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दि माळेगाव सहकारी साखर कारखाना लललमटेड  
ऊस गाळप िमता ववस्तार ४,००० पासून ८,२५० टन प्रततदिन पर्ंत व  

सहवीज तनलमाती प्रकल्प ववस्तार २१ पासून ३५ मेगावॅट पर्तं 

१. प्रकल्प पार्शवाभूमी  

साखर उद्र्ोग भारतातील दुसरा स्ावत मोठा कृषी-आधाररत उद्र्ोग आिे आणण ४0 लाखाांिून 
अर्धक शेतकऱर्ाांचे  थेट/अप्रत्र्क्ष जी्न त्र्ा्रच अ्लांबनू आिे. मिाराष्र िे ऊस आणण 
साखर उत्पादनातील अगे्रसर राज्र् आिे. १९५० पासून  खाजगी आणण सिकारी क्षेरातील 
साखर उद्र्ोगाच्र्ा ्ाढीमुळे राज्र्ातील ग्रामीण भागातील सामाजजक-आर्थवक जी्न 
सुधारण्र्ास मदत झाली आिे. मेससव. हद माळेगा् सिकारी साखर कारखाना लललमटेड, िा 
कारखाना पुणे जजल््र्ातील बारामती तालुक्र्ातील लश्नगर (माळेगा् बु.)  रे्थे सन १९५५ 
पासून कार्वरत आिे. सदर कारखाना हदनाांक २४/०२/१९५५ रोजी G 266, र्ा क्रमाांकाने 
नोंदणीकृत झालेला आिे. १९५० च्र्ा दशकात रे्थील शेतकरी फारसा सांपन्न नव्िता 
शेतकऱर्ाांना आर्थवक स््ा्लांबन देण्र्ाच्र्ा उद्देशाने मुांबई सिकारी सांस्था अर्धननर्माांतगवत 
हद्ांगत अनुभ्ी नेते श्री.जी.जी. शेंबकर र्ाांच्र्ा नेतृत््ाखाली र्ा पररसरात साखर कारखाना 
सुरु झाला. र्ा कारखान्र्ाची ऊस गाळप क्षमता व्स्तार ४००० मेहरक टन प्रनत हदन पासून 
८२५० मेहरक टन प्रनत हदन पर्ंत केली जाणार  आिे ् सि्ीज ननलमवती प्रकल्प व्स्तार २१ 
ते ३५ मेगा ्ॅट  प्रस्ताव्त आिे.   

साखर उत्पादन करताना कारखान्र्ात भुस्सा (बगॅस) िा उपपदाथव तर्ार िोतो. र्ाची ज््लन 
क्षमता चाांगली असल्र्ामुळे साखर कारखाने िा उपपदाथव इांधन म्िणून ्ापरतात ् पाण्र्ाचे 
्ाफेत रुपाांतर करून त्र्ाद््ारे व्द्रु्त जननर चाल्ून ्ीज ननलमवती करतात. सदर ्ीज िी 
फक्त कारखान्र्ामध्रे्च ्ापरली जाते. उरलेला भुस्सा (बगॅस) िा बाजार भा्ाने व्कला 
जातो. उपलब्ध भूर्शर्ाचा कार्वक्षम उपर्ोग केल्र्ास अर्धक ्ीज ननमावण केली जाऊ शकते. िी 
्ीज बाजारभा्ाने व्कून कारखाना उत्पन्न ्ाढ्ू शकतो ् त्र्ाद््ारे कारखाना ् स्थाननक 
शेतकरी र्ाांना आर्थवक स्थरै्व   प्राप्त िोऊ शकते. िा व्चार करून कारखान्र्ाच्र्ा सांचालक 
मांडळाने सि्ीज ननलमवती प्रकल्प व्स्तार करण्र्ाचे  ठर्ले आिे. र्ा साठी साखर 
कारखान्र्ाचे आधुननकीकरण िोणार असून ऊस गाळप क्षमता ८२५० टन प्रनत हदन इतकी 
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करण्र्ात रे्ईल, ज्र्ामुळे सि्ीज प्रकल्पास र्ोग्र् प्रमाणात इांधन (भुस्सा) लमळेल. सदर 
प्रकल्प सध्र्ाच्र्ा कारखान्र्ाच्र्ा आ्ारातील जागेतच उभारला जाणार आिे. 

कारखान्र्ास ववववध पाररतोविकाांनी गौरवण्र्ात आलेले आहे, त्र्ाचा तपशील पुढीलप्रमािे 

अ.क्र. पाररतोविक तपशील विा 

१. व्िीएसआर्द््ारे स्ोत्कृष्ट ताांत्ररक कार्वक्षमता पुरस्कार 

१९९४-९५ 

१९९७-९८ 

२०१३-१४  

२०१५-१६ 

२. व्िीएसआर्द््ारे स्ोत्तम आर्थवक पुरस्कार २०१४-१५ 

३. मेडाद््ारे स्ोत्तम ऊजाव सां्धवन  पुरस्कार २०१५-१६ 

४. भारती शुगर द््ारे स्ोत्तम कारखाना कामर्गरी पुरस्कार २०१५-१६ 

 

मेससव. हद, माळेगा् सिकारी साखर कारखाना लललमटेड, र्ाांनी गुण्त्ता व्र््स्थापन पद्धतीचा 
अ्लांब करून  एक्र्एूसआर इांडडर्ा प्रा.लल. न्ी हदल्ली (भारत) र्ाांच्र्ा कडून, आर्एसओ 
९००१: २०१५  िे प्रमाणपर लमळव्ले   आिे.  

२. पर्ाावरिीर् पररिामाांच्र्ा अभ्र्ासाचे उद्िेश   

र्ा पर्ाव्रणीर् परीणामाांच्र्ा अभ्र्ासाचा मुख्र् उद्देश िा सदर प्रकल्प िोण्र्ापू्ी र्ा 
प्रकल्पामुळे िोणाऱर्ा सांभाव्र् पर्ाव्रणीर्, सामाजजक ् आर्थवक पररणामाांचा अभ्र्ास करणे ् 
सांभाव्र् दुष्पररणामाांची तीव्रता कमी करण्र्ासाठी आणण/ अथ्ा ते टाळण्र्ासाठी व्व्ध 
उपार्र्ोजना सुचव्णे िा आिे. र्ा अभ्र्ासाची अन्र् उद्हदष्टे पुढीलप्रमाणे आिेत.  

अ. प्रस्ताव्त जागेच्र्ा १० कक. मी. पररघातील सद्र्जस्थती जाणून घेण्र्ासाठी रे्थील 
ि्ा, पाणी, माती, ध््नी पातळी मोजणे ् ि्ामान, पररसांस्थाांचा अभ्र्ास, भूगभव, 
जलभूगभव तसेच सामाजजक ् आर्थवक घटकाांची माहिती घेणे ् अभ्र्ास करणे. 

आ. साखर उत्पादन ् सि ी्ज ननलमवती प्रकक्ररे्तील स्व टप्प्र्ाांचा ् त्र्ामळेु िोणाऱर्ा सांभाव्र् 

प्रदषुणाचा अभ्र्ास करणे. 
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इ. सांभाव्र् पररणामाांचा/ दुष्पररणामाांचा अांदाज घेणे ् त्र्ा्र आधारीत सुर्ोग्र् पर्ाव्रण 
व्र््स्थापन आराखडा   तर्ार  करणे.  

ई. प्रकल्प कार्ावजन््त झाल्र्ानांतर गुण्त्ता मापनासाठी र्ोग्र् तो कार्वक्रम सुच्णे. 

३. अभ्र्ासाची पध्िती  

सदर अभ्र्ासाचा काला् धी जाने्ारी ते एवप्रल २०१८ िोता. र्ा अभ्र्ासासाठी 
कारखान्र्ापासून १० कक. मी. पररघाचा पररसर ननजर्शचत केला. रे्थील ि्ा, पाणी, ध््नी, 
माती परीक्षण केले ् त्र्ाांचे पृथक्करण केले. िा अि्ाल पर्ाव् रण ् ्न मांरालर्, भारत 
सरकार र्ाांनी ठर्नू हदलेल्र्ा मागवदशवक तत््ाांप्रमाणे केलेला आिे.  
 

 

 

 

 

 

चचत्र १ : प्रकल्प स्थळाचा नकाशा 
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चचत्र  २: प्रकल्प स्थान व सभोवतालच्र्ा पररसराचे उपग्रह छार्ाचचत्र 

४. प्रकल्पाची जागा व मागा  

सदर प्रकल्प िा ्र उल्लेख केल्र्ाप्रमाणे कारखान्र्ाच्र्ा व्द्दमान जागेत (लश्नगर, 
माळेगा् रे्थे) उभारला जाणार आिे. प्रकल्प क्षेर पररसर उत्तर अक्षाांक्ष १८००६’४३.६२” 
आणण पू्व रेखाांश ७४०३०’४२.७९”, र्ा क्षेरा्र जस्थत आिे. सदर जागा समुद्रसपाटीपासून 
५४६ मीटर उांची्र आिे. पुणे-बारामती राज्र् मिामागव क्र. २२१ िा ननर्ोजजत प्रकल्पापासून 
३.५  कक.मी. अांतरा्र आिे. तसेच पुणे-सोलापूर िा राष्रीर् मिामागव क्र. ६५ (जुना रा. 
मा. ९ ) सुमारे ३२ कक.मी. अांतरा्र लभग्ण तसेच कुरकुां भ रे्थे जोडला जातो. माळेगा् 
िे ज्ळचे मोठे गा् २ कक.मी. तर बारामती िे तालुक्र्ाचे हठकाण सुमारे ८ कक.मी. 
अांतरा् र आिे. ज्ळचे रेल््े स्टेशन बारामती िे सुमारे ८ कक.मी.अांतरा् र असनू, पुणे िे 
नजजकचे व्मानतळ सुमारे ८२ कक.मी.अांतरा्र आिे. प्रस्ताव्त प्रकल्प िा साखर 
कारखान्र्ाच्र्ा जागेमध्रे् उभा करा्र्ाचा असल्र्ाने पुन्वसनाचा कोणतािी प्रर्शन ननमावण 
िोणार नािी.  
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५. प्रकल्पाची मादहती 

५.१ साखर उत्पािन कार्ाप्रक्रक्रर्ा  

सदर प्रकल्पामध्रे् पाण्र्ाचा कमीतकमी ्ापर ् पुन्ावपरा् र लक्ष हदले जाणार आिे,ज्र्ामुळे 
साांडपाण्र्ाची ननलमवती कमी िोण्र्ास खपूच मदत िोईल. साखर उत्पादनामध्रे् लमललांग, 
इव्िॅपोरेशन/बॉर्ललांग, क्लॅरीकफकेशन, पॅनबॉर्ललांग आणण सेन्रीफ्रु्गेशन इत्र्ादी प्रकक्रर्ाांचा 
समा्ेश िोतो.  

५.१.१ लमललांग  

लमललांग मध्रे् ऊस गाळून त्र्ातील रस ् बगॅस ्ेगळे केले जातात. बगॅस िा इांधन म्िणून 
बॉर्लर मध्रे् ्ापरला जातो, लमललांगमधील काढलेला रस िा पुढील प्रक्रीरे्साठी पाठ्ला 
जातो. 

५.१.२ इव्हॅपोरेशन / बॉर्ललांग  

उसाच्र्ा रसातील पाणी उध््वपातन प्रकक्ररे्द््ारे ्ेगळे केले जाते, र्ामुळे शकव रा रु्क्त पाण्र्ाचे 
प्रमाण ्ाढू लागते. र्ासाठी ्ाफेचा ्ापर केला जातो, जी बॉर्लर मधनू उपलब्ध केली जाते. 
र्ा प्रकक्ररे्त तर्ार िोणारी ्ाफ िी पुढील प्रक्रीरे्साठी उजाव म्िणून ्ापरली जाते. सदर 
उपर्ोगानांतर ्ाफेचे पाण्र्ात रुपाांतर केले जाते ् ते पाणी पुन्िा बॉर्लरला पाठ्ले जाते. 
उकळ्लेल्र्ा रसामधील घनपदाथांचे प्रमाण िे प्रकक्ररे्द््ारे ्ाढ्नू पुढील प्रक्रीरे्साठी पाठ्ले 
जाते.  

५.१.३ क्लॅरीक्रिकेशन 

बॉर्ललांग व्भागातून आलेल्र्ा रसात व्द्राव्र् घनपदाथांचे प्रमाण जास्त असते तसेच त्र्ाचा 
सामू िा आम्लधमीर् असतो. क्लॅरीकफकेशन प्रकक्ररे्मध्रे् डॉर र्ा र्ांरामध्रे् सल्फरची ्ाफ ् 
चुन्र्ाद््ारे तरांगणारे घनपदाथव ्ेगळे करून सदर रसाचा सामू िा उदासीन (७.०) केला जातो. 
ऑल्िी्रच्र्ा मदतीने पे्रसमड िा उपरु्क्त घन कचरा बािेर काढला जातो. र्ा पे्रसमडचे 
बार्ोकां पोजस्टांग केले जाते. स््च्छ रस िा पुन्िा बॉर्ललांगसाठी पॅनबॉर्ललांग व्भागात पाठ्ला 
जातो.  

५.१.४ पॅनबॉर्ललांग 

स््च्छ रसातील पाण्र्ाचे प्रमाण उध््वपातन प्रकक्ररे्द््ारे कमी केले जाते ् पाण्र्ात 
व्रघळलेल्र्ा घनपदाथांचे रुपाांतर िे साखरे मध्रे् िोऊ लागते. िे द्रा्ण पुढे सेन्रीफ्रु्गेशनला  
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पाठ्ले  जाते. 

५.१.५ सेन्रीफ्रु्गेशन 

सेन्रीफ्रु्गेशन प्रकक्ररे्द््ारे साखर ् मळी िे ्ेगळे केले जातात. तर्ार झालेली साखर हि 
दाण्र्ाच्र्ा आकारानुसार ्गव् ारी करून  पोत्र्ात भरली जाते. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

चचत्र ३: साखर उत्पािन कार्ा-प्रक्रक्ररे्चे रेखाचचत्र 

मिम िंग  

कॅ्लरीमिकेशन 

सेन्ट्र ीफु्यगेशन 

ऊस पुरवठा  

जु्यस  

भुस्सा  

बॉय र 

गिंधक प्रमिया  

इवॅ्हपोरेशन 

पे्रसिड  

पॅनबॉयम िंग 

  िीस्ट ायझर  

िळी  

साखर  साखर पॅमकिं ग  

वाि  
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५.२ वीज तनलमाती प्रक्रक्रर्ा 

सि्ीज प्रकल्पामध्रे् इांधन म्िणून बगॅसचा ्ापर केला जाईल. िा प्रकल्प गळीत िांगामात सरासरी 

१६० हद्स ् िांगामानांतर ११५ हद्स कार्वरत रािील. कारखान्र्ाकडे सध्र्ा ताशी  १०, ४०, ् ८० टन 

प्रती तास बाष्प ननलमवती असलेल े तीन बॅार्लर आिेत. त्र्ापकैी १० टन प्रनत तास क्षमता असणारा 

बॅार्लर मोडीत काढून त्र्ाऐ्जी एक न ी्न ६० टन प्रनत तास क्षमता असणारा बॅार्लर बस्ण्र्ात 

रे्ईल. र्ाच्र्ा सिाय्र्ाने पाण्र्ाची ्ाफ तर्ार केली जाईल. र्ा ा्फेचा दाब ६७  ककलोग्राम/से.मी. 

असेल ् तापमान ५१०० असेल. ४० ् ८० टन प्रती तास बाष्प ननलमवती असलेल ेिे दोन बॅार्लर ७६ 

मी. उां ची असणाऱर्ा र्चमनीला जोडल ेआिेत. इलेक्रोस्टॅहटक प्रेलसपीटेटर (ई.एस.पी.) िे ्ारू् ननर्ांरक 

र्ांर र्ा दोन्िी बॅार्लरला बस्लेल ेआिे. न ी्न ६० टन प्रती तास क्षमतेच्र्ा बॅार्लरसाठी ७६ मी. 

उां चीची अजून एक र्चमनी उभारली जाईल. र्ा बॅार्लरसाठी देखील स््तांर ई.एस.पी बस्ण्र्ात रे्ईल.  

सि्ीज ननलमवती प्रकक्ररे्त बॅार्लरद््ारा उच्च दाबाची ्ाफ तर्ार केली जाते. िी ्ाफ व्द्र्तु 

जननराां्र सोडून ्ीज तर्ार केली जाते.  व्द्र्तु ननलमवती नांतर र्ा जननराांतून बािेर ननघणारी कमी 

दाबाची ा्फ साखर कारखान्र्ात ्ापरली जाते. तर्ार िोणारी ्ीज िी  कारखान्र्ासाठी ्ापरली 

जाईल ् अर्धकची ्ीज िी राज्र् व्द्र्तु मिामांडळाला व्कली जाणार आिे. र्ाबाबतची माहिती 

पढुील तक्त्र्ामध्रे् हदली आिे. 
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चचत्र ४: सहवीज तनलमाती प्रक्रक्ररे्चे रेखाचचत्र 

तक्ता क्र. १: प्रकल्पाची सांक्षिप्त मादहती 

१. जमीन एकूण उपलब्ध जमीन १७९  एकर त्र्ापैकीऔद्र्ोर्गक क्षेर ३५ एकर 
प्रस्ताव्त प्रकल्पासाठी सुमारे १ ते १.५  एकर,  
सध्र्ाचा िररतपट्टटा १२ एकर 

२. प्रकल्प  ऊस गाळप क्षमता व्स्तार: ४,००० पासून ८२५० टन प्रनतहदन पर्ंत  
 सि्ीजननलमवती क्षमता व्स्तार: २१ पासून ३५ मेगा्ॅट पर्ंत   

३. 
 

कामकाजाचे 
्ावषवक हद्स  

साखर उत्पादन : अर्धकतम : १८० हद्स ( सरासरी िांगाम १६० हद्स )  
सि्ीजननलमवती प्रकल्प: २७५ हद्स ( १६० गाळप + ११५ हद्स गाळप 

   वाफ 

 

ब ायलर   बग स 

वीज 

साखर कारखाना व आसवनी ववभाग 

 

 

अविकची वीज ही राज्य 

महामंडळाला ववकली जाणार  

 

 

 

 

पी.आर. डी.एस.  

 

एच.पी. वहटर 

  

साखर कारखान्यात व 

सह-उद्योगात वापर 

वीज 

वनवमितीसाठीचे 

ववद्युत जवनत्र 
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िांगामानांतर) 
४. 
 

कच्चा माल अ. साखर कारखाना: 
 ऊस: ८२५० टन प्रनतहदन 
 चुना: १२.३७  टन प्रनतहदन  
 गांधक: ४.५ टन प्रनतहदन  

ब.सहवीज तनलमाती  
बाष्प ननलमवतीसाठी पाणी ् इांधन म्िणून ऊसाचे र्चपाड ( भुस्सा ) 
अथावत बगॅस  

 ऊस गाळप िांगामा दरम्र्ान बगॅस: १८२७ टन प्रनतहदन  
 ऊस गाळप िांगाम सांपल्र्ानांतर बगॅस: ३५२ टन प्रनतहदन  

५. 
 

पाण्र्ाची 
दैनांहदन 
आ्र्शर्कता 

ऊस गाळप िांगामा दरम्र्ान १८२ घन मीटर प्रनत हदन 
ऊस गाळप िांगाम सांपल्र्ानांतर ५३६  घन मीटर प्रनत हदन 

पाण्र्ाचा स्रोत ननरा डा्ा काल्ा ( पर्ानगी प्राप्त ) 
६. इांधन उसाचे र्चपाड( भुस्सा) अथावत बगॅस 

ऊस गाळप िांगामा दरम्र्ान १८२७ टन प्रनतहदन इतका ्ापर 
७. उत्पादने  अ. साखर उत्पािक ववभाग: 

१. साखर: ~ ९७४ टन प्रनतहदन (११.८% ऊसाच्र्ा ननलमवती्र) 
२. बगॅस (भुस्सा): ~ २३६० टन प्रनतहदन (ऊस गाळपाच्र्ा २८.६%) 
३. मळी: ३३० टन प्रनतहदन (ऊस गाळपाच्र्ा ४%) 
४. पे्रसमड:  ३०५ टन प्रनतहदन (ऊस गाळपाच्र्ा ३.७%)   

ब. सहवीज तनलमाती ववभाग: 
्ीज ननलमवती 
िांगामा दरम्र्ान: १४ + १४ मेगा्ॅट STG पासून = २५.७३३ मेगा्ॅट  
िांगामानांतर: ७ मेगा्ॅट STG पासून = ६.४०१ मेगा्ॅट  

८. प्रकल्पासाठीचे एकूण भाांड्ल (रु. लाखाां मध्रे्) ९५५५.००  
९. पर्ाव्रण व्र््स्थापनासाठी केली जाणारी गुांत्णूक (रु. लाखाां मध्रे्) ५५२.००  
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६. उत्पािन साधने  

६.१ ऊस  

साखर कारखान्र्ामध्रे् एकूण १४ िजारािून अर्धक ऊस उत्पादक सदस्र् आिेत, जे 
कारखान्र्ाला ऊस पुर्तात. मागील ३ ्षांमधील ऊस गाळपाच्र्ा माहितीचा तक्ता क्र. २ 
मध्रे् हदला आिे, जे असे दशव् तो कक मागील ३ ्षावमध्रे् ्ावषवक उत्पन्न ९५ टन प्रनत िेक्टर 
इतके लमळ्णे सिज शक्र् झाले आिे. 

सदर प्रकल्पाच्र्ा क्षेरामध्रे् कारखान्र्ाने िांगामानुसार आणण ऊसाांच्र्ा जातीांनुसार पाडेगा् ऊस 
सांशोधन सांस्थेच्र्ा मागवदशवनाखाली ऊसाची लाग्ड करण्र्ात आली असून र्ामध्रे् मुख्र्तः 
स्ावत जास्त उत्पन्न देणाऱर्ा प्रजाती अनुक्रमे Co-M ८६०३२, फुले २६५ आणण Co-१०००१ 
र्ा आिेत. कारखान्र्ाने ऊस व्कास कार्वक्रमाची अांमलबजा्णी केली आिे. त्र्ामुळे त्र्ाच्र्ा 
कार्वक्षेरातील ऊस उपलब्धतेत ्ाढ अपेक्षक्षत असून, अपेक्षक्षत ऊस उपलब्धता तक्ता क्र. ३ 
दशव्ली आिे. 

तक्ता क्र.२: मागील ३ विांची ऊस उपलब्धता   

# विा 

ऊस लागवड 
िेत्र (हेक्टर 
मध्रे्) ऊस 
उत्पािक 
सिस्र् 

सरासरी 
ऊस 

उत्पािन       
(टन/ 
हेक्टर) 

ऊस उत्पािक 
सिस्र्ाांकडून 

ऊस 
उपलब्धता 
(टन) 

ऊस 
गाळप   
(टन) 

उसापासून 
बगॅस 
तनलमाती 
(%) 

साखर 
प्राप्ती 
(%) 

१ 
२०१४ -
१५ 

८२४२.९५ ९३.०९ ७,६७,३४० ९,०८,२५२ 
२७.७७ 

(२५२,२२१ 
टन) 

११.८४ 

२ 
२०१५ -
१६ 

८५१२.५५ ७९.८५ ६,८९,७१३ ८४१,८१६ 
२७.६७ 
(२३२९३० 
टन) 

१२.०० 

३ 
२०१६ -
१७ 

६९२९.०५ ७२.०७ ६,८७,९९६ ६,८७,९९६ 
२७.५८ 

(१८९,७४९ 
टन) 

११.६२ 
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तक्ता क्र.३: पुढील ४ विांसाठी अपेक्षित ऊस उपलब्धता 

# विा 

ऊस 
लागवड 
िेत्र (हेक्टर 
मध्रे्) 

उत्पािन 
(मे.टन/ 
हेक्टर) 

ऊस 
उपलब्धता 
(मे. टन) 

अपेक्षित ऊस 
गाळप (मे. टन) 

अपेक्षित  
साखर 
पुनप्रााप्ती (%) 

१ 
२०१८-
१९ 

८,००० ९५.० ७,६०,००० ८,००,००० १२.० 

२ 
२०१९-
२० 

८,००० १०० ८,००,००० ८,५०,००० १२.५ 

३ 
२०२०-
२१ 

८,००० १०२ ८,१६,०००, ९,००,००० १२.५ 

४ 
२०२१-
२२ 

८,००० १०७ ८,५६,००० ९,५०,००० १२.५ 

 

६.२ बगॅस (भुस्सा)  

बगॅसचा ्ापर इांधन म्िणून केला जाईल, बगॅसची उपलब्धता िी साखर कारखान्र्ातील ऊस 
गाळपा्र   आधाररत आिे. प्रस्ताव्त प्रकल्पासाठी लागणाऱर्ा इांधनाचा (बगॅसचा) तपशील 
खालीलप्रमाणे आिे. 

तक्ता क्र. ४: बगॅसची उपलब्धता आणि वापर 
तपशील टन प्रतत दिन 

ऊस गाळप दर ताशी ३४३.७५ टन ८२५०  

बगॅस ननलमवती   ऊस गाळपाच्र्ा २८.६ % = ९८.३  टन प्रनत तास २३५९.५  

गळीत िांगामातील बगॅसचा ्ापर  = ७६.१० टन प्रनत तास १८२७  

बगॅस बचत ( प्रनतहदन ) ५३२ .५०   
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उपरोक्त तक्त्र्ाव्दारे िे स्पष्ट िोते की सदर सि्ीज प्रकल्प पूणव क्षमतेने चाल्ण्र्ासाठी 
कारखान्र्ाकडे पुरेसा बगॅस उपलब्ध आिे. 
६.३ बॉर्लर आणि वाि  

कारखान्र्ाकडे सध्र्ा ताशी  ४० ् ८० टन प्रती तास बाष्प ननलमवती असलेले दोन बॅार्लर 
आिेत, ज्र्ाचा ्ाफेचा दाब ६७  ककलोग्राम/से.मी. असून तापमान ५१०० इतके आिे. िांगामा 
दरम्र्ान िे दोन बॅार्लर चालू राितील आणण र्ालश्ार् एक न्ीन बॉर्लर स्थावपत केला 
जाईल ज्र्ाची कार्वक्षमता ताशी ६० टन प्रती तास इतकी असेल, ् ्ाफेचा दाब ् तापमान 
िे सध्र्ाच्र्ा बॅार्लसव प्रमाणेच असेल. 

तक्ता क्र.५: वाि तनलमाती व वापर 

६.३ ववद्रु्त जतनत्र आणि वीज  

कारखान्र्ाकडे सध्र्ा १४ मेगा्ॅट क्षमता असलेले बकॅ पे्रशर प्रकारचे एक व्द्रु्त जननर आिे, 
आणण ७ मेगा्ॅट क्षमता असलेले डीईसीसी प्रकारचे एक व् द्रु्त जननर आिे. बकॅ पे्रशर 
प्रकारचे व्द्रु्त जननर िे िांगामा दरम्र्ान ्ापरण्र्ासाठी र्ोग्र् असून डीईसीसी प्रकारचे 
व्द्रु्त जननर िे िांगामा दरम्र्ान तसेच िांगाम सांपल्र्ानांतरिी ्ापरण्र्ास र्ोग्र् आिे. ऊस 
गाळप क्षमता ्ाढ्ण्र्ासाठी कारखान्र्ास अर्धकतम व् जेची आ्शक्र्ता आिे, हि गरज 
लक्षात घेऊन कारखान्र्ात न्ीन १४ मेगा्ॅट क्षमता असलेले बॅक पे्रशर प्रकारचे ्ाफेचे 

तपशील वाि (टन/ तास) 
हांगामा िरम्र्ान 

वाि (टन/ तास) 
हांगाम सांपल्र्ानांतर  

एकूि वािेचे उत्पािन १७२  ३५.६९  
साखर प्रकक्ररे्साठी लागणारी ्ाफ १२६.६३  - 
साखर कारखाना  ३.३७  - 
आस्नी ( व् द्र्मान  ) १६  १६  
कां डेंसेट  - ८.१४  
डी. एरेटरसाठी लागणारी ्ाफ २.००  २.०० 
एच. पी. हिटर साठी लागणारी ्ाफ २४.००  ९ .५५  

एकूि लागिारी वाि १७२  ३५.६९ 
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व्द्रु्त जननर बस्ण्र्ात रे्णार आिे. ज्र्ामुळे कारखान्र्ाची ्ीज ननलमवतीची एकूण क्षमता 
३५ मेगा्ॅट इतकी िोणार आिे.  

६.४ वीज तनलमाती  
प्रस्ताव्त प्रकल्पामधे गळीत िांगामा दरम्र्ान कारखान्र्ामध्रे् १४ मेगा्ॅट क्षमता असलेले 
दोन, बॅक पे्रशर प्रकारचे व्द्रु्त जननर ्ापरून २५.७३३ इतकी ्ीज ननमावण करण्र्ात रे्ईल, 
त्र्ापैकी ११.८८३ मेगा्ॅट इतकी ्ीज िांगामा दरम्र्ान कारखान्र्ात ्ापरण्र्ात रे्ईल आणण 
उरलेली १३.८८३ मेगा्ॅट इतकी ्ीज, ्ीज मिामांडळास व्कली जाईल.  

िांगाम सांपल्र्ानांतर ७ मेगा्ॅट क्षमता असलेले डीईसीसी प्रकारचे ्ाफेचे व्द्रु्त जननर 
चालव्ले जाईल ् त्र्ामधनू ६.४०१ मेगा्ॅट इतकी ्ीज ननमावण करून त्र्ापैकी ४.४३०  
मेगा्ॅट इतकी ्ीज, ्ीज मिामांडळास व् कली जाईल. 

तक्ता क्र.६: वीज तनलमाती वापर व तनर्ाात 

अ.क्र. तपशील  सद्र्स्स्थती  

सध्र्ा वापरात असलेले  प्रस्ताववत  

वीज आणि इांधन ( साखर उत्पािन आणि सहवीज तनलमाती ) 

१. ववजेची 
गरज  

२०.५ मेगावॅट ( २१ मेगा्ॅटचे 
व्द्रु्त जननर ) हांगामा िरम्र्ान   
्ापरली जाणारी ्ीज: ९.०४५ 
मेगा्ॅट  
व्कली जाणारी ्ीज: ११.०५५ 
मेगा्ॅट  

२५.७३३ मेगावॅट  
हांगामा िरम्र्ान   
्ापरली जाणारी ्ीज: ११.८५० 
मेगा्ॅट 
व्कली जाणारी ्ीज: १३.८८३ 
मेगा्ॅट   

  ६.४०१ मेगावॅट ( ७ मेगा्ॅटचे 
व्द्रु्त जननर ) हांगामानांतर  
्ापरली जाणारी ्ीज:  १.९७१ 
मेगा्ॅट  
व्कली जाणारी ्ीज: ४.४३० 
मेगा्ॅट  

६.४०१ मेगावॅट ( ७ मेगा्ॅटचे 
व्द्रु्त जननर ) हांगामानांतर  
्ापरली जाणारी ्ीज: १.९७१ 
मेगा्ॅट  
व्कली जाणारी ्ीज: ४.४३० 
मेगा्ॅट  
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तपशील हांगामा िरम्र्ान 
(मेगावॅट)  

हांगामानांतर 
(मेगावॅट) 

्ीज ननलमवती जननर क्षमता (३५ मेगा ्ॅट) २८ (१४+१४) ०७ 

तर्ार िोणारी ्ीज  २५.७३३ ६.४०१ 

लागणारी ्ीज    

साखर कारखान्र्ास लागणारी ्ीज ८.१८४ -- 

सि्ीज ननलमवती २.१०० ०.४०५ 

आस्नी व्भागाला लागणारी ्ीज   १.३३६ १.३६६ 

व्जेचा कारखान्र्ातील स्व घटकाांसाठीचा एकूण ्ापर  ०.२३० ०.२३० 

एकूि  ११.८५० १.९७१ 

उपलब्ध अततररक्त तनर्ाात केली जािारी वीज १३.८८३ ४.४३० 
 
६.१ पािी  
सदर प्रकल्पाांसाठी ऊस गाळप िांगामा दरम्र्ान ताज्र्ा पाण्र्ाची आ्र्शर्कता १८२ घनमीटर 
प्रनत हदन इतकी असेल. पाण्र्ाची गरज भाग्ण्र्ासाठी नीरा नदीच्र्ा डाव्र्ा कालव्र्ातून पाणी 
घेतले जाणार आिे ् त्र्ा बरोबरच प्रकक्ररे्तील अनतररक्त कां डेंसेट पाणी ्ापरले जाईल. 
त्र्ामुळे ताज्र्ा पाण्र्ाची खपू मोठ्र्ा प्रमाणात बचत िोईल ् र्ा पाण्र्ाची उचल मर्ावहदत 
रािील. 

तक्ता क्रमाांक ७: पािी वापराबाबतचा तक्ता (घनमीटर प्रतत दिन) 

अ. प्रक्रक्ररे्साठी पाण्र्ाचा वापर  वापरास लागिारे पािी  
(घन मीटर प्रती दिन) 

१. औद्र्ोर्गक ्ापर 
 बॉर्लर साठीचे पाणी  
 रस काढताना उसा्र फ्ारले जाणारे पाणी  
 जननर ् उपकरणे थांड करण्र्ासाठी लागणारे पाणी  

 
४२२४ 
२४७५ 
८२५ 

एकूि ७५२४ 
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ब. प्रक्रक्ररे्तून बाहेर पडिारे पािी  घन मीटर प्रती दिन 
 ्ाफ कां डेंसेट  
 उपकरणे थांड करण्र्साठी ्ापरलेले पाणी  
 उसातून लमळालेले पाणी  

४१२८ 
६६० 
५७७५ 

एकूि  १०५६३ 
क.  

 उत्पादनामध्रे् गेलेले पाणी  
 ्ाफद््ारे ्ार्ा गेलेले  पाणी  
 अन्र् प्रकक्ररे्तून ्ार्ा गेलेले  पाणी 

 
१४४९ 
९६                                                
२४८ 

एकूि वार्ा गेलेले  पािी १७९३ 
ड. साांडपािी  ८२५ 

 स्पे्र पॉण्ड ओव्िरफ्लो  ८२५ 
एकूि  १६५० 
उसातील अनतररक्त पाण्र्ाचा ्ापर  
मुख्र् अि्ालात तक्ता क्र.२.२१ मध्रे् र्ाबाबतचा तपशील 
हदला आिे. 

 ्रील पुना्ावपारानांतरिी सुमारे १६०९ घन मीटर 
प्रती हदन इतके पाणी लशल्लक रिाणार आिे 
ज्र्ा्र प्रकक्रर्ा करून ते कारखाना ् आस्णी 
प्रकल्पात ्ापरले जाईल.  

४१६६ 

कारखान्र्ास लागिारे एकूि ताजे पािी  
 बॉर्लर साठी  
 वपण्र्ासाठी  

एकूि ताजे पािी 

 
९६ घन मीटर प्रती हदन 
८६ घन मीटर प्रती हदन 
१८२ घन मीटर प्रती दिन 
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६.२ मनुष्र्बळ 
तक्ता क्र. ९: ववद्र्मान व प्रस्ताववत मनुष्र्बळ 

रोजगाराचे स्वरूप  ववद्र्मान  प्रस्ताववत  (अांिाजे) 
कार्मस््रूपी ४१७  ४०  

िांगामी कामगार  ३२३  ७०  
रोजांदारी कामगार  १७१  ५०  

एकूि  ९११  १६०  
 
७. स्थातनक पर्ाावरिाचे स्वरूप 

घटक मादहती 
ि्ामान उष्ण ् कोरडे 
पजवन्र्ममान ्ावषवक सरासरी ४७७ मी.मी. 

काला्धी प्रामुख्र्ाने जुलै ते सप्टेंबर 
तापमान   उन्िाळ्र्ात सरासरी कमाल ३३ अांश सेल्सीर्स 

हि्ाळ्र्ात ककमान २० अांश सेल्सीर्स 
आद्रवता  प्रामुख्र्ाने ३०-८० % च्र्ा मध्रे्  
्ारा अभ्र्ास काला्धी दरम्र्ान प्रामुख्र्ाने ्ार्व्र्, पजर्शचम ् उत्तरेकडून  
ि्ेची गुण्त्ता  एकूण आठ हठकाणी ि्ा परीक्षणाचे नमुने गोळा करण्र्ात आले. र्ा 

स्व हठकाणी ि्ेची गुण्त्ता राष्रीर् गुण्त्ता ननकषाांनुसार 
समाधनकारक आढळली.  

ध््नी सरासरी 
dB(A) 

ध््नी मापन आठ हठकाणी करण्र्ात आले.  
र्ातील स्व हठकाणी हद्सासाठीच्र्ा ् रारीच्र्ा ध््नी मारा राष्रीर् 
गुण्त्ता मर्ावदेतच आढळल्र्ा. 

पाणी पाण्र्ाची गुण्त्ता तपासण्र्ासाठी एकूण बारा हठकाणाचे नमुने घेतले. िे 
नमुने, पेर् जल मानक आर् एस १०५००:२०१२ च्र्ा गुण्त्ता 
ननकशाांनुसार तपासण्र्ात आले.  र्ा मध्रे् कोळगा्- थडी ् व्घन्ाडी 
र्ा हठकाणी भूगभावतील पाण्र्ाचा िाडवनेस गुण्त्ता मर्ावदेपेक्षा अर्धक 
आढळून आला. तसेच दोन हठकाणी कॅललशर्म, एकूण व्द्राव्र् घटक 
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घटक मादहती 
गुण्त्ता मर्ावदेपेक्षा अर्धक आढळून आले.   

माती एकूण आठ हठकाणाांिून मातीचे नमुने गोळा करण्र्ात आले. 
परीक्षणामध्रे् असे आढळून आले की मातीचा सामू अल्कधमी आिे. 
माती िलक्र्ा ते मध्र्म प्रतीची आढळली.  

१० कक. मी. 

पररघात जलमनीचा 

्ापर  

प्रामखु्र्ाने शेतीसाठी ८३.४२% ्ापर, बाांधललेे क्षेर ५.८४ %, झाडाझडुपाांनी 

व्र्ाप्त जमीन ८.६३%, पाण्र्ाखालील क्षरे १.४१ % आिे.  

खननज सांपत्ती सांपूणव पुणे जजल््र्ामध्रे् कोणतेिी मित््पूणव खननज आढळत नािी.   
१० कक.मी. 
पररघात 

अभर्ारण्र् ्ा राष्रीर् उद्र्ान अथ्ा बार्ोजस्पअर ररझ्व आढळत 
नािी. नजजकचे उजनी (लभग्ण) पाणथळीची जागा ् मर्रेूर्श्र प्राणी 
अभर्ारण्र् हि अनुक्रमे ४४ ् ३६ कक.मी. अांतरा् र आिे.   
१० कक.मी. पररघात कोणतेिी ऐनतिालसक दृष्ट्टर्ा मित््पूणव घोवषत 
झालेली अथ्ा कोणतीिी पुरातन ्ास्तू ् पर्वटन स्थळ र्ाहठकाणी 
आढळत नािी.  
नजीकचे धालमवक स्थळ िे मोरगा् रे्थील गणपती दे्स्थान आिे. ते 
२६ कक.मी. अांतरा्र आिे.   

वपके प्रामुख्र्ाने ऊस, भात, ज््ारी, गिू, मका, सोर्ात्रबन काांदा आणण 
भाजीपाला इ. 

 

८. प्रिुििाचे स्त्रोत 

घटक प्रििूि स्त्रोत प्रििूक प्रमाि 
सभो्तालची 
ि्ा 

बॉर्लरमध्रे् जाळले 
जाणारे इांधन- बगॅस  

मुख्र्त: धुलीकण (PM)   
सल्फर डार्ऑक्साईड अल्प प्रमाणात  

पाणी साांडपाणी 

 

प्रस्ताव्त प्रकल्पामध्रे् जे साांडपाणी तर्ार िोणार 
आिे त्र्ा्र प्रकक्रर्ा केली जाईल. सध्र्ा त्र्ासाठी 
कारखान्र्ाकडे ईटीपी आिे. त्र्ाची क्षमता ्ाढ्ली 
जाईल. उसातील अनतररक्त पाण्र्ा्र देखील 
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घटक प्रििूि स्त्रोत प्रििूक प्रमाि 
प्रकक्रर्ा केली जाईल. र्ा प्रक्रीरे्बाबतची माहिती 
मुख्र् अि्ालात पान २.३१ ते २.३८ ्र हदली 
आिे.  
स्पे्र पााँड ओव्िर फ्लो ् बॉर्लर ब्लो डाऊन िे 
पाणी मुख्र्त: गरम असणार आिे. र्ामध्रे् 
कोणत्र्ािी प्रकारचे प्रदषूके नसतील. त्र्ामुळे ते 
पाणी थांड करून, अन्र् पाण्र्ात लमसळून, प्रकक्रर्ा 
करून शेतीसाठी ्ापरण्र्ात रे्ईल.    

घरगुती ्ापराचे 
साांडपाणी 

र्ा पाण्र्ा्र देखील प्रकक्रर्ा करून ते पाणी 
झाडाांना हदले जाईल. 

जमीन बॉर्लर मधनू बािेर 
पडणारी राख तसेच 
साांडपाणी प्रकक्रर्ा 
सांर्ांरामध्रे् जमा 
िोणारा गाळ  

राख (अर्धकतम ननलमवती गळीत िांगामामध्रे्)  
३६.५४  मे. टन प्रनत हदन 
गाळ: ईटीपी : ९०-९५ टन प्रनत ्षव, एसटीपी : 
१०-१०.५ टन प्रनत ्षव , सीपीर्ू : ३०-४० टन 
प्रनत ्षव 
हि राख पलाशने समृध्द असते. र्ामध्रे् कोणतेिी 
व्षारी ् पर्ाव्रणास घातक असणारे घटक 
नसतात, आस्नी व् भागातील बर्ोकां पोजस्टांग 
मध्रे् हि राख लमसळून त्र्ाची व्ल्िे्ाट ला् ली 
जाईल. 

घातक प्रदषूक  डडझेल जनरेटर  डडझेल जनरेटर मधील टाकाऊ तेल   जनरेटरचा 
्ापर खपू कमी असल्र्ामूळे र्ा तेलाची ननलमवती 
अत्र्ल्प रािील 

ध््नी बगॅस आणण राखेचे 
व्र््स्थापन करताना 
जननर ् बॉर्लर 
िाऊस मधनू   

हि र्ांर सामुग्री अच्छादीत रािणार असल्र्ामुळे 
ध््नी मर्ावहदत स््रूपाचा असेल, त्र्ामुळे 
कारखान्र्ाच्र्ा  आ्ारातील ध््नीची मारा  < ७५ 
डी.त्रब. (A) असेल 
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९. पर्ाावरिीर् पररिामाांचा अांिाज (भाकीत) व पर्ाावरि व्र्वस्थापन र्ोजना  

प्रकल्प क्षेरातील पर्ाव्रणाची सध्र्जस्थती ् प्रकल्पाद््ारे ननमावण िोणाऱर्ा व्व्ध प्रकारच्र्ा 
प्रदषूकाांचा अभ्र्ास करून सांभाव्र् पररणामाांबाबतचा अांदाज व्र्क्त केला जातो. त्र्ामुळे पुढे 
उद्भ्ू शकणाऱर्ा प्रनतकूल पररणामाांना टाळण्र्ासाठी अथ्ा त्र्ाांची तीव्रता प्रमाणणत 
पातळीपेक्षा कमी ठे्ण्र्ासाठी र्ोग्र् उपार्र्ोजना आखणे ् त्र्ाची अांमलबजा्णी करणे 
शक्र् िोईल.   

९.१ बाांधकामाचा टप्पा  

र्ा प्रकल्पाच्र्ा एकूण व्र्ाप्तीचा व्चार करता प्रकल्प उभारणीच्र्ा काळामध्रे् जे प्रदषूण 
िोईल ते मर्ावहदत स््रूपाचे असेल. र्ामुळे सभो्तालच्र्ा पर्ाव्रणा्र कोणतािी दरूगामी 
दुष्पररणाम सांभ्त नािी. मुख्र् अि्ालात सुचव् लेल्र्ा उपार् र्ोजनाांचा अ्लांब केल्र्ानांतर 
सांभाव्र् दुष्पररणामाांची तीव्रता अत्र्ल्प रािील.  

९.२ प्रकल्प कार्ारत ााल्र्ानांतरचा टप्पा   

अ. वार्ू पर्ाावरि  

सदर प्रकल्पामध्रे् ्ार्ू प्रदषूणाचा मुख्र् स्रोत िा इांधन अथावत भुस्सा (बगॅस) जाळल्र्ामुळे 
तर्ार िोणारा धरू िा असेल. तो र्चमनी द््ारे बािेर सोडला जातो. र्ा धुरातील धुलीकण िे 
ि्ा प्रदषूक असतील. बॉर्लरसाठी इांधन म्िणून ्ापरल्र्ा जाणाऱर्ा भुस्र्ात राखेचे प्रमाण 
साधारणतः ०२ टक्के इतके असते. सदर इांधनामध्रे् गांधकाचे प्रमाण नाममार असते.   

उपार्र्ोजना  

 न्ीन इलेक्रोस्टॅहटक पे्रलसपीटेटर (ईसपी) र्ा अत्र्ाधुननक ्ार्ू प्रदषूण ननर्ांरकाचा 
्ापर केला जाईल. 

 न्ीन बॉर्लर, ७६ मी. उांची असलेल्र्ा र्चमनीला जोडला जाणार आिे. िी उांची कें द्रीर् 
प्रदषूण ननर्ांरण मांडळाने ननधावररत केलेल्र्ा ननर्मा्लीनुसारच आिे. 

 बगॅस ् राख िाताळण्र्ासाठी व्शेष र्ाांत्ररक प्रणालीचा ्ापर केला जाईल.  
 सभो्ार असलेल्र्ा िररतपट्टट्टर्ामध्रे् पुढील ५ ्षावत ज्ळपास ५,००० झाडे ला्ली 

जातील. 
 ्ािनाांसाठी पुरेसा ्ािनतळ उपलब्ध केला जाईल. 
 अांतगवत रस्ते पक्के ् रुांद आिेत. 
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तक्ता क्रमाांक ९: वार्ू प्रििूकाांची अचधकतम अपेक्षित वाढ GLC च्र्ा स्वरुपात 
वववरि  धुलीकि PM 

(g/m3) 
सल्िरडार्ऑक्साईड  

(g/m3) 
अर्धकतम अपेक्षक्षत ्ाढ  १.६७७ २.४० 

GLC ज्ळ सध्र्ाचे नोंदव्ले गेलेले सध्र्ाचे 
अर्धकतम प्रमाण (२४ तासाांच्र्ा काला्धीसाठी 
लश्नगर, प्रकल्प स्थळ रे्थे)   

७४.८५ २०.८३ 

सांभाव्र् ्ाढीमुळे िोणारे अर्धकतम प्रमाण (२४ 
तासाांच्र्ा काला्धीसाठी)   

७६.५२७ २३.२३ 

CPCB ने ननधावररत केलेले ग्रामीण भागासाठीचे प्रमाण 
(२४ तासाांच्र्ा काला्धीसाठी)   

PM १० : १०० ८० 

 

 

चचत्र ४: धुलीकािाांची सांभाव्र् वाढीची मात्रा व स्थान - २४ तासाांच्र्ा 



 

पर्ाावरिीर् पररिामाांचा सांक्षिप्त अभ्र्ास अहवाल  

मेसस ा. दि माळेगाव सहकारी साखर कारखाना लल., बारामती, पुिे       22 

 

 
चचत्र ५: सल्िर डार् ऑ ांक्साईडची सांभाव्र् वाढीची मात्र व स्थान - २४ तासाांच्र्ा कालावधीसाठी 

प्रकल्प कार्वरत झाल्र्ानांतर पररसरातील ्ार्ू प्रदषूकाांची मारा ककती ्ाढू शकते र्ाचा 
सांगणकीर् प्रणाली ्ापरून अभ्र्ास करण्र्ात आला. र्ा अभ्र्ासाचे ननष्कषव तक्ता क्र. ९ 
मध्रे् देण्र्ात आला आिे. र्ा ननष्कषांनुसार प्रकल्प जागेतील ् पररसरातील ि्ेच्र्ा प्रदषूणाचे 
पररमाण कें द्रीर् प्रदषूण ननर्ांरण मांडळाने ननधावररत केलेल्र्ा राष्रीर् गुण्त्ता ननकषाांच्र्ा 
मर्ावदेतच रािील.  

ब. जल पर्ाावरि  

र्ा प्रकल्पातून ्ाफेला थांड करून जे पाणी उपलब्ध िोते त्र्ाचा पुनरुपर्ोग केला जाईल 
ज्र्ामुळे ताज्र्ा पाण्र्ाची बचत खपू मोठ्र्ा प्रमाणात िोईल, (सांदभव तक्ता क्र. ७) िी बचत 
सुमारे १०,६०४ घन मी.प्रनतहदन असेल. र्ा बरोबरच पजवन्र् जल पुनभवरण अथावत रेन ्ॉटर 
िा्ेजस्टांगची िी र्ोजना आिे ज्र्ा द््ारे पाण्र्ाचे सां्धवन िोण्र्ास मदत िोईल.     

ताज्र्ा पाण्र्ाची बचत करण्र्ासाठी कारखाना शक्र् ते्ढा प्रर्त्न करत आिे. उपलब्ध 
पाण्र्ाचा क्षमतेने ्ापर व्िा्ा म्िणून तर्ार िोणारी ्ाफ दोन कारणाांसाठी ्ापरली जाईल. 
प्रथम ्ाफ जननराां्र सोडून त्र्ापासून ्ीज तर्ार केली जाईल ् जाननराांतनू बािेर पडणाऱर्ा 
कमी दाबाच्र्ा ्ाफेचा उपर्ोग साखर कारखान्र्ातील प्रक्रीरे्साठी केला जाईल. र्ा ्ाफेला थांड 
करून नतचे पुन्िा पाण्र्ात रुपाांतर केले जाईल ् ते पाणी ्ापरले जाईल.  
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उपार्र्ोजना  

प्रस्ताव्त प्रकल्पामध्रे् जे साांडपाणी तर्ार िोणार आिे त्र्ा्र प्रकक्रर्ा केली जाईल. सध्र्ा 
त्र्ासाठी कारखान्र्ाकडे ईटीपी आिे. त्र्ाची क्षमता ्ाढ्ली जाईल. उसातील अनतररक्त 
पाण्र्ा्र देखील प्रकक्रर्ा केली जाईल. र्ा प्रक्रीरे्बाबतची माहिती मुख्र् अि्ालात पान २.३१ 
ते २.३८ ्र हदली आिे.  

पाणी ्ापराचे र्ोग्र् ननर्ोजन ् पाण्र्ाचा पुांन्ावपर र्ामुळे साांडपाण्र्ाची ननलमवती कमी िोणार 
आिे. र्ा साांडपाण्र्ाला थांड करून ते पुन्ावपरात आणले जाईल. प्रकक्ररे्नांतरचे पाणी िे 
कारखान्र्ात पुांन्ावपर ् कारखाना आ्ारातील बागेसाठी ्ापरण्र्ात रे्ईल. र्ा उपार्ाांमुळे 
प्रकल्प जागेतील ् परीसरातील जलमनीचे ्ा पाण्र्ाचे प्रदषूण िोण्र्ाचा धोका सांभ्त नािी.   

क. घन कचरा  

घन कचरा िा मुख्र्तः राखेच्र्ा स््रुपात ् गाळाच्र्ा स््रुपात असेल. राखेत पलाश घटकाांची 
उपलब्धता चाांगल्र्ा प्रमाणात असल्र्ामुळे िी राख आस्नी प्रकल्पातील कां पोस्ट प्रकक्ररे्त 
्ापरून शे्टी शेतात खत म्िणनू ्ापरली जाईल.  त्र्ाचबरोबर साांडपाणी प्रकक्रर्ा सांर्ांरातील 
गाळ देखील कां पोस्टमध्रे् लमसळून त्र्ाचा ननचरा  केला जाईल. 

ड. जवैववववधता  

सदर प्रकल्पातून ननमावण िोणारे ्ार्ूप्रदषूण िे मुख्र्तः धुलीकाणाांमुळे ् अल्प प्रमाणात 
सल्फर डार्-ऑक्साईडमुळे असेल. त्र्ाकरता र्ोजलेल्र्ा उपार्ाांमुळे र्ा प्रदषूकाचे प्रमाण प्रदषूण 
ननर्ांरण मांडळाने ननधावररत केलेल्र्ा मर्ावदेतच रािील. त्र्ामुळे त्र्ाांचा सभो्तालच्र्ा 
जी्सृष्टी्र कोणतािी व्परीत पररणाम िोण्र्ाचा सांभा् नािी. र्ा प्रकल्पामध्रे् तर्ार िोणारी 
्ीज ्ािून नेण्र्ासाठी सध्र्ा असलेले खाांबच ्ापरले जाणार आिेत. िी ्ीज सुमारे १.५ 
कक.मी. अांतरा्रील ्ीज-्ाहिनीला जोडली जाईल. र्ासाठी कोणतीिी ्कृ्ष तोड सांभ्त नािी.  

इ. ध्वनी  

ध््नी ननमावण करणारी र्ांर सामुग्री अच्छाहदत रािणार असल्र्ामुळे ध््नी पातळी मर्ावहदत 
स््रूपाचे असेल. त्र्ामुळे कारखान्र्ाच्र्ा आ्ारातील ध््नीची मारा िी ७५ डी.बी. पेक्षा कमी 
असेल. 
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ई. साराांश   

सदर प्रकल्पामध्रे् अ्लांबल्र्ा जाणाऱर्ा उपार् र्ोजनाांद््ारे ि्ेच्र्ा प्रदषूणाचे पररमाण कें द्रीर् 
प्रदषूण ननर्ांरण मांडळाने ननधावररत केलेल्र्ा राष्रीर् गुण्त्ता ननकषाांच्र्ा मर्ावदेतच रािील. 
तसेच जल, ध््नी ् मृदा र्ाांच्र्ा प्रदषूणाचा धोका सांभ्त नािी.     

१०. हररतपट्टट्टर्ाचा ववकास  

साखर कारखान्र्ाने िररतपट्टटासाठी २७८८ झाडे ला्ली आिेत. िी झाडे, १२ एकर क्षेरामध्रे् 
ला्ण्र्ात आलेली आिेत. ननर्ोजजत प्रकल्प मध्रे् पुढील ५ ्षावत िररतपट्टटा व्कलस 
करण्र्ाकररता सुमारे ५,००० झाडे ला्ण्र्ात रे्तील. मुख्र् अि्ालातील न्व्र्ा प्रकरणात 
र्ाबाबतची सव्स्तर माहिती देण्र्ात आली आिे.  

११. सामास्जक - आचथाक पर्ाावरि  

मेससव. हद माळेगा् सिकारी साखर कारखाना लललमटेड, र्ाांचे सांचालक मांडळ सुर्ातीपासूनच 
र्ा भागातील नागररकाांचे जी्नमान सुधारण्र्ासाठी प्रर्त्नशील आिे. र्ा प्रर्त्नाांचाच एक भाग 
म्िणजे कारखान्र्ाने राबव् लेले पुढील उपक्रम- 

१.  व्व्ध शैक्षणणक सांस्थाांची ननलमवती, ज्र्ामध्रे् ्ैद्र्कीर्, अलभर्ाांत्ररक ् व्र््स्थापन 
र्ा शैक्षणाचा समा्ेश  

२.  ऊस वपकाांसाठी हठबक लसांचन र्ोजना : हठबक लसांचनाचे फार्दे लक्षात घेऊन 
कारखान्र्ाचे मा. सांचालक मांडळ र्ाांचे सुचनेनुसार हठबक लसांचन र्ोजना मागील कािी 
्षांपासून मोठ्र्ा प्रमाणा्र राब्त आिेत.  

३. सभासद शेतकऱर्ाांना खत पुर्ठा ् औषध अल्प दरात उपलब्ध केली जातात. 
४.  कारखाना  शेतकऱर्ाांना चाचावसरामाफव त वपकाांची शास्रीर् माहिती देतो ् त्र्ाबरोबरच 

ऊसाचे उत्पादन ्ाढ्ण्र्ाबाबत ्ेळो्ेळी शेतकऱर्ाांच्र्ा शेता्र जाऊन ककां ्ा कारखाना 
पररसरात चचाव सराचे आर्ोजन करून शेतकऱर्ाांना मदत करतो. 

५. कारखाना कमवचाऱर्ाांना ् त्र्ाांच्र्ा्र अ्लांबून असणाऱर्ा व्र्क्तीांना आरोग्र् सुव्धा 
पुर्तो. 

६. कारखान्र्ाकडून व्व् ध सामाजजक ् साांस्कृनतक कार्वक्रमाांचे आर्ोजन केले जाते. 
७. कारखान्र्ाने ऊस तोड करणाऱर्ा मुलाांसाठी साखर शाळा सुरु केली आिे. 
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८. पुणे जजल््र्ातील ग्रामीण भाग िा शेतीप्रधान आिे, रोजगाराचे मुख्र् साधन शेती िे 
आिे. त्र्ामुळे औद्र्ोर्गक व् कास ् त्र्ाच्र्ाशी ननगडीत रोजगारी कमी आिे. 
ननर्ोजीत प्रकल्पाद््ारे औद्र्ोर्गक व्कास ् रोजगार ननलमवती बरोबरच िोणाऱर्ा 
आर्थवक फार्द्र्ाचा लाभ िा कारखाना पररसरातील शेतकऱर्ाांना तसेच स्थाननक 
लोकाांनाच मुख्र्तः िोणार आिे. तसेच र्ा भागातील आर्थवक उलाढालीांनािी आणखी 
चालना लमळेल. 

१२.  प्रकल्प िेखभाल  

साखर कारखान्र्ाकडे असलेला कमवचारी ्गव र्ा प्रकल्पाांसाठी देखील ्ापरला जाईल, 
त्र्ाचबरोबर आणखी ४० लोकाांना नोकरीची सांधी लमळणार आिे. पर्ाव् रणाचे व्र््स्थापन 
करण्र्ासाठी एक ्ेगळा व्भाग स्थापून पर्ाव्रणाची गुण्त्ता ्ेळो्ेळी तपासणे आ्र्शर्क 
आिे. र्ाव्षर्ी अर्धक माहिती मुख्र् अि्ालात देण्र्ात आली आिे. 

१३. तनष्किा   

सि्ीज प्रकल्पामुळे कारखाना ्ीजेच्र्ाबाबतीत स््र्ांपूणव िोऊन स्थाननक ्ीजेची चणचण 
कमी िोण्र्ास मदत िोणार आिे. र्ा भागातील आर्थवक उलाढालीांना गती देण्र्ाचे कामिी र्ा 
प्रकल्पाांमुळे िोईल.  

ऊस उत्पादक शेतकऱर्ाचा ऊस ्ेळेत गाळप केला जाईल ज्र्ामुळे त्र्ाांचे िोणारे आर्थवक 
नुकसान टळेल. र्ा शेतकऱर्ाांना त्र्ाांच्र्ा वपकासाठी रास्त भा् लमळेल. ऊस तोड कामगार ् 
्ाितूकदार र्ाांनािी जास्त रोजगार लमळेल. एकूण र्ा भागातील आर्थवक व् कासामध्रे् िा 
प्रकल्प मित््ाचे र्ोगदान देईल. 

र्ोग्र् तांरज्ञानाचा ्ापर, पाण्र्ाचे र्ोग्र् ननर्ोजन ् पुन्ावपर, ् पर्ाव्रणव्षर्क जागरूकता 
र्ामुळे र्ा प्रकल्पाद््ारे िोणारे प्रदषूण िे अल्प प्रमाणात असेल. तसेच प्रद्षण ननर्ांरण 
मांडळाने ननधावररत केलेल्र्ा गुण्त्ता ननकषाांचे ् ननर्माांचे पालन केले जाईल. र्ामुळे प्रकल्प 
पररसरातील पर्ाव्रणाला कोणतािी धोका सांभ्त नािी. 


