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मळीवर आधारीत आसवनी प्रकल्पासाठीचा पर्ाावरिीर् पररिामाांच्र्ा 

अांदाजाववषर्ीचा सांक्षिप्त अहवाल 

 
१. प्रकल्प पार्शवाभमूी 

मे. शशऊर साखर कारखाना शलशमटेड, ्ाकोडी, ता. कळमनरुी‚ जजल्िा-हिांगोली मिाराष्र, हि एक 

शलशमटेड कां पनी आिे. सदर उद्र्ोग िा U15420/MH/2001/PTC/132602 र्ा िमाांकाने नोंदणीकृत 

झालेला आिे. साखर कारखाना पररसरात उपलब्ध असणाऱ्र्ा ऊस के्षत्रामधे ्ाढ िोत आिे. 

त्र्ाचबरोबर कारखाना स्त््त: शेतकऱ्र्ाांना ऊस उत्पादन ्ाढीसाठी स्वतोपरी सिाय्र् करत आिे. सध्र्ा  

कारखान्र्ाची ऊस गाळप क्षमता २५०० टन प्रनतहदन इतकी आिे. पररणामी कारखान्र्ाकडे परेुर्शर्ा 

प्रमाणात मळी उपलब्ध िोणार आिे. म्िणनूच कारखान्र्ाच्र्ा सांचालकाांनी मळी्र आधाररत ३० क्रकलो 

शलटर प्रनतहदन क्षमतेचा आस्नी प्रकल्प उभारण्र्ाचे ठर्ले आिे. र्ा प्रकल्पासाठी कां टीन्र्अुस 

फरमेंटेशन ् मल्टी पे्रशर व्िॅक्र्मु डडजस्त्टलेशन (ऊध््वपातन) तांत्रज्ञानाचा ्ापर’ केला जाईल. र्ा 

प्रकल्पाचा ्ावषवक उत्पादन कार्वकाल ्षवभर असेल. प्रकल्प चाल ूझाल्र्ा्र रेजक्टफाईड जस्त्परीट क्रकां ्ा 

एक्स्त्रा न्र्रुल अल्कोिोल क्रकां ्ा इांधनासाठी ्ापरले जाणारे अनिार्ड़़स् अल्कोिोल र्ाांचे ३० क्रकलो 

शलटर प्रनतदीन इतके उत्पादन िोणे अपेक्षक्षत आिे ् त्र्ाबरोबर जास्त्तीत जास्त्त ५ % अशधु्द 

अल्कोिोलची ननशमवती िोईल. सदर प्रकल्पासाठी आ्र्शर्क जमीन कारखान्र्ाकडे उपलब्ध आिे. तसेच 

इतर आ्र्शर्क साधन-सामगु्रीमध्रे् कच्चामाल-अथावत मळी िा मित््पणूव घटक कारखान्र्ाद््ारे 

उपलब्ध िोणार आिे. सदर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्र्ा ्ाफेच्र्ा ननशमवतीसाठी न्ीन ताशी १५ टन क्षमता 

असणारा इजन्सरेशन बॉर्लर बस्ण्र्ात रे्ईल ज्र्ातनू ताशी १०.६५ टन इतकी ्ाफ ननमावण 

करण्र्ाची अपेक्षक्षत आिे. कारखान्र्ाकडील एकूण उपलब्ध (४२,००० चौ.मी.) जशमनीपकैी ९०९३.३ 

चौ.मी. जमीन हि सदर प्रकल्पासाठी ् १३,९०० चौ.मी. जशमन िररतपट्टटा व्कासासाठी ्ापरण्र्ात 

रे्णार आिे. 

 
२. पर्ाावरिीर् पररिामाांच्र्ा अभ्र्ासाच्र्ा उद्देश 

पर्ाव्रणीर् पररणामाांच्र्ा अभ्र्ासाचा मखु्र् उद्देश िा सदर प्रकल्प सरुु िोण्र्ापू् ी िोणाऱ्र्ा सांभाव्र् 

पर्ाव्रणीर्, सामाजजक ् आर्थवक पररणामाांचा अभ्र्ास करून िोणाऱ्र्ा सांभाव्र् दषु्पररणामाांची तीव्रता 
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कमी करण्र्ासाठी आणण / अथ्ा ते टाळण्र्ासाठी व्व्ध उपार्र्ोजना सचुव्णे िा आिे. र्ा 

अभ्र्ासाची अन्र् उद्हदष्टे खालीलप्रमाणे आिेत. 

१. मद्र्ाकव  ननशमवती प्रक्रिरे्तील स्व टप्प्र्ाांचा ् त्र्ामळेु ननमावण िोणाऱ्र्ा सांभाव्र् प्रदषुणाचा 

अभ्र्ास करणे. 

२. प्रस्त्ताव्त प्रकल्पाच्र्ा जागेच्र्ा १० क्रक.मी. पररघातील पर्ाव्रणाची सद्र्जस्त्थती जाणनू घेणे ् 

रे्थील ि्ा, पाणी, माती, ध््नी पातळी मोजणे ् ि्ामान, भगूभव, जलभगुभव, जै् व्व्धता, 

तसेच सामाजजक ् आर्थवक घटकाांची माहिती घेणे ् अभ्र्ास करणे. 

३. प्रकल्प पररसरातील सांभाव्र् पररणामाांचा/ दषु्पररणामाांचा अांदाज घेणे 

४. प्रकल्प कार्ावजन््त झाल्र्ानांतर गणु्त्ता मापनासाठी र्ोग्र् तो कार्विम तर्ार करणे. 

३. अभ्र्ासाची पद्धती 

र्ा अभ्र्ासासाठी कारखान्र्ापासनू १० क्रक.मी. पररघाचा पररसर अभ्र्ास के्षत्र म्िणनू ननर्शचीत केले 

गेले आिे . सदर अभ्र्ासासाठी लागणारे ि्ा, पाणी, मदृा इ. चे नमनेु जाने्ारी ते माचव २०२० र्ा 

काला्धीत गोळा करण्र्ात आलेले असनू अि्ाल तर्ार करताना कें द्रीर् पर्ाव्रण, ्न ् ि्ामान 

बदल मांत्रालर्, भारत सरकार र्ाांनी ठर्नू हदलेल्र्ा माग वदशवक तत््ाांप्रमाणे केलेला आिे. 

४. प्रकल्पाची जागा व माग ा  
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आकृती क्रमाांक:-१ प्रस्ताववत प्रकल्पाची उपग्रह छार्ाचचत्र व जागा 

 
अभ्र्ासाचा पररसर उत्तर अक्षाांक्ष १९0४०’१०.०” ् पू् वरेखाांश ७७0२५’२४.५” ्र जस्त्थत आिे. सदर जागा 
समदु्रसपाटीपासनू ४५० मीटर उांची्र आिे. ननर्ोजीत प्रकल्प िा साखर कारखान्र्ालगतच्र्ा मोकळ्र्ा 
जागेमध्रे् उभा करा्र्ाचा असल्र्ाने पनुॆ् सनाचा कोणतािी प्रर्शन ननमावण िोणार नािी. र्ा 
प्रकल्पानजीकच्र्ा ५ क्रक. मी. के्षत्रात शश्णी (ब.ु), ्ाकोडी, बाभळी, खापरखेडा, शशऊर, अशी गा्े 
रे्तात. 

 

ज्ळचे मोठे गा्/शिर  शश्णी १.५ क्रक.मी. अांतरा्र आिे. 

ज्ळचा मिामाग व कळमनरुी-नाांदेड राष्रीर् माग व ि. १६१ कारखान्र्ापासनू ७.६ क्रक.मी. 
अांतरा्र आिे. 

व्मानतळ नाांदेड व्मानतळ कारखान्र्ापासनू समुारे ६९ क्रक.मी अांतरा्र. 

मोठे रेल््ेस्त्थानक हिांगोली समुारे ३० क्रक.मी.अांतरा्र 

५.  उत्पादन प्रक्रक्रर्ा 

आस्नी प्रकल्पासाठी कां टीन्र्अुस फरमेंटेशन ् मल्टी पे्रशर व्िॅक्र्मु डडजस्त्टलेशन (ऊध््वपातन) 

तांत्रज्ञानाचा ्ापर’ केला जाईल. र्ा तांत्रज्ञानाचा ्ापर केल्र्ामळेु साांडपाण्र्ाची ननशमवती कमी प्रमाणात 

िोईल. हि उत्पादन प्रक्रिर्ा प्रामखु्र्ाने पढुील दोन टप्प्र्ात व्भागली जाते. 
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 ५.१   फरमेंटेशन (क्रकण्व प्रक्रक्रर्ा) 

फरमेंटेशन प्रक्रिरे्साठी र्ीस्त्ट ्ापरले जाते, ज्र्ामध्रे् सॅकॅरोमार्शसस सव्िीसी ना्ाचे बरुशीजन्र् 

जी्ाण ूअसतात.  िे जी्ाण ूमळीमधील साखरेचे ( सिुोज आणण ग्लोकोजचे ) मद्र्ाकावमध्रे् रुपाांतर 

करतात. सी-प्रकारच्र्ा एक टन मळीपासनू समुारे २७०-२८० शलटर मद्र्ाकव  तर्ार िोते. तर एक टन 

बी-िे्ी मळीपासनू ३०० ते ३३० शलटर अल्कोिोल शमळू शकते. 

      ५.२   डिस्टीलेशन (उर्धवापातन) 

मद्र्ाकव  ननशमवतीच्र्ा दसुऱ्र्ा टप्प्र्ामध्रे् ्ॅाश पासनू अल्कोिोल ऊध््वपातन (डडजस्त्टलेशन) प्रक्रिरे्ने 

्ेगळे केले जाते ् ज्ळपास ९५% शदु्धता असलेले रेक्टीफाईड जस्त्परीट तर्ार केले जाते. र्ा 

िेतसूाठी मल्टी पे्रशर व्िॅक्र्मु डडजस्त्टलेशन र्ा आधनुनक पद्धतीचा ्ापर केला जाणार आिे. र्ा 

पद्धतीमध्रे् खालील डडजस्त्टलेशन कॉलम्स ्ापरले जातात. 

     
 

आकृती २ : अल्कोहोल ननर्माती प्रक्रक्रर्ा 

रेक्टीफाइड जस्त्परीट (अल्कोिोल)

उध््वपातन क्रिर्ा

व्व्ध कॉलम्सच्र्ा सिाय्र्ाने स्त्पेंट्ॉश ् स्त्पेंटलीज िे प्रदवूषत पाणी ्ेगळे केले जाईल

क्रकण्वन प्रक्रक्रर्ा

सिुोज ् ग्लकुोजचे अल्कोिोल मध्रे् रुपाांतर

मळी व पािी
सॅकॅरोमार्शसस सजव्िसी बरुशीजन्र् जी्ाणू
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आकृती ३: आसवनी प्रकल्पाचा आराखिा 

 
६. साधने 

       ६.१ मळी 

आस्नीच्र्ा उत्पादन क्षमतेचा व्चार करता प्रनत्षव ३६,६३० मे. टन ‘सी टाईप’ ३३,९९० मे. टन ‘बी-
िे्ी टाईप’ इतकी मळी लागणार आिे. इांधन म्िणनू ्ापरला जाणारा बगॅस आणण कच्र्ा मालाच्र्ा 
स्त््रुपात ्ापरली जाणारी मळी िी कारखान्र्ाकडेच उपलब्ध असेल. र्ा मळीच्र्ा साठ्णकुीसाठी 
कारखान्र्ाकडे सध्र्ा ५,००० टन क्षमतेची एक टाकी आिे. सदर प्रकल्पासाठी १०,००० टन साठ्णकू 
क्षमतेची टाकी प्रस्त्ताव्त आिे.        

६.२     वाफ (स्स्टम) 

आस्नी प्रकल्पासाठी साधारणतः ताशी १०.६५ टन इतकी ्ाफ लागणार आिे ् र्ा ्ाफेची पतुवता 

करण्र्ासाठी कारखान्र्ात ताशी १५ टन इतकी क्षमता असणारा न्ीन बॉर्लर बसव्णार आिे. िा 

इजन्सरेशन प्रकारचा बॉर्लर असणार आिे. आस्नी प्रकल्पासाठी लागणारी ् ाफ हि गळीत िांगाम सुरु 

असताना तसेच बांद असताना र्ाच बॉर्लर मधनू घेण्र्ात रे्ईल. 

        ६.३    इांधने 

सदर प्रकल्पासाठी इजन्सरेशन प्रकारचा बॉर्लर ्ापरला जाणार आिे. ज्र्ामध्रे् प्र्काल्पात तर्ार िोणारे 
प्रदवूषत साांडपाणी अथावत स्त्पेंट्ॉश जाळण्र्ात रे्ईल . त्र्ासाठी इांधन म्िणनू कोळसा ्ापरला जाईल. 
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त्र्ामळेु ७४.४० टन प्रनतहदन स्त्पेंट्ॉश ् ३१.८९ टन प्रनतहदन कोळसा जाळून ्ाफ तर्ार करण्र्ात 
रे्ईल. 

       ६.४    पािी 

सदर प्रकल्पासाठी दैनांहदन पाण्र्ाची आ्र्शर्कता २२१ घन मी./ हदन इतकी असेल. िे पाणी नजीकच्र्ा 

इसापरू धरणाच्र्ा कालव्र्ामधनू घेतले जाणार आिे. 

तक्ता १: वापरास लागिारे पािी घनमीटर प्रनत ददन 

अ.  पाण्र्ाचा वापर वापरास लागिारे पािी घनमीटर प्रनत ददन 
१. घरगतुी ्ापरासाठी  
२. औद्र्ोर्गक ्ापरासाठी  
३. एकूण बािेर पडणार 
४. एकूण ्ार्ा जाणारे 
५. एकूण (पनु्ावपरात) रे्णारे 

१० 
९७० 
९८० 
३६८ 
७५९ 

एकूि (लागिारे एकूि पािी-ररसार्कल होिारे पािी) ९८०-७५९=२२१ 
 
६.५    मनषु्र्बळ 

र्ा प्रकल्पासाठी एकूण कुशल ् अकुशल असे ५५ कमवचारी आ्र्शर्क आिेत.  
 

 

               आकृती ४: पर्ाावरिीर् पररिामाांच्र्ा अभ्र्ासासाठी ननविलेली दठकाि 
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७.     अभ्र्ासिेत्रातील पर्ाावरिाबाबतची मादहती 

तक्ता २: स्थाननक पर्ाावरिाचे स्वरूप 

घटक मादहती 

ि्ामान शषु्क ् कोरडे 

पजवन्र्मान ्ावषवक सरासरी ९५० मी.मी .प्रामखु्र्ाने ऑगस्त्ट ते सप्टेंबर काला्धी दरम्र्ान 

तापमान (सरासरी) उन्िाळ्र्ात अर्धकतम ४१० से. ् हि्ाळ्र्ात न्र्नूतम १८० से.  

आद्रता अर्धकतम ६०-८० % ,न्र्नूतम  ३०-४० % 

्ारा अभ्र्ास काला्धी दरम्र्ान प्रामखु्र्ाने दक्षक्षण-पजर्शचम ् उत्तर र्ा हदशेकडून 

ि्ेची गणु्त्ता राष्रीर् गणु्त्ता ननकषाांनसुार समाधानकारक 

ध््नी सरासरीdB(A) राष्रीर् गणु्त्ता ननकषाांनसुार समाधानकारक 

१० क्रक. मी. पररघात 

कोणतेिी अभर्ारण्र् ् राष्रीर् उद्र्ान अथ्ा बार्ोजस्त्पअर ररझ्व- आढळत 

नािी. १. करांजा-सोिोल अभर्ारण्र् ८१ क्रक.मी. अांतरा्र २. काटेपणुाव अभर्ारण्र् 

९१ क्रक.मी. अांतरा्र. 

 
८. प्रदषुिाचे स्त्रोत 

वातावरिाचे 
घटक 

सांभाव्र् प्रदषूि स्त्रोत प्रदषूक 

ि्ा १. बॉर्लरमध्रे् जाळले जाणारे 
इांधन कोळसा, स्त्पेंट्ॉश   
२. राखेची िाताळणी. 
३. स्त्पेंट्ॉशचा इांधन म्िणनू ्ापर 
४. ्ाितकू 
५. फरमेंटेशन प्रक्रिर्ा  

धलूीकण (PM२.५), सल्फर डार् ऑक्साईड (SO2) 
 

 
िार्ड्रोकाबवन, ऑक्साईड्स ऑफ नार्रोजन 
 
काबवन डार् ऑक्साइड (CO2) चे उत्सजवन 

पाणी साांडपाणी [ स्त्पेंट्ॉश,स्त्पेंटशलज ] 
एम.इ.इ. मधनू आलेले कां डेसेट  
 
घरगतुी साांडपाणी  

स्त्पेंट्ॉश : ६० घन. मी. प्रनतहदन 
स्त्पेंटलीज : ४५ घन. मी. प्रनतहदन 
प्रोसेस कां न्डेसेट: १८० घन.मी. प्रनतहदन 
१० घन.मी. प्रनतहदन 

जमीन बॉर्लरसाठी कोळशाचा इांधन 
म्िणनू ्ापर ् त्र्ामळेु िोणारी 
राख.     

राख: कोळशाची ् स्त्पेंट्ॉश ची राख २५.८५ मे. 
टन. प्रनतहदन इतकी असेल. 
हि राख नजीकच्र्ा ्ीट कारखान्र्ास व्कली जाईल 
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 फरमेंटेशन प्रक्रिरे्मधनू  ननघणारा 
इस्त्ट स्त्लज  
 
पॉलीशशांग र्नुनट मधनू ननघणारा 
स्त्लज.  
 
 
स्त्पेंट्ॉश ची साठ्णकू ् ्ापर 

इस्त्ट स्त्लज १-१.५ घन मी. प्रनतहदन ् सीपीर् ू
स्त्लज २.०-३.० टन प्रनतहदन  
िा स्त्लज पणूवपणे सेंहद्रर् असनु र्ामध्रे् कोणतािी 
व्षारी क्रकां ्ा पर्ाव्रणास घातक घटक नसतात 
म्िणनू मातीमध्रे् शमसळून र्ाची व्ल्िे्ाट 
ला्ण्र्ात रे्ईल. 
 
स्त्पेंट्ॉश णझरपण्र्ाची शक्र्ता ् लीचेटची समस्त्र्ा 
व्चारात घेऊन गळती प्रनतबांधक टाकी बाांधली 
जाईल. 
स्त्पेंट्ॉश िे बॉर्लरमध्रे् जाळले जाईल. 
 

 डडजेल जनरेटर  स्त्पेंट ऑईल- डीझेल जनरेटर मधील टाका् ूतेल 
 (अत्र्ल्प प्रमाणात) 
जनरेटरचा ्ापर खूप कमी िोणार असल्र्ामळेु र्ा 
तेलाची ननशमवती अत्र्ल्प रािील. 

ध््नी व्व्ध र्ांत्र सामगु्रीमधनू डडजेल 
जनरेटर  

िा ध््नी मर्ावहदत स्त््रूपाचा असेल त्र्ामळेु 
कारखान्र्ाच्र्ा आ्ारातील ध््नीची मात्रा < ७५ 
डी.बी. (A) असेल. 

 

९. पर्ाावरिीर् पररिामाांचा अांदाज (भाकीत) व पर्ाावरि व्र्वस्थापन र्ोजना. 

प्रकल्प के्षत्रातील पर्ाव्रणाची सद्र्जस्त्थती ् प्रकल्पाद््ारे ननमावण िोणाऱ्र्ा व्व्ध प्रकारच्र्ा 
प्रदषूकाांचा अभ्र्ास करून सांभाव्र् पररणामाांबाबतचा अांदाज व्र्क्त केला जातो. त्र्ामळेु पढेु 
उदभ्णाऱ्र्ा क्रकां ्ा उदभ् ू शकणाऱ्र्ा प्रनतकूल पररणामाांना टाळण्र्ासाठी अथ्ा त्र्ाची तीव्रता 
प्रमाणणत पातळीपेक्षा कमी ठे्ण्र्ासाठी र्ोग्र् उपार् र्ोजना आखणे ् त्र्ाची अांमलबजा्णी 
करणे शक्र् िोईल. 

९.१  बाांधकामाचा टप्पा 

र्ा प्रकल्पाच्र्ा एकूण व्र्ाप्तीचा व्चार करता प्रकल्प उभारणीच्र्ा काळात जे प्रदषूण िोईल ते 
मर्ावहदत स्त््रूपाचे असेल. र्ामळेु सभो्तालच्र्ा पर्ाव्रणा्र कोणतािी दरूगामी दषु्पररणाम 
सांभ्त नािी. मखु्र् अि्ालात सचुव्लेल्र्ा उपार् र्ोजनाांचा अ्लांब केल्र्ानांतर सांभाव्र् 
दषु्पररणामाांची तीव्रता अत्र्ल्प रािील. 
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९.२    प्रकल्प कार्ारत झाल्र्ानांतरचा टप्पा 

९.२.१  वार् ुपर्ाावरि 

्ार् ुप्रदषूणाचा स्रोत िा र्चमणीतनू ननघणारा धरू ् त्र्ातील  धलुीकण ् सल्फर डार् ऑक्साईड 
िे घटल असतील त्र्ाचबरोबर कोळसा ् राख िातळताना ननमावण िोणारे धलुीकण िे देखील ्ार्ू 
प्रदषुणाचे स्त्त्रोत असतील.  

९.२.२     उपार्र्ोजना 

 इलेक्रोस्त्टॅहटक पे्रशसवपटेटर र्ा आधनुनक ्ार् ूप्रदषूण ननर्ांत्रकाचा ्ापर करण्र्ात रे्ईल. 
 धरुाडे ४५ .० मी. उांचीचे असेल. हि उांची कें द्रीर् प्रदषूण ननर्ांत्रण मांडळाने ननधावररत केलेल्र्ा 

ननर्मा्लीनसुारच आिे. 
 कमी सल्फर असलेला कोळसा ्ापण्र्ात रे्ईल त्र्ामळेु सल्फर डार् ऑक्साईड चे कमी 

उत्सजवन िोईल. 
 बॉर्लर ननर्शमतपणे ४५ हद्साांनांतर बांद रािील ज्र्ामळेु ्ार्पु्रदषुण ननर्ांत्रण र्ांत्राची परेुशी 

देखभाल िोईल ्  ते पणूव कार्वक्षमतेने चालेल. 
 कोळसा, राख ्  स्त्पेंट्ॉश र्ाांची िाताळणी र्ाांत्रत्रक पद्धतीने करण्र्ात रे्ईल.  
 धलुीकणाांचा प्रादभुाव् असलेल्र्ा व्भागामध्रे् काम करणाऱ्र्ा कामगाराांना ् रै्जक्तक 

सांरक्षण उपकरणे देण्र्ात रे्तील. 
 धलुीकणाांचा प्रादभुाव् असलेल्र्ा व्भागामध्रे् काम करणाऱ्र्ा कामगाराांना आळीपाळीने 

दसुऱ्र्ा कमी धळुीच्र्ा हठकाणी कामाची जबाबदारी सोप्ली जाईल.  
 राख बांद क्रकां ्ा कव्िर असलेल्र्ा ्ािनाांमध्रे् ्ीट कारखान्र्ापर्तं स्त्थलाांतररत केली 

जाईल. 
 सभो्ार िररतपट्टट्टर्ाचा व्कास करण्र्ात रे्ईल ज्र्ामळेु ्ारे रोखण्र्ासाठी मदत िोईल ् 

साठ्णकुीच्र्ा जागेतनू पनु्िा राख / धळू उडणार नािी. 
 कार्मस्त््रूपी पक्के रस्त्ते बाांधण्र्ात रे्तील. 
 कोळसा बांहदस्त्त जागेत साठ्ला जाईल. पाण्र्ाचा ्ापरा्र आधाररत धलुीकण ननर्ांत्रण 

र्ांत्रणा बस्ण्र्ात रे्ईल. 

र्ा उपार्र्ोजनाांनमळेु प्रकल्प जागेतील ् पररसरातील ि्ेच्र्ा प्रदषुणाचे पररणाम कें द्रीर् प्रदषूण 
मांडळाने ननधावररत केलेल्र्ा राष्रीर् गणु्त्ता ननकषाांच्र्ा मर्ावदेतच राितील. 

९.२.३   जल पर्ाावरि 

र्ा प्रकल्पातनू प्रनतहदन सरासरी २४० घन मी. प्रनतहदन इतका स्त्पेंट्ॉश र्ा मखु्र् जल प्रदषूकाची 
ननशमवती िोईल. स्त्पेंटलीज ४५ घन मी. प्रनतहदन, प्रोसेस कां डेनसेट १८० घन मी. प्रनतहदन इतके 
ननमावण िोईल.   
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 प्रदवूषत पाण्र्ाची र्ोग्र् ववल्हेवाट (ननचरा) 

स्त्पेंट्ॉशची  पणूव ् सरुक्षक्षत व्ल्िे्ाट ला्ण्र्ाकररता तो बोर्लर मध्रे् जाळण्र्ात रे्ईल. तसेच 
स्त्पेंटलीज ् म.ई.ई. मधील कां डेनसेट र्ा्र कां डेनसेट पोलीशशांग र्नुनट मध्रे् प्रक्रिर्ा करण्र्ात 
रे्ईल.      

स्पेंटलीज व कां िेंसेट र्ावर प्रक्रक्रर्ा करण्र्ासाठीचेकां िेंसेट पॉलीर्शांग र्नुनट (सीपीर्)ु 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

आकृती ४: कां िेंसेट पॉलीर्शांग र्नुनट 

कुल िं ग टॉवर मेकअप 

लकिं वा मळी सौम्य करणे. 

अलिनी  लकरणे 

किं डेंसेट आलण स्पेंट ीस 

एक्वि ायजेशन टाकी 

नु्यटर  ायजेशन टाकी 

अॅनारोलिक प्रलिया 

एरोलिक प्रलिया 

कॅ्लररलिकेशन 
 

वाळू गाळणी 

सलिय कािबन गाळणी 

प्रलिया के े े पाणी 

प्राथलमक 

प्रलिया 

लििीय प्रलिया 

कॅ्लररलिकेशन 

िृिीय प्रलिया 

गाळ वाळवणे  

अ ट टर ा लि ट टरेशन  

(मेंबे्रन लि ट टरेशन ) 
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 इक्वलार्झेशन व न्र्टु्रलार्झेशन ही प्राथर्मक प्रक्रक्रर्ा 

इक््लार्झेशनमध्रे् प्रोसेस कां डेनसेट ् इव्िॅपोरेशन प्रोसेस मधील इतर साांडपाणी एकत्र करून 
चाांगल्र्ा प्रकारे शमक्स करण्र्ात रे्ते ् प्र्ाि सारख्र्ा प्रनतचे  पाणी पढुील प्रक्रिरे्साठी पाठव्ले 
जाते.  

 न्र्टु्रलार्झेशन 

र्ा प्रक्रिरे्त साांडपाण्र्ाचा साम ूकॉजस्त्टक च्र्ा सिाय्र्ाने उदासीन अथावत ७.० इतका केला जातो. 
तर्ार िोणारा स्त्लज िा प्रार्मरी क्लॅरीफार्र द््ारे ्ेगळा केला जातो ् ७.० साम ुअसलेले पाणी 
पढुील प्रक्रिरे्साठी पाठव्ले जाते. 

 अनअेरोबबक व अेरोबबक दह द्ववतीर् प्रक्रक्रर्ा 

अनअेरोत्रबक प्रक्रिरे्मध्रे् साांडपाणी अप-फ्लो अनअेरोत्रबक स्त्लरी ब्लँकेट ररअॅक्टर मध्रे् घेतले जाते 
ज्र्ाहठकाणी काबवन डार् ऑक्साईड सोबत शमथेन गॅस तर्ार िोतो. िा गॅस डोम मध्रे् साठव्ला 
जातो. उरलेले साांडपाणी पढुील प्रक्रिरे्साठी ्ापरले जाते ् र्ातील स्त्लज जज्ाणूांचे सांख्र्ा 
्ाढ्ण्र्ासाठी ्ापरले जाते. 

अेरोत्रबक प्रक्रिरे्मध्रे् आक्टीव्िेटेड स्त्लज प्रोसेस ्ापरून  साांडपाण्र्ा्र प्रक्रिर्ा करण्र्ात रे्ते 
ज्र्ामध्रे् ि्ेतील प्राण्ार् ूपाण्र्ात व्रघळव्ला जातो ् त्र्ा द््ारे जी्ाण ू्ाढव्ले जातात र्ा 
जी्ाणुांनमाफव त साांडपाण्र्ा्र प्रक्रिर्ा केली जाते ् र्ातील प्रदवूषत घटक कमी केले जातात. तर्ार 
िोणारा स्त्लज िा क्लॅरीफार्र द््ारे ्ेगळा केला जातो ् िे पाणी पढुील प्रक्रिरे्साठी पाठव्ले जाते. 

 नतसरी प्रक्रक्रर्ा क्लोररनेशन व क्रफलटे्रशन 

्रील स्व पाणी प्रक्रिरे्साठी सकू्ष्म जज्ाण ूमाफव त प्रक्रिर्ा केल्र्ा गेल्र्ा नांतर र्ा प्रक्रिरे्तील सकू्ष्म 
जज्ाण ू  मारण्र्ासाठी ् ते गाळण्र्ासाठी नतसरी प्रक्रिर्ा हि क्लोररनेशन ् क्रफलरेशन हि केली  
जाते. क्लोररनेशन साठी क्लोरीन िा ्ार् ू ्ापरला जातो तसेच क्रफलरेशन साठी सँड शमडडर्ा 
क्रफल्टर ् अॅक्टीव्िेटेड काबवन क्रफल्टर ्ापरले जातात.   

्रील स्व प्रक्रिरे्नांतर साांडपाणी िे प्रदषूण ननर्ांत्रण मांडळाने ननधावररत केलेल्र्ा प्रनतचे असेल. सदर 
साांडपाणी िे पनुॆ् ापरासाठी ् ापरले जाणार आिे. प्रस्त्ताव्त उपार्र्ोजनाांमळेु कारखाना पररसरातील 
जल पर्ाव्रणा्र तसेच जशमनी्र सांभाव्र् दषु्पररणामाांची शक्र्ता नािी. 

९.२.४   घन कचरा 

घन कचरा मखु्र्त: राखेच्र्ा ् त्र्ाचबरोबर इस्त्ट स्त्लज, सीपीर् ुस्त्लजच्र्ा स्त््रुपात असेल. राख 
साधारणत: २५.८५ टन प्रनतहदन ए्ढी ननमावण िोईल तसेच इस्त्ट स्त्लज साधारणतः १-१.५ टन 
प्रनतहदन ए्ढी ननमावण िोईल. र्ापकैी कोळशाची राख िा कचरा ्न, पर्ाव्रण ् ि्ामान बदल 
मांत्रालर्ाच्र्ा  माग वदशवक सचुनाांनसुार ्ीट ननशमवतीसाठी व्कण्र्ात रे्ईल. सीपीर् ुमधील गाळ ्  
इस्त्ट स्त्लज पणूवपणे सेंहद्रर् असल्र्ामळेु ् र्ामध्रे् कोणतािी व्षारी क्रकां ्ा पर्ाव्रणास घातक 
घटक नसल्र्ामळेु िा मातीमध्रे् शमसळून र्ाची व्ल्िे्ाट ला्ण्र्ात रे्ईल. सदर कचऱ्र्ामळेु 
सभो्तालच्र्ा पर्ाव्रणा्र कोणतािी दषु्पररणाम िोण्र्ाची शक्र्ता नािी, परांत ु जशमनीमध्रे् 
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शमसळल्र्ामळेु जशमनीची प्रत सधुारण्र्ास मात्र मदत िोईल ् चाांगला पररणाम घडण्र्ाची शक्र्ता 
आिे. 

९.५.५    र्धवनी 

प्रकल्पातनू ननमावण िोणारा ध््नी िा मर्ावहदत स्त््रूपाचा असेल त्र्ामळेु कारखान्र्ाच्र्ा आ्ारातील 
ध््नीची मात्रा हि हद्सा <७५ डी.बी. असेल ् रात्री <७० डी.बी. असेल. त्र्ासाठी पढुील 
उपार्र्ोजनाांची तरतदू करण्र्ात आलेली आिे. 

• र्ांते्र बांहदस्त्त (शेड/कव्िर) जागेमध्रे् असल्र्ामळेु पररसरातील ध््नी पातळी ननधावररत 
मर्ावदेमध्रे् रािण्र्ास मदत िोईल 

• मशीनची ्ेळो्ेळी देखभाल केली जाईल 

• गरजेनसुार ् रै्जक्तक सांरक्षक उपकरणे हदली जातील 

• आ्ाजाचे प्रमाणे ज्र्ा हठकाणी जास्त्त आिे तेथील कामगाराांना आलटून पालटून दसुऱ्र्ा 
जागी काम हदले जाईल 

• ननर्शमत आरोग्र् तपासणी केली जाईल 

• िरीतपटटर्ाचा व्कास केला जाईल 

 ९.२.६    इकॉलॉजी 
सदर प्रकल्पातनू ननमावण िोणारे ्ार्पु्रदषूण िे मखु्र्त: धलुीकणाांमळेु ् सल्फर डार् ऑक्साईड 
मळेु असेल त्र्ाकरता र्ोजलेल्र्ा उपर्ोजनाांमळेु प्रदषुकाांचे प्रमाण प्रदषूण मांडळाने ननधावररत 
केलेल्र्ा मर्ावदेतच रािील. प्रकल्पामधे जल, ध््नी ् घन पदाथांचे प्रदषूण रोखण्र्ासाठी परेुशी 
खबरदारी घेण्र्ात आली आिे. तसेच ननर्ोजजत प्रकल्प मोकळ्र्ा ् कमी उपजाऊ जमीनी्र 
असल्र्ामळेु झाडाांची तोड ् प्राण्र्ाांचा प्राकृनतक अर्ध्ास नष्ट िोणार नािी. र्ा स्ांचा व्चार 
करता सामान्र्जस्त्थती मधे र्ा प्रकल्पाचा सभो्तालच्र्ा जी्सषृ्टी्र कोणतािी व्परीत पररणाम 
िोण्र्ाचा सांभ् नािी. 

९.५.७    साराांश 
सदर प्रकल्पामध्रे् अ्लांबल्र्ा जाणाऱ्र्ा उपार्र्ोजनाांद््ारे ि्ा, जल, ध््नी ् मदेृच्र्ा प्रदषूकाांचे 
पररणाम कें द्रीर् प्रदषूण ननर्ांत्रण मांडळाने ननधावररत केलेल्र्ा राष्रीर् गणु्त्ता ननकषाांच्र्ा मर्ावदेतच 
राहिल, म्िणनूच सामान्र्जस्त्थती मधे प्रदषुणाचा धोका सांभ्त नािी. 

१०.    हररतपटटर्ाचा ववकास 

र्ा प्रकल्पासाठी िररतपट्टटा व्कशसत केला जाणार आिे. र्ासाठी २१०० ्कृ्षाांची लाग्ड केली 
जाईल.  िा िररतपट्टटा प्रकल्पाभो्ती ्ाढ्ला जाईल. सदर िररतपट्टटा एकूण प्रकल्प 
बाांधकामजागेच्र्ा ३३ % इतका म्िणजेच समुारे ३.३ एकर के्षत्रामध्रे् असेल.         
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११.    आपत्ती व धोका व्र्वस्थापन 

आपत्ती व्र््स्त्थापन ्  अपघात सदृर्शर् पररजस्त्थती मध्रे् ननमावण िोणारा धोका र्ाांच्र्ा 
व्र््स्त्थापनासाठी मखु्र् अि्ालाच्र्ा सातव्र्ा प्रकरणात व्स्त्ततृ माहिती हदली आिे. त्र्ामध्रे् 
सचु्लेल्र्ा उपार्र्ोजनाांचा अ्लांब केला जाईल. तसेच स्व कार्देशीर बाबीांची पतूवता केली जाईल. 
र्ामळेु आपत्ती ् अपघातामळेु उद्भ् ू शकणारे सांभाव्र् धोके कमी िोतील. कामगाराांच्र्ा 
सकेु्षसाठीदेखील पणूव खबरदारी घेण्र्ात रे्ईल.  

१२.     सामास्जक- आचथाक पर्ाावरि 

मे. शशऊर साखर कारखाना, ्ाकोडी, ता. कळमनरुी‚ जजल्िा-हिांगोली र्ाांचे सांचालक मांडळ 
सरु्ातीपासनूच र्ा भागातील नागररकाांचे जी्नमान सधुारण्र्ासाठी प्रर्त्नशील आिे. र्ा 
प्रर्त्नाांचाच एक भाग म्िणजे कारखान्र्ाने राबव्लेले पढुील कार्विम. 

१. सदर प्रकल्पातनू ५५ प्रत्र्क्ष रोजगार ् अनेकाांना अप्रत्र्क्ष रोजगार ननशमवतीमळेु सदर प्रकल्प 

लोकाांचे जी्नमान सधुरण्र्ाच्र्ा दृष्टीकोनातनू  फार्द्र्ाचा ठरेल. 

२. सदर प्रकल्प िा पणूवपणे शेत माला्र आधाररत आिे ् र्ासाठी ्ापरण्र्ात रे्णारा कच्चा माल 

मळी िा साखर कारखान्र्ाचेच उप-उत्पादन आिे र्ामळेु समुारे ३००० ते ३५०० ऊस उत्पादक 

शेतकऱ्र्ाांना ् त्र्ाांच्र्ा कुटुांत्रबर्ाांना फार्दा िोण्र्ाची शक्र्ता आिे. 

३. र्ा प्रकल्पाचे बाांधकाम सरुु असताना प्रकल्प नजीकच्र्ा लोकाांना रोजगाराच्र्ा सांधी उपलब्ध 

िोणार आिेत तसेच बाांधकाम पणूव झाल्र्ा्र देखील िांगामादरम्र्ान ्  िांगाम सांपल्र्ा्रिी र्ा 

रोजगाराच्र्ा सांधी त्र्ाांच्र्ासाठी उपलब्ध राितील. र्ा प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्र्ा कमवचारी तसेच 

कामगार र्ाांच्र्ासाठी कारखान्र्ाद््ारे आरोग्र् ्  दघुवटना व्मा सारखे फार्दे शमळू लागतील. 

४.  र्ा प्रकल्पासाठी उपलब्ध सांसाधनाांचा ् ापर करून जमीन, पाणी आणण मळी  ्ापरुन साखर 

कारखाना अनतररक्त मिसलू उत्पन्न करेल. 

५.  प्रस्त्ताव्त प्रकल्प िा कारखान्र्ाची आर्थवक जस्त्थरता सधुारण्र्ास मदत करेल. 

६. िा प्रकल्प कारखान्र्ाच्र्ा जागेमाध्रे्च उभारला जाणार असल्र्ामळेु पनु्वसन ् पनुस्त्थावपनेची 

कोणतीिी समस्त्र्ा उद्भ्णार नािी. 

७. सदर प्रकल्पातनू तर्ार िोणारे इथेनॉल िे पेरोल मध्रे् शमर्ित केल्र्ामळेु पेरोल ची बचत 

िोऊन परकीर् चलन ्ाच्ण्र्ास मदत िोईल तसेच ्ार् ूप्रदषूण कमी िोण्र्ास मदत िोईल. 
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८. ननर्ोजजत प्रकल्पामळेु शेतकऱ्र्ाांचा आर्थवक दजाव उां चा्ण्र्ास मदत शमळेल तसेच रोजगाराच्र्ा 

सांधी ननमावण झाल्र्ामळेु र्ा भागातील आर्थवक उलाढालीनािी आणखी चालना शमळेल. ननर्ोजजत 

प्रकल्पामळेु प्रत्र्क्ष ५५ रोजगाराच्र्ा सांधी उपलब्ध असतील. र्ा प्रकल्पामळेु शमळणाऱ्र्ा दीघवकालीन 

लाभाांचा व्चार करता, िा प्रकल्प लाभदार्ी ठरू शकेल 

१३.    प्रकल्प देखभाल 
र्ा प्रकल्पामलेु ५५ लोकाांना नोकरीची सांधी शमळणार आिे त्र्ाचबरोबर साखर कारखान्र्ाकडे 

असलेला कमवचारी ्गव देखील ्ापरता रे्ईल. साखर कारखान्र्ाकडे असलेली प्रर्ोगशाळा र्ा 

प्रकल्पासाठी देखील ्ापरता रे्ईल. र्ा स्व कामाांसाठी एक ्ेगळा पर्ाव्रण व्र््स्त्थापन व्भाग 

स्त्थापनू पर्ाव्रणाची गणु्त्ता ्ेळो्ेळी तपासणे आ्र्शर्क आिे. र्ा व्षर्ी अर्धक ् व्स्त्ततृ 

माहिती मखु्र् अि्ालात देण्र्ात आली आिे.  

१४.     ननष्कषा 
र्ोग्र् प्रदषूण ननर्ांत्रण तांत्राचा ्ापर, पाण्र्ाचे र्ोग्र् ननर्ोजन, पनु्ावपर ् पर्ाव्रण व्षर्क 

जागरुकता र्ामळेु प्रस्त्ताव्त प्रकल्पाांद््ारे िोणारे प्रदषूण िे अल्प ् प्रदषूण ननर्ांत्रण मांडळाने 

ननधावररत केलेल्र्ा मर्ावदेतच असेल. र्ा प्रकल्पातनू िोणाऱ्र्ा सामाजजक-आर्थवक व्कासाचा व्चार 

करता िा प्रकल्प खुप मित््पणूव ठरू शकतो. 

 


