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लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 

 

 
 

 

कामकुायी वायाॊळ 

    

                    का वा -1 

 

 

1.0  प्रस्तालना  

भेवव ुआळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड (माऩयढे ARPL) ने लरक्वलड पॉर्ममयरेुळनच्मा उत्ऩादनावाठी 600 TPA त े 
1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA त े 700 TPA, केटामन  एववचेंज येझझन्व 300 त े 3000 TPA ऩमतं , 

फामोवाइड 24 TPA त े 360 TPA, डडस्ऩवटं्व 24 TPA त े360 TPA, फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट्व 12 TPA त े240TPA 

आझण नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामने 1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व आझण यवामने 

ननलभतुी) उत्ऩादनावाठी ऩयलानगी अवरेल्मा उत्ऩादन वयवलधाॊची षभता लाढलण्माचा प्रस्ताल टदरा आशे. 

M/s ARPL ने MPCB कडून आजऩमतं आलश्मक लधै CTE/CTO प्राप्त केर ेआशे (ऩरयलळष्ट-I). 

आळा येझझन्वने ऊजाु आझण ऩमाुलयणाच्मा टदळनेे आऩल्मा वललळष्ट्ट  कामाुचा बाग र्मशणून ऩाणी, इॊधन आझण तरे 
षेत्राचे व्मलवाम षते्र ओऱखरे आशे. “आत्भननबयु बायत मोजने” अॊतगतु उद्मोगाॊना जागनतक दजाुची जर प्रक्रिमा 
यवामने प्रदान कयणे. प्रदऴूण ननमॊत्रण ननमभ आझण ळनू्म द्रल स्त्राल शे ऩाणी कामद्मानयवाय ऩमाुलयण भॊजययी आझण 
वॊभती अटीॊचा एक बाग र्मशणून अननलाम ु शोत आशे. त्माभयऱे जर उऩचाय उत्ऩादनाॊना (WTP) लाढती भागणी 
अवेर आझण बवलष्ट्मातीर उत्ऩादनाॊची भागणी ऩणू ु कयण्मावाठी बायत आझण ऩयदेळात प्रस्तावलत वलस्तायाची 
मोजना आशे. 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन, कॎ ळन एवस्चेंज येक्जन्व, फामोवाइड, डडस्ऩवटं्व, फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट्व 
आझण नव्माने जोडरले्मा ऑइर पील्ड केलभकल्व (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा - येक्जन्व आझण केलभकल्वच े
ननलभतुी) ननलभतुीवाठी वलद्मभान प्रकल्ऩाच्मा प्रस्तावलत वलस्तायावाठी लधैाननक आलश्मकता ऩणू ु कयण्मावाठी 
ऩमाुलयणीम भॊजययी लभऱवलण्मावाठी, पॉभ-ु1, प्रस्तावलत भवयदा TOR वश ऩलू ुव्मलशामतुा अशलार MoEF&CC कड े
वादय कयण्मात आरा. TOR च्मा भॊजययीवाठी 6 ऑवटोफय 2021 योजी 18 व्मा फठैकीदयर्ममान तस भलू्माॊकन 
वलभती (EAC- उद्मोग 3) नली टदल्रीवभोय वादयीकयण कयण्मात आरे. वलभतीने वॊदब ु िभाॊक IA-J-

11011/397/2021-IA-II(I), टदनाॊक 25 ऑवटोफय, 2021 आझण प्रस्ताल िभाॊक IA/MH/IND3/230868/2021 टदनाॊक 
23 वप्टेंफय 2021, ऩमाुलयण लन आझण शलाभान फदर भॊत्रारम, EAC, नली टदल्री ने भॊजूय केर े (ऩरयलळष्ट-II). 

अॎनाकॉन रॎफोयेटयीज प्रामव्शेट लरलभटेड, नागऩयू शी QCI-NABET 'शे्रणी A' भध्मे भान्मताप्राप्त ऩमाुलयण वल्रागाय 
वॊस्थेरा  वलवलध ऩमाुलयणीम घटकाॊवाठी जे कदाचचत प्रस्तावलत प्रकल्ऩाभयऱे शोणाऱ्मा ऩरयणाभाॊभयऱे प्रबावलत शोऊ 
ळकतात, ऩमाुलयणीम प्रबाल भलू्माॊकन (EIA) अभ्माव आझण ऩमाुलयणीम व्मलस्थाऩन मोजना (EMP) तमाय 
कयण्मावाठी ननमयवत कयण्मात आर ेआशे. 

कामसकायी वायाॊळ 

 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 
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ऩमाुलयणीम  प्रबाल  भलू्माॊकन (EIA) आझण ऩमाुलयण व्मलस्थाऩन मोजना अशलार MoEF&CC, नली टदल्री 
कडून ऩमाुलयण भॊजययी (EC) आझण प्रस्तावलत वलस्तारयत प्रकल्ऩावाठी MPCB कडून स्थाऩनेवाठी वॊभती 
लभऱवलण्मावाठी तमाय केरा आशे. 

शा EIA अशलार ईएवी (इॊडस्री – 3), नली टदल्री माॊनी लळपायव केरेल्मा टीओआय अटीॊलय आझण भेवव ुआळा 
येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेडने प्रदान केरेल्मा प्रकल्ऩाळी वॊफॊचधत ताॊत्रत्रक तऩळीराॊलय आधारयत तमाय केरा आशे. 

1.1 प्रकल्ऩाची ओऱख 

भेवव ुआळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड (माऩयढे ARPL) ने लरक्वलड पॉर्ममयरेुळनच्मा उत्ऩादनावाठी 600 TPA त े 
1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA त े 700 TPA, केटामन एववचेंज येझझन्व 300 त े 3000 TPA ऩमतं , 

फामोवाइड 24 TPA त े 360 TPA, डडस्ऩवटं्व 24 TPA त े360 TPA, फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट्व 12 TPA त े240TPA 

आझण नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामने 1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व आझण यवामने 

ननलभतुी) उत्ऩादनावाठी ऩयलानगी अवरेल्मा उत्ऩादन वयवलधाॊची षभता लाढलण्माचा प्रस्ताल टदरा आशे. 

1.1.1 प्रकल्ऩाचे स्लरूऩ 

M/s ARPL ने ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा - येक्जन्व आझण केलभकल्व अथाुत कॎ ळन येक्जन, लरक्वलड 
पॉर्ममयरेुळन, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन, फामोवाइड, डडस्ऩवटं्व, फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट्व आझण ऑइर पील्ड केलभकल्वच्मा 
ननलभतुीवाठी वध्माच्मा वयवलधाॊचा वलस्ताय प्रस्तावलत केरा आशे. 

1.1.2         प्रकल्ऩाच ेआकाय 

कॊ ऩनीद्लाये कामाुक्न्लत कयामच्मा षभतवेश प्रस्तावलत उत्ऩादनाॊचे तऩळीर टेफर  1.1  भध्मे टदर ेआशेत. 

टेफर  1.1  

वलद्मभान आझण प्रस्तावलत वलस्तारयत उत्ऩादन षभता 
अ क्र  उत्ऩादन भात्रा भॊजूय 

MT/Annum 
भात्रा वलस्ताय MT/Annum एकूण भात्रा      

MT/Annum 
टप्ऩा - I टप्ऩा – II 

1 लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 

A. फॉमरय लॉटय रीटभेंट केलभकल्व 

B. कूलरॊग लॉटय रीटभेंट केलभकल्व 

C. अॉटटस्कॎ रेंट्व 

D. डडस्केलरॊग केलभकल्व 

E. इॊधन लभचश्रत ऩदाथ ु 

F. ETP /STP केलभकल्व 

600 240 240 1080 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 
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अ क्र  उत्ऩादन भात्रा भॊजूय 
MT/Annum 

भात्रा वलस्ताय MT/Annum एकूण भात्रा      
MT/Annum 

टप्ऩा - I टप्ऩा – II 

2 ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 

A) अल्कधभी डडवकॎ रेंट्व 

B) इॊधन लभचश्रत ऩदाथ ु 

600 - 100 700 

3 केळन एववचेंज येक्जन्व लेगलेगळ्मा स्लरूऩात 300 1700 1000 3000 

4 फामोवाइड्व 24 216 120 360 

5 डडस्ऩवटं्व 24 216 120 360 

6 फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 108 120 240 

7 ऑइर पील्ड यवामने - 600 600 1200 

 एकूण 1560 3080 2300 6940 

 

1.1.3  प्रकल्ऩाचे ठिकाण 

शा प्रकल्ऩ  गट  नॊफय 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे 
आशे. प्रकल्ऩाची जागा अषाॊळ: 18°40'2.55"N त े 18°40'9.62" N, येखाॊळ: 73°55'34.19"E त े 73°55'35.90"E  
टोऩोळीट िभाॊक 47 F/13, 14 आझण 47 J/2 लय आशे. 

नगययचना वलबागा ऩयणे अनयवाय प्रस्तावलत वलस्ताय प्रकल्ऩाचे औद्मोचगक षेत्र र्मशणून लगीकयण कयण्मात आरे आशे 
(ऩशा वॊरग्नक III). 

ऩमाुलयणीम अभ्मावाच ेच ेतऩळीर टेफर  1.2  भध्मे टदर ेआशेत आझण 10 क्रकभी त्रत्रज्मेच ेअभ्माव षते्र आकृती 1.1 

भध्मे टदर ेआशे. 

टेफर   1.2 

वाइटचे ऩमासलयणीम अभ्माव 

अ क्र  वलळेऴ तऩळीर 

1. प्रकल्ऩाच ेटठकाण गट िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे,  

भशायाष्ट्र - 412105 

2. 
 
 

बौगोलरक टठकाणे अषाॊळ: 18°40'2.55"N त े8°40'9.62"N 

येखाॊळ: 73°55'34.19"E त े73°55'35.90"E 

 
 

3. टोऩोळीट ि. 47 F/13, 14 आझण 47 J/2 

4. शलाभान क्स्थती वयावयी लावऴकु ऩाऊव 803 लभभी आशे 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 
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अ क्र  वलळेऴ तऩळीर 

ताऩभान: ऩालवाऱाऩूल ु15.7
0
 C (क्रकभान) 37.6

0
 C (कभार) 

                       : टशलाऱा 11.2
0
 C (क्रकभान) 32.1

0
 C (कभार) 

                       : ऩालवाळ्मानॊतय 14.5
0
 C (क्रकभान) 31.5

0
 C (कभार) 

स्रोत: आमएभडी, ऩयणे 

5. जलऱच ेIMD स्टेळन ऩयणे आॊतययाष्ट्रीम वलभानतऱ 9.4 क्रकभी/दक्षषण  

6. जभीन स्लरूऩ, जभीन लाऩय 
आझण भारकी 

जभीन शी वध्माची औद्मोचगक जभीन आशे; एकूण गयॊतरेरी जभीन 0.65 शेवटय आशे. 

कोणतीशी अनतरयवत जभीन वॊऩाटदत कयण्माचा प्रस्ताल नाशी. ग्रीनफेल्ट षेत्र 33.53% 

(र्मशणजे 0.2180 शेवटय) अऩरयलनततु ठेलरे जाईर. जभीन आधीच औद्मोचगक कायणावाठी 
लऱलण्मात आरी आशे. 

7. वाइटची स्थराकृनत प्रकल्ऩाची जागा क्रकभान 568 भीटय, कभार 570 भीटय (MSL लय) 
8. जलऱचा यस्ता NH 50 –8.1क्रकभी , ऩक्श्चभ  

9. जलऱच ेयेल्ले स्टेळन कावायलाडी येल्ले स्टेळन – 12.9 क्रकभी, द. ऩ.   

10. जलऱच ेवलभानतऱ ऩयणे आॊतययाष्ट्रीम वलभानतऱ, वयभाये 9.4 क्रकभी, द  

11. जलऱच ेफॊदय जलाशयरार नेशरू ऩोटु 

भयॊफई ऩोटु रस्ट 

12. जलऱच ेवयोलय /तराल नाल अॊतय (कक.भी.) ठदळा 
1.रोशेगाल तराल 9.4 द द ऩ 

2. लयचा तराल 10.3 द ऩ 

3.टदघी तराल 5.9 ऩ द ऩ 

4.CTW तराल 9.8 ऩ द ऩ 

5.बोवायी तराल 9.3 ऩ द ऩ 

6. ऩाटीर लस्ती गालाजलऱचा 
तराल 

4.2 ऩू द ऩू 

7.दयदऱे तराल 3.5 उ ऩू 
8.वलश्राॊतलाडी तराल 10.7 द द ऩ 

9.ऩद्भालती तराल 7.2 ऩ उ ऩ 
 

13. जलऱच्मा याज्म/याष्ट्रीम वीभा दादया आझण नगय शलेरी 172.1 क्रकभी / उ ऩ  

गयजयात 176.7 क्रकभी/ उ उ ऩ  

14. 2,00,000 रोकवॊख्मा अवरेरे 

वलाुत जलऱच ेप्रभयख ळशय 
ऩयणे - 18 क्रकभी, द द ऩ  

15. जलऱच ेगाल/प्रभयख ळशय चऱ्  शोरी खयदु 1.0 क्रकभी /द ऩ  

16. वभयद्र क्रकनाऱ्मावाठी अॊतय अयफी वभयद्र 109 क्रकभी/ऩ  

17. ऐनतशालवक/ऩययातत्त्लीम भशत्त्ल रागू नाशी 
18. डोंगय/दऱ्मा रागू नाशी 

   



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 
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अ क्र  वलळेऴ तऩळीर 

20. जलऱच ेआयक्षषत/ 

वॊयक्षषत जॊगरे 

1. चचॊफोरी गालाजलऱीर याखील जॊगर 6.1 ऩ द ऩ  

2.ठाकूयलाडी गालाजलऱीर याखील जॊगर 5.2 द ऩ  

3.यावे गालाजलऱीर याखील जॊगर 8.6 ऩ उ ऩ  

4. वॊगभलाडी गालाजलऱच ेयाखील जॊगर 9.6 उ उ ऩू  
5. कोमाऱी गालाजलऱीर याखील जॊगर 6.6 उ ऩू  
6. पय रगाल गालाजलऱीर याखील जॊगर 79 ऩू  
7.ननगयऱुी गालाजलऱीर याखील जॊगर 1.4 द ऩू  

 

21. जलऱच ेऩाणलठे नाल अॊतय ककभी भध्मे  ठदळा 
 इॊद्रामणी नदी 
 बीभा नदी- 
 बाभा नदी - 
  थोयरा ओढा – 

 भशाय का ओढा –- 

1.5 द ऩू  
6.8 उ ऩू  
7.9 उ  

7. उ उ ऩ  

9.1 ऩ उ ऩ  
 

22. आधीच प्रदऴूण क्रकॊ ला 
ऩमाुलयणाची शानी झारेरी षेत्रे 

रागू नाशी 

23. बूकॊ ऩीम षेत्र झोन IV (गॊबीय तीव्रता षेत्र) 

24. भयख्म उद्मोगाॊची मादी  एन्प्रो इॊडस्रीज प्रा. लरलभटेड                4.0 क्रकभी/ ऩू उ ऩू  
 वलयाज इॊडस्रीज                         4.7 क्रकभी/द ऩ  

 ऩयष्ट्ऩक स्टीर इॊडस्रीज.                   0.3 क्रकभी/ऩ  

 भेटर टेक इॊडस्रीज.                      0.2 क्रकभी/द ऩू  
 लामर इॊडस्रीज प्रा. लरलभटेड               9.1 क्रकभी/ऩ  

 ननझखर ऩॎकेक्जॊग इॊडस्रीज                 2.0 क्रकभी/ऩ द ऩ  

 DK उद्मोग वभूश                        2.5 km/ ऩ उ ऩ  

1.3  EIA/EMP अशलार 

EAC (उद्मोग -3), MoEF&CC, नली टदल्री कडून प्राप्त भॊजूय टीओआयच्मा अनयऴॊगाने, आधायबतू ऩमाुलयण ननयीषण 
लातालयणीम शलचेी गयणलत्ता, लातालयणीम आलाजाची ऩातऱी, ऩषृ्ट्ठबाग आझण बजूर गयणलत्ता, भाती गयणलत्ता, लनस्ऩती, 
प्राणी आझण ऩमाुलयण-वॊलेदनळीर षेत्राॊची क्स्थती आझण प्रकल्ऩ वाइटऩावनू 10 क्रकभी त्रत्रज्मा अभ्माव षते्रातीर 
गालाॊची वाभाक्जक-आचथकु क्स्थती (आकृती 1) ननधारुयत कयण्मावाठी ऩलू-ुभान्वनू शॊगाभात (1 भाच ु2021 त े31 भे 
2021) केर ेगेरे. अभ्मावाची ननयीषणे EIA/EMP अशलाराच्मा भवयद्मात वभावलष्ट्ट केरी आशेत. फाॊधकाभ आझण कृती  
टप्प्मात प्रस्तावलत वलस्ताय प्रकल्ऩ क्रिमाकराऩाॊचे ऩरयणाभ ओऱखर ेगेरे आझण भवयद्मात मोग्मरयत्मा वॊफोचधत केरे 
गेरे. 

 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 

 

 
 

 

कामकुायी वायाॊळ 

    

                    का वा -6 

 

ननमाभक आयाखडा 

प्रकक्रमेच ेलणसन ठदनाॊक 
प्रस्ताल िभाॊक IA/MH/IND3/230868/2021 वाठी MOEF मेथे ToR अज ुवादय केरा. 23 वप्टेंफय 2021 
EAC Ind 3 वभोय ToR वादयीकयण. 6 ऑवटोफय 2021 
प्रस्तावलत वलस्ताय प्रकल्ऩावाठी ऩत्र िभाॊक J-11011/397/2021-IA II(I) ,ToR भॊजूय कयण्मात 
आरे आशे.  

25 ऑवटोफय 2021 

  फेवराइन डटेा जनयेळन (ऩालवाऱा नॊतय) भाच ु2021 त ेभे 2021 

GOI, ऩमाुलयण, लन आझण शलाभान फदर भॊत्रारम, EAC, नली टदल्री माॊनी जायी केरले्मा TOR नयवाय 

1.3.1 प्रकल्ऩाची ककॊभत 

मा प्रस्तावलत प्रकल्ऩाची क्रकॊभत 1250 राख रुऩमे आशे 

वलस्तायानॊतय एकूण खच ुरु. 1500 राख 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 
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आकृती 1.1: अभ्माव षते्राचा नकाळा (10 ककभी त्रत्रज्मा) 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 
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2.0  प्रकल्ऩाचे लणसन 

2.1  प्रकल्ऩाचा प्रकाय 

भेवव ुआळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड (माऩयढे ARPL) ने लरक्वलड पॉर्ममयरेुळनच्मा उत्ऩादनावाठी 600 TPA त े 
1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA त े 700 TPA, केटामन एववचेंज येझझन्व 300 त े 3000 TPA 
ऩमतं , फामोवाइड 24 TPA त े 360 TPA, डडस्ऩवटं्व 24 TPA त े360 TPA, फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट्व 12 
TPA त े 240TPA आझण नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामने 1200 TPA  उत्ऩादनावाठी ऩयलानगी 
अवरेल्मा उत्ऩादन वयवलधाॊची षभता लाढलण्माचा प्रस्ताल गट िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल धानोये, 
तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे टदरा आशे. 

EIA अचधवचूना 2006 आझण त्मानॊतयच्मा वयधायणाॊनयवाय, प्रकल्ऩ 5(f), लव ॊथेठटक ऑयगॅननक केलभकल्व 
उद्मोगाच्मा प्रकल्ऩ क्रिमाकराऩाॊतगतु मेतो. एकूण प्रकल्ऩ क्रिमाकराऩ "शे्रणी- A" अॊतगतु मेतो. 

2.2 प्रस्तावलत उत्ऩादनाच्मा प्रकक्रमेचे लणसन 

EIA अशलार धडा 2 भध्मे टदल्माप्रभाणे उत्ऩादनाची प्रक्रिमा आझण उत्ऩादन कव ेआशे त ेकॊ ऩनीकड ेउऩरब्ध आशे. 

आॊतययाष्ट्रीम स्तयालय उऩरब्ध अवरेल्मा अत्माधयननक स्लच्छ तॊत्रसानाचा अलरॊफ केरा जाईर. कॊ ऩनी वलवलध 
उत्ऩादनाॊचे वलवलध ऩमाुमी तॊत्रसान आझण तॊत्रसान ऩययलठादायाॊचे ऩयनयालरोकन आझण ळॉटुलरस्ट कयण्माच्मा 
प्रक्रिमेत आशे. इतय उत्ऩादनाॊच्मा वॊदबाुत कॊ ऩनीरा शी उत्ऩादने कळी तमाय कयामची आझण कळी कयामची माची 
आलश्मक भाटशती आशे. कॊ ऩनीने उत्ऩादनाॊच्मा ननलभतुीवाठी कोणत ेभाग ुस्लीकायामचे आशेत त ेदेखीर ओऱखर े
आशे. 

कॊ ऩनीने चाचणी केरेरे तॊत्रसान लाऩयरे आशे जे कामपु्रदळनु, वलश्लावाशुता आझण वययक्षषततवेाठी लवद्ध झार ेआशे. 
त्माच लेऱी, कॊ ऩनी आॊतययाष्ट्रीम दजाचुी उत्ऩादने वलतयीत कयण्मावाठी अॊतगतु वॊळोधन आझण वलकावाद्लाये नलीन 
आझण नावलन्मऩणू ुउत्ऩादने आझण उत्ऩादन तॊत्र वलकलवत कयत.े 

1. लरक्वलड पॉर्ममयसरेळन 

अ) इॊधन लभश्रश्रत ऩदाथस - लाऩयल्माव लावऴकु इॊधनाच्मा लाऩयाच्मा 2% आझण SO2 ची घट कभी शोत.े अळा प्रकाये 
उष्ट्भाॊक भलू्म जास्तीत जास्त प्रभाणात गयभ कयण्मावाठी लाऩयरे जात.े शे इॊधनाच्मा लाऩयाव अनयकूर कयत े
आझण शलेचे उत्वजनु कभी कयत.े 

फ) कचया आझण जर प्रकक्रमा यवामने- उत्ऩाटदत यवामने फॉमरयभध्मे लाऩयल्मा जाणाऱ् मा ऩाण्माच्मा 
कॊ डडळननॊगवाठी, कूलर ॊग टॉलवभुध्मे थय  तमाय शोणे, ळलैार लाढणे इत्मादी टाऱण्मावाठी लाऩयरी जातात. 
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2. वॉलरड पॉर्ममयसरेळन 

अ) अल्कराईन डडवकॅरेंट- वाखय उद्मोगाॊभध्मे फाष्ट्ऩीबलक  वाप कयण्मावाठी लाऩयरा जातो. 

फ) इॊधन लभश्रश्रत ऩदाथस लाऩयल्माव फॉमरय ट्मफूच्मा ऩषृ्ट्ठबागालय क्वरॊकयची ननलभतुी कभी शोत ेज्माभयऱे इॊधनाचा 
लाऩय प्रबालीऩणे वयभाये 2 - 5% कभी शोतो आझण SO2 कभी शोतो. अळा प्रकाये उष्ट्भाॊक भलू्म जास्तीत जास्त 
प्रभाणात गयभ कयण्मावाठी लाऩयरे जात.े 

3. आमन एववचेंज- येक्जन्व आमन एववचेंज येक्जन्वचा लाऩय ऩाण्मात वलयघऱरेरी खननज ेकाढून टाकण्मावाठी, 
इक्च्छत भऊऩणा आझण प्रक्रिमा केरेल्मा ऩाण्माचा टीडीएव देण्मावाठी केरा जातो. 
4. फामोवाइड्व- ऊवाच्मा यवातीर वयिोजच े उरथाऩारथ/तोटा टाऱण्मावाठी लाऩयरा जातो ज्माभयऱे वाखय 
उद्मोगात वाखयेचे उत्ऩादन अचधक चाॊगर ेशोत.े 

5. डडस्ऩवटं्व- उष्ट्णता शस्ताॊतयण ऩषृ्ट्ठबागाॊलय थय  ननलभतुी योखण्मावाठी लाऩयरे जात,े त्माभयऱे लेऱ कभी शोतो. 

6. फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट- ईटीऩी आझण एवटीऩी भध्मे घन ऩदाथांच्मा घट्ट कयणेवाठी लाऩयरे जातात. 

7. तरे पील्ड केलभकल्व- िूड ऑइर लाशून नेणेवाठी एक प्रलाश उकऱत अवताना मा यवामनाॊचा लाऩय केरा तय 
- वातत्मऩणू ुचवका आझण प्रलाश प्रदान कयत ेज ेऩाइऩराइनद्लाये तरे लाशतकू कयण्मावाठी आलश्मक आशे. 

2.3 स्त्रोताॊवलऴमी तऩळीर 

2.3.1  कच्चा भार 

प्रकल्ऩ वाठी एकूण 16740.6 TPA भटेरयमरची लाशतकू यस्त्माने (330 काभकाजाच े टदलव रषात घेता) केरी 
जाईर. अळा प्रकाये, दययोज वयभाये 3 टरऩ र्मशणजे दययोज 6 रक वाभग्रीची लाशतकू कयण्मावाठी प्रत्मेक रकची 
षभता 21 टन ग्राह्म धयरी जात.े 

2.3.2 घन आझण घातक कचया ननलभसती 

एकूण अॊदाज ेघनकचया ननलभतुी 764.4 TPA आझण 85 lit/m लाऩयरेरे तरे, खच ुकेरेरे ऍलवड 162 MT/भटशना, 5% 

HCl 85 MT/भटशना, ETP गाऱ 45.475 TPM घातक कचया स्लरूऩात अवेर. त्माची ळास्त्रीम ऩद्धतीने क्रकॊ ला 
CHWTSDF याॊजणगाल द्लाये वलल्शेलाट रालरी जाईर. 

2.3.3 जलभनीची आलश्मकता 

प्रस्तावलत प्रकल्ऩावाठी ओऱखण्मात आरेरी खाजगी भारकीची एकूण जभीन 6500 चौयव भीटय (0.65 शेवटय) गट 
िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल धानोये, तशवीर खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 आशे. 

प्रस्तावलत प्रकल्ऩाच्मा वलवलध काभाॊवाठी जलभनीच्मा वलबाजनाचा तऩळीर खारीरप्रभाणे आशे. ऩरयलळष्ट III, IV 

जलभनीची कागदऩत्र.े 
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टेफर 2.1 

षेत्र वलधान 

अ क्र  जभीन लाऩयाचा प्रकाय षेत्र (m2) षेत्र शे. भध्मे षेत्र % भध्मे  

1. वलद्मभान इभायत/ळेड  606.29 0.0607 9.4 

2. प्रस्तावलत इभायत/ळेड  898.38 0.0898 13.8 

3. यस्ता आझण ऩवके षेत्र 1529.33 0.1529 23.5 

4. खयल्मा जलभनीच ेषेत्र 1136.00 0.1136 17.47 

5. शरयत ऩट्टा षेत्र 2180 0.2180 33.53 

6 ऩाक्रकंग 150 0.015 2.3 

 प्रकल्ऩा च ेएकूण षेत्रपऱ 6500        0.65 100 
 

2.3.4 वलजेची आलश्मकता आझण ऩययलिा 

वलस्तायानॊतय एकूण वलजेची गयज 70 HP अवेर (वलद्मभान 30 HP बाय) भशायाष्ट्र याज्म वलद्मयत भॊडऱाकडून 
(MSEB) लभऱलरी जाईर. मा व्मनतरयवत, 82.5 KVA षभतचेा एक DG वॊच स्टॉडफाम र्मशणून उऩरब्ध आशे/ अवेर. 

2.3.5 ऩाण्माची उऩरब्धता आझण वाॊडऩाणी ननलभसती 

वलस्तायानॊतय प्रकल्ऩ च्मा काभाॊवाठी एकूण 159 KLD ऩाण्माची गयज अवरे. वलस्तायानॊतय ताज्मा ऩाण्माची 
आलश्मकता = 64 KLD [औद्मोचगक (148-95) 53 KLD आझण घयगयती कचया 11 KLD]. स्थाननक ऩययलठादायाकडून 
ऩाणी घेतर ेजाईर. 

2.3.6 वाॊडऩाणी ननलभसती आझण व्मलस्थाऩन मोजना 

वाॊडऩाणी ननलभतुी आझण ऩयनलाुऩयाचे तऩळीर टेफर  2.2 भध्मे टदर ेआशेत 

टेफर 2.2 

वाॊडऩाणी ननलभसती (KLD) 

  वलद्मभान प्रस्तावलत वलस्ताय  

अ 
क्र.  

वलबाग वाॊडऩाणी 
ननलभसती 

नयकवान ऩयननसलीनी
कयण केरे 
/ऩयन्शा 
लाऩयरे 

वाॊडऩाणी 
ननलभसतीचा 
टप्ऩा I 

नयकवान 
टप्ऩा I 

ऩयननसलीनीकयण / 
ऩयनलासऩय केरेरा 
टप्ऩा I 

वाॊडऩाणी 
ननलभसतीचा 
टप्ऩा II 

नयकवान 
टप्ऩा II 

ऩयननसलीनी
कयण/ऩयन
लासऩय 
केरेरा 
टप्ऩा II 
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 एकूण 
औद्मोश्रगक 

6.1 1.9 2 68 22 60 37 13 33 

 एकूण 
(घयगयती + 
औद्मोश्रगक) 

6.9 2.1 2.8 72 23 64 41 14 37 

 

वाॊडऩाणी ननलभसती आझण व्मलस्थाऩन मोजना- 

ऩाणी ऩययलठा, वाॊडऩाणी, ड्रनेेज वयवलधा आझण वलद्मयतीकयण मावश ऩामाबतू वॊयचनात्भक वोम  केल्मा जातीर. 
घयगयती वाॊडऩाण्मालय एवटीऩीभध्मे प्रक्रिमा केरी जाईर जेणेकरुन स्त्राल  ननमभाॊच ेऩारन केरे जाईर. 

घयगयती वाॊडऩाणी - प्रकक्रमा आझण वलल्शेलाट: 

घयगयती वाॊडऩाणी (3.1 KLD) STP भध्मे प्रक्रिमा केरी जाईर आझण लषृायोऩण/फागकाभावाठी लाऩयरी जाईर. 
वलवलध उऩचाय प्रणारीॊभधनू ननघारेल्मा वाॊडऩाण्माच े एकूण प्रभाण (5.25 KLD) अवेर. लयीर वाॊडऩाणी दोन 
टावमाॊभध्मे (प्रत्मेकी 10 KLD) गोऱा केरे जाईर, ऩटशरी टाकी वभानीकयण केरी जाईर आझण त्मानॊतय दयवयी 
तटस्थीकयण शोईर. शे ऩाणी CETP रा ऩाठलरे जाईर. 

घयगयती वाॊडऩाणी 10KLD गोऱा करून त्मालय प्रक्रिमा केरी जाईर. प्रक्रिमा केरेरे ऩाणी प्रकल्ऩ च्मा ऩरयवयात 
फागकाभावाठी लाऩयरे जाईर. 8.8 KLD STP (MBBR तॊत्रसान) स्थावऩत कयण्माचा प्रस्ताल आशे. उऩचारयत 
ऩाणी आउटरेट गयणलत्ता, BOD < 30 mg/lit, COD < 250 mg/lit. प्रक्रिमा केरेरे ऩाणी प्रकल्ऩ च्मा आत 
फागकाभावाठी लाऩयरे जाईर. 

घयगयती वाॊडऩाणी, जे वलवलध स्त्रोताॊभधून तमाय शोत,े त ेस्त्रोतालय गोऱा केर ेजात ेआझण प्रक्रिमा कें द्राकड ेऩाठलरे 
जात.े खडफडीत ऩडद्मातनू जाणाऱ् मा उघड्मा/फॊद नाल्माॊभधून वल ुवाॊडऩाणी लाशू टदरे जात.े 
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2.3.7  भनयष्मफऱाची आलश्मकता 

प्रस्तावलत वलस्ताय प्रकल्ऩावाठी खारीर भनयष्ट्मफऱाची आलश्मकता अवेर- 

काभाचा  टप्प्मात वध्माच्मा 23 रोकाॊना प्रत्मष योजगाय, प्रस्तावलत 33 व्मवती, वलस्तायानॊतय एकूण 56, आझण वयभाये 
60 अप्रत्मष योजगाय टदरे जाणाय . 

3.0  ऩमासलयणाचे लणसन 

अशलाराचा शा धडा 10 क्रकभी त्रत्रज्मेच्मा अभ्माव षेत्रातीर ऩमाुलयणीम आधायबतू ऩरयक्स्थतीचे वलशॊगालरोकन 
प्रदान कयतो. प्रकल्ऩ स्थऱाऩावनू 10 क्रकभी त्रत्रज्मेक  अॊतयावश प्रकल्ऩाच्मा टठकाणी आधायबतू ऩमालुयणीम  
अभ्माव कयण्मात आरा. ऩमाुलयणाच्मा वलवलध घटकाॊवाठी आधायबतू ऩमाुलयणीम  गयणलत्ता आकड े जवे की शला, 
आलाज, ऩाणी, जभीन ऩलू ुभान्वनू शॊगाभात ननयीषण केरे गेरे. 

(1 भाचस 2021 - 31 भे 2021). 

3.1   लामय ऩमासलयण  

3.1.1 शलाभानळास्त्र 

अभ्माव कारालधीत नोंदलरेरा शलाभानवलऴमक डटेा वाइट 
वललळष्ट्ट डटेा व्मयत्ऩन्न कयण्मावाठी वलवलध शलाभानवलऴमक 
चर मोग्म प्रकल्ऩ जागवेर निरीक्षणावाठी अऩवल ॊड आझण 
डाउनवल ॊड ननदेळाॊनयवाय नभयना स्थाने ननलडण्मावाठी 
उऩमयवत शोता. भान्वनूऩलू ुशॊगाभावाठी (1 भाच ु2021 - 31 

भे 2021) तावाबयाने प्रस्तावलत प्रकल्ऩ वाइटवाठी डटेा 
वॊकलरत कयण्मात आरा. त्मानॊतय व्मयत्ऩन्न केरले्मा 
आकडचेी तयरना ऩयणे (भशायाष्ट्र) मेथे अवरले्मा जलऱच्मा 
बायतीम शलाभान वलबाग (IMD) स्टेळनद्लाये गोऱा केरेल्मा 
शलाभानवलऴमक आकडमाळी केरी गेरी. 

प्रभयख लाऱ्माची ठदळा ऩूलस भान्वून शॊगाभ 

प्रथभ प्रभयख लाऱ्माची टदळा ऩ उ ऩ  (24.05%) 

दयवयी प्रभयख लाऱ्माची टदळा उऩ  (15.81%) 

ळाॊत ऩरयक्स्थती (%) 1.45 

वयावयी लाऱ्माचा लेग (m/s) 3.09 

 

 

वाइट वललळष्ट्ट वल ॊड्रोज (1 भाच ु2021 - 31 भे 2021) 
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3.1.2 आधाययेखा भाठशती   

1 भाच ुत े31 भे 2021 मा कारालधीत प्रकल्ऩ स्थऱ, चऱ् शोरी खयदु, कोमाऱी, ननयगयडी, वोर,ू भयकऱ, आऱॊदी, वऩ ॊऩऱगाल 
मा 8 टठकाणी अभ्माव षेत्रातीर लातालयणीम शलेच्मा गयणलते्तचे ननयीषण कयण्मात आर.े 

शी वल ु8 नभयने घेण्माच्मा टठकाणाॊची ननलड शलाभानळास्त्रीम ऩरयक्स्थतीच्मा आधाये अऩवल ॊड  आझण डाउन वल ॊड, 

िॉव लाया टदळाननदेळ आझण वॊदब ु त्रफ ॊद ूरषात घेऊन केरी गेरी. येस्ऩामयेफर ऩाटटुवमयरेट भॎटय (PM10), पाइन 
ऩाटटुवमयरेट्व (PM2.5), वल्पय डामऑववाइड (SO2,), ऑववाइड ऑप नामरोजन (NOX) आझण काफनु 
भोनोऑववाइड (CO), अभोननमा, ओझोन, फेंझझन आझण BAP च्मा ऩातऱीचे ननयीषण केर ेगेरे. 

अवे आढऱून आर ेआशे की PM10 ची क्रकभान आझण कभार वाॊद्रता  48.6 - 76.9 µg/m3 दयर्ममान आशे. PM2.5 
चे प्रभाण 18.9-32.9 µg/m3, SO2 वाॊद्रता ऩातऱी 7.4-16.6 µg/m3 आझण NO2 वाॊद्रता 14.6-28.9 µg/m3 
ऩमतं अभ्माव षेत्रात आशे. CO वाॊद्रता 0.305-0.557 mg/m3 अवल्माचे आढऱरे. ओझोन 5.3-12.7 µg/m3 आझण 
NH3 वाॊद्रता भधीर 4.2-11.4 µg/m3 अवल्माचे आढऱरे. Pb 0.008-0.031 µg/m3 आशे. 

 PM10 भधीर As, Ni ,Benzene आझण BaP शे ळोधण्मामोग्म भमाुदेऩेषा कभी आढऱर.े 

3.2 ध्लनी ऩमासलयण 

लातालयणीम ध्लनी ऩातऱी 

लातालयणीम ध्लनी ऩातऱी ननयीषण 8 ननयीषण स्थानाॊलय केर ेगेरे. ननयीषण ऩरयणाभ वायणी 3.1 भध्मे वायाॊलळत 
केरे आशेत. 

टेफर  3.1 

लातालयणीम ध्लनी ऩातऱी ननयीषण ऩरयणाभाॊचा वायाॊळ 

अ क्र  ननयीषण स्थाने वभतयल्म आलाज ऩातऱी 
LeqDay LeqNight 

ननलावी षेत्र 
1.  काऱजेलाडी 54.2 43.6 
2.  ननयगयडी 53.4 41.9 
CPCB भानके   dB(A) 55.0 45.0 
व्मालवानमक षेत्र 
3.  चऱ् शोरी खयदु 56.3 46.1 
4.  आऱॊदी 61.9 48.7 
CPCB भानके  dB(A) 65.0 55.0 
ळाॊतता षेत्र 
5.  चोलीवालाडी 47.4 36.2 
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अ क्र  ननयीषण स्थाने वभतयल्म आलाज ऩातऱी 
6.  भयकर 52.6 42.1 
7.  वऩ ॊऩऱगाल 48.6 37.8 
CPCB भानके dB(A) 50.0 40.0 
औद्मोश्रगक षेत्र 
8.  प्रकल्ऩाची जागा (भयख्म गेट जलऱ) 63.7 52.4 
CPCB भानके dB(A) 75.0 70.0 
स्रोत: अॅनाकॉन रॅफोयेटयीज प्रामव्शेट लरलभटेड, नागऩूय द्लाये पील्ड भॉननटरयॊग आझण वलश्रेऴण 

3.3 जर ऩमासलयण 

वाइट वललळष्ट बवूलसान: 

प्रकल्ऩ षेत्र फशयतके 0.8-1.2 भीटय जाडी अवरेल्मा भातीच्मा आच्छादनाने व्माऩरेरे आशे. प्रकल्ऩाच्मा टठकाणी 
आऊटिॉप्व पाय दयलभऱु आशेत. 

वाइट वललळष्ट जरवलसान: 

वाइट एरयमाभध्मे डवेकन रॎऩ फेवाल्टचा वभालेळ आशे. डवेकन रॎऩ फेवॉल्टभधीर बजूर भयख्मत् लयच्मा 
शलाभानाच्मा आझण बेगातीर बागाॊभध्मे आढऱत.े अभ्माव षते्रातीर भान्वनूऩलू ु आझण नॊतयच्मा शे्रणीतीर 
ऩाण्माच्मा ऩातऱीऩमतं खोरी अनयिभे 5-10 आझण 2-6 भीटय bgl आशे. 

क्जओभॉपोरॉजी 

बौगोलरकदृष्ट्ट्मा, अभ्माव षेत्राभध्मे जयने ऩयू भदैाने आझण ऩठाय षेत्र मा दोन बौगोलरक ललैळष्ट्ट्माॊचा वभालेळ 
आशे. कोणत्माशी प्रभयख बौगोलरक ललैळष्ट्ट्माॊचा अबाल आशे. 

ऩषृ्िबाग आझण बजूर गयणलत्ता 

13 ऩाण्माचे नभयने वलवलध नभयने घेण्माच्मा टठकाणाशून, प्रत्मेक बजूरातनू आठ (8) आझण ऩाच (5) ऩषृ्ट्ठबागालयीर 
जरस्रोताॊभधून गोऱा कयण्मात आर.े शे नभयने ग्रॎफ नभयने र्मशणून गोऱा केरे गेरे, वलवलध ऩॎयाभीटववुाठी जतन 
आझण वलश्रेऴण केर ेगेरे. अभेरयकन ऩक्ब्रक शेल्थ अवोलवएळन (APHA/IS 10500) द्लाये प्रकालळत ऩाणी आझण 
वाॊडऩाणी तऩावण्मावाठी भानक ऩद्धतीॊभध्मे ननटदुष्ट्ट केरेल्मा प्रक्रिमेनयवाय नभयन्माॊचे वलश्रेऴण केर ेगेरे. 

बौनतक-यावामननक ललैळष्ट्मे 

A. बजूर गयणलत्ता 
वलश्रेऴण ऩरयणाभ वचूचत कयतात की pH 6.72 - 8.17 ऩमतं आशे. TDS 176-330 mg/l ऩमतं शोता. एकूण 
कडकऩणा 116.91 - 229.90 mg/l च्मा शे्रणीत अवल्माचे आढऱरे. वल ुनभनूा  टठकाणी फ्रोयाईडचे प्रभाण ळोध 
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भमाुदेऩेषा कभी आढऱर े(DL -0.1mg/l). नामरेट आझण वल्पेट अनयिभे 2.76 - 9.47 mg/l आझण 5.82 - 23.68 

mg/l च्मा शे्रणीत आढऱर.े वरोयाईडची वाॊद्रता  42.64 त े 81.24 mg/l च्मा शे्रणीत आढऱरी. वल ु नभनूा  
स्थानालय एकूण ननरॊत्रफत घनता ळोध भमाुदेऩषेा कभी (DL -10mg/l) आढऱरी. As, Pb, Ni वायखे जड धात ू
अनयिभे BDL (DL-0.01), BDL(DL-0.001), BDL(DL-0.1) ळोध भमाुदेऩेषा कभी आढऱर.े 

 

अ क्र  ठिकाणे WQI गयणलत्ता ठटप्ऩण्मा 
1 प्रकल्ऩ वाइट 50.20 चाॊगर े

लयीर बौनतक-यावामननक भाऩदॊडाॊच्मा आधाये 
ऩाण्माच्मा गयणलते्तचे भलू्माॊकन केर े गेरे आझण 
नभयने बौनतक-यावामननकदृष्ट्ट्मा चाॊगरे आझण 
उत्कृष्ट्ट अवल्माच ेआढऱरे. 

2 चऱ् शोरी खयदु 41.77 उत्कृष्ट्ट 

3 काऱजेलाडी 40.63 उत्कृष्ट्ट 

4 कोमाऱी 37.70 उत्कृष्ट्ट 

5 वोरय 39.62 उत्कृष्ट्ट 

6 भयकर 38.92 उत्कृष्ट्ट 

7 आऱॊदी 47.09 उत्कृष्ट्ट 

8 वऩ ॊऩऱगाल 36.24 उत्कृष्ट्ट 
 

B. ऩषृ्िबागाच्मा ऩाण्माची गयणलत्ता 

pH 250C लय 7.82-8.21 दयर्ममान आशे जे 6.5 त े8.5 च्मा ननटदुष्ट्ट भानकाॊच्मा आत आशे. TDS 389-469 mg/l  

अवल्माचे आढऱून आर ेज े2000 mg/l च्मा अनयसेम भमाुदेत आशे. नोंदलररेे एकूण कडकऩणा CaCO3 र्मशणून 
186.64-238.81 mg/l च्मा शे्रणीत शोत ेजे 600 mg/l च्मा अनयसेम भमाुदेत देखीर आशे. वरोयाईड आझण वल्पेटची 
ऩातऱी अनयिभे 41.18-64.92 आझण 26.43-38.59mg/l च्मा शे्रणीत अवल्माच ेआढऱरे.वलयघऱणाये ऑक्ववजन 
6.1-6.4 mg/l, PO4 0.37-0.64 mg/l च्मा शे्रणीत आशे. BOD 4.7-21.56 mg/l शे्रणीत, COD 16.51-56.29 mg/l 

च्मा शे्रणीत आशे. 
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धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 
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C. फॅवटेरयमोरॉक्जकर ललैळष्ट्मे 

जीलाॊचे कोलरपॉभ ु गट शे ऩाण्मात वलष्ट्ठेच्मा दवूऴततचेे वचूक आशेत. वल ु ऩषृ्ट्ठबागालयीर ऩाण्माच े नभयने 
फॎवटेरयमोरॉक्जकर दवूऴत अवल्माचे आढऱून आरे. ऩषृ्ट्ठबागालयीर ऩाण्माभध्मे एकूण कोलरपॉभचुी उऩक्स्थती 
वचूचत कयत े की जीलाणूॊच्मा कोणत्माशी स्त्रोताभध्मे (वेक्प्टक प्रणारी, प्राणी कचया इ.) आझण ऩषृ्ट्ठबागालयीर 
ऩाण्माचा प्रलाश माॊच्माभध्मे दवूऴत शोण्माचा भाग ुअक्स्तत्लात आशे. जेव्शा कोलरपॉभ ुफॎवटेरयमा वलटशयीच्मा ऩाण्मात 
आढऱतात तवे्शा वदोऴ वलशीय शे कायण अव ूळकत.े ऩषृ्ट्ठबागालयीर ऩाण्मावाठी, घयगयती कायणावाठी लाऩयण्माऩलूी 
वरोरयनेळन क्रकॊ ला ननजतंयकीकयण प्रक्रिमा आलश्मक आशे. बजूराच ेनभयने जीलाणजून्म दवूऴत अवल्माचे आढऱून 
आरे नाशी. 

3.4 जभीन ऩमासलयण 

3.4.1 अभ्माव षते्राचा जलभनीचा लाऩय 

प्रकल्ऩ स्थऱाच्मा ऩरयघाऩावनू 10 क्रकभी येडडमर अभ्माव षेत्राचा ब-ूलाऩय आझण बऩूषृ्ट्ठाचा नकाळा रयवोव ुSAT-

1 (IRS-P6), वेन्वय-LISS-3 लाऩरून 23.5m अलकाळीम येझोल्मळून आझण ऩावची तायीख 15 वप्टेंफय 2021  
उऩग्रश इभेज वॊदबाुत Google Earth डटेा लाऩरून तमाय कयण्मात आरा आशे. वलद्मभान जभीन लाऩय 
ऩद्धतीलयीर आधायबतू भाटशती भजफतू कयण्मावाठी, 10 क्रकभी त्रत्रज्मा व्माऩणाया खारीर डटेा अॊदाजे 
18°34'43.79"N त े18°45'23.59"N अषाॊळ आझण 73°49'58.11"E त े74° आशे. 01'11.36"E येखाॊळ आझण उॊची 
550 - 695 भीटय मा षते्राभध्मे भमाुटदत अवरेल्मा प्रकल्ऩाच्मा जागेनयवाय लाऩयरी जात.े 
जभीन आच्छादन लग ुआझण त्माॊची व्माप्ती टेफर 3.2 भध्मे वायाॊलळत केरी आशे. 

टेफर 3.2 

LU/LC आझण त्माचे कव्शयेज 10 ककभी त्रत्रज्मेभध्मे 

LU/LC लगीकयण प्रणारी 
अ क्र  स्तय-I स्तय-II षेत्रपऱ (चौ.कक.भी.) टवकेलायी (%) 
1 फाॊधरेरी जभीन लवाशत 18.65 5.94 
    औद्मोचगक लवाशत 10.89 3.47 
    यस्त ेऩामाबूत वयवलधा 8.24 2.62 
2 ळेतजभीन ऩीक जभीन 98.56 31.39 
3 स्िफ/ओवाड जभीन नाऩीक जभीन 12.21 3.89 
    स्िफ/ओऩन स्िफवश जभीन 140.59 44.77 
4 लन याखील लन 10.21 3.25 
5 ऩाणलठे नदी/नारा/प्रलाश 10.88 3.46 
    तराल / टाकी 2.88 0.92 
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LU/LC लगीकयण प्रणारी 
अ क्र  स्तय-I स्तय-II षेत्रपऱ (चौ.कक.भी.) टवकेलायी (%) 
6 इतय खाण / दगड खाण 0.89 0.28 
    एकूण 314 100.00 

 

भातीची ललैळष्ट्म े 

अभ्माव षते्राच्मा लेगलेगळ्मा टठकाणी आठ भातीचे नभयने गोऱा केरे गेरे ,आझण त्माॊचे वलश्रेऴण कयण्मात आरे. 
अभ्माव षते्रातीर भातीची घनता 1.527 - 1.729 g/cc दळवुलरी आशे, जे लनस्ऩतीॊच्मा लाढीवाठी अनयकूर बौनतक  
क्स्थती दळलुत.े ऩाणी धायण षभता 28.43 - 36.19% दयर्ममान आशे. अभ्माव षेत्रातीर भातीचा  pH ऩरयभाण 

21.59 - 24.31 mm/hr मा शे्रणीभध्मे आशे आझण तो प्रनतक्रिमाभध्मे तटस्थ (6.81 - 7.52) अवल्माचे आढऱर े
आशे. वलद्मयत चारकता, जलभनीतीर वलद्रव्म षायाॊचे भोजभाऩ 85.48 - 274.30 μS/cm च्मा शे्रणीत आशे.  

जलभनीतीर भशत्त्लाचे वलद्राव्म केटामन  कॎ क्ल्ळमभ आझण भॎग्नेलळमभ आशेत ज्माॊची वाॊद्रता  प्रभाण 176.13 - 

351.17 mg/Kg आझण  53.19 - 232.81 mg/kg  अनयिभे आशे. वरोयाईड 304.97 - 593.68 mg/Kg च्मा शे्रणीत 
आशे. 

वेंटद्रम ऩदाथ ु आझण वेंटद्रम काफनु जलभनीत उऩक्स्थत अवरेल्मा बौनतक आझण यावामननक क्स्थतीॊलय प्रबाल 
टाकतात आझण भातीच्मा एकूण क्स्थयतवेाठी जफाफदाय अवतात. वेंटद्रम ऩदाथ ुआझण वेंटद्रम काफनु 1.07% - 

3.16% आझण 0.62% - 1.73% च्मा शे्रणीत आढऱर े

3.5 जैवलक ऩमासलयण 

अभ्माव षेत्रातीर लनस्ऩनत जैलवलवलधता  

लनस्ऩनत च ेननयीषण अॎनाकॉन टीभने केरे आशे आझण त ेटॎब्मयरय पॉयभॎट ऩरयलळष्ट्ट –VIIIA भध्मे वादय केरे आशे. 
तथावऩ, तॊतोतॊत अभ्मावाचा वायाॊळ खारी टेफर 3.3 भध्मे टदरा आशे. 

टेफर 3.3 
अभ्माव षते्रात लनस्ऩनत 

लनस्ऩनत अभ्माव षेत्र 
झाड (T) 39 
झयडूऩ (S) 21 
औऴधी लनस्ऩती (H) 15 
गलत (G) 10 
लेर (C) 7 

एकूण 92 
टीऩ: अभ्माव षेत्रात दयलभऱु, रयप्तप्राम आझण धोवमात अवरेल्मा प्रजाती आढऱल्मा नाशीत 
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प्राण्माॊचे तऩळीर: 

अभ्माव षेत्रात कोणतशेी भोठे लन्मजील चचन्श आढऱरे नाशी. मा ऩरयवयात वाऩ माॊवायख े वयऩटणाये प्राणी 
वाभान्म आशेत. वॊऩणू ु अभ्माव षते्राभध्मे प्राभयख्माने लनषेत्र आझण इतय ऩाणलठमाॊभध्मे ऩषी आढऱरे. मा 
बागात आढऱणाये प्रफऱ ऩषी र्मशणजे वायॊग , फगऱा, रार आझण वऩलऱे टटटली, वातबाई , जॊगर कालऱा, भनैा, 
चचयक , फयरफयर, इत्मादी आशेत. ऩरयलळष्ट्ट VIII(C) भध् मे  प्राण्माॊचे ननयीषण/अशलाराचे  तऩळीर टदरेरे आशेत. 

अभ्माव षते्रातीर दयलभसऱ आझण रयप्तप्राम प्राणी 

IUCN RED (2013) मादीनयवाय 

IUCN येड लरस्ट शी लनस्ऩती आझण प्राणी प्रजातीॊच्मा जागनतक वॊलधनु क्स्थतीची जगातीर वलाुत व्माऩक मादी 
आशे. शजायो प्रजाती आझण उऩप्रजातीॊच्मा वलरयप्त शोण्माच्मा धोवमाचे भलू्माॊकन कयण्मावाठी शे ननकऴाॊचा वॊच 
लाऩयत.े शे ननकऴ वल ुप्रजाती आझण जगाच्मा वल ुप्रदेळाॊळी वॊफॊचधत आशेत. त्माच्मा भजफतू लसैाननक आधायावश, 
IUCN येड लरस्ट शी जैवलक वलवलधतचे्मा क्स्थतीवाठी वलाुत अचधकृत भागदुळकु र्मशणून ओऱखरी जात.े 

नोंदलरेल्मा प्राण्माॊऩकैी, वल ु IUCN मादीनयवाय कभीत कभी काऱजीच्मा शे्रणीत लगीकृत आशेत. अभ्माव षेत्रात 
कोणतशेी दयलभऱु, वललळष्ट्ट  क्रकॊ ला रयप्तप्राम प्राणी आढऱरे नाशीत. 

बायतीम लन्मजील (वॊयषण) अश्रधननमभ, 1972 नयवाय 

अभ्माव षते्रातीर ऩषमाऩकैी, अभ्माव षेत्रात आढऱणाये वल ु ऩषी लन्मजील वॊयषण कामदा (1972) आझण 
त्मानॊतयच्मा वयधायणाॊनयवाय ळडे्मरू IV भध्मे वॊयक्षषत आशेत. 

वस्तन प्राण्माॊभध्मे; शऩेस्टेव एडलडवुी (वाभान्म भयॊगवू) आझण भाकड़ अनयवचूी – II भध्मे वॊयक्षषत आशेत. तय 
पय नार्मफयरव वऩनाटी (ऩाच धायी  चगरशयी) आझण रेऩव ननचग्रकोलरव (ववा) अनयवचूी IV भध्मे वॊयक्षषत आशेत, तय 
उॊ दीय आझण लटलाघयऱाॊच्मा अनयवचूी V भध्मे वॊयक्षषत प्रजाती आशेत. 

वयऩटनाये जील भध्मे, इॊडडमन कोब्रा (नाजा  नाजा), आझण वाभान्म वऩ ु(ऩट्माव र्ममकूोवा) माॊना अनयवचूी -II 
नयवाय वॊयषण प्रदान कयण्मात आरे आझण कॉभन डॎफोमा रुवेरी (यवल्व' लाइऩय), बायतीम गोड्मा ऩाण्मातीर फेडूक 
(याणा टटग्रीना) माॊना अनुसूची - IV नयवाय वॊयषण प्रदान कयण्मात आरे. लन्मजील वॊयषण कामदा 1972 आझण 
वयधायणा केल्माप्रभाणे. ऩरयलळष्ट्ट VIII(B) भध    मे तऩलळरलाय प्राणी वचूी प्रदान केररेी आशे. 

3.6  वाभाक्जक-आश्रथसक ऩमासलयण  

वाभाक्जक-जनवाॊक्ख्मकीम क्स्थती आझण 10 क्रकभी त्रत्रज्मेतीर वभयदामाॊच्मा करची भाटशती जनगणना 2011 ऩावनू 
प्राथलभक वाभाक्जक वलेषण आझण दयय्मभ डटेा द्लाये वॊकलरत कयण्मात आरी. अभ्माव षते्राच्मा वाभाक्जक-
आचथकु क्स्थतीचा वायाॊळ टेफर 3.4 भध्मे टदरा आशे. 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 
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टेफर  3.4 

गालाॊच्मा वाभाक्जक-आश्रथसक ऩमासलयणाचा वायाॊळ 10 ककभी त्रत्रज्मा षते्राभध्मे 

गालाॊची वॊख्मा 34 

एकूण कय टय ॊफे 26490    

एकूण रोकवॊख्मा 125134 

ऩयरुऴ रोकवॊख्मा 66021 

भटशरा रोकवॊख्मा 59113 

अनयवूचचत जाती रोकवॊख्मा 11332 

अनयवूचचतजन जाती  रोकवॊख्मा 6297 

एकूण वाषय 91808 

एकूण ननयषय 33326 

एकूण काभगाय 56536 

एकूण भयख्म काभगाय 52817 

एकूण क्रकयकोऱ काभगाय 3719 

एकूण गैय-काभगाय 68598 

स्रोत: प्राथलभक जनगणना गोऴलाया 2011, ऩयणे क्जल्शा भशायाष्ट्रा याज्म.  

टेफर  3.4 (B) 
ऩामाबतू वयवलधाॊफाफत टवकेलायीत तऩळीर 
10 ककभी त्रत्रज्मेच्मा अभ्माव षेत्राभध्मे  

लळषण  लैद्मकीम  वऩण्माच्मा 
ऩाणी   

ननचया  वॊऩकस   लाशतूक  फॉका/वोवामटी ` यस्त े भनोयॊजन लीज 

100 47.06 100 85.29 94.12 94.12 76.47 - 73.53 100 

स्रोत: क्जल्शा जनगणना ऩयक्स्तका 2011, क्जल्शा ऩयणे, याज्म भशायाष्ट्र. 
वलेषणाचे िऱक ननयीषण 

 घयाचा नभयना: घयाॊचे प्रकाय गलताऩावनू त ेऩवके (ऩवके) घयाॊऩमतं लबन्न प्रकाय  च ेआशेत 85% घये ऩवके 
(ऩवके) स्लरुऩात शोती 12% अध ुऩववमात आझण 3% घये कच्च्मा स्लरूऩात आढऱरी. 

 योजगाय: अभ्माव षते्रातीर भयख्म व्मलवाम ळतेी, काभगाय काभ आझण ऩमटुन (आऱॊदी आझण इॊद्रामणी नदी 
अभ्माव षेत्रातीर प्रलवद्ध धालभकु स्थऱ अवल्माने) शे शोत.े षेत्राचे इतय उत्ऩन्नाचे स्रोत, छोटे व्मलवाम; 

खाजगी नोकऱ्मा इ. भजययाॊना त्माॊनी ठयलरेल्मा काभाच्मा प्रकायानयवाय 400-500 रुऩमे योजची भजययी लभऱत 
शोती. 

 इॊधन: स्लमॊऩाकाच्मा इॊधनाच ेप्राथलभक स्त्रोत एरऩीजी शोत ेआझण पाय कभी रोक ळणेाचा लाऩय कयतात. 
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 भयख्म वऩके: कृऴी भाराभध्मे (प्रथभ) घेतरेरी प्रभयख वऩके ताॊदरू, ऊव, बयईभगू, बाजीऩारा आझण पऱे शोती तय 
काऩवाखारीर षेत्र कभी आशे. अभ्माव षेत्राची ऩीक उत्ऩादकता चाॊगरी अवनू अभ्माव षते्रात दोन त ेतीन 
ऩट फशयवऩक उत्ऩादन शोत अवल्माचे वभोय आरे. 

 इतय याज्माॊतनू स्थराॊतय: वलेषणाच्मा काऱात अवे आढऱून आरे की, वलवलध याज्मातीर रोक योजगायावाठी 
मेत आशेत. 

 बाऴा: भयाठी शी फशयताॊळ रोकाॊची भातबृाऴा आशे आझण टशॊदीवश भयाठी शी अचधकृत बाऴा आशे. 
 स्लच्छता: ळौचारमाची वयवलधा शी घयाभध्मे आलश्मक अवरेल्मा भरूबतू वयवलधाॊऩकैी एक आशे. अवे आढऱून 

आरे की 95% ऩेषा जास्त कय टय ॊफाॊच्मा घयात ळौचारमाची वयवलधा आशे. प्रकल्ऩ च्मा आजूफाजूच्मा वलवलध 
गालाॊभध्मे ड्रनेेजच्मा वयवलधेची वभस्मा शोती. वलाुचधक ऩाणी इॊद्रामणी नदीत वोडरे जात शोत.े  

 वऩण्माच्मा ऩाण्माची वयवलधा: वलेषणाच्मा काऱात गालाॊभध्मे वऩण्माच्मा ऩाण्माच ेवलवलध स्त्रोत आढऱून आरे. 
अभ्माव षेत्रातीर वऩण्माच्मा ऩाण्माच ेप्रभयख स्त्रोत र्मशणज ेशातऩॊऩ, नऱाचे ऩाणी आझण वलटशयी आझण कारले 
आशेत. वलेषणाच्मा काऱात काशी गालाॊतीर रोकाॊनी ऩाण्माची गयणलत्ता चाॊगरी अवल्माचे वाॊचगतरे. 
अभ्मावात प्रकल्ऩ  वाइटच्मा आजूफाजूच्मा वलवलध गालाॊभध्मे जरळयद्धीकयण वयवलधा आढऱून आरी.  

 लळषण वयवलधा: प्राथलभक आझण दयय्मभ डटेात े अवे टदवनू मेत ेकी वल ुगालाॊभध्मे वाषयतचेी ऩातऱी 80% त े
90% ऩमतं फदरत आशे. अभ्माव षेत्राखारीर गालाॊभधीर फशयतके वलद्माथी त्माॊच्मा अभ्मावावाठी आऱॊदीरा 
जात आशेत जे प्रकल्ऩ ऩावनू अॊदाजे 5  क्रकभी अॊतयालय आशे. ळाऱाॊभध्मे मोग्म ऩामाबतू वयवलधा आशेत. 
अभ्माव षते्रात आऱॊदी मेथ ेभशावलद्मारमाची वयवलधा उऩरब्ध आशे. 

 लाशतकू वयवलधा: अभ्माव षते्रात लाशतयकीच्मा उद्देळाने ऑटो, जीऩ आझण MSRTC फव वेला उऩरब्ध शोत्मा; 
तथावऩ ग्राभस्थाॊनी नोंदलरे की याज्म ऩरयलशन वयवलधा लायॊलाय उऩरब्ध शोत नाशीत. वामकर, भोटाय वामकर 
आझण काय माॊवायखी खाजगी लाशने देखीर गालकयी लाशतयकीवाठी लाऩयतात. 

 दऱणलऱणाच्मा वयवलधा: दऱणलऱणाच्मा उद्देळाने प्राभयख्माने भोफाईर पोन, लतृ्तऩत्र े आझण ऩोस्ट ऑक्रपव 
ग्राभीण षेत्रात उऩक्स्थत शोत.े 

 लदै्मकीम वयवलधा: प्राथलभक आझण दयय्मभ डटेात ेअवे टदवनू मेत ेकी अभ्माव षेत्रात पवत 13 उऩ आयोग्म 
कें दे्र आझण 01 PHC आशेत. अभ्माव षेत्रात फशयताॊळ गालाॊभध्मे वयकायी PHC आझण खाजगी दलाखान्मावश 
चाॊगल्मा लदै्मकीम वयवलधा आशेत. ऩयॊतय गॊबीय आजाय क्रकॊ ला भोठी लदै्मकीम प्रकयणे, रुग्णारा रुग्णारमाच्मा 
चाॊगल्मा वयवलधाॊवाठी आऱॊदी क्रकॊ ला ऩयणे मेथे जाले रागत.े 

 लीज: वल ुगालाॊभध्मे घयगयती आझण ळतेीवाठी लीज वयवलधा उऩरब्ध शोती. जास्तीत जास्त गालाॊभध्मे वौय 
ऩथटदले टदवत शोत.े 
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 फाजायाची वोम: अभ्मावाच े षेत्र प्राभयख्माने ग्राभीण शोत.े गालात दैनॊटदन गयजेच्मा लस्तूॊची छोटी दयकाने 
उऩरब्ध शोती. काशी गालात आठलडी फाजायाची वोम शोती. आऱॊदी आझण वोर ू गालात घाऊक फाजायऩेठ 
उऩरब्ध शोती. वलचु गालात भरूबतू वयवलधा आशेत. 

 भनोयॊजन वयवलधा: अभ्माव षेत्रात दयूदळनु आझण येडडओ शे भयख्म भनोयॊजन वयवलधा आशेत. लतृ्तऩत्र / 
भालवकाची वयवलधा देखीर गालकयी लाऩयतात. 

 गयन्शा: वाषयतचेा अबाल आझण गरयफी शी गयन्शेगायी कायलामाॊची भयख्म कायणे आशेत, ऩयॊतय अभ्माव षते्रात 
वाषयतचेे प्रभाण चाॊगरे अवल्माचे आढऱून आरे, त्माभयऱे वलेषणादयर्ममान अवे आढऱून आरे की मा बागात 
गयन्शेगायी कायलामा पायळा शोत नाशीत. मा बागात चोयी कयणे, घयगयती अत्माचाय कयणे आझण 
ऩयलान्मालळलाम लाशन चारलणे इत्मादी वाभान्म गयन्शेगायी कृत्मे आढऱतात. गालकऱ्माॊच्मा वलेषणात अॊभरी 
ऩदाथांच्मा गयैलाऩयाची कोणतीशी (क्रकॊ ला क्रकभान) प्रकयणे अभ्माव षते्रात नोंदलरी गेरी नाशीत. 

4.0  अऩेक्षषत ऩमासलयणीम ऩरयणाभ ल त ेकभी कयण्मावािी उऩाममोजना 

वलद्मभान आझण प्रस्तावलत वलस्तायाभयऱे (पेज I आझण पेज II) कझणक ऩदाथ,ु SO2, NO2 लाढील लाढीचे भलू्माॊकन 
कयण्मावाठी लवर्ममयरेळन केरे गेरे. शे ऩरयणाभ फॉमरय आझण डी जी वॊच इत्मादीॊभयऱे उत्वजनुालय आधारयत 
आशेत. अल्ऩ-भयदतीच्मा लवर्ममयरेळनभध्मे, 10 km त्रत्रज्मेच्मा अभ्माव षेत्राभध्मे वाॊद्रततेीर पयकाॊच ेइष्ट्टतभ लणनु 
लभऱवलण्मावाठी लाढील वाॊद्रता  टदवनू आरी. 

गझणतीम भॉडरे ISCST-3, GLC चे अॊदाज रालण्मावाठी लाऩयरे गेरे, जे ऩणूऩुणे कें द्रीम प्रदऴूण ननमॊत्रण भॊडऱ, 

नली टदल्रीच्मा आलश्मकतनेयवाय आशे. प्रस्तावलत स्थाऩनेभयऱे कझणक ऩदाथ ु आझण SO2, NO2 चे लाम ू
उत्वजनुावाठी कभार ग्राउॊड रेव्शर वाॊद्रता (GLCs) ऩाय ऩाडरी गेरी. ऩाटटुवमयरेट भॎटय, SO2 आझण NO2 वाठी 
वध्माच्मा वयवलधाॊवाठी (फॉमरय-1 TPH आझण डीजी वेट) 24 तावाॊची कभार वाॊद्रता अनयिभे 0.19 μg/m3, 0.22 

μg/m3 आझण 0.115 μg/m3 ऩ ू द ऩ ू  आझण द ऩ ू टदळाॊभध्मे प्रत्मेकी 1.4 क्रकभी अवल्माचे आढऱून आरे आशे. 
वलस्ताय पेज I ऩाटटुवमयरेट भॎटयवाठी (फॉमरय-3 TPH, आझण DG वॊच) वाठी, SO2 आझण NO2 0.18 μg/m3, 

0.1μg/m3, 0.32 μg/m3, वलस्ताय पेज II नॊतय (फॉमरय- 4 TPH, आझण DG वॊच) ऩाटटुवमयरेट भॎटयवाठी, SO2 

आझण NO2 अनयिभे 0.18 μg/m3, 0.105μg/m3, 0.32 μg/m3 आढऱून आरे आशे. ऩाटटुवमयरेट भॎटयवाठी पेज I 

आझण II चे एकत्रीकयण (फॉमरय-3 आझण 4 TPAच, आझण डीजी वटे) वलस्तायानॊतयच्मा ऩरयक्स्थतीवाठी, SO2 आझण 
NO2 अनयिभे 0.34 μg/m3, 0.18μg/m3, 0.65 μg/m3 ऩ ू द ऩ ू  आझण द ऩ ू टदळाननदेळाॊभध्मे प्रत्मेकी वयभाये 2.8 

क्रकभी. अॊतयालय आढऱतात. ऩरयणाभी वाॊद्रता  ऩातऱी (अ ॎक्र्मफमॊट   प्रस्तावलत लाढील) त े अवे टदवनू आरे की 
प्रकल्ऩाच्मा कामाुभध्मे ऩाटटुवमयरेट भॎटय (PM10 आझण PM 2.5), SO2 आझण NO2 च्मा वाॊद्रता  ऩातऱी अनयिभे 
प्रत्मेकी 2.8 क्रकभी अॊतयालय अनयिभे 74.04 μg/m3, 32.391 μg/m3, 16.78 μg/m3 आझण 28.55 μg/m3 च्मा वाॊद्रता 
ऩातऱीवश ऩ ूद ऩ ूआझण दक्षषणऩलू ुटदळाननदेळ आढऱून मेतात. आझण तऩळीर टेफर 4.4 भध्मे टदरे आशेत, ज े
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NAAQS स्तयालय CACB द्लाये वलटशत केरेरे आशे.  त्माभयऱे अवे अनयभान काढरे जात े की एकत्रत्रत वाॊद्रता 
ऩातऱी रषात घेता, प्रस्तावलत प्रकल्ऩाभयऱे शोणाया प्रदऴूणाचा बाय उऩेषणीम अवेर.. 
अलरॊफरेरे ळभन उऩाम आशेत: 

लामचू्मा गयणलते्तलय कोणतशेी ननमोक्जत/अननमोक्जत ऩरयणाभ टाऱण्मावाठी खारीर ळभन उऩाम आशेत 

 औद्मोश्रगक फॉमरय 

ननमलभत प्रक्रिमेवाठी लापे ऩययलण्मावाठी उद्मोगाकड ेवलद्मभान 1 TPH फॉमरय आशे. वलद्मभान फॉमरयचा इॊधन 
स्त्रोत राकूड आझण फामोभाव त्रब्रकेट आशे. घन इॊधन राकडाच्मा लाऩयावाठी 800 kg/टदलव आझण 100 kg/टदलव 
त्रब्रकेट आलश्मक आशे. फॉमरय 3 आझण 4 TPH प्रस्तावलत केरे आशे जे वयभाये 30 भीटय उॊचीच्मा चचभणीवश 0.8 

m. व्मावावश वयवज्ज अवेर आझण लाम ूप्रदऴूण ननमॊत्रण (APC) र्मशणून फॎग क्रपल्टयवश भल्टी-वामवरोन डस्ट 
करेवटयद्लाये जोडरेरे अवेर. प्रस्तावलत फॉमरयचा इॊधन स्त्रोत राकूड आझण फामोभाव त्रब्रकेट आशे. घन इॊधन 
राकडाच्मा लाऩयावाठी 1400 kg/टदलव आझण 1600 kg/टदलव आझण 200 kg/टदलव आझण 250 kg/टदलव त्रब्रकेट 
आलश्मक आशे. 

 डी जी वॊच  

प्रक्रिमा वतत वयरू अवल्माने, अखॊडडत लीजऩययलठा वयननक्श्चत कयणे आलश्मक आशे. वध्मा, 1 x 82.5 KVA 

आऩत्कारीन लीज ऩययलठा र्मशणून प्रदान केर ेजातात ज ेलीज त्रफघाड झाल्माव स्लमॊचलरतऩणे चार ूशोतो. शा DG 

वॊच EP कामद्माच्मा उत्वजनु भानकाॊच्मा आलश्मकताॊची ऩयष्ट्टी कयतो. DG वॊचातनू उत्वक्जतु शोणाये अऩेक्षषत 
प्रदऴूक PM, SO2, NO2 आझण CO अवतीर. आजफूाजूच्मा षते्रालय कोणताशी ऩरयणाभ शोणाय नाशी कायण शी 
अधूनभधून शोणायी क्रिमा अवेर. 

षझणक उत्वजनु आझण ऩाटटुवमयरेट भॎटयचा ननयाकयण  कयण्मावाठी भल्टी-वामवरोन, डस्ट करेवटय आझण फॎग 
क्रपल्टयवश आधयननक वेट अऩ वॊफॊचधत प्रक्रिमेभध्मे स्थावऩत केरे गेरे आशेत. 

ध्लनी  ऩमासलयण: 

उत्ऩादन प्रक्रिमेच्मा वाभान्म कामाुदयर्ममान पॉर्ममयरेुळन प्रकल्ऩ, ब्रोअय, ETP, STP, कॊ प्रेवय, फॉमरय आझण DG 

वेट इत्मादीॊभयऱे आलाज ननभाुण शोईर. वॊफॊचधत उऩकयणाॊच्मा ललैळष्ट्ट्माॊवश वबोलतारच्मा आलाजाची ऩातऱी 
रषणीम लाढणे अऩेक्षषत आशे, ऩयॊतय शा आलाज वॊफॊचधत उऩकयणाॊजलऱ प्रनतफॊचधत केरा जाईर. प्रनतफॊधात्भक 
उऩाम खारी टदरे आशेत: 

 उऩकयणे भानक आझण वामरेन्वयने वयवज्ज अवालीत. उऩकयणे चाॊगल्मा काभाच्मा क्स्थतीत अवालीत, मोग्म 
यीतीने लॊगण घारालेत आझण आलाज ऩयलानगीमोग्म भमाुदेत ठेलण्मावाठी देखबार केरी ऩाटशजे. 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 

 

 
 

 

कामकुायी वायाॊळ 

    

                    का वा -23 

 

 उच्च ध्लनी षते्र चचन्शाॊक्रकत केरे जाले आझण उच्च आलाज ननभाुण कयणाऱ् मा उऩकयणाॊजलऱीर काभगायाॊना 
इअयप्रग प्रदान केरे जाले. काभगायाॊना आलाज आझण कॊ ऩनाचा त्माॊच्मा आयोग्मालय शोणाया ऩरयणाभ आझण 
इअयप्रग अननलामऩुणे लाऩयण्माची जाणील करून टदरी ऩाटशजे.. 

 ध्लनी आझण कॊ ऩनाचा अनतयेक टाऱण्मावाठी मोग्म स्थराॊतय व्मलस्था केरी ऩाटशज.े 

 दाट ऩणवुॊबाय अवरेरी उॊच झाड े वीभेलय/ प्रकल्ऩाच्मा जागेलय/ लषृायोऩण षते्रालय रालरी जातीर, जी 
आलाजाचा प्रवाय कयण्मावाठी नवैचगकु अडथऱा र्मशणनू काभ कयतीर. 

 वामरेंट डीजी वॊच प्रकल्ऩाच्मा टठकाणी लाऩयरे जातीर. 

 लाशनाॊच्मा लेग भमाुदा राग ूकेल्मा जातीर. 

 शॉन ु/ वामयन लाऩयण्माव भनाई अवेर. 

 राऊड स्ऩीकयचा लाऩय CPCB ने ननधाुरयत केरेल्मा ननमभाॊचे ऩारन कयेर. 

 प्रचलरत ननमभाॊच ेऩारन तऩावण्मावाठी फाॊधकाभ लळत्रफय / प्रकल्ऩाच्मा टठकाणी ननमलभत ध्लनी ननयीषण केरे 
जाईर. 

जर ऩमासलयण 

प्रस्तावलत वलस्ताय प्रकल्ऩाभयऱे ऩाण्माच्मा ऩमाुलयणालय काशी ऩरयणाभ शोऊ ळकतो. त्माचा ऩरयणाभ ऩाण्माच्मा 
स्त्रोतालय शोऊ ळकतो, ज्माचा ऩरयणाभ ऩरयवयातीर जरस्रोताॊचा ऱ्शाव शोण्माच्मा रूऩात आझण वमॊत्राच्मा 
वाॊडऩाण्माभयऱे नवैचगकु जरस्रोताॊची गयणलत्ता ढावऱण्माच्मा रूऩात शोऊ ळकतो. 

वलस्तायानॊतय ETP षभता पेज-I = 75 KLD, आझण पेज-II = 42 KLD शोणाय. 

लॉटय रीटभेंट प्रकल्ऩ भधनू तमाय शोणाया वाॊडऩाणी अललळष्ट्ट अर्मरता/षायता वाठी मोग्म नन्स्ऩशृ यवामनाच्मा 
डोलव ॊगद्लाये आझण ऩणूऩुणे लभवऱून तटस्थ केरे जाईर. तटस्थीकयणानॊतय, वाॊडऩाणी एकत्रत्रत प्रक्रिमेवाठी एकत्रत्रत 
वाॊडऩाण्माच्मा वॊकरन टाकीभध्मे ऩाठलरे जाईर. 

त्मानयवाय, दोन टप्प्मातीर जैवलक उऩचायाॊच्मा आधाये उऩचाय मोजना तमाय केरी जाईर. उऩचायात खारीर 
गोष्ट्टीॊचा वभालेळ अवेर; 

a)  वाॊडऩाणी वॊकरन-कभ-वभीकयण टाकी 

b)  अॎनायोत्रफक अणयबट्टी 

c)  वक्रिम गाऱ प्रक्रिमा (लामयकयण टाकी त्मानॊतय दयय्मभ वरेरयपामय) 

d)  प्रक्रिमा केरेरे वाॊडऩाणी वाठलण टाकी 

e)  गाऱ वयकलणाये ऩात्र 
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वाॊडऩाणी, प्रक्रिमा केल्मानॊतय, वलवलध कायणाॊवाठी ऩयनलाुऩय केरे जाईर, जवे की, लव ॊचनावाठी. ळनू्म डडस्चाज ु
प्रकल्ऩ द्लाये याखरे जात आशे  आझण वलस्तायावाठी त्माचे ऩारन केरे जाईर. 

 लाशनाॊची शारचार 

वल ु प्रभयख कच्चा भार आझण तमाय उत्ऩादने झाकरेल्मा रकद्लाये यस्त्माने स्त्रोत क्रकॊ ला जलऱच्मा येल्ले 
ईडड ॊगभधून प्रकल्ऩ ऩमतं ऩोशोचलरी जातीर 

 जैवलक ऩमासलयण 

प्रकल्ऩ स्थऱाऩावनू 10 km त्रत्रज्माभधून याष्ट्रीम उद्मान, अबमायण्म, फामोस्पीअय रयझव्शुवायखे कोणतशेी 
ऩमाुलयणीम वॊलदेनळीर षते्र नाशी. प्रकल्ऩ कामाुत लनजभीनचा वशबाग नाशी. अळा प्रकाये, जैवलक ऩमाुलयणालय 
कोणताशी भशत्त्लऩणू ुऩरयणाभ शोणाय नाशीत. 

 वलद्मभान लषृायोऩण क्स्थती: 

भेवव ुआळा येक्जन्व प्रा. लर  च्मा ताब्मात 0.65 शेवटय (6500sq.m.) जभीन आशे. वध्मा, लषृायोऩण आझण शरयत 
ऩट्टा आच्छाटदत जभीन 905 sqm. (0.0905 शेवटय) एकूण प्रकल्ऩ षते्राच्मा अॊदाजे 13.9% आशे जे वयभाये 0.65 

शेवटय षते्र आशे. वध्मा अक्स्तत्लात अवरले्मा प्रकल्ऩ च्मा आलायात 30 नग झाड ेआशेत. नायऱ, आॊफा, ऩेरू, 

अळोका, गयरभोशय, चच ॊच, ननरचगयी, इत्माटद लनस्ऩतीॊच्मा वध्माच्मा प्रजाती शरयतऩट्ट्माखारी प्रकल्ऩ षते्राच्मा 
ऩरयवयात उगलल्मा जात आशेत प्रकल्ऩ षते्राच्मा वबोलतारी रॉन आझण पय रे उगलरी जातात 

 प्रस्तावलत लषृायोऩण: 

एकूण शरयतऩट्टा षेत्र 0.218 शेवटय (33.53 %) आशे. अळा प्रकाये, एकूण लषृायोऩण 545 नग (वलद्मभान 30 + 

प्रस्तावलत फेयीज 515) 2500 झाड/े शेवटय वलचायात घेऊन वलकलवत केरे जाईर. 

 वाभाक्जक-आश्रथसक प्रबाल: 

वध्माचा जलभनीचा लाऩय औद्मोचगक आशे. लळलाम, जभीन फशयतके कभी वयऩीक नाऩीक जभीन आशे. 
प्रत्मष/अप्रत्मष नोकयीच्मा वॊधीॊभध्मे लाढ शोईर. ऩरयवयातीर वेलाॊचा लाऩय केरा जाईर आझण त्मानयवाय षते्राच्मा 
आचथकु यचनेत लाढ शोईर. 

5.0               ऩमासमी वलश्रेऴण (स्थऱ आझण तॊत्रसान) 

स्थऱळी वॊफॊश्रधत ऩमासमाॊचा वलश्रेऴण अभ्माव  

M/s ARPL ची स्थाऩना 1993 भध्मे झारी, व्मालवानमक उत्ऩादन 1996 भध्मे वयरू झारे. वलद्मभान 
उत्ऩादनाॊवाठी भशायाष्ट्र याज्म प्रदऴूण ननमॊत्रण भॊडऱाकडून लधै CTO प्राप्त केरा आशे. उत्ऩाटदत उत्ऩादने 
ऩाण्माच्मा प्रक्रिमेवाठी लाऩयरी जातात. प्रस्तावलत प्रकल्ऩ गाॊल वलेषण िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
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धानोये, तशवीर खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र - 412105 मेथे आशे. जभीन औद्मोचगक कायणावाठी लाऩयरी जाईर. 
प्रकल्ऩाची जागा 18°40'2.55"N त े18°40'9.62"N, येखाॊळ: 73°55'34.19"E त े73°55'35.90"E लय टोऩोळीट 
िभाॊक 47 F/13, 14, 47 J/2 लय आशे. वाइट वऩाट बबूागालय क्स्थत आशे. 

प्रस्तावलत उत्ऩादनाॊच्मा ननलभतुीवाठी 6500 m2 (0.65 शेवटय) जभीन षते्र M/s ARPL रा उऩरब्ध आशे. प्रकल्ऩ  
आधीऩावनूच कामयुत आशे आझण प्रस्तावलत उत्ऩादनाॊच्मा वलस्तायावाठी कोणत्माशी लकैक्ल्ऩक वाइटची आलश्मकता 
नाशी .वध्माची प्रकल्ऩ वाइट प्रस्तावलत प्रकल्ऩावाठी मोग्म आशे र्मशणून कोणत्माशी ऩमाुमी जागेची आलश्मकता 
नाशी 

कच्चा भार, ऩाणी, लीज, लाशतकू यवद, भनयष्ट्मफऱ इत्मादी वॊवाधनाॊच्मा उऩरब्धतलेय आधारयत वाइटची ननलड 
केरी आशे. अचधवचूचत औद्मोचगक षते्रात जभीन आशे  आझण र्मशणूनच जभीन लाऩयण्माच्मा नभयन्मात कोणतशेी 
फदर शोणाय नाशी. 

तॊत्रसानाळी वॊफॊश्रधत ऩमासमाॊचे वलश्रेऴण 

प्रस्तावलत प्रकल्ऩादयर्ममान ARPL द्लाये आॊतययाष्ट्रीम स्तयालय उऩरब्ध अवरेरे नलीनतभ स्लच्छ आझण ऩमाुलयण 
अनयकूर तॊत्रसान स्लीकायरे जाईर. कॊ ऩनी वलवलध उत्ऩादनाॊचे वलवलध ऩमाुमी तॊत्रसान आझण ऩययलठादायाॊचे 
ऩयनयालरोकन आझण मादी  कयण्माच्मा प्रक्रिमेत आशे. इतय उत्ऩादनाॊच्मा वॊदबाुत कॊ ऩनीरा शी उत्ऩादने कळी तमाय 
कयामची माची आलश्मक भाटशती आशे. कॊ ऩनीने उत्ऩादनाॊच्मा ननलभतुीवाठी कोणत ेभाग ु स्लीकायामचे आशेत ते 
देखीर ओऱखरे आशे. 

र्मशणूनच ऩमाुलयण अनयकूर वलोत्तभ तॊत्रसानाची ननलड केरी आशे. 

6.0  ऩमासलयणीम देखयेख कामसक्रभ                

प्रकल्ऩ ननलभतुी दयर्ममान ऩमाुलयणाच्मा क्स्थतीचे ननमलभतऩणे भलू्माॊकन कयण्मावाठी भशत्त्लऩणू ु भाऩदॊडाॊच्मा 
देखयेखीवाठी ऩमाुलयण ननयीषण केरे जाईर. अॊभरफजालणीवाठी देखयेख कामिुभ अध्माम  6 टेफर 6.1 टदरेरा 
आशे. 

ऩमासलयणीम देखयेख कामसक्रभच्मा अॊभरफजालणीवािी अॊदाजऩत्रक      

प्रकल्ऩाच्मा फाॊधकाभ आझण ऩरयचारन चयणाॊभध्मे ऩमाुलयणाचे वॊलधनु कयण्मावाठी एक प्रबाली ऩमाुलयणीम देखयेख 
मोजना प्रस्तावलत आशे. आलती खचाुवाठी 15.00 राख रुऩमाॊची आझण   ऩमाुलयण ननयीषण कामिुभावाठी बाॊडलरी खच ु
रु. 35.0 राख तयतदू उऩरब्ध करून टदरी जाईर. 
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7.0  अनतरयवत अभ्माव 

वालसजननक वल्रा 

भवोदा EIA-EMP अशलार प्रस्तावलत वलस्ताय लरक्वलड पॉर्ममयरेुळनच्मा उत्ऩादनावाठी 600 TPA त े  1080 
TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA त े 700 TPA, केटामन  एववचेंज येझझन्व 300 त े 3000 TPA ऩमतं , 
फामोवाइड 24 TPA त े 360 TPA, डडस्ऩवटं्व 24 TPA त े360 TPA, फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट्व 12 TPA त े
240TPA आझण नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामने 1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 

आझण यवामने ननलभतुी), गट िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल धानोये, तारयका खेड, ऩयणे, भशायाष्ट्र- 
412105 EAC (इॊडस्री -III), MoEF&CC, नली टदल्री माॊनी जायी केरेल्मा TOR नयवाय तमाय केरा आशे आझण 
EIA अचधवचूना 2006 आझण त्मातीर वयधायणाॊच्मा तयतयदीॊनयवाय वालजुननक ऩयाभळ ु  प्रक्रिमेवाठी अशलार वादय 
केरा जाईर. 

वालजुननक ऩयाभळ ु प्रक्रिमा ऩणू ु केल्मानॊतय, जनवयनालणी दयर्ममान उऩक्स्थत केरेरे भयद्दे आझण प्रकल्ऩ 
प्रस्तालकाॊची लचनफद्धता ऩमाुलयणीम भॊजययीवाठी अॊनतभ EIA/EMP अशलारात वभावलष्ट्ट केरी जाईर. 

जोखीभ भलू्माॊकन आझण आऩत्कारीन व्मलस्थाऩन मोजना 

प्रस्तालना 

अऩघाती जोखीभभध्मे काशी अऩघाताची घटना क्रकॊ ला वॊबाव्म घटनेचा वभालेळ अवतो ज्माभधे भानली आयोग्म 
आझण ऩमाुलयण जोखीभ भलू्माॊकन (RA) भध्मे आग, वलस्पोट क्रकॊ ला वलऴायी लामय उत्वजनु ई. धोके उद्बलतात 
ज्माभयऱे एखाद्मा वललळष्ट्ट वयवलधेव उद्बलणायी जोखीभ भोजरी जात.े वॊबाव्म धोकादामक घटना ओऱखणे 
उद्मोग आझण लगीकयणानयवाय ऩलूनुनधाुरयत ननकऴालय वयरू शोत.े भयख्म वलश्लावाशु घटनाॊचे ऩरयणाभ शलाभान 
ऩरयक्स्थतीच्मा वलवलध वॊमोजनाॊवाठी वलाुत लाईट वॊबाव्म ऩरयक्स्थतीचे अनयकयण कयण्मावाठी भोजरे जातात.  

MCA वलश्रेऴण` 

जोखीभ भलू्मभाऩन अशलारात MCA (जास्तीत जास्त वलश्लावाशु अऩघात) वलश्रेऴण आझण जोखीभ कभी 
कयण्माच्मा उऩामाॊचे लणनु कयण्मावाठी वॊवाधनावश झारेल्मा नयकवानीच्मा प्रभाणात खारीर गोष्ट्टीॊचा वभालेळ 
आशे. 

 वॊबाव्म धोकादामक वलबाग आझण प्रनतननधी अऩमळ कायणे ओऱखणे. 
 धोकादामक वाभग्रीचे प्रकाय आझण प्रभाण रषात घेऊन भयवत  ऩरयक्स्थतीॊचे वलचाय  कयणे 
 उष्ट्णतचे्मा क्रकयणोत्वगाुवाठी आझण दाफ रशयीॊवाठी लेगलेगळ्मा लाऱ्माच्मा लेगात आझण लातालयणातीर 

क्स्थयता वोडरेल्मा घटना नयकवान अॊतयाची गणना. 
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 आकक्स्भकऩणे यवामने वोडल्माभयऱे शोणाया ऩरयणाभ दळवुलण्मावाठी प्रकरऩ मोजना नयकवानीच ेआयाखड े
काढणे. 

धोवमाची ओऱख 

• धोवमाची ओऱख शा जोखभीच्मा भलू्माॊकनातीर एक भशत्त्लाचा टप्ऩा आशे कायण माभयऱे अऩघाती ऩरयक्स्थती 
ननभाुण शोत.े ऩयढीर तऩावणीवाठी धोवमाचा वभालेळ कयण्माच ेगयण वाभान्मत् कट-ऑप क्रकॊ ला थ्रेळोल्ड प्रभाण 
लाऩरून त्माच्मा भशत्त्लानयवाय ननधाुरयत केरे जातात,. 

8.0  प्रकल्ऩाचे पामदे 

प्रस्तावलत प्रकल्ऩ उत्ऩादनाभयऱे ऩामाबतू वयवलधाॊभध्मे तवेच एकूणच वाभाक्जक-आचथकु वलकावाभध्मे वयधायणा 
शोईर. जलऱऩावच्मा बागातीर रोक थेट तवेच अप्रत्मषऩणे राबाक्न्लत आशेत. प्रकल्ऩाच्मा वॊचरन टप्प्मात 
स्थाननक रोकाॊना पामदे लभऱत आशेत. 

आश्रथसक प्रगती 

M/s ARPL द्लाये उत्ऩाटदत केरेल्मा उत्ऩादनाॊभध्मे उच्च फाजाय षभता अवेर. जरळयद्धीकयण वॊमॊत्र आझण आमन 
अदराफदर येझझन्वच्मा लाढत्मा भागणीभयऱे, प्रकर  ऩारा स्लत्चे आचथकु भशत्त्ल आशे. 

प्रस्तावलत प्रकल्ऩ द्लाये प्रदेळ, याज्म आझण देळाची अथवु्मलस्था लाढण्माव भदत शोईर. भतू ुराबाॊव्मनतरयवत इतय 
अभतू ुपामदे आशेत जे याज्म आझण देळाची आचथकु क्स्थती वयधायण्माव भदत कयतीर. 

अभ्माव षते्रावािी वाभयदानमक ऩमासलयण जफाफदायी (CER) मोजना 

मा प्रकल्ऩाची प्रस्तावलत क्रकॊभत रु. 1500 राख आशे. अळा प्रकाये, CER नयवाय 1.00 % र्मशणजचे 15 राख 
ऩमाुलयण वयधायणेवाठी खच ु केरे जातीर. वाभयदानमक ऩमाुलयण जफाफदायी (C.E.R.) वाठी अथवुॊकल्ऩीम 
तयतदूीवश कृती आयाखडा टेफर 8.1 भध्मे प्रदान केरा आशे. 

टेफर 8.1 

वाभयदानमक ऩमासलयण उत्तयदानमत्ल अथसवॊकल्ऩीम तयतयदीॊवश कृती मोजना 
अनय क्र. प्रभयख खचस भशत्लाची खचस कयालमाची 

यवकभ (रु. (राख) भध्मे) 
1 भटशरा वषभीकयण: लळलणकाभावाठी लळराई भळीन आझण वषभीकयण 

प्रलळषण कें द्राची स्थाऩना आझण वलतयण. 
0.75 

2 लैद्मकीम 
a) वलवलध लैद्मकीम वॊस्था/रुग्णारमाॊना लैद्मकीम ननदान उऩकयणाॊवाठी 

मोगदान. 
b) रुग्णलाटशका कष आझण आयोग्म कें द्राची स्थाऩना. 

5.25 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 
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अनय क्र. प्रभयख खचस भशत्लाची खचस कयालमाची 
यवकभ (रु. (राख) भध्मे) 

3 कृऴी: गयजू ळेतकऱ्माॊना त्रफमाणे, खते, माॊच े कृऴी दान, लवॊचन वयवलधाॊवाठी 
आचथकु भदत ल गयजू ळेतकऱ्माॊवाठी ळेततऱे फाॊधणे. 

3.75 

4 वॊयषणमोजनेच्मा वयवलधा: 
a) वौय ऩथटदले फवलणे. 
b) धानोये आझण वोरू माॊना कचया डब्फे वलतयण प्रदान कयणे आलश्मक 

आशे. 
c) गालाॊभध्मे घन आझण द्रल कचया व्मलस्थाऩन (SLWM) वयरू करून 

स्लच्छता वयधायणे. 

5.25 

एकूण 15.00 
 

9 .0  ऩमासलयणीम ककॊभत राब वलश्रेऴण                

भेवव ुआळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेडने लरक्वलड पॉर्ममयरेुळनच्मा उत्ऩादनावाठी 600 TPA त े 1080 TPA, ऩालडय 
पॉर्ममयरेुळन 600 TPA त े 700 TPA, केटामन  एववचेंज येझझन्व 300 त े 3000 TPA ऩमतं , फामोवाइड 24 
TPA त े 360 TPA, डडस्ऩवटं्व 24 TPA त े360 TPA, फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट्व 12 TPA त े240TPA आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामने 1200 TPA, गट िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल धानोये, तारयका 
खेड, ऩयणे, भशायाष्ट्र- 412105 वलस्तारयत कयण्माचा प्रस्ताल टदरा आशे.  

ऩामाबतू वयवलधाॊच्मा उऩरब्धतवेश वॊयषणमोजनेच्मा वल ुभरूबतू आलश्मकता आशेत. आमन एववचेंज येक्जन्वच्मा 
उत्ऩादनात लाढ लाऩयकत्माुवाठी उऩरब्ध अवेर. त्मातनू देळाच्मा आचथकु वलकावारा नवकीच चारना लभऱेर; 
कोणतशेी भशत्त्लऩणू ुननभाुण न कयता ळाश्लत यीतीने प्रदेळ आझण रोकाॊच्मा जीलनाचा दजाु वलकलवत कयणे. 

ऩमासलयणीम भलू्म लाढ (जैलवलवलधता, वऩकाची उत्ऩादन, ईको-टय रयझभ)              

प्रस्तावलत वलस्तायावाठी प्रकल्ऩाची जागा येल्ले स्थानक, यस्त े आझण लामयभागाुळी जोडरेरी आशे. वॊलेदनळीर 
लनस्ऩती क्रकॊ ला दयलभऱु आझण रयप्तप्राम लनस्ऩती क्रकॊ ला प्राणी नाशी आशे, र्मशणून ननव्लऱ उत्ऩादक भलू्माच्मा 
फाफतीत ऩमाुलयणीम तोटा शोणाय नाशी. 

एकूण प्रकल्ऩ खच ु रु. 1500 राख आझण ऩमाुलयणीम व्मलस्थाऩन मोजना (EMP) अॊभरफजालणीलयीर खच ुमा 
अशलाराच्मा अध्माम 10 भध्मे वादय केरा आशे. भतू ुपामद्माॊव्मनतरयवत, प्रकल्ऩारा अनेक अभतू ुपामदे लभऱारे 
आशेत जवे की व्मयत्ऩन्न लामूॊचे क्रकभान उत्वजनु, शला, ध्लनी आझण ऩाणी ऩमाुलयणीम घटकाॊचा ऩमाुलयणालय 
कोणताशी प्रनतकूर ऩरयणाभ शोणाय नाशी. लमैक्वतक उद्मोग ऩमाुलयण व्मलस्थाऩनाची काऱजी घेतीर. प्रकल्ऩाच्मा 
स्थाऩनेभयऱे ऩरयवयात वाभाक्जक-आचथकु वलकाव शोईर आझण त्माद्लाये रोकाॊच्मा जीलनभानात वयधायणा शोईर. 
स्थाननक रोकाॊना योजगायाच्मा अचधक वॊधी उऩरब्ध शोतीर, लळलाम मा प्रकल्ऩाभयऱे देळाची अथवु्मलस्था 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 
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लाढण्माव भदत शोईर. मा प्रकल्ऩाभयऱे ळजेायच्मा ऩरयवयातीर स्थाननक रोकाॊना तात्ऩययत्मा आझण कामभस्लरूऩी 
नोकयीच्मा वॊधी उऩरब्ध शोणाय आशेत. उद्मोग व्मलस्थाऩनाचे गयणलत्ता, प्रभाण, तत्ऩयता, वययक्षषत वलतयण आझण 
3 M’S - भॎन, भलळन आझण भटेरयमर भॎनेजभेंट (भनयष्ट्म,भळीन आझण द्रव्म व्मलस्थाऩन)  द्लाये वलोत्तभ वेला 
मालय ऩणू ुरष कें टद्रत आशे. 

कामाुक्न्लत अवताना प्रकल्ऩाच्मा स्थाऩनेभयऱे केलऱ प्रदेळ, याज्मातच नव्शे तय बायतातीर उद्मोगाॊना उत्ऩादनाॊचा 
रषणीम ऩययलठा ननक्श्चतऩणे शोईर आझण देळाची आचथकु क्स्थती लाढण्माव भदत शोईर. 

प्रकल्ऩाभयऱे शोणाऱ् मा वलकावात्भक उऩिभाॊभयऱे देळाची अथवु्मलस्था लाढेर आझण उत्ऩादनाॊची लाशतकू ल कय, 
देळाच्मा वलकावावाठी अथवु्मलस्थेरा वशाय्मक माद्लाये याज्माची अथवु्मलस्था लाढण्माव भदत शोईर. 

10.0 ऩमासलयणीम व्मलस्थाऩन मोजना           

प्रनतकूर ऩरयणाभ कभी कयण्मावाठी ऩमाुलयणीम  व्मलस्थाऩन मोजना (EMP) तमाय कयण्मात आरी आशे. शे 
वध्माच्मा ऩमाुलयणीम ऩरयक्स्थती आझण ऩमाुलयणीम प्रबाल भलू्माॊकनालय आधारयत आशे. शा आयाखडा प्रकल्ऩ वयरू 
कयताना आझण नॊतय ऩमाुलयणीम भाऩदॊड तमाय कयणे, अॊभरफजालणी कयणे आझण त्माॊचे ऩयीषण कयण्मात भदत 
कयत.े 

ऩमाुलयणीम  व्मलस्थाऩन मोजना प्रदऴूकाॊलय उऩचाय आझण ननमॊत्रण प्रणारीची मोग्म आझण ऩययेळी अॊभरफजालणी 
कयण्मावाठी आझण ऩमाुलयण याखण्मावाठी व्मलस्थाऩनाच्मा मोजनेचे थोडवमात लणनु कयत.े माभध्मे शरयत ऩट्टा 
वलकलवत कयणे ल काभगायाॊची मोग्म वययषा, ध्लनी ननमॊत्रण, अक्ग्नवययषा मॊत्रणा आझण उऩाममोजना माॊचा वभालेळ 
आशे. 

EMP वािी अथसवॊकल्ऩीम तयतयदी 

लय लणनु केल्माप्रभाणे ऩमाुलयणीम  व्मलस्थाऩन मोजना अॊभरात आणण्मावाठी भेवव ुआळा येझझन्व प्रामव्शेट 
लरलभटेड च्मा व्मलस्थाऩनाने ऩययेळी अथवुॊकल्ऩीम तयतदू केरी आशे. वलस्तायानॊतय प्रकल्ऩाची एकूण क्रकॊभत 15.00 

कोटी अवनू  त्मात  EMP खचाुचा वभालेळ आशे. प्रकल्ऩावाठी EMP राग ूकयण्मावाठी रागणाया बाॊडलरी खच ु
अॊदाजे 355 राख रुऩमे आशे. ऩमाुलयण व्मलस्थाऩन मोजनेच्मा अॊभरफजालणीवाठी लावऴकु आलती खच ुरु. 123.5 

राख लाटऩ केरा जाईर. 
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11.0  वायाॊळ आझण ननष्कऴस            

लणसन केल्माप्रभाणे प्रकल्ऩाच्मा िऱक ललैळष्ट्मे रषात घेता.  ऩमासलयण, ताॊत्रत्रक ऩरै ूआझण 
आश्रथसक वॊबाव्मतचे्मा दृष्टीन ेप्रकल्ऩाचा वायाॊळ खारी ठदरेरा आशे; 

वल ुउऩिभ खाजगी औद्मोचगक जलभनीऩमतं भमाुटदत आशेत आझण प्रस्तावलत वलस्ताय प्रकल्ऩाभयऱे ऩमालुयणात 
कभीत कभी वॊबाव्म उत्वजनु कयण्माची ऩयलानगी आशे. अळा प्रकाये लातालयणालय  कोणत्माशी प्रकाये प्रनतकूर 
ऩरयणाभ शोणाय नाशी 

 वाॊडऩाण्माची ऩयनप्रकु्रिमा / ऩयनलुाऩय केरा जाईर. ळनू्म द्रल ननष्ट्कावनचे ऩारन केर ेजाईर. 

  वाॊड ऩाण्मालय ऩणूतु् वॊमॊत्राभध्मे उऩचाय केरा जातो.  प्रक्रिमा केरेरे वाॊडऩाणी शरयत ऩट्टा आझण 
फागकाभावाठी लाऩयरे जाईर. घयगयती कचया STP कड े ऩाठलरा जाईर आझण फागकाभात लाऩयरा जाईर. 

 शरयत ऩट्टा आझण लषृायोऩण लाढल्माने आलाज ऩातऱी कभी कयण्माव आझण लाम ू प्रदऴूण प्रनतफॊचधत 
कयण्माव आझण ऩरयवय वौंदम ुलाढवलण्मात भदत शोईर. 

 मालळलाम, ऩमाुलयणीम व्मलस्थाऩन मोजना अॊभरफजालणीद्लाये प्रदऴूण कभी कयण्माव भदत शोणाय आशे. 

 आवऩावच्मा गालाॊचा वलकाव कयण्मावाठी आझण षते्रातीर वलकाव आझण रोकाॊच्मा जीलनाची गयणलत्ता 
वयधायण्मावाठी औद्मोचगक वाभाक्जक प्रनतफद्धता(ऩलूी वीएवआय)  अळा धोयण ऩयढे काभ कयेर. 

 ऩमाुलयणीम ननमॊत्रण आझण देखयेखीच्मा उऩामाॊची क्रकॊभत भोजरी आशे  आझण बाॊडलर आझण आलतीची 
तयतदू व्मलस्थाऩनाद्लाये केरी गेरी आशे .  

 मा प्रकल्ऩाचा एकय णच  वकायात्भक ऩरयणाभ झारा आशे आझण तो वयभाये ~56 रोकाॊना प्रत्मष काभाच्मा 
दयर्ममान आझण अप्रत्मषऩणे ~60 रोकाॊना फाॊधकाभादयर्ममान योजगाय देईर, ज्माभयऱे रोकाॊचे जीलनभान 
वयधायण्माव भदत शोईर. 

 शा प्रकल्ऩ ननमाुतलबभयख अवल्माने अनतरयवत बाॊडलरी गयॊतलणयकीभयऱे याष्ट्रीम नतजोयीत बय ऩडरे आझण 
भशवरू ननलभतुी आझण लाढील ऩयकीम चरन कभाईच्मा दृष्ट्टीने भलू्मलधनु शोईर. 

 कभचुायी, कॊ ऩनी आझण षेत्र प्रत्मष / अप्रत्मषऩणे राबाक्न्लत शोतीर. 

ननष्कऴस: 

अळा प्रकाये वकायात्भक ननष्ट्कऴ ु काढरा मेईर की उऩाममोजनाची अॊभरफजालणी झाल्मानॊतय ळभन उऩाम, 

ऩमाुलयण व्मलस्थाऩन ल देखयेख मोजनानयवाय, M/s. ARPL वाभान्म वॊचारनाचा वलस्ताय झाल्मानॊतय ऩमाुलयणालय 
भशत्त्लऩणू ु प्रबाल ऩडणाय नाशी आझण स्थाननक ऩातऱीलयीर आचथकु लाढीवश स्थाननक रोकाॊवाठी प्रकल्ऩ 
राबदामक ठयेर. 



 

लरक्वलड पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  1080 TPA, ऩालडय पॉर्ममयरेुळन 600 TPA ते  700 TPA, 

केटामन एववचेंज येझझन्व 300 TPA ते  3000 TPA, फामोवाइड 24 TPA ते 360 TPA, 

डडस्ऩवटं्व 24 TPA ते  360 TPA , फ्रोवमयरेटटॊग एजॊट 12 TPA ते 240TPA ऩमतं आझण 
नव्माने जोडरेरी ऑइर पील्ड यवामन े1200 TPA (ऩाणी आझण वाॊडऩाणी प्रक्रिमा – येलवन्व 
आझण यवामने ननलभतुी) च्मा प्रस्तावलत वलस्ताय गट  िभाॊक 227/2, आऱॊदी भयकर योड, गाल 
धानोये, तारयका खेड, क्जल्शा ऩयणे, भशायाष्ट्र – 412105 मेथे, कयीता ऩमाुलयणीम प्रबाल भूल्माॊकन 

भेववस आळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेड 
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12.0  वल्रागायाॊचा ऩरयचम 

भेवव ुआळा येझझन्व प्रामव्शेट लरलभटेडने च्मा प्रस्तावलत प्रकल्ऩावाठी ऩमाुलयणीम  अभ्माव भेवव ुअॎनाकॉन रॎफोयेटयीज 

प्रामव्शेट लरलभटेड, नागऩयू (M/s ALPL) द्लाये केर ेगेरे. अॎनाकॉन ची स्थाऩना 1993 भध्मे वलश्रेऴणात्भक चाचणी 
प्रमोगळाऱा र्मशणून झारी आझण आता भध्म बायतातीर ऩमाुलयण आझण अन्न चाचणी प्रमोगळाऱेद्लाये वभचथतु एक 

अग्रगण्म ऩमाुलयण वल्रागाय कॊ ऩनी आशे. M/s ALPL शा वयकायी वॊस्थाॊतीर अनयबली भाजी ळास्त्रसाॊचा आझण 

वलऴमातीर कौळल्मावश चभकदाय कायकीदीतीर उत्कृष्ट्ट तरुण ळास्त्रसाॊचा वभशू आशे. ऩमाुलयणीम अभ्माव कयण्मावाठी 
ऩमाुलयण आझण लन भॊत्रारम, नली टदल्री माॊनी वेवटय िभाॊक '21' वाठी शे्रणी 'A' वल्रागाय र्मशणून भान्मता टदरी आशे 

आझण भान्मता प्रभाणऩत्र िभाॊक- NABET/EIA/1922/RA 0150 टदनाॊक 03 पेब्रयलायी 2020 ज े 30 वप्टेंफय 2022 ऩमतं 

लधै आशे. 

 


