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काययकारी िाराांश 

1 प्रस्तावना  

मे. पीयूष शुगर अँि पॉवर प्रा. णलणमटेि हा खाजगी साखर कारखाना आहे िो वषा 2014- 15 मधे्य स्थापना झाली 

आहे,  गट नंबर 38/2 गाव देऊळगाव णसद्धी, तालुका आणि णज. अहमदनगर आणि महाराष्ट्र . त्याची णवद्यमान क्षमता 

2500 टीसीडी आहे. हा कारखाना चांगल्या कामकाजाच्या स्टथितीत आहे आणि त्याची एकूि कामणगरी देखील चांगली 

आहे. या उपरु्क्त्त्त उपउत्पादनाचा वापर करण्यासाठी आणि त्याची आणिाक व्यवहायाता सुधारण्यासाठी, मे. पीयूष 

शुगर अँि पॉवर प्रा. णलणमटेि ने 60 के एल पी डी चे नवीन मोलासीस आधाररत णिस्टिलरी युणनट थिापन करण्याचा 

णनिाय घेतला आहे 

मेससा पीयूष शुगर अँि पॉवर प्रायवे्हट णलणमटेि चे नोदंिीकृत कायाालय 81, जय णवश्व भारती कॉलनी गारखेिा रोि, 

तालुका आणि णज. अहमदनगर आणि महाराष्ट्र  येिे स्टथित आहे. 

 प्रस्ताकवत प्रकल्प कच्चा माल म्हणून "सी"/"बी" हेवी मोलॅकसस/उसाचा रस/जु्यस पासून 60 के एल पी डी 

रेस्िफाइड स्िररट /ई एन ए /इथेनॉल तर्ार करेल. कच्चा माल थेट साखर कारखाने ककां वा व्यापारी र्ाांच्याकडून 

घेतला िाईल. र्ा के्षत्रातील सामाकिक अथयव्यवस्था राखण्यास मित होईल. 

णिस्टिलरी युणनटमधून णनमााि होिाऱ्या सांिपाण्यावर सीपीयूमधे्य प्रणिया केली जाईल आणि प्रणियेसाठी पुनवाापर 

केला जाईल. णिस्टिलरी एफू्लएंट (म्हिजे स्पेंटवॉश  शून्य णलस्टिि णिथचाजा (ZLD) साध्य करण्यासाठी 

बार्ोकमथेनेशनवर आधाररत, त्यानंतर एमईई आणि कंपोिमधे्य एकाग्रता केली जाईल. 

प्रस्ताकवत प्रकल्पासाठी एककत्रत भाांडवली गुांतवणूक रु. 34 कोटी आहे 

प्रवतयकाांनी कें द्र सरकारच्या वतयमान आकण भकवष्यातील पररस्स्थतीचे कवसृ्तत आकण काळिीपूवयक कवशे्लषण केले 

आहे. पेटर ोकलर्म इांधनात इथेनॉलची भर घालण्यासाठी धोरणे लक्ष्यात घेऊन आकण सध्याच्या कसांचन सुकवधा आकण 

अकतररक्त उसाची उपलब्धता, तसेच भकवष्यातील कसांचन क्षमता आकण अकतररक्त ऊस उपलब्धता र्ाांचा काळिीपूवयक 

अभ्यास केला आहे. 
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1.1 प्रकल्पाचे स्थान  

प्रकल्पाच्या कवभागाची ठळक वैकशष्ट्ये अशी आहेत- 

तक्ता 1-1 प्रकल्पाच्या कवभागाची ठळक वैकशष्ट्ये 

अ. 

क्र.. 
वैसशष्ट्ये वणयन 

1. अक्षाांश 18o 55’ 44.29’’ उत्तर 

2. रेखाांश 74o 45’10.89’’ पूवा 

3. एमएसएल वरील उंची 660 मी. 

4. िवळचा महामागय एस एच 222 (4.5 णक.मी.) 

5. िवळचे रेले्व से्टशन अहमिनगर (14.86ककमी) 

6. िवळचे  हवाई बांिर पुिे (98 ककमी) 

7. िवळचे  शहर अहमिनगर (15.92 ककमी) 

8. िवळपास मानवी वस्ती t वास्ि (3.41 ककमी) 

9. सांरकक्षत के्षत्र 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

10 आरकक्षत िांगले 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

11 वन्यिीव अभर्ारण्य 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

12 पुरातत्व साइट 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

13 राज्य सीमा 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

14 सांरक्षण स्थापना 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

15 सरासरी पाऊस 639  णममी 
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2 प्रकल्पाचे वणयन 

कवद्यमान रु्कनटच्या उत्पािन क्षमता तपकशल खाली किलेला आहेत. 

तक्ता 2-1 णवद्यिान आणि प्रस्ताणवत उत्पादने उत्पादनाच्या प्रिािात 

अ. 

क्र. 
वणयन सवभाग 

िध्याची 

क्षमता 

प्रस्तासवत 

क्षमता 
एकूण क्षमता शेरा 

1. साखर कवभाग टीसीडी 2500 0 2500  

2. णिस्टिलरी कवभाग केएलपीडी 0 60 60  

 

रेस्टिफाईि स्टस्पररट ककां वा 

केएलपीडी 

0 60 60 एका वेळी 
फक्त एक 
उत्पादन 

इ.एन. ए ककां वा 0 60 60 

इिॅनॉल 0 60 60 

2.1 स्रोत आवश्यकता आणि पायाभूत सुणवधा 

अ) भूमी वापराचा तपशील- 

कारखान्यात एकूि के्षत्रफळ 6.07 हेिर आहे, त्यापैकी 2.00 हेिर के्षत्र कहरवा पट्टा( ग्रीन बेल्ट) 

णवकासासाठी वापरला जाईल. खाली एक णवसृ्तत के्षत्र बे्रकअप णदले आहे 

तक्ता 2-2 िसमनीचे वगीकरण 

अ. क्र. वणयन के्षत्र चौरि  % के्षत्रफळ 

1 बाांधलेले 1.19 19.61 

2 रस्त्याखालील के्षत्र  0.65 10.77 

3 कहरवा पट्टा के्षत्र  2.00 33.00 

4 पाणकिं ग के्षत्र 0.76 12.44 

5 ररक्त के्षत्र 1.47 24.18 

 
एकूि भूखंि के्षत्र 6.07 100.00 

 

ब) आवश्यक वीज  

सद्यस्टथितीत उद्योगास उजााची आवश्यकता 1.2 मेगावॅट आहे, जी सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या  2*3 मेगावॅट टी िी  

सेट कडून घेतली िाईल 

क) पाण्याची आवश्यकता 
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औद्योसगक वापरासाठी: 

प्रस्ताकवत प्रकल्पासाठी आवश्यक पाणी पाटबांधारे कवभागाकडून घेतले िाईल. 

साखर कवभाग – साखर णवभागातील पाण्याची आवश्यकता 51 एम 3/ किवसाची आहे. सकवस्तर पाण्याचे बिेट तक्ता 

2.3 मधे्य िशयकवले आहे 

णिस्टिलरी णवभाग - णिस्टिलरी णवभागातील पाण्याची आवश्यकता 191 एम3/ किवसाची आहे.  उद्योगाचे 
सणवस्तर पािी बजेट तक्ता 2.4 ते तक्ता 2.6 मधे्य दशाणवले आहे. 

घरगुती वापरासाठी: 

सध्या घरगुती उदे्दशाने पाण्याची आवश्यकता 20 मी3 / किवस आहे, टीप:- 

अशा प्रकारे, उद्योगाची शुद्ध शुद्ध पाण्याची गरि 211 केएलडी (औद्योकगक 191 केएलडी प्रस्ताकवत कडस्स्टलरी 

कवभागासाठी, घरगुती 20 केएलडी) आहे. आवश्यक पाणी कसांचन कवभागाकडून घेतले िाते. राज्याच्या कसांचन 

कवभागाकडून आवश्यक परवानगी आधीच कमळवली आहे. 
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आवश्यक पाण्याची गणना  

साखर व णवभाग 

तक्ता 2-3 वॉटर बजेट साखर णवभाग 

अ. 

क्र. 
विणन 

पाण्याची 
आवशकता 

(मी3 / सदवि) 

वापर/नुकसान  
(मी3 / सदवि) 

पुन्हा 
वापर/पुनप्राणप्ती 
(मी3 / सदवि) 

साांडपाण्याचा उगि (मी3 / 

सदवि) 

घरगुती 

1 घरगुती 20 4 - 16 

औद्योणगक 

1 
बॉयलर 32 

टी.पी.एच 
718 50 650 18 

2 
बॉयलर 32 

टी.पी.एच 
718 50 650 18 

3 िी.एम. प्ांट     

4 प्रणियेसाठीचे पािी 100 15 -- 85 

5 
उपकरिे 
स्वचे्छतेसाठी 

30 -- -- 30 

6 
एअर कॉमे्प्रसर & 

पंप 
40 5 35  

7 कंिेन्ससा  वॉटर   500 

सवय कां डेन्सर पाण्याचा 

प्रस्ताकवत सीपीरू्मधे्य प्रकक्रर्ा 

केला िाईल आकण प्रकक्रर्ा 

पाणी म्हणून पुनवायपर केले 

िाईल. 

8 
से्प्र प िं ब्लोव 

िाउन 
500 250 -- 250 

9 
कुकलांग टॉवर ब्लोव 

िाउन 
    

10 
कॉलनी फायर 
फायणटंग व गािाणनंग 

200 200   

11 

अणधक संके्षपन 
पुनप्रााप्ती (एके्सस 
कंिेने्सट) 

  500  

एकूि 2386 540 2335 511 

नो ांद:  
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ताज्या पाण्याची गरि 20 m3/किवस असेल, िी घरगुती हेतूसाठी आहे 

वापर/तोटा आकण अांकतम साांडपाणी कनमायण होते (540+511) = 1051 एम 3/किवस 

िास्तीचे कां डेने्सट आकण कां डेन्ससय पाणी 1000 मी 3/किवस उपलब्ध आहे.  

.सनव्वळ पाण्याची बचत: 

i) औद्योणगक: 2386-2335=51 मी3 / किवस 

साखर रु्कनटसाठी पाण्याची गरि 51 मी3 / किवस.घरगुती उदे्दशाने नवीन पाण्याची आवश्यकता 20 केएलडी 

आवश्यक आहे.  

ii) घरगुती: सध्या पाण्याची गरि 20 केएलडी आहे,  
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णडस्टििरी णवभाग 

I. सी मोलॅकसस आधाररत  

तक्ता 2-4 वॉटर बजेट णिस्टिलरी णवभाग (िी मोलॅसिि आधाररत) 

अ. 

क्र. 
विणन 

पाण्याची 
आवशकता (मी3 

/ किवस) 

वापर/नुकसान 

 (मी3 / किवस) 

पुन्हा 
वापर/पुनप्राणप्ती 
(मी3 / किवस) 

साांडपाण्याचा उगि आसण उपचार 

साांडपाण्याचा उगि 

िीपीयूमधे्य 

िाांडपाण्यावर 

प्रसिया केलेले 

साांडपािी 

घरगुती 

1 घरगुती 20 4 -- 16 -- 16 

औद्योणगक 

1 प्रणियेसाठीचे पािी 600 -- 
एव्हपोरेटर 
कां डेन्सट 

िेंटवॉश – 96 -- 
96 कां पोस्ट 

साठी 

िेंटलीस – 120 120 00 

2 
कूणलंग टॉवर मके-उप 
वॉटर 

130 95 -- 35 25 00 

3 फेरमेंटर वॉणशंग 20 -- -- 20 20 00 

4 
इतर पंप & गॅ्लन्ड 
कूणलंग.. 

40 -- 40 -- - -- 

5 एव्हपोरेटर कां डेन्सट -- -- 384 -- -- -- 

6 
कां डेनसेट पॉकलकशांग 

रु्कनट 
-- -- 175    

एकूण 760 95 599 271 175 96 
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टीपः  

एनईरोकबक डार्िेस्टर नांतर एमईईनांतर 96 मी3 / किवस घन सांककलत िेंटवॉश तर्ार केले िातील. (कच्चा 

िेंटवॉश प्रमाण - 480) 

कच्चा िेंटवॉशमधील घनद्रवे्य 12 ते 14% विनाच्या प्रमाणात असू शकतात, बायो णमिेनेटेि स्पेंट वॉशमधे्य घन 

पदािािंचे प्रमाि त्याच्या वजनानुसार सुमारे 5-6% असावे आकण शेवटी एमईई नांतरच्या विनाने 30% मधे्य 

रूपाांतररत होते. 

नो ांद:  
 णनव्वळ (नेट) पाण्याची आवश्यकता: : 790-599 = 191 मी3 / किवस 

तयार होणारे िाांडपाणी: 271 मी3 / किवस पैकी िेंटवॉश - 96 मी3 / किवस, िेंटलीस - 120 मी3 / किवस, 

फमेन्ट्र वॉकशांग वेस्ट -20 मी3 / किवस, आकण कूकलांग टॉवर मधून तर्ार होणारे साांडपाणी – 35 मी3 / किवस. 

एकाकग्रत केलेल्या िेंटवॉश व बॉर्लर ब्लो-डाऊन वगळता इतर सवय िलप्रवाह सीपीरू्मधे्य प्रकक्रर्ा केला िाईल 

आकण प्रकक्रर्ा केलेले साांडपाणी प्रकक्ररे्मधे्य पुनवायपर केले िाईल. 

कंपोस्टिंग द्वारे एकाग्र केलेल्या िेंट वॉशचा उपचार केला जाईल  
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II. बी हेवी मोलॅकसस आधाररत  

तक्ता 2-5 वॉटर बजेट णिस्टिलरी णवभाग (बी हेवी मोलॅसिि आधाररत ) 

अ. 

क्र. 
विणन 

पाण्याची 
आवशकता (मी3 

/ किवस) 

वापर/नुकसान 

 (मी3 / किवस) 

पुन्हा 
वापर/पुनप्राणप्ती 
(मी3 / किवस) 

साांडपाण्याचा उगि आसण उपचार 

साांडपाण्याचा उगि 

िीपीयूमधे्य 

िाांडपाण्यावर 

प्रसिया केलेले 

साांडपािी 

घरगुती 

1 घरगुती 20 4 -- 16 -- 16 

औद्योणगक 

1 प्रणियेसाठीचे पािी 480 -- 
एव्हपोरेटर 
कां डेन्सट 

िेंटवॉश – 60 -- 
60 कां पोस्ट 

साठी 

िेंटलीस – 120 120 00 

2 
कूणलंग टॉवर मके-उप 
वॉटर 

130 95 -- 35 35 00 

3 फेरमेंटर वॉणशंग 20 -- -- 20 20 00 

4 
इतर पंप & गॅ्लन्ड 
कूणलंग.. 

40 -- 40 -- - -- 

5 एव्हपोरेटर कां डेन्सट -- -- 300 -- -- -- 

6 
कां डेनसेट पॉकलकशांग 

रु्कनट 
-- -- 175    

एकूण 670 95 515 235 175 60 
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टीपः 

 एनईरोकबक डार्िेस्टर नांतर एमईई नांतर 60 केएलडी घन व्यतीत केले िाईल. (कच्चा िेंटवॉश प्रमाण - 360) 

कच्च्च्या िेंटवॉश मधील घन पिाथाांचे विन अांिािे 8 ते 10 % इतके असेल, बायो णमिेनेटेि स्पेंट वॉशमधे्य घन 

पदािािंचे प्रमाि त्याच्या वजनानुसार सुमारे 5-6% असावे आकण शेवटी ते एमईई नांतरच्या विनाने 30% मधे्य 

रूपाांतररत होते. 

णनव्वळ (नेट)  पाण्याची आवश्यकता: 670-515 = 155 मी3 / किवस 

तर्ार होणारे साांडपाणी: 235 मी3 / किवस पैकी िेंटवॉश - 60 मी3 / किवस, िेंटलीस - 120 मी3 / किवस, 

फमेन्ट्र वॉकशांग वेस्ट -20 मी3 / किवस, आकण कूकलांग टॉवर मधून तर्ार होणारे साांडपाणी – 35 मी3 / किवस. 

एकाकग्रत केलेल्या िेंटवॉश व बॉर्लर ब्लो-डाऊन वगळता इतर सवय िलप्रवाह सीपीरू्मधे्य प्रकक्रर्ा केला िाईल 

आकण प्रकक्रर्ा केलेले साांडपाणी प्रकक्ररे्मधे्य पुनवायपर केले िाईल. 

कंपोस्टिंग द्वारे एकाग्र केलेल्या िेंट वॉशचा उपचार केला जाईल  
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III. उिाचा रि (शुगरकेन जू्यि) / एकवटलेला उिाचा रि (कॉन्सन्ट्र ेटेड शुगरकेन जू्यि) यावर आधाररत 

तक्ता 2-6 वॉटर बजेट णिस्टिलरी णवभाग (शुगरकेन जू्यि / कॉन्सन्ट्र ेटेड शुगरकेन जू्यि) 

अ. 

क्र. 
विणन 

पाण्याची 
आवशकता (मी3 

/ किवस) 

वापर/नुकसान 

 (मी3 / किवस) 

पुन्हा 
वापर/पुनप्राणप्ती 
(मी3 / किवस) 

साांडपाण्याचा उगि आसण उपचार 

साांडपाण्याचा उगि 

िीपीयूमधे्य 

िाांडपाण्यावर 

प्रसिया केलेले 

साांडपािी 

घरगुती 

1 घरगुती 20 4 -- 16 -- 16 

औद्योणगक 

1 प्रणियेसाठीचे पािी 420 -- 
एव्हपोरेटर 
कां डेन्सट 

िेंटवॉश – 40 -- 
40 कां पोस्ट 

साठी 

िेंटलीस – 120 120 00 

2 
कूणलंग टॉवर मके-उप 
वॉटर 

130 95 -- 35 35 00 

3 फेरमेंटर वॉणशंग 20 -- -- 20 20 00 

4 
इतर पंप & गॅ्लन्ड 
कूणलंग.. 

40 -- 40 -- - -- 

5 एव्हपोरेटर कां डेन्सट -- -- 260 -- -- -- 

6 
कां डेनसेट पॉकलकशांग 

रु्कनट 
-- -- 175    

एकूण 610 95 475 215 175 40 

टीपः एनईरोकबक डार्िेस्टर नांतर एमईई नांतर 60 केएलडी घन व्यतीत केले िाईल. (कच्चा िेंटवॉश प्रमाण - 300) कच्च्च्या िेंटवॉश मधील घन पिाथाांचे 

विन अांिािे 6 ते 8 % इतके असेल, बायो णमिेनेटेि स्पेंट वॉशमधे्य घन पदािािंचे प्रमाि त्याच्या वजनानुसार सुमारे 5-6% असावे आकण शेवटी ते एमईई नांतरच्या 

विनाने 30% मधे्य रूपाांतररत होते.  
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सनव्वळ पाण्याची आवश्यकता: 610-475 =135 मी3 / किवस  

इफु्लएां ट िनरेशन: 215 मी3 / किवस पैकी िेंटवॉश - 40 मी3 / किवस, िेंटलीस - 120 मी3 / किवस,, फमेन्ट्र 

वॉकशांग वेस्ट -20 मी3 / किवस, आकण कूकलांग टॉवर साांडपाणी कनकमयती - 35 मी3 / किवस. 

एकाकग्रत केलेल्या िेंटवॉश व्यकतररक्त सवय साांडपाण्याचे प्रकक्रर्ा सीपीरू्मधे्य केले िातील आकण प्रकक्रर्ा केलेल्या 

साांडपाण्याांचा पुनवायपर प्रकक्ररे्त केला िाईल. 

कंपोस्टिंग द्वारे एकाग्र केलेल्या िेंट वॉशचा उपचार केला जाईल  
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तक्ता 2-7 कारखान्याची पाण्याची आवश्यकता व िाांडपाणी सनसमयती 

अ. 

क्र. 
पाण्याची आवशकता (मी3 / किवस) साांडपाण्याचा उगि (मी3 / किवस) 

1. िाखर सवभाग 

 
साखर कवभागासाठी पाण्याची गरि-51 आकण 

घरगुती पाण्याची गरि 20  

साखरेपासून तर्ार होणारे 115 

से्प्र पॉन्ड पासून  तर्ार होणारे 250 

2. सडस्टिलरी सवभाग 

ए 

सी मोलॅकसस आधाररत 

191 271 

 

कॉन्सन्ट्र ेटेड िेंटवॉश 96 

िेंटलीस 120 

इतर साांडपाणी 55 

 ककां वा 

बी 

बी हेवी मोलॅकसस आधाररत 

155 235 

 

कॉन्सन्ट्र ेटेड िेंटवॉश 60 

िेंटलीस 120 

इतर साांडपाणी 55 

 ककां वा 

िी 

उसाचा रस (शुगरकेन जू्यस) / एकवटलेला उसाचा रस (कॉन्सन्ट्र ेटेड शुगरकेन जू्यस) र्ावर आधाररत 

135 215 

 

कॉन्सन्ट्र ेटेड िेंटवॉश 40 

िेंटलीस 120 

इतर साांडपाणी 55 

टीपः अ)डीएम प्ाांटचे साांडपाणी, ककण्वन धुण्याचे कचरा, बॉर्लर ब्लो-डाऊन साांडपाणी आकण कूकलांग टॉवरच्या 

साांडपाणी उत्पािनावर इतर पातळ झालेल्या साांडपाणीचा समावेश आहे. 

ब) िेंटवॉश साठवण्याची टाकी 

1) कॉन्सन्ट्र ेटेड िेंटवॉश 96  मी3 / किवस- 30 किवस साठवण्याची क्षमता = 96*30 = 2880 मी3 

 2) कच्च्च्या िेंटवॉशचे प्रमाण= 480 मी3 / किवस, 7 किवस साठवण्याची क्षमता= 4800*7=3360 मी3 
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ड) हवा उत्सियन व्यवस्थापन 

2*32 टीपीएच बॉर्लरमधे्य इांधन म्हणून बगॅस वापरला िाईल. प्रस्ताकवत रु्कनटची बगॅसची आवश्यकता 605 मे.टन / किवस. 

बॉयलरसाठी बगॅसची कमतरता भासल्यास 67 मे.टन / णदवसाला बार्ो गॅस वापरला जाईल. 

इांधनाच्या ज्वलनामुळे सोडल्या िाणाऱ्र्ा प्रिूषकाांचे फैलाव कनर्ांकत्रत करण्यासाठी एपीसी उपकरणे म्हणून 60 

मीटर उांचीचे सॅ्टक (णचमिी) आकण वेट स्क्रबर प्रिान केले िातील. 

तक्ता 2-9 सवद्यमान तिेच प्रस्तासवत केलेल्या बॉयलर आसण त्यातील एपीिी उपकरणाांचा तपशील 

अ. क्र. िॅक (सचमणी) िोडलेली आहे इांधनाचा प्रकार उांची (सम) एसपसि पद्धत 

1 बॉयलर 2*32 टी.पी.एच बगॅस ककां वा बार्ो गॅस 60  वेट स्क्रबर 

इ) घनकचरा व्यवस्थापन 

अ) घातक नसलेले घनकचरा तपशील 

तक्ता 2-10 धोकादायक निलेल्या कचऱ्याची मासहती आसण त्याची सवले्हवाट लावण्यािाठी तपशील 

अ. 

क्र. 
कचऱ्याचे वणयन प्रमाण 

िांकलन आसण सवले्हवाट लावण्याची 

पद्धत 

 बॉयलरिाठी इांधन म्हणून बगॅि 

1. फ्लार् / बॉर्लर अँश 217.8 मेकटरक टन/ मकहना तर्ार केलेली राख वीट उत्पािकाला कवकली 

िाईल / पे्रसमड कमसळून खत म्हणून 

कवकली िाईल 
2 बोांटम अँश 54.45. मेकटरक टन/ मकहना 

3. ईटीपी गाळ स्लि 300 मेकटरक टन/ वषय ईटीपी गाळ व पे्रसमड हे खत म्हणून कवकले 

िाईल. 4. पे्रसमड 100 मेकटरक टन/ किवस 

इतर घनकचरा 

1. कागिाचा कचरा 0.01 मेकटरक टन/ मकहना व्यस्क्तचकलतररत्या सांग्रकहत आकण कनरु्क्त 

केलेल्या कठकाणी सांग्रकहत आकण सॅ्क्रप 

कवके्रत्याांना कवकले िाते 
2. प्ास्स्टक कचरा 0.01 मेकटरक टन/ मकहना 

 नगरपासलका घनकचरा 

1 कवघटन  न होणारे 7 मेकटरक टन/ मकहना 
सॅ्क्रप कवके्रत्याांकडे व्यस्क्तचकलतपणे गोळा 

केले आकण कवकले िाईल 

2 कवघटनशील 10 मेकटरक टन/ मकहना खत म्हणून वापरले िाईल 

ब). घातक कचरा 

तक्ता 2-11 घातक कचरा सनसमयती आसण त्याची सवले्हवाट लावणे 
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अ. क्र. वगय कचऱ्याचे वणयन प्रमाण िांकलन आसण सवले्हवाट लावण्याची पद्धत 

1. 5.1 वापरलेले  तेल 1.01 केएल / ए 
लीक पू्रफ कां टेनरमधे्य गोळा केले िाईल आकण 

बैलगाड्ाांसाठी वांगण म्हणून वापरावे 
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3  पयायवरणीय स्टस्थतीची आधाररेखा 

3.1 हवा पयाणवरि  

सभोवतालच्या हवेचे परीक्षि हे 8 णठकािी करण्यात आले आहे. किवसात 24 तास, आठवड्ातून िोन वेळा तीन 

मकहन्याांच्या कालावधीत (माचय 2021 ते मे 2021) वातावरणीर् हवाई िेखरेख ठेवली गेली. प्रते्यक प्रिूषकाांमधील 

िास्तीत िास्त साांद्रता सांबांकधत स्थानाची पार्श्यभूमी एकाग्रता (परीक्षण केलेले पररणाम + वाढीव एकाग्रता) मानली 

िाते, कनकालाांचा साराांश खाली किला आहे. 

1. पासटयकु्यलेट मॅटर (पीएम 10) 

पीएम 10 साठी िास्तीत िास्त, ककमान, सरासरी आकण 98 व्या शतकातील साांद्रता 52.6 ते 59.9 μg / एम 3 

च्या शे्रणीमधे्य अभ्यास के्षत्रात नोांिकवली गेली. श्रीकृष्ण वाडी (कठकाण -7) रे्थे िास्तीत िास्त 98 पसयनटाइल 

एकाग्रतेची नोांि 59.85 mg / एम 3 आहे. पीएम 10 ची एकाग्रता 100 μg / एम 3 च्या सीपीसीबी मानक खाली 

आहे. 

2. पासटयकु्यलेट मॅटर (पीएम 2.5) 

अभ्यास के्षत्रात परीक्षण केले िाणारे पाकटयकु्यलेट मॅटर (पीएम 2.5) साठी िास्तीत िास्त, ककमान, सरासरी आकण 

98 व्या शतकातील साांद्रता 20.1-25.2 μg / एम 3 होती. सवायकधक 98 पसयनटाइल एकाग्रतेची नोांि 25.01 μg / 

एम 3  आहे िे घेगेवस्ती (स्थान -6) आहे. पीएम 2.5 ची एकाग्रता कवकहत मर्ायिेपेक्षा (60μg/m3 ) च्या खाली आहे. 

3. िल्फर डायऑक्साइड (एिओ 2) 

परीक्षण केलेल्या आकडेवारीनुसार अभ्यास के्षत्रात सल्फर डार्ऑक्साइडचे ककमान, िास्तीत िास्त, सरासरी 

आकण 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य 13.8 ते 19.9 μg / एम 3 च्या शे्रणीमधे्य होते. सल्फर डार्ऑक्साईडचे 

कमाल 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य प्रोिेि साईट (कठकाण -1) 19.80 μg / एम 3 आहे. एसओ 2 ची 

एकाग्रता 80μg / एम 3 च्या कनधायररत मर्ायिेपेक्षा अगिी कमी आहे. 

4. नायटर ोिनचे ऑक्साईड (NOx) 

परीक्षण केलेल्या आकडेवारीनुसार अभ्यास के्षत्रामधील ऑक्ससाइड ऑफ नार्टर ोिन (एनओएक्स) चे ककमान, 

िास्तीत िास्त, सरासरी आकण 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य 24.3-29.7 μg / एम 3 च्या शे्रणीत होते. कहवरे झरे 

(स्थान -2) नार्टर ोिन ऑक्साईड्स (एनओएक्स) चे िास्तीत िास्त 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य 29.24 μg/एम 

3आहे. NOx ची एकाग्रता 80μg / एम 3 च्या कनधायररत मर्ायिेपेक्षा चाांगली आहे. 

5. काबयन मोनोऑक्साइड (िीओ) 
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परीक्षण केलेल्या आकडेवारीनुसार अभ्यास के्षत्रातील काबयन मोनोऑक्साइड (सीओ) चे ककमान, िास्तीत िास्त, 

सरासरी आकण 98 % एकाग्रतेचे मूल्य 0.06-0.11 mg / एम 3 च्या शे्रणीमधे्य होते.. सीओची साांद्रता 4 कमलीग्राम 

/ एम 3 च्या कनधायररत मर्ायिेपेक्षा अगिी कमी आहे. 

सभोवतालची हवा गुणवत्ता िेखरेख पररणाम असे सूकचत करतात की अभ्यास के्षत्रामधील एकूण वारु् गुणवत्ता 

NAAQ मानकाांद्वारे कनधायररत परवानग्यानुसार आहे. 

3.1.1 प्रस्तासवत सियाकल्पाांचा हवेच्या गुणवते्तवर प्रभाव 

साखर णवभागासाठी 2*32 टीपीएच बॉयलर आधीच थिाणपत आहे. हवामानशास्त्र आकण उत्सियन डेटा सेटच्या 

प्रचकलत अटी ांनुसार उद्योगाच्या प्रस्ताकवत कवस्तारामुळे पीएम 10, पीएम 2.5, एसओ 2 आकण एनओएक्सच्या 

िीएलसीचा अांिाि घेण्यासाठी पूणय भार पररस्स्थतीत काम करणारे सवय बॉर्लरचा कवचार केला िाईल. पीयूष शुगर 

अँि पॉवर प्रा. णलणमटेि गाव- िेऊळगाव कसद्धी, ता. & किल्हा. अहमिनगर रे्थे एअर क्वाकलटी मॉडेकलांग केले. पीयूष 

शुगर अँि पॉवर प्रा. णलणमटेि गाव- िेऊळगाव कसद्धी, ता. & किल्हा. अहमिनगर रे्थे. 8 ररसेप्टर स्थानाांवर वाढीव 

एकाग्रता तर्ार केली िातात, ज्यावर वातावरणीर् वातावरणाची िेखरेखीची कामे केली गेली. प्रस्ताकवत 

कवस्तारामुळे एकूण एकाग्रता पार्श्यभूमी (एस्िर्ांट एअर मॉकनटररांग) एकाग्रता आकण वाढीव एकाग्रता (AERMOD) 

लक्षात घेऊन मोिली िाते. परीणामाांची तुलना वातावरणीर् वारु् गुणवत्ता मानक (एएकू्यएस) शी केली िाते. 

तक्ता  3-1 सॅ्टक र्ािी 

अ. क्र तपशीि विणन 

ए  पॉईंट स्त्रोत (बॉयलरला िॅक संलग्न  

1 
िॅक संलग्न साखर णवभागासाठी बॉयलर 

2 
क्षमता 2*32  टीपीएच 

3 
इंधन प्रकार 

बगॅस बार्ो गॅस 

4 
एकूि इंधन प्रमाि आवश्यक 

605 मेणटर क टन / णदवस बार्ो गॅस -67मेणटर क टन/ णदवस 

5 
उंची िॅक 

60 मी. 

6 
व्यासाचा िॅक 

4 मी. 

7 
फू्ल गॅस टेम्प. 

120-135 से 

8 
फू्ल गॅस गती 

7.5-11  मी / से 

9 
णनयंणत्रत उपकरिे 

वेट स्क्रबर - 99% काढण्याची कायाक्षमता 

10 
उत्सजान दर 

(गॅ्रम / सेकंद  
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1 टीपीएम 

0.67 

णनरीणक्षत एकाग्रता आणि इंधनावर आधाररत 

 2) NOx णनरीणक्षत एकाग्रता आणि इंधनावर आधाररत-5.45 

 
3) SO2 

णनरीणक्षत एकाग्रता आणि इंधनावर आधाररत-5.11 

 इंधन वैणशष्ट्ांवर आधाररत बगॅस -2.80 

11 राख सामग्री 9.075 मेणटर क टन / णदवस 

12 Ash below grate 1.815 मेणटर क टन / णदवस (एकूि राखेच्या 20%  

13 उवाररत राख 7.26 मेणटर क टन / णदवस (एकूि राखेच्या 80%  

14 

सॅ्टक कडे िाणारी राख कू्यपीएम 

(ईएसपी काढून टाकण्याच्या 

कायाक्षमतेसह 99%  

0.0726 मेणटर क टन / णदवस (99% काढून टाकण्याच्या 

कायाक्षमतेसह  

15 सभोवतालचे तापमान 30 से 

बी  लाइन स्रोत (वाहन उत्सजान  

 
आवारात वाहन चालवण्याचा सरासरी वेळ 5 णम 

 
पररसरातील वाहनांद्वारे अंतर 0.2 णकमी 

 
कू्यपीएम (गॅ्रम / सेकंद  

0.1047 

 
कू्यएनऑक्स (गॅ्रम / सेकंद  

1.1367 

 
कू्यसीओ (गॅ्रम / सेकंद  

0.5967 

कारखान्याच्या आस्थापनेिाठी वायु गुिवते्तच्या अांदाजानुसार एईआरएिओडी सॉफ्टवेयरचे 

णनकाि 

एआयआरएमओिी सॉफ्टवेयर यूएस-ईपीए आणि अमेररकन मेटेरोलॉणजकल सोसायटीने (एएमएस  णवणवध 

स्रोतांमुळे सभोवतालच्या हवेतील वायू प्रदूषकांचे फैलाव मोजण्यासाठी णवकणसत केले आहे. या अभ्यासामधे्य, 

प्रस्ताणवत िॅकमधून उत्सजान एईआरएमओिी 8.0.5 हवा गुिवत्ता मॉिेलचा वापर करून त्यानंतरच्या 

हवामानशास्त्रीय िेटासह केले जाते. तसेच, सॉफ्टवेयरद्वारे प्ॉट केलेल्या एकाग्रता असलेल्या आयसोपॅथ्सच्या 

आउटपुटद्वारे फैलाव नमुन्यांचा अभ्यास केला जातो. णनविलेल्या ररसेप्टसासाठी वाढती एकाग्रता मूले्य पाश्वाभूमी 

एकाग्रता मूल्यांमधे्य जोिली जातात. 

प्रस्ताकवत आस्थापना प्रकल्पामुळे वातावरणीर् वारु् गुणवते्तवर कोणताही कवपरीत पररणाम होणार नाही र्ाचा 

अांिाि केला िाऊ शकतो. 

3.2  पािी पयाणवरि 



पीयषू शगुर अडँ पॉवर प्रा. लिलिटेड गाव- देऊळगाव सिद्धी, ता. & जिल्हा. अहमदनगर. काययकारी िाराांश 

 

Page | 19 

  

अभ्यास के्षत्राची भूिल आकण पृष्ठभाग पाण्याची गुणवत्ता िोन्ही कनकित करण्यासाठी पाण्याचे नमुने आकण त्यानांतरचे 

कवशे्लषण केले गेले. भूगभायतील पाणी आकण पृष्ठभागाच्या पाण्याचे 8 नमुने आकण 8 नमुने अभ्यासाच्या कठकाणी 

अभ्यासाच्या के्षत्रात घेण्यात आले. र्ा सॅम्पलचे कवद्यमान पृष्ठभाग आकण भूिल सांस्थाांमधे्य बेसलाइनची स्स्थती 

िाणून घेण्यासाठी भौकतक आकण रासार्कनक मापिांडाांसाठी कवशे्लषण केले गेले 

तक्ता 3-2 िल कवशे्लषण पररणाम 

अ. क्र मापदांड 
भूजि पािी भूतलावरील पाणी 

सकमान कमाल सकमान कमाल 

1 pH 7.40 7.10 7.60 7.10 

2 Dissolved Solids (mg/l) 478.02 368.02 459 367.40 

3 Total Hardness (mg/l) 182.41 124.02 172.30 121.40 

4 Chlorides (mg/l) 88.40 30.21 67.82 51.24 

5 Fluoride (mg/l) <1 <1 <1 <1 

6 Sulphates (mg/l) 54.60 16.31 44.34 21.60 

भूगभायतील पाणी आकण पृष्ठभागावरील पाण्याचे नमुने प्रमाकणत पद्धतीनुसार एककत्रत केले गेले आकण त्याांचे 

कवशे्लषण केले गेले आकण अभ्यास के्षत्राची पाण्याची गुणवत्ता आर्एस: 10500- 2012 च्या परवान्याच्या मर्ायिेत 

आढळली. फ्लोराईड साांद्रता वगळता आवश्यक एकाग्रतापेक्षा कमी आहे. 

भूगभायतील पाण्याची गुणवत्ता चाांगली असल्याचे आढळले आहे, ज्याचा वापर थेट कसांचनासाठी करता रे्तो. तथाकप, 

र्ोग्य उपचारानांतर कपण्याच्या उदे्दशाने भूगभायतील पाणी वापरले िाऊ शकते. 

पृष्ठभागाची पाण्याची गुणवत्ता चाांगली असल्याचे आढळले आहे, िे थेट कसांचनासाठी वापरले िाऊ शकते. तथाकप, 

कपण्याच्या उदे्दशाने, पारांपाररक प्रकक्रर्ा सुचकवले. 

3.3  िाती पयाणवरि  

अभ्यासाच्या के्षत्रात 8 कठकाणी मातीचे परीक्षण केले गेले आकण रासार्कनक आकण भौकतक वैकशष्ट्याांसाठी त्याचे 

कवशे्लषण केले गेले; पररणामाांचा साराांश खालीलप्रमाणे आहे 

 के्षत्रातील माती प्रामुख्याने णचकिमाती आहे म्हिूनच पािी साठवण्याची क्षमता चांगली आहे 

 अभ्यासाच्या शोधात असे किसून आले आहे की के्षत्रातील मातीचे पीएच 7.30 ते 7.60 िरम्यान आहे िे 

तटस्थ ते ककां कचत क्षारीर् मातीचे सूचक आहे. 

  सवय कठकाणी नार्टर ोिनचे मूल्य 214.6 ते 366.32 कमकलगॅ्रम/ ककलोगॅ्रम िरम्यान बिलते. एस -7 

कठकाणी नार्टर ोिनची िास्तीत िास्त एकाग्रता किसून आली. 

 प्रकत हेिर पोटॅकशर्म प्रमाण 123.60 ते 224.90 कमकलगॅ्रम/ ककलोगॅ्रम. आहे  
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वरील कनष्कषाांच्या आधारे असा कनष्कषय काढता रे्तो की मातीच्या नमुन्याांची वगीकरण मातीच्या वगीकरणानुसार 

करता रे्ते. लांडन एच.एल.एस. (2005). नमुने मध्यम ते उच्च सुपीक मातीत रे्तात. 

3.4 ध्वनी वातावरि  

अभ्यासाच्या के्षत्रामधील ध्वनी पातळीचे मूल्याांकन करण्यासाठी, अभ्यासाच्या के्षत्राच्या 10 ककमीच्या पररघामधे्य 

आठ वेगवेगळ्या कठकाणी कनरीक्षण केले गेले. 

सदविभराची गो ांगाट पातळी (Leq)day   

सनवािी के्षत्रः: सवय कनवासी कठकाणी किवसाची आवािाची पातळी 46.55 डीबी (ए) ते 66.00 डीबी (ए) च्या 

शे्रणीत असल्याचे किसून आले, िे 55 डीबी (ए) च्या परवानगी परवान्याच्या खाली आहे.  

रात्रीची गो ांगाट पातळी (Leq)night  

सनवािी के्षत्रः: सवय कनवासी कठकाणी रात्रीच्या वेळेची ध्वनी पातळी 40.3 डीबी (ए) - 52.92 डीबी (ए) च्या शे्रणीत 

असल्याचे किसून आले, िे 45 डीबी (ए) च्या परवानगी परवान्याच्या खाली आहे.  

उद्योग ध्वनीकवषर्क उपार् आकण सार्लेन्सर पॅड इत्यािी ांच्या माध्यमातून मर्ायिेत आवािाची पातळी कनर्ांकत्रत 

करण्यासाठी सवय प्रर्त्न करीत आहेत. प्रस्ताकवत कवस्तारानांतर र्ा कामाच्या कठकाणी असलेल्या सवय कमयचाऱ्र्ाांना 

इअर प्ग / मफ प्रिान केले िातील. 

3.5 अभ्याि के्षत्राचा लँड वापर / लँड कव्हर 

तक्ता 3-1 िामान्य भूमीचा वापर / अभ्यािाच्या के्षत्राच्या भू-आवरणात बदल (2008 ते 2018) 

िसमन वापर 
सकमी 2 मधील के्षत्रफळ अभ्याि के्षत्राचा% 

2008 2018 2008 2018 

शेती 168.24 191.31 42.06 47.83 

नापीक जमीन   114.15 75.99 28.54 19.00 

उघडा स्क्रब 31.51 22.81 7.88 5.70 

सेटलमेंट 55.84 71.45 13.96 17.86 

पाणी सांस्था 30.26 38.44 7.57 9.61 

एकूण 400 400 100.00 100.00 

 सन 2008 मधे्य पाण्याचे के्षत्र सुमारे 30.26 ककमी 2 आहे, तर 2018 मधे्य वाढली आहे आकण ते 38.44 

ककमी 2 झाले 

 पाणी सांस्था, सेटलमेंट, शेती भाग या के्षत्राच्या के्षत्रामधे्य 11.72 % वाढ झाली आहे तर ओपन उघडा स्क्रब 

आणि नापीक जमीन 11.72 % इतकी कमी असल्याचे अनुमान लावले जाऊ शकते. 
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 पृष्ठभागाऐवजी णठबक / णटर पल णसंचन यासारख्या सुधाररत णसंचन सुणवधांमुळे कृषी के्षत्रात वाढ. म्हिून 

नापीक जमीन शेतीत बदलली. 

 औद्योणगक वाढ आणि लोकांचे थिलांतर वाढल्यामुळे सेटलमेंटमधे्य वाढ. झाली आहे 

3.6 पयाणवरिशास्त्र  आणि जैवणवणवधता 

 अभ्यासाच्या के्षत्रामधील कवद्यमान िैवकवकवधता मुख्यतः अधय-ग्रामीण आकण कृषी के्षत्राच्या सेकटांगमुळे फारच 

कमी आढळली आहे. प्रकल्पात झाडे साफ करण्यास कोणत्याही गुांतवणूकीचा समावेश नाही कारण प्रकल्प 

कवद्यमान सुकवधेचा कवस्तार आहे आकण मुख्य आकण ककरकोळ रस्त्ाांशी चाांगला िोडलेला आहे. 

 प्रकल्पाच्या अंमलबजाविी दरम्यान, णवद्यमान जैवणवणवधतेचे णनरीक्षि करिे आणि प्रकल्प उपिमांच्या 

संदभाात त्याच्या सुधारिा णकंवा अधोगतीचे वेळोवेळी णनरीक्षि केले पाणहजे. 

 पररसरातील काम करिाऱ्या सवा कामगारांना उघड्यावर श च टाळण्यासाठी योग्य स्वच्छताणवषयक 

पररस्टथिती प्रदान केली पाणहजे कारि यामुळे केवळ आरोग्यालाच धोका णनमााि होत नाही तर आवारात 

अनावश्यक ति वाढू शकतात. कमाचारी आणि कामगारांनाही णशणक्षत केले पाणहजे आणि त्याबद्दल 

संवेदनशील केले पाणहजे. 

 कचरा प्रणिया सुणवधांची कायाक्षमता देखील वेळोवेळी लेखापररक्षिासाठी रेकॉिाच्या योग्य देखभालसह 

असावी. तसेच शेतीसाठी पुरवले जािारे पुनप्राणिया केलेले पािी त्याच्या रोगजनक णियाकलाप तपासले 

पाणहजे. 

 प्रकल्पाचे उपिम पयाावरिावर सवा संभाव्य दुय्यम आणि तृतीय प्रभाव णवचारात घेतल्यानंतरच केले 

पाणहजेत आणि णवद्यमान पयाावरिावर पररिाम होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी शमन उपाय समाणवष्ट् 

केले पाणहजेत. 

3.7 लोकशाही सकां वा िामासिक-आसथयक प्रोफाइल 

प्रस्ताणवत प्रकल्पाला जनतेचा सकारात्मक प्रणतसाद आहे. पैसे देण्याची तयारी आणि प्रकल्प स्वीकारण्याची तयारी 

सकारात्मक पररिाम देते. प्रदूषि करिाऱ्या घटकांमुळे होिारे नुकसान णवणवध पद्धतीदं्वारे कमी केले जाऊ शकते. 

युणनटने प्रणिया केल्यानंतर सांिपाण्याचा पुनवाापर केला आहे. सामाणजक आणि सांसृ्कणतक भेद्यता णनदेशांक खूप 

कमी प्रणतसाद देते आणि लवणचकतेची पातळी उच्च बाजूला आहे. संबंणधत काळात उद्योगांमुळे आसपास राहिाऱ्या 

कुटंुबांना अणधक सुणवधा णमळू शकतात 

.  
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4 ओळख, पूवयिूचना आसण उपाययोिना 

साधारि 37 मजुरांना प्रकल्पाच्या थिापनेच्या टप्प्यात नवीन यंत्रसामग्री व प्ांटची युणनट बसणवण्यामधे्य काम णदले 

जाईल. 

अ. ि पररणाम उपार् प्रभाव कमी करण्याचे उपाय 

1 धूळ श्वसन रोग सवा अंतगात रसे्त डाांबरीकरण केलेले आहेत धूळ वेगळे 

करिारे पािी णशंपित आहे, यंत्रसामग्रीच्या बैठकीचा 

वापर करा 

2 गोगंाट कमजोरी, ऐकिे, िकवा 

संबंणधत आरोग्याच्या समस्या 

ध्वनी पातळी कमी करण्यासाठी ध्वणनक उपाय आणि 

सायलेन्सर पॅि प्रदान करणे. 

कामगारांना वैयस्टक्तक संरक्षिात्मक उपकरिे िेणे 

3 जमीन ररक्त जागा कमी करिे णवद्यमान पायाभूत सुणवधांचा उपयोग करणे आणि 

अनुलंब णवस्तार स्वीकारा आणि ऑपरेशनचे वेळापत्रक 

अणधकतम करणे 

4 वरची माती सुपीकतेचा नाश ग्रीन बेल्टच्या णवकासासाठी वापरा 

5 पािी बांधकाम उपिम आणि 

णपण्यासाठी अणतररक्त पािी 

आवश्यक आहे 

र्ाांकत्रक कमस्क्सांग करून आकण टॅप ऐविी बाटल्याांचा 

उपर्ोग करून पाण्याची आवश्यकता कमी करा.  

6 सांिपािी सांि पाण्याचा चुकीचा वापर 

केल्याने पाण्याचे स्त्रोत आणि 

माती दूणषत होतात 

घरगुती साांडपाण्यावर रूट झोन तांत्रज्ञानावर आधाररत 

प्रकक्रर्ा केले िातील आकण साांडपाणी बागकामासाठी 

वापरले िाईल. 
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5 पयाययी सवशे्लषण (तांत्रज्ञान व िाइट) 

मे. पीयूष शुगर अँि पॉवर प्रा. णलणमटेि हा खाजगी साखर कारखाना आहे िो वषा 2014- 15 मधे्य स्थापना झाली 

आहे,  गट नंबर 38/2 गाव देऊळगाव णसद्धी, तालुका आणि णज. अहमदनगर आणि महाराष्ट्र . त्याची णवद्यमान क्षमता 

2500 टीसीडी आहे. ही णमल चांगल्या कामकाजाच्या स्टथितीत आहे आणि त्याची एकूि कामणगरी देखील चांगली 

आहे.. या म ल्यवान उपउत्पादनाचा वापर करण्यासाठी आणि त्याची आणिाक व्यवहायाता सुधारण्यासाठी, मे. पीयूष 

शुगर अँि पॉवर प्रा. णलणमटेि ने 60 के एल पी डी चे नवीन मोलासीस आधाररत णिस्टिलरी युणनट थिापन करण्याचा 

णनिाय घेतला आहे 

मेससा पीयूष शुगर अँि पॉवर प्रायवे्हट णलणमटेि चे नोदंिीकृत कायाालय. णलणमटेि गट िमांक 38/2 गाव 

देऊळगाव णसद्धी, तालुका आणि णज. अहमदनगर आणि महाराष्ट्र  रे्थे आहे 

प्रस्ताकवत प्रकल्प कच्चा माल म्हणून "सी"/"बी" हेवी मोलॅकसस/उसाचा रस/जु्यस पासून 60 के एल पी डी 

रेस्िफाइड स्िररट /ई एन ए /इथेनॉल तर्ार करेल. कच्चा माल थेट साखर कारखाने ककां वा व्यापारी र्ाांच्याकडून 

घेतला िाईल. र्ा के्षत्रातील सामाकिक अथयव्यवस्था राखण्यास मित होईल. 

प्रकल्पाच्या कवकासासाठी प्रकल्प साइट सोर्ीस्करपणे स्स्थत आहे 

 3.41 ककमी अांतरावर वास्ि 

 अहमिनगर, 15.92 ककमी अांतरावर 

 अहमिनगर हे िवळचे रेले्व से्टशन आहे िे कारखान्याच्या कठकाणापासून 41.72 ककमी िूर आहे. 

 पुणे आांतरराष्ट्र ीर् कवमानतळ कारखाना स्थळापासून 98 ककमी िूर सवायत िवळचे कवमानतळ आहे. 

पर्ायवरण सेकटांग 

 स्थान -18°.55’44.29”N आकण 74°.45’10.89” E 

 िवळचा राज्य महामागय-SH-222-4.5ककमी 

 कारखान्याच्या िागेिवळ कोणतीही निी वाहात नाही 

 भूकां पीर्ता-IS नुसार भूकां पीर् के्षत्र: III1893 (भाग- I): 2002 

उद्योगाकडे प्रस्ताकवत स्थापनेसाठी पुरेशी िमीन आहे. कमीतकमी पाण्याची आवश्यकता आहे, िे कसांचन 

कवभागाकडून घेतली िाईल. प्रस्ताकवत स्थापनेमुळे कोणतेही नकारात्मक पररणाम होत नाहीत. अशाप्रकारे, 

अस्स्तत्वात असलेली िागा आस्थापनेसाठी र्ोग्य आहे. 

6 पयाणवरि व्यवस्थापन काययिम 
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तक्ता 6-1 पयायवरण व्यवस्थापन काययिम 

अ. 

ि 
घटक परावमूल्य वारांवारता स्थान 

1. 
वातावरिातील हवा 

गुिवत्ता 
PM10, PM2.5, SO2,and NOx 

24 तासांनी , 

तै्रमाकसक 

5 स्थाने 

1 @ अपकवांड आकण 2 

@ एकमेकाांना सॅ्टक @ 

1200 पासून डाउनकवांड 

किशाकनिेश 

प्रवेशद्वार आकण कनगयमन 

िरवािे िवळ 

2. 
णचमनीमधून  (िॅक) 

स्टथिर उत्सजान 
PM, SO2, NOx 

मकहन्यातून 

एकिा 

1 डीिी सेट सॅ्टक, 

2 बॉर्लर सॅ्टक 

3. 

पािी 
10500: 2012 नुसार पाण्याच्या 

गुणवते्तचे मापिांड 

मकहन्यातून 

एकिा 

कपण्याच्या पाण्याची 

कठकाणे 

सांिपािी (प्रकक्रर्ा 

आकण प्रकक्रर्ा न केलेले) 

pH, BOD, COD, TSS, Flow, 

TDS etc. 

मकहन्यातून 

एकिा 
ईटीपी इनलेट आकण 

आउटलेट 

4. ध्वनी 
किवस आकण रात्री पातळी समान 

आवाि पातळी- डीबी (ए) 

तै्रमाकसक ककां वा 

आवश्यकतेनुसार 

अनेकिा 

6 स्थाने 

अपकवन्ड आकण 

डाउनकवांड किशाकनिेश 

बॉर्लर िवळ आकण 

मुख्य गेट िवळ आकण 

ईटीपी. 

5. 

माती (मातीची सुपीकता 

तपासण्यासाठी 

गुणात्मक व 

पररमाणात्मक चाचणी / 

कवशे्लषण,) 

pH, Cation Exchange 

Capacity, Total Nitrogen, 

Phosphorous, Potassium, 

moisture, Permeability, 

Conductivity, Texture & 

structure, Organic carbon 

तै्रमाकसक ककां वा 

आवश्यकतेनुसार  

ग्रीनबेल्ट िवळ 1 

ईटीपी िवळ 1 

सांकमश्र नमुने प्रते्यक 

कठकाणी घेतले िातील 

6. 
घनकचरा कनकमयतीचे 

िेखरेख / नोांि ठेवणे 
मॅनु्यअल रेकॉडय ठेवणे 

िररोि 

अद्यर्ावत करणे 
 

7 ग्रीनबेल्ट आकण प्रिाती ांचा प्रकार माती आकण सहामाही  
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अ. 

ि 
घटक परावमूल्य वारांवारता स्थान 

वृक्षारोपण िेखरेख हवामानाच्या पररस्स्थतीनुसार 

ठरकवला िाईल. तथाकप, प्रकत 

हेिर झाडाांची सांख्या 1500 

असेल; मातीच्या प्रकारानुसार 

झाडाची सांख्या वेगवेगळी असू 

शकते 

8 
काबयन आकण वॉटर फूट 

कप्रांट मॉकनटररांग 

कच्च्च्या मालाचा वापर, वाफेचा 

वापर, कच्च्च्या मालाच्या 

वाहतुकीसाठी वाहनाांची वारांवारता, 

साांडपाणी कनकमयती, हवेतील 

उत्सियन, घातक कचरा कनकमयती 

आकण कच्च्च्या मालाची पुनप्रायप्ती 

र्ाांचा डेटा राखून ठेवा. 

िररोि आकण 

माकसक 
 

7 असतररक्त अभ्याि 

7.1 िोखीमीचे मुल्यमापन  

एचएझेडओपी आकण पररमाणात्मक िोखीम मूल्याांकन मूल्याांकन प्रते्यक उत्पािनासाठी केला िातो, आपत्ती 

व्यवस्थापन र्ोिना, ऑनसाईट आकण ऑफसाईट इमियन्सी र्ोिना तर्ार केली िाते आकण ईआर्ए अहवालाच्या 

प्रकरण 7 मधे्य किली आहेत. 

वेगवेगळ्या स्वरूपात इथॅनॉलचे पररदृश्य 

िाइट डेटा: 

   स्थानः पीयषू शगुर अडँ पॉवर प्रा. लिलिटेड, भारत 

    िर तासासाठी कबस्डांग एअर एक्सचेंि: 0.40 (कनवारा नसलेले एक मिली) 

    वेळः 30 सप्टेंबर 2021 :12.00 तास एसटी (सांगणकाचे घड्ाळ वापरुन) 

रािायसनक डेटा: 

    रासार्कनक नाव: इथॅनॉल 

    सीएएस क्रमाांक: 64-17-5       आस्ण्वक विन: 46.07 गॅ्रम / मोल 
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    ईआरपीिी -1: 1800 पीपीएम ईआरपीिी -2: 3300 पीपीएम ईआरपीिी -3: एन / ए 

    आर्डीएलएच: 3300 पीपीएम    एलईएल: 33000 पीपीएम    रू्ईएल: 190000 पीपीएम 

    सभोवतालचे उकळत्या कबांिू: 76.3 कडग्री सेस्िर्स 

    वातावरणीर् तापमानात वाष्प िाब: 0.088 एटीएम 

    सभोवतालच्या सांतृस्प्त एकाग्रता: 95012 पीपीएम ककां वा 9.50 % 

 एटीएमोसे्फररक डेटा: (डेटाचा मॅनु्यअल इनपुट) 

वारा: 2.13 नॉट्स  163 कडग्री  पासून 3 मीटर / सेकां ि 

    ग्राउांड रफनेस: ओपन कां टर ी     क्लाउड कव्हर: 5 टेन्थ्स 

    हवेचे तापमान: 27 ° कडग्री सेस्िर्स     स्स्थरता वगय: सी 

    इनव्हियन उांची नाही     सांबांकधत आद्रयता: 50% 

 

टाकी अयशस्वी होण्याचा प्रकार: BLEVE टँकचा स्फोट होतो आसण असिच्या बॉलमधे्य रािायसनक ज्वलन 

BLEVE पासून सांभाव्य धोके: 

 फायरबॉल आणि पू फायरमधून िमाल रेणिएशन 

 णवस्फोटातून धोक्याचे तुकिे आणि स्फोट शक्ती 

 उत्पादनांद्वारे अणग्नशामक औषधांचे णवपररत पररिाम 

 

BLEVE / फार्र बॉल पररदृश्यः टाकी कबघाडाच्या वेळी अांतगयत टाकीचा िाब / तापमान कितके िास्त असेल कततके 

अकिशामक बॉल मोठा. फार्र बॉलने न वापरलेला कोणताही द्रव पूल अिी बनवेल. 

स्त्रोत शक्ती: 

   उभ्या िांडगोलाकार टाकीमधे्य ज्वलनशील द्रव उगवा 

    टँक व्यास: 15 मीटर टँकची लाांबी: 20.4 मीटर 

    टँक खांडः 3600 घनमीटर 

    टाकीमधे्य द्रव असतो        अांतगयत साठवण तपमान: 27 ° से 
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    टँकमधील केकमकल मास: 2334 टन टँक 75% भरली आहे 

    फार्रबॉलमधील टँक मासची टके्कवारी: 100% 

    फार्रबॉल व्यास: 745 मीटर बनय कालावधी: 34 सेकां ि 

धोक्याची पूवयिूचना प्रदेश 
 

    धोक्याचे मॉडेकलांग: फार्रबॉलमधून औस्ष्णक ककरणोत्सगीकरण 

    लाल: 1.2 ककलोमीटर --- (10.0 ककलोवॅट / (चौ मीटर) = 60 सेकां िात सांभाव्य प्राणघातक) 

    केशरी: 1.7 ककलोमीटर --- (5.0 ककलोवॅट / (चौरस मीटर) = 2 कडग्री 60 सेकां िात बनय होते) 

    कपवळा: 2.6 ककलोमीटर --- (2.0 ककलोवॅट / (चौरस मीटर) = 60 सेकां िात वेिना) 
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सनष्कषय 

िेव्हा BLEVEमुळे फायरबॉलमधे्य टाकी फुटली आसण इथॅनॉल; 

इथनॉल टाकीसाठी थमयल रेकडएशन िास्तीत िास्त 1.2 ककमी मर्ायकित आहे म्हणिेच 10 ककलोवॅट / एम 2  ची 

थमयल रेकडएशन तीव्रता 60 सेकां िात सांभाव्य प्राणघातक आहे. त्याचप्रमाणे, अन्य धोकािार्क झोन 5.0 ककलोवॅट / 

एम 2 च्या पररणामी 2 कडग्री ज्वलन कारणीभूत आहे 60 सेकां िात 1.7 ककमी आकण उवयररत 2.0 ककलोवॅट / एम 2 

रु्कनटमधे्य 2.6 ककमी अांतरावर आहे, ज्यामुळे 60 सेकां िात वेिना होते. 

 

प्रोिेि प्रपोनांट वैर्स्क्तक रु्कनटच्या ऑपरेशन ककां वा गैरप्रकाराांमुळे उध्िभवणाऱ्र्ा सवय प्रकारच्या आपत्कालीन 

पररस्स्थतीशी सांबांकधत सवय प्रकतबांधात्मक उपार्ाांची अांमलबिावणी करेल. ऑनसाईट आकण ऑफसाईट इमियन्सी 

मॅनेिमेंट पॅ्नसाठी आवश्यक सांसाधने र्ोग्यररत्या आखली िातील आकण र्ोिना प्रभावीपणे अांमलात 

आणण्यासाठी प्रिान केल्या िातील. कारखाना आरोग्य आकण कमयचारी आकण आसपासच्या भागात राहणाऱ्र्ा 

लोकाांच्या सुरके्षच्या दृष्ट्ीने सवायत िास्त प्राधान्य िेईल. आपत्कालीन पररस्स्थतीत त्याांच्या भूकमकेबद्दल माकहती 

िेण्यासाठी िवळपासच्या गावकर्ाांना व्यवस्थापन प्रकशक्षण िेईल. आणीबाणीच्या पररस्स्थतीत िवळपासच्या सवय 

लोकाांना कार् करावे आकण कार् करू नरे् र्ाबद्दल प्रकशक्षण किले िाईल. िुिैवाने, ऑफसाईटच्या आधारे काही 

आपत्कालीन घटना घडल्यास, साइटवर आवश्यक सांसाधनाांच्या उपलब्धतेमुळे ते प्रभावीपणे हाताळले िाईल. 

त्याचप्रमाणे, सवय कचांताग्रस्त कमयचारी आकण कार्यसांघातील सिस्ाांना सांर्ांत्रातील आपत्कालीन पररस्स्थतीशी सामना 

करण्यासाठी र्ोग्य प्रकशक्षण किले िाईल. कार्ायवेळी उध्िभवणाऱ्र्ा आपत्कालीन पररस्स्थतीचा प्रकार िाणून 
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घेतल्यास आपत्कालीन पररस्स्थतीचे गुरुत्व कमी करण्यासाठी र्ोग्य कनर्ांत्रण उपार्र्ोिना राबकवल्या िातील. 

त्याचप्रमाणे, आपत्कालीन पररस्स्थती टाळण्यासाठी, आवश्यक असलेल्या सवय शमन उपार्ाांची कशफारस 

केल्यानुसार अांमलबिावणी केली िाईल. 

8 पयायवरण व्यवस्थापन योिनेच्या सदशेने अथयिांकल्पात तरतूद:  

पर्ायवरणीर् िेखरेख आकण प्रकतकूल पररणाम कमी करण्यासाठी व्यवस्थापनातील खचय प्रस्ताकवत प्रकल्पासाठी 

कवचारला िाईल. ईएमपीसाठी भाांडवली ककां मत रु. 520 लाख. आकण आवती ककां मत रु. 270 लाख. तपशीलवार 

ईएमपी बिेट खाली तक्त्यात किला आहे. 

तक्ता 8-1 ईएमपी बिेट 

अ. 

क्र. 
घटक वैसशष्ट्ये 

कॅसपटल 

इन्व्वे्हिमेंट 

(लाखात) 

ररकररांग 

इन्व्वे्हिमेंट 

(लाखात) 

1. हवा सॅ्टक आकण वेट स्क्रबर -- 50 

2. 

पाणी  ईटीपीचे अपगे्रडेशन 

 साखर आकण कडस्स्टलरी साठी 

सीपीरू् 

 कडस्स्टलरी िेंट वॉश उपचाराांसाठी 

एनारोकबक डार्िेस्टर, एमईई आकण 

डर ार्र 

400 150 

3. आवाि ध्वकन सांलिक, सार्लेन्सर पॅड, इअर प्ग इ 30 5 

4. 

पर्ायवरण िेखरेख 

आकण व्यवस्थापन 

कतमाही पर्ायवरण िेखरेख (िर वषी) 

10 20 

वातावरणीर् 

वातावरणाचे परीक्षण 

PM
10
, PM

2.5
, SO

2
, 

NOx 

बॉर्लर आकण डीिी 

सेट मॉकनटरी ांग 
TPM, SO

2
, NOx 

इफू्लएां ट (प्रकक्रर्ा 

केलेले आकण प्रकक्रर्ा 

न केलेले) 

pH, COD, BOD, 

TSS, TDS, Oil & 

Grease 

5. 
व्यावसाकर्क 

आरोग्य 

हातमोिे, ब्रीकिांग मास्क, हातमोिे, बूट्स, 

हेले्मट्स, इअर प्ग इ. आकण कामगाराांची 
25 10 
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अ. 

क्र. 
घटक वैसशष्ट्ये 

कॅसपटल 

इन्व्वे्हिमेंट 

(लाखात) 

ररकररांग 

इन्व्वे्हिमेंट 

(लाखात) 

वाकषयक आरोग्य-वैद्यकीर् तपासणी, 

व्यावसाकर्क आरोग्य (प्रकशक्षण, ओएच सेंटर) 

6. कहरवा पट्टा 
ग्रीन बेल्ट कवकास कक्रर्ा 20 10 

ग्रीन बेल्टची िेखभाल -- 5 

7. 
घनकचरा 

व्यवस्थापन 

घनकचरा व्यवस्थापन 
20 10 

8. 
पावसाच्या 

पाण्याची साठवण 

पावसाच्या पाण्याची साठवण 
15 5 

9. 

काबयन आकण 

वॉटर फूट कप्रांट 

कच्च्च्या मालाचा वापर, वाफेचा वापर, कच्च्च्या 

मालाच्या वाहतुकीसाठी वाहनाांची वारांवारता, 

साांडपाणी कनकमयती, हवेतील उत्सियन, घातक 

कचरा कनकमयती आकण कच्च्च्या मालाची 

पुनप्रायप्ती र्ाांचा डेटा राखून ठेवा. 

-- 5 

  एकूण खचय (लाखात) 520 270 

  



पीयषू शगुर अडँ पॉवर प्रा. लिलिटेड गाव- देऊळगाव सिद्धी, ता. & जिल्हा. अहमदनगर. काययकारी िाराांश 

 

Page | 31 

  

9 कॉपोरेट पयायवरण उत्तरदासयत्व योिना 

प्रकल्पाची भाांडवली ककां मत रु. 34 कोटी. मांत्रालर्ाच्या कार्ायलर्ाच्या ज्ञापन पत्रानुसार, किनाांक 01.05.2018 रोिी 

एफ. नां. 22-65/2017 IA.III, उद्योग कॉपोरेट पर्ायवरण िबाबिाऱ्र्ाांवर प्रकल्प खचायच्या 2 % खचय करणार आहे, 

िो रु. केवळ 0.68 कोटी आहे. 

10 रेनवॉटर आसण िॉमयवॉटर िांवधयन योिना  

हा प्रकल्प हररत तांत्रज्ञानाचा अवलांब करून नैसकगयक स्त्रोताांच्या सांवधयनासाठी प्रर्त्न करीत आहे आकण अशा 

उद्योगाांनी रेन वॉटर हावेस्स्टांग कसस्टम अवलांबण्याचा प्रस्ताव किला आहे. वाकषयक 639 कममी पावसामुळे पावसाचे 

पाणी साठवण्याची चाांगली क्षमता आहे. रेन वॉटर हावेस्स्टांग कसस्टम कवकवध इमारती ांमधे्य स्थाकपत केली िाते आकण 

िर वषी सुमारे 6085.53 मी 3 पाण्याची साठवण केली िाते. र्ा कापणी केलेल्या पाण्याचा वापर भूगभायतील 

पाण्याचे पुनभयरण करण्यासाठी केला िाईल िेणेकरून आिूबािूच्या पररसरातील भूिलाचे पाणी वाढेल 

वािळ िल व्यवस्थापन र्ांत्रणा िेखील उद्योगाने अवलांबली आहे. कमीतकमी 0.45 मीटर * 0.6 मीटर वेगळे नाले 

उद्योग पररसरातून तुफान पाणी सांकलन व कवले्हवाट लावण्यासाठी पुरकवल्या िातात. 

11 सनष्कषय 

पाणी, वारू् आकण घनकचरा आकण घातक कचरा कवले्हवाट लावण्यासाठी सवय आवश्यक प्रिूषण कनर्ांत्रण 

उपार्र्ोिना र्ा उद्योगाने पुरकवल्या आहेत, त्यामुळे पर्ायवरणावर होणारे नकारात्मक पररणाम कमीत कमी/ 

नगण्य असतील. कवस्तार कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्र्ाांना वेळेवर उसाचे गाळप होण्यास मित होईल ज्यामुळे उसाचे 

नुकसान कमी होईल व िास्तीत िास्त आकथयक लाभ होईल. 


