
संक्षिप्त अहवाल 
 

पयाावरणीय प्रभाव मुलयांकन अहवाल  
 

प्रस्ताक्षवत साखर कारखाना  क्षवस्ताररकरण २५०० टन प्रक्षतददन 

ते ५००० टन प्रक्षतददन, १५ मेगावॅट वीज सहक्षनर्ममती आक्षण ६० 

केएलपीडी आसवानी प्रकलप,  क्षतथापुरी, ता. घनसावंगी , क्षजलहा 

जालना. (युक्षनट २)   

कमायोगी अंकुशराव टोपे समथा सहकारी साखर कारखाना मयाा. 

क्षतथापुरी, ता. घनसावंगी क्षजलहा जालना. युक्षनट २ 

  

 
 
 
 

 
 
 
 

प्रकलप क्षवकसक 

 

कमायोगी अंकुशराव टोपे समथा सहकारी साखर कारखाना मयाा. 

क्षतथापुरी, ता. घनसावंगी क्षजलहा जालना. युक्षनट २ 



१.० प्रस्तावना 

मे. कममयोगी ऄंकुशराव टोपे समथम सहकारी साखर कारखाना लि., युलनट क्र. 2 (सागर), 

लतथमपुरी, (केएटीएसएसएसके यु - II), मु.पो.लतथमपुरी, ता. घनसावंगी, लि. िािना 

ची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था ऄलधलनयम, ऄन्वये नोंदणी क्रमांक  िि / पीअरिी 

/ (ए) -१ दद. १०.०२.१९८२  च्या ऄंतगमत नोंदणीकृत अह.े   

हा महाराष्ट्र राज्यातीि सवामत प्रगतीशीि साखर कारखाना अह े अलण हा 

कारखाना मु.पो. लतथमपुरी ता. घनसावंगी, लि. िािना येथे अह.े िवळचा राज्य 

महामागम राष्ट्रीय महामागम क्रमांक ५२ (सोिापूर - धुळे) ऄसून तो या िागेपासून 

३४ दकमी ऄंतरावर अह.े िवळचे रेल्वे स्थानक िािना ऄसून ते या िागेपासून 

५० दकमी ऄंतरावर अह.े िवळचे लवमानतळ औरंगाबाद ऄसून ते या िागेपासून 

९३  दकमी ऄंतरावर अह.े 

साखर कारखान्याची सध्याची गाळप क्षमता २५०० टीसीडी ऄसून पलहिा गाळप 

हगंाम २००९-१० सािी करण्यात अिा. कायमक्षेत्रात ईसाच्या वाढत्या 

ईपिब्धतेनुसार साखर गाळपाची क्षमता २५०० टीसीडी वरून ५००० टीसीडी 

तसेच १५ मेगावॅट लवि सहलनर्ममती प्रकल्प अलण ६० केएिपीडी चा लडलस्टिरी 

प्रकल्प युलनट २ च्या िागेत लवस्ताररत करण्याचा संकल्प प्रस्तालवत अह.े 

१.२ प्रकल्प स्थान 

हा प्रकल्प लतथमपुरी, (केएटीएसएसएसके यु - II), मु.पो. लतथमपुरी ता. घनसावंगी, 

लि. िािना, महाराष्ट्र येथे अह.े  भौगोलिक दषृ्ट्या ह े स्थान ऄक्षांश 

१९°२८'४४.२२"एन अलण रेखांश ७५°५६'९.४६"आ वर अह.े 

 

 



 

 

प्रकल्प रिकाण 



 

 

 

 



१.३ प्रकल्प वणमन 

 

१. नाव अलण पत्ता मे. कममयोगी ऄंकुशराव टोपे समथम सहकारी साखर कारखाना 

लि., युलनट क्र. 2 (सागर) लतथमपुरी, (केएटीएसएसएसके य-ु 

II), मु.पो. लतथमपुरी, ता. घनसावंगी, लि. िािना 

२. प्रकल्पाचे क्षेत्रफळ एकूण भूखडं क्षेत्र - १०७.८३ हकेटर 

साखर सहलनर्ममती - ५.२९ हकेटर 

प्रस्तालवत साखर लनर्ममती अलण सहलनर्ममती - ३.० 

हके्टर  

लडलस्टिरी - ४.४१ हके्टर 

हररत क्षेत्र -- ३७.२८ हके्टर 

३. ऄक्षांश अलण 

रेखांश 

१९°२८'४४.२२"एन अलण रेखांश 

७५°५६'९.४६"आ 

४. प्रकल्पाची क्षमता २५०० टीसीडी पासून ५००० टीसीडी पयंत साखर 

युलनटचा लवस्तार व अधुलनकीकरण 

बगॅस पासून सहलनर्ममती - १५ मेगावॅट 

मोिॅलसस / बी ० हवेी / ईसाच्या रसावर अधाररत 

लडलस्टिरी युलनट - ६० केएिपीडी 

५. कायामत्मक ददवस साखर युलनट - १५० ददवस 

सह लनर्ममती युलनट - हगंाम - १५० ददवस 

लडलस्टिरी - ३०० ददवस /वषम 

६. प्रस्तालवत प्रकल्प 

ककमत 

साखर लवस्तार - ८१०७.७७ िाख 

सहलनर्ममती - ५२२२.०६ िाख 

लडलस्टिरी - ८९१९.३५ िाख 

७. बॉयिरची क्षमता ६० टीपीएच क्षमतेचे चािू बॉयिर ४६ एटीए प्रेशर 

४४० लडग्री सेलल्सयस तापमानाचा ऄसून नवीन १५ 

मेगा वॅट बीलप टी लि सेट च्या साहाय्याने सुधाररत 

क्षमता ४९० लडग्री सेलल्सयस तापमान 

५० टीपीएच क्षमतेचे प्रस्तालवत बॉयिर ४६ एटीए 

प्रेशर ४९० लडग्री सेलल्सयस चे नवीन १५ मेगावॅट 

डीइसी टीिी सेटसह 

एकदा का सह लनमामण बॉयिर कायमलन्वत झािा दक 

चािू 3 मेगावॅट बीपी प्रकार टीिी, ४६  एटीए प्रेशर 

बंद केिा िाइि 

प्रस्तालवत लडलस्टिरी सािी बॉयिर : २०  टीपीएच 



४५ एटीए, ४०० लडग्री सेलल्सयस तसेच २ मेगा वॅट 

टीिी 

८. एकूण पाण्याची 

अवश्यकता 

लवद्यमान लस्थती : साखर युलनट (२५०० टीलसडी) - 

३०० लसएमडी  

घरगुती: ५५ लसएमडी  

प्रस्तालवत  

वाढीव साखर (५००० टी लस डी ) अलण सहलनर्ममती 

(१५ मेगा वॅट) : ११७५ लसएमडी 

लडलस्टिरी युलनट - ६२४ लसएमडी 

घरगुती: ५५ लसएमडी  

एकूण : १७९९ लसएमडी 

९. एकूण लविेची 

मागणी 

साखर कारखान्याचा चािू वीि वापर (२५०० 

टीसीडी) अलण चािू बॉयिर युलनट ३.० मेगावॅट 

म्हणून 

लवस्तारानंतर ५००० टीसीडीसािी वीि वापर अलण 

टीिी सेट (१५ मेगावॅट) हगंामात ५. ९० मेगावॅट 

ईिाम लनयामतः ८.८६ मेगावॅट 

प्रस्तालवत लडलस्टिरी युलनटसािी ईिाम वापर -  ६० 

केएिपीडी लडलस्टिरी युलनटसािी लविेचा वापर: १.४७ 

मेगावॅट 

१०. वाफेची 

अवश्यकता 

साखर युलनटच्या लवस्तारानंतर (५००० टीसीडी) - 

९८.४५टीपीएच 

ज्विनशीि बॉयिरसह लडलस्टिरी युलनट (२० 

टीपीएच, ४५) बार (िी) ४०० सी - १६.५ 

टीपीएच 

(६० केएिपीडी लडलस्टिरी पिांटसािी स्टीमची 

अवश्यकता ७.५ ते ८ टीपीएच ऄसेि, स्वतंत्र खचम 

केिेल्या वाफ बाष्ट्पीभवन युलनट सािी ४.  ५ - ५ 

टीपीएच, एटीएफडी ड्रायरसािी ५.० - ५.२५ 

टीपीएच ऄसेि.) 

११. एकूण आंधनाची 

गरि 

साखर अलण सहलनर्ममती युलनट 

चािू ६० टीपीएच अलण ५० टीपीएच बॉयिर : 

१७१८४० मेरिक टन बगॅस 

लडलस्टिरी : २० टीपीएच बॉयिर : २१८ मेरिक टन 

प्रलत ददन बगॅस 

१२. मनुष्ट्यबळ एकूण मनुष्ट्यबळ = २६५  



चािू युलनट = १५५  

कोिेन युलनट = ५०  

प्रस्तालवत लडलस्टिरी युलनट करीता -६० त्यापैकी ४० 

कुशि कामगार अलण आतर ऄकुशि कामगार 
 

१.४ मिूभूत  गरि 
 

१.४.१  िलमनीची अवश्यकता 

एकूण  १०७ हके्टर िमीन केएटीएसएसएसके युलनट २ च्या मािकीची अह.े 

१०७ हके्टर िलमनीपैकी ३७.२८ हके्टर िलमन हररत पत्ता अह.ेप्रस्तालवत 

लवस्तार हा चािू लडलस्टिरी युलनट मध्ये करणे अह.े 

 

ऄ. 

क्र. 

यासािी िलमनीचा वापर क्षेत्रफळ चौरस 

मीटर मध्य े

टके्कवारी 

1 एकूण भूखडं क्षेत्र (चौरस मीटर) ११००८००  

2 महाराष्ट्र लवद्युत पारेषण मंडळािा 

भाडतेत्वावर ददिेिी िलमन 

(चौरस मीटर) 

२२५००  

3 एकूण भूखडं क्षेत्र (चौरस मीटर) १०७८३००  

4 चािू साखर ५२९००  

5 प्रस्तालवत साखर अलण सहलनर्ममती ३००००  

6 चािू लडलस्टिरी ४४१००  

7 मुक्त क्षेत्र २३१२३६  

8 उस लवकास भूखंड १२००००  

9 रस्ता १३६५६५  

10 पार्ककग क्षेत्र १३०००० १२.० 
11 हररत पट्टा ३७२८९८.२ ३४.५८ 
 

१.४.२ कच्चा माि: 

कमांड क्षेत्रामध्ये ११७ गावे ऄसिेल्या घनसांगवी तहसीि चा समावेश होतो. 

िािना लिल्यातीि घनसागंवी तहसीि मधीि ३९९७० हकेटर ससचन क्षेत्र अह े

त्यापैकी १२९४४.७७ क्षेत्र उस ईत्पादक अह े अलण ईसाच े सरासरी ईत्पादन 



९० मेरिक टन प्रलत हके्टर अह.े११.६६ िाख उस कमांड क्षेत्रातून लमळतो. 

५००० टी सी डी गाळपासािी ७.५ िाख मेरिक टन ईसाची गरि अह.े   

सहलनर्ममती प्रकल्पातून ५००० टी सी डी मधून १९५००० मेरिक टन प्रलत वषम 

बगॅस आंधन म्हणून वापरिे िाउ शकते.  १५० ददवसाच्या गळीत हगंामामध्ये 

साखर अलण सहलनर्ममतीसािी १७१८४० मेरिक टन बगॅस िागेि.  लडलस्टिरीच्या 

20 टीपीएच बॉयिरसािी बगॅस ६५४५४  मेरिक टन प्रलत वषम  अवश्यक 

अह.े१५६६० मेरिक टन स्वतःच्या साखर कारखान्यातून  अलण रालहिेिे आतर 

िवळच्या कारखान्यातून घेतिे िाइि.   

लडलस्टिरी ३०० ददवस चािलविी िाइि. प्रस्तालवत लडलस्टिरी सी - मोिॅलसस 

/बी - हवेी / लसरप सािी चािविी िाइि.  ६० केएिपीडी लडलस्टिरीसािी 

१५० कामाचे ददवस पकडून एकूण २९०३२ मेरिक टन प्रलत वषम बी-हवेी 

मोिसेसची अवश्यकता अह.े  साखर लमिसह ईपिब्ध बी-हवेी मोिसेस १७१३३ 

मे.टन अहते. ईवमररत बी-हवेी मोिसेस िवळीि साखर कारखान्यांकडून खरेदी 

करता येइि. 

१.४.३ पाण्याची अवश्यकता 

प्रकल्पासािी तािे पाणी ११४४ घनमीटर (सध्या ३०९ घन मीटर प्रलतददन अलण 

८३५ घन मीटर प्रलतददन) प्रलतददन अवश्यक अह ेअलण त्यासािी मुळा नदीच्या 

ईिव्या कािव्यातून पाणी घेण्याची परवानगी लमळािी अह.े  हा कािवा 

प्रकल्पाच्या िवळ अह.े  कािव्यातून पंपांद्वारे पाणी ईपसा केिे िाते. कारखान्याने 

पाणी ईपसा करण्यासािी महाराष्ट्र राज्याच्या पाटबंधारे लवभागाची परवानगी 

घेतिी अह.े  केएटीएसएसएसके  ५ दक,मी  ऄसिेल्या मांडिा धरणावरून के टी 

लवयरचे पाणी ईपसा करते अलण साखर संकुिात १०००० घन मीटर ऄसिेल्या 

ििाशयात सािवून िेविे िाते. त्यासािी महाराष्ट्र राज्याच्या पाटबंधारे लवभागाची 

परवानगी घेतिी अह.े 

 चािू साखर युलनट ची पाण्याची अवश्यकता सध्या ३००घनमीटर प्रलतददन 

अह.े 

 लवस्ताररत साखर अलण सहलनर्ममती प्रकल्पासािी ११७५ घनमीटर प्रलतददन 

पाण्याची अवश्यकता  अह.े 



६० केएिपीडी च्या लडस्टीिरीसािी सततची दकण्वन प्रदक्रया, बहू दबाव 

लनवामत उधमपातन, िैव -स्वतंत्र खचम केिले्या वाफ बाष्ट्पीभवन लमथेनेशन 

प्रकल्प अलण एटीएफडी ड्रायरसािी ऄंदािे ११६४ घन मीटर प्रलतददन 

पाण्याची अवश्यकता अह.े 

१.४.४ लविेची अवश्यकता: 

साखर अलण सहलनर्ममती 

वाफ लनर्ममती:  

 ५० अलण ६० टी पी एच, ४६ एटीए बॉयिर 

 वाफ (स्टीम) लनर्ममती:  

 ६० टीपीएच, ४६ एटीए बॉयिरपासून तयार केिेिी स्टीम ५५ 

टीपीएच अलण ५० टीपीएच, ४६ एटीए बॉयिर ९८.४५ टीपीएच 

१५ मेगावॅट बीपी टीिी सेटमधून िाते. 

 स्टीम चा वापर 

 २.५ एटीए सािी (९८.४५ टीपीएच स्टीम) 

 एस एफ पद्धत : ९५.४५ टीपीएच 

 डी-एरेटर: ३.०० टीपीएच 

 एकूण : ९८.४५ टीपीएच 

 एसएफ प्रदक्रयेची स्टीम मागणी १५ मेगावॅट बीपी टीिी (९८.४५ 

टीपीएच) च्या एक्झॉस्ट स्टीमद्वारे पूणम होते ज्यायोगे ईसावर 

.४२.००% आतकी ईत्पन्न  होते. 

१.४.५ वीि  

15 मेगावॅट बीपी टीिी सेटमधूनः 

 98.45 टीपीएच स्टीम:२. Ata :14769 केडब्ल्यू ऄशाप्रकारे एकूण 15 मेगावॅट 

वीि लनर्ममती 

 बीपी टीिी 14796 दकिोवॅट अह.े 

 कॅलपटव्ह ईिाम ईपभोगणे: बॉयिरसह साखर कारखाना (26 केडब्ल्यू / टीसीएच): 

5909 दकिोवॅट 

 ऄशा प्रकारे एकूण कॅलपटव्ह ईिाम वापर 5909 दकिोवॅट अह.े 

• ईिाम लनयामत 

- एकूण वीि लनर्ममती: १४७६९ दकिोवॅट 



- एकूण कॅलपटव्ह वीि वापर: ५९०९ दकिोवॅट 

- ऄलधशेष लनयामत करण्यायोग्य शक्ती: ८८६० दकिोवॅट 

- हगंामात वीि लनयामत (१५० ददवस): २८.७० एमयू ऄशा प्रकारे 

९० % क्षमतेचे वापरिे 

 ऄशा प्रकारे संयोलित प्रकल्प १५० ददवसात २८.७० मेगावॅट मध्य े ८.८६ 

मेगावॅट ईिामची लनयामत करेि 

लडलस्टिरी: वाफेची (स्टीम)  अवश्यकता 

 ६० केएिपीडी लडलस्टिरी पिांटसािी स्टीमची अवश्यकता ७.५ टीपीएच ऄसेि, 

४ .५ टीपीएच स्टँडऄिोन एम आ आ, ५ टीपीएच एटीएफडी ड्रायरसािी ५ राहीि. 

 केएटीएसएसकेएि यू -2 मध्ये एकूण स्टीम लनर्ममती क्षमतेचे एक बॉयिर (क्षमता - 

६० टीपीएच.) अह.े तथालप, लडलस्टिरी अलण सेन्शवॉश बाष्ट्पीभवनसािी 

बॉयिरकडून िास्त स्टीम प्रकल्पातून ईपिब्ध होउ शकत नाही. म्हणूनच, 

केएटीएसएसकेएि यू - २ ने एक स्वतंत्र २.०  टीपीएच स्टीम बॉयिर स्थालपत 

करण्याचा प्रस्ताव ददिा अह,े ज्याद्वारे ४५  दकिो / सेमी २ (िी) दाब 

ईत्पाददत होइि. प्रस्तालवत बॉयिरमधून अवश्यक स्टीम बनलविी िाइि 

 

वीि  

 केएटीएसएसकेएि यू - २ ने लडलस्टिरीसािी स्वतंत्रपणे २.० मेगावॅट क्षमतेची 

टबामआन अलण इटीपी लसस्टम स्थालपत करण्याचा लनणमय घेतिा अह.े प्रस्तालवत 

लडलस्टिरी अलण इटीपी सािी लविेची अवश्यकता   ऄंदािे १.४७ मेगावॅट 

ऄसेि. ६० केएिपीडी लडलस्टिरी अलण इटीपीसािी अवश्यक वीि 

स्वतंत्र लडलस्टिरी बॉयिर अलण टीिी सेटमधून तयार केिी िाइि. 

 नवीन ६० केएिपीडी लडलस्टिरी युलनट, नवीन मल्टीपि आफेक्ट आंपॅन्ड 

वॉश वाष्ट्पीकरण पिांट, एटीएफडी, नवीन बॉयिर अलण टीिी 

सेटसािी लनलवदा प्रदक्रयेदरम्यान ६० केएिपीडी लडलस्टिरी पिांटसािी 

स्टीम अलण उिेचा ऄचूक समतोि राखणे दखेीि अवश्यक ऄसेि. 

१.४.६ मनुष्ट्यबळाची गरि: 

 एकूण मनुष्ट्यबळ = २६५  



 चािू युलनट = १५५  

 कोिेन युलनट = ५०  

 प्रस्तालवत लडलस्टिरी युलनट करीता -६० नंबसम कममचारी  िागतीि त्यापैकी 

४० कुशि कामगार अलण आतर ऄकुशि कामगार ऄसतीि. स्थालनक िोकांना 

नोकरी दउेन मनुष्ट्यबळाची ८५%  पेक्षा िास्त अवश्यकता पूणम केिी िाइि.सुमारे 

५० मनुष्ट्यबळाची बांधकाम कामासािी अवश्यकता ऄसेि. बांधकाम कामगार 

िवळच्या गावांमध्ये राहतीि. त्यामुळे लनवासी सुलवधेची कामगारांना 

अवश्यकता भासणार नाही. 

 

१.४.७ खचम अलण ऄंमिबिावणीवळेापत्रक:  

 साखर लवस्तार: ८१०७.७७ िाख 

 सहलनर्ममती : ५२२२.०६ िाख 

 लडलस्टिरी: ८९१९.३५ िाख 

शासनाच्या सवम परवानग्या लमळाल्यानंतर प्रस्तालवत लवस्तार 12  मलहन्यांच्या अत पूणम 

केिा िाइि.   

१.५ प्रकल्पाचे फायद े

गुणक पररणामाद्वारे सरासरी राहणीमान अलण ईत्पन्न वाढलवण्याद्वारे या प्रकल्पाचा 

ईपभोगाच्या वतमनावर सकारात्मक पररणाम होणार अह.े  या प्रकल्पासोबत 

सामालिक-अर्मथक लस्थतीतीि खािीि बदि होणे ऄपेलक्षत अह.े िोकांच्या अकिनानुसार 

प्रकल्प सामालिक पायाभूत सुलवधांच्या लवकासात मदत करेि/ िसे की.  

 शिक्षण सुशिधा  

 बँश िं ग सुशिधा  

 पोस्ट ऑशिसेस आशण सिंप क  सुशिधा 

 िैद्य ीय सुशिधा  

 मनोरिंजन सुशिधा  

 रसे्त िाहतू  सुशिधा  



 िैक्षशण  सुशिधा  

 पाणीपुरिठा आशण स्वच्छता 

१.६ अधाररेलखत वातावरण 

बेसिाआनसािी प्रकल्प स्थळाच्या 10  दकमी पररघात पयामवरण दखेरेख ऄभ्यास क्षेत्र 

मानिे िाते. माचम २०२१ ते मे २०२१ या कािावधीसािी ऄभ्यास करण्यात अिा. 

सभोवतािची हवचेी गणुवत्ता लस्थती: 

हवा गुणवत्ता दखेरेख ऄहवािावरून ऄसे ददसून अिे अह ेकी एनएएक्यूएसनुसार सवम 

मापदडं मानके मयामद ेखािी अहते. ऄसे ददसून येते की पीएम १० अलण पीएम २.५, 

४६.९८  ते ७८.१० µg/m३ पयंत अहते अलण १७.५५ ते २६.८ µg/m३. 

एसओ2, एनओएक्स अलण सीओ १४.९६ ते २८.५० µg/m३१९.५४ पयंत ते 

ऄनुक्रमे ४०.२० µg/m३अलण ०.१८ ते ०.५८ लमिीग्राम/एम ३ अह.े ऄनुमान: 

एनएएक्यू सीपीसीबीच्या लवलहत मयामदते सवम मापदडं चांगिे सापडिे  

अवािाची पातळी 

एमओइएफ अलण सीपीसीबी मागमदशमक तत्तवांनुसार ध्वनी दखेरेख केिी गेिी. समिून 

घेण्यासािी झोन श्रेणी, नउ प्रालतलनलधक स्थानांच्या संदभामत अवािाची गुणवत्ता 

लनवडिी गेिी. अवािाचे लनरीक्षण सकाळी ६.०० ते रात्री १०.०० अलण रात्री 

१०.०० ते सकाळी ६.०० पयंत करण्यात अिे.  प्राप्त पररणामांची तुिना ध्वनी 

प्रदषूण लनयम २००० शी केिी गेिी. ईच्च प्रकल्प ईपक्रम अलण वाहनांच्या हािचािींमुळे 

प्रकल्पाच्या रिकाणी अवािाच्या पातळीत वाढ झािी. 

ददवस अलण रात्रीच्या कािावधीत सवम मूल्ये ऄनुज्ञेय मानकांनुसार अहते. 

पषृ्ठभागावरीि पाण्याच ेगुणवत्ता 

 पीएच: सिक पृष्ठभागाच्या पाण्याच्या नमुन्याचा पीएच ६.७ ते ७.७ पयंत आहे 



 एकूण विरघळलेले घन : शिरघळलेल्या घनािंमधे्य प्रामुख्याने बाय ाबोनेट, 

 ाबोनेट, सले्फट, क्लोराइड्स, नायटर ेट्स आशण िक्यतो  ॅल्शियमचे 

िॉसे्फट, मॅगे्नशियम, सोशडयम आशण पोटॅशियम असतात. पाण्यात 

शिरघळलेल्या घन पदाथांची मात्रा घरगुती िापराच्या योग्यतेसाठी शिचारात 

घेतली जाते.  ११०.५ शमलीगॅ्रम/एल ते १४०.१ शमलीग्राम/एल पररणाम टीडीएसच्या 

शे्रणी दिकशितात . 

 जैविक ऑक्सिजन मागणी (बीओडी) : बीओडी मूले्य ३.१ ते ४.६३ 

एमजी/एल च्या रेंजमधे्य आहेत.  

 रासायवनक ऑक्सिजन मागणी : सीओडीचे रे ॉडक  ेलेले शन ाल १० 

शमलीगॅ्रम/एलपेक्षा  मी आहेत.  

 संपूणण कठोरता: भारतीय मान ािंनुसार सिंपूणक  ठोरतेची इष्ट मयाकदा आहे २०० 

शमलीग्राम/शल.  आशण नमुन्यािंमधे्य पाशहलेली मूले्य इष्ट मयाकदेपेक्षा  मी आहेत 

 क्लोराइड: सिक नमुन्यािंच्या क्लोराइड्सचे प्रमाण ३५.४ दरम्यान होतेआशण ४६.९ 

शमलीगॅ्रम/ शल.   

 सले्फट : शतव्रतेची मूले्य २६.५ ते ३७.४ शमलीगॅ्रम/ शल.  पयंत होती 

भूजल गुणित्ता 

 पीएच : पीएच हे (सोडिलेल्या) हायडर ोजन आयनच्या शिया लापािंचे मोजमाप 

आहे. शे्रणी पीएच नू्यटर ल टू श िं शचत क्षार (६.८ ते ७.४)  

 एकूण विरघळलेले घन : शिरघळलेल्या घनािंमधे्य प्रामुख्याने बाय ाबोनेट 

असतात,  ाबोनेट, सले्फट, क्लोराइड्स, नायटर ेट्स आशण िक्यतो 

 ॅल्शियमचे िॉसे्फट, मॅगे्नशियम, सोशडयम आशण पोटॅशियम. पाण्यात 

असलेल्या शिरघळलेल्या घनपदाथांचे प्रमाण १५४.१ ते ६१०.२ शमलीग्राम/एल 

च्या रेंजमधे्य होती. 



 एकूण कठोरता: शिशे्लषण  ेलेल्या नमुन्यािंची मूले्य १०२ ते ५३०.२ 

शमलीगॅ्रम/एल पयंत आहेत  

 क्लोराइड: क्लोराइड मूले्य ३९.८ ते १६०.५ शमलीग्राम/एल िर शे्रणीत आहेत  

 सले्फट: २३.८ ते ८०.२ शमलीगॅ्रम/एल शे्रणीत सले्फटचे प्रमाण आहे.   

 

 

 

मातीची गणुवत्ता 

 नमुन्यािंचा पीएच ७.१५ ते ७.८ पयंत बदलत होता. शिद्युत िाह ता मूल्य ०.१६ 

μS/सेमी ते ०.६२ μS/सेंमी पासून आहे. माती उगिण्यासाठी श िं िा 

शप ण्यासाठी हाशन ार  नाही असे म्हणता येईल.अभ्यास के्षत्रातील जशमनीची 

मोठ्या प्रमाणात घनता १.२५ - १.४८ गॅ्रम/सीसी च्या रेंजमधे्य  आढळून आली. 

िनस्पती िंच्या िाढीसाठी माती चािंगल्या प्रतीची मुल्यािंश त असल्याचे 

पररणामािंिरून शदसून आले. मातीची शिद्रता के्षत्र शिद्रता ३५.९५ ते 

४९.२% सभोितालचा अभ्यास  रताना आढळून आली.. 

  ॅल्शियम आशण मॅगे्नशियमचे प्रमाण १७.२ - २५.८ शमलीग्राम/श लो च्या 

रेंजमधे्य असल्याचे शदसून येते आशण अनुिमे १.९२ -३.६८ शमलीग्राम/श लो; 

सोशडयम आशण पोटॅशियम १५ - ४८ शमलीग्राम/श लो आशण १९८- अनुिमे 

६२४ शमलीगॅ्रम/श लो च्या रेंजमधे्य आहेत 

 सेंशद्रय पदाथक ०.३७ - १.३८ %  च्या रेंजमधे्य असल्याचे आढळले आशण 

िॉस्फरस मातीत अशध  आहे पुरेिा मयाकदेपेक्षा म्हणजे ६.८- १३.२५ 

शमलीगॅ्रम/श लोच्या रेंजमधे्य. मातीची शिद्रता मध्यम आढळते 

 म्हणूनच, मातीची पाणी साठिण्याची क्षमता मध्यम असेल  .िरील 

शनरीक्षणािरून ते असू ि ते  



 िरील शनरीक्षणािरून असा शनष्कषक  ाढला जाऊ ि तो  ी जशमनीत 

मध्यम प्रजोत्पादनाची क्षमता असते  .िाळू टरेिारी २५.० ते ३१.०%  

दरम्यान बदलली आशण गाळ टरेिारी ४७ ते ५०  %पयंत असते तर मातीची 

टरेिारी २० ते २६ %  च्या शे्रणीत असते 

वनस्पती अलण प्राणी 

प्रस्तालवत लवस्तार अलण नवीन युलनट कारखान्याच्या लवद्यमान अवारात अहे .

पयामवरणलवषयक पररणाम मूल्यांकन कर मंत्राियाच्या मागमदशमक सूचनांनुसार प्रकल्प 

क्षेत्राच्या पररघाच्या 10 दकमी पयंत ऄभ्यासाचे क्षेत्र मयामददत होते. वनस्पती, 

प्राणी, पक्षी अलण सरपटणारे प्राणी यांचा ऄभ्यास करण्यात अिा . 

फील्ड सव्हचे्या अधारे प्राथलमकने पालहिे की साधारण ऄभ्यासक्षेत्रात झाड े व 

झुडुपाच्या ८५ प्रिाती अढळून अल्या. ऄभ्यासक्षेत्रात ऄलल्बलिया सामन, 

टर्ममनलिया कॅटपपा, स्पॅथोलडया कॅम्पानुिता, पेल्टोफोरम टेरोकापमम, कॅलसअ 

सॅलमया ऄशी काही सामान्य झाडं अढळिी. 

ऄभ्यासाच्या ऄभ्यासानुसार ऄसे ददसून अिे अह े की ऄभ्यासाच्या रिकाणी 

पक्षयांच्या ५९, वेगवेगळ्या प्रिाती, फुिपाखराच्या १७ प्रिाती, सस्तन 

प्राण्यांच्या ६ प्रिाती, ईभयचरांच्या ५ प्रिाती अलण सरपटणारे प्राणी अढळिे 

अहते. 

वन्यिीव संरक्षण ऄलधलनयम, १९७२ नुसार ऄनुसूची १ मध्ये कोणतीही प्रिाती अढळिी 

नाहीत. प्रकल्प क्षेत्र हररत पट्टा मूळ प्रिातींसह लवकलसत केिे गेिे अह.े  

सामालिक अर्मथक सवके्षण: 

 ऄभ्यासाच्या क्षेत्रात ऄंबड तहसीि अलण घनसावंगी तहसीिमधीि ३१ गावे 

समालवष्ट अहते 

 ऄंबड तहसीिमध्ये ४ गावे अलण घनसावंगी तहसीि २७ गावे समालवष्ट अहते. 

 २९०४२. १८ हके्टर िोकसंख्येच्या घनतेसह एकूण ऄभ्यास क्षेत्र ५२१ व्यक्ती  /

दकमी.  

 ऄभ्यास प्रदशेातीि एकूण िोकसंख्या (िनगणना २०११  )  ५५७०६ अह.े िे 

ऄनुक्रमे २८६२९ (51.393%) पुरुष अलण २७०७७ (48.60%) मलहिा 

अहते. 



 सिग गुणोत्तर (1000  पुरुषांमधीि मलहिांची संख्या )945  अह े िे पुरुषांपेक्षा 

लिया कमी ऄसल्याचे दशमवते 

 एकूण िोकसंख्येपैकी ऄनुसूलचत िातींची िोकसंख्या 7348 (13.19%) अह े

ज्यात 3743(50.93%) पुरुष अलण 3605 (49.06%) मलहिांची संख्या 

अह.े 

 एकूण िोकसंख्येपैकी ऄनुसूलचत िमाती 1248 (2.24%) अह,े त्यापैकी 

ऄनुक्रमे 620 (49.67%) पुरुष अलण 628 (50.32%) मलहिा िोकसंख्या. 

 एकूण िोकसंख्येचा साक्षरता दर 31578 (56.68%) पयंत अहे  .पुरुष 

साक्षरता 18539 (58.70  )%अलण मलहिा साक्षरता  13039  (41.29%  )

अहे.  

 एकूण िोकसंख्येचा लनरक्षरता दर 24128 (43.31%) पयंत अहे  .पुरुष 

लनरक्षरता 10090  ( 41.81  )%अलण मलहिा लनरक्षरता 14038 

(58.18%) अह े

 मुख्य कामगार, सीमांत कामगार अलण कामगार नसिेिी वगमवारीची एकूण 

िोकसंख्याऄनुक्रमे 25992 (46.65%), 2514 (4.51%) अलण 27200 

(48.82%) अहते. 

 मलहिांच्या तुिनेत या प्रदशेात पुरुषांची संख्या ऄत्यल्प अह.े 

प्रभाव अलण ईपायोिना 

वाय ूवातावरणावरीि प्रभाव  

 स्टॅकची ईंची 60  टीपीएच लवद्यमान बॉयिरसािी 60  मीटर  बसविी अह े 

 20  प्रस्तालवत 20  टीपीएच बॉयिरसािी,45  मीटर स्टॅक ईंची अलण इएसपी 

बसविी िाइि अलण प्रस्तालवत 50  टीपीएच बॉयिर,60  मीटर स्टॅक ईंची अलण 

इएसपी बसविी िाइि  

 लनगमलमत बॉयिर अलण प्रस्तालवत 50  टीपीएच अलण 20  टीपीएच बॉयिरिा 

ऑनिाआन मॉलनटररग लसस्टम स्थालपत केिी अह ेअलण त्यासािी सीपीसीबी अलण 

एमपीसीबी सव्हमरशी कनेक्ट केिे िाइि 

  राख हाताळणी क्षेत्रापासून वायूिन्य ईत्सिमनावर लनयंत्रण िेवण्यात येइि तसेच या 

भागात लनयलमत पाणी सशपडिे िाइि.  हररत क्षेत्र लवकास काम हाती घेण्यात 

येइि 

ध्वनी  



 सवम मशीनच े ध्वनी प्रसारण कमी करण्यासािी वेळोवेळी वंगण करून घेतेऄिे 

िाइि व त्यास कवर मध्ये झाकिे िाइि. िेथे शक्य ऄसेि तेथे कंप अलण 

अवाि कमी करण्यासािी कंपन ऄिग िेवण्यात येतीि 

 ओएसए / एमओइएफ मागमदशमक सूचनांनुसार तयार केिेिी मशीन िसे दक 

उस हाताळणी ईपकरणे म्हणिेच बेल्ट कन्व्हयेर, कंप्रेशसम, एसटीिी, 

टबामआन अलण िनरेटर घेतिी िातीि 

 अवश्यकतेनुसार ईपकरणांमध्ये ऄकॉलस्टक िेसगग्ि अलण सायिेन्ससम प्रदान केिे 

िातीि . 

 स्वतंत्र मशीनचे सायिेन्ससम अलण मफिर लनयलमत तपासिे िातीि 
 

पाणी अलण सांडपाणी व्यवस्थापन  

कचरा पाण्याचे ईपचार: साखर अलण एकत्रीकरण 

 लवद्यमान साखर युलनट प्रवाही क्षमता: 119 m3/day 

 लवद्यमान सांडपाणी प्रदक्रया क्षमता; 250 m3/day 

 लवस्तारानंतर साखर युलनट प्रवाही क्षमता: 550 m3/day 

       लवद्यमान सांडपाणी प्रदक्रया कें द्राची क्षमता 600 m3/day  वाढवण्याचा प्रस्ताव अह े
 

लडलस्टिरी युलनट 

केपीएसएसकेएि यू -२ व्यवस्थापनाने सीपीसीबीच्या लनयमांनुसार एकूण 60 केएिपीडी 

लडलस्टिरी पिांटसािी लझरो स्पेंट वॉश लडस्चािम’’लमळलवण्यासािी बायो-लमथेनेशन 

पिांट, एसएमइइ  अलण एटीएफडी ड्रायर स्थालपत करण्याचा लनणमय घेतिा अह.े 
 

 प्रस्तालवत 60 केएिपीडी लडलस्टिरीमधून  स्पेंट वॉश ४८० घनमी प्रती ददन तयार 

होइि. 

 तो स्पेंट वॉश  बायोगॅस संयंत्रात प्रदक्रया केिी िाइि. िैव-लमथेनेशन प्रदक्रयेदरम्यान 

COD  सुमारे 65 ते 70% कमी होइि अलण बायोगॅसचे लनर्ममती सुमारे 0.5 

NM3/kg COD दराने केिे होते. बायो-मेथॅनेटेड स्पेंट वॉश  एकूण मात्रा ४८० 

घनमी प्रती ददन अलण  ऄंदािे 15% घनपदाथम ऄसतीि. 

 स्पेंट वॉशची एम एम इ द्वारे प्रदक्रया केिी िाइि अलण कन्डेंसेट ची प्रदक्रया सी पी यू 

मध्ये केिी िाइि 

 एम एम इ मधून लनघणारे कंडेनसेट सीपीयु मध्ये प्रदक्रया करून पुन्हा वापरिे 

िाइि. 
 

 ऄ लॅगटेड पातळ दफल्म डायर लसस्टम; एटीएफडी ड्रायर 



४० % एकूण घनद्रव्ये ऄसिेल्या एकाग्र बायो-मेथॅनेटेड स्पेंट वॉशवर, 90% एकूण 

घनद्रव्ये ऄसिेल्या पावडर एटीएफडी तयार केिी िाइि. कोरडी पावडर सुमारे 46 

मे.टन / ददवसाचे प्रमाण १०% ओिावा तयार करेि.पावडर िैव खते म्हणून 

लवकिे िाइि. ऄशाप्रकारे, "लझरो लिदिड लडस्चािम" साध्य होइि. 
 

 

 

 

 

 

घनकचरा व्यवस्थापन 
 

 सध्याच्या 60  टीपीएच,  प्रस्तालवत 5० टीपीएच अलण २० टीपीएच बॉयिरसािी 

बगॅस चा आधन म्हणून  वापर केिा िाइि. मोिॅलससचा लडलस्टिरी युलनटसािी कच्चा 

माि म्हणून वापर होइि. प्रेसमडचा वापर कंपोसस्टग व लवक्रीसािी केिा िाइि.  

 राख लवट ईत्पादकािा लवक्री होइि 
 

 

हररत पट्टा लवकास योिना 
 

 फॅक्टरीच्या अवारात अलण अिूबािूिा हररत पट्टा राखण्यासािी लवशेष िक्ष 

दणे्याची योिना अह.े 
 

 सवम झाड े अलण िॉनमध्ये दररोि पाणी दणे्याची सुलवधा पुरलवण्यासािी पुरेशा 

तरतुदी केल्या िातीि. 
 

 पाणीटंचाइपासून हररत पट्ट्यािा त्रास होणार नाही याची खात्री करण्यासािी 

ईन्हाळ्यात लवशेष िक्ष ददिे िाते 
 

  हररत पट्टाचा लवकास अलण दखेभाि हा प्राधान्यक्रम मानिा िाइि. 
 

  कोणत्याही आमारती / लहरव्यागार लवकासासािी बाहरेीि माती अणिी िात नाही. 
 

कारखान्याने ३७.२८ ह.े क्षेत्र एकूण भूखंड क्षते्रापैकी सुमारे 34% क्षेत्र. एकूण कारखाना 

अवारात वनस्पतींची संख्या सुमारे 2500 अह.े प्रस्तालवत रोपांची संख्या 20000 नग 

अह.े 
 

सामालिक अर्मथक वातावरण 
 

 कामगारांना व्यावसालयक अरोग्य सुरक्षेचे प्रलशक्षण ददिे िाइि. 



 कामगारांची लनयलमत अरोग्य तपासणी केिी िाइि अलण प्रत्येक कामगारांची अरोग्य 

नोंद िेविी िाइि. 

 कामगारांना युरटलिटी रूममध्ये सुलवधा दणे्यात येतीि. 

 प्रथमोपचार सुलवधा वेगवेगळ्या रिकाणी पुरलवल्या िातीि. प्राथलमक ईपचार 

करणार यांना प्रलशक्षण ददिे िाइि. 

 व्यावसालयक सामालिक िबाबदारी (CSR) ईपक्रम राबलवण्यात येतीि 

 

1.8 पयामवरण दखेरेख 

पूवम-बांधकाम दरम्यान,बांधकाम दरम्यान अलण ऑपरेशन टपपयात पयामवरण दखेरेखीची 

अराखडा तयार केिा अह.े प्रकल्पाच्या पररचिन टपपयामध्ये प्रस्तालवत प्रकल्प दक्रयेमुळे 

ईद्भवणारी बेसिाआन वातावरणाची लस्थती समिून घेणे अवश्यक अहे. पयामवरणीय 

दखेरेखीवर दखेरेखीचे पािन करण्याच्या लनकष व वेळापत्रकानुसार वायु,पाणी, माती, 

पयामवरणशाि अलण ध्वनी मापदडंांचे पािन केिे िाइि. 

1.9 कॉपोरेट पयामवरण िबाबदारी (CER) 

एमइइएफ अलण सीसी, नवी ददल्िी यांनी दद .१ मे २०१८ रोिी सीइअरच्या 

िागू केिेल्या लनणमयािा सीइअर िागू करण्यासंबंधी अलण सीइअर ईपक्रमांबाबत 

प्रलसद्ध केिेल्या नवीन कायामियाच्या ज्ञापन पत्रानुसार.   

एकूण प्रकल्पाची ककमत रु. २२२४८ िाख. एकूण खचामच्या १ % ते ऄंदािे २२२ िाख 

रुपये म्हणूनच,अवश्यकतेच्या अधारावर अिूबािूच्या खेड्ांमध्ये कॉपोरेट पयामवरण 

िबाबदारी (CER) ईपक्रम राबलवण्यासािी अम्ही 222 िाख रुपये राखून िेविे अहते. 

1.10  पयामवरण व्यवस्थापन योिनेसािी खचम 

पयामवरण संरक्षण ईपायांची ककमत 

ऄनुक्रमांक पयामवरणीय पैिू भांडवि 

खचम 

िाखात 

अवती खचम 

िाखांमध्य.े 

(वार्मषक) 
1.   हवा ईत्सिमन लनयंत्रण 

 

  

 स्टॅक – सह वीिलनर्ममती बॉयिर ९० ५ 



 स्टॅक - लडलस्टिरी बॉयिर ७५ ५ 
 ESP   २२० १० 
 CO

2
पिान्ट २०० ५ 

2.   पाणी अलण सांडपाणी 

व्यवस्थापन 

  

 सांडपाणी प्रदक्रया पिान्ट 

ऄपग्रेडशेन 

२००  

 MEE ५१५ १० 
 कंडनेसेट पॉलिसशग युलनट 

(CPU) 
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