
 

काययकारी साराांश 

पयायवरणीय  प्रभाव  मूलयाांकन अभ्यास अहवाल 

प्रस्तावित विस्तारीकरण  

साखर प्रकल्प ४५०० ते ७५०० टन प्रती वदन, सह िीज वनवमिती 

प्रकल्प १४ मेगािॅट ते ३२ मेगािॅट आवण आसिनी प्रकल्प ४५ 

वकलोवलटर प्रती वदन ते १०० वकलोवलटर प्रती वदन,  रािडेिाडी, 

ता.- विरूर, वजल्हा - पुणे, महाराष्ट्र . 

 

 

 

 

 

 

 

प्रकल्प प्रितिक  

मे. पराग अ ॅग्रो फूड्स अँड अलाइड प्रॉडक््टस प्रायवे्हट 

वलवमटेड(पीएएफपीपीएल), रािडेिाडी, ता.- विरूर, वजल्हा 

- पुणे, महाराष्ट्र . 



 

  



 

कायिकारी साराांि 

 

१.१  प्रस्तािना  

मेससस. पराग अ ॅग्रो फूड्स अँड अलाइड प्रॉडक््टस प्रायवे्हट लललमटेड( पीएएफपीपीएल) ही खाज खाजगी 

नोोंदणीकृत साखर कारखाना आहे. आतड क्रमाोंक १३, १४, १५/१, ८३/१, ३४१/२, ३४२, ३४३/२/अ, ३४६, ३४७, 

३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५५/१, ४२८/१ रावडेवाडी, ता.- लिरूर, लजल्हा - पुणे, महाराष्ट्र . कारखाना कों पनी 

अलधलनयम १९५६ अन्वये ०७ जून २०१३ रोजी नोोंदणी क्रमाोंक U15122MH2013PTC244143 खासगी लललमटेड 

कों पनी म्हणून नोोंदणीकृत आहे. 

मेससस. पराग अ ॅग्रो फूड्स अँड अलाइड प्रॉडक््टस प्रायवे्हट लललमटेड (पीएएफपीपीएल) याोंचा रावडेवाडी, ता.- 

लिरूर, लजल्हा - पुणे, महाराष्ट्र . येथे लवद्यमान साखर कारखाना, सह लवद्युत  प्रकल्प आलण लडस्टिलरी 

लवस्तारीकरणाचा करण्याचा प्रस्ताव आहे. कारखाना सध्या ४५०० टीसीडी साखर, १४ मेगावॅट सह लवद्युत 

प्रकल्प कायासस्टन्वत आहे आलण ४५ केएलपीडी लडस्टिलरी उभारण्याचे काम प्रगती पथावर आहे.  

पीएएफपीपीएलने साखर गाळप क्षमता ४५०० ते ७५०० टीसीडी, १४ मेगावॅट ते ३२ मेगावॅट सह लवद्युत प्रकल्प 

आलण लडस्टिलरी ४५ ते १०० केएलपीडी लवस्तारीकरण प्रकल्प उभारण्याचे करण्याचे ठरवल्याने लनयमानुसार 

पयासवरण मान्यतेची आवश्यकता आहे. त्यानुसार राज्य पयासवरण सलमती, महाराष्ट्र  राज्य  याोंच्याकडे प्रस्ताव सादर 

केला होता.  त्यानुसार राज्य पयासवरण सलमतीने लदलेल्या सोंदभस अटी (टीओआर) नुसार प्रकल्पाचा पयासवरणीय 

प्रभाव मूल्याोंकन अहवाल तयार केला आहे. 

१.२ प्रकल्प स्थान 

पीएएफएपीपीएल ही खाज क्रमाोंक १३, १४, १५/१, ८३/१, ३४१/२, ३४२, ३४३/२/अ, ३४६, ३४७, ३४९, ३५०, ३५१, 

३५२, ३५३, ३५५/१, ४२८/१ रावडेवाडी ता. लिरूर, लजल्हा पुणे, महाराष्ट्र  यथे स्थालपत आहे.  

१.३  प्रकल्प मावहती 

पीएएफपीपीएलने साखर गाळप क्षमता ४५०० ते ७५०० टीसीडी, १४ मेगावॅट ते ३२ मेगावॅट सह लवद्युत प्रकल्प 

आलण लडस्टिलरी ४५ ते १०० केएलपीडी लवस्तारीकरण प्रकल्प उभारण्याचा लनयोजन केले आहे. प्रकल्पाचे एकूण 

भूखोंड के्षत्र २९४५० ० चौ.मी. आहे. 

 

 

 

तक्ता १. प्रकल्प मावहती  



अनुक्र तपिील तपिील 

1.  उद्योगाचे नाव 
मे. पराग अ ॅग्रो फूड्स अलाइड प्रोडक््टस प्रायवे्हट लललमटेड 

(पीएएफएपीपीएल) 

2.  पत्ता 
१३ ,१४ ,१५/१ ,८३/१ ,३४१/२ ,३४२ ,३४३/२/अ ,३४६ ,३४७ ,३४९ ,३५० ,३५१ ,

३५२ ,३५३ ,३५५/१ ,४२८/१ रावडेवाडी ता .लिरूर, लजल्हा पुणे, महाराष्ट्र  

3.  प्रकल्पाचे के्षत्रफळ 
एकूण के्षत्र: २०.९५ हेक्टर (२०९४५०चौ.मी.) 

ग्रीन बेल्ट: ६.९१ हेक्टर 

4.  अक्षाोंि आलण रेखाोंि 
१८ ° ५२'२६.४९ "उत्तर 

७४ °१२'४३.२९ "पूवस. 

5.   उद्योग क्षमता  

विद्यमान 

 साखर: ४५००टीसीडी 

 एकलत्रत उजास प्रकल्प १४मेगावॅट 

 लडस्टिलरी ४५केएलपीडी (बाोंधकाम सुरू आहे) 

विस्तारः 

 साखर: ३०००टीसीडी 

 सह लवद्युत प्रकल्प: १८ मेगावॅट 

 लडस्टिलरी: ५५ केएलपीडी 

विस्तारानांतरः 

 साखर ७५००टीसीडी 

 सह लवद्युत प्रकल्प: ३२मेगावॅट 

 लडस्टिलरी: १०० केएलपीडी + २.५ मेगावॅट 

6.  उत्पादने  

विद्यमान 

 साखर: ८२८००मेलटर क टन / वालषसक 

 वीज १४ मेगावॅट 

 लडस्टिलरी ४५केएलपीडी (आरएस/ईएनए/एए) 

विस्तार 

 साखर: ५२५००मे.टन/वालषसक 

 सह लवद्युत प्रकल्प: १८मेगावॅट 

 लडस्टिलरी: ५५केएलपीडी (आरएस/ईएनए/एए) 

विस्तारानांतर 

 साखर १३८०००मे.टन/वालषसक 

 सह लवद्युत प्रकल्प: ३२मेगावॅट 

 लडस्टिलरी: १००केएलपीडी (आरएस/ईएनए/एए) 

7.  कच्चा माल 

विद्यमान: 

 ऊस: १२००००० मे.टन / वालषसक 

 बागासे: १४४६५३मेलटर क टन / वालषसक 

 सी- चष्मा: ५७१९८ मीलटर क टन / वालषसक 

विस्तारानांतर 

 ऊस: १२००००० मे.टन / वालषसक 

 बगॅस : २९८२५३ मे.टन / वालषसक 

 बी-मोलेस: ७८०००मे.टन / वालषसक (स्वतःचे साखर युलनट) 

 लस मोलससेस: १२९००मेलटर क टन / वालषसक (खरेदी केलेले) 

8.  बॉयलर क्षमता 

 लवद्यमान बॉयलर; ८५ टीपीएच 

 प्रस्तालवत बॉयलर -१०० टीपीएच 

 बॉयलर – १६ टीपीएच बॉयलर चे २२टीपीएच शे्रणीसुधाररत केले 

जाईल 

9.  डी.जी. सेट  ५००केवीए 



10.  पाण्याचा स्रोत घोड नदी 

11.  पाण्याची आवश्यकता 

विद्यमान  

 लवद्यमान साखर आलण सह लवद्युत प्रकल्प  ६०० मी 3/लदवस आहे 

 ४५केएलपीडी लडस्टिलरीसाठी: ३७८घनमी/लदवस 

 घरगुती: ५० घनमी /लदवस 

विस्तारानांतरः 

 लवस्तारानोंतर साखर आलण सह लवद्युत प्रकल्प : १२२२ घनमी / 

लदवस असेल (साखर ६०० घनमी /लदवस आलण ६२२ घनमी / लदवस 

सह लवद्युत  प्रकल्प) 

 लवस्तारानोंतर १००केएलपीडीः सी- मोलासे्सस ५६६ घनमी / लदवस 

आलण बी-मोलासेस ४९६ घनमी / लदवस 

 घरगुती: ५३ घनमी / लदवस 

12.  साोंडपाणी लनलमसती 

विद्यमान 

 लवद्यमान ईटीपी क्षमता: ५०० घनमी / लदवस 

 ४५केएलपीडी लडस्टिलरी: ३५६ घनमी / लदवस स्पेंत वॉि 

विस्तारानांतरः 

 लवस्तारानोंतर लडस्टिलरी: ३९७ घनमी /लदवस (बी-हेवी आलण ८०० 

घनमी / डे सी-मोल) स्पेंत वॉि 

13.  लवजेची गरज 

 साखर ७.५० मेगावॅट 

 एकलत्रत उजास प्रकल्प -२.८८ मेगावॅट 

 लडस्टिलरी - २३७५ केडबू्ल्य 

14.  िीमची आवश्यकता 
 साखर – १५६.८२टीपीएच 

 लडस्टिलरी – २१.७ टीपीएच 

15.  इोंधनाची आवश्यकता 
 लवद्यमान ८५टीपीएच बॉयलर: बगॅस: १४४६५३ मे.टन / वालषसक 

 प्रस्तालवत १०० टीपीएच बॉयलर: बगॅस : १५३६०० मे.टन / वालषसक 

16.  एपीसी तपिील 

 लवद्यमान ८५ टीपीएच बॉयलर: ७२मीटर िॅकची उोंची आलण ईएसपी 

 प्रस्तालवत १००टीपीएच बॉयलर ८०मीटर िॅक उोंची आलण ईएसपी 

 लडस्टिलरी १६टीपीएच बॉयलर २२टीपीएच मधे्य शे्रणीसुधाररत केले 

जाईल: लवद्यमान ७२ मीटर िॅक उोंची आलण ईएसपी 

17.  मनुष्य बळ 
 साखर आलण सह लवद्युत: १५६ 

 लडस्टिलरी: ७४ 

18.  प्रकल्प लकों मत 

 साखर लवस्तार: ६३.०४कोटी 

 सह लवद्युत प्रकल्प: १०७.२९ कोटी 

 लडस्टिलरी: १२७.९७कोटी 

 

 

१.४ मूलभूत आिश्यकता 

i. जमीन: एकूण उपलब्ध जमीन २०.९५ हेक्टर. प्रस्तालवत लवस्तारासाठी उपलब्ध जमीन पुरेसे आहे. प्रकल्प 

सध्याच्या कारखान्याच्या आवारात उभारण्यात  येईल. 

ii. कच्चा माल: 

ऊस: - 

कमाोंड के्षत्रातील ऊस क्षमता व लसोंचनाची सुलवधा पुरेिी आहेत आलण प्रस्तालवत लवस्तार प्रकल्पासाठी ऊस 

उपलब्ध असणे लनलित करते. 



- सध्याची उसाची आवश्यकता ७२००००मे.टन आहे 

- लवस्तारासाठी उसाची आवश्यकता ४८०००० मे.टन असेल 

- लवस्तारानोंतर उसाची एकूण गरजः १२००००० मेलटर क टन 

सह लवद्युत प्रकल्प: - 

- बगॅस लनलमसती  – ९५.४५ टीपीएच  

- बगॅस होंगाम – ९२.७२ टीपीएच  

- बगॅस लबगरहोंगाम – २८१४७ मे.टन 

लडस्टिलरी: - 

बी-हेवी आलण सी-हेवी मोलासे्सस आवश्यक आलण अोंदाजे दर तक्त्यात लदले आहेत: 

- सी- मोलासे्सस – ४५६९७.०0 एमटी /  

- बी-हेवी मोलासे्सस – ५२००८.० एमटी / वाय 

iii. पाणी:  पाण्याचे स्रोत घोड नदी आहे. पाटबोंधारे लवभागाची परवानगी घेतली आहे 

साखर कारखाना आवण एकवित उजाि प्रकल्प विस्तार: : १२२२ घनमी / लदवस असेल (साखर ६०० घनमी 

/लदवस आलण ६२२ घनमी / लदवस सह लवद्युत  प्रकल्प).  

लवस्तारानोंतर १०० केएलपीडीः सी- मोलासे्सस ५६६ मी  / लदवस आलण बी- हेवी मोलासे्सस ४९६ मी3 / लदवस  

iv. उजास:  लवद्यमान ८५ टीपीएच बॉयलर आहेआलण १०० टीपीएच बॉयलर प्रस्तालवत आहे. प्रस्तालवत 

लवस्तारीकरणासाठी िीम आलण उजासची आवश्यकता सह वीज लनलमसती प्रकल्पातून उपलब्ध केली जाईल.  

v. इोंधन: स्लोप आलण बग्यास  इोंधन म्हणून वापरली जाईल. 

vi. मनुष्यबळ : लवद्यमान मनुष्यबळ लवचारात घेऊन, प्रस्तालवत लवस्तारासाठी साखर कारखाना  आलण  सह वीज 

लनलमसती साठी एकूण मनुष्यबळाची आवश्यकता १५६ जणाोंची असेल तर लडस्टिलरीसाठी ७४ मनुष्यबळाची 

आवश्यकता आहे. 

एकूण प्रकल्प वकां मत: 

- साखर लवस्तार: ६३.०४कोटी 

- सहवीजलनलमसती प्रकल्प: १०७.२९ कोटी 

- लडस्टिलरी: १२७.९७कोटी 

 

१.५  उत्पादन प्रवक्रया 

साखर उत्पादन प्रलक्रया 

 ऊस गाळप प्रलक्रया 

 रस िुद्धीकरण प्रलक्रया  

 क्लोररनेिन  



 बाष्पीभवन  

 स्फलटकीकरण प्रलक्रया (क्रीष्ट्लायाझेिन) 

 सेंटरीफु्यगेिन 

 शे्रलणकरण,  

 पॅलकों ग 

सह िीज वनवमिती प्रकल्प: सह वीज लनलमसती प्रकल्पामधे्य िीम आलण वीज लनलमसतीसाठी बॉयलरमधे्य बगॅस 

जाळले जाते. वीज लनलमसती प्रकल्पामधे्य ऊजेची एकून कायसक्षमता ८५% पयंत असू िकते.   

वडस्टिलरी:  

अल्कोहोल तयार करण्यासाठी चार प्रमुख चरण आहेत. (अ) लकण्वन तयार करण्यासाठी सब्सटर ेट (फीड) तयारी, 

(ब) यीिचा प्रसार आलण सतत लकण्वन, (क) मल्टी-पे्रिर लडस्टिलेिन आलण (डी) लनजसल अल्कोहोलसाठी 

आरएसची लडहायडर ेिन लकों वा ENA लमळलवण्यासाठी ते िुद्ध केले जाईल. 

 

१.६  पयाििरण मावहती  

प्रस्तालवत लवस्तारीकरणाच्या आसपासच्या भागाचे भौलतक वैलिष्ट्ये आलण लवद्यमान पयासवरणीय पररस्टस्थतीसाठी 

सवेक्षण फेबु्रवारी २०२१  ते एलप्रल २०२१ या कालावधीत  केले  आहे. कारखान्याभोवताली  १० लकलोमीटर 

पररसरामधे्य पयासवरण घटक जसे वायु गुणवत्ता, ध्वलन गुणवत्ता, पाणी गुणवत्ता, माती गुणवत्ता, सामालजक आलथसक 

सवेक्षण आलण पयासवरणिास्त्र याोंचा अभ्यास पयासवरण मूल्याोंकन अहवाल तयार करण्यासाठी केला आहे.  

अभ्यासाच्या के्षिाची पयाििरणविषयक मावहती: ही जागा ग्रामीण भागात आहे. अभ्यास के्षत्राची स्थाने वैलिष्ट्ये 

खाली तक्त्यात लदली आहेत. 

पयाििरण मावहती   (10 वकमी विज्या) 

तपिील  तपिील 

अक्षाोंि 18 ° 52'26.49 "उत्तर 

रेखाोंि 74 ° 12'43.29 "पूवस 

साइट पत्ता 

खाज क्रमाोंक १३, १४, १५/१, ८३/१, ३४१/२, ३४२, ३४३/२/अ, 

३४६, ३४७, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५५/१, ४२८/१ 

रावडेवाडी ता. लिरूर, लजल्हा पुणे, महाराष्ट्र  

जवळचे लनवास कवठे येमाई (4 लकमी उत्तर पलिम) 

जवळचे नदी / पाण्याचे घोड नदी (k लकमी) आलण कुकडी नदी (k लक.मी.) 

जवळचे आयएमडी वेधिाळे पुणे - 60 लकमी 

जवळचे िहर लिरूर 16 लकमी 

जवळचे रेले्व लाईन पुणे - 5२ लक.मी. 

जवळचे एअर पोटस पुणे - 44 लकमी 

मागे साइटकडे जा कवठे येमाई - मालथण रोड मागे  

धालमसक / ऐलतहालसक लठकाण काहीही नाही 

पुरातत्व वासू्त कोणतीही नाही 

पयासवरणीय सोंवेदनिील के्षत्र राखीव वन नाही 

भूकों पाचा लवभाग III 



वरील सरासरी उोंची (एमएसएलपेक्षा) एमएसएल 601 मी 

तपमान ° से. 

मधे्य उच्चतम तापमान सामान्यत: एलप्रल-मे मलहन्यात आलण 

लडसेंबर / जानेवारीत सवासत कमी तपमान लदसून येते. वालषसक 

सरासरी 25.2 लडग्री सेस्टियस आहे 

पाऊस (लममी मधे्य) एकूण वालषसक सरासरी: 1,058 लममी 

वा Wind््याचा वेग 

या प्रदेिात कमी ते मध्यम वाराच्या वेगाने वैलिष्ट्यीकृत आहे. 

सरासरी वालषसक वेग 4 ते 6 लक.मी. / तासाच्या शे्रणीत असते 

आलण लविेषत: जून ते ऑगिच्या मानू्सनपूवस काळात. 

हवा, पाणी, माती आलण ध्वनी यासाठी 10 लकमीच्या त्रीजेच्या के्षत्रात सवेक्षण केले 

- हवा गुणवत्ता  

- भूतलावरील पाणी 

- भूजल 

- माती 

- ध्वनी 

- जैवलवलवधता 

- सामालजक आलथसक 

 

 

 

हवामान पररस्टस्थलत जाणून घेण्यासाठी  फेबु्रवारी, माचस आलण एलप्रल  या मलहन्यात भारतीय हवामान िास्र लवभाग 

पुणे येथुन  हवामानिास्त्राची मालहती  गोळा करण्यात आली. त्या मालहतीनुसार असे आढळून आले की अभ्यास 



के्षत्रात लकमान तापमान सरासरी ११.२°C. तर कमाल तापमान सरासरी ३७.६°C. आढळते. अभ्यास के्षत्रात, 

सरासरी सापेक्ष आर्द्सता तीन मलहन्याोंच्या कालावधी मधे्य ४८ % ते ७२ % शे्रणीत आढळून आली. 

 

िायु गुणित्ता चाचणी:  

कारखान्याभोवती १० लकलोमीटरच्या लत्रज्यामधे्य आठ स्थानाोंवर वातावरणीय वायू गुणवत्ता चाचणी करण्यात 

आली. लवशे्लषण पररणामाोंमधून हे आढळून आले लक हवेतील धुलीकण ( PM10) (PM2.5), नायटर ोजन 

ऑक्साईड (NOx) , सल्फरडाय ऑक्साईड (SOx) याोंची मात्रा कें र्द्ीय प्रदूषण लनयोंत्रण मोंडळाने घालून लदलेल्या 

मानाकानाच्या मयासदेत आढळून आले.  

ध्ववन गुणित्ता :  

ध्वलन गुणवत्ता चाचणी तापसण्यासाठी ध्वनी पातळीचे लनरीक्षण वेगवेगळ्या स्थानावर केले गेले, लवशे्लषण 

पररणामाोंमधून हे आढळून आले लक ध्वनी पातळी कें र्द्ीय प्रदूषण लनयोंत्रण मोंडळाने घालून लदलेल्या 

मानाकानाच्या मयासदेत आढळून आली. 

भू-जल ि भूतलािरील पाणी गुणित्ता चाचणी: 

भू-जल गुणवत्ता समजून घेण्यासाठी,१० लक.मी च्या लत्रज्यामधे्य वेगवेगळ्या लठकाणावरून भूगभीय पाण्याचे व 

भूपृष्ट्ीय पाण्याचे नमुने गोळा केले गेले व त्यावर प्रयोगिाळेत वेगवेगळ्या घटकाोंसाठी प्रयोग करण्यात आले 

त्यामधून असे आढळून आले लक, अभ्यास के्षत्रातील पाण्याची गुणवत्ता व त्यात आढळणारे घटक (पाण्याचा सामू, 

पाण्याची कठीणता) हे कें र्द्ीय प्रदूषण लनयोंत्रण मोंडळाने घालून लदलेल्या मानाकानाच्या मयासदेत आढळून आले.  

अभ्यास के्षत्रातील भूजल पाणी वगस ब शे्रणी मधे्य आढळले.  

जैविक पयाििरण:  

प्रकल्पाच्या १० लक.मी. लत्रज्या के्षत्रामधे्य कोणत्याही वन के्षत्राचा समावेि नाही, तर बहुतेक के्षत्र कोरडे, खुरटे गवत 

व िेती के्षत्राखाली आहे. के्षत्राच्या सवेक्षणावर आधाररत, या के्षत्रामधे्य झालेल्या वनस्पती ोंची सामान्य तपासणी 

तयार करुन प्राथलमक डेटा तयार केला गेला. या सवेक्षणात एकूण ८५ झाडाोंच्या प्रजाती आढळून आल्या.  

अभ्यासादरम्यान पररसरात आोंबा, नारळ, कडू-ललोंब, बाभूळ या वृक्षाोंचे प्रमाण जास्त आढळून आले.  

सामावजक आवथिक सिेक्षण 

२०११ च्या जनगनणेनुसार १० की.मी. च्या अभ्यास के्षत्रात, १४३४८  घराोंमधे्य एकूण लोकसोंख्या ७२०१६ 

नोोंदलवण्यात आली. पुरुषाोंची सोंख्या ३६९९४ आहे आलण मलहलाोंची सोंख्या ३५०२२ आहे अभ्यास के्षत्रात सवासलधक 

लोकसोंख्या लनजोज (१०३८५ ) गावात आहे त्यानोंतर कावठे गाव आलण टाकळी हाजी गाव. अभ्यासाच्या के्षत्रात 

१४३४८ कुटुोंबे आहेत आलण अभ्यास के्षत्रात प्रते्यक कुटुोंबाचे सरासरी आकार ५ कुटुोंब आहे. अभ्यासाच्या के्षत्रात ६ 

वषांखालील लोकसोंख्या ८६९० (एकूण लोकसोंखे्यच्या १२.१%) आहे. अभ्यासाच्या के्षत्राचे ललोंग प्रमाण दर 

१०००पुरुषाोंमधे्य ९४७ मलहला आहेत. पुण्याच्या लजल्हा ललोंग रेिनच्या तुलनेत अभ्यास के्षत्राचे ललोंग प्रमाण चाोंगले 

आहे (९१५). 



 

१.७ अपेवक्षत पयाििरणीय प्रभाि आवण उपाय 

जल प्रदूषण: 

साखर आवण सह िीज वनवमिती: साखर आलण सह वीज लनलमसती प्रकल्पातून तयार होणारे ११६७ घन मी /लदन 

इतके साोंडपाणी हे १२०० घन मी /लदन क्षमतेच्या साोंडपाणी प्रलक्रया कें र्द्ामधे्य प्रलक्रया करून हररतपट्टासाठी 

वापरले जाईल.  

वडस्टिलरी:  लडस्टिलरी लह लझरो ललस्टिड लडस्चाजस युलनट असेल.  प्रकल्पातून तयार होणारे  स्पेंड वॉि एमईई  

मधे्य प्रलक्रया करून कने्डनसेट सीपीयूमधे्य  प्रलक्रया केली जाईल. आलण घट्ट झालेला स्पेंड वॉि  बॉयलरमधे्य 

बगॅस बरोबर जाळला जाईल. 

iii. वायू प्रदूषण:  

अां..क्रां . स्त्रोत इांधन प्रदषूक  सांयांत्रना 

१ 
ववद्यमान ८५ 

टीपीएच बॉयलर 
बगॅस  

पीएम १०, पीएम २.५, 

एनओ एक्स, एसओ २ 

ई एस पी सह ७२ मी.ऊां चीची 

वचमणी बसवण्यात आली आह.े  

२ 
प्रस्ताववत १०० 

टीपीएच बॉयलर 
बगॅस 

पीएम १०, पीएम २.५, 

एनओ एक्स, एसओ २ 

ईएसपी सह ८० मी. ऊां चीची 

वचमणी बसवण्यात येईल 

३ 

१६ टीपीएच 

बॉयलर अपग्रेड 

२२ टीपीएच 

बगॅस 

आवण 

स्लोप 

पीएम १०, पीएम २.५, 

एनओ एक्स, एसओ २ 

ववद्यमान ७२ मी. ऊां चीची 

वचमणी आवण ई एस पी 

३ 
डी.जी सेट (५०० 

केवीए) 

एचएस

डी 

पीएम १०, एसओ २ आवण 

एनओ एक्स 
वचमणी ६.० मी ऊां ची  

 

iv. घनकचरा:  

अांक्रां . कचरा प्रकार 
कचरा च ेप्रमाण 

एकुण एकक उपचार ववलहवेाट 
अवस्तत्वात प्रस्ताववत 

१ बगॅस २१६००० १४४००० ३६०००० टन प्रती वषय - इांधन  

२ 
प्रेस मड  

३०६०० २०४०० ५१००० 
टन प्रती वषय कां पोस्ट 

शेतकर याांना ववकले 

जाईल  

३ बगॅस राख  ३०७२ २८९५ ५९६७ टन प्रती वषय -- 
वीट कारखानदारला 

ववकले जाईल 

४ इांसनरेशन राख 
-- 
 

९८०० ९८०० टन प्रती वषय -- 
वीट कारखान्याला 

ववकले जाईल 

५ ईटीपी स्लद्ज १.२ २.० ३.२ टन प्रती ददन -- 
माती गुणवत्ता सधुार 

करता वापरले जाईल 

६ इस्ट स्लद्ज  १५ १५ टन प्रती ददन  
बॉयलर मध्ये 

जाळले जाईल 

 



vi. हरीत बेल्ट: लवद्यमानः एकूण के्षत्रफळ २.3 हेक्टर (५.८ एकर) आलण एकूण २१५४ रोपे लागवड व 

त्याव्यलतररक्त हरीत पट्टा ४.६ हेक्टर के्षत्रावर लवकलसत केला जाईल, येत्या वषासत १०००० रोपेनचची लागवड केली 

जातील 

vii. सामालजक-आलथसक वातावरण: प्रस्तालवत प्रकल्पाच्या लनलमसतीमुळे चाोंगल्या आलण कुिल नसलेल्या 

कामगाराोंना अस्थायी अप्रत्यक्ष रोजगार लमळण्याची अपेक्षा आहे. रोजगारासाठी होणारे स्थलाोंतर कमी 

करण्यासाठी हा प्रकल्प स्थालनक पातळीवर पररसराच्या सामालजक-आलथसक लवकासाला हातभार लावेल.  

 

१.८ व्यािसाईक पयाििरणीय जबाबदारी (सीईआर) योजना  

व्यावसाईक पयासवरणीय जबाबदारी (सीईआर) योजना तयार केली आहे, त्या अोंतगसत खालील बाबी ोंचा समावेि 

असेल, 

- कामगाराोंच्या मुलाोंसाठी लिक्षण उपलब्ध करून देणे. 

- कामगार व िेतकऱयाोंसाठी प्रलिक्षण व कायसिाळा वगस घेणे  

- कामगाराोंच्या आरोग्याची वेळोवेळी तपासणी करणे  

- वृक्षारोपण आलण रोपे पुरलवणे 

- मलहला सिक्तीकरण 

- तरुणाोंसाठी व्यावसालयक प्रलिक्षण 

- गावात आलण आसपासच्या पररसरातील सुलवधाोंसाठी लनधी उपलब्ध करणे. 

पयासवरण वन आलण जलवायु मोंत्रालयाच्या सोंदभासनुसार व्यावसाईक पयासवरणीय जबाबदारी (सीईआर) फों डाची 

रक्कम लह ई.आय.ए./ ई.एम.पी. च्या अोंमलबजावणीसाठी लवचारात घेतलेल्या लकमती व्यलतररक्त असेल. प्रस्तालवत 

प्रकल्पाचा एकून खचस रुपये २९८.३ कोटी आहे, कारखान्यामाफस त  व्यावसाईक पयासवरणीय जबाबदारी 

(सीईआर) फों डासाठी एकूण खचासच्या १% रक्कम रुपये २.९८ कोटी रुपयाोंची तरतूद केलेली आहे.  

१.९  पयाििरण व्यिस्थापनासाठी तरतूद: 

 पयासवरण व्यवस्थापन योजनेच्या अोंमलबजावणीसाठी कों पनीकडून पुरेिी तरतूद केली गेली आहे. लनयोंत्रण व 

उपाययोजनाोंच्या यिस्वी देखरेखीसाठी आलण अोंमलबजावणीसाठी पयासवरणीय सुरक्षा रक्षणासाठी आलण आवती 

खचासवर एकूण गुोंतवणूक देते. 

तक्ता २ पयासवरण व्यवस्थापनासाठी तरतूद 

अनुक्र पयाििरणीय पैलू 
भाांडिली खचि आिती खचि लाखाांमधे्य. 

(िावषिक) 
लाखात 

बाांधकाम टप्पा 

1 धूळ दडपण्यासाठी पाणी लिोंपडणे - १.० 

2 कामगाराोंना लपण्याचे पाणी व स्वच्छता सुलवधा ५.० ०.५० 
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वातावरणीय वाताच्या गुणवते्तचे परीक्षण करणे 

साठी  

PM10, PM2.5, SO2 and NOX 

- ०.५० 

4 ध्वनी पातळी देखरेख - ०.२५ 

5 कामगाराोंची आरोग्य तपासणी  ०.५० 

  ५.० २.७५ 

ऑपरेिन  टप्पा 

1 हवा उत्सजसन लनयोंत्रण   

 
िॅक ९० ५ 

 
ईएसपी ११० १० 

 
सीओ 2 प्ाोंट २०० ५ 

2 पाणी व साोंडपाणी व्यवस्थापन     

 
ईटीपी अपगे्रडेिन ५० १५ 

 
एम.ई.ई. ४०० १० 

 
कों डेनसेट पॉलललिोंग युलनट (सीपीयू) १५० १० 

3 घनकचरा व्यवस्थापन २५ ५ 

4 ग्रीन बेल्ट लवकास १५ ५ 

5 
पयासवरण देखरेख (िॅक, वातावरणीय हवा, पाणी 

आलण माती आलण आवाज) आलण हवामानिास्त्र 
- ४.२५ 

7 रेन वॉटर हावेस्टिोंग २५ २ 

9 आरोग्य आलण सुरक्षा ५ १ 

10 ऑनलाईन देखरेख प्रणाली १५ २ 

  एकूण १०८५ ७४.२५ 

 

 


