
 

म.े संत �ान	ेर �टी�स �ायवटे िलिमटडे 

 

�ारा  

 
गट नं. १०७६/७७, गोळेगाव रोड, मक� ळ गाव,  तालकुा : खडे ,  

िज . पणु े, महारा�� . 

 

यथेील 

 

स�या�या मटेलॅिज�कल �क�पा�या  िव�तारीकरणा�या   

पया�वरण मू�यांकनाचा संि�� अहवाल 

 

तयार करणार 

 

 

एस . जी . एम . एि वरो (इं .) �ा. िल.,  

नाबटे मा�यता�ा� 

                                                   

 



सारांश 
१. ��तावना  

मे. संत �ाने	र �टी�स �ा.िल. (एस. जी. एस. पी. एल.) मक� ळ या कंपनीची िदनांक २१.०६.१९९६ रोजी न�दणी 

केली गेली आहे. कंपनीचा न�दणी �मांक १११९२७२७२ असनू कंपनी गट नं. १०७६/७७, गोळेगाव रोड, मक� ळ 

गाव,  तालुका : खेड , िज . पुणे येथे आहे. 

ईआयए अिधसचूनानुसार आिण #यानंतर$या दु%�तीनुसार स&या$या �क�पाला पया�वरणीय परवानगीची 

आव*यकता नाही परंतु ��तािवत िव�ता,रत �क�पासाठी पया�वरणीय परवानगी घेणे आव*यक आहे. स&या$या 

�क�पासाठी महारा/0 �दूषण िनयं2ण मंडळाची परवानगी घे4यात आली आहे. ईआयए अिधसचूनानुसार 

��तािवत िव�ता,रत �क�पा$या पया�वरणीय परवानगीसाठी �टेट ए5�पट� किमटीकडे िदनांक १२ जुन २०१७ 

रोजी ��ताव सदर केला होता. किमटीने #यां$या १६८ 7या मीिटंग म&ये �क�पासाठी संदभ� अटी नेमुन िद�या. 

#यानुसार ईआयए अहवाल तयार कर4यात आला असनू आता तो जाहीर जनसुनाविनसाठी संबंिधत काया�लयास 

सुपदू�  केला आहे. 

२. �क�प �कार  

मे. संत �ाने	र �टी�स �ा.िल. यांचा स&या$या उ#पादनांची सं;या वाढिव4याचा ��ताव आहे. स&याचे 

एम.एस.इंगोट्स व/ िकंवा िबलेट यांची सं;या ३६,००० टन �ती वष� व=न १,५६,००० टन �ती वष� इतक? कर4यात 

येईल. रनर रायजर$या उ#पादन सं;येम&ये काही बदल होणार नाही. #याची उ#पादन सं;या ७२० सं;या टन �ती 

वष� इतक?च राहील. िव�ता,रत �क�पासाठी कंपनी कडे मुबलक जागा उपलAध आहे. िव�तारीकरणाचा �क�प 

स&या$या �क�पा$या जागेतच उभार4यात येईल.  

३.  �क�पाची आव�यकता 

      अिभयांि2क?, इलेि50कल आिण इले50ॉिन5स, ऑटोमोबाईल,  ऑटोमोबाईल घटक आिण पायाभतू सुिवधा 
यासार;या उ#पादन Cे2ांम&ये  �टीलचा महDवाचा वाटा आहे. #यामुळे धात ू Cे2ातील उ#पादन हे संपणू� 
अथ�7यव�थेचे �ितिबंब आहे. भारतात धात ू Cे2ाचा FGीकोन उHHवल आहे. देशांतग�त वाढती मागणी आिण 
अनुकूल सरकारी िनयमांसार;या अनेक कारणामुळे सशJ वाढ अपेिCत आहे. Kहणनू  या �पधा�#मक 
प,रि�थतीत �टीलची वाढती गरज पणू� कर4यासाठी धात ूCे2ात  �पधा�#मक बन4याचा िनण�य एस. जी. एस. पी. 
एल. ने घेतला आहे. 

 
४. �क�प �थळ िनवडीची कारण े
 
 ��तािवत �क�पाचा िव�तार कर4यासाठी िवLमान प,रसरांत पुरेशी जागा उपलAध अस�याने अित,रJ जागेची 
गरज नाही. Kहणनू, इतर कोण#याही �क�प �थळाचा िवचार केला नाही. उLोगासाठी स&या$या �क�पाची जागा 
अंितम मानली गेली.  
��तािवत �क�पासाठी लागणारा क$चा माल, वीज आिण पाणी जवळपास$या भागात उपलAध आहे आिण Kहणनूच 
��तािवत िव�तारीकरण �क�पासाठी हे �थान िवचारात घेतले आहे. 
 



५) �क�पाचे �व=प , 7याMी, आकार, जागेची उपलAधता यांच ेसंि�� वण�न 

अ. 
� 

तपशील  स�या�या �क�पाची 
मािहती 

िव�तारीकरण  
�क�पाची 
मािहती 

एकूण 

१ �क�प��े तपशील :  एकूण  Cे2 – १५७०० चौरस  मीटर 

स&याचा एकूण िब�टअप 
ए,रया 

२०१६.५२  १६१६.९४ ३६३३.४६ 

र�#यासाठीची जागा ४८४ २४६२.६८ २९४६.६८ 

वCृारोपणासाठीची जागा 
मोकळी जागा 

३६९९.४८ १४७१.१९ ५१७०.६७ 

एकूण ६२०० ५५५०.८१ ११७५०.८१ 

२ उ#पादन े(मिे&क टन �ित वष)) 

एम.एस.इंगोट्स व/ िकंवा 
िबलेट 

३६,०००  १,२०,०००  १,५६,०००  

रनर रायजर ७२०  ० ७२०  

३ लागणारा क�चा माल(मिे&क टन �ित मिहना) 
एम.एस .��ॅप ३१७०  ५८००  ८९७०  

ऍ�ड�ट�ह / फेरो अलॉय  

( Additives/  Ferro Alloys ) 

३०  ११० १४०  

िP5स ,रफॉम�टरीस 
(Bricks/Reformatories ) 

१००  १००  २००  

�पंज आयन� ( Sponge Iron) ०  ५००० ५००० 

४ िवजचेी आव�यकता    
 वीज (KVA) ४९९० KVA +  

स&या$या फनRस साठी   

४५०० KWH/hr 

१०००० KVA 
+   ��तािवत 
फनRस साठी    

९५०० 

KWH/hr 

१४९९० KVA +   १४००० 

KWH/hr 

 डी जी सेटची Cमता १ x २५० (KVA) १ x २५० 
(KVA) 

२ x २५० (KVA) 

 इलेि50क फनRसची Cमता 
(मेि0क टन �ती / मिहना) 

६००० (स&या$या 
इलेि50क फनRसची 
Cमता ३००० मेि0क टन 
�तीमिहना इतक? असुन  
ती वाढवनू ६००० मेि0क 
टन �तीमिहना   इतक?  
कर4यात येईल  

७००० १३००० 

५ इंधन आव�यकता (िलटर/ 
तास) इंधनाचा �कार-  

६ िलटर / तास ६ िलटर / तास   १२  िलटर / तास 



 
�क�प �थळाचे वण�न- 
 

अ न िवशषे वण�न तपशील 
१ �थळ मे. संत �ाने	र �टी�स �ा.िल., मक� ळ 

२ Sलॉट नंबर १०७६/७७  

३ गाव मक� ळ 

एल. डी. ओ. (LDO) 

६ �टकॅची मािहती स&या$या  इलेि50क 
फनRस �टॅकची उंची ३० 
मीटर 

��तािवत  
इलेि50क 
फनRस �टॅकची 
उंची ३० मीटर 

30 मीटरचा उंचीचा १ �टॅक  
��तािवत फनRससाठी आिण 
स&या$या  इलेि50क 
फनRससाठी 30 मीटरचा उंचीचा 
१ �टॅक   

स&याचा डी जी सेट २५० 
(KVA)-  �टॅकची उंची २ 
मीटर 

��तािवत डी 
जी सेट २५० 
(KVA)-  
�टॅकची उंची २ 
मीटर 

२ नंबर ( १ स&याचा + १ 
��तािवत) 

७ बॉयलरसाठी वाय ु�दूषण 
िनयं�ण उपकरण े
 

�टॅक$या उंची सोबत 
Tयमू ए5�05शन 
िस�टम आिण धळू जमा 
कर4याची यं2णा 
लावलेली आहे 

�टॅक$या उंची 
सोबत Tयमू 
ए5�05शन 
िस�टम आिण 
धळू  जमा 
कर4याची 
यं2णा लावली 
जाईल 

-- 
 

८ एकूण पा5याची आव�यकता (सीएमडी) 
 घरगुती वापरासाठी १.२ १.९ ३.१ 

औLोिगक �ि�या ०.० ०.० ०.० 

कूिलंग  ६० ५० ११० 

बागकाम ०.५ १.३ १.८ 

९ सांडपाणी (घनमीटर �ितिदवस ) 
 घरगुती  १.० १.७ २.७ 

 औLोिगक �ि�या ०.० ०.० ०.० 

 कूिलंग  ० ० ० 

 बागकाम ० ० ० 

१० मन7ुयबळ २७ ४३ ७० 

११ घन कचरा (मिे&क टन 
�ित मिहना) 

   

 ��ॅप  १२० ३६० ४८० 

 �लज १२०० ८४०० ९६०० 



४ तालुका खेड 

५ िज�हा पुणे 

६ राHय महारा/0 

७ अCांश १८०३९०३९०.११” उVर 

८ रेखांश ७३०५७०२९.१०” पवू� 

९ समुWसपाटीपासनूची सरासरी उंची १८६६ फूट  

१० �क�प �थळाचे अCांश रेखांश A १८०३९0४५.२७” उVर, ७३०५७0२९.३९” पवू� 
B १८०३९0४४.९९” उVर, ७३०५७0३०.८१” पवू� 
C १८०३९0३३.६९” उVर, ७३०५७0२७.४९” पवू� 
D १८०३९0३३.७८” उVर, ७३०५७0२९.१०” पवू� 

११ टोपोिशट नंबर E४३I२, E४३H१४ 

१२ �क�प �थळाजवळचे गाव मक� ळ – १.४६ िकलोमीटर 

१३ �क�प �थळाजवळचे शहर िपंपरी िचंचवड ( ९.५० िक मी दिCण पिXम) 

१४ सवा�त जवळचा राHय महामाग� पुणे- नािशक महामाग� (११.८८ िक मी-  
पिXम) 

१५ सवा�त जवळचे रे�वे �टेशन कासारवाडी रे�वे �टेशन( १५.८८ िकमी- दिCण पिXम) 

१६ सवा�त जवळचे िवमानतळ पुणे िवमानतळ( ९.५० िक मी दिCण पिXम) 

१७ १० िकलोमीटर मधील जवळचे रा/0ीय 
उLाने, वYयजीवन अभयार4य, बायो�फ?अर  

नाही 

१८ संरिCत वन नाही 

१९ १० िकलोमीटर मिधल पा4याचा Zोत इंWायणी नदी- १.६८ िक मी 

२० सेि�मक झोन झोन III 

 

६) ��तािवत �क�पासाठी लागणा8या घटकांची मािहती 
 
६.१) क�चा माल 
अ. न क�चा माल �माण (मिे&क टन �ित मिहना) 9ोत वाहतकू 

स�याचा ��तािवत एकूण 
१ एम.एस .��ॅप ३१७०  ५८००  ८९७०  �थािनक िठकाणी 

उपलAध 
0क 

२ ऍ�ड�ट�ह / फेरो अलॉय  

( Additives/  Ferro Alloys ) 

३०  ११० १४०  �थािनक िठकाणी  
उपलAध 

0क 

३ िP5स ,रफॉम�टरीस 
(Bricks/Reformatories ) 

१००  १००  २००  �थािनक िठकाणी 
उपलAध 

0क 

४ �पंज आयन� ( Sponge Iron) ०  ५००० ५००० �थािनक िठकाणी 
उपलAध 

0क 

 
 
६.२) िवजचेी आव�यकता  
स&या$या �क�पासाठी ४९९० (KVA)युिनटची आव*यकता आहे आिण ��तािवत �क�पासाठी १०,००० (KVA) 



ह\न अिधक वीजेची आव*यकता असेल. स&या$या फनRस साठी   ४५०० KWH/hr, ��तािवत फनRस साठी  ९५०० 
KWH/hr वीजेची आव*यकता आहे. जवळ$या एमएसईडीसीएलकडून िवजेची मागणी पणू� केली जाईल. 
 

६.३) मन7ुयबळ  
��तािवत युिनट Sलांट चालिव4यासाठी ४३ मनु/यबळाची आव*यकता आहे. मनु/यबळा$या 85% पेCा अिधक 
�थािनक लोकांना रोजगार िदला जाईल. कं2ाटी कामावर बांधकाम काया�साठी सुमारे २० मनु/यबळाची 
आव*यकता असेल. बांधकाम कामगार जवळपास$या गावांम&ये असतील. बांधकाम कम�चाया]साठी िनवासाची 
सुिवधा आव*यक नाही. 
 

६.४) पा5याची आव�यकता 

• ��तािवत �क�पासाठी एकूण लागणारे पाणी – ५३.२ घनमीटर �ितिदन 

• ��तािवत �क�पासाठी लागणारे ^ेश पाणी – १.७  घनमीटर �ितिदन 
 

अ. न तपशील घनमीटर �ितिदन 
ताज ेपाणी सांडपाणी 

१ घरगुती वापरासाठी १.९ १.७ 

२ औLोिगक �ि�या ० ० 

३ कूिलंग  ५० ० 

४ बागकाम १.३ ० 

 एकूण ५३.२ १.७ 
 

६.५) जागचेी आव�यकता 
कंपनीची जागा गट �मांक १०७६ /७७ , गोलेगाव रोड, _ाम-माक� ल, तालुका- खेड, िज�हा-पुणे येथे आहे. 
जिमनी$या वापराचा तपशील खालील सारणीत मांड4यात आला आहे. 

अ न �क�प एकूण ��े १५७०० चौरस मीटर 
१ िवशषे वण�न स�या�या �क�पासाठी  ��तािवत 

�क�पासाठी 
एकूण 

२ एकूण िब�टअप ए,रया २०१६.५२  १६१६.९४ ३६३३.४६ 
३ र�#यासाठीची जागा ४८४ २४६२.६८ २९४६.६८ 
४ वCृारोपणासाठीची जागा  ३६९९.४८ १४७१.१९ ५१७०.६७ 
 

�क�पासाठीची आिथ�क गुंतवणूक 

��तािवत िव�तारीकरणा$या �क�पाची एकूण गंुतवणकू ३१२५ लाख इतक? आहे. 

 

 

 



७) उ#पादन �ि�या 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  िबलट्ेस                                                                                                    इंगोट्स   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनलो�डगं ��ॅप 

��ॅप चािज�ग इंड�शन फन�स 

�लाग ऑफ 

फेरो एलोय ऍड करणे 

लॅडलम�ये ओतणे 

मो%डम�ये &लि�वड मटेल ओतणे 

��ॅपचे वग(करण 

तापमान १५८०0C रासाय+नक चाचणी तापमान चाचणी 

कू&लगं  

क.ट/नएुस  काि�टंग मशीनम�ये &लि�वड मटेल ओतणे 



८. पया�वरणीय तपशीलवार अ=यास 

८.१) मुलभतु पया�वरण 

��तािवत �क�पा$या आजबूाज$ूया १० िक. मी. ि2Hयेमधील प,रसरातील वातावरणावर ��तािवत 

�क�पामुळे काय प,रणाम होईल याचा अaयास केला गेला आहे. �क�पाचे �थळ मोजे. मक� ळ तालुका-

खेड, िज�हा- पुणे, राHय- महारा/0, येथे आहे. ��तािवत िव�तारीकरण �क�पामुळे कंपनी$या 

सभोवताल$या पया�वरणावर होणाbया अपेिCत �भावाचा अaयास १ माच� २०१८ त े  ३१ म े २०१८ या 

कालावधी दर?यान कर5यात आला आहे. या अaयासात हवेची गुणवVा, पा4याची गुणवVा, मातीची 

गुणवVा, &विनची ितcता, प,रसरातील वन�पती, �ाणी व तेथील सामािजक व आिथ�क घटक इ. िवषयांचा 

अaयास केला गेला आहे. @ा अ=यासासाठी �क�प �थळापासून १० िक. मी. ि2Hयेमधील एकूण 8 

गाव ेिनवड5यात आली होती.  

 

पया�वरणीय सAि�थतीची तपासणी कर5यासाठी िनवडललेी िठकाण े

अ. न गावाच ेनाव �क�प �थळापासूनच े अंतर 
(िक. मी.) 

�क�प �थळापासूनची 
िदशा 

१ �क�प �थळ  - - 
२ तळुापरू ४.०५ उBर पवू�  
३ कोयली ५.५५  उBर पवू�  
४ मक� ळ १.४५  उBर पवू�  
५ िशंद ेव�ती  ४.३७  दि�ण पवू�  
६ गोळेगाव  ३.०३ दि�ण पवू� 
७ वाघोली  ५.२९  दि�ण पिCम  
८ फुलगाव  ६.०७  दि�ण पवू� 

 
८.२ हवा गणुवBा अ=यास 
अaयास कालावधी दरKयान हवा पया�वरण संदभा�त खालील िनकष समोर आले. पािट�5युलेट मॅटर १० (पी एम१०) 

७७.५ ते २५ µg/m3 आिण पािट�5युलेट मॅटर २.५ (पी एम २.५) ३५.५ ते १२ µg/m3, स�फर डायॉ5साईड ७.७ ते ४ 

µg/m3 व नाय0ोजेन ऑ5साईड ४१.१ ते २१.५ या दरKयान आढळले. काब�न मोनॉ5साईड (सी. ओ.) ०.६५ ते 
०.१७५ mg/m3 इतके होते. 

८.३ �विन पDरि�थती 
आवाजाची तीcता िदवसा$या वेळी ४९. ७ ते  ५६. ७५ डेिसबल आिण रा2ी$या वेळी ४४. १५ ते ४९. ५५ डेिसबल 
इतक? आढळून आली. अaयासातनू असे िन/कष� काढता येऊ शकतात क?, अaयासCे2ातील आवाज पातळी ही 
&वनी �दूषण (िनयमन व िनयं2ण) िनयम, २००० eारा िनया�िधत केले�या आवाज पातळी$या मया�देत आहेत. 
 

८.४ पाणी पDरि�थती 
��तािवत �क�पा भोवताल$या १० िकमी ि2Hयेमधील प,रसरातील पा4याचे नमुने तपासले. यात १ िठकाणी  
जिमनीवरील पा4याचे नमुने घेतले आिण आठ िठकाणचे  नमुने जिमनीखालील पा4याचे तपासले गेले. सदर 



�क�पापासनू १.६८ िकमी अंतरावर असले�या इंWायणी नदीमधनू पा4याचे नमुने घेतले गेले तसेच इतर आठ 
िठकाण$या गावामधनू जिमनीखालील पा4याचे नमुने घेतले. जिमनीखालील पा4याचे िवfेषणा$या 
िन/कषा�नुसार पी.एच. ६.७ ते ७.५ पय]त आहे, एकूण हाड�नेस २८१.८८ ते ४११.६८ िमली_ाम / लीटर आहे, टोटल 
िडसॉ�7हड सॉिलड्स (िवरघळलेले पदाथ�) ३६६ ते ६२३ िमली_ाम / लीटर आहे.  
��तािवत �क�पासाठी िझरो िलि5वड िड�चाज� तं2�ान वापर4यात येणार आहे #यामुळे या उLोगामुळे नदी$या 
पा4यावरील गुणवVेवर कोणताही �भाव पडत नाही. 
 

८.५ माती पDरि�थती 
अaयास कालावधी दरKयान  माती प,रि�थती संदभा�त खालील िनकष समोर आले. 
पी.एच. ६.९७ ते ८.०३ पय]त दश�िवतात. माती$या नमुYयांम&ये पाणी धारण Cमता २८.५०% ते ६१.७६ % आहे. 
अमोिनकल नाय0ोजन ०.१४% ते ०.१९% पय]त आढळते आिण पोटॅिशयम १ िमली_ाम / िक._ा. ते ८ िमली_ाम / 
िक._ा. पय]त आहे. माती कृषी Cे2ा$या ि�याकलापांसाठी योhय अस�याचे आढळले आहे. 
अaयास Cे2ातील शेती मु;यत: पावसा$या पा4यावर अवलंबनू आहे. प,रसरात मु;यतः ऊस, बाजरी, Hवारी, 
तरू,मुग इ#यादी िपके घेतली जातात. खुरटया वन�पती प,रसरात आढळतात. 
 

८.६ जवै पया�वरण 
��तािवत �क�प �थानापासनू 10 िकमी ि2Hयाम&ये कोणतेही रा/0ीय उLाने, वYयजीव अभयार4य, बायो�फ?अर 

आरिCत, जंगल िकंवा गंभीर �दूिषत Cे2, पुरात#व साइट नाही  .तथािप, अaयास Cे2ाम&ये कोणतीही दुिम�ळ, 

लुM�ाय आिण धो5यात असलेली वन�पती �जाती आढळली नाहीत 

८.७ सामािजक व आिथ�क घटक 
अaयास Cे2ाची लोकसं;या ११४७९६ आहे. अaयास Cे2ा$या लोकसं;ये$या अनुसिूचत जातीचा अंश (10 िकमी) 
१०५४२ (९. १८ %) आिण अनुसिूचत जमाती ३२९८ (२. ८७ %) आहे. साCरता दर ६९. ५९ % आहे. 7यवसायात 
7य�त असले�या कामगारांची लोकसं;या ४५. ८० % आहे. यापकै? ४९१५३ (४२. ८१%) मु;य कामगार आहेत 
आिण ३४२६ (२. ९८ %) िकरकोळ कामगार आहेत. उव�,रत ६२२१५ (५४. १९ %) लोकसं;या बेरोजगार Kहणनू 
मानली जाते. अaयास Cे2ातील सामािजक-आिथ�क िवfेषण दश�िवते क? िशCणा$या बाबतीत सुधारणा होऊ 
शकतात. 
 

१०. पया�वरणीय पDरणाम आिण उपाय :- 

अ. न पया�वरणीय पलैू पया�वरणीय पDरणाम आिण उपाय 
अ बांधकाम टFFयातील पया�वरणीय �दूषण कमी कर5याच ेउपाय 
१ हवा १. र�#यांची िनयिमत डागडुजी केली जाईल, धळू उडू नये Kहणनू पाणी िशंपडले 

जाईल. 
२. वाहनांची िनयिमत पीयसूी तपासणी केली जाईल. 
३. वाहनांची व बांधकाम उपकरणांची �दूषण न हो4यासाठी / उ#सज�न कमी 
कर4यासाठी देखभाल केली जाईल. 
४. वाहने सीपीसीबी$या िनधा�,रत उ#सज�न मानांकनाचे पालन करणारी असतील. 
५. वाहनांसाठी इथेनॉल िमिlत पे0ोल ईधंन Kहणनू वापरले जाईल. 
६. बांधकामा$या कामात ए�बे�टस वापर केला जाणार नाही. 
7. ह,रतपmा िवकिसत केला जाईल 

२ पाणी  १. रेडी मी5स कॉ�ं?टचा वापर क=न ताजे पा4याची आव*यकता कमी केली 



जाईल  
२. साफसफाईसाठी आिण धळू कमी कर4यासाठी पाणी फवारणी केले जाईल 
३. कचरा िनयं2णासाठी आव*यक ती यं2णा पुरवली जाईल. 
५. बांधकाम सु= हो4याआधी जलद वाढणाbया  वन�पती उदा मदृा Cरण आिण धळू .
कमी कर4यासाठी 
६. कामगारांसाठी योhय �व$छता सुिवधा पुरिव�या जातील  
७. बांधकाम कचरा जिमनीवरील व जिमनीखालील पा4यात सोड4यात येणार नाही.  
८. रेन वॉटर हावRि�टंग केले जाईल. 

३ �वनी १.यं2सामु_ी चालिवनाbया कमा�$यारांसाठी वयैिJक सुरCा उपकरणांचा अिनवाय� 
वापर सJ?चा केला जाईल. 
२.कामगारांसाठी योhय िशTटची 7यव�था केली जाईल.  
३. &वनी िनमा�ण करणारे काम केवळ िदवसातच केले जाईल. 
६.आवाज आिण &वनी �दूषण कमी कर4यासाठी वCृारोपण केल जाईल 

४ माती १.बांधकामचा कचरा बांधकामा$या साईटवर वेगळा केला जाईल उ. दा. 
रीसाइि5लंग कं�?ट आिण मासोनरी ई. िफिलंग मटेरीअल Kहणनू वापरले जाईल 
आिण िव�?योhय �टीलचे तुकडे, ��ॅप िव�?साठी िदले जातील.  
२. बांधकामा$या िठकाणी कचरा गोळा कर4यासाठी आिण साठवणीसाठी जागा 
िनयोिजत केली जाईल. 
३. ,रकामे पॅकेिजंग सािह#य, oम, hलास, िटन, पेपर, Sलॅि�टक, पाळी$या बाट�या, 
लाकूड, थमpकॉल आिण इतर पॅकेिजंग सािह#य इ#यादqचा पुनवा�पर केला जाईल.  

ब कंपनी सGु झा�यानंतरच ेपया�वरणीय �दूषण कमी कर5याच ेउपाय 
१ हवा हवा �दूषण कमी कर5यासाठी परेुशी �टॅकची उंची तसेच Tयमू ए5स0ॅ5शन 

िस�टम व ड�ट कलेकटर बसिवले जाईल 

२ पाणी  १. ��तािवत �क�पाम�य े सांडपाणी तयार होणार नाही #यामुळे (�दूिषत 
पाणी �ि�या यं�णा) ईटीपी बसिवला जाणार नाही 
२. रेन वॉटर हावRि�टंग केले जाईल. 

३ घन कचरा १००% कचरा गोळा केला जाईल व एसपीसीबी �या िनयमानुसार #याच े
वग)करण आिण िव�हवेाट लावली जाईल.  

४ &वनी DG सटे साठी �वनी पातळी कमी ठेव4याची सुिवधा असेल, वCृारोपण केले जाईल 

५ सामािजक-आिथ�क ��तािवत �क�पामुळे रोजगार िनिम�ती होईल, कKयुिनटी ि�क�स डे7हलपमrट 
साठी काय��म केले जातील 

 

१२.पया�वरणीय Jयव�थापन �णाली 

अ. न िवशषे वण�न घटक िठकाण वारंवारता 
१ फनRस मिधल दूिषत हवा   (Tल ू

गॅस) 
 

पीएम १०, पीएम 
२.५, एस ओ २, एन 
ओ ए5स  

िचमणीतनू बाहेर 
पडणाbया हवेचे 
परीCण 

मिहYयातनू एकदा 

२ सभोवताल$या हवेचे िनरीCण 
 

पीएम १०, पीएम 
२.५, एस ओ २, एन 
ओ ए5स 

हवेची िदशा लCात 
घेवनू #या�माणे 
िठकाणे िनवड4यात 

२४ तासासाठी 
परीCण, सहामाही 



येतील 

३ भजूल आिण पtृभाग पाणी िप4या$या पा4या$या 
गुणवVे$या 
मानंकानुसार 

नदी$या वरील व 
खालील बाजसू 

तसेच १० 
िकलोमीटर 
परीघामधील इतर 
पा4याचे uोत 

2मैािसक 

४ माती परीCण  
सrWीय आिण 
अजिैवक पदाथ�  

�क�पा$या 
जागेम&ये 

माYसनू पवू� व नंतर 

५ &वनी पातळी आवाज फनRस जवळ, I.D 
फॅन जवळ, �क�पा 
भोवतीचे ४ िठकाणे 

2मैािसक 

6 
 

ह,रतपmा िवकास नवीन वCृारोपण, 
झाडांची देखभाल 

�क�पजागेत दररोज 

७ पया�वरणीय  परीCण ISO १४००१  
मानकानुसार 

- वषा�तनू एकदा 

८ पाणी वापर (घनमीटर �ितिदवस) - उ#पादन 
�ि�येसाठी, घरगुती 
वापरासाठी, 
कुिलंग,बॉयलर 

दररोज 
 

 

अितDरK अ=यास 

26 ऑग�ट 2019 रोजी$या 168 7या बठैक?त एसईएसी -1 ने मंजरू केले�या सुधा,रत संदभ� अटी नुसार अित,रJ 

अaयास Kहणनू जोखीम म�ूयांकन आिण आपVी 7यव�थापन योजना तसेच साव�जिनक सुनावणी घेणे यांचा 

अaयास करणे अिनवाय� आहे. जोखीम म�ूयांकन आिण आपVी 7यव�थापन योजना याअंतग�त सव� िनयमांची 

पतू�ता कर4यात येईल. या �क�पासाठी साव�जिनक सुनावणी घे4यात येणार आहे. 

११. �क�पाच ेफायद े

• भौितक सुिवधांम&ये सुधारणा 

• सामािजक व पायाभतू सुिवधांम&ये सुधारणा 

• रोजगाराची उपलAधता वाढणे 

 

१२.पया�वरण Jयव�थापन योजना: 

• वायु गुणवVा 7यव�थापन 

• &वनी 7यव�थापन 



• पाणी आिण सांडपाणी 7यव�थापन 

• घनकचरा आिण धोकादायक कचरा 7यव�थापन 

• ऊजा� संरCण 

• ह,रतपmा िवकास आिण वCृारोपण काय��म 

• 7यावसाियक आरोhय आिण सुरिCतता उपाय. 

•  सामािजक िवकास कामे 

१३. पया�वरण Jयव�थापन िवभाग 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िन7कष� :- 

��तािवत �क�पामुळे �थािनक लोकांना तसेच जवळील गावांमधील लोकांना अिधक पायाभतू सुिवधा, िशCण 

आिण आरोhय सुिवधा, र�ता व िप4या$या पा4याची उपलAधता याचा फायदा होईल. 

या �क�पामुळे पया�वरणावर कोणतेही गंभीर प,रणाम होणार नाहीत, कारण �दूषण कमी कर4यासाठी  पुरेसे 

�ितबंधक उपाय केले जात आहेत. 

 वातावरणा$या सव� घटकांचे िनयिमत िनरीCण केले जात आहे व यापुढेही केले जाईल.  

संचालक 

पया�वरण 	यव
थापक 

जनरल �ोड	शन �यव�थापक 

साव�जिनक आिण वयैि�क संबंध 	यव
थापक 

 

व�ैक�य अिधकारी 
 

िश�ट इनचाज� 

 लांट इनचाज� 

लॅब इनचाज�/ केिम
ट सुर&ा अिधकारी 
 

ऑपरेटर 

मदतनीस 

मा'यता)ा* स+लागार व 
लेखापरी&क 

 

मदतनीस 



कंपनीने उचलले�या सामािजक क�याणकारी उपायांनी जवळ$या गावांम&ये िवकास होईल. प,रसरातील ह,रतपmा 

िवकिसत केला जाईल. 

पाणी, वीज व क$चा माल तसेच बाजारपेठ इ#यादी गोGी या िठकाणी उपलAध आहे.  

पया�वरण रCण �दूषण िनयं2ण Zोत संवध�ना$या FGीने पणू� काळजी घेतली जाईल. 

सदर �क�प हा आिथ�कFG्या �भावी आिण पया�वरण परूक आहे, 

 

 


