पर्कल्प स्वतः च्या ४.५ मेगावॉट क्षमता असलेल्या टरबाइन वर 

चालवला जाणार आह.े ऊधर्पातन पर्िकर्येचे टप्पे खालील पर्माणे आहते.  

 आंबवण पर्कर्ीये नंतर गाळलेल्या मळीच ेऊधर्पातन स्थांबामध्ये ७.५% ते १०% पाणीयुक्त अल्कोहोल 

वेगळा करण्याकिरता ऊधर्पातन केले जाते.  

 पाणीयुक्त अल्कोहोल पासून ९५% शु  रेक्टीफाइड िस्परीट तयार करण्याकिरता पुन्हा पर्िकर्या केली 

जाते.  

 इएनए (एक्स्टर्ा न्याचूरल अल्कोहोल) तयार करण्याकिरता रेक्टीफाइड िस्परीट पातळ करणे व 

रेक्टीिफकेशन या पर्िकर्या केला जातात. 	

आंबवण पर्कर्ीये मधील अल्कोहोल युक्त वॅाश, इतर आंबवण न झालेले घन पदाथर् आिण पाणी पुन्हा 

ऊधर्पातन पर्िकर्येकडे रािहलेले अल्कोहोची मातर् पुनपर्र्  करण्याकरता पाठवली जाते. ऊधर्पातन पर्णालीची 

रचना गुणव ापूणर् उत्पादच्या दृ ीन ेतयार केली जाते. पर्कल्प संदभार्तील मािहती खालील पर्माणे आह.े  

 

या पर्णालीमध्ये एकूण ७ स्तंभ असतात, जसे िक िव ेषण स्तंभ, डी-ग्यासीफायर स्तंभ, पर्ी-रेक्टीफायर 

स्तंभ, रेक्टीफीकेशन स्तंभ, एक्स्टर्क्शन स्थंभ, िरकव्हरी स्थंभ, िसिमंग स्थंभ. वॅाश डी-ग्यासीफायर आिण 

िव ेषण स्तंभला पुरिवला जातो. यामधून ४०% अल्कोहोल पर्माण असलेला दर्व िमळतो. हा दर्व पदाथर् 

पर्ी-रेक्टीफायर स्तंभाकडे पुढील पर्कर्ीये किरता पाठवला जातो. यामध्ये अल्कोहोल चे अिधक पर्माणत 

शु ीकरण केले जाते. यानंतर पाण्यासारखे दर्ावण व आंबवण पर्िकर्या नहोऊ शकणारे घन पदाथर् स्पट वॅाश 

च्या स्वरुपात िव ेषण स्तंभाच्या खालील भागामधून सोडले जातात. काबर्नडाय ऑक्साईड सारखे ऊधर्पातन 
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नहोऊ शकणारे वायू डी-ग्यासीफायर स्तंभाच्या सा ाने वेगळे केले जातात. पातळ अल्कोहोल नंतर 

रेक्टीफीकेशन स्तंभाच्या सा ाने घ  केले जातात. याच पर्िकर्येमधून ९५% अल्कोहोलचे पर्माण असलेला 

रेक्टीफाइड िस्परीट वरच्या भागातून तर अल्कोहोलचे सू म पर्माण असलेले पाणी दिुषत पाण्याच्या स्वरुपात 

खालच्या भागातून वेगळे केले जाते. इएनए (एक्स्टर्ा न्याचूरल अल्कोहोल) तयार करण्याकिरता रेक्टीफाइड 

िस्परीट आिण पाणी एक्स्टर्क्शन स्थंभाकडे पाठिवले जाते. या पर्िकर्येत बहुतेक अशु ी अती तापमानावर 

उकळत्या दर्वानामधून स्तंभाच्या वरच्या भागातून िनघून जातात आिण खालच्या भागात पाणीयुक्त अल्कोहोल 

िमळते. त्यानंतर सदरील दर्ावण इएनआय स्तंभा मध्ये पर्िकर्या करून ९५% अल्कोहोल ऊधर्पातक पदाथर् 

म्हणून िमळिवला जातो. कमी तापमानावरील दिुषत पदाथर् काढण्याकिरता ९५% अलोकोहोल पुन्हा िरकव्हरी 

स्तंभामध्ये पनु्हा ऊधर्पातन केले जाते. यामध्ये मुख्यत्वेकरून मेथेनॉल चा समावेश होतो जो या स्तंभाच्या 

खालच्या भागातून काढला जातो. इएनए स्तंभा माफर् त शु  करण्यात आलेले अल्कोहोल साठवण टाक्यांकडे 

पाठिवले जाते.  

 
उच्च तापमानावर उकळिवन्याच्या पर्कर्ीये मध्ये अल्कोहोल सोबत अल्डीहाइड सारख्या अशु ी तयार होतात. 

या अशु ी रेक्टीफीकेशन, एक्स्टर्क्शन, िरकव्हरी, िरफायािनंग स्तंभाच्या मदतीने वेगळ्या केल्या 

जातात.अल्डीहाइड अशु ी वेगळ्या केल्या नंतर कमी पर्तीचे िस्परीट िमळते. अल्कोहोलच ेचांगले पर्माण 

असलेले िस्परीटचे रेक्टीफीकेशनस्तंभा मध्ये ऊधर्पातन केले जाते. पर्ोपील आिण अिमल अल्कोहोल सारखे कमी 

तापमानावर उकळणारे पदाथर् रेक्टीफीकेशन स्तंभ आिण इएनए स्तंभांतील योग्य िठकाणावरून काढून गेतले 

जातात. असे पदाथर् फुयले ऑईल स्तंभामधून फुयले ऑईल म्हणून वेगळे केले जातात. 

	
रेक्टीफाइड िस्परीटचे िनजर्लीकरण / इंधन गर्डे चे इथनेॉल तयार करणे 	

अझोटर्ोिफक ऊधर्पातन, बाष्पीभवन, मबेर्न तंतर्ज्ञान आिण मॉलीकुलर सीव च्या सा ाने िस्परीटचे 

िनजर्लीकरण केले जाते. पयार्वरण दषृ् ा सव म तंतर्ज्ञानाचा वापर या पर्कर्ीयेकिरता केला जातो. फेड 

पंपाच्या सा ान े रेक्टीफाइड िस्परीट िनजर्लीकरण पर्िकया कदर्ामध्ये पंप केले जाते. ९५% अल्कोहोल आिण 

५% पाणी असलेले रेक्टीफाइड िस्परीट पर्थमता एकॉनोमीझरला िदले जाते. त्यानंतर ह ेदर्ावण बाष्पीभवन व 

जलद तापणाऱ्या सयांतर्ा ारे पाठिवले जाते. यथेे रेक्टीफाइड िस्परीट ला मो ा पर्माणात तापवून त्याची 

वाफ तयार केली जाते. उच्च तपामांवर तापलेली वाफ अगोदरच योग्य िस्थतीत असेलेया सीव स्तंभांमधून 

सोडली जाते. या स्तंभामध्ये पाण्याची वाफ शोषून घेतली जाते. कधी कधी पाण्याची वाफेसोबत सू म 

पर्माणत अल्कोहोल ची मातर्ा सुध्या या पर्कर्ीये मध्ये शोषली जाते. पाण्याचे पर्माण नसलेले अल्कोहोल नंतर 
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दर्ावीकारण पर्कर्ीये किरता रीकावरी स्तंभ कडे पाठिवले जाते. या पर्कर्ीये नंतर शु  रेक्टीफाइड िस्परीट पर्ा  

होते. सीव स्तंभातील पर्कीयार् थंडावली िक या पर्कर्ीये किरता पुढचा सीव स्तंभ वापरला जातो. 

िनजर्लीकरण चकर् पूणर् झाल्यानंतर सीव स्तंभांमधील शोषल्या गेलेल्या पाणी आिण अल्कोहोल काढून घेतल े

जाते. काढण्यात आलेले पाणी आिण अल्कोहोल चे िमशर्ण िरकवरी स्तंभांकडे पाठिवले जाते. अल्कोहोलची 

पुनपर्ार् ी किरता ही पर्िकर्या स्त्यात्याने वारंवार केली जाते. 	

ह ेलक्षात ठेवावे - योग्य आहे की  

 रेक्टीफाइड िस्परीट फेडवर उत्पादक वाफेची पर्िकर्या करावी.  

 बाष्पीभवन स्तंभाला री-बॉयलर कडून उजार् िमळत.े 

 वाफेचे दर्वीकरण केल्यानंतर वाफ पुन्हा बॉयलर कडे पाठवली जाते.  

 दहुरेी शोषण करण्याकिरता लागणारे आवरण. एक आवरण िनजर्लीकरण करण्याकिरता आिण दसुरे 

आवरण पुनपर्ार्  किरता वापरले जातात.  

 ऑटोमेशन ारे ह ेआवरण बदली जातात . 
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उत्पादन पर्िकर्या 	

	
	
िनयिंतर्त समीकरणासह उत्पादन पर्कर्ीय ेमधील रासायिनक पर्िकर्या खाली दशर्िवण्यात आल्या आहते. 	
िनयिंतर्त समीकरण:	

1.	 C12H22O11	 	 +		 H2O	 	 invertase	 2C6H12O6	
Cane	Sugar				 	 +		 Water	 	 invertase	 Glucose	+	Fructose	
	

2.	 C6H12O6	 	 	 	 yeast2C2H5OH	+2CO2	
Glucose	+	Fructose																																																																																				Ethyl	Alcohol	+	Carbon	di	
oxide		
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पयार्वरण पूरक पर्कर्ीये किरता सत्यात्यापूणर् आंबवण पर्िकर्या आिण िविवध दबाव असलेल्या ऊधर्पातन 
पर्णालीचा वापर केला जातो. पर्कर्ीये मधून िनघणारा काबर्नडाय ऑक्साईड वायू पाण्याच्या सा ाने वेगळा 
केला जातो. अल्कोहोल ची मातर्ा असलेले पाणी मळी आंबवण पर्कर्ीये किरता तयार करण्याकिरता वापरले 
जाते.	

	

 लागणारा कच्चा माल, पाणी, उजार् / वीज, जमीन:		

१. कच्चा माल–	

मळीवर आधािरत आसवनी पर्कल्पाची पर्स्तािवत क्षमता ४५ के.एल.पी.डी. आह.े याकिरता लागणारा 

एकमेव कच्चामाल म्हणज ेमळीआह.े यीस्ट मळीचे रूपांतरण अल्कोहोल मध्ये आह.े  यीस्ट जीवाणूची 

वाढ होण्याकिरता आिण आंबवण पर्िकर्या वाढिवण्याकिरता कमी पर्माणात इतर रासायांचा वापर करण्यात 

येतो. या पर्िकर्येत लागणारा कच्चा माल खालील तक्त्यामध्ये दाखवण्यात आला आह.े 	

तक्ता कर् २.३ कच्चा माल	

तपशील	 लागणारे अदंाजे पर्माण	 कच्च्या मालाचा ोत आिण 
वाहतकू प त	

मळी (मेिटर्क टन पर्ती 
िदन)	

१८८ मेिटर्क टन ज्यामध्ये 
आंबवूशकेल अशा ४०% साखरेचे 
पर्माण असललेी मळी	

सध्या अिस्तत्वात असलेल्या
साखर कारखाणा आिण
जवळपास असलेल्या साखर
कारखाण्यामधून मळी उपलब्ध
केली जाईल आिण रस्ता िकंवा
पाईपलाईन च्या सा ाने
वाहतूक केली जाईल	

रसायने	 पर्माण (िकलोगर्ॅम पर्ती िदन 	 जवळपास च्या बाजारपेठेमधून 
उपलब्ध आह ेआिण रस्त्याच्या 
सा ाने वाहतूक केली जयेल	सुल्फुिरक अॅिसड	 ४५ 	

नतर्, स्पुरद सारखी पोषक 
तत्व	

९ 	

टक  रेड ऑईल	
(टी.आर.ओ.)	

२६० 	

	

२. लागणारे पाणी ‐	

कारखाण्या किरता लागणारे पाणी चोराखळी धरन यतेनू पणूर् केली जाते. 	

तपशील	 पर्णालीकिरता 
आवश्यकता

िनमार्ण होणारे 
दिुषत पाणी

पनुपर्र्िकर्या आिण 
पनुवार्पर होणारे 

पर्णालीकिरता 
लागणारे ताजे
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(के.एल.पी.डी)	
अ	

(के.एल.पी.डी)	
ब	

पाणी 
(के.एल.पी.डी)	

क	

पाणी 
(के.एल.पी.डी)	

ड	
पर्िकर्या  ४२५ (क + ड) ३५५  १६८  २५७  
थंड करण्याची 
पर्िकर्या  

३१६ (क + ड) ५९  १६२  १५४  

बॉयलर ३२५  १२  २८३  ४२  
घरगुती ५  -  -  ५  
बागकाम ७१  - ७१ (५९ + १२) - 

एकूण ११४२  ४२६  ६८४  ४५८  
	

 या पर्िकर्येतून िनमार्ण होणाऱ्या स्पट वॅश चे पर्माण ३५५ के.एल.डी इतके असेल. ह ेपर्माण पर्ती 
एक के.एल. अल्कोहोल उत्पादना मागे ८ के.एल. स्पट वॅश इतके असेल. दिुषत पाण्यावर पर्कीयर्ा 
करणारे पर्िकर्या कदर् झरो   पर्णाली असणार आह.े 

 	पर्स्तािवत आसवानी मधील पर्कर्ीये किरता ४५८ के.एल.डी. ताज्या पाण्याची आवश्यकता आह.े 
पयार्वरण मंत्र्यालय भारत सरकार ने नेमून िदल्यानुसार एक के.एल. अल्कोहोल िनिमर्तीसाठी १०.१ 
के.एल. पाणी लागणार आह.े 	

 आसवानी मध्ये सुमारे ६८४ के.एल.डी. पाण्याचा  आिण पुनावार्पर्र केला 
जाणार आह.े 	

 पाण्याचा ोत: उत्पादन पर्कर्ीये किरता लागणाऱ्या पाण्याचा पुरवठा चोराखळी धरणामधून पाईप 
लाईन ारे केला जाणार आह.े	
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दिुषत पाण्यावरील पर्िकर्या ‐	
ऊधर्पातन पर्कर्ीये मध्ये िनमार्ण झाललेा स्पट वॅाश बायो मीथीनेशन पर्कर्ीयेकडे पाठवला जातो. बोयो 
मीथीनेशन झालेला स्पट वॅाश बाष्पीभवन संयतर्ामध्ये घ  करण्यासाठी पाठवला जातो. पर्ती िलटर तयार 
करण्यात आलेल्या अल्कोहोल च्या पर्माणत स्पट वॅाश तयार होतो. पर्ती िलटर अल्कोहोल च्या पर्माणत 
१.६ ते १.७ िलटर स्पट वॅाश तयार होतो. या स्पट वॅाश मध्य िवदर्ा  घटकांचे पर्माण ३०% असू 
शकते. स्पट वॅाशची िवल्हवेाट बायो कम्पोिस्टंग पर्िकर्या वापरून केली जाते. स्पट वॅाश, ऊधर्पातन 
पर्कर्ीये नंतर रािहलेला साका, स्पट लेस आिण इतर दिुषत पदाथार्ंवर कंडेसेट पॅालीिशंग युिनट मध्ये 
पर्िकर्या केली जाते. पर्कर्ीये नंतर शु  झालेले पाणी ऊधर्पातन पर्कर्ीयेमधील कुिलंग टॉवर मध्ये आिण 
झाडांना पाणी दणे्याकिरता वापरले जाते.सी.पी.सी.बी. ने स्प  केल्याल्या सी.आर.इ.पी िनमानुसार 
पर्कल्पातून िनघणारे संपूणर्पणे कमी लेले जाते (िझरो िलिक्वड िडस्चाजर्). 	



धारािशव साखर कारखाना िलिमटेड, गट कर्. ५५, ५६, ५७, ५८, मुक्काम पोस्ट चोराखाळी, तालुका कळंब, िजल्हा 
उस्मानाबाद 

	

	

	

३. उजार् / वीज आिण वाफ / डीजी सटे 	

पर्स्तािवत आसवानी साठी लागणारी वाफ आिण िवजेची अवस्याक्ता १५ मेिटर्क टन पर्ती तास, ४५ 

िकलोगर्ॅम पर्ती वगर् सटीमीटर क्षमतेच्या बॉयलर आिण १.५ मगेावॉट क्षमतेच्या डीजी सेट माफर् त पूणर् 

केली जाणार आह.े हवा पर्दषूण कमी करण्याकिरता वेट स्कर्बर बसिवण्यात येणार आह.े  	
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४. घन कचरा 	

उ ोगामधून िनमार्ण होणाऱ्या घनकचऱ्याची मािहती खालील तक्ता कर् २.८ दणे्यात आली आह.े 	

तक्ता कर् २.८ पर्कर्ीये दरम्यान िनमार्ण होणारा घनकचरा	

कमर्चाऱ्यांची एकूण संख्या 	 ११५ 	
पर्ती िदन पर्ती क्ती ०.२० िकलोगर्मॅ घनकचरा िनमार्ण होतो असे गर्ा  धरल्यास 	
घनकचरा िनिमर्तीचे पर्माण 	 २३ िकलोगर्ॅम पर्ितिदन	
सिदर्य घनकचरा (एकूण कचऱ्याच्या ६०%)	 १४ िकलोगर्ॅम पर्ितिदन	
असिदर्य घनकचरा (एकूण कचऱ्याच्या ४०%)	 ९ िकलोगर्ॅम पर्ितिदन	

घरगुती घनकचऱ्याची िवल्हवेाट लावणे	 घरगुती घनकचऱ्याचे वग करण स्तोताजवळच
केले जाते. कचरा डब्यांमध्ये गोळा करून स्पट
वॅाशबरोबर वापरून खतामध्ये रुपांतर केले जाते

	

डीजी सेट, ऑटोमोबाईल्स ,िगयसर् इत्यादी मधून िनघणारे तेल हाच एकमवे घातक पदथर् आहे .डीजी सेट 
चा वापर केवळ वीजपुरवठा खंिडत झाल्यावरच केला जाणार आहे . डीजी सेट मधून िनघणारे आिण स्क्र्याप 

तेलाचे पर्माण अत्यंत कमी असेल  .हे पर्माण अंदाजे  ते  एल.पी.ए .असणार आहे .हे तेल न 
गळणाऱ्या बॅरल्स मध्ये साठवून ठेवले जाईल  .हे तेल बॉयलर फनस मध्ये िनयिमत पणे ज्वालानाकिरता 

वापरले जाईल. 	
	

५. जमीन: एकूण ६५ एकर जागा उपलब्ध आह े (यापैकी ०५ एकर मध्ये पर्िकर्या कदर्, २० एकर 

मध्ये पर्दषूण िनयंतर्ण करण्याकिरता पर्िकर्या कदर् उभारले जाईल आिण २५ एकर जागेवर हिरत 

पट् ाची िनिमर्ती केली जाईल. उवर्िरत जागा भिवष्यातील िवस्ताराकिरता राखीव ठेवली जाणार 

आह.े) 	

६. लागणारे मनषु्यब: अिधकारी,कमर्चारी असे एकूण ११५ कमर्चाऱ्याचंी गरज भासणार आह.े यामध्य े

कुशल आिण अकुशल कामगाराचंा समावेश होतो. 	

७. पावसाचे पाणी साठवण्याची वस्था: एका ा पिरसरात पावसाच्या स्वरुपात पर्ा  झालेले एकूण 

पाणी िकंवा पाण्याची मातर् म्हणज ेपावसाचे पाणी असे म्हणतात. यापैकी पर्भावी पणे जे पाणी 

साठवले जाते त्याला पावसाच्या पाण्याची संभा  साठवण क्षमता असे म्हणतात.	

पावसाच्या पाण्याची साठवण क्षमता = पावसाची तीवर्ता (मीटर) x छताचे एकूण के्षतर् x 

इमपिरिमयािबलीटी फॅक्टर	

वस्तुिस्थती अशी आह ेकी बाष्पीभवन,	गळती िकंवा वाहून जाण्यामुळे पावसाच्या पाण्याचे पर्भावी पणे संकलन 

केले जाऊ शकत नाही. पावसचे संकलन करण्याकिरता दोन टाक्या पुरवण्यात आल्या आहते. या टाक्या ५ 
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मीटर x ५ मीटर x ५ मीटर आकाराच्या टाक्या आसवनी पिरसरात जिमनीत बांधण्यात येणार आहते. 

कंपोस्ट याडर्वर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यामध्ये स्पट वॅाश युक्त िलचेट टाक्यामध्ये गोळा केला जाईल. हा 

िलचेट पुन्हा पर्िकर्या करून स्पट वॅाश, पर्ेस मड सोबत िमसळून कंपोस्ट केले जाईल.  

	
 उपयकु्तता	

कच्चा माल ितिरक्त, उपयुक्तता दखेील आवश्यक आहते. त्या खालील पर्माणे आहते.  
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      . 

      

  .      

 .     

    .  

 पर्कल्प शेजारी उपलब्ध असणारे रस्ते पुरेसे असून उत्पादन आिण कच्यामालाची वाहतूक सहज पणे 

केली जाऊ शकते.  

      :  
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. . ., ,  ,    . . 

,  ,  ,   

    .  

 :      .  
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    .  

 सवर् संकलन टाक्या तयार करण्यासाठी स्टील चा वापर केला जाईल. 

 

 सध्याचे पयार्वरण:		

 वायू पयार्वरण:		

सभोवतालच्या हवीची गुणव ा जाणून घेण्याकिरता माचर् २०१८ ते मे २०१८ या तीन मिहन्याच्या 

कालावधीमध्ये हवेचे परीक्षण केले गेले. एईआरएमओिद V७.४ ह े हवा पर्दषूणाचा अंदाज दशर्िवणाऱ्या 

मॉडेल चा वापर करून पर्स्तािवत पर्कल्पामुळे वाढणाऱ्या हवा पर्दषूकांची मािहती घेण्यात आली. उपलब्ध 

झालेले परीक्षणातील आकडे एनएएक्यूएस बरोबर तपासण्यात आले. 	
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िनष्कषर्: सभोवतालच्या हवेची गुणव ा तपासणीदरम्यान असे िनदार्षार्नास आले आह े िक PM२.५ आिण 

PM१० या सू म धुलीकानाचे पर्माण आठही िठकाणी अनुकर्मे १७ ते ५५ μg/m3 व ४४ ते ६८ μg/m3 

इतके आढळून आले आह.े त्याच पर्माणे आठही परीक्षण िठकाणाजवळील हवे मधील सुल्फेरडाय ऑक्साईड व 

नायटर्ोजनडाय ऑक्साईड वायूंचे पर्माण सीपीसीबी ने ठरउन िदलेल्या ८० μg/m3 पातळीच्या वर गेलेले 

नाही. परीक्षणाच्या वेळी सुल्फेरडाय ऑक्साईड व नायटर्ोजनडाय ऑक्साईडची पातळी अनुकर्मे १२ ते २९ 

μg/m3 व १७ ते ३७ μg/m3 इतकी आढळून आली. पृथकरण अहवालानुसार पर्कल्प आिण सभोवतालची 

हवेची गुणव ा एन.ए.ए.क्यू.एस. ने नेमून िदल्याल्या पातळी पेक्षाही कमी आढळून आली आह.े हवेची 

गुणव ा अशीच िटकून ठेवण्याकिरता पर्कल्पामध्ये आधुिनक/नवीनतम तंतर्ज्ञानाचा वापर केला जाईल.  

 

 

	

	

 ध्वनी मापन 	

	



धारािशव साखर कारखाना िलिमटेड, गट कर्. ५५, ५६, ५७, ५८, मुक्काम पोस्ट चोराखाळी, तालुका कळंब, िजल्हा 
उस्मानाबाद 

	

	

िनष्कषर्: ‐	

पर्ाथिमक अभ्यासातून अये दसूुन येते िक, िदवसा आवाजाची पातळी ३९.५ ते ६७.४ dB	(A) व रातर्ीच्या 

वेळी ३४.७ ते ५९.६ dB	 (A) न दवण्यात आली.    

        

      

. 

	

 जल पयार्वरण:		

 भजूल	
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िनष्कषर्	–		
 
      .  

   . 

 एकूण िवदर्ा  घटक, एकूण जडत्व, क्यािल्शयम काब नेट, क्यािल्शयम चे पर्माण िनधार्िरत पातळी 

मध्ये आह.े	

 सवर् िठकाणी मागे्निशयंम चे पर्माण िनधार्िरत पातळीत आढळून आले आह.े	

 सवर् िठकाणी िफकल कोलीफोमर् चे पर्माण िनधार्िरत पातळीत आढळून आले आह.े	

 सवर् िठकाणी ई-कोलाय चे पर्माण िनधार्िरत पातळीत आढळून आले आह.े	

	

भपूृ ावरील जल पयार्वरण 	–	
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िनष्कषर्:       ;  

    

 भू पयार्वरण 	–	

	

	

िनष्कषर्	‐		

पर्कल्प पिरसरातील मातीची गणुव ा मध्यम पर्तीची असून िह गुणव ा िपकांच्या वाढीसाठी समाधानकारक 

आह.े  

 

 

 पिरिस्थतीकी आिण जवैिविवधता:		
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    . डाकर् प्यारोट,	सांजपंखी, ब्लू टायगर, 

ब्ल्य प्यान्सी, गर्ास यलो इत्यादी फुलपाखरांचा समावेश होतो.  

 पक्षी 

 एिपर्ल २०१८ सवक्षणा दरम्यान एकूण ४० िविवध पर्जात चे पक्षी आढळून आले. पर्कल्प के्षतर्ापासून 

१० िकमी ितर्ज्येमध्ये चोराखळी धरण, तेरणा नदी आिण येरमाळा जवळील पिरसरात िविवध 

पक्षांची न द करण्यात आली आह.े  

 सामािजक व आिथर्क पयार्वरण  

सामािजक व आिथर्क घटकांच्या अभ्यासावरून असे सूिचत होते िक पर्कल्प पिरसरात आिण आसपासच्या 

उ ोगांच्या िवकासामुळे सामािजक, सांस्कृितक आिण आिथर्क िवकासामध्ये खूप सुधारणा झाली आह.े 

पर्स्तािवत आसवानी पर्कल्पा संदभार्त कोणाचीही ताकर्ात नाही. पावसाच्या पाण्याच ेसंकल करून पुन्हा 

वापरल्यामुळे आसपासच्या जल ोतावर ताण िनमार्ण होणार नाही. 	

 पयार्वरण पर्बधंन योजनांकिरता अथर्संकल्पीय तरतदू: 	

पर्कल्पाचा भांडवली खचर् सुमारे ७२.५ कोटी रुपये आह.े पयार्वरण आिण पर्दषूण िनयतंर्ण उपायांकिरता 

एकूण खचार्पैकी सुमारे ५.६५ कोटी रुपये राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आह ेआिण ऑपरेशन व 

दखेभालीसाठी ६८.४० लाख रुपयांच्या तरतुदी पर्स्तािवत आह.े 

 पर्कल्पकत्यार् माफर् त राबिवले जाणारे सामािजक उपकर्म	–	

१. वृक्षारोपण –डीएसकेएल वयिक्तक पणे साखर कारखाणा व पिरसरात वृक्षारोपण करण्याचे कायर् हाती 

घेतले आह.े 	

२. उसक्षतेर्ामध्य े िवकास: डीएसकेएल ने साखर कारखाणा पिरसरातील उस के्षतर्ाचा िवकास 

करण्याकिरता िविवध उपकर्म हाती घतेले आहते. यामधील काही उल्लेखनीय उपकर्म म्हणजे उसाच्या 

बेने तयार करून शेतकऱ्यांना वाटणे, िठबक िसंचन किरता िवशेश सवलत, जनजागृती कायर्कर्म, 

शा त िवकासासाठी सिदर्य शेती चा उपकर्म, शेतकऱ्याकिरता जेन सेट चे वाटप, शेतकऱ्यांना 

आिथर्क आिण इतर समस्यांिवषयी मागर्दशर्न करणे इत्यादी होय. 	

३. साखर कारखाना िनयिमत पाने उस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कायर्शाळेचे आयोजन करत आह.ेया 

कायार्शालेमधून नवनवीन तंतर्ज्ञान आिण शेतीिवषयक मािहती शेतकऱ्यांना िदली जाते. 	

४. डीएसकेएल माफर् त कामार्च्यारांना राहण्याकिरता घरे पुरिवली जातात	



धारािशव साखर कारखाना िलिमटेड, गट कर्. ५५, ५६, ५७, ५८, मुक्काम पोस्ट चोराखाळी, तालुका कळंब, िजल्हा 
उस्मानाबाद 

५. साखर कारखाण्यामाफर् त कमर्चारी आिण त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटंुिबयांना वै कीय सुिवधा 

पुरवीत आह.े  


