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कार्सकारी साराांश 

१.० पररचर् 

प्रस्तावित मोिॅवसस/वसरप आधाररत वडस्टििरी प्रकल्प हा मेससस.एम वि के ऍग्रो फूड प्रॉडक्ट विवमटेड द्वारे 

स्थावपत केिा जाईि. मेससस.एम वि के ऍग्रो फूड प्रॉडक्ट विवमटेड, कां पनी कायदा, २०१३ (बेअररांग कॉपोरेट 

आयडेंवटटी क्रमाांक: U15316MH2018PLC304795, वदनाांक: 02.02.2018) च्या तरतुदीनुसार नोांदिीकृत 

आहे. कां पनी नोांदिीची प्रत पररवशष्ट्-1 म्हिून जोडिी आहे. कां पनीचे नोांदिीकृत कायासिय महाराष्ट्र  

राज्यातीि गट 20, निा मोांढा, उमरी आवि वजल्हा नाांदेड येथे आहे. 

२.० प्रकल्प स्थान 

प्रास्तवित वडस्टििरी युवनट सांबांवधत वक्रयाकिाप हे विद्यमान साखर उत्पादन कां पनीच्या आिारात गट क्र. 

44, 45 आवि 46, कुसुमनगर गाि, िाघििाडा, उमरी, नाांदेड, महाराष्ट्र  येथे केिे जाईि. प्रकल्प साइटच्या 

भौगोविक समन्वयानुसार, प्रस्तावित वक्रयाकिाप SOI टोपोशीट क्रमाांक- 56F/9 अांतगसत समाविष्ट् आहे, तर 

प्रकल्पाचा अभ्यास के्षत्र (10 वकमी वत्रज्या) SOI टोपोशीट क्रमाांक: 56F/9, 56F/13, 56E/12 आवि 56E/16 

अांतगसत येतो. तसेच प्रस्तावित प्रकल्प समुद्र सपाटीपासून 387 मीटर उांचीिर आहे. 

३.० प्रकल्प िर्सन 

सध्या, प्रकल्प प्रितसकािा 3.0 मेगािॅट को-जेन प्ाांटसह 2500 TCD साखर युवनट चाििण्याचा अनुभि 

आहे. तसेच, प्रस्तावित 120 KLPD वडस्टििरी प्रकल्प हा विद्यमान साखर आवि को-जन युवनटच्या ररक्त 

भूखांडािर स्थावपत केिा जाईि. 

MoEF&CC द्वारे S.O द्वारे प्रकावशत पयासिरिीय प्रभाि मूल्ाांकन अवधसुचाना 1533 वदनाांक 14 सप्टेंबर, 

2006 आवि त्याच्या आजपयंतच्या सुधारिे नुसार,  

120 KLPD च्या उत्पादन दरासह ही मोिासेस/वसरप आधाररत वडस्टििरी असल्ाने,प्रस्तावित 

वक्रयाकिाप EIA अवधसूचनेच्या अनुसूची 5(g) अांतगसत येत आहे आवि प्रस्तावित वक्रयाकिापाांना पूिस 

पयासिरिीय मांजुरीची आिश्यकता आहे.  प्रकल्पाचे मूल्ाांकन EAC द्वारे शे्रिी A प्रकल्प म्हिून केिे 

जाईि. 
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प्रस्तावित प्रकल्पाची ठळक िवैशष्ट्य ेतक्ता क्रमाांक १ मध्र् ेसादर केिी आहते. 

क्र.  घटक तपशीि 

१. कंपनीचे नाव आणि 

पत्ता 

मेससस.एम णव के ऍग्रो फूड प्रॉडक्ट णिणमटेड 

गट क्र. 44, 45 आणि 46, कुसुमनगर गाव, वाघिवाडा, उमरी, नांदेड, 

महाराष्ट्र . 

२ उत्पादन प्रकार मोिॅणसस आणि केन णसरप वापरून इथेनॉि णनणमसती 

३ प्रकल्पाचा प्रकार नवीन 

४ EIA अणिसूचना, 

२००६ नुसार 

प्रकल्पाची अनुसूची 

5(g) 

५ प्रकल्पाची शे्रिी * ‘A’ 

हा प्रकल्प > 100 KLPD क्षमतेसह मोिॅणसस आिाररत इथेनॉि 

णनणमसतीसाठी असल्याने, प्रकल्पाचे मूल्यांकन 'अ' शे्रिी प्रकल्प म्हिून 

केिे जाईि. 

 

६ प्िॉट क्षेत्र तपशीि 

विशषे क्षेत्रफळ चौ. मी. एकूर् भखूांड क्षेत्रफळाच्र्ा % 

a िृक्षारोपिासाठीचे 

के्षत्र 
30,975.00 37.00 

b पाणकिं ग के्षत्र 12,425.00 15.00 

c एकूि णिल्ट-अप के्षत्र 23,285.00 28.00 

d अंतगसत रस्त्ांखािीि 

के्षत्र 
8,283.00 10.00 

f मोकळी जागा 7,862.00 10.00 

g 
एकूि भूखंड के्षत्र 82,830.00 100.00 

 

७ उत्पादन तपशीि 

a रेक्टक्टफाइड क्टिररट 

(RS)/ एक्स्ट्र ा नू्यटर ि 

अल्कोहोि/ इथेनॉि 

120 KLPD 
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b 
उप-उत्पादन 

फू्यसेि तेि: 0.24 टन/णदवस 

CO2 गॅस: 70 टन/णदवस 

 

८ अथससांकल्पीर् अांदाज 

a प्रकल्पाची णकंमत 

(भारतीय रु.) 
110.50 कोटी 

b EMP खचस  

(भारतीय रु.) 
भांडवि: 2996.5 िाख, आवती/वाणषसक: 2996.5 िाख 

 

९ िीज आिश्र्कता 

a प्रस्ताणवत कनेके्टड 

िोड 
2.5 MW 

 b स्त्रोत TG सेट टिासइन 

 

१० इांधनाची आिश्र्कता 

a उसाची वचपाडे आणि 

िायोगॅस 
212.17  एमटी/णदवस आणि 17500 घनमीटर/णदवस 

b हाय िीड णडझेि ७३ विटर/तास 

 

११ वडझिे जनरेटर (D.G.) तपशीि 

क्षमता आणि क्र. 2 x 160 kVA   

 

१२ बॉर्िर तपशीि 

a स्टीम िॉयिर 1 x 30 TPH   

 

१३ 

CO2 बॉटलिांग प्िाांट 

CO2 िॉटणिंग 

प्ांटची क्षमता 
७० टन प्रणत णदवस 

 

१४ स्टॅक तपशीि 
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a 
िॉयिर सॅ्टक 

(जमीन पातळीवरून) 

40 मीटर 

(िायू प्रदूषि वनयांत्रि यांत्र: इिेक्टर ो िॅवटक प्रीवसवपटेटर) 

c D.G  १६० kVA D.G साठी छतािरीि २६ मीटरचा २ X स्टॅक 

 

१५ मनुष्य िळ 

कुशि: 60 

अकुशि: 40 

एकूि: 100 

   

१६ पाण्र्ाची गरज 

 विशषे प्रमार् (mP

3
P/day)  

मोिासीस आिाररत 

उत्पादन िेळी 

वडस्टििरी युवनटसाठी पवहिी सायकि: 2387.9 

वडस्टििरी युवनटसाठी दुसरी सायकि: 468.8 

केन णसरप आिाररत 

उत्पादन िेळी 

वडस्टििरी युवनटसाठी पवहिी सायकि: 1965.9 

वडस्टििरी युवनटसाठी दुसरी सायकि: 479.8 

१७ CPU िर एफ्िएुांट िोड 

 विशषे प्रमार् (m3/day) 

 मोिासीस आिाररत 

उत्पादन िेळी 
1290  

 केन णसरप आिाररत 

उत्पादन िेळी 
850.8  

 

१८ CPU क्षमता 

a CPU ची क्षमता CPU क्षमता: 1300 mP

3
P/day 

१९ घातक कचऱ्र्ाचा तपशीि 

क्र. विशषे श्ररे्ी * UOM प्रमार् विल्हिेाट/व्यिस्थापनाची पद्धत 

a 
वापरिेिे/खचस केिेिे 

तेि 
5.1 KL/A 0.1 

MPCB अणिकृत रीसायकिद्वारे 

णवले्हवाट िाविे 

घातक आवि 

इतर कचरा (व्यिस्थापन आवि सीमापार हािचािी) वनयम, 2016ची अनुसूची-I. 

२० गरै-धोकादार्क घनकचऱ्र्ाचा तपशीि 
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क्र. विशषे श्ररे्ी UOM प्रमार् विल्हिेाट/व्यिस्थापनाची पद्धत 

a िॉयिर राख - 
टन 

प्रणतणदन 
4.24 वीट उत्पादन युणनटिा णवक्री करा 

b यीस्ट गाळ - 
टन 

प्रणतणदन 

28.04 

(जास्तीत 

जास्त) 

णवकिे / खत म्हिून वापरा c CPU गाळ - 
टन 

प्रणतणदन 

18.90 

(जास्तीत 

जास्त) 

d िेंटवॉश पावडर - 
टन 

प्रणतणदन 

63 

(जास्तीत 

जास्त) 

 

४.० पर्ासिरर्ाच ेिर्सन 

वडसेंबर 2021 ते फेबु्रिारी 2022 या कािाविीत NABL मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा – श्रीजी एक्वा 

प्रयोगशाळा माफस त 10-णकमी णत्रज्या अभ्यास के्षत्रात प्राथणमक आिारभूत पयासवरि णनरीक्षि अभ्यास 

करण्यात आिा. 

४.१ स्थिाकृवत, जवमनीचा िापर आवर् त्र्ाच ेिगीकरर् 

अभ्यास के्षत्राची भौणतक रचना एक अणनयणमत नमुना दशसवते. प्रादेणशकदृष्ट्या, वैणशष्ट्यांच्या संदभासत 

तुिनेने चांगिा फरक आहे. के्षत्र उत्तर पूवस ते दणक्षि पणिम अंदाजे 50 m-70 m आणि वायव्य ते दणक्षि 

पूवस अंदाजे 60-80 मीटर अंतर दशसवते. अभ्यास के्षत्रात 235 मीटर ते 818 मीटर एमएसएि पयिंतची उंची 

णदसून येते. 

अभ्यास के्षत्रातीि मुख्य नदी गोदावरी नदी आहे. गोदावरी नदीच्या दणक्षि पणिम णदशेिा नायगाव नाल्याची 

उपक्टथथती णदसून आिी. या प्रदेशात जोड नदी उपक्टथथती देखीि णदसून येते जी णनसगासत तुिनेने कोरडी 

आहे. या प्रदेशातीि जिस्रोत 10 णकमी णत्रजे्यच्या अभ्यास के्षत्रात इतके समृद्ध नाही. िहुतांश पाण्याचे 

णवतरि गोदावरी नदीतून होते, त्यामुळे आजूिाजूच्या पररसरात शेती चांगिी होते. त्यामुळे जिस्रोतांच्या 

जवळ असिेल्या शेतीच्या कामांमधे्य या के्षत्राचे वचसस्व आहे आणि उवसररत प्रदेशांमधे्य पडीक जणमनीचे 

वचसस्व आहे. डेंणडर णटक ते सि डेंणडर णटक प्रकारचा नमुना अभ्यास के्षत्रात असतो. संपूिस के्षत्र हे तुिनेने 

अप्रमाणित प्रदेशाचे प्रणतणनणित्व करते.  
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४.२ माती पर्ासिरर् 

प्रकल्पाच्या अभ्यास के्षत्रातीि ८ वेगवेगळ्या णठकािांहून मातीचे नमुने घेण्यात आिे. त् याच् या णवश् िेषिाच् या 

पररिामांमध् ये असे आढळून आिे की मातीच्या नमुन्यांची pH मुल् य 7.2 ते 7.5 या शे्रिीमध् ये िदित आहेत; 

जे मातीच्या नमुन्यांचे उदासीन ते णकंणचत अल्किमी स्वरूप दशसवते. मातीत सेंणिय पदाथािंचे प्रमाि 1.29 – 

3.56 टके्क दरम्यान िदित होते. सवस णठकािी नायटर ोजनचे मूल्य 794.1 ते 1390.6 णकिो/हेक्टर दरम्यान 

िदिते. आणि S1 थथानावर नायटर ोजनची कमाि एकाग्रता णदसून आिी. फॉसे्फटची एकाग्रता 182.5 ते 

328.5 णकिो/हेक्टर या शे्रिीत आढळून आिी. सवासत जास्त एकाग्रता थथान S6 वर आढळून आिी, तर 

सवासत कमी एकाग्रता थथान S2 वर आढळून आिी. सवस णठकािी पोटॅणशयमचे प्रमाि 223.7 ते 381  

णकिो/हेक्टर दरम्यान आढळिे. जड िातू उदा. As, Cr, Hg आणि Pb शोि मयासदेपेक्षा कमी होते. 

४.३ हिा पर्ासिरर् 

 णनकष प्रदूषकांसाठी वातावरिीय हवेची गुिवत्ता उदा. PM10, PM2.5, NOx, SOx आणि CO चे 

परीक्षि अभ्यास के्षत्रातीि आठ (८) णठकािी केिे गेिे, तर अणतररक्त पॅरामीटसस उदा. NHR3R, 

C6H6, BaP, OR3R, Pb आणि Ni, णनकषांसह प्रदूषकांचे णनरीक्षि प्रस्ताणवत प्रकल्पाच्या णठकािी 

करण्यात आिे. 

 

 पार्टसक्र्िुटे मटॅर (PM2.5) 

अभ्यास कािाविीत जास्तीत जास्त PM2.5 (३१.५ µg/m3) थथान A8 वर नोदंविे गेिे, तर णकमान 

मूल्य (30.1 µg/m3) एकाग्रता A4 आणि A5 थथानावर नोदंविे गेिे. अभ्यास कािाविी दरम्यान 

PM2.5 ची सरासरी एकाग्रता 27.53-29.73 µg/m3 च्या शे्रिीत मोजिी गेिी.  

 

● पार्टसक्र्िुटे मटॅर (PM10)  

सॅम्पणिंग थथान A3  येथे सवासणिक 24 -तास एकाग्रता नोदंविी गेिी. त्याच वेळी A7  थथानावर 

णकमान एकाग्रता णदसून आिी. PM10 ची सरासरी एकाग्रता 49.67-52.89 µg/m3 दरम्यान आहे 

असे म्हिता येईि. 

 

● सल्फर डार् ऑक्साईड (SOR2R) 

सभोवतािच्या हवेच्या णनरीक्षिाचे पररिाम सूणचत करतात की SOX ची सवोच्च एकाग्रता A1 वर 

अनुभविी जाते. नरसीउमरी रस्त्ाची उपक्टथथती आणि गावात इंिन जाळिे हे SOX उत्सजसनाचे 

मुख्य स्त्रोत आहेत. अभ्यास कािाविीत SOX ची सरासरी एकाग्रता 13.6-17.01 µg/mP3 च्या 

दरम्यान नोदंविी गेिी. 
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● नार्ट्रोजनच ेऑक्साइड (NOx) 

णनरीक्षि कािाविी दरम्यान NOX चे सवोच्च मूल्य A1  थथानावर आढळून आिे तर णकमान 

सरासरी A6 वर नोदंवण्यात आिी. सरासरी एकाग्रता 18.65-20.28 µg/m3 च्या शे्रिीत होती. 

NOX चे कमाि 24 तास मूल्य A1 (22.5 µg/m3) णनरीक्षि थथानावर नोदंविे गेिे तर NOx चे 

णकमान एकाग्रता A7(२१.५ µg/m3) थथानावर नोदंविे गेिे. 

 

● काबसन मोनॉक्साईड (CO) 

CO चा मानववंशीय स्त्रोत मुख्यतः  हवेच्या अनुपक्टथथतीत इंिनाच्या अपूिस ज्विनामुळे आहे. 

अभ्यास कािाविीत सवस णठकािी अनुमाणनत CO ची कमाि एकाग्रता 0.09  mg/mP आहे. 

 

सवस पॅरामीटसस NAAQ मानकाने णनणदसष्ट् केिेल्या इक्टित मयासदेत असल्याचे आढळिे. 

४.४  आिाज िातािरर् 

अभ्यास कािाविीत अभ्यास के्षत्रातीि आठ (8) णठकािी वातावरिीय आवाज पातळीचे परीक्षि केिे गेिे. 

 

औद्योवगक क्षेत्र 

प्रकल्प पररसरात णदवसा आवाजाची पातळी 82.84 dB (A) तर रात्रीच्या वेळी आवाजाची पातळी 43.02 

dB (A) नोदंविी गेिी. हे िक्षात घेतिे पाणहजे की णदवसा आणि रात्रीच्या वेळी आवाजाची पातळी CPCB 

द्वारे णनिासररत मानकांनुसार आहे. 

 

वनिासी क्षेत्र 

णदवसाच्या वेळी नोदंिेिी णकमान आवाज पातळी N8 थथानावर आढळून आिी, तर जास्तीत जास्त 

आवाजाची पातळी N2थथानावर पाणहिी जाऊ शकते. N7 हे णठकाि आजूिाजूच्या पररसरात चांगिे आहे. 

नमुन्यासाठी णनवडिेल्या कोित्याही णठकािी आवाजाची अनुजे्ञय मयासदा ओिांडिी नाही याची नोदं घ्यावी. 

  

४.५ भजूि पर्ासिरर् 

सवस नमुन्यांमिीि णवणवि पॅरामीटससची मूले्य/ एकाग्रता pH – 7.30 ते 7.50, TDS – 412.6 ते 472.6 mg/l, 

सले्फट्स – 62.3 ते 84.9 mg/l, फॉसे्फट्स – 1.284 mg /l, एकूि हाडसनेस – 168.9 ते 191.9 mg/l, 

नायटर ेट – 14.3 ते 21.6 mg/l, िायकािोनेट – 22.4 ते 33.9 mg/l, कॅक्टल्शयम – 41.66 ते 51.4 mg/l, 

सोणडयम – 48.9 ते 61.9 mg/l, मॅगे्नणशयम – 15.6 ते 18.4 mg/l, COD - <5.0  mg/l, BOD - <1.0 

mg/l, तर आसेणनक, णशशाची एकाग्रता <0.01 mg/l आणि कॅडणमयम, िोह, क्रोणमयम, मरु्क्सरी, णनकेि 
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आणि णझंक शोि मयासदेपेक्षा कमी होते. सवस नमुन्यांमधे्य एकूि कोणिफॉमस आणि ई. कोिाई अनुपक्टथथत 

होते. 

भूजिाच्या नमुन्यादरम्यानच्या णनररक्षिातून असे णदसून आिे की नमुना घेतिेल्या भूजि स्त्रोतांपैकी कोठेही 

साांड पािी सोडिे, आंघोळ करिे, गुरे िुिे इत्यादी घरगुती कामे केिी गेिी नाहीत. तथाणप, नमुने आणि 

फील्ड दरम्यान पुराव्यांनुसार अभ्यासाच्या के्षत्रामधे्य प्रचंड कृषी प्रवाह होता ज्यामुळे भूजिाच्या नमुन्यांमधे्य 

नायटर ोजन, सले्फट्स आणि फॉसे्फट्सचे प्रमाि आढळिे. 

अभ्यास के्षत्रातीि भूजिाच्या प्रचणित गुिवते्तचे मूल्यांकन करण्यासाठी, णवशे्लषि पररिामांची तुिना IS 

10500 : 2012 उदा. बु्यरो ऑफ इंणडयन सँ्टडड्ससद्वारे पेयजि मानके ज्याने हे पॅरामीटसस उदा. pH, 

क्लोराईड्स, सले्फट्स, एकूि कडकपिा, नायटर ेट, आसेणनक, कॅक्टल्शयम, कॅडणमयम, िोह, णशसे, 

क्रोणमयम, पारा, णनकेि, णझंक, फ्लोराईड्स, एकूि कॉणिफॉर्म्स आणि ई. कोिाई स्वीकायस एकाग्रतेमधे्य 

होते तर टीडीएस आणि मॅगे्नणशयम स्वीकायस प्रमािामधे्य होते, तथाणप सीओडी, िीओडी, सोणडयम, 

पोटॅणशयम आणि फॉसे्फटचे प्रमाि णवणनणदसष्ट् मानकांच्या आिारे मानकांमधे्य णनणदसष्ट् केिे जात नसिे तरी, 

अभ्यास के्षत्रातीि प्रचणित भूजि मानवी वापरासाठी योग्य आहे असा अथस िाविा जाऊ शकतो, अशा 

प्रकारे असा णनष्कषस काढिा जाऊ शकतो की अभ्यास के्षत्रातीि प्रचणित भूजि हे मोठ्या प्रमािावर 

प्रदूणषत नाही. 

४.६ पषृ्ठभाग पार्ी पर्ासिरर् 

भूपृष्ठावरीि पाण्याचे नमुने अभ्यास के्षत्रातीि वेगवेगळ्या पृष्ठभागाच्या पाण्यातीि 4 णठकािांवरून घेतिे 

गेिे, त्याच्या णवशे्लषिाच्या पररिामांवरून असे णदसून आिे की सवस नमुन्यांमिीि pH मूल्य 7.20 ते 7.50 

च्या शे्रिीत णभन्न आहे, एकूि हाडसनेस एकाग्रता 124.6 mg/l  ते 164.8 mg/l च्या शे्रिीमधे्य आहे. आणि 

कमाि एकाग्रता SW6 वर नोदंिी गेिी, TDS एकाग्रता 312.9 ते 398.7 mg/l च्या शे्रिीत िदििी तर 

कमाि एकाग्रता 398.7 mg/l SW6 वर आणि णकमान एकाग्रता 312.9 mg/l SW3  वर नोदंविी गेिी. 

णवद्युत चािकता 482.6 ते 613.9 µS/cm दरम्यान असल्याचे आढळिे. णवरघळिेल्या ऑक्टिजन, 

िीओडी आणि सीओडीचे प्रमाि अनुक्रमे 3.4 ते 3.9 णमगॅ्र/णि, 3.0 ते 50 णमगॅ्र/णि आणि 10 ते 17.3 

णमगॅ्र/णि तर फॉसे्फट्स, नायटर ेट आणि अमोणनकि नायटर ोचे प्रमाि वेगवेगळे असल्याचे आढळून आिे. 

अनुक्रमे 3.21 ते 4.12 mg/l, 11.6 ते 24.6 mg/l आणि 0.01 ते 0.28 mg/l. 

कॅक्टल्शयम, सोणडयम आणि पोटॅणशयम सारख्या घटकांचे प्रमाि अनुक्रमे 32.4 ते 42.9 mg/l, 38.9 ते 49.8 

mg/l आणि 9.84 ते 15.9 mg/l या शे्रिीत आढळिे. 

नमुना घेतिेल्या पृष्ठभागाच्या पाण्याच्या साठ्याचा सवोत्तम उपयुक्त वापर णनणित करण्यासाठी, 

णवशे्लषिाच्या पररिामांची तुिना णनयुक्त केिेल्या सवोत्तम वापराच्या पाण्याच्या गुिवते्तच्या णनकषांशी 

केिी गेिी आणि णवशे्लषिातून असे णदसून आिे की अभ्यास के्षत्रातीि नमुने घेतिेिे पृष्ठभाग जिसाठा वगस 

“E” पाण्यासाठी योग्य आहेत, म्हिजे, णसंचन, औद्योणगक कूणिंग, णनयंणत्रत कचरा णवले्हवाट. 
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४.७ जवैिक पर्ासिरर् 

प्रकल्प साइट िनस्पती आवर् प्रार्ी: 

प्रकल्पाची जागा आणि साइटचा आजूिाजूचा पररसर कोरड्या पिसपाती आणि दणक्षिेकडीि काटेरी वन 

प्रकारांतगसत येतो (Chmapion आणि Seth 1968). णमश्र जंगि ज्यामधे्य णवणवि प्रकारच्या प्रजातीचंा 

समावेश होतो, ज्याच्या घटना जैणवक हस्तके्षप आणि व्यवथथापनाने मोठ्या प्रमािात प्रभाणवत होतात. 

जंगिात आढळिाऱ्या प्रमुख वृक्ष प्रजातीचंी यादी साग, अंजन, अजुसन, िेि, िािुि, खैर इत्यादी म्हिून केिी 

जाऊ शकते. मातीच्या गुिवते्तमुळे वनितीचंी वाढ खंुटिी आहे परंतु सवस भागात गवताची वाढ मुििक 

आहे. मुख्य जमीन स्क्रि फॉरेस्टने व्यापिेिी आहे जी णकफायतशीर आणि काटेरी प्रजाती आहे. 

अभ्यासादरम्यान पररसराच्या जैणवक वातावरिाचा अभ्यास करण्यात आिा. या पररसरात एकही िुप्तप्राय 

प्रजाती णदसिी नाही. १० णकमी णत्रजे्यच्या अभ्यास के्षत्रात कोितेही वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्र ीय उद्यान, 

िायोक्टस्फयर ररझवस, वन्यजीव कॉररडॉर अक्टस्तत्वात नाहीत. 

लचांता श्ररे्ीतीि प्रजाती - काहीही नाही 

शडे्यिू I प्रजाती - काहीही नाही 

अभ्र्ास क्षेत्र िनस्पती आवर् प्रार्ी:  

िनस्पती: 

प्रस्तावित प्रकल्पाची जागा: 

या भागात खैर, िाभूळ, िोर, पिास, णहवर, िाभूळ कॅटेचू, णझझीपस जुजुिा इत्यादी प्रिळ प्रजाती आहेत. 

जीिजांत:ू 

के्षत्र भेटीदरम्यान प्राण्यांच्या णवणवितेचा अभ्यास केिा गेिा आणि संिंणित गट आणि घटनांनुसार वगीकृत 

केिे गेिे. प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार फोटोग्राणफक पुरावा प्रदान केिा आहे. गोदावरी नदी प्रस्ताणवत 

प्रकल्प थथळाच्या जवळ आहे (१० णकमी णत्रजे्यच्या आत) आणि पक्ष्ांच्या प्रजातीमंधे्य चांगिी णवणविता 

णदसून आिी आहे. १०  णकमी णत्रजे्यमधे्य काही जिकंुभ देखीि उपक्टथथत आहेत आणि मोठ्या प्रमािात 

णवणविता आहे. खािी सूचीिद्ध केिेल्या चेकणिस्ट आणि छायाणचत्रांसह तपशीिवार प्राणिजन्य तपासिी, 
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के्षत्रीय सवेक्षिाच्या आिारे, एकूि १४० वनिती प्रजातीचंी नोदं करण्यात आिी आहे, त्यापैकी ५२ 

झाडांच्या प्रजाती, २० झुडपांच्या प्रजाती आणि ५५ औषिी वनिती आणि ९ णगयासरोहक प्रजाती संपूिस 

अभ्यास के्षत्रात ओळखल्या गेल्या आहेत. ओडोनेट्सच्या एकूि १२ प्रजाती ज्यात ९ डर ॅगनफ्लाय आणि ३ 

िहान डॅमसेल्फिाय होते, ७ प्रजाती िग आणि ७ िीटि प्रजाती प्रकल्प साइटवरीि णवणवि अणिवासांमिून 

संपूिस फील्ड भेटी दरम्यान आढळल्या आहेत. के्षत्रीय सवेक्षिादरम्यान फुिपाखरांच्या २२ प्रजाती 

आढळल्या ज्यात फुिपाखरांची अणिक णवणविता णदसून येते. अभ्यास के्षत्रामधे्य ८२ पक्ष्ांच्या प्रजातीचंी नोदं 

करण्यात आिी, त्यापैकी िहुतेक पािवठे आणि गवताळ प्रदेशाच्या आसपास आहेत. फील्ड 

सवेक्षिादरम्यान आढळिेल्या सस्तन प्राण्यांमधे्य ७ प्रजाती होत्या ज्या िहुतेक सामान्य आहेत, प्रस्ताणवत 

प्रकल्पाच्या जागेवरून कोिताही िोर्क्ाचा टॅि आढळिा नाही. 

४.८ सामावजक-आर्थसक पर्ासिरर् 

१० णकमीच्या अभ्यास के्षत्रात नांदेड णजल्यातीि सात तािुर्क्ांचा समावेश आहे. अभ्यास के्षत्रात एकूि ७४ 

गावे आहेत. अभ्यासाचे के्षत्र प्रामुख्याने शहरी आहे. अभ्यास के्षत्रातीि सामाणजक अथसशास्त्राचा अभ्यास 

प्राथणमक आणि माध्यणमक सवेक्षिाद्वारे केिा जातो. अभ्यास के्षत्राचे सामाणजक-आणथसक पैिू खािी णदिेल्या 

तक्त्यामधे्य सारांणशत केिे आहेत. 

तक्ता २: सामावजक-आर्थसक पिैूांचा साराांश 

िोकसांख्र्ाशास्त्रीर् मापदांड तपशीि 

राज्यांची संख्या 1 

णजल्याची संख्या 1 

तहसीिची संख्या 7 

गावांची संख्या 74 

सवेक्षि केिेल्या गावाचे एकूि के्षत्रफळ (हे.) 47097.08 

एकूि घरांची संख्या 24410 

एकूि िोकसंख्या 47964 

िाि िोकसंख्या 6619 

अनुसूणचत जाती 9123 

अनुसूणचत जमाती 4545 

स्रोत:प्राथणमक जनगिना गोषवारा आणि DCHB 2011, नांदेड णजल्हा, राज्य महाराष्ट्र .
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५.० अपवेक्षत पर्ासिरर्ीर् प्रभाि आवर् शमन उपार् 

तक्ता ३: प्रभाि आवर् कमी करण्र्ाचा साराांश 

क्र. पर्ासिरर्ीर् मापदांड पिै ूगरु्धमस अपवेक्षत प्रभाि प्रस्तावित शमन उपार् 

Construction Phase 

१. हवा गुिवत्ता 

 

णसमेंट/काँक्रीट/स्टोन एग्रीगेट्स आणि 

इतर िांिकाम साणहत्य हाताळताना 

वनवमसत झािेिी िूळ. 

 

 

 

प्रस्तावित बाांधकाम वक्रयाकिापाांमुळे 

अांदाजे 6.903 टन/मवहना धूळ वनमासि 

होईि.. 

िांिकाम कामगारांना अशा िुळीच्या 

संपकासत आल्याने अल्पकािीन श्वसन 

समस्या उद्भवू शकतात, तर दीघसकाळ 

आणि सतत संपकासत राणहल्याने 

फुफु्फसांचे कायस णिघडू शकते. 

सवस पयासवरिीय मंजुरी, थथापनेची 

संमती आणि इतर सवस वैिाणनक 

परवानग्या णमळाल्यानंतर अपेणक्षत 

िांिकाम कािाविी 8 मणहन्यांचा 

असेि. 

कमीतकमी िूळ सुणनणित 

करण्यासाठी सामग्रीचे योग्य िोणडंग 

आणि अनिोणडंग. साठा व्यवथथाणपत 

करिे आणि कव्हर करिे. 

कामकाजाच्या जागेवर णनयणमतपिे 

पािी णशंपडिे, िूळ सावरण्यासाठी 

कामाच्या णठकािी आणि प्ॉटच्या 

सीमेभोवती वाऱ्याचे अडथळे िसविे. 

२. आवाज पातळी पोके्लन, णिफ्ट के्रन, जॅक हॅमर णडर ि, 

णडगर, कॉमॅ्पक्टर, रोिर इत्यादी 

सवस िांिकाम यंत्रसामग्री, उपकरिे 

आणि प्ॉटच्या सीमेवर प्रसाररत 

PPEs उदा. कामगारांना इअर 

प्ग/मफ प्रदान केिे जातीि, 
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िांिकाम यंत्रांपासून आणि जॅक हॅमर, 

कटर, णडर ि कॉंणक्रट व्हायबे्रटर इत्यादी 

िांिकाम उपकरिे वापरून आणि 

वाहतूक वाहनांच्या आगमन आणि 

प्रथथानाद्वारे णनमासि होिारा आवाज. 

होिाऱ् या णक्रयाकिापांद्वारे एकणत्रत 

आवाजाची पातळी 14.78 dBA ते 

22.90 dBA आणि प्ॉटपासून 100 

मीटर अंतरावर प्रसाररत होिाऱ् या 

आवाजाची तीव्रता 22.02 dBA असेि 

असा अंदाज आहे. प्ांट 

पररसरािाहेरीि िक्षिीय पररिाम 

अपेणक्षत नाहीत. 

िांिकाम णक्रयाकिाप सकाळी 9.00 

ते संध्याकाळी 5.00 पयिंत मयासणदत 

असतीि, प्रकल्प प्ॉटभोवती ध्वनी 

अडथळे िसवल्याने आवाजाचा प्रसार 

होण्याची तीव्रता आिखी कमी होईि. 

३. पाण्याची गुिवत्ता पृष्ठभागावरून वाहून जािारे पािी 

िांिकाम कामांसाठी वापरिे जाते 

मुख्यतः  काँक्रीट णमसळिे, णशंपडिे इ. 

िांिकाम कामगारांद्वारे स्विता 

कचरा पािी. 

असे वाहून जािारे पािी आणि 

सांडपािी आजूिाजूच्या मातीत आणि 

पाण्याच्या   स्त्रोतामधे्य गेल्यास 

आजूिाजूची माती दूणषत होऊ शकते 

आणि पाण्याच्या  स्त्रोतामधे्य 

गढूळपिा आणि दूणषतता वाढू शकते. 

िांिकाम कायासदरम्यान णनमासि 

होिारी पृष्ठभागावरीि  पािी  प्रवाह 

योग्यररत्या णफल्टर केिा जाईि आणि 

िागकाम णकंवा णशंपडण्यासाठी 

वापरिा जाईि आणि कामगारांना 

मोिाईि स्विता सुणविा पुरणवल्या 

जातीि जे वेळोवेळी रात्रीच्या 

मातीच्या टँकरद्वारे स्वि केिे 

जातीि.    

४. िांिकाम आणि णवधं्वस 

कचरा  व्यवथथापन 

प्रस्ताणवत प्रकल्प हा ग्रीन फील्ड 

प्रोजेक्ट असल्याने  णडमॉणिशन वेस्ट 

णनमासि होिार नाही मात्र  घि 

अशा कचऱ्याच्या अव्यवक्टथथत 

हाताळिीमुळे प्रकल्पाच्या प्ॉटमधे्य 

उंदीर, सरपटिारे प्रािी येऊ शकतात, 

उत्खनन केिेिी/खोदिेिी माती/ 

जमीन प्रकल्प प्ॉटमिीि समणपसत 

जागेत योग्यररत्या साठविी जाईि 
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िांिकाम कचरा जसे की: पुठे्ठ, िाकडी 

पेटी, िाकडी फळ्या, मेटि रॉड्स, 

HDPE णपशव्या, फेल्ड काँक्रीट, दगड, 

एकणत्रत णनमासि होण्याची अपेक्षा आहे. 

 

उत्खनन/खोदिेिी माती/ जमीन 

साइट तयार करण्याच्या 

णक्रयाकिापांदरम्यान तयार केिी 

जाईि. 

ज्यामुळे साइटवर काम करिाऱ्या 

कामगारांना िोका णनमासि होतो. 

 

अशा कचऱ्याची जणमनीवर णवले्हवाट 

िावल्याने जणमनीचा ऱ्हास होतो. 

आणि नवीन मातीच्या णमश्रिासह 

हररत पट्टा णवकास कायाससाठी 

वापरिी जाईि. 

 

णनक्टिय िांिकाम कचरा उदा. पुठे्ठ, 

िाकडी पेटी, िाकडी फळी, िातूचे 

रॉड, HDPE णपशव्या समणपसत जागेत 

साठवल्या जातीि आणि पुनवासपर 

करिाऱ्यांना णवकल्या जातीि. 

 

िांिकाम आणि णवधं्वस कचरा 

व्यवथथापन णनयम 2016 च्या 

अनुषंगाने अंतगसत रस्त्ांसाठी फेल्ड 

काँक्रीट, दगड, एकणत्रत आणि भंगार 

भरण्याचे साणहत्य वापरिे जाईि. 

ऑपरेशनि टप्पा 

१. हवा गुिवत्ता उपयुक्तता सॅ्टक उत्सजसन उदा. 

पाणटसरु्क्िेट मॅटर, SO2, NOx आणि 

CO िॉयिर आणि डीजी ऑपरेशन्स 

आणि प्रणक्रया उत्सजसन उदा. CO2 

स्टीम िॉयिर ऑपरेशन्समिून PM10 

आणि PM2.5 ची अपेणक्षत जास्तीत 

जास्त एकाग्रता 0.09 आणि 0.06 

µg/m3 असेि,  SO2 ची जास्तीत 

१.  CPCB गिनेिर आधाररत 40 

मीटर उांचीच्या िॅकिा ESP जोडिे 

जाईि. 
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आणि VOC. 

 

इथेनॉिच्या हाताळिी आणि 

साठविुकीमुळे VOC उत्सजसन  

वनवमसती 

 

 

साणहत्य वाहतूक वाहनांमिून उत्सजसन. 

 

जास्त एकाग्रता 1.21 असेि आणि 

NOx ची 2.96  g/m3 असेि  जे 

खािी िाऱ्याच्या वदशेने िाहून जाण्याची 

शक्यता आहे. 

 

आरोग्यावर अपेणक्षत पररिाम: सतत 

आणि दीघसकाळापयिंत उत्सजसन होत 

असेि तर डाउनणवंड पररसरातीि 

िोक पाणटसरु्क्िेट मॅटरमुळे श्वसन 

आणि फुफु्फसांशी संिंणित प्रणतकूि 

आरोग्यावर पररिाम करण्यास 

संवेदनाक्षम असू शकतात. कािसन 

मोनॉिाईड णहमोग्लोणिन कमी करून 

रक्ताची ऑक्टिजन वाहून नेण्याची 

क्षमता कमी करते. 

CO2 ची अपेवक्षत प्रवक्रया वनवमसती दर- 

70 TPD आहे, जी CO2 ररकव्हरी 

प्ांटिा पाठविी जाईि. 

 

VOC चे आरोग्यावर होिारे पररिाम 

२. उत्सजसनाच्या योग्य प्रसारासाठी 

CPCB मागसदशसक तत्त्ांनुसार D.G िा 

छताच्या वर २.६ मीटरचा सॅ्टक प्रदान 

केिा जाईि. 

  

३. प्रणक्रया उत्सजसनाच्या 

पुनप्रासप्तीसाठी CO2 िॉटणिंग प्ांट 

प्रस्ताणवत आहे. 

 

४. सॉल्व्हेंट्ससाठी िंद फीणडंग 

णसस्टमची तरतूद. 

 

५. वाहनांच्या हािचािीमंिून िूळ 

णनमासि होऊ नये म्हिून आवारातीि 

रसे्त प्रशस्त केिे जातीि. 

 

६. सवस वाहतूक वाहनांकडे वैि PUC 

(णनयंत्रिाखािीि प्रदूषि) प्रमािपत्र 

असल्याची खात्री केिी जाईि. 
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म्हिजे डोळा, नाक आणि घसा 

जळजळीची  आणि  

 डोकेदुखी. 

 

पयासवरिीय पररिाम: 

 

प्रदीघस कािाविीत हवेचे उत्सजसन 

आसपासच्या वनितीचं्या 

शारीररकदृष्ट्या (पानांची वृद्धी, िाणित 

वाढ इ.) पररिाम करू शकते आणि 

जैणवक दृष्ट्या त्यामुळे संपूिस 

आसपासच्या पयासवरिावर पररिाम 

होऊ शकतो. 

७. िूळ टाळण्यासाठी सवस रसे्त आणि 

मजिे णनयणमतपिे साफ केिे 

जातीि. 

 

८. 10 मीटर रंुदीचा प्रस्ताणवत जाड 

णहरवा पट्टा वनितीच्या पररघासोित 

फरारी उत्सजसन पकडण्यात मदत 

करेि. 

९. कोित्याही वेळी हवा उत्सजसन 

सांिता णनिासररत सीपीसीिी/संमत 

मानकांपेक्षा जास्त होिार नाही याची 

खात्री करण्यासाठी उद्योग. 

२. आवाज गुिवत्ता स्टीम िॉयिर, कूणिंग टॉवर, पंप, 

ब्लोअर आणि साणहत्य वाहतूक वाहने 

चािविे. 

सवस यंत्रसामग्री, उपकरिे आणि 

वनितीचं्या सीमेवर प्रसाररत होिाऱ् या 

ऑपरेशन णक्रयाकिापांद्वारे एकणत्रत 

आवाजाची पातळी 1.57 dBA ते 4.88 

dBA च्या शे्रिीत असेि असा अंदाज 

आहे. सतत आणि दीघसकाळापयिंत 

आवाजाच्या संपकासत येण्याचे पररिाम 

१. ऑपरेशन दरम्यान आवाज पातळी 

कमी करण्यासाठी उच्च आवाज 

णनमासि करिाऱ् या उपकरिांना 

ध्वणनक संिग्नक प्रदान केिे जातीि. 

 

२. स्टीम िॉयिर मयासणदत जागेत 

ठेविे जातीि उदा. िॉयिर हाऊस 
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तातु्परते/कायमस्वरूपी श्रविशक्ती 

कमी होतीि, 

मानणसक अस्वथथता 

हृदय गती वाढिे 

मानणसक णवकारामुळे कामगारांची 

कामणगरी कमी झािी 

आणि णनयणमतपिे उच्च पातळीच्या 

आवाजाच्या संपकासत असल्यास 

णटणनटस. 

 

प्ॉट सीमेपासून 100 मीटर अंतरावर 

आवाज प्रसाररत करण्याची तीव्रता 

4.88 dBA असेि, त्यामुळे वनिती 

पररसरािाहेर िक्षिीय पररिाम 

अपेणक्षत नाहीत. 

जेथे आजूिाजूच्या णभंती आवाजाचा 

प्रसार करण्यासाठी अडथळा म्हिून 

काम करतीि. 

३. पीपीई उदा. आवाज णनमासि 

करिाऱ् या उपकरिांजवळ काम 

करिाऱ् या कामगारांना इअर 

मफ/प्ग णदिे जातीि. 

 

४. वनितीचं्या पररघाच्या िाजूने 10-

20 मीटर रंुदीचा प्रस्ताणवत जाड 

णहरवा पट्टा रोपांच्या पररसरातून 

आवाज पसरवण्याची तीव्रता आिखी 

कमी करण्यास मदत करेि. 

३. पाण्याची गुिवत्ता १. प्रणक्रया, वॉणशंग्ज, िॅकवॉशमिून 

णनघिारा सांडपािी. 

२. िॉयिर आणि कूणिंग टॉवर ब्लो-

डाउन. 

३. घरगुती सांडपािी. 

अपेक्षीत उपचार केिेल्ा 

साांडपाण्याची िैवशष्ट्ये आहेत: pH – 

7.5 to 8.0, TSS < 100 mg/lit., 

BOD < 100 mg/lit., COD < 250 

mg/lit., TDS < 2100 mg/lit.  

णवशे्लषक सं्तभ वापरून णवभक्त 

केिेल्या  स्पेंट वॉशच्या कायसक्षम 

उपचारासाठी, MEE त्यानंतर िेंट 

वॉश डर ायर थथाणपत केिा जाईि; 

MEE युणनटमिून कंडेने्सट गोळा 
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आणि तेि आणि ग्रीस < 10 mg/lit.  

 

पृष्ठभागावरीि जिस्रोतांमधे्य प्रणक्रया 

केिेिे/उपचार न केिेिे सांडपािी 

अपघाती/जािूनिुजून सोडल्यामुळे 

दूणषत/युटर ोणफकेशन/आम्लीकरि/णव

षीकरि होऊ शकते आणि अशा 

पररक्टथथतीत जणमनीचा संपूिस ऱ्हास 

होऊ शकतो,   तसेच वझरपल्ामुळे 

भूजि प्रदूवषत होऊ शकते 

 

अशा प्रभाणवत माती, पृष्ठभागावरीि 

पािी आणि भूजि स्रोत कोित्याही 

कारिासाठी वापरता येिार नाहीत 

आणि थथिीय आणि जिीय 

पयासवरिावर अविंिून पूिसपिे 

प्रभाणवत होतीि. 

केिे जाईि आणि ते 1300 KL 

क्षमतेच्या CPU मधे्य तसेच िेंट िीस, 

िॉयिर आणि कूणिंग टॉवससमिून 

ब्लोडाउन्स, सीणिंग वॉटर, डबू्ल्यटीपी 

ररजेक्ट आणि वॉणशंग फु्लएंट 

यांसारख्या इतर सांडपािी 

प्रवाहांमधे्य प्रणक्रया केिी जाईि. 

CPU मधे्य प्राथवमक, माध्यवमक 

आवि तृतीयक युवनट सुविधेचा 

समािेश असेि 

 

सीपीयूच्या दुय्यम उपचार सुविधेत 

घरगुती साांडपाण्याचा भार जोडिा 

जाईि आवि त्यािर प्रवक्रया केिी 

जाईि. 

४. घनकचरा व्यवथथापन - 

घातक 

१. घातक कचरा : डीजी आणि 

प्ांटच्या देखभािी दरम्यान वनघािेिे 

तेि आवि ग्रीस 

अवैज्ञाणनक हाताळिी आणि णवले्हवाट 

िावल्याने आजूिाजूची माती, पाण्याचे 

स्रोत आणि तेथीि कामगारांच्या 

१. प्रकल्प उपक्रमांतून णनमासि केिेिे 

खचस केिेिे तेि घातक कचरा 

व्यवथथापन णनयम, 2016 आणि त्यात 
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२. देखभाि कायासतून णनमासि होिारा 

घातक कचरा. 

पयासवरि आणि आरोग्यावर पररिाम 

होऊन त्वचेची ऍिजी/रॅशेस/िनस 

इत्यादी घातक कचऱ्याच्या थेट 

संपकासत येऊ शकते. 

आजपयिंतच्या सुिारिांनुसार 

हाताळिे जाईि, साठविे जाईि 

आणि णवले्हवाट िाविी जाईि. 

 

मुख्यतः  ते MPCB अणिकृत 

णवके्रत्यािा णवकिे जाईि.  

५. घनकचरा व्यवथथापन 

(णवना-घातक जड कचरा) 

१. सॅ्क्रप मेटि 

२. सॅ्क्रप प्ाक्टस्टक 

३. कायासियीन कचरा 

४.कॅन्टीन कचरा 

५. िाकडी पॅिेट 

६. िॉयिर राख 

७. CPU गाळ 

८. डर ाय िेंट वॉश पावडर 

९. यीस्ट गाळ 

अव्यिस्टस्थत हाताळिीआणि 

साठविुकीमुळे  युवनटआवारात अपुरी 

मोकळी जागा होऊ शकते आणि 

त्यामुळे उंदीर प्रजनन होऊ शकते 

ज्यामुळे व्यावसाणयक आरोग्य आणि 

पयासवरिावर पररिाम होऊ शकतो. 

१. प्ांटमधे्य भंगार साणहत्य (मेटि, 

पॅ्क्टस्टक, िाकडी पॅिेट, ऑणफस 

वेस्ट) स्टोरेजसाठी णनयुक्त के्षत्र प्रदान 

केिे जाईि. 

 

२. भंगार साणहत्याचा भंगार 

णवके्रत्यांमाफस त पुनवासपर केिा जाईि. 

 

३. दैनंणदन कचरा आणि कॅन्टीन 

कचऱ्याची णवले्हवाट व्हणमसन 

कंपोक्टसं्टग सुणविेद्वारे (ऑफ-साइट) 

केिी जाईि. 

 

४. िॉयिर राख – 4.24 TPD वीट 
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उत्पादन युणनटमधे्य वापरिी जाईि. 

 

५. CPU गाळ- 18.90 TPD, यीस्ट 

स्लज- 28.04 TPD आणि िेंट वॉश 

पावडर- 63  TPD एकत्र णमसळिे 

जातीि आणि मॅनु्यअर म्हिून णवकिे 

जातीि. 
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६.० पररमार्िाचक जोखीम मलू्र्ाांकन आवर् शमन उपार् 

टॅांक साठविुकीसाठी ALOHA वर आिाररत प्रस्ताणवत प्रकल्पासाठी पररमािात्मक जोखमीचे 

मूल्यांकन केिे गेिे आहे. 

ALOHA सॉफ्टवेअर आउटपुटमधे्य प्ॉट केिेल्या असुरणक्षत अंतरांच्या आिारावर, प्रस्ताणवत 

कारखान्यासाठी MCLS (जास्तीत जास्त णवश्वासाहस नुकसान पररक्टथथती) इथेनॉिसाठी ओळखिे आणि 

कारखान्याच्या पररसरात इथनॉि PESO के्षत्रापासून अपेणक्षत प्रभाव अंतर 82 आहे. 

पररमािवाचक जोखीम मूल्यांकनाद्वारे प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी णवचारात घेतिेिी पररक्टथथती 

पूि फायरमिून थमसि रेणडएशनमिून घेतिी गेिी होती. 

 

७.०  आपत्ती व्यिस्थापन र्ोजना 

कोितीही अनुणचत घटना घडल्यास आरोग्य व सुरणक्षततेची काळजी घेण्यासाठी णजल्हा प्रशासनाशी 

सल्लामसित करून आपत्ती व्यवथथापन आराखडा रािणवण्यात येिार आहे. 

 

उद्योगातीि प्रणक्रया हाताळण्याच्या दृष्ट्ीने, ऑन-साइट आपत्कािीन योजना महत्त्ाच्या आहेत आणि 

म्हिूनच उद्योगासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. याणशवाय णजल्हा प्रशासनािा आणि ऑफ-

साइटसाठीच्या णशफारशी णदल्या जातीि. ऑपरेशनि टप्प्यात, आजूिाजूच्या िोकसंखे्यिा एकूि 

प्रकल्प णक्रयाकिापांमुळे कोित्याही आपत्कािीन पररक्टथथतीच्या िाितीत घ्यायच्या सुरणक्षततेच्या 

खिरदारीिद्दि जागरुक केिे जाईि. 

 

८.०  व्यािसावर्क सुरक्षा आवर् आरोग्र् व्यिस्थापन 

प्रकल्प प्रस्तावक कंपनीच्या कामगारांना पुरणवल्या जािाऱ् या व्यावसाणयक आरोग्य सुणविांिाित 

कारखाना अणिणनयम 1948 आणि महाराष्ट्र  कारखाना णनयम, 1963 च्या णनयमांचे काटेकोरपिे पािन 

करत राहीि. 

 

● उद्योग कामगारांसाठी णनजिंतुकीकरि सुणविा प्रदान करेि. कामगारांच्या आरोग्याच्या नोदंी 

ठेवल्या जातीि. 

● सतत आणि सतत णवकासासाठी, कंपनी ऑपरेटर आणि कामगारांना पयासवरि, आरोग्य आणि 

सुरक्षा णनयम आणि णनयमन, प्रणक्रया आणि उपायांसह प्रणशक्षि आणि णशणक्षत करिे सुरू 

ठेवेि. 

● सवस कामगारांच्या आरोग्याची क्टथथती सुणनणित करण्यासाठी वेळोवेळी वैद्यकीय तपासिी केिी 

जाईि. 

● जॉब रोटेशन केिे जाईि 
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९.० प्रकल्पानांतरची पर्ासिरर्ीर् दखेरेख र्ोजना 

MoEF&CC/CPCB/MPCB द्वारे प्रदान केिेल्या मागसदशसक तत्त्ांनुसार कोित्याही वैिाणनक 

मंजुरी/परवानग्या आणि पयासवरिीय गुििमािंची वारंवारता आणि णनरीक्षि थथानांसणहत असल्यास 

सुचणविेल्या अणतररक्त पॅरामीटसससह EIA मधे्य तयार केिेल्या पयासवरिीय देखरेख योजनेनुसार 

प्रकल्पानंतरच्या पयासवरिीय क्टथथतीचे मूल्यांकन केिे जाईि. NABL आणि/णकंवा MoEF&CC द्वारे 

मान्यताप्राप्त तृतीय पक्ष प्रयोगशाळांद्वारे णनरीक्षि केिे जाईि. 

 

१०.० पर्ासिरर् व्यिस्थापन र्ोजना 

योजनेनुसार पयासवरि णनरीक्षि कायसक्रमाचे आयोजन, प्रभावी पयासवरि व्यवथथापनासाठी 

णनयतकाणिक पुनराविोकने आणि ऑणडट केिे जातीि. EHS णवभागासह प्रकल्प व्यवथथापन 

व्यवथथापन योजनेची संपूिस प्रभावी अंमििजाविी सुणनणित करेि. 

 

सवस पयासवरिीय वैिाणनक आवश्यकता आणि जिािदाऱ्यांचे पािन सुणनणित करण्यासाठी णसस्टम 

कायसरत असतीि आणि याची खात्री केिी जाईि. 

 

व्यावसाणयक आरोग्य, जोखीम कमी करिे आणि सुरणक्षतता यासह EIA अहवािात णदिेल्या सवस 

णशफारसीचें पािन केिे जाईि. कंपनीने भारतीय रु. पयासवरि प्रदूषि णनयंत्रि उपाय आणि पयासवरि 

व्यवथथापन योजना उपक्रमांसाठी 2296.5 िाख; जे एकूि प्रकल्प खचासच्या ~20.78 % आहे.  

 

११.०   प्रकल्पाच ेफार्द े

प्रस्ताणवत प्रकल्पातून पुढीि फायदे अपेणक्षत आहेत:  

● या प्रकल्पामुळे थथाणनक णवणशष्ट् सकारात्मक सामाणजक आणि आणथसक फायदे होतीि. 

● यापैकी काही दीघसकािीन स्वरूपाचे थेट फायदे असतीि. 

● या प्रकल्पातून राज्य सरकारिा महसूि णमळिार आहे. 

● हा प्रकल्प मोठ्या प्रमािात थथाणनक िोकांसाठी अणतररक्त प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार णनमासि 

करेि. 

● िांिकाम आणि ऑपरेशन से्टज दरम्यान रोजगारासाठी थथाणनक िोकांना प्रािान्य णदिे जाईि. 
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१२.० कॉपोरेट पर्ासिरर् जबाबदारी (CER) कृती र्ोजना 

आरोग्य, णशक्षि, शाश्वत जीवनशैिी, सामाणजक एकणत्रकरि, पायाभूत सुणविा, पािी साठवि, शेती 

आणि पयासवरि संरक्षि यामिीि गरजेवर आिाररत सहाय्याच्या दृष्ट्ीकोनातून CER णनयोजनाची 

कल्पना प्रकल्प के्षत्राभोवतीच्या थथाणनक णवणशष्ट् पररक्टथथती णवचारात घेऊन केिी जाते. 

 

कंपनी MoEF&CC ऑणफस मेमोरँडम - F.No.22-65/2017-IA.III dtd नुसार कॉपोरेट पयासवरि 

जिािदारी (CER) अंतगसत आपिी कतसवे्य पार पाडेि. 30 सप्टेंिर 2020, ज्याच्या आिारे CER उपक्रम 

पयासवरि व्यवथथापन योजनेचा एक भाग म्हिून रािणवण्यात येतीि. 

 

प्रस्ताणवत प्रकल्प खचासच्या 2 % CER खचस उदा. प्रकल्प के्षत्रात गरजेवर आिाररत सीईआर उपक्रमांच्या 

अंमििजाविीसाठी 1.675 कोटी वाटप करण्यात आिे आहेत. 


