काययकारी साराांश
पयायवरणीय प्रभाव मूलयाांकन अभ्यास अहवाल
प्रस्तावित विस्तारीकरण
साखर प्रकल्प ४९०० ते १५००० टन प्रती वदन, सह िीज वनवमिती
प्रकल्प २२.५ मेगािॅट ते १०० मेगािॅट आवण आसिनी प्रकल्प
६० वकलोवलटर प्रती वदन ते ११०० वकलोवलटर प्रती वदन,
उपळिे , ता- फलटण, वज- सातारा, महाराष्ट्र

प्रकल्प प्रितिक
मे. स्वराज इं वडया अॅग्रो वल. (एसआयएएल) गाि- उपळिे,
ता- फलटण, वज- सातारा

१.१ प्रस्तािना
मे. स्वराज इं डडया अॅग्रो डि. (एसआयएएि) गाव- उपळवे, ता- फिटण, डज- सातारा येथे महाराष्ट्र
सहकारी
संस्था
अडधडनयम,
१९६०
अन्वये
नोंदणीकृत
आहे .
नोंदणी
हृमाक
U01409PN2010PLC137013 १३ जुिै, २०१०.
सध्या ४९०० टीसीडी साखर प्रकल्प , २२.५ मेगावॅट सहवीज डनडमिती आडण ६० केएिपीडी आसवानी
प्रकल्प कायिरत आहे . १९.५ मेगावाट सहडनडमिती युडनटसाठी पयाि वरण मंजुरी महाराष्ट्र सरकारच्या
पयाि वरण डवभागाकडून १ एडप्रि २०१५ च्या पत्र SEAC -2013 /CR-548 /TC-2 द्वारे प्राप्त झािी आहे .
६० केएिपीडी आसवानी प्रकल्प आडण १९.५ मेगावॅट ते २२.५ मेगावॅट प्रकल्पासाठी पयाि वरण
मंत्रािय, भारत सरकार, नवी डदल्ली यां च्या कडून पयाि वरण मंजुरी डमळािेिे आहे . (हृमां क F.No.J11011/91/2014-IA II (I) डदनां क १२ जुिै २०१६)
साखर युडनट साखरे बरोबर बगॅस, मळी, प्रेसमड इ. उप-उत्पादने डमळतात. आडथिक आडण
पयाि वरणदृष्ट्या शाश्वत डवकासासाठी साखर उद्योगां नी या उप-उत्पादनाचे उच्च मूल्याच्या उत्पादनां मध्ये
रूपां तररत करणे आवश्यक आहे . .
डवस्तारीकरण हे डवद्यमान उद्योगाच्या पररसरात केिे जाईि. प्रस्ताडवत डवस्तारीकरण हे साखर
कारखान्यातून डनमाि ण होणारा बगॅस, बी- मोिॅडसस, सी- मोिॅडसस आडण ऊसाचा रस वापरण्यात
येतीि.
युवनट

विद्यमान

विस्तार

एकूण

साखर टन प्रती डदन

४९००

१०१००

१५०००

सह वीज डनडमिती मेगावॅट

२२.५

७७.५

१००

६०

१०४०

११००

आसवनी डकिो डिटर प्रती
डदन

पयाि वरण आडण वन मंत्रािय, शासनाने १४ सप्टेंबर २००६ रोजी जारी केिेल्या ईआयए अडधसूचनेनुसार
अडधसूचना हृ. S.O. 1533 (E) डदनां क: १४ सप्टेंबर .२००६, आडण सुधाररत अडधसूचना. प्रस्ताडवत
डवस्तारकारण हे श्रेणी – अ मध्ये येते; शेडयूि १(डी), ५ (जी) आडण ५ (जे ). प्रस्ताडवत डवस्तारीकारां साठी
पयाि वरण मान्यता घेणे आवश्यक आहे . त्यानुसार, प्रकल्प प्रवतिकाने पयाि वरण मंत्रािय, भारत सरकार
यां च्याकडे प्रस्ताव सादर केिा होता. त्यानुसार पयाि वरण अभ्यासासाठी टीओआर (संदभाि च्या अटी)
मंजूरी दे ण्यात आिी. टीओआर हृ. आयए-जे -11011/180/2021-आयए -2 (I) डदनां क_१४ मे २०२१.
पयाि वरणीय प्रभाव मूल्यां कन अभ्यास हा मंजूर केिेल्या टीओआर नुसार केिा आहे . पयाि वरण प्रभाव
मुल्याकन अहवाि

तयार करून

महाराष्ट्र प्रदू षण डनयंत्रण मं डळ, सातारा यां च्याकडे जन

सुनावणीसाठी सादर केिा आहे .
प्रकल्पाच्या डवरोधात कोणतीही न्यायाियीन खटिा प्रिंडबत नाही आडण / डकंवा कोणतेही डनदे श
नाहीत.

1.2 प्रकल्पाचे संविप्त िणिन
१.२.४ प्रकल्पाचे स्थान
प्रकल्पाचे स्थळ हे गट हृमां क ३३२ ए/३३२ बी, गाव - उपळवे, ता - फिटण, डज.सातारा राज्य
महाराष्ट्र येथे आहे . प्रकल्प अक्ां श १७ °५०'४.८२ "उत्तर आडण रे खां श ७४ °२३'१०.९८" पूवि
प्रकल्प स्थळ हे राज्य मागि १४६ (पुसेगाव -फिटण) रस्त्यापासू न ७.५ डकमी अंतरावर आहे . समुद्र
सपाटीपासून उं ची ७२४ मीटर स्स्थत आहे .
प्रकल्पाची जागा फिटणपासून १५ डकमी दू र आहे . पुणे १२५.डकमी दू र आडण सातारा ४४ डकमी दू र
आहे . सवाि त जवळचे रे ल्वे स्थानक फिटण रे ल्वे स्थानक आहे -प्रकल्प स्थळापासून - ५ डकमी दू र.
सवाि त जवळचे डवमानतळ पुणे येथे आहे जे प्रकल्प स्थळापासून ११० डकमी दू र आहे .

प्रकल्पाचे स्थान

१.३ उत्पादन प्रविया
१.४ प्रकल्पासाठी मूलभूत आिश्यकता
१.४.१ कच्चा माल
प्रस्ताडवत डवस्तारीकारनासाठी आवश्यक मूिभूत कच्चा माि
साखर कारखाना:कारखाना क्ेत्रामध्ये ऊस क्मता आडण डसंचन सुडवधा पुरेशा आहे त आडण प्रस्ताडवत डवस्तारीकरण
प्रकल्पासाठी उसाची शाश्वत उपिब्धता सुडनडित करे ि.


डवद्यमान उसाची गरज ७८४००० मेडटर क टन आहे



डवस्तारासाठी उसाची गरज १६१६००० मेडटर क टन असे ि



डवस्तारानंतर उसाची एकूण आवश्यकता: २४०००००० मेडटर क टन

सहवनवमितीचा विस्तार:प्रस्ताडवत सहवीजडनडमिती प्रकल्पाची रचना हं गाम कािावधीत साखर कारखान्याच्या वाफेच्या संपूणि
गरजा पूणि केल्यानंतर अडतररक्त वीज डनडमितीसाठी केिी जाईि. साखरे च्या गाळपासाठी स्टीमची गरज
डवद्यमान २२.५ मेगावॅट आडण प्रस्ताडवत ७७.५ मेगावॅट सहवीजडनडमिती द्वारे पुरविी जाईि.
तक्ता २.३ सहवीजडनडमिती प्रकल्प संडक्प्त डडझाइन पॅरामीटसि
बॉयिर क्मता टीपीएच
दाब, डकिो/सेमी2
तापमान
टबाि इन क्मता, MW
टबाि इन प्रकार
सीझन ऑपरे शन, डदवस
हं गामी ऑपरे शन वापरिेिी
इं धने
ऑफ सीझन ऑपरे शनसाठी
वापरिे जाणारे इं धन
बॉयिर कायिक्मता, %
- बॅगास / बायो-मास / ऊस
कचरा

विद्यमान
११०
८७
५२५
१९.५

प्रस्तावित
३००
११०
५१०
77.5

डबि एक्स्ट्रॅक्शन कम कंडे नडसंग डबि एक्सटर ॅ क्शन कम कंडे स्संग
टाइप
प्रकार
१६०

१६०

बगॅस,

बगॅस,

जतन केिेिे बगॅस,

जतन केिेिे बगॅस,

७०.००, +-२

७०.००, +-२

पाण्याचे तापमान
कॅडप्टव्ह वीज वापर, उत्पादन %
टबो-जनरे टर कायिक्मता, %
वापर पातळी, %

ि.
1
2
3
4
5
6
7
8

१६०
९
९६
पडहल्या वषी % ८०, दु सऱ्या वषी
८५ आडण डतसऱ्या वषी ९० आडण
पुढे

१६०
९
९६
पडहल्या वषी % ८०, दु सऱ्या वषी ८५
आडण डतसऱ्या वषी ९० आडण पुढे

आयटम
हृडशंग दर,टन प्रती तास
उसावर 30% दराने 2 बागासे उत्पादन, टन प्रती तास
बेगाडसिो/हाताळणी उसावर 0.80 %, टन प्रती तास
बगास इं धन म्हणून 28.20% उसावर उपिब्ध, टन प्रती तास)
डवद्यमान 110 टीपीएच बॉयिर, द्वारे वापरिेिे बगासे , टन प्रतीतास (मे.
टन)
बगासे प्रस्ताडवत 300 टन प्रती तास बॉयिर, वापरतीि टन प्रती तास, (मे.
टन)
एकूण बगासे बॉयिर वापरतीि, टन प्रती तास, (मे. टन)
बगॅस जतन / ऑफ सीझन आडण स्लोप बॉयिरसाठी उपिब्ध

सीझन
६२५
१८७.५
१.५
१८६
४२.३ (१६२४३२)
११५.३८ (४४३०५९.२)
१५७.६८ (६०५४९१.२)
२८.३२ (१०८७४८.८)

आसिनी प्रकल्प:आसवनी प्रकल्पाचे डवस्र्तारीकरण ६० डकिो डिटर प्रती डदन ते ११०० डकिो डिटर प्रती डदन सीमोिॅडसस, बी- मोिॅडसस आडण ऊस रस आधाररत प्रस्ताडवत केिा आहे . आसवनी युडनट वाडषिक ३००
डदवस कायिरत असेि.
तपशील

डडस्स्टिरी केिपीडी ची क्मता
कच्चा माि
सी- मोिॅडसस: अल्कोहोिचे सरासरी उत्पादन
(िी/टन)
ऊस रस अल्कोहोिचे सरासरी उत्पादन (िी/टन)
बी- मोिॅडसस : अल्कोहोिचे सरासरी उत्पादन
(िी/टन)
सी- मोिॅडसस मे. टन
ऊस रस मे. टन
एकूण बी- मोिॅडसस मे. टन

विद्यमान
६०

प्रस्तावित
१०४०

सी – मोिॅडसस

सीमोिॅडसस,
बीमोिॅडसस आडण ऊस रस

२६५
८०.७८
३१०

६७९२५
१९३११७१
५०३२२५

१.४.२ जमीन आिश्यकता
एकूण ३८.४३ हे . क्ेत्र एसआयएएि आहे . त्यापैकी सध्याचे साखर कारखाण्यासाठी ४.५ हे . , सह वीज
डनडमि ती ३.५ हे . अआडण आसवनी १.०८ हे . इतक्या क्े त्रावरती आहे . प्रस्ताडवत डवस्तारीकरणासाठी
िागणारी जमीन उिपब्ध आहे .
1.4.3 पाण्याची गरज
साखर, सहडनडमिती आडण डडस्स्टिरी युडनटसाठी कच्च्च्या पाण्याची गरज एसआयएएि च्या आवारात
असलेले पावसाचे पाणीसाठवण तळ्यातून पूणि केिी जाईि.कारखान्याकडे उपिब्ध पाणी साठवण
सुडवधा ९६८०० मी3 आहे . त्यामुळे पुरेशा प्रमाणात पाणी उपिब्ध होऊ शकते.
विद्यमान (सीएमडी): -१०४७


साखर युडनट १३०



घरगुती- २०



सह- डनडमिती- ५०९



डडस्स्टिरी- ३८८

प्रस्तावित (सीएमडी):- ५१८०


साखर डवस्तार :४००



सह- डनडमिती – ९६०



डडस्स्टिरी युडनट – ३७२०



घरगुती -१००

१.४.४ िीज आिश्यकता
एसआयएएिकडे सध्या ११० टीपीएच आडण ३५ टीपीएच क्मतेचे दोन बॉयिर आहे त त्यातून २२.५
मेगावॅट वीज डनडमिती होते. तसेच प्रस्ताडवत डवस्तारीकारानामध्ये ३०० टीपीएच आडण ७५ टीपीएच
दोन बॉयिर बसडविे जाणार आहे त. त्यामुळे साखर, कारखाना, सह वीज डनडमिती आडण आसवनी
प्रकल्पासाठी िागणारी वीज डह सह वीज डनडमिती प्रकल्पातून पुरविी जाईि.
१.४.५ मनुष्य बळ
डवद्यमान प्रकल्पामध्ये २४० मनुष्यबळ आहे . प्रस्ताडवत डवस्तारासाठी एकूण मनुष्यबळाची आवश्यकता
200 व्यक्तींची असेि.८५ % पेक्ा जास्त मनुष्यबळाची गरज स्थाडनक िोकां ना रोजगार दे ऊन पूणि केिी
जाईि. बां धकाम कामासाठी मनुष्यबळाची गरज सुमारे १०० असेि. बां धकाम कामगार जवळच्या
गावां मध्ये राहतीि. बां धकाम कमिचाऱ्यां साठी डनवासी सुडवधेची आवश्यकता राहणार नाही.

1.5 पयाििरण अभ्यास
प्रस्ताडवत डवस्तारीकरणाच्या आसपासच्या भागाचे भौडतक वैडशष्ट्ये आडण डवद्यमान पयाि वरणीय
पररस्स्थतीसाठी सवेक्ण ऑक्टोबर २०२० ते डडसेंबर २०२० या कािावधीत

केिे

आहे .

कारखान्याभोवतािी १० डकिोमीटर पररसरामध्ये पयाि वरण घटक जसे वायु गुणवत्ता, ध्वडन गुणवत्ता,
पाणी गुणवत्ता, माती गुणवत्ता, सामाडजक आडथिक सवेक्ण आडण पयाि वरणशास्त्र यां चा अभ्यास
पयाि वरण मूल्यां कन अहवाि तयार करण्यासाठी केिा आहे
प्रकल्पाच्या उपहृमां च्या पररणामां चे मूल्यां कन करणे आवश्यक आहे , प्राथडमक अभ्यासाचे क्ेत्र
आधारभूत पयाि वरण दे खरे खीसाठी प्रकल्प स्थळाच्या १० डकमीच्या पररघात मानिे जाते.
टोपोशीट स्केि १:५०००० हृमां क ४७ के/५ आडण ४७ के/६ चा अभ्यास स्थाडनक वैडशष्ट्ये, भू डनयंत्रण
डबंदू, अक्ां श, रे खां श आडण उपग्रह प्रडतमां च्या भू-नोंदणीसाठी केिा गेिा.
१.६ हिामान
उद्योगाने प्रकल्प स्थळाच्या सूक्ष्म हवामान डे टाचे मूल्यां कन केिे आहे आडण १ ऑक्टोबर २०२० ते ३१
डडसेंबर २०२० या कािावधीसाठी तापमान, सापेक् आद्रि ता (आरएच), पाऊस, वाऱ्याची गती आडण
अभ्यासाच्या क्ेत्राची वारा डदशा. अभ्यास कािावधी दरम्यान कमाि आडण डकमान तापमानाची सरासरी
अनुहृमे ३२.८००C आडण १७.०००C होती.
साइटवर नोंदविेल्या प्राथडमक आकडे वारीनुसार असे डदसून आिे की अभ्यासाच्या काळात सरासरी
सापेक् आद्रि ता अंदाजे असल्याचे डदसून आिे ३१.५%. वारा डदशा डह पडिम आडण पडिम उत्तर अशी
आहे .

१० वकमी विजा अभ्यास िेि

सभोितालच्या हिेची गुणित्ता
कारखान्याभोवती १० डकिोमीटरच्या डत्रज्यामध्ये आठ स्थानां वर वातावरणीय वायू गुणवत्ता चाचणी
करण्यात आिी. डवश्लेषण पररणामां मधून हे आढळू न आिे डक हवेतीि धुिीकण ( PM10) (PM2.5),
नायटर ोजन ऑक्साईड (NOx) , सल्फरडाय ऑक्साईड (SOx) यां ची मात्रा केंद्रीय प्रदू षण डनयंत्रण
मंडळाने घािून डदिेल्या मानाकानाच्या मयाि देत आढळू न आिे.
सभोितालच्या आिाजाची तीर्व्िता
आवाजाची तीर्व्िता अभ्यासण्यासाठी आठ डठकाणी डनरीक्णे घेण्यात आिी. ध्वनी झोन वगीकरणाच्या
संदभाि त आवाजाचे डनरीक्ण केिे गेिे. डनरीक्ण पररणामां वरून असे डदसून येते की आवाजाची पातळी
केंद्रीय प्रदू षण डनयंत्रण मंडळ यां नी डनधाि ररत केिेल्या मयाि देत आहे .
जल पयाििरण
भूजल गुणित्ता
भूजि गुणवत्ता अभ्यासण्यासाठी सात डठकाणी पाण्याचे नमुने घेण्यात आिे. त्यानुसार सामु ७.३ ते ८.२
दरम्यान आढळिा आहे ,.क्लोराईडचे प्रमाण २२ ते १२२ डमिी /िी या दरम्यान आढळिे , क्लोराईड् सची
डकमान एकाग्रता (२२ mg/l) दयाि चीवाडी येथे डदसून आिी तर जास्तीत जास्त १२२ mg/l चे मूल्य
उपिवे गावात डदसून आिे .
पृष्ठभागािरील पाण्याची गुणित्ता
भूजि गुणवत्ता अभ्यासण्यासाठी सात डठकाणी पाण्याचे नमुने घेण्यात आिे
पीएच- सवि डठकाणी ७.१ ते ८.२ पयंत असते
डीओ- सवि डठकाणी मूल्ये ५.६ ते ५.९ च्या श्रेणीमध्ये नोंदविी जातात
सीओडी -सवि डठकाणी सीओडी मूल्ये १२-२८ पयंत असतात
बीओडी- सवि डठकाणी बीओडी मूल्ये शोधण्यायोग्य मयाि देच्या खािी आहे त
एकूण कोडिफॉमि बॅक्टेररया- सवि डठकाणी एकूण कोडिफॉमि बॅक्टेररया ४ ते ५०० एमपीएन /१०० डमिी
दरम्यान नोंदविे जातात
सीपीसीबी मानकां नुसार पाण्याचे वगीकरण ब श्रेणीत केिे जाते
जैविक पयाि िरण:

क्ेत्रीय सवेक्ण आडण जमीन वापराच्या नकाशावर आधाररत, वनस्पतींचे ७ स्थान, प्रकल्प स्थळाच्या
आत (A) प्रकल्पाच्या बाजूिा तिावाजवळ (B), राजापूर धरणाजवळ (C), बाणगंगा नदीजवळ (D),
गावाजवळ श्रीपणवन (E), राखीव जंगिाजवळ उगिेचीवाडी (F) आडण उत्तर -पडिम डदशेिा (G) ची

पश्चिम तदायफ हे क्षेत्रामधे १० डकमीच्या पररघात क्ेत्रातीि वनस्पती आडण प्राण्यां च्या अभ्यास करण्यात
आिा. बहुतेक क्ेत्र मोकळे , गवत, खुिे झाडी आडण जमीन आडण कृषी क्ेत्र आहे .
अभ्यासामध्ये एकूण ६९ वनस्पती प्रजाती आहे त ज्यात ३८ झाडे , ४ पाम, १४ झुडपे, ५ वनौषधी, ४ घास
समावेश आहे .
सामावजक आवथिक स्स्थती
जनगणना २०११ नुसार’ अभ्यास क्ेत्रामध्ये (प्रकल्प स्थळापासून १० डकमी डत्रज्या) हाताळताना एकूण
३२ गावे आश्चण िोकसंख्या ५८२३३ आहे . एकूण घरां ची संख्या १२६१९ इतकी आहे . पुरुष िोकसंख्या
२९४८८ आहे आडण मडहिां ची िोकसंख्या २८७४५ आहे .अभ्यास क्ेत्रात सवाि डधक िोकसंख्या बुध
गावात आहे (५८२८). अभ्यासाच्या क्ेत्रात १२६१९ कुटुं बे आहे त आडण अभ्यासाच्या क्ेत्रात प्रत्येक
कुटुं बाचा सरासरी आकार ५ कुटुं ब आहे
पयाििरण व्यिस्थापन योजना
पयाि वरण व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) अंमिबजावणी आडण ऑपरे शनि डहृयाकिापां च्या दरम्यान
अंदाडजत प्रभाव आडण शमन उपायां मधीि एक आवश्यक दु वा प्रदान करते. पयाि वरणीय दु ष्पररणाम
टाळण्यासाठी डकंवा कमी करण्यासाठी प्रकल्पाच्या अंमिबजावणी आडण ऑपरे शन दरम्यान केल्या
जाणाऱ्या शमन, दे खरे ख आडण संस्थात्मक उपाययोजना आडण उपाययोजना िागू करण्यासाठी
आवश्यक असिेल्या कृतींची EMP रूपरे षा दे ते.
िायू प्रदू षण वनयंिण उपाय
वनस्पती क्ेत्रामध्ये आडण त्याच्या सीमेपिीकडे हवा वायू, धूर आडण धूळ कणां मुळे डबंदू स्त्रोत डकंवा क्ेत्र
स्त्रोतापासू न उद्भवते. पॉइं ट स्त्रोत बॉयिर आडण डी.जी.िा जोडिेिे स्टॅ क असतीि. सेट करते. क्ेत्र
स्त्रोत रसायने , उत्पादन डकंवा कच्चा माि साठवण्यापासून असेि.
तक्ता २.८ उपयुक्तता उत्सजिन आडण त्याचे डनयंत्रण उपाय
ऑपरे शनचे िेि

Sr. No.
विद्यमान
१

११० टीपीएच बॉयिर

२

डडस्स्टिरी बॉयिर – ३५ टीपीएच

३

डीजी सेट्स (१०००*२ केव्हीए)

िायू प्रदू षण कमी करण्याचे उपाय
सीपीसीबीच्या डनकषां नुसार ७० मीटर स्टॅ क उं ची आडण
ईएसपी प्रदान केिे गेिे आहे
सीपीसीबीच्या डनयमां नुसार इमारतीच्या छतावरीि ६ मीटर
स्टॅ क उं ची, डजथे ती स्थाडपत केिी आहे

प्रस्ताडवत
ईएसपीसह सीपीसीबीच्या डनकषां नुसार १०० मीटर स्टॅ क उं ची

१

प्रस्ताडवत ३०० टीपीएच बॉयिर

२

प्रस्ताडवत डडस्स्टिरी बॉयिर ७५ टीपीएच

८५ मीटर स्टॅ क उं ची ईएसपी सह सीपीसीबी डनयमां नुसार प्रदान

३

Co2

डकण्वन प्रडहृया CO2 plant

प्रदान केिी जाईि
केिी जाईि

जल प्रदू षण:
साखर आडण सह वीज डनडमिती: साखर आडण सह वीज डनडमिती प्रकल्पातून तयार होणारे ११६७ घन मी
/डदन इतके सां डपाणी हे १२५० घन मी /डदन क्मतेच्या सां डपाणी प्रडहृया केंद्रामध्ये प्रडहृया करून
हररतपट्टासाठी वापरिे जाईि.
डडस्स्टिरी: डडस्स्टिरी डह डझरो डिस्िड डडस्चाजि युडनट असेि. प्रकल्पातून तयार होणारे स्पेंड वॉश
एमईई मध्ये प्रडहृया करून कन्डे नसेट सीपीयूमध्ये प्रडहृया केिी जाईि. आडण घट्ट झािेिा स्पेंड वॉश
बॉयिरमध्ये बगॅस बरोबर जाळिा जाईि
ध्वनी िातािरण
बां धकाम टप्प्यात आवाज डनयंत्रण उपायां मध्ये बां धकाम उपकरणां वर कॅप्सची तरतूद आडण
उपकरणां ची डनयडमत दे खभाि करणे समाडवष्ट् आहे . आवाजाची पातळी ८५ डीबी (ए) च्या आत
ठे वण्यासाठी उपकरणे व्यवस्स्थत ठे विी जातीि. जेथे शक्य असे ि तेथे सायिे सर आडण मफिरसह
उपकरणे पुरविी जातीि. उच्च आवाज डनमाि ण करणारी कामे केवळ डदवसाच्या वेळेपुरती मयाि डदत
असतीि. ग्रीनबेल्ट डे व्हिपमेंट बां धकाम टप्प्यापासूनच हाती घेण्यात येईि. पुढे, उच्च आवाजाच्या
डठकाणी तैनात कामगारां ना इअर प्लग, इअर-मफ इत्यादी आवश्यक संरक्क साधने पुरविी जातीि.
पाण्याची गुणित्ता पयाििरण
प्रकल्पाच्या बां धकाम आडण पररचािन टप्प्यादरम्यान भूजि/ पृष्ठभागावरीि दू डषतता कमी
करण्यासाठी जास्तीत जास्त काळजी घेतिी जाईि. अस्वच्छ कााँ हृीट बेस साइटवरून वाहून जाणे
पावसाळ्यात टाळिे जाईि. औद्योडगक प्रडहृयेतून डनमाि ण होणाऱ्या सां डपाण्यावर ईटीपी मध्ये प्रडहृया
केिी जाईि आडण त्यानंतर डनयडमत पाण्याच्या गुणवत्तेची चाचणी केिी जाईि. उपचाररत सां डपाणी
शेतातीि शेतात/ ग्रीनबेल्टच्या डवकासामध्ये वापरिा जाईि.
जैविक पयाििरण
बां धकाम डहृयाकिाप फक्त डदवसाच्या तासां पुरते मयाि डदत असणे आवश्यक आहे आडण वन्यजीव
डहृयाकिाप डशगेिा असताना सकाळी आडण संध्याकाळी कामगार आडण वाहनां च्या हािचािींवर
पूणिपणे बंदी घािणे आवश्यक आहे .
कामगारां ना डशकार न करणे, झाडे जाळणे, रस्त्यावरीि वाहन चािवणे, वेग वाढवणे, स्थाडनक
रडहवाशां शी अयोग्य वागणूक यासारख्या गोष्ट्ी आडण काय करू नये याची माडहती डदिी पाडहजे .

घनकचरा व्यिस्थापन

घनकचरा वनवमिती आवण व्यिस्थापन
No.

कचरा आवण प्रमाण

कचऱ्याचा
प्रकार

एकूण

विद्यमान प्रस्तावित

युवनट

उपचार

विल्हे िाट

गैर-घातक कचरा
१

बगासे

२

डचखि दाबा

३१३६०

बगासे राख

३

२३५२००

७२००००

टीपीए

६४६४०

९६०००

टीपीए

४७०४

९६९६

१४४००

टीपीए

७२००

३६२५२

४३४५२

टीपीए

४

उतार बॉयिर
राख उडािा

५

ईटीपी गाळ

२

६

यीस्ट गाळ

५

४८४८००

५

७

८०

८५

टीपीडी
टीपीडी

सहवनवमितीमध्ये इं धन
म्हणून िापरले जाते
कंपोस्ट

शेतकऱ्यािा डवकिा

-

वीट उत्पादकािा डवकिे
जाईि

--

वीट उत्पादकािा डवकिे
जाईि

-

माती कंडडशनर म्हणून
वापरिे जाते
जाळण्याच्या बॉयिरमध्ये
जाळिे

-

कोजेन बॉयिरमध्ये बनि

-

घातक कचरा
७

5.1- वापरिेिे
तेि

३

६

९

केएि/वषि.

कॉपोरे ट पयाििरण जबाबदारी (सीईआर) योजना
एकूण प्रकल्पाचा खचि रु. ९५० कोटी. एकूण खचाि च्या ०.५०% ते रु. अंदाजे ४.७५ कोटी कंपनीने रु.
सीईआर फंड म्हणून ४.७५ कोटी. हे पडहल्या ५ वषां त खचि केिे जातीि.
पयाििरण व्यिस्थापनासाठी तरतूद:
पयाि वरण व्यवस्थापन योजनेच्या अंमिबजावणीसाठी कंपनीकडून पुरेशी तरतूद केिी गेिी आहे .
डनयंत्रण व उपाययोजनां च्या यशस्वी दे खरे खीसाठी आडण अंमिबजावणीसाठी पयाि वरणीय सुरक्ा
रक्णासाठी आडण आवती खचाि वर एकूण गुंतवणूक दे ते.
पयाि ि रण व्यिस्थापनासाठी तरतू द
अनुहृ

पयाििरणीय पै लू

भांडिली खचि
लाखात

बांधकाम टप्पा
धूळ दडपण्यासाठी पाणी डशंपडणे
1

आिती खचि लाखां मध्ये.
(िावषिक)

-

२.००

2

कामगारां ना डपण्याचे पाणी व स्वच्छता सुडवधा

०

०.५०

3

वातावरणीय वाताच्या गुणवत्तेचे परीक्ण करणे
साठी
PM10, PM2.5, SO2 and NOX

-

०.५०

4

ध्वनी पातळी दे खरे ख

5

कामगारां ची आरोग्य तपासणी

-

०.२५
०.२५

५.०

३.५०

३००
२५०

१०

३००

५

ईटीपी अपग्रेडेशन

२५०

१५

एम.ई.ई.

५००

१०

कंडे नसेट पॉडिडशंग युडनट (सीपीयू)

३००

१०

3

घनकचरा व्यवस्थापन

३०

५

4

ग्रीन बेल्ट डवकास

५०

५

5

पयाि वरण दे खरे ख (स्टॅ क, वातावरणीय हवा, पाणी
आडण माती आडण आवाज) आडण हवामानशास्त्र

४.४५

7

रे न वॉटर हावे स्स्टं ग

५०

२

9

आरोग्य आडण सुरक्ा

५

१

10

ऑनिाईन दे खरे ख प्रणािी

१५

२

एकूण

२०२०

७९.४५

ऑपरे शन टप्पा
1
हवा उत्सजिन डनयंत्रण
स्टॅ क
ईएसपी
सीओ 2 प्लां ट
2

१०

पाणी व सां डपाणी व्यवस्थापन

