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कायिकारी सारांश 

1 प्रस्तावना  

सीताराम महाराि साखर कारखाना (खडी) कल. (SMSKL), गट क्र. क्र. ७९८ /१ ,७९८ /२ ,७८० /२ /१ ,७९५ /२ ,७९७ 

/२ ,७९७ /३ ,७९३ /१ ,७९३ /२ ,७९४ /१ ,७९४ /२ ,७८५ /१ ,२५ खडी, ता.पांढरपूर, किल्हा- सोलापूर नोांिणी क्र. 

U15424PN1999PLC013656 येथे स्टथथत आहे.आहे 

कारखान्याच्या के्षत्रामधे्य उसाची उतृ्कष्ट क्षमता आहे आकण र्ा भागात कपकवलेला ऊस सुक्रोि सामग्रीने समृद्ध आहे. 

ऊस गाळप क्षमता २५०० टीसीर्डी वरून ५००० टीसीर्डी, सह-उत्पािन ऊिाय प्रकल्प १० मेगावॉट वरून १८ मेगावॉट 

आकण ११0 के एल पी डी आसवानी प्रकल्प स्थापना, ११० के एल पी डी रेस्िफाइड स्िररट /ई एन ए /इथेनॉल 

"सी"/"बी" हेवी मोलॅकसस/ कसरप कच्चा माल म्हणून वापरला िाईल. आसवानी प्रकल्पासाठी लागणारा कच्चा माल 

स्वतःच्या साखर कारखान्यापासून घेतला िाईल. 

प्रस्ताकवत आसवानी प्रकल्प बािारातील मागणीनुसार आकण रेस्िफाइड स्िररट/ ई एन ए /इथेनॉलच्या उत्पािनासाठी 

कच्च्च्या मालाच्या उपलब्धतेनुसार हांगाम आकण ऑफ-सीझनमधे्य स्वत:चे कसरप/ सी"/"बी" हेवी मोलॅकसस / कसरप 

वापरेल. कमाांड के्षत्रामधे्य पुरेशा कसांचन सुकवधा आहेत/ प्रस्ताकवत आस्थापनाांना सातत्यपूणय ऊस पुरवठा करण्याची 

क्षमता आहे. 

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

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

बार्ोकमथेनेशनवर आधाररत, त्यानांतर एमईई आणि कोरडे करून मौल्यवान उप-उत्पािन (म्हणिे पोटॅश समृद्ध खत) 

तर्ार केले िाईल 

प्रस्ताकवत प्रकल्पासाठी एककत्रत भाांडवली गुांतवणूक रु. ३१९.१९  कोटी आहे 

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

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

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

केला आहे. 
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1.1 प्रकल्पाचे स्थान  

प्रकल्पाच्या कवभागाची ठळक वैकशष्ट्ये अशी आहेत- 

तक्ता 1-1 प्रकल्पाच्या कवभागाची ठळक वैकशष्ट्ये 

अ. 

क्र.. 
िैलशष्ट्ये िििन 

1. अक्षाांश 17°33'8.92"उत्तर 

2. रेखाांश 75°17'8.44"पूवा 

3. एमएसएल वरील उांची 483 मी. 

4. िवळचा महामागय एस एच 161 (2 णक.मी.) 

5. िवळचे रेले्व से्टशन पांढरपूर (14 ककमी) 

6. िवळचे  हवाई बांिर सोलापूर (69 ककमी) 

7. िवळचे  शहर खडी (3.02 ककमी) 

8. िवळपास मानवी वस्ती t खडी (3.02 ककमी) 

9. सांरकक्षत के्षत्र 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

10 आरकक्षत िांगले 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

11 वन्यिीव अभर्ारण्य 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

12 पुरातत्व साइट 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

13 राज्य सीमा 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

14 सांरक्षण स्थापना 10 णकमीच्या आत काहीही नाही 

15 सरासरी पाऊस 679  णममी 
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2 प्रकल्पाचे िििन 

कवद्यमान रु्कनटच्या उत्पािन क्षमता तपकशल खाली किलेला आहेत. 

तक्ता 2-1 ववद्यमान आवि प्रस्ताववत उत्पादने उत्पादनाच्या प्रमािात 

अ. 

क्र. 
िििन लिभाग 

सध्याची 

क्षमता 

प्रस्तालित 

क्षमता 
एकूि क्षमता शेरा 

1. साखर कवभाग टीसीडी 2500 2500 5000  

2 सह वीिकनकमयती प्रकल्प मेगावॉट 10 8 18  

3. णिस्टिलरी कवभाग केएलपीडी 0 110 110  

 

रेस्टिफाईि स्टस्पररट ककां वा 

केएलपीडी 

0 110 110 एका वेळी 
फक्त एक 
उत्पादन 

इ.एन. ए ककां वा 0 110 110 

इथॅनॉल 0 110 110 

2.1 स्रोत आवश्यकता आवि पायाभूत सुववधा 

अ) भूमी वापराचा तपशील- 

कारखान्यात एकूि के्षत्रफळ 15.78 हेिर आहे, त्यापैकी 5.20 हेिर के्षत्र कहरवा पट्टा( ग्रीन बेल्ट) णवकासासाठी 
वापरला जाईल. खाली एक णवसृ्तत के्षत्र बे्रकअप णदले आहे 

तक्ता 2-2 जलमनीचे िगीकरि 

अ. क्र. िििन के्षत्र चौरस  % के्षत्रफळ 

1 बाांधलेले   

2 रस्त्याखालील के्षत्र    

3 कहरवा पट्टा के्षत्र    

4 पाणकिं ग के्षत्र   

5 ररक्त के्षत्र   

 एकूि भूखांि के्षत्र 15.78 100.00 

 

ब) आवश्यक वीज  

साखर, सह वीजननलमिती आणि आसवानी यनुनटसाठी ववजेची गरज 14.5 मेगावटॅ असेि जी 18 मेगावटॅच्या सह 
वीजननलमिती प्रकल्पामधून पिूि केिी जाईि  
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क) पाण्याची आवश्यकता 

औद्योलगक वापरासाठी: 

माणगांगा निी ही कारखान्याच्या कठकाणापासून सवायत िवळील ३.५ ककमी अांतरावर आहे, िी पाण्याचा मुख्य स्त्रोत 

आहे.  

साखर कवभाग – साखर रु्कनट शून्य पाण्याच्या गरिाांवर काम करते आकण को-िनरेशन पॉवर प्ाांटची पाण्याची गरि 

साखर रु्कनटमधून उपलब्ध अकतररक्त कां डेने्सट आकण बॉर्लर मेक-अप उदे्दशासाठी आणखी 140 m3/किवस 

ताज्यापासून पूणय होते. साखर कवभागाचे तपशीलवार पाणी बिेट तक्ता 2.3 मधे्य िशयकवले आहे 

णिस्टिलरी णवभाग - कडस्स्टलरी कवभागासाठी बाष्पीभवक कां डेने्सटच्या पुनवायपरामुळे पाण्याची गरि 331 मी3 /किवस 

असेल. कडस्स्टलरी रु्कनटचे तपशीलवार पाणी बिेट तक्ता 2.4 ते तक्ता 2.6 मधे्य िाखवले आहे. 

घरगुती वापरासाठी: 

सध्या घरगुती उदे्दशाने पाण्याची आवश्यकता 30 मी3 / किवस आहे,  

टीप:- 

अशा प्रकारे, उद्योगाची शुद्ध शुद्ध पाण्याची गरि 501केएलडी (औद्योकगक 471 केएलडी, घरगुती 30 केएलडी) आहे. 

आवश्यक पाणी माणगांगा निीतून कमळते. राज्य पाटबांधारे कवभागाकडून आवश्यक परवानगी आधीच घेतली आहे. 
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आिश्यक पाण्याची गिना  (साखर व णवभाग  

तक्ता 2-3 वॉटर बजेट साखर ववभाग 

अ. 

क्र. 
विणन 

पाण्याची आवशकता (मी3 

/ लििस) 

वापर/नुकसान  
(मी3 / लििस) 

पुन्हा वापर/पुनप्राणप्ती 
(मी3 / लििस) 

साांडपाण्याचा उगम (मी3 / लििस) 

स  प्र ए स  प्र ए स  प्र ए स  प्र ए 

घरगुती 

1 घरगुती 30 -- 30 6 -- 6 -- -- -- 24 -- 24 

औद्योवगक 

1 बॉयलर 68 टी.पी.एच 1570 -- 1570 80 -- 80 1470 -- 1470 20 -- 20 

2 प्रस्ताकवतबॉयलर 17 टी.पी.एच -- 393 393 -- 20 20 -- 365 365 -- 8 8 

3 प्रस्ताकवतबॉयलर 25 टी.पी.एच -- 575 575 -- 30 30 -- 535 535 -- 10 10 

4 िी.एम. प्ाांट 80 60 140 65 50 115 -- -- -- 15 10 25 

5 प्रणियेसाठीचे पािी 90 90 180 11 11 22 -- -- -- 79 79 158 

6 उपकरिे स्वचे्छतेसाठी 30 30 60 -- -- 0 -- -- -- 30 30 60 

7 एअर कॉमे्प्रसर & पांप 40 40 80 05 05 10 35 35 70 -- -- -- 

8 कां िेन्ससा  वॉटर -- -- -- -- -- 0 500 500 1000 

सवय कां डेन्सर पाण्याचा प्रस्ताकवत 

सीपीरू्मधे्य प्रकक्रर्ा केला िाईल 

आकण प्रकक्रर्ा पाणी म्हणून पुनवायपर 

केले िाईल. 

9 से्प्र प ांि ब्लोव िाउन 500 500 1000 250 250 500 -- -- -- 250 250 500 

10 कुकलांग टॉवर ब्लोव िाउन 150 150 300 80 80 160 -- -- -- 70 70 140 

11 कॉलनी फायर फायणटांग व गािाणनांग 50 50 100 50 50 100 -- -- -- -- -- -- 

12 
अणधक सांके्षपन पुनप्रााप्ती (एके्सस 
कां िेने्सट) 

-- --  -- --   500 500 1000 -- -- -- 

एकूि 2510 1888 4398 541 496 1037 2505 1935 4440 464 457 921 
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नो ांद:  
स - वतिमान 2500 टीसीर्डी आणि 10 मेगावॉट सह वीजननलमिती प्रकल्प 

प्र - 2500 टीसीर्डी आणि 8 मेगावटॅ सह वीजननलमिती प्रकल्प ववस्तार 
ए - एकूि 4000 टीसीर्डी आणि 18 मेगावटॅ सह वीजननलमिती प्रकल्प 
1. सध्या 60 टी.पी.एच क्षमतचेे एक बॉयिर स्थावपत केि ेआहे जे 68 टी.पी.एच पयतं शे्रिीसधुाररत केि ेजाईि 

2. प्रस्ताववत ववस्तारानतंर 1*17 टी.पी.एच आणि 1*25 टी.पी.एच बॉयिर स्थावपत केि ेजातीि 

3. DM पिांटसाठी फक्त 140 मी 3/किवस आणि घरगतुी कारिासाठी 30 मी 3/किवस पाण्याची गरज आहे. अशा 
प्रकारे एकूि ताज्या पाण्याची आवश्यकता 170 मी 3/किवस असेि. 

• वापर/तोटा आणि ननमािि होिारे अनंतम सांर्डपािी हे प्रमाि आहे (1037+921) = 1958 मी 3/किवस 

• उपिब्ध अनतररक्त कंर्डने्सेट आणि कंर्डने्सर पािी 2000 m3/दिवस आहे. अशा प्रकारे पनुवािपरासाठी उपिब्ध 

असिेिे अनतररक्त पािी समुारे 1958 – 2000 = - 42 मी 3/किवस असेि 
.कनव्वळ पाण्याची बचत: 

i) औद्योगगक उद्देश: 4398-4440 = - 42 मी 3/किवस. 

साखर यनुनटमधून अनतररक्त कंर्डने्सेट उपिब्ध असल्याने, साखर यनुनटसाठी पाण्याची गरज भासिार नाही. 
सह-ननलमितीसाठी 140 मी 3/किवस ताज ेपािी बॉयिर मेक-अपसाठी र्डीएम पिांट वॉटर म्हिून घेतिे जाईि. 

घरगतुी कारिासाठी ताज्या पाण्याची आवश्यकता 30 मी 3/किवस असावी. अशा प्रकारे साखर आणि सहननलमिती 
यनुनटसाठी ताज्या पाण्याची एकूि आवश्यकता 170 मी 3/किवस असेि. 

42 मी 3/किवस जािा रक्कम वाचवविी जात,े जी बागकाम, लसचंन आणि डर्डजस्टिरी ऑपरेशन इत्यािीसाठी वापरिी 
जाईि. 

ii) घरगतुी उद्देश: सध्या पाण्याची गरज 30 मी 3/किवस आहे, प्रस्ताववत ववस्तारानतंर अनतररक्त पाण्याची गरज 

नाही. 

सांर्डपािी ननलमिती: 

i औद्योगगक - 921 मी 3/किवस यापकैी साखरेचा सांर्डपािी - 218 मी 3/किवस, फवारिी तिावातीि सांर्डपािी - 
500 मी 3/किवस आणि को-जनरेशन पॉवर पिांटच ेसांर्डपािी 203 मी 3/किवस (त्यापैकी 38 मी 3/किवस बॉयिर 
ब्िो-र्डाउन, 140 मी 3/किवस कूलिगं टॉवर ब्िो-र्डाउन आणि 25 मी 3/किवस र्डीएम पिाटं ररजेक्ट). 

ii घरगतुी - 24 मी 3/किवस 
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वडस्टिलरी ववभाग 

I. सी मोलॅकसस आधाररत  

तक्ता 2-4 वॉटर बजेट णिस्टिलरी णवभाग (सी मोिॅलसस आधाररत) 

अ. 

क्र. 
विणन 

पाण्याची 
आवशकता (मी3 

/ किवस) 

वापर/नुकसान 

 (मी3 / किवस) 

पुन्हा 
वापर/पुनप्राणप्ती 
(मी3 / किवस) 

साांडपाण्याचा उगम आलि उपचार 

साांडपाण्याचा उगम 

सीपीयूमधे्य 

सांर्डपाण्यािर 

प्रलिया केिेिे 

साांडपािी 

1 प्रणियेसाठीचे पािी 1100 -- 
एव्हपोरेटर 
कां डेन्सट 

िेंटवॉश – 176 -- 176 

िेंटलीस – 220 220 00 

2 
कूणलांग टॉवर मके-उप 
वॉटर 

210 155 -- 55 55 00 

3 फेरमेंटर वॉणशांग 40 -- -- 40 40 00 

4 एव्हपोरेटर कां िेन्सट -- -- 704 -- -- -- 

5 
कां डेनसेट पॉकलकशांग 

रु्कनट 
-- -- 315 -- -- -- 

एकूि 1350 155 1019 491 345 176 
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टीपः  

साखर ववभागामधून वाफ घेतिी जाईि   

एनईरोकबक डार्िेस्टर नांतर एमईईनांतर 176 मी3 / किवस घन सांककलत िेंटवॉश तर्ार केले िातील. (कच्चा 

िेंटवॉश प्रमाण - 880) 

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

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

होते. 

नो ांद:  
 णनव्वळ (नेट) पाण्याची आवश्यकता: : 1350-1019 = 331 मी3 / किवस 

तयार होिारे सांर्डपािी: 491 मी3 / किवस पैकी िेंटवॉश - 176 मी3 / किवस, िेंटलीस - 220 मी3 / किवस, 

फमेन्ट्र वॉकशांग वेस्ट -40 मी3 / किवस, आकण कूकलांग टॉवर मधून तर्ार होणारे साांडपाणी – 55 मी3 / किवस. 

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

आकण प्रकक्रर्ा केलेले साांडपाणी प्रकक्ररे्मधे्य पुनवायपर केले िाईल. 

एकाग्र केलेल्या िेंटवॉशवर बार्ोमेथेनेशन आकण त्यानांतर एमईई आकण त्यानांतर कोरडे करून कोरड्या 

पावडर/गॅ्रनु्यलमधे्य (पोटाश समृद्ध पावडर/खत) रूपाांतररत केले िाईल. 
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II. बी हेवी मोलॅकसस आधाररत  

तक्ता 2-5 वॉटर बजेट णिस्टिलरी णवभाग (बी हेिी मोिॅलसस आधाररत ) 

अ. 

क्र. 
विणन 

पाण्याची 
आवशकता (मी3 

/ किवस) 

वापर/नुकसान 

 (मी3 / किवस) 

पुन्हा 
वापर/पुनप्राणप्ती 
(मी3 / किवस) 

साांडपाण्याचा उगम आलि उपचार 

साांडपाण्याचा उगम 

सीपीयूमधे्य 

सांर्डपाण्यािर 

प्रलिया केिेिे 

साांडपािी 

1 प्रणियेसाठीचे पािी 880 -- 
एव्हपोरेटर 
कां डेन्सट 

िेंटवॉश – 110 -- 110 

िेंटलीस – 220 220 00 

2 
कूणलांग टॉवर मके-उप 
वॉटर 

210 155 -- 55 55 00 

3 फेरमेंटर वॉणशांग 40 -- -- 40 40 00 

4 एव्हपोरेटर कां िेन्सट -- -- 550 -- -- -- 

5 
कां डेनसेट पॉकलकशांग 

रु्कनट 
-- -- 315 -- -- -- 

एकूि 1130 155 865 425 315 110 
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टीपः 

साखर ववभागामधून वाफ घेतिी जाईि   

एनईरोकबक डार्िेस्टर नांतर एमईईनांतर 110 मी3 / किवस घन सांककलत िेंटवॉश तर्ार केले िातील. (कच्चा 

िेंटवॉश प्रमाण - 660) 

कच्चा िेंटवॉशमधील घनद्रवे्य 8 ते 10% विनाच्या प्रमाणात असू शकतात, बायो णमथेनेटेि स्पेंट वॉशमधे्य घन 

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

होते. 

नो ांद:  
 णनव्वळ (नेट) पाण्याची आवश्यकता: : 1130-865 = 265 मी3 / किवस 

तयार होिारे सांर्डपािी: 425 मी3 / किवस पैकी िेंटवॉश – 110 मी3 / किवस, िेंटलीस - 220 मी3 / किवस, 

फमेन्ट्र वॉकशांग वेस्ट -40 मी3 / किवस, आकण कूकलांग टॉवर मधून तर्ार होणारे साांडपाणी – 55 मी3 / किवस. 

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

आकण प्रकक्रर्ा केलेले साांडपाणी प्रकक्ररे्मधे्य पुनवायपर केले िाईल. 

एकाग्र केलेल्या िेंटवॉशवर बार्ोमेथेनेशन आकण त्यानांतर एमईई आकण त्यानांतर कोरडे करून कोरड्या 

पावडर/गॅ्रनु्यलमधे्य (पोटाश समृद्ध पावडर/खत) रूपाांतररत केले िाईल. 
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III. उसाचा रस (शुगरकेन जू्यस) / एकिटिेिा उसाचा रस (कॉन्सन्ट्र ेटेर्ड शुगरकेन जू्यस) यािर आधाररत 

तक्ता 2-6 वॉटर बजेट णिस्टिलरी णवभाग (शुगरकेन जू्यस / कॉन्सन्ट्र ेटेर्ड शुगरकेन जू्यस) 

अ. 

क्र. 
विणन 

पाण्याची 
आवशकता (मी3 

/ किवस) 

वापर/नुकसान 

 (मी3 / किवस) 

पुन्हा 
वापर/पुनप्राणप्ती 
(मी3 / किवस) 

साांडपाण्याचा उगम आलि उपचार 

साांडपाण्याचा उगम 

सीपीयूमधे्य 

सांर्डपाण्यािर 

प्रलिया केिेिे 

साांडपािी 

1 प्रणियेसाठीचे पािी 715 -- 
एव्हपोरेटर 
कां डेन्सट 

िेंटवॉश – 77 -- 77 

िेंटलीस – 143 143 00 

2 
कूणलांग टॉवर मके-उप 
वॉटर 

150 110 -- 40 40 00 

3 फेरमेंटर वॉणशांग 40 -- -- 40 40 00 

4 एव्हपोरेटर कां िेन्सट -- -- 595 -- -- -- 

5 
कां डेनसेट पॉकलकशांग 

रु्कनट 
-- -- 223 -- -- -- 

एकूि 905 110 718 300 223 77 

.  
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साखर ववभागामधून वाफ घेतिी जाईि   

एनईरोकबक डार्िेस्टर नांतर एमईईनांतर 77 मी3 / किवस घन सांककलत िेंटवॉश तर्ार केले िातील. (कच्चा िेंटवॉश 

प्रमाण - 572) 

नो ांद:  
 णनव्वळ (नेट) पाण्याची आवश्यकता: : 905-718 = 187 मी3 / किवस 

तयार होिारे सांर्डपािी: 300 मी3 / किवस पैकी िेंटवॉश – 77 मी3 / किवस, िेंटलीस - 143 मी3 / किवस, 

फमेन्ट्र वॉकशांग वेस्ट -40 मी3 / किवस, आकण कूकलांग टॉवर मधून तर्ार होणारे साांडपाणी – 55 मी3 / किवस. 

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

आकण प्रकक्रर्ा केलेले साांडपाणी प्रकक्ररे्मधे्य पुनवायपर केले िाईल. 

एकाग्र केलेल्या िेंटवॉशवर बार्ोमेथेनेशन आकण त्यानांतर एमईई आकण त्यानांतर कोरडे करून कोरड्या 

पावडर/गॅ्रनु्यलमधे्य (पोटाश समृद्ध पावडर/खत) रूपाांतररत केले िाईल. 
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तक्ता 2-7 कारखान्याची पाण्याची आिश्यकता ि सांर्डपािी लनलमिती 

अ. 

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

1. साखर लिभाग 

 

साखर कवभागासाठी 140 ची डीएम प्ाांटची पाण्याची 

गरि आकण 30 ची घरगुती पाण्याची आवश्यकता 

वगळता साखर कवभागासाठी शून्य पाण्याची 

आवश्यकता आहे. अशा प्रकारे एकूण पाण्याची 

आवश्यकता 170 असेल 

पाण्याची बचत - 42 (ऊसाच्या रसातून िास्त 

कां डेने्सटमुळे) 

921 

साखरेपासून तर्ार होणारे 218 

से्प्र पॉन्ड पासून  तर्ार होणारे 500 

 
सहवीिकनकमयती प्रकल्पामधून तर्ार 

होणारे 
203 

2. लर्डस्टििरी लिभाग 

ए 

सी मोलॅकसस आधाररत 

331 491 

 

कॉन्सन्ट्र ेटेड िेंटवॉश 176 

िेंटलीस 220 

इतर साांडपाणी 95 

 ककां वा 

बी 

बी हेवी मोलॅकसस आधाररत 

265 425 

 

कॉन्सन्ट्र ेटेड िेंटवॉश 110 

िेंटलीस 220 

इतर साांडपाणी 95 

 ककां वा 

सी 

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

187 300 

 

कॉन्सन्ट्र ेटेड िेंटवॉश 77 

िेंटलीस 143 

इतर साांडपाणी 80 
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टीपः अ)डीएम प्ाांटचे साांडपाणी, ककण्वन धुण्याचे कचरा, बॉर्लर ब्लो-डाऊन साांडपाणी आकण कूकलांग टॉवरच्या 

साांडपाणी उत्पािनावर इतर पातळ झालेल्या साांडपाणीचा समावेश आहे. 

ब) िेंटवॉश साठवण्याची टाकी 

1) कॉन्सन्ट्र ेटेड िेंटवॉश 176  मी3 / किवस- 30 किवस साठवण्याची क्षमता = 176*30 = 5300 मी3 

2) कच्च्च्या िेंटवॉशचे प्रमाण= 880 मी3 / किवस, 7 किवस साठवण्याची क्षमता= 880*7=6200 मी3 

र्ड) हिा उत्सजिन व्यिस्थापन 

1*68 टीपीएच आकण 1*17 टीपीएच बॉर्लरसाठी बॅगॅसचा इांधन म्हणून वापर केला िाईल आकण बॅगॅसची आवश्यकता 

927.5 मे.टन / णदवसाला असेल. बगॅस आकण बार्ोगॅसचा वापर प्रस्ताकवत 1*25 टीपीएच बॉर्लरसाठी इांधन म्हणून 

केला िाईल. मोसमात 242 मे.टन / णदवसाला चा बगॅस आकण 14300 मी3 / णदवसाला चा बार्ोगॅस वापरला िाईल. 

हवेचे उत्सियन कनर्ांकत्रत करण्यासाठी प्रस्ताकवत 1*17 टीपीएच आकण 1*25 टीपीएच बॉर्लरसाठी 55 मीटर उांचीचा 

एक सामान्य सॅ्टक आकण एपीसी उपकरण म्हणून इ एस पी प्रिान केला िाईल. 

तक्ता  2-8  लिद्यमान तसेच प्रस्तालित केिेल्या बॉयिर आलि त्यातीि एपीसी उपकरिांचा तपशीि 

अ. 

क्र. 

िॅक (लचमिी) जोर्डिेिी 

आहे 
इंधनाचा प्रकार 

उंची 

(लम) 

एलपलस 

पद्धत 
शेरा 

अपगे्रडेशन नांतर सध्याची स्थापना 

1 बॉयलर 68 टी.पी.एच बगॅस 60 इ एस पी प्रिान केले आहे  

प्रस्ताकवत स्थापना 

1 बॉयलर 17 टी.पी.एच बगॅस  

55  इ एस पी 

ईएसपी प्रिान केला 

िाईल 
2 बॉयलर 25 टी.पी.एच 

बगॅस ककां वा बार्ो 

गॅस 

इ) घनकचरा व्यिस्थापन 

अ) घातक नसलेले घनकचरा तपशील 

ब). घातक कचरा 

तक्ता 2-9 धोकािायक नसिेल्या कचऱ्याची मालहती आलि त्याची लिले्हिाट िािण्यासाठी तपशीि 

अ. 

क्र. 

कचऱ्याचे 

िििन 
प्रमाि 

संकिन आलि लिले्हिाट 

िािण्याची पद्धत 

 हंगामात सिि बॉयिरसाठी इंधन म्हिून बगॅस 

1. 

फ्लार् / बॉर्लर 

अँश 

 

बॉयलर 68 टी.पी.एच – 267.12 मेकटरक टन/ 

मकहना 
तर्ार केलेली राख वीट 

उत्पािकाला कवकली िाईल / 
बॉयलर 17 टी.पी.एच – 66.78 मेकटरक टन/ मकहना 
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अ. 

क्र. 

कचऱ्याचे 

िििन 
प्रमाि 

संकिन आलि लिले्हिाट 

िािण्याची पद्धत 

बॉयलर 25 टी.पी.एच – 87.12 मेकटरक टन/ मकहना पे्रसमड कमसळून खत म्हणून 

कवकली िाईल 

2 बोांटम अँश 

बॉयलर 68 टी.पी.एच – 66.78 मेकटरक टन/ मकहना 

बॉयलर 17 टी.पी.एच – 16.69 मेकटरक टन/ मकहना 

बॉयलर 25 टी.पी.एच – 21.18 मेकटरक टन/ मकहना 

बिं हंगामात 25 टी.पी.एच बॉयिरसाठी इंधन म्हिून बगॅस 

1 
फ्लार् / बॉर्लर 

अँश 
बॉयलर 25 टी.पी.एच – 83.52 मेकटरक टन/ मकहना 

तर्ार केलेली राख वीट 

उत्पािकाला कवकली िाईल / 

पे्रसमड कमसळून खत म्हणून 

कवकली िाईल 
2 बोांटम अँश बॉयलर 25 टी.पी.एच – 20.88 मेकटरक टन/ मकहना 

3. 
ईटीपी गाळ 

स्लि 
300 मेकटरक टन/ वषय ईटीपी गाळ व पे्रसमड हे खत 

म्हणून कवकले िाईल. 
4. पे्रसमड 200 मेकटरक टन/ किवस 

इतर घनकचरा 

1. 
कागिाचा 

कचरा 
0.01 मेकटरक टन/ मकहना 

व्यस्क्तचकलतररत्या सांग्रकहत 

आकण कनरु्क्त केलेल्या 

कठकाणी सांग्रकहत आकण सॅ्क्रप 

कवके्रत्याांना कवकले िाते 
2. 

प्ास्स्टक 

कचरा 
0.01 मेकटरक टन/ मकहना 

 नगरपालिका घनकचरा 

1 
कवघटन  न 

होणारे 
3 मेकटरक टन/ मकहना 

सॅ्क्रप कवके्रत्याांकडे 

व्यस्क्तचकलतपणे गोळा केले 

आकण कवकले िाईल 

2 कवघटनशील 5मेकटरक टन/ मकहना खत म्हणून वापरले िाईल 

तक्ता 2-10 घातक कचरा लनलमिती आलि त्याची लिले्हिाट िाििे 

अ. क्र. िगि कचऱ्याचे िििन प्रमाि संकिन आलि लिले्हिाट िािण्याची पद्धत 

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

बैलगाड्याांसाठी वांगण म्हणून वापरावे 
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3  पयाििरिीय स्टस्थतीची आधाररेखा 

3.1 हवा पयाणवरि  

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

मकहन्याांच्या कालावधीत (माचय 2022 ते मे 2022) वातावरणीर् हवाई िेखरेख ठेवली गेली. प्रते्यक प्रिूषकाांमधील 

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

िाते, कनकालाांचा साराांश खाली किला आहे. 

1. पालटिकु्यिेट मॅटर (पीएम 10) 

पीएम 10 साठी िास्तीत िास्त, ककमान, सरासरी आकण 98 व्या शतकातील साांद्रता 45.3 ते 67.9 μg / एम 3 च्या 

शे्रणीमधे्य अभ्यास के्षत्रात नोांिकवली गेली. प्रकल्प साइट (कठकाण -1) रे्थे िास्तीत िास्त 98 पसयनटाइल एकाग्रतेची 

नोांि 67.62 mg / एम 3 आहे. पीएम 10 ची एकाग्रता 100 μg / एम 3 च्या सीपीसीबी मानक खाली आहे. 

2. पालटिकु्यिेट मॅटर (पीएम 2.5) 

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

98 व्या शतकातील साांद्रता 21.1-39.7 μg / एम 3 होती. सवायकधक 98 पसयनटाइल एकाग्रतेची नोांि 39.19 μg / 

एम 3 आहे िे प्रकल्प साइट (कठकाण -1) आहे. पीएम 2.5 ची एकाग्रता कवकहत मर्ायिेपेक्षा (60μg/m3 ) च्या खाली 

आहे. 

3. सल्फर र्डायऑक्साइर्ड (एसओ 2) 

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

98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य 11.1 ते 24.2 μg / एम 3 च्या शे्रणीमधे्य होते. सल्फर डार्ऑक्साईडचे कमाल 98 

पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य प्रोिेि साईट (कठकाण -1) 23.97 μg / एम 3 आहे. एसओ 2 ची एकाग्रता 80μg / 

एम 3 च्या कनधायररत मर्ायिेपेक्षा अगिी कमी आहे. 

4. नायटर ोजनचे ऑक्साईर्ड (NOx) 

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

िास्तीत िास्त, सरासरी आकण 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य 17.4-28.7 μg / एम 3 च्या शे्रणीत होते. प्रोिेि 

साईट (कठकाण -1) नार्टर ोिन ऑक्साईड्स (एनओएक्स) चे िास्तीत िास्त 98 पसयनटाइल एकाग्रतेचे मूल्य 26.21 

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

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

सरासरी आकण 98 % एकाग्रतेचे मूल्य 0.03-0.8 mg / एम 3 च्या शे्रणीमधे्य होते.. सीओची साांद्रता 4 कमलीग्राम / 

एम 3 च्या कनधायररत मर्ायिेपेक्षा अगिी कमी आहे. 

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

NAAQ मानकाांद्वारे कनधायररत परवानग्यानुसार आहे. 

3.1.1 प्रस्तालित लियाकल्पांचा हिेच्या गुििते्तिर प्रभाि 

सध्या हांगामात इांधन म्हणून 1169.5 MT/किवस बॅगॅसचे प्रमाण आवश्यक आहे आकण ऑफ-सीझनमधे्य 14300 

m3/किवस बार्ोगॅस आकण 1159.5 MT/किवस बॅगॅस आवश्यक आहे, म्हणून प्रस्ताकवत पररस्स्थतीतील इांधन प्रमाण 

लक्षात घेऊन हवेच्या गुणवते्तचा अांिाि लावला िातो. , ज्याचे पररणाम खालील तक्त्यामधे्य िशयकवले आहेत. IS 11255 

(भाग-1 ते 3 आकण भाग-7) नुसार स्त्रोत उत्सियन कनरीक्षणाद्वारे उत्सियन डेटा सांककलत केला िातो. खाली वणयन 

केल्याप्रमाणेच पररणाम. हे प्रिूषक उत्सियन िर र्ा ररसेप्टसयसाठी वाढीव GLC ची गणना करण्यासाठी AERMOD 

सॉफ्टवेअरमधे्य वापरले िातात. 

तक्ता  3-1 सॅ्टक र्ािी 

अ. क्र तपशील विणन 

ए  पॉईांट स्त्रोत (बॉयलरला िॅक सांलग्न  

1 
िॅक सांलग्न साखर णवभागासाठी बॉयलर 

2 
क्षमता 68  टीपीएच 17 टीपीएच 25 टीपीएच 

3 
इांधन प्रकार 

बगॅस बगॅस बगॅस व बार्ो गॅस 

4 
एकूि इांधन प्रमाि आवश्यक 

742 मेणटि क टन / 

णदवस 

185.5 मेणटि क टन / 

णदवस 

बगॅस 242 मेणटि क 

टन / णदवस 

बार्ो गॅस -14300 

14300 मी3 / 

णदवसाला 

5 
उांची िॅक 

60 मी. 

6 
व्यासाचा िॅक 

4 मी. 

7 
फू्ल गॅस टेम्प. 

120-135 से 

8 
फू्ल गॅस गती 

7.5-11  मी / से 

9 
णनयांणत्रत उपकरिे 

इ एस पी - 99% काढण्याची कायाक्षमता 
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10 
उत्सजान दर 

(गॅ्रम / सेकां द  

 
1 टीपीएम 

0.5671 

णनरीणक्षत एकाग्रता आणि इांधनावर आधाररत 

 2) NOx णनरीणक्षत एकाग्रता आणि इांधनावर आधाररत-7.6 

 
3) SO2 

णनरीणक्षत एकाग्रता आणि इांधनावर आधाररत-7.121 

 इांधन वैणशष्ट्ाांवर आधाररत बगॅस -1.9791 

11 राख सामग्री 6.4125 मेणटि क टन / णदवस 

12 तळाशी राख 1.2825 मेणटि क टन / णदवस (एकूि राखेच्या 20%  

13 उवाररत राख 5.13 मेणटि क टन / णदवस (एकूि राखेच्या 80%  

14 

सॅ्टक कडे िाणारी राख कू्यपीएम 

(ईएसपी काढून टाकण्याच्या 

कायाक्षमतेसह 99%  

0.0513 मेणटि क टन / णदवस (99% काढून टाकण्याच्या 

कायाक्षमतेसह  

15 सभोवतालचे तापमान 30 से 

बी  लाइन स्रोत (वाहन उत्सजान  

 
आवारात वाहन चालवण्याचा सरासरी वेळ 5 णम 

 
पररसरातील वाहनाांद्वारे अांतर 0.2 णकमी 

 
कू्यपीएम (गॅ्रम / सेकां द  

0.1045 

 
कू्यएनऑक्स (गॅ्रम / सेकां द  

1.1349 

 
कू्यसीओ (गॅ्रम / सेकां द  

0.5857 

3.2 पािी पयाणवरि 

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

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

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

घेण्यासाठी भौकतक आकण रासार्कनक मापिांडाांसाठी कवशे्लषण केले गेले 

तक्ता 3-2 िल कवशे्लषण पररणाम 

अ. क्र मापिंर्ड 
भूजल पािी भूतिािरीि पािी 

कमाि लकमान कमाि लकमान 

1 pH 7.30 7.50 7.30 7.44 

2 Dissolved Solids (mg/l) 416.2 478.6 314.6 391.4 
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3 Total Hardness (mg/l) 156.8 197.6 134.6 151.4 

4 Chlorides (mg/l) 86.4 111.9 78.9 90.2 

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

6 Sulphates (mg/l) 62.4 76.7 43.2 62.3 

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

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

फ्लोराईड साांद्रता वगळता आवश्यक एकाग्रतापेक्षा कमी आहे. 

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

र्ोग्य उपचारानांतर कपण्याच्या उदे्दशाने भूगभायतील पाणी वापरले िाऊ शकते. 

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

कपण्याच्या उदे्दशाने, पारांपाररक प्रकक्रर्ा सुचकवले. 

3.3  माती पयाणवरि  

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

कवशे्लषण केले गेले; पररणामाांचा साराांश खालीलप्रमाणे आहे 

 के्षत्रातील माती प्रामुख्याने णचकिमाती आहे म्हिूनच पािी साठवण्याची क्षमता चाांगली आहे 

 अभ्यासाच्या शोधात असे किसून आले आहे की के्षत्रातील मातीचे पीएच 7.20 ते 7.50 िरम्यान आहे िे 

तटस्थ ते ककां कचत क्षारीर् मातीचे सूचक आहे. 

  सवय कठकाणी नार्टर ोिनचे मूल्य 187.9 ते 324.9 कमकलगॅ्रम/ ककलोगॅ्रम िरम्यान बिलते. एस -7 कठकाणी 

नार्टर ोिनची िास्तीत िास्त एकाग्रता किसून आली. 

 प्रकत हेिर पोटॅकशर्म प्रमाण 64.2 ते 124.9 कमकलगॅ्रम/ ककलोगॅ्रम. आहे  

वरील कनष्कषाांच्या आधारे असा कनष्कषय काढता रे्तो की मातीच्या नमुन्याांची वगीकरण मातीच्या वगीकरणानुसार 

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

3.4 ध्वनी वातावरि  

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

वेगवेगळ्या कठकाणी कनरीक्षण केले गेले. 

लििसभराची गोगंाट पातळी (Leq)day   
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लनिासी के्षत्रः: सवय कनवासी कठकाणी किवसाची आवािाची पातळी 49.74 डीबी (ए) ते 51.23 डीबी (ए) च्या शे्रणीत 

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

औद्योलगक के्षत्र: प्रकल्पाच्या कठकाणी किवसा आवािाची पातळी 53.08 डीबी (ए) आहे 

रात्रीची गोगंाट पातळी (Leq)night  

लनिासी के्षत्रः: सवय कनवासी कठकाणी रात्रीच्या वेळेची ध्वनी पातळी 41.94 डीबी (ए) – 43.40 डीबी (ए) च्या शे्रणीत 

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

औद्योकगक के्षत्र: प्रकल्पाच्या कठकाणी रात्रीच्या वेळी आवािाची पातळी 43.18 डीबी (ए)) पाळली आहे 

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

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

इअर प्ग / मफ प्रिान केले िातील. 

3.5 अभ्यास के्षत्राचा िँर्ड िापर / िँर्ड कव्हर 

तक्ता 3-3 सामान्य भूमीचा िापर / अभ्यासाच्या के्षत्राच्या भू-आिरिात बिि  

जलमन िापर लकमी 2 मधीि के्षत्रफळ अभ्यास के्षत्राचा% 

बांधिेिे  521 1.66 

शतेजमीन 19697 21.53 

वन 155 0.49 

पर्डीक जमीन 10999 35.01 

पाणी सांस्था 44 0.14 

एकूण 31416 100 

3.6 पयाणवरिशास्त्र  आवि जैवववववधता 

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

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

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

 प्रकल्पाच्या अांमलबजाविी दरम्यान, णवद्यमान जैवणवणवधतेचे णनरीक्षि करिे आणि प्रकल्प उपिमाांच्या 

सांदभाात त्याच्या सुधारिा णकां वा अधोगतीचे वेळोवेळी णनरीक्षि केले पाणहजे. 

 पररसरातील काम करिाऱ्या सवा कामगाराांना उघड्यावर श च टाळण्यासाठी योग्य स्वच्छताणवषयक 

पररस्टथथती प्रदान केली पाणहजे कारि यामुळे केवळ आरोग्यालाच धोका णनमााि होत नाही तर आवारात 
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अनावश्यक ति वाढू शकतात. कमाचारी आणि कामगाराांनाही णशणक्षत केले पाणहजे आणि त्याबद्दल 

सांवेदनशील केले पाणहजे. 

 कचरा प्रणिया सुणवधाांची कायाक्षमता देखील वेळोवेळी लेखापररक्षिासाठी रेकॉिाच्या योग्य देखभालसह 

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

पाणहजे. 

 प्रकल्पाचे उपिम पयाावरिावर सवा सांभाव्य दुय्यम आणि तृतीय प्रभाव णवचारात घेतल्यानांतरच केले पाणहजेत 

आणि णवद्यमान पयाावरिावर पररिाम होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी शमन उपाय समाणवष्ट केले 

पाणहजेत. 

3.7 िोकशाही लकंिा सामालजक-आलथिक प्रोफाइि 

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

सकारात्मक पररिाम देते. प्रदूषि करिाऱ्या घटकाांमुळे होिारे नुकसान णवणवध पद्धती ांद्वारे कमी केले जाऊ शकते. 

युणनटने प्रणिया केल्यानांतर साांिपाण्याचा पुनवाापर केला आहे. सामाणजक आणि साांसृ्कणतक भेद्यता णनदेशाांक खूप 

कमी प्रणतसाद देते आणि लवणचकतेची पातळी उच्च बाजूला आहे. सांबांणधत काळात उद्योगाांमुळे आसपास राहिाऱ्या 

कुटुांबाांना अणधक सुणवधा णमळू शकतात 

.  
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4 ओळख, पूििसूचना आलि उपाययोजना 

साधारि 100 मजुराांना प्रकल्पाच्या थथापनेच्या टप्प्यात नवीन यांत्रसामग्री व प्ाांटची युणनट बसणवण्यामधे्य काम णदले 

जाईल. 

अ. ि पररणाम उपार् प्रभाव कमी करण्याचे उपाय 

1 धूळ श्वसन रोग सवा अांतगात रसे्त डाांबरीकरण केलेले आहेत धूळ 

वेगळे करिारे पािी णशांपित आहे, यांत्रसामग्रीच्या 

बैठकीचा वापर करा 

2 गोांगाट कमजोरी, ऐकिे, थकवा 

सांबांणधत आरोग्याच्या 

समस्या 

ध्वनी पातळी कमी करण्यासाठी ध्वणनक उपाय आणि 

सायलेन्सर पॅि प्रदान करणे. 

कामगाराांना वैयस्टक्तक सांरक्षिात्मक उपकरिे िेणे 

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

अनुलांब णवस्तार स्वीकारा आणि ऑपरेशनचे 

वेळापत्रक अणधकतम करणे 

4 वरची माती सुपीकतेचा नाश ग्रीन बेल्टच्या णवकासासाठी वापरा 

5 पािी बाांधकाम उपिम आणि 

णपण्यासाठी अणतररक्त पािी 

आवश्यक आहे 

र्ाांकत्रक कमस्क्सांग करून आकण टॅप ऐविी बाटल्याांचा 

उपर्ोग करून पाण्याची आवश्यकता कमी करा.  

6 साांिपािी साांि पाण्याचा चुकीचा वापर 

केल्याने पाण्याचे स्त्रोत 

आणि माती दूणषत होतात 

घरगुती साांडपाण्यावर रूट झोन तांत्रज्ञानावर 

आधाररत प्रकक्रर्ा केले िातील आकण साांडपाणी 

बागकामासाठी वापरले िाईल. 
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5 पयाियी लिशे्लषि (तंत्रज्ञान ि साइट) 

सीताराम महाराि साखर कारखाना (खडी) कल. (SMSKL), गट क्र. क्र. ७९८ /१ ,७९८ /२ ,७८० /२ /१ ,७९५ /२ ,७९७ 

/२ ,७९७ /३ ,७९३ /१ ,७९३ /२ ,७९४ /१ ,७९४ /२ ,७८५ /१ ,२५ खडी, ता.पांढरपूर, किल्हा- सोलापूर नोांिणी क्र. 

U15424PN1999PLC013656 येथे स्टथथत आहे.आहे 

कारखान्याच्या के्षत्रामधे्य उसाची उतृ्कष्ट क्षमता आहे आकण र्ा भागात कपकवलेला ऊस सुक्रोि सामग्रीने समृद्ध आहे. 

ऊस गाळप क्षमता २५०० टीसीडी वरून ५००० टीसीडी, सह-उत्पािन ऊिाय प्रकल्प १० मेगावॉट वरून  १८ मेगावॉट 

आकण ११७ के एल पी डी आसवानी प्रकल्प स्थापना, ११० के एल पी डी रेस्िफाइड स्िररट /ई एन ए /इथेनॉल 

"सी"/"बी" हेवी मोलॅकसस/ कसरप कच्चा माल म्हणून वापरला िाईल. आसवानी प्रकल्पासाठी लागणारा कच्चा माल 

स्वतःच्या साखर कारखान्यापासून घेतला िाईल. 

प्रकल्पाच्या कवकासासाठी प्रकल्प साइट सोर्ीस्करपणे स्स्थत आहे 

 सोलापूरपासून ६५ ककमी अांतरावर, िे किल्हा कठकाण आहे. 

 िवळील इतर महत्त्वाची शहरे आहेत 

 • खडी, 3.02 ककमी अांतरावर 

 • पांढरपूर हे उत्तर किशेतील कारखान्याच्या कठकाणापासून 14 ककमी अांतरावर सवायत िवळचे रेले्व से्टशन 

आहे 

 • सोलापूर कवमानतळ हे सवायत िवळचे कवमानतळ आहे 69 कक.मी. अांतरावर कारखाना स्थळापासून ENE 

किशेने 

 पर्ायवरण सेकटांग- 

 • स्थान -17°33'8.92"N आकण 75°17'8.44"E 

 • सवायत िवळचे गाव – खडी- NE किशेने 3.02 ककमी 

 • िवळचा राष्टर ीर् महामागय – SH161 – कमरि-साांगोला-पांढरपूर रोड- पकिम किशेने 2 ककमी 

 • सवायत िवळचे रेले्व से्टशन - उत्तर किशेला 14 ककमी अांतरावर पांढरपूर रेले्व से्टशन 

 • सवायत िवळचे कवमानतळ -सोलापूर - ENE किशेने 69 ककमी 

 • सवायत िवळची निी - मणगांगा निी - प्ॉट सीमेपासून SE किशेने 3.5 ककमी 

 • भूकां प – भूकां पीर् के्षत्र III 

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

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

अस्स्तत्वात असलेली िागा आस्थापनेसाठी र्ोग्य आहे. 
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6 पयाणवरि व्यिस्थापन कायििम 

तक्ता 6-1 पयाििरि व्यिस्थापन कायििम 

अ. 

ि 
घटक परािमूल्य िारंिारता स्थान 

1. 
वातावरिातील हवा 

गुिवत्ता 

PM10, PM2.5, SO2,and 

NOx 

24 तासाांनी , 

तै्रमाकसक 

5 स्थाने 

1 @ अपकवांड आकण 2 @ 

एकमेकाांना सॅ्टक @ 1200 

पासून डाउनकवांड किशाकनिेश 

प्रवेशद्वार आकण कनगयमन 

िरवािे िवळ 

2. 
णचमनीमधून  (िॅक) 

स्टथथर उत्सजान 
PM, SO2, NOx 

मकहन्यातून 

एकिा 

1 डीिी सेट सॅ्टक, 

2 बॉर्लर सॅ्टक 

3. 

पािी 
10500: 2012 नुसार 

पाण्याच्या गुणवते्तचे मापिांड 

मकहन्यातून 

एकिा 
कपण्याच्या पाण्याची कठकाणे 

साांिपािी (प्रकक्रर्ा 

आकण प्रकक्रर्ा न केलेले) 

pH, BOD, COD, TSS, 

Flow, TDS etc. 

मकहन्यातून 

एकिा 
ईटीपी इनलेट आकण 

आउटलेट 

4. ध्वनी 

किवस आकण रात्री पातळी 

समान आवाि पातळी- डीबी 

(ए) 

तै्रमाकसक ककां वा 

आवश्यकतेनुसार 

अनेकिा 

6 स्थाने 

अपकवन्ड आकण डाउनकवांड 

किशाकनिेश 

बॉर्लर िवळ आकण मुख्य 

गेट िवळ आकण ईटीपी. 

5. 

माती (मातीची सुपीकता 

तपासण्यासाठी 

गुणात्मक व 

पररमाणात्मक चाचणी / 

कवशे्लषण,) 

pH, Cation Exchange 

Capacity, Total 

Nitrogen, Phosphorous, 

Potassium, moisture, 

Permeability, 

Conductivity, Texture & 

structure, Organic 

carbon 

तै्रमाकसक ककां वा 

आवश्यकतेनुसार  

ग्रीनबेल्ट िवळ 1 

ईटीपी िवळ 1 

सांकमश्र नमुने प्रते्यक कठकाणी 

घेतले िातील 
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अ. 

ि 
घटक परािमूल्य िारंिारता स्थान 

6. 
घनकचरा कनकमयतीचे 

िेखरेख / नोांि ठेवणे 
मॅनु्यअल रेकॉडय ठेवणे 

िररोि 

अद्यर्ावत करणे 
 

7 
ग्रीनबेल्ट आकण 

वृक्षारोपण िेखरेख 

प्रिाती ांचा प्रकार माती आकण 

हवामानाच्या पररस्स्थतीनुसार 

ठरकवला िाईल. तथाकप, प्रकत 

हेिर झाडाांची सांख्या 1500 

असेल; मातीच्या प्रकारानुसार 

झाडाची सांख्या वेगवेगळी 

असू शकते 

सहामाही  

8 
काबयन आकण वॉटर फूट 

कप्रांट मॉकनटररांग 

कच्च्च्या मालाचा वापर, 

वाफेचा वापर, कच्च्च्या 

मालाच्या वाहतुकीसाठी 

वाहनाांची वारांवारता, 

साांडपाणी कनकमयती, हवेतील 

उत्सियन, घातक कचरा 

कनकमयती आकण कच्च्च्या 

मालाची पुनप्रायप्ती र्ाांचा डेटा 

राखून ठेवा. 

िररोि आकण 

माकसक 
 

7 अलतररक्त अभ्यास 

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

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

मॅनेिमेंट पॅ्नसाठी आवश्यक सांसाधने र्ोग्यररत्या आखली िातील आकण र्ोिना प्रभावीपणे अांमलात आणण्यासाठी 

प्रिान केल्या िातील. कारखाना आरोग्य आकण कमयचारी आकण आसपासच्या भागात राहणाऱ्र्ा लोकाांच्या सुरके्षच्या 

दृष्टीने सवायत िास्त प्राधान्य िेईल. आपत्कालीन पररस्स्थतीत त्याांच्या भूकमकेबद्दल माकहती िेण्यासाठी िवळपासच्या 

गावकर्ाांना व्यवस्थापन प्रकशक्षण िेईल. आणीबाणीच्या पररस्स्थतीत िवळपासच्या सवय लोकाांना कार् करावे आकण 

कार् करू नरे् र्ाबद्दल प्रकशक्षण किले िाईल. िुिैवाने, ऑफसाईटच्या आधारे काही आपत्कालीन घटना घडल्यास, 

साइटवर आवश्यक सांसाधनाांच्या उपलब्धतेमुळे ते प्रभावीपणे हाताळले िाईल. त्याचप्रमाणे, सवय कचांताग्रस्त कमयचारी 

आकण कार्यसांघातील सिस्ाांना सांर्ांत्रातील आपत्कालीन पररस्स्थतीशी सामना करण्यासाठी र्ोग्य प्रकशक्षण किले 

िाईल. कार्ायवेळी उध्िभवणाऱ्र्ा आपत्कालीन पररस्स्थतीचा प्रकार िाणून घेतल्यास आपत्कालीन पररस्स्थतीचे गुरुत्व 
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कमी करण्यासाठी र्ोग्य कनर्ांत्रण उपार्र्ोिना राबकवल्या िातील. त्याचप्रमाणे, आपत्कालीन पररस्स्थती टाळण्यासाठी, 

आवश्यक असलेल्या सवय शमन उपार्ाांची कशफारस केल्यानुसार अांमलबिावणी केली िाईल. 

8 पयाििरि व्यिस्थापन योजनेच्या लिशेने अथिसंकल्पात तरतूि:  

पर्ायवरणीर् िेखरेख आकण प्रकतकूल पररणाम कमी करण्यासाठी व्यवस्थापनातील खचय प्रस्ताकवत प्रकल्पासाठी 

कवचारला िाईल. ईएमपीसाठी भाांडवली ककां मत रु. 2915 लाख. आकण आवती ककां मत रु. 314 लाख. तपशीलवार 

ईएमपी बिेट खाली तक्त्यात किला आहे. 

तक्ता 8-1 ईएमपी बजेट 

अ. 

क्र. 
घटक िैलशष्ट्ये 

कॅलपटि 

इन्व्वे्हिमेंट 

(िाखात) 

ररकररंग 

इन्व्वे्हिमेंट 

(िाखात) 

1. हवा सॅ्टक आकण इ एस पी 400 30 

2. 

पाणी  साखर आकण कडस्स्टलरी साठी 

सीपीरू् 

 कडस्स्टलरी िेंट वॉश उपचाराांसाठी 

एनारोकबक डार्िेस्टर, एमईई आकण 

डर ार्र 

2200 200 

3. आवाि ध्वकन सांलग्नक, सार्लेन्सर पॅड, इअर प्ग इ 50 10 

4. 

पर्ायवरण िेखरेख 

आकण व्यवस्थापन 

कतमाही पर्ायवरण िेखरेख (िर वषी) 

0 10 

वातावरणीर् 

वातावरणाचे परीक्षण 

PM
10
, PM

2.5
, SO

2
, 

NOx 

बॉर्लर आकण डीिी 

सेट मॉकनटरी ांग 
TPM, SO

2
, NOx 

इफू्लएां ट (प्रकक्रर्ा 

केलेले आकण प्रकक्रर्ा 

न केलेले) 

pH, COD, BOD, 

TSS, TDS, Oil & 

Grease 

5. 

व्यावसाकर्क 

आरोग्य 

हातमोिे, ब्रीकिांग मास्क, हातमोिे, बूट्स, 

हेले्मट्स, इअर प्ग इ. आकण कामगाराांची 

वाकषयक आरोग्य-वैद्यकीर् तपासणी, 

व्यावसाकर्क आरोग्य (प्रकशक्षण, ओएच सेंटर) 

60 10 

6. कहरवा पट्टा ग्रीन बेल्ट कवकास कक्रर्ा 10 3.0 
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अ. 

क्र. 
घटक िैलशष्ट्ये 

कॅलपटि 

इन्व्वे्हिमेंट 

(िाखात) 

ररकररंग 

इन्व्वे्हिमेंट 

(िाखात) 

7. 
घनकचरा 

व्यवस्थापन 

घनकचरा व्यवस्थापन 
50 10 

8. 
पावसाच्या 

पाण्याची साठवण 

पावसाच्या पाण्याची साठवण 
15 3 

9 
वािळी पाण्याचा 

कनचरा 

स्टॉमय वॉटर डर े नेि कडझाइन आकण बाांधकाम 
25 5 

10. 

काबयन आकण 

वॉटर फूट कप्रांट 

कच्च्च्या मालाचा वापर, वाफेचा वापर, कच्च्च्या 

मालाच्या वाहतुकीसाठी वाहनाांची वारांवारता, 

साांडपाणी कनकमयती, हवेतील उत्सियन, घातक 

कचरा कनकमयती आकण कच्च्च्या मालाची 

पुनप्रायप्ती र्ाांचा डेटा राखून ठेवा. 

-- 10 

11 
सौर ऊिाय आकण 

ऊिाय सांवधयन 

सौर र्ांत्रणेसह पथकिवे बसवणे 
60 10 

12 आग आकण सुरक्षा आग आकण सुरक्षा व्यवस्थापन 30 8 

13 प्रर्ोगशाळा चाचणी आकण कवशे्लषण 15 5 

एकूि खचि (िाखात) 2915 314 
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9 कॉपोरेट पयाििरि उत्तरिालयत्व योजना 

प्रकल्पाची भाांडवली ककां मत रु. 319.19 कोटी. मांत्रालर्ाच्या कार्ायलर्ाच्या ज्ञापन पत्रानुसार, किनाांक 01.05.2018 

रोिी एफ. नां. 22-65/2017 IA.III, उद्योग कॉपोरेट पर्ायवरण िबाबिाऱ्र्ाांवर प्रकल्प खचायच्या 0.75 % खचय करणार 

आहे, िो रु. केवळ 2.3939 कोटी आहे. 

10 रेनिॉटर आलि िॉमििॉटर संिधिन योजना  

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

उद्योगाांनी रेन वॉटर हावेस्स्टांग कसस्टम अवलांबण्याचा प्रस्ताव किला आहे. वाकषयक 679 कममी पावसामुळे पावसाचे 

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

िर वषी सुमारे 2000 मी 3 पाण्याची साठवण केली िाते. र्ा कापणी केलेल्या पाण्याचा वापर भूगभायतील पाण्याचे 

पुनभयरण करण्यासाठी केला िाईल िेणेकरून आिूबािूच्या पररसरातील भूिलाचे पाणी वाढेल 

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

उद्योग पररसरातून तुफान पाणी सांकलन व कवले्हवाट लावण्यासाठी पुरकवल्या िातात. 

11 लनष्कषि 

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

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

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

कमी होईल व िास्तीत िास्त आकथयक लाभ होईल. 


