


 

अनकु्रमणिका 
 

मुद्दा क्र. विषय पान क्र. 

i.  प्रकल्पाचे नाव आणि स्थान (गाव, णिल्हा, राज्य, औद्योगगक क्षेत्र (लागू असल्यास))  1 

ii.  उत्पादने आणि क्षमता. िर ववस्तार प्रस्ताववत असेल तर अणस्तत्वातील उत्पादने आणि 
क्षमता आणि पूवीच्या पयाावरिीय परवानगीचा (ईसीचा) संदर्ा. 

1 

iii.  िमीन, कच्चा माल, पािी, उिाा, इंधन यांच्या गरिा, पुरवठ्याच्या स्त्रोतांसह (संख्यात्मक)  2 

iv.  प्रक्रियेचे थोडक्यात विान, ववशेषतः वायू उत्सिान, द्रव सांडपािी आणि घन व धोकादायक 

कचरा गनमााि होिार असल्यास त्याच्या स्पष्ट उल्लेखासह  

3 

v.  पयाावरिावरील संर्ाव्य पररिामांच्या गनराकरिाचे उपाय आणि गनचरा वा 
ववल्हेवाटीच्या पद्धती. 

7 

vi.  प्रकल्पाची र्ांडवली क्रकंमत 9 

vii.  प्रकल्पासाठी गनवडलेले स्थान- िमीनीचा प्रकार - कृषी (एक वा दबुार पीक), पडीक, 

शासकीय / खािगी िमीन, अगधग्रहिाची णस्थती, िवळचे िलयुक्त क्षेत्र (2-3 क्रकमीच्या 
आत), लोकसंख्या, 10 क्रकलोमीटसाच्या वत्रज्येतील इतर उद्योग, वन,े पयाावरिीय दृष्ट्या 
संवेदनाशील क्षेते्र,  प्रवशे सुलर्ता (सूचना- औद्योगगक क्षेत्राच्या बाबतीत या माक्रहतीची 
आवश्यकता नसू शकते.) 

9 

viii.  मूलर्ूत पयाावरिीय डेटा - हवेची गुिवत्ता, िमीनीवरील व र्ूगर्ाातील पाण्याची 
गुिवत्ता, मातीची वैगशष्ट्ये, वनस्पती आणि प्रािी, निीकच्या लोकसंख्येची सामाणिक-

आगथाक पररणस्थती 

11 

ix.  धोकादायक पदाथाांची हाताळिी, प्रक्रिया आणि साठविूक यांमधील धोके ओळखिे 
आणि धोक्यांचे गनराकरि करण्यासाठी उपलब्ध केलेल्या सुरक्षा प्रिाली 

13 

x.  प्रकल्पाचे हवा, पािी, िमीन, वनस्पती व प्रािी आणि निीकच्या लोकसंख्येवर होिारे  
संर्ाव्य पररिाम 

14 

xi.  नैसगगाक क्रकंवा कारखान्याशी संबंगधत आिीबािीच्या बाबतीत आपत्कालीन सज्िता. 15 

xii.  िनसुनाविीदरम्यान उपणस्थत केले गेलेले मुदे्द आणि त्यांना क्रदलेली उत्तरे. 16 
xiii.  सामाणिक-आगथाक ववकासाचे गनयोिन, त्यावरील प्रस्ताववत खचाासह  16 
xiv.  व्यवसाय संबंगधत आरोग्य उपाययोिना  16 
xv.  प्रकल्प संपल्यानंतर देखरेख ठेवण्याचे गनयोिन 18 

 
 

 

 



नवनननमित(ग्रीनफिल्ड) निमेंट ग्राइंफडंग यनुनटच्या उभारणीचा प्रस्ताव आहे, ज्याची निमेंट उत्पादन क्षमता 4.5  दशलक्ष मफेिक टन्ि प्रनतवर्ि आणण फ्लाय अ ॅश  / 

स्लॅगवरील प्रफियेची क्षमता 0.5  दश लक्ष मेफिक टन्ि  प्रनतवर्ि अिेल.  

गावाचे नाव: शहबाज, तालुका: अनलबाग णजल्हा: रायगड, महाराष्ट्र 

इआयए /इएमपी अहवालाच्या मिदु्याचा कायिकारी िांराश 

 

मे. अडानी  निमेन्टेशन मयािफदत 1  

कायिकारी िांराश 

i) प्रकल्पाचे नाव आणण स्थान (गाव, णजल्हा, राज्य, औद्योनगक क्षेत्र (लागू अिल्याि)) 

मे. अडानी सिमेन्टेशन मर्ाादित नवसनसमात(ग्रीनदिल्ड) र्ाांचा सिमेंट ग्राइांदडांग रु्सनटच्र्ा उभारणीचा 

प्रस्ताव आहे, ज्र्ाची सिमेंट उत्पािन क्षमता 4.5  िशलक्ष मेदिक टन्ि प्रसतवर्ा आणण फ्लार् अ ॅश  / 

स्लॅगवरील प्रदिर्ा रु्नीटची क्षमता 0.5  िश लक्ष मेदिक टन्ि प्रसतवर्ा अिेल. गावाचे नाव: शाहबाज, 

तालुका: असलबाग णजल्हा: रार्गड, महाराष्ट्र. 

इआर्एच्र्ा 14 िप्टेंबर 2006 च्र्ा व आजच्र्ा तारखेला अद्यर्ावत अिणार् र्ा असििूचनेनुिार हा प्रकल्प  

प्रकल्प उपिम  3(ब) िवा स्वतांत्र ग्राइांदडांग रु्सनट्िच्र्ा वगावारी 'ब' मध्रे् रे्तो. ज्र्ाअर्थी एिइआर्एए 

(राज्र् पर्ाावरणावरील प्रभाव मूल्र्मापन िसमती) महाराष्ट्र र्ाांनी एमओइएििीिी (पर्ाावरण, वने आणण 

हवामानबिल मांत्रालर्ाच्र्ा) इन्रा आणण िीआरझेड िसमतीद्वारे दि. 5 ऑक्टोबर, 2018 रोजी जारी केलेल्र्ा 

टीओआर िाईल ि. 10-77/2018-IA-III आणण प्रस्ताव ि. IA/MH/MIS/81470/2018  च्र्ा अनुिार हा प्रकल्प 

बसर्थिंग जेट्टी आणण बॅक-अप प्रभाग व अ ॅप्रोच रस्ता र्ाच्र्ाशी एकाणत्मक करण्र्ाच्र्ा िूचना दिल्र्ा 

आहेत व दि. 23 एप्रप्रल, 2021 रोजी झालेल्र्ा 219 व्र्ा िभचे्र्ा इसतवतृ्तात  प्रकल्प उपिम 3(ब) च्र्ा 

वगावारी अ खाली अजा करावा अिे मत व्र्क्त केले आहे,   

त्र्ामुळे हा प्रकल्प वगावारी-अ प्रकल्प मानला गेलेला आहे आणण कें द्रीर् स्तरावर पर्ाावरण, वने आणण 

हवामानबिल मांत्रालर् (एमओइएििीिी) नवी दिल्लीद्वारे त्र्ाचे मूल्र्ाांकन केले गेले आहे. 23 एप्रील, 2021 

रोजी अजा (िॉमा-1 आणण पीएिआर) पर्ाावरण, वने आणण हवामान बिल मांत्रालर् (एमओइएििीिी), नवी 

दिल्ली र्ाांना िािर केला गेला आणण त्र्ानांतर 25 ऑगस्ट, 2021 रोजी IA-J-11011/261/2021-IA-II (I)  र्ा 

िमाांकाच्र्ा पत्राद्वारे टीओआर पत्र जारी केले गेले. 

ii) उत्पादने आणण क्षमता- जर ववस्तार प्रस्ताववत अिेल तर अणस्तत्वातील उत्पादने आणण क्षमता आणण 

पूवीच्या पयािवरणीय परवानगीचा (ईिीचा) िंदभि. 

प्रस्तववत प्रकल्प प्रस्तावातील प्रस्ताववत उत्पादने क्षमतांिह 

अनु ि. ववर्य  एकक (युननट) प्रस्ताववत क्षमता 
1.  निमेंट ( ओपीिी, पीपीिी आणण पीएििी) दशलक्ष मेफिक 

टन्ि प्रनतवर्ि 

4.5 



नवनननमित(ग्रीनफिल्ड) निमेंट ग्राइंफडंग यनुनटच्या उभारणीचा प्रस्ताव आहे, ज्याची निमेंट उत्पादन क्षमता 4.5  दशलक्ष मफेिक टन्ि प्रनतवर्ि आणण फ्लाय अ ॅश  / 

स्लॅगवरील प्रफियेची क्षमता 0.5  दश लक्ष मेफिक टन्ि  प्रनतवर्ि अिेल.  

गावाचे नाव: शहबाज, तालुका: अनलबाग णजल्हा: रायगड, महाराष्ट्र 

इआयए /इएमपी अहवालाच्या मिदु्याचा कायिकारी िांराश 

 

मे. अडानी  निमेन्टेशन मयािफदत 2  

अनु ि. ववर्य  एकक (युननट) प्रस्ताववत क्षमता 
2.  फ्लाय अ ॅश / स्लॅग प्रफिया युननट दशलक्ष मेफिक 

टन्ि प्रनतवर्ि 

0.5 

स्त्रोत: पवूा व्र्ावहाररकता अहवाल 

iii) जमीन, कच्चा माल, पाणी, उजाि, इंधन यांच्या आवश्यकता, पुरवठ्याच्या स्त्रोतांिह (िंख्यात्मक) 

a. जमीनीची आवश्र्कता- िांपूणा प्रकल्प क्षेत्रिळ 10हे. आहे. एकूण क्षेत्रापैकी 3.24हे. एिीएलच्र्ा 

ताब्र्ात आहे आणण उवाररत 6.76 हे.चे असिग्रहण जून 2022पर्िंत पूणा केले जाईल. स्र्थानावरील 

जसमनीचा िध्र्ाचा उपर्ोग कृर्ीिाठी आहे; सिमेंट ग्राइांदडांग आणण फ्लार् अ ॅश / स्लॅग प्रदिर्ा 

रु्सनटच्र्ा उभारणीमुळे जमीन वापराचा प्रकार कृर्ीतून औद्योसगक जमीन वापरात कार्मस्वरूपी 

बिलेल.  कोणतीही वनजमीन अांतभूात नाही. 

b. कच्चा माल आणण इंधनांची आवश्यकता  

अनु 
ि. 

कच्चा माल 

पररमाण(टन्ि /फदन)  

स्त्रोत 
अंदाजे अंतर आणण वाहतुकीची 

पद्धती 100% 

ओपीिी 
100% 

पीपीिी 
100% 

पीएििी 

1. ण्लंकर 12954 8183 62817  

लखपत सिमेंट वक्िा रे्र्थील 
एिीएलचा एकाणत्मक सिमेंट 
कारखाना दकां वा इतर 
स्र्थासनक कारखाने दकां वा 
आर्ात 

जहाजाने 

2. णजप्िम 680 680 680 
बाजरातून(र्थळ) खरेिी दकां वा 
आर्ात 

(~20 दकमी) रस्ता दकां वा रेल्वेमागे 
 

3. फ्लाय अ ॅश - 4722 - 
सतरोडा रे्र्थील अडानी 
औणणणक प्रवद्युत प्रकल्प 

(~5 दकमी) रस्ता आणण 
(~1000दकमी) रेल्वेमाग े 

4. स्लॅग - - 6136 
जेएिडब्र्ूच्र्ा डोलवी 
कारखान्र्ातून दकां वा आर्ात 

(~10 दकमी) िक द्वारे 

फ्लाय अ ॅश / स्लॅग प्रफिया युननटिाठी 

1. फ्लाय अ ॅश 1515 
सतरोडा रे्र्थील अडानी 
औणणणक प्रवद्युत प्रकल्प 

(~1000 दकमी) रेल्वेमाग े
त्र्ानांतरचे (~5 दकमी) रस्ता माग े

2. स्लॅग 1515 
जेएिडब्र्ूच्र्ा डोलवी  
कारखान्र्ातून दकां वा आर्ात 

(~10 दकमी) िक द्वारे 



नवनननमित(ग्रीनफिल्ड) निमेंट ग्राइंफडंग यनुनटच्या उभारणीचा प्रस्ताव आहे, ज्याची निमेंट उत्पादन क्षमता 4.5  दशलक्ष मफेिक टन्ि प्रनतवर्ि आणण फ्लाय अ ॅश  / 

स्लॅगवरील प्रफियेची क्षमता 0.5  दश लक्ष मेफिक टन्ि  प्रनतवर्ि अिेल.  

गावाचे नाव: शहबाज, तालुका: अनलबाग णजल्हा: रायगड, महाराष्ट्र 

इआयए /इएमपी अहवालाच्या मिदु्याचा कायिकारी िांराश 

 

मे. अडानी  निमेन्टेशन मयािफदत 3  

स्त्रोत पवूा व्र्ावहाररकता अहवाल 

c. इंधन आवश्यकता 

अनु ि. इंधन  पररमाण 

 

उषमांक 
(फकलोकॅ लरी/फकलो) 

अ ॅश % गंधक % स्त्रोत अंदाजे अंतर आणण 
वाहतुकीची पद्धती 

1. कोळिा 0.04 मे.ट.प्र.व. ~2500 - 4000 
20/-
35 

0.1- 1 
(अडानीचे िहेज बांिर / 

आर्ात) 

~ 500दकमी 
रस्तामाग े

2. 
हार्स्पीड 
दडझेल 

1000 

लीटिा/प्रसतवर्ा 
 

10500. 0.01 0.25 

स्र्थासनक पुरवठेिार , 

नजीकच्र्ा िाठवणूक 
टसमानल वरून 
समळवणे 

~ 100दकमी 
रस्तामाग े

d. प्रकल्पाची मूलभूत गरज 

अनु 
ि. 

ववर्य तपनशल स्त्रोत 

1. पाण्र्ाची आवश्र्कता (दकलोलीटिा प्रसतदिन) 800 म.औ. प्रव. म. 

2. उजेची आवश्यकता (मेगावॅट्ि) 26 म.रा.प्रव. मां / ग्रीड 

3. 

मनुषयबळाची 
आवश्यकता  

(माणिांची 
िंख्या) 

अ. बाांिकामाच्र्ा टप्प्र्ात  650 

अकुशल  /अिाकुशल - स्र्थासनक प्रभाग आणण 
कुशल- बाहेरून / स्र्थासनक 

ब. कार्ाकारी टप्पा 

I. सनर्समत  65 

(ii) कां त्राटी 350 

एकूण (i + ii) 415 

स्त्रोत पवूा व्र्ावहाररकता अहवाल 

iv) प्रफियेचे थोड्यात वणिन, ववशेर्तः  वायू उत्िजिन, द्रव िांडपाणी आणण घन व धोकादायक कचरा ननमािण 

होणार अिल्याि त्याच्या स्पष्ट उल्लेखािह  

प्रस्ताप्रवत सिमेंट ग्राइांदडांग आणण फ्लार् अ ॅश / स्लॅग प्रदिर्ा रु्सनट व्हदटाकल रोलर समल (व्हीआरएम) 

आणण बॉल समल र्ाांच्र्ा वापराद्वारे ड्रार् प्रोिेसिांग तांत्रज्ञानावर आिाररत आहे. ग्राइांदडांग रु्सनटमिील 

सिमेंट उत्पािन प्रदिरे्तील महत्वाचे टप्पे खाली दिल्र्ानुिार आहेत: 

 णक्लांकर िाठवणूक व हाताळणी 

 फ्लार्  अ ॅश िाठवणूक व हाताळणी 

 णजप्िम िाठवणूक व हाताळणी 



नवनननमित(ग्रीनफिल्ड) निमेंट ग्राइंफडंग यनुनटच्या उभारणीचा प्रस्ताव आहे, ज्याची निमेंट उत्पादन क्षमता 4.5  दशलक्ष मफेिक टन्ि प्रनतवर्ि आणण फ्लाय अ ॅश  / 
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 स्लॅग िाठवणूक व हाताळणी 

 सिमेंट उत्पािन व िाठवणूक 

 सिमेंट पॅदकां ग व रवानगी  

फ्लाय अ ॅश / स्लॅग प्रफिया युननट-  

फ्लाय अ ॅश / स्लॅग प्रफिया युननट-मध्ये कंफडशंड फ्लाय अ ॅश वर प्रफिया करून एकूण 0.5 द.मे.ट.प्र.व. 

फ्लाय अ ॅश आणण इतर तत्िम निमेंटीनशयि मटेररअल्ि तयार केली जातील जी बांधकाम क्षेत्रात थेट 

वापरात येतील. 

a. वायू उत्िजिन, द्रव िांडपाणी आणण घन व धोकादायक कचरा 

उत्िजिन 
स्त्रोत 

ननराकरणाचे उपाय  
प्लॅन्ट युननट प्रभाग 

पीएम ग्राइांदडांग रु्सनट सिमेंट समल  बॅग हाउिची उभारणी  

नकळत 
होणारे 
उत्िजान 

ग्राइांदडांग रु्सनट 

कच्च्र्ा मालाची 
हाताळणी व 
िाठवणूक 

 कच्चा माल / तर्ार उत्पािने र्ाांच्र्ा वाहतुकीिाठी 
बांदिस्त कन्व्हेअर प्रणाली उभारण्र्ात रे्ईल.  

 मटेररअल हस्ताांतरणाच्र्ा िवा स्र्थानाांवर डी-डणस्टांग / 

नुइजन्ि गाळण्र्ा बिवण्र्ात रे्तील. 

 फ्लार् अ ॅश बांदिस्त बल्किामिून आणण्र्ात रे्ईल 
आणण न्रु्मॅदटक प्रणालीद्वारे िाठवण टाक्र्ाांमध्रे् 
(सिलोजमध्रे्) भरण्र्ात रे्ईल. 

 णक्लांकर, फ्लार्अ ॅश आणण सिमेंट र्ाांची िाठवणूक 
िाठवण टाक्र्ाांमध्रे् करण्र्ात रे्ईल.   

 णजप्िम छप्पर अिलेल्र्ा शेड्जमध्रे् िाठवले 
जाईल.  

 िुळीच्र्ा सनर्ांत्रणािाठी पाण्र्ाचे िवारे मारले जतील. 

 रस्ते झाडणारी र्ांते्र वापरली जातील. 

 वारू् उत्िजान कमी करण्र्ािाठी वाहनाांची सनर्समत 
िेखभाल केली जाईल. 

 प्रिरू्ण सनर्ांप्रत्रत प्रमाणपत्र अिलेली वाहने वापरली 
जातील. 

 हवेचे प्रिरू्ण कमी करण्र्ािाठी प्रकल्प क्षेत्रात  (3.3 

हे.मध्रे् म्हणजेच एकूण प्रकल्प क्षेत्रिळाच्र्ा 33%  

वाहतूक हालचाल 
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उत्िजिन 
स्त्रोत 

ननराकरणाचे उपाय  
प्लॅन्ट युननट प्रभाग 

भागावर) व खारिुटीच्र्ा बाजूला 50 मीटिा हररतपट्टे 
उभारणी /वकृ्षारोपण केले जाईल.  

 

 

b. िांडपाणी व त्याच्या ननराकरणाचा तपनशल 

िांडपाणी प्लॅन्ट 
युननट 

केले जाणारे ननराकरणाचे उपाय 

प्रदिरे्तील 
पाणी  

प्रदिर्ा 

 ग्राइांदडांग रु्सनट ड्रार् प्रदिर्ा तांत्रज्ञानावर आिररत आहे.  

 सिमेंट उत्पािनाच्र्ा प्रवप्रवि टप्प्र्ाांवर शीतीकरणािाठी वापरल्र्ा 
जाणार् र्ा पाण्र्ाचे भागशः बाणपीकरण घडेल व भागशः त्र्ाचा 
पुनवाापर केला जाईल त्र्ामुळे िाांडपाणी सनमााण होणार नाही.   

 त्र्ामुळे ग्राइांदडांग रु्सनटमिून शून्र् द्रव सनसमाती राखली जाईल.   

मैलापाणी 
घरगुती 
िुप्रविा  

कार्ाालर्ीन व उपहारगहृ स्वच्छतागहृाांमिून तर्ार होणार् र्ा 
मैलापाण्र्ावर (55 दकलोलीटिा प्रसतदिन) 70 दकलोलीटिा प्रसतदिन क्षमतेच्र्ा 
मैलापाणी प्रदिर्ा प्लॅन्टमध्रे् (एिटीपी) प्रदिर्ा केली जाईल आणण प्रदिर्ा 
केलेले (50 दकलोलीटिा प्रसतदिन) पाणी हररतपट्टा / वकृ्षरोपणािाठी वापरल े
जाईल. 

c. घन व धोकादायक कचरा नननमिती व त्याच्या ननराकरणािाठीच्या उपायांचा तपनशल 

प्लॅन्ट युननट कचर् याचा प्रकार कचरा पररमाण प्रफिया / ववल्हेवाट 

ग्राइांदडांग रु्सनट 
(एपीिीइ) 

घन कचरा 
(एिडब्ल्रू्) 

िूळ 0.10 मे.ट.प्र.व. प्रवप्रवि एपीिीइजमिून सनमााण होणार् र्ा िांपूणा 
िुळीचा प्रकल्पात पुनवाापर केला जाईल. 

मैलापाणी प्रदिर्ा प्लॅन्ट घन कचरा 
(एिडब्ल्रू्) 

मैलापाणी प्रदिर्ा 
गाळ 

0.2 टन्ि हररतापट्टा प्रवकाि /वकृ्षारोपणािाठी खत 
म्हणून वापरला जाईल. 

कार्ाशाळा / मुख्र् र्ांते्र / 

ड्राईव््ज 

िोकािार्क 
कचरा 

(एचडब्ल्रू्) 

वापरलेले तेल / 

ग्रीि 

2 टन्ि ग्रीि: स्िॅ पर चेन्िच्र्ा वांगणािाठी अांतगात 
पुनवाापर तेल: स्वीकृत पुनवाापर र्ांत्राद्वारे 

(टीएिडीएि) प्रवल्हेवाट लावली जाईल. द्रव पर्ाार्ी 
इांिन (सलणक्वड अल्टरनेटीव्ह फ्रु्एल - एएिआर) 
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प्लॅन्ट युननट कचर् याचा प्रकार कचरा पररमाण प्रफिया / ववल्हेवाट 

म्हणून सिमेंट प्लॅन्टमिील भट्टीत वापरले 
जाईल.  

कार्ाशाळा / र्ांत्राांच्र्ा 
िेखभालीचा प्रवभाग  

िोकािार्क 
कचरा 

(एचडब्ल्रू्) 

िुती िडकी (कॉटन 
रॅग्ज) 

10 टन्ि स्वीकृत पुनवाापर र्ांत्राद्वारे (टीएिडीएि) 

प्रवल्हेवाट लावली जाईल. 

एएिआर म्हणून वापर 

कार्ाशाळा िोकािार्क 
कचरा 

(एचडब्ल्रू्) 

टाकाऊ  डब े िांख्र्ा 5000 स्वीकृत पुनवाापर र्ांत्राद्वारे (टीएिडीएि) 

प्रवल्हेवाट लावली जाईल. 

व्र्वस्र्थापकीर् इमारत घन कचरा 
(एिडब्ल्रू्) 

स्वर्ांपाकघरातला 
कचरा 

30 टन्ि कां पोस्ट करून हररतपट्टा प्रवकिनात खत 
म्हणून वापर केला जाईल. 

a) शेर् पदाथि :-  

ओपीिी, पीपीिी आणण पीएििी र्ाांच्र्ा उत्पािनािरम्र्ानच्र्ा मटेररर्ल / वस्तुमान िांतुलन आकृत्र्ा खाली 

िाखवल्र्ा आहेत.  

 

आकृती 1:- ओपीिीिाठी मटेररर्ल / वस्तुमान िांतुलन आकृती 
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आकृती 2:- पीपीिीिाठी मटेररर्ल / वस्तुमान िांतुलन आकृती 

 

आकृती 3:- पीएििीिाठी मटेररर्ल / वस्तुमान िांतुलन आकृती 

v) पयािवरणावरील िंभाव्य पररणामांच्या ननराकरणाचे उपाय आणण ननचरा वा ववल्हेवाटीच्या पद्धती :- 

ववर्य तपनशल 

हवेच्या गुणवत्तेचे 
व्यवस्थापन 

 सिमेंट समल स्टॅकिह बॅगहाऊिची उभारणी 
 माल उतरवण्र्ाच्र्ा स्र्थानी आच्छािने उपलब्ि करून दिली जातील.  

 नकळत उत्िणजात होणारी िूळ कमी करण्र्ािाठी िवा हस्ताांतर स्र्थानाांवर बॅग गाळण्र्ा 
बिवल्र्ा जातील. 

 कारखान्र्ातील िवा रस्ते कॉन्िीटचे बनवले जातील.  

 िवा रस्त्र्ाांची व जमीनीची सनर्समत झाडलोट केली जाईल. 

 हवा प्रिरू्ण सनर्ांत्रण र्ांत्रणेद्वारे एकप्रत्रत केल्र्ा जाणार् र्ा िांपूणा िुळीचा प्रकल्पात 
पुनवाापर केला जाईल.  

 फ्लार् अ ॅश बल्किामिून िाठवणूक टाक्र्ाांमध्रे् न्रू्मॅदटक प्रणालीद्वारे बांि वलर् 
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ववर्य तपनशल 

(क्लोझ्ड लूप) पद्धतीने अशा रीतीने हस्ताांतररत केली जाईल जेणेकरून नकळत होणारे 
िुळीचे उत्िजान होणार नाही. 

 पॅकेणजांग र्ांत्रावर िूळ खेचून घेणारी र्ांत्रणा बिवली जाईल. 

पाण्याचे 
व्यवस्थापन 

 कार्ाालर्ीन व उपहारगहृ स्वच्छतागहृाांमिून तर्ार होणार् र्ा मैलापाण्र्ावर (55 

दकलोलीटिा प्रसतदिन) 70 दकलोलीटिा प्रसतदिन क्षमतेच्र्ा मैलापाणी प्रदिर्ा प्लॅन्टमध्रे् 
(एिटीपी) प्रदिर्ा केली जाईल आणण प्रदिर्ा केलेले (50 दकलोलीटिा प्रसतदिन) पाणी 
हररतपट्टा / वकृ्षरोपणािाठी वापरले जाईल. 

 कारखान्र्ाच्र्ा आवारात पाविाच्र्ा पाण्र्ाची िाठवणूक (रेन वॉटर हावणेस्टांग) अांमलात 
आणले जाईल. 

पाविाच्या पाण्याची 
िाठवणूक 

 सिमेंट ग्राइांदडांग आअणण फ्लार् अ ॅश / स्लॅग रु्सनटमिील पाविाच्र्ा पाण्र्ाची एकूण 
िाठवणूक क्षमता 13804.73 घनमीटिा /प्रसतवर्ा अिेल. 

ध्वनी व्यवस्थापन  प्रमाणाबाहेर ध्वनी सनमााण करणारी र्ांते्र िुर्ोग्र् ध्वनीशोर्क आवरणात बिवली 
जातील.  

 उच्च ध्वनी सनसमाती करणार् र्ा र्ांत्राांवर असिक चाांगले ध्वनीरोिक (िार्लेन्ििा) बिवले 
जातील. 

 र्ोग्र् आणण िुरणक्षत आिाराांद्वारे ( माउां दटांग्ज) िातत्र्ाने कां पन होणार् र्ा  िांरचना / 

र्ांत्राांचे प्रवलगीकरण ( आर्िोलेशन) केले जाईल.   

 ध्वनी सनसमाती कमी होण्र्ािाठी र्ांत्राांची सनर्समत िेखभाल आणण वांगण घालणे तिेच 
ग्रीिीांग केले जाईल. 

 उच्च ध्वनी पातळर्ाांच्र्ा िांपकाात रे्णार् र्ा कमाचार् र्ाांना इअर प्लग्ज आणण इअर मफ्ि 
र्ाांिारखी वैर्प्रक्तक िुरक्षा उपकरणे उपलब्ि करून दिली जातील. 

 कारखान्र्ाच्र्ा आवारात आणण िीमेवर र्ोग्र् रां िीच्र्ा हररत पट्ट्र्ाांचे प्रवकिन. 

 ध्वनी पातळर्ाांवरसनर्समत िेखरेख आणण त्र्ानुिार र्ोग्र् त्र्ा िुिारात्मक 
उपार्र्ोजना. 

घन आणण 
धोकादायक 
कचर् याचे 

व्यवस्थापन 

 सिमेंट उत्पािन प्रदिरे्तून कोणताही घन कचरा सनमााण होणार नाही.  
 हवा प्रिरू्ण सनर्ांत्रण र्ांत्रणेद्वारे एकप्रत्रत केल्र्ा जाणार् र्ा िांपूणा िुळीचा प्रकल्पात 

पुनवाापर केला जाईल.  

 मैलापाणी प्रदिर्ा प्लॅन्टमिील गाळाचा (~5 KLD) उपर्ोग  हररत पट्टा / वकृ्षारोपण 
प्रवकिनात खत म्हणून केला जाईल. 

 वापरलेले / बाि ग्रीि (~2 टन्ि/प्रसतवर्ा) अणण तेलाचा अांश अिलेली टाकाऊ गाळिाळ 
िुती िडकी (प्रिपू्रर्त कॉटन रॅग्ज) आणण ररकामी प्रपांपे (~ 10 टन्ि/प्रसतवर्ा) र्ाांची सनसमाती 
“घातक आणण इतर कचरा (व्र्वस्र्थापन आणण िीमापसलकडील िांचलन) िरुस्तीचे 
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ववर्य तपनशल 

सनर्म 2016“ च्र्ा शेड्रू्ल-1 नुिार होईल; जे कें द्रीर् प्रिरू्ण सनर्ांत्रण मांडळ / राज्र् 
प्रिरू्ण सनर्ांत्रण मांडळ र्ाांच्र्ा द्वारे प्रासिकृत पुनसनासमातीकाराांना प्रवकले जातील. 

हररतपट्टा ववकिन 
/ वकृ्षारोपण  

 3.3 हेक्टिामध्रे् म्हणजेच एकूण प्रकल्प क्षेत्रिळाच्र्ा 33%  भागावर हररतपट्टे उभारणी / 
वकृ्षारोपण केले जाईल.   

 प्रस्ताप्रवत हररतपटा प्रवकिनात मॅणन्गिेरा इांदडका (आांबा), अकासशर्ा सनलोदटका 
(बाभूळ), अझादडराश्टा इांदडका (कडुसलांब), बॉमबॅक्ि िेइबा (शाल्मली/काटेिावर),  

डालबेसगाआ सििू (शीिम) अशा स्र्थासनक वाणाांच्र्ा झाडाांचे रोपण केले जाईल. 

 र्ाखेरीज कारखान्र्ाच्र्ा िीमेवर खारिुटीच्र्ा दिशेने बिर म्हणून 50 मीटिाचा हररत 
पट्टा प्रवकसित केला जाईल.  

vi) प्रकल्पाची भांडवली फकंमत 

अनु ि. ववर्य तपनशल 

1. प्रकल्पाची एकूण दकां मत र. र. 990 कोटी 
2. 

 

पर्ाावरण िांरक्षण उपार् 
र्ोजनाांवरील खचा 

भाांडवली खचा र. र. 25.0 कोटी 

आवती खचा: र. 5.0 कोटी/प्रसतवर्ा 

vii) प्रकल्पािाठी ननवडलेले स्थान- जनमनीचा प्रकार - कृर्ी (एक वा दबुार पीक), पडीक, शािकीय / खाजगी 

जमीन,  अनधग्रहणाची णस्थती, जवळचे जलयुक्त क्षेत्र (2-3 फकमीच्या आत), लोकिंख्या, 10 फकलोमीटििच्या 

वत्रज्येतील इतर उद्योग, वने, पयािवरणीय दृषट्या िंवेदनाशील क्षेते्र,  प्रवेश िुलभता (िूचना- औद्योनगक 

क्षेत्राच्या बाबतीत या माफहतीची आवश्यकता निू शकते.) 

a) जनमनीचा प्रकार 

प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रिळ 10.0 हेक्टिा आहे. प्रकल्प स्र्थानावरील जसमनीचा िध्र्ाचा वापर प्रकार 

खाजगी कृर्ी आहे (गेल्र्ा 4 वर्ािंमध्रे् प्रस्ताप्रवत प्रकल्प क्षेत्रावर कोणतेही कृर्ी काम झालेले 

नाही आणण ती पदडक जमीन रादहलेली आहे.) सिमेंट ग्राइांदडांग आणण फ्लार् अ ॅश / स्लॅग प्रदिर्ा 

रु्सनटच्र्ा उभारणीमुळे जमीन वापराचा प्रकार कृर्ीतून औद्योसगक जमीन वापरात कार्मस्वरूपी 

बिलेल.   प्रस्ताप्रवत प्रकल्प क्षेत्रात कोणतीही वनजमीन अांतभूात नाही. 

b) जवळचे जलयुक्त क्षेत्र (2-3 फकमीच्या आत),  वने, पयािवरणीय दृषट्या िंवेदनाशील क्षेते्र,  प्रवेश 

िुलभता 
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अनु ि. ववर्य तपसशल 

A.  पर्ाावरणीर् स्र्थानाांचा तपसशल (िवाात नजीकच्र्ा प्रकल्प िीमेपािूनचे अांिाजे हवाई अांतर आणण दिशा र्ाांिह) 

1. नजीकचे खेडे शाहबाज (~ 1.8 दकमी नैऋत्र् दिशेला) 

2. नजीकचे गाव आणण शहर असलबाग  (~15.5 दकमी पणिम-नैऋत्र् दिशेला) 

3. नजीकचा राष्ट्रीर् महामागा / राज्र् 
महामागा 

एनएच-166ए (~1.2 दकमी नैऋत्र् दिशेला) 

4. नजीकचे रेल्वे स्र्थानक पेण  रेल्वे स्र्थानक (~8 दकमी ईशान्र् दिशेला) 

5. नजीकचा प्रवमानतळ  मुांबई प्रवमानतळ (~46 दकमी वार्व्र् दिशेला) 

6. 

प्रकल्प स्र्थानापािून 10 दकमीच्र्ा 
प्रत्रज्र्ेत अिणारी राष्ट्रीर् उद्याने, 

अभर्ारण्रे्, बार्ोणस्िअर राखीव, 

िांरणक्षत वने, राखीव वने, इ. 

प्रकल्प स्र्थानापािून 10 दकमीच्र्ा प्रत्रज्र्ेत कोणतीही राष्ट्रीर् उद्याने, 

अभर्ारण्रे्, बार्ोणस्िअर राखीव इ. नाहीत. 

o प्रकल्पाच्र्ा िीमेपािून ~50 मीटिा वर खारिुटी वन आहे. 

o 3 राखीव वने आहेत- राखीव वन भूखांड - प्रकल्पापािून ~4  पूवलेा, 
~6 दकमी िणक्षणेला, आणण  ~8 दकमी पणिम-वार्व्र् दिशेला  

7. जलरु्क्त क्षेत्र (10 दकमीच्र्ा प्रत्रज्र्ेत) o अांबा निी (~0.4 दकमी पूवा दिशेला) 

o भोगेश्वर निी (~7.5 दकमी उत्तर-ईशान्र् दिशेला) 

o श्रीगाव िरण (~6 दकमी िणक्षण - नैऋत्र् दिशेला) 

8. भूकां पप्रवण क्षेते्र आर्एि:1893 (भाग – I) नुिार झोन --IV 2002 

c) 10 फकलोमीटििच्या वत्रज्येतील उद्योगांची यादी 

प्रकल्पापािून 10 दकलोमीटिाच्र्ा प्रत्रज्र्ेत णस्र्थत अिलेल्र्ा प्रमुख कार्ारत उद्योगाांची र्ािी खाली 

दिली आहे: - 

अनु 
ि. 

कंपनीचे नाव उद्योगाचा प्रकार 
प्रकल्पापािून अंदाजे अंतर 

आणण फदशा 

1.  मे. मरीन  रां दटर्िा 
छोट्र्ा बोटीांची उत्पािक 

कां पनी 
~0.1 दकमी अग्नेर् दिशेला 

2.  पीएनपी पोटा जहाज उद्योग ~0.6दकमी अग्नेर् दिशेला 

3.  
मे िांघी सिमेंट्ि, िरमतर प्रकल्प सिमेंट कारखाना ~0.8 दकमी िणक्षण -अग्नेर् 

दिशेला 

4.  जेएिडब्ल्रू् पोटा जहाज उद्योग ~ 1.0 दकमी पूवा दिशेला 

5.  मे जेएिडब्ल्रू् स्टील डोलवी कारखाना पोलाि प्रकल्प ~ 2.0 दकमी पूवा दिशेला 

6.  मे जेएिडब्ल्रू् सिमेंट मर्ाादित सिमेंट ग्राइांदडांग रु्सनट ~3.5 दकमी िणक्षण -अग्नेर् 
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दिशेला 

7.  मे एच अ ॅन्ड आर जॉन्िन टाईल्ि प्लॅन्ट टाईल्ि उद्योग ~ 4.5 दकमी अग्नेर् दिशेला 

स्त्रोत दिल्ड िवके्षण 

viii) मूलभूत पयािवरणीय डेटा - हवेची गुणवत्ता,  भूस्तरावरील व भूगभाितील पाण्याची गुणवत्ता, मातीची 

वैनशषट्ये, वनस्पती आणण प्राणी, नजीकच्या लोकिंख्येची िामाणजक-आनथिक पररणस्थती 

a) मूलभूत पयािवरणीय डेटा - ( हवा, ध्वनी, जल आणण मदृा) 

पाविाळी ऋतू िांपल्र्ानांतर (ऑक्टो ते दडिें 2021) मध्रे् अभ्र्ाि क्षेत्राचा मूलभूत अभ्र्ाि केला जाईल.  

अभ्र्ाि क्षेत्रातील आठ स्र्थानाांवर स्र्थासनक हवा गुणवत्ता सनरीक्षण 24 तािाांच्र्ा कालाविीांमध्रे् केले गेल े

आहे.  PM2.5 च्र्ा िारणा 27.1 मार्िोग्रॅम प्रसत घनमीटर पािून  (वडखळे नाका खेड्र्ामध्रे्) 55.2 

मार्िोग्रॅम प्रसत घनमीटरपर्िंत(नमुना स्र्थान - 1 व जेएिडब्ल्रू् प्लॅन्ट स्र्थानाजवळ) बिलत्र्ा आहेत 

आणण  PM10 च्र्ा िारणा 51.3 मार्िोग्रॅम प्रसत घनमीटर पािून (िेवळी खेड्र्ात) 91.9 मार्िोग्रॅम प्रसत 

घनमीटरपर्िंत (जेएिडब्ल्रू् प्लॅन्ट स्र्थानाजवळ)  बिलत्र्ा आहेत, नार्िोजन डार्-ऑक्िाईड व िल्िर 

डार्-ऑक्िाईडच्र्ा िारणा अनुिमे 12.4 मार्िोग्रॅम प्रसत घनमीटर पािून (िेवळी खेड्र्ात) to 32.5 

मार्िोग्रॅम प्रसत घनमीटरपर्िंत (जेएिडब्ल्रू् प्लॅन्ट स्र्थानाजवळ) आणण 6.33 मार्िोग्रॅम प्रसत घनमीटर 

पािून (वडखळे नाका खेड्र्ामध्रे्)  13.9 मार्िोग्रॅम प्रसत घनमीटरपर्िंत (जेएिडब्ल्रू् प्लॅन्ट स्र्थानाजवळ) 

बिलत्र्ा आहेत. कमाल काबान मोनॉक्िाईड िारणा  0.93 मार्िोग्रॅम प्रसत घनमीटर (जेएिडब्ल्रू् प्लॅन्ट 

स्र्थानाजवळ)  आणण दकमान िारणा 0.52 मार्िोग्रॅम प्रसत घनमीटर (िेवळी खेड्र्ात) आढळली. 

प्रकल्प स्र्थानाच्र्ा आिपािच्र्ा आठ स्र्थानाांवरील स्र्थासनक ध्वनी पातळर्ा मोजल्र्ा गेल्र्ा.  ध्वनी 

पातळर्ा दिविा 51.1 ते 65.4 एलइक्र्ू (इणक्वव्हॅलांट कां टीन्रु्अि िाउां ड लेव्हल)डेसिबल्िमध्रे् बिलत्र्ा 

होत्र्ा तर रात्री 42.0 ते 61.2  एलइक्र्ू डेसिबल्िमध्रे् बिलत्र्ा होत्र्ा. 

अभ्र्ाि क्षेत्रात िोन पषृ्ठीर् जलक्षेते्र आहेत ज्र्ाांमध्रे् पीएच 7.16 ते 7.95मध्रे्, एकूण कादठण्र् (79.2  ते 

985.05 समसलग्रॅम प्रसत लीटर) आणण एकूण प्रवरघळलेले घनपिार्था (168.0 ते 3882 समसलग्रॅम प्रसत लीटर 

आढळले, एकूण अल्किसमाता (अल्कलीसनटी) (66.50 ते 641.25 समसलग्रॅम प्रसत लीटर) आणण प्रवद्युत 

वाहकता  (274 ते 6054 मार्िो िेकां ि / िेंटीमीटिा) आढळून आली.  
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स्र्थानकावरील आठ दठकाणच्र्ा भूगभीर् पाण्र्ाच्र्ा नमुन्र्ाांचे प्रवश्लेर्ण केल्र्ावर पीएच 6.61  ते 7.39 

मध्रे्, एकूण कादठण्र् 55.55 समसलग्रॅम प्रसत लीटर ते 584.10समसलग्रॅम प्रसत लीटर आणण एकूण 

प्रवरघळलेले घनपिार्था 86 समसलग्रॅम प्रसत लीटर ते 936 समसलग्रॅम प्रसत लीटर आढळले.  

आठ स्र्थानाांवरील मातीच्र्ा नमुन्र्ाांचे प्रवश्लेर्ण केले गेले ज्र्ामध्रे् माती उिािीन (न्रू्िल) ते दकां सचत 

अल्किमीर् आहे, पीएच 6.80 ते 7.92 आढाळला, िेंद्रीर् पिार्था 0.6% ते 1.5% आढळले व िेंद्रीर् कबा 0.34% 

ते 0.87% आढळला.  मातीचा पोत क्ले लोम ते सिल्ट लोम प्रकारचा आहे. नार्िोजन 112.5 दकलो प्रसत 

हेक्टर ते 205.5 दकलो प्रसत हेक्टर आहे म्हणजेच र्ा मातीत नार्िोजन असिक चाांगल्र्ा पररमाणात 

आहे आणण िॉस्िरि 38.80  दकलो प्रसत हेक्टर ते 256.6दकलो प्रसत हेक्टर म्हणजेच जरूरीपेक्षा असिक 

प्रमाणात आहे. पोटॅसशर्म 161.6 दकलो प्रसत हेक्टर ते 392 दकलो प्रसत हेक्टर  म्हणजेच जरूरीपेक्षा 

असिक प्रमाणात आहे. 

b) जैववक पयािवरण (वनस्पती व प्राणी) 

वनस्पतीय वैववध्य 

प्रार्थसमक सनरीक्षणानुिार तिेच अभ्र्ाि क्षेत्राच्र्ा 10 दकमी प्रत्रज्रे्त केलेल्र्ा ियु्र्म अभ्र्ािािरम्र्ान 

गोळा केलेल्र्ा मादहतीवर आिारून वकृ्षाांच्र्ा 60 प्रजाती, झुडुपाांच्र्ा 30 प्रजाती,  और्िी वनस्पतीांच्र्ा 38 

प्रजाती, वेलीांचे 23 प्रकार आणण 23 खारिुटी आणण खारिुटी िहर्ोगी र्ाांच्र्ा नोंिी केल्र्ा गेल्र्ा. 

दिल्ड िवके्षण आणण पर्ाावरण, वने आणण हवामानबिल मांत्रालर्ालाची पर्ाावरणीर् मादहती प्रणाली 

(इएनव्हीआर्एि, एमओइएििीिी) र्ाांची र्ािी र्ाांनुिार अभ्र्ाि क्षेत्रात कोणतीही िोक्र्ात अिलेली 

दकां वा िसुमाळ वनस्पती प्रजाती नाही. 

प्राणी वैववध्य 

प्राण्र्ाांमध्रे् िस्तन प्राण्र्ाांच्र्ा 14 प्रजाती, िररिपृाांच्र्ा 13 प्रजाती, उभर्चराांच्र्ा 4 प्रजाती आणण 66 

पक्षीप्रजाती र्ाांची नोंि 10 दकमी च्र्ा अभ्र्ाि क्षेत्रात झाली आहे.   

प्रार्थसमक सनरीक्षणानुिार तिेच अभ्र्ाि क्षेत्राच्र्ा 10 दकमी प्रत्रज्रे्त केलेल्र्ा ियु्र्म अभ्र्ािािरम्र्ान 

गोळा केलेल्र्ा मादहतीवर आिारून भारतीर् वन्र्जीव िांरक्षण कार्िा 1972 नुिार केलेल्र्ा दिल्ड 

िवके्षणात छोटा बदहरी ििाणा (स्पॅरो हॉक) (अ ॅणक्िप्रपटर नीिि)  आणण मोरघार (ऑस्प्रे) ( पाांदडअन 

हॅसलएटि) र्ा शेड्रू्ल-1 मिील िोन पक्षी  प्रजातीांची नोंि झालेली  आहे.  शेड्रू्ल-1 नुिार वन्र्जीव 

िांविान आराखड्र्ावर काम िरुू आहे. 
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c) िामाणजक-आनथिक  वातावरण 

2011 च्र्ा सशरगणती नोंिीप्रमाणे लोकिांख्र्ा (अभ्र्ाि क्षेत्राच्र्ा 10 दकलोमीटिाच्र्ा प्रत्रज्र्ेत) 163447 आहे.  

अभ्र्ाि क्षेत्रात (10 दकलोमीटिाच्र्ा प्रत्रज्र्ेत) अनुिूसचत जातीांची लोकिांख्र्ा 3619 आणण अनुिूसचत 

जमातीांची लोकिांख्र्ा 14481 आहे.  प्रभागातील िाक्षरता 61.55 %  आहे तर सलांगप्रमाण 980 (प्रसत 1000 

पुरर्ाांमागे मदहला) आहे. रोजगाराखाली अिलेल्र्ा कामगाराांची लोकिांख्र्ा 73855 आहे. एकूण 

लोकिांख्रे्तील 55036 व्र्क्ती मुख्र् कमावत्र्ा आहेत तर 18819 व्र्क्ती दकरकोळ कामगार आहेत आणण 

उवाररत 89592 व्र्क्ती कामागार निल्र्ाचे मानले गेले आहे. 

ix) धोकादायक पदाथाांची हाताळणी, प्रफिया आणण िाठवणूक यांमधील धोके ओळखणे आणण धो्यांचे 

ननराकरण करण्यािाठी उपलब्ध केलेल्या िुरक्षा प्रणाली. 

धो्यांच्या मूल्यमापनाचा तक्ता, त्यांच्या ननवारणाच्या उपाययोजनांिह 

अनु ि. कृती िंबंनधत धोके िंबंनधत जोखमी / 

आरोग्यावर प्रभाव 

ननराकरणाचे उपाय 

1. कच्च्र्ा 
मालाची 

िाठवणूक व 
हाताळणी  

उणणता, आग 
आणण िूळ 

बािा, शारीररक इजा, 
भाजणे, नकळत होणार् र्ा 
उत्िजानामुळे होणारे 

हवेचे प्रिरू्ण 

 व्र्क्तीगत िुरक्षा उपकरणाांचा वापर 

 िातत्र्ाने पाण्र्ाचे िवारे मारणे 

 कामगाराांना हाताळणी र्ोग्र् रीतीने करण्र्ाचे प्रसशक्षण 
िेणे. 

 मालाची चढउतार करण्र्ािाठी िुर्ोग्र् प्रणाली 
 अणग्नशमन आणण प्रर्थमोपचार िुप्रविा. 
 प्रज्वलनाच्र्ा स्त्रोताांपािून गुिाम िरू अिार्ला हवे. 
 िुर्ोग्र् हाउिकीप्रपांग िुप्रविा. 

2. ग्राइांदडांग 
रु्सनटमिील 
कामकाज 

  उणणता, आग 
िूळ, िूर आणण 

स्िोट 

 शारीररक इजा, भाजणे,  

हवेचे प्रिरू्ण 

 अणग्नशमन आणण प्रर्थमोपचार िुप्रविा 
 व्र्क्तीगतिुरक्षा उपकरणाांचा वापर 

 बॅग हाउि, /बॅग गाळण्र्ा र्ाांिारख्र्ा िुर्ोग्र् 
एपीिीडीजचा वापर 

 परीक्षण आणण सनर्समत िेखरेख 

 कामगाराांना कच्च्र्ा मालाची हाताळणी र्ोग्र् रीतीने 
करण्र्ाचे प्रसशक्षण िेणे.  

3. एपीिीडीत 
प्रबघाड 

स्र्थासनक हवेत 
पीएम चे उत्िजान 

हवेचे प्रिरू्ण  सनर्समत िेखरेख आणण परीक्षण केले जाईल. 

 एपीिीडीत प्रबघाड झाल्र्ाि प्लॅन्ट तात्काळ बांि पडेल. 
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अनु ि. कृती िंबंनधत धोके िंबंनधत जोखमी / 

आरोग्यावर प्रभाव 

ननराकरणाचे उपाय 

4. उांचीवर काम 
करणे 

कामगार घिरणे, 

अडखळणे आणण 
खाली पडणे 

शारीररक इजा  कामगाराांची व्र्क्तीगत िाविानता 
 प्रर्थमोपचार पेट्र्ा उपलब्ि केल्र्ा जातील. 

5. प्रवद्युत 
िेखभालीचे 

काम 

प्रवजेचा 
िक्का,पॉवर 
रूममध्रे् शॉटा 
िदका ट होणे 

प्रवजेचे िक्के 

इजा दकां वा भाजणे 

 प्रवद्युत िांचाांची सनर्समत तपािणी आणण िेखभाल 

 व्र्क्तीगत िुरक्षा उपकरणाांचा वापर 

 प्रर्थमोपचार पेट्र्ा उपलब्ि केल्र्ा जातील. 

6.  आपत्कालीन 
पररणस्र्थतीत 
दडझेल प्रवद्युत 
जसनत्राजवळ 
काम करणे  

उच्च ध्वनी ध्वनीच्र्ा प्रभावामुळे  
ऐकू रे्ण्र्ावर 

िणुपररणाम होणे  

 कामगाराांना व्र्क्तीगतिुरक्षा उपकरणे उपलब्ि करून 
दिली जातील. 

x) प्रकल्पाचे हवा, पाणी, जमीन, वनस्पती व प्राणी आणण नजीकच्या लोकािंख्येवर होणारे  िंभाव्य 

पररणाम. 

अनु ि. प्रकल्प कायि  पैलू प्रभाव  ननराकरणाचे उपाय 

1.  रस्ता मागााने 
कच्च्र्ा मालाची 
वाहतूक 

िुळीचे नकळत 
होणारे उत्िजान  

 नकळत होणार् र्ा 
उत्िजानातून िुळीच्र्ा 
स्र्थासनक हवेतील िारणेत 
वाढ होईल ज्र्ाचा िेंद्रीर् 
पर्ाावरणावर घातक पररणाम 
घडेल.  

 प्रिरू्णकारी निल्र्ाचे प्रमाणणत अिलेल्र्ा 
वाहनाांचा वापर  

 वाहने ताडपत्रीने झाकली जातील आणण 
क्षमतेपेक्षा जास्त माल भरला जाणार नाही. 

 वेग मर्ाािेचे पालन केले जाईल. 

 कारखान्र्ाच्र्ा आवारात पक्के रस्त े
अितील. 

2.  मटेररर्लची 
िाठवणूक आणण 
हाताळणी 

 नकळत होणार् र्ा 
उत्िजानातून िुळीच्र्ा 
स्र्थासनक हवेतील िारणेत 
वाढ 

 उच्च िूळिारणा प्रभागात 
काम केल्र्ामुळे कामगाराांना 
श्विनरोगाांची लागण होईल. 

 णक्लांकर, सिमेंट आणण फ्लार् अ ॅशची 
िाठवणूक िाठवण टाक्र्ाांमध्रे् केली 
जाईल.  

 णजप्िमच्र्ा िाठवणुकीिाठी छप्पर अिलेल े
र्ाडा अिेल.  

 फ्लार् अ ॅश बांदिस्त बल्किामिून 
आणण्र्ात रे्ईल आणण न्रु्मॅदटक 
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अनु ि. प्रकल्प कायि  पैलू प्रभाव  ननराकरणाचे उपाय 

प्रणालीद्वारे िाठवण टाक्र्ाांमध्रे् भरण्र्ात 
रे्ईल. 

 कामगाराांना व्र्क्तीगत िुरक्षा उपकरणे 
उपलब्ि करून दिली जातील.   

3.  सिमेंट समल  कणीर् पिार्थािंचे 
उत्िजान आणण 
नकळत होणारे  
िुळीचे उत्िजान 

वारू् पर्ाावरणात कणीर् पिार्था 
आणण नकळत होणार् र्ा 
उत्िजानातून िुळीच्र्ा िारणेत 
वाढ होईल. 

 सिमेंट समल स्टॅकिह बॅगहाऊिची उभारणी  

 बॅग गाळण्र्ा अणण बॅगहाऊि र्ाांिारख्र्ा 
प्रिरू्ण सनर्ांत्रण उपकरणाांची असिक चाांगली 
िेखभाल 

 कारखान्र्ाच्र्ा िांपूणा िीमेवर हररतपट्टा / 

वकृ्षारोपण प्रवकिन   

एक्झॉस्ट पांखे 
आणण सिमेंट 

ग्राइांदडांगमुळे ध्वनी 
सनसमाती  

 सनसमाती स्त्रोताजवळ ध्वनी 
पातळीत वाढ  

 ऐकण्र्ाच्र्ा क्षमतेवर 
िणुपररणाम होणे 

 इतर आरोग्र्ावर पररणाम 

 उच्च ध्वनी प्रभागात काम करणार् र्ा 
कामगाराांना इअर मफ्ि / इअर प्लग्ज िेणे 

 र्ांत्राांचे वांगण आणण िुर्ोग्र् िेखभाल 

 कारखान्र्ाच्र्ा आवारात हररतपट्टा / 

वकृ्षारोपण प्रवकिन 

 कामगाराांची व्र्ाविसर्क आरोग्र्ाबाबतची 
कालबद्ध तपािणी  

4.  सिमेंट पॅदकां ग 

आणण रवानगी 
िुळीचे नकळत 
होणारे उत्िजान 

 प्रभाग स्त्रोत- नकळत 
होणार् र्ा उत्िजानातून 
िुळीच्र्ा स्र्थासनक हवेतील 
िारणेत वाढ होईल  

 श्विनप्रवकार  

 िूळ खेचून बाहेर काढणारी व्र्वस्र्था  

 िाांडलेले सिमेंट गोळा करून पुनवाापर करणे  

 हस्ताांतरण स्र्थानाांवर बॅग गाळण्र्ा बिवणे 

 हररतपट्ट्र्ाचे प्रवकिन  

 कामगाराांना व्र्क्तीगतिुरक्षा उपकरणे (  

गॉगल्ि, मास्क्ि इ.) उपलब्ि करून दिली 
जातील. 

 कामगाराांची व्र्ाविसर्क आरोग्र्ाबाबतची 
कालबद्ध तपािणी 

xi) नैिनगिक फकंवा कारखान्याशी िंबंनधत आणीबाणीच्या बाबतीत आपत्कालीन िज्जता.. 

मे. अडानी  सिमेंटेशन मर्ाादितचा प्लॅन्ट स्र्थानािाठी (स्र्थानावरील आणण स्र्थानाबाहेरील) आपत्कालीन 

आराखडा अिेल.  िोके स्वीकारर्ह्ा पातळीपर्िंत कमी करण्र्ािाठी िोक्र्ाांच्र्ा मूल्र्मापनाच्र्ा बाबतीतील 

िोके सनर्ांत्रण उपार्र्ोजनाांची अांमलबजावणी करण्र्ात रे्ईल. सनर्समत प्रसशक्षण, एिओपीजची कार्ावाही 



नवनननमित(ग्रीनफिल्ड) निमेंट ग्राइंफडंग यनुनटच्या उभारणीचा प्रस्ताव आहे, ज्याची निमेंट उत्पादन क्षमता 4.5  दशलक्ष मफेिक टन्ि प्रनतवर्ि आणण फ्लाय अ ॅश  / 

स्लॅगवरील प्रफियेची क्षमता 0.5  दश लक्ष मेफिक टन्ि  प्रनतवर्ि अिेल.  

गावाचे नाव: शहबाज, तालुका: अनलबाग णजल्हा: रायगड, महाराष्ट्र 

इआयए /इएमपी अहवालाच्या मिदु्याचा कायिकारी िांराश 
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आणण तत्िांबांसित वैर्प्रक्तक िुरक्षा उपकरणाांच्र्ा वापराचे अनुपालन र्ाांमुळे आरोग्र्ाला अिणारे िोके 

आणण प्रिांगवश िघुाटना दकमान पातळीवर घडतील.     

xii) जनिुनावणीदरम्यान उपणस्थत केले गेलेले मुदे्द आणण त्यांना फदलेली उत्तरे.. 

प्रस्ताप्रवत प्रकल्पािाठीच्र्ा जनिुनावणीची नोटीि िेणे अजून बाकी आहे. 

xiii) िामाणजक-आनथिक ववकािाचे ननयोजन त्यावरील प्रस्ताववत खचाििह 

पर्ाावरण, वने आणण हवामान बिल मांत्रालर्ाचा 30 िप्टेंबर, 20202 चा ओएम आणण 20 ऑक्टोबर, 2020 

चा एमओ र्ाांच्र्ानुिार जनिुनावणी िरम्र्ान उपणस्र्थत केल्र्ा गेलेल्र्ा बाबीांची नोंि इपीएम मध्रे् 

घेतली जाईल आणण त्र्ावर आिाररत िामाणजक- आसर्थाक उपिमाांची रचना करण्र्ात रे्ईल आणण प्लॅन्ट 

कार्ााणन्वत करण्र्ाची िुरवात करताना ते कालबद्ध रीतीने कार्ााणन्वत करण्र्ात रे्तील.  

xiv) व्यविाय िंबंनधत आरोग्य उपाययोजना 

धूळ  पुरेशी िूळ सनर्ांत्रण प्रणाली आणण चाांगले हाउिकीप्रपांग कार्ािंप्रवत करणे. 

 णजरे्थ िूळ उडू शकते अशा स्र्थानाांवर पाण्र्ाचे िवारे मारणे. 

 कारखान्र्ाच्र्ा आवारातल्र्ा रस्त्र्ाांची सनर्समत झाडलोट करणे 

 हाताळणी करणार् र्ा आणण िाठवणूक र्ाडाात काम करणार् र्ा कमाचार् र्ाांना िुळीिाठीचे मास्क 
पुरवणे. 

 कार्ाक्षेत्राांवर कालबद्ध िेखरेख  

ध्वनी  र्ांत्राांची िुर्ोग्र् िेखभाल 

 कॉम्प्रेििा बांदिस्त इमारतीांमध्रे् बिवणे. 

 ध्वनी पातळीवर सनर्समत िेखरेख 

 परवानगी अिलेल्र्ा पातळीिह ध्वनी पातळी प्रिसशात करणे 

 उच्च ध्वनी पातळी अिलेल्र्ा भागात वैर्प्रक्तक िुरक्षा उपकरणाांचा वापर करण्र्ाबाबत मागािशाक 
िूचना प्रिसशात करणे 

 उच्च ध्वनी पातळी अिलेल्र्ा भागात काम करणार् र्ा व्र्क्तीांची ऑदडओमेिी द्वारे कालबद्ध आरोग्र् 
तपािणी 

उषणतेमुळे 
तणाव 

 दिविच्र्ा र्थांड वेळाांमध्रे् उणणतेशी िांबांसित कामाांचे सनर्ोजन करणे  

 उणणतेमुळे तणावाखाली रे्ऊ शकण्र्ाचा िोका अिलेल्र्ा कामगाराांवर िेखरेख ठेवणे 

 पाणी प्रपण्र्ाच्र्ा िुट्ट्र्ाांिह आराम करण्र्ािाठी िुट्ट्र्ा िेणे 

 वैर्प्रक्तक िुरक्षा उपकरणाांचा वापर 

ववजेमुळे  आर्एि 3043 नुिार र्ोग्र् अदििंग केले जाईल. 
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स्लॅगवरील प्रफियेची क्षमता 0.5  दश लक्ष मेफिक टन्ि  प्रनतवर्ि अिेल.  

गावाचे नाव: शहबाज, तालुका: अनलबाग णजल्हा: रायगड, महाराष्ट्र 

इआयए /इएमपी अहवालाच्या मिदु्याचा कायिकारी िांराश 

 

मे. अडानी  निमेन्टेशन मयािफदत 17  

ननमािण 
होणारे धोके 

 कमी व्होल्टेजचा पुरवठा होईल र्ाची खातरजमा करणे  

 आर्िोलेदटांग िाांििॉमािा 
 िहेुरी इांिुलेशन अिलेली हत्र्ारे 

 ओव्हरलोड पािून िांरक्षण 

 लीकेजपािून िांरक्षण (जी.एि.आर्.िी.) 

 फ्लेम प्रूि उपकरणे  

 प्रवद्युतपातापािून िांरक्षण 

 णस्र्थसतक प्रवद्युतपािून िांरक्षण आणण सशड्र्ा व स्कॅ िोणल्डांगच्र्ा वापरातून िुरक्षा. 

आग व 
स्िोट 

 र्ोग्र् अग्नीशामक, अग्नीशमन बािल्र्ा आणण िार्र हार्ड्रांट प्रणाली. िन्ििॉमािा, केबल्ि, 

िवािािारण स्टोअर आणण कार्ाालर्ीन भागाजवळ अग्नीशमन बािल्र्ा ठेवल्र्ा जातील. कोळिा व 
णक्लांकर िाठवणूक भागािह प्लॅन्ट आवारातील िवा स्र्थानाांपर्िंत हार्ड्रांट लाईन. प्लॅन्टच्र्ा मुख्र् 
प्रवेश िाराजवळ अग्नीशमन बांब तर्ार ठेवणे.  

 तेले आणण ज्वलनशील वारू्ांच्र्ा िाठवणूक क्षेत्राला कुां पण घातले जाईल आणण तो भाग ‘आगीचा 
िोका अिलेला’, ‘िूम्रपानाला बांिी अिलेला’ भाग म्हणून जाहीर करण्र्ात रे्ईल. 

 तेले, वारू्, कोळिा आणण बॅग गुिामाांच्र्ा पररिरात वेणल्डांग/ गॅि कदटांगचा वापर करण्र्ािाठी 
परवानगी घ्र्ावी लागेल आणण िुरक्षा िूचना दिल्र्ा जातील. 

 िोक्र्ाची िूचना िेऊन प्रणाली बांि करण्र्ािाठी िाांििॉमािामध्रे् प्रेदडक्टीव्ह इांटर-लॉदकां ग. 

 िाांििॉमािा अलग ठेवण्र्ािाठी पुरेश्र्ा उांचीच्र्ा प्रवटाांच्र्ा सभांती आणण िाांििॉमािामिून गळलेले तेल 
िाठवण्र्ािाठी िोक प्रपट्ि बाांिले जातील. 

इतर धोके  िाठवण टाक्र्ा व इमरतीांच्र्ा बाांिणीतली िुदृढता   

 उांच इमारतीांवर प्रवद्युतपात सनवारक बिवणे 

 उांचीवर काम करण्र्ािाठी परवानगीिह, िुरक्षा पट्टे इ. चा वापर करण्र्ाबाबतच्र्ा िूचना घेणे 

 प्रबघाड टाळण्र्ािाठी वजने उचलणारी िवा हत्र्ारे, र्ारी र्ाांच्र्ा आणण प्रेशर व्हेिल्िच्र्ा चाचण्र्ा 
घेणे 

 िाबाखालील हवेच्र्ा टाकीत िरुणक्षत कार्ाकारी िाब राखणे 

 िेन्ि, िोर र्ाांच्र्ावर िुरणक्षत भार टाकणे 

 चाांगले हाउिकीप्रपांग आणण प्लॅन्टच्र्ा आवारात वाहनाांची वेग मर्ाािा 20 दकमी /  ताि अिले. 

 िवा र्ोग्र् स्र्थानाांवर आपत्कालीन िोन िमाांक प्रिसशात करणे 

 प्लॅन्टच्र्ा मुख्र् प्रवेशिारावर अग्नीशमन बांब, अ ॅम्ब्र्ूलन्ि आणण आपत्कालीन कमाचारी िवावेळी 
उपणस्र्थत अितील. 

 प्रर्थमोपचार दकट्ि स्र्थानाांवर अितील आणण त्र्ाांच्र्ा वापराचे प्रसशक्षण दिले जाईल. 

 प्लॅन्टच्र्ा आवारात वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर, मद्यप्राशन, िूम्रपान आिीांवर बांिी अिेल. 

 प्लॅन्ट भागात (100  ते 150 लक्ि) कार्ाालर्ाांमध्रे् (200 ते 300लक्ि) आणण रस्त्र्ाांवर (20 ते 
30लक्ि) इतका पुरेिा  प्रकाश अिेल.  
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xv) प्रकल्प िंपल्यानंतर देखरेख ठेवण्याचे ननयोजन 

प्रकल्प िंपल्यानंतर देखरेख ठेवण्याची वारंवाररता आणण स्थाने 

अनु ि. वणिन देखरेख ठेवण्याची वारंवाररता 
1.  हवामान प्रवर्र्क डेटा िर तािाला 

2.  स्र्थासनक हवेची गुणवत्ता  
आठवड्र्ातून िोनिा आणण ऑनलाईन 
िेखरेख िातत्र्ाने 

3.  नकळत होणारे उत्िजान  सतमाही 
4.  स्टॅकमिून होणारे उत्िजान िेखरेख मासिक आणण ऑनलाईन िेखरेख िातत्र्ाने  

5.  ध्वनीपातळीवर िेखरेख  मासिक आणण इिी/ िीटीओ नुिार 

6.  
भूगभाातील पाण्र्ाची पातळी व 
गुणवत्ता 

पाविाळर्ापूवी आणण पाविाळर्ानांतर  

7.  िाांडपाण्र्ावर िेखरेख  मासिक आणण िीटीओ नुिार 

8.  कमाचार् र्ाांची आरोग्र् तपािणी वाप्रर्ाक / िहामाही दकां वा िॅ क्टरी कार्द्यानुिार 

9.  
एपीिीइजच्र्ा कामसगरीचे 
मूल्र्मापन/ अ ॅदडक्विी अभ्र्ाि 

वाप्रर्ाक 

 

 


