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काय�कारी सारांश 
१.०  प�रचय 

प्रक� उभार�ाचा िनण�य घे�ापूव� प्र�ािवत प्रक�ामुळे िनमा�ण होणाऱ्या पया�वरणिवषयक, सामािजक व आिथ�क 

प्रभाव ओळख�ासाठी पया�वरण प्रभाव मू�मापन (ईआयए) िह प्रिक्रया वापरली जाते. ईआयए हे िनण�य घे�ाक�रता 

वापरले जाणारे एक साधन आहे. जे प्र�ािवत प्रक�ासाठी यो� िनण�य घे�ाक�रता माग�दश�क �णून काम करते. 

ईआयए प�तशीरपणे प्र�ािवत प्रक�ा�ा फायदेशीर िकंवा प्रितकूल प�रणामांचा अ�ास करते. �ाचबरोबर हे सुिनि�त 

केले जाते िक, िनमा�ण होणाऱ्या सव� प�रणामांवर प्रक� आखणी व उभारणीवेळी यो� उपाययोजना के�ा जातील.  

१.१  पया�वरणीय मंजुरी 

पया�वरणीय प्रभाव मू�ांकन (ईआयए) नुसार; अिधसूचना एस ओ १५३३, १४-०९-२००६, भारत सरकार�ा 

वने,पया�वरण व हवामन मंत्रालयाने ने जारी केले�ा, दु�म मेटलिज�कल युिनट वग� - बी  प्रक� �णून 

वग�करण केले गेले आहे, �ास रा� पया�वरण िवभागा कडून, मंजुरी िमळ�ाचे आदेश दे�ात आले 

आहेत. 

१.२  संदभ� अटी 

मे. भा�ल�ी रोिलंग िम� प्रा. िल. (बीआरएमपीएल) ने नवीन अिधसूचनेनुसार पया�वरण मंजुरीसाठी अज� 

तसेच िविहत नमु�ातील ईआयए अ�ासासाठी प्र�ािवत संदभ� अटी व पूव�-श�तेचा अहवाल सादर 

केला. रा� पया�वरण प्रभाव मू�ांकन प्रािधकरणाने प्रक�ाचा िवचार केला आिण जारी केले�ा संदभा��ा 

अटी ईआयए�ा अहवालात समािव� के�ा आहेत. 

१.३ प्रक�ाचे संि�� वण�न 

प्र�ािवत प्रक� �णजे एमएस िबलेट्स (७५० टीपीडी ते २००० टीपीडी) आिण सळई (८३३.३३ टीपीडी 

ते २००० टीपीडी) गट नंबर: ३०, अित�र� एमआयडीसी जवळ भाग- II, तालुका- िज�ा - जालना, 

(महारा�� रा�). बीआरएमपीएल सह एकूण उपल� जमीन ८५१००.१७ चौ.मी. असुन,प्रक� स्थानाचा 

नकाशा आकृती १ म�े दे�ात आला आहे, आिण आकृती २ म�े प्र�ािवत प्रकल्पाचा आराखडा , आकृती 

३ म�े १० िकमी अ�ास �ेत्र नकाशा आिण आकृती ४ म�े प्रकल्पाचे गुगल छायािचत्र दे�ात आला आहे.   

त�ा कं्र . १ उ�ादनाची मािहती 

  िव�मान  व प्र�ािवत उ�ादन �मता 
उ�ादन िव�मान  प्र�ािवत एकूण 

एमएस िबलेट्स २२५०० टीपीएम ३७५०० टीपीएम ६०००० टीपीएम 
सळई २५०००  टीपीएम ३५००० टीपीएम ६०००० टीपीएम 
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सरकारी कंपनी �णून वग�कृत केले असुन ते मंुबई�ा रिज�� ार कंपनी येथे नोदंणीकृत आहे. हे धातंू�ा 

का��ंग �ावसायात आहे [या गटात का��ंग िफिनश िकंवा अध�-तयार उ�ादनांचा समावेश आहे �ाम�े 

िविवध प्रकारची सामाग्री तयार केली जाते.] 

मे. भा�ल�ी रोिलंग िम� प्राय�ेट िलिमटेडचे संचालक श्री. िनतीन काबरा  आहेत. तसेच इतर सद� 

श्री.सतीश का��रीलाल अग्रवाल, श्री.सुनील बनारसीदासजी गोयल,  श्री.िवशाल का��रीलालजी अग्रवाल, 

श्री.िशवशंकर प�ालाल अग्रवाल, श्री. प्रवीण साधुरामजी गोयल, श्री. िशवशंकर संगनाथ �खचाडे कंपनीचे 

कामकाज पाहतात.   

इंड�� ी अपगे्रड कंपनी थमा��, ��ंिचंग आिण से� टे��रंग तंत्र�ानासार�ा नवीनतम तंत्र�ानाचा देखील 

अ�ास करत अस�ाने, नवीनतम प�रचय �णजे कॉन-कॉ� तंत्र�ान आिण चांग�ा  गुणव�े�ा 

उ�ादनासाठी हॉट रोल प्रिक्रया  कंपनी यासार�ा अदयावत तंत्र�ानाचा वापर केला आहे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती १: प्रक� स्थळाचा नकाशा 
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आकृती ३: १० िक.मी. अ�ास �ेत्राचा प्रक� �ेत्र नकाशा 
 

 
आकृती ४: १० प्रकल्पाचे गुगल छायािचत्र / नकाशा 
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२.० प्रक� िववरण 

२.१ कच्�ा मालाची आव�कता 

प्र�ािवत िव�ारासाठी प्रमुख क�ा माल आहे �ंज लोह, �ॅप आिण इतर खिनजे. िबलेट्स�ा 

उ�ादनासाठी कच्�ा मालाची आव�कता कामा�ा िदवसा आधारे तयार केली जाते. कामाचे प्रित वष� 

३६० िदवस असतात. दररोज कच्�ा मालाची आव�कता त�ा २ म�े िदली आहे. 

त�ा २ (अ): क�ा माल वैिशष्�े (िबलेट्स उ�ादन) 

अ.क्र. तपशील 
िव�मान 

टन 
प्रितिदन 

प्र�ािवत 
(टन 

प्रितिदन) 

एकुण 
(टन 

प्रितिदन) 
�ोत 

वाहतुकीची 
प�त 

१ �ॅप  ४५० ७५० १२००  उ�ोग /  
खुला बाजार 

र�ाने 

२ �ंज लोह ३०० ५०० ८००  खुला बाजार र�ाने 

३ 
इतर 

खिनजे 
३० ५० ८०  

खुला बाजार र�ाने 

एकूण  ७८० १३०० २०८०   
 

त�ा २ (ब): क�ा माल वैिशष्�े (सळई उ�ादन) 

अ.क्र. तपशील 
िव�मान 

(टन प्रितिदन) 
प्र�ािवत 

(टन प्रितिदन) 
एकुण 

(टन प्रितिदन) �ोत 

१ िबलेट्स  

 
८३३.३३ 

 
११६६.६७  २००० �तः �ा कंपनीतुन 

 

 

२.१  पा�ाची आव�कता 

िव�मान प्रक�ाची स�ाची पा�ाची गरज ३४९ घन मी/ प्रतीिदन आहे आिण प्र�ािवत िव�ारासाठी पा�ाची 

आव�कता २५७ घन मी/ प्रतीिदन असेल. प्रक�ातील पा�ाची गरज िशतकरन,घरगुती वापरासाठी, ह�रत 

प�ा िवकासासाठी आिण धूळ शमवणे उपक्रमांसाठी असेल. िव�मान आिण प्र�ािवत िव�ारासह प्रक�ासाठी 

एकूण पा�ाची आव�कता ६०६ घन मी/ प्रतीिदन असेल ही गरज�िनिम�त जलाशयातून पूण� केली जाईल. 

घरगुती कारणासाठी एकूण  १४ घन मी/ प्रतीिदन  पा�ाची गरज असेल �ातून ११.२ घन मी/ प्रतीिदन सांडपाणी 

तयार होईल. िनमा�ण झाले�ा सांडपा�ावर एसटीपीम�े प्रिक्रया केली जाईल आिण प्र�ािवत  प्रक�ात  ह�रत 

प�ािवकासासाठी पुनवा�पर केला जाईल. गो�ा पा�ाची आव�कता एकुण ५९६ घन मी/ प्रतीिदन असेल. 

वेगवेग�ा उ�ेशांसाठी पा�ा�ा आव�कतेचे तपशील त�ा ३ म�े सादर केले आहेत. प्र�ािवत िव�ार 
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प्रक� िक्रयाकलापांसाठी पाणी िश�क आकृती खाली आकृती ३ म�े दश�िवली आहे. 

त�ा ३: पा�ाची आव�कता 
घन मी/ प्रतीिदन मधील सव� मू�े 

अ.क्र. तपशील िव�मान प्र�ािवत  एकूण  

१. काया�लयीन  उ�ेश ९.५  ४.५  १४.०  

२. िशतकरन २९१.२ २४१.०  ५३२.२  

३. ह�रतप�ा िवकास ३८.८  ५.०  ४३.८  

४.  धूळ शमवणे ९.५  ६.५  १६.०  
 

एकूण ३४९.९  २५७.०  ६०६.०  

 एकूण पा�ाची  आव�यकता ६०६ 

 

आकृती ०५ : पाणी वापराचे मोजमाप 
 

२.१  जमीन आव�कता 

 प्र�ािवत िव�ार प्रकल्प  केवळ िव�मान प्रकल्पा�ा  �ेत्राम�े स्थािपत केला जाईल. जमीन वापराचे 

तपशील त�ा ४ म�े सादर केले आहेत.  
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त�ा ४: जमीन वापरासंदभा�तील मािहती 

अ.क्र. तपशील �ेत्र  (चौ.मी.) �ेत्र ट�ेवारी 

१ बांधकाम  ३२८९०.६५ ३८.६५ 

२ ह�रत प�ा  ३११४३.३३  ३६.६० 

३ वाहनतळ १०२४३.३५ १२.०४ 

४ खुली जागा  २३१९.३९ २.७२  

५ र�ा  ८५०३.९३  ९.९९  

 एकूण ८५१००.००  १००.०० 
 
२.२ आव�क वीज 

प्र�ािवत प्रकल्पाला ४० मेगावॅट िवजेची आव�कता असेल. ही वीज महारा�� रा� िवद्युत मंडळाकडून 

पुरवली जाईल. िव�मान व प्र�ािवत प्रकल्पासाठी आव�यक वीजेचा तपशील त�ा ५ म�े दे�ात आला 

आहे. 

त�ा ५: आव�क वीज 

अ.क्र. िवशेष प्रमाण  �ोत 
१ िव�मान २०.० मेगावॅट महारा�� रा� िवद्युत मंडळ  
२ प्र�ािवत ४०.० मेगावॅट महारा�� रा� िवद्युत मंडळ 

 एकूण ६०.० मेगावॅट महारा�� रा� िवद्युत मंडळ 

 

२. ३ आव�क मनु�बळ 

प्र�ािवत िव�ार प्रक�ासाठी आव�क कुशल / अध�कुशल / अकुशल मनु�बळ सामािजक आिथ�क 

�स्थती सुधार�ासाठी आवशकता आसपास�ा गावांमधून पूण� केली जाईल. रोजगाराचा तपशील त�ा ६ 

म�े दे�ात आला आहे. 

त�ा ६: आव�क मनु�बळ  

अ.क्र. िवशेष सं�ा 
१ िव�मान  २०७ 
२ प्र�ािवत  १०० 
 एकूण ३०७ 
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२.४ तंत्र�ान आिण प्रिक्रया वण�न 
क�ा माल िवतळिव�ा साठी पे्ररण भ�ी म�े प्रिक्रया  कर�ात येईल. क�ा मालाला एका वेळी  िवतळिव�ा�ा 

प्रिक्रयाला  “हीट्स” असे �णतात.   

• फन�स चािज�ग 

• िवतळणे 

• प�र�ृत 

• डी-�ॅिगंग 

• टॅप करत आहे 

• भ�ी वळण-आसपास 

प्रिक्रया प्रवाह आकृती आकृती ३ आहे. 
त�ा ७: भ�ीचा तपशील   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

आकृती: ६ (ए) -िनमा�ण प्रिक्रया (िबलेट्स उ�ादन) 

भ�ी  िव�मान भ�ी: 
३० x १३ = ३९०एमटीडी 

   ३० x १२ = ३६० एमटीडी 
एकूण: ७५० एमटीडी 

प्र�ािवत सुधारणा. 
४० x १७  = ६८० एमटीडी 
४० x १७  = ६८० एमटीडी 

प्र�ािवत नवीन भ�ी 
४० x १६  = ६४० एमटीडी 

एकूण: २००० एमटीडी 
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आकृती: ६ (ब) - िनमा�ण प्रिक्रया (सळई) 

३.० पायाभूत पया�वरणीय अ�ास  
पायाभूत पया�वरणीय अ�ास प्र�ािवत प्रक� �ेत्रात आिण प�रसरातील िव�मान पया�वरणीय प�र�स्थतीचे 
मू�ांकन कर�ासाठी प्रक� �ेत्रापासून १० िक.मी.�ा ित्र�े�ा �ेत्राम�े घे�ात आले. पया�वरणा�ा 

िविवध घटकांसाठी आधारभूत पया�वरण गुणव�ेची मािहती, उदा. अ�ास �ेत्राम�े सुमारे १० िक.मी. 

अंतरावर असले�ा प�रसरात ऑ�ोबर २०२१ ते िडस�बर २०२१ दर�ान वायू, �नी, पाणी, माती यांचे 

परी�ण केले गेले. 

३.१ हवामानशा�  

३.१.१ हवामान दश�क मािहतीचा सारांश   
   िविश� हवामान दश�क मािहती त�ा ८ म�े िदलेली आहे  
 

 
मिहना तापमान  

(िडग्री से.) 
सापे� आद्र�ता 

(%) 
पाऊस 
(िममी) 

िकमान कमाल  िकमान कमाल  
ऑ�ोबर २०२१ १९.५ २९.८ ५५ ७७ ५२.५ 
नो��बर २०२१ १७.१ २९.३ ४९ ६८ २१.३ 
िडस�बर  २०२१ १४.९ २७.८ ५२ ६९ ८.५ 

एकूण ८२.३ 
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आकृती ७: िवंडोज आकृती - ऑ�ोबर ते िडस�बर २०२१ (आयएमडी िविश�)   
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३.२ वातावरणीय हवेची गुणव�ा �स्थती 
अ�ास �ेत्राम�े वातावरणीय हवेची गुणव�ा �स्थती ऑ�ोबर २०२१ ते िडस�बर २०२१ या कालावधीत 
प्रकल्प स्थळ तसेच जवळपास�ा खे�ांम�े ८ िठकाणी परी�ण केली गेली. हवामानशा�ा�ा अटी 

आिण हवेचे िदशािनद�श ल�ात घेऊन एकूण ८ नमुना स्थळे िनवडली गेली. पीएम १०,  पीएम २.५, 

स�र डायऑ�ाइड (एसओ२,) आिण ऑ�ाइड्स ऑफ  नायट� ोजन (एनओए�) �ा पातळीवर ल� 

ठेवले गेले. देखरेखी�ा िनकालांचे िकमान व कमाल मू�े त�ा १० म�े सारांिशत के�ा आहेत. 

      त�ा ९: नमुना स्थळे 

संकेतांक नमुना स्थळे 
प्रकल्प स्थळा पासुनचे 

अंतर (िक.मी.) 
प्रकल्प स्थळा 
पासुनची िदशा 

अ-१ प्रकल्प स्थळ - - 
अ-२ दरेगाव ०.५ िकमी दि�ण 

अ-३ िभलपुरी ५.० िकमी उ�र – प��चम 
अ-४ जवसगाव ४.० िकमी प��चम 

अ-५ दावलवाडी ३.५ िकमी उ�र –प��चम 

अ-६ नागेवाडी २.५ िकमी उ�र 

अ-७ चंदनिझरा २.० िकमी उ�र पुव� 

अ-८ योगे�वरी नगर ४.० िकमी पुव� 
 
वातावरणीय हवे�ा गुणव�े�ा  परीणामांचा सारांशमधील मू�े गॅ्रम / एम 

                                                त�ा १०.१ (अ): पी.एम. १०        

स्थानाचे 
नाव 

अ-१  अ-२ अ-३ अ-४ अ-५ अ-६ अ-७ अ-८ 

िकमान ५३.३५ ४१.१४ ४०.२२ ४१.१४ ४२.३१ ४१.७८ ४१.३१ ४०.७५ 
कमाल ५९.६८ ४८.६३ ४९.६३ ४९.१२ ४९.१२ ४९.८८ ४९.२३ ४९.७८ 

सरासरी ५८.१७ ४४.६३ ४४.४० ४५.२८ ४५.१६ ४४.८५ ४५.१३ ४४.८६ 
९८ 

ट�े ५९.६८ ४८.५८ ४९.१२ ४८.८९ ४८.४६ ४९.२८ ४८.९६ ४९.२६ 

क� द्रीय 
प्रदूषण 
मानक 

१०० मायक्रो ग्र./घन.मी. 

सव�मुल्य मायक्रो ग्र./घन.मी. 
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त�ा क्र १०.२ (ब): पी.एम.२.५ 

स्थानाचे 
नाव 

अ-१  अ-२ अ-३ अ-४ अ-५ अ-६ अ-७ अ-८ 

िकमान १४.९२ १३.९८ १२.८२ १४.९२ १४.९२ १२.२३ १३.२१ १२.५४ 
कमाल २२.५२ १९.८७ १९.६४ १९.६३ १९.६३ २१.३४ २१.२५ २१.८७ 

सरासरी १९.२१ १७.२७ १५.६० १७.३९ १७.५२ १६.३५ १६.९९ १७.१४ 
९८ 

ट�े २२.४१ १९.७६ १९.१५ १९.५८ १९.५८ २०.८७ २०.८६ २१.७३ 

क� द्रीय 
प्रदूषण 
मानक 

८० मायक्रो ग्र./घन.मी. 

 सव�मुल्य मायक्रो ग्र./घन.मी. 

त�ा क्र १०.३ (क) सल्फर डाय ऑ�ाइड (SO२) 

स्थानाचे 
नाव 

अ-१  अ-२ अ-३ अ-४ अ-५ अ-६ अ-७ अ-८ 

िकमान ११.४५ ७.२८ ७.८२ ७.२९ ८.२४ ८.४५ ७.६३ ७.७५ 
कमाल १८.५२ ११.४९ ११.७६ ११.५० ११.४७ ११.९८ ११.४५ ११.८४ 

सरासरी १४.५१ ९.९६ ९.९२ ९.८९ ९.९२ १०.०९ ९.८८ १०.०६ 
९८ ट�े १७.५३ ११.४७ ११.७४ ११.४५ ११.४२ ११.८२ ११.३५ ११.८१ 
क� द्रीय 
प्रदूषण 
मानक 

८० मायक्रो ग्र./घन.मी. 

 सव�मुल्य मायक्रो ग्र./घन.मी. 

त�ा क्र १०.४ (ड): ऑ�ाइड ऑफ नायट� ोजन (NOx) 

स्थानाचे नाव अ-१  अ-२ अ-३ अ-४ अ-५ अ-६ अ-७ अ-८ 

िकमान १९.२७ १२.६८ १२.२१ १२.१७ १२.१७ १२.३५ १२.२० १२.१० 
कमाल ३६.२७ १७.६२ १७.९८ १६.८२ १६.८२ १७.९५ १७.६८ १७.६७ 

सरासरी २५.८१ १४.९७ १४.८९ १४.४८ १४.२७ १४.९४ १४.७८ १४.७४ 
९८ ट�े ३५.९७ १७.५७ १७.७८ १६.६९ १६.६९ १७.७७ १७.६२ १७.६६ 

क� द्रीयप्रदूषण 
मानक ८० मायक्रो ग्र./घन.मी. 

सव�मुल्य मायक्रो ग्र./घन.मी. 
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त�ा क्र १०.५ (ई): काब�न मोनोऑ�ाइड (CO) 

स्थानाचे नाव अ-१  अ-२ अ-३ अ-४ अ-५ अ-६ अ-७ अ-८ 

िकमान ०.००९ ०.०१४ ०.०१४ ०.०१२ ०.००२ ०.००८ ०.००३ ०.००४ 

कमाल ०.०४१ ०.०५८ ०.०३८ ०.०५५ ०.०४२ ०.०६२ ०.०८७ ०.०६४ 

सरासरी ०.०२५ ०.०३१ ०.०२७ ०.०३० ०.०२२ ०.०२७ ०.०२७ ०.०२६ 

९८ ट�े ०.०४१ ०.०५४ ०.०३७ ०.०५५ ०.०४२ ०.०६२ ०.०८१ ०.०६३ 

क� द्रीयप्रदूषण 
मानक ०४ िम.ग्र./घन.मी. 

सव�मुल्य िम.ग्र./घन.मी. 

वरील प�रणामामधून असे िदसून आले की, सव� देखरेखी�ा िठकाणी पीएम १०, पीएम २.५, एसओ २ आिण 

एनओए��ा संदभा�तील हवेची गुणव�ा सीपीसीबीने िनिद�� केले�ा परवा�ा�ा मया�देत होती.  

पायाभूत मिहती संकलनानुसार, पी.एम. १० चे कमाल मू� प्रक� स्थळावर– ५९ .६८  मायक्रो ग्र./घन.मी.आिण 

िभलपुरी गावात िकमान मू� – ४० .२२ मायक्रो ग्र./घन.मी नोदंवले गेले . 

पी.एम. २.५ चे कमाल मू� प्रक�ा�ा िठकाणी– २२ .५२ मायक्रो ग्र./घन.मी आिण नागेवाडी गावात िकमान 

मू� – १२ .२३ मायक्रो ग्र./घन.मी  .नोदंवले गेले ,  

स�रडाय ऑ�ईड चे कमाल मू� प्रक� स्थळावर १८ .५२ मायक्रो ग्र./घन.मी आिण दरेगाव गावात िकमान 

मू� – ७ .२८ मायक्रो ग्र./घन.मी  .नोदंवले गेले .  

ऑ�ईड ऑफ नाट� ोजन चे कमाल मू� प्रक� स्थळावर– ३६ .२७  मायक्रो ग्र./घन.मी आिण योगे�री नगर येथे 

िकमान मू� – १२ .१० मायक्रो ग्र./घन.मी नोदंवले गेले. 

३.३ सभोवताल�ा �नी पातळी 
 सभोवताल�ा हवे�ा गुणव�े�ा देखरेखीसाठी िनवड�ा गेलेल्या ८ देखरेखी�ा िठकाणी वातावरणीय 
�नी पातळीचे िनरी�ण केले गेले.देखरेख परीणाम सारांश त�ा  १२ म�े केले आहेत. 

त�ा १२ : सभोवताल�ा �नी पातळीवरील देखरेखी�ा िनकालांचा सारांश [डीबी (एबी) म�े लेक] 
समतु� आवाज 

पातळी 
 
 
 

प्रक�  
स्थळ दरेगाव िभल 

पुरी 
जवस
गाव 

दावल
वाडी नागेवाडी चंदन 

िझरा 
योगे�वरी 

नगर 
एल िकमान 

 
५४.२ ५२.३ ५३.२ ५२.० ५२.० ५३.४ ५२.० ५२.८ 

एल.कमाल 
 

४१.६ ४१.८ ४१.८ ४१.५ ४२.३ ४३.० ४२.० ४१.५ 
एल िकमान (रात्र) ३९.२ ३९.० ३९.५ ३९.५ ३९.४ ३८.५ ३८.४ ३९.० 
एल.कमाल(रात्र) ३४.६ ३३.५ ३३.० ३३.२ ३३.८ ३२.३ ३२.१ ३४.२ 
Lिदवस ४७.६ ४६.६ ४७.७ ४७.८ ४७.१ ४८.१ ४७.२ ४७.९ 
Lरात्र ३६.७ ३६.३ ३६.३ ३६.१ ३६.३ ३५.७ ३५.८ ३७.१ 
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सीपीसीबी ल 
Ln 

७५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ ५५ 
७० ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ ४५ 

 

एल िम : िकमान �नी पातळी नोदंिवली  

एल कमाल  : कमाल आवाज पातळी नोदंिवली  

एलिदवस : िदवस समतु� 
एलरात्र : रात्रीचे समतु� 
एलिदवस रात्र : िदवस-रात्र समतु� 

 
िन�ष�  
प्रक� स्थळ येथे कमाल आवाज (िदवस) मू� ५४.२ डेिसबल तसेच जवसगाव गाव आिण योगे�री नगर येथे िकमान 

आवाज (िदवस) मू� ४१.५ डेिसबल आढळून आले. िभलपुरी गाव आिण जवसगाव गाव येथे कमाल आवाज (रात्री) 

मू� ३९.५ डेिसबल आिण चंदनिझरा गावात िकमान आवाज (रात्री) मू� ३२.१ डेिसबल आढळून आले.  

कमाल आिण िकमान िदवसा समतु� आवाज पातळी ४६.६ते ४८.१ डेिसबल आिण कमाल आिण िकमान रात्री�ा 

वेळी समतु� आवाज पातळी ३५.७ ते ३७.१ डेिसबल �ा शे्रणीत आढळली.  
 

३.४ भूपृ� आिण भूजल संसाधने आिण गुणव�ा 
भूजल पाणी 
• गोळा केले�ा पृ�भागा�ा पा�ाचे नमुने पीएच ७.३१ - ८.०�ा शे्रणीत होते. 

• नमु�ांमधील एकूण िवरघळलेले घन ३०५ – ३५२.४ िमलीग्राम / िल �ा शे्रणीत होते. 

• एकूण कठोरता १२५.४ -१७८.५ िमलीग्राम / ली दर�ान िभ� अस�ाचे आढळले. 

• �ोराईड्सची प्रमाण १२१- १८५िमलीग्राम / ली दर�ान िभ� अस�ाचे आढळले. 

• �ोराइड प्रमाण ०.०१४ – ०.०५४ िमलीग्राम / ली दर�ान िभ� अस�ाचे आढळले. 

• स�ेट्सची प्रमाण ७६.० – १६३..८ िमलीग्राम / ली दर�ान िभ� अस�ाचे आढळले. 

• सव� नमु�ाम�े धातूचा जडपणा जा� प्रमाणात िदसून आला.  
भूपृ�ावरील पाणी 
भूजल अ�ासा�ा कालावधीत ८ िठकाणी नमुने घे�ात आले. नमु�ाचे िव�ेषण केले गेले होते, मानक 

प�तीनुसार आिण नमु�ांची वारंवारता तीन वेळा / स्थानके होती.िनकालांचा सारांश खाली सादर केला 

आहे.  

• गोळा केले�ा भूजल नमु�ांचे पीएच ७.१२ ते ७.३४�ा शे्रणीत होते. 

• नमु�ांमधील एकूण िवघिटत घनद्र�े २३२ ते २४७ िमलीग्राम / ली �ा शे्रणीत होती. 
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• एकूण कठोरता १३५.३ ते १६२.२ िमलीग्राम / ली दर�ान िभ� अस�ाचे आढळले. 

• �ोराईड्सची प्रमाण १६४.० ते १७१.२ िमलीग्राम / ली दर�ान िभ� अस�ाचे आढळले. 

• �ोराइड प्रमाण ०.०२८ ते ०.०४१ िमलीग्राम / ली दर�ान िभ� अस�ाचे आढळले. 

• स�ेट्सची प्रमाण १२८.९ ते १३५.४ िमलीग्राम / ली दर�ान िभ� अस�ाचे आढळले. 

सव� नमु�ाम�े धातूचा जडपणा जा� प्रमाणात िदसून आला.  

 जमीन वापराचे भू-�रीय वग�करण  
जिमनीचे �ेत्र आिण जिमनीचा वापर सारांिशत केले आहेत  
त�ा १३: एल.यू. / एल.सी. वग� आिण �ांचे क�रेज चौ.मी. १० िकमी ित्र�ाचे िकमी) 

अ.क्र. िवशेष  �ेत्र (हे.) पीजीए *** (%) 
१ जल�ोत ९९६.९३ २.४८ 
२ पडीक जमीन ८७७०.१२ २१.७८ 
३ नदी १९९.३५ ०.५० 
४ उ�नन ३५२.८९ ०.८८ 
५ रिहवासी �ेत्र २७०१.०३ ६.७१ 
६ शेती जमीन २७२४४.०३ ६७.६६ 
 एकूण ३१४५४.३५ १०० 

 
३.६ मातीची गुणव�ा 

अ�ासा�ा कालावधीत ८ िठकाणी नमुने घे�ात आले. िनकालांचा सारांश खाली सादर केला आहे: 

• मातीचे नमुने पीएच ७.२४ ते ८.१�ा शे्रणीत अस�ाचे आढळले 

• माती�ा नमु�ांची स�िद्रय सामग्री ०.१९% ते ०.५६% आिण सरासरी सुपीकता शे्रणीम�े म�म 

दजा�चे अस�ाचे आढळले. 
• �ा भागातील माती वाळू�ा वालुकामय िचकणमाती अस�ाचे आढळून आले असून �ाम�े वाळूची 

ट�ेवारी १३ ते ३८ %, गाळ  २५ ते ४९% आिण िचकणमाती ३१ ते ४३% इतकी आहे.  

• �ा भागातील मातीची एकूण वाहकता ०.२३ ०.७१ µS/cm �ा शे्रणीतआढळून आली.  

• तसेच मातीची जा�ीत जा� घनता १.२३ -१.८ gm/cc �ा शे्रणीतआढळून आली. 

३.७ जैिवक पया�वरण  

अ�ास �ेत्रात दुिम�ळ आिण धो�ात आले�ा वन�ती 
आययूसीएन रेड िल� जगातील सव�समावेशक आहे.वन�ती आिण प्राणी प्रजाती�ंा जागितक संवध�ना�ा 

�स्थतीची यादी. हजारो प्रजाती आिण पोटजाती न� हो�ा�ा जोखमीचे मू�ांकन कर�ासाठी हे 

िनकषां�ा  संचाचा वापर करते. हे िनकष सव� प्रजाती आिण जगातील सव� प्रदेशांशी संबंिधत आहेत. 
�ा�ा मजबूत वै�ािनक आधारे आययूसीएन रेड िल�ला जैिवक िविवधते�ा �स्थतीचे सवा�त अिधकृत 
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माग�दश�क �णून ओळखले जाते. अ�ासा�ा �ेत्रात गिणत केले�ा वन�तीपैंकी भारतीय वन�ती�ंा 

आरईडी डेटा बुकने �ापैकी कोणालाही धो�ाची शे्रणी िदली नाही. 

३.८ सामािजक-आिथ�क पया�वरण  

सामािजक-लोकसं�ाशा�ीय �स्थती आिण १० िकलोमीटर�ा प�रघामधील समुदायां�ा प्रवृ�ीची  
मािहती जनगणना २०११ आिण ग्रामीण िनद�शांक २०११ मधील प्राथिमक सामािजक सव��ण आिण दु�म 
मािहती�ारे गोळा केली गेली. अ�ास �ेत्रा�ा सामािजक-आिथ�क �स्थतीचा सारांश त�ा म�े दे�ात 

आला आहे. 

त�ा १४: लोकसं�ेचा तपशील 
 

अ.क्र. तपशील ०-१० िकमी 
१ घरांची सं�ा ७००३८ 
२ पु�ष लोकसं�ा १९०७०४ 
३ मिहला लोकसं�ा १७९२९३ 
४ एकूण लोकसं�ा ३६९९९७ 
५ अनुसूिचत जमातीची लोकसं�ा ५०६१४ 
६ एसटी लोकसं�ा ५७६९ 
७ घरातील सरासरी आकार ५.२८ 

८ %एकूण लोकसं�े�ा पु�षांची सं�ा ५१.५४ 

९ %एकूण लोकसं�ेसाठी मिहलांची% ४८.४५ 
१० एकूण सा�र  २५३५५२ 
११ पु�ष सा�र  १४०७१८ 
१२ मिहला सा�र  ११२८३४ 

 

४. प�रणाम कमी कर�ासाठी केलेल्या उपाययोजना 
४.१ वायू प्रदूषण  

हवेतील गुणव�ेचे मॉडेिलंग केले गेले आहे आिण तपशील खाली िदलेला आहे: 

त�ा १५ : वायु प्रदूषण 
२४ तासाची एकाग्रता पीएम१० SO२ NOX CO 
पायाभूत प�र�स्थती(अिधकतम) ४४.९५ १४.३६ २१.९७ ० 

पूवा�नुमािनत भू-�रीय प्रमाण 

(कमाल) 
६.७९ १.६३ ७.६२ १.२४ 

एकंदरीत प�र�स्थती ५४.७२ १५.९९ २७.४१ १.२४ 
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NAAQ मानके १०० ८० ८० ४ 

 

संभा� पया�वरण प्रभाव आिण ते कमी कर�ाचे उपाय 

• प्र�� िकंवा अप्र�� िक्रयेमधून िनमा�ण होणारे हवा प्रदूषण कमी कर�ाक�रता खालील उपाययोजना 
कर�ात येणार आहेत.  

• िचमणीची उंची अंदाजे असेल. सीपीसीबी�ा मानदंडांना पु�ी करणारे वायू उ�ज�नासाठी ३५ मीटर 

 (३ नग). डीजी सेट्स�ा िचमणीची उंची  छतापासुन ३.० मीटर उंच केली जाईल. 
• िचमणीमाफ� त होणारे उ�ज�न पातळी स्थािपत क�न परवानगी मया�देम�े ठेवली जाईल बॅग 

िफ�रआिण ऑनलाइन िचमणी�ा उ�ज�नावर देखरेख केली जाईल. 
• वातावरणीय हवेची गुणव�ा आिण िचमणीचे उ�ज�न िनयिमतपणे परी�ण केले जाईल आिण प्रभावी 

िनयंत्रण वापरले जाईल, जेणेक�न िचमणी�ा उ�ज�नाचेप्रमाण मया�देत ठेव�ासाठी नेहमीच 

प्रामािणकपणाने पूत�ता केली जाईल. 

• वेगवेग�ा �ोतांमधून होणारी भ�ी उ�ज�न टाळ�ासाठी पा�ाचे फवारणी केली जाईल. तसेच धूळ 

उ�ज�न रोख�ासाठी प�रसरातील र�े काँक्रीटीकरण केले जाईल. 
• दूिषत घटकांची वातावरणीय पातळी िनधा��रत केले�ा िनयमांपे�ा यो� आहे हे तपास�ासाठी काय��ेत्र 

आिण आसपास�ा भागात सभोवताल�ा वातावरणाचे िनरी�ण िनयिमत केले जाईल.  
• प�रघा�ा सभोवतालचा आिण प�रसरातील ह�रतप�ा िवकिसत केला जाईल जो कारखा�ा�ारे उ�िज�त 

होणाऱ् या प्रदूषकांना कमी कर�ास मदत करेल. 

४.२ पाणी गुणव�ा �वस्थापन 

प्रकल्पातील िविवध प्रक्रीयांक�रता एकूण ६०६ केएलडी आहे. हे पाणी मु�त: फन�स कूिलंग,ह�रतप�ा, धूळ 

िनयंत्रण आिण घरगुती वापरले जाईल. कूिलंग सिक� टम�े शीतलक पा�ाची सतत पुनवा�पर केला जाईल 

आिण घरगुती सांडपाणी सेि�क टाकीत पाठिवले जाईल �ानंतर शोष ख�ात पाठवले जाईल. इंड�न 

फन�सम�े थंड पा�ाचा पाणीपुरवठा केला जातो. ह�रतप�ा, धूळ िनयंत्रण आिण घरगुती वापरासाठी इतर 

भागातील पाणी थेट पुरवठा केला जातो. तथािप, कारखा�ाची रचना िझरो िडस्चाज�साठी(ZLD) केली 

जाईल.  

  घरगुती कामांतून तयार होणारे सांडपाणी (११.२ केएलडी) एमबीबीआर तंत्र�ान आधा�रत एसटीपी 

(�मता: १५ केएलडी) म�े हाताळले जाईल. ह�रतप�ा िवकासासाठी प्रिक्रया केलेल्या पा�ाचा वापर केला 

जाईल. शू� �ावचे (ZLD) िनयम पाळले जातील. 

४.३ �नी प्रदूषण िनयंत्रण 

वरील समीकरणाव�न गणना केली जाणारी कारखा�ा�ा ह�ीतील �नी पातळी, कोण�ाही घटकाचा  

िवचार करता ६० डीबी (ए) पे�ा कमी असणे अपेि�त आहे. 
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औ�ोिगक वापरा�ा िविवध घटकांमुळे काही प्रमाणात आवाज होईल, जे यो� देखभाल आिण 

कॉ�ॅ�  तंत्र�ाना�ारे िनयंित्रत केले जाईल. 

i. वेळोवेळी यंत्राची स���िसंग केली जाईल. 

ii. टबा�इन व डीजी सेटसाठी �िनरोधक बसवले जाईल. 
iii.  प्रकल्पसभोवताली ह�रत प�ांचा िवकास केला जाईल जेणेक�न प्रकल्पामधील िविवध प्रिक्रया व    वाहतूक या 

मुळे िनमा�ण होणाऱ्या आवाजाला रोधक �णून हे वृ� काय� करतील.  

४.४ ह�रतप�ा िवकास आिण वृ�ारोपण 

कारखा�ा�ा एकूण �ेत्रापैकी सुमारे ३३% �ेत्र ह�रतप�ा �णून िवकिसत केला जाईल. स� �स्थतीत कंपनी 

�ेत्राम�े एकूण ४६७२ वृ�ाची लागवड केली आहे या �ित�र� आणखी ३६ झाडे लावली जातील. 

४.५ घन आिण घातक कचरा िनिम�ती आिण �वस्थापन 

त�ा १६: घन आ�ण घातक कचरा �न�मर्ती आ�ण व्यवस्थापन 

अ.क्र. िवशेष एकूण प्रमाण 
१ इंड�न फन�स �ॅग (घनकचरा) ८० टीपीडी 

 

१) कारखा�ातून िनघणारा घन कचऱ् याचा (�ॅग) उपयोग जिमनी�ा पुन:भरनासाठी, वीट उ�ादनात 

आिण िसम�ट उ�ोगात केला जाईल. 
त�ा १७: इंधन वापर  

 

अ. क्र. इंधनाचे प्रकार  
इंधन वापर  

(मेिट� क टन प्रती मिहना ) 
  िव�मान  प्र�ािवत  एकूण  
१ एच एस डी २००  २००  ४००  
२ एल डी ओ  १२५०  १२५० २५००  

३  
कोळसा (रीिहिटंग फन�स २८ 

एमपीडी)  
३९० ५४० ९३० 

 

४.६ पया�वरण �वस्थापन योजना  

पया�वरण �वस्थापन योजनेचा (ईएमपी बजेट ) तपशील त�ा १८  म�े दे�ात आला आहे.  

 अ.क्र. तपशील 
भांडवली िकंमत 

(लाख) 
आवत� िकंमत (लाख) 

१ वायू प्रदूषण िनयंत्रण १२५.०  १०.०  

२ जल प्रदूषण िनयंत्रण १५.०  ५.०  

३ �नी प्रदूषण िनयंत्रण ५.०  २.०  
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४ 
पया�वरण देखरेख आिण 
�वस्थापन 

१५.०  २.३४  

५ �ावसाियकता ५.० २.०  

६ ह�रतप�ा िवकास ५.०  ३.०  

७ सुर�ा �वस्थापन ५.०  १.०  

८ प्रयोगशाळा आिण रसायने २.०  १.०  

९  िडझेल जेनरेटर २५.०  १.०  

  एकूण २०२.० २७.३४ 
 

४.७  सामािजक आिथ�क पया�वरण  

मे. भा�ल�ी रोिलंग िम� प्रा. िलिमटेडने सीईआरसाठी १.६९ कोटी �पये राखून ठेवले आहेत. एमओईएफसीसी 

नुसार सीईआरची गणना (भांडवला�ा ०.७५%) केली जाते. ही र�म ग्राम�ां�ा मागणी नुसार खच� केली 

जाईल.  

त�ा १९ : सीईआर बजेट 

िनयोिजत काय�क्रम  
सीईआर बजेट 

आयएनआर (लाख) 
सभोवतील गावात वृ�ारोपण  ५० 
िप�ा�ा पा�ाची सोय  ५० 
सौर िदवे १९ 
आरो� उपाय योजना २५ 
शै�िणक िवकास आिण रोजगार माग�दश�न  २५ 

एकुण  १६९  
      

५.०  िन�ष�: 

पया�वरण प्रभाव मूल्यांकन अ�ासाआधारे असे िनदश�नास आले आहे की, प्रक�ामुळे पया�वरणावर कोणताही 

िवशेष प�रणाम हो�ाची श�ता नाही, कारण परवा�ा�ा मया�देत असले�ा िविवध प्रदूषकांना समािव� 

कर�ासाठी पुरेसे प्रितबंधा�क उपाय अवलंबले जातील. प्रक�ा�ा आवारातून सोड�ात येणाऱ्या 
प्रदूषकांवर िनयंत्रण ठेव�ासाठी प्रभावी प्रदूषण कमी कर�ासाठी या भागा�ा सभोवतालचा ह�रतप�ा 

िवकास देखील कर�ात येईल. 

******** 
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