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कायर्कार� साराशं अहवाल 
१.१. प्रस्तावना 

मेससर् श्री �ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना �ल. (डीएसएसके) महाराष्ट्र राज्य सहकार� ससं्था १९६० च्या 

अतंगर्त न�दणीकृत आहे आ�ण १९७३ मध्ये त्याची स्थापना झाल�.  

श्री �ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना �ल. भ�ड,े तालकुा नेवासा, िजल्हा अहमदनगर व १९°२६'५९.६५" 

उत्तर आ�ण ७५°०२'१३.२७" पवूर्. येथे िस्थत आहे. साखर, आसवनी व सहवीज उत्पादन यासारख्या कृषी 

उत्पादनांच्या �वस्ततृ शे्रणीतील अग्रणी �नमार्ता आहे. स्वग�य शकंरराव घलेु पाट�ल यांनी केलेल्या प्रयत्नांमळेु 

कारखान्यांनी आपल� उच्च उत्पन्न उत्पादकता स�ुनिश्चत करून आ�ण उज�ची बचत करून, प्रभावी 

उपाययोजना करून उत्कृष्ट काम�गर� केल� आहे. 

 

 

आकृती १: प्रस्ता�वत प्रकल्पाचे स्थळ  
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सध्याची कारखाना �मता ७,००० टन प्र�त�दन साखर व ३१.५ मेगावटॅ सह�वदु्धत इतक� आहे.  

एसईआयएए महाराष्ट्राने �दनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी अिस्तत्वात असलेल्या ७००० ट�सीडी आ�ण 

३१.५ मेगावटॅ कोजनरेशन सयंत्राला पयार्वरण मजंूर� �दल� आहे. 

पयार्वरण वन आ�ण हवामान बदल मतं्रालय, भारत सरकार (एमओईएफ आ�ण सीसी) च्या इआए  

अ�धसचूना २००६ नसुार  प्रस्ता�वत प्रकल्प �वस्तार, 5 (j) ग्रपुमध्ये वग�कृत केला आहे, ७००० ट�सीडी 

त े ९,००० ट�सीडीच्या �वस्तारासाठ� पवूर् पयार्वरण मजंूर� घेणे आवश्यक असत.े त्यानसुार पयार्वरण 

स�मतीच्या १४६ व्या सभेमध्ये (�दनांक: ३० जानेवार� २०१८) प्रकल्पाच्या पयार्वरण अभ्यासासाठ� अट� 

व शत� मजंूर करण्यात आल्या.  

१.२. प्रकल्प मा�हती  

प्रस्ता�वत प्रकल्पाचे �ेत्र उसाच्या शतेीमध्ये समदृ्ध आहे आ�ण वा�षर्क उसाची उपलब्धता स�ुनिश्चत 

करण्यासाठ� परेुशी �सचंन स�ुवधा आहे. 

तक्ता १: प्रकल्प मा�हती 

अ. क्र. �ववरण तपशील 

१ प्रकल्पाचे नाव आ�ण 

पत्ता  - प्रस्तावक 

मेससर् श्री �ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना �ल. (डीएसएसके) 

गाव :  भ�ड,े तालकुा  नेवासा , िजल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र 

२ प्रकल्प �मता सध्याचे: ७,००० ट�सीडी, �वस्तार: २,००० ट�सीडी साखर उत्पादन  

सध्याचे  :३१.५ मेगावटॅ वीज �न�मर्ती 

सध्याचे  :  ४५ केएलपीडी आसवानी 

३ नवीन  /�वस्तार  /

आध�ुनक�करण 

आध�ुनक�करणाद्वारे �वस्तार 

४ सध्याची पयार्वरण 

मजंुर� 

७००० ट�सीडी साखर, ३१.५ मेगावटॅ �मतचेे  सह �वद्यतु प्रकल्प 

प्रकल्पासाठ� पयार्वरण मतं्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्राप्त झाले. 

५ ससं्थेचे स�ंवधान सहकार�  �ल�मटेड. 

६ वषर्भरातील कायर् 

�दवसांची सखं्या 

साखर प्रकल्प   :हंगाम  :  १६० �दवस 

सह �वद्यतु प्रकल्प  :  १६० �दवस, आसवानी  प्रकल्प :२७० �दवस 
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७ मळू कच्चा माल साखर तयार करनारे य�ुनट: �मता ९००० आ�ण त्यासाठ� लागणारे 

रसायन 

 कच्चा माल टन प्रमाण / �दवस 

�वद्यमान प्रस्ता�वत एकूण 

१ ऊस (ट��पडी) ७,००० २,००० ९,००० 

२ गधंक (टन) ४ १.१ ५.१ 

३ चुना (टन) १.० ०.६ १.६ 
 

८ जमीन �ते्राची 

आवश्यकता 

प्रस्ता�वत प्रकल्पासाठ� अ�त�रक्त जमीन आवश्यक नाह�. 

सध्याचे १३२ हे. उपलब्ध आहे 

९ प्रस्ता�वत प्रकल्पासाठ� 

लागणारे मनषु्यबळ 

बांधकाम चाल ूअसताना : १०० 

सध्याचे मनषु्यबळ : २७०  

आवश्यक  मनषु्यबळ : ८० 

१० बॉयलरची �मता आ�ण 

इंधन 

�वद्यमान  :८० ट�पीएच व ४० ट�पीएच - २ अनकु्रमे स्टॅक उंची 

८० व ७६मीटर असे आहेत. 

११ पाण्याचा स्त्रोत मळुा उजवा कालवा 

१२ पाण्याची आवश्यकता 

घनमीटर /�दन  

�वद्यमान: 

साखर आ�ण सह �वद्यतु प्रकल्प: ७००  घनमीटर 

�वस्तारासाठ�: २०० घनमीटर  

साखर प्रकल्प, �वस्तारानतंर: ९०० घन मीटर 

१३ सांडपाणी प्र�क्रया क� द्र �वद्यमान सांडपाणी प्र�क्रया क� द्राची (ईट�पी )�मता १५००  

घनमीटर परेुसा आहे. 

१४ ह�रत �ेत्र �वकास  �वद्यमान: ४५ हेक्टर, प्रस्ता�वत: आणखी प्रस्ता�वत नाह�. 

सध्याच्या  झाडांची सखं्या ४०,०००  आहे  

१५ प्रकल्पाचे मलू्य �वस्तारासाठ� रु .१५  कोट� 

तक्ता २: कारखान्याची सध्याची �मता आ�ण प्रस्ता�वत �वस्तार 

आ उत्पादन एकक उत्पादन एकूण 

१ आसवनी केएलपीडी ४५ -- ४५ 

२ साखर ट�सीडी ७,००० २,००० ९,००० 

३ सह �वद्यतु  मेगावटॅ ३१.५ - ३१.५ 
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प्रकल्प आराखडा 

 

१.३ कच्चा माल  

या उद्योगासाठ� मखु्यतः ऊस आ�ण इतर सामग्री जसे सल्फर आ�ण चुनकळी इ.आवश्यकता आहे. 

तक्ता ३: आवश्यक कच्चा माल  

अ. क्र. कच्चा माल सखं्या  स्त्रोत 

१ ऊस ९,००० ट�पीडी स्था�नक शतेकर� 

२ सल्फर ५.१ ट�पीडी स्था�नक उपलब्ध 

३ चुनकळी १.६ ट�पीडी स्था�नक उपलब्ध 

१.४ ज�मनीची आवश्यकता  

हा प्रकल्प �वद्यमान कारखान्यात प्रस्ता�वत असनू त्यासाठ� पयार्प्त जागा उपलब्ध आहे. एकूण प्लॉट 

�ेत्र १३२ हेक्टर आहे. एकूण प्लॉट �ेत्राचा वणर्न खाल� केलेले आहे; 

तक्ता ४: डीएसएसकेचा ज�मन वापर 

अ. क्र. जमीन वापर भमूी �ते्र, हे. 

१ औद्यो�गक �ेत्र साखर कारखाना आ�ण सह �वद्यतु २० 

  4 



श्री �ानेश्वर सहकार� साखर कारखाना �ल. 

साखर कारखाना �वस्तार�करण (७,००० ट�सीडी त े९,००० ट�सीडी ) 

 

२ �डिस्टलर� ९ 

३ मोकळी जागा, प्र�तब�ंधत जागा आ�ण उसाची बखळ २२ 

४ रस्त े ३ 

५ जलाशय,उपयकु्तता,तळयात भरणे व वेअरहाऊस आ�ण वखार ३ 

६ कॉलनी, सांस्कृ�तक क� द्र, खेळाच ेमदैान, शाळा, महा�वद्यालय १९ 

७ ह�रतपट्टा ४५ 

८ भ�वष्यातील �वस्तारासाठ� आर��त ११ 

 एकूण �ते्र. १३२ 

  

१.५ पाण्याची आवश्यकता 

सध्या साखर कारखान्यासाठ� आवश्यक पाणी मळुा उजवा कालाव्यामधून उपलब्ध आहे. कारखान्याकड े

सध्या पाणी वापराची पाटबधंारे �वभागाची परवानगी आहे. �वस्तार�करणा नतंर लागणारे पाणी ९०० 

घनमी./�दवस हे मळुा उजव्या कालव्यामधून उपलब्ध होईल.   

घरगतुी पाणी परुवठा: फॅक्टर� कामगार व कॉलनीसाठ� घरगतुी वापरास लागणारे पाणी साम�ूहक�रत्या 

५० घनमी./�दवस परुवले जात.े सांडपाण्यावर प्र�क्रया प्रणाल�मध्ये प्र�क्रया करून त े पाणी बागेमध्ये 

वापरले जात.े सांडपाणी प्र�क्रया प्रणाल�ची �मता ७० घनमी/ �दवस आहे. 

तसेच कारखान्यातनू बाहेर पडणार्या सांडपाण्यावर १५०० घन मी/�दवस इतक्या �मतचे्या सांडपाणी 

प्र�क्रया क� द्रामध्ये प्र�क्रया केल� जाईल.  

१.६ वीज आवश्यकता 

सध्या कारखान्याची वीज आवश्यकता एमएसईडीसीएल आ�ण ३१.५ मेगावटॅ वीज बनवणार� ऊजार् 

प्रकल्पांनी पणूर् केल� आहे. अ�त�रक्त वीज आवश्यकता �वद्यमान सह �वद्यतु य�ुनटमधनू पणूर् केल� 

जाईल, आवश्यकतनेसुार उपलब्ध वीज प्रकल्पासाठ� परेुशी आहे. पयार्यी व्यवस्था म्हणून, कंपनीने ४०० 

केव्ह�ए �मतचेे २ �डझेल जनरेटर स्था�पत केले आहेत. याव्य�त�रक्त, भ�वष्यात १,००० डीव्ह�ए 

�मतचे े१ डीजी सेट स्था�पत केले जाईल. 

१.७ सावर्ज�नक पायाभतू स�ुवधा आ�ण मनषु्यबळाचा वापर 

रस्ता: उत्पादन आ�ण तयार झालेल्या वस्तूसंाठ� आवश्यक कच्चा मालाची फक्त रस्त्यांमधनू वाहतकू 

केल� जाईल. कारखान्याला पोहोचण्यासाठ� परेुसे रस्त ेउपलब्ध आहेत. राज्य महामागर् 0.5 �कमी दरू 

आहे. 
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मनषु्यबळ: कमर्चार�, कुशल आ�ण अकुशल अशा २७० (हंगामी) + ८० (कायमस्वरूपी) = ३५० 

व्यक्तींची आवश्यकता असेल. सरु��तता, पयार्वरण आ�ण उत्पादन दृष्ट�कोनातनू आवश्यक असणार्या 

लोकांसाठ�, जवळपास एक लहान वसाहत प्रदान केल� जाईल. 

प्रकल्पाचा खचर्: 

प्रस्ता�वत �वस्तारासाठ� प्रकल्पाची एकूण �कंमत 15 कोट� आहे. प्रदषूण �नयतं्रणासाठ� १.५० कोट� 

रुपये आहे. आवश्यक परवानग्या �मळाल्यावर एक वषार्त प्रकल्प कायार्िन्वत होईल. 

१.८ पयार्वरणाची सद्यिस्थती: 

प्रकल्प स्थळ आ�ण त्याच्या सभोवताल� पयार्वरणाची घटकांची िस्थती समजून घेण्यासाठ� माचर् त े मे 

२०१८ या काळात सव��ण करण्यात आले. त्यामध्ये पयार्वरणीय घटक जसे हवा, ध्वनी,  मातीची 

गणुवत्ता, जल गणुवत्ता, जै�वक अभ्यास आ�ण सामािजक आ�थर्क सव��ण करण्यात आले. 

प्रकल्पामळेु होणारे प�रणाम व त्यावर�ल उपाय योजना करणे हे प्रकल्पाच्या �नयोजन टप्प्यात करणे 

आवश्यक असत.े त्यासाठ� प्रकल्प �ेत्रापासनू १०�कमी चा त्रीज्येचे अभ्यास �ेत्र �नवडून अभ्यास 

करण्यात आला. पयार्वरणीय घटकाचा अभ्यास हा माचर् २०१८ त ेमे २०१८ या कालावधीमध्ये करण्यात 

आला.  

भौगो�लक पत्रक (टोपोशीट) (एसओआय) स्केल १:५०००० क्र. ४७ आय / १४ , ४७ आय /१५, ४७ एम / 

२ आ�ण ४७ एम / ३ यांचा स्था�नक व�ैशष्ट्यासंाठ�, अ�ांश, रेखांश आ�ण उपग्रह छाया�चत्र 

न�दणीसाठ� अभ्यास करण्यात आले. 

 

आकृती २: भौगो�लक पत्रक १० �कमी �त्रज्या  
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तक्ता ५: प्रकल्प �ेत्रातील अस्तीत्वातील ज�मनीचे वग�करण  

अ. क्र. वग�करण �ेत्र (हे) �ेत्र (चौ �कमी) �ेत्र (%) 

१ जल १५ ०.१ ०.०५ 

२ झाडझेुड े ३,४०३ ३४ ११ 

३ बरड जमीन ९३९ ९.४ ३ 

४ बांधकाम जमीन २,८३१ २८.३ ९ 

५ मोकळी शते जमीन ४,१६६ ४१.७ १३ 

६ खुल� जमीन ४,५१३ ४५.१ १४ 

७ कृषी �ेत्र १३,८४१ १३८.४ ४४ 

८ कापणी जमीन १,७०८ १७.१ ५ 

 एकूण �ेत्र ३१,४१६ ३१४.२ १०० 

१.८.१. हवामान 

अभ्यास �ते्रामध्ये वातावरण मखु्यात्वकरून वषर्भर कमी पावसासह उष्ण आ�ण कोरड ेआहे. तथे ेकमी 

�हवाळी हंगाम आहे आ�ण तो फार प्रभावी नाह�. जून त े सप्ट�बर म�हन्यांत द��ण-पिश्चम 

मान्सनूमधून अभ्यास �ेत्राला बराच पाऊस �मळतो. वारा, आद्रर्ता, तापमान, पाऊस यासारख े�व�वध 

घटक अभ्यास उद्देशासाठ� सदं�भर्त केले गेले. 

१.८.२. वाय ूगणुवत्ता  

अभ्यासाच्या �ेत्रामध्ये हवेची गणुवत्ता समजून घेण्यासाठ�, नऊ स्थाने �नवडल� गेल�, आ�ण 

�नयमानसुार माचर् २०१८ त ेमे २०१८  या कालावधीत सव��ण करण्यात आले.  

धुल�कण पी एम १० : सव��णा दरम्यान प्रकल्प �ठकाणी ८० μg/m3  कमाल आ�ण सलु्तानपरू 

(एएक्य-ू५) ५१ μg/m3 �कमान प्रमाण न�दवलेले आहे. प्रकल्प �क्रया आ�ण वाहनांच्या हालचाल�मळेु 

प्रकल्प �ेत्रावर उच्च प्रमाण न�द केल� गेल�. २४ तास सरासर�साठ� PM10 ची प्रमाण मयार्दा १०० 

μg/m3 आहे, म्हणून नऊ स्थानांवर रेकॉडर् केलेल� प्रमाण क� द्र�य प्रदषूण �नयतं्रण मडंळाच्या मयार्देत 

आहेत. प्रकल्प �ेत्रावर जास्त म्हणज े२९ μg/m3 सल्फर डायऑिक्सड�चे प्रमाण आढळले. सोनाड गाव  

(एएक्य३ू ) आ�ण वाकचौरे गाव  (एएक्य९ू) मधील �कमान म्हणज े११ μg/m3 सल्फर डायऑिक्सड�च े

प्रमाण आढळले.  

१.८.३. ध्वनी गणुवत्ता 

एमओईएफ आ�ण सीपीसीबी मागर्दशर्क तत्वांनसुार ध्वनीचे सव��ण केले. ध्वनी पातळी  

अभ्यासण्यासाठ� नऊ स्थान �नवडले गेले. ध्वनी सव��ण, �दवसा ०६:०० त े२२:०० आ�ण रात्री वेळ - 
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२२:०० त े०६:०० वाज ेकरण्यात आले. �मळालेल्या प�रणामांची तलुना ध्वनी प्रदषूण �नयम २००० च्या 

तलुनेत केल� गेल� आहे. प्रकल्पाच्या �क्रया आ�ण वाहनांच्या हालचाल�मळेु कारखान्याजवळ सवार्�धक 

आवाजाची पातळी न�द केल� गेल�. 

�दवस आ�ण रात्र कालावधी दरम्यान सवर् मलू्ये परवांगी मानदंडांच्या अतंगर्त आहेत. 

१.८.४. पाणी गणुवत्ता 

भगूभर् जल गणुवत्ता : नमुने ९  

- �वश्लेषणाच े�नष्कषर् स�ूचत करतात क� पाण्याचा साम ू(पीएच) ७.४ त े७.९ दरम्यान आहे, जे 

६.५ त े८.५ च्या मानकांमध्ये चांगले आहे.  

- क्लोराईड्स सवर् �ठकाणी २१ त े २१४ mg/l च्या दरम्यान आढळून आले, प्रकल्प स्थळ 

(जीडब्ल्य-ू१) जवळील �व�हर� मध्ये क्लोराईड्स च े २१ mg/l इतके प्रमाण आढळले. तर 

नागपरू (जीडब्ल्य-ू२)  येथे  २१४ mg/l इतके प्रमाण आढळले. सवर् �ठकाणी क्लोराईड मलू्ये 

२५० mg/l. च्या परवानगीच्या मयार्देत आहेत 

- सल्फेट १४ त े२२८ mg/l या प्रमाणात आढळून आले. प्रकल्प स्थळ (जीडब्ल्य-ू१) येथे  १४ 

mg/l आ�ण सलु्तानपरू (जीडब्ल-ू ५) २२८ mg/l सल्फेट इतके प्रमाण आढळले. सल्फेट प्रमाण 

वाढ होण्याची मखु्य कारण शतेी �ेत्रातील रासाय�नक खतांचा जास्त वापर यामळेु अस ूशकत.े 

- एकूण �वरघळले घनपदाथार्चे प्रमाण (ट�डीएस) २१२ त े११५२ mg/l दरम्यान आढळून आले.  

घोडगेाव (जीडब्ल्य-ू४)येथे  २१२ mg/l आ�ण सलुतानपरू येथे  ११५२ mg/l प्रमाण आढळून 

आले. 

भ-ूपषृ्टवर�ल जल गणुवत्ता : नमनेु ; २ 

कारखान्याजवळून जाणार्या मळुा उजवा कालव्याचे कारखान्या च्या वरच्या बाजूला (एसडब्ल्य-ू१) व 

कारखान्या च्या खालच्या बाजूला (सडब्ल्य-ू२) पाण्याचे नमनेु घेण्यात आले. त्यामध्ये वरच्याबाजूचा 

पाण्याचा साम ूहा ८.१ तर खालच्या बाजचूा पाण्याचा साम ू७.६ इतका आढळला.  दोन्ह� नमनु्यांमध्ये 

बीओडी हा नगण्य मयार्देच्या खाल� असल्याचे आढळले. �वरघळलेला ऑिक्सजन एसडब्ल्य-ू१ आ�ण 

एसडब्ल्य-ू२ वर अनकु्रमे ५.२ आ�ण ५.४ एसडब्ल्य.ूआढळला.  ट�डीएस एसडब्ल्य-ू१ आ�ण एसडब्ल्य-ू२ 

येथे अनकु्रमे ११८ आ�ण २५२ mg/l आढळला. क्लोराइडस एसडब्ल्य-ू१ आ�ण एसडब्ल्य-ू२ वर अनकु्रमे 

१२ आ�ण २२ mg/l प्रमाण आढळले. सल्फेट्स एसडब्ल्य-ू१ आ�ण एसडब्ल्य-ू२ येथ ेअनकु्रमे १० आ�ण 

२७ mg/l न�द�वले गेले. अमो�नकल नायट्रोजन एसडब्ल्य-ू१ आ�ण एसडब्ल्य-ू२ येथ े नगण्य असल्याचे 

आढळून आले आहे उदा. शोधण्यायोग्य मयार्देच्या खाल�. एसडब्ल्य-ू१ आ�ण एसडब्ल्य-ू२ मधील क्रमशः 
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७९ आ�ण १७६ mg/l. को�लफोमर् बॅक्टे�रया एसडब्ल्य-ू१ आ�ण एसडब्ल्य-ू२ वर अनकु्रमे  एकूण ११ 

आ�ण १२ एमपीएन / १०० �मल�. आढळून आले. 

वर�ल �नर��णांमधून पाण्याची  वगर्शे्रणी ‘सी’ अतंगर्त येत.े 

वर�ल �नर��णांमधून असे �नष्कषर् काढता येऊ शकतात क�, जीडब्ल्य-ू१ आ�ण जीडब्ल्य-ू४ प�रमाण 

मलू्ये आयएस:10500 मानकांनसुार नमदू करण्यात आलेले आहेत. �दलेल्या मयार्देपे�ा खाल� न�दवले 

गेले आहेत; म्हणूनच �पण्यासाठ� आ�ण शतेीसाठ� भजूल गणुवत्ता योग्य आहे. 

१.८.५ मातीची गणुवत्ता 

मातीची गणुवत्ता अभ्यासण्यासाठ� प्रकल्पाच्या अभ्यास �ेत्रामध्ये मातीची ९ नमनेु अभ्यासण्यात 

आले. अभ्यास �ते्रातील मातीची पाणी धारण �मता �ह ५०.४-५९.४ टक्के इतक� आहे. कॅिल्शयम 

आ�ण मॅग्ने�शयमच ेप्रमाण अनकु्रमे ४७ त े १०९ mg/kg आ�ण २८ त े ७५ mg/kg इतके आढळले. 

सो�डयम आ�ण पोटॅ�शयमचे प्रमाण अनकु्रमे १३ त े ६३ mg/kg आ�ण २ त े ३९ mg/kg इतके 

आढळले. तसेच उपलब्ध नायट्रोजन, फॉस्फरस आ�ण पोटॅ�शयम अनकु्रमे १४१-२२५, ३८-६१ व ६२-६०२ 

क�.ग्रा/हे च्या प्रमाणात आढळले. 

१.८.६. जैवपयार्वरण  

सव��णानसुार पयार्वरणीय मा�हती पयार्वरण �वभाग भारत सरकार यांच्या मागर्दशर्क तत्त्वांवर 

आधा�रत आहे. अभ्यास �ते्रामध्ये कोणत्याह� प्रकारच ेघनदाट जंगल आढळून आले नाह�. वनस्पती  

सव��णादरम्यान काह� प्रामखु्याने प्रजाती न�द�वल्या गेल्या. उदा: कडू�नबं, बाभळू, बेल, पळस, कौपर 
पॉट , नारळ , आंबा ,वड, उंबर, �पपंळ, अशोक इ. वनस्पती व  उदा. रुई,  जास्वदं, घाणेर�, तरवड  
सारखी झुडुप वनस्पती आढळल्या. अभ्यास �ते्रामध्ये कोणत्याह� प्रकारच्या द�ुमर्ळ, धोक्यात असलेल्या 

प्राणी प्रजाती आढळल्या नाह�त. 

१.८.७. सामािजक आ�थर्क सव��ण 

अभ्यासासाठ� प्रकल्पापासनू १० �कलोमीटर �त्रज्याचे �ेत्र �वचारात घेतले गेले. अभ्यास �ेत्र नेवासा 

आ�ण शवेगावच्या दोन तालकु्यात येत.े प्रकल्पाच्या जागेच्या १० �कलोमीटर �त्रज्यामध्ये एकूण ३८ 

गावे आहेत, ज्यापकै� ३६ गावे नेवासा तालकु्यात आहेत आ�ण शवेगाव तालकु्यात फक्त २ गावे आहेत 

(मजले शहा आ�ण भायगाव). अभ्यास �ेत्रात कोणतहे� शहर नाह�. श्रीरामपरू शहर प्रकल्पच्या उत्तर 

पिश्चम �दशनेे समुारे ५० �कमी अतंरावर आहे. सन २०११ जनगणना आकडवेार�नसुार, अभ्यास 

�ेत्राच्या १० �कमी �त्रज्यामध्ये १,०२,१०५ लोकसखं्या आहे. 

१.९. पयार्वरणीय प�रणाम आ�ण उपाय  

प्रस्ता�वत �वस्तार�करण करणामळेु सभोवतालच्या पयार्वरणावर दोन टप्प्यात प�रणाम होऊ शकतो. 
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१. बाधकाम टप्प्यामध्ये 

२. प�रचलन टप्प्यामध्ये 

१.९.१. बांधकाम टप्प्यातील प�रणाम  

�वस्तार�करण हे कारखाना �ेत्रात करण्यात येणार असल्यामळेु कोणत्याह� प्रकारच ेबांधकाम करण्यात 

येणार नाह�.  

१.९.२. प�रचलन टप्प्यातील प�रणाम 

हवा प्रदषूण :  

• नवीन बॉयलर �कवा टरबाईन बस�वले जाणार नाह�.  

• सध्या चाल ूअसलेल्या बॉयलरची �मता बस�वलेले ४० ट� पी एच , ८० ट� पी एच ११० ट� पी 

एच आहे. 

• बॉयलरसाठ� बगॅस हे इंधन म्हणून वापरले जात.े  

• केद्र�य प्रदषूण �नयतं्रण मडळाच्या �नयमानसुार ४० ट� पी एच  व  ८० ट� पी एच बॉयलर 

धुरांध्याची उची ७६ मी इतक� आहे. ११० ट� पी एच बॉयलर धुरांध्याची उची ८० मी इतक� 

आहे व ९९.९ टक्के कायर्�मतचेा ईएसपी बस�वण्यात आला आहे. 

• ऑनलाईन �नर��ण प्रणाल� स्था�पत करण्यात आलेल� असनू त्याला क� द्र�य प्रदषूण �नयतं्रण 

मडंळाच्या �नयमावल�नसुार प्रदषूण �नयतं्रण मडंळासोबत जोडण्यात आलेले आहे. 

• धुळीकण उत्सजर्न कमी करण्यासाठ� ४५ हेक्टर वर परेुसा ह�रत पट्टा �वकास प्रस्ता�वत 

करण्यात आला आहे. 

तक्ता ६: वायू प्रदषूण स्त्रोत आ�ण उपाय 

अ. क्र. स्त्रोत इंधन उत्सजर्न �नयतं्रण उपाय 

१ ४० ट�पीएच बॉयलर उसाची �चपाड े

धूळ, सल्फर 
डायऑक्साइड 
आ�ण नायट्रोजनच े
ऑक्साइड 

६५ मीटर स्टॅक उंची 
आ�ण स्क्रबर  

२ ८० ट�पीएच बॉयलर उसाची �चपाड े
७५ मीटर स्टॅक उंची 
आ�ण स्क्रबर  

३ ११० ट�पीएच बॉयलर उसाची �चपाड े
८५ मीटर स्टॅक उंची 
आ�ण ईएसपी 

४ 
डीजी सेट (२ x ४०० 
केव्ह�ए; १ x १००० 
केव्ह�ए) 

�डझेल 
परेुशी स्टॅक उंची 
प्रदान केल� 
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ध्वनीः  

• कारखान्यातील यतं्रसामगु्रीच े वेळोवेळी प�र�ण करून योग्य वगंण लावनू आवाजाची पातळी 

कमी राह�ल याकड ेल� ठेवले जाईल. तसेच कंपने �नमार्ण करणार् या यतं्रसमगु्रीसाठ� वेगळी 

व्यवस्था करून �नमार्ण हणार� कंपने �नयतं्रीत केल� जाईल. त्यासाठ� अशी यतं्र ेब�ंदस्त जागी 

ठेवण्यात येतील.  

• कारखान्यात वापरण्यात येणार� यतं्रसामग्री उदा. क�पे्रससर्, टबार्इन आ�ण जनरेटर इत्या�दचे 

उत्पादन व परुवठा पयार्वरण आ�ण वन मतं्रालय तसेच OHSAS च्या मागर्दशर्क तत्वानसुार 

ब�सवले जातील.  

• ध्वनीची पातळी जास्त असणार् या �वभागामाधील कामगारांच्या सरु�ेतसेाठ� कानाची सरंं�क 

पट्टी (इयर मफलेर), इयर प्लग, इंडस्ट्र�यल हेलमेटआ�ण इतर सरु��त साधने परुवण्यात 

येतील.  

पाणी पयार्वरण 

• �वस्तर�करनानतंर प्रकल्पासाठ� ९०० मी३ / द�वस इतके पाणी लागेल आ�ण त्यातनू �नमार्ण 

होणारे सांडपाणी ७०३ मी३ / द�वस असेल. 

• सांडपाणी प्र�क्रया क� द्राची �मता १,५०० मी३ / द�वस इतक� आहे. 

• पाण्याचा वापर कमीत कमी व्हावा यासाठ� सतत प्रयत्न करण्यात येतील ज्यामळेु �नमार्ण 

होणार् या सांडपाण्याचे प्रमाण कमी होईल. पाण्याचा प्रवाह मोजण्यासाठ� प्रवाह मापक यतं्र 

बस�वण्यात आलेल� आहे व त्या प्रवाहाच्या न�द� ठेवण्यात येतील. 

• त्याप्रमाणे पाण्यात वापर आणखी कमी व्हावा यासाठ� पाणी वापराचे अकें�ण (ऑडीट) आवत� 

(�पर�ओडीक) पद्धतीने करण्यात येईल. 

• १०० % पाण्याचा पनुर्वापर केला जाईल. झीरो �लकवीड �डस्चाजर् सकंल्पना राबवल� जाईल.  

तक्ता ८: घनकचरा व्यवस्थापन 

अ. क्र. घनकचरा प्रकार  प्रमाण �वल्हेवाट व्यवस्था 

१ बगॅस  
सध्या: ३३६००० मे. टन 

�वस्तार�करण: ९६००० मे. टन  
सह�वद्यतु प्रकल्पामध्ये इंधन 

२ पे्रसमड  
सध्या: ४७००० मे. टन 

�वस्तार�करण: १३६०० मे. टन  
कंपोस्ट खत करून शतेीसाठ�  

३ मळी  
सध्या: ४७००० मे. टन 

�वस्तार�करण: १३६०० मे. टन 
आसवणी प्रकल्पामध्ये कच्चा माल 

४ ईट�पी स्लज ६ मे. टन/ म�हना कारखान्यातील बागेसाठ� तसेच 
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ह�रतपट्टा सवंधंर्नामध्ये खत म्हणून 

वापरण्यात येईल.  

 

१.१० पयार्वरण व्यवस्थापन व खचार्चे अदंाजपत्रक  

तक्ता ९: पयार्वरण संर�ण उपाययोजनांची �कंमत 

अ.क्र. तपशील भांडवल खचर् (रु. लाख) आवत� खचर् (रु. लाख) 

१ वाय ूप्रदषूण �नयतं्रण - ५ 

२ सांडपाणी उपचार सयंतं्र - १० 

३ मलैपाणी उपचार सयंतं्र - २० 

४ ह�रतपट्टा २० ५ 

५ व्यावसा�यक आरोग्य २ ५ 

६ पावसाच्या पाण्याची साठवण ५ २ 

७ पयार्वरण देखरेख - ५ 

एकूण खचर् २७ ५२.० 
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