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कार्यकारी साराांश 

१ .० पररचर्  

बािामती अ ॅग्रो णलणमटेड (युणनट २) ही खासगी णलणमटेड कां पनी महात्मा फुले नगि, तालुका कन आड, णजल्हा 

औिांगाबाि येथे आहे. हा उद्योग महािाष्ट्र  िाज्यात कां पनी अ ॅक्ट १९६५ अांतगणत नोांिर्ी िमाांक ११०४५८७३ 

प्रमारे् णिनाांक २ माचण २००६ िोजी नोांिर्ीकृत आहे. २५०० टीसीडी स्थाणपत क्षमतेने या उद्योगाने सन 

२०१२- २०१३ मधे्य पणहले गाळप रपिेशन सु क केले. उद्योगाने उसाची गाळप क्षमता २५०० टीसीडी 

व कन ४५०० टीसीडी पयांत वाढणवली आणर् साखि युणनटची णवि्युत गिज भागणवण्यासाठी १४.७५ 

मेगावॅटचा सह-वीजणनणमणती उत्पािन प्रकल्प सु क केला. 

प्रसु्तत के्षत्र ऊस लागवडीने समृद्ध आहे आणर् णसांचनाची उतृ्कष्ट् सुणवधा आहे. प्रसु्तत के्षत्रात ऊस 

लागवडीची क्षमता आणर् उसाची उपलब्धता लक्षात घेता उद्योगाने उसाची गाळप किण्याची क्षमता ४५०० 

टीसीडी व कन ७५०० टीसीडी आणर् साखि युणनटया प्रस्ताणवत णवस्तािानांति तयाि होर्ािा अणतरिक्त 

बगॅस वापिण्यासाठी १४.७५ मेगावॅट ते २९.५ मेगावॅट पयांतची सह-णनणमणती उजाण क्षमता वाढणवण्याचा 

प्रस्ताव ठेवला आहे. या उद्योगाने स्वत:या साखि युणनटमधून उपलब्ध मोलॅसेसचा वापि किण्यासाठी १५० 

णक. ली. प्रणतणिन  णडस्िलिी (आिएस / ईएनए / इथेनॉल उत्पािनासाठी) स्थाणपत किण्याचा तसेच "बी / 

सी" मोलॅसेस / उसाचा िस / णसिप / धान् ह्ाांचा कच्चा माल म्हरू्न वापिण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 

१.१ प्रकल्प स्थाट 

प्रकल्प स्थानाची ठळक वैणशष्ट्ये खालील प्रमारे् आहेत. 

तक्ता 1 प्रकल्प स्थाटाची ठळक िैिशष्ट्यड 

अटन. 

क्रमाांक 
िैिशष्ट्यड िणयट 

प्रकल्प स्थाट  

सांदर्ायत िदशा 

१ अक्षाांश २० °१४ '४०.११" एन  

२ िेखाांश ७५°७ '४४.३८" ई  

३ 
समुद्र सपाटी विील 

उांची 
६३९ मीटि  

४ जवळचे शहि 

कन आड- २ णक.मी. ईशान् 

चाळीसगाव- ३० णकमी वायव्य 

औिां गाबाि- ७० णकमी नैऋत्य 

५ जवळचे गाव 

िेल- १.८ णकमी वायव्य 

निणसांगपूि- ४ णकमी ईशान् 

मालपूि- ४.५ णक.मी. नैऋत्य 

बणहिगाव- ३.८ णकमी आगे्नय 

६ िस्ता 
NH- २११ (धुळे-सोलापूि) कां पीनीया हद्दीला लागून पूवण 

NH- २२ (चाळीसगाव िोड) कां पीनीया हद्दीला लागून पूवण 
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अटन. 

क्रमाांक 
िैिशष्ट्यड िणयट 

प्रकल्प स्थाट  

सांदर्ायत िदशा 

७ 
जवळचे पाण्याचे 

स्थान 

णशवना निी- १.५ णक.मी. 

अांबाडी धिर् ७ णक.मी. 

आगे्नय 

वायव्य 

८ िेले्व स्थानक चाळीसगाव- ३० णक.मी. वायव्य 

९ णवमानतळ औिां गाबाि णवमानतळ - ७० णक.मी. आगे्नय 

१० सांिणक्षत के्षत्र गौतळा औतिमघाट अभयािण्य - ५.३  णक.मी. उत्ति 

११ आिणक्षत जांगले 
णवठ्ळपूिजवळ- ०.७ णक.मी. 

िेल नवािी जवळ - सुिफळनाथ टेकडी ५.३ णक.मी. 
उत्ति 

१२ 
वन्जीव 

अभयािण्य 
गौतळा औतिमघाट अभयािण्य - ५.३ णक.मी. उत्ति 

१३ पुिातत्व स्थान १० णक.मी.या आत काहीही नाही  

१४ िाज्य सीमा १० णक.मी.या आत काहीही नाही  

१५ सांिक्षर् स्थापना १० णक.मी.या आत काहीही नाही  

१६ सिासिी पाऊस 50२ णममी  

१७ भूकां प प्रवर् के्षत्र II  

२.० प्रकल्प िणयट 

णवद्यमान उद्योगाची उत्पािन क्षमता तसेच प्रस्ताणवत णवस्तािानांतिचे तपणशल खाली णिले आहेत 

तक्ता ) ििद्यमाट आिण प्रस्तािित उत्पादटाची क्षमता 

अटन. 

क्रमाांक 
िणयट एकक 

ििद्यमाट 

क्षमता 

प्रस्तािित 

क्षमता 
एकूण  शडरा 

१ साखि युणनट टीसीडी ४५०० ३००० ७५००  

२ सह-वीज णनणमणती णवभाग मेगावॅट १४.७५ १४.७५ २९.५  

३ णडस्िलिी युणनट 
णक. ली. 

प्रणतणिन  
० 

१५० १५० 
 

 

िेस्क्टफाइड स्िरिट णकां वा 
णक. ली. 

प्रणतणिन  

 १५० १५० एका वेळी 

फक्त एक 

उत्पािन 

एक्सटर ा नू्टर ल अल्कोहोल णकां वा  १५० १५० 

इथॅनॉल  १५० १५० 
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२.१ स्रो त आिश्यकता आिण पार्ारू्त सनििधा 

अ  कच्च्या मामाची आिश्यकता 

साखि आणर् णडस्िलिी युणनट आणर् त्याया स्त्रोतासाठी कच्च्या मालाचे आवश्यक तपणशल खालील 

तक्त्यात णिले आहेत. ऊस बैलगाडी, टर ॅक्टि इत्यािी ांसह अन् िसायने पक्क्या िस्त्यामाफण त वाहनाांद्वािे 

प्रकल्पापयांत नेली जातात. इति कच्चा माल जसे की बगॅस आणर् मोलॅसेस त्याया स्वत: या साखि 

युणनटमधून तयाि केले जातात. मोलॅसेसची कमतिता असल्यास जवळील साखि उद्योगाांकडून खिेिी केले 

जाईल. तसेच धान् शेतकर् याांकडून खिेिी केली जाईल आणर् ठिलेल्या वाहनाांनी प्रकल्पापयांत पोचणवण्यात 

येतील. 

साखर ि सह-िटिमयती ििर्ाग 

तक्ता 3 कच्च्या मामाची आिश्यकता आिण साखर र्निटेसाठी त्ाचड स्त्रो त 

अटन 

क्रमाांक 
िणयट 

प्रमाण 

एकक स्त्रो त ििद्यमाट 

क्षमता 

प्रस्तािित 

क्षमता 
एकूण 

१ ऊस ४५०० ३००० ७५०० मे. टन/ णिवस शेतकिी 

इतर िापरातीम रसार्टड 

१ सल्फि २५०० १६६६ ७ ४११६ ७ णकलो/णिवस 

खुला बाजाि 

२ चुना ६७५० ४५०० ११२५० णकलो/णिवस 

३ 

रथो 

फॉस्फोरिक 

एणसड 

३१५ २१० ५२५ णकलो/णिवस 

सो र्ी-सनििधा 

१ 
एकूर् िीम 

आवश्यकता 
११० ६० १७० टीपीएच 

णवद्यमान  ११०  

टीपीएच बॉयलि व 

अणतरिक्त ६०  

टीपीएच बॉयलि 

२ इांधन बगॅस ११७५ ६४० १८१५ मे. टन/ णिवस साखि युणनट 

३ पार्ी ५० २० ७० सीएमडी घिघुती वापिासाठी 

४ वीज ७ ३ १० मेगावॅट 
सह-णनणमणती वीज 

प्रकल्प 

५ मनुष्यबळ ४८० ४४० ९२० सांख्या स्थाणनक 
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तक्ता 4 कच्च्या मामाची आिश्यकता आिण ि क्टिमरी र्निटेसाठी त्ाचड स्त्रो त 

अटन 

क्रमाांक 
िणयट 

प्रमाण 

एकक शडरड  / स्त्रो त 

१५० िक. 

मी. 

प्रितिदट  

ि क्टिमरी 

१  अ बी हेवी मोलॅसेस णकां वा ४७० मे.टन/ णिवस 
णडस्िलिी युणनट सध्या अस्स्तत्त्वात 

असलेल्या साखि युणनट मधून उपलब्ध 

असलेल्या बी हेवी मोलॅसेस वि १५० 

णिवस हांगाम सांपल्यानांति सुरु िाहील 
१  बी सी मोलॅसेस ५८० मे.टन/ णिवस 

२ ऊस २००० मे.टन/ णिवस 
उसावि 180 णिवस (गळीत हांगामात) 

णडस्िलिी युणनट चालणवले जाईल 

३ 
धान् (तुटलेला ताांिूळ, 

मका) 
३७५ मे.टन/ णिवस 

उसाया कमतितेवेळी धान् आधारित 

णडस्िलिी युणनट चालणवले  जाईल 

इतर िापरातीम रसार्टड 

१ 
सोणडयम मेटा बाय-

सले्फट 
७५ णकलो/णिवस 

फमेंटेशन हाऊस मधे्य ठेवले जातील 

स्त्रोत: माकेट मुांबई, पुरे् औिांगाबाि 
२ डी-फोम एजांट १५० णकलो/णिवस 

३ पौणष्ट्क (खते डीएपी) १३० णकलो/णिवस 

४ एन्झाईम्स ४० णकलो/णिवस 

सो र्ी-सनििधा 

१ 
िीमची एकूर् 

आवश्यकता 
२८.१२५ टीपीएच प्रस्ताणवत 30 टीपीएच इनणसनेटि बॉयलि 

२ 
इांधन कॉन्सन्ट्र ेटेड िेंड 

वॉश 
३७२ मे.टन/ णिवस  

३ बगॅस १५० मे.टन/ णिवस  

४ इांधन कोळसा १०० मे.टन/ णिवस जेव्हा बगॅस उपलब्ध होर्ाि नाही 

५ पार्ी 
४७१ 

५ 
सीएमडी 

स्रो त: - अांबा ी धरण (४७१  सीएमडी 

औियोणगक वापिासाठी + ५ सीएमडी 

घिघुती वापिासाठी) 

६ वीज २ मेगावॅट 
प्रस्ताणवत ३ मेगावॅट टीजी सेट इनसीनेटि 

बॉयलिला कनेक्ट केलेला 

७ मनुष्यबळ ६० सांख्या स्थाणनक 
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ब  िमीट िापराचा तपशीम 

प्रोजेक्ट साइटमधील णवद्यमान व प्रस्ताणवत जमीन वापि पद्धतीचा तपशील खाली णिलेल्या तक्त्यात णिला 

आहे 

तक्ता 5 िमीट िापर ब्रडकअप 

िणयट हडिर क्षडत्र ेक्कड िारी 

णवद्यमान अांगभूत के्षत्र  १ .६७ २ .६४ 

प्रस्ताणवत अांगभूत के्षत्र २ .५४ ४ .०२ 

उपयुक्तता अांतगणत के्षत्र  ३ .१५ ४ .९९ 

अांतगणत िस्ता अांतगणत के्षत्र  ५ .४२ ८ .५८ 

पाणकां ग अांतगणत के्षत्र  ९ .८५ १५ .५९ 

हरितपट्टा २२ .३० ३५ .३० 

रिक्त जमीन  १८ .२४ २८ .८७ 

एकूण  ६३.१७  

सी  िििडची आिश्यकता 

सध्या वीजेची गिज ७ मेगावॅट आहे, प्रस्ताणवत णवस्तािानांति अणतरिक्त ५ मेगावॅट वीज आवश्यक असेल 

अशा प्रकािे प्रस्ताणवत णवस्तािानांति एकूर् वीज आवश्यकता १२ मेगावॅट होईल ज्याचा तपशील खाली 

तक्त्यात णिला आहे 

तक्ता 6 िीि आिश्यकतडचड तपशीम 

अटन 

क्रमाांक 
र्निटे 

ििद्यमाट 

यमडगािॅे  

प्रस्तािित 

(मडगािॅे  

एकूण 

(मडगािॅे  
स्रो त 

१ 

साखि युणनट 

आणर् सह-

उत्पािन प्रकल्प 

७ ३ १० 

सध्याचा १४.७५ मेगावॅट सह-

णनणमणती प्रकल्प आणर् प्रस्ताणवत 

१४.७५ मेगावॅट सह-णनणमणती 

प्रकल्प 

२ णडस्िलिी युणनट ० २ २ 

प्रस्ताणवत ३ मेगावॅट टबो 

जनिेटि सेट ३० टीपीएच 

इनणसनेटि बॉयलिला कनेक्ट 

केला जाईल 

 एकूण ७ ५ १२  
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   पाण्याचा िापर तपशीम 

औद्योणगक आणर् घिघुती वापिासाठी लागर्ािे पार्ी हे अांबाडी धिर्ाांमधून घेतले जाईल. तसेच पार्ी 

वापिासाठी आवश्यक पिवानग्या कािखान्ाकडे उपलब्ध आहेत 

तक्ता 7 पाण्याया िापराचड तपशीम 

िणयट प्रमाण िेप्पण्या 

घिगुती उपयोग ७५  सीएमडी  

साखि आणर् सह-वीजणनणमणती प्रकल्प ०  सीएमडी  

णडस्िलिी युणनट ४७१  सीएमडी  

साखर ि सह-िटिमयती िीि प्रकल्प ििर्ाग 

सणवस्ति पाण्याचे अांिाजपत्रक साखिेचे असून सह-उत्पािन घटक खालीलप्रमारे् आहे. 

 

 

आकृती 1 ७५०० ेीसी ी साखर र्निटेसाठी पाण्याचड िशल्लक प्रिाह आकृती 

 

सीपीरू्क ड िास्तीचड कां  सडे 

१५७५  एमेी 

ि क्टिमरी र्निटेमा 

२६५ एमेी 

िमाशर् 

८४३  एमेी 

उसापासूट पाणी 

5250 एमेी 

पाण्याचा िापर  

० एमेी 

बॉर्मर मडक-अप 

४६७  एमेी 

बाष्पीर्िट मॉस   

७५  एमेी 

ओव्हरफ्लो  

१००० एमेी 

स्प्रड पॉन्ड 

१५०० - १०००  = ५०० मडि रेक ेट 

उत्पादटामध्यड पाण्याचा मॉस  

१२९७.५  एमेी 

साां पाणी 

५७७.५  एमेी 

 

 

शनगर िमम 

व्हेंे मॉस  

२२५ एमेी 

बॉर्मर ब्लो   ाऊट 

59 एमेी 

 

 

ईेीपी 

११३६.५  

एमेी 

कच्चड पाणी म्हणूट िापरमड िातड 
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तक्ता 8 पाणी बिडे गणटा - शनगर ि सह-उत्पादट िीि प्रकल्प 

अटन 

क्रमाां

क 

िणयट 

पाणी िापर यसीएम ी  टनकसाटीत यसीएम ी  
पनटटयिीटीकरण कड मडमड 

पाणी (सीएम ी  

साां पाणी प्रमाण 

(सीएम ी  

एकूण पाण्याची 

आिश्यकता यसीएम ी  

ििद्यमा

ट 

प्रस्तािि

त 

एकू

ण 

ििद्यमा

ट 

प्रस्तािि

त 

एकू

ण 

ििद्यमा

ट 

प्रस्तािि

त 

एकू

ण 

ििद्यमा

ट 

प्रस्तािि

त 

एकू

ण 

ििद्यमा

ट 

प्रस्तािि

त 

एकू

ण 

१ घिगुती ५० २० ७० १० ४ १४ ० ० ० ४० १६ ५६ ५० २० ७० 

२ थांड २०० १५० ३५० १५० ११० २६० ४० ३५ ७५ १० ५ १५ १६० ११५ २७५ 

३ 
प्रणिया 

पार्ी 
३१० २१० ५२० ३ २ ५ ० ० ० ३०७ २०८ ५१५ ३१० २१० ५२० 

४ वॉणशांग २९ १९ ४८ 0.३ ०.२ ० .५ ० ० ० २८ ७ १८ ८ 
४७ 

.५ 
२९ १९ ४८ 

५ 

बॉयलि 

११० 

टीपीएच 

२६४० ० 
२६४

० 
२६४ ० २६४ २३३८ ० 

२३३

८ 
३८ ० ३८ ३०२ ० ३०२ 

बॉयलि 

६० 

टीपीएच 

० १४४० 
१४४

० 
० १४४ १४४ ० १२७५ 

१२७

५ 
० २१ २१ ० १६५ १६५ 

६ 
से्प्र पॉन्ड् 

पार्ी 
० ० ० ६०० ४०० १००० ० ० ० ३०० २०० ५०० ० ० ० 

७ 
जास्तीचे 

कां डेंसेट 
० ० ० ० ० ० ९४५ ६३० 

१५७

५ 
० ० ० ० ० 

-

१५७

५ 

एकू

ण 

घरगनती ५० २० ७० १० ४ १४ ० ० ० ४० १६ ५६ ५० २० ७० 

औद्यो िग

क 
३१७९ १८१९ 

४९९

८ 

१०१७.

३ 
६५६.२ 

१६७

३ .५ 
३३२३ १९४० 

५२६

३ 

६८३ 

.७ 

४५२ 

.८ 

११३

६ .५ 
८०१ ५०९ 

-

२६५ 

िेपण्ीीः  कािखाना घिगुती वापिासाठी अम्बाडी धिर्ातून ७० सीएमडी पार्ी घेईल. 

शुद्ध पाण्याची आवश्यकता: ४९९८ - ५२६३  = -२६५  सीएमडी 

१३१० सीएमडी  जािा कां डेने्सटचे  सीपीयू मधे्य पुनप्रणणिया क कन बॉयलि मेक अप  आणर् प्रणियेसाठी वापि केला जाईल .उवणरित २६५ सीएमडी 

उपचारित जािा कां डेने्सटचा उपयोग ग्रीनबेल्ट णवकासासाठी केला जाईल. 
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ि क्टिमरी ििर्ाग 

तक्ता 9 ििििध कच्च्या मामासाठी पाण्याचा िापर तपशीम 

अटन 

क्रमाां

क 

प्रस्ताि 

पाणी िापर यसीएम ी  

सी मो मॅसडस 
बी हडिी 

मो मॅसडस 

उसाचा रस / 

िसरप 
धान्य 

घरगनती 

१ घिगुती ५ ५ ५ ५ 

औद्यो िगक 

१ प्रणिया १३५० १०५०  ७८३ 

२ बॉयलि मेक अप ८७ ८७ ८७ ८७ 

३ कुणलांग टॉवि मेकअप २०० २०० २०० २०० 

४ वॉणशांग्ज ३५ ३५ ३५ ३५ 

 एकूण १६७२ १३७२ ८९८ ११०५ 

तक्ता 10 ििििध कच्च्या मामासाठी साां पाणी िटिमयतीचड तपशीम 

अटन 

क्रमाांक 
प्रस्ताि 

साां पाणी िटिमयती यसीएम ी  

शडरा सी 

मो मॅसडस 

बी हडिी 

मो मॅसडस 

उसाचा रस / 

िसरप 
धान्य 

घरगनती   

१ घिगुती ४ ४ ४ ४ 
सेणप्टक टँक 

नांति शोष खड्डा 

औद्यो िगक   

१ प्रणिया      

अ एकाग्र िेंटवॉश २८० २०४ ६५ 

84- चिाई 

के्षत्रासाठी  

डीडीजीएस 

30 टीपीएच  

इां णसनिेटि 

बॉयलिला 

ब िेंटणलज २२५ २२५ २२५ ० सीपीयूला 

क एमईई कां डेने्सट्स ९७५ ६७० ५८७ ६९४ सीपीयूला 

२ बॉयलि ब्लो डाऊन १५ १५ १५ १५ सीपीयूला 

३ 
कूणलांग टॉवि ब्लो 

डाऊन 
१५ १५ १५ १५ सीपीयूला 

४ वॉणशांग्ज ३५ ३५ ३५ ३५ सीपीयूला 

 एकूण १५४५ ११६४ ९४२ ८४३  
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तक्ता 11 ििििध कच्च्या मामासाठी झड एम ी प्रणामीक ूट उपचाररत साां पाण्याचड पनटिायपर 

अटन 

क्रमाांक 
प्रस्ताि 

साां पाणी िटिमयती यसीएम ी  

शडरा सी 

मो मॅसडस 

बी हडिी 

मो मॅसडस 

उसाचा रस / 

िसरप 
धान्य 

१ 

सीपीयू कडून 

उपचारित प्रवाही 

पुनवाणपि 

१२६५ ९६० ८७७ ७५९ -- 

तक्ता 1) ििििध कच्च्या मामासाठी  शनद्ध पाण्याची आिश्यकता 

अटन 

क्रमाांक 
प्रस्ताि 

साां पाणी िटिमयती यसीएम ी  

सी 

मो मॅसडस 

बी हडिी 

मो मॅसडस 

उसाचा रस / 

िसरप 
धान्य 

औद्यो िगक  

१ पाण्याचा एकूर् वापि घिगुती १६७७ १३७७ ९०३ १११० 

२ सीपीयू मधून उपचारित पुनवाणपिाचे १२६५ ९६० ८७७ ७५९ 

 शनद्ध तािड पाण्याची गरि ४१२ ४७१ २६ ३५१ 

ई  साां पाणी िटिमयती आिण त्ाचड प्रिक्रर्ा तांत्रज्ञाट 

साखर आिण सह-उत्पादट प्रकल्प 

तक्ता 13 साखर र्निटे ि सह-िटिमयती उिाय सांर्ांत्रातीम साां पाणी िटिमयती, प्रिक्रर्ा र्ो िटा ि 

ििल्हडिाे व्यिस्थडचा तपशीम 

अटन 

क्रमाांक 
िणयट 

प्रमाण 

सीएम ी 
प्रिक्रर्ा तांत्रज्ञाट आिण ििल्हडिाे 

१ 
साखि कािखाना 

साांडपार्ी 
५६२.५ 

प्राथणमक आणर् माध्यणमक प्रणियेया आधािे साखि 

साांडपार्ी शुद्धीकिर् यांत्ररे्मधे्य प्रणिया क कन आणर् 

णसांचनासाठी जणमनीवि णवले्हवाट लावली जाईल 

२ 
सह-णनणमणती उजाण 

प्रकल्प साांडपार्ी 
७४ 

प्राथणमक आणर् माध्यणमक प्रणियेया आधािे साखि 

कािखानाया साांडपाण्याबिोबि उपचाि केला जाईल 

आणर् णसांचनासाठी जणमनीवि णवले्हवाट लावली जाईल 

३ जास्त कां डेंसेट १५७५ 

कां डेनसेट पॉणलणशांग युणनटमधे्य प्राथणमक, माध्यणमक 

आणर् तृतीयक प्रणियेया आधािावि प्रणिया केली जाते 

आणर् ते प्रणियाांचे पार्ी णकां वा उपयुक्तता म्हरू्न पुन्हा 

वापिला जाते 

४ से्प्र पॉन्ड् ओव्हिफ्लो ५०० 

प्राथणमक प्रणिया म्हरू्न अवसािन केले जाईल आणर् 

त्यानांति साांडपार्ी शुद्धीकिर् यांत्ररे्मधे्य पुढील 

प्रणियेसाठी घेतले जाईल 

५ घिगुती साांडपार्ी ५६ 
सेणप्टक टाकी त्यानांति शोष खड्डा आणर् बागकामासाठी 

जणमनीवि णवले्हवाट लावली जाईल 
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ि क्टिमरी र्निटे 

प्रस्ताणवत णडस्िलिी युणनटमधून तयाि होर्ार्या  साांडपाण्याया प्रणियेसाठी कािखाना शून् द्रव प्रवाह 

पद्धतीचा अवलांब किेल. साांडपाण्याया प्रवाहाांना िर ॉांग प्रवाह (िेंटवॉश) आणर् सौम्य प्रवाह (िेंटलीस, 

प्रोसेस कां डेन्सट्स इ) मधे्य णवभागले जाई।  िेंटवॉशला कॉन्सन्ट्र ेशन आणर् इां णसनेशन या आधािावि 

प्रणिया केली जाईल. 

अ  कच्चा माम म्हणूट सी मो मॅसडस 

िेंटवॉशला (१२५५ सीएमडी) एमईई मधे्य (२८० सीएमडी (३७२ मे टन) पयांत) एकाग्र केले जाईल आणर् 

तीव्र केलेल्या िेंटवॉशला  (२८० सीएमडी (३७२ मे टन) इांणसनेिटि बॉयलि मधे्य जाळले जाईल. तसेच 

त्यातील इवापोिेटि कां डेने्सटसला (९७५ सीएमडी) प्रस्ताणवत कां डेने्सट पॉणलणशांग युणनटमधे्य इति सौम्य 

प्रवाहाांसोबत (िेंटणलयस -२२५  सीएमडी, १५ , सीएमडीचा बॉयलि ब्लो डाऊन, १५  सीएमडी कूणलांग 

टॉविचा ब्लो डाऊन, आणर् ३५  सीएमडी फमेन्ट्ि वॉणशांग्ज आणर् ते एकूर् २९० सीएमडी आहेत) प्रणिया 

केली जाईल तसेच  प्रणिया केलेले पार्ी हे प्रोसेस मधे्य आणर् बॉयलि मेकअप साठी वापिले जाईल 

ब  कच्चा माम म्हणूट बी हडिी मो मॅसडस 

िेंटवॉशला (८७४ सीएमडी) एमईई मधे्य (२०४ सीएमडी (२७१ मे टन) पयांत) एकाग्र केले जाईल आणर् 

तीव्र केलेल्या िेंटवॉशला (२०४ सीएमडी (२७१ मे टन) इां णसनेिटि बॉयलि मधे्य जाळले जाईल. तसेच 

त्यातील इवापोिेटि कां डेने्सटसला (६७० सीएमडी) प्रस्ताणवत कां डेने्सट पॉणलणशांग युणनटमधे्य इति सौम्य 

प्रवाहाांसोबत (िेंटणलयस -२२५  सीएमडी, १५ , सीएमडीचा बॉयलि ब्लो डाऊन, १५  सीएमडी कूणलांग 

टॉविचा ब्लो डाऊन, आणर् ३५  सीएमडी फमेन्ट्ि वॉणशांग्ज आणर् ते एकूर् २९० सीएमडी आहेत) प्रणिया 

केली जाईल तसेच  प्रणिया केलेले पार्ी हे प्रोसेस मधे्य आणर् बॉयलि मेकअप साठी वापिले जाईल 

क  उसाचा रस / िसरप कच्चा माम म्हणूट: 

िेंटवॉशला (६५२ सीएमडी) एमईई मधे्य (६५ सीएमडी (८६ मे टन) पयांत) एकाग्र केले जाईल आणर् तीव्र 

केलेल्या िेंटवॉशला (६५ सीएमडी (८६ मे टन) इांणसनेिटि बॉयलि मधे्य जाळले जाईल. तसेच त्यातील 

इवापोिेटि कां डेने्सटसला (५८७ सीएमडी) प्रस्ताणवत कां डेने्सट पॉणलणशांग युणनटमधे्य इति सौम्य 

प्रवाहाांसोबत (िेंटणलयस -२२५  सीएमडी, १५ , सीएमडीचा बॉयलि ब्लो डाऊन, १५  सीएमडी कूणलांग 

टॉविचा ब्लो डाऊन, आणर् ३५  सीएमडी फमेन्ट्ि वॉणशांग्ज आणर् ते एकूर् २९० सीएमडी आहेत) प्रणिया 

केली जाईल तसेच  प्रणिया केलेले पार्ी हे प्रोसेस मधे्य आणर् बॉयलि मेकअप साठी वापिले जाईल 

   कच्चा माम म्हणूट धान्य: 

ऐनलाइसेि कॉलम मधून बाहेि येर्ार्या िेंटवॉश मधे्य (९७८ सीएमडी) ६ ते ७% सॉणलड्स असतात 

िेंटवॉश मधील सॉणलड वेगळे किण्यासाठी त्याला णडकॅ न्ट्ि सेस्न्ट्र फु्यज मधून सोडले जाते. त्यातून  वेगळ्या 

केलेल्या भागात सुमािे ७०% पयांत ओलावा असतो ज्याला वेट केक णकां वा डीडबू्लजीएस सांबोधले जाते. 

डीडबू्ल्यजीएस थेट गुिाांया चािा म्हरू्न वापिला जाऊ शकतो णकां वा डीडीजीएसमधे्य रुपाांतरित 

किण्यासाठी वाळवला जाऊ शकतो. 
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णडकॅ न्ट्िमधून सुपिनेटॅन्ट्ांट वेगळे केले जाते त्याला थीन स्लोप म्हर्तात  थीन स्लोप मधे्य २.५ % सॉणलड्स 

असतात ज्याांना एमइइ  मधे्य ३२ ते ३५% पयांत एकाग्र केले जाते (कॉन्सन्ट्र ेटेड स्लोप ४७ सीएमडी).  थीन 

स्लोप ला णथक णसिप म्हरू्न पर् ओळखले जाते. णथक णसिप ला  डीडबू्लजीएस (२०७ सीएमडी) सोबत 

एकत्र केले जाते या डीडीजीएस बनवण्यासाठी डर ायि ला पाठवले जाते. एकूर् डीडीजीएस (८४ सीएमडी) 

जनाविाांचा चािा म्हरू्न वापिण्यात येतील. 

इवापोिेटि कां डेने्सटसला (५२४ सीएमडी) प्रस्ताणवत कां डेने्सट पॉणलणशांग युणनटमधे्य इति सौम्य प्रवाहाांसोबत 

(िेंटणलयस -२२५  सीएमडी, १५ , सीएमडीचा बॉयलि ब्लो डाऊन, १५  सीएमडी कूणलांग टॉविचा ब्लो 

डाऊन, आणर् ३५  सीएमडी फमेन्ट्ि वॉणशांग्ज आणर् ते एकूर् २९० सीएमडी आहेत) प्रणिया केली जाईल 

तसेच  प्रणिया केलेले पार्ी हे प्रोसेस मधे्य आणर् बॉयलि मेकअप साठी वापिले जाईल 

फ  िारू् उत्सियट व्यिस्थापट 

तक्ता 14 ििद्यमाट तसडच प्रस्तािित कड मडल्या बॉर्मर आिण त्ातीम एपीसी उपकरणाांचड तपशीम 

अटन 

क्रमाांक 
िचमणी इांधटाचा प्रकार 

मीेर मध्यड 

उांची 

एपीसी 

उपकरणड 

१ १ * ११० टीपीएच बॉयलि बगॅस 
७२ इएसपी 

२ १ * ६० टीपीएच बॉयलि बगॅस 

३ 
१ * ३० टीपीएच इनणसनेटि 

बॉयलि 

तीव्र िेंटवॉश + बगॅस / 

कोळसा 
१०० इएसपी 

४ डीजी सेट एचएसडी ६  

ग  घटकचरा व्यिस्थापट 

अ  घातक टसमडमड घटकचरा तपशीम 

तक्ता 15 धो कादार्क टसमडल्या कचर् र्ाचड व्यनत्पन्न आिण त्ाची ििल्हडिाे मािण्याबाबत तपशीम 

अटन 

क्रमाांक 
कचरा िणयट प्रमाण 

सांकमट आिण ििल्हडिाे मािण्याची 

पद्धत 

१ फ्लाय / बॉयलि िाख २२.७० मे टन/णिवस 
सवण घनकचिा पे्रसमडमधे्य णमसळून खत 

म्हरू्न णवकले जातात 
२ ईटीपी गाळ २०० मे टन/वषण 

३ णचखल िाबा ३०० मे टन/णिवस 

४ इांणसनेिटि बॉयलि िाख ६९.५ मे टन/णिवस 
शेतकर् याांना पोटॅश परिपूर्ण खत म्हरू्न 

णवकले जाते 

इतर घटकचरा 

१ कागिाचा कचिा ०.०१ मे टन/मणहना व्यस्क्तचणलतरित्या सांग्रणहत आणर् णनयुक्त 

केलेल्या णठकार्ी सांग्रणहत आणर् स्क्रॅ प 

णविेत्याांना णवकले जाते 
२ प्लास्िक कचिा ०.०१ मे टन/मणहना 

म्यनिटिसपम  घटकचरा 

३ अ-णवघटनशील ७ मे टन/मणहना भांगाि णविेत्याांना णवकले जाते 
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अटन 

क्रमाांक 
कचरा िणयट प्रमाण 

सांकमट आिण ििल्हडिाे मािण्याची 

पद्धत 

णवघटनशील १० मे टन/मणहना खत णनणमणती साठी वापिली जाते 

ब घातक कचरा 

तक्ता 16 घातक कचरा व्यनत्पन्न ि त्ाचड ििल्हडिाे मािण्याबाबत तपशीम 

अटनक्रमाांक िगय कचरा िणयट प्रमाण सांकमट आिण ििल्हडिाे मािण्याची पद्धत 

१ ५ .१ वापिले तेल 

१ ५ 

णकलोणलटि 

प्रणत वषण 

न गळर्ािा मोठा साठा केला जाईल आणर् 

बैलगाड्ाांसाठी वांगर् म्हरू्न वापिले जाते 

३.० आधाररडखा पर्ायिरणीर् क्टस्थती 

३.१ हिा पर्ायिरण 

३.१.१ अभ्यास क्षडत्राची हिामाटििषर्क िैिशष्ट्यड 

 

आकृती  ) अभ्यास क्षडत्रासाठीची ििन्डर ो स  आकृती यर्डथूट िाहणारड   
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तक्ता 17 ररसडप्टर साराांश 

अटन. 

क्रमाांक 
ररसडप्टरचड िणयट ररसडप्टर / गाि अक्षाांश रडखाांश 

१ AAQ-1 प्रवेशद्वाि जवळ 20°14'46.44"N 75° 7'52.73"E 

२ AAQ-2 साांडपार्ी प्रणिया कें द्राजवळ 20°14'34.44"N 75° 7'44.03"E 

३ AAQ-3 बालाजी नगि, कन आड जवळ 20°15'42.30"N 75° 8'7.37"E 

४ AAQ-4 कुां जखेडा जवळ 20°14'37.19"N 75°11'18.67"E 

५ AAQ-5 बणहिगाव जवळ 20°13'52.66"N 75° 9'34.29"E 

६ AAQ-6 भाकर्गाव जवळ 20°12'11.60"N 75°10'34.51"E 

७ AAQ-7 िेल नवाडी जवळ 20°14'23.51"N 75° 5'56.09"E 

८ AAQ-8 िेल जवळ 20°15'1.36"N 75° 6'47.37"E 

९ AAQ-9 अांधनेि जवळ 20°16'26.04"N 75° 6'4.28"E 

 

आकृती  3  १०  िक.मी..िातािरणीर् हिा गनणित्ता दडखरडखीची िठकाणड दशयििणारा ित्रज्या अभ्यास 

क्षडत्राचा टकाशा 
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तक्ता 18 िातािरणीर् हिा गनणित्ता परीक्षण पररणाम 

अटन

क्रमाां

क 

ररसडप्टरचड 

िणयट 
ररसडप्टर / गाि 

 

Concentration 

PM 10 PM 2.5 SO2 NOX CO 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 

१ AAQ -१ 
प्रवेशद्वाि 

जवळ 

जास्तीत जास्त 79.8 40.15 11.48 21.37 0.095 

णकमान 65.32 33.14 8.12 15.24 0.07 

सिासिी 72.94 36.57 9.89 17.78 0.081 

९८ % पसेन्ट्ाइल 79.74 40.03 11.45 21.15 0.093 

२ AAQ -२ 

साांडपार्ी 

प्रणिया 

कें द्राजवळ 

जास्तीत जास्त 78.96 40.81 11.75 20.98 0.095 

णकमान 65.2 32.1 8.15 15.06 0.071 

सिासिी 71.97 36.03 9.97 18.16 0.082 

९८ % पसेन्ट्ाइल 78.63 40.52 11.7 20.92 0.094 

३ AAQ -३ 
बालाजी नगि, 

कन आड जवळ 

जास्तीत जास्त 61.48 37.85 11.95 20.89 0.095 

णकमान 55.42 24.48 8.36 15.27 0.074 

सिासिी 58.61 31.57 9.56 17.91 0.083 

९८ % पसेन्ट्ाइल 61.32 37.68 11.95 20.66 0.095 

४ AAQ -४ 
कुां जखेडा 

जवळ 

जास्तीत जास्त 62.45 38.89 11.41 20.69 0.093 

णकमान 55.53 25.9 8.1 15.47 0.07 

सिासिी 59.22 31.62 9.62 18.04 0.082 

९८ % पसेन्ट्ाइल 62.39 38.33 11.31 20.51 0.093 

५ AAQ -५ 
बणहिगाव 

जवळ 

जास्तीत जास्त 62.63 39.19 11.45 20.89 0.094 

णकमान 55.29 26.36 7.98 15.2 0.073 

सिासिी 58.43 30.96 9.66 17.98 0.083 

९८ % पसेन्ट्ाइल 62.17 37.82 11.33 20.77 0.094 

६ AAQ -६ 
भाकर्गाव 

जवळ 

जास्तीत जास्त 62.68 37.85 11.48 20.78 0.093 

णकमान 55.68 25.86 8.06 13.54 0.072 

सिासिी 59.42 31.96 9.75 17.45 0.083 

९८ % पसेन्ट्ाइल 62.59 37.72 11.47 20.49 0.092 

७ AAQ -७ 
िेल नवाडी 

जवळ 

जास्तीत जास्त 61.78 36.52 11.58 20.43 0.093 

णकमान 55.69 29.21 8.28 15.28 0.072 

सिासिी 58.68 32.27 9.72 18.1 0.082 

९८ % पसेन्ट्ाइल 61.55 36.4 11.49 20.26 0.092 

८ AAQ -८ िेल जवळ जास्तीत जास्त 62.68 36.75 11.48 20.56 0.127 
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अटन

क्रमाां

क 

ररसडप्टरचड 

िणयट 
ररसडप्टर / गाि 

 

Concentration 

PM 10 PM 2.5 SO2 NOX CO 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 

णकमान 55.71 27.02 8.06 15.23 0.074 

सिासिी 58.99 31.94 9.77 17.98 0.089 

९८ % पसेन्ट्ाइल 62.54 36.52 11.42 20.37 0.121 

९ AAQ -९ अांधनेि जवळ 

जास्तीत जास्त 62.84 35.14 11.41 20.21 0.106 

णकमान 55.69 26.46 8.12 15.2 0.069 

सिासिी 59.83 31.1 9.8 17.84 0.083 

९८ % पसेन्ट्ाइल 62.82 34.45 11.34 20.15 0.104 
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३.१.१ प्रस्तािित ििस्ताराचा िारू् गनणित्तडिर पररणाम 

तक्ता 19  प्रस्तािित ििस्तारामनळड  िाढीि एकाग्रतडचड तपशीम 

अटन 

क्रमाांक 

ररसडप्टरचड 

िणयट 

पीएम१० - २४ तास एकाग्रता 

(μg/m3) 

पीएम २.५ - २४ तास 

एकाग्रता (μg/m3) 

SO2- २४ तास एकाग्रता 

(μg/m3) 

NOx- २४ तास एकाग्रता 

(μg/m3) 

पार्श्यरू्

मी 
िाढीि एकूण 

पार्श्यरू्

मी 
िाढीि एकूण 

पार्श्यरू्

मी 
िाढीि एकूण 

पार्श्यरू्

मी 
िाढीि एकूण 

१ 
मुख्य गेट 

जवळ 
79.80 0.0 79.8 40.15 0.0 40.15 11.48 0.0 11.48 21.37 0.0 21.37 

२ ईटीपी जवळ 78.96 0.0 78.96 40.81 0.0 40.81 11.75 0.0 11.75 20.98 0.0 20.98 

३ 

बालाजी 

नगि, कन आड 

जवळ 

61.48 0.0 61.48 37.85 0.0 37.85 11.95 
0.000

1 

11.950

1 
20.89 

0.000

1 

20.890

1 

४ 
कुां जखेडा 

जवळ 
62.45 

0.043

1 

62.493

1 
38.89 

0.023

7 

38.913

7 
11.41 

0.144

9 

11.554

9 
20.69 

0.135

9 

20.825

9 

५ 
बणहिगाव 

जवळ 
62.63 0.022 62.652 39.19 

0.014

7 

39.204

7 
11.45 

0.074

1 

11.524

1 
20.89 

0.069

4 

20.959

4 

६ 
भाकर्गाव 

जवळ 
62.68 

0.000

9 

62.680

9 
37.85 

0.000

6 

37.850

6 
11.48 

0.003

1 

11.483

1 
20.78 

0.002

9 

20.782

9 

७ 
िेल नवाडी 

जवळ 
61.78 

0.000

1 

61.780

1 
36.52 0.0 36.52 11.58 

0.000

2 

11.580

2 
20.43 

0.000

2 

20.430

2 

८ िेल जवळ 62.68 0.0 62.68 36.75 0.0 36.75 11.48 0.0 11.48 20.56 0.0 20.56 

९ 
अांधनेि 

जवळ 
62.84 

0.000

1 

62.840

1 
35.14 0.0 35.14 11.41 

0.000

2 

11.410

2 
20.21 

0.000

2 

20.210

2 
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३ २ पाणी पर्ायिरण 

हे युणनट महात्मा फुले नगि, तालुका कन आड, णजल्हा औिांगाबाि, महािाष्ट्र  येथे आहे. अभ्यासाचे के्षत्रफळ 

(जागेया आसपास िहा णक.मी.) शेतीया वापिाखाली आहे. उद्योगापासून ७ णक.मी. अांतिावि असलेल्या 

अांबाडी धिर्ातून हे उद्योग ताजे पार्ी उपसा किीत आहे. उद्योगास सांबांणधत अणधकार्याांकडून पिवानगी 

आधीपासून उपलब्ध आहे. 

अांबाडी धिर् आणर् णशवर्ा निी ही शेतीया वापिासाठी पाण्याचे मुख्य स्त्रोत आहेत. णशवना निी 

प्रकल्पस्थळापासून पूवेकडे १.५ णक.मी. अांतिावि वाहते. अांबाडी धिर्,  णशवना निी  तसेच भूगभाणतील 

पार्ी हे शेतीसाठी, घिघुती व णपण्याया पाण्याचा स्रोत म्हरू्न वापिले जाते .म्हरू्न अभ्यास के्षत्रातील 

भूतलाविील पार्ी तसेच भूगभाणतील पाण्याची गुर्वत्ता स्स्थतीचे मूल्याांकन किरे् महत्वाचे आहे  

३ २.१ रू्गर्ायतीम पाणी 

तक्ता )0 रू्गर्ायतीम पाण्याया गनणित्तडया टमनटा िठकाणाांचड तपशीम 

अटनक्रमाांक. िचन्ह िणयट अक्षाांश रडखाांश 

१ GW-1 कर्कवतीनगि जवळ बोअिवेल 20°14'54.00"N 75° 7'56.97"E 

२ GW -2 कन आड-बालाजी नगि जवळील बोिवेल 20°15'48.29"N 75° 7'59.21"E 

३ GW -3 िीठी जवळील णवहीि 20°15'23.28"N 75° 9'56.83"E 

४ GW -4 निणसांगपूि जवळील णवहीि 20°16'17.16"N 75° 9'5.65"E 

५ GW -5 लाांगडा ताांडा जवळील णवहीि 20°18'19.18"N 75° 4'58.32"E 

६ GW -6 िेल नवाडी जवळील णवहीि 20°14'23.61"N 75° 6'0.48"E 

७ GW -7 बणहिगाव जवळील णवहीि 20°13'43.42"N 75° 9'33.64"E 

८ GW -8 णशिसगाव जवळील णवहीि 20°12'15.30"N 75° 5'22.01"E 

 

आकृती 4 १० िक.मी. ित्रज्या अभ्यासाचा क्षडत्र टकाशा रू्िम टमनटा स्थाट 
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तक्ता )1 अभ्यासाया क्षडत्राया १०  िक.मी.या पररघामध्यड रू्िम ििश्लडषण अहिाम 

Sr. 

No 
Description Unit 

Results 
Desirabl

e 

Permissible 

GW-1 GW-2 GW-3 GW-4 GW-5 GW-6 GW-7 GW-8 IS 10500:2012 Standards 

1 pH --- 6.94 6.92 6.96 6.8 6.58 6.75 6.26 6.14 6.5-8.5 No relaxation 

2 Temperature  oC 26 26.4 26 26 26 26 26 26 Not Specified 

3 Turbidity NTU 1.3 1.26 1.6 1.5 1.47 1.5 1.5 1.3 1 5 

4 
Electrical 

Conductivity 

mS/c

m 
0.580 0.619 0.599 0.636 0.542 0.568 0.583 0.606 Not Specified 

5 
Total Dissolved 

Solids 
mg/lit 362 387 374 398 339 355 364 379 500 2000 

6 
Total Suspended 

Solids 
mg/lit 3 5 5 4 3 5 3 4 Not Specified 

7 Salinity ppt 1.6 1.5 2 1.8 1.3 1.5 1.2 1.6 Not Specified 

8 
Chemical Oxygen 

Demand 
mg/lit 9 12 8 7 8 8 8 9 Not Specified 

9 

Biochemical 

Oxygen Demand 

@ 27oC for 3 days 

mg/lit 3 5 4 3 4 3 3 3 Not Specified 

10 Chlorides as Cl- mg/lit 112 118 125 100 88 123 114 131 250 1000 

11 Sulphates as SO4- mg/lit 39 37 48 50 45 41 43 42 200 400 

12 Fluoride as Fˉ mg/lit 0.55 0.4 0.65 0.5 0.62 0.6 0.54 0.58 1 1.5 

13 
Total Alkalinity as 

CaCO3 
mg/lit 152 158 160 168 153 120 147 155 200 600 

14 Nitrate as NO3 mg/lit 1.7 1.2 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 45 No relaxation 

15 Nitrite as NO2 mg/lit 0.04 0.05 0.09 0.12 0.1 0.14 0.1 0.12 Not Specified 

16 Ammonia as N mg/lit 0.35 0.16 0.25 0.22 0.23 0.25 0.22 0.28 0.5 No Relaxation 

17 
Total Phosphate 

as PO4 
mg/lit 0.19 0.18 0.12 0.18 0.15 0.16 0.18 0.15 Not Specified 
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Sr. 

No 
Description Unit 

Results 
Desirabl

e 

Permissible 

GW-1 GW-2 GW-3 GW-4 GW-5 GW-6 GW-7 GW-8 IS 10500:2012 Standards 

18 Calcium as Ca mg/lit 40 48 34 55 42 38 36 38 75 200 

19 
Magnesium as 

Mg 
mg/lit 27 37 18 39 19 28 30 22 30 100 

20 
Total Hardness as 

CaCO3 
mg/lit 213 274 160 300 184 212 215 187 200 600 

21 Sodium as Na mg/lit 29 21 22 21.5 24.23 27.15 28.12 30 Not Specified 

22 Iron as Fe mg/lit 0.18 0.19 0.17 0.15 0.18 0.15 0.12 0.14 0.3 No Relaxation 

23 Copper as Cu mg/lit 0.03 0.06 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.06 0.05 1.5 

24 
Total Chromium 

as Cr 
mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.05 No Relaxation 

25 
Chromium as 

Cr+6 
mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.10 No Relaxation 

26 Nickel as Ni mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.02 No relaxation 

27 Cadmium as Cd mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.003 No relaxation 

28 Mercury as Hg mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.001 No Relaxation 

29 Arsenic as As mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.01 0.05 

30 Cyanide as Cn mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.05 No Relaxation 

31 Lead as Pb mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.01 No Relaxation 

32 Zinc as Zn mg/lit 0.03 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 5 15 

33 Total Coliform 
Org/

ml 
3 3 4 6 4 17 8 12 No Relaxation 

34 Fecal Coliform 
Org/

ml 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 
No Relaxation 
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३ २ २ पृष्ठर्ागािरीम पाणी 

तक्ता )) पृष्ठर्ाग पाण्याची गनणित्ता दडखरडख करण्याया िठकाणाांचड तपशीम 

अटन. 

क्रमाांक. 
िचन्ह िणयट अक्षाांश रडखाांश 

१ SW-1 अांबाडी धिर् 20°16'56.50"N 75° 5'14.68"E 

२ SW -2 णशवना निी कन आडचा U/S 20°16'8.56"N 75° 7'22.30"E 

३ SW -3 णशवना निी कन आडची D/S 20°14'47.80"N 75° 8'19.49"E 

४ SW -4 बणहिगावची णशवना निी U/S 20°13'50.01"N 75° 9'15.32"E 

५ SW -5 बणहिगावची णशवना निी D/S 20°13'10.58"N 75°10'24.96"E 

६ SW -6 हतनूिजवळ णशवना निी 20°10'13.14"N 75° 8'42.67"E 

७ SW -7 िीठीजवळील तलाव 20°16'2.62"N 75°10'8.26"E 

८ SW-8 सातकुां डा तलाव 20°18’51.84”N 75° 5’39.00”E 

 

आकृती 5 १० िक.मी. ित्रज्या अभ्यासाचा क्षडत्र टकाशा पृष्ठर्ाग पाण्याचड टमनटा घडण्याचड िठकाण 

दशयिितो  



21 
 

तक्ता )3 अभ्यासाया क्षडत्राया १०  िक.मी.या पररघामध्यड पृष्ठर्ाग पाण्याचड ििश्लडषण अहिाम 

Sr 

No 
Description Unit 

Results 
Desirabl

e 

Permissibl

e 

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 
IS 10500:2012 

Standards 

1 pH --- 7.24 7.18 7.63 7.35 7.63 7.14 7.1 7.1 6.5-8.5 
No 

relaxation 

2 
Temperatur

e 
oC 28 27 27 27 27.4 27 27 27 Not Specified 

3 Turbidity NTU 0.6 1.2 1.4 1.3 1.6 1.35 1.4 1.4 1 5 

4 
Electrical 

Conductivity 
mS/cm 0.451 0.476 0.516 0.544 0.586 0.608 0.454 0.426 Not Specified 

5 

Total 

Dissolved 

Solids 

mg/lit 282 297 322 340 366 380 284 266 500 2000 

6 

Total 

Suspended 

Solids 

mg/lit 8 6 18 6 6 8 10 10 Not Specified 

7 Salinity ppt 30 4.5 5.1 4.3 4.4 4.5 4.4 4.4 Not Specified 

8 
Dissolved 

Oxygen 
mg/lit 4.8 5.5 5.4 5.3 5.2 5.4 4.7 4.6   

9 

Chemical 

Oxygen 

Demand 

mg/lit 26 32 40 38 42 48 28 25 Not Specified 

10 

Biochemical 

Oxygen 

Demand @ 

27oC for 3 

days 

mg/lit 10 14 18 19 20 21 12 15 Not Specified 

11 Chlorides as mg/lit 68 72 82 94 96 104 80 78 250 1000 
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Sr 

No 
Description Unit 

Results 
Desirabl

e 

Permissibl

e 

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 
IS 10500:2012 

Standards 

Cl- 

12 
Sulphates as 

SO4-- 
mg/lit 28 34 40 42 55 60 38 35 200 400 

13 
Fluoride as 

Fˉ 
mg/lit 0 0.56 0.57 0.4 0.5 0.4 0 0 1 1.5 

14 

Total 

Alkalinity as 

CaCO3 

mg/lit 120 132 134 145 151 154 112 95 200 600 

15 
Nitrate as 

NO3 
mg/lit 3.2 3.4 5.2 4.2 6.2 6.8 3.1 1.9 45 

No 

relaxation 

16 Nitrite mg/lit 1.33 0.02 0.18 0.03 0.65 0.02 0.02 0.02 Not Specified 

17 
Ammonia as 

N 
mg/lit 0.1 0.22 0.6 0.21 0.19 0.24 0.2 0.2 0.5 

No 

Relaxation 

18 

Total 

Phosphate 

as PO4 

mg/lit 0.21 0.05 0.18 0.03 0.09 0.05 0.06 0.06 Not Specified 

19 
Calcium as 

Ca 
mg/lit 22 28 30 32 35 37 24 20 75 200 

20 
Magnesium 

as Mg 
mg/lit 18 20 21 20 22 19 11 14 30 100 

21 

Total 

Hardness as 

CaCO3 

mg/lit 130 153 163 163 179 172 106 108 200 600 

22 
Sodium as 

Na 
% 9.32 0.04 2.13 0.02 0.05 0.02 0.04 0.04 Not Specified 

23 Iron as Fe mg/lit NIL NIL NIL NIL 0.2 NIL NIL NIL 0.3 
No 

Relaxation 
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Sr 

No 
Description Unit 

Results 
Desirabl

e 

Permissibl

e 

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 SW-6 SW-7 SW-8 
IS 10500:2012 

Standards 

24 
Copper as 

Cu 
mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.05 1.5 

25 

Total 

Chromium 

as Cr 

mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.05 
No 

Relaxation 

26 
Chromium 

as Cr+6 
mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.10 

No 

Relaxation 

27 Nickel as Ni mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.02 
No 

relaxation 

28 
Cadmium as 

Cd 
mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.003 

No 

relaxation 

29 
Mercury as 

Hg 
mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.001 

No 

Relaxation 

30 
Arsenic as 

Ar 
mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.01 0.05 

31 
Cyanide as 

CN 
mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.05 

No 

Relaxation 

32 Lead as Pb mg/lit NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL 0.01 
No 

Relaxation 

33 Zinc as Zn mg/lit NIL NIL NIL NIL 0.03 NIL NIL NIL 5 15 

34 
Total 

Coliform 

Org/m

l 
34 18 21 27 27 43 29 11 No Relaxation 

35 
Fecal 

Coliform 

Org/m

l 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 

Presen

t 
No Relaxation 
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रू्िम आिण पृष्ठर्ाग पाण्याया गनणित्तडया दडखरडखीया िटकामाांचा साराांश 

तक्ता )4  पाणी ििश्लडषणाचड िटकाम 

अटन.  

क्रमाांक 
मापदां  

रू्िम रू्तमािरीम पाणी 

िकमाट िास्तीत िास्त िकमाट िास्तीत िास्त 

१ पीएच ६ .१४ ६ .९६ ७ १० ७ .६३ 

२ 
एकूर् णविघळलेले घन 

(णमलीग्राम/णलटि) 
३९ ३९८ २६६ ३८० 

३ एकूर् कठोिता (णमलीग्राम / णलटि) १६० ३०० १०६ १७९ 

४ क्लोिाईड (णमलीग्राम / णलटि) ८८ १३१ ६८ १०४ 

५ फ्लोिाइड (णमलीग्राम / णलटि) ०.४ ० .६५ ० ० .५७ 

६ सले्फट्स (णमलीग्राम / णलटि) ३७ ५० २८ ६० 

३.३ रू्तम पर्ायिरण 

तक्ता )5 मातीया टमनन्याांया िठकाणाांचड तपशीम 

अटन. क्रमाांक. िचन्ह िणयट अक्षाांश रडखाांश 

१ S-1 पार्ी साठवर् कें द्राजवळ 20°14'28.72"N 75° 7'42.99"E 

२ S-2 कर्कवतीनगि जवळ 20°14'53.82"N 75° 7'55.89"E 

३ S-3 कन आड जवळ 20°15'56.71"N 75° 7'39.17"E 

४ S-4 िीठी जवळ 20°15'48.79"N 75°10'15.85"E 

५ S-5 िेले्व नवाडी जवळ 20°14'29.01"N 75° 6'3.06"E 

६ S-6 पळसगाव जवळ 20°12'36.35"N 75° 5'57.13"E 

७ S-7 भोकार्गाव जवळ 20°12'12.81"N 75°10'28.61"E 

८ S-8 हट्टनूि जवळ 20° 9'56.90"N 75° 8'0.73"E 
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आकृती  6 10 िक.मी.. ित्रज्या अभ्यासाचा क्षडत्र टकाशा मातीया टमनन्याचड िठकाण दशयिितो  
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तक्ता )6 अभ्यासाया क्षडत्राया १० िक.मी.या पररघामध्यड माती ििश्लडषण अहिाम 

Sr. 

No. 
Description Unit 

RESULT Standard as per 

Ministry of 

Agriculture 2011 
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 

01 pH @ 25 oC --- 7.81 7.14 7.44 7.44 7.14 7.30 7.59 7.42 < 8.5 

02 Electric Conductance mS/cm 0.546 0.574 0.560 0.62 0.65 0.42 0.514 0.580 0.15 – 0.65 

03 Colour  Black Black Black Black Black Black Black Black 
Ministry of 

Agriculture 2011 

04 Texture ---         Not Specified 

04A Clay % 53.00 57.00 48.00 33.00 35.00 37.00 48.00 42.00 Not Specified 

04B Sand % 30.00 38.00 26.00 45.00 40.00 46.00 32.00 33.00 Not Specified 

04C Silt % 17.00 5.00 26.00 22.00 25.00 17.00 20.00 21.00 Not Specified 

05 Organic Matter % 0.50 0.48 0.52 0.45 0.51 0.60 0.58 0.57 0.5 – 0.75 

06 Bulk Density g/cm3 1.22 1.55 1.45 1.35 1.20 1.20 1.15 1.10 Not Specified 

07 Porosity % 50.00 48.00 54.00 46.00 42.00 52.00 46.00 40.00 Not Specified 

08 Permeability % 32.00 33.00 34.00 32.00 38.00 40.00 38.00 34.00 Not Specified 

09 
Water Holding 

Capacity 
% 42.00 40.00 42.00 54.00 53.00 58.00 49.00 46.00 Not Specified 

10 
Sodium Adsorption 

Ratio (SAR) 
--- 11.45 10.77 11.54 11.00 12.00 12.00 13.10 12.75 10-18 

11 
Total Nitrogen 

Content 
kg/ha 312.00 320.00 328.00 275.00 271.00 293.00 302.00 312.00 280 - 560 

12 Available Potassium kg/ha 158.12 142.23 140.10 163.00 161.00 174.00 156.00 153.14 108-280 

13 Available Sodium mg/kg 92.10 88.12 81.53 124.78 124.26 110.80 98.75 92.55 Not Specified 

14 
Available Phosphorus 

as P 
kg/ha 14.70 10.30 14.20 18.60 15.74 17.46 13.45 11.24 10- 24.60 
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Sr. 

No. 
Description Unit 

RESULT Standard as per 

Ministry of 

Agriculture 2011 
S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 

15 
Cation Exchange 

Capacity 
meq/100gm 0.52 0.58 0.52 0.75 0.75 0.60 0.54 0.51 Not Specified 

16 Iron as Fe mg/kg 5.12 5.44 5.12 4.22 4.10 4.12 3.85 3.40 Not Specified 

17 Nickel as Ni mg/kg 2.30 2.65 2.47 3.35 3.15 3.40 2.65 2.82 Not Specified 

18 Zinc as Zn mg/kg 3.44 3.12 3.55 4.12 4.66 4.50 3.90 3.34 Not Specified 

19 Copper as Cu mg/kg 4.42 4.74 4.32 2.00 1.80 3.00 4.12 4.11 Not Specified 

िटकामाांचा साराांश 

अभ्यास के्षत्रात एकूर् आठ णठकार्ी मातीचे नमुने घेण्यात आले. 

 अभ्यासाया नुसाि असे णिसून आले की के्षत्रातील मातीचा सामू ७.१४  ते ७.८१  ििम्यान आहेत.  जे णनणित गुर्धमण नसलेल्या णकां वा णकां णचत 

अल्कधमी मातीचे सूचक आहे. 

 नायटर ोजनचे प्रमार् २७१ ते ३२८ णक.ग्रा/ हेक्टि. आहे जे चाांगले आहे. 

 फॉस्फिसचे प्रमार्११.२४ ते १८.६० णक.ग्रा./ हेक्टि आहे.  

 Organic सेंद्रीय काबणनचे प्रमार् ० .४५ ते ० .६० % पयांत असलेल्या सवण णठकार्ी मध्यम ते सिासिी पुिेसे असल्याचे आढळले. 

 प्रणतहेक्टिी १४०.१०  ते १७४  णकलो पयांत असलेल्या पोटॅणशयमचे प्रमार् कमी होते. हे सूणचत किते की कृषी हेतूसाठी पोटॅश समृद्ध खताांचा 

वापि किरे् आवश्यक आहे 

 विील अनुमानाांया आधािे असा णनष्कषण काढला जाऊ शकतो की मातीया नमुन्ाांची वगीकिर् मातीया वगीकिर्ानुसाि किता येते. टांडन 

एच.एल.एस. (२००५). नमुने कमी ते मध्यम णनम्न सुपीक मातीत येतात. 
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३.४ ध्वटी पर्ायिरण 

तक्ता )7 आिाि गनणित्ता दडखरडख करण्याया िठकाणाांचड तपशीम 

अटन. 

क्रमाांक. 
िचन्ह िणयट अक्षाांश रडखाांश 

१ N-1 प्रवेशद्वािाजवळ 20°14'46.44"N 75° 7'52.73"E 

२ N-2 साांडपार्ी प्रणिया कें द्राजवळ 20°14'34.44"N 75° 7'44.03"E 

३ N-3 बालाजी नगि, कन आड जवळ 20°15'42.30"N 75° 8'7.37"E 

४ N-4 कुां जखेडा जवळ 20°14'37.19"N 75°11'18.67"E 

५ N-5 बणहिगाव जवळ 20°13'52.66"N 75° 9'34.29"E 

६ N-6 भाकर्गाव जवळ 20°12'11.60"N 75°10'34.51"E 

७ N-7 िेल  नवाडी जवळ 20°14'23.51"N 75° 5'56.09"E 

८ N-8 िेल  जवळ 20°15'1.36"N 75° 6'47.37"E 

९ N-9 अांधनेि जवळ 20°16'26.04"N 75° 6'4.28"E 

 

आकृती  7 १०  िक.मी.. ित्रज्या अभ्यास क्षडत्राचा टकाशा ध्वटी गनणित्तडया टमनन्याचड स्थाट दशयिितो  
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तक्ता )8 अभ्यास क्षडत्राची ध्वटी पातळी 

अटन. 

क्रमाांक 
िणयट क्षडत्राची श्रडणी 

(Leq dB(A)) 

Average 

CPCB limit (Leq 

dB(A)) 

Day 

time 

Night 

time 
Day time 

Night 

time 

१ प्रवेशद्वािाजवळ औद्योणगक के्षत्र 69.6 66.96 75 70 

२ साांडपार्ी प्रणिया कें द्राजवळ औद्योणगक के्षत्र 70.61 67.39 75 70 

३ बालाजी नगि, कन आड जवळ णनवासी के्षत्र 52.54 40.50 55 45 

४ कुां जखेडा जवळ णनवासी के्षत्र 53.29 41.13 55 45 

५ बणहिगाव जवळ णनवासी के्षत्र 53.96 40.18 55 45 

६ भाकर्गाव जवळ णनवासी के्षत्र 52.98 40.79 55 45 

७ िेल  नवाडी जवळ णनवासी के्षत्र 53.71 41.38 55 45 

८ िेल  जवळ णनवासी के्षत्र 52.41 40.24 55 45 

९ अांधनेि जवळ णनवासी के्षत्र 53.72 40.65 55 45 

िदिसा आिाि पातळी यLeq) िदिस 

 औद्योणगक के्षत्रः  प्रकल्प स्थानाविील णिवसाची ध्वनी पातळी ६९.६०  - ७०.६१ डीबी (A) या 

शे्रर्ीत आढळली, जी ७५  डीबी (A) या िाष्ट्र ीय ध्वनी गुर्वत्ता मानक पिवान्ाया खाली आहे. 

 णनवासी झोन: सवण णनवासी णठकार्ी णिवसाची आवाजाची पातळी ५२.४१  डीबी (ए) ते ५३.९६ 

डीबी (A) पयांत असल्याचे णिसून आले. 

रात्रीची आिाि पातळी यLeq)  

 औद्योणगक के्षत्रः  प्रकल्प स्थानाविील िात्रीची आवाज पातळी ६६ .९६  - ६७.३९  डीबी (A) या 

शे्रर्ीमधे्य आहे, जी ७०  डीबी (A) या िाष्ट्र ीय ध्वनी गुर्वत्ता मानक पिवान्ाया खाली  आहे. 

 णनवासी झोन: सवण णनवासी णठकार्ी िात्रीची आवाजाची पातळी ४०.१८ डीबी (ए) ४१.३८ डीबी 

(ए) या शे्रर्ीत असल्याचे णिसून आले. 

उद्योग ध्वनीणवषयक उपाय आणर् सायलेन्सि पॅड इत्यािी ांया माध्यमातून मयाणिेत आवाजाची पातळी 

णनयांणत्रत किण्यासाठी सवण प्रयत्न किीत आहेत. या काम णठकार्ी असलेल्या सवण कमणचार् याांना इअि प्लग / 

मफ प्रिान केले जातील. 
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३ ५ अभ्यास क्षडत्राचा ििद्यमाट िमीट िापर 

तक्ता )9  प्रो िडि साइेसाठी िक.मी.िगय मधीम ििद्यमाट िमीट िापर क्षडत्र सनमारड  १० िक.मी. 

ित्रज्या 

अटन. 

क्रमाांक 
एमरू्एमसी क्लास हडिर क्षडत्र िक.मी. िगय मध्यड क्षडत्र ेक्कड िारी 

१ िाट वनिती 1271.54 12.72 3.61 

२ मध्यम िाट वनिती 2494.58 24.95 7.08 

३ णमश्र वनिती 377.69 3.78 1.07 

४ माळिान 3797.51 37.98 10.78 

५ मोकळी जमीन 3812.11 38.12 10.82 

६ शेती 11489.63 114.90 32.63 

७ पडीक जमीन 10886.00 108.86 30.91 

८ औद्योणगक के्षत्र 70.43 0.70 0.20 

९ णनवासी के्षत्र 245.61 2.46 0.70 

१० ग्रामीर् के्षत्र 31.10 0.31 0.09 

११ उत्खनन / खार् 19.46 0.19 0.06 

१२ जलाशय / तलाव 554.38 5.54 1.57 

१३ पाण्याचा स्रोत 167.22 1.67 0.47 

 एकूर् के्षत्र (हेक्टिमधे्य) 35217.23 352.17 100.00 

 

आकृती 8 प्रकल्प साइेया १० िक.मी. ित्रज्याया एमरू्एमसी िगांचा पार् चा ये  

 

3.61% 

7.08% 
1.07% 

10.78% 

10.82% 

32.63% 

30.91% 

0.20% 

0.70% 0.09% 0.06% 1.57% 0.47% 

LULC Statistics covering 10km radius around Baramati Agro Unit 2, 
Kannad, Aurangabad, Maharashtra 

Dense Vegetation

Moderate Dense
Vegetation
Mixed Vegetation

Scrub Land

Open Land

Agriculture

Fallow Land

Industrial Aarea

Urban Area

Rural Area



31 
 

४.० ओळख, पूियसूचटा आिण उपार्र्ो िटा 

बाांधकाम टप्पा आणर् रपेिेशनल टप्पा (प्रत्यक्ष व्यवहायण टप्पा )मधील णवणवध णियाांमुळे हवा, पार्ी, माती, 

आवाज, जैवणवणवधता, सामाणजक आणर् आणथणक पयाणविर्ावि होर्ार्या परिर्ामाांचा अभ्यास केला आहे 

आणर् त्याविील परिर्ाम कमी किण्यासाठी उपाययोजना सुचणवल्या आहेत 

५.० िैकक्टल्पक ििश्लडषण यतांत्रज्ञाट ि साइे  

या णवभागात आपर् णडस्िलिीमधील प्रिूषर् किर्ािे घटक, िेंटवॉश प्रणिया आणर् सुिणक्षत णवले्हवाट 

लावण्यासाठीचे उपलब्ध तांत्रज्ञान, आणर् प्रकल्पस्थान णनवडण्याचे णनकष या णवषयी चचाण केली आहे. 

पािांपारिकरित्या, िेंटवॉश णपकाांया णसांचनासाठी आणर् पे्रसमड सोबत एकत्र क कन कां पोस्िांगसाठी 

वापिला जात असे. िेशातील बर् याच णठकार्ी तो अणनयांणत्रत पद्धतीने जणमनीवि पसित असे, परिर्ामी 

शेतीची सुपीकता नष्ट् होते आणर् भूजल प्रिूणषत होते. जेव्हा ते जणमनीवि वापिरे् शय नसते तेव्हा बहुतेक 

वेळा पृष्ठभागाविील जलस्रोतात ते सोडले जाते ज्यामुळे भूतलाविील पाण्याचे प्रिूषर् होते. कें द्रीय प्रिूषर् 

णनयांत्रर् मांडळ  (सीपीसीबी) / पयाणविर् वन आणर् हवामान बिल मांत्रालयाया (एमओईएफसीसी) नवीन 

णनयमानुसाि िेंटवॉशया शेतीसाठीया वापिावि बांिी आर्ण्यात आली आहे. म्हरू्न, िेंटवॉशचे वोलु्यम 

कमी किर्ार्या प्रणियाांवि लक्ष कें णद्रत किरे् ही काळाची गिज आहे जेरे्क कन पयाणविर्ाचे होर्ािे 

नुकसान प्रभावीपरे् हाताळता येईल.  

म्हरू्न कािखान्ाने णवणवध उपलब्ध पयाणयाांचा अभ्यास किण्याचे ठिणवले आहे आता उपलब्ध असलेले 

पयाणय असे आहेत. (१ ) उत्पािन ( २) कच्चा माल, (३) तांत्रज्ञान, अणभयाांणत्रकी (४) जागा (५) प्रोजेक्ट असे 

णवणवध पयाणय आहेत 

 कच्चा माल / इांधन उपलब्धता 

 कच्चा माल आणर् स्वस्त-प्रभावी वाहतूक लॉणजस्िक्स 

 पार्ीपुिवठा उपलब्धता 

 पायाभूत सुणवधाांची उपलब्धता 

िसे्त, वाहतूक, सुिक्षा, पार्ी, वीज, प्रशासन इत्यािी औद्योणगक पायाभूत सुणवधा  कािखान्ाया जवळपास 

उपलब्ध आहेत. कमणचार्याांसाठी णनवास,  वैद्यकीय सेवा, णशक्षर् आणर् प्रणशक्षर् सुणवधा इत्यािी सामुिाणयक 

सुणवधा िेखील प्रकल्प स्थानावि उपलब्ध आहेत.  
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६.० पर्ायिरण मॉिटेरी ांग प्रो ग्राम 

तक्ता 30 पर्ायिरण व्यिस्थापट कार्यक्रम 

अटन. 

क्रमाांक 
आर्ेीईएम िणयट 

मॉिटेरी ांगची 

िारांिारता 
स्थाट 

१ 

PM10, PM2.5, 

SO2 आणर् NOx 

साठी योग्य 

णठकार्ी 

वाताविर्ीय हवा 

गुर्वत्ता, 

PM10, PM2.5, SO2 आणर् 

NOx 

24 तास, 

 तै्रमाणसक 

५  स्थाने 

१  @ अपणवांड आणर् 

२  @ िॅकया  

डाउनणवांड 

एकमेकाांना @ १२०0  

१ @ प्रवेशद्वाि आणर् 

१ @ णनगणमन ििवाजे 

जवळ 

२ 

िॅकमधील  

उत्सजणन  

PM, SO2, NOx 

PM, SO2, NOx माणसक 
१ डीजी सेट िॅक, 

२ बॉयलि िॅक 

३ 

पार्ी 

भाितीय मानक  १०५०० : 

२०१२  नुसाि पाण्याया 

गुर्वते्तचे मापिांड 

माणसक 
णपण्याया पाण्याची 

णठकारे् 

साांडपाण्याची 

गुर्वत्ता (उपचाि 

आणर् उपचाि न 

केलेले) 

pH, BOD, COD, TSS, 

Flow, TDS etc. 
माणसक 

ईटीपी इनलेट आणर् 

आउटलेट 

सीपीयू इनलेट आणर् 

आउटलेट 

िेंटवॉश 

४ आवाज 
णिवस आणर् िात्री पातळी - 

डीबी (A) 

तै्रमाणसक णकां वा 

आवश्यकतेनुसाि 

६  स्थाने 

अपणवन्ड् आणर् 

डाउनणवांड  

बॉयलि जवळ आणर् 

मुख्य गेट जवळ 

आणर् ईटीपी. 

५ 

माती (मातीची 

सुपीकता 

तपासण्यासाठी 

गुर्ात्मक व 

परिमार्ात्मक 

pH, Cation Exchange 

Capacity, Total Nitrogen, 

Phosphorous, Potassium, 

moisture, Permeability, 

Conductivity, Texture & 

तै्रमाणसक णकां वा 

आवश्यकतेनुसाि 

१ ग्रीनबेल्ट जवळ 

१ ईटीपी जवळ 

सांणमश्र नमुने प्रते्यक 

णठकार्ी घेतले 

जातील 
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अटन. 

क्रमाांक 
आर्ेीईएम िणयट 

मॉिटेरी ांगची 

िारांिारता 
स्थाट 

चाचर्ी / 

णवशे्लषर्,) 

structure, Organic 

carbon 

६ 

घनकचिा 

णनणमणतीचे 

मॉणनटरिांग / नोांि 

ठेवरे् 

मॅनु्अल िेकॉडण ठेवरे् 
िििोज अपडेट  

किरे् 
 

७ 
हरितपट्टा आणर् 

वृक्षािोपर् िेखिेख 

प्रप्रजाती ांचा प्रकाि माती आणर् 

हवामानाया परिस्स्थतीनुसाि 

ठिणवला जाईल. तथाणप, प्रणत 

हेक्टि झाडाांची सांख्या १५०० 

असेल; मातीया प्रकािानुसाि 

झाडाची सांख्या वेगवेगळी असू 

शकते 

सहा माणसक  

८ 

काबणन आणर् जल 

पाऊलखुर् 

िेखिेख 

कच्च्या मालाचा वापि, वाफेचा 

वापि, कच्च्या मालाया 

वाहतुकीसाठी वाहनाांची 

वािांवािता, साांडपार्ी णनणमणती, 

हवेतील उत्सजणन, घातक 

कचिा णनणमणती आणर् कच्च्या 

मालाची पुनप्राणप्ती याांची 

माणहती िाखून ठेवा. 

िििोज आणर् 

माणसक 
 

७ ० अितररक्त अभ्यास 

७.१  िो खीम माममत्ता 

बाांधकाम टप्पा आणर् रपिेशन  (व्यवहायण ) टप्प्या  मधे्य  अस्स्तत्त्वात असलेल्या णवणवध धोयाांची 

(असुिणक्षत स्स्थती) ओळख आणर् प्रमार्ीकिर्याचा अभ्यास धोका णवशे्लषर्  मधे्य केला जातो. जोखमीया 

णवशे्लषर्ामधे्य लोकसांखे्यस होर्ार्या  जोखमीची ओळख आणर् मूल्याांकन समाणवष्ट् आहे, ज्यास धोयाया 

परिर्ामाांना सामोिे जाण्याची शयता असते. 

यासाठी अपयशाची सांभाव्यता, णवश्वासाहण अपघात परिस्स्थती, मनुष्यबळाची असुिणक्षतता इत्यािी ांचे 

मूल्याांकन आवश्यक आहे. यापैकी बहुतेक माणहती णमळवरे् णकां वा तयाि किरे् अवघड आहे, सध्याया 

परिस्स्थतीतील जोखीम णवशे्लषर् सवाणत वाईट घटना आणर् जास्तीत जास्त णवश्वासाहण अपघात अभ्यास 

आणर् सुिक्षा आणर् जोखमीपुिते मयाणणित आहे. सले्फटेशन प्रणिया, अल्कोहोल िोिेज आणर् प्लाांट 
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रपिेशनशी सांबांणधत पैलू., सांभाव्यत: अणधक धोकािायक आणर् धोकािायक परिस्स्थतीबद्दल तपशीलवाि 

परिमार्ात्मक जोखीम मूल्याांकन (यूआिए) तपणशलामधे्य केले गेले आहे आणर् नांतिया अहवालात 

अहवालात सािि केले गेले आहे. 

८.० पर्ायिरण व्यिस्थापट र्ो िटडया िदशडटड अथयसांकल्पात तरतूद 

तक्ता 31 िािषयक अथयसांकल्प आिण तरतनदी 

अटन. 

क्रमाांक 
घेक िैिशष्ट्यड 

मूळ मनद्दम 

तरतूद आिण 

गनांतिणूक 

(माखात  

गनांतिणूकीची 

पनटरािृत्ती 

(माखात  

१ हवा 
बॉयलि आणर् ईएसपीसाठी नवीन िॅकचे 

बाांधकाम 
८६० २० 

२ पार्ी 

 साखि आणर् णडस्िलिी सीपीयू 

बाांधकाम 

 णडस्िलिी िेंटवॉश उपचािाांसाठी 

एमईई आणर् भस्मसात किर्ािा 

बॉयलि 

३८०० १०० 

३ आवाज 
ध्वणनक सांलग्नक, सायलेन्सि पॅड, इअि 

प्लग इ 
१५ ३ 

४ 

पयाणविर् 

िेखिेख आणर् 

व्यवस्थापन 

णतमाही पयाणविर् िेखिेख (िि वषी) 

-- १० 

वाताविर्ीय 

हवाई िेखिेख 

PM
10

, PM
2.5

, SO
2
, 

NOx 

बॉयलि आणर् 

डीजी सेट 

मॉणनटिी ांग 

TPM, SO
2
, NOx 

इफू्लएां ट 

(उपचाि व 

उपचाि न 

केलेले) 

pH, COD, BOD, 

TSS, TDS, Oil & 

Grease 

५ 
व्यावसाणयक 

आिोग्य 

गे्लअसण, ब्रीणिांग मास्क, हातमोजे, बूट्स, 

हेले्मट्स, इअि प्लग इत्यािी आणर् 

कामगािाांची वाणषणक आिोग्य-वैद्यकीय 

तपासर्ी, व्यावसाणयक आिोग्य (प्रणशक्षर्, 

ओएच सेंटि) 

६० ५ 

६ हरितपट्टा 
हरितपट्टा णवकास णिया २० ४ 

हरितपट्टा िेखभाल -- ५ 

७ 
घनकचिा 

व्यवस्थापन 
घनकचिा व्यवस्थापन ३० १० 
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अटन. 

क्रमाांक 
घेक िैिशष्ट्यड 

मूळ मनद्दम 

तरतूद आिण 

गनांतिणूक 

(माखात  

गनांतिणूकीची 

पनटरािृत्ती 

(माखात  

८ 

पावसाया 

पाण्याची 

साठवर् 

पावसाया पाण्याची साठवर् १५ २ 

९ 

काबणन आणर् 

जल पाऊलखुर् 

िेखिेख 

कच्च्या मालाचा वापि, वाफेचा वापि, 

कच्च्या मालाया वाहतुकीसाठी वाहनाांची 

वािांवािता, साांडपार्ी णनणमणती, हवेतील 

उत्सजणन, घातक कचिा णनणमणती आणर् 

कच्च्या मालाची पुनप्राणप्ती याांचा डेटा 

िाखून ठेवा. 

-- ५ 

  एकूण खचय यI रुपर्ड माखात) ४८०० १६४ 

९.० कॉपोरडे पर्ायिरण उत्तरदािर्त्व र्ो िटा 

प्रस्ताणवत णवस्ताि प्रकल्पाची भाांडवली णकां मत रु.१५०  कोटी. आहे. कािखान्ाने रु.१.१२५  कोटी 

व्यावसाणयक पयाणविर्ीय जबाबिािी साठी िाखून ठेवले आहेत  (OM Vide F. No. 22-65/2017-IA.III 

Dated 01.05.2018 नुसाि प्रकल्पाया खचाणया ०.७५ %) णह िक्कम स्वच्छता व आिोग्य, णशक्षर् आणर् 

शैक्षणर्क सािख्या सामाणजक कामाांवि खचण केली जाईल.  

१०.० पािसाळी पाणी साठिण 

हा प्रकल्प हरित तांत्रज्ञानाचा अवलांब क कन नैसणगणक स्त्रोताांया सांवधणनासाठी प्रयत्न किीत आहे आणर् 

कािखान्ाने  िेन वॉटि हावेस्िांग पद्धत अवलांबण्याचा प्रस्ताव णिला आहे. प्रकल्प के्षत्रात प्रणतवषी सिासिी 

५०२ णममी पाऊस पडतो त्यामुळे प्रकल्पात पावसाचे पार्ी साठवून चाांगल्या पैकी पाण्याचे सांवधणन होऊ 

शकते हे साठवलेले पार्ी भूगभाणतील पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी वापिले जाईल  जेर्ेंक कन 

आजूबाजूया परिसिातील भूगभाणतील पार्ी वाढेल. कािखान्ाने पावसाया पाण्याचे सांकलन किण्यासाठी 

णसस्िम प्रर्ाली केली आहे त्याचा  तपशील खालील तक्त्या मधे्य आहे. 
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तक्ता 3) पािसाचड पाणी साठिण्याचड प्रमाण 

अटन. 

क्रमाांक 
स्थाट क्षडत्र चौरस मीेर 

सरासरी रट-

ऑफ फॅ िर 

(िाहूट 

िाण्याचा दर) 

िममी मध्यड 

पाऊस 

पाण्याचड प्रमाण  

क्यनिबक मीेर प्रित 

िषय 

१ अांगभूत के्षत्र 

पावसाया 

पाण्याची साठवर् 

किण्यासाठी 

केवळ 16700 

चौिस मीटि के्षत्र 

वापिले  जाईल 

0. ८० ५०२ ६७०६ .७२ 

िाहणार्र्ा पाण्याची साठिण 

तक्ता 33 िाहणार्र्ा पाण्याचड प्रमाण प्रितिषी कामव्याक ड िळििमड 

अटन. 

क्रमाांक 
स्थाट 

क्षडत्र चौरस 

मीेर 

सरासरी रट-

ऑफ फॅ िर 

िममी मध्यड 

पाऊस 

पाण्याचड प्रमाण  

क्यनिबक मीेर प्रित 

िषय 

१ 

एकूर् फॅ क्टिी 

के्षत्र - णबल्टअप 

के्षत्र 

६३१७०० -

१६७००  = 

६१५००० 

० .४० ५०२ १२३४९२ 

११.० िटष्कषय 

पार्ी, वायू आणर् घनकचिा आणर् घातक कचिा णवले्हवाट लावण्यासाठी सवण आवश्यक प्रिूषर् 

णनयांत्रर् उपाययोजना या उद्योगाने पुिणवल्या आहेत, त्यामुळे पयाणविर्ावि होर्ािे नकािात्मक परिर्ाम 

कमी / नगण्य असतील. णवस्ताि कायणिमामुळे शेतकर्याांना वेळेवि त्याांचे उत्पािन गाळप होण्यास 

मित होईल ज्यामुळे नुकसान कमी होईल व जास्तीत जास्त आणथणक लाभ होईल. 

 


