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कार्यकारी साराांश 

पररचर् 

मे/सस क्लास-वन ॲग्रो बायोटेक आणण िटीलायझसस प्रा. लल.(क्लासवन)ला 23 ऑक्टोबर 2013 रोजी 
कायदेशीरपणे स्थापपत झाली आणण कॉपोरेट अिेअसस मंत्रालया द्वारे जारी केलेल्या (MCA)  अंतर्सत 
आरओसी द्वारे प्रमाणणत करण्यात आली आहे. कंपनी अनेक प्रकारच्या सेंर्िय दाणेदार खतांचा व्यापार करत े

आणण महाराष्ट्रात त्याच े पवस्ततृ जाळे आहे. क्लासवनचा पवद्यमान प्लँट र्ट क्र. 2148, पोस्ट-येळावी, 
तालुका-तासर्ाव, जजल्हा-सारं्ली, महाराष्ट्र-416319 येथ े आहे. या युननट मध्ये जजप्सम दाणदेार खत व 

पावडर, मायक्रोन्युरीएंटस ग्रेड I, एनपीके दाणदेार खत आणण एसएसपी दाणदेार खत व पावडर यांचे उत्पादन 

घेतले जात,े याची एकूण क्षमता 250 MTPA आहे. पवद्यमान जमीन 1.67 हेक्टर इतकी पसरलेली आहे आणण 

जलमनीचा वापर औदयोगर्क वापरासाठी करण्यासाठी लार्णारे बदल करण्यात आल े आहेत. युननट 

चालवण्यासाठी एमपीसीबीने वैध संमती र्दलेली आहे, संमती क्र. MPCB/RO/KOP/SROS/KP-17762-

20/613/3007/22 ही 31/10/2022 पयतं वैध आहे. पवपवध प्रकारच्या दाणेदार खताचे उत्पादन हे युननट घेत 

आहे, त्यामुळे EIA अगधसूचना, 2006 नुसार व संबंगधत सुधारणांनुसार, पवद्यमान प्लँटसाठी पयासवरणीय 

मंजुरी लारू् होत नाही. 

सध्याच्या बाजारपेठेतील पवपवध प्रकारच्या खताचंी मार्णी आणण कृषी उद्योर्ातील ताज्या 
पररजस्थतीनुसार, क्लासवनने सध्याच्या युननट मध्ये एसएसपी खतासाठी 300 MTPD आणण जीएसएसपी 
खता साठी 200 MTPD  उत्पादन घेण्यासाठी पवस्ताराचा व आधुननकीकरणाचा प्रस्ताव ठेवला आहे.  

प्रस्तापवत पवस्ताराच्या आवश्यकता पूणस करण्यासाठी पवद्यमान प्लँटमध्ये आधीच्या ऑनसाइट व 

ऑिसाइट सुपवधांमध्ये योग्य प्रकारे पवस्तार केला जाईल/सुधारणा केल्या जातील. EIA अगधसूचना 2006 व 

त्यानंतरच्या दरुूस्तीनुसार, प्रस्तापवत पवस्तारीत प्रकल्प उपक्रम 5 (अ) अंतर्सत म्हणजेच, रासायननक 

खतांमध्ये येतो आणण शे्रणी ब अंतर्सत पयासवरणीय मंजुरी आधी घेणे आवश्यक आहे.  प्रकल्प साइट 

अगधसूगचत औदयोगर्क क्षते्राच्या बाहेर असल्यामुळे, सावसजननक सुनावणी/सावसजननक सल्ला या 
प्रकल्पासाठी लारू् आहे. 27.01.2021 रोजी SEIAA/SEAC, महाराष्ट्र येथे TOR च्या मंजुरीसाठी अजस 
पाठवण्यात आला होता आणण तारीख 28.04.2021 रोजीच्या SIA/MH/IND3/60280/2021     पत्रानुसार  

संदर्स अटी प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. प्रकल्पाचा तपशील खाली र्दलेला आहेः  

 

 

स. नां. विलशष्ट्ट रु्ननट प्रस्तावित 
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स. नां. विलशष्ट्ट रु्ननट प्रस्तावित 

1. प्रकल्प जस्थती(नवीन/पवस्तारीत/सुधारीत) - ब्राऊनफिल्ड प्रकल्प 

2. 
उत्पार्दत केली जाणारी 
उत्पादने व क्षमता 

SSP MTPD 300 

GSSP MTPD 200 

3. जलमनीचे एकूण क्षते्र हेक्टर 1.67 

4. ग्रीन बेल्ट क्षेत्र हेक्टर 0.55 

5. ताज्या पाण्याची आवश्यकता KLD 

93  

(स्त्रोतः कृष्ट्णा नदीचे 
पषृ्ट्ठर्ार्ीय पाणी/टँकरच ेपाणी) 

6. पररसरा बाहेर सांडपाणी सोडण े KLD 0 (ZLD प्रकल्प) 

7. वीजपुरवठ्याची र्रज KVA 
750 

(स्त्रोतः MSEDCL) 

8. पॉवर बॅक अप KVA  250 KVAचा 1 DG सटे  

9. मनुष्ट्यबळाची र्रज क्र. 
बांधकामाच्या जस्थतीत 50 आणण 

चालवण्याच्या जस्थतीत 200 

10. 
पयासवरणीय ननयंत्रण उपकरणासह प्रकल्प 

फकंमत 
रु. करोड 17.07 

पर्ायिरिाचे िियन 

1 डडसेंबर 2020 ते 28 िेबु्रवारी 2021 या कालावधी साठी बेसलाइन पयासवरणीय डेटा ननमीती करण्यात आली 
आहे. प्रस्तापवत प्लँटच्या आसपासच्या पररघातील 10-फकमीचे अभ्यास क्षते्र हे EIA  अभ्यास क्षते्राचे प्रर्ाव 

क्षेत्र समजल ेजात.े 

1. साइटची िैलशष्ट््रे्  

हे युननट र्ट क्र. 2148, पोस्ट-येळावी, तालुका-तासर्ाव, जजल्हा-सांर्ली, महाराष्ट्र-416319 येथे स्थापपत 

आहे. तासर्ाव तालुका एचक्यूच्या उत्तरपूवस र्दशेला 6.2 फकमी. वर ही साइट आहे आणण राज्य महामार्स -75 

शी 1.42 फकमी. वर उत्तरपूवस र्दशेला ती जोडलेली आहे आणण राज्य महामार्स-136 ला कंुडल-सांर्ली रस्त्याने 

दक्षक्षणेकडे जोडलेली आहे. प्रकल्प साइट पासून जवळचे रेल्वसे्टेशन लर्लवडी रेल्वे स्टेशन दक्षक्षणपजश्चमेकडे, 

4.5 फकलम. वर आहे आणण जवळचा पवमानतळ  50 फकमी. वर दक्षक्षणपजश्चमेकडे कोल्हापूर पवमानतळ आहे. 

  प्लँट साइटच्या 10फकमी. च्या पररघात नॅशनल पाकस , अर्यारण्ये, हत्ती/व्याघ्र प्रकल्प, वन्य जीवाचं े

स्थलांतर मार्स,  दलदलीच्या जार्ा यासारख्या पयासवरणीय संवेदनशील घटक नाहीत. तथापप,   प्रकल्प 

साइटच्या पूवेकडे येरळा नदी 2.7 फकमी. वरून, कृष्ट्णा नदी 7.5 फकमीवरून दक्षक्षणपजश्चमेकडे वहात आहेत 

आणण सार्रेश्वर अर्यारण्य प्रकल्प साइटच्या 15.81 फकमी.  वर उत्तरपजश्चमेला आहे.  
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2. टोपोग्राफी  
साइटची टोपोग्रािी जवळपास सपाट आहे आणण साइटची उंची समिुसपाटीपासून 584 ते 585मीटर 

(amsl)च्या मध्ये आहे. प्रस्तापवत साइटची 10 फकमी च्या क्षते्राची टोपोग्रािी फकंगचत खालीवर आहे. 

साइटच्या सर्ोवतालच्या पररसराची उंची 540-635 मीटर एएमएसएलच्या मध्ये आहे. 

3. हिामान आणि  हिामानशास्त्र (IMD)  

तापमान- डडसेंबर, जानेवारी आणण िेबु्रवारी थंडीचे मर्हने आहेत, या मर्हन्यात दररोजचे फकमान तापमान 

जवळपास 14.4 से. असते आणण दररोजचे कमाल तापमान जवळपास 34.1 से. असते. एपप्रल आणण मे मर्हने 

सवासत र्रम मर्हने असतात, या मर्हन्यात दररोजचे कमाल तापमान जवळपास 37.3 से आणण दररोजच े

फकमान तापपमान जवळपास 22.2 से. असते.  

सापेक्ष आिसता- या क्षेत्रातील हवा साधारणपण े दमट असते. आिसता पातळी 30-88 %च्या मध्ये आहे. 

पावसाळी हंर्ामात कमाल आिसता  88 % असते.  

पाऊस-एकूण वापषसक पाऊस 681.8 लममी. इतका आहे. जलैु ते सप्टेंबर दरम्यान वापषसक पावसाच्या 77 % 

पेक्षा जास्त पाऊस पडतो.  

हवेचा वेर्- हवेचा वेर् जास्त करून 1.2 ते 5.3 फकमी/तास सवस मर्हन्यात असतो. उन्हाळ्यात वाऱ्याचा वरे् 

बहुतेक 2.8-5.3 फकमी/तास असतो, तर पावसाळ्यात तो 4.4 ते 5.0 फकमी/तास असतो आणण र्हवाळ्यात 

वाऱ्याचा वेर् 2.2 ते 2.4 फकमी/तास इतका असतो. 

हवेची र्दशा- र्हवाळ्यात हवेची  मुख्य र्दशा पूवस असत.े रार्हलेल्या हंर्ामात वारा पजश्चमेकडून वहात असतो.  

4. भूकां पशीलता  
र्ारतीय मानक ब्युरोच्या पवद्यमाने(बीआयएस कोडः)तज्ञ सलमतीने तयार केलेल्या र्ारतीय नकाशाच्या 
रू्कंपीय पवर्ार्ानुसार, टेक्टॉननक वैलशष्ट््ये आणण रू्तकाळातील रू्कंपाच्या रेकॉडसच्या आधारे. कोडः IS: 

1893: र्ार् I 2002 , हे प्रकल्प क्षते्र रू्कंपाच्या झोन IV मध्ये येत.े अशाप्रकारे, ते मािक ते नुकसानदायी 
रू्कंप क्षते्रात येत.े 

5. जमीनिापर  

ररमोट सेजन्संर् डेटा वापरून जमीन वापराचे पवश्लेषण केले होते. पध्दतशीर डडजीटल इमेजजंर् वर आधारीत 

अथस लावण्याचा वापर जमीन वापराच्या प्रतवारी वणसन करण्यासाठी केला आहे. अस ेआढळून आल ेहोत ेकी 
अभ्यास क्षेत्रामधील जलमनीच्या 80.45 %जमीन ही शेतजमीन आहे आणण 4.18 % वसाहतीसाठी वापरण्यात 

आली आहे. बाकीची 0.85%, 0.25%, 3.55%, 3.25%, 5.68% आणण1.80% जलमन ही अनुक्रमे औद्योगर्क 
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क्षेत्र, पाण्याचे साठे, झुडपे नसलेली जमीन, नदी, झाडेझुडपे आणण र्ाजीपाल्यासाठी मोकळी जार्ा आहे. 

6. माती 
अभ्यास क्षते्रातील सहा र्ठकाणचे मातीच्या नमुने घेण्यात आले आहेत. पोतानुसार, अभ्यास क्षेत्रातील माती 
वालुकामय गचकणमाती आणण गचकणमाती आहे अस ेआढळून आल ेआहे. 1.121 ते 1.298 गॅ्र/सेमी3 च्या 
शे्रणीमध्ये मातीची घनता मोठ्या प्रमाणात आढळून आली होती. अभ्यास क्षेत्रातील मातीची पाणी धरून 

ठेवण्याची क्षमता 25 ते 38 %इतकी आढळून आली होती. पषृ्ट्ठर्ार्ीय मातीतील उपलब्ध नायरोजन घटक 

155 ते 378 फकगॅ्र/हेक्टर च्या दरम्यान आहे, त्यामुळे अस ेर्दसून येत ेकी मातीमध्ये नायरोजन घटक कमी ते 

मध्यम प्रमाणात आहे. मातीमध्ये िॉस्िरसची उपलब्धता 30.8व 68.8 फकगॅ्र/हेक्टर दरम्यान आहे, त्यामुळे 

अस े र्दसून येत ेकी मातीत िॉस्िरसचा घटक उच्च प्रमाणात उपलब्ध आहे. या मातीतील पोटॅलशयमचा 
घटक 132 ते 197 फकगॅ्र/हेक्टर दरम्यान आहे, त्यामुळे अस े र्दसून येत ेकी मातीतील पोटॅलशयमचा घटक 

मध्यम प्रमाणात आहे. एकंदरीत, अभ्यास क्षेत्रातील माती मािक प्रमाणात सुपीक आहे. 

7. पािी 
आठ रू्जल नमुने आणण दोन पषृ्ट्ठर्ार्ीय पाण्याच े नमुने अभ्यास कालावधीत साइटच्या वेर्वेर्ळ्या 
र्ठकाणाहून(प्रकल्प साइटच्या जवळील रू्जल, येळावी र्ाव, नेहरू नर्र, तुची र्ाव, जेळुवाडी र्ाव, 
नार्ाव ननमानी, तावदरवाडी र्ाव आणण बांबवडे र्ाव आणण दक्षक्षणपजश्चमेला- लर्लवडी जवळची 
कृष्ट्णा नदी आणण आमनापूर जवळची कृष्ट्णा नदी) र्ोळा करण्यात आल ेहोत.े पाण्याचे नमुने र्ौनतक 

रासायननक मापदंड आणण बॅक्टेररयॉलॉजजकल मापदंडा साठी तपासण्यात आल े होत.े एकंदरीत, रू्जल 

नमुन्याच ेमापदंड र्ारतीय मानक आयएस च्या परवानर्ी असलेल्या मयासदेच्या आत आहेतः सवस र्ठकाणी 
IS: 10500-2012. रू्जल नमुन्यांमध्ये कोणतेही जड धातूपवषयक आणण जीवाणपुवषयक प्रदषूण आढळून 

आल ेनाही. जीवाणूपवषयक आणण जड धातूपवषयक प्रदषूण पषृ्ट्ठर्ार्ीय पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये आढळून 

आल ेहोत.े तथापप, पषृ्ट्ठर्ार्ीय पाणी सीपीसीबीच्या सी ननकषाचे सवोत्तम ननयुक्त वापर करत असल्याच े

आढळून आल ेआहे(म्हणजेच पारंपाररक उपचार आणण ननजतुंकीकरणानंतर पेयजलाचा स्त्रोत).  

8. हिेची गुिित्ता  
प्रबळ वाऱ्याची र्दशा, लोकसखं्येचे क्षेत्र आणण संवेदनशील ररसेप्टसस याचंा पवचार करून अभ्यास क्षते्रामध्ये 

आठ र्ठकाणी एएक्यू मॉननटरररं् केल ेर्ेले.  MoEF जीओएल अगधसूचना तारीख 16.11.2009, द्वारे ननदेलशत 

केलेल्या राष्ट्रीय सर्ोवताल हवा रु्णवत्ता मानकांशी तुलना करून सर्ोवताल हवा रु्णवते्तच्या ननष्ट्कषासवर 

देखरेख केली होती.. PM10, PM2.5, SO2, NOX, CO आणण NH3 ची जास्तीत जास्त एकत्रीकरण होत े

अनुक्रमे  96 µg/m3, 49 µg/m3, 9.7 µg/m3, 20.6 µg/m3, 0.82 µg/m3आणण 27.7 mg/m3. 

9. ध्िनी 
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वाहने आणण काही औद्योगर्क कामालंशवाय तथेे कोणताही मुख्य आवाजाचा स्त्रोत नाही. आणण प्रकल्प 

साइटवर सवस प्रफक्रया उपकरणे एका बंर्दस्त शेड मध्ये स्थापन केलेली आहेत.  ध्वनन पातळी र्दवसाच्या 
वेळी 48.6 dB(A) ते 62.2 dB(A) आणण रात्रीच्या वेळी 40.4 dB(A) ते 54.2 dB(A) इतकी आहे. सवस देखरेख 

स्टेशन मधील आवाजाची पातळी सुचवण्यात आलेल्या मयासदेच्या आत असल्याचे आढळून आल े आहे. 

अभ्यास क्षते्रातील सर्ोवताल आवाजाची पातळी ही सुचवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय सर्ोवताल ध्वनन रु्णवत्ता 
मानकाच्या आत असल्याचे आढळून आल ेआहे, संबंगधत ननवासी क्षते्रातील (र्दवसाच्या वेळी 55 Leq dB(A) 

आणण रात्रीच्या वेळी 45 Leq dB(A) मानक), व्यावसानयक क्षते्र(र्दवसाच्या वेळी 65 Leq dB (A)आणण रात्रीच्या 
वेळी 55 Leq dB(A) मानके) आणण औद्योगर्क क्षेत्र(र्दवसाच्या वेळी 75 LeqdB(A) आणण रात्रीच्या वळेी 70 

Leq dB(A) मानके). 

10. जैविक पर्ायिरि 

आधाररू्त अभ्यासाच्या वेळी आधीच्या पयासवरणीय वातावरणासाठी आधाररू्त अभ्यास करण्यात आला 
होता.  शेताच्या नमुन्यांच्या प्रयत्नांमध्ये प्रस्तापवत प्रकल्प साइट आणण प्रस्तापवत साइटच्या र्ोवतालचा 
10 फकमी पररसर समापवष्ट्ट आहे. प्रस्तापवत साइटच्या 10 फकमी क्षेत्रातील बहुतेक जमीन ही शेती खाली आहे.    

फ्लोराः प्रकल्प साइटच्या र्ोवतालचा 2 फकमी क्षेत्र हे कोअर झोन मानल े र्ेले आहे. कोअर झोन मध्ये 

आढळणाऱ्या सामान्य झाडाचंे प्रकार आहेत बारू्ळ, पपपंळ, एि. बेंर्लेजन्सस, कॅलशया फिश्चुला, बेलिळ, 

गचचं, अल्बेणझया लबे्बेक, आणण डाल्बेजजसया लॅर्टजोललया. वनौषधी आणण झुडुपे प्रजाती झॅजन्थयम 

स्ुमेररयम, नेररयम इंडडकम, पाथेननयम एसपीपी. कॅलोरोपपस प्रोसेरा, लँटाना कॅमारा, पवटेक्स न्युरंु्डो, 
णझजजिस मॉररलशयाना, कॅनाबबस सॅर्टवा,  आणण काही र्वताच्या प्रजाती.  सूचीबध्द तसेच ननरीक्षण केल्या 
र्ेलेल्या झाडांच्या प्रजातीचंे र्ारतीय झाडांचे रेड डेटा बुक (बोटॅननकल सव्हे ऑि इंडडया) मध्ये तपासणी 
केलेली आहे. अभ्यास क्षेत्राच्या कोअर झोन आणण बिर इम्पॅक्ट झोनमध्ये कोणतीही नामशेष, लुप्तप्राय, 

असुरक्षक्षत, दलुमसळ आणण / फकंवा र्ंर्ीर िुलांच्या प्रजाती आढळल्या नाहीत.  

प्राणीजातः प्रस्तापवत साइटच्या आसपासचे 10 फकमी क्षते्र हे ग्रामीण आणण शहरी वसाहतींचे लमश्रण आहे. 

सध्या येथे कोणतेही जंर्ल अजस्तत्वात नसल्यामुळे, या र्ठकाणी कोणतेही वन्य प्राणी अजस्तत्वात नाहीत. 

सस्तन प्राणी,  इतर पवलशष्ट्ट प्रदेशातील फकंवा कालखंडातील प्राणणजात मंुरू्स प्राणी, सरपटणारे प्राणी 
क्वगचत पहायला लमळू शकतात. तथापप, पररसरात पाण्याचे साठे चांर्ल्या प्रमाणात असल्यामुळे येथ े

प्राण्यांमध्ये पवपवधता आहे. सूचीबध्द केलेल्या  प्राण्याचं्या प्रजातींचे र्ारतीय प्राण्यांचे रेड डेटा बुक 

(झूलॉजजकल सव्हे ऑि इंडडया) मध्ये तपासणी केलेली आहे. अभ्यास क्षते्रात कोणतहेी लुप्तप्राय फकंवा 
शेड्यूल-1 प्राणी प्रजाती अजस्तत्वात नाहीत. 

11. लोकसांख्र्ाशास्त्र:  
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अभ्यास क्षेत्रामध्ये 32 र्ावे आणण शहरे येतात. आर्ामी प्रकल्पाचा पररणाम मोजण्यासाठी साइटच्या जवळ 

असलेल्या आणण लवकर पोहोचू शकणाऱ्या येळावी या र्ावात, सल्लामसलत आणण सामा.-आगथसक सवेक्षण 

मुख्यतः करण्यात आल ेहोते. र्ारतातील 2011च्या जनर्णनेनुसार, अभ्यास क्षेत्रातील एकूण लोकसंख्या 
151964 आहे त्यात पुरूषांची संख्या 78373 (51.57%) आणण मर्हलांची संख्या 73589 (48.43 %) इतकी आहे. 

अभ्यास क्षेत्रातील सरासरी ललरं् रु्णोत्तर 939 आहे, त्यातून र्दसून येत ेकी मर्हला व पुरूषांचे समान प्रमाण 

तेथे आहे.  लोकसंख्येपैकी 10.21 % 0-6 वयोर्टाचे आहेत. अभ्यास क्षते्रातील 0-6 वयोर्टाचा सरासरी ललरं् 

रु्णोत्तरामध्ये प्रती 1000 मुलांमध्ये 859 मुली आहेत.  ग्रामीण र्ार्ातील बहुसंख्य लोक शेती करणारे आणण 

शेतात काम करणारे मजूर आहेत त्यातून प्रबळ शेतीव्यवस्था र्दसून येत.े या र्ठकाणी घेतली जाणारी प्रमुख 

पपके आहेत िाक्षे, सुदान र्वत, ऊस, हळद, नारळ इ. लोकांचा एक छोटा र्ट घररु्ती उद्योर्ात कामर्ार 

म्हणून काम करत आहे. 

अपेक्षक्षत पर्ायिरिीर् पररिाम आणि शामक उपार् 

1. िारु् प्रदषूि  

बांधकामाच्या जस्थतीच्या दरम्यान, आधीचे युननट असल्यामुळे, प्रकल्पात केले जाणारे बांधकाम मयासर्दत 

आहे. यंत्रसामुग्री बसवत असताना सर्ोवतालच्या हवेच्या रु्णवते्तवर पररणाम करणारा घटक धळु असणार 

आहे.  त्यात कच्चा माल आणण यंत्रसामुग्रीची वाहतूक करण्यासाठी रक सारख्या वाहनांच्या हालचालीने 
होणारी धुळ र्र घालणार आहे. त्यामुळे, पीएमची ननलमसती आणण वाहनांमुळे होणारे इतर वायु ननलमसती 
बांधकामाच्या दरम्यान असणार आहे. आधीचे रस्त ेवाहतुकीसाठी वापरण्यात येतील आणण सध्याच ेरस्त े 

बऱ्यापैकी  चांर्ल्या जस्थतीत आहेत. साइटच्या सर्ोवताली शेतजमीन असल्यामुळे जवळच्या वस्तीला 
प्रस्तापवत सुपवधे मुळे काही प्रमुख पररणाम होईल अस े अपेक्षक्षत नाही. तथापप, बांधकामामुळे होणारे 

पररणाम कमी करण्यासाठी आवश्यक असणारे शक्य ते सवस उपाय केल ेजातील.  

युननट चालू असतानाच्या जस्थतीत, प्लँटमधील उत्सजसनाचे मुख्य कारण आहे जीएसएसपी प्लँट 
मधील कोळशाच े ज्वलनामुळे स्टॅकमधून ननमासण होणारे पीएम व एसओटू आणण एसएसपी 
प्लँटमधील एचएि व एसपीएिची ननलमसती. एसएसपी/जीएसएसपी खताांच्र्ा उत्पादनातील प्रमुख 

प्रदषूक घटक आहेत एसपीएम ि फ्लुओराइड. तसेच, रु्ननट चालू असताना सामुग्री हाताळताना िुळ ननमायि 

होत.े सीपीसीबी ननयमांनुसार स्टॅकची उंची योग्यप्रकारे स्थापपत केली जाईल. एसएसपी प्रफक्रया प्लँटमधून 

ननघणाऱ्या वायुच ेव्हेंट कायसक्षमतेने स्क्रब करण्यासाठी एक िोर-स्टेज फ्लुओराइड स्क्रबर पुरवला जाईल. 

आणण जीएसएसपी प्लँट मधील उत्सजसनासाठी-र््टीमधील कोळशाचे ज्वलन, ग्राइंडडरं् आणण 
दाणेदार करणे यामधून होणारे उत्सजसन  टाळण्यासाठी बॅर् फिल्टर सह सायक्लोन सेपरेटर पुरवले 
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जाईल.  सामुग्रीची हाताळणी आणण रॉक िॉस्िेटच ेदळण कारखान्यातील बंर्दस्त इमारती मध्ये केल ेजाईल.  

हाऊसफकपींर्च्या चांर्ल्या सवेा तेथे  र्दल्या जातील. लशिारस केलेल्या मापदंडासाठी लारू् असल्याप्रमाण े

सर्ोवतालच्या हवेचे ननयलमतपणे परीक्षण केल ेजाईल. वाहतुकीतून /जारे्तून ननमासण होणाऱ्या हवेतील 

धुळीवर पाणी िवारून फकंवा आच्छादन पुरवून ननयंत्रण आणले जाईल. सवस प्रकारच्या 

धुळ ननमासण करणाऱ्या र्ठकाणी कायसक्षम वायु प्रदषूण ननयंत्रण यंत्रणा (धळु संकललत करणाऱ्या 
बॅर्) पुरवण्यात येतील. पाण्याची िवारणी/कोरडे धुके ननमासण करणाऱी यंत्रणा क्षणणक धुळ खाली 
बसवण्यासाठी वापरली जाईल. 

2. ध्िनन प्रदषूि  

बांधकाम चालू असण्याच्या जस्थतीत, प्रकल्पामध्ये मयासर्दत बांधकाम ेकेली जात असल्यामुळे, यंत्रसामुग्री 
बसवण्यामुळे ननमासण होणारा आवाज हा खूप कमी कालावधी साठी असण ेअपेक्षक्षत आहे.  आधीच्या युननट 

मधील ध्वनन पातळी ही औद्योगर्क झोन मधील परवानर्ी असलेल्या मयासदेच्या आत आहे. प्रकल्प 
साइटच्या सीमेच्या आत उत्पन्न होणारा ध्वनन टाळण्यासाठी बांधकामाची काम ेसुरू होण्यापूवी संपूणस पररघात 
वकृ्षारोपन केल ेजाणार आहे.  त्यामुळे,  पवस्तारीकरणाच्या जस्थतीत प्रकल्प साइट वरून ननमासण होणाऱ्या 
ध्वननचा पररणाम हा क्षलु्लक,  उलट करता येणारा आणण नैसगर्सकपणे स्थाननक असणार आहे आणण तो 
िक्त र्दवसाच केला जाणार आहे.  हा पररणाम अर्दी थोड्या कालावधी साठी असणार आहे. प्रनतबंधक 

उपाय म्हणून मजूरांना वैयजक्तक संरक्षक उपकरणे र्दली जातील. 

युननट चालू असतानाच्या जस्थतीत, प्रस्तापवत प्रकल्पामध्ये ध्वनन ननमासण होण्याच े मुख्य स्त्रोत आहेत, 

पवपवध प्रकारच ेआयडी पंखे, बॉयलर, पंप आणण कॉम्प्रेसर,ग्राइंडर, डीजी सेट, इ. आधाररू्त अभ्यासानुसार,  

प्लँट मधील ध्वनन पातळी ही मानक मयासदेच्या आत आहे , पण ती साइट क्षते्रात आणण आजूबाजूला 
प्लँटमधील पवपवध यंत्रांच्या चालू होण्याच्या आवाजामुळे वाढली जाणार आहे. प्रकल्प साइटच्या जवळ 

कोणतीही वस्ती नाही. प्रकल्पातील कामांमुळे ननमासण होणारा आवाजामुळे वातावरणीय आवाजात लक्षणीय 

वाढ होणार नाही. तसेच, चालवण्याच्या मानक प्रकारांचा वापर करून, इलेजक्रकल व मेकॅननकल युननटच े
प्रनतबंधक व्यवस्थआपन, मोटर व रोटेर्टरं् शाफ्ट, गर्अर बॉक्स,कन्व्हेयर यंत्रणा इ. अशा प्रकारचे 
पररणाम कमी केल ेजाऊ शकतात आणण अलक्षणीय बनवले जातात. इंजजननयरररं्च्या सवस ननयंबत्रत सेवा 
यंत्रसामुग्री बसवत असताना हाती घेतल्या जातील व ध्वनन पातळी कायम राखली जाईल. आवश्यक 

असणाऱ्या सवस र्ठकाणी ध्वननपवषयक संलग्नक व मिलर पुरवण्यात येतील. जड यंत्र ेस्थापपत केलेल्या सवस 
र्ठकाणी व्हायब्रेशन पॅड आणण िाऊंडेशन पुरवण्यात येईल. उच्च ध्वनन असलले्या र्ठकाणी काम करणाऱ्या 

सवस कामर्ार इअरमि वापरतील. संलग्नकासह डीजी सटे पुरवण्यात येतील.  

 

3. जल प्रदषूि 



पर्ायिरिीर्  पररिामाच्र्ा मूल्र्ाांकन अहिालाचा कार्यकारी साराांश  

मेससस क्लासवन ॲग्रो बायोटेक व िर्टसलायझसस  प्रा. लल. कडून केल्या जाणाऱ्या एसएसपी 
(300 MTPD) आणण जीएसएसपी (200 MTPD) खत उत्पादनाच्या ब्राऊनिील्ड 
प्रकल्पासाठी 
 

 9 

 

बांधकामाच्या जस्थतीत, पयेजल, सांडपाणी व्यवस्था या आधीच्या सुपवधांचा वापर स्थापनेच्या 
/बांधकामाच्या हेतूसाठी केला जाईल.  अपेक्षेनुसार, मजुरांची संख्या खूप कमी आहे त्यामुळे अनतररक्त 

मनुष्ट्यबळासाठी जास्तीच्या सुपवधांची र्रज नाही.आधीचा पाणी पुरवठा वापरला जाईल आणण मजुरांच्या 
वाढीव र्रजांसाठी तो(2KLD) पुरेसा आहे. शौचालयात ननमासण होणारे सांडपाणी आधीच्या प्रमाणचे 

ननष्ट्कालसत केल े जाईल, म्हणजेच, शोष खड्ड्यांद्वारे ननष्ट्कासन. बांधकामासाठी 2KLDपाणी लार्णार 
आहे त्यासाठी टँकर पुरवठ्या द्वारे पाणी घेतले जाईल.साइटचा पषृ्ट्ठर्ार् हा समतल पातळीवर 
असल्यामुळे प्रकल्प क्षते्राच्या आत वादळी पावसाच्या पाण्याच्या ननष्ट्कासन करण्यासाठी पुरेसा उतार 
बांधला जाईल, त्यामुळे पावसाचे पाणी प्रकल्प साइट मधील रेन वॉटर हावेजस्टंर् मध्ये जमा होईल. 
रेडी लमक्स कॉ ॉँफक्रटसाठी कमीत कमी पाण्याची आवश्यकता असते, तसेच लसव्हील कामात  

रसायनांचा वापर केल्यामुळे साइटवरील पाण्याची र्रज कमी होईल. त्याचप्रमाणे, अशा प्रकारच्या पध्दती 
वापरल्यामुळे बांधकामामुळे व्यावहाररकदृष्ट््या शून्य सांडपाणी ननलमसती होईल. त्यामुळे, कोणतेही सांडपाणी 
पषृ्ट्ठर्ार्ावर फकंवा जलमनीवर ननष्ट्कालसत केल ेजाणार नाही. त्यामुळे, बांधकामाच्या जस्थतीत पाण्याच्या 
प्रांतात(आकारमान व रु्णवत्ता)  कोणताही पररणाम होणार नाही.  
युननट चालवण्याच्या जस्थतीत,(आधीच्या युननट चालवण्याच्या जस्थतीसह)  पवस्तार केल्या नंतर एकूण 

पाण्याची आवश्यकता असणार आहे 93 KLD. एसएसपी प्लँट, जीएसएसपी प्लँट, घररु्ती वापर, आणण ग्रीन 

बेल्ट यासाठी पाणी वापरले जाईल. सांर्ली पाटबंधारे पवर्ार्ाकडून  एक पंप बसवून (प्रकल्पाने आधीच 
परवानर्ी घेतलेली आहे) पाइपलाइन द्वारे फकंवा टँकर पुरवठ्या द्वारे हे ताजे पाणी पुरवले जाईल.  

पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी शक्य ते सवस उपाय प्लँट मध्ये केल े जातील. एसएसपी/जीएसएसपी 
प्रफक्रयेतून औद्योगर्क सांडपाणी ननमासण होत नाही. िक्त, त्या र्ठकाणी स्क्रबबरं् सांडपाणी तयार होत ेव ते 

प्रफक्रयेत पुन्हा वापरले जाते. तथापप, त्यार्ठकाणी 9 KLD सांडपाणी ननमासण होत ेव त्यावर सेजप्टक टाक्यात 

उपचार केल ेजातील. प्रस्तापवत प्रकल्प हा शून्य-िव ननष्ट्कासन प्रकल्प आहे. 

 पावसाच्या पाण्याचे प्रदषूण होणे टाळण्यासाठी, ते र्ोळा करण्यासाठी आणण औद्योगर्क शेड, साठवण 
र्हेृ, आणण युर्टललटी व व्यवस्थापकीय इमारतीच्या छपरावर/र्च्चीवर पडणारे पावसाचे पाणी 
वळवण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येईल. असे पावसाचे पाणी वादळी पावसाच्या ननष्ट्कासनाकडे वळवले 
जाईल. 

कोरडी धळु र्ोळा केली जाईल आणण बंर्दस्त कंटेनर/जार्ी ठेवली जाईल आणण पाण्यात लमसळू र्दली 
जाणार नाही. चांर्ल े हाऊसफकपींर् कायम राखल े जाईल. एसएसपी प्रफक्रया प्लँट मधील रॅ्स व्हेंटला 
कायसक्षमतेने स्क्रब करण्यासाठी एक िोर-स्टेज फ्ल्युओराइड स्क्रबर र्दला जाईल. पाणी पंपाद्वारे स्क्रबर मध्ये 
आणले जाईल आणण नोझल द्वारे ररकाम्या टॉवर मध्ये िवारले जाईल. हा स्क्रबर ललकरचा िव प्रवाह 
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एसएसपी उत्पादनावर लशपंडला जाईल, आणण अशा प्रकारे झेडएलडी आधारे ही प्रफक्रया पूणस केली जाईल. 
लोडडरं्, अनलोडडरं् करताना व साठवणूक करताना उडणारे लशतंोडे नाल्यांमधून योग्य प्रकारे वळवण्यात 

येतील.  सांडपाणी पषृ्ट्ठर्ार्ावरून फकंवा रू्जलामध्ये ननष्ट्कालसत केल ेजाणार नाही. 

4. साांडपािी व्र्िस्था  
बांधकामाच्या जस्थतीत, बांधकामाच्या जस्थती दरम्यान कोणताही प्रमुख घन कचरा ननमासण केला जात 

नाही. केवळ, बांधकामाची डबर, धातूचे टाकून र्दलेले तुकडे आणण ररकामे कंटेनर इ. थोड्या प्रमाणात ननमासण 

होईल. यालशवाय, कामर्ारांकडून काही प्रमाणात नर्रपाललका कचरा तयार होऊ शकतो आणण खणल्यामुळे 

मातीचा. हा कचरा र्ोळा करणे आवश्यक आहे, वेर्ळा केला पार्हजे आणण हवा, पाणी आणण मातीच्या 
पयासवरणाचे प्रदषूण होणार नाही अशा प्रकारे त्याची पवल्हेवाट लावली पार्हज.े  

युननट चालवण्याच्या जस्थतीत, उत्पादन प्रफक्रया आणण इतर कामांमुळे पवपवध प्रकारचे औद्योगर्क 

धोकादायक कचरा ननमासण होईल. कचरा ड्रम मध्ये/एचडीपीई बॅर् मध्ये ठेवला पार्हज ेआणण ननयुक्त जार्ी 
साठवून ठेवला पार्हजे. खराब ल्यूब तेल, काढून टाकण्यात आलेले कंटेनर अशा प्रकारचा धोकादायक 

औद्योगर्क कचरा पुनवासपरकत्यांना पवकला जाईल. सवस कचऱ्याची पवल्हेवाट घातक व इतर कचरा 
(व्यवस्थापन आणण आंतरर्ामी चळवळ ) दरुूस्ती ननयम, 2021 नुसार लावण्यात येईल. H2SiF6 (8-10% 

Conc.) आणण फिल्टरेटचा प्लँट मध्ये पुन्हा वापर केला जाईल.  घन कचरा व्यवस्थापन ननयम, 2016 च े

पालन केल ेजाईल. ननयुक्त जार्ी फ्लाय ॲश र्ोळा केली जाईल. नतची पवक्री कॉन्रॅक्टर लसमेंट/ वीट 

उत्पादकांना पवकू शकतात. 

त्याचप्रमाणे, तेथे 60 फकगॅ्र नर्रपालका घन कचऱ्याची सुध्दा ननलमसती होईल. र्ळती होऊ नये याची पूणस 
खबरदारी घेतली जाईल. अशा प्रकारे, साइटवर स्वच्छता राखण्यासाठी कचऱ्याची पवल्हेवाट लावणे आवश्यक 
आहे. बायोडडग्रेडेबल कचऱ्याची पवल्हेवाट र्ांडूळखत-कम्पोस्ट द्वारे लावली जाईल आणण बायोडडग्रेडबल 
नसलेला कचरा (ररकामी कंटेनर, वापरलेले तेल व ल्युबब्रकंट, इ.) योग्य पुनवासपरकत्यासला पवकले जाईल. 

5. जमीन ि माती पर्ायिरि 

जमीनीचा ताबा क्लासवन कडे आहे.  एकूण जमीन क्षेत्र 1.67 हेक्टर आहे. प्रस्तापवत पवस्तारीकरण आधीच्या 
प्लॉटच्या सीमेच्या आतच केल ेजाईल. 0.55 हेक्ट. म्हणज,े जवळपास एकूण प्लॉट क्षते्राच्या 33 % जलमन 

प्रकल्पाच्या आवारात ग्रीन क्षते्र म्हणून पवकलसत केली जाईल. 

बांधकामाच्या जस्थतीत, जलमनीचा वापर केला जाणार नाही/जलमनीवर आच्छादन केल ेजाणार नाही कारण 

आधीच्या प्रकल्पाच ेहे पवस्तारीकरण आहे. प्रस्तापवत पवस्तारीकरण आधीच्या प्रकल्पाच्या साइटच्या आतच 

केल े जाणार आहे आणण सध्या आधीच्या साइटच्या जलमनीचा वापर उद्योर्ासाठी केला जात आहे. 
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अपवकलसत फकंवा शेतजमीन वापरण्यात येणार नाही. कामासाठी मंजुरीची आवश्यकता असणार नाही. 
प्रकल्पात कोणतेही मोठे खोदकाम केल ेजाणार नाही , कामाशी संबंगधत अर्दी थोड ेखोदकाम केल ेजाईल. 

बांधकाम जस्थती दरम्यान जड यंत्रसामुग्री चालवण्याची र्रज असू शकत ेत्यामुळे माती घ्ट होऊ शकत.े 

स्थापनेशी संबंगधत प्रकल्पातील उपक्रम 12 मर्हने इतक्या कमी काळापुरतेच मयासर्दत असतील. डबर 

आणण सु्टा कच्चा माल संरक्षक्षत पषृ्ट्ठर्ार्ावर झाकलेल्या जस्थतीत ठेवला जाईल. घनकचरा व्यवस्थापन 

ननयम, 2016 आणण बाधंकाम व खंडन (सी व डी) कचरा व्यवस्थापन ननयम, 2016 च ेपालन केले जाईल. 

युननट चालवण्याच्या जस्थतीत, असा कचरा ननमासण होईल जो प्रकल्प साइटच्या सर्ोवतालच्या 
शेतजलमनीला प्रदपूषत करू शकेल.  सांडपाणी, रसायन(ॲलसड), घातक कचरा, वापरलेले तेल आणण इंधन 

सारख्या सामुग्रीचे लशतंोडे माती प्रदपूषत करू शकतात. त्यामुळे,  र्ळती थांबवण्यासाठी ॲलसड, इंधन    

टाक्यांना दयु्यम साठवण र्दली जात ेआणण र्ळती ननयंबत्रत करण्यासाठी जास्त खबरदारी घेतली जाते. 

र्ळती शोधण्यासाठी सेन्सर पुरवले जातील.  

 कोणत्याही दरुूस्ती आणण देखर्ालीच्या कामानंतर कोणतीही जार्ा उघडी ठेवली जाणार नाही फकंवा खुली 
ठेवली जाणार नाही. लशतंोडे फकंवा र्ळती र्ोळा करण्यासाठी नाल े यंत्रांच्या जवळपास असतील. साठवण 
करताना उडणाऱ्या लशतंोड्यांमुळे होणारे मातीच ेप्रदषूण  टाळण्यासाठी  खबरदारी घेतली जाईल. मातीच े

प्रदषूण टाळण्यासाठी प्रफक्रया क्षेत्राच्या जवळ िरसबंदी लावली जाईल. लोडडरं् अनलोडडरं् काम े सुरक्षक्षत 

पररर्ापषत झोन मध्ये आणण गचन्हांफकत सुरक्षक्षत र्ठकाणी केली जातील. 

6. पर्ायिरिीर् विज्ञान आणि जिैविवििता 
बांधकामाच्या जस्थतीत, प्रस्तापवत पवस्तारी करणासाठी एकही झाड तोडण्याची र्रज पडलेली नाही त्यामुळे 

स्थलीय पयासवरणावर होणारा थेट पररणाम(झाडे आणण प्राणीप्रजाती नाश) हा लक्षणीय नाही. साइट  मानि 

ननलमयत ि नैसधगयक जांगल रर्हत असल्र्ामुळे, स्थलीर् पर्ायिरिािरील एकूि पररिाम शून्र् असेल. 

युननट चालवण्याच्या जस्थतीत, सर्ोवतालच्या पयासवरणावरील पररणाम हा मुख्यतः वायू प्रदषूकांच्या 
साठवणकुीमुळे असू शकतो. िारू् प्रदषूकाांच्र्ा िाढत्र्ा उत्सजयनामुळे पर्ायिरिामध्रे् काही महत्त्िपूिय बदल 

होण्र्ाची शक्र्ता नाही, कारि प्रस्तावित प्रकल्पाच्र्ा कामकाजादरम्र्ान सभोितालची हिेची गुिित्ता 
राष्ट्रीर् िातािरिीर् हिाच्र्ा गुििते्तच्र्ा मानकाांनुसार राहील.  प्रदषूक(पीएम) थोड्र्ा प्रमािात जमा 
होण्र्ाने सुध्दा सभोितालच्र्ा शेतीिर ि पर्ायिरिािर पररिाम होऊ शकतो. हिेच्र्ा उत्सजयनाचे ननकष 

लमळविण्र्ाकररता बहुतेक कार्यक्षम िारू् प्रदषूि ननर्ांत्रि र्ांत्रिेद्िारे हा प्रकल्प आखण्र्ात आला आहे, 

जेिेकरून जिळपासच्र्ा पररसांस्थेिरील पररिाम कमी होईल.   

प्रकल्पाच्र्ा 10 ककमी क्षेत्राच्र्ा आत कोितेही राष्ट्रीर् उद्र्ान, िन्र्जीि अभर्ारण्र्, जैिविवििता 
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अजस्तत्िात नाही.  प्रकल्प साइटच्र्ा १० कक.मी. क्षते्रामध्रे् कोितीही िोकादार्क ककां िा दलुमयळ ककां िा 
िोकादार्क िनस्पती ककां िा प्रािी प्रजाती आढळून आली नाहीत म्हिून आरईटी प्रजातीांिर होिारा पररिाम 

नगण्र् आहे.  

7. सामा-आधथयक पर्ायिरि 

प्रस्तापवत जलमन क्लासवनच्या ताब्यात आहे आणण साइटसाठी आर व आर लारू् नाही. प्रकल्प 

पवकासामध्ये सार्हत्य आणण बांधकाम इ. कामांचा समावेश आहे. 

बांधकामाच्या जस्थतीत, कुशल आणण अकुशल कामर्ारांसाठी बांधकामामुळे रोजर्ार ननमासण केला जाईल. 

अकुशल आणण उप-कुशल कामर्ारांपैकी बरेच कामर्ार जवळपासच्या र्ावातून घेतल े जातील. त्यामुळे, 

प्रकल्पाच्या बाधंकामाचा सामाजजक पयासवरणावर सकारात्मक पररणाम असणार आहे. स्थाननक मजूरांसाठी 
प्लँट मधील अपघात आणण ध्वनन समस्या या मुख्य गचतंा आहेत. त्यामुळे, या पररणामांवर मात 

करण्यासाठी काही उपाय करण्याची र्रज आहे. र्ोंर्ाट असणाऱ्या व जोखमीच्या र्ठकाणी काम करणाऱ्या 
सवस मजूरांना पीपीई र्दली जाईल. तसेच, बांधकामाच्या जस्थती दरम्यान अपघात टाळण्यासाठी, 
अंतर्सत रंूद रस्ते,  रकचे योग्य र्ठकाणी पाफकंर्- लोकांच्या हालचालीत व्यत्यय येणार नाही याची 
पूणस काळजी घेतली जाईल. त्याचप्रमाणे, बांधकामाला लार्णारी सवस यंत्रे सुरक्षक्षत आणण प्रमाणणत 
उपकरणे, बेल्ट, के्रन इ. असतील याची खात्री केली जाईल. कामर्ार र्रपाई कायद्यात असणाऱ्या, 
आणण मार्सदशसक तत्वांशी संबंगधत असणाऱ्या कारखाना कायद्याने सुचवण्यात आलेल्या ननयमांच े
पालन कंत्राटदार करतील. 

युननट चालवण्याच्या जस्थतीत, त्यार्ठकाणी जास्तीत जास्त 200 मजूरांची आवश्यकता असेल, कच्चा माल, 

आणण उत्पादनाच्या वाहतुकी सारख्या पवपवध कामातून अप्रत्यक्ष रोजर्ाराच्या सधंी त्यातून ननमासण होतील. 
प्लँट मधील रं्र्ीर प्रकारच्या नसलेल्या कामांसाठी(कँटीन, बार्काम, हाऊसकीपपरं् इ.)कंत्राटी 
मनुष्ट्यबळ लार्णार आहे. प्रदेशाच्या औद्योगर्क पवकासामुळे या र्ार्ातील पायारू्त सुपवधांच्या 
पवकासास मदत होईल. सामाजजक-आगथसक पररणामाचंा अतंर्सत, आगथसक, पयासवरणीय आणण आरोग्यावर 

होणाऱ्या पररणामांशी संबंध आहे. हे पररणाम समाजाच्या जीवनाच्या रु्णवते्तच्या मापदंडातील 
सकारात्मक बदलाशी संबंगधत आहेत. 
प्रस्तापवत प्रकल्पामुळे / एसएसपी / जीएसएसपीचे उत्पादन वाढेल ज ेशेतकऱ्यांना पवकल ेजाईल. यामुळे 

करांच्या माध्यमातून सरकारला उत्पन्नही लमळणार आहे.   एकंदरीत, या प्रकल्पाचा सामाजजक-आगथसक 

पयासवरणावरील सकारात्मक पररणाम असणार आहे. आसपासच्या र्ार्ातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या 
उत्पादन प्रकारात खताच्या वापरामुळे बदल होऊन शेतमालाच्या उत्पन्नात वाढ झालेली आहे. 

 तथापप, युननट चालवण ेआणण देखरेख करण ेयामुळे कमसचारी आणण जवळ राहणाऱ्या इतर लोकांसाठी अनेक 
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प्रकारच्या जोखमी असू शकतात.  कमसचाऱ्यांवर आणण जवळपासच्या क्षेत्रावरील पररणाम कमी करण्यासाठी 
शक्य त्या सवस उपाययोजना केल्या जातील.  

ननष्ट्कषय 
वरील पवश्लेषणावरून अस ेआढळले आहे की अपेक्षक्षत पररणाम मध्यम ते कमी महत्त्व आणण पवशालतेत 

बदलतात.  प्रस्तापवत पवस्तारापासून पूवसननयंत्रण आणण आकंुचन अवस्थेत कोणताही मोठा पररणाम 

होण्याची शक्यता नसते आणण त्या प्रर्ावावर मात करण्यासाठी सवस मूलरू्त सुपवधा साइटवर ननयोजजत 

आहेत.   तथापप, युननट चालवण्याच्या टप्प्यात, प्रदपूषत हवेची रु्णवत्ता वाढल्याने आणण आवाजाची पातळी 
वाढल्याने पररणाम अपके्षक्षत आहे.  या प्रकल्पात अप्रत्यक्ष रोजर्ार ननलमसती, स्वदेशी उत्पादनात वाढ, 

जीओआयच्या अनुदानाचा र्ार कमी करणे, आणण शेतकऱ्यानंा रासायननक खते उपलब्ध करून देण ेयासारख े

अनेक सकारात्मक पररणामही या प्रकल्पाचे आहेत. अस ेमानले जात ेकी प्रस्तापवत शामक  उपाय करून 

अपेक्षक्षत नकारात्मक पररणाम सुध्दा सामान्य केल ेजाऊ शकतात. 

पर्ायिरि मॉननटरीांग प्रोग्राम  

आवश्यक अनुपालनांच ेपालन करण्यासाठी ननयामक आवश्यकतानुसार पयासवरणीय देखरेख योजना लारू् 

केली जाईल.  एमओईएि आणण सीसी मार्सदशसक तत्त्वानुसार, पयासवरण संननयंत्रण अहवाल आणण पयासवरण 

मंजूरीमध्ये नमूद केलले्या अटींचे पालन, आरओ-एमओईएि आणण सीसी, एसपीसीबी, एमओईएि आणण 

सीसी ऑनलाइन पोटसल म्हणजे, पररवेश यांना सादर केल ेजाईल आणण ते कंपनीच्या वबेसाइटवर अपलोड 

केल ेजातील.  

अनतररक्त अभ्र्ास 

जोखीम मूल्यांकन अभ्यास  धोका ओळखण्यासाठी आणण जोखीम ननमासण करणाऱ्या योजना कमी  

करण्यासाठी हाती घेण्यात आला आहे.  मार्सदशसक सूचनांनुसार सवस उपायाचंा अवलंब केला जाईल.  साइटवर 

आणण ऑि-साइट आपत्कालीन योजना प्लँट मध्ये असतील आणण व्यवस्थापनाची कडक देखरेख असले 
आणण ऑपरेर्टव्ह पैलंूवर लक्ष असेल. जोखीम मूल्यांकन अभ्यासाच्या आधारे प्रस्तापवत पवस्तारासाठी 
खालील लशिारसी केल्या आहेतः   

• सल्फ्युररक ॲसिड साठवण टाकीला दहेुरी साठवण जार्ा आणण दहेुरी डे्रन व्हॉल्व्ह देण्यात येईल. 

• ॲसिड यंत्रणा हाताळणाऱ्या चालकाला संपूणस शरीर संरक्षक पीव्हीसी सूट देण्यात येईल.  

• सावधगर्रीची नोंद आणण आपत्कालीन प्रथमोपचार दशसपवला जाईल   

• सवस कमसचाऱ् यांना आपत्कालीन प्रथमोपचार करण्याबद्दल प्रलशक्षण र्दले जाईल.  

• स्टोरेज टाकी जार्ेत आणण प्लँट जार्ेत सुरक्षक्षत शॉवर व डोळे धुण्याची सुपवधा देण्यात येईल. 
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• सल्फ्युररक ॲसिड हाताळणीसाठी संपूणस बंर्दस्त प्रफक्रया जस्वकारली जाईल. 

• स्टोरेज टँकला डाईक लर्तं उर्ारण्यात येईल. डाईक फ्लोअरररं् आणण आतील लर्तंींच्या आतील 

प्रनतरोधक टायल्स आणण टाकी िाउंडेशनवर ॲसिड प्रनतरोधक पेंर्टरं् केल ेजाईल. 

• टँकर अनलोडडरं् प्रफक्रया तयार केली जाईल, काम परवानर्ी यंत्रणेची सुध्दा अंमलबजावणी 
केली जाईल. 

• सल्फ्युररक ॲसिड हाताळणीसाठी एसओपी तयार केले जाईल. 

• टँकर चालक आणण इतर सबंंगधत व्यक्ती व सुरक्षारक्षकांसाठी सल्फ्युररक ॲसिडची सुरक्षक्षत 

हाताळणी व आपात्कालीन पररजस्थती यावर प्रलशक्षण कायसक्रमाचे आयोजन करण्यात येईल. 

• स्टोरेज टँक पररसरात, ॲसिड च्या पाण्यावरील प्रनतफक्रयेने धुके ननमासण होत ेआणण अस ेप्रकार 

टाळण्यात यावेत असे खबरदारीचे बोडस स्थाननक र्ाषेत प्रदलशसत केल ेजावेत.  

• नष्ट्ट करण्याचे योग्य माध्यम- कोरडी पावडर/वाळू नष्ट्ट करण्यासाठी र्दली जाईल. पाण्याचा वापर 

करू नका. आर् आणण स्िोटाचे धोके- ज्वालाग्राही नाही. 
• वैयजक्तक संरक्षक उपकरणे- आपात्कालीन प्रनतसादकत्यासने ताजी हवा पुरवणारे श्वासोश्वास 

उपकरण, डोळ्याचे संरक्षक साधन, ॲसिड प्रनतबंधक हातमोजे, औद्योगर्क सुरक्षा बूट, र्ॉर्ल, 
हेल्मेट आणण रासायननक संरक्षक पोशाख घातला पार्हज.े या पीपीई वस्तंूच्या वापराचे पुरेसे 
प्रलशक्षण सवस लोकांना र्दल ेजाईल. 

प्रकल्पाच ेफार्दे 

• एसएसपी/जीएसएसपी च्या स्वदेशी उत्पादनात त्यामुळे वाढ होईल.  

• लसरं्ल सुपर िॉस्िेट/जीएसएसपीसाठी स्वदेशी/घररु्ती बाजारातील जस्थरता त्यामुळे कायम 

राखली जाईल. 

• प्रकल्प र्ारत सरकारच्या नूतनीकरणक्षम उजास ननलमसती मार्सदशसक तत्त्वांचे अनुसरण आणण 
पालन करेल. 

• यामुळे खताचंी आयात काही प्रमाणात कमी होईल आणण राष्ट्राच्या पवदेशी चलनात बचत होईल. 
• या प्रकल्पात शून्य-िव ननष्ट्कासन प्रकल्पाच े पालन केल े जात.े या प्रकल्पासाठी अर्दी थोड्या 

प्रमाणात ताज्या पाण्याची आवश्यकता आहे आणण त्यातून अर्दी कमी प्रवाहाची ननलमसती होत.े 

• प्रकल्पामुळे रोजर्ार ननलमसती होणार आहे. 

• यामुळे शेतकऱ्यांना रासायननक खते सहजपणे उपलब्ध होणार आहेत. 

• एकूण प्रकल्प खचासपैकी 1% म्हणजेच 17 लाख कापोरेट पयासवरण जबाबदाऱ्यांसाठी (सीईआर) खचस 
करण्याचा त्यांचा प्रस्ताव आहे. फकशोरवयीन मुलींचे संरक्षण, पवपवध कृतींना पार्ठंबा देणे-जसे की 
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मुलींचे लशक्षण, व मर्हलांचे व्होकेशनल प्रलशक्षण/मर्हलांसाठी आयटीआय, खेळ, लशक्षण, सांडपाणी 
व्यवस्था आणण ग्रामपचंायतींच्या सल्ल्याने र्ावाच्या जलमनीवर सामुदानयक वकृ्षारोपण अशा 
सारखी सामुदानयक पवकासाची काम ेकंपनी आजूबाजूच्या र्ावांमध्ये हाती घेणार आहे. 

पर्ायिरि व्र्िस्थापन र्ोजना 

र्टकाऊपणासाठी ईएचएस धोरण प्लँट द्वारे अवलंबबल े जाईल. पयासवरण व्यवस्थापन योजना आणण 

ओएचएसएएस मार्सदशसक तत्वांचे पालन करण्याकरता प्लँटमध्ये स्वततं्र ईएमपी कक्ष, अग्नीशमन व सुरक्षा 
कक्ष आणण व्यावसानयक आरोग्य कें ि उघडल ेजाईल.  

प्रस्तापवत प्रकल्पाची एकूण फकंमत आहे रु. 17.07 करोड (1707 लाख). संबंगधत खात्याकडून सवस मंजुरी 
लमळाल्यानंतर बाधंकामाला सुरूवात केली जाईल. बाधंकाम आणण यंत्रसामुग्रीची स्थापना सुरूवात 

केल्यानंतर 12 मर्हन्यांच्या आत संपवली जाईल.  

प्रस्तापवत प्रकल्पाच्या पयासवरण व्यवस्थापनाचा र्ांडवली खचस अदंाजे रु. 235 लाख आहे. अथससंकल्पीय 

अंदाजपत्रकात पयासवरणीय ननयंत्रण आणण सुधारणा उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी वारंवार होणाऱ्या 
खचासची पूतसता करण्यासाठी दरवषी रु. 65 लाख देण्यात आल ेआहेत.  क्लासवन सीपीसीबी आणण एमओईएि 

व सीसी यांनी र्दलेल्या सवस मार्सदशसक तत्वांच ेपालन करेल. 

 

 


