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कार्यकारी साराांश 

1 प्रस्तावना 

अवजांक्यतयरय सहकयरी सयखर कयरखयनय वलवमटेड (एएसएसकेएल) ही महयरयष्ट्र रयज्य सांस्थय अवधवनयम 

1960 अांतगात 28ऑिोबर 1970 रोजी एक सहकयरी सांस्थय म्हणून नां. एसएटी / पीआरजी (ए) 

(5) म्हणून नोांिणीकृत आहे. प्रकल्प स्थळ शयहुनगर येथे आहे. , शेंदे्र, तयलुकय ि वजल्हय- सयतयरय, 

महयरयष्ट्र आवण पुणे-बेंगळुरू रयष्ट्र ीय महयमयगा (एनएच -4) लयगून आहे. 
एएसएसकेएलने सन 1984-85 मधे्य 1250 टीसीडीचे सयखर युवनट स्थयवपत केले. 1991-92 यय िर्यात 

यय उद्योगयने आपली ऊस गयळप क्षमतय 1250 िरून 2500 टीसीडी पयंत ियढविली आवण 30 

केएलपीडी वडक्टिलरीची स्थयपनय केली. सयखर विस्तयर पययािरण मांजूरी आवश्यक नयही कयरण सयखर 

युवनटची क्षमतय 2500 टीसीडीपेक्षय कमी आहे आवण 1994 च्यय ईआयएच्यय आधीच्यय अवधसूचनयपूिी 

वडक्टिलरी युवनटची स्थयपनय झयली आहे. 

शुगरकेन जू्यस /जसरप /”बी” हेवी मोलॅजसस / "सी" मोलॅजसस आधयररत ऊस गयळप क्षमतय 2500 ते 4800 

टीसीडी आवण आसवानी क्षमतय 30 केएलपीडी ते 45 केएलपीडी (आरएस / ईएनए / इथॅनॉल) पयंत 

ियढविण्ययचय प्रस्तयि आहे. 
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1.1 प्रकल्पाचे स्थान 

प्रकल्पाच्या जवभागाची ठळक वैजशष्ट्ये अशी आहेत- 

तक्ता1.1प्रकल्पाच्या जवभागाची ठळक वैजशष्ट्ये 

अ. 

क्र.. 
वैशशष्ट्ये वणयन 

च्या सांदर्ायत शदशाशनदेश. 

जागा 

1. अक्षाांश 17° 37’ 28.61” उत्तर  

2. रेखाांश 74° 01’ 17.31” पूिा  

3. एमएसएल िरील उांची 670 मी.  

4.  वळचा महामागय ऐन एच 4 (0 वक.मी.) िजक्षि पजिम 

5.  वळचे रेले्व से्टशन सातारा (9 जकमी) उत्तर पूिा 

6.  वळचे  हवाई बांिर पुिे (107 जकमी) उत्तर 

7.  वळचे  शहर सातारा (6 जकमी) उत्तर 

8.  वळपास मानवी वस्ती  शेंदे्र (1 जकमी) पविम 

9.  वळचे बांिर  वाहरलाल नेहरू बांिर (190जकमी) उत्तर पविम 

10.  वळचे  पाण्याचे स्थान 1) उरमोडी निी (2 जकमी) पविम उत्तर पूिा 

  2) कृष्णा निी (7 जकमी) उत्तर पूिा 
11. सांरजक्षत के्षत्र 10 वकमीच्यय आत कयहीही नयही  

12. आरजक्षत  ांगले 10 वकमीच्यय आत कयहीही नयही -- 

13. वन्य ीव अभर्ारण्य 10 वकमीच्यय आत कयहीही नयही -- 

14. पुरातत्व साइट 10 वकमीच्यय आत कयहीही नयही -- 

15. राज्य सीमा 10 वकमीच्यय आत कयहीही नयही -- 

16. सांरक्षि स्थापना 10 वकमीच्यय आत कयहीही नयही -- 

17. सरासरी पाऊस 1023 वममी -- 

18 भूकां प भूकां पाचा जवभाग III  
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2 प्रकल्पाचे वणयन 

जवद्यमान रु्जनटच्या उत्पािन क्षमता तसेच प्रस्ताजवत जवस्तारानांतर पुढील तपजशल खाली जिलेला आहेत. 

तक्ता2.1ववद्यमान आवण प्रस्ताववत उत्पादने उत्पादनाच्या प्रमाणात 

अ. 

क्र. 
वणयन शवर्ाग 

शवद्यमान 

क्षमता 

प्रस्ताशवत 

क्षमता 
एकूण शेरा 

1. सयखर जवभाग टीसीडी 2500 2300 4800  

2 सह-िीजवनवमाती मेगयिॅट 19 0 19 
भाडे तत्वावर 

चालते 

3. वडक्टिलरीजवभाग केएलपीडी 30 15 45  

 

रेक्टिफयईड क्टिररट जकां वा 

केएलपीडी 

30 15 45 
एकय िेळी 

फक्त एक 

उत्पयिन 

इ.एन. ए जकां वा 30 15 45 

इथॅनॉल 30 15 45 

2.1 स्रोत आवश्यकता आवण पायाभूत सुववधा 

अ) भूमी ियपरयचय तपशील- 
कयरखयन्ययत एकूण के्षत्रफळ 85.42 हेिर आहे, त्यपैकी 29.81 हेिर के्षत्र  जहरवा पट्टा (ग्रीन बेल्ट) 

विकयसयसयठी ियपरलय जयईल. खयली एक विसृ्तत के्षत्र बे्रकअप विले आहे. 

तक्तय2.2जशमनीचे वगीकरण 

वणयन के्षत्र चौरस मी % के्षत्रफळ 

बाांधलेले 45939.94 5.37 

पयवकंग के्षत्र 125225.72 14.66 

सयांडपयणी प्रवियय के्षत्र 8916.53 1.04 

रस्त्ययखयलील के्षत्र 69795.74 8.17 

ररक्त के्षत्र 237169.36 27.79 

जहरवा पट्टा के्षत्र 298111.07 34.90 

पे्रसमड िोरेज के्षत्र 
62413.03 7.30 

एमएसईबी सबिेशन 
6628.61 0.77 

एकूण भूखांड के्षत्र 854200 100 
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ब) आिश्यक िीज  

सध्यय सयखर आवण वडक्टिलरी युवनटसयठी विजेची आिश्यकतय 5.2 मेगयिॅट आहे. प्रस्तयवित विस्तयरयनांतर 

अवतररक्त 3.3 मेगयिॅट िीज आिश्यक असेल. अशयप्रकयरे, प्रस्तयवित विस्तयरयनांतर एकूण िीज आिश्यक 

8.5 मेगयिॅट होईल. सध्यय, सयखर आवण वडक्टिलरी युवनटलय आिश्यक िीम आवण उजया भाडे तत्त्वयिर 

चयलणय सह- िीजवनवमाती उजया प्रकल्पयतून घेतली जयते. 

क) पाण्याची आवक्श्यता  

उद्योवगक वापरासाठी: 

उरमोडी निी हे सवायत  वळील निीअसून ते कारखान्यापासून 2 जक.मी. अांतरावर आहे,  े ताज्या पाण्याचे मुख्य 

स्त्रोत आहे  

साखर शवर्ाग - साखर जवभाग शून्य पाण्याच्या आवश्यकतेनुसार कार्य करते. सजवस्तर पाण्याचे ब ेट तक्ता 2.3 

मधे्य िाखवले आहे 

.वडक्टिलरी विभयग - वडक्टिलरी जवभाग शून्य पाण्याच्या आवश्यकतेनुसार कार्य करते. उद्योगयचे सविस्तर पयणी 

बजेट तक्तय 2.5 ते तक्तय 2.7 मधे्य िशाविले आहे. 

नोदं-  

1) सिा जयस्तीचे कां डेने्सट ि टर ीटमेंट केलेले सयांडपयण्ययचे पुनप्रावियय प्रवियेमधे्य केले जयईल 

2) सयखर युवनटचे जतन केलेले पयणी हांगयमयत वडक्टिलरी ऑपरेशनसयठी ियपरले जयईल आवण 

उिाररत सयठिले जयईल. 

घरगुती वापरासाठी: 

सध्यय घरगुती उदे्दशयने पयण्ययची आिश्यकतय 8.5 मी3 / जिवस आहे, प्रस्तयवित विस्तयरयनांतर अवतररक्त 

पयण्ययची वडक्टिलरी जवभागासाठी आिश्यकतयनयही 
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आवयक पाण्याची गणना  

साखर ववभाग 

तक्ता2.3वॉटर बजेट साखर ववभाग 

अ. 

क्र. 
वणणन 

पाण्याची आवशकता 

(मी3 / शदवस) 

वापर/नुकसान 
(मी3 / शदवस) 

पुन्हा वापर/पुनप्राणप्ती 

(मी3 / शदवस) 
सांडपाण्याचा उगम (मी3 / शदवस) 

  इ पी टी इ पी टी इ पी टी इ पी टी 

घरगुती 

1 घरगुती 51.5 8.5 60 8 2 10 
   

43.5 6.5 50 

औद्योवगक 

1 प्रवियेसयठीचे पयणी 85 80 165 10 8 18 -- -- -- 75 72 147 

2 उपकरणे स्वचे्छतेसयठी 30 25 55 -- -- -- -- -- -- 30 25 55 

3 एअर कॉमे्प्रसर & पांप 40 30 70 05 04 09 35 26 61 -- -- -- 

4 कां डेन्ससा िॉटर -- -- -- -- -- -- 500 460 960 

सवय कां डेन्सर पाण्याचा 1000 केएलडी 

क्षमतेच्या प्रस्ताजवत सीपीरू्मधे्य उपचार 

केला  ाईल आजि प्रजक्रर्ा पािी म्हिून 

पुनवायपर केले  ाईल. 

5 से्प्र प ांड ब्लोिडयउन 500 460 960 250 230 480 -- -- -- 250 230 480 

6 कुजलांग टॉवर ब्लोिडयउन -- 80 80 -- 45 45 -- -- -- -- 35 35 

7 
कॉलनी फययर फययवटांग ि 

गयडावनांग 
200 -- 200 200 -- 200 -- -- -- -- -- -- 

8 
अवधक सांके्षपन पुनप्रयाप्ती 

(एके्सस कां डेने्सट) 
-- -- -- -- -- -- 500 460 960 -- -- -- 

एकूण 855 675 1530 465 287 752 1035 946 1981 355 362 717 

 



अज ांक्यतारा सहकारी साखर कारखाना मर्ायजित, शाहूनगर, शेंदे्र. तालुकाआजि ज ल्हा- सातारा. कार्यकारी साराांश 

Page | 6 

  

रे्थे, 

इ – सध्यय 2500टन प्रवतविन 

पी – प्रस्तयवित 2300टन प्रवतविन 

टी –एकूि 4800 टन प्रवतविन 

नोांि-  

1. घरगुती उदे्दशाने फक्त 60 मी3 / जिवसडी नवीन पाण्याची आवश्यकता आहे. 

 वापर/नुकसान आजि अांजतम साांडपािी(752 + 717) = 1469मी3 / जिवस 

 एके्सस कां डेने्सट आजि कां डेन्ससा िॉटर हे 1920मी3 / जिवसत्यामुळे पुन्हा वापरण्यासाठी उपलब्ध 

 ािा पािी सुमारे 1920 – 1469 = 451मी3 / जिवस इतके होईल. 

शनव्वळ पाण्याची बचत: 

i) औद्योवगक: 1530 – 1981 = -451मी3 / जिवस 

सयखर युवनटमधून जयस्त प्रमयणयत कां डेने्सट उपलब्ध असल्ययने सयखर युवनटसयठी पयण्ययची गरज भयसणयर 

नयही. प्रत्क्षयत 451 मी3 / जिवस जयस्त बचत होते, जी बयगकयम करण्ययसयठी 80 मी3 / जिवस, 188 
मी3 / जिवस वसांचनसयठी, 122 मी3 / जिवस वडक्टिलरी ऑपरेशनसयठी इत्यिीमधे्य ियपरली जयईल आवण 

उिाररत पयणी 61 मी3 / जिवस प्रस्तयवित टयकीमधे्य सयठिून ठेियिे. बांि हांगयमयत ियपरले  ाईल. 

 ास्तीत  ास्त 310 केएलडी बचत झाली आहे, ती बागकाम, जसांचन आजि जडस्स्टलरी ऑपरेशनसाठी वापरली 

 ाईल आजि उवयररत पािी हांगामात वापरण्यासाठी प्रस्ताजवत टाकीमधे्य साठवले  ाईल. 

ii) घरगुती: पाण्याची गर  60 मी3 / जिवस आहे. 

एकूण सयांडपयणी वनवमाती: 

i. औद्योवगक -717मी3 / जिवस त्यपैकी सयखर विभयगयचे सयांडपयणी – 237मी3 / जिवस, से्प्र पॉण्डचे 

सयांडपयणी- 480मी3 / जिवस.ज्ययचय प्रस्तयवित सीपीयूमधे्य उपचयर केलय जयईल आवण प्रवियय पयणी म्हणून 

ियपरलय जयईल. 

ii. घरगुती –60 मी3 / जिवस 

नोांि-  

सयखर युवनटमधूनबाहेर पडिारे साांडपािी ईटीपी मधे्य नांतर आर.ओ द्वयरे उपचयर केले जयईल आवण 

प्रजक्ररे्मधे्य पुन्हा वापरले जयईल. 451 केएलडी उिाररत बचत, त्यपैकी 80 केएलडी ग्रीनबेल्ट हेतूसयठी 

ियपरण्ययत आले, 188 केएलडी वसांचन हेतूसयठी आवण १२२ केएलडी वडक्टिलरी ऑपरेशनसयठी ियपरण्ययत 

येईल आवण उिाररत 61 केएलडी ऑफ-सीझनमधे्य वडक्टिलरी ऑपरेशनमधे्य ियपरण्ययसयठी सयठिले 

जयतील. सयखर आवण वडक्टिलरी युवनट शून्य पयण्ययच्यय गरजेनुसयर कयम करतयत. तथयवप, सुरुियतीलय 
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555 केएल पयणी वडक्टिलरी बॉयलरसयठी आवण िररोज घरगुती ियपरयसयठी 8.5 केएलडी पयणी घेतले 

जयते. 
तक्ता2.4वडस्टिलरी युवनटसाठी शून्य पाण्याची आवश्यकता 

अ. 

क्र. 
वणणन 

िररो  पाण्याची 

आवश्यकता / बचत 

कामाचे 

जिवस 

एकूि (एम 3 / 

वाजषयक) 

अांजतम (एम 

3 / वाजषयक) 

1 

हांगामात 45 केएलपीडी 

जडस्स्टलरी पाण्याची 

आवश्यकता 

122 180 21960 

32940 

32940 

(पाण्याची 

आवश्यकता) 
2 

हांगामात 45 केएलपीडी 

जडस्स्टलरी पाण्याची 

आवश्यकता 

122 90 10980 

3 
साखर जवभागातून हांगामात 

वाचवलेले एकूि पािी 
183 180 32940 

32940 

(वाचवलेले 

एकूि पािी) 

गणना: 

िररो  साखर रु्जनटमधून वाचले  ािारे पािी = 451 केएलडी ,त्ापैकी 80 केएलडी ग्रीनबेल्ट हेतूसाठी 

वापरण्यात आले, 188 केएलडी वसंचन हेतूसाठी 
जडस्स्टलरीसाठी लागिारे िैनांजिन पािी साखर रु्जनटच्या  तन केलेल्या पाण्यातून पूिय केले  ाते 

= 371-122-188 

=61 केएलडी 
हांगामात जडस्स्टलरी ऑपरेशनसाठी साठवले  ािारे पािी =61*180 

=10980 केएलडी 
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वडस्टिलरी ववभाग 

I. सी मोलॅजसस आधाररत  

तक्तय2.5िॉटर बजेट वडक्टिलरी विभयग (सी मोलॅशसस आधाररत) 

अ. क्र. वणणन 

पाण्याची 

आवशकता(मी3 / 

शदवस) 

वापर/नुकसान 
(मी3 / जिवस) 

पुन्हा 

वापर/पुनप्राणप्ती 

(मी3 / जिवस) 

सांडपाण्याचा उगम 

आशण उपचार 

पुन्हा वापर/पुनप्राणप्ती 

(मी3 / जिवस) 

सीपीरू्मधे्य साांडपाण्यावर 

उपचारकेल्यानांतर 
इ पी टी इ पी टी इ पी टी इ पी टी 

घरगुती 

1. घरगुती 8.5 -- 8.5 5 -- 5 -- -- -- 3 -- 3  

औद्योवगक 

 प्रवियेसयठीचे पयणी 300 150 450 -- -- -- 

रॉ स्पेंटवॉश 240 120 360  

एकाग्र स्पेंटवॉश 48 24 72 72 कां पोस्स्टांगसाठी 

एमईई कां डेन्सट्स 192 96 288 288 सीपीरू्कडे 

स्पेंटलीझ 60 30 90 90 सीपीरू्कडे 

2. 
कूवलांग टॉिर मके-उप 

िॉटर 
45 15 60 35 15 50 -- -- -- 10 -- 10 10 सीपीरू्कडे 

3 फेरमेंटर िॉवशांग 15 5 20 -- -- -- -- -- -- 15 5 20 20 सीपीरू्कडे 

4 इतर पांप &गॅ्लन्ड कूवलांग.. 15 10 25 -- -- -- 15 10 25 -- -- --  

5 

अवधक सांके्षपन पुनप्रयाप्ती 

(एके्सस कां डेने्सट) साखर 

जवभाग 

-- -- -- -- -- -- -- 122 122 -- -- -- 

 

6 कां डेनसेट पॉजलजशांग रु्जनट -- -- -- -- -- -- 277 131 408 -- -- --  

एकूण 375 180 555 35 15 50 292 263 555 325 155 480 408 
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रे्थे,इ – सध्यय30 केएलपीडी  

पी – प्रस्तयवित 15 केएलपीडी 

टी -एकूि 45 केएलपीडी 

नोांि-  

साांडपािीप्रियह िर ॉांग िर ीम (रॉ िेंटिॉश- 360मी 3 / वििस) आवण वीक स्टर ीम (िेंटलेस आवण नॉन-प्रवियय 

फू्लएां ट्स- 120 मी 3 / वििस) म्हणून विभक्त केले जयतयत 

विद्यमयन 30 केएलपीडी वडक्टिलरीमधील रॉ िेंटिॉश (240 मी 3 / वििस) टर ीटमेंट कां पोक्टिांगच्यय आधयरे केली 

जयईल (240 मी 3 / वििस एमईईमधे्य 48 मी 3 / वििस कें वद्रत केलय जयतो आवण एम.ई.ई. 192 मी 3 / वििस 

कां डनसेट वडक्टिलरी सीपीयूलय पयठविलय जयईल). 

प्रस्ताजवत जवस्तारानांतर रॉ स्पेंटवॉश ची तर्ार होिारे प्रमाि 360 मी 3 / वििसएम.ई.ई. मधे्य कें जद्रत केले  ाईल 

.स्पेंटवॉशच्या कें द्रीकरनांतर, एम.ई.ई.  कां डेने्सट 288 मी 3 / वििस आजि वीक स्टर ीम साांडपािीसह 120 मी 3 / वििस 

CPU मधे्य टर ीट केले  ाईल. एकूि 408 मी 3 / वििस साांडपािी CPU मधे्य टर ीट केले  ाईल आजि टर ीट केल्यानांतर पुन्हा 

प्रजक्ररे्मधे्य वापरले  ाईल 

औद्योवगक: 555– 555 = 0 मी 3 / वििस 

प्रस्तयवित जवस्तारानांतर वडक्टिलरीची वनव्वळ पयण्ययची आिश्यकतय 0 मी 3 / वििस असणे आिश्यक आहे. 
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II. बी हेवी मोलॅजसस आधाररत  

तक्तय2.6िॉटर बजेट वडक्टिलरी विभयग (बी हेवी मोलॅशसस आधाररत ) 

अ. क्र. वणणन 

पाण्याची 

आवशकता(मी3 / 

शदवस) 

वापर/नुकसान 
(मी3 / जिवस) 

पुन्हा 

वापर/पुनप्राणप्ती 

(मी3 / जिवस) 

सांडपाण्याचा 

उगम आशण 

उपचार 

पुन्हा वापर/पुनप्राणप्ती 

(मी3 / जिवस) 

सीपीरू्मधे्य साांडपाण्यावर 

उपचारकेल्यानांतर 
इ पी टी इ पी टी इ पी टी इ पी टी 

घरगुती 

1. घरगुती 8.5 -- 8.5 5 -- 5 -- -- -- 3 -- 3  

औद्योवगक 

 प्रवियेसयठीचे पयणी 240 120 360 -- -- -- 

रॉ स्पेंटवॉश 180 90 270  

एकयग्र स्पेंटवॉश 30* 15* 45* 45 कां पोस्स्टांगसाठी 

एमईई कां डेन्सट्स 150* 75* 225 225 सीपीरू्कडे 

स्पेंटलीझ 60 30 90 90 सीपीरू्कडे 

2. कूवलांग टॉिर मके-उप िॉटर 45 15 60 35 15 50 -- -- -- 10 -- 10 10 सीपीरू्कडे 

3 फेरमेंटर िॉवशांग 15 5 20 -- -- -- -- -- -- 15 5 20 20 सीपीरू्कडे 

4 इतर पांप &गॅ्लन्ड कूवलांग.. 15 10 25 -- -- -- 15 10 25 -- -- --  

5 
अवधक सांके्षपन पुनप्रयाप्ती 

(एके्सस कां डेने्सट) साखर जवभाग 
-- -- -- -- -- -- -- 122 122 -- -- -- 

 

6 कां डेनसेट पॉजलजशांग रु्जनट -- -- -- -- -- -- 230 115 345 -- -- --  

एकूण 315 150 465 35 15 50 245 247 492 265 
12

5 
390 345 सीपीरू्कडे 
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रे्थे, इ – सध्यय30 केएलपीडी  

पी – प्रस्तयवित 15 केएलपीडी 

टी -एकूि 45 केएलपीडी 

नोांि-  

साांडपािी प्रियह िर ॉांग िर ीम (रॉ िेंटिॉश- 270 मी 3 / वििस) आवण वीक स्टर ीम (िेंटलेस आवण नॉन-प्रवियय 

फू्लएां ट्स- 120 मी 3 / वििस) म्हणून विभक्त केले जयतयत 

विद्यमयन 30 केएलपीडी वडक्टिलरीमधील रॉ िेंटिॉश (180 मी 3 / वििस) टर ीटमेंट कां पोक्टिांगच्यय आधयरे केली 

जयईल (180 मी 3 / वििस एमईईमधे्य 30 मी 3 / वििस कें वद्रत केलय जयतो आवण एम.ई.ई. 150 मी 3 / वििस 

कां डनसेट वडक्टिलरी सीपीयूलय पयठविलय जयईल). 

प्रस्ताजवत जवस्तारानांतर रॉ स्पेंटवॉश ची तर्ार होिारे प्रमाि 270 मी 3 / वििसएम.ई.ई. मधे्य कें जद्रत केले  ाईल 

स्पेंटवॉशच्या कें द्रीकरनांतर, एम.ई.ई.  कां डेने्सट 225 मी 3 / वििस आजि वीक स्टर ीम साांडपािीसह 120 मी 3 / वििस 

CPU मधे्य टर ीट केले  ाईल. एकूि 345 मी 3 / वििस साांडपािी CPU मधे्य टर ीट केले  ाईल आजि टर ीट केल्यानांतर पुन्हा 

प्रजक्ररे्मधे्य वापरले  ाईल 

औद्योवगक: 465– 492 = 27 मी 3 / वििस 

प्रस्तयवित जवस्तारानांतर वडक्टिलरीची वनव्वळ पयण्ययची आिश्यकतय 0 मी 3 / वििस असणे आिश्यक आहे.पयण्ययची 

बचत 27मी.3 वििसय इतकी होईल, ज्ययचय उपयोग बयगकयमयच्यय उदे्दशयने केलय जयईल. 
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III. उसाचा रस(शुगरकेन जू्यस) / एकवटलेला उसाचा रस(कॉन्सन्ट्र ेटेड शुगरकेन जू्यस)र्ावर आधाररत 

तक्तय2.7िॉटर बजेट वडक्टिलरी विभयग (शुगरकेन जू्यस / कॉन्सन्ट्र ेटेडशुगरकेन जू्यस) 

अ. क्र. वणणन 

पाण्याची 

आवशकता(मी3 / 

शदवस) 

वापर/नुकसान 
(मी3 / जिवस) 

पुन्हा 

वापर/पुनप्राणप्ती 

(मी3 / जिवस) 

सांडपाण्याचा उगम 

आशण उपचार 

पुन्हा 

वापर/पुनप्राणप्ती (मी3 

/ जिवस) 

सीपीरू्मधे्य 

साांडपाण्यावर 

उपचारकेल्यानांतर 
इ पी टी इ पी टी इ पी टी इ पी टी 

घरगुती 

1. घरगुती 8.5 -- 8.5 5 -- 5 -- -- -- 3 -- 3  

औद्योवगक 

 प्रवियेसयठीचे पयणी 210 105 315 -- -- -- 

रॉ स्पेंटवॉश 150 75 225  

एकयग्र स्पेंटवॉश 15* 10* 25* 25 कां पोस्स्टांगसाठी 

एमईई कां डेन्सट्स 135* 65* 200* 200 सीपीरू्कडे 

स्पेंटलीझ 60 30 90 90 सीपीरू्कडे 

2. कूवलांग टॉिर मके-उप िॉटर 45 15 60 35 15 50 -- -- -- 10 -- 10 10 सीपीरू्कडे 

3 फेरमेंटर िॉवशांग 15 5 20 -- -- -- -- -- -- 15 5 20 20 सीपीरू्कडे 

4 इतर पांप &गॅ्लन्ड कूवलांग.. 15 10 25 -- -- -- 15 10 25 -- -- --  

5 
अवधक सांके्षपन पुनप्रयाप्ती 

(एके्सस कां डेने्सट) साखर जवभाग 
-- -- -- -- -- -- -- 122 122 -- -- -- 

 

6 कां डेनसेट पॉजलजशांग रु्जनट -- -- -- -- -- -- 210 110 320 -- -- --  

एकूण 285 135 420 35 15 50 225 242 467 235 110 345 320 सीपीरू्कडे 
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रे्थे, इ – सध्यय30 केएलपीडी  

पी – प्रस्तयवित 15 केएलपीडी 

टी -एकूि 45 केएलपीडी 

नोांि-  

साांडपािी प्रियह िर ॉांग िर ीम (रॉ िेंटिॉश- 225 मी 3 / वििस) आवण वीक स्टर ीम (िेंटलेस आवण नॉन-प्रवियय 

फू्लएां ट्स- 120 मी 3 / वििस) म्हणून विभक्त केले जयतयत 

विद्यमयन 30 केएलपीडी वडक्टिलरीमधील रॉ िेंटिॉश (180 मी 3 / वििस) टर ीटमेंट कां पोक्टिांगच्यय आधयरे केली 

जयईल (150 मी 3 / वििस एमईईमधे्य 15 मी 3 / वििस कें वद्रत केलय जयतो आवण एम.ई.ई. 135 मी 3 / वििस 

कां डनसेट वडक्टिलरी सीपीयूलय पयठविलय जयईल). 

प्रस्ताजवत जवस्तारानांतर रॉ स्पेंटवॉश ची तर्ार होिारे प्रमाि 225 मी 3 / वििसएम.ई.ई. मधे्य कें जद्रत केले  ाईल . रॉ 

स्पेंटवॉशच्या कें द्रीकरनांतर, एम.ई.ई.  कां डेने्सट 25 मी 3 / वििसकें जद्रत केला आजि 200 मी 3 / जिवसाच्या एमईई 

कां डनसेट्स कमकुवत प्रवाहातील प्रवाह (120 मी 3 / जिवस) सोबत पुढील उपचाराांसाठी सीपीरू्ला पाठवले  ाईल म्हिून 

सीपीरू्मधे्य साांडपाण्याच्या एकूि प्रमािात. 320 एम 3 / जिवस असेल, ज्याचा उपचार प्राथजमक, माध्यजमक आजि तृतीर्क 

उपचाराांच्या आधारावर केला  ाईल आजि सांपूिय उपचाररत साांडपािी पुन्हा प्रजक्ररे्वर परत केले  ाईल 

.औद्योवगक: 420– 467 = 47 मी 3 / वििस 

प्रस्तयवित जवस्तारानांतर वडक्टिलरीची वनव्वळ पयण्ययची आिश्यकतय 0 मी 3 / वििस असणे आिश्यक आहे.पयण्ययची 

बचत 47मी.3 वििसय इतकी होईल, ज्ययचय उपयोग बयगकयमयच्यय उदे्दशयने केलय जयईल. 
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एकाजग्रत खचय करण्याव्यजतररक्त सवय साांडपाण्यावर प्रस्ताजवत सीपीरू्मधे्य उपचार केले  ातील आजि प्रजक्रर्ा 

केलेल्या साांडपाण्याचा पुनवायपर प्रजक्ररे्त केला  ाईल. 

एकाग्र केलेला स्पेंटवॉश कां पोस्स्टांग च्या आधारे उपचार केला  ाईल 

तक्तय2.8 कारखान्याची पाण्याची आवयकता व साांडपाणी शनशमयती 

अ. 

क्र. 
पाण्याची आवशकता(मी3 / जिवस) सांडपाण्याचा उगम (मी3 / जिवस) 

1. साखर शवर्ाग 

 

साखर जवभागासाठी शून्य पाण्याची गर  आजि घरगुती 

पाण्याची गर  60पाण्याची बचत - 451 (उसाच्या 

रसापासून  ास्त प्रमािात कां डेने्सटमुळे) 

717 

साखरेपासून तर्ार होिारे 237 

से्प्र पॉन्ड पासून  तर्ार होिारे 480 

2. शडस्टिलरी शवर्ाग 

ए 

सी मोलॅजसस आधाररत 

0 480 

 

कॉन्सन्ट्र ेटेडस्पेंटवॉश 72 

स्पेंटलीस 90 

इतर साांडपािी 120 

 जकां वा 

बी 

बी हेवी मोलॅजसस आधाररत 

0 390 

 

कॉन्सन्ट्र ेटेड स्पेंटवॉश 45 

स्पेंटलीस 90 

इतर साांडपािी 120 

 जकां वा 

सी 

उसाचा रस (शुगरकेन जू्यस) / एकवटलेला उसाचा रस (कॉन्सन्ट्र ेटेड शुगरकेन जू्यस) र्ावर आधाररत 

0 345 

 

कॉन्सन्ट्र ेटेड स्पेंटवॉश 25 

स्पेंटलीस 90 

इतर साांडपािी 120 

टीपः डीएम प्ाांटचे साांडपािी, जकण्वन धुण्याचे कचरा, बॉर्लर ब्लो-डाऊन साांडपािी आजि कूजलांग टॉवरच्या साांडपािी 

उत्पािनावर इतर पातळ झालेल्या साांडपािीचा समावेश आहे. 
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ड) हवा उत्सजयन व्यवस्थापन 

बगॅस हे भाडे तत्त्वानुसार चालिार्र्ा को- नरेशन प्ाांटमधे्य इांधन म्हिून वापरले  ाईल. साखर कॉम्प्पे्क्सने 

सह-जनजमयती प्रकल्पातून स्टीम आजि वी  घेऊन ही आवश्यकता पूिय केली. इांधनाच्या ज्वलनामुळे सोडल्या 

 ािार्र्ा प्रिूषकाांचे फैलाव जनर्ांजत्रत करण्यासाठी एपीसी उपकरिे म्हिून 72 मीटर उांचीचे सॅ्टक (वचमणी)आजि 

इलेक्ट्र ोसॅ्टजटक पे्रजसजपटेटर (ईएसपी) प्रिान केले  ातील. 

तक्तय2.9शवद्यमान तसेच प्रस्ताशवत केलेल्या बॉर्लर आशण त्यातील एपीसी उपकरणाांचा तपशील 

अ. 

क्र. 
िॅक (शचमणी) जोडलेली आहे इांधनाचा प्रकार उांची (शम) 

एशपशस 

पद्धत 
नो ांद 

सध्याची स्थापना 

1 बॉयलर 1*100टी.पी.एच बगॅस 72 ईएसपी 
 

इ) घनकचरा व्यवस्थापन 

अ) घातक नसलेले घनकचरा तपशील 

तक्ता2.10धोकादार्क नसलेल्या कचऱ्र्ाची माशहती आशण त्याची शवले्हवाट लावण्यासाठी तपशील 

अ. 

क्र. 
कचऱ्र्ाचे वणयन प्रमाण 

सांकलन आशण शवले्हवाट लावण्याची 

पद्धत 

3. ईटीपी गाळ  300 मेजटरक टन/ वषय ईटीपी गाळ व पे्रसमड हे खत म्हिून जवकले 

 ाईल. 4. पे्रसमड 5760मेजटरक टन/ जिवस 

इतर घनकचरा 

1. कागिाचा कचरा 0.01 मेजटरक टन/ मजहना व्यस्क्तचजलतररत्या सांग्रजहत आजि जनरु्क्त 

केलेल्या जठकािी सांग्रजहत आजि सॅ्क्रप 

जवके्रत्याांना जवकले  ाते 
2. प्ास्स्टक कचरा 0.01 मेजटरक टन/ मजहना 

 नगरपाशलका घनकचरा 

1 जवघटन  न होिारे 3 मेजटरक टन/ मजहना 
सॅ्क्रप जवके्रत्याांकडे व्यस्क्तचजलतपिे गोळा 

केले आजि जवकले  ाईल 

2 जवघटनशील 5 मेजटरक टन/ मजहना खत म्हिून वापरले  ाईल 

ब). घातक कचरा 

तक्तय2.11घातक कचरा शनशमयती आशण त्याची शवले्हवाट लावणे 

अ. क्र. वगय कचऱ्र्ाचे वणयन प्रमाण सांकलन आशण शवले्हवाट लावण्याची पद्धत 
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1. 5.1 वापरलेले  तेल 1.01 केएल / ए 
लीक पू्रफ कां टेनरमधे्य गोळा केले  ाईल आजि 

बैलगाड्ाांसाठी वांगि म्हिून वापरावे 
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3 पर्ायवरणीर् स्टस्थतीची आधाररेखा 

3.1 हवा पयाणवरण 

सभोितयलच्यय हिेचे परीक्षण हे 9 वठकयणी करण्ययत आले आहे. (त्यपैकी 2 वठकयण हे कयरखयनयपररसरयत आवण 

7 वठकयण हे कयरखयन्यय बयहेरील के्षत्रयतपण अभ्ययस के्षत्रयच्यय आत ठरिण्ययत आले). जिवसात 24 तास, 

आठवड्ातून िोन वेळा तीन मजहन्याांच्या कालावधीत (जडसेंबर 2020 ते फेबु्रवारी 2021) वातावरिीर् हवाई 

िेखरेख ठेवली गेली. प्रते्यक प्रिूषकाांमधील  ास्तीत  ास्त साांद्रता सांबांजधत स्थानाची पार्श्यभूमी एकाग्रता (परीक्षि 

केलेले पररिाम + वाढीव एकाग्रता) मानली  ाते, जनकालाांचा साराांश खाली जिला आहे. 

1. पाशटयकु्यलेट मॅटर (पीएम 10) 

पीएम 10 साठी  ास्तीत  ास्त, जकमान, सरासरी आजि 98 व्या शतकातील साांद्रता 40.1 ते 72.5 μg / एम 3 

च्या शे्रिीमधे्य अभ्यास के्षत्रात नोांिजवली गेली. कारखाना खोल्याां वळ (एएकू्य -1) रे्थे  ास्तीत  ास्त 98 

पसयनटाइल एकाग्रतेची नोांि 68.82 mg / एम 3आहे. पीएम 10 ची एकाग्रता 100 μg / एम 3 च्या सीपीसीबी 

मानक खाली आहे. 

2. पाशटयकु्यलेट मॅटर (पीएम 2.5) 

अभ्यास के्षत्रात परीक्षि केले  ािारे पाजटयकु्यलेट मॅटर (पीएम 2.5) साठी  ास्तीत  ास्त, जकमान, सरासरी आजि 

98 व्या शतकातील साांद्रता 21.30– 42.5 μg / एम 3 होती. सवायजधक 98 पसयनटाइल एकाग्रतेची नोांि 41.72 μg 

/ एम 3आहे  े कारखाना ई टी पी  वळ (एएकू्य -2) आहे. पीएम 2.5 ची एकाग्रता जवजहत मर्ायिेपेक्षा 

(60μg/m3)च्या खाली आहे. 

3. सल्फर डार्ऑक्साइड (एसओ 2) 

परीक्षि केलेल्या आकडेवारीनुसार अभ्यास के्षत्रात सल्फर डार्ऑक्साइडचे जकमान,  ास्तीत  ास्त, सरासरी 

आजि 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य 13.20 ते 31.20μg / एम 3 च्या शे्रिीमधे्य होते. सल्फर डार्ऑक्साईडचे 

कमाल 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य शाहूनगर (एएकू्य -5) 30.88 μg / एम 3आहे. एसओ 2 ची एकाग्रता 

80μg / एम 3च्या जनधायररत मर्ायिेपेक्षा अगिी कमी आहे. 

4. नार्टर ोजनचे ऑक्साईड (NOx) 

परीक्षि केलेल्या आकडेवारीनुसार अभ्यास के्षत्रामधील ऑक्ससाइड ऑफ नार्टर ो न (एनओएक्स) चे जकमान, 

 ास्तीत  ास्त, सरासरी आजि 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य 12.10– 32.40– μg / एम 3च्या शे्रिीत होते. 

शाहूनगर (एएकू्य -5) नार्टर ो न ऑक्साईड्स (एनओएक्स) चे  ास्तीत  ास्त 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य 

30.33 μg / एम 3आहे. NOx ची एकाग्रता 80μg / एम 3च्या जनधायररत मर्ायिेपेक्षा चाांगली आहे. 
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5. काबयन मोनोऑक्साइड (सीओ) 

परीक्षि केलेल्या आकडेवारीनुसार अभ्यास के्षत्रातील काबयन मोनोऑक्साइड (सीओ) चे जकमान,  ास्तीत  ास्त, 

सरासरी आजि 98 % एकाग्रतेचे मूल्य 0.2 - 1.2mg / एम 3च्या शे्रिीमधे्य होते. काबयन मोनोऑक्साइड (सीओ) चे 

 ास्तीत  ास्त 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे कारखाना खोल्याां वळ (एएकू्य -1)रे्थे 1.15 mg / m3 आहे. सीओची 

साांद्रता 4 जमलीग्राम / एम 3 च्या जनधायररत मर्ायिेपेक्षा अगिी कमी आहे. 

सभोवतालची हवा गुिवत्ता िेखरेख पररिाम असे सूजचत करतात की अभ्यास के्षत्रामधील एकूि वारु् गुिवत्ता 

NAAQ मानकाांद्वारे जनधायररत परवानग्यानुसार आहे. 

तक्ता3.1ररसेप्टर साराांश 

अ. 

क्र. 

ररसेप्टरचे 

वणयन 
ररसेप्टरचे /गाव अक्षांश रेखांश 

िॅक 

(वचमणी) 
पासून 

अांतर 

(मी) 

वचमणी 

संधबाणत 

तयार 

होणार कोन 

(अँगल) 

कारखान्याचे स्थान 17°37'28.56" उत्तर 74° 1'10.68" पूिा -- -- 

1 - िॅक (वचमणी) 17°37'34.90" उत्तर 74° 1'21.91" पूिा -- -- 

2 
एएकू्य -1 कारखाना 

(खोल्याां वळ) 
17°37'40.86" उत्तर 74° 1'20.19" पूिा 192.00 345.47 

3 
एएकू्य -2 कारखाना(ई टी पी 

 वळ) 
17°37'18.84" उत्तर 74° 1'20.77" पूिा 491.61 183.93 

4 एएकू्य -3 पोगरवाडी 17°38'38.61" उत्तर 73°57'6.76" पूिा 7772.75 284.69 

5 एएकू्य -4 सोनेगाव 17°38'46.50" उत्तर 73°59'34.62" पूिा 3853.14 305.02 

6 एएकू्य -5 शाहूनगर 17°40'47.97" उत्तर 74° 0'12.24" पूिा 6281.74 341.02 

7 एएकू्य -6 िेगाव 17°38'11.60" उत्तर 74° 3'21.75" पूिा 3708.48 72.19 

8 एएकू्य -7 
 ाधववाडी 

17°37'16.90" उत्तर 74° 6'28.22" पूिा 9047.39 93.52 

9 एएकू्य -8 अपजशांगे 17°34'17.99" उत्तर 74° 4'0.96" पूिा 7658.82 142.40 

10 एएकू्य-9 पडळी 17°35'1.51" उत्तर 74° 1'4.07" पूिा 4745.87 186.33 
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आकृती3.1 10 शकमी. शत्रज्या अभ्यास के्षत्राचा हवा गुणवत्ता देखरेखीची शठकाणे दशशयशवणारा नकाशा 

3.1.1 प्रस्ताशवत शिर्ाकल्पाांचा हवेच्या गुणवते्तवर प्रर्ाव 

सध्या 1*100 टीपीएच बॉर्लरभाडे तत्त्वानुसार चालिार्र्ा को सह-जनजमयती प्रकल्पामधे्य. आहे हवामानाचा अांिा  

घेण्यासाठी बगॅसला इांधन म्हिून वापरला  ाईल आजि प्रस्ताजवत जवस्तारानांतर वापरलेल्या इांधनाची एकूि मात्रा 

हांगामात बॅगचे जिवस 1000 मे.टन / जिवस असेल. ज्याचे पररिाम खालील तक्त्ाांमधे्य िशयजवलेले आहेत. ईएस 

11255 (भाग -1 ते 3 आजि भाग -7) नुसार इांधन वैजशष्ट्ये आजि स्त्रोत उत्स यन िेखरेखीवर आधाररत उत्स यन 

डेटा गिना केली  ाते. त्याचे पररिाम खाली वियन केले आहेत. हे प्रिूषक उत्स यन िर सवय ररसेप्टर स्थानाांसाठी 

वाढीच्या  ीएलसी मो ण्यासाठी एईआरएमओडी सॉफ्टवेअरच्या इनपुट म्हिून वापरले  ातात.  

तक्ता3.2सॅ्टक र्ािी 

अ. क्र तपशील वणणन 

ए)  पॉईांट स्त्रोत (बॉयलरलय िॅक सांलग्न) 

1 
िॅक सांलग्न 

उजया उत्पयिन बॉयलर 



अज ांक्यतारा सहकारी साखर कारखाना मर्ायजित, शाहूनगर, शेंदे्र. तालुकाआजि ज ल्हा- सातारा. कार्यकारी साराांश 

Page | 20 

  

2 
क्षमतय 1 * 100 टीपीएच 

3 
इांधन प्रकयर 

बगॅस 

4 
एकूण इांधन प्रमयण आिश्यक 1000मेवटर क टन / वििस 

5 
उांची िॅक 72मी. 

6 
व्ययसयचय िॅक 4 मी. 

7 
फू्ल गॅस टेम्प. 120-135 से 

8 
फू्ल गॅस गती 7.5-11  मी / से 

9 
वनयांवत्रत उपकरणे ईएसपी – 99 % कयढण्ययची कययाक्षमतय 

10 
उत्सजान िर (गॅ्रम / सेकां ि) 

 1)टीपीएम 1.74 

वनरीवक्षत एकयग्रतय आवण इांधनयिर आधयररत 

 2) NOx वनरीवक्षत एकयग्रतय आवण इांधनयिर आधयररत-5.30 

3) SO2 वनरीवक्षत एकयग्रतय आवण इांधनयिर आधयररत-4.97 

इांधन िर आधयररत -बगॅस -0.02% 

इांधन िैवशष्ट्यांिर आधयररत - बगॅस -2.31 

11 रयख सयमग्री 15मेवटर क टन / वििस 

12 Ash below grate 3मेवटर क टन / वििस (एकूण रयखेच्यय 20%) 

13 उिाररत रयख 12 मेवटर क टन / वििस (एकूण रयखेच्यय 80%) 

14 सॅ्टक कडे  ािारी राख कू्यपीएम 

(ईएसपी कयढून टयकण्ययच्यय 

कययाक्षमतेसह 99%) 

0.15मेवटर क टन / वििस (99 % कयढून टयकण्ययच्यय 

कययाक्षमतेसह) 

15 सभोितयलचे तयपमयन 30 से 

बी) लयइन स्रोत (ियहन उत्सजान) 

 
आियरयत ियहन चयलिण्ययचय सरयसरी िेळ 5 वम 

 
पररसरयतील ियहनयांद्वयरे अांतर 0.2 वकमी 

 
कू्यपीएम (गॅ्रम / सेकां ि) 0.1708 

 
कू्यएनऑक्स (गॅ्रम / सेकां ि) 1.8761 

 
कू्यसीओ (गॅ्रम / सेकां ि) 0.9274 
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कारखान्याच्या प्रस्ताववत ववस्तारासाठी वायु गुणवते्तच्या अंदाजानुसार एईआरएमओडी 

सॉफ्टवेयरचे वनकाल 

ऊस गयळप क्षमतेचे प्रस्तयवित 2500 टीसीडी ते 4800 टीसीडी करणे, आजि 30 ते 45 केएलपीडी 

आसवानी क्षमतय एआयआरएमओडी सॉफ्टिेयर यूएस-ईपीए आवण अमेररकन मेटेरोलॉवजकल सोसययटीने 

(एएमएस) विविध स्रोतयांमुळे सभोितयलच्यय हिेतील िययू प्रिूर्कयांचे फैलयि मोजण्ययसयठी विकवसत केले 

आहे. यय अभ्ययसयमधे्य, प्रस्तयवित िॅकमधून उत्सजान एईआरएमओडी 8.0.5 हिय गुणित्तय मॉडेलचय 

ियपर करून त्यनांतरच्यय हियमयनशयस्त्रीय डेटयसह केले जयते. तसेच, सॉफ्टिेयरद्वयरे प्लॉट केलेल्यय 

एकयग्रतय असलेल्यय आयसोपॅथ्सच्यय आउटपुटद्वयरे फैलयि नमुन्ययांचय अभ्ययस केलय जयतो. वनिडलेल्यय 

ररसेप्टसासयठी ियढती एकयग्रतय मूले्य पयर्श्ाभूमी एकयग्रतय मूल्ययांमधे्य जोडली जयतयत. 

तक्ता3.3 PM10व PM2.5 - 24 तास. प्रमाण AERMOD 8.0.5 द्वारे गणन 

 PM10- 24 तासप्रमाण (µg/m3) PM2.5- 24 तासप्रमाण (µg/m3) 

अ. 

क्र 
ररसेप्टर पार्श्यरू्मी वाढीव/वाढ एकूण पार्श्यरू्मी वाढीव/वाढ एकूण 

1 कारखाना (खोल्याां वळ) 67.1 0.01 67.11 38.6 0.01 38.61 

2 कारखाना(ई टी पी  वळ) 72.5 0.05 72.55 42.5 0.04 42.54 

3 पोगरवाडी 55.8 0.01 55.81 36.2 0.01 36.21 

4 सोनेगाव 56.2 0.01 56.21 35.8 0.01 35.81 

5 शाहूनगर 61.8 0.01 61.81 39.4 0.00 39.4 

6 िेगाव 57.9 0.01 57.91 41.5 0.00 41.5 

7 
 ाधववाडी 53.3 0.01 53.31 28.3 0.01 28.31 

8 अपजशांगे  63.6 0.01 63.61 38.3 0.01 38.31 

9 पडळी  64.7 0.01 64.71 39.7 0.00 39.7 

NAAQ मयनके (24 तयस) 100 μg / एम 3 60 μg / एम 3 

तक्ता3.4SO2 व NOx - 24 तास. प्रमाण AERMOD 8.0.5 द्वारे गणन 
 SO2- 24 तासप्रमाण (µg/m3) NOx - 24 तासप्रमाण (µg/m3) 

अ. 

क्र 
ररसेप्टर पार्श्यरू्मी वाढीव/वाढ एकूण पार्श्यरू्मी वाढीव/वाढ एकूण 

1 कारखाना (खोल्याां वळ) 26.7 0.22 26.92 23.1 0.24 23.34 

2 कारखाना(ई टी पी  वळ) 27.5 0.91 28.41 24.6 0.97 25.57 
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3 पोगरवाडी 28.3 0.18 28.48 22.9 0.20 23.1 

4 सोनेगाव 27.9 0.25 28.15 19.5 0.26 19.76 

5 शाहूनगर 31.2 0.12 31.32 32.4 0.12 32.52 

6 िेगाव 29.1 0.21 29.31 22.5 0.22 22.72 

7 
 ाधववाडी 

19.6 0.15 19.75 19.3 0.16 19.46 

8 अपजशांगे  25.8 0.13 25.93 24.7 0.13 24.83 

9 पडळी  25.3 0.12 25.42 24.1 0.12 24.22 

NAAQ मयनके (24 तयस) 80 μg / एम 3 80 μg / एम 3 

पररिामाांवरून असे म्हिता रे्ईल की, 

 अज ांक्यतारा सहकारी साखर कारखाना मर्ायजित, शाहूनगर, शेंदे्र ीएलसी च्या आसपासच्या 10 

जक.मी.च्या पररघात जनवडलेल्या 9 ररसेप्टर स्थानाांवर, एएकू्यएसच्या मर्ायिेत आहेत. एस्िर्ांट एअर 

मॉजनटरी ांगचे जनकाल अनुबांध III मधे्य बांि आहेत.. 

 1 * 100 टीपीएच बॉर्लरच्या कार्यरत पररस्स्थतीनुसार, 9 ररसेप्टर जठकािी PM10  ीएलसी एएकू्यएसच्या 

मर्ायिेत असलेल्या 53.31μg / एम3 ते 72.55μg / एम3 च्या शे्रिीत आहेत. 

 PM2.5 साठी,  ीएलसी 28.31.μg / एम3 ते .42.54μg / एम3 च्या शे्रिीत आहेत  े एएकू्यएसच्या 

मर्ायिेत आहेत. 

 SO2 साठी,  ीएलसी 19.75μg/एम3 ते 31.32μg/एम3 च्या शे्रिीत आहेत  े एएकू्यएसच्या मर्ायिेत 

आहेत. 

 NOx साठी  ीएलसी 19.46 μg/एम3 ते 32.52 μg/एम3 च्या शे्रिीत आहेत  े एएकू्यएसच्या च्या 

मर्ायिेत आहेत. 

प्रस्ताजवत जवस्तार / आस्थापना प्रकल्पामुळे वातावरिीर् वारु् गुिवते्तवर कोिताही जवपरीत पररिाम होिार नाही 

र्ाचा अांिा  केला  ाऊ शकतो. 

3.2 पाणी पयाणवरण 
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अभ्यास के्षत्राची भू ल आजि पृष्ठभाग पाण्याची गुिवत्ता िोन्ही जनजित करण्यासाठी पाण्याचे नमुने आजि त्यानांतरचे 

जवशे्लषि केले गेले. भूगभायतील पािी आजि पृष्ठभागाच्या पाण्याचे 8 नमुने आजि 7 नमुने अभ्यासाच्या जठकािी 

अभ्यासाच्या के्षत्रात घेण्यात आले. र्ा सॅम्पलचे जवद्यमान पृष्ठभाग आजि भू ल सांस्थाांमधे्य बेसलाइनची स्स्थती 

 ािून घेण्यासाठी भौजतक आजि रासार्जनक मापिांडाांसाठी जवशे्लषि केले गेले 

तक्ता3.5रू्गर्ायतील पाण्याच्या गुणवते्तचे परीक्षण करण्याच्या नमुन्याांची माशहती 

अ. क्र. ररसेप्टरचे वणयन ररसेप्टर /गाव अक्षांश रेखांश 

भूजल पयणी 

1  ीडबू्ल्य -१ जवहरीचे पािी- सोनेगाव 17°38'42.87" उत्तर 73°59'47.68" पूिा 

2  ीडबू्ल्य -2 जवहरीचे पािी - पोगरवाडी 17°38'37.65" उत्तर 73°57'5.76" पूिा 

3  ीडबू्ल्य-3 बोरवेल - शाहूनगर 17°40'47.88" उत्तर 74° 0'12.43" पूिा 

4  ीडबू्ल्य-4 बोरवेल – िेगाव 17°38'11.41" उत्तर 74° 3'21.95" पूिा 

5  ीडबू्ल्य -5 जवहरीचे पािी -  ाधववाडी 17°37'25.87" उत्तर 74° 6'44.80" पूिा 

6  ीडबू्ल्य -6 जवहरीचे पािी -अपजशांगे 17°34'17.33" उत्तर 74° 4'25.71" पूिा 

7  ीडबू्ल्य -7 जवहरीचे पािी -- पडळी 17°35'3.88" उत्तर 74° 1'13.90" पूिा 

8  ीडबू्ल्य-8 जवहरीचे- पािी- वेचले 17°36'54.12" उत्तर 74° 0'12.41" पूिा 
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आकृती3.210 शकमी. शत्रज्या अभ्यास के्षत्राचा रू्जल पाणी गुणवत्ता देखरेखीची शठकाणेदशशयशवणारा 

नकाशा 

तक्ता3.6पृष्ठर्ागावरील पाण्याची गुणवत्ता देखरेख करण्याच्या नमुन्याांची माशहती 

अ. 

क्र. 

ररसेप्टरचे 

वणयन 
ररसेप्टर /गाव अक्षांश रेखांश 

रू्तलावरील पाणी 

1 एसडबू्ल्य - 1 
निीचे पािी-  

उरमोडी निी अपस्टर ीम 

17°38'40.11" उत्तर 73°59'16.16" पूिा 

2 एसडबू्ल्य -2 
निीचे पािी- उरमोडी निी डाऊन 

स्टर ीम 

17°36'32.16" उत्तर 74° 0'58.16" पूिा 

3 एसडबू्ल्य-3 निीचे पािी- वेण्णा 17°41'34.58" उत्तर 74° 2'58.74" पूिा 

4 एसडबू्ल्य-4 निीचे पािी- कृष्णा 17°41'20.50" उत्तर 74° 2'59.61" पूिा 

5 एसडबू्ल्य-5 तलावाचे पािी- महापरीवाडी 17°36'3.78" उत्तर 73°57'1.43" पूिा 

6 एसडबू्ल्य-6 तलावाचे पािी- कुसवडे 17°34'35.21" उत्तर 73°57'28.97" पूिा 

7 एसडबू्ल्य-7 तलावाचे पािी- ज्योजतजलिंग नगर 17°34'0.17" उत्तर 73°59'11.94" पूिा 
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आकृती3.3 10 शकमी. शत्रज्या अभ्यास के्षत्राचा रू्तलावरील पाणी गुणवत्ता देखरेखीची शठकाणे दशशयशवणारा 

नकाशा 

तक्तय3.7जल शवशे्लषण पररणाम 

अ. 

क्र 
मापदांड 

भूजल पाणी रू्तलावरील पाणी अपेशक्षत 
परियनगीयोग्य 

शकमान कमाल शकमान कमाल IS 10500:2012 मयनके 

1 pH 7.65 8.16 6.94 7.90 6.5-8.5 - 

2 Dissolved Solids 

(mg/l) 
381 1906 261 514 500 2000 

3 Total Hardness (mg/l) 167 961 422 498 200 600 

4 Chlorides (mg/l) 101 575 50 162.4 250 1000 

5 Fluoride (mg/l) 0.20 0.40 0.40 0.61 1 1.5 

6 Sulphates (mg/l) 20 184 23 41 200 400 

भूगभायतील पािी आजि पृष्ठभागावरील पाण्याचे नमुने प्रमाजित पद्धतीनुसार एकजत्रत केले गेले आजि त्याांचे 

जवशे्लषि केले गेले आजि अभ्यास के्षत्राची पाण्याची गुिवत्ता आर्एस: 10500- 2012 च्या परवान्याच्या मर्ायिेत 

आढळली. फ्लोराईड साांद्रता वगळता आवश्यक एकाग्रतापेक्षा कमी आहे. 

भूगभायतील पाण्याची गुिवत्ता चाांगली असल्याचे आढळले आहे, ज्याचा वापर थेट जसांचनासाठी करता रे्तो. तथाजप, 

र्ोग्य उपचारानांतर जपण्याच्या उदे्दशाने भूगभायतील पािी वापरले  ाऊ शकते. 

पृष्ठभागाची पाण्याची गुिवत्ता चाांगली असल्याचे आढळले आहे,  े थेट जसांचनासाठी वापरले  ाऊ शकते. तथाजप, 

जपण्याच्या उदे्दशाने, पारांपाररक उपचार सुचजवले. 

3.3 माती पयाणवरण 

तक्ता3.8माती शवशे्लषण शठकाणाांचा तपशील 

अ. 

क्र. 

ररसेप्टरचे 

वणयन 
ररसेप्टर /गाव अक्षांश रेखांश 

1 एस -1 माती – कारखाना  17°37'27.00" उत्तर 74°1'7.38" पूिा 

2 एस -2 माती – पोगरवाडी  17°38'38.18" उत्तर 73°57'7.23" पूिा 

3 एस -3 माती  सोनेगाव 17°38'45.47" उत्तर 73°59'36.98" पूिा 

4 एस -4 माती - सांगम माहुली 17°41'26.25" उत्तर 74° 2'54.79" पूिा 
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5 एस -5 माती – िेगाव   17°37'57.78" उत्तर 74° 3'34.25" पूिा 

6 एस -6 माती -  ाधववाडी 17°37'16.12" उत्तर 74° 6'29.36" पूिा 

7 एस -7 माती- अपजशांगे 17°34'11.48" उत्तर 74° 4'10.50" पूिा 

8 एस -8 माती-पडळी 17°35'3.47" उत्तर 74° 1'13.73" पूिा 

 

 

आकृती3.4 10 शकमी. शत्रज्या अभ्यास के्षत्राचा मातीच्या नमुन्याचे शठकाणे दशशयशवणारा नकाशा 
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तक्ता3.9अभ्यासाच्या के्षत्राच्या 10 शकमीच्या पररघात मातीच्या शवशे्लषणाचा अहवाल 

अ. क्र चाचणी वनदेशांक एकक एस -1 एस -2 एस -3 एस -4 एस -5 एस -6 एस -7 एस -8 मानके 

1 pH -- 7.81 7.74 7.9 7.85 7.06 7.51 7.82 8.15 6.5 – 8.5 

2 Conductivity mmhos/cm 0.31 0.24 0.3 0.29 0.32 0.34 0.4 0.39 0.2 – 0.5 

3 Available Nitrogen Kg/ha 223 271 246 319 285 298 257 243 >200 

4 Available Phosphorus Kg/ha 45 43 42 56 47 46 49 42 40 – 60 

5 Available Potassium Kg/ha 286 324 426 319 378 534 324 409 >280 

6 Organic Carbon % 0.82 0.84 0.8 0.97 0.99 0.81 1.06 1.01 >0.75 

7 Sodium (as Na) % 1.89 1.75 1.40 1.43 1.59 1.89 2.00 2.16 < 5 

8 Calcium (as Ca) % 21.60 23.84 23.57 25.35 23.54 19.77 24.62 21.13 --- 

9 Magnesium (as Mg) % 11.10 8.77 7.26 7.00 7.63 8.54 8.95 8.17 --- 

10 
Cation Exchange 

Capacity 

meq/100g

m 
40.78 41.38 41.47 40.68 40.95 41.77 42.59 40.32 >30 

11 Water Holding Capacity % 43 42 49 56 54 47 49 42 --- 

 
कि आकार जवतरि 

12a Sand % 25 23 22 23 24 22 25 21 --- 

12b Silt % 21 24 23 26 21 20 23 22 --- 

12c Clay % 54 53 55 51 55 58 56 57 --- 
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अभ्यासाच्या के्षत्रात 8 जठकािी मातीचे परीक्षि केले गेले आजि रासार्जनक आजि भौजतक वैजशष्ट्याांसाठी त्याचे 

जवशे्लषि केले गेले; पररिामाांचा साराांश खालीलप्रमािे आहे 

 के्षत्रयतील मयती प्रयमुख्ययने वचकणमयती आहे म्हणूनच पयणी सयठिण्ययची क्षमतय चयांगली आहे 

 अभ्यासाच्या शोधात असे जिसून आले आहे की के्षत्रातील मातीचे पीएच 7.06 ते 8.15 िरम्यान आहे  े 

तटस्थ ते जकां जचत क्षारीर् मातीचे सूचक आहे. 

  सवय जठकािी नार्टर ो नचे मूल्य 223 ते 319 जकलो / हेक्ट्र िरम्यान बिलते. एस -4 जठकािी 

नार्टर ो नची  ास्तीत  ास्त एकाग्रता जिसून आली. 

 प्रजत हेक्ट्र फॉस्फरसचे प्रमाि 42 ते 56 जक.ग्रा. आहे सवायजधक एकाग्रता एस -4 स्थानावर जिसून 

आली., तर सवायत कमी एकाग्रता एस -3 स्थानावर जिसून आली.. 

 हे लक्षात घेिे महत्वाचे आहे की हेक्ट्री 286 ते 534 जकलो िरम्यान असलेल्या पोटॅजशर्मचे प्रमाि 

 ास्त आहे. 

वरील जनष्कषािंच्या आधारे असा जनष्कषय काढता रे्तो की मातीच्या नमुन्याांची वगीकरि मातीच्या वगीकरिानुसार 

करता रे्ते. लांडन एच.एल.एस. (2005). नमुने मध्यम ते उच्च सुपीक मातीत रे्तात. 

3.4 ध्वनी वातावरण 

अभ्यासाच्या के्षत्रामधील ध्वनी पातळीचे मूल्याांकन करण्यासाठी, अभ्यासाच्या के्षत्राच्या 10 जकमीच्या पररघामधे्य 

अकरा वेगवेगळ्या जठकािी जनरीक्षि केले गेले. 

तक्ता3.10ध्वनी गुणवते्तच्या देखरेखीच्या शठकाणाांचा तपशील 

अ. क्र. वणयन वठकाण अक्षांश रेखांश 

1 एन -1 फॅिरीचय खोल्याां वळ 17°37'40.86" उत्तर 74° 1'20.19" पूिा 

2 एन -2 फॅक्ट्री-  ईटीपी  वळ  17°37'18.84" उत्तर 74° 1'20.77" पूिा 

3 एन -3 फॅक्ट्री-  मुख्य गेट 17°37'25.49" उत्तर 74° 1'7.17" पूिा 

4 एन -4 फॅक्ट्री-  उत्पयिन के्षत्र 17°37'27.76" उत्तर 74° 1'16.23" पूिा 

5 एन -5 फॅक्ट्री- प्रशयसकीय कयययालय  वळ   17°37'27.92" उत्तर 74° 1'10.14" पूिा 

6 एन -6 पोगरवाडी 17°38'38.61" उत्तर 73°57'6.76" पूिा 

7 एन -7 सोनेगाव 17°38'46.50" उत्तर 73°59'34.62" पूिा 

8 एन -8 शाहूनगर 17°40'47.97" उत्तर 74° 0'12.24" पूिा 

9 एन -9 िेगाव 17°38'11.60" उत्तर 74° 3'21.75" पूिा 

10 एन -10  ाधववाडी  17°37'16.90" उत्तर 74° 6'28.22" पूिा 
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अ. क्र. वणयन वठकाण अक्षांश रेखांश 

11 एन -11 अपजशांगे 17°34'17.99" उत्तर 74° 4'0.96" पूिा 

12 एन-12 पडळी 17°35'1.51" उत्तर 74° 1'4.07" पूिा 

 

 

आकृती 3.510 शकमी. शत्रज्या अभ्यास के्षत्राचा ध्वनी पातळीचे शठकाणे दशशयशवणारा नकाशा 
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तक्तय3.11अभ्यासाच्या के्षत्राची ध्वनी पातळी 

अ. क्र वठकाण मानक मयाणदा dB(A) Leq वेळ dB (A) Leq 

फॅक्टरी पररसरात 

1. फॅिरीचय  क्वाटयर  वळ 
75 वििस 56.7 

70 रयत्र 53.1 

2. फॅक्ट्री-  ईटीपी  वळ 
75 वििस 46.7 

70 रयत्र 41.2 

3. फॅक्ट्री-  मुख्य गेट 
75 वििस 58.6 

70 रयत्र 55.8 

4. फॅक्ट्री-  उत्पयिन के्षत्र 
75 वििस 64.3 

70 रयत्र 62.2 

5. 
फॅक्ट्री- प्रशयसकीय कयययालय 

 वळ 

75 वििस 63.6 

70 रयत्र 60.1 

फॅक्टरी पररसराच्या बाहेर (अभ्यास के्षत्राच्या आत) 

1. पोगरवाडी 
55 वििस 46.3 

45 रयत्र 42.7 

2. सोनेगाव 
55 वििस 48.1 

45 रयत्र 43.2 

3. शाहूनगर 
55 वििस 46.8 

45 रयत्र 43.9 

4. िेगाव  
55 वििस 49.7 

45 रयत्र 44.1 

5.  ाधववाडी  
55 वििस 49.3 

45 रयत्र 43.8 

6. अपजशांगे 
55 वििस 48.5 

45 रयत्र 42.4 

7 पडळी 
55 वििस 47.6 

45 रयत्र 41.3 

शदवसर्राची गो ांगाट पातळी (Leq)day   

औद्योशगक के्षत्रः प्रकल्प साइटवरील जिवसाची आवा ाची पातळी 46.7 – 64.3 डीबी (ए) च्या शे्रिीत आढळली, 

 ी 75 डीबी (ए) च्या परवानगी परवान्याच्या खाली आहे. 
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शनवासी के्षत्रः: सवय जनवासी जठकािी जिवसाची आवा ाची पातळी 46.3 डीबी (ए) ते 49.7 डीबी (ए) च्या शे्रिीत 

असल्याचे जिसून आले,  े 55 डीबी (ए) च्या परवानगी परवान्याच्या खाली आहे. रात्रीची गोांगाट पातळी (Leq)night 

रात्रीची गो ांगाट पातळी (Leq)night  

औद्योशगक के्षत्रः प्रकल्प साइटमधील रात्रीची आवा  पातळी 41.2–62.2 डीबी (ए) च्या शे्रिीत पाळली गेली,  ी 

70 डीबी (ए) च्या परवानगी परवान्याच्या खाली आहे. 

शनवासी के्षत्रः: सवय जनवासी जठकािी रात्रीच्या वेळेची ध्वनी पातळी 41.3 डीबी (ए) -44.3 डीबी (ए) च्या शे्रिीत 

असल्याचे जिसून आले,  े 45 डीबी (ए) च्या परवानगी परवान्याच्या खाली आहे. 

उद्योग ध्वनीजवषर्क उपार् आजि सार्लेन्सर पॅड इत्यािी ांच्या माध्यमातून मर्ायिेत आवा ाची पातळी जनर्ांजत्रत 

करण्यासाठी सवय प्रर्त्न करीत आहेत. प्रस्ताजवत जवस्तारानांतर र्ा कामाच्या जठकािी असलेल्या सवय कमयचाऱ्र्ाांना 

इअर प्ग / मफ प्रिान केले  ातील. 

3.5 अभ्यास के्षत्राचा लँड वापर / लँड कव्हर 

तक्तय3.12सामान्य रू्मीचा वापर / अभ्यासाच्या के्षत्राच्या रू्-आवरणात बदल (2011 ते 2019) 

जशमन वापर 
शकमी 2 मधील के्षत्रफळ अभ्यास के्षत्राचा% 

2011 2019 2011 2019 

पािी सांस्था 0.42 0.64 0.11 0.16 

सेटलमेंट 23.58 27.31 5.90 6.83 

उघडा स्क्रब 61.35 52.65 15.35 13.17 

शेती 137.42 152.23 34.38 38.08 

नयपीक जमीन 67.21 59.86 16.81 14.97 

गवताळ भाग 59.17 58.20 14.80 14.56 

आरजक्षत  ांगले 50.60 48.88 12.66 12.23 

एकूण 399.75 399.76 100.00 100.00 
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आकृती3.6जमीन वापरातील (लॅण्डयुस) वगीकरण व त्ातील काळानुसार झालेला बदल 

दवशणववणारे नकाशे 1) 2011 2) 2019 

 सन 2011 मधे्य पाण्याचे के्षत्र सुमारे 0.42 जकमी 2 आहे, तर 2019 मधे्य वाढली आहे आजि ते 0.64 

जकमी 2 आहे. 

 पािी सांस्था, सेटलमेंट, शेती यय के्षत्रयच्यय के्षत्रयमधे्य 4.45 % ियढ झयली आहे तर ओपन उघडा स्क्रब 

आवण नयपीक जमीन, गवताळ भाग, आरजक्षत  ांगले 4.45% इतकी कमी असल्ययचे अनुमयन लयिले 

जयऊ शकते. 

  लस्वराज्य र्ो ना आजि  लरु्क्त जशवार र्ो ना प्रकल्पयमुळे पािी सांस्था के्षत्रयमधे्य ियढ.झयली आहे 

 औद्योवगक ियढ आवण लोकयांचे स्थलयांतर ियढल्ययमुळे सेटलमेंटमधे्य ियढ.झयली आहे 

 पृष्ठभयगयऐिजी वठबक / वटर पल वसांचन ययसयरख्यय सुधयररत वसांचन सुविधयांमुळे कृर्ी के्षत्रयत ियढ. 

म्हणून नयपीक जमीन शेतीत बिलली. 

3.6 पयाणवरण शास्त्र आवण जैवववववधता 

 अभ्यासाच्या के्षत्रामधील जवद्यमान  ैवजवजवधता मुख्यतः अधय-ग्रामीि आजि कृषी के्षत्राच्या सेजटांगमुळे 

फारच कमी आढळली आहे. प्रकल्पात झाडे साफ करण्यास कोित्याही गुांतविूकीचा समावेश नाही 

कारि प्रकल्प जवद्यमान सुजवधेचा जवस्तार आहे आजि मुख्य आजि जकरकोळ रस्त्ाांशी चाांगला  ोडलेला 

आहे. 

 प्रकल्पामधे्य शेंदे्र गावात झाडाांची लागवड करिे आजि लँडसे्कप सुधारण्यासाठी त्याांची िेखभाल करिे 

र्ाांचा समावेश आहे ज्याचा पररसराच्या सामान्य सेजटांगवर सकारात्मक पररिाम होईल. वरील प्रस्ताजवत 

वृक्षारोपि वगळता अांिा े 4000 झाडे आधीच  ागेवर लावण्यात आली आहेत 
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 पययािरणयिर होणयर यय सिा सांभयव्य िुय्यम आवण तृतीय प्रभयियांचय विचयर करूनच प्रकल्प उपिम 

रयबविले पयवहजेत आवण विद्यमयन ियतयिरणयिर होणयर यय पररणयमयची शक्यतय कमी करण्ययसयठी 

शमन उपयययांचय समयिेश केलय पयवहजे. 

 िययय गेलेल्यय पयण्ययचे ि झुडुपयच्यय योग्य ियपरयसयठी प्रस्तयियनां ययपूिीच विकवसत-अपवशष्ट् कचरय 

प्रवियय प्रकल्प प्रस्तयवित केलय आहे. 

 वनक पययािरणीय व्यिस्थयपनयसयठी स्थयवनक आवण कमाचयर ययांनी जयगोजयगी िष्ट् विसणयर यय 

पक्ष्यांच्यय प्रजयती ांविर्यी जयगरूकतय वनमयाण करण्ययसयठी सांिेिनशीलतय कययािम चयलविलय पयवहजे 

3.7 लोकशाही शकां वा सामाशजक-आशथयक प्रोफाइल 

र्ा प्रकल्पाला लोकाांचा सकारात्मक प्रजतसाि आहे. िेर् िेण्याची तर्ारी आजि प्रकल्प स्वीकारण्याची तर्ारी 

सकारात्मक पररिाम आहे. र्ामधील प्रमाि 1:10 च्या आसपास आहे. र्ाचा अथय फार्िे तोयापेक्षा िहापट  ास्त 

आहेत. प्रिूषि करिार्र्ा ए ांट्सचे नुकसान जवजवध पद्धती ांनी सौम्य करण्याचा प्रस्ताव आहे. अहवालात 

साांजगतल्यानुसार काही उपार्ाांसह कचरा आजि प्रिूषि कमी होऊ शकते. सामाज क आजि साांसृ्कजतक असुरक्षा 

जनिेशाांक खूपच कमी प्रजतसाि िेतो आजि लवचीची पातळी उच्च बा ूला आहे. सतत वाढीचा िर आजि िाररद्र्य 

कमी करिे हे केवळ तेव्हाच लक्षात रे्ते  ेव्हा वाढीचे स्रोत वाढत  ातील आजि कामगार शक्तीचा वाढता वाटा 

कार्यक्षम मागायने वाढीच्या प्रजक्ररे्त समाजवष्ट् केला  ाईल. स्स्थर दृष्ट्ीकोनातून, पुरोगामी जवतरि बिलाांशी जनगडीत 

वाढीचा पररिाम िाररद्र्य कमी होण्यावर  ास्त पररिाम होईल ज्यामुळे जवतरि अबाजधत राहते. हे खरां  तर र्ा 

के्षत्राच्या सवयसमावेशक जवकासाची अजभव्यक्ती आहे 
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3.8 कारखान्याच्या स्थानाजवळील हररत पट्टा दशशयवणारे छार्ाशचते्र 

 

आकृती3.7हररत पट्टा दशशयवणारे छार्ाशचते्र 
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4 ओळख, पूवयसूचना आशण उपार्र्ोजना 

सयधयरण 50 मजुरयांनय प्रकल्पयच्यय स्थयपनेच्यय टप्प्ययत निीन यांत्रसयमग्री ि प्लयांटची युवनट बसविण्ययमधे्य 

कयम विले जयईल. 
तक्तय4.1बयांधकयम टप्प्ययिरम्ययन अपेवक्षत ियतयिरण आवण त्यचय शमन उपयययांिर पररणयम 

अ. ि पररणाम उपार् प्रभयि कमी करण्ययचे उपयय 

1 धूळ र्श्सन रोग सिा अांतगात रसे्त डाांबरीकरि केलेले आहेत धूळ िेगळे 

करणयरे पयणी वशांपडत आहे, यांत्रसयमग्रीच्यय बैठकीचय 

ियपर करय 

2 गोांगयट कमजोरी, ऐकणे, थकिय 

सांबांवधत आरोग्ययच्यय 

समस्यय 

ध्वनी पयतळी कमी करण्ययसयठी ध्ववनक उपयय 

आवण सययलेन्सर पॅड प्रियन करिे. 

कयमगयरयांनय िैयक्टक्तक सांरक्षणयत्मक उपकरणे िेिे 

3 जमीन ररक्त जयगय कमी करणे विद्यमयन पयययभूत सुविधयांचय उपयोग करिे आवण 

अनुलांब विस्तयर स्वीकयरय आवण ऑपरेशनचे 

िेळयपत्रक अवधकतम करिे 

4 वरची मयती सुपीकतेचय नयश ग्रीन बेल्टच्यय विकयसयसयठी ियपरय 

5 पयणी बयांधकयम उपिम आवण 

वपण्ययसयठी अवतररक्त 

पयणी आिश्यक आहे 

र्ाांजत्रक जमस्क्सांग करून आजि टॅप ऐव ी बाटल्याांचा 

उपर्ोग करून पाण्याची आवश्यकता कमी करा.  

6 सयांडपयणी सयांड पयण्ययचय चुकीचय 

ियपर केल्ययने पयण्ययचे 

स्त्रोत आवण मयती िूवर्त 

होतयत 

घरगुती साांडपाण्यावर रूट झोन तांत्रज्ञानावर आधाररत 

उपचार केले  ातील आजि साांडपािी बागकामासाठी 

वापरले  ाईल. 
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5 पर्ायर्ी शवशे्लषण (तांत्रज्ञान व साइट) 

वैकस्टल्पक साइटचे शवशे्लषण 

अज ांक्यतारा सहकारी साखर कारखाना मर्ायजित, शाहूनगर, शेंदे्र तालुका आजि ज ल्हा- सातारा मधे्य सध्या 2500 

टीसीडी साखर कारखाना आहे. कमाांड के्षत्र ऊस लागवडीने समृद्ध आहे आजि जसांचनाची उतृ्कष्ट् सुजवधा आहेत 

तसेच इतर स्थान वैजशष्ट्ये पुढीलप्रमािे आहेत 

 आिश्यक जयगय प्रकल्प सयइटिर उपलब्ध आहे आवण ए एस एस के र्ल च्यय मयलकीची आहे 

 रोडमयगे सयइट सहज उपलब्ध आहे. 

 कमयांड के्षत्रयत ऊस क्षमतय ि वसांचनयची सुविधय पुरेशी असून ऊस लयगिडीतील शेतक्ययांचय 

व्ययपक अनुभि असलेल्यय प्रस्तयवित प्रकल्पयसयठी ऊसयची शयर्श्त उपलब्धतय सुवनवित करेल. 
 साखर आजि जडस्स्टलरी रु्जनटची सद्य ऊ ाय गर  5.2 मेगावॅट आहे. प्रस्ताजवत जवस्तारानांतर अजतररक्त 

3.3 मेगावॅट वी  आवश्यक असेल. अशाप्रकारे प्रस्ताजवत जवस्तारानांतर एकूि वी  गर  8.5 मेगावॅट 

होईल. सध्या, साखर आजि जडस्स्टलरी रु्जनटला आवश्यक स्टीम आजि उ ाय भाडे  तत्त्वावर चालिा्र्ा 

सह-जनजमयती उ ाय प्रकल्पातून घेतली  ाते 

पार्ारू्त सुशवधा: 

 तालुका व ज ल्हा मुख्यालर् असलेल्या सातारा रे्थे िूरसांचार, शाळा व महाजवद्यालरे्, वैद्यकीर् व आरोग्य 

सुजवधा, व्यावसाजर्क पार्ाभूत सुजवधा इत्यािी अद्यर्ावत सांपे्रषि व इतर सामाज क पार्ाभूत सुजवधाांवर 

र्ा साइटला सह  प्रवेश आहे.पययािरणयचय अनुकूल झोन हय पररसर िुगाम आहे आवण शेती 

के्षत्रयच्यय आजूबयजूलय आहे 

विद्यमयन सयइटची िरील सकयरयत्मक िैवशष्ट्े पयहतय कोणत्यही पययायी सयइटचय विचयर केलय जयत 

नयही. 

5.1 वैकस्टल्पक तांत्रज्ञानाचे शवशे्लषण 

.एएसएसकेएलचा ऊस गाळप करण्याची क्षमता 2500 टीसीडी वरून 4800 टीसीडी पर्िंत वाढजवण्याचा जवचार 

आहे, र्ासाठी की ऊस प्रजत टन वाफेच्या पारांपाररक 40% पासून ऊस गाळप व ऊधयपातन क्षमतेच्या प्रजत टन 

स्टीमच्या वापरास कमी करता रे्ईल. 30 केएलपीडी ते 45 केएलपीडी ते 45 केएलपीडी आरएस / ईएनए / 

इथॅनॉल तर्ार करण्यासाठी एकजत्रत सतत जकण्वन तांत्रज्ञान अवलांबुन वाफेचा वापर 3.5 ते 2.8 जकलो / जलटर 

इथॅनॉलपासून कमी करण्यासाठी आजि पाण्याची आवश्यकता प्रजत जलटर अल्कोहोल उत्पािनासाठी 2 ते 3 जलटर 
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पर्िंत कमी करते. पारांपाररक पद्धतीने अल्कोहोलचे उत्पािन प्रजत जलटर 10 जलटर आजि पारांपाररक प्रिालीत 6 

जलटरच्या तुलनेत साांडपाण्याचे प्रमाि 1.5 ते 2 जलटर इतके असते. पाण्याची आवश्यकता कमी करिे प्रामुख्याने 

कां डेने्सटला प्रजक्रर्ा पािी म्हिून पुनप्रयजक्रर्ा करून साध्य केले  ाते आजि प्रिूजषत प्रमािात कपात केली गेलेली 

वॉशवॉश आजि टर ेली रीसार्कजलांगद्वारे साध्य केली  ाते. 

6 पयाणवरणव्यवस्थापन कार्यिम 

तक्तय6.1पर्ायवरण व्यवस्थापन कार्यिम 

अ. 

ि 
घटक परावमूल्य वारांवारता स्थान 

1. 
ियतयिरणयतील हिय 

गुणित्तय 
PM10, PM2.5, SO2,and NOx 

24 तयसयांनी , 

तै्रमाजसक 

5 स्थाने 

1 @ अपजवांड आजि 2 

@ एकमेकाांना सॅ्टक @ 

1200 पासून डाउनजवांड 

जिशाजनिेश 

प्रवेशद्वार आजि जनगयमन 

िरवा े  वळ 

2. 
वचमनी मधून(िॅक) 

क्टस्थर उत्सजान 
PM, SO2, NOx 

मजहन्यातून 

एकिा 

1 डी ी सेट सॅ्टक, 

2 बॉर्लर सॅ्टक 

3. 

पयणी 
10500: 2012 नुसार पाण्याच्या 

गुिवते्तचे मापिांड 

मजहन्यातून 

एकिा 

जपण्याच्या पाण्याची 

जठकािे 

सयांडपयणी (उपचार 

आजि उपचार न केलेले) 

pH, BOD, COD, TSS, Flow, 

TDS etc. 

मजहन्यातून 

एकिा 
ईटीपी इनलेट आजि 

आउटलेट 

4. ध्वनी 
जिवस आजि रात्री पातळी समान 

आवा  पातळी- डीबी (ए) 

तै्रमाजसक जकां वा 

आवश्यकतेनुसार 

अनेकिा 

6 स्थाने 

अपजवन्ड आजि 

डाउनजवांड जिशाजनिेश 

बॉर्लर  वळ आजि 

मुख्य गेट  वळ आजि 

ईटीपी. 

5. 

मयती (मातीची सुपीकता 

तपासण्यासाठी 

गुिात्मक व 

पररमािात्मक चाचिी / 

pH, Cation Exchange 

Capacity, Total Nitrogen, 

Phosphorous, Potassium, 

तै्रमाजसक जकां वा 

आवश्यकतेनुसार 

ग्रीनबेल्ट  वळ 1 

ईटीपी  वळ 1 

सांजमश्र नमुने प्रते्यक 

जठकािी घेतले  ातील 
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अ. 

ि 
घटक परावमूल्य वारांवारता स्थान 

जवशे्लषि,) moisture, Permeability, 

Conductivity, Texture & 

structure, Organic carbon 

6. 
घनकचरा जनजमयतीचे 

िेखरेख / नोांि ठेविे 
मॅनु्यअल रेकॉडय ठेविे 

िररो  

अद्यर्ावत करिे 
 

7 
ग्रीनबेल्ट आजि 

वृक्षारोपि िेखरेख 

प्र ाती ांचा प्रकार माती आजि 

हवामानाच्या पररस्स्थतीनुसार 

ठरजवला  ाईल. तथाजप, प्रजत 

हेक्ट्र झाडाांची सांख्या 1500 

असेल; मातीच्या प्रकारानुसार 

झाडाची सांख्या वेगवेगळी असू 

शकते 

सहामाही  

8 
काबयन आजि वॉटर फूट 

जप्रांट मॉजनटररांग 

कच्च्च्या मालाचा वापर, वाफेचा 

वापर, कच्च्च्या मालाच्या 

वाहतुकीसाठी वाहनाांची वारांवारता, 

साांडपािी जनजमयती, हवेतील 

उत्स यन, घातक कचरा जनजमयती 

आजि कच्च्च्या मालाची पुनप्रायप्ती 

र्ाांचा डेटा राखून ठेवा. 

िररो  आजि 

माजसक 
 

7 अशतररक्त अभ्यास 

7.1 जोखीमीचे मुल्यमापन 

एचएझेडओपी आजि पररमािात्मक  ोखीम मूल्याांकन मूल्याांकन प्रते्यक उत्पािनासाठी केला  ातो, आपत्ती 

व्यवस्थापन र्ो ना, ऑनसाईट आजि ऑफसाईट इम यन्सी र्ो ना तर्ार केली  ाते आजि ईआर्ए अहवालाच्या 

प्रकरि 7 मधे्य जिली आहेत. 

वेगवेगळ्या स्वरूपात इथॅनॉलचे पररदृय 

साइट डेटा: 

स्थानःअज ांक्यतारा सहकारी साखर कारखाना मर्ायजित, भारत 
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    िर तासासाठी जबस्डांग एअर एक्सचें : 0.59(जनवारा नसलेले एक म ली) 

    वेळः 11 मे 2021 :11.54 तास एसटी (सांगिकाचे घड्ाळ वापरुन) 

रासार्शनक डेटा: 

रासार्जनक नाव: इथॅनॉल 

    सीएएस क्रमाांक: 64-17-5 आस्ण्वक व न: 46.07 गॅ्रम / मोल 

    ईआरपी ी -1: 1800 पीपीएम ईआरपी ी -2: 3300 पीपीएम ईआरपी ी -3: एन / ए 

    आर्डीएलएच: 3300 पीपीएम एलईएल: 33000 पीपीएम रू्ईएल: 190000 पीपीएम 

    सभोवतालचे उकळत्या जबांिू: 169.3 जडग्री सेस्िर्स 

    वातावरिीर् तापमानात वाष्प िाब: 0.088 एटीएम 

    सभोवतालच्या सांतृस्प्त एकाग्रता: 95,035 पीपीएम जकां वा 9.50% 

एटीएमोसे्फररक डेटा: (डेटाचा मॅनु्यअल इनपुट) 

वारा: 4.83 नॉट339 °                पासून 3 मीटर / सेकां ि 

    ग्राउांड रफनेस: ओपन कां टर ी क्लाउड कव्हर: 5 टेन्थ्स 

    हवेचे तापमान: 27 ° जडग्री सेस्िर्स स्स्थरता वगय: सी 

    इनव्ह यन उांची नाही सांबांजधत आद्रयता: 50% 

स्त्रोत शक्ती 

उभ्या िांडगोलाकार टाकीच्या जछद्रातून गळती 

ज्वलनशील रसययन टयकीमधून सुटत आहे (जळत नयही) 
   टँकचय व्ययस: 20 मीटर टयकीची लयांबी: 15 मीटर 

   टँक मात्रा: 4712 घनमीटर 

   टयकीमधे्य द्रि अांतगात तयपमयन असते: 27 वडग्री सेक्टिअस 
   टँकमधील केवमकल मयस: 2,771,423 जकलोग्राम टँक 75% भरली आहे 
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   पररपत्रक उघडण्ययचे व्ययस: 2 इांच 

   उघडणे टयकीच्यय तळयपयसून 10 सेंटीमीटर अांतरयिर आहे 

ग्राउांड प्रकार: काँक्रीट  

भूगभय तपमान: सभोवतालच्या बरोबरीचे  

 ास्तीत  ास्त खड्डा व्यास: अज्ञात  

रीजलझ कालावधी: ALOHA ने कालावधी 1 तासाांपर्िंत मर्ायजित केला  

कमाल सरासरी जनरांतर प्रकाशन िर: 448 पाउांड/ जमजनट  

(सरासरी एका जमजनटापेक्षा  ास्त जकां वा  ास्त)  

एकूि रक्कम सोडली: 16,377पाउांड  

टीपः रासार्जनक द्रव म्हिून जनसटला आजि बाष्पीभवनाचा खड्डा तर्ार केला. 

 हे डबके 86 र्ाडय व्यासापर्िंत पसरले. 

 

टाकी अर्शस्वी होण्याचा प्रकार: BLEVE टँकचा स्फोट होतो आशण अशिच्या बॉलमधे्य रासार्शनक ज्वलन 

BLEVE पासून सांभाव्य धोके: 

 फययरबॉल आवण पू फययरमधून थमाल रेवडएशन 

 विस्फोटयतून धोक्ययचे तुकडे आवण स्फोट शक्ती 

 उत्पयिनयांद्वयरे अवग्नशयमक और्धयांचे विपररत पररणयम 

 

BLEVE / फार्र बॉल पररदृश्यः टाकी जबघाडाच्या वेळी अांतगयत टाकीचा िाब / तापमान ज तके  ास्त असेल 

जततके अजिशामक बॉल मोठा. फार्र बॉलने न वापरलेला कोिताही द्रव पूल अिी बनवेल. 

स्त्रोत शक्ती: 

उभ्या िांडगोलाकार टाकीमधे्य ज्वलनशील द्रव उगवा 

    टँक व्यास: 20 मीटर टँकची लाांबी: 15 मीटर 

    टँक खांडः 4712 घनमीटर 

    टाकीमधे्य द्रव असतोअांतगयत साठवि तपमान: 27 ° से 
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    टँकमधील केजमकल मास: 2,771,423  जकलोग्राम टँक 75% भरली आहे 

    फार्रबॉलमधील टँक मासची टके्कवारी: 100% 

    फार्रबॉल व्यास: 891र्ाडय बनय कालावधी: 37 सेकां ि 

धोक्याची पूवयसूचना प्रदेश 
 

 धोक्याचे मॉडेजलांग: फार्रबॉलमधून औस्ष्णक जकरिोत्सगीकरि 

    लाल: 1381र्ाडय --- (10.0 जकलोवॅट / (चौ मीटर) = 60 सेकां िात सांभाव्य प्रािघातक) 

    केशरी: 1.1मैल --- (5.0 जकलोवॅट / (चौरस मीटर) = 2 जडग्री 60 सेकां िात बनय होते) 

    जपवळा: 1.8मैल --- (2.0 जकलोवॅट / (चौरस मीटर) = 60 सेकां िात वेिना) 
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इथॅनॉलच्यय फययरबॉलमधून थमाल रेवडएशन 5 वकलोिॅट / से्क्वअर मीटर असून ते 1685 ययडाच्यय पररघयतील सिा 

िनिती कमाचयर ययांनय वद्वतीय पििी बनासयठी असुरवक्षत असते 

 

शनष्कषय 

जेव्हा BLEVEमुळे फार्रबॉलमधे्य टाकी फुटली आशण इथॅनॉल; 

इथनॉल टाकीसाठी थमयल रेजडएशन  ास्तीत  ास्त 1381 र्ाडय मर्ायजित आहे म्हि ेच 10 जकलोवॅट / एम 2ची 

थमयल रेजडएशन तीव्रता 60 सेकां िात सांभाव्य प्रािघातक आहे. त्याचप्रमािे, अन्य धोकािार्क झोन 5.0 जकलोवॅट / 

एम 2च्या पररिामी 2 जडग्री ज्वलन कारिीभूत आहे 60 सेकां िात 1.1 मैल आजि उवयररत 2.0 जकलोवॅट / एम 2 

रु्जनटमधे्य 1.8 मैल अांतरावर आहे, ज्यामुळे 60 सेकां िात वेिना होते. 

प्रो ेक्ट् प्रपोनांट वैर्स्क्तक रु्जनटच्या ऑपरेशन जकां वा गैरप्रकाराांमुळे उध्िभविाऱ्र्ा सवय प्रकारच्या आपत्कालीन 

पररस्स्थतीशी सांबांजधत सवय प्रजतबांधात्मक उपार्ाांची अांमलब ाविी करेल. ऑनसाईट आजि ऑफसाईट इम यन्सी 

मॅने मेंट पॅ्नसाठी आवश्यक सांसाधने र्ोग्यररत्या आखली  ातील आजि र्ो ना प्रभावीपिे अांमलात 

आिण्यासाठी प्रिान केल्या  ातील. कारखाना आरोग्य आजि कमयचारी आजि आसपासच्या भागात राहिा 

लोकाांच्या सुरके्षच्या दृष्ट्ीने सवायत  ास्त प्राधान्य िेईल. आपत्कालीन पररस्स्थतीत त्याांच्या भूजमकेबद्दल माजहती 

िेण्यासाठी  वळपासच्या गावकर्ािंना व्यवस्थापन प्रजशक्षि िेईल. आिीबािीच्या पररस्स्थतीत  वळपासच्या सवय 

लोकाांना कार् करावे आजि कार् करू नरे् र्ाबद्दल प्रजशक्षि जिले  ाईल. िुिैवाने, ऑफसाईटच्या आधारे काही 

आपत्कालीन साइट असल्यास, साइटवर आवश्यक सांसाधनाांच्या उपलब्धतेमुळे ते प्रभावीपिे हाताळले  ाईल. 

त्याचप्रमािे, सवय जचांताग्रस्त कमयचारी आजि कार्यसांघातील सिस्ाांना सांर्ांत्रातील आपत्कालीन पररस्स्थतीशी सामना 
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करण्यासाठी र्ोग्य प्रजशक्षि जिले  ाईल. कार्ायवेळी उध्िभविाऱ्र्ा आपत्कालीन पररस्स्थतीचा प्रकार  ािून 

घेतल्यास आपत्कालीन पररस्स्थतीचे गुरुत्व कमी करण्यासाठी र्ोग्य जनर्ांत्रि उपार्र्ो ना राबजवल्या  ातील. 

त्याचप्रमािे, आपत्कालीन पररस्स्थती टाळण्यासाठी, आवश्यक असलेल्या सवय शमन उपार्ाांची जशफारस 

केल्यानुसार अांमलब ाविी केली  ाईल. 

8 पर्ायवरण व्यवस्थापन र्ोजनेच्या शदशेने अथयसांकल्पात तरतूद: 

पर्ायवरिीर् िेखरेख आजि प्रजतकूल पररिाम कमी करण्यासाठी व्यवस्थापनातील खचय प्रस्ताजवत प्रकल्पासाठी 

जवचारला  ाईल. ईएमपीसाठी भाांडवली जकां मत रु. 1130 लाख. आजि आवती जकां मत रु. 184 लाख. तपशीलवार 

ईएमपी ब ेट खाली तक्त्ात जिला आहे. 

तक्तय8.1ईएमपी बजेट 

अ. 

क्र. 
घटक वैशशष्ट्ये 

कॅशपटल 

इन्व्वे्हिमेंट 

(लाखात) 

ररकररांग 

इन्व्वे्हिमेंट 

(लाखात) 

1. 
पािी  ईटीपीचे अपगे्रडेशन 

 जडस्स्टलरी साठी सीपीरू् 
400 50 

2. आवा  ध्वजन सांलिक, सार्लेन्सर पॅड, इअर प्ग इ 10 -- 

3. 

पर्ायवरि िेखरेख 

आजि व्यवस्थापन 

जतमाही पर्ायवरि िेखरेख (िर वषी) 

-- 4 

वातावरिीर् 

वातावरिाचे परीक्षि 

PM
10
, PM

2.5
, SO

2
, 

NOx 

बॉर्लर आजि डी ी 

सेट मॉजनटरी ांग 
TPM, SO

2
, NOx 

इफू्लएां ट (उपचार 

केलेले आजि 

उपचार न केलेले) 

pH, COD, BOD, 

TSS, TDS, Oil & 

Grease 

5. 

व्यावसाजर्क 

आरोग्य 

हातमो े, ब्रीजिांग मास्क, हातमो े, बूट्स, 

हेले्मट्स, इअर प्ग इ. आजि कामगाराांची 

वाजषयक आरोग्य-वैद्यकीर् तपासिी, 

व्यावसाजर्क आरोग्य (प्रजशक्षि, ओएच सेंटर) 

-- 50 

6. जहरवा पट्टा ग्रीन बेल्ट जवकास जक्रर्ा 10  
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अ. 

क्र. 
घटक वैशशष्ट्ये 

कॅशपटल 

इन्व्वे्हिमेंट 

(लाखात) 

ररकररांग 

इन्व्वे्हिमेंट 

(लाखात) 

 ग्रीन बेल्टची िेखभाल -- 2 

7. 
पावसाच्या 

पाण्याची साठवि 

पावसाच्या पाण्याची साठवि 
30 2 

8. 

वािळ  ल 

व्यवस्थापन 

(स्टॉमय वॉटर) 

 

30 2 

9. 

काबयन आजि 

वॉटर फूट जप्रांट 

कच्च्च्या मालाचा वापर, वाफेचा वापर, कच्च्च्या 

मालाच्या वाहतुकीसाठी वाहनाांची वारांवारता, 

साांडपािी जनजमयती, हवेतील उत्स यन, घातक 

कचरा जनजमयती आजि कच्च्च्या मालाची 

पुनप्रायप्ती र्ाांचा डेटा राखून ठेवा. 

-- 4 

10 प्रर्ोगशाळा  50 10 

एकूण खचय (लाखात) 1130 184 
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9 कॉपोरेट पर्ायवरण उत्तरदाशर्त्व र्ोजना 

स्ताजवत जवस्तार प्रकल्पाची भाांडवली जकां मत रु. 67.30 कोटी. मांत्रालर्ाच्या कार्ायलर्ाच्या ज्ञापन पत्रानुसार, जिनाांक 

01.05.2018 रो ी एफ. नां. 22-65/2017 IA.III, उद्योग कॉपोरेट पर्ायवरि  बाबिाऱ्र्ाांवर प्रकल्प खचायच्या 2% 

खचय करिार आहे,  ो रु. केवळ 1.30 कोटी आहे. 

10 रेनवॉटर आशण िॉमयवॉटर सांवधयन र्ोजना 

हा प्रकल्प हररत तांत्रज्ञानाचा अवलांब करून नैसजगयक स्त्रोताांच्या सांवधयनासाठी प्रर्त्न करीत आहे आजि अशा 

उद्योगाांनी रेन वॉटर हावेस्स्टांग जसस्टम अवलांबण्याचा प्रस्ताव जिला आहे. वाजषयक 1023 जममी पावसामुळे पावसाचे 

पािी साठवण्याची चाांगली क्षमता आहे. रेन वॉटर हावेस्स्टांग जसस्टम जवजवध इमारती ांमधे्य स्थाजपत केली  ाते आजि 

िर वषी सुमारे 1752.92 मी 3पाण्याची साठवि केली  ाते. र्ा साठवि केलेल्या पाण्याचा वापर भूगभायतील 

पाण्याचे पुनभयरि करण्यासाठी केला  ाईल  ेिेकरून आ ूबा ूच्या पररसरातील भू लाचे पािी वाढेल 

वािळ  ल व्यवस्थापन (स्टॉमय वॉटर) र्ांत्रिा िेखील उद्योगाने अवलांबली आहे. कमीतकमी 0.45 मीटर * 0.6 

मीटर वेगळे नाले उद्योग पररसरातून तुफान पािी सांकलन व जवले्हवाट लावण्यासाठी पुरजवल्या  ातात. 

11 शनष्कषय 

पािी, वारू् आजि घनकचरा आजि घातक कचरा जवले्हवाट लावण्यासाठी सवय आवश्यक प्रिूषि जनर्ांत्रि 

उपार्र्ो ना र्ा उद्योगाने पुरजवल्या आहेत, त्यामुळे पर्ायवरिावर होिारे नकारात्मक पररिाम कमीत कमी/ 

नगण्य असतील. जवस्तार कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्र्ाांनावेळेवर उसाचे गाळप होण्यास मित होईल ज्यामुळे उसाचे 

नुकसान कमी होईल व  ास्तीत  ास्त आजथयक लाभ होईल. 


