
 

कार्यकारी साराांश 

 

 

प्रस्तावित एकावमिक साखर 

कारखान्याचा ५५०० ते ९००० ि 

आसिनी/इथॅनॉल प्रकल्पाचा ४० 

वकलो ली./ विन ते ८० वकलो 

ली./ विन पयंत विस्तार 

अमतृनगर,  ता. संगमनेर, जि. 

अहमदनगर, महाराष्ट्र 
 

 

द्वारा  प्रस्तावित 

 

 
 

सहकारिहर्षी  भाऊसाहेब  थोरात  

सहकारी  साखर  कारखाना  

वलविटेड. 

पयाािरण सल्लागार ि प्रयोगशाळा 

 

विटकॉन  कन्सल्टन्सी अँड इवंिनीयररंग सविासेस वल., पणेु 

पर्ाावरण व्र्वस्थापन आजण अजिर्ांजिकी जविाग 

क्र् ू. जस. आई. - एन. ए. बी. इ. टी.   मान्र्ताप्राप्त सल्लागार मान्र्ता क्रमांक 

NABET / EIA / १७२० / RA००७५ डी.आर्.सी कार्ाालर् माग,े कृषी महाजवद्यालर् पररसर, जिवािीनगर, 

पणु े४११ ००५, महाराष्ट्र, िारत,  दरूध्वनी: + ९१-२० ६६६८९४००, ४०४,४०६,४०७  
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१. पररचर्   

२. प्रकल्प स्थान 

३.  एकात्मिक प्रकल्पाची िुख्र् वैत्शष््टरे् 

४.  प्रविया 

५. पर्ायवरणत्वषर्क वणयन 

६. अपेत्ित पर्ायवरण प्रभाव 

७. पयाािरण वनरीक्षण कायािि 

८. पर्ायवरण व्र्वस्थापन र्ोजना  

९.  पयाािरण व्यिस्थापन खचा 

१०. वनष्कर्षा  ि प्रकल्पाचे फायिे 
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१. पररचर्   

म.े सहकारमहषी िाऊसाहबे थोरात सहकारी साखर कारखाना जल. (एसबीटीएसकेएल) ने साखरचे ५५०० ते 

९००० टीसीडी पर्ंत समाकजलत जवस्तार आजण इथॅनॉल / रेस्टीफाइड जनजमातीसाठी झडेएलडी आधाररत 

ज्वलनिील बॉर्लर असलेल्र्ा इथॅनॉल पलांटचा ४० ते ८० केएलपीडी जडजस्टलरी / इथेनॉल पलांटचा जवस्तार 

प्रस्ताजवत केला आह,े िो 330 जदवस काम करेल. 

फॅक्टरीला र्ापवूी 26 माचा, 2019 रोिी पि क्रमांक ि े-11111 / 60/2014-IA.II (I) च्र्ा 40 केएलपीडी ते 80 

केएलपीडी पर्ंत जडजस्टलरी जवस्तारासाठी ईएसी (इडं -2) कडून टीओआर प्राप्त झाला आह.े सध्र्ाच्र्ा सरकारच्र्ा 

धोरणांमध्र्े बदल झाल्र्ामळेु आजण कमांड क्षेिात उसाची संिाव्र्ता लक्षात घतेा व्र्वस्थापनाने प्रस्ताजवत 

जडजस्टलरी जवस्तारासह (४० केएलपीडी ते ८० केएलपीडी) जवद्यमान साखर उमपादन ५५०० ते ९००० टीसीडी 

पर्ंत वाढजवण्र्ाचा जनणार् घतेला आह.े जवद्यमान जडजस्टलरी मळीवर चालजवली िाते. प्रस्ताजवत जडजस्टलरी 

जवस्तारामध्र्े अजतररक्त ४० केएलपीडी जडजस्टलरी / इथेनॉल पलांट मळीवरच चालजवला िाईल. 

सहकारमहषी िाऊसाहबे  थोरात  सहकारी  साखर  कारखाना  जलजमटेड, र्ांचा ५५०० टीसीडी साखर कारखाना, 

३० मगेावटॅ सहवीि  जनजमाती व ४० जकलो.ली./ जदन  आसवनी कारखाना  अमतृनगर,  ता. संगमनेर, जि. 

अहमदनगर, महाराष्ट्र र्ेथे कार्यरत आह.े सध्र्ा अजस्तमवात असलेल्र्ा साखर  कारखाना व सहवीि  जनजमाती 

प्रकपलासाठी पर्ाावरण जविाग, महाराष्ट्र िासन र्ांच्र्ाकडून कडून SEAC-2013/CR-259/TC-2) जदनांक १४ 

.१२ .२०१५ द्वारे पर्ाावरण मिंरुी प्राप्त झालेली आह.े   

हा प्रस्ताजवत प्रकल्प साखर जवस्तार श्रेणी "बी", जक्रर्ाकलाप 5 (ि) आजण जडजस्टलरी जवस्तार श्रेणी "बी", 

जक्रर्ाकलाप -5 (िी) - सवा मळीवर आधाररत जडजस्टलरी अतंगात आह.े जडजस्टलरी पवूी कॅट ‘अ’ अतंगात मलू्र्ांकन 

केली गलेी होती परंत ुजदनांक 24.01.2019 च्र्ा अजधसचूनेनसुार ≤100 केएलपीडी मळीवर आधाररत जडजस्टलरी 

कॅट ‘बी’ आजण ≥100 केएलडी मळीवर आधाररत जडजस्टलरी कॅट ‘अ’ अतंगात र्ेतात.  

 

२. प्रकल्प स्थान 

प्रस्ताजवत प्रकल्प अमतृनगर, पोस्ट संगमनेर, ता.संगमनेर, जि. अहमदनगर, महाराष्ट्र. र्ेथे सध्र्ा अजस्तमवात 

असलेल्र्ा कारखाना पररसरात होणार आह.े  प्रकल्पाच ेिौगोजलक स्थान १९° ३६ '५३ .०७ " उत्तर, रेखांि ७४° 

११ '३0.२३" पवूा आजण समदु्र सपाटीपासनूची उंची ६०२ मी. वर आह.े प्रस्ताजवत प्रकल्पासाठी  लागणारी  

 िमीन कारखान्र्ाकडे उपलब्ध आह.े प्रस्ताजवत जवस्तार जवद्यमान कारखाना आवारात असेल. प्रकल्पापासनूच्र्ा 

१० जकमी जिज्र्ेमध्र्े उष्ट्णकजटबंधीर् वन, बार्ोस्फीअर ररझव्हा, नॅिनल पाका , वन्र्िीव अिर्ारण्र् आजण कोरल 

फॉरमिेन ररझवा आढळत नाहीत. म्हाळंुगी नदी ३.५ जक.मी. अतंरावर वाहत ेतसेच प्रवरा नदी दजक्षणकेडे ५.८ 

जक.मी. अतंरावर वाहत.े 
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आकृती १: सािान्य स्थान िशाक नकाशा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती २: गूगल वचत्र 
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आकृती ३: कारखान्याची छापील िांडणी 
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जदन ते ८० जकलो ली./ जदन पर्ंत जवस्तार, स्थळ - अमतृनगर ,  ता. संगमनरे , जि. अहमदनगर , महाराष्ट्र 

पयाािरणीय प्रभाि िूल्यांकन  

कार्यकारी साराांश 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती ४: त्वद्यिान फॅक्टरीची छार्ात्चते्र 

 

 

 

 
 

Factory Entrance 

Sugar Factory 

Green Belt Along the approach Road 

Dust Catcher 

Co gen Plant 
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३.० एकात्मिक प्रकल्पाची िुख्र् वैत्शष््टरे् 

तक्ता १: प्रकल्पाची आत्ण पर्ायवरणत्वषर्क सांत्िप्त िात्िती  

घटक वणयन   

प्रकल्प आसवनी/ इथॅनॉल  प्रकल्पाचा ४० ते ८० ककलो ली./ किन पर्तं कवस्तार 

उपलब्ध जमीन 

 

एकूण िखूडं के्षि: २००  एकर 

जवस्तारासाठी िजमनीची आवश्र्कता:  ४ एकर 

प्रस्ताजवत ग्रीनबेल्ट:  १.३२ एकर 

उत्पािन 

 

जवद्यमान साखर उमपादन - ५५०० टी.सी.डी. 

प्रस्ताजवत  साखर उमपादन -  ९०००  टी.सी.डी. 

जवद्यमान आसवनी ४० जकलो.ली./ जदन   

प्रस्ताजवत आसवनी ८० जकलो.ली./ जदन ईएनए/आरएस/एए /इथेनॉल 

कामकािाचे जदवस जवद्यमान साखर उमपादन: १८० जदवस 

प्रस्ताजवत  साखर उमपादन: १८० जदवस 

जवद्यमान आसवनी : २७० जदवस 

प्रस्ताजवत  आसवनी  ३३० जदवस 

मळीची  गरि जवद्यमान आवश्र्कता - १५० टन प्रजत जदवस  

प्रस्ताजवत  मळीची  आवश्र्कता  

बी - मळी  - १२५ टन प्रजत जदवस  

सी - मळी - १६६ टन प्रजत जदवस 

पाण्र्ाची आवश्र्कता 

 

जवद्यमान साखर उमपादन – ५८० मी३/जदवस     

प्रस्ताजवत  साखर उमपादन - ३७० मी३/जदवस     

जवद्यमान आसवनी   ३५५ मी३/जदवस     

प्रस्ताजवत आसवनी ३६० मी३/जदवस  

एकूण १६६५ मी३/जदवस 

पाणी स्रोत प्रवरा नदी 

बॉर्लर जवद्यमान साखर आजण सहवीि ८० टन/ तास X 2 

जवद्यमान आसवनी बॉर्लर १२ टन/ तास 

स्पेंटवॉि फार्र बॉर्लर १५ टन/ तास 

कडझले जनरेटर डी.िी. १ X १०१० के.व्ही.ए जवद्यमान आह.े प्रस्ताजवत १ X १२५० के.व्ही.ए 

कवद्यतु आवश्र्कता वीि जनजमाती - ३० मगेावॉट 

जवद्यमान साखर आजण आसवनी -  ८.७५  मगेावॉट 

प्रस्ताजवत – ८.३ मगेावॉट 

जनर्ाात - १७ मगेावॉट 

इांधन- बगसॅ  १६०  टीपीएच बॉर्लरसाठी जवद्यमान  बगसॅ आवश्र्कता: ७२.२   टन/ तास 

जवद्यमान १२ टी.पी.एच जडजस्टलरी बॉर्लर बार्ोगसॅ ८००  मी3/ता. आजण एलडीओ 

०.३ मी 3/तास 
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प्रस्ताजवत   इनजसनरेिन बॉर्लर:  बगसॅ ४.५   टन/ तास , कॉन. स्पेंड वॉि ३.९ टन/ 

तास 

वाफ आरएस: १.८० जकलो / जल. 

आरएस/ एए:  ०.५५  जकलो /जल  

बाष्ट्पीिवन: २.१० जकलो /जल 

एकूण  कारखान्र्ातील 

सांडपाणी 

प्रस्ताजवत साखर कारखाना जवस्तारासाठी  सद्य जस्थतीत  असलेल्र्ा ई. टी. पी.  ची 

क्षमता १००० मी३ पर्ंत   वाढवली िाईल. 

विद्यिान  आसिनी   

 कााँनसंरेटेड स्पेंट वॉि:  ८८ घन. मी. 

 स्पेंट लीस: ८० घन. मी. 

 कंडेनसेट: ३७६ घन. मी.   

प्रस्तावित आसिनी 

 कााँनसंरेटेड स्पेंट वॉि:  ९५ घन. मी. 

 स्पेंट लीस: ८० घन. मी. 

कंडेनसेट:  ३६९ घन. मी 

प्रदजूषत पाण्र्ाचे/सांड 

पाण्र्ाचे  व्र्वस्थापन 

जवद्यमान साखर कारखान्र्ातनू जनघणारे सांडपाणी ह े६८० घन. मी. एफ्फफ्फलएुटं रीटमेंट 

पलॅन्ट मध्र्े रीट केले िात.े  सध्र्ा  स्पेंट वॉि रीटमेंट साठी  बार्ोगसॅ  आजण मर्ानंतर  

बाष्ट्पीिवन  व मर्ानंतर बार्ो कम्पोटींगच ेकेले िाते. प्रस्ताजवत ४० जकलो.ली./ जदन 

च्र्ा जवस्तारणामध्र्े स्पेंट वॉि रीटमेंट साठी एमईई  व इनजसनरेिन बॉर्लरचा वापर 

केला िाईल.   

राख जवद्यमान  आसवनी   

• बगसॅ  राख: ३५  टन/ जदन 

प्रस्ताजवत आसवनी   

• स्पेंटवॉि राख :  १७ ते २० टन/ जदन   

• बगसॅ  राख:  ०.५ ते १ टन/ जदन   

स्पेटवॉि आजण  बगसॅ  राख मध्र् ेउच्च पोटॅि    असल्र्ाने  ते खत म्हणनू वापरले 

िाईल . कोळिाची राख ही वीट उमपादकाला जवकली िाईल. 

वार् ूप्रदषूण जनर्ंिक उपार् प्रस्ताजवत: इलेक्रोस्टॅजटक  प्रेजसजपटेटर   

जवद्यमान:  इलेक्रोस्टॅजटक  प्रेजसजपटेटर  व वटे स्क्रबर    

मनषु्ट्र् बळ विद्यिान एकूण: 

तामपरुते- ८० 

कार्मस्वरुपी- ७१८ 

प्रस्तावित एकूण: 

बांधकाम टपपा- २५ ते ३०  

ऑपेरेिन टपपा- २५ ते ३० 
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३.१ प्रकल्पासाठी आिश्यक संसाधन 

तक्ता २: कच्चा िाल आवश्र्क 

कच्चा माल संख्या साठिणूक स्त्रोत िाहतुकीची पद्धत 

जवद्यमान साखर कारखाना 

एकूण प्रकल्प खचा आसवनी  प्रकल्प : रु. ६२.११ कोटी 

पर्ाावरण व्र्वस्थापनाचा     

िांडवली  खचा 

एकूण १३.३५ कोटी  

पयाािरणाविर्षयी 

जवै भौगोकलक क्षेत्र अधय शषु्क 

जवळचे गाांव घलेु वाडी  

जवळचे शहर / शहर संगमनेर  ४ जकमी 

जवळचा  राष्रीर् महामागय एन.एच ६०  (पणु े- नाजिक - धळेु)  ७०० मी वर 

जवळचे रेल्व ेस्टेशन साईनगर जिडी रेल्व ेस्टेिन पूवोत्तर मध्र्े ३५.४ जक.मी.   

जवळचे कवमानतळ साईनगर जिडी जवमानतळ २३ जक.मी.    

राष्रीर् उद्याने, आरकक्षत / 

सांरकक्षत वन (पीएफ), 

वन्र्जीव अभर्ारण्र्, 

बार्ोस्फीर्र ररजवय, टार्गर 

/ हत्ती आरकक्षत, 

वन्र्जीवन कॉररडॉर इ. १० 

कक.मी. अांतरावर 

प्रकल्पाच्र्ा क्षेत्राच्र्ा १० ककमीच्र्ा आत कोणतेही सांविेनशील क्षेि र्ेत  नाही  

 

निी /  इतर पाण्र्ाचे स्तोि 

(१० ककमीच्र्ा कत्रज्र्ेमध्र्े) 

म्हाळंुगी नदी ३.५५ जक.मी. अतंरावर  नैऋमर् जदिलेा वाहते तसेच प्रवरा नदी 

दजक्षणकेडे  ५.८० जक.मी. अतंरावर  

वाजषाक सरासरी पाऊस ६७८.४ मी.मी 

तापमान 

 

कमाल: ४१.३० से.   

जकमान: ५.८० से.   

आर्द्यता कमाल सापेक्ष आर्द्यता: ८७  % 

वाऱ्र्ाची किशा वार्व्र्,पजिम  आजण नैऋमर् कडून 

मातीचा प्रकार मध्र्म काळी,  जचकन माती 

संरक्षण छावणी स्थापना प्रकल्प स्थळापासनू  १० ककमीच्र्ा कत्रज्र्ेमध्र्े नाही 

जवळचे सीआरझडे प्रकल्प स्थळापासनू  १० ककमीच्र्ा कत्रज्र्ेमध्र्े नाही 

िवळचे ऐजतहाजसक स्थळ जिडी  ३४ जक.मी. 

भकूां पाचा झोन झोन कतसरा, मध्र्म 
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ऊस टन प्रजत जदन ५५०० - लाि क्षेि रक, रॅक्टर 

प्रस्ताजवत साखर कारखाना 

ऊस टन प्रजत जदन ९००० - लाि क्षेि रक, रॅक्टर 

वगंण तेल आजण ग्रीस १६० - िवळपासचा बािार रक, टेम्पो 

चनुा टन प्रजत जदन १० कोठार िवळपासचा बािार रक, टेम्पो 

गधंक  टन प्रजत जदन ३ कोठार िवळपासचा बािार रक, टेम्पो 

हार्ड्रोक्लोररक आम्ल ककलो / 

किवस 

१५.०० काबॉयर् 

 

िवळपासचा बािार रक, टेम्पो 

सोजडर्म क्लोराइड - - िवळपासचा बािार रक, टेम्पो 

फॉस्फोररक आम्ल ककलो /डी ५० काबॉयर् िवळपासचा बािार रक, टेम्पो 

वगंणासाठीचे तेल १५० ड्रम िवळपासचा बािार रक, टेम्पो 

 

४.० प्रविया 

आसिानी  

अल्कोहोल उत्पािनात मखु्र्तः खालील किलेल्र्ा टपपर्ांचा समावशे आह.े 

 मळी परुवठा व मर्ाचे विन करण े

 मळीला पाण्र्ाच्र्ा र्ोग्र् प्रमाणात पातळ करण े 

 र्ीस्ट च्र्ा मदतीने आबंवण े  

 ऊधयपातन प्रकिर्ेतनू अल्कोहोल    

 

५.० पर्ायवरणत्वषर्क वणयन 

प्रकल्प पररसरातील जवजवध पर्ाावणीर् घटकांचा ऑक्टोबर २०१९ ते जडसेंबर २०१९ र्ा कालावधीचा अभ्र्ास 

केला गलेा. पर्ाावरणाच्र्ा मलूभतू अध्र्र्नासाठी पर्ाावरण वन आजण िलवार् ूमिंालर्ाने जदलेली मागयिशयक तत्त्व,े 

ताांकत्रक ई.आर्.ए मागयिशयक तत्व ेर्ांचे मागादिान घतेले. 

   तक्ता ३: पयाािणीय वनरीक्षणाचे वनरीक्षण 

पर्ायवरण गणुधमय दखेरेख वारंवारता घटक वनरीक्षण 

हवामानशास्त्र 

 

मार्िोप्रोसेसर आधाररत 

हवामान कनरीक्षण स्टेशन 

सतत ताशी रेकॉकडिं 

 

वाऱ्र्ाची गती कमाल २८-३० जकलो मी./तास 

वाऱ्र्ाची किशा पजिम  व नैऋमर् 

कमाल तापमान ४१ .३ ० से. 

जकमान  तापमान. ५.८० से. 

सापेक्ष आद्राता कमाल ८७ 

वर्ायव वाकर्यक सरासरी ६७८.४ कममी 
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पर्ायवरण गणुधमय दखेरेख वारंवारता घटक वनरीक्षण 

हवचेी गणुवत्ता  ९ स्थाने 

२४ तासाांचे नमनुे 

३ मकहने आठवड्र्ात िोनिा 

(मार्क्रोग्रॅम  घन.मी.) 

पी. एम. १० कें द्रीर् प्रदषूण जनर्ंिण मडंळाच्र्ा 

मानकानसुार मर्ाादते पी. एम. २.५ 

सल्फर  डार्ॉक्साईड 

नार्रोिन  ऑक्साइड्स 

पाणी गणुवत्ता 

(भजूल आकण 

पषृ्ठजल) 

 

हगंामात एकदा (११ जठकाणी) 

(िौजतक, रासार्जनक आजण 

िजैवक घटक) 

पी. एच ई. कोलार् वगळता सवा घटक 

मार्ाादचे्र्ा आत आहते 

टी डी.एस. 

जस. ओ. डी. बी. ओ. 

डी. 

ई. कोलार् 

माती गणुवत्ता 

 

हांगामात एकिा ८ कठकाणी  

 

माती प्रकार आकण पोत, 

भौकतकी-रासार्कनक 

गणुधमय 

काळी ते तपजकरी जचकणमाती 

चांगली पाणी धारण क्षमता आह,े 

तसेच इतर घातक िड धातूंचे प्रमाण 

आढळून नाही.  

ध्वनी तीव्रता हांगामात एकिा ९ कठकाणी 

(डीबी मध्र्े ध्वनी पातळी (अ) 

जदवसा ४०.७ - ५७.५ डी.बी.   

रािी  ३३.८ - ५३.२ डी.बी.   

िजमनीचा वापर  िजमनीच्र्ा अभ्र्ासासाठी 

प्रोिके्ट क्षेिावर एकदा िटे      

माजहती आजण िमीन 

वापर वगीकरण 

बहुताांश िमीन ही ितेी वापराखाली 

आढळून आली. 

भकूवज्ञान व 

हडै्रोिओलॉजि 

 

अभ्र्ास काळात एकिा 

 

प्रोिके्ट क्षेिाचे िजूवज्ञान 

व हार्ड्रोलॉजि 

बेसाल्टीक लाव्हा प्रवाहांमळेु, डेक्कन 

रॅप वरील ििूल मखुमव ेवअेथेरेड व 

फॅ्रक्चडा  िागाखाली ५-१० मी. 

खोलीवर आढळते. गाळाची माती 

फार थोड्र्ा प्रमाणात आढळते.    

जकैवक  पर्ाावरण 

 

१० ककमी जििचे्र्ा अभ्र्ास 

क्षेिात     

वनस्पती व प्राकण  

ची माजहती गोळा करण.े 

बाभळू, ल िंब, तरवड, काशीद, 

ताम्रजिंबी, वड, जपंपळ,  उंबर .       

वडेा राघ,ू खाटीक, मनैा, ब्राह्मणी 

मनैा, पोपट ई.   

 

सामाजिक-

आजथाक  

पररकस्थती  

 

१० ककमी जििचे्र्ा अभ्र्ास 

क्षेिात     

सामाजिक-आजथाक 

माजहती गोळा करण.े 

  

स्वच्छतेच्र्ा सकुवधा समाधानकारक 

आहते, वीज परुवठा सकुवधा 

जवळजवळ सवा गावात  उपलब्ध 

आहते, पाणी परुवठा आह,े प्राथकमक 

आरोग्र् कें र्द् आकण उप कें र्द् प्राथकमक 

आरोग्र् उपलब्ध आह.े  
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६. अपेत्ित पर्ायवरण प्रभाव 

   तक्ता ४: अपेवक्षत पररणाि 

पयाािरणविर्षयक पैलू अपेकक्षत पररणाम 

वार् ू  पर्ायवरण प्रजक्रर्ेतनू जनघणारे गसॅेस, वाहनातनू व मालवाहतकू  जनघणारे धजूलकणांचे  व  

जचमणीतनू जनघणाऱ्र्ा धरुाच ेर्ोग्र् जनर्ंिण न केल्र्ास  वार् ूप्रदषूणात पातळीत वाढ 

होण्र्ाची संिावना आह.े 

पाणी पर्ाावरण सांडपाण्र्ाची र्ोग्र् जवल्हवेाट न लावल्र्ास पाण्र्ाच े प्रदषूण होऊन मर्ाचे मानवी  

आरोग्र्ावर व सिोवतालच्र्ा पर्ाावरणावर  पररणाम होऊ िकतात.    

िमीन पर्ाावरण घातक / घनकचरा कचराच्र्ा अर्ोग्र् जवल्हवेाटी मळेु िजमनीवर जवपरीत पररणाम 

होऊन, िजमनीच्र्ा सपुीकतेवर पररणाम होईल. 

िजैवक पर्ाावरण कारखान्र्ातनू कोणताही प्रकारचे सांडपाणी, व इतर प्रदजूषत पाणी बाहरे सोडले िाणार 

नाही. हररत पट्टा जवकजसत करण्र्ात र्ेईल.   

सामाकजक पर्ायवरण पार्ाभतू सकुवधा कवकास सांिभायत शकै्षकणक पातळी, आरोग्र् सकुवधा इ. क्षेिाचा 

कवकास होईल. 

आकथयक पर्ायवरण महसलूी उत्पन्न म्हणनू प्रिशे आकण िशेातील अथयव्र्वस्थेवर सकारात्मक पररणाम. 

ध्वनी   पर्ायवरण प्रकल्पाच्र्ा क्षेिामध्र्े ध्वनी पातळी त जकंजचत वाढ होईल. 

व्र्ावसाकर्क आरोग्र् 

आकण सरुकक्षतता 

वरै्जक्तक संरक्षण उपकरण ेन वापरल्र्ास, र्ोग्र् कार्ाप्रणाली न वापरल्र्ास,  तसेच 

र्ंिांची नीट जनगा न राखल्र्ास आरोग्र् धोक्र्ात र्ेऊ िकते. 

 

७. पयाािरण वनरीक्षण कायािि 

तक्ता ५: पयाािरण वनरीक्षण कायािि 

पर्ायवरण पैलू घटक वारांवारता पद्धती 

कपण्र्ाचे पाणी 

 

नदीच्र्ा व कारखान्र्ातील 

जपण्र्ाच्र्ा       पाण्र्ाच्र्ा गणुवत्तचेे 

परीक्षण. 

माजसक, जिजतर् पक्ष 

लॅबोरेटरी जनरीक्षण 

आर्. एस. 

१०५००:२०१२  

औद्योकगक वापराचे  

पाणी 

पाण्र्ाचे सवासामान्र् मानके माजसक, जिजतर् पक्ष 

लॅबोरेटरी जनरीक्षण 

मानक पद्धती नसुार 

औद्योकगक 

साांडपाणी 

महाराष्ट्र प्रदषूण जनर्ंिण मडंळाच्र्ा 

जनदिेानसुार 

माजसक, जिजतर्  

लॅबोरेटरी जनरीक्षण  

मानक पद्धती नसुार 

हवा 

 

 (अकतररक्त मापिांड, महाराष्र प्रिरू्ण 

कनर्ांत्रण मांडळ नसुार) 

कारखाना व 

पररसरातील  दोन-तीन 

आ एस :  ५१८२ 
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जठकाणी हवचेे परीक्षण 

कराव े

कामाची जागा 

िखेरेख 

ध्वनी, व्हीओसी, तापमान पातळी माजसक, जिजतर् 

लॅबोरेटरी जनरीक्षण  

- 

जचमणी  परीक्षण 

 

अजतररक्त मापदडं, व  महाराष्ट्र 

प्रदषूण जनर्ंिण मडंळ आजण 

जनवडणकू आर्ोगाने आदिेावरून 

माकसक ३ पक्षाची 

िखेरेख 

 

आ एस:  ५१८२. 

ध्वनी परीक्षण  डेकसबल ध्वनी पातळी 

 

माजसक, जिजतर् पक्ष 

लॅबोरेटरी जनरीक्षण 

माजसक 

आरोग्र् 

तपासणी  

कारखाना कार्दा व इतर व वदै्यकीर् 

तरतदुी (रोिगारा पवूी व नंतर). 

प्रकल्प कार्ा काळात 

वाकर्यक. 

-- 

 

८.० पयाािरण व्यिस्थापन योिना 

प्रकल्पामळेु होणाऱ्र्ा पररणामांचा प्रिाव कमी करण्र्ासाठी खालील उपार् र्ोिना करण्र्ात र्ेतील   

तक्ता ६: विविध पयाािरणविर्षयक पररणािांच्या उपाय योिना 

पर्ाावरण जविेषता उपार्र्ोिना 

हवा प्रदषूणाच्र्ा  

उपार्ोिना 

 धजूलकणांच्र्ा उत्सजयनासाठी ईएसपी ९९. ९९% कार्यक्षमता िणे्र्ात र्ेईल. 

 सांपणूय प्रकिर्ा बांि कस्थतीत चालकवली जाईल जणेकेरुन व्हीओसी उत्सजयन कमी 

होण्र्ाची शक्र्ता टाळता र्ेईल. 

 सवय डी.जी. सेट जनकडीच्र्ा प्रसंगी वापरले िातील. 

 बॉर्लर आकण डीजी ला परेुशी स्टॅकची उांची प्रिान केली जाईल 

प्रदजूषत पाण्र्ाचे 

व्र्वस्थापन 

 प्रस्ताजवत साखर आजण जडस्टीलरी "जझरो जलजक्वड जडस्चािा" तंिज्ञानावर आधाररत 

असेल. 

 सध्र्ा अकस्तत्वात असलेल्र्ा र्कुनटसाठी बार्ोगसॅ आकण त्र्ानांतर मल्टी-इफेक्ट 

बाष्पीभवन (एमईई) व बार्ो कम्पोटींगचे पालन केले जाते. प्रस्ताकवत ४० 

के.एल.पी.डी च्र्ा कवस्तारासाठी स्पेंटवॉि चे बाष्ट्पीिवन  केले िाईल व  ६० % घन  

झालेला स्पेंट वॉि प्रस्ताकवत ४० टन/तास मध्र्े बॉर्लर मध्र्े इधंन म्हणनू वापरण्र्ात 

र्ेईल    



 

 
 

14  

प्रस्ताजवत एकाजममक साखर कारखान्र्ाचा ५५०० ते ९००० व आसवनी/इथॅनॉल प्रकल्पाचा  ४० जकलो ली./ 

जदन ते ८० जकलो ली./ जदन पर्ंत जवस्तार, स्थळ - अमतृनगर ,  ता. संगमनरे , जि. अहमदनगर , महाराष्ट्र 

पयाािरणीय प्रभाि िूल्यांकन  

कार्यकारी साराांश 

 

पर्ाावरण जविेषता उपार्र्ोिना 

 घरगतुी सांडपाण्र्ाचे िोषखडर्ा द्वारे व इतर सांडपाण्र्ाचे ई. टी. पी. मधनू जनर्ंिण 

केले िाईल.  ई. टी. पी. मधनू उपचार (जरटेड) पाणी   आर्. एस. मानकानसुार 

कारखाण्र्ातील हररत  पट्टा जवकासासाठी  व जसंचनासाठी वापरले िाईल.  

ध्वनी प्रिरू्ण 

व्र्वस्थापन 

 

 ध्वनी प्रदषूणाला आळा बसण्र्ासाठी सवा प्रजक्रर्ा बंजदस्त िागते केला िाईल 

 संचांना ध्वजनजनर्ंिण आवरण प्रदान केले िाईल. 

 कारखान्र्ािोवती हररत पट््टर्ाचा जवकास केला िाईल, ज्र्ामळेु ध्वनी प्रदषूणास 

आळा  बसण्र्ास मदत होईल. 

दगुधंीच ेव्र्वस्थापण    उत्तम कार्ा पद्धती व्र्वस्थापान करून दगुधं जनर्ंिीत केला िाईल.   

 जकण्वना दरम्र्ान तापमान जनर्ंिीत करून र्ीस्ट चे जनष्ट्कार्ा कींवा मतृ होणे टाळले 

िाईल.  

 कुिवणाऱ्र्ा सकु्षमिीवांची गटारांमध्र्े होणारी वाढ वळेोवळेी जनर्ंिण केली िाईल व 

मर्ासाठी िजैवक रासार्नांचा वापर केला िाईल.   

घन आजण घातक 

कचरा व्र्वस्थापन 

 अवजिष्ट तेल / घातक कचरा फार कमी प्रमाणात असेल व तो इधंन म्हणनू बॉर्लर 

मध्र् ेवापरला िाईल. 

 सी. पी. र् ूमधनू जनघणारा गाळ तसेच घनकचरा घातक नसल्र्ाने खत म्हणनू उपर्ोगात 

र्ेईल. 

वाहतकू व्र्वस्थापन 

 
 धळुी कणांचे उतसिान कमी करण्र्ासाठी वाहतकू उपकरणांना आच्छादन केले िाईल. 

 चांगली वाहतकू व्र्वस्थापन प्रणाली जवकजसत आजण जतची अमंलबिावणी केली 

िाईल. 

ग्रीन बेल्ट जवकास / 

वकृ्षारोपण 

कें द्रीर् प्रदषूण जनर्ंिण मडंळाने (सीपीसीबी) जनधााररत केलेल्र्ा जनर्मानसुार वकृ्षारोपण केले 

िाईल. 

व्र्वसाईक 

सामाकजक जबाबिारी 

रु. ६७.२ लाख इतकी तरतदू (एकूण प्रकल्प खचााच्र्ा १ %) र्ेमर्ा ३ वषांत सामािीक 

पर्ाावरणीर् िबाबदारी अतंगात (कॉपोरेट  एवंीरोन्मने्ट  रेस्पॉजन्सजबजलटी ) केली  िाईल. 

व्र्ावसाकर्क आरोग्र् 

आकण सरुकक्षतता 

 

 कामगारांच्र्ा आरोग्र्ाची वळेोवळेी तपासणी करण्र्ास कारखाना कटीबद्ध आह.े  

 कारखाना चाल ूअसताना सवा सरुक्षा जनर्मांचे पालन केले िाईल.  

 सवा सरुक्षा जनर्मांची वळेोवळेी कार्ािाळा घतेली िाईल   

 सवा कमाचाऱ्र्ांना स्वर्ं रक्षक उपकरणे जदली िातील   
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९.० पयाािरण व्यिस्थापन खचा 

तक्ता ७: पयाािरण व्यिस्थापन खचा 

ि. िणान भाांडवली त्कां ित(लाख 

रुपरे्) 

आवती खचय(लाख रुपरे्) 

१. वार् ूप्रिरू्ण कनर्ांत्रण ८५०  १०  

२. कंडेंन्सेट  पॉजलजिगं र्जुनट    ३५०  ५  

३.  ईटीपी ८०  

४. घन कचरा व्र्वस्थापन - ७  

५. पर्ायवरण कनरीक्षण आकण 

व्र्वस्थापन 

-  ४ 

६. पावसाच्र्ा पाण्र्ाचे व्र्वस्थापन   २५  ४  

७. व्र्ावसाकर्क आरोग्र् १०  ५ 

८. हररत पट््टर्ाच्र्ा कवकास २०  ४ 

 एकूण १३३५  ३९  

 

१०. वनष्कर्षा ि प्रकल्पाचे फायिे 

१ ऊस लागवडीमध्र्े के्षत्र समदृ्ध आह ेआकण कनकित वाकर्यक ऊस उपलब्धतेसाठी परेुश्र्ा  कसांचन सकुवधा 

आहते. 

२ जनर्ोजित असावनीच्र्ा जवस्तारणामळेु कारखान्र्ास आजथाक जस्थरता जमळेल व मर्ाचे प्रमर्क्ष व अप्रमर्क्ष 

फार्द ेपररसरातील लोकांना होतील. 

३ ऊजचे्र्ा सांवधयन आकण पररचालन मलू्र्ात झालेली घट त्र्ामळेु ऑपरेिनचा नफा वाढते. 

४ सहवीि जनजमातीमळेु बगसॅच्र्ा सरुकक्षत साठवण आकण जवल्हवेाटीवरचा खचय वाचकवतो. 

५ कारखान्र्ामळेु पररसरातील लोकांना रोिगाराच्र्ा संधी उपलब्ध होतील.  

६ व्र्ापारी के्षिात वाढ होऊन मर्ास संलग्न व्र्वसार्ांमध्र्े वाढ होईल. 

७ कारखान्र्ामळेु कोणमर्ाही प्रकारचे पर्ाावरणाचे प्रदषूण होणार नाही, र्ाची संपणूा काळिी कारखान्र्ाचे 

व्र्वथापन घईेल.  

८ कारखान्र्ामळेु कोणमर्ाही  प्रकारची वनस्पती व प्राणी र्ांची  हानी अपेजक्षत नाही 

९ जनर्ोजित कारखाना जवस्तारण्र्ासाठी अमर्ाधजुनक प्रदषूण जनर्ंिण उपकरणांचा वापर करण्र्ाचे र्ोजिले 

आह.े 
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१० जवद्यमान व जनर्ोजित कारखान्र्ाच्र्ा जवस्तार पर्ाावरण परूक होईल र्ासाठी सवोतोपरी प्रर्मन केले 

िातील. 

११ पर्ाावरणाचे धोके  टाळण्र्ासाठी वरै्जक्तक संरक्षक उपकरणे, सरुके्षची खबरदारी, आणीबाणी र्ोिना आजण 

आपत्ती व्र्वस्थापन र्ोिना केली िाईल. 


