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मळीवर आधारीत आसवनी उत्पादन क्षमता ६० णक. णि. प्रणतणदन पासून ९० णक. णि. परं्यत णवस्तार 

प्रकि्पासाठीच्या पर्याावरिीर्य पररिामाांच्या अांदाजाणवषर्यीचा सांणक्षप्त अहवाि 

 

१. प्रकि्प पार्शवाभूमी 

मे. िाांक्रतअग्रणी डॉ. जी. डी. बापू लाड सिकारी साखर कारखाना क्रलक्रमटेड, क ां डल ता. पलूस‚ क्रजल्िा-साांगली , 

मिाराष्ट्र , िा एक सिकारी उद्योग आिे. सदर उद्योग िा SAN/TGN/PRG/S-78/1997  र्ा िमाांकाने क्रदनाांक 

१२/०५/१९९७ रोजी नोांदणीकृत झालेला आिे. २००२-०३ साली साखर कारखान्याने पक्रिला ऊस गाळप 

र्शस्वीरीत्या पूणव केला. साखर कारखान्याची सध्याची ऊस गाळप क्षमता ८,५०० टन प्रक्रतक्रदन असून ३६ मेगा् ॉट 

क्षमतेचा बगॅस्र आधाररत सि्ीज प्रकल्प आिे. ऊस गाळप क्षमता ्ाढल्र्ाम ळे कारखान्याकडे प रेर्शर्ा 

प्रमाणात मळी उपलब्ध आिे, म्हणून कारखान्याच्या सांचालकाांनी मळी्र आधाररत ६० क्रकलो क्रलटर प्रक्रतक्रदन 

क्षमतेचा आस्नी प्रकल्प उभारलेला आिे. अलीकडेच, भारत सरकारने इथेनॉल उत्पादनास प्रोत्सािन देण्याचे 

धोरण जािीर केले. त्याम ळे व्य्स्थापनाने क्र्द्यमान क्रडस्टिलरी र् क्रनटची क्षमता ६० क्रकलो क्रलटर प्रक्रतक्रदन ् रून ९० 

क्रकलो क्रलटर प्रक्रतक्रदन परं्त ् ाढ्ण्याचा क्रनणवर् घेतला आिे. र्ा प्रकल्पासाठी कॅसकेड कां टीन्य अस फरमेंटेशन ्  

मल्टीपे्रशर वॅ्हक्य म क्रडस्टिलेशन (उर्ध्वपातन) आक्रण मोलेक्य लर डीिार्डर ेशन (MSDH) तांत्रज्ञानाचा ् ापर केला 

जाईल. र्ा प्रकल्पाचा ्ाक्रषवक उत्पादन कार्वकाल ्षवभर असेल. प्रकल्प चालू झाल्र्ा्र रेस्टिफाईड स्टिरीट 

क्रकां ्ा एक्स्ट्र ा न्य टरल अल्कोिोल क्रकां ्ा इांधनासाठी ् ापरले जाणारे इथेनॉल (अनिार्डर स अल्कोिोल) र्ाांचे ९०,००० 

क्रलटर म्हणजेच ९० क्रकलो क्रलटर प्रक्रतक्रदन इतके उत्पादन िोणे अपेक्रक्षत आिे. त्यामधे्य जास्तीत जास्त ५% अश ध्द 

अल्कोिोलची क्रनक्रमवती िोईल. सदर प्रकल्पासाठी आ्र्शर्क जमीन कारखान्याकडे उपलब्ध आिे. तसेच इतर 

आ्र्शर्क साधन-साम ग्रीमधे्य कच्चा माल प्राम ख्याने मळी िी कारखान्याकडे उपलब्ध आिे. सदर प्रकल्पासाठी 

लागणाऱ्र्ा ् ाफेच्या क्रनक्रमवतीसाठी कारखान्याकडे असलेला पू्ीचा २२ टन प्रक्रततास क्षमता असणारा इस्टिनीरेशन 

बॉर्लरची क्षमता ् ाढ्ली जाईल ज्यातून ताशी २३.६५ टन इतकी ् ाफेची क्रनमावती केली जाईल. कारखान्याकडील 

एकूण उपलब्ध जमीनीपैकी ५७५८६.७६७ चौ. मी. (स मारे १४.२३ एकर) जमीन िी आस्नी साठी ् ापरली आिे. 

प्रस्ताक्र्त क्र्स्तार िा पू्ीच्याच प्रकल्पामधे्य ताां क्रत्रक बदल करून केला जाणार आिे. त्यासाठी अक्रतररक्त जागा 

्ापरली जाणार नािी. 

२. पर्याावरिीर्य पररिामाांच्या अभ्यासाचा उदे्दश 

पर्ाव्रणीर् पररणामाांच्या अभ्यासाचा म ख्य उदे्दश िा सदर प्रकल्प स रु िोण्यापू्ी िोणाऱ्र्ा सांभाव्य पर्ाव्रणीर्, 

सामाक्रजक ् आक्रथवक पररणामाांचा अभ्यास करून िोणाऱ्र्ा सांभाव्य द ष्पररणामाांची तीव्रता कमी करण्यासाठी 

आक्रण/अथ्ा ते टाळण्यासाठी क्र्क्र्ध उपार्र्ोजना स चक्र्णे िा आिे. र्ा अभ्यासाची अन्य उक्रद्दषे्ट् खालीलप्रमाणे 

आिेत. 

१. मद्याकव  क्रनक्रमवती प्रक्रिरे्तील स व् टप्प्ाांचा ्  त्याम ळे क्रनमावण िोणाऱ्र्ा सांभाव्य प्रद षणाचा अभ्यास करणे. 

२. प्रस्ताक्र्त प्रकल्पाच्या जागेच्या १० क्रक.मी. पररघातील पर्ाव्रणाची सद्यस्टस्थती जाणून घेणे ्  रे्थील ि्ा, पाणी, 

मृदा, र्ध्नी पातळी मोजणे ् ि्ामान, भूगभव, जल-भ गभव, जै्क्र्क्र्धता, तसेच सामाक्रजक ्  आक्रथवक घटकाांची 

माक्रिती घेणे ्  अभ्यास करणे. 
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३. प्रकल्प पररसरातील सांभाव्य पररणामाांचा/ द ष्पररणामाांचा अांदाज घेणे. 

४. प्रकल्प कार्ाव स्टित झाल्र्ानांतर पर्ाव्रणाची ग ण्त्ता मापनासाठी र्ोग्य तो आराखडा तर्ार करणे. 

 

३. अभ्यासाची पद्धती 

र्ा अभ्यासासाठी कारखान्यापासून १० क्रक.मी. पररघाचा पररसर अभ्यास क्षेत्र म्हणून क्रनर्शचीत केला गेला आिे. सदर 

अभ्यासासाठी लागणारे ि्ा, पाणी, मृदा, सामाक्रजक-आक्रथवक पर्ाव्रण ्  पररस्टस्थक्रतकी इ. चे नम ने ऑिोबर २०१९ 

ते जाने्ारी २०२० र्ा काला्धीत गोळा करण्यात आले. अि्ाल तर्ार करताना कें द्रीर् पर्ाव्रण, ् न ्  ि्ामान 

बदल मांत्रालर्, भारत सरकार र्ाांनी ठर्ून क्रदलेल्र्ा मागवदशवक तत्ाांचा अ्लांब केलेला आिे. 

 

४. प्रकि्पाची जागा व मागा  

 

 

आकृती १: प्रस्ताणवत प्रकि्प स्थळाचे उपग्रह छार्याणचत्र 

प्रकल्प पररसर उत्तर अक्षाांक्ष १७0०८’०४.८८’’् पू व् रेखाांश ७४0२५’४०.२१” ्र स्टस्थत आिे. सदर जागा 

सम द्रसपाटीपासून ६२६ मीटर उांची्र आिे. क्रनर्ोजीत प्रकल्प िा पू्ीच्या आस्नी प्रकल्पामधे्य बदल करून 

उभारला जाणार आिे त्याम ळे न्ीन जागेचा ् प न व्सनाचा क्रकां ्ा क्र्स्थापनाचा कोणतािी प्रर्शन क्रनमावण िोणार 

नािी. र्ा प्रकल्पा नजीकच्या १० क्रक.मी. क्षेत्रात पलूस, क ां भारगा्, क ां डल, दे्राष्ट्र े, ताांद ळ्ाडी, आांधळी अशी गा् े 

रे्तात. 
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जवळचे मोठे गाव/शहर क ां डल  ~२.५ क्रक.मी. अांतरा्र, पलूस ~ ७ क्रक.मी. अांतरा्र 

जवळचा महामागा राष्ट्र ीर् मिामागव  ि. ४८ (ज ना-०४, प णे -बेंगलोर) कारखान्यापासून २२ क्रक.मी. 

अांतरा्र आिे. 

णवमानतळ कोल्िापूर क्र्मानतळ कारखान्यापासून ५४ क्रक.मी. अांतरा्र.  

रेि्वे स्थानक क्रकलोस्कर्ाडी रेल््े िेशन ४ क्रक.मी. अांतरा्र. 

 

५. उत्पादन प्रणक्रर्या 

आस्नी प्रकल्पासाठी कां टीन्य अस फरमेंटेशन ् मल्टी पे्रशर वॅ्हक्य म क्रडस्टिलेशन (उर्ध्वपातन) आक्रण 

मोलेक्य लर डीिार्डर ेशन (MSDH)  तांत्रज्ञानाचा ् ापर केला जाईल. र्ा तांत्रज्ञानाचा ् ापर केल्र्ाम ळे साांडपाण्याची 

क्रनक्रमवती कमी प्रमाणात िोईल, िी उत्पादन प्रक्रिर्ा प्राम ख्याने प ढील दोन टप्प्ात क्र्भागली जाते. 

५.१ फरमेंटेशन (णकण्व प्रणक्रर्या)  

फरमेंटेशन प्रक्रिरे्साठी र्ीि ् ापरले जाते, ज्यामधे्य सॅकॅरोमार्क्रसस सव्हीसी ना्ाचे ब रशीजन्य जी्ाणू असतात, 

िे जी्ाणू मळीमधील साखरेचे ( स िोज आक्रण ग्ल कोजचे ) मद्याकावमधे्य रुपाांतर करतात. सी-िे्ी प्रकारच्या एक 

टन मळीमधे्य स मारे ५०% फरमेंटेबल साखर असते त्यापासून ज्ळपास २७०-२८० क्रलटर मद्याकव  तर्ार िोते 

तसेच बी-िे्ी प्रकारच्या एक टन मळीमधून ज्ळपास ३००-३३० क्रलटर मद्याकव  तर्ार िोते. 

५.२ णिस्टीिेशन (उर्ध्ापातन) 

मद्याकव  क्रनक्रमवतीच्या द सऱ्र्ा टप्प्ामधे्य ् ॅाश पासून अल्कोिोल ऊर्ध्वपातन (क्रडस्टिलेशन) प्रक्रिरे्ने ् ेगळे केले जाते 

् ज्ळपास ९५% श द्धता असलेले रेिीफाईड स्टिरीट तर्ार केले जाते. र्ासाठी मल्टी पे्रशर वॅ्हक्य म 

क्रडस्टिलेशन र्ा आध क्रनक पद्धतीचा ् ापर केला जाणार आिे. 

  

आकृती २: अि्कोहोि णनणमाती प्रणक्रर्या 

रेक्टीफाईि स्पिरीट (अल्कोहोल)

उर्ध्ापातन णक्रर्या

क्र्क्र्ध कॉलम्सच्या सिाय्याने िेंट्ॉश ्  िेंटलीज िे प्रदूक्रषत पाणी ् ेगळे केले 
जाईल

णकण्वन प्रणक्रर्या

स िोज ्  ग्ल कोजचे अल्कोिोल मधे्य रुपाांतर

मळी व पािी

सॅकॅरोमार्क्रसस सस्टरिसी ब रशीजन्य जी्ाणू
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आकृती ३: प्रकि्पाचा आराखिा   
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६. साधने 

६.१ मळी (कच्चा माि) 

आस्नीच्या उत्पादन क्षमतेचा क्र्चार करता दररोज ३३३ मेटर ीक टन प्रक्रतक्रदन (सी-िे्ी) क्रकां ्ा ३०० मेटर ीक टन 

प्रक्रतक्रदन (बी-िे्ी) इतकी मळी क्रकां ्ा २७२७ घन मीटर ए्ढा उसाचा रस लागणार आिे. कारखान्याची स्वतःची 

४८,००० मेटर ीक टन (सी-िे्ी) प्रक्रत्षव ्  ७२,००० मेटर ीक टन (बी-िे्ी) प्रक्रत्षव ए्ढी मळी उपलब्ध िोऊ शकेल. 

पूणव ्षावचा क्र्चार करता उरलेली ६१,८९० (सी-िे्ी) टन क्रकां ्ा २७,००० (बी-िे्ी) टन मळी िी नजीकच्या साखर 

कारखान्यातून खरेदी केली जाईल. र्ा मळीच्या साठ्ण कीसाठी साखर ् आस्नी क्र्भागाकडे प्रते्तकी दोन 

टाक्या उपलब्ध असतील. 

६.२     वाफ (स्पस्टम) 

आस्नी प्रकल्पासाठी साधारणतः २३.२५५ प्रक्रततास इतकी ् ाफ लागणार आिे ्  र्ा ् ाफेची प तवता करण्यासाठी 

सध्याचा ताशी २२ टन इतकी क्षमता असणारा इस्टिनीरेशन बॉर्लर क्र्स्तार करून ् ापरला जाईल.  

६.३    इांधन 

सदर प्रकल्पासाठी सध्याचा इस्टिनीरेशन बॉर्लर क्र्स्तार करून ् ापरला जाणार आिे. ज्यामधे्य प्रकल्पात तर्ार 

िोणारे प्रदूक्रषत साांडपाणी अथावत िेंट्ॉश जाळण्यात रे्ईल. र्ा प्रक्रिरे्साठी इांधन म्हणून कोळसा ् ापरला जाईल. 

त्याचे प्रमाण िेंट्ॉशसक्रित कोळसा ७०:३० च्या ग णोत्तरात असेल.  

६.४    पािी 

सदर प्रकल्पासाठी दैनांक्रदन पाण्याची आ्र्शर्कता ८६१ घन मी. प्रक्रतक्रदन इतकी असेल, िे पाणी कृष्णा नदीमधून 

कॅनोल माफव त घेतले जाणार आिे. त्यासाठी लागणारा पाणीपर्ाणा कारखान्याकडे उपलब्ध आिे. 

तक्ता १: वापरास िागिारे पािी घनमीटर प्रणत णदन 

घटक 

िागिारे 

पािी (घ.मी. 

प्रणत णदन) 

वार्या जािारे 

पािी (घ.मी. 

प्रणत णदन) 

साांिपािी 

(घ.मी. प्रणत 

णदन) 

पुनवाापर होिारे 

पािी 

(घ.मी. प्रणत णदन) 

वापरास िागिारे 

पािी (घ.मी. प्रणत णदन) 

घरग ती ् ापरासाठी १० ३ ७ ० १० 

औद्योक्रगक ् ापरासाठी 

प्रक्रिरे्साठी  १०८५ ५ १८० ९००* १८५ 

क क्रलां ग टॉ्र 

मेकअप  
६२४ ६२४ ० ० ६२४ 

पांप आक्रण ग्ल्र्ाांड 

क क्रलां ग 
१०० ० ० १०० ० 

बॉर्लर साठी  ६३६ ३० १२ ५९४ ४२ 

एकूि २४५५ ६६२ १९९ १५९४ ८६१ 

आसवनी प्रकि्पासाठी िागिाऱ्र्या  एकूि ताज्या पाण्याची आवर्शर्यकता ८६१ घनमीटर प्रणतणदन इतकी असेि. 
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६.५ वीज  

कारखान्याने २.० मेगा्ॅट क्षमतेचे क्र्द्र् त-जक्रनत्र बस्लेले आिे.  ज्याद्वारे लागणारी ् ीज क्रनमावण केली जाईल ्  

पर्ावर्ी स्रोत म्हणून क्र्द्र् त मांडळाची ् ीज आक्रण जनरेटर ची सोर् केली आिे. 

६.६   मनुष्यबळ 

आस्नी क्र्भागामधे्य १३७ कमवचारी काम करत असून प्रस्ताक्र्त प्रकल्पासाठी न्ीन मन ष्यबळाची आ्र्शर्कता  

नािी.  

तक्ता २ : प्रकि्पासाठी िागिारा णनधी 

# घटक रक्कम (लाखात) 

१.  र्ांत्रसाम ग्री ्  बाांधकाम स व् कराांसक्रित ३५६.२५ 

२. पर्ाव्रण व्य्स्थापन आक्रण रेन ् ॉटर िा्ेस्टिांगसाठी अक्रतररक्त तरतूद ६०.०० 

३. CSR/CER साठीची अक्रधकतम तरतूद (ग ांत्णूक रकमेच्या २ %) ८.५०  

एकूि प्रकि्प रक्कम   ४२४.७५ 

तक्ता ३ : पर्याावरिीर्य पररिामाांच्या अभ्यासासाठी णनवििेिी णठकािे व घटक 

 

  

# णठकािे णदशा अांतर (णक.मी.) घटक  

१ प्रकल्प स्थान  - - ि्ा, र्ध्नी, भूजल पाणी, मृदा  

२  क ां डल द-प १.९ ि्ा, र्ध्नी, भूजल पाणी, मृदा 

३  क ां भारगा् प-उ-प २.१ ि्ा, र्ध्नी, भूजल ्  भू-तल पाणी, मृदा   

४  आांधळी पू ५.६ ि्ा, र्ध्नी, भूजल ्  भू-तल पाणी, मृदा   

५  दे्राष्ट्र े उ-पू ५.२ ि्ा, र्ध्नी, भूजल पाणी, मृदा 

६  पलूस द -पू ४.६ ि्ा, र्ध्नी, भूजल पाणी, मृदा 

७  जाध्नगर उ २.० ि्ा, र्ध्नी, भूजल पाणी, मृदा 

८  सागरेर्श्र 

अभर्ारण्य 

(प्र्ेशद्वार) 

प-उ-प ५.५ 

ि्ा, र्ध्नी, भूजल पाणी, मृदा 

९  रामपूर उ ४.९ भू-तल पाणी 

१० बाल्ाडी उ-पू ४.० भू-तल पाणी  

११  द धोांडी द-प ५.७ भू-तल पाणी  
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७.     अभ्यास के्षत्रातीि पर्याावरिाबाबतची माणहती 

तक्ता ५: स्थाणनक पर्याावरिाचे स्वरूप 

हवामान श ष्क ्  कोरडे 

पजान्यमान ्ाक्रषवक सरासरी ५५० मी.मी. प्राम ख्याने ज न ते सप्टेंबर काला्धी दरम्यान 

तापमान (सरासरी) उन्हाळ्यात अक्रधकतम ३८० से. ्  क्रि्ाळ्यात नू्यनतम १२० से. 

आर्द्ाता अक्रधकतम ५५%, नू्यनतम २६-२८% 

वारा अभ्यास काला्धी दरम्यान प्राम ख्याने पस्टर्शचम ्  उत्तर- पस्टर्शचम  क्रदशेकडून 

हवेची गुिवत्ता राष्ट्र ीर् ग ण्त्ता क्रनकषाांन सार समाधानकारक 

र्ध्नी सरासरी dB(A) राष्ट्र ीर् ग ण्त्ता क्रनकषाांन सार समाधानकारक 

जवळचे अभर्यारण्य- 

१० णक. मी. पररघात 

र्श ा्ंतरा् चव्हाण सागरेर्श्र ् न्यजी् अभर्ारण्य १.७ क्रक.मी. अांतरा्र 

८. प्रदुषिाचे स्त्रोत 

वातावरिाचे 

घटक 

सांभाव्य प्रदूषि स्त्रोत प्रदूषक 

हवा बॉर्लरमधे्य जाळले जाणारे इांधन 

कोळसा आक्रण िेंट्ॉश, राखेची 

िाताळणी 

धूलीकण, सल्फर डार्ऑक्साईड (SO2) 

 

्ाितूक िार्डर ोकाबवन, ऑक्साईड्स ऑफ नार्टर ोजन, धूलीकण 

फरमेंटेशन प्रक्रिर्ा काबवन डार्ऑक्साईड (CO2) चे उत्सजवन 

पािी साांडपाणी (िेंट्ॉश, िेंटक्रलज) िेंट्ॉश: ७२० घन. मी. प्रक्रतक्रदन (कच्चा), १४४ घन. मी. प्रक्रतक्रदन 

(सांित); िेंटलीज : १८० घन. मी. प्रक्रतक्रदन  

एम.इ.इ. मधून आलेले कां डेंसेट प्रोसेस कां डेंसेट: ५७६ घन. मी. प्रक्रतक्रदन 

घरग ती साांडपाणी 
७ -८ घन. मी. प्रक्रतक्रदन 

जमीन बॉर्लरसाठी िेंट्ॉश,  

कोळशाचा इांधन म्हणून ् ापर ्  

त्याम ळे िोणारी राख 

राख:- (कोळसा + िेंट्ॉश) राख: ५८.९२  मेटर ीक टन प्रक्रतक्रदन 

इतकी असेल. िी राख नजीकच्या ् ीट कारखान्यास क्र्कली जाईल 

घनकचरा फरमेंटेशन प्रक्रिरे्मधून  क्रनघणारा 

र्ीि स्लज 

र्ीि स्लज २७-३० टन प्रक्रत्षव ्  सीपीरू् स्लज ४०-४५ टन 

प्रक्रत्षव 

पॉलीक्रशांग र् क्रनट मधून क्रनघणारा 

स्लज 

िा स्लज पूणवपणे सेंक्रद्रर् अस न र्ामधे्य कोणतेिी क्र्षारी क्रकां ा् 

पर्ाव्रणास घातक घटक नसतात म्हणून तो मातीमधे्य क्रमसळून 

र्ाची क्र्ल्िे्ाट ला्ण्यात रे्ईल. 

साांिपािी 

साठविूक 

िेंट्ॉशची साठ्णूक ्  ् ापर िेंट्ॉश क्रझरपण्याची शक्यता ्  लीचेटची समस्या क्र्चारात घेऊन 

गळती प्रक्रतबांधक टाकी बाांधली जाईल. िेंट्ॉश िे बॉर्लरमधे्य 

जाळले जाईल. 

घातक  

कचरा 

क्रडझेल जनरेटर िेंटऑईल- क्रडझेल जनरेटर मधील टाकाऊ तेल  

जनरेटरचा ् ापर खूप कमी िोणार असल्र्ाम ळे र्ा तेलाची 

क्रनक्रमवती अत्यल्प रािील. 
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वातावरिाचे 

घटक 

सांभाव्य प्रदूषि स्त्रोत प्रदूषक 

र्ध्नी क्र्क्र्ध र्ांत्र साम ग्रीमधून क्रडझेल 

जनरेटर 

िा र्ध्नी मर्ावक्रदत स्वरूपाचा असेल त्याम ळे कारखान्याच्या 

आ्ारातील र्ध्नीची मात्रा <७५ डी.बी.(A) असेल. 

 

९. पर्याावरिीर्य पररिामाांचा अांदाज (भाकीत) व पर्याावरि व्यवस्थापन र्योजना. 

प्रकल्प क्षेत्रातील पर्ाव्रणाची सद्यस्टस्थती ्  प्रकल्पाद्वारे क्रनमावण िोणाऱ्र्ा क्र्क्र्ध प्रकारच्या प्रदूषकाांचा अभ्यास 

करून सांभाव्य पररणामाांबाबतचा अांदाज व्यक्त केला जातो. त्याम ळे प ढे उद्भ्णाऱ्र्ा क्रकां ्ा उद्भ्ू शकणाऱ्र्ा 

प्रक्रतकूल पररणामाांना टाळण्यासाठी अथ्ा त्याची तीव्रता प्रमाक्रणत पातळीपेक्षा कमी ठे्ण्यासाठी र्ोग्य उपार् 

र्ोजना आखणे ्  त्याची अांमलबजा्णी करणे शक्य िोईल. 

९.१  बाांधकामाचा टप्पा 

र्ा प्रकल्पाच्या एकूण व्याप्तीचा क्र्चार करता प्रकल्प उभारणीच्या काळात जे प्रदूषण िोईल ते मर्ाव क्रदत स्वरूपाचे 

असेल. र्ाम ळे सभो्तालच्या पर्ाव्रणा्र कोणतािी दूरगामी द ष्पररणाम सांभ्त नािी. म ख्य अि्ालात 

स चक्र्लेल्र्ा उपार् र्ोजनाांचा अ्लांब केल्र्ानांतर सांभाव्य द ष्पररणामाांची तीव्रता अत्यल्प रािील. 

९.२    प्रकि्प कार्यारत झाि्र्यानांतरचा टप्पा 

९.२.१  वारु्य पर्याावरि 

्ार्  प्रदूषणाचा स्रोत िा क्रचमणीतून क्रनघणारा धूर ्  त्यातील ध लीकण ्  सल्फर डार् ऑक्साईड िे घटक असतील 

त्याचबरोबर कोळसा, राख िातळताना ्  ्ाितूकीम ळे क्रनमावण िोणारे ध लीकण िे देखील ्ारू् प्रद षणाचे स्त्रोत 

असतील. 

 

आकृती ४: धुिीकिाांची सांभाव्य वाढीची मात्रा व स्थान - २४ तासाांच्या कािावधीसाठी 
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आकृती ५: सि्फर िार्य ऑक्साईिची सांभाव्य वाढीची मात्र व स्थान - २४ तासाांच्या कािावधीसाठी 

एर्रमोड र्ा सांगणकीर् प्रणालीच्या आधारे प्रस्ताक्र्त ्ाढीनांतर ्ारू् प्रद षणामधील सांभाव्य ्ाढीचा अभ्यास 

करण्यात आला. त्याचे क्रनष्कषव प ढील प्रमाणे-  

 प्राम ख्याने दक्रक्षण–पस्टर्शचम क्रदशेला ~०.७ क्रक.मी. अांतरा्र ध लीकण ् सल्फर डार्-ऑक्साईडची सांभाव्य 

्ाढ िोण्याची शक्यता आिे. 

 दक्रक्षण–पस्टर्शचमेस स्ावत ज्ळचे क्रन्ासी क्षेत्र क ां डल (~१.७ क्रक.मी.) आिे. 

 सदर सांभाव्य ्ाढीच्या अभ्यासाच्या क्रनष्कषाव्रून असे क्रदसून रे्ते की प्रदूषकाांचे पररमाण कें द्रीर् प्रदूषण 

क्रनर्ांत्रण मांडळाने क्रनधाव ररत केलेल्र्ा राष्ट्र ीर् ग ण्त्ता क्रनकषाांच्या मर्ावदेतच आिे, म्हणूनच सामान्य स्टस्थतीमधे्य 

ि्ा प्रद षणाचा द ष्पररणाम सांभ्णार नािी. 

९.२.२ उपार्यर्योजना 

 इलेिर ोिॅक्रटक पे्रक्रसक्रपटेटर र्ा आध क्रनक ् ारू् प्रदूषण क्रनर्ांत्रकाचा ् ापर करण्यात रे्ईल. 

 सध्याचे ७५  मी. उांचीचे ध राडे ् ापरले जाईल. िी उांची कें द्रीर् प्रदूषण क्रनर्ांत्रण मांडळाने क्रनधाव ररत केलेल्र्ा 

क्रनर्मा्ली न सारच आिे. 

 कमी सल्फर असलेला कोळसा ् ापरण्यात रे्ईल त्याम ळे सल्फर डार् ऑक्साईडचे उत्सजवन कमी िोईल. 

 देखभालीसाठी बॉर्लर स मारे ४५ क्रद्साांनांतर २-३ क्रद्स बांद रािण्याची शक्यता आिे, ज्याम ळे ् ार्  प्रद षण 

क्रनर्ांत्रण र्ांत्राची प रेशी देखभाल िोईल ्  ते पूणव कार्वक्षमतेने चालेल. 

 कोळसा, राख ्  िेंट्ॉश र्ाांची िाताळणी र्ाां क्रत्रक पद्धतीने करण्यात रे्ईल. 

 ध लीकणाांचा प्राद भाव् असलेल्र्ा क्र्भागामधे्य काम करणाऱ्र्ा कामगाराांना ्ैर्स्टक्तक सांरक्षण उपकरणे 

देण्यात रे्तील. 
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 ध लीकणाांचा प्राद भाव् असलेल्र्ा क्र्भागामधे्य काम करणाऱ्र्ा कामगाराांना आळीपाळीने द सऱ्र्ा कमी 

ध ळीच्या क्रठकाणी कामाची जबाबदारी सोप्ली जाईल. 

 राख बांद क्रकां ्ा कव्हर असलेल्र्ा ् ािनाांमधे्य ् ीट कारखान्यापरं्त स्थलाांतररत केली जाईल. 

 सभो्ार िररतपट्ट्याची घनता ् ाढ्ण्यात रे्ईल ज्याम ळे ्ारे रोखण्यासाठी मदत िोईल ् साठ्ण कीच्या 

जागेतून प न्हा राख / धूळ उडणार नािी. 

 कार्मस्वरूपी अांतगवत पके्क रसे्त 

 अांतगवत ्  नजीकच्या रस्त्ाांच्या द तफाव झाडे ला्ण्यात रे्तील. 

 कोळसा बांक्रदस्त जागेत साठ्ला जाईल. पाण्याच्या ् ापरा्र आधाररत ध लीकण क्रनर्ांत्रण र्ांत्रणा बस्ण्यात 

रे्ईल. 

र्ा उपार्र्ोजनाांनम ळे प्रकल्प जागेतील ् पररसरातील ि्ेच्या प्रद षणाचे पररणाम कें द्रीर् प्रदूषण मांडळाने 

क्रनधाव ररत केलेल्र्ा राष्ट्र ीर् ग ण्त्ता क्रनकषाांच्या मर्ावदेतच राितील.  

९.२.३ जि पर्याावरि 

र्ा प्रकल्पातून प्रक्रतक्रदन सरासरी ७२० घ. मी. प्रक्रतक्रदन इतका िेंट्ॉश र्ा म ख्य जल प्रदूषकाची क्रनक्रमवती िोईल. 

िेंटलीज १८० घ. मी. प्रक्रतक्रदन, प्रोसेस कां डेंनसेट ५७६ घ.मी. प्रक्रतक्रदन इतके क्रनमावण िोईल.  

 प्रदूणषत पाण्याची र्योग्य णवि्हेवाट (णनचरा) 

िेंट्ॉशची पूणव ् स रक्रक्षत क्र्ल्िे्ाट ला्ण्याकररता प्रथम एमईई द्वारे  त्याचे आकारमान ७२० घ. मी. पासून १४४ 

घ. मी. परं्त कमी केले जाईल ् नांतर िा िेंट्ॉश बॉर्लर मधे्य जाळण्यात रे्ईल. तसेच िेंटलीज ् एमईई 

मधील कां डेंनसेट र्ा्र कां डेंनसेट पॉलीक्रशांग र् क्रनट मधे्य प्रक्रिर्ा करण्यात रे्ईल, र्ाची माक्रिती प ढीलप्रमाणे- 

 इक्विार्यझेशन व नु्यटर िार्यझेशन ही प्राथणमक प्रणक्रर्या 

इक्वलार्झेशनमधे्य प्रोसेस कां डेनसेट ् इवॅ्हपोरेशन प्रोसेस मधील इतर साांडपाणी एकत्र केले जाते ् सारख्या 

प्रक्रतचे पाणी प ढील प्रक्रिरे्साठी पाठक्र्ले जाते. 

 नु्यटर िार्यझेशन 

र्ा प्रक्रिरे्त साांडपाण्याचा सामू कॉस्टिक च्या सिाय्याने उदासीन अथावत ७.० च्या ज्ळपास केला जातो, तर्ार 

िोणारा स्लज िा प्रार्मरी कॅ्लरीफार्र द्वारे ्ेगळा केला जातो ् ७.० साम  असलेले पाणी प ढील प्रक्रिरे्साठी 

पाठक्र्ले जाते. 

 अन-एरोणबक व एरोणबक ही णितीर्य प्रणक्रर्या 

अन-एरोक्रबक प्रक्रिरे्मधे्य साांडपाणी अप-फ्लो अन-एरोक्रबक स्लज बँ्लकेट ररअॅिर (UASBR) मधे्य घेतले जाते 

र्ा मधे्य प्राण्ार् क्रश्ार् जी्ाणूांद्वारे जैक्र्क प्रद षकाांचे क्र्घटन केले जाते. उरलेले साांडपाणी प ढील प्रक्रिरे्साठी 

्ापरले जाते ्  र्ातील स्लज जी्ाणूांची सांख्या ्ाढ्ण्यासाठी ् ापरले जाते. 

एरोक्रबक प्रक्रिरे्मधे्य अॅिीवे्हटेड स्लज प्रोसेस ्ापरून साांडपाण्या्र प्रक्रिर्ा करण्यात रे्ते ज्यामधे्य ि्ेतील 

प्राण्ारू् पाण्यात क्र्रघळक्र्ला जातो ्  त्या द्वारे जी्ाणू ् ाढक्र्ले जातात. र्ा जी्ाणूांमाफव त साांडपाण्या्र प्रक्रिर्ा 

केली जाते ्  र्ातील प्रदूक्रषत घटक कमी केले जातात. तर्ार िोणारा स्लज िा कॅ्लरीफार्र द्वारे ् ेगळा केला जातो 

् िे पाणी प ढील प्रक्रिरे्साठी ् ापरले जाते. 

 णतसरी प्रणक्रर्या णनजंतुकीकरि व णफिटर ेशन 
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्रील स व् पाणी प्रक्रिरे्साठी सूक्ष्म जी्ाणूांमाफव त प्रक्रिर्ा केल्र्ानांतर र्ा प्रक्रिरे्तील सूक्ष्म क्रज्ाणू  मारण्यासाठी 

् ते गाळण्यासाठी क्रतसरी प्रक्रिर्ा िी क्रनजंत कीकरण ् क्रफलटर ेशन केले जाते. क्रनजंत कीकरणासाठी अक्रतनील 

क्रकरणाांचा ् ापर केला जातो तसेच क्रफल्टर ेशनसाठी सँड क्रमक्रडर्ा क्रफल्टर ्  अॅिीवे्हटेड काबवन क्रफल्टर ् ापरले 

जातात. ्रील स व् प्रक्रिरे्नांतर साांडपाणी िे प्रदूषण क्रनर्ांत्रण मांडळाने क्रनधाव ररत केलेल्र्ा प्रक्रतचे असेल. सदर 

साांडपाणी िे प न्ावपरासाठी ्ापरले जाणार आिे. प्रस्ताक्र्त उपार्र्ोजनाांम ळे कारखाना पररसरातील जल 

पर्ाव्रणा्र तसेच जक्रमनी्र सांभाव्य द ष्पररणामाांची शक्यता नािी. 

 

 

 

आकृती ६: आसवनी: िेंटवॉश प्रणक्रर्या व णवि्हेवाट 

  

पूरक इांधन कोळसा 

७६.५ टन प्रक्रत क्रदन 

कच्चा िेंट्ॉश ७२० घ.मी. प्रक्रतक्रदन  

मल्टी इफेि बाष्पीभ्न सांर्ांत्र (एमईई) 

राख  

्ीट कारखान्याांना क्रदली जाईल 

कां डेंनसेट 

५७६ घ.मी. प्रक्रतक्रदन 

सिांत िेंट्ॉश (१४४ घ.मी. 

प्रक्रतक्रदन) @ ६०% स्थारू् 

बॉर्लरमधे्य जाळून ् ाफ 

तर्ार करण्यासाठी   

्ाफ 

९० केएलपीडी आस्नी र् क्रनट 

कां डेंनसेट पॉक्रलक्रशांग 

र् क्रनट 

 प्रक्रिर्ा केलेले पाणी क्रडिीलरी मळी 

सौम्यकरण करण्यासाठी, क्रकण्व प्रक्रिरे्साठी 

क्रकां ्ा कूक्रलां ग टॉ्रसाठी प न्ावपर 

िेंटलीज ्  इतर १८० 

घ.मी. प्रक्रतक्रदन) 
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िेंटिीज व कां िेंसेट र्यावर प्रणक्रर्या करण्यासाठीचे कां िेंसेट पॉिीणशांग र्युणनट (सी.पी.रु्य) 

 

आकृती ४: कां िेंसेट पॉिीणशांग रु्यणनट 

कूणिां ग टॉवर मेकअप / मळी सौम्य करिे 

अणतनीि णकरिे 

बाष्पीभवन कां िेंसेट आणि िेंटिीस 

एस्पक्विार्यजेशन टँक 

नु्यटर िार्यजेशन टाकी 

अन-एरोणबक प्रणक्रर्या 

एरोणबक प्रणक्रर्या 

सेकां िर ी कॅ्लररणफकेशन 
 

वाळू णफि्टर 

सणक्रर्य काबान णफि्टर 

प्रणक्रर्या केिेिे पािी 

प्राथणमक प्रणक्रर्या 

णितीर्य प्रणक्रर्या 

कॅ्लररणफकेशन 

तृतीर्य प्रणक्रर्या 

गाळ वाळविे 
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९.२.४ घनकचरा  

घनकचरा म ख्यतः राखेच्या ् त्याच बरोबर र्ीि स्लज, सी.पी.र्  स्लजच्या स्वरुपात असेल. कोळशाची राख 

साधारणतः ५८.९२ टन प्रक्रतक्रदन ए्ढी क्रनमावण िोईल तसेच र्ीि स्लज साधारणतः २७-३० टन प्रक्रत्षव ्  सी.पी.र्  

मधील गाळ साधारणतः ४०-४५ टन प्रक्रत्षव ए्ढा क्रनमावण िोईल र्ापैकी राख िी पर्ाव्रण, ् न ्  ि्ामान बदल 

मांत्रालर्ाच्या मागवदशवक स चनाांन सार ् ीट क्रनक्रमवतीसाठी देण्यात रे्ईल.  सी.पी.र्  मधील गाळ ्  र्ीि स्लज पूणवपणे 

सेंक्रद्रर् असल्र्ाम ळे ् र्ामधे्य कोणतािी क्र्षारी क्रकां ्ा पर्ाव्रणास घातक घटक नसल्र्ाम ळे िा मातीमधे्य 

क्रमसळून र्ाची क्र्ल्िे्ाट ला्ण्यात रे्ईल. सदर कचऱ्र्ाम ळे सभो्तालच्या पर्ाव्रणा्र कोणतािी द ष्पररणाम 

िोण्याची शक्यता नािी, परां त  जक्रमनीमधे्य क्रमसळल्र्ाम ळे जमीनीतील कबव घटक ् ाढण्यास मदत िोईल ्  चाांगला 

पररणाम घडण्याची शक्यता आिे. 

 

९.२.५ इकॉिॉजी 

सदर प्रकल्पातून क्रनमावण िोणारे ्ार् -प्रदूषण िे म ख्यत: ध लीकणाांम ळे ् सल्फर डार् ऑक्साईड म ळे असेल 

त्याकरता र्ोजलेल्र्ा उपर्ोजनाांम ळे प्रदूषकाांचे प्रमाण प्रदूषण मांडळाने क्रनधाव ररत केलेल्र्ा मर्ावदेतच रािील. 

प्रदूक्रषत जलासाठी शून्य उत्सजवनचे धोरण अमलात आणले जाईल, तसेच क्रनर्ोक्रजत प्रकल्प मोकळ्या ् कमी 

उपजाऊ जमीनी्र असल्र्ाम ळे ् झाडाांची तोड, प्राण्याांचा प्राकृक्रतक अक्रध्ास नष्ट् िोणार नािी.  

म ख्य अि्ालामधे्य जी् सृष्ट्ी्र िोऊ शकणाऱ्र्ा सांभाव्य पररणामाांची क्र्सृ्तत माक्रिती चौथ्या भागात (पान ि. १८) 

देण्यात आली आिे. प्रकल्पाची एकूण व्याप्ती ्  पररसरातील पररसांस्था ्  जै् क्र्क्र्धतेचा क्र्चार करता, अल्प 

स्वरूपाच्या पररणामाांची र्शर्क्यता आिे.  

 

९.५.६ हररतपट्टा व्यवस्थापन र्योजना  

कारखान्याने स मारे ४१ एकर िररतपट्ट्याचा क्र्कास केलेला आिे, र्ाच्यामधेच ्ाढ करून राख साठ्ण क 

स्थानाच्या सभो्ार ि्ा प्रक्रतबांधासाठी मोठ्या प्रमाणात झाडे ला्ण्यात रे्तील, रस्त्ाच्या द तफाव झाडे ला्ली 

जातील. ् ृक्ष अच्छादन ्  घनता ् ाढ्ण्यात रे्ईल.   

 

९.५.७ र्ध्नी 

प्रकल्पातून क्रनमावण िोणारा र्ध्नी िा मर्ाव क्रदत स्वरूपाचा असेल त्याम ळे कारखान्याच्या आ्ारातील र्ध्नीची मात्रा 

िी क्रद्सा <७५ डी.बी. असेल ् रात्री <७० डी.बी. असेल. त्यासाठी प ढील उपार्र्ोजनाांची तरतूद करण्यात 

आलेली आिे. 

• र्ांत्रे बांक्रदस्त (शेड/कव्हर) जागेमधे्य असल्र्ाम ळे पररसरातील र्ध्नी पातळी क्रनधाव ररत मर्ावदेमधे्य 

रािण्यास मदत िोईल 

• मशीनची ् ेळो्ेळी देखभाल केली जाईल 

• गरजेन सार ् ैर्स्टक्तक सांरक्षक उपकरणे क्रदली जातील 

• आ्ाजाचे प्रमाणे ज्या क्रठकाणी जास्त आिे तेथील कामगाराांना आलटून पालटून द सऱ्र्ा जागी काम क्रदले 

जाईल 

• क्रनर्क्रमत आरोग्य तपासणी केली जाईल 

• िररतपट्ट्याची घनता ् ाढ्ण्यात रे्ईल. 

९.५.८ साराांश 

सदर प्रकल्पामधे्य अ्लांबल्र्ा जाणाऱ्र्ा उपार्र्ोजनाांद्वारे ि्ा, जल, र्ध्नी ्  मृदेच्या प्रदूषकाांचे पररमाण कें द्रीर् 

प्रदूषण क्रनर्ांत्रण मांडळाने क्रनधाव ररत केलेल्र्ा राष्ट्र ीर् ग ण्त्ता क्रनकषाांच्या मर्ाव देतच राक्रिल, म्हणूनच सामान्य 

स्टस्थतीमधे्य प्रद षणचा द ष्पररणाम सांभ्त नािी. 
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१०. हररतपट्ट्याचा णवकास 

कारखान्याकडील िररतपट्टा एकूण प्रकल्प जागेच्या ३३% इतका आिे. प्रस्ताक्र्त आस्नी प्रकल्पासाठी २,५०० 

झाडे लाऊन िररतपट्ट्याची घनता ् ाढ्ण्यात रे्ईल.  

११. आपत्ती व धोका व्यवस्थापन 

आपत्ती व्य्स्थापन ् अपघात सदृर्शर् पररस्टस्थती मधे्य क्रनमावण िोणारा धोका र्ाांच्या व्य्स्थापनासाठी म ख्य 

अि्ालाच्या सातव्या प्रकरणात क्र्सृ्तत माक्रिती क्रदली आिे. त्यामधे्य स च्लेल्र्ा उपार्र्ोजनाांचा अ्लांब केला 

जाईल. र्ाम ळे आपत्ती ् अपघाताम ळे उद्भ्ू शकणारे सांभाव्य धोके कमी िोतील. कामगाराांच्या स रक्षीततेसाठी 

देखील पूणव खबरदारी घेण्यात रे्ईल. प्रस्ताक्र्त प्रकल्पाच्या धोक्याांचा क्र्चार करून सध्याची आगप्रक्रतबांधक र्ांत्रणा 

र्ोग्य प्रकारे सक्षम/प्रभा्ी केली जाईल. िी र्ांत्रणा उभारताना स व् कार्देशीर बाबी ांची पूतवता केली जाईल. 

१२. सामाणजक- आणथाक पर्याावरि 

सदर प्रकल्पाम ळे र्ा भागातील सामाक्रजक-आक्रथवक पर्ाव्रण स धारण्यास चालना क्रमळेल, त्याबाबतची माक्रिती 

प ढीलप्रमाणे- 

 १. सदर प्रकल्पातून अनेकाांना अप्रत्यक्ष रोजगार क्रनक्रमवतीम ळे सदर प्रकल्प लोकाांचे जी्नमान स धारण्याच्या 

दृष्ट्ीकोनातून  फार्द्याचा ठरेल. 

२. सदर प्रकल्प िा पूणवपणे शेत माला्र आधाररत आिे ्  र्ासाठी ् ापरण्यात रे्णारा कच्चा माल मळी िा साखर 

कारखान्याचेच उप-उत्पादन आिे र्ाम ळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्र्ाांना ्  त्याांच्या क ट ां क्रबर्ाांना फार्दा िोणार आिे. 

३. र्ा प्रकल्पाचे बाांधकाम स रु असताना प्रकल्प नजीकच्या लोकाांना रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध िोणार आिेत 

तसेच बाांधकाम पूणव झाल्र्ा्र देखील रोजगाराच्या कािी सांधी त्याांच्यासाठी उपलब्ध राितील. र्ा प्रकल्पासाठी 

काम करणारे  कमवचारी तसेच कामगार र्ाांच्यासाठी कारखान्याकडून आरोग्य ्  द घवटना क्र्षर्क क्र्मा घेतला 

जाईल. 

४. र्ा प्रकल्पासाठी उपलब्ध सांसाधनाांचा ् ापर करून (जमीन, पाणी, मळी इ.)  ्ापरुन कारखाना अक्रतररक्त 

मिसूल उत्पन्न करेल. 

५. प्रस्ताक्र्त प्रकल्प िा कारखान्याची आक्रथवक स्टस्थरता स धारण्यास मदत करेल. 

६. िा प्रकल्प कारखान्याच्या जागेमधे्यच उभारला जाणार असल्र्ाम ळे प न व्सन ् प नस्थावपनेची कोणतीिी 

समस्या उद्भ्णार नािी. 

७. सदर प्रकल्पातून तर्ार िोणारे इथेनॉल िे पेटर ोल मधे्य क्रमक्रित केल्र्ाम ळे पेटर ोलची बचत िोऊन परकीर् चलन 

्ाच्ण्यास मदत िोईल तसेच ्ारू् प्रदूषण कमी िोण्यास मदत िोईल. 

८. क्रनर्ोक्रजत प्रकल्पाम ळे शेतकऱ्र्ाांचा आक्रथवक दजाव उांचा्ण्यास मदत क्रमळेल तसेच रोजगाराच्या अप्रत्यक्ष सांधी 

क्रनमावण झाल्र्ाम ळे र्ा भागातील आक्रथवक उलाढाली ांनािी आणखी चालना क्रमळेल. र्ा प्रकल्पाम ळे क्रमळणाऱ्र्ा 

दीघवकालीन लाभाांचा क्र्चार करता, िा प्रकल्प लाभदार्ी ठरू शकेल. 

 

१३. प्रकि्प देखभाि 

आस्नी प्रकल्पातील कमवचारी ्  साखर कारखान्याकडे असलेला कमवचारी ् गव देखभालीसाठी उपलब्ध असेल. 

साखर कारखान्याकडे असलेली प्रर्ोगशाळा र्ा प्रकल्पासाठी देखील ्ापरता रे्ईल. र्ा स व् कामाांसाठी एक 

्ेगळा पर्ाव्रण व्य्स्थापन क्र्भाग स्थापून पर्ाव्रणाची ग ण्त्ता ् ेळो्ेळी तपासणे आ्र्शर्क आिे. र्ा क्र्षर्ी 

अक्रधक ्  क्र्सृ्तत माक्रिती म ख्य अि्ालात देण्यात आली आिे. 
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तक्ता ५: प्रकि्प अांमिबजाविी अांदाजपत्रक 

# प्रकल्प कार्याप्रक्रीर्या  अपेणक्षत कािावधी 

१.  प्रकल्पासाठी पर्ाव्रण क्र्षर्क मांज री  क्रडसेंबर २०२० 

२.  प्रकल्प उभारणीची स र्ात  जाने्ारी २०२१ 

३.  प्रकल्पपूणव िोण्याची अपेक्रक्षत मक्रिना  माचव २०२१  

 

१४. णनष्कषा 

र्ोग्य प्रदूषण क्रनर्ांत्रण तांत्राचा ्ापर, पाण्याचे र्ोग्य क्रनर्ोजन, प न्ावपर ् पर्ाव्रण क्र्षर्क जागरुकता र्ाम ळे 

प्रस्ताक्र्त प्रकल्पाांद्वारे िोणारे प्रदूषण िे अल्प ् प्रदूषण क्रनर्ांत्रण मांडळाने क्रनधाव ररत केलेल्र्ा मर्ावदेतच असेल. 

त्याम ळे सामान्य पररस्टस्थतीमधे्य प्रकल्पाच्या पररसरातील पर्ाव्रणा्र कोणतािी द ष्पररणाम सांभ्त नािी. 

 


