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कार्यकारी साराांश 

१ .० पररचर् 

श्रद्धा एनर्जी अँड इंफ्राप्रोरे्जक्ट प्रायवे्हट लिलिटेड ही खासगी लिलिटेड कंपनी वरफि, तािुका परतूर , 

लर्जल्हा र्जािना येथे आहे. हा उद्योग िहाराष्ट्र  राज्यात कंपनी अ ॅक्ट 1956 अंतगगत इनकॉपोरेशन प्रिाणपत्र 

नंबर यू६२१००पी२००४पीटीसी०२००२२ प्रिाणे लिनांक १५ लडसेंबर २००४ रोर्जी नोिंणीकृत आहे. श्रद्धा 

एनर्जी अँड इंफ्राप्रोरे्जक्ट प्रायवे्हट लिलिटेड चे पूवीचे नाव हे िाँ बागेश्वरी सहकारी साखर कारखाना 

लिलिटेड असे होते. श्रद्धा एनर्जी अँड इंफ्राप्रोरे्जक्ट प्रायवे्हट लिलिटेड कंपनीने िां बागेश्वरी सहकारी साखर 

कारखाना लिलिटेड यांची िािित्ता खरेिी केिी आहे त्यावेळी त्यांची ऊस गाळप क्षिता २५०० टीसीडी 

होती. एसईआयपीएि ने लवद्यिान साखर कारखान्याचे आधुलनकीकरण केिे आहे आलण त्याच वेळी १२ 

िेगावॅट क्षितेच्या सहवीर्ज उर्जाग प्रकल्प चािू केिेिाआहे. एसईआयपीएि ने आता 120 केएिपीडी 

लडस्टििरी त्यािधे्य (आरएस / ईएनए / इथेनॉि उत्पािनासाठी) स्थालपत करण्याचा तसेच "बी / सी" 

िोिॅसेस / उसाचा रस / लसरप ह्ांचा कच्चा िाि म्हणून वापरण्याचा प्रस्ताव ठेविा आहे. 

एसईआयपीएि िा सुरुवातीिा एिओईएफ आलण सीसी कडून 80 केएिपीडी लडस्टििरीर्जसाठी संिर्ग 

अटी (टीओआर) एफ. क्र. रे्ज-११०११/१९८/२०१६- आयए II (I) लिनांक 13 लडसेंबर 2016 रोर्जी लिळािे 

होते व त्यानुसार एसईआयपीएि ने लिनांक ८ नोव्हेंबर २०१७ रोर्जी र्जनसुनावणी घेण्यात आिी तसेच 

ईआयए अहवाि एिओईएफ आलण सीसी िा प्रसु्तत केिा होता पण एिओईएफ आलण सीसी लिनांक 13 

रू्जन 2019 च्या अलधसूचनेनुसार, हा प्रकल्प एसईआयएए कडून िहाराष्ट्र  राज्य कडे हस्तांतररत करण्यात 

आिा. 

प्रकल्पाचे िूल्ांकन वेळेवर न केल्ािुळे टीओआर ची वैधता/िुित संपिी आहे, म्हणून आम्ही 

टीओआरच्या अनुिानासाठी नवीन अर्जग करीत आहोत. ८० केएिपीडी लडस्टििरीसाठी ०८ नोव्हेंबर २०१७ 

रोर्जी सावगर्जलनक सुनावणी कारखाना साइटवर घेण्यात आल्ाने प्रकल्प पुरस्कत्यागने सावगर्जलनक सुनावणीची 

सूट िालगतिी आहे. आता, उद्योग 120 केएिपीडी िल्टी-फीड लडस्टििरीच्या स्थापनेसाठी संिर्ग 

अटीसंाठी नवीन अर्जग करीत आहे. 

एसईआयपीएि  सध्या २५०० टीसीडी ऊस गाळप क्षितेसह १२ िेगावॅट सहवीर्ज लनलिगती प्रकल्प चािवत 

आहे. तसेच एसईआयपीएि आपिी ऊस गाळप क्षिता 2500 टीसीडीवरून 4500 टीसीडी पयंत 

वाढलवण्याचा आलण 120 केएिपीडी लडस्टििरी त्यािधे्य (आरएस / ईएनए / इथेनॉि उत्पािनासाठी) 

स्थालपत करण्याचा तसेच "बी / सी" िोिॅसेस / उसाचा रस / लसरप ह्ांचा कच्चा िाि म्हणून वापरण्याचा 

प्रस्ताव ठेविा आहे. 

प्रसु्तत के्षत्र ऊस िागवडीने सिृद्ध आहे आलण लसंचनाची उतृ्कष्ट् सुलवधा आहे. प्रसु्तत के्षत्रात ऊस 

िागवडीची क्षिता आलण उसाची उपिब्धता िक्षात घेता उद्योगाने उसाची गाळप करण्याची क्षिता २५०० 

टीसीडी वरून ४५०० टीसीडी आलण साखर युलनटच्या प्रस्तालवत लवस्तारानंतर तयार होणारा अलतररक्त 

बगॅस चा वापर प्रस्तालपत बॉयिर िा इंधन म्हणून होईि. या उद्योगाने स्वत:च्या साखर युलनटिधून उपिब्ध 
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िोिॅसेसचा वापर करण्यासाठी १२० लक.िी. प्रलतलिन   लडस्टििरी (आरएस / ईएनए / इथेनॉि 

उत्पािनासाठी) स्थालपत करण्याचा तसेच "बी / सी" िोिॅसेस / उसाचा रस / लसरप ह्ांचा कच्चा िाि 

म्हणून वापरण्याचा प्रस्ताव ठेविा आहे. 

१.१ प्रकल्प स्थान 

प्रकल्प स्थानाची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत. 

तक्ता 1 प्रकल्प स्थानाची ठळक वैलिष्ट्ये 

अनु. 

क्रमाांक 
िैजशष्ट्ये िणयन 

प्रकल्प स्थान 

सांिर्ायत जिशा 

१ अक्ाांि १९° ३४'१५.०७" एन  

२ रेखाांि ७६°१६'२.९८" ई  

३ 
समुद्र सपाटी वरील 

उांची 
५३४ मीटर  

४ जवळचे िहर 
परतूर - ६ शक.मी. वायव्य 

र्जािना - ५० शकमी वायव्य 

५ जवळचे गाव 

वरफळ – १ शकमी पलिि 

कोरेगाव - १.७ शकमी ईिान्य 

लचंचोिी - २.२ शक.मी. अगे्न्यय 

६ रस्ता NH-२२२  (अहििनगर- परर्णी) ३७ लक.िी. अगे्न्यय 

७ 
जवळचे पाण्याचे 

स्थान 
िुधना निी~३.० लक.िी. उत्तर 

८ रेले्व स्थानक परतूर - ६ शक.मी. वायव्य 

९ शवमानतळ औरां गाबाद शवमानतळ - ९६शक.मी. वायव्य 

१० सांरशक्त के्त्र १० शक.मी.च्या आत काहीही नाही  

११ आरशक्त जांगले १० शक.मी.च्या आत काहीही नाही  

१२ 
वन्यजीव 

अभयारण्य 
१० शक.मी.च्या आत काहीही नाही  

१३ पुरातत्व स्थान १० शक.मी.च्या आत काहीही नाही  

१४ राज्य सीमा १० शक.मी.च्या आत काहीही नाही  

१५ सांरक्ण स्थापना १० शक.मी.च्या आत काहीही नाही  

१६ सरासरी पाऊस ७२५ शममी  

१७ भूकां प प्रवण के्त्र IV  

२.० प्रकल्प िणयन 

शवद्यमान उद्योगाची उत्पादन क्मता तसेच प्रस्ताशवत शवस्तारानांतरचे तपशिल खाली शदले आहेत 
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तक्ता 2 जिद्यमान आजण प्रस्ताजित उत्पािनाची क्षमता 

अ. 

क्र. 
िणयन एकक 

जिद्यमान 

क्षमता 

प्रस्ताजित 

क्षमता 
एकूण  शेरा 

१ साखर युशनट टीसीडी २५०० २००० ४५०० पयागवरण िंरु्जरीची 

गरर्ज नाही २ सह-वीज शनशमिती शवभाग मेगावॅट १२ ०० १२ 

३ 

शडस्टिलरी युशनट (रेस्टिफाइड 

स्टिररट/ एक्सटर ा नू्यटर ल 

अल्कोहोल/ इथॅनॉल) 

शक. ली. 

प्रशतशदन  
० १५० १५० 

पयागवरण िंरु्जरीची 

आवश्यकता 

4 
वीर्ज लनलिगती - टबो रे्जनेरेटर 

सेट 
मेगावॅट ०० ०३ ०३ 

पयागवरण िंरु्जरीची 

गरर्ज नाही 

२.१ स्रोत आिश्यकता आजण पार्ारू्त सुजिधा 

अ) कच्च्या मालाची आिश्यकता 

साखर आशण शडस्टिलरी युशनट आशण त्याच्या स्त्रोतासाठी कच्च्च्या मालाचे आवश्यक तपशिल खालील 

तक्त्यात शदले आहेत. ऊस बैलगाडी, टर ॅिर इत्यादी ांसह अन्य रसायने पक्क्या रस्त्यामाफि त वाहनाांद्वारे 

प्रकल्पापयंत नेली जातात. इतर कच्चा माल जसे की बगॅस आशण मोलॅसेस त्याच्या स्वत:च्या साखर 

युशनटमधून तयार केले जातात मोलॅसेसची कमतरता असल्यास जवळील साखर उद्योगाांकडून खरेदी केले 

जाईल. 
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तक्ता 3 कच्च्या मालाची आिश्यकता आजण जडक्टिलरी रु्जनटसाठी त्ाचे स्त्रोत 

अनु 

क्रमाांक 
िणयन 

प्रमाण 

एकक शेरे / स्त्रोत 
१५० 

जक.ली.प्रजतजिन  

जडक्टिलरी 

१  अ 
बी हेवी मोलॅसेस 

शकां वा 
३७५ मे.टन/ शदवस 

शडस्टिलरी युशनट सध्या अस्टस्तत्त्वात 

असलेल्या साखर युशनट मधून उपलब्ध 

असलेल्या बी हेवी मोलॅसेस वर १५० 

शदवस हांगाम सांपल्यानांतर सुरु राहील 
१  बी सी मोलॅसेस ४६२ मे.टन/ शदवस 

२ ऊस १६०० मे.टन/ शदवस 
उसावर 180 शदवस (गळीत हांगामात) 

शडस्टिलरी युशनट चालशवले जाईल 

इतर िापरातील रसार्ने 

१ यूररया ९० शकलो/शदवस 

फमेंटेिन हाऊस मधे्य ठेवले जातील 

स्त्रोत: र्जवळीि बार्जारपेठ 

२ डी ए पी  ६० शकलो/शदवस 

३ कॉस्टिक सोडा ४०० शकलो/शदवस 

४ सल्फ्युररक अम्ल ३० शकलो/शदवस 

५ एंटीफोि तेि ३० शकलो/शदवस 

६ लकण्व ४०० शकलो/शदवस 

सोर्ी-सुजिधा 

१ 
िीमची एकूण 

आवश्यकता 
२२-२६ टीपीएच 

प्रस्ताशवत 30 टीपीएच इनशसनेटर 

बॉयलर 

२ वीज २.५ मेगावॅट 
प्रस्ताशवत ३ मेगावॅट टीजी सेट 

इनसीनेटर बॉयलरला कनेि केलेला 

३ पाणी ५५७ सीएमडी 

स्रोत: - िुधना धरण (५५२  सीएमडी 

औदयोशगक वापरासाठी + ५ सीएमडी 

घरघुती वापरासाठी) 

४ मनुष्यबळ ९० सांख्या स्थाशनक 

ब) िमीन िापराचा तपशील 

प्रोजेि साइटमधील शवद्यमान व प्रस्ताशवत जमीन वापर पद्धतीचा तपिील खाली शदलेल्या तक्त्यात शदला 

आहे 
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तक्ता 4 र्जिीन वापर बे्रकअप 

िणयन हेिर के्षत्र टके्किारी 

शवद्यमान अांगभूत के्त्र  २६८४५.६० ४.३५ 

प्रस्ताशवत अांगभूत के्त्र १३७२१.८० २.२३ 

उपयुक्तता अांतगित के्त्र  ६२३२७.२० १०.११ 

अांतगित रस्ता अांतगित के्त्र  ३९६४५.०० ६.४३ 

पाशकंग अांतगित के्त्र  ९३९२३.०० १५.२३ 

हररतपट्टा २०४१२७.०० ३३.११ 

ररक्त जमीन  १७६०१०.४० २८.५५ 

एकूण  ६१६४००.०० १००.०० 

सी) जििेची आिश्यकता 

प्रस्तालवत लवस्तारानंतर २.५ िेगावॅट लवरे्जची आवश्यकता असेि आलण ती आवश्यकता प्रस्तालवत ३ िेगावॅट 

टबो र्जनरेटर सेट द्वारे पूणग केिी र्जाईि र्जो लक ३० टीपीएच इनलसनेटर बॉयिरिा कनेक्ट असेि. तसेच 

लडिीििेरी िा िागणाऱ्या वाफेची (िीि) पूतगता लह ह्ाच ३० टीपीएच इनलसनेटर बॉयिर द्वारे पूणग केिी 

र्जाईि. 
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ड) पाण्याचा िापर तपशील 

औद्योशगक आशण घरघुती वापरासाठी लागणारे पाणी हे िुधना धरणाांमधून घेतले जाईल. तसेच पाणी 

वापरासाठी आवश्यक परवानग्या कारखान्याकडे उपलब्ध आहेत. 

तक्ता 5 पाण्याच्या वापराचे तपिीि 

अ. 

क्र. 
िणयन 

साांडपाणी (सीएमडी िधे्य) 

सी मोलॅसेस 
बी हेिी 

मोलॅसेस 

उसाचा रस / 

जसरप 

उद्योगिक 

१ घिगुती िगळून एकूण पाण्याचा िापि १४५७  १२२८  १०४९  

२ 
सी पी यु िधून प्रलक्रया केिेिे 

सांडपाणी पुनवागपर 

९०५  ७३३  ७३३  

 शुद्ध तािे पाण्याची गरि ५५२  ४९५  ३१६  

 लक. िी. पाणी / लक. िी. इथेनॉि ४.६०  ४.१२५ २.६३३ 

घरगुती वापरासाठी फक्त ५ सीएिडी पाण्याची गरर्ज असेि 

लडस्टििरी युलनटसाठी तपशीिवार पाण्याचे बरे्जट खािीिप्रिाणे आहे 
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“सी” िोिसीस कच्चािािअसतेवेळी  

 

आकृती 1 सी िोिसीस कच्चािािअसतेवेळीचे वसु्तिानाचे संतुिन 
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“बी” हेवी िोिसीस कच्चािािअसतेवेळी  

 

आकृती 2 बी हेवी िोिसीस कच्चािािअसतेवेळीचे वसु्तिानाचे संतुिन 
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उसाचा रस/लसरप कच्चािािअसतेवेळी 

 

आकृती 3 उसाचा रस/लसरप कच्चािािअसतेवेळीचे वसु्तिानाचे संतुिन 
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जडक्टिलरी जिर्ाग 

तक्ता 6 लवलवध कच्च्च्या िािासाठी पाण्याचा वापर तपिीि 

अ. क्र. प्रस्ताि 

पाणी िापर (सीएमडी) 

\ 

सी मोलॅसेस 
बी हेिी 

मोलॅसेस 

उसाचा रस / 

जसरप 

घरगुती 

१ घरगुती ५ ५ ५ 

औद्योजगक 

१ प्रशिया १०८२  ८५३  ६७४  

२ बॉयलर मेक अप ६०  ६०  ६०  

३ कुशलांग टॉवर मेकअप ३००  ३००  ३००  

४ वॉशिांग्ज १५  १५  १५  

 एकूण १४५७  १२२८  १०४९  

तक्ता 7 लवलवध कच्च्च्या िािासाठी सांडपाणी लनलिितीचे तपिीि 

अ. क्र. प्रस्ताि 

साांडपाणी जनजमयती (सीएमडी) 

शेरा सी 

मोलॅसेस 

बी हेिी 

मोलॅसेस 

उसाचा रस / 

जसरप 

घरगुती  

१ घरगुती ४ ४ ४ 
सेशिक टँक 

नांतर िोष खड्डा 

औद्योजगक  

१ प्रशिया     

अ एकाग्र िेंटवॉि 

२२४  १३६  १३६  30 टीपीएच 

इांशसनरेटर 

बॉयलरला 

ब िेंटशलज २०५  २०५  २०५  सीपीयूला 

क एमईई कां डेने्सट्स ७३६  ५४५  ५४४   सीपीयूला 

२ बॉयलर ब्लो डाऊन १८  १८  १८   सीपीयूला 

३ 
कूशलांग टॉवर ब्लो 

डाऊन 

३२  ३२  ३२  
सीपीयूला 

४ वॉशिांग्ज १५  १५  १५  सीपीयूला 

 एकूण १२३०  ९५१  ९५०   
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तक्ता 8 लवलवध कच्च्च्या िािासाठी झेडएिडी प्रणािीकडून उपचाररत सांडपाण्याचे पुनवािपर 

अ. क्र. प्रस्ताि 
साांडपाणी जनजमयती (सीएमडी) 

शेरा 
सी मोलॅसेस बी हेिी मोलॅसेस उसाचा रस/जसरप 

१ 
सीपीयू कडून उपचाररत 

प्रवाही पुनवािपर 
९०५ ७३३ ७३३ -- 

तक्ता 9 लवलवध कच्च्च्या िािासाठी िुद्ध पाण्याची आवश्यकता 

अ. क्र. प्रस्ताि 

साांडपाणी जनजमयती (सीएमडी) 

सी 

मोलॅसेस 

बी हेिी 

मोलॅसेस 

उसाचा 

रस/जसरप 

औद्योजगक 

१ पाण्याचा एकूण वापर घरगुतीसह १४५७  १२२८  १०४९  

२ सी पी यु िधून प्रलक्रया केिेिे सांडपाणी पुनवागपर ९०५  ७३३  ७३३  

 शुद्ध तािे पाण्याची गरि ५५२  ४९५  ३१६  

 लक. िी. पाणी / लक. िी. इथेनॉि ४.६०  ४.१२५  २.६३३  

ई) साांडपाणी जनजमयती आजण त्ाचे प्रजक्रर्ा तांत्रज्ञान 

जडक्टिलरी रु्जनट 

प्रस्ताशवत शडस्टिलरी युशनटमधून तयार होणाऱ्या  साांडपाण्याच्या प्रशियेसाठी कारखाना िून्य द्रव प्रवाह 

पद्धतीचा अवलांब करेल. साांडपाण्याच्या प्रवाहाांना िर ॉांग प्रवाह (िेंटवॉि) आशण सौम्य प्रवाह (िेंटलीस, 

प्रोसेस कां डेन्सट्स इ) मधे्य शवभागले र्जाईि. िेंटवॉिला कॉन्सन्ट्र ेिन आशण इांशसनेिन च्या आधारावर 

प्रशिया केली जाईल. 

अ) कच्चा माल म्हणून सी मोलॅसेस 

िेंटवॉिला [९६० सीएमडी - १४ % घनत्व (सॉलिड्स)] एमईई मधे्य (२२४ सीएमडी लकंवा ३०२ मे टन, 

६०% घनत्व (सॉलिड्स)) एकाग्र केले जाईल आशण एकाग्र केलेल्या िेंटवॉिला इांशसनेरटर बॉयलर मधे्य 

र्जाळिा जाईल. तसेच त्यातील इवापोरेटर कां डेने्सटसला (७३६ सीएमडी) प्रस्ताशवत कां डेने्सट पॉशलशिांग 

युशनटमधे्य इतर सौम्य प्रवाहाांसोबत (िेंटशलयस -२०५ सीएमडी, १८  सीएमडीचा बॉयलर ब्लो डाऊन, ३२ 

सीएमडी कूशलांग टॉवरचा ब्लो डाऊन, आशण १५ सीएमडी फमेन्ट्र वॉशिांग्ज. एकूण १००६ सीएमडी िा 

कां डेने्सट पॉशलशिांग युशनटमधे्य प्रशिया केली जाईल त्यापैकी ९०५ सीएिडी प्रशिया केलेले पाणी हे प्रोसेस 

मधे्य आशण बॉयलर मेकअप साठी वापरले जाईल. 

ब) कच्चा माल म्हणून बी हेिी मोलॅसेस 

िेंटवॉिला [६८१ सीएमडी - १२ % घनत्व (सॉलिड्स)] एमईई मधे्य (१३६ सीएमडी लकंवा १८४ मे टन, 

६०% घनत्व (सॉलिड्स)) एकाग्र केले जाईल आशण एकाग्र केलेल्या िेंटवॉिला इांशसनेरटर बॉयलर मधे्य 

र्जाळिा जाईल. तसेच त्यातील इवापोरेटर कां डेने्सटसला (५४५ सीएमडी) प्रस्ताशवत कां डेने्सट पॉशलशिांग 
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युशनटमधे्य इतर सौम्य प्रवाहाांसोबत (िेंटशलयस -२०५ सीएमडी, १८  सीएमडीचा बॉयलर ब्लो डाऊन, ३२ 

सीएमडी कूशलांग टॉवरचा ब्लो डाऊन, आशण १५ सीएमडी फमेन्ट्र वॉशिांग्ज.एकूण ८१५ सीएमडी िा 

कां डेने्सट पॉशलशिांग युशनटमधे्य प्रशिया केली जाईल त्यापैकी ७३३ सीएिडी प्रशिया केलेले पाणी हे प्रोसेस 

मधे्य आशण बॉयलर मेकअप साठी वापरले जाईल. 

क) उसाचा रस / जसरप कच्चा माल म्हणून: 

िेंटवॉिला [६८० सीएमडी - १२ % घनत्व (सॉलिड्स)] एमईई मधे्य (१३६ सीएमडी लकंवा १८४ मे टन, 

६०% घनत्व (सॉलिड्स)) एकाग्र केले जाईल आशण एकाग्र केलेल्या िेंटवॉिला इांशसनेरटर बॉयलर मधे्य 

र्जाळिा जाईल. तसेच त्यातील इवापोरेटर कां डेने्सटसला (५४४ सीएमडी) प्रस्ताशवत कां डेने्सट पॉशलशिांग 

युशनटमधे्य इतर सौम्य प्रवाहाांसोबत (िेंटशलयस -२०५ सीएमडी, १८  सीएमडीचा बॉयलर ब्लो डाऊन, ३२ 

सीएमडी कूशलांग टॉवरचा ब्लो डाऊन, आशण १५ सीएमडी फमेन्ट्र वॉशिांग्ज.एकूण ८१४ सीएमडी िा 

कां डेने्सट पॉशलशिांग युशनटमधे्य प्रशिया केली जाईल त्यापैकी ७३३ सीएिडी प्रशिया केलेले पाणी हे प्रोसेस 

मधे्य आशण बॉयलर मेकअप साठी वापरले जाईल. 

ड) घरगुती साांडपाणी: 

सेलिक टाकी त्यानंतर शोष खड्यािधे्य प्रलक्रया केिी र्जाईि आलण प्रलक्रया केिेिे पाणी बागकािासाठी 

वापरिे र्जाईि. 

फ) िारू् उत्सियन व्यिस्थापन 

तक्ता 10 जिद्यमान तसेच प्रस्ताजित केलेल्या बॉर्लर आजण त्ातील एपीसी उपकरणाांचे तपशील 

अ. 

क्र 
जचमणी इांधनाचा प्रकार 

किीत किी लचिणीची 

(सॅ्टक) उंची [िीटर] 

एपीसी 

उपकरणे 

१ १ * ३० टीपीएच इनशसनेटर बॉयलर 

 कच्चा िाि - सी िोिॅसेस 

तीव्र िेंटवॉि + 

बगॅस / कोळसा 

६९.७३ 

७० िीटर 

व इएसपी 
 कच्चा िाि - बी हेवी िोिॅसेस ६०.६८ 

 कच्चा िाि - उसाचा रस / लसरप ५६.३४ 

२ डीजी सेट एचएसडी ६  

ग) घनकचरा व्यिस्थापन 

अ) घातक नसलेले घनकचरा तपशील 

तक्ता 11 धोकादायक नसिेल्या कचर्याचे वु्यत्पन्न आलण त्याची लवले्हवाट िावण्याबाबत तपिीि 

अ. क्र कचरा िणयन प्रमाण 
सांकलन आजण जिले्हिाट लािण्याची 

पद्धत 

१ इांशसनेरटर बॉयलर राख (मे टन/शदवस) 

 बगॅस चा इंधन म्हणून वापर ५४ मे टन/शदवस सी पी यु गाळ व पे्रसिड सोबत लिक्स 

करून खात म्हणून वापरिे र्जाईि.  कोळश्याचा इंधन म्हणून वापर ६४ मे टन/वषि 



19 
 

अ. क्र कचरा िणयन प्रमाण 
सांकलन आजण जिले्हिाट लािण्याची 

पद्धत 

२ सी पी यु गाळ १५० मे टन/शदवस 

इतर घनकचरा 

१ कागदाचा कचरा 
०.०४ मे 

टन/मशहना 
व्यस्टक्तचशलतररत्या सांग्रशहत आशण 

शनयुक्त केलेल्या शठकाणी सांग्रशहत 

आशण सॅ्क्रप शविेत्याांना शवकले जाते २ प्लास्टिक कचरा 
०.०३५ मे 

टन/मशहना 

मु्यजनजसपल  घनकचरा 

३ 
अ-शवघटनिील ०.२ मे टन/मशहना भांगार शविेत्याांना शवकले जाते 

शवघटनिील २.५ मे टन/मशहना खत शनशमिती साठी वापरली जाते 

ब घातक कचरा 

तक्ता 12 घातक कचरा वु्यत्पन्न व त्याचे लवले्हवाट िावण्याबाबत तपिीि 

अ. क्र िगय कचरा िणयन प्रमाण 
सांकलन आजण जिले्हिाट लािण्याची 

पद्धत 

१ ५ .१ वापरले तेल 
० ४ शकलोशलटर 

प्रशत वषि 

न गळणारा मोठा साठा केला जाईल आशण 

बैलगाड्ाांसाठी वांगण म्हणून वापरले जाते 

२ ३३.१ 
ररकािे बॅरल्स / 

कंटेनसग 
१५ नंबसग अलधकृत ररसायकििा लवकिे र्जाईि. 
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३.० आधाररेखा पर्ायिरणीर् क्टस्थती 

३.१ हिा पर्ायिरण 

३.१.१ अभ्यास के्षत्राची हिामानजिषर्क िैजशष्ट्ये 

 

आकृती 4 अभ्यास के्षत्रासाठीची जिन्ड्र ोस आकृती (पासून िाहणारे) 

तक्ता 13 ररसेप्टर साराांश 

अ. क्र ररसेप्टरचे िणयन ररसेप्टर / गाि अक्षाांश रेखाांश 

 लचिणी (िॅक) लचिणी (िॅक) 19°34'8.72"N 76°16'10.63"E 

१ AAQ-I फॅ क्टरीच्या आत 19°34'21.62"N 76°15'56.02"E 

२ AAQ-II फॅ क्टरीच्या आत 19°33'58.18"N 76°16'12.11"E 

३ AAQ-III लसनगोना 19°32'16.08"N 76°12'11.94"E 

४ AAQ-IV नानसी 19°35'13.21"N 76°20'14.14"E 

५ AAQ-V परतूर 19°34'32.94"N 76°12'36.69"E 

६ AAQ-VI रेविगाव 19°32'15.16"N 76°18'48.38"E 

७ AAQ-VII लफरोर्जाबाि 19°34'7.65"N 76°17'26.95"E 

८ AAQ-VIII उस्मानपुर 19°31'49.95"N 76°17'2.57" 
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आकृती 5 १० लक.िी.वातावरणीय हवा गुणवत्ता देखरेखीची लठकाणे दििलवणारा लिज्या अभ्यास 

के्षिाचा नकािा 
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तक्ता 14 िातािरणीर् हिा गुणित्ता परीक्षण पररणाम 

अ. क्र 
ररसेप्टरचे 

िणयन 
ररसेप्टर / गाि  

Concentration 

PM 10 PM 2.5 SO2 NOX CO 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 

१ AAQ -I 
कारखान्याचा 

आत १ 

जास्तीत जास्त ७७.२ ४३.६ २९.७ ३७.७ १.१० 

शकमान ७१.२ ३४.३  २५.८ ३ ३२.८  ०.६ 

सरासरी ७५.१४  ३९.४५  २८.०७  ३५.२२  ०.८५ 

९८ % पसेन्ट्ाइल ७७.१५  ४३.०९  २९.५६  ३७.५६  १.१० 

२ AAQ -II 
कारखान्याचा 

आत २ 

जास्तीत जास्त ७७ ४१.४ ३०.५ ३८ ०.९ 

शकमान 65.8  30.2  23.2  30  0.5 

सरासरी ७२.६१  ३६.८०  २६.८८  ३३.२०  ०.६९ 

९८ % पसेन्ट्ाइल ७६.४५  ४१.३५  ३०.०४  ३७.४०  ०.९० 

३ AAQ -III लसनगोना 

जास्तीत जास्त ६२.१  ३२.१  २०.८  २८.६  ०.५  

शकमान ५०.३  २५.३  १५.२  २४.६  ०.२  

सरासरी ५८.३६  २९.१९  १८.५२  २६.४९  ०.३१३  

९८ % पसेन्ट्ाइल ६१.९६  ३१.९२  २०.५७  २८.२८  ०.५  

४ AAQ -IV नानसी 

जास्तीत जास्त ५९  ३१.३  २१.२  २७.८  ०.४  

शकमान ४७.९  २५.७  १५.१  २३.१  ०.२  

सरासरी ५५.२९  २९.0  १८.५०  २५.५३  ०.३० 

९८ % पसेन्ट्ाइल ५८.६८  ३०.८४  २०.९७  २७.७५  ०.४  

५ AAQ -V परतूर 

जास्तीत जास्त ६१.२  ३०.७  २०.५  २९.६  ०.८  

शकमान ५६.२  २४.६  १५.४  २५.१  ०.३  

सरासरी ५८.८५  २८.४५  १८.४७  २७.२८  ०.४५८  

९८ % पसेन्ट्ाइल ६१.०२  ३०.६१  २०.५०  २९.५१  ०.७५४  

६ AAQ -VI रेविगाव 

जास्तीत जास्त ५६.८  ३२.३  २३.३  २८.६  ०.५  

शकमान ४९.३  २६.८  १५.१  २४   ०.२  

सरासरी ५३.५  २८.८६  १९.३२  २६.५३  ०.३७९  

९८ % पसेन्ट्ाइल ५६.६२  ३१.६६  २२.८९  २८.५५  ०.५  

७ AAQ -VI लफरोझाबाि 

जास्तीत जास्त ६०.8 ३१.२  २१.६  २९.९  ०.७  

शकमान ५४.१  २४.५  १७.२  २५  ०.३  

सरासरी ५७.९०  २७.५४  १९.३८  २७.०४  ०.४००  

९८ % पसेन्ट्ाइल ६०.५७  ३०.२४  २१.३७  २९.३०  ०.६०८ 

८ 
AAQ -

VIII 
उस्मानपुर 

जास्तीत जास्त ६०.८  ३०.६  २०  २९.९  ०.६  

शकमान ५४.६  २७  १४.८  २३.७  ०.२  

सरासरी ५७.८७  २८.६७  १७.६४  २६.११  ०.३८३  

९८ % पसेन्ट्ाइल ६०.७५  ३०.४२  १९.९१  २९.२६  ०.५५४  
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३.१.१ प्रस्ताजित जिस्ताराचा िारू् गुणिते्तिर पररणाम 

तक्ता 15 प्रस्ताजित जिस्तारामुळे िाढीि एकाग्रतेचे तपशील 

अ. 

क्र 

ररसेप्टरचे 

िणयन 

पीएम१० - २४ तास एकाग्रता 

(μg/m3) 

पीएम २.५ - २४ तास 

एकाग्रता (μg/m3) 

SO2- २४ तास एकाग्रता 

(μg/m3) 

NOx- २४ तास एकाग्रता 

(μg/m3) 

CO- ८ तास एकाग्रता 

(mg/m3) 

पार्श्यरू्

मी 
िाढीि एकूण 

पार्श्यरू्

मी 
िाढीि एकूण 

पार्श्यरू्

मी 
िाढीि एकूण 

पार्श्यरू्

मी 
िाढीि एकूण 

पार्श्य

रू्मी 
िाढीि एकूण 

1 
फॅ क्टरीच्या 

आत 

७७.२  ८.५६८  ८५.७६८  ४३.६  ५.७१२  ४९.३१२  २९.७  ०  २९.७  ३७.७  ७.८९७  ४५.५९७  १.१०  ०.६१४८  १.७१४८  

2 
फॅ क्टरीच्या 

आत 

७७  ०.३२४  ७७.३२४  ४१.४  ०.२१६   ४१.६१६  ३०.५  ०  ३०.५  ३८  ०.२९८  ३८.२९८  ०.९  ०.०२९७  ०.९२९७  

3 लसनगोना ६२.१ ०.०२  ६२.१२  ३२.१  ०.०१४  ३२.११४  २०.८  ०.०२  २०.८२  २८.६  ०.०२१  २८.६२१  ०.५  ०.००१९  ०.५०१९  

4 नानसी ५९  ०.०२  ५९.०२  ३१.१  ०.०१३  ३१.११३  २१.२  ०.०१  २१.२१  २७.८  ०.०१८  २७.८१८  ०.४  ०.००१९  ०.४०१९  

5 परतूर ६१.२  ०.०१६  ६१.२१६  ३०.७  ०.०११  ३०.७११  २०.५  ०.०१  २०.५१  २९.६  ०.०२  २९.६२  ०.८  ०.०००९  ०.८००९  

6 रेविगाव ५६.८  ०.०३८  ५६.८३८  ३२.३  ०.०२५  ३२.३२५  २३.३  ०.०७  २३.३७  २८.६  ०.०६५  २८.६६५  ०.५  ०.००२०  ०.५०२  

7 लफरोर्जाबाि ६०.८  ०.११  ६०.९१  ३१.१  ०.०७३  ३१.१७३  २१.६  ०.१२  २१.७२  २९.९  ०.११  ३०.०१  ०.७  ०.००६२  ०.७०६२  

8 उस्मानपुर ६०.८  ०.०४३  ६०.८४३  ३०.६  ०.०२८  ३०.६२८  २०  ०  २०  २९.९  ०.०३९  २९.९३९  ०.६  ०.००३९  ०.६०३९  

वरीि लनकािांवरून असे म्हणता येईि की, 

लनवडिेल्ा 8 ररसेिर स्थानांवर र्जी.एि.सी. हे ऐ ऐ कू्य. िानकाच्या ियागलित आहे. 

1*30 TPH इनलसलनएटर बॉयिरच्या कायगरत पररस्टस्थतीत, व तसेच वाहतुकीिुळे होणारे उत्सर्जगन सवग यािुळे 8 ररसेिर स्थानांवर पीएि१० र्जी.एि.सी 

५६.८३८ μg/m3 ते ८५.७६८ μg/m3 च्या शे्रणीत आहेत रे्ज ऐ ऐ कू्य िानकाच्या च्या ियागिेत आहेत 

तसेच पीएि२.५ र्जी.एि.सी ३०.६२८ μg/m3 ते ४९.३१२ μg/m3 रे्ज ऐ ऐ कू्य िानकाच्या च्या ियागिेत आहेत 

तसेच एस.ओ.२ र्जी.एि.सी २० μg/m3 to ३०.५ μg/m3 रे्ज ऐ ऐ कू्य िानकाच्या च्या ियागिेत आहेत 

तसेच येन.ओ.एक्स र्जी.एि.सी २७.८१८ μg/m3 to १५.५९७ μg/m3 रे्ज ऐ ऐ कू्य िानकाच्या च्या ियागिेत आहेत. 

तसेच सी ओ र्जी.एि.सी ०.४०१९ μg/m3 to १.७१४८ μg/m3 रे्ज ऐ ऐ कू्य िानकाच्या च्या ियागिेत आहेत. 
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३ २ पाणी पर्ायिरण 

हे युशनट वरफि, तािुका परतूर , लर्जल्हा र्जािना, महाराष्ट्र  येथे आहे. अभ्यासाचे के्त्रफळ (जागेच्या 

आसपास दहा शक.मी.) िेतीच्या वापराखाली आहे. उद्योगापासून ~ २.५ लक. िी.अांतरावर असलेल्या िुधना 

निीच्या धरणातून हे उद्योग ताजे पाणी उपसा करीत आहे. उद्योगास सांबांशधत अशधकाऱ्याांकडून परवानगी 

आधीपासून उपलब्ध आहे. 

िुधना निी आलण िुधना धरण हे िेतीच्या वापरासाठी पाण्याचे मुख्य स्त्रोत आहेत. तसेच भूगभाितील पाणी 

हे िेतीसाठी, घरघुती व शपण्याच्या पाण्याचा स्रोत म्हणून वापरले जाते .म्हणून अभ्यास के्त्रातील भूतलावरील 

पाणी तसेच भूगभाितील पाण्याची गुणवत्ता स्टस्थतीचे मूल्याांकन करणे महत्वाचे आहे  

३ २.१ रू्गर्ायतील पाणी 

तक्ता 16 रू्गर्ायतील पाण्याया गुणिते्तया नमुना जठकाणाांचे तपशील 

अ. क्र जचन्ह िणयन अक्षाांश रेखाांश 

१ GW-1 वरफळ वाडी र्जवळ १९°३३'४४.७३"उ ७६°१५'२०.१८"ई 

२ GW -2 एकरुखा र्जवळीि लवहीर १९°३५'५९.०९"उ ७६°१४'२६.९४"ई 

३ GW -3 परतूर र्जवळीि बोअरवेि १९°३४'३३.८२"उ ७६°१२'३७.४०"ई 

४ GW -4 िैठणा ख. र्जवळीि लवहीर  १९°३०'४८.४५"उ ७६°१२'७.८२"ई 

५ GW -5 लफरोर्जाबाि र्जवळीि लवहीर १९°३४'६.१६"उ ७६°१७'२६.१०"ई 

६ GW -6 उस्मानपूर र्जवळीि  लवहीर १९°३१'४९.९६"उ ७६°१७'४.४९"ई 

७ GW -7 लपंपु्रळा बीके. र्जवळीि लवहीर. १९°३०'११.६८"उ ७६°१७'५.५२"ई 

८ GW -8 वाईर्जोडा र्जवळीि लवहीर १९°३६'५६.२७"उ ७६°१७'३७.४७"ई 
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आकृती 6 १० लक.िी. लिज्या अभ्यासाचा के्षि नकािा भूर्जि निुना स्थान 
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तक्ता 17 अभ्यासाया के्षत्राया १०  जक.मी.या पररघामधे्य रू्िल जिशे्लषण अहिाल 

Sr. 

No. 
Parameters Unit 

Results Desirable Permissible 

GW-1 GW-2 GW-3 GW-4 GW-5 GW-6 GW-7 GW-8 
IS 10500:2012 

Standards 

1 Temperature ◦C 22 24 24 24 24 24 24 24 Not Specified 

2 Turbidity NTU <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 5 

3 Salinity ppt 0.035 0.052 0.071 0.04 0.084 0.084 0.084 0.084 Not Specified 

4 pH at 250C -- 7.68 7.69 7.72 7.67 7.81 7.81 7.47 7.28 6.5-8.5 
No 

Relaxation 

5 EC at 250C µS/cm 923 710 764 575 557 528 545 620 Not Specified 

6 
Total Dissolved 

Solids (TDS) 
mg/L 595 458 493 371 360 341 352 400 500 2000 

7 
Total Hardness (as 

CaCO3) 
mg/L 273 280 249 219 219 203 212 209 200 600 

8 
Total Alkalinity (as 

CaCO3) 
mg/L 284 224 251 206 208 187 182 251 200 600 

9 Sulphate (as SO4) mg/L 86.7 67.8 84.6 30.5 28.6 28.5 35.4 38.7 200 400 

10 Chloride (as Cl) mg/L 151.8 75.9 76.5 45.8 36.8 35.8 37.8 45.8 250 1000 

11 Calcium (as Ca) mg/L 61 52 58 51 46 46 53 47 75 200 

12 Magnesium (as Mg) mg/L 29 36 25 22 25 21 19 22 30 100 

13 
Total Suspended 

Solids (TSS) 
mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 Not Specified 

14 Ammonia (as N) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 
No 

Relaxation 

15 Fluoride (as F) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1-1.5 
No 

Relaxation 

16 Iron (as Fe) mg/L 0.58 0.42 0.53 0.42 0.6 0.47 0.54 0.42 0.3 
No 

Relaxation 

17 Nitrate (as NO3) mg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 45 
No 

Relaxation 
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Sr. 

No. 
Parameters Unit 

Results Desirable Permissible 

GW-1 GW-2 GW-3 GW-4 GW-5 GW-6 GW-7 GW-8 
IS 10500:2012 

Standards 

18 Nitrogen (as N) mg/L <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 No Relaxation 

19 Nitrite (as NO2) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 Not Specified 

20 Sodium (as Na) mg/L 20 16 22 22 22 21 21 20 Not Specified 

21 Phosphate (as PO4) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 Not Specified 

22 
Total Chromium (as 

Cr) 
mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 

No 

Relaxation 

23 
Chromium (as 

Cr+6) 
mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.10 

No 

Relaxation 

24 Nickel (as Ni) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 
No 

Relaxation 

25 Cadmium (as Cd) mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 
No 

Relaxation 

26 Mercury (as Hg) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 
No 

Relaxation 

27 Arsenic (as As) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.05 

28 Cyanide (as CN) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 
No 

Relaxation 

29 Lead (as Pb) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 
No 

Relaxation 

30 Zinc (as Zn) mg/L 0.82 0.62 0.72 0.82 0.8 0.81 0.78 0.74 5 15 

31 Copper (as Cu) mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.05 1.5 

32 Total Coliform 
MPN/ 

100ml 
Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent No Relaxation 

33 E. coli. 
MPN/ 

100ml 
Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent No Relaxation 
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३ २ २ पृष्ठर्ागािरील पाणी 

तक्ता 18 पृष्ठर्ाग पाण्याची गुणित्ता िेखरेख करण्याया जठकाणाांचे तपशील 

अ. क्र. जचन्ह िणयन अक्षाांश रेखाांश 

१ SW-1 िुधना धरण १९°३२'४७.६४"उ ७६°२०'९.९८"ई 

२ SW -2 एकरुखा तिाव १९°३६'१६.०१"उ ७६°१४'२६.४१"ई 

३ SW -3 खांडवी तिाव १९°३१'१८.८५"उ ७६°१५'४५.९८"ई 

४ SW -4 परतूर तिाव १९°३६'६.५२"उ ७६°१३'०.१७"ई 

५ SW -5 िुधान निी १९°३६'५५.६६"उ ७६°१५'१५.१२"ई 

 

आकृती 7 १० लक.िी. लिज्या अभ्यासाचा के्षि नकािा पृष्ठभाग पाण्याचे निुना घेण्याचे लठकाण 

दििलवतो 

 



29 
 

तक्ता 19 अभ्यासाच्या के्षिाच्या १०  लक.िी.च्या पररघािधे्य पृष्ठभाग पाण्याचे लवशे्लषण अहवाि 

Sr. 

No. 
Parameters Unit 

Results 

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 

1 Temperature  oC 24 22 25 25 25 

2 Turbidity  NTU <1 <1 <1 <1 <1 

3 Salinity  ppt 0.062 0.048 0.054 0.058 0.058 

4 pH at 250C -- 7.58 7.73 7.69 7.02 7.02 

5 EC at 250C µS/cm 409 480 432 367 388 

6 Total Dissolved Solids (TDS) mg/L 264 309 279 237 
252.2 

7 Total Hardness (as CaCO3) mg/L 143 190 182 153 165 

8 Total Alkalinity (as CaCO3) mg/L 148 172 168 100 130 

9 Sulphate (as SO4) mg/L 24.6 24.7 26.8 21.4 24.6 

10 Chloride (as Cl) mg/L 28.4 46.38 18.02 29.51 26.5 

11 Calcium (as Ca) mg/L 29 31 36 26 35.4 

12 Magnesium (as Mg) mg/L 17 27 22 21 18.6 

13 Total Suspended Solids (TSS) mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

14 Ammonia (as N) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

15 Dissolved Oxygen (DO) mg/L 6.3 6.2 6.3 6.2 6.4 

16 
 Biochemical Oxygen Demand 

(BOD) at 27oC for 3 days 
mg/L 7 5 6 7 6.0 

17 Chemical Oxygen Demand (COD) mg/L 22.6 12.5 16 18 19.0 

18 Fluoride (as F) mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

19 Iron (as Fe) mg/L 0.42 0.51 0.53 0.48 0.51 
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Sr. 

No. 
Parameters Unit 

Results 

SW-1 SW-2 SW-3 SW-4 SW-5 

20 Nitrate (as NO3) mg/L <1 <1 <1 <1 <1 

21 Nitrogen (as N) mg/L <1 <1 <1 <1 <1 

22 Nitrite (as NO2) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

23 Sodium (as Na) mg/L 15 16 14 18 16.0 

24 Phosphate (as PO4) mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

25 Total Chromium (as Cr) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

26 Chromium (as Cr+6) mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

27 Nickel (as Ni) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

28 Cadmium (as Cd) mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 

29 Mercury (as Hg) mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

30  Arsenic (as As) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

31 Cyanide (as CN) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

32 Lead (as Pb) mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 

33 Zinc (as Zn) mg/L 0.73 0.7 0.67 0.68 0.56 

34 Copper (as Cu) mg/L <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 

35 Total Coliform MPN/100ml 24 20 25 22 23 

36 E.coli. MPN/100ml 15 12 16 14 15 

टीप: 

लटप्पणी: -पृष्ठर्ागावरीि पाण्याची गुणवत्ता चांगिी असल्ाचे आढळून आिे आहे, ज्याचा थेट लसंचनासाठी वापर केिा र्जाऊ शकतो. तथालप, 

लपण्याच्या हेतूने लवचार केिा असता, त्यावर पारंपाररक उपचार पद्धतीचा वापर करावा िागे. 
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रू्िल आजण पृष्ठर्ाग पाण्याया गुणिते्तया िेखरेखीया जनकालाांचा साराांश 

तक्ता 20 पाणी लवशे्लषणाचे लनकाि 

अ. क्र मापिांड 
रू्िल रू्तलािरील पाणी 

जकमान िास्तीत िास्त जकमान िास्तीत िास्त 

१ पीएच ७.२८  ७.८१ ७.०२ ७.७३ 

२ 
एकूण शवरघळलेले घन 

(शमलीग्राम/शलटर) 

३४१ ५९५ २३७ ३०९  

३ एकूण कठोरता (शमलीग्राम / शलटर) २०३ २८०  १४३  १९०  

४ क्लोराईड (शमलीग्राम / शलटर) ३५.८ १५१.८  १८.०२ ४६.३८ 

५ फ्लोराइड (शमलीग्राम / शलटर) <०.१  <०.१  <०.१  <०.१  

६ सले्फट्स (शमलीग्राम / शलटर) २८.५  ८६.७  २१.४  २६.८  

३.३ रू्तल पर्ायिरण 

तक्ता 21 िातीच्या निुन्ांच्या लठकाणांचे तपिीि 

अ. क्र. जचन्ह िणयन अक्षाांश रेखाांश 

१ S-1 वरफळ वाडी र्जवळ १९°३३'४४.७३"उ ७६°१५'२०.१८"ई 

२ S-2 एकरुखा १९°३५'५९.०९"उ ७६°१४'२६.९४"ई 

३ S-3 परतूर १९°३४'३३.८२"उ ७६°१२'३७.४०"ई 

४ S-4 िैठणा ख. १९°३०'४८.४५"उ ७६°१२'७.८२"ई 

५ S-5 लफरोर्जाबाि १९°३४'६.१६"उ ७६°१७'२६.१०"ई 

६ S-6 उस्मानपूर १९°३१'४९.९६"उ ७६°१७'४.४९"ई 

७ S-7 लपंपु्रळा बीके. १९°३०'११.६८"उ ७६°१७'५.५२"ई 

८ S-8 वैर्जोडा १९°३६'५६.२७"उ ७६°१७'३७.४७"ई 
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आकृती 8 10 लक.िी. लिज्या अभ्यासाचा के्षि नकािा िातीच्या निुन्ाचे लठकाण दििलवतो 
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तक्ता 22 अभ्यासाच्या के्षिाच्या १० लक.िी.च्या पररघािधे्य िाती लवशे्लषण अहवाि 

Sr. 

No. 
Description Unit 

RESULT As per Ministry of 

Agriculture 2011 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 

1. Colour - Brown Brown Brown Brown Brown Brown Brown Brown 
Ministry of 

Agriculture 2011 

2. Grain Size Distribution           

  Sand % 16.1 13.5 17.3 16.8 17.6 16.7 15.4 14.3 Not Specified 

  Silt% 25.4 28.4 30.4 29.8 31.5 32.8 30.4 32.0 Not Specified 

  Clay % 58.5 58.1 52.3 53.4 50.9 50.5 54.2 53.7 Not Specified 

3. Texture Class  Clay Clay Clay Clay Clay Clay Clay Clay Not Specified 

4. Bulk Density gm/cc 1.11 1.17 1.08 1.14 1.23 1.11 1.04 1.15 Not Specified 

5. Permeability cm/hr 0.65 0.72 0.74 0.60 0.63 0.68 0.68 0.78 Not Specified 

6. Water Holding capacity % 40.0 42.0 38.0 44.0 43.0 41.0 42.0 38.0 Not Specified 

7. Porosity % 38.4 22.5 26.9 33.4 23.5 28.3 27.8 21.2 Not Specified 

8. pH (1: Aq Extraction) -- 6.47 6.68 7.14 6.94 7.12 7.24 6.86 7.34 <8.5 

9. 
Electrical Conductivity 

(1: Aq Extraction) 
µS/cm 169.0 188.0 214.0 189.3 217.3 224.3 358.0 458.0 150 – 650 

10. 
Cation Exchange 

Capacity 

meq/ 

100gm 
0.71 0.67 0.72 0.68 0.73 0.70 0.68 0.81 Not Specified 

11. 
Sodium Absorption 

Ratio 
---------- 16.2 18.1 17.8 17.4 18.9 16.3 14.8 17.3 10-18 

12. Nitrogen (N) Kg/ha 258.1 305.2 263.0 267.3 248.4 298.0 268.3 253.6 280-560 

13. 
Available Phosphorous 

(P) 
Kg/ha 62.5 68.5 54.3 26.3 23.2 21.8 52.8 53.6 10-24.60 

14. Available Potassium Kg/ha 152.0 162.0 175.0 168.8 176.4 185.8 165.0 170.0 108-280 

15. Organic Carbon % 0.721 0.635 0.531 0.6 0.5 0.43 0.52 0.459 Not Specified 
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Sr. 

No. 
Description Unit 

RESULT As per Ministry of 

Agriculture 2011 S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 

16. Organic Matter % 1.02 0.948 0.864 0.93 0.89 0.82 0.94 0.88 0.5 – 0.75 

17. Total Iron (Fe) mg/kg 3.02 3.05 3.12 3.14 2.89 3.21 2.86 2.96 Not Specified 

18. Zinc ( Zn) mg/kg 5.08 5.09 5.49 2.35 2.21 2.67 3.13 4.23 Not Specified 

19. Nickel (Ni) mg/kg 0.98 0.87 0.88 1.23 1.35 1.18 1.05 1.51 Not Specified 

20. Copper (Cu) mg/kg 0.89 0.94 0.87 0.76 1.12 0.93 0.85 1.03 Not Specified 

जनकालाांचा साराांश 

अभ्यास के्त्रात एकूण आठ शठकाणी मातीचे नमुने घेण्यात आले. 

अभ्यास के्षत्रातीि एकूण आठ लठकाणी िातीचे निुने गोळा करण्यात आिे. 

• अभ्यासाच्या लनष्कषागवरून असे लिसून आिे आहे की पररसरातीि िातीचा pH ६.४७ ते ७.३४ िरम्यान आहे र्जो तटस्थ ते लकंलचत 

अल्कधिी िातीचे सूचक आहे. 

• २४८.४ ते ३०५.२ लकिो/हेक्टर िरम्यान सवग लठकाणी नायटर ोर्जनची िूले् पुरेशा पेक्षा र्जास्त चांगिी असल्ाचे आढळून आिे, रे्ज िातीत 

नायटर ोर्जनच्या चांगल्ा प्रिाणाचे सूचक आहे. 

• फॉस्फरसचे प्रिाण २१.८ ते ६८.५ लकिो/हेक्टर या सवग लठकाणी किी असल्ाचे आढळून आिे, रे्ज र्जलिनीत सरासरी पुरेशा प्रिाणात 

फॉस्फरस किी असल्ाचे सूचक आहे. 

• ०.४३ ते ०.७२१% या सवग लठकाणी सेंलिय काबगनचे प्रिाण िध्यि ते सरासरी पुरेसे असल्ाचे आढळून आिे, रे्ज र्जलिनीत िध्यि ते सरासरी 

पुरेशा सेंलिय काबगनचे सूचक आहे. 

• हे िक्षात घेणे िहत्त्वाचे आहे की पोटॅलशयिचे प्रिाण १५२ ते १८५.८ लकिो/हेक्टर िरम्यानच्या सवग लठकाणी किी असल्ाचे आढळून आिे. 

रे्ज र्जलिनीतीि िध्यि पोटॅश सािग्रीचे सूचक आहे हे सूलचत करते की शेतीसाठी पोटॅशयुक्त खतांचा वापर करणे आवश्यक आहे. 
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३.४ ध्वनी पर्ायिरण 

तक्ता 23 आवार्ज गुणवत्ता देखरेख करण्याच्या लठकाणांचे तपिीि 

अ. क्र. जचन्ह िणयन अक्षाांश रेखाांश 

१ N-1 कारखान्याच्या आत १९°३४'२१.६२"उ ७६°१५'५६.०२"ई 

२ N-2 कारखान्याच्या आत १९°३३'५८.१८"उ ७६°१६'१२.११"ई 

३ N-3 वरफळ वाडी र्जवळ १९°३३'४६.९८"उ ७६°१५'१४.११"ई 

४ N-4 एकरुखा १९°३५'५७.६८"उ ७६°१४'२९.३१"ई 

५ N-5 परतूर १९°३४'३२.९४"उ ७६°१२'३६.६९"ई 

६ N-6 िैठणा ख. १९°३०'४५.९५"उ ७६°१२'६.२८"ई 

७ N-7 लफरोर्जाबाि १९°३४'७.६५"उ ७६°१७'२६.९५"ई 

८ N-8 उस्मानपूर १९°३१'४९.९५"उ ७६°१७'२.५७"ई 

 

आकृती 9 १० लक.िी. लिज्या अभ्यास के्षिाचा नकािा ध्वनी गुणवते्तच्या निुन्ाचे स्थान दििलवतो 
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तक्ता 24 अभ्यास के्षिाची ध्वनी पातळी 

अ. क्र. िणयन के्षत्राची शे्रणी 

(Leq dB(A)) 

Average 

CPCB limit (Leq 

dB(A)) 

Day 

time 

Night 

time 
Day time 

Night 

time 

१ कारखान्याच्या आत औद्योशगक के्त्र ६९.६ ४९.३५ ७५  ७० 

२ कारखान्याच्या आत औद्योशगक के्त्र ७०.६१ ४९.७५ ७५  ७० 

३ वरफळ वाडी र्जवळ शनवासी के्त्र ५२.५४ ४०.३ ५५ ४५ 

४ एकरुखा शनवासी के्त्र ५३.२९ ४०.६८  ५५ ४५ 

५ परतूर शनवासी के्त्र ५३.९६ ३९.९८  ५५ ४५ 

६ िैठणा ख. शनवासी के्त्र ५२.९८ ४०.३७  ५५ ४५ 

७ लफरोर्जाबाि शनवासी के्त्र ५३.७१ ४०.३८ ५५ ४५ 

८ उस्मानपूर शनवासी के्त्र ५२.४१ ४०.१२ ५५ ४५ 

जििसा आिाि पातळी (Leq) जििस 

• प्रकल्पाच्या लठकाणी लिवसा आवार्जाची पातळी ६४.०२ - ६५.३ डीबी (ए) च्या शे्रणीत 

आढळिी, र्जी ७५ डीबी (ए)  च्या िानकाच्या ियागिेपेक्षा खूपच किी आहे. 

• शनवासी झोन: सवि शनवासी शठकाणी शदवसाची आवाजाची पातळी ५१.४ डीबी (ए) ते ५३.१ डीबी 

(A) पयंत असल्याचे शदसून आले. 

रात्रीची आिाि पातळी (Leq)  

• औद्योशगक के्त्रः  प्रकल्प स्थानावरील रात्रीची आवाज पातळी ४९.३५- ४९.३५ डीबी (A) च्या 

शे्रणीमधे्य आहे, जी ७०  डीबी (ए) च्या राष्ट्र ीय ध्वनी गुणवत्ता मानक परवान्याच्या खाली  आहे. 

• शनवासी झोन: सवि शनवासी शठकाणी रात्रीची आवाजाची पातळी ४०.० डीबी (ए) ४०.७ डीबी (ए) 

च्या शे्रणीत असल्याचे शदसून आले. 

उद्योग ध्वनीशवषयक उपाय आशण सायलेन्सर पॅड इत्यादी ांच्या माध्यमातून मयािदेत आवाजाची पातळी 

शनयांशत्रत करण्यासाठी सवि प्रयत्न करीत आहेत. या शठकाणी काि करत असणाऱ्या सवि कमिचाऱ् याांना इअर 

प्लग / मफ प्रदान केले जातील. 
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३ ५ अभ्यास के्षत्राचा जिद्यमान िमीन िापर 

तक्ता 25 प्रोरे्जक्ट साइटसाठी लक.िी.वगि िधीि लवद्यिान र्जिीन वापर के्षि सुिारे १० लक.िी. 

लिज्या 

अ. क्र. एलरू्एलसी क्लास हेिर के्षत्र जक.मी. िगय मधे्य के्षत्र टके्किारी 

१ मोकळी जमीन ३९३८.६९ ३९.३९ ११.३३ 

२ रु्जडपी र्जिीन १६२.३४ १.६२ ०.४७ 

३ िेती १४२७६.२७ १४२.७६ ४१.०६ 

४ पडीक र्जिीन ११९१२.५६ ११९.१३ ३४.२७ 

५ वस्ती ३२०.६७ ३.२१ ०.९२ 

 पाण्याचा स्रोत ४१५५.२१ ४१.५५ ११.९५ 

 

 

आकृती 10 प्रकल्प साइटच्या १० लक.िी. लिज्याच्या एियूएिसी वगाांचा पाय चाटि 

  

11.33%

0.47%

41.06%

34.27%

0.92%
11.95%

LULC Statistics for Shraddha Energy & Infra Projects at Warphal, Tal: Partur, 
Dist: Jalna, Maharashtra 

Open Land

Scrub Land

Agriculture

Fallow Land

Habitation

Waterbody
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४.० ओळख, पूियसूचना आजण उपार्र्ोिना 

बाांधकाम टप्पा आशण ऑपेरेिनल टप्पा (प्रत्यक् व्यवहायि टप्पा )मधील शवशवध शियाांमुळे हवा, पाणी, माती, 

आवाज, जैवशवशवधता, सामाशजक आशण आशथिक पयािवरणावर होणाऱ्या पररणामाांचा अभ्यास केला आहे 

आशण त्यावरील पररणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजना अध्याय (चॅिर) ४ िधे्य सुचशवल्या आहेत. 

५.० िैकक्टल्पक जिशे्लषण (तांत्रज्ञान ि साइट) 

या शवभागात आपण शडस्टिलरीमधील प्रदूषण करणारे घटक, िेंटवॉि प्रशिया आशण सुरशक्त शवले्हवाट 

लावण्यासाठीचे उपलब्ध तांत्रज्ञान, आशण प्रकल्पस्थान शनवडण्याचे शनकष या शवषयी चचाि केली आहे. 

लडिीििेरी इंडिर ी हे सवागत र्जास्त प्ररू्षण करणारा उद्योग आहे. त्यािुळे लझरो लिस्टिड लडस्चार्जग 

लिळवण्यासाठी अत्याधुलनक तंत्रज्ञानाचा वापर करणं गररे्जचं आहे. ही संपूणग प्रलक्रया िल्टी पे्रशर 

लडस्टििेशन आलण त्यानंतर िल्टी इफेक्ट बाष्पीर्वन (एवापोरंटोरं) आलण ज्विन (इस्टिनरेशन) या 

तंत्रज्ञानावर आधाररत आहे. 

िेशात अनेक लठकाणी स्पेंटवॉश चा वापर पारंपाररकररत्या, लपकांच्या लसंचनासाठी आशण पे्रसमड सोबत 

एकत्र करून कां पोस्टिांगसाठी वापरला जात असे. देिातील बऱ् याच शठकाणी तो अशनयांशत्रत पद्धतीने 

जशमनीवर पसरत असे, पररणामी िेतीची सुपीकता नष्ट् होते आशण भूजल प्रदूशषत होते. जेव्हा ते जशमनीवर 

वापरणे िय नसते तेव्हा बहुतेक वेळा पृष्ठभागावरील जलस्रोतात ते सोडले जाते ज्यामुळे भूतलावरील 

पाण्याचे प्रदूषण होते. कें द्रीय प्रदूषण शनयांत्रण मांडळ  (सीपीसीबी) / पयािवरण वन आशण हवामान बदल 

मांत्रालयाच्या (एमओईएफसीसी) नवीन शनयमानुसार िेंटवॉिच्या िेतीसाठीच्या वापरावर बांदी आणण्यात 

आली आहे. म्हणून, िेंटवॉिचे वोलु्यम कमी करणाऱ्या प्रशियाांवर लक् कें शद्रत करणे ही काळाची गरज 

आहे जेणेकरून पयािवरणाचे होणारे नुकसान प्रभावीपणे हाताळता येईल. 

म्हणून कारखान्याने शवशवध उपलब्ध पयाियाांचा अभ्यास करण्याचे ठरशवले आहे आता उपलब्ध असलेले 

पयािय असे आहेत. (१ ) उत्पादन ( २) कच्चा माल, (३) तांत्रज्ञान, अशभयाांशत्रकी (४) जागा (५) प्रोजेि असे 

शवशवध पयािय आहेत 

• कच्चा माल / इांधन उपलब्धता 

• कच्चा माल आशण स्वस्त-प्रभावी वाहतूक लॉशजस्टिक्स 

• पाणीपुरवठा उपलब्धता 

• पायाभूत सुशवधाांची उपलब्धता 

रसे्त, वाहतूक, पाणी, वीज, सुरक्ा, प्रिासन इत्यादी औद्योशगक पायाभूत सुशवधा  कारखान्याच्या जवळपास 

उपलब्ध आहेत. कमिचाऱ्याांसाठी शनवास, वैद्यकीय सेवा, शिक्ण आशण प्रशिक्ण सुशवधा इत्यादी सामुदाशयक 

सुशवधा देखील प्रकल्प स्थानावर उपलब्ध आहेत 
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६.० पर्ायिरण मॉजनटरी ांग प्रोग्राम 

तक्ता 26 पयािवरण व्यवस्थापन कायिक्रि 

अ. क्र. आर्टीईएम िणयन 
मॉजनटरी ांगची 

िारांिारता 
स्थान 

१ 

PM10, PM2.5, 

SO2 आशण NOx 

साठी योग्य 

शठकाणी 

वातावरणीय हवा 

गुणवत्ता, 

PM10, PM2.5, SO2 आशण 

NOx 

24 तास, 

 तै्रमाशसक 

५  स्थाने 

१ @ अपशवांड आशण 

२ @ िॅकच्या  

डाउनशवांड 

एकमेकाांना @ १२०0  

१ @ प्रवेिद्वार आशण 

१ @ शनगिमन दरवाजे 

जवळ 

२ 

िॅकमधील 

उत्सजिन  

PM, SO2, NOx 

PM, SO2, NOx माशसक 
१ डीजी सेट िॅक, 

१ बॉयलर िॅक 

३ 

पाणी 

भारतीय मानक  १०५००: 

२०१२ नुसार पाण्याच्या 

गुणवते्तचे मापदांड 

माशसक 
शपण्याच्या पाण्याची 

शठकाणे 

साांडपाण्याची 

गुणवत्ता (उपचार 

आशण उपचार न 

केलेले) 

pH, BOD, COD, TSS, 

Flow, TDS etc. 
माशसक 

ईटीपी इनलेट आशण 

आउटलेट 

सीपीयू इनलेट आशण 

आउटलेट 

िेंटवॉि 

४ आवाज 
शदवस आशण रात्री पातळी - 

डीबी (A) 

तै्रमाशसक शकां वा 

आवश्यकतेनुसार 

५ स्थाने 

अपशवन्ड आशण 

डाउनशवांड  

बॉयलर जवळ आशण 

मुख्य गेट जवळ 

आशण सी. पी. यु. 

५ 

माती (मातीची 

सुपीकता 

तपासण्यासाठी 

गुणात्मक व 

पररमाणात्मक 

pH, Cation Exchange 

Capacity, Total Nitrogen, 

Phosphorous, Potassium, 

moisture, Permeability, 

Conductivity, Texture & 

तै्रमाशसक शकां वा 

आवश्यकतेनुसार 

१ ग्रीनबेल्ट जवळ 

१ सी. पी. यु जवळ 

सांशमश्र नमुने प्रते्यक 

शठकाणी घेतले 

जातील 
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अ. क्र. आर्टीईएम िणयन 
मॉजनटरी ांगची 

िारांिारता 
स्थान 

चाचणी / 

शवशे्लषण,) 

structure, Organic 

carbon 

६ 

घनकचरा 

शनशमितीचे 

मॉशनटररांग / नोांद 

ठेवणे 

मॅनु्यअल रेकॉडि ठेवणे 
दररोज अपडेट 

करणे 
 

७ 
हररतपट्टा आशण 

वृक्ारोपण देखरेख 

प्रप्रजाती ांचा प्रकार माती आशण 

हवामानाच्या पररस्टस्थतीनुसार 

ठरशवला जाईल. तथाशप, प्रशत 

हेिर झाडाांची सांख्या १५०० 

असेल; मातीच्या प्रकारानुसार 

झाडाची सांख्या वेगवेगळी असू 

िकते 

सहा माशसक  

७ ० अजतररक्त अभ्यास 

७.१  िोखीम मालमत्ता 

बाांधकाम टप्पा आशण ऑपरेिन  (व्यवहायि ) टप्प्या मधे्य अस्टस्तत्त्वात असलेल्या शवशवध धोयाांची (असुरशक्त 

स्टस्थती) ओळख आशण प्रमाणीकरणयाचा अभ्यास धोका शवशे्लषण मधे्य केला जातो. जोखमीच्या 

शवशे्लषणामधे्य लोकसांखे्यस होणाऱ्या जोखमीची ओळख आशण मूल्याांकन समाशवष्ट् आहे, ज्यास धोयाच्या 

पररणामाांना सामोरे जाण्याची ियता असते. 

यासाठी अपयिाची सांभाव्यता, शवश्वासाहि अपघात पररस्टस्थती, मनुष्यबळाची असुरशक्तता इत्यादी ांचे 

मूल्याांकन आवश्यक आहे. यापैकी बहुतेक माशहती शमळवणे शकां वा तयार करणे अवघड आहे, सध्याच्या 

पररस्टस्थतीतील जोखीम शवशे्लषण सवाित वाईट घटना आशण जास्तीत जास्त शवश्वासाहि अपघात अभ्यास 

आशण सुरक्ा आशण जोखमीपुरते मयािशदत आहे सले्फटेिन प्रशिया, अल्कोहोल िोरेज आशण प्लाांट 

ऑपरेिनिी सांबांशधत पैलू., सांभाव्यत अशधक धोकादायक आशण धोकादायक पररस्टस्थतीबद्दल तपिीलवार 

पररमाणात्मक जोखीम मूल्याांकन (यूआरए) तपशिलामधे्य केले गेले आहे आशण नांतरच्या अहवालात सादर 

केले गेले आहे. 
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८.० पर्ायिरण व्यिस्थापन र्ोिनेया जिशेने अथयसांकल्पात तरतूि 

तक्ता 27 वालषिक अथिसंकल्प आलण तरतुदी 

अ. 

क्र. 
घटक िैजशष्ट्ये 

मूळ मुद्दल 

तरतूि आजण 

गुांतिणूक 

(लाखात) 

गुांतिणूकीची 

पुनरािृत्ती 

(लाखात) 

१ हवा 
बॉयलर आशण ईएसपीसाठी नवीन िॅकचे 

बाांधकाम 
६०० २० 

२ पाणी 

• शडस्टिलरी सीपीयू बाांधकाम 

• शडस्टिलरी िेंटवॉि उपचाराांसाठी 

एमईई आशण भस्मसात (ज्विन) 

करणारा बॉयलर 

३३०० १०० 

३ आवाज 
ध्वशनक सांलग्नक, सायलेन्सर पॅड, इअर 

प्लग इ 

२५  २ 

४ 

पयािवरण 

देखरेख आशण 

व्यवस्थापन 

िालसक पयािवरण देखरेख (दर वषी) 

-- ५ 

वातावरणीय 

हवाई देखरेख 

PM
10

, PM
2.5

, SO
2
, 

NOx 

बॉयलर आशण 

डीजी सेट 

मॉशनटरी ांग 

TPM, SO
2
, NOx 

इफू्लएां ट 

शडस्टिलरी सीपीयू  

(उपचार व 

उपचार न 

केलेले) 

pH, COD, BOD, 

TSS, TDS, Oil & 

Grease 

५ 
व्यावसाशयक 

आरोग्य 

गे्लअसि, ब्रीशदांग मास्क, हातमोजे, बूट्स, 

हेले्मट्स, इअर प्लग इत्यादी आशण 

कामगाराांची वाशषिक आरोग्य-वैद्यकीय 

तपासणी, व्यावसाशयक आरोग्य (प्रशिक्ण, 

ओएच सेंटर) 

५० १० 

६ हररतपट्टा हररतपट्टा शवकास शिया २५ १० 

७ 
घनकचरा 

व्यवस्थापन 
घनकचरा व्यवस्थापन २० 

४ 

८ 

पावसाच्या 

पाण्याची 

साठवण व 

सवधगन 

पावसाच्या पाण्याची साठवण व सवधगन ५० ७ 
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अ. 

क्र. 
घटक िैजशष्ट्ये 

मूळ मुद्दल 

तरतूि आजण 

गुांतिणूक 

(लाखात) 

गुांतिणूकीची 

पुनरािृत्ती 

(लाखात) 

९ 
सौर ऊर्जाग आलण 

ऊर्जाग संवधगन 
सौर ऊरे्जचा वापर करून पथलिवे िावणे ३० ५ 

 
अग्नी आलण 

सुरक्षा 
आग आलण सुरक्षा व्यवस्थापन १० ५ 

 प्रयोगशाळा चाचणी व लवशे्लषण १० २ 

एकूण खचय (I रुपरे् लाखात) ४१२० १७० 

९.० कॉपोरेट पर्ायिरण उत्तरिाजर्त्व र्ोिना 

प्रस्ताशवत शवस्तार प्रकल्पाची भाांडवली शकां मत रु.१५० कोटी. आहे. कारखान्याने रु.१.१२५  कोटी 

व्यावसाशयक पयािवरणीय जबाबदारी साठी राखून ठेवले आहेत  (OM Vide F. No. 22-65/2017-IA.III 

Dated 01.05.2018 नुसार प्रकल्पाच्या खचािच्या ०.७५ %) शह रक्कम स्वच्छता व आरोग्य, शिक्ण आशण 

िैक्शणक सारख्या सामाशजक कामाांवर खचि केली जाईल. 

१०.० हररतपट्टा लवकास योर्जना 

लसलपलसबी (CPCB) च्या िागगिशगक तत्त्वांनुसार, ग्रीनबेल्ट लवकासासाठी प्रलत हेक्टर र्जलिनीवर १५०० झाडे 

उपिब्ध असणे आवश्यक आहे. एकूण २०.४१ हेक्टर र्जिीन हररतपट्टा लवकासासाठी राखीव आहे; म्हणून 

लकिान ३०६१५ क्रिांक असावा. सध्याच्या पररस्टस्ततीत एकूण ७३८२ झाडे िाविी गेिी आहेत. उवगररत 

एकूण २३२३३ झाडे कारखाना पुढीि िोन ते तीन वषागत िाविी र्जातीि. एकूण रू्खंडाच्या 33% पेक्षा 

र्जास्त हररत पट्टा वाढवण्यासाठी कारखाना िरवषी १००० ते १५०० अलधक झाडे िावण्याचा प्रस्ताव ठेवतो 

आहे. 

११.० जनष्कषय 

पाणी, वायू आशण घनकचरा आशण घातक कचरा शवले्हवाट लावण्यासाठी सवि आवश्यक प्रदूषण 

शनयांत्रण उपाययोजना या उद्योगाने पुरशवल्या आहेत, त्यामुळे पयािवरणावर होणारे नकारात्मक पररणाम 



43 
 

कमी / नगण्य असतील. शवस्तार कायििमामुळे िेतकऱ्याांना वेळेवर त्याांचे उत्पादन गाळप होण्यास 

मदत होईल ज्यामुळे नुकसान कमी होईल व जास्तीत जास्त आशथिक लाभ होईल. 

 


