
प्रकल्प साराांश 
आसवानी प्रकल्प ववस्तारीकरण  

(४५ ककलोवलटर प्रती कदन त े१०० ककलोवलटर प्रती कदन)  

 म.ु पो. सोनई ता. नेवासा वि. अहमदनगर  

म.े मळुा सहकारी साखर कारखाना वल. 

 

प्रकल्प प्रवततक  

म.े मळुा सहकारी साखर कारखाना वल,  

म.ु पो. सोनई ता. नेवासा वि. अहमदनगर  



१.० प्रस्तावना  

मे.  मुळा सहकारी साखर कारखाना वलवमटेड हा शेती आधाररत कारखाना असून साखर, सह वीि आवण अल्कोहोल 

पदाथत वनर्ममती केली िाते. मे. मुळा सहकारी साखर कारखाना नोंदणी कां पनी कायदा १९५६ नुसार २७ फेब्रुवारी१९७० 

मध्ये करण्यात आलेली आह.े  कारखान्याची नोंदणी क्र एएनिी/पीआरिी/(अ)टी ३०-७० कद. २७ फेब्रुवारी१९७०. रोिी 

झालेली आह.े कारखान्याना गट नां ८४८ – ८६५, ८६७- ८७२,८८५-८९०, ८९६ आवण ९१९- ९२१  मु .पो सोनई ता. 

नेवासा वि. अहमदनगर, महाराष्ट्र येथे उभारण्यात आलेला आह.े आसवानी प्रकल्पाचे ववस्तारीकरण ४५ ककलो वलटर 

प्रतीकदन ते १०० ककलो वलटर प्रतीकदन ह ेसध्या अवस्तत्वात असणाऱ्या आसवानी प्रकल्पाच्या रिकाणी होणार आह.े  

सध्या साखर कारखान्याची गाळप क्षमता ७५०० प्रती कदन, ३० मेगा वॅट सह ववि वनर्ममती आवण ३० ककलो वलटर 

प्रतीकदन आसवानी प्रकल्प इतकी आह ेतर ३०  ककलो वलटर प्रतीकदन ते ४५ ककलो वलटर प्रतीकदन आसवानी प्रकल्पाचे 

काम प्रगती पथावर आह.े सदर कारखान्यास पयातवरण ववभागाची मांिुरी घेतलेली आह.े  

पयातवरण वन आवण हवामान बदल मांत्रालय,भारत सरकारच्या ईआयए अवधसूचनेनुसार प्रस्ताववत ववस्तारीकरण प्रकल्प 

५(ज) ग्रुपमध्ये वगीकृत आह.ेप्रस्ताववत ववस्तारीकरण प्रकल्पास राज्य पयातवरण सवमती  ,महाराष्ट्र राज्य  याांच्या कडून 

मांिूरी घेणे आव यक आह.े  

त्यानुसार कारखान्याने प्रस्ताववत ववस्तारीकरण प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्य पयातवरण सवमती, महाराष्ट्र राज्य सवमतीकडे 

सादर केला. राज्य पयातवरण सवमतीकडून पयातवरण अभ्यासासािी टीओआर ०४/०१/२१ रोिी प्राप्त झाला. त्यानुसार 

पयातवरण प्रभाव मूल्याांकन अहवाल तयार करण्यात आला आहे. 

१.१ प्रकल्पाचा तपशील  

१.१.१ प्रकल्पाच ेस्थळ  

प्रकल्पाचे स्थळ ह े गट नां ८४८ – ८६५, ८६७- ८७२,८८५-८९०, ८९६ आवण ९१९- ९२१  मु .पो सोनई ता. नेवासा 

वि. अहमदनगर, महाराष्ट्र येथे आह.े  प्रकल्पाचे स्थळ  ह ेग्रामीण भागामध्ये आह ेआवण प्रकल्पा पासून १७ ककमी अांतरावर 

राहुरी रेल्वे स्टेशन व ४० ककमी अहमदनगर आह.े  

 

 

 



 Project Location  



 

 

 

१.१.२ प्रकल्पाची प्रमखु ववैशष्ट े 

अ. क्र वववरण तपशील 

१ प्रकल्पाचे नाव आवण 

पत्ता  

मे.  मुळा सहकारी साखर कारखाना वलवमटेड,  गट नं ८४८ – ८६५ , 

८६७- ८७२ ,८८५-८९० , ८९६ आणि ९१९- ९२१,  पोस्ट-  सोनई ,,  

तालुका नेवासा  , णजल्हा अहमदनगर , महाराष्ट्र   

२ अक्षाांश रेखाांश  १९० २२’ ४५.३९” उ.  ७४० ५०’ २२.४२’’ पू  

३ प्रकल्प क्षमता सध्याचे: ७५०० टीसीडी, सध्याचे  :३० मेगावॅट वीि वनर्ममती 

सध्याचे  :  ४५ केएलपीडी आसवानी  

आसवानी प्रकल्प ववस्तारीकरण ४५ ककलोवलटर  प्रती कदन ते १०० 

ककलोवलटर  प्रती कदन.  

४ नवीन  /ववस्तार  /

आधुवनकीकरण 

आसवानी प्रकल्प ववस्तारीकरण ४५ ककलोवलटर  प्रती कदन ते १०० 

ककलोवलटर  प्रती कदन 

५ सध्याची पयातवरण मांिुरी ७५०० टीसीडी साखर, ३० मेगावॅट क्षमतेचे  सह ववद्युत प्रकल्प 

आवण ४५ केएलपीडी आसवानी  प्रकल्पासािी पयातवरण 

मांत्रालयाकडून प्राप्त प्राप्त झाले. 

६ सांस्थेचे सांववधान सहकारी  वलवमटेड 



७ वषतभरातील कायत 

कदवसाांची सांख्या 

साखर प्रकल्प   :हांगाम  : १८०  कदवस 

सह ववद्युत प्रकल्प  :  २१० कदवस,  

आसवानी  प्रकल्प :२७० कदवस (४५ ककलोवलटर  प्रती कदन) 

३०० कदवस (५५ ककलोवलटर  प्रती कदन) 

 

८ िमीन क्षेत्राची 

आव यकता 

प्रस्ताववत प्रकल्पासािी अवतररक्त िमीन आव यक नाही. 

सध्याचे २८० एकर उपलब्ध आह े

९ पयातवरण मांिुरी  १. साखर कारखाना क्षमता ५५०० टन प्रती कदन , ३० मेगा वॅट 

सह ववि वनर्ममती आवण ३० ककलो वलटर प्रतीकदन ते ४५ ककलो 

वलटर प्रतीकदन आसवानी प्रकल्पाचे ववस्तारीकरण  यासािी  

पयातवरण व वनमांत्रालय, नवी कदल्ली याांच्या कडून पयातवरण 

मांिुरी प्राप्त झाली आह.े  

२. साखर कारखाना क्षमता ५५०० ते ७५०० टन प्रती कदन  

ववस्तारीकरण प्रकल्पासािी पयातवरण ववभाग महाराष्ट्र राज्य 

याांच्या कडून मांिुरी प्राप्त झाली आह.े  

१० मनुष्य बळ  साखर कारखाना : ७९२  

सध्याच्या आसवानी प्रकल्प – २७  

ववस्तारीकरण आसवानी – ४७ 

११ बॉयलरची क्षमता आवण 

इांधन 

ववद्यमान साखर कारखाना व सह वीि वनर्ममती:  ८० टीपीएच  व 

८५ टीपीएच - २ अनुक्रमे स्टॅक उांची ७० व ७५ असे आहते 

इांधन: बगॅस 

प्रस्ताववत आसवानी ववस्तारीकरण – २२ टीपीएच  - ७५ मी 

वचमणी उांची   

इांधन: कोळसा, बगॅस आवण स्लोप  

१२ पाण्याचा स्त्रोत मुळा उिवा कालवा 

१३ पाण्याची आव यकता 

घनमीटर /कदन  

ववद्यमान:  साखर प्रकल्प: ७६० घनमीटर, सह ववद्युत प्रकल्प: १५० 

घनमीटर, आसवानी  प्रकल्प: ३०९ घनमीटर 

आसवानी प्रकल्प ववस्तारासािी: ८३५ घनमीटर  



१४ साांडपाणी  साखर कारखाना : ६७० घनमीटर प्रती कदन , सह ववद्युत प्रकल्प: 

१३० घनमीटर प्रती कदन. साांडपाणी प्रकक्रया कें द्रात  केली िाते.  

आसवानी प्रकल्प:  

ववद्यमान : स्पेंट वाश ३६०  घनमीटर प्रती कदन 

साांडपाणी प्रकक्रया: बायोवमथेनेशन करून एम एम ई द्वारे प्रकक्रया  

केली िाते आवण बायोकां पोस्ट केले िाते.  

ववस्तारीकरण: स्पेंट वाश ४७५ घनमीटर प्रतीकदन  

स्पेंट वॉशची एम एम ई द्वारे प्रकक्रया  केली िाईल ,एकवटलेले स्पेंट 

वॉश २२ रट पी एच बॉयलर सािी इांधन म्हणून वापरले िाईल आवण 

कन्डेंसेट ची प्रकक्रया सी पी यू मध्ये केली िाईल. 

१५ हररतपट्टा  ववद्यमान: ९६.००एकर, सध्याच्या  झाडाांची सांख्या ६४६६८ आह े 

१६ प्रकल्पाचे मूल्य ववस्तारासािी रु .८२५४ लाख  कोटी 

 

१.१.३ प्रस्ताववत ववस्तारीकरण प्रकल्पाची मलूभूत आव यकता 

िमीन: कारखान्याची एकूण २८० एकर िमीन आह.े त्यामध्ये ववद्यमान आसवानी प्रकल्प १३ एकर िमीनीवरती आह.े  

आसवानी प्रकल्पाच्या ववस्तारीकरणासािी ४.६९ एकर िवमनीची आव यकता आह.े ववस्तारीकरणासािी लागणारी 

िमीन कारखान्याकडे उपलब्ध आह.े  

कच्चा माल:   

साखर कारखान्यामधून वनघणारी मळी ही आसवनी मध्ये कच्चा मालाच्या स्वरुपात वापरली िाईल. आसवनी 

प्रकल्पामध्ये तयार होणारे अल्कोहोल चे रासायवनक उद्योग, फामातस्युरटकल उद्योग आवण इथॅनॉल म्हणून ववववध उपयोग 

आहते. प्रस्ताववत ववस्तारीकरण (५५ ककलो वलटर प्रती कदन आसवनी) सािी आव यक असणार् या मळीचे प्रमाण 

७०२०० मेरिक टन ह ेइतके आह ेआवण २४००० मेरिक टन मळी ४५ ककलो वलटर प्रती कदन आसवनी सािी आव यक 

आह.े  

पाणी: प्रकल्पाला शुद्ध पाण्याची गरि ११५९ घनांमीटर प्रती कदवस इतकी आह े ( ववद्यमान ३२४ घनांमीटर 

प्रती कदवस आवण ववस्तारीकरण ८३५ घनांमीटर प्रती कदवस ) ह े पाणी मुळा उिवा कालवा मधून घेण्यात 

येईल.कारखान्याने पाणी उचलण्यासािी ची परवाांगी पािबांधारे ववभागाकडून घेतललेी आह.े 

उिात : वाफ आवण वीि वह २२ टीपीएच बॉयलर आवण २ मेगावॅट टबातइन मधून पुरवली िाईल. 

ववस्तारीकरणासािी १४५५ ककलोवॅट वीि आव यकता आह.े  

इांधन : २२ टीपीएच बॉयलर सािी बगॅस, कोळसा आवण स्पेंटवॉशचा इांधनच्या स्वरुपात वापर करण्यात येईल 

मनषु्यबळ:बाांधकाम दरम्यान:५० व्यक्ती आवण  



ऑपरेशन दरम्यान :  

 सध्याच्या आसवानी प्रकल्प – २७  

 ववस्तारीकरण आसवानी – ४७ 

प्रकल्प ककमांत : 

५५ ककलोवलटर प्रती कदन आसवनी प्रकल्प ववस्तारीकरणासािी ८२५४.६८ लाख इतका भाांडवली खचत येणार आह.े 

ववस्तारीकरण ह े१२ मवहन्यामध्ये शासनाच्या सवत परवानग्या घेऊन पूणत केला िाईल.  पयातवरण व्यवस्थापनासािी 

एकून खचत रु.११००  लाख आह,े कारखान्यासािी आवती खचत रु.५६.६ लाख प्रती वषत आह.े  

१.१.४  ईथनॅॉल उत्पादन प्रकक्रया : 

कारखान्याच्या ताज्या मळीतही कबोदके आहते.मळीत पाणी वमसळून यीस्ट िीवाणूांच्या सहाय्याने ककण्वन 

कक्रया एका टाकीत केली िाते .त्याला लागणारी िीवनसत्त्वे पुरवली िातात .नांतर ऊध्वतपातनाने ईथॅनॉल 

वमळवले िाते. 

ऊधतपातन प्रकक्रयेचे स्वरूप : 

 मळी प्रकक्रया  

 ककण्वन प्रकक्रया  

 ऊधतपातन प्रककया 
 

१.२  पयातवरण अभ्यास 

प्रस्ताववत प्रकल्पाच्या पररसरातील भौवतक वैवशष्ये आवण ववद्यमान पयातवरणीय पररवस्थतीचे  सवेक्षण 

ऑक्टोबर २०२० ते वडसेंबर २०२० या कालावधीत केले आह.े 

१.२.१  अभ्यास क्षते्राच े पयातवरण मावहती: प्रस्ताववत प्रकल्प ग्रामीण भागामध्ये आहे . अभ्यास क्षेत्राची 

वैवशष्ये खालील तक्त्यामध्ये वणतन केली आहते. 

 

ववशेष  तपशील 

अक्षाांश १९० २२’ ४५.३९” उ.   

रेखाांश  ७४० ५०’ २२.४२’’ पू 

पत्ता 
मे.  मुळा सहकारी साखर कारखाना वलवमटेड,  गट नां ८४८ – 

८६५, ८६७- ८७२,८८५-८९०, ८९६ आवण ९१९- ९२१,  



पोस्ट-  सोनई,,  तालुका नेवासा  , विल्हा  

अहमदनगर, महाराष्ट्र 

सरासरी समुद्रसपाटीपासूनची सरासरी उांची 

म्हणिे समुद्र पातळी 

५३२.६२ मी समुद्र पातळी पासून  

 

हवामान  

कमाल तापमान; ३८.९ अांश से.  

ककमान तापमान ११.७ अांश से. 

सरासरी पाऊस ; ६०० मी मी 

सध्याचा िमीन वापर  साखर कारखाना सह वीि वनर्ममती आवण आसवानी प्रकल्प  

दळवळण मागत रोड  

िवळचा महामागत  
अहमदनगर- औरांगाबाद राज्य मागत -६०  -- ५ककमी  

 

िवळची रेल्वे स्टेशन राहुरी१७ ककमी 

िवळचा ववमानतळ वशडी ७० ककमी  

िवळचे शहर अहमदनगर ४० ककमी  

विल्हाचे रिकाण  अहमदनगर ४० ककमी 

गाव  सोनई  

िवळचा नदी / पाणी सािा मुळा उिवा कालवा  

धार्ममक / ऐवतहावसक रिकाण नाही 

पुरातत्व स्मारक नाही 

पयातवरणीय सांवेदनशील क्षेत्र / आरवक्षत वने नाही 

सेवस्मक झोन ३ 

 

 

  



 

  



वातावरणीय वाय ूगणुवत्ता 
 

अभ्यास क्षेत्रातील सभोवतालची हवा गुणवत्ता समिून घेण्यासािी, आि स्थान वनवडले गेले आवण हवा गुणवत्ता 

सवेक्षण ऑक्टोबर ते वडसेंबर २०२० या दरम्यान करण्यात आले . 

MP01:  सवातत िास्त ६८ μg / m 3 चे प्रमाण प्रकल्पाच्या रिकाणी (AAA-0) तसेच सवातत कमी ४० μg / m 3 

धनगरवाडी गावात  ( AAQ-3) आढळून आले. तपासणी वनकालवरून अस े वनष्कषतत होते की प्रकल्पाच्या 

कक्रयाकलाप आवण वाहनाांच्या हालचालीमुळे प्रकलपाच्या रिकाणी प्रमाण िास्त आढळून आले . कें द्रीय प्रदषूण 

वनयांत्रण मांडळ वनधातररत,२४ तास सरासरीसािी PM10 ची मानक मयातदा १००μg / m3 आह,े ववश्लेषण 

केलेल्या सवत नमून्याांच ेप्रमाण कें द्रीय प्रदषूण वनयांत्रण मांडळच्या मानकमयातदपेेक्षा कमी आह.े 

MP5.2 : सवातत िास्त प्रमाण प्रकल्पाच्या रिकाणी २८ μg / m3 आढळून आले आवण सवातत कमी प्रमाण  

धनगरवाडी १६.० μg / m 3 आढळून आल.े २४ तास प्रवत तास सरासरी MP5.2  ची मानक मयातदा ६० μg / m3 

आह,े सवत रिकाणी MP5.2  एकाग्रता अनमुत मानके खाली होती. 

2O2 : सवातत िास्त मूल्य घोडेगाव यथेे २३ μg / m3 आवण सवातत कमी  लोहगेाव  आवण धनगरवाडी  मधील १० 

μg / m 3
 मूल्य नोंदीवण्यात आले. 

xON : सवातत िास्त प्रमाण शनी शशगणापूर २८ µg/m
3  नोंदीवण्यात आले आवण सवातत कमी मूल्य १२µg/m

3
  

लोहगेाव  मध्ये  नोंदीवण्यात आले. 

CO: सवातत िास्त मूल्य १.७ mg/m
3
 सोनई  आवण सवातत कमी मूल्य ०.५ mg/m

3
 धनगरवाडी मध्ये 

नोंदीवण्यात आले .सवत वनरीक्षणीय CO मलू्य मयातदते आहते; 

वातावरणीय ध्वनी पातळी गणुवत्ता 

पयातवरण वन आवण हवामान बदल मांत्रालय आवण कें द्रीय प्रदषूण वनयांत्रण मांडळच्या तत्वाांनुसार ध्वनी 

पातळीची गणुवत्ता तपासण्यात आली.ध्वनी पातळी समिून घणे्यासािी, आि स्थाने वनवडण्यात आली . ध्वनी 

सवेक्षण वेळ ०६.०० ते २२.०० तास आवण रात्र वळे – २२.०० ते ०६.०० तासाांपयंत केले होते. वमळालेल्या 

पररणामाांची तुलना ध्वनी  प्रदषूण वनयम २००० च्या तुलनेत केली गेली आह े .प्रकल्पाच्या कक्रयाकलापाांमुळे 

आवण वाहनाांच्या हालचालीमुळे प्रकल्पाच्या रिकाणी उच्च आवािाचा स्तर रेकॉडत केला गेला आह.े 

पाणी गणुवत्ता 

१० ककमी वत्रज्यामध्ये भूतलावरील पाणी तपासणी सािी ६ रिकाणाहून नमुने गोळा केले गेले आवण भूिल 

तपासणी सािी ७ वेगवेगळ्या रिकाणाहून नमुने गोळा केले गेले  

भतूलावरील पाणी : 

 साम ू: पाण्याचा साम ूहा ७.८ ते ८.२ दरम्यान आढळला  



 ववरघळेल्या पदाथत’: ववरघळेल्या पदाथातचे प्रमाण १७२  वमलीग्राम  /वल ते ६६० वमलीग्राम  /वल इतके 

आढळले.  

 बीओडी: घेतेलेल्या ६ पाण्याच्या नुमुन्या पैकी ४ नमुन्यामध्ये बीओडी चेप्रमाण ३ वमलीग्राम/ली पेक्षा 

कमी आढळल.े  

 सीओडी: सीओडीच ेप्रमाण १२ त े३२ वमलीग्राम/ली च्या दरम्यान आढळले. 

 क्लोराइड; क्लोराइडचे प्रमाण ह े१९ ते८१ वमलीग्राम/ली च्या दरम्यान आढळले. 

 सल्फेट: सल्फेटचे प्रमाण ह े१८ ते १२० वमलीग्राम/ली च्या दरम्यान आढळले. 

भिूल गणुवत्ता 

 पाणी गुणवत्ता तपासणीसािी घेतलेल्या ७ नमून्याांमध्ये सामु ७.६ ते ८.१२ दरम्यान आढळून आला . 

 ववरघळेल्या पदाथत’: ववरघळेल्या पदाथातचे प्रमाण ३८८  वमलीग्राम  /वल ते ६८० वमलीग्राम  /वल इतके 

आढळले.  

 िडत्व :एकूण पाण्याचे  िडत्व २१६ते ४९२ वमलीग्राम  /वल च्या दरम्यान आढळले.  

 क्लोराइड; क्लोराइडचे प्रमाण ह े६८  त े११३ वमलीग्राम/ली च्या दरम्यान आढळल.े 

 सल्फेट: सल्फेटचे प्रमाण ह े४६  त े१२४ वमलीग्राम/ली च्या दरम्यान आढळले 

मातीची गणुवत्ता 

 एकूण ८ नमून्याांमद्ध ेपीएचचे प्रमाण ७.0 ते ८.0 आढळून आले. 

 मातीची पाणी धारण क्षमता ही अवतशय महत्वाची कृषी वैवशष्य ेआहे .सवत िवमनीतील नमुने  अस े

दशतववतात की माती  चाांगल्या पाणी सािववण्याची क्षमता असलेली आह.े  

 िवमनीतील िवैवक पदाथाचं ेप्रमाण ०.६ ते १.२  %आहे.   

 तसेच नत्र , स्पुरद  आवण पालाश च ेप्रमाण  १२३ ते १५० ककलो /ह े , ५६ त े८६ ककलो /ह ेआवण 

२३६ ते ३८२ ककलो /ह ेअनकु्रमे आढळले. 

वनस्पती आवण प्राणी 

१० ककमी त्रीिेच्या क्षेत्रामध्ये  वनस्पती आवण प्राणी सवेक्षण करण्यात आले. या अभ्यासानुसार ४० झाडाांच्या 

प्रिाती , ३ वेल वगीय , ११ हरबि , १८ झुडुपेच्या प्रिाती आवण ५ गवत वगीय  वनस्पतीच्या प्रिाती 

आढळून आल्या. त्यामध्ये वनम, बाभूळ, घाणेर, रुई ,िास्वांद, वड, शपपळ, उांबर, गुलमोहर, वनरगुडी इ. 

वनस्पती आढळल्या.  

सस्तन प्राण्याच्या ८ प्रिाती, पक्ष्याच्या २० प्रिाती, सरपटनाऱ्या प्राण्याच्या ६ प्रिाती आवण १३ 

फुलपाखरानच्या प्रिाती आढळून आल्या.  

. 

 



सामाविक आर्मथक सवेक्षण 

१० ककमी अभ्यास क्षेत्रामध्ये  गावे आहते . भारताच्या २०११ च्या िनगणनेनुसार अभ्यास क्षेत्रा मध्ये एकून 

लोकसांख्या ९५३४३ आह.े क्षेत्राचा व्यावसावयक नमुना दशतववतो की मुख्य  +साधारण आवण बेरोिगाराांची 

टके्कवारी अनुक्रमे ४८.७  %आवण ५१.३  %आहे . मुख्य कामगाराांमध्ये बहुसांख्य शेतकरी आहते, त्यानांतर 

शेतमिूर आवण  इतर कामगार आहते.  

१.३ प्रभाव आवण उपायोिना  

१.३.१  वाय ूवातावरणावरील प्रभाव 

 ववद्यमान ८५ टीपीएच बॉयलरसािी ७५ मी उांचीची वचमणी आवण८२ टीपीएच बॉयलरसािी ७० मी  

उांचीची वचमणी  आवण ईएसपी यांत्रणाना बसववण्यात आली आह.े 

 २२ टीपीएच इनसीनरेष्ण बॉयलर प्रस्ताववत आह.े  

 २२ टीपीएच इनसीनरेष्ण बॉयलरसािी  ७५ मी उांचीची वचमणी आांनी  ईएसपी यांत्रणाना बसववण्यात 

येईल . 

 प्रकक्रयेमधून तयार होणाऱ्या ४४ टन प्रती कदन काबतन डायऑक्साईड सािी काबतन डायऑक्साईड पलाांट 

उभारला िाईल 

 ऑनलाइन सतत वनरांतर दखेरेख प्रणाली स्थावपत केली गेली आह े आवण सीपीसीबी मागतदशतक 

तत्त्वाांनुसार प्रदषूण वनयांत्रण मांडळाशी िोडली गलेी आह े

१.३.२ पाणी आवण साांडपाणी व्यवस्थापन 

 प्रस्ताववत ववस्तारीकरणासािी पाण्याची आवशकता ८३५ घन मी /कदन इतकी आह.े  

 ४५ ककलो वलटर प्रती कदन आसवानी प्रकल्पातून ४५३ घन मी इतके स्पेंट वाश वनमातण होणार आह.े 

त्याांची प्रकक्रया बायोमेथेनशेन, एम एम ई द्वारे प्रकक्रया करून बायोकां पोस्टीग केले िाईल.  एम एम ई 

मधून वनघणारे कां डेनसेट सीपीयु मध्ये प्रकक्रया करून पुन्हा वापरले िाईल. 

 ५५ ककलो वलटर प्रती कदन आसवानी प्रकल्पातून ४७५ घन मी इतके स्पेंट वाश वनमातण होणार आह.े 

 स्पेंट वॉशची एम एम ई द्वारे प्रकक्रया केली िाईल आवण कन्डेंसेट ची प्रकक्रया सी पी यू मध्ये केली 

िाईल ,एकवटललेे स्पेंट वॉश २२ रट पी एच बॉयलरसािी इांधन म्हणनू परत वापरले िाईल. 

 वनयवमत पाणी गणुवत्ता वनयांत्रण कें द्रीय प्रदषूण वनयांत्रण मांडळ आवण पयातवरण वन आवण हवामान 

बदल मांत्रालय याांनी वनवित केलेल्या मानकाांनुसार केले िाईल 

१.३.३ घन कचरा व्यवस्थापन 



 ९६ टन प्रती कदन इतके एकवटलेले स्पेंट वॉश बायोमेथेनशेन आवण एम एम ई द्वारे प्रकक्रया करून त्याचे 

बायोकां पोस्टीग केले िाईल.  

 २२ रट पी एच बॉयलर मध्ये कोळसा, बगॅस आवण स्लोप  इधन म्हणून वापरले िाणार आह.े  त्यामधून 

तयार होणारी राख वीट  वनर्ममतीसािी ववक्री केली िाईल.  

१.४ पयातवरणीय व्यवस्थापन आराखडा व खचत 

पयातवरण व्यवस्थापन योिनेमध्ये पयातवरणावरील दषु्पररणाम कमी करण्यासािी सांरक्षण व सांवांधनातच्या उपाय 

योिना राबववण्यात येतील त्यासािी कारखान्याचे व्यवस्थापन मांडळ वेळोवेळी आव यक ती उपाययोिना 

राबवतील 

पयातवरणीय व्यवस्थापन अांदािपत्र 

 

अ. क्रां . तपशील भाांडवली खचत 

रु. लाख 

आवती खचत 

रु. लाख (प्रवत वार्मषक)  

१ वायु प्रदषूण वनयांत्रण सांयांत्रणा    

 वचमणी ७०.० ५.० 

 ईएसपी १२०.० १०.० 

 काबतन डायऑक्साईड पलाांट  ३००.० ५.० 

२ साांडपाणी व्यवस्थापन    
 एमईई ४००.० १०.० 
 सीपीयू १५०.० १०.० 
३ घन कचरा व्यवस्थापन १५.० ५.० 
४ हररत पट्टा ववकास - ५.० 
५ पयातवरण सवेक्षण ( हवा, पाणी माती, 

ध्वनी इ. )  

 ३.६० 

६ रेन वॉटर हावेशस्टग २५.० २.० 
७ आरोग्य आवण सुरवक्षतता  ५.० १.० 
८ ऑनलाइन सतत वनरांतर दखेरेख प्रणाली १५.० २.० 
 एकूण ११००.० ५६.६ 

 

 

 

 


