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कयर्ाकयरी सयरयांश 

1.1 परिचय 
१९९५ मध्र्े स्थयपन केलेले “मरे्गयफयइन” ह े खयिर्गी मयलकीचे आसण व्र्यवसयर्यकररतय व्र्वस्थयसपत केलेले 

उद्योर्ग आह.े मुांबईत कॉपोरेि कयर्यालर् आसण भयरतयत नयसशक व वयपी रे्थे दोन बहउुद्दशेीर् उत्पयदन के्षत्र आहते, 

जर्यांची र्शस्वीररत्र्य र्एूस-एफिीए किून तपयसणी करण्र्यत आली असनू, ईएमईए, पीएमिीए आसण 

केएफिीएन े नयसशक ससुवधय देखील मांिरू केली आह.े दोन्ही कयरखयने िब्ललर्एूचओ िीएमपी, आर्एसओ 

९००१:२०१५, १४००१:२०१५ आसण ओएचएसएएस १८००१:२००७ द्वयरे प्रमयसणत आहते आसण वेळोवेळी 

अनेक नवोसदत आसण अग्रर्गण्र् िेनेररक कां पन्र्यांकिून ऑसिि केले रे्गले आहते.  

एकूण प्लॉि के्षत्र 23,605 चौ. मी. आह.े नवीन र्ांते्र, उपर्कु्ततय, वयढीव ऑिोमशेन आसण नवीन उत्पयदनयांचय 

समयवेश करून सवस्तयरयवर करण्र्यत रे्ईल. प्रस्तयसवत प्रकलपयची एकूण अनमुयसनत सकां मत रू. ७५ कोिी असेल. 

असस्तत्वयत असलेलर्य उत्पयदनयांच्र्य सनसमातीसयठी र्सुनिकिे फॉमिे १.० / बीओ / सीएसी-सेल / र्एूएन नां. 

०००००३८४६४/१ सीएसी-१८१००००५७० सदनयांक १२/१०/२०१८ पयसनू ३१.१२.२०१९ परं्त वैसधत 

मयन्र्तय आह.े 

प्रस्तयसवत उद्योर्गयची स्थयपनय प्लॉि नां. ३१ ते ३५, ४८ ते ५१, १ ते ५, २६ आसण के / र्गि क्रमयांक २०१, 

लखमपरू, तय. सिांिोरी, सि. नयसशक, महयरयष्ट्र र्ेथील सठकयणी आह.े 

हय प्रकलप अक्षयांश २०°१५’३२.३१" एन आसण रेखयांश ७३°५०’३८.४७" ई (कें द्र समन्वर्क) रे्थे सस्थत असनू 

समदु्र पयतळीपेक्षय ६१५ मीिर उांचीवर आह.े  

ही सयइि रेलव े आसण रस्तेन े वयहतकुीसयठी र्ोग्र् प्रकयरे िोिलेली आह.े सर्गळ्र्यत िवळचे रेलव े स्थयनक ह े

नयसशक रोि रेलवे स्थयनक असनू ४५ सकमी अांतरयवर आह.े सिांिोरी शहर ह े दक्षिण नैऋत्य वर ६.२ सकमी 

अांतरयवर आह.े िवळचे सवमयनतळ एचएएल ओझयर, नयसशक २५ सकमी अांतरयवर आह.े रयजर् महयमयर्गा क्र. १७ 

सयइि पयसनू १ सकमी अांतरयवर आह.े 

1.2 उत्पादन प्रक्रिया आणि प्रस्तावित उत्पादने 
सवस्तयर प्रकलपयतील उत्पयदन सक्रर्यकलयपयांमध्रे् सवसवध प्रसक्रर्यांचय समयवशे केलय रे्गलय आह.े र्य उपक्रमयत 

सवसवध उपर्कु्ततयांचय समयवेश असेल. उत्पयदन प्रसक्रर्ेचे सवस्तयररतररत्र्य वणान धिे क्र. २ मध्र्े केले आह.े 

एकूण २१ उपचयरयत्मक शे्रण्र्यच ेउत्पयदन करण्र्यच ेप्रस्तयसवत केले आह.े ह्यय कयरखयन्र्यांतर्गात सयइिवर सांशोधन 

आसण सवकयस (आर अिँ िी) सक्रर्यकलयपांचय देखील समयवशे आह.े 

सयमयन्र् उत्पयदन प्रसक्रर्ेमध्र्े कच्चय मयल, रयसयर्सनक प्रसतसक्रर्य, सिसस्िलेशन, तिस्थीकरण, सांके्षपण, स्तर 

सवभक्त करणे, सक्रस्िलयर्झेशन, सनस्पांदन, कें द्रीकरण, वॉसशांर्ग, ड्रयसर्ांर्ग, समसलांर्ग, ब्ललेंसिांर्ग, मयर्क्रोसनझेशन, 

लेबसलांर्ग आसण पकेॅसिांर्ग, सवतरण आसण सांशोधन व सवकयस (आर & िी) सक्रर्यकलयपांचय समयवेश केलेलय आह.े  
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नवीन बहुउद्दशेीर् कयरखयन्र्यमध्रे् सवलहवेयि वयसहन्र्यचय समयवेश असलेली द्रयवण पनुप्रयाप्ती प्रणयली, पॅक केलेले 

स्तांभ आसण थांि पयण्र्यचे पररसांचरण असणयरे प्रयथसमक कां िेनसर, असतशर् थांि पयण्र्यचे पररसांचरण असलेलर्य 

सद्वतीर् कां िेनसर, र्गोठवणयरर्य थांि पयण्र्यचे पररसांचरण असलेलर्य ततृीर्यांश कां िेनसरचय समयवशे असेल. 

सवा र्सुनि प्रसक्रर्य आसण र्सुनि ऑपरेशन्स स्थयसनक सनदेशक आसण मनॅ्र्अुल देखरेख मयध्र्मयतनू किक 

सनर्ांत्रणयखयली आसण देखरेखीखयली केली ियतील. सरुक्षय व्र्वस्थयमध्र्-े िेथे आवश्र्क असेल तेथे पीएलसी, 

ऑिो शिियउन, इनररसिझेशन आसण इांिरलॉक ससस्िम परुवले ियईल. 

उत्पयदनयांद्वयरे असस्तत्वयत असलेली आसण प्रस्तयसवत उत्पयदने 

क्र. उपचयरयत्मक श्रेणी (प्रकयर) 

असस्तत्वयत 

असलेली क्षमतय 

(एमिीपीए) (*) 

प्रस्तयसवत 

क्षमतय 

(एमिीपीए) 

एकूण (एमिीपीए) 

1 कोर्गलुांि 0.45 9.15 9.6 

2 एांसििप्रसेसा 46.3 61.8 108.1 

3 थ्रोमबोिीक 0.25 2.25 2.5 

4 अलझयसमर्र 4 3.5 7.5 

5 अिँीअनॅ्र्गीनल 0.1 0.45 0.55 

6 अिँीहयर्परिेसन्सव्ह 57.2 3.25 60.45 

7 सस्कझोफे्रसनर्य 54.5 48.3 102.8 

8 ओव्हर एक्िीव्ह ब्ललयिर 1.55 2.4 3.95 

9 मलिीपल स्क्लेरोससस 12 -7 5 

10 अकुँि कोरोनरी ससांड्रोम 0.35 0.2 0.55 

11 स्पोरॉसिक सांसधवयत 0 1.5 1.5 

12 सससस्िक फयइब्रोससस 0 1.1 1.1 

13 इनसोसननर्य 0 0.8 0.8 

14 अिँीमसेिक 0 0.6 0.6 

15 अिँीियर्बेसिक 0.5 3.5 4 

16 अिँी ऑक्र्लुर हयर्परिेन्सीव्ह 0.1 0.4 0.5 

17 
कफ कमी करणयरी आसण 

अिँीिप्रेससा 
0 11 11 

18 अिँीफां र्गल 25 0 25 

19 एांिेलमेंसिक 136 164 300 

20 पोस्ि-ऑपरेसिव्ह सिस्िेंशन 0 0.5 0.5 

21 अिँी-हयर्परपेरॅथीसिससझम 0 4 4 

 22 
सांशोधन आसण सवकयस (आर अिँ 

िी) सक्रर्यकलयप 
-- -- -- 

  एकूण 338.3 311.7 650 
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(*) उत्पयदनयांच्र्य सनसमातीसयठी र्सुनिकिे फॉमिे १.० / बीओ / सीएसी-सेल / र्एूएन नां. ०००००३८४६४/१ 

सीएसी-१८१००००५७० सदनयांक १२/१०/२०१८ पयसनू ३१.१२.२०१९ परं्त वैसधत मयन्र्तय आह.े 

1.3 इंधनाची आिश्यकता 
प्रस्तयसवत प्रकलपयच्र्य हीसिांर्ग र्गरिय पणूा करण्र्यसयठी ६ िीपीएच आसण ३ िीपीएच च े दोन बॉर्लर स्थयसपत 

करण्र्यचे प्रस्तयसवत केले आह.े  

इांधनयची आवश्र्कतय 

1.4 पािी िापि 
ससांचन सवभयर्गयद्वयरे तयिे पयण्र्यची र्गरि पणूा केली ियईल. सवस्तयरयनांतर एकूण पयण्र्यची आवश्र्कतय ४५० 

घन.मी./ प्रतीक्षदवस इतकी असेल, जर्यतील ससांचन सवभयर्गयकिून ३०० घन.मी./प्रतीक्षदवस तयिे पयण्र्यचय  परुवठय 

होईल आसण १५० घन.मी./ प्रतीक्षदवस सयांिपयणी ररसयर्कल करून वयपरण्र्यत रे्ईल.  

सवस्तयरयनांतर एकूणच पयण्र्यची (तयि े+ रीसयर्कल) आवशक्र्तय 

क्र. खयलील सयठी आवशक्र्तय 
असस्तत्वयत प्रस्तयसवत असतररक्त एकूण 

घन.मी./ प्रतीक्षदवस 

१ घरर्गतुी 15 30 45 

२ औद्योसर्गक प्रसक्रर्य 15.9 74.1 90 

३ औद्योसर्गक शीतकरण / बॉर्लसा 103.4 186.6 290 

४ बयर्गकयम 5 20 25 

 एकूण 139.3 310.7 450 

1.5 पयााििाचे ििान 

कारखान्याच्या आसपासच्या क्षेत्रातील स्थानिक आणि प्रादेशिक जागा लक्षात घेता, 
कारखान्याच्या १० कक.मी. आसपासच्या अंतरामधील क्षेत्राचा पयाावरि बेसलाइि क्षते्र म्हिूि 
अभ्यास करण्यात येिार असूि, एमओईएफसीसीच्या मागादिाक तत्त्वांिुसार प्रस्ताववत 
प्रकल्पामुळे आसपासच्या पयाावरिावर होिारया प्रभावांचे अंदाज लक्ष्यात घेता येतील. 
हवामाििास्त्र, हवेची गुिवत्ता, पािी गुिवत्ता, आवाजाची पातळी, मातीची वैशिष्ट्ये या 
बाबतीतील माहहतीची देखरेख २०१७ च्या सुमारास निधााररत केल्याप्रमािे देखरेख कें द्र उभारूि  

 बॉर्लर (६ िीपीएच वयफ) बॉर्लर  (३ िीपीएच वयफ) 

इांधनयचय वयपर आसण त्र्यच ेप्रमयण बयर्ो सब्रकेिः २४ िीपीिी बयर्ो सब्रकेिः १२ िीपीिी 
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करण्यात आली. पुढील काळात, तेथे उपस्स्थत असलेल्या पयाावरिीय आणि सामास्जक-आर्थाक 
वैशिष्टठयांचा सुध्दा अभ्यास करण्यात आला. 

1.5.1  जमीन पयााििि 

वेगवेगळ्या जशमिी वापरल्या जािाऱ्या ८ हिकािच्या जशमिीवरील मातीचे िमुिे गोळा 
करण्यात आले. सवा स्थािावरील मातीच्या िमुन्यामध्ये उत्कृष्टट पोट असलेली वाळू आढळूि 
आली.  

मातीमधील पीएच चे प्रमाि ६.५९ पासूि ७.३८ पयतं बदलत असूि, तटस्थ ते थोड क्षारीय 
आहे. बयााच कृषी वपकांसािी उपयुक्त मातीमधील पीएच चे प्रमाि  ६.९ - ७ इतक्या दरम्याि 
असावे. म्हिूि येथे पीएच ची र्चतंा िाही. सरासरीच्या शे्रिीत मातीची वाहकता हदसूि येते. 
पोटॅशियम सामग्री आणि एकूि सेंद्रीय काबािचे  % कमी आहे. जशमिीत फॉस्फरसची सामग्री 
अगदी कमी प्रमािात बदलतािा हदसते. वरील निरीक्षिािुसार, मातीमध्ये पोषक तत्वांचा आणि 
खतांची कमी प्रमािात सामग्री असल्याचे आढळूि येते. 

1.5.2  हिामानशास्र आणि हिामान 

अभ्यास क्षते्रामध्ये रेकॉडा केलेले तपमाि १५.२० से. ते ३८.४० से. पयतं आहे. आलेखावरूि 
असे हदसूि आले, ki सरासरी वाऱ्याचा वेग १.६ मी/ से (second) आहे. एकूि माहहती chya 
५१% vela वारा ha िांत hota. उन्हाळ्याच्या दरम्याि मुख्यतः वारा पस्चचम-पूवा हदिेिे 
वाहतो.  

1.5.3  िायु पयााििि 

२०१७ उन्हाळ्याच्या काळात २४ तासांसािी अभ्यास क्षेत्रातील ववववध ८ निरीक्षि kendra var 
प्रमुख वायूच्या प्रदषूिाचे घटक पीएम 10, पीएम 2, एसओ 2, एिओएक्स, सीओ आणि 
एिएमएचसी यांच्यावर देखरेख िेवूि आधारभूत वायु गुिवत्ता स्थावपत केली गेली. निवासी 
आणि ग्रामीि भागासािी लागिारी वायू गुिवत्ता एिएएक्यूएस मािकांमध्ये असल्याचे हदसिू 
आले. 

एिएएक्यूएस मािकांच्या तुलिेत, ववशिष्टट नियमांतगात वातावरिीय वायू निरीक्षि पररिाम 
खालील प्रमािे आहेत. 

• Concentration of PM10 ranged from 46.7 μg/m3 to 69.2 μg/m3. It is noted that the 

PM10 results are within permissible limit of 100 μg/m3 for 24 Hrs. (Replace 

μg/m3 with microgram/m3) 

• Concentration of PM2.5 ranged from 12.9 μg/m3 to 22.1 μg/m3. It is noted that the 
PM2.5 results are within permissible limit of 60 μg/m3 for 24 Hrs. (Replace μg/m3 

with microgram/m3) 
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• Concentration of SO2 ranged from 7.8 μg/m3 to 15.1 μg/m3. It is noted that the 
SO2 results are within permissible limit of 80 μg/m3 for 24 Hrs. (Replace μg/m3 

with microgram/m3) 

• Concentration of NOx ranged from 7.7 μg/m3 to 15.6 μg/m3. It is noted that the 

NOx results are also within permissible limit of 80 μg/m3 for 24 Hrs. (Replace 

μg/m3 with microgram/m3) 

• Concentration of CO ranged from 0.18 mg/m3 to 0.72 mg/m3. It is noted that the 
CO results are also within permissible limit of 4 mg/m3 for 24 Hrs. (Replace 

μg/m3 with microgram/m3) 

• Concentration of nMHC is found to be BDL. 

अिा प्रकारे,  असा निष्टकषा काढता येईल की पररसरातील वातावरिीय वायू गुिवत्ता प्रदवूषत 
िाही. 

1.5.4  ध्िनी पयााििि 

हदवसा आणि रात्रीच्या काळासािी ऑिसाइट डेटाचे निरीक्षि केले गेले.  

हदवसा वेळी: स्थानिक हालचालींमुळे हदवसभरात लखमपूर गावाची ध्विी पातळी जास्त 
असल्याचे हदसूि आले. 

रात्र वेळी: दहेगाव, घोदेवाडी, ओझरखेड, लखमपूर, कडवाहुळंुगी आणि वाघगड गावातील िोरांची 
पातळी रात्रीच्या वेळी स्थानिक हालचालींमुळे ओलांडली गेली. 

1.5.5  पािी पयााििि 

अभ्यासाच्या क्षते्रामधील पाण्याच्या िमुन्यांमध्ये ३ हिकािचे बोरेवेल चे पािी, ४ हिकािचे 
ववहहरीतील पािी, आणि िदीच्या वर व खाली वाहिाऱ्या प्रवाहातील पािी, तसेच 
ऑिसाइटमधील िळाच्या पाण्याचा समावेि केला आहे. 

टीडीएस, ववघहटत घिता, सीए आणि एमजी घटकांमध्ये मोठया प्रमािात फरक असल्याचे 
हदसूि आले आहे. सामान्यतः बोरेवेलमधील िमुन्यामध्ये एकूि ववसस्जात घितेचे (टीडीएस) 
प्रमाि जास्त असूि िदीच्या पाण्यामध्ये कमी प्रमािात असते. सवासाधारिपिे, २५० पासूि  
ते ७५० यू.एस./ से.मी. दरम्याि मध्यम खारटपिा असलेले बोरेवेलचे पािी मध्यम 
खारटपिाचे नियंत्रि असलेल्या विस्पतींसािी उपयुक्त आहे. १०० ते २५० यू.एस./ से.मी. 
दरम्याि कमी खारटपिा असलेले ववहहरीचे पािी हे बहुतेक जशमिींवर बहुतेक वपकांसािी 
शसचंिसािी उपयुक्त आहे ज्याच्यामुळे मातीमध्ये खारटपिा वाढत जाईल. काही खुल्या 
डपक्या ववहहरीच्या पाण्याच्या िमुन्यामध्ये कोशलफोमा आढळले. ई कोली केवळ कडवाहुळंगी 
पाण्याच्या िमुन्यामध्ये उपस्स्थत होते. 
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पाण्याच्या िमुिेंमध्ये कोित्याही मोठया प्रमािात धातू, कीटकिािके आढळली िाहीत.काही 
हिकािी कमी एकाग्रतेचे फ्लोराइड आढळले.  

1.5.6  जैविक पयााििि 

'इंडडया स्टेट ऑफ फोरेस्ट ररपोटा, २०१७' िुसार, भारताचे वि सवेक्षि, िाशिक स्जल््यातील वि 
ववभाग भौगोशलक क्षेत्राच्या समुारे ६.९ टक्के आहे. 

िाशिक स्जल््यातील हदडंोरी तालुक्यातील काही भाग अभ्यास क्षेत्रामध्ये समाववष्टट केला आहे. 
भारतातील जैव-भौगोशलक क्षेत्र वगीकरिािुसार अभ्यास क्षेत्र 'दक्कि पेिेिसुला - मध्य पिार' 

अंतगात येतो. 

साइट आणि आसपासच्या क्षेत्रात हदसूि येते की, अभ्यास क्षेत्रात िेती / कारखान्याचे जास्त 
वचास्व आहे. पवातरांगा अखंडडतपिे सवा अभ्यास क्षेत्रात ववतरीत आहेत. डोंगराळ 
प्रदेिाव्यनतररक्त, अभ्यासाच्या क्षेत्रामध्ये वायरी / कृषी क्षेत्रे, जलसंवधाि, मािवनिशमाती 
इत्यादीसारख्या ववववध वसनतगहेृ असल्याचे आिळूि आले. या वसनतगहृात वेगवेगळ्या 
वैशिष्ट्यांचा समावेि करूि घेिारे विस्पती आणि प्रािी आहेत.  

साइटवरील हिकािी हहरव्या बेल्टमध्ये असलेले प्रजाती मुख्यत्वे िोभेची असल्याचे हदसूि 
आले. प्रस्ताववत प्रकल्पासािी हहरव्या बेल्ट योग्यररत्या ववकशसत केला जाईल.  

1.5.7  सामाजजक आर्थाक पयााििि 

िाशिक स्जल््यातील हदडंोरी तालुक्यात ३७ गावांचा समावेि अभ्यास क्षते्रात केला आहे. 
प्रस्ताववत प्रकल्पस्थळाच्या संदभाात आसपासच्या सवा हदिानिदेिांमध्ये व त्याच्या अंतरावर 
स्स्थत असलेल्या अभ्यास क्षेत्रातील १३ गावामंध्ये सामास्जक-आर्थाक सवेक्षि केले गेले. 

२०११ च्या जिगििा िोंदीिुसार:  

- अभ्यास क्षते्राची एकूि लोकसंख्या १११२०९ इतकी आहे, ज्यापैकी ५७०२६ (५१ टक्के) पुरुष 
आणि ५४१८३ (४९ टक्के) महहला आहेत. 

- अभ्यास क्षते्रात २११५३  कुटंुबे आहेत आणि कुटंुबातील सरासरी कुटंुबाचे प्रमाि ५.३ लोक 
इतके आहे. 

- अभ्यासाच्या क्षेत्रामध्ये शलगं गुिोत्तर प्रनत १००० पुरुषांमागे ९५० महहला आहेत, जे 
एकूि िाशिक स्जल््यािी तुलिा केल्यास जास्त आहे. 

- अभ्यासाच्या क्षेत्रामध्ये साक्षरतेचा दर २००१ मध्ये ६५% वरुि २०११ मध्ये ७१% पयतं 
वाढला आहे. 

साइट सिेक्षि पासून ननिीक्षिे: 
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औद्योर्गक ववकासाच्या बाबतीत बहुतेक प्रनतसादकत्यांिी सकारात्मक दृस्ष्टटकोि िेवल्याचे 
हदसूि आले कारि उद्योग कुिल आणि अधाकुिल कामांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध 
करुि देतात. दोि सवेक्षि केलेल्या गावकऱ्यांिी अवंखेड आणि पालखेड येथील जवळपासच्या 
कायारत उद्योगांमुळे होिायाा प्रदषूि समस्या व्यक्त केल्या.  

या गावांची मुख्य र्चतंा म्हिजे अर्धकारी व उद्योजकांिी प्रदषूिाची समस्या प्रामुख्यािे 
प्रदषूिासािी सुव्यवस्स्थत सावधर्गरीची उपाययोजिा करूि सोडवावे. स्थानिक रोजगारांच्या 
बाबतीत औद्योर्गक कियाकलाप फायदेिीर िरतील ज्यामुळे जवळपासच्या लोकसंख्येच्या 
राहिीमाि उंचावेल आणि योग्यररत्या क्षेत्र ववकशसत होईल, असे ग्रामीि लोकांिी व्यक्त केले 
आहे.  

स्थानिक रोजगार पुरवठया सोबत, गावकऱ्यांिी ग्रामस्तरीय रस्ते, आरोग्य सुववधा, डेअरी फामा, 
उच्च िकै्षणिक सुववधा व ग्रंथालय, युवक प्रशिक्षि कें द्र इत्यादीसारख्या पायाभूत सवुवधांच्या 
ववकासाची अपेक्षा केली आहे. 

1.6 पयाािििािि होिािे अपेक्षक्षत परििाम आणि ते सौम्य कििािी 
उपाययोजना 

पयाावािावर होिारे पररिाम आणि ते कमी करिाऱ्या उपाययोजिा हे प्रस्ताववत प्रकल्पाचा 
प्रकार, प्रमाि आणि स्थािावर आधाररत आहे. प्रस्ताववत प्रकल्पामुळे वातारिातील घटकांवर 
िकारात्मक आणि सकारात्मक पररिाम होऊ िकतील. 

प्रस्ताववत प्रकल्पाच्या कियाकलापांमुळे ववववध टप्प्यांत होिारे प्रभाव मूल्यांकिासािी पयाावरि 
घटकांची निवड केली आहे. बांधकाम व ऑपरेिि टप्प्यांत होिाऱ्या जास्तीत जास्त 
पररिामांची यादी खाली िमूद करण्यात आली आहे.   
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 प्रकल्पाच्या विविध टप्पप्पयामध्ये होिािे अपेक्षक्षत प्रभाि आणि उपाययोजना 

ि. टप्पे/ कियाकलाप 
पयाावरि 
दृष्टटीकोि 

अपेक्षक्षत प्रभाव सौम्य करिारी उपाययोजिा 

१.० बांधकाम टप्पा जमीि पयाावरि 

 

घि कचरा निशमाती / अयोग्य ववल्हेवाट 
पद्धत 

घि कचरा आणि घातक टाकाव ूकचऱ्याच्या पदाथाचें पथृक्करि 
/घि कचऱ्यासािी वेगळे स्टोरेज /महाराष्टर प्रदषूि नियतं्रि मंडळ 
नियमािसुार घि कचरा ववल्हेवाट 

वाय ुपयाावरि बांधकाम उपिमामंधूि धूळ निशमाती / 
एसओ 2, एिओएक्स, सीओचे उत्सजाि 

धूळ निमााि करिाऱ्या जागेवर तसेच उपकरिे व वाहिाचं्या 
योग्य देखरेखीसािी धळू सपे्रिि व जलरोधक यतं्रिा 

ध्विी पयाावरि सामुग्रीची चढ, उतारापासूि/ उपकरि 
हाताळिी मुळे /ध्विी निशमाती उपकरिे 
पासूि 

डवंपगं सामग्रीचा वापर / नियशमतपिे उपकरिाचंी देखभाल 
/आवाज निमााि उपकरिे वगळिे 

जल पयाावरि १०-१२ सें.मी. ताजे पाण्याचा वापर/   

सांडपाण्याची अयोग्य ववल्हेवाट 

ताज्या पाण्याची आवचयकता अस्स्तत्वात असलेल्या सुववधामधूि 
पिूा करण्यात येईल. ~ ५ से.मी. एवढे सांडपािी योग्यररत्या 
काढूि टाकले जाईल/ बागकामासािी  पनु्हा वापरले जाईल. 

जैववक पयाावरि धूळ निशमाती / सांडपाण्याची अयोग्य 
ववल्हेवाट 

अस्स्तत्वात असलेला हररत बेल्ट उपयकु्तपिे ववकशसत केला 
जाईल. सांडपािी योग्यररत्या काढूि टाकले जाईल/ 
बागकामासािी  पनु्हा वापरले जाईल. 

सामास्जक आर्थाक 

पयाावरि 

रोजगार निशमाती / कामगारांचे आरोग्य अंदाजे बाधंकाम टप्प्यासािी जवळच्या भागातील 50-60 लोक 
कायारत असतील. कामगारासंािी पीपीई / योग्य पायाभूत 
सुववधाचंी परेुिी तरतूद केली जाईल. 

2.0 ऑपरेिि टप्पा जमीि पयाावरि निशमात होिाऱ्या घि आणि घातक 
कचरयाची ववल्हेवाट आवचयक 

घातक िसलेले आणि घातक टाकाव ू पदाथा वेगळे करण्यात 
येतील आणि योग्य स्टोरेज के्षत्रात संग्रहहत केले जातील.घातक 
कचरा कें द्रीय प्रदषूि / महाराष्टर प्रदषूि नियतं्रि मंडळ 
नियमािसुार घातक टाकाव ूपदाथाची ववल्हेवाट लावण्यात येईल. 

वाय ुपयाावरि बॉयलरमधूि टीपीएम आणि फ्ल्य ु प्रस्ताववत बॉयलरसािी बायो ब्रिकेटचा वापर ईंधि म्हिूि केला 
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ि. टप्पे/ कियाकलाप 
पयाावरि 
दृष्टटीकोि 

अपेक्षक्षत प्रभाव सौम्य करिारी उपाययोजिा 

गॅसचे उत्सजाि/ भयािक उत्सजाि/ 
थोडक्यात वाढ एसओ 2: 1.87μg / 

एम 3 

थोडक्यात वाढ एिओएक्सः 0.53μg / 

एम 3 

थोडक्यात वाढ पीएम 10: 0.78μg / 

एम 3 

जाईल. बॉयलरला परेुिी उंची आणि वाय ूप्रदषूि नियतं्रि प्रिाली 
(यांब्रत्रक धूळ संग्राहक) प्रदाि केली जाईल. महाराष्टर प्रदषूि 
नियतं्रि मंडळ / कें द्रीय प्रदषूि नियमािसुार स्टॅकवर नियशमत 
देखरेख िेवण्यात येईल. हवेच्या मडेॅशलगं वरूि असे हदसूि आले 
कक फ्लू गॅसचे उत्सजाि परवािगी शमळालेला मािाकांतगात आहे. 

व्हीओसी हाताळिी वाढल्यामळेु स्व्हओसी च्या 
पातळीमध्ये वाढ/ जैववक रसायिे 
आणि सािविीची प्रकिया 

प्रकियेतूि उत्सस्जात होिारा कचरा घासूि काढण्यासािी योग्य 
आकाराची घसिी बसवण्यात येईल. कंपिी पढुील वापराद्वारे 
किोर व्हीओसी नियतं्रि िेवण्यात येईल: सवा सॉल्व्हंट हँडशलगं 
ररएक्टर ऍस्जटरेटसा आणि पपं च्या मिीिी सील बदं केल्या 
जातील. सवा स्टोरेज टँक कूशलगं वॉटरद्वारे व्हेंट शसस्टमिी 
जोडल्या जातील आणि सॉल्व्हें्सच्या िकुसािास प्रनतबधं 
करण्यासािी थंड िीत कंडेिसर बसवण्यात येईल. 

ध्विी पयाावरि सामुग्रीची चढ, उतारिी पासूि/ पपं 
आणि उपकरि हाताळिी कायााकामे 

कंपि करिारी यनुिट व उपकरिे वेगळी िेव्यात येतील/ 
उपकरिांची नियशमत देखभाल/ कंपि डवंपगंचा वापर/ 
कामगारांसािी परेुसे पीपीई 

जल पयाावरि अर्धक ताज्या पाण्याचा वापर, प्रदषूि 
निशमाती, उपचार आणि स्व्हलेवाट 
प्रकिया 
 

शसचंि ववभागाकडूि ताजे पािी परुवले जाईल ज्यासािी एिओसी 
प्राप्त झाली आहे. जल संरक्षि उपाय: 

णझरो द्रव निजालीकरि होण्यासािी कृब्रत्रम पथृक्करि, उपचार 
आणि  पिुप्राकिया केले जाईल 

साइटवरील डब्ल्यडूब्ल्यटूीपी मध्ये प्राथशमक, माध्यशमक आणि 
ततृीयांि उपचाराचंा समावेि आहे.. 
मेगाफाइि कारखान्याच्या पररसरा बाहेर पावसाचे पािी सािवि 
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ि. टप्पे/ कियाकलाप 
पयाावरि 
दृष्टटीकोि 

अपेक्षक्षत प्रभाव सौम्य करिारी उपाययोजिा 

अंमलबजाविी करण्याचे प्रस्ताववत केले आहे. 
प्रस्ताववत आरडब्ल्यएूच योजिा दरवषी पावसाच्या रूपात १९,७६९ 
एम ३ इतक्या पाण्याची सािविकू करेल. 

जैववक पयाावरि प्रदषूि उत्सजाि/ घि आणि 
धोकादायक कचऱ्याची निशमाती/ उपचार 
आणि स्व्हलेवाट प्रकिया 
 

८१७० चौरस मीटर के्षत्र  ग्रीि बेल्ट म्हिूि ववकशसत केले 
जाईल. स्िीनिगं प्रभाव प्रदाि करण्यासािी ग्रीि बेल्ट ववकशसत 
केले जाईल. हहरव्या बेल्टच्या ववकासाच्या रूपात ~८०० स्थानिक 
प्रजातीचंी लागवड करण्यात येईल. 

सामास्जक आर्थाक 
पयाावरि 

रोजगार निशमाती / कामगारांचे आरोग्य अंदाजे ऑपरेिि टप्प्यात 100 व्यक्तींिा रोजगार देण्यात येईल. 
स्थानिक रोजगारांिा प्राधान्य हदले जाईल. ५  वषेाासािी सीईआर 
बजेट रु. ७५ लाख असेल. प्रस्ताववत प्रकल्पामळेु स्थानिक ग्राम 
पचंायतीला वाढीव कर जमा होईल. 
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1.7  पयााििि ननिीक्षि कायािम 

सौम्य करिारी उपाययोजिेचा पररिाम जािूि घेण्यासािी आणि आवचयक पयाावरिाच्या 
घटकांचे एएमपीद्व्यारे  ववशिष्टट अंतरावर, नियशमत निरीक्षि करिे आवचयक आहे. 

• इसी च्या अटींचे पालि करण्यासािी एमओइएफसीसी मान्यताप्राप्त प्रयोगिाळेद्व्यारे 
नियशमतपिे देखरेख करिे, कारखािा कायदा आणि पयाावरि संरक्षि कायदा अंतगात 
ऑपरेट आणि प्रावधािांची मंजूरी घेिे. 

• पयाावरि िमुन्यांचा आढावा एमओईएफसीसी / सीपीसीबी आणि / ककंवा संबंर्धत 
भारतीय मािकांद्वारे प्रदाि केलेल्या पद्धती / मागादिाक तत्त्वांिुसार ककंवा मािक  
पद्धतीिुसार केला जाईल. 

• प्रकल्प ऑपरेिि / कियाकलापांच्या दरम्याि पयाावरिाच्या पररस्स्थतीतील बदलांचे 
मूल्यांकि केले जाईल. 

• पयाावरिीय पररस्स्थतीतील कोित्याही महत्त्वपूिा अनतररक्त प्रनतकूल बदलाची माहहती 
शमळवूि जर आवचयक असेल तर, ते सौम्य करिारी उपाययोजिा करण्यात येईल 

1.8 अनतरिक्त अभ्यास 

1.8.1 सुिक्षक्षतता आणि धोका मूल्यांकनाच अभ्यास 

ऑिसाइट (ओएसबीएल टाक्या) हाताळल्या जािारया प्रस्ताववत मुख्य स्टोरेज टाक्या व 
रसायिांसािी सुरक्षा आणि त्यापासूि असिारा धोक्याच्या मूल्यांकि अभ्यास केला आहे.  

एलोहावर आधाररत मेथिॉल, एसीटोि, टोलुिेि, इथिॅॉल, इर्थएल एसीटेट, एमडीसी, आयपीए 
आणि दारू अमोनिया टाक्यासािी पद्धतिीर अभ्यास केला गेला आहे. 

पररिाम ववचलेषि अभ्यास तपिील ईआयए chya ७ व्या धड्यात सादर केलेले आहेत. 
साइटवर सुरक्षक्षत कायावाही करण्याचे आणि सावधर्गरी बाळगण्याचे सूर्चत केले आहे. 
सुचववलेल्या शिफारसीचे पालि करण्याचे कंपिीिे वचिबद्ध केले आहे. 

1.9 प्रकल्पााचे फायदे 

• प्रकल्पामुळे परकीय चलि महसलू, कर इत्यादींच्या रूपात देिाला फायदा होईल. 

• वाढलेल्या उत्पादिामुळे स्थानिक ग्राम पंचायतीच्या आणि राज्य एस्क्झक्युअरच्या  कर 
प्रमािात वाढ होईल.   

• बांधकाम टप्प्यामध्ये मिुष्टयबळाची आवचयकता जवळच्या स्थानिक भागातील सुमारे 
५०-६० लोकांिा रोजगार उपलब्ध करूि पूिा करण्यात येईल. 

• ऑपरेिि फेज दरम्याि मिुष्टयबळाची आवचयकता जवळील स्थानिक क्षेत्रातील समुारे 
१०० व्यक्तींिा रोजगार उपलब्ध करूि पूिा करण्यात येईल. 

• पुढील, वाढीव वाहतूक, पूरक युनि्स आणि स्थानिक आर्थाक कियाकलाप वाढल्यामुळे 
अप्रत्यक्ष रोजगारामध्ये भर पडूि खचा करण्याची ताकद वाढलेली हदसेल ज्याकारिािे 
रोजगाराच्या अर्धक संधी उपलब्ध होतील. 
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• मेगाफाइििे केलेल्या सीईआरच्या माध्यमातूि सावाजनिक पायाभूत सवुवधांमध्ये 
अप्रत्यक्ष सुधारिा झाल्याचे हदसूि येईल ज्याकारिािे अभ्यास क्षेत्रातील एकूि 
आयुष्टयाची गुिवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.  

1.10  पयााििि व्यिस्थापन योजना 

या योजिेत बांधकाम आणि ऑपरेिि टप्प्यांदरम्याि पयाावरिीय व्यवस्थापि उपायांचा 
समावेि केला आहे. पयाावरिीय नियंत्रि आणि व्यवस्थापि उपायांचे भांडवल रु.३०० लाख 
असल्याचा अंदाज आहे. 

ि. तपिील 
५ वषा भांडवल 
खचा (रु. लाख) 

प्रती वषा आवती 
खचा (रु. लाख)  

1 वायू प्रदषूि नियंत्रि 60 10 

2 जल प्रदषूि नियतं्रि 120 236 

3 पयाावरिीय देखरेख आणि व्यवस्थापि 0 5 

4 प्रकिया सुरक्षा आणि व्यावसानयक 50 5 

5 ग्रीिबेल्ट सुधारिा आणि देखरेख 5 2 

6 घि कचरा व्यवस्थापि 15 15 

7 उजाा बचत उपाय (एलइडी कफहटगं) 20 6 

8 पावसाच्या पाण्याची सािवि 30 10 

 एकूि 300 289 

 

५ वषाासािी रु. ७५ लाख (अपेक्षक्षत भांडवली गुंतविुकीपैकी १%) कॉपोरेट पयाावरि जबाबदारी 
बजेट िेवले गेले आहे. कॉपोरेट पयाावरि जबाबदारी बजेटची ववस्ताररत माहहती खालील 
प्रमािे आहे:  

प्रस्तावित उपिम 

िर्ाानसुाि ननधीचा िाटप* (रु. लाख)  
एवप्रल ते माचा 

िर्ा  १ िर्ा  २ िर्ा ३ िर्ा ४ िर्ा ५ एकूि 

आरोग्य/ वदै्यकीय  2 2 4 3 3 14 

िैक्षणिक आणि कौिल्य ववकास 2 1 1 2 2 8 

एव्हेन्य ू वकृ्षारोपि आणि 
वन्यजीव सरंक्षि निधी 1 0 2 3 2 8 

पायाभूत सुववधामंध्ये सुधारिा 7 10 5 4 8 34 

आजीववका ववकास उपिम 3 2 3 3 0 11 

एकूि 15 15 15 15 15 75 
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1.11  ननष्कर्ा: 

मेगाफाईि फामा (पी) शलशमटेडच्या अस्स्तत्वात असलेल्या प्लॉट िं. ३१ ते ३५, ४८ ते ५१, १ ते 
५, २६ आणि के / गट िमांक २०१, लखमपूर, ता. डडडंोरी, स्ज. िाशिक, महाराष्टर, येथील 

प्रस्ताववत उद्योगाच्या अभ्यासात असे आढळले कक ऑपरेिि टप्प्यात कृब्रत्रम जैववक 
रसायिांच्या आगामी कियाकलापांवर थोड्या प्रमािात पररिाम होतील. प्रकल्पातील इतर सवा 
पररिाम अहवालात विाि केल्याप्रमािे आणि आवचयक त्या सूचिेिंतर िमूद करूि हदलेल्या 
मयाादेपेक्षा खूपच कमी असतील. अहवालात सुचवल्याप्रमािे प्रनतबंध आणि नियंत्रि  उपाय 
लागू करूि आवचयक धोके आणि प्रमुख प्रभाव देखील िमदू करूि हदलेल्या मयाादेपेक्षा कमी 
करण्यात येतील. अचया प्रकारे प्रस्ताववत प्रकल्पामुळे पयाावरिावर कोिताही मोिा प्रभाव 
पडिार िाही असे निष्टकषा काढण्यात येते.  


