
 

 

 

  

 

 

 

इथेनॉल/ईएनएची उत्पादन क्षमता १०५ किलो कलटर प्रकि किन (धान्यावर 

आधाररत), १० किलो कलटर प्रकि किन (माल्ट), सह वीज नननमिती प्रकल्प ४ 

मगेावटॅ (कॅनटटव्ह जनरेशन), ५ टन प्रिी  किन कॉनि ऑइल प्रकल्प आनि ७५ 

टन प्रिी  किन कार्िन डाय ऑक्साईड व डीडीजीएस च्या ८० टन प्रिी  किन 

उप-उत्पादन 

टलॉट क्र. E- 1/5A, 1/5B र्ारामती औद्योनगक क्षेत्र ताांदळुवाडी, ता. 

र्ारामती, नज. पिु,े महाराष्ट्र 

 

द्वारा, 
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कार्यकारी साराांश 

१.० प्रकल्प थोडक्र्ात 

कॅपोनवटेझ प्रायव्हटे नलनमटेड (सीपी एल) याांनी १०५ किलो कलटर प्रकि किन (धान्य आधाररत), १० किलो कलटर प्रकि 

किन (माल्ट), ४ मगेावटॅचा सह वीज नननमिती प्रकल्प, ५ टन प्रिी किन कॉनि ऑइल आनि ७५ टन प्रिी किन कार्ोन डाय 

ऑक्साईड व डीडीजीएसच्या ८० टन प्रिी किन उप-उत्पादन करण्याचा ननििय घतेला आह.े 

२.० प्रकल्पाचे स्थान 

हा प्रकल्प टलॉट क्र. E- 1/5A, 1/5B र्ारामती औद्योनगक के्षत्र ताांदळुवाडी, ता. र्ारामती, नज. पिु,े महाराष्ट्र येथे 

प्रस्तानवत आह.े प्रश्तानवत प्रकल्पासाठी लागिारी जमीन कारखान्याच्या ताब्यात आह.े प्रकल्प स्थळाचे भौगोनलक 

स्थान १८°११'४६.९५ "उ आनि ७४°३६'३०.६८" प ू आह.े प्रकल्प स्थळाच्या १० नकमी अभ्यास क्षेत्रात इको-

सेन्सेनटव्ह झोन, र्ायोस्फीअर ररझव्हि, राष्ट्रीय उद्याने आनि वन्यजीव अभयारण्ये नाहीत. प्रकल्प स्थळाची पयािवरि 

माांडिी खालीलप्रमाि ेआह.े 

तक्ता १: प्रस्तावित प्रकल्प स्थळ आवि १०वकमी विज्रे्च्र्ा परीसरातील पर्ायिरिीर् माांडिी 

क्र. तपशील तपशील 

१. लोकवस्ती गिशे नगर: उत्तर – पवूि च्या नदशनेे १.१८ नकमी 

वांजारवाडी: पवूि- उत्तर – पवूि च्या नदशनेे १.५ नकमी 

ताांदळुवाडी: दनक्ष-पनिम च्या नदशनेे १.५८ नकमी 

घाडगेवस्ती: दनक्षिच्या नदशनेे १.२६ नकमी  

२. 

 

जवळचे रेल्वे जांक्शन ताांदळुवाडी: दनक्षि - पनिम  च्या नदशनेे १.९ नकमी 

र्ारामती: दनक्षि - पनिम  च्या नदशनेे १०.७ नकमी 

३. जवळचा रेल्वमेागि ०.४ नकमी पनिमकेडे 

४. जवळचे नवमानतळ र्ारामती नवमानतळ: उत्तर - पनिम च्या नदशनेे ३.७२ नकमी 

५. जवळचे आयएमडी स्टेशन र्ारामती: दनक्षि - पनिम च्या नदशनेे ५.९ नकमी 

६. जवळील जलाशय गिशे नगर जवळील जलाशय: पवूकेडे ०.२ नकमी 

कऱ्हा नदी: दनक्षि - पनिम च्या नदशनेे ५.९ नकमी 

नीरा डावा कालवा: दनक्षि - पनिम च्या नदशनेे ५.३९ नकमी 

७. जवळचा रस्ता एमआयडीसी रस्ता - पवूकेडे ०.०३ नकमी 

८. जवळचा महामागि राज्य महामागि ६८ (र्ारामती-नभगवि रोड): पवूकेडे १ नकमी 

९. पयािवरिीय सांवदेनशील क्षेत्र / ररझव्हि 

र्ायोस्फीअर 5 नकमी / ररझव्हि फॉरेस्ट 

काहीही नाही  

नचांकारा वन उद्यान: दनक्षि - पनिम च्या नदशनेे ०.५ नकमी 
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 आकृती १: एमआरएसएसी नकाशािर प्रस्तावित प्रकल्पाचे स्थळ दशयवििारा नकाशा 

Project location, 
Tandulwadi 
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आकृती २: सीमा वनदेशाांकासह प्रकल्प स्थळाची गूगल प्रवतमा 
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आकृती ३: कारखाना माांडिी
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३.० प्रकल्पाची मावहती थोडक्र्ात 

तक्ता २: एकावममक प्रकल्पाची ठळक िैवशष््टरे् 

तपशील तपशील 

प्रकल्प 

इथेनॉल/ईएनएची उत्पादन क्षमता १०५ किलो कलटर प्रकि किन (धान्यावर 

आधाररत), १० किलो कलटर प्रकि किन (माल्ट), सह वीज नननमिती प्रकल्प ४ मगेावटॅ 

(कॅनटटव्ह जनरेशन), ५ टन प्रिी किन कॉनि ऑइल टलाांट आनि ७५ टन प्रिी किन 

कार्िन डाय ऑक्साईड व डीडीजीएसच्या ८० टन प्रिी किन उप-उत्पादन 

स्थान 
टलॉट क्र. ई- १/५ए, १/५र्ी र्ारामती औद्योनगक क्षेत्र ताांदळुवाडी, ता. र्ारामती, 

नज. पिु,े महाराष्ट्र. 

स्क्रीननांग श्रेिी 

(अनधसचुना २००६ व 

त्यातील सधुारनानसुार ) 

५ (जी) – "नडनस्टलरीज" 

श्रेिी: “र्ी” (नॉन-मोलासीस नडनस्टलरीज <२०० केएलडी) 

प्रकल्पाच्या जागचेा जमीन 

प्रकार 
प्रस्तानवत प्रकल्प स्थळच औद्योनगक क्षेत्रात येत े

उत्पादन 

आरएस/एए / ईएनए /इथेनॉल क्षमता: १०५ किलो कलटर प्रकि किन  

माल्ट: १० किलो कलटर प्रकि किन 

सहवीज नननमिती प्रकल्प: ४ मगेावटॅ 

कॉनि ऑइल टलाांट: ५ टन प्रिी किन 

उप-उत्पादन 
सीओ2: ७५ टन प्रिी किन (औद्योनगक पेय ग्रेड/ कोरड्या र्फािसाठी) 

डीडीजीएस: ८० टन प्रिी किन 

मलूभतू कच्चा माल 
ताांदळू: २३८.१० टन प्रिी किन 

मका: २५० टन प्रिी किन 

ऑपरेशनचे नदवस ३३० नदवस 

एकूि टलॉट क्षेत्र ७.९४ हके्टर.  

नहरवा पट्टा २.६२ हके्टर. (एकूण भखूडं क्षेत्राच्या ३३%) 

पाण्याची गरज 

एकूि पाण्याची गरज: ७८८ घन मी. प्रकि किन 

औद्योनगक: ७८३ घन मी. प्रकि किन 

घरगतुी: ५ घन मी. प्रकि किन 

पाण्याचा स्रोत एमआयडीसी, र्ारामती (परवानगी प्राप्त झालेली आह)े 

र्ॉयलर ४० मगेावाट टीजी सह ४० टन प्रिी तास 

नचमिी नचमिीची उांची: (इलेक्रो स्टॅनटक प्रीसीपीटेटरसह) 40 मी 

वाफेची गरज ३५.० टीपीएच 

डीजी सेट ५०० केव्हीए*२ 
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र्ॉयलरसाठी इांधन 

भसु्सा आनि कृषी कचरा: ३३७ टीपीडी नकां वा 

कोळसा: १६० टीपीडी 

(पावसाळ्यात कृषी कचऱ्याची कमतरता आनि ओलावा समस्या असल्यास पयाियी 

इांधन) 

वीज आवश्यकता 
र्ाांधकाम टटपा: ३०० ते ५०० केडब्लू (स्त्रोत्र: राज्य नवद्यतु मांडळ) 

पररचलन टटपा: ३ मगेावटॅ (स्वतःचा सहवीज नननमिती प्रकल्प) 

कुशल आनि अकुशल 

कामगार 

र्ाांधकाम टटपा: १००  

पररचलन टटपा: ७७ (कुशल आनि अकुशल) 

प्रकल्पाची एकूि नकां मत १२३.२१ कोटी 

ईएमपी भाांडवली खचि ३.७८ कोटी 

सीईआर खचि १.८४ कोटी (ग्रीनफिल्ड प्रकल्प: एकूण प्रकल्प खर्ााच्या १.५%) 

एकूि साांडपािी नननमिती एकूि साांडपािी नननमिती: १६०८ घन मी प्रनत नदवस  

स्पेंट वॉश: ६७५ घन मी प्रनत नदवस (एमईई त्यानांतर ड्रायर) 

एकूि साांडपािी: ७०० घन मी प्रनत नदवस (सीपीय)ु 

घरगतुी: ४ घन मी प्रनत नदवस (सेनटटक टाकी) 

सीपीय ूक्षमता ७०० घन मी प्रनत नदवस 

घन आनि घातक कचरा 

नननमिती 
वापरलेले अवशीस्त तेल (५.२): ०.०५ किलो कलटर प्रकि मनहना   (वांगि म्हिनू 

पनु्हा वापरलेले) 

कोळशाची राख: ५६ टन प्रिी  किन  (ननमािि झालेली राख वीट उत्पादकाांना नवकली 

जाईल) 

कृषी आधाररत राख: १० टन प्रिी  किन(खत म्हिनू वापरले जाईल) 
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४.० प्रवक्ररे्चे िियन 

 

 

आकृती ४: वडवस्िलरीसाठी फ्लोचािय तर्ार करण्र्ाची प्रवक्रर्ा 

 

 

 

 

 

 

५.० पर्ायिरिाचे िियन 
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तक्ता ३: आधारभूत देखरेख मापदांड आवि िारांिारता 

घिक मापदांड िारांिारता वनरीक्षि 

हवचेी गिुवत्ता 

१६ नोव्हेंर्र २००९ च्या 

NAAQS नसुार: सकु्ष्म 

धलूींकि२.५, सकु्ष्म धलूींकि१०, 

एसओ२, एनओएक्ष 

११ स्थाने - जवळपास प्रभाव झोन 

२४ तास नमनुे 

३ मनहन्याांसाठी आठवड्यातनू दोनदा 

सवि मापदांड NAAQS मानकाांमध्ये आहते. 

हवामानशास्त्र 

वाऱ्याचा वगे, वाऱ्याची नदशा, 

तापमान, सापेक्ष आर्द्िता आनि 

पाऊस 

मायक्रोप्रोसेसर आधाररत हवामान दखेरेख 

स्टेशन - अभ्यासाच्या कालावधीसाठी 

सतत तानसका रेकॉनडिंग. IMD - नाांदडे 

येथनू सरासरी वानषिक हवामानशास्त्र डेटा 

सारखा दयु्यम डेटा गोळा केला गलेा. 

मानसक एकूि वानषिक सरासरी पाऊस ५३१ नममी 

(आईएमडी र्ारामती १९८१ - २०१०) 

सवािनधक नोंदलेले तापमान: ४२0C 

सवाित कमी नोंदलेले तापमान: ८.९0C 

ध्वनीर्ी पातळी आवाजाची पातळी: डीर्ी (ए) 
१ स्थान - प्रकल्प साइट 

८ नठकािे - जवळचे गाव (प्रभाव क्षेत्र) 

नदवसाच्या वळेी जास्तीत जास्त आवाजाची पातळी ७१.२ 

डीर्ी (ए) आनि रात्रीच्या वळेी ६६.३ डीर्ी (ए) होती जी 

प्रकल्पाच्या नठकािी पानहली गलेी. प्रकल्पाचे स्थळ ह े

औदयोनगक क्षेत्रात असल्यामळेु ध्वनीची पातळी जास्ती 

आढळून आली आह.े नदवसाच्या वळेी नकमान आवाजाची 

पातळी नवद्या नगरीत ४८.६ डीर्ी (ए) होती आनि रात्रीच्या 

वळेी नकमान आवाज पातळी ४१.१ डीर्ी (ए) र्ायजी नगर 

येथे होती, कारि ह ेदोन्ही ग्रामीि ननवासी क्षेत्र आहते. 

पाण्याची गिुवत्ता 
भौनतक, रासायननक आनि 

जनैवक मापदांड 

९ नठकाि े- भजूल 

४ नठकािे - पषृ्ठभाग पािी 

भूजल: एकूि ५ गावां मध्य े पाण्यात नवरघळिारे घन 

पदाथिंच े प्रमाि सवाित जास्त आढळले. र्ारामती मधील 

घतेलेल्या पाण्यात नवरघळिारे घन पदाथिंच े प्रमाि व 

पाण्याची कनठनता सवाित जास्त म्हिजे ७१५ एमजी/ली. 

आनि ३२९.२६ एमजी/ली. आढळली. 
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भूतलािरील पािी: 

नीरा दावा कालवा व र्ारामती नवमानतळा जवळील 

जलाशय अ वगीकरि तर गिेश नगर मधील  ओढ आनि 

कऱ्हा नदी र् वगीकरिच्या अांतगित येतात. 

माती गिुवत्ता BIS मानकाांनसुार 
८ नठकाि े- जवळपासची गावे 

अभ्यासाच्या काळात एकदा 

अभ्यासा दरम्यान अस े लक्षात आले नक पररसरातील 

मातीची गिुवत्ता मध्यम प्रतीची आह.े 

जनैवक पयािवरि वनस्पती आनि प्रािी पयािवरि  
एकदा अभ्यास कालावधीत. 

१० किमी किजचे्र्य अभ्र्यस क्षेियि     

नलांर्, र्ाभळू, तरवड, र्ोर, साग इ. 

मोर, नटटवी, र्गळा, पोपट इ. 

सामानजक –

पररनस्थती 

लोकसांख्या, नलांग गिुोत्तर, 

उत्पन्न, नशक्षि, राहण्याच्या 

सनुवधा इ. 

एकदा अभ्यास कालावधीत. 

२०११ च्या जनगिने नसुार 

स्वच्छतेच्या सनुवधा असमाधानकारक आहते, जवळजवळ 

सवि खडेे आनि शहरात वीज परुवठा सनुवधा उपलब्ध आह,े 

नपण्याच्या पाण्याच ेस्त्रोत मखु्यतः नळ पािी योजना आह,े 

प्राथनमक आरोग्य कें र्द्ाच्या दृष्टीने वदै्यकीय सनुवधा आनि 

ग्रामीि भागातील प्राथनमक आरोग्य उपकें र्द् े चाांगली 

आहते. 
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६.० अपेवक्षत पर्ायिरिीर् पररिाम 

प्रस्तानवत प्रकल्पाच्या कायािमळेु अपेनक्षत पयािवरिीय पररिाम खालील तक्ता ४ मध्य ेनदले आहते 

तक्ता ४: अपेवक्षत पररिाम 

पर्ायिरिीर् पैलू अपेवक्षत पररिाम 

वयर् ूपयािवरि वनस्पिी सषृ्टी व प्रयणी सषृ्टी र्यांवर प्रभयव, मयिीवर प्रभयव, सभोवियलच्र्य 

जनजीवनयवर प्रभयव. 

जल पयािवरि औद्योनगक आनि घरगतुी साांडपािी नननमिती. 

माती गिुवत्ता घातक/ घनकचऱ्याची अयोग्य नवल्हवेाट लावल्यामळेु जनमनीवर होिारे पररिाम. 

जकैवि पर्यावरण ियरखयन्र्यिनू िोणियही प्रियरर्े  सयांडपयणी, व इिर प्रिकूिि पयणी बयहरे सोडले 

जयणयर नयही. हररि पट्टय कविकसि िरण्र्यि र्ेईल   

सामानजक पयािवरि पयर्यभिू सकुवधय कवियस सांिभयाि शकै्षकणि पयिळी, आरोग्र् सकुवधय इ .क्षेियर्य 

कवियस होईल 

आनथिक पयािवरि प्रदशेाच्या अथिव्यवस्थेवर सकारात्मक पररिाम होिार आह,े कारि मोठ्या प्रमािात 

धान्य, ताांदळाची कुशी इत्यादी खरेदी केल्यामळेु ग्रामीि अथिव्यवस्थेला मोठी 

चालना नमळेल. 

ध्वनी पयािवरि प्रकल्प क्षेत्रात ध्वनीच्या पातळीत नकरकोळ वाढ. 

७.० पर्ायिरिीर् देखरेख कार्यक्रम 

तक्ता ५: पर्ायिरि वनरीक्षि िेळापिक 

पर्यावरण पैलू घटक वयरंवयरतय पद्धती 

कपण्र्यर्े पयणी 

 

कपझोमकेिि वले पयणी परीक्षण  व 

ियरखयन्र्यिील कपण्र्यच्र्य       

पयण्र्यच्र्य गणुवत्तरे्े परीक्षण. 

मयकसि, किकिर् पक्ष 

लॅबोरेटरी कनरीक्षण 

आर्. एस. 

१०५००:२०१२  

औद्योकगि वयपरयर्े  

पयणी 

पयण्र्यर्े सवासयमयन्र् मयनिे मयकसि, किकिर् पक्ष 

लॅबोरेटरी कनरीक्षण 

मयनि पद्धिी नसुयर 

औद्योकगि 

सयांडपयणी 

महयरयष्ट्ि प्रििूण कनर्ांिण मांडळयच्र्य 

कनिशेयनसुयर 

मयकसि, किकिर्  लॅबोरेटरी 

कनरीक्षण  

मयनि पद्धिी नसुयर 

हवय 

 

अकिररक्त मयपिांड, महयरयष्ट्ि प्रििूण 

कनर्ांिण मांडळ नसुयर 

ियरखयनय व पररसरयिील  

िोन-िीन किियणी हवरे् े

परीक्षण िरयवे 

आ एस :  ५१८२ 

ियमयर्ी जयगय 

िखेरेख 

ध्वनी,  ियपमयन पयिळी मयकसि, किकिर् लॅबोरेटरी 

कनरीक्षण  

- 
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पर्यावरण पैलू घटक वयरंवयरतय पद्धती 

कर्मणी  परीक्षण 

 

अकिररक्त मयपिांड, व  महयरयष्ट्ि 

प्रििूण कनर्ांिण मांडळ आकण 

कनवडणिू आर्ोगयने आिशेयवरून 

मयकसि िखेरेख 

ऑनलाइन स्टॅक मॉननटररांग 

नसनस्टम र्सवावी. 

आ एस:  ५१८२. 

ध्वनी परीक्षण  ध्वनी पयिळी (डेकसबल) 

 

५ किियणी 

मयकसि, किकिर् पक्ष 

लॅबोरेटरी कनरीक्षण 

मयकसि 

आरोग्र् 

िपयसणी  

ियरखयनय ियर्िय व इिर व 

वदै्यिीर् िरििुी (रोजगयरय पवूी व 

नांिर). 

प्रिल्प ियर्ा ियळयि 

वयकिाि. 

-- 

आिीर्ािी 

अनग्नशमन सारखी 

तयारी 

आग आनि स्फोटाांच्या धोक्याांची 

काळजी घणे्यासाठी अनग्नसरुक्षा 

आनि सरुक्षा उपाय, त्याांचे 

मलू्याांकन आनि त्याांच्या 

प्रनतर्ांधासाठी पावले. 

ऑपरेशन टटटयात मानसक मॉक नड्रल रेकॉडि, 

साइटवर आपत्कालीन 

योजना, ननवािसन 

योजना. 

 

८.० अवतररक्त अभ्र्ास 

खालील अनतररक्त अभ्यास एमओईएफसीसी, नवी नदल्ली याांनी जारी केलेल्या सांदभि अटींच्या सांदभाित केले जािार 

आहते. 

 जनसनुाविी  

 व्यावसानयक जोखमीचे मलू्यमापन  

९. प्रकल्प फार्दे 

 स्पेंट वॉशमध्ये असलेले पोषक र्द्व्ये डीडीजीएस मध्य ेरूपाांतररत केली जातील व त्याचा वापर गरुाांचे खाद्य/ 

कुक्कुट पालनामध्ये खाद्य म्हिनू केला जाईल. 

 मोठ्या प्रमािात धान्य, ताांदळाची भसु्सा इत्यादी खरेदी केल्यामळेु ग्रामीि अथिव्यवस्थेला चालना नमळेल. 

 प्रस्तानवत प्रकलप् हा प्रदषूिमकु्त असेल कारि तेथे कोित्याही प्रकारच ेप्रदनूषत स्रोत र्ाहरे सोडल ेजािार 

नाही. त्यामळेु हा पयािवरिपरूक प्रकल्प आह.े 

 नडनस्टलरीचे उद्दीष्ट स्टीम वापर आनि वीज वापराच्या र्ार्तीत यनुनटची ताांनत्रक कायिक्षमता सधुारि ेआह े

 एकूि १८४ लाख कॉपोरेट पयािवरि जर्ार्दारीसाठी समनपित केले जातील 
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१०. पर्ायिरि व्र्िस्थापन र्ोजना 

आजरू्ाजचू्या पयािवरिावर प्रकल्पाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी कारखान्याद्वारे खालील शमन उपायाांचा अवलांर् केला 

जाईल. 

तक्ता ६: विविध पर्ायिरिीर् गुिाांसाठी ईएमपी 

पर्ायिरिीर् गुिधमय शमन उपार् 

हिा गुिित्ता 

व्र्िस्थापन 

प्रवक्रर्ा उमसजयन 

वीओसी उत्सजिनाची शक्यता टाळण्यासाठी सांपिूि प्रनक्रया र्ांद नस्थतीत केली जाईल.  

इतर  उमसजयन 

 डी.जी. सेट ही स्टँडर्ाय व्यवस्था असेल आनि केवळ वीज अपयशाच्या वळेी 

वापरली जाईल. 

 इलेक्रोस्टॅनटक प्रीसीपीटेटरसह र्ॉयलर स्टॅकला ४० मीटरची परेुशी स्टॅक उांची 

प्रदान केली जात े

 मखु्य कच्चा माल आनि उत्पादन आिले जाईल आनि रस्त्याने झाकलेल्या 

र्ांदरात पाठवल ेजाईल. 

 वाहनाांच्या रस्त्याांवरील धळू दडपशाही ननयनमत अांतराने केली जाईल. 

पािी आवि 

साांडपािी 

व्र्िस्थापन 

 प्रस्तानवत नडनस्टलरी "नझरो नलनक्वड नडस्चाजि" तांत्रज्ञानावर आधाररत असेल. 

 प्रस्तानवत नडनस्टलरी: रॉ नस्टलेज/ स्पेंट वॉश ६७५ टीपीडी, नवनवध यनुनट्समधनू 

एकूि साांडपािी नननमिती ७१४ सीएमडी असेल त्यापैकी धान्यावर आधाररत 

नडनस्टलरी ७०० सीएमडी, माल्ट आनि सीओ २ टलाांट १० सीएमडी असेल 

आनि घरगतुी नक्रया ४ सीएमडी असेल. 

 रॉ  स्पेंट वॉश डीकें टरला पाठवला जाईल आनि त्यानांतर एमईई आनि ड्रायर नांतर 

डीडीजीएस तयार केला जाईल. 

 स्पेंट लीस, ब्लो डाउन आनि कां डेन्सेट ७०० सीएमडी क्षमतेच्या सीपीयमूध्ये 

प्रनक्रया केली जाईल आनि प्रनक्रया केलेल्या पाण्याचा पनुवािपर केला जाईल. 

प्रनक्रया केलेल्या पाण्याचा पनुवािपर/ग्रीनर्ेल्ट नवकास आनि नसांचन मध्ये केली 

जाईल 

 घरगतुी साांडपािी अांशतः नवद्यमान ईटीपीमध्ये आनि अांशतः सेनटटक टाकीद्वारे 

सोक नपटसह प्रनक्रया केली जाईल. 

 पावसाळी हांगामात वादळी पाण्याचे योग्य ननचरा परुवले जाईल जिेकेरून 

वादळाचे पािी साांडपाण्यात नमसळू नय.े 

 पािलोट के्षत्रातनू पावसाचे पािी साठवले जाईल 
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आिाज व्र्िस्थापन  ध्वनी प्रदषूि कमी करण्यासाठी सवि उपयकु्तताांसाठी र्ांद खोली प्रदान केली 

जाईल. 

 डी.जी सेटला ध्वननक सांलग्नक प्रदान केले जाईल. 

 वाहतकुीचा मकु्त प्रवाह राखला जाईल. टलाांटची उपकरि े चालवताना 

इअरमफचा वापर केला जाईल. 

 ध्वनी पातळी कमी करण्यासाठी मशीनची योग्य दखेभाल, तेल लाविे आनि 

ग्रीनसांग करिे आवश्यक आह.े 

 आवाजाची पातळी कमी करण्यासाठी वनस्पतीच्या पररघाभोवती ग्रीनर्ेल्ट 

नवकनसत केले जाईल. 

दुगंधी  व्र्िस्थापन  उत्तम ियर्ा पद्धिी व्र्वस्थयपयन िरून िगुधं कनर्ांिीि िेलय जयईल.   

 किण्वनय िरम्र्यन ियपमयन कनर्ांिीि िरून र्ीस्ट र्े कनष्ट्ियर्ा िींवय मिृ  होण े

टयळले जयईल.  

 िुजवणयऱ्र्य सकु्षमजीवयांर्ी गटयरयांमध्र्े होणयरी वयढ वळेोवेळी कनर्ांिण िेली 

जयईल व त्र्यसयिी जकैवि रयसयर्नयांर्य वयपर िेलय जयईल.   

घन आवि घातक 

कचरा व्र्िस्थापन 
 अवकशष्ट िेल फयर िमी प्रमयणयि असेल.  अवकशष्ट िेल इांधन म्हणनू बॉर्लर 

मध्र् ेवयपरलय जयईल. 

 सी. पी. र् ूमधनू कनघणयरय गयळ िसेर् घनिर्रय घयिि नसल्र्यने खि म्हणनू 

उपर्ोगयि र्ेईल. 

 र्ॉयलर कृषी राख खत म्हिनू वापरली जाईल. 

 र्ॉयलर कोळशाची राख वीट उत्पादकाांना नवकली जाईल 

िाहतूक व्र्िस्थापन  धळुी िणयांर्े उिसजान िमी िरण्र्यसयिी वयहििू उपिरणयांनय आच्छयिन िेले 

जयईल. 

 र्यांगली वयहििू व्र्वस्थयपन प्रणयली कविकसि आकण किर्ी अांमलबजयवणी 

िेली जयईल 

हररत पट्टा विकास / 

िृक्षारोपि 
 िें द्रीर् प्रििूण कनर्ांिण मांडळयने (सीपीसीबी) कनधयाररि िेलेल्र्य कनर्मयनसुयर 

वकृ्षयरोपण िेले जयईल. 

कॉपोरेि पर्ायिरि 

जबाबदारी 
 येत्या ३ वषािंमध्ये सीईआर उपक्रमाांसाठी १८४ लाखाांची रक्कम वाटप केली 

जाईल जी पढुील ३ वषािंसाठी समाजातील दरु्िल घटकाांच्या गरजचे्या आधारावर 

वापरली जाईल. 

व्र्ािसावर्क 

आरोग्र् ि सुरक्षा 
 कारखाना टलेसमेंटपवूी आपल्या कामगाराांच्या आरोग्यावर लक्ष ठेवले आनि 

रोजगारादरम्यान वळेोवेळी तपासिी करेल 
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 नवनवध नक्रयाकलापाांच े आरोग्य पररिाम आनि आरोग्य धोक्यात आल्यास 

आरोग्य तज्ञाांशी नोंद केली जाईल आनि चचाि केली जाईल आनि सधुारिा आनि 

प्रनतर्ांधात्मक कृती उद्योगाने केल्या पानहजते 

 कामगाराांना सवि सरुक्षा उपकरि ेपरुवली जातील आनि ईएमसीने त्याांचा योग्य 

वापर केला जाईल याची काळजी घतेली जाईल. सवि सरुक्षा ननकषाांचे पालन केले 

जाईल 

 

११  पर्यावरण व्र्वस्थयपन खर्ा 

अ .क्र सववस्तर  भयंडवली वकंमत (लयख रुपरे्) आवती खर्ा (लयख रुपरे्) 

 बयंधकयम टप्र्यत 

१ पर्यावरण कनरीक्षण आकण व्र्वस्थयपन _ १.५  

२ साइटची तयारी  २ 

३ ध्वनी आनि  घन कचरा व्यवथापन     १.५ 

४ प्रदनूषत पाण्याचे व्यवथापन   _ २.५  

 व्र्यवसयकर्ि आरोग्र् _ २.५ 

 हररि पट््टर्यच्र्य कवियस _ ५  

 एकूण    १५ 

 पररर्यलन टप्र्यत 

१ वयर् ू आनि ध्वनी प्रििूण  १७०.०० ५  

२ सीपीर् ू १५०.०० २ 

३ पर्यावरण कनरीक्षण आकण व्र्वस्थयपन ` ३.० 

४ व्र्यवसयकर्ि आरोग्र् ५ ५ 

५ हररि पट््टर्यच्र्य कवियस २५ ५ 

६ घन िर्रय व्र्वस्थयपन २.५ २ 

७ पयवसयच्र्य पयण्र्यर्े व्र्वस्थयपन   २५ ५ 

 एकूण  ३७७.५  २७   

 

१२ प्रकल्पयरे् फयर्दे 

 कनर्ोकजि आसवनीच्र्य मळेु ियरखयन्र्यस आकथाि कस्थरिय कमळेल व त्र्यर्े प्रत्र्क्ष व अप्रत्र्क्ष फयर्ि ेपररसरयिील 

लोियांनय होिील. 

 ऊजचे्र्य सांवधान आकण पररर्यलन मलू्र्यि झयलेली घट त्र्यमळेु ऑपरेशनर्य नफय वयढिो. 

 ियरखयन्र्यमळेु पररसरयिील लोियांनय रोजगयरयच्र्य सांधी उपलब्ध होिील.  



 

15 
 

 व्र्यपयरी क्षेियि वयढ होऊन त्र्यस सांलग्न व्र्वसयर्यांमध्र्े वयढ होईल. 

 ियरखयन्र्यमळेु िोणत्र्यही प्रियरर्े पर्यावरणयर्े प्रििूण होणयर नयही, र्यर्ी ियळजी ियरखयन्र्यर्े व्र्वथयपन घईेल.  

 ियरखयन्र्यमळेु िोणत्र्यही  प्रियरर्ी वनस्पिी व प्रयणी र्यांर्ी  हयनी अपेकक्षि नयही 

 कनर्ोकजि ियरखयनयसयिी अत्र्यधकुनि प्रििूण कनर्ांिण उपिरणयांर्य वयपर िरण्र्यर्े र्ोकजले आह.े 

 कवद्यमयन व कनर्ोकजि ियरखयन्र्यच्र्य कवस्ियर पर्यावरण परूि होईल र्यसयिी सवोिोपरी प्रर्त्न िेले जयिील. 

 पर्यावरणयर्े धोिे  टयळण्र्यसयिी वरै्कक्ति सांरक्षि उपिरण,े सरुके्षर्ी खबरियरी, आणीबयणी र्ोजनय आकण 

आपत्ती व्र्वस्थयपन र्ोजनय िेली जयईल. 

 


