
कार्यकारी साराांश 

प्रस्तावित उत्पादन क्षमता विस्तार अांतर्यत कोल्ड रोल्ड कॉइल्स अँड शीट्स (२१०००० टीपीए 

िरून ३००००० टीपीए), हॉट रोल्ड वपकल्ड स्किन पास कॉइल्स (९०००० टीपीए ते १५०००० 

टीपीए) साठी विद्यमान सुविधाांचा विस्तार तसेच हॉट रोल्ड वपकल्ड रॅ्ल्वनाइज्ड कॉइल्स 

(८२०००० टीपीए) र्ा निीन सुविधेची भर घालण्यासाठी प्रस्ताि 

स्थळ: प्लॉट क्र. एस-७६, एमआर्डीसी, तारापूर औद्योवर्क के्षत्र, पो. बोईसर, तहसील - पालघर, 

विल्हा - पालघर, महाराष्ट्र  – ४०१ ५०६ 

सांदभय अटी: फाइल क्र. एस.आर्.ए./एमएच/आर्.एन.डी./२५३८६२/२०२२ (सुधाररत टीओआर) वदनाांक २ 

सप्टेंबर २०२२ ि फाइल क्र. एस.आर्.ए./एमएच/आर्.एन.डी./६८६०७/२०२१ वदनाांक २१ ऑक्टोबर २०२१ 

शे्रणी ब १, अनुसूची ३ (अ) मेटलवियकल उद्योर् 

आधारभूत वनरीक्षण कालािधी : पािसाळ्यानांतरचा हांर्ाम (१५ ऑक्टोबर २०२१ - १५ िानेिारी २०२२) 

प्रकल्प प्रस्तािक 

 

 

पर्ायिरण सल्लार्ार 
 

 
 

मेससय. अॅनाकॉन लॅबोरेटरीि प्रा.वल., नार्पूर 
कू्यसीआर्-नॅबेट मान्यताप्राप्त ईआर्ए सल्लार्ार  

एमओईएफ अँड सीसी (िीओआर्) आवण एनएबीएल मान्यताप्राप्त प्रर्ोर्शाळा 

आईएसओ ९००१:२०१५, आईएसओ १४००१:२०१५, आईएसओ ४५००१:२०१८  

प्रयोगशाळा आणि कन्सल्टन्सी : एफपी-३४, ३५, फूड पाकक ,  

एमआयडीसी, बुटीबोरी, नागपूर – ४४११२२  

मोब: +९१-९३७२९६००७७ 

ईमेल: ngp@anacon.in  

सांकेतस्थळ: www.anaconlaboratories.com 

अहिाल क्र. एएनकू्यर/पीडी/२०अ/२०२२/१९७ 
 

ऑक्टोबर- २०२२ 

 

  

मेससय. टाटा स्टील वलवमटेड, सी.आर.सी. िेस्ट  
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कार्सकारी साराांश 

१.० प्रस्तावना 

कां पनी "मेससय.  टाटा स्टील लललमटेड सीआरसी वेस्ट" (र्ानांतर र्ाला TSL CRCW असे सांबोधले जाईल) ची स्थापना 1993 मधे्य लवलवध 

अनुप्रर्ोगाांसाठी कोल्ड रोलेड कॉइल्स आलि शीट्स तर्ार करण्यासाठी केली गेली.  उच्च सुरक्षा, आरोग्य आलि पर्ायवरि मानकासह 

इष्टतम उत्पादन साध्य करिे हे र्ा सांस्थेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.  सीआर कॉइल्स अँड शीट्स २१०००० टीपीए ते ३००००० टीपीए आलि हॉट 

रोल्ड लपकल्ड स्किन पास कॉइल्स ९०००० टीपीए ते १५०००० टीपीएसाठी लवद्यमान उत्पादन सुलवधाांचा लवस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे 

आलि हॉट रोलेड लपकल्ड गॅलॅ्वनाइज्ड कॉइल्स (८२०००० टीपीए) साठी नवीन सुलवधेची भर घालण्याचा प्रस्ताव आहे. 

सीआर कॉइल्स अँड शीट्स २१०००० टीपीए आलि हॉट रोल्ड लपकल्ड स्किन पास कॉइल्स ९०००० टीपीएसाठी लवद्यमान उत्पादन 

सुलवधा प्लॉट क्र. एस-७६, एमआर्डीसी तारापूर औद्योलगक के्षत्र, बोईसर, तहसील व लज.- पालघर, महाराष्टर  – ४०१ ५०६ . सध्या 

अस्कस्तत्त्वात असलेला प्रकल्प कार्यरत आहे ज्यासाठी सीटीओला पत्र क्र. स्वरूप 1.0/CAC/UAN क्र. 0000106989/CR2202000726 

लदनाांक ११.०२.२०२२ जे लदनाांक २८.०२.२०२४ परं्त वैध आहे. 

लवद्यमान प्रकल्पाच्या नुतनीकरिासाठी पूवीचा टीओआर एसईएसी, महाराष्टर  लदनाांक २१.१०.२०२१ (ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. 

SIA/MH/IND/68607/2021) एनजीटीच्या आदेशानुसार लदनाांक १२ फेबु्रवारी, २०२२ आलि एमपीसीबीच्या पररपत्रक क्र./ 

MPCB/ID(APC)/Rolling Mill/TB/B-041 लदनाांक २० जुलै, २०२२ ला मांजूर करण्यात आला होता. 

आता, मेससय टीएसएल - सीआरसी वेस्टने टीओआरमधे्य फाईल क्र. SIA/MH/IND2/253862/2022 लद. ०२/०९/२०२२  र्ा द्वारे 

लवद्यमान उत्पादन सुलवधाांच्या लवस्तारासाठी कोल्ड रोलेड कॉइल्स अँड शीट्स (२१०००० ते ३००००० टीपीए), हॉट रोल्ड लपकल्ड स्किन 

पास कॉइल्स (९०००० ते १५०००० टीपीए), हॉट रोल्ड लपकल्ड गॅल्वनाइज्ड कॉइल्स (८२०००० टीपीए) च्या नवीन सुलवधेसह प्लॉट क्र. 

एस-७६, एमआर्डीसी तारापूर औद्योलगक के्षत्र, बोईसर, तहसील व लज.- पालघर, महाराष्टर  – ४०१ ५०६ इथे दुरूस्ती मांजूर केली आहे. 

१४ सप्टेंबर, २००६ च्या पर्ायवरिीर् प्रभाव मूल्ाांकन अलधसूचनेनुसार आलि त्यानांतरच्या दुरुस्तीनुसार, हा प्रकल्प 'ब' शे्रणी अांतगयत  रे्तो 

आलि प्रकल्प लक्रर्ाकलाप सेक्टर 3 (ए) अांतगयत रे्तो,  म्हिूनच, पर्ायवरिीर् मांजुरी (EC) राज्य पर्ायवरि प्रभाव मूल्ाांकन प्रालधकरि 

(एसईआर्एए), महाराष्टर  कडून प्राप्त केली जाईल. 

अॅनाकॉन लॅबोरेटरीज प्रार्वे्हट लललमटेड नागपूरला QCI-NABET द्वारे 'शे्रिी A' पर्ायवरि सल्लागार सांस्था म्हिून मान्यता लमळाली 

आहे. र्ा प्रकल्पामुळे होिाऱ्र्ा पररिामाांमुळे प्रभालवत होऊ शकिाऱ्र्ा लवलवध पर्ायवरिीर् घटकाांसाठी पर्ायवरि प्रभाव मूल्ाांकन 

(ईआर्ए) अभ्यास आलि पर्ायवरि व्यवस्थापन आराखडा (ईएमपी) तर्ार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

सध्याच्या प्रकल्प सुलवधाांच्या लवस्तारासाठी एसईआर्एए-एसईईसी, महाराष्टर  र्ाांच्याकडून पर्ायवरि मांजुरी (ईसी) लमळलवण्यासाठी 

पर्ायवरि प्रभाव मूल्ाांकन (ईआर्ए) अहवाल तर्ार  करण्यात आला आहे. 

हा ईआर्ए अहवाल एसईएसी, महाराष्टर  र्ाांनी लशफारस केलेल्ा टीओआर अटी ांच्या आधारे आलि मेससय टाटा स्टील सीआरसी वेस्ट 

लललमटेडने प्रदान केलेल्ा प्रकल्पाशी सांबांलधत ताांलत्रक तपशीलाांच्या आधारे तर्ार केला गेला आहे. 

ईआर्ए अलधसूचना (लदनाांक १४ सप्टेंबर २००६) आलि त्यानांतरच्या सुधारिाांनुसार जनसुनाविी घेण्यात रे्ईल. अांलतम अहवाल सुधाररत 

करून जनसुनाविीनांतर सादर केला जाईल, ज्यात सावयजलनक सुनाविीच्या वेळी प्रकल्प पुरित्यायने सांबांलधत अनुपालनासह लोकाांच्या 

मुद्द्ाांचा समावेश केला जाईल. 

१.१ प्रकल्पाची ओळख  

मेससय टाटा स्टील सीआरसी वेस्ट लललमटेडने  कोल्ड रोल्ड कॉइल्स अँड शीट्स (२१०००० ते ३००००० टीपीए), हॉट रोल्ड लपकल्ड स्किन 

पास्ड कॉइल्स (९०००० ते १५०००० टीपीए) साठी लवद्यमान उत्पादन सुलवधाांचा लवस्तार प्रस्तालवत केला आहे, ज्यात प्लॉट क्र. एस-७६, 

एमआर्डीसी तारापूर औद्योलगक के्षत्र, बोईसर, तहसील व लजल्हा - पालघर, महाराष्टर  – ४०१५०६ मधे्य हॉट रोलेड लपकल्ड गॅल्वनाइज्ड 

कॉइल्स (८२०००० टीपीए) साठी नवीन सुलवधा जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. 

प्लाांटचा प्रस्तालवत लवस्तार सी.आर.सी.ए. कॉइल्स आलि शीट्स, एच.आर.पी.ओ. आलि एच.आर.पी.एस.ओ. कॉइल्स तर्ार करण्यासाठी 

लडझाइन केलेला आहे. ही उत्पादने ऑटो कां पन्या, जनरल इांलजनीअररांग र्ाांना पुरलवली जातात. खालील उत्पादन प्रलक्रर्ा पार पाडल्ा 

जातात. 
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१. लपकललां ग. 

 

२. कोल्ड रोललां ग लमल. 

 

३. क्लीलनांग लाइन. 

 

४. एनेललां ग. 

 

५. स्किन पास लमल 

 

६. स्किलटांग लाइन. 

 

७. बँ्ललकां ग लाइन्स. 

 

 

र्ा प्रलक्रर्ा पार पाडण्यासाठी प्लाांटमधे्य खालील सोर्ी सुलवधा आहेत: 

ईओटी के्रन्स, एअर कॉमे्प्रसर, पांप हाऊस, साांडपािी प्रलक्रर्ा प्रकल्प आलि आरओ प्लाांट, रोल ग्राइांलडांग, ईडीटी मशीन, लचललां ग प्लाांट्स, 

हार्डर ोजन गॅस लनलमयती, नार्टर ोजन स्टोरेज, डीएम वॉटर प्लाांट्स, एचसीएल स्टोरेज, स्टीम बॉर्लर आलि हॉट वॉटर जनरेटर, डीजी सेट, 

तर्ार वसू्तांच्या पॅलकां गसाठी कारपेंटर ी शॉप. 

तक्ता: १ (अ) 

प्ाांटची सांर्ोजना: प्ाांटची लवद्यमान उत्पादन क्षमता 

अनु. 

क्र. 
उत्पादनाांचे नाव उत्पादन क्षमता (टीपीए) लटपण्णी 

1. कोल्ड रोल्ड कॉइल्स आलि शीट्स २१०००० 
लवद्यमान प्ाांट सांमती पत्र क्रमाांक 1.0/CAC/UAN 

क्रमाांक 0000106989/CR 2202000726 लदनाांक 

11/02/2022 नुसार कार्ायस्कित आहे जो 28 फेबु्रवारी 

2024 परं्त वैध आहे. 
2. हॉट रोल्ड लपकल्ड स्किन पास्ड कॉइल्स ९०००० 

तक्ता 1 (ब) 

लवद्यमान आलण प्रस्तालवत लवस्तार क्षमता  

अनु. क्र. उत्पादनाांचे नाव 
लवद्यमान क्षमता 

(टी.पी.ए.) 

प्रस्तालवत क्षमता 

(टी.पी.ए.) 

एकूण क्षमता लवस्तारानांतर 

(टी.पी.ए.) 

1.  सी.आर. कॉइल्स आलि शीट्स २१०००० ९०००० ३००००० 

2.  हॉट रोल्ड लपकल्ड स्किन पास कॉइल्स ९०००० ६०००० १५०००० 

3.  हॉट रोल्ड लपकल्ड गॅल्वनाइज्ड कॉइल्स --- ८२०००० ८२०००० 

१.२ प्रकल्पाचे स्थान 

हा प्रकल्प एमआईडीसी तारापूर औद्योलगक के्षत्र, बोईसर, तहसील - पालघर लज.- पालघर, महाराष्टर , अक्षाांश: १९°४७'७.२९"उ., रेखाांश: 

७२°४३'५२.०७"पू., रे्थे स्कस्थत आहे. बोईसर रेले्व स्थानक हे सवायत जवळचे रेले्व स्थानक आहे जे पू.उ.पू. लदशेने सुमारे ३.३ लक.मी. 

अांतरावर आहे आलि जवळचे लवमानतळ छत्रपती लशवाजी महाराज आांतरराष्टर ीर् लवमानतळ, मुांबई आहे जे दलक्षि लदशेने सुमारे ७६.५ 

लकमी अांतरावर आहे. प्रकल्पाच्या लठकािी जवळच्या तारापूर शहरापासून पोहोचता रे्ते जे साइटपासून फक्त ९.४ लकमी अांतरावर 

आहे.  हा प्रकल्प सवय ऋतुांमधे्य वापरण्यास र्ोग्य असलेल्ा रस्त्ाांशी चाांगल्ा प्रकारे जोडलेला आहे.  

 प्रभाव लनर्ांलत्रत करण्यासाठी / कमी करण्यासाठी लवद्यमान व्यवस्थापन र्ोजनेसह EIA / EMP अहवाल तर्ार करण्यात आला. र्ा 

प्रकल्पात प्रदूषि लनर्ांत्रि राबवण्यासाठी पर्ायवरि व्यवस्थापन र्ोजना सुचवली गेली आहे. 

प्रकल्पाच्या जागेपासून १० लक.मी. लत्रजे्यच्या अांतरावरील अभ्यास के्षत्र आकृती १ मधे्य दाखलवले आहे. 

१.३ ईआर्ए / ईएमपी अहवाल 

SEIAA महाराष्टर  कडून प्राप्त झालेल्ा मांजूर टीओआरच्या अनुषांगाने, स्कस्थती लनस्कचचत करण्यासाठी मॉनू्सन नांतरच्या हांगामात (१५ 

ऑक्टोबर २०२१ - १५ जानेवारी २०२२) आधारभूत पर्ायवरि लनरीक्षि आधीच आर्ोलजत केले गेले होते. सभोवतालची हवेची 

गुिवत्ता, सभोवतालच्या आवाजाची पातळी, पृष्ठभाग आलि भूजल गुिवत्ता, मातीची गुिवत्ता, वनस्पती, प्रािी आलि पर्ायवरि-

सांवेदनशील के्षत्राांची स्कस्थती आलि प्रकल्प स्थळापासून १० लकमी लत्रजे्यच्या अभ्यास के्षत्रातील गावाांची सामालजक-आलथयक स्कस्थती (आकृती 

१) मधे्य दशयलवली आहे. अभ्यासाची लनरीक्षिे ईआर्ए / ईएमपी अहवालात समालवष्ट केली गेली आहेत.  ईआर्ए-ईएमपी अहवालात 

लवद्यमान प्रकल्प लक्रर्ाकलापाांचे पररिाम ओळखले गेले आलि र्ोग्यररत्या सांबोलधत केले गेले. 
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आकृती १: अभ्यास के्षत्र (१० लक.मी. लत्रजे्यच अांतर) 
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तक्ता 2 

पर्ासवरणीर् सेलटांगचा तपशील 

अनु. 

क्र. 
लववरण नाव 

1.  प्रकल्पाचे स्थान 
प्लॉट क्रमाांक एस-७६, एमआर्डीसी तारापूर औद्योलगक के्षत्र, बोईसर, तहसील - 

पालघर लजल्हा.- पालघर, महाराष्टर  - 401506 

2.  भौगोललक स्थाने अक्षाांश: 19°47'7.29"उ, रेखाांश: 72°43'52.07 "पू. 

3.  टोपोशीट क्र. 47 A/9,10,13 आलि 14 

4.  हवामानाची स्कस्थती 

सरासरी वालषयक पाऊस 1874.6 लममी आहे 

तापमान : मानू्सनपूवय १७.८० से. (लकमान.) ३६.३० से. (कमाल.)  

                   : लहवाळा १५.१0 से. (लकमान.) ३१.०0 से. (कमाल)  

                   : मानू्सननांतर १७.३० से.(लकमान) ३६.०0 से. (कमाल) 

स्रोत : भारतीर् हवामानशास्त्र लवभाग, डहािू 

5.  जवळचे आर्एमडी से्टशन डहािू हवामान कें द्र 

6.  भूरूप, जलमनीचा वापर आलि मालकी 

१०.०९ हेक्टर.  कोितेही अलतररक्त भूके्षत्र सांपालदत केले जािार नाही. जमीन 

आधीच औद्योलगक वापरासाठी वळलवली गेली आहे. ही जमीन टाटा स्टील 

सीआरसी वेस्ट लललमटेडच्या मालकीची आहे. 

7.  प्रकल्प स्थळाची रचना कमीत कमी ८ मी. – जास्तीत जास्त १३ मी. 

8.  जवळचा रस्ता 
राज्य महा मागय ७४ – २.९ लकमी / पूवय 

राष्टर ीर् महा मागय ४८ (अगोदर राष्टर ीर् महा मागय ८)- १९.० लकमी / पूवय 

9.  जवळचे रेले्व स्थानक बोईसर रेलवे से्टशन- ३.३ लकमी/पू.उ.पू. 

10.  

 
सवायत जवळचे लवमानतळ छत्रपती लशवाजी महाराज आांतरराष्टर ीर् लवमानतळ-७६.५ लकमी/दलक्षि. 

11.  जवळचे बांदर 

वडराई बांदर – जेट्टी – १३ लकमी / द.द.प. 

न्हावा शेवा पोटय – ९३.८ लकमी/ द.द.पू. 

सातपाटी-मुरबा बोट फेरी – लशपर्ाडय – ६.८ लकमी / द.द.प 

12.  जवळची राज्य/राष्टर ीर् सीमा गुजरात-३८.४ लकमी / उत्तर 

13.  
२,००,००० लोकसांख्या असलेले सवायत जवळचे 

मोठे शहर 
पालघर – ९.४ लकमी/ द.द.पू. 

14.  सवायत जवळचे गाव / प्रमुख शहर गाव कोळवडे – ०.१४ लकमी /द.प. 

15.  सागरी लकनाऱ्र्ासाठी अांतर अरबी समुद्र – ४.३ लकमी /पस्कचचम 

16.  डोांगर/दऱ्र्ा 
• वन टर ी लहल, बोईसर – ८.४ लकमी /पूवय 

• आसावा फोटय लहल – ९.० लकमी /पू.द.पू. 

17.  सवायत जवळचे पर्यटनस्थळ 

• नाांदगाव समुद्रलकनारा – ५.६ लकमी/द.प. 

• चोखाहर आली बीच पाइांट – ५.७ लकमी / द.प. 

• धोधडी धबधबा – ७.७ लकमी/द.पू. 

• आसावा लकल्ला – ९.० लकमी /पू.द.पू. 

• तारापुर समुद्रलकनारा – ९.७ लकमी/पूवोत्तर 

• दगाय सैय्यद जमालशहा साबरी कादरी रा.उ.अ. तारापुर – ८.९ लकमी/उ.प. 

• सातपाटी लफलशांग पोटय – ६.८ लकमी/द.द.प. 

18.  पुरातत्त्वीर्दृष्ट्या महत्त्वाची लठकािे 
• तारापुर लकला – ९.७ लकमी /उ.प. 

• लशरगाव लकल्ला - ९.७ लकमी/द.द.प. 

19.  जवळचे राखीव/सांरलक्षत जांगले 

• बोईसर जवळील राखीव जांगल -४.३ लकमी / पू.उ.प. 

• महागाव जवळील राखीव जांगल – ८.९ लकमी/ पू.उ.प. 

• भूतालपाडा जवळील राखीव जांगल – ८.१ लकमी / पूवय 

• हनुमाननगर जवळील राखीव जांगल – ६.६ लकमी / पूवोत्तर 

20.  

 
जवळचे जलस्रोत 

• बािगांगा नदी – 3.१ लकमी/ उ.उ.प. 

• उचेली खाडी – ४.९ लकमी/पस्कचचम 

• सूर्ाय धरि – १५.६ लकमी / द.पू. 

 

• देवखोप धरि – १०.८ लकमी /द.पू. 

• जुनुना नाला – १.० लकमी / दलक्षि 

• अलवाडी तलाव – ३.९ लकमी/प.द.प. 

• नाांदगाव तलाव – ४.७ लकमी/द.प. 

• धोबी तालव – १०.५ लकमी/उ.उ.प. 

• लवकास नगर तलाव – ५.८ लकमी / दलक्षि 
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अनु. 

क्र. 
लववरण नाव 

• जुना अक्करपट्टी तलाव – ७.७ लकमी/उ.प. 

• नवले तलाव – १०.८ लकमी /उ.उ.प. 

• भांडारा तलाव – ३.८ लकमी/द.प. 

• गुांडाळे तलाव- ३.४ लकमी/ द.प. 

• तलाव (नवापुर) – ३.८ लकमी / पस्कचचम 

• लशरगाव तलाव - ९.३ लकमी/द.द.प. 

• ताांभी तलाव – २.९ लकमी/प.उ.प. 

21.  जवळचे उद्योग 

• तारापूर एमआर्डीसी 

• गॅलेक्सी सफेक्टांट्स लललमटेड- केलमकल प्लाांट 

• पॅराडीज एलसड एां ड केलमकल्स - केलमकल एक्सपोटयर 

• ग्लेनलफन केलमकल प्रा. लल. – मॅनु्यफॅक्चरर 

• पार्ोलनर्र औद्योलगक महामांडळ – रासार्लनक उत्पादक 

• लसद्धीकेम इांडस्टर ीज – केलमकल प्लाांट 

• शारदा इांडस्टर ीज एल. - टेक्सटाइल इांजीलनर्र 

• लनलकता केलमकल इांडस्टर ीज - केलमकल मॅनु्यफॅक्चरर 

• लवएपी उद्योग – केलमकल मॅनु्यफॅक्चरर 

• जेएसडबू्ल्य स्टील कोटेड प्रोडक््टस लल., - स्टील कां स्टर क्शन कां पनी 

• लवराज एसएमएस प्लाांट - लोह आलि पोलाद उद्योग 

• डी'डेकोर होम फॅलब्रक्स प्रा. लल. - टेक्सटाइल लमल 

• लसर्ाराम रेशीम लगरिी – टेक्सटाइल लमल 

• मॅक्सलहल फामायसु्यलटकल्स इांलडर्ा लललमटेड - बोईसर प्लाांट - फामायसु्यलटकल 

कां पनी 

• अमृत औषध सांशोधन प्रर्ोगशाळा प्रा.लल. – फामायसु्यलटकल कां पनी 

• कस्टम कॅपू्सल प्रा. लल. – फामायसु्यलटकल कां पनी 

• अपूवाय इांलडर्ा प्रा. लल.  – पेंट लनमायता 

• आरती डर ग्ज लललमटेड, - फामायसु्यलटकल कां पनी 

• बॉमे्ब रेर्ॉन फॅशन लललमटेड - लविकाम लगरिी 

• लुलपन लललमटेड - फामायसु्यलटकल कां पनी 

• कॅस्कललन लललमटेड 

• ललवनो कपूर कॉटन्स प्रा. लल. – टेक्सटाइल इांजीलनर्र 

• तारापूर अिुऊजाय कें द्र 

22.  
आधीच प्रदूषि लकां वा पर्ायवरिाचे नुकसान झालेले 

के्षत्र 

२०१७-१८ दरम्यान सीईपीआर् लनदेशाांकासाठी सीपीसीबी देखरेख: तारापूर 

औद्योलगक के्षत्र सीईपीआर् िोअर ९३.६९. 

23.  भूकां पीर् के्षत्र झोन-३ [आर्एस नुसार : १८९३ (भाग-१): २००२] 

24.  

सांवेदनशील मानवलनलमयत जलमनीच्या वापराने 

व्यापलेले भाग (रुग्णालरे्, शाळा, प्राथयनास्थळे, 

लवद्यापीठे, कमु्यलनटी हॉल इ.) 

1. तुळजाभवानी आई आलि खांडोबा मांलदर, कोळवडे – ०.२ लकमी/द.प. 

2. स्वामी लववेकानांद हार्िूल व जु्यलनअर कॉलेज, कोळवडे - ०.२ लकमी/ 

3. श्री दत्ता नागेश मांलदर – २.६ लकमी/पू.उ.पू. 

4. आर्.टी.आर्. वािगाव – १०.२ लक.मी./ पू.उ.पू. 

5. ग्रामीि रुग्णालर् वािगाव – १०.३ लकमी/उ.उ.पू. 

6. दरघा हजरत शाहदवला आर.ए हजरत कालमल शाह आर.ए.-१०.३ लकमी/ 

उ.उ.प. 

7. प्राथलमक आरोग्य कें द्र, मुरबे – ५.२ लकमी /द.द.प. 

8. प्राथलमक आरोग्य कें द्र तारापुर-९.२ लकमी/उ.प. 

9. प्राथलमक आरोग्य कें द्र खैरपाडा- ३.६ लकमी/पूवय 

10. खैरपाडा अांगिवाडी – ३.१ लकमी/ पूवय 

11. जीवन लवकास लशक्षि सांथाचे एस. टी. कदम हार्िूल आलि जु्यलनअर कॉलेज - 

८.५ लकमी/द.द.पू. 

12. मॉडनय इांस्कग्लश िूल-३.१ लकमी/उ.उ.पू. 

13. लत्ररत्न बुद्ध लवहार, पास्थळ- ३.५ लकमी/उ.उ.प. 

14. नू्य इांलडर्ा चचय ऑफ गॉड, आत्मशक्ती नगर- ३.१. लकमी/ उ.उ.पू. 

15. प्राथलमक आरोग्य कें द्र, दाांडी, बोईसर – ५.२ लकमी /उ.प. 

16. जनता हार्िूल नवापूर - ४.० लकमी/पस्कचचम 

17. एस.डी.एस.एम. कॉलेज, टेंभोडे – ८.४ लकमी/द.द.पू. 

18. सेंट पीटसय चचय- ८.५ लकमी/ द.द.पू. 

19. शासकीर् औद्योलगक प्रलशक्षि सांस्था पालघर – ७.७ लकमी/ द.द.पू. 
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२.० प्रकल्पाचे वणसन 

२.१  प्रकल्पाचे वणसन 

सध्याचा प्रस्ताव सीआर कॉइल्स आलि शीट्स ३००००० टीपीए आलि हॉट रोल्ड लपकल्ड स्किन पास कॉइल्स १५०००० टीपीए आलि हॉट 

रोल्ड लपकल्ड गॅल्वनाइज्ड कॉइल्स (८२०००० टीपीए) साठी नवीन सुलवधा जोडण्यासाठी लवद्यमान उत्पादन सुलवधाांच्या लवस्तारासाठी 

आहे. 

प्रकल्पाच्या लठकािी जवळच्या तारापूर शहरापासून पोहोचता रे्ते जे फक्त 9.4 लकमी आहे. हा प्रकल्प सवय रस्त्ाांशी जोडलेला आहे. 

प्रकल्प उपक्रमासाठी अलतररक्त जलमनीची आवचर्कता नाही. 

अशा प्रकारे लॉलजस्कस्टक सपोटयची उपलब्धता; पािी; शक्ती; मनुष्यबळ प्रकल्पाच्या भलवष्यातील व्यवहार्यतेसाठी पुरेशी अस्कस्तत्वात 

असलेली जमीन आलि अलधवास के्षत्रापासून सुरलक्षत अांतर तसेच मागील जलमनीवरील लवद्यमान प्रदूषि पातळी हे अभ्यासाचे काही 

लनकष आहेत.  

लवद्यमान रु्लनटमधे्य खालील उत्पादन सुलवधा आहेत: 

कोल्ड रोल्ड कॉइल्स आलण शीट्स / हॉट रोल्ड लपकल्ड स्किन पास्ड कॉइल खालील चरणाांचे अनुसरण करून तर्ार केले 

जातात: 

• लपकललां ग लाइन 

• 4-हार् लमल 

• स्वच्छता 

• एनीललां ग  

• स्किन पास लमल 

• सी.आर. स्किलटांग लाइन 

• एमबीएल आलि सीटीएल 

गॅस फार्डस बॉर्लर 

क्षाराचे तापमान राखण्यासाठी प्लाांटमधे्य ६ टीपीएच क्षमतेचा बॉर्लर बसवण्यात आला आहे आलि पट्टी साफ करण्याच्या प्रलक्ररे्त 

पाण्याचा वापर करिे आवचर्क आहे.  प्रस्तालवत लवस्तारादरम्यान अलतररक्त ७ टीपीए क्षमता असलेले बॉर्लर जोडले जातील. अशा 

प्रकारे, लवस्तारानांतर बॉर्लरची एकूि क्षमता १३ टीपीएच असेल. पुढे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, १३ टीपीएच व्यलतररक्त, अलतररक्त 

६ टीपीएच सँ्टडबार् मोडवर असेल. इांधन म्हिून पीएनजीचा वापर केला जाईल. ज्वलनामुळे लनमायि होिारी उष्णता बॉर्लर डर ममधील 

पाण्याद्वारे शोषली जाते आलि वाफ तर्ार होते. बॉर्लर डर मचे तापमान आलि दाब र्ाांचे लनरीक्षि अनुक्रमे तापमान आलि दाब 

टर ान्समीटरद्वारे केले जाते आलि पीआर्डी कां टर ोलरद्वारे मॉडु्यलेशन मोटरद्वारे ज्वाला लनर्मन केले जाते. ज्वलनातून लनमायि होिारे उच्च 

तापमानाचे फू्ल वारू् हवेच्या प्रीहीटरमधून जातात आलि नांतर गॅस लचमिीच्या फ्ल्लू्मधे्य सोडले जातात. 

हॉट रोल्ड लपकल्ड गॅल्वनाइज्ड कॉइलचे प्रलक्ररे्चे वणसन 

लपकल्ड एचआर कॉइल म्हिजे िीन पास्ड, भट्टीत गरम केलेले, गॅल्वनाइज्ड आलि पुन्हा अांलतम गुिधमय लमळलवण्यासाठी िीन पास्ड 

केली जाते. र्ामधे्य लपकललां ग, एचआर स्किन पास लमल, गॅल्वनाइलजांग, स्किन पास लमल आलि केलमकल कोलटांग आलि ररकोइललां ग र्ाांचा 

समावेश आहे. 

२.२ जलमनीची आवश्र्कता 

मेससय टीएसएल सीआरसी वेस्टमधे्य १०.०९ हेक्टर जलमनीच्या आत लवद्यमान स्थालपत ऑपरेशनल रु्लनट आहे.  लशवार् एकूि 

जलमनीपैकी लवस्तार नांतर ६.२७ हेक्टर जमीन लबल्टअप एररर्ाखाली, १.६६ हेक्टर रोड व पवेड एररर्ा, ग्रीन बेल्ट एररर्ा १.०१ हेक्टर 

आलि ओपन एररर्ा १.०९ हेक्टर असेल. 

तक्ता 2 (अ)  

प्रकल्प के्षत्राचे लनवेदन 

जलमनीचा वापर लवद्यमान प्रस्तालवत बदल लवस्तारानांतरचे एकूण के्षत्र के्षत्र (%मधे्य) 

लबल्टअप 2.74 3.53 6.27 62.14 
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जलमनीचा वापर लवद्यमान प्रस्तालवत बदल लवस्तारानांतरचे एकूण के्षत्र के्षत्र (%मधे्य) 

रोड व पवेड एररर्ा 1.23 0.49 1.72 17.05 

ग्रीन बेल्ट 1.84 - 0.83 1.01 10.01 

पालकंग आलि मोकळे के्षत्र 4.28 -3.19 1.09 10.80 

सांपूणस 10.09  10.09 100.00 

 

नोट- 

• सीटीओच्या लवद्यमान अटी ांनुसार उपलब्ध खुल्ा के्षत्राचा ३३% ग्रीनबेल्ट लवकलसत केला पालहजे. 

• सध्या उपलब्ध खुले के्षत्र ४.१५ हेक्टर आहे आलि अस्कस्तत्वात असलेला हररत पट्टा १.८४ हेक्टरचा (४४.३३%) आहे जो लवद्यमान 

सीटीओ अटीचे पालन करतो. 

• टीएसएल सीआरसी वेस्टने ३.१७ हेक्टर (टोटल कॉलनी एररर्ा ९.६१ हेक्टर) हाऊलसांग कॉलनी च्या के्षत्रात देखील हररत पट्टा 

लवकलसत केला आहे. अशा प्रकारे, एकूि हररत पट्टा ४.१८ हेक्टर आहे. [हररत पट्टा १.०१ हे. (लवस्तारानांतरचे प्रकल्प के्षत्र) + ३.१७ 

हेक्टर (कॉलनी के्षत्र)= ४.१८ हेक्टर . (प्लाांट + कॉलनी के्षत्र) (४१.४.%) 

लवनांती: लवद्यमान प्ाांट १९९४ पासून चालू आहे, आम्ही प्ाांट के्षत्रात ग्रीनबेल्ट वाढलवण्यासाठी सवस शक्यताांचा शोध घेतला आहे आलण 

लवस्तारानांतर १०.०१% परं्त अांलतम केला गेला आहे. म्हणूनच, ३३% हररत पट्ट्याच्या के्षत्राच्या अटी ांचे पालन करण्यासाठी आपल्याला 

गृहलनमासण वसाहतीमधे्य लवकलसत केलेल्या हररत पट्ट्याचा लवचार करण्याची लवनांती केली जाते. 

तक्ता 2 (ब) 

सीआरसी वेस्ट एां ड हाउलसांग कॉलनीच्या प्ाांट एररर्ाचे (लवस्तारानांतर) के्षत्र लववरण 

जलमनीचा वापर 
सी.आर.सी. वेस्ट प्ाांट के्षत्र 

(हेक्टरमधे्य) 

गृहलनमासण वसाहत के्षत्र 

(हेक्टरमधे्य) 

हेक्टरमधे्य एकूण 

के्षत्र 

ग्रीनबेल्ट एररर्ा 

% मधे्य. 

लबल्टअप एररर्ा 6.27 0.69 6.96  

रोड व पवेड एररर्ा 1.72 0.52 2.24  

ग्रीन बेल्ट एररर्ा 1.01 3.17 4.18 41.4% 

खुले के्षत्र 1.09 6.14 7.23  

एकूण 10.09 10.52 
 

 

२.३ कच्च्च्या मालाची आवश्र्कता आलण वाहतुकीची पद्धत 

प्रकल्पासाठी लागिारा कच्चा माल म्हिजे हार्डर ोक्लोररक ऍलसड, पीएनजी, अल्कली, रोललां ग ऑइल इ. र्ापैकी काही कच्चा माल २०० 

लकमीच्या पररघात सहज उपलब्ध आहे आलि ते कव्हर केलेल्ा टर कमधून नेले जाईल. हॉट रोल्ड कॉइल्स मदर प्लाांटमधून टाटा स्टील 

जेएसआर आलि कललां गा नगर लोकल माकेटमधून रेले्वने आिले जातात तेथून जवळच्या रेले्व साइलडांग पासून टर क द्वारे रस्त्ाने 

प्लाांटपरं्त नेले जातील. 

एचआर कॉइल्स, एचसीएल, रोललां ग ऑइल इत्यादी प्रमुख कच्चा माल आवचर्क आहे. कच्चा माल टर कमधून नेला जातो. आवचर्क 

असलेल्ा नैसलगयक वारू्ची वाहतूक पाइपलाइनद्वारे केली जाते. कच्चा माल आलि प्लाांटच्या तर्ार उत्पादनाांच्या वाहतुकीसाठी दररोज 

सुमारे १४७ लटर प म्हिजेच २९४ टर क प्रलतलदन आवचर्क असल्ाचा अांदाज आहे. 

२.३.१  घन आलण घातक कचरा लनलमसती 

घन आलि घातक कचरा लनलमयतीचा तपशील तक्ता ३ मधे्य लदला आहे. 

तक्ता ३ 

घन आलण घातक कचरा लनलमसती 

लनमासण झालेल्या कचर् 

र्ाचे नाव 
शे्रणी क्र. 

लवद्यमान सांमती 

प्रमाण (टीपीए) 

प्रस्तालवत मात्रा 

(टीपीए) 

एकूण मात्रा 

(टीपीए) 
लवले्हवाट र्ोजना 

वापरलेले तेल / खचय 

केलेले तेल / तेल गाळ 
5.1 50 20 70 

लवले्हवाट लावण्याची सुलवधा- मुांबई 

कचरा व्यवस्थापन लललमटेड, लकां वा 

एमपीसीबी अलधकृत ररसार्कलर 

इटीपी च्या चुन्याचा गाळ 34.3 600 100 700 

टाकाऊ कुलां ट तेल 5.2 1560 312 1872 

टाकीच्या खालचा गाळ 3.3 7.2 3 10.2 
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लनमासण झालेल्या कचर् 

र्ाचे नाव 
शे्रणी क्र. 

लवद्यमान सांमती 

प्रमाण (टीपीए) 

प्रस्तालवत मात्रा 

(टीपीए) 

एकूण मात्रा 

(टीपीए) 
लवले्हवाट र्ोजना 

खचय केलेले आलल 12.1 11512 30851 42363 

प्लॉट एस -76 वर स्वतः ची एआरपी 

सुलवधा लकां वा प्लॉट एफ -7/1 वर स्वत: 

ची सुलवधा 

 

घातक कचरा 

हाताळण्यासाठी वापरले 

जािारे बॅरल्स कां टेनर 

33.1 3900 1560 5460 लवले्हवाट सुलवधा- मुांबई कचरा 

व्यवस्थापन लल. लकां वा अलधकृत पुनवायपर 

करिारे क्रोमेट कचरा (घन)  ------ 3.35 3.35 

लझांक डर ॉस डस्ट  ------ 5700 5700 

एआरपीसाठी स्वच्छ पािी  ------ 100 100 सेल्फ ईटीपी आलि आरओ ररसार्क्लर 

२.४ पाण्याची आवश्र्कता आलण स्त्रोत 

लवद्यमान पाण्याची आवचर्कता ७३१ केएलडी आहे आलि प्रस्तालवत पाण्याची आवचर्कता ५७४ केएलडी आहे. एकूि पाण्याची गरज 

१३०५ केएलडी (प्रलक्रर्ा + घरगुती उदे्दशासह) आहे.  एमआर्डीसी पािी पुरवठ्यातून पािी घेतले जात आहे.  एमआर्डीसीने जारी 

केलेला पािीपुरवठा करार (सांलग्नक VI म्हिून सांलग्न). प्लाांटमधे्य भूजल उपसा नाही. पाण्याच्या गरजेचा तपशील तक्ता २.७ मधे्य 

लदला आहे. 

तक्ता ३ 

पाण्याची आवश्र्कता भांग (रु्लनट: KLD मधे्य) 

अनु. 

क्र. 
पाण्याच्या वापराचे वणसन 

लवद्यमान 

सीटीओ मात्रा 

प्रस्तालवत अलतररक्त 

मात्रा 

लवस्तारानांतर एकूण 

मात्रा 

1 औद्योलगक कूललां ग, फीडमधे्य फवारिी 510 285 795 

2 प्रलक्रर्ा ज्याद्वारे पािी प्रदूलषत होते आलि प्रदूषक सहजपिे 

जैवलवघटनशील असतात 

200 280 480 

3 घरगुती वापर 21 09 30 

  सांपूणस 731 574 1305 

टीप:  सांमतीनुसार अस्कस्तत्त्वात असलेल्ा पाण्याच्या आवचर्कतेचे एकूि प्रमाि ७३१ केएलडी आहे आलि प्रस्तालवत अलतररक्त 

पाण्याची आवचर्क मात्रा ५७४ केएलडी आहे.  म्हिून एकूि पाण्याची गरज १३०५ केएलडी असेल. एमआर्डीसी पािीपुरवठा 

र्ोजनेद्वारे पुरलवला जािारा सध्याचा पाण्याचा स्रोत आहे आलि आवचर्क अलतररक्त पािीही एमआर्डीसीकडून घेतले जािार आहे. 

अलतररक्त पािी वाटपासाठी लवनांती पत्र एमआर्डीसी, तारापूर रे्थे सादर केले आहे. 

सध्याच्या ईटीपी आलि आरओ प्लाांटची क्षमता २०० केएलडी आहे, जी अलतररक्त १०० केएलडी वर प्रलक्रर्ा करण्यासाठी वाढवली 

जाईल, त्यामुळे ईटीपी आलि आरओ प्लाांटच्या लवस्तारानांतर एकूि क्षमता ३५० केएलडी असेल जी लवस्तारानांतर लनमायि होिाऱ्र्ा एकूि 

साांडपाण्यावर प्रलक्रर्ा करण्यासाठी पुरेशी आहे. 

वेस्ट आरओ ररजेक्ट मुांबई कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात लवले्हवाट लावण्यासाठी पाठलवला जाईल. 

२.५ लवजेची आवश्र्कता आलण पुरवठा 

लवद्यमान लवजेची गरज ८.५ मेगावॅट असून प्रस्तालवत ६.५ मेगावॅट आहे. एकूि लवजेची आवचर्कता १५ मेगावॅट आहे जी समलपयत लग्रड 

पॉवर सप्लार्द्वारे महालवतरिच्या पॉवर सोलसंगमधून घेतली जाते. २५० KVA DG बॅकअप/सँ्टडबार् स्त्रोत म्हिून फक्त प्रकाशाच्या 

उदे्दशाने वापरला जातो. १६७ एचपी क्षमतेचा लडझेल इांलजन पांप केवळ अलग्नशमनासाठी वापरला जातो. 

२.६ मनुष्यबळाची गरज 

र्ा रु्लनटमधे्य आधीच ४५० मनुष्यबळ आहे आलि प्रस्तालवत मनुष्यबळ २५० आहे त्यामुळे एकूि ७०० मनुष्यबळाची आवचर्कता आहे. 

मुख्यत: स्थालनक लोक प्रकल्पाशी सांबांलधत कामाांसाठी लनरु्क्त केले जातात.  
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२.७ अलग्नशमन सुलवधा 

प्लाांटच्या आवारात आग लागल्ाच्या कोित्याही घटनेचा सामना करण्यासाठी, कें द्रीर् अलग्नशमन सुलवधा प्रस्तालवत केली गेली आहे 

ज्याला प्लाांटच्या लवलवध रु्लनट्समधे्य प्रवेश असेल. र्ालशवार् सवय प्लाांट रु्लनट, कार्ायलर्ीन इमारती, प्रर्ोगशाळा इत्यादी ांना प्राथलमक 

उपचार अलग्न उपकरिे म्हिून वापरण्यासाठी पुरेशा प्रमािात पोटेबल अलग्नशामक र्ांते्र उपलब्ध करून लदली जातील. 

२.८ प्रकल्पाची लकां मत 

लवद्यमान प्रकल्प खचय – १४१.९ कोटी तर प्रस्तालवत लवस्तार खचय १११९ कोटी आहे. अशा प्रकारे, एकूि खचय 

१२६०.९ कोटी आहे. 

३.० पर्ासवरणाचे वणसन 

३.१ मूलभूत पर्ासवरणीर् अभ्यास 

प्रकल्प स्थळापासून १० लकमी लत्रजे्यच्या अांतरासह प्रकल्पाच्या लठकािी आधारभूत पर्ायवरि अभ्यास करण्यात आला. पर्ायवरिाच्या 

लवलवध घटकाांसाठी आधारभूत पर्ायवरिीर् गुिवत्ता डेटा, उदा. दुय्यम डेटासह हवा, आवाज, पािी, जमीन र्ाांचे पावसाळ्यानांतरच्या 

हांगामात (१५ ऑक्टोबर २०२१ - १५ जानेवारी २०२२) परीक्षि करण्यात आले. 

३.२ हवामानशास्त्र आलण वातावरणीर् हवेची गुणवत्ता 

साइटवर वु्यत्पन्न केलेल्या हवामानलवषर्क मालहतीचा साराांश  

वाऱ्र्ाची प्रमुख लदशा पावसाळ्यानांतरचा हांगाम 

प्रथम प्रमुख वाऱ्र्ाची लदशा उ.उ.पू. (१७.०७%) 

दुसरी प्रमुख वाऱ्र्ाची लदशा उत्तर (१६. २६%) 

शाांत पररस्कस्थती (%) ०.४१ 

सरासरी वाऱ्र्ाचा वेग (m/s) ३.३२ 

सन २०२१-२२ च्या पावसाळ्यानांतरच्या हांगामात अभ्यास के्षत्रातील वातावरिातील हवेच्या गुिवते्तचे लनरीक्षि प्रकल्पाच्या लठकािी 

असलेल्ा ८ लठकािी करण्यात आले. रेस्पार्रेबल पालटयकु्यलेट मॅटर (PM10), फाईन पालटयकु्यलेट्स (PM2.5), सल्फर डार्ऑक्साइड 

(SO2), ऑक्साइड ऑफ नार्टर ोजन (NOX) आलि काबयन मोनोऑक्साइड (CO), अमोलनर्ा, ओझोन, बेंलझन आलि BAP च्या पातळीचे 

लनरीक्षि केले गेले. सभोवतालच्या वारु् गुिवत्ता लनरीक्षि पररिामाांचे तपशील तक्ता ४ मधे्य लदलेले आहेत. 

तक्ता ४ 

सभोवतालच्या हवेच्या गुणवते्तच्या देखरेखीच्या पररणामाांचा साराांश 

अनु. 

क्र. 
स्थळ  

पीएम10 पीएम2.5 SO2 NO2 CO ओझोन अमोलनर्ा 

μg/

m3 

μg/

m3 

μg/m
3 

μg/

m3 

mg/

m3 

μg/

m3 

μg/m
3 

1 
प्रकल्पाचे 

स्थळ 

1. लकमान 61.2 23.4 17.3 28.8 0.522 14.3 36.3 

2. कमाल 83.8 35.6 30.7 44.2 0.879 30.2 60.3 

3. सरासरी 71.3 28.7 24.4 36.1 0.728 22.5 48.6 

4. ९८ वा 82.6 34.8 30.0 42.9 0.867 29.7 58.8 

2 फालेपाडा 

1. लकमान 63.9 26.8 20.2 27.9 0.659 14.9 42.3 

2. कमाल 86.2 36.3 31.8 41.7 0.944 28.3 76.8 

3. सरासरी 74.4 31.2 25.2 34.8 0.811 21.7 58.5 

4. ९८ वा 85.0 35.9 30.9 40.8 0.927 28.0 76.1 

3 कोळवडे 

1. लकमान 62.6 25.4 18.0 25.9 0.679 15.8 39.4 

2. कमाल 79.3 35.5 26.2 35.7 0.813 22.6 66.1 

3. सरासरी 71.8 30.5 21.7 29.6 0.763 19.6 49.8 

4. ९८ वा 78.7 34.9 25.5 34.8 0.811 22.6 61.8 

4 बािगांगा 

1. लकमान 56.4 20.9 15.1 24.2 0.518 13.3 19.5 

2. कमाल 76.6 28.8 22.7 32.4 0.701 19.5 28.2 

3. सरासरी 65.6 25.2 18.5 27.7 0.619 16.9 23.8 
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वरील पररिामाांवरून असे लदसून आले आहे की, सवय देखरेखीच्या लठकािी सभोवतालच्या हवेची गुिवत्ता सीपीसीबीने लनलदयष्ट केलेल्ा 

अनुजे्ञर् मर्ायदेच्या आत होती. 

३.३ सभोवतालच्या आवाजाची पातळी 

देखरेखीच्या ०८ लठकािी सभोवतालच्या आवाज पातळीचे लनरीक्षि केले गेले; देखरेखीच्या पररिामाांचा साराांश तक्ता ५ मधे्य लदला 

आहे. 

तक्ता ५ 

 सभोवतालच्या आवाज पातळी देखरेखीच्या पररणामाांचा साराांश 

अनु. क्र. लनरीक्षण स्थाने 
समतुल्य आवाज पातळी 

LeqNight LeqNight 

लनवासी के्षत्र 

1.  कोळवडे 53.2 42.6 

2.  खैरापाडा 51.8 40.9 

सीपीसीबी मानक डीबी (ए) 55.0 45.0 

व्यावसालर्क के्षत्र 

3.  फालेपाडा 58.3 45.1 

4.  सालवड 56.9 43.5 

5.  बोईसर 60.4 46.7 

सीपीसीबी मानक डीबी (ए) 65.0 55.0 

सार्लेन्स झोन 

6.  पामटेंभी 45.7 39.2 

7.  सरावली 46.2 38.8 

सीपीसीबी मानक डीबी (ए) 50.0 40.0 

औद्योलगक के्षत्र 

8.  प्रकल्पाचे लठकाि 68.7 57.6 

सीपीसीबी मानक डीबी (ए) 75.0 70.0 

स्रोत : ॲनकॉन लॅबोरेटरीज प्रा.लल., नागपूर र्ाांचे फील्ड मॉलनटररांग व लवचलेषि 

4. ९८ वा 75.6 28.6 22.4 32.1 0.692 19.2 27.9 

5 पामटेंभी 

1. लकमान 53.6 20.1 13.8 18.9 0.502 11.5 29.2 

2. कमाल 74.2 27.1 21.5 28.1 0.563 18.2 43.9 

3. सरासरी 63.9 24.2 17.1 23.8 0.535 14.7 36.0 

4. ९८ वा 73.0 26.9 21.2 28.0 0.561 17.8 42.8 

6 उमरोली 

1. लकमान 64.3 25.5 16.7 21.7 0.467 10.4 22.9 

2. कमाल 81.2 44.3 24.9 31.5 1.007 24.6 43.2 

3. सरासरी 72.6 33.5 20.7 26.4 0.672 17.5 30.7 

4. ९८ वा 79.9 43.5 24.3 30.7 0.994 24.2 40.9 

7 पास्थळ 

1. लकमान 56.2 24.6 15.9 19.8 0.524 14.6 30.3 

2. कमाल 76.5 32.6 24.2 30.6 0.648 23.4 46.4 

3. सरासरी 67.1 28.4 19.8 25.2 0.596 18.3 37.5 

4. ९८ वा 75.4 32.4 23.7 29.8 0.642 22.2 45.1 

8 बोईसर 

1. लकमान 65.8 28.8 18.7 28.6 0.647 16.5 41.1 

2. कमाल 85.7 39.2 26.2 39.2 0.876 24.1 63.3 

3. सरासरी 75.8 35.1 22.7 33.6 0.742 19.9 52.5 

4. ९८ वा 85.1 39.2 25.9 38.8 0.865 23.8 61.9 

सीपीसीबी मानके 
१०० (२४  

तास) 

६० (२४ 

तास) 

८० (२४  

तास) 

८० (२४  

तास) 

2 

(८  तास) 

१०० (८  

तास) 

४०० (२४ 

तास) 
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३.४ भूपृष्ठभागावरील आलण भूजलाची सांसाधने आलण गुणवत्ता 

३.४.१ प्रादेलशक भूलवज्ञान 

१० लक.मी. लत्रजे्यचा अभ्यास के्षत्र के्रटेश रु्गातील डेक्कन टर ॅप बेसाल्ट आलि कोस्टल अॅलु्स्कव्हर्मचा समावेश आहे. अभ्यासके्षत्रात 

बेसाल्टचे ४ प्रमुख प्रवाह लदसून रे्तात. इमारती ांच्या बाांधकामाशी आलि इतर सांरचनेशी लनगलडत असलेल्ा अभ्यासके्षत्रात कोितीही 

मोठी भूवैज्ञालनक रचना अस्कस्तत्वात नाही. अभ्यास के्षत्र भूकां पीर् के्षत्र-३ मधे्य रे्ते. 

साइट लवलशष्ट भूलवज्ञान: 

प्रकल्प के्षत्र बहुधा मातीच्या आच्छादनाने व्यापलेले आहे ज्याची जाडी सुमारे ०.२-१.० मीटर आहे. प्रकल्पाच्या लठकािी बेसाल्टचे 

आउटक्रॉप्स पालहले जातात. 

३.४.२ प्रादेलशक जललवज्ञान  

डेक्कन टर ॅप्समधील भूजल बहुधा १०-१५ मीटर खोलीपरं्त खाली असलेल्ा व खांलडत भागाांमधे्य आढळते. वेलसकु्यलर आलि मोठ्या 

अशा दोन्ही एककाांच्या लवदाररत भागाांमधे्य सस्कच्छद्रता आलि पारगम्यता अलधक चाांगली आहे. अभ्यासके्षत्राच्या पूवय भागात पालहल्ाप्रमािे 

डोांगराळ प्रदेशात लवदारिाची तीव्रता कमी आहे, तर सपाट भागात म्हिजे लकनारपट्टीच्या लदशेने जास्त आहे. 

खोदलेल्ा लवलहरी ांचे उत्पन्न टॅलपांग फे्रलटक जलचर १८ ते १५२ सेंमी/लदवसाच्या दरम्यान असते, ज्याची खोली ५-१२ मीटर खोली असते. 

बोअरवेल्स सामान्यत: ४० ते ६० मीटर टॅलपांग वेदरेटेड आलि फॅ्रक्चर / वेलसकु्यलर झोनपरं्त खोदल्ा जातात, र्ा लवलहरी ांमधे्य २ ते ४ 

एलपीचा स्त्राव असतो. 

मानू्सनपूवय काळातील पाण्याची पातळी : २.५ ते १० m bgl 

पावसाळ्यानांतरची पाण्याची पातळी : १ ते ५ m bgl 

३.४.३ भूरूपशास्त्र 

अभ्यास के्षत्रात लहान लकनारी मैदानाांचा समावेश आहे कारि के्षत्र लकनारपट्टीला लागून आहे. अभ्यास के्षत्रात कोितीही मोठी भू-

आकृलतक रचना अस्कस्तत्वात नाही. 

३.४.४ पाण्याची गुणवत्ता  

लवलवध गावाांतील ८ भूजल (बोअरवेल/हँडपांप) लठकािे आलि ८ भूपृष्ठावरील पाण्याचे नमुने शोधून भूजल व भूपृष्ठावरील पाण्याच्या 

गुिवते्तचे मूल्मापन करण्यात आले. 

अ. भूजल गुणवत्ता 

लवचलेषिाच्या लनष्कषांवरून असे लदसून रे्ते की पीएच ७.२५ – ७.८३ च्या शे्रिीत असल्ाचे आढळले.  टी.डी.एस. ४२१-५३० लमलीग्राम 

/ लीटर परं्त होता. एकूि कठीिता १८७.७७ – २९९.२६ लमलीग्राम/लीटरच्या दरम्यान होती. फ्लोराइडचे प्रमाि ०.३१ ते  ०.४५ 

लमगॅ्र/लीटरच्या शे्रिीत असल्ाचे आढळून आले. नार्टर ेट आलि सले्फट अनुक्रमे १२.३६ – १८.२१ लमलीग्राम/लीटर आलि १९.४९ – 

२६.७७ लमलीग्राम/लीटर च्या शे्रिीत आढळले. क्लोराईडचे प्रमाि ५४.९३ ते ११७.९८ लमगॅ्र/लल.च्या शे्रिीत आढळले. सवय नमुना 

स्थानाांवर एकूि लनलां लबत घन साांद्रता शोध मर्ायदेच्या खाली (डीएल -१० एमजी / एल) आढळली. As, Pb, Ni सारखे जड धातू शोध 

मर्ायदेपेक्षा कमी म्हिजे अनुक्रमे बीडीएल (डीएल-०.०१), बीडीएल (डीएल-०.००१), बीडीएल (डीएल-०.१) आढळले. लोह ०.१५ ते  

०.३२ लमगॅ्र/लीटरच्या शे्रिीत असल्ाचे आढळले. 

जड धातूांचे प्रमाि (उदा., As, Al, Cd, Cr, Cu, Pb, Mn, Zn आलि Hg) शोध मर्ायदेपेक्षा कमी आलि लवलशष्ट मानकाांच्या आत असल्ाचे 

आढळले. 

अनु. क्र. स्थाने WQI दजास शेरा 

1 प्रकल्प साइट  57.99  चाांगला वरील भौलतक-रासार्लनक मापदांडाांवर आधाररत 

पाण्याच्या गुणवते्तचे मूल्याांकन केले गेले आलण नमुने 

भौलतक-रासार्लनकदृष्ट्या चाांगले असल्याचे आढळले. 
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अनु. क्र. स्थाने WQI दजास शेरा 

2 फालेपाडा 72.25 चाांगला 

3 कोळवडे 83.04 चाांगला 

4 खैरपाडा 84.93 चाांगला 

5 पामटेंभी 67.43 चाांगला 

6 सरावली 86.67 चाांगला 

7 सालवड 74.66 चाांगला 

8 बोईसर 79.87 चाांगला 

ब. पृष्ठभागावरील पाण्याची गुणवत्ता  

लवचलेषिाच्या लनष्कषांवरून असे लदसून रे्ते की पीएच ६.८९ - ७.७२ दरम्यान होते, जे ६.५ ते ८.५ च्या लनलदयष्ट मानकाांच्या आत आहे. 

पाण्याचा पीएच पािी आलल लकां वा अल्कधमी आहे की नाही हे दशयवते. टीडीएस १७१ - २७४ लमलीग्राम / लीटर असल्ाचे लदसून आले 

जे २००० लमलीग्राम / ललटरच्या अनुजे्ञर् मर्ायदेच्या आत आहे. एकूि कलठनता ५१.३६ – १४१.०८ लमलीग्राम / लीटर च्या शे्रिीत होती जी 

CaCO3 म्हिून देखील अनुजे्ञर् मर्ायदेत आहे जी ६०० लमलीग्राम / ललटरच्या अनुजे्ञर् मर्ायदेच्या आत आहे. क्लोराईड आलि सले्फटची 

पातळी अनुक्रमे १४.०८ – ४९.२१ लमलीग्राम / लीटर आलि ५.२१ – ४९.२४ लमलीग्राम / लीटरच्या दरम्यान असल्ाचे आढळले.  

लवरघळलेला ऑस्कक्सजन (डीओ) म्हिजे पाण्यात लवरघळलेल्ा ऑस्कक्सजनचे प्रमाि (O2) होर्. कारि मासे आलि इतर जलजीव 

ऑस्कक्सजनलशवार् जगू शकत नाहीत, डीओ हे पाण्याच्या गुिवते्तच्या सवायत महत्वाच्या मापदांडाांपैकी एक आहे. ५.४-६.२ लमलीग्राम / 

लीटर च्या शे्रिीचे नोांदवलेले मूल् आहे. फॉस्फरस (PO4 म्हिून) वनस्पती आलि शैवालसाठी एक महत्त्वपूिय पोषक तत्व आहे. कारि 

बहुतेक गोड्या पाण्यात फॉस्फरसचा पुरवठा कमी असतो, फॉस्फरसमधे्य अगदी माफक प्रमािात वाढ झाल्ास वनस्पती आलि 

शेवाळाांची जास्त वाढ होऊ शकते जे लवरघळलेले ऑस्कक्सजन (डीओ) कमी करतात कारि त्याांचे लवघटन होते. PO4 सवय लठकािी शोध 

मर्ायदेपेक्षा कमी आढळला. जैलवक ऑस्कक्सजनची मागिी आलि केलमर्ल ऑस्कक्सजन मागिी बीडीएल (डीएल -२) – २१.६ आलि १८ - 

६८ लमलीग्राम / लीटरच्या शे्रिीत असल्ाचे आढळले. 

क. बॅके्टररओलॉलजकल वैलशष्ट्ये  

सजीवाांचा कोललफॉमय गट पािी मल-दूलषत होण्याचे सूचक आहे. पृष्ठभागावरील पाण्याचे सवय नमुने जीवािूजन्यदृष्ट्या दूलषत असल्ाचे 

आढळले. पृष्ठभागावरील पाण्यात एकूि कोललफॉर्म्यची उपस्कस्थती सूलचत करते की जीवािूांचा कोिताही स्रोत (सेलप्टक लसस्टम , प्राण्याांचा 

कचरा इ.) आलि पृष्ठभागावरील पाण्याचा प्रवाह र्ाांच्यात दूलषत होण्याचा मागय अस्कस्तत्त्वात आहे. जेव्हा लवलहरीच्या पाण्यात कोललफॉमय 

बॅके्टररर्ा आढळतात तेव्हा सदोष लवहीर हे बऱ्र्ाचदा कारि असू शकते. पृष्ठीर् पाण्यासाठी, घरगुती हेतूसाठी वापरण्यापूवी क्लोररनेशन 

लकां वा लनजंतुकीकरि उपचारानांतर प्रलक्रर्ा करिे आवचर्क आहे. भूगभायतील पाण्याचे नमुने जीवािूजन्यदृष्ट्या दूलषत असल्ाचे 

आढळले नाही. 

३.५ जमीन वापर भू-आच्छादन वगीकरण 

प्रकल्प स्थळाच्या पररघापासून १० लक.मी. लत्रजे्यच्या अभ्यास के्षत्राचा जमीन-वापर आलि भू-आच्छादन नकाशा ररसोसय सॅट -१ 

(आर्आरएस-पी६), सेन्सर-एलआर्एस -३ ज्यामधे्य २३.५ मीटर स्थालनक ररझोलू्शन आलि पासची तारीख २१ मे २०२१ गुगल अथय 

डेटाच्या सांदभायत तर्ार केली गेली आहे.  लवद्यमान जमीन वापर नमुन्यावरील आधारभूत मालहती मजबूत करण्यासाठी, १० लक.मी. लत्रजे्यचा 

समावेश असलेली खालील मालहती अांदाजे १९°४७''५२.१५५"उ. ते १९°४७''५६.२६८"उ. अक्षाांश आलि ७२°३८'७.९३"पू. ते 

७२°४९'३५.७३९"पू. रेखाांश आलि उांची -१२ ते ३१९ मीटर र्ा त्या के्षत्रात मर्ायलदत असलेल्ा प्रकल्पानुसार वापरली जाते.   

भू-आच्छादन वगय आलि त्याांचे कव्हरेज तक्ता ६ मधे्य साराांलशत केले आहे. 

तक्ता ६ 

भू-आच्छादन वगस आलण त्ाांचे कव्हरेज साराांलशत केले आहे 

LU/LC वगीकरण प्रणाली 

अनु. क्र. स्तर-१ स्तर-२ 
के्षत्रफळ 

(चौ.लक.मी.²) 
शेकडा (%) 

1 लबल्ट-अप जमीन वसाहत 25.44 7.77 

  औद्योलगक वसाहत 13.06 3.99 

  रसे्त पार्ाभूत सुलवधा 3.28 1.00 



 
 

मेससस. टाटा स्टील लललमटेड, सी.आर.सी. वेस्ट 
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LU/LC वगीकरण प्रणाली 

अनु. क्र. स्तर-१ स्तर-२ 
के्षत्रफळ 

(चौ.लक.मी.²) 
शेकडा (%) 

  रेले्व 0.88 0.27 

2 शेतजमीन/ पीक जमीन दुहेरी पीक 12.00 3.67 

  एकल पीक 130.00 39.71 

3 वनके्षत्र राखीव वन 19.25 5.88 

  बऱ्र्ापैकी लमश्र जांगल 1.34 0.41 

  खुले लमश्र जांगल 6.70 2.05 

4 स्क्रब्स/वेस्टलँड्स ओसाड जमीन 0.50 0.15 

  स्क्रब/ ओपन स्क्रबसह जमीन 15.31 4.68 

5 जलसाठे नदी/नाला/ओढा 3.05 0.93 

  तलाव/टैंक 0.50 0.15 

  खाडी 1.21 0.37 

  फेरी 2.01 0.61 

  कमी पाण्याची रेषा 0.98 0.30 

  लचखल 0.48 0.15 

  अरबी समुद्र 46.20 14.11 

6 इतर लमठागरे 12.83 3.92 

  वाळूचे के्षत्र 3.31 1.01 

  दलदल 13.06 3.99 

  बांधारा 15.97 4.88 

  एकूण 327.36 100.00 

 

३.६ मातीची गुणवत्ता 

र्ा प्रदेशाच्या मातीच्या प्रोफाइलचा अभ्यास करण्यासाठी, जलमनीच्या वापराच्या लवलवध पररस्कस्थतीचे प्रलतलनलधत्व करिाऱ्र्ा प्रकल्पाच्या 

लठकािी आलि आजूबाजूच्या पररसरातील लवद्यमान मातीच्या पररस्कस्थतीचे मूल्ाांकन करण्यासाठी नमुन्याांची लठकािे लनवडली गेली. 

भौलतक, रासार्लनक आलि जड धातूांचे प्रमाि लनस्कचचत करण्यात आले. कोर कटर जलमनीत १५ सें.मी.पासून ६० सेंमी खोलीपरं्त घुसवून 

नमुने गोळा करण्यात आले. अभ्यास के्षत्रातील लवलवध लठकािाांहून एकूि ८ प्रालतलनलधक नमुने गोळा केले गेले आलि त्याांचे लवचलेषि 

केले गेले.  

मातीची भौलतक वैलशष्ट्ये 

अभ्यास के्षत्रातील मातीची मोठ्या प्रमािात घनता १.६८७ – १.७९२ गॅ्रम / सीसी दरम्यान होती जी वनस्पती ांच्या वाढीसाठी अनुकूल 

भौलतक स्कस्थती दशयवते. जलधारि क्षमता २५.९७ – ३०.२७ % दरम्यान आहे आलि मातीमधे्य पािी लझरपण्याचे प्रमाि १९.८६ – २२.१२ 

लममी / तासाच्या दरम्यान आहे. 

मातीची रासार्लनक वैलशष्ट्ये  

पीएच हा मातीच्या क्षारीर् लकां वा आललीर् स्वरूपाचा सूचक एक महत्त्वाचा मापदांड आहे. हे सूक्ष्मजीवाांच्या सांखे्यवर तसेच धातूच्या 

आर्नाांच्या लवद्राव्यतेवर मोठ्या प्रमािात पररिाम करते आलि पोषकद्रव्याांची उपलब्धता लनर्ांलत्रत करते. जलमनीच्या पीएचमधील फरक 

रासार्लनक प्रलक्ररे्त तटस्थ असल्ाचे लदसून रे्ते (६.९० – ७.९३). लवद्रु्त् सांवाहकता, जलमनीतील लवद्राव्य लविाांचे मोजमाप १५२.६ – 

३६१.८ μs/cm च्या शे्रिीत असते.  

जलमनीतील महत्त्वाचे लवद्राव्य धनार्न कॅस्कशशर्म आलि मॅगे्नलशर्म आहेत ज्याांची एकाग्रता पातळी अनुक्रमे ३९२.२३ – ९७२.४६ 

लमलीग्राम / लकलो आलि ९२.०६ – ३९४.५७ लमलीग्राम / लकलो परं्त होती. क्लोराईड २८१.१८ – ५९४.०८ लमलीग्राम / लकलोच्या शे्रिीत 

आहे. 
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मातीमधे्य असलेले सेंलद्रर् पदाथय आलि सेंलद्रर् काबयन त्याच्या भौलतक आलि रासार्लनक पररस्कस्थतीवर पररिाम करतात आलि मातीच्या 

समुच्चर्ाच्या स्कस्थरतेसाठी जबाबदार असतात. सेंलद्रर् पदाथय आलि सेंलद्रर् काबयन ०.५५% – १.६३% आलि ०.३२% – ०.९५% र्ा मर्ायदेत 

आढळून आले.  

३.७ जीवशास्त्रीर् वातावरण 

अभ्यास के्षत्रात वनस्पती ांची रचना  

पावसाळ्यानांतरचा हांगाम - २०२१ दरम्यान गावाांसह लनवडक जांगले आलि आसपासच्या भागातील वनस्पती ांच्या वैलशष्ट्याांचा अभ्यास 

केला गेला. प्राथलमक सवेक्षिासाठी दुय्यम डेटा म्हिून पालघर लजशयाचा वन आराखडा अभ्यासण्यात आला. अभ्यासके्षत्रात एकूि २०३ 

वनस्पती ांच्या प्रजाती आढळून आल्ा. वनस्पती ांच्या रचनेबद्दलचा तपशील पुढीलप्रमािे आहे :  

अ. झाडे : अभ्यासके्षत्रात एकूि ११८ प्रजाती आढळून आल्ा 

ब. झुडपे (लहान झाडे) : अभ्यास के्षत्रातून एकूि २७ प्रजाती ांची गिना करण्यात आली. 

क. लहान झुडपे : अभ्यास के्षत्रात १५ प्रजाती ांचे लनरीक्षि करण्यात आले. 

ड. बाांबू आलि गवत: अभ्यास के्षत्रातून 22 प्रजाती ांची र्ादी केली गेली 

इ. वेली : अभ्यासाच्या के्षत्रात वेली ांच्या एकूि २१ प्रजाती ांची नोांद करण्यात आली. 

रेट स्कस्थती 

आर्रू्सीएन स्कस्थती अहवाल २०१३ नुसार अभ्यास के्षत्रात एकूि २०३ वनस्पती प्रजाती आढळून आलेल्ा आहेत. लनरीक्षि केलेल्ा 

प्रजाती ांमधे्य बहुतेक प्रजाती आर्रू्सीएन स्कस्थतीनुसार कमीतकमी लचांतेच्या (LC), डेटा उपलब्ध नसलेल्ा (NA) सांबांलधत आहेत. अशा 

प्रकारे, अभ्यास के्षत्रातील नोांदवलेल्ा प्रजाती ांपैकी कोितीही प्रजाती दुलमयळ, धोक्यात लकां वा धोकादार्क शे्रिीतील नाही. 

प्राण्याांचा तपशील: 

 प्राथलमक आलि दुय्यम स्त्रोताांद्वारे एकूि ७८ प्राण्याांच्या प्रजाती ांची नोांद केली गेली. त्यापैकी ९ प्रजाती र्ा सस्तन प्राण्याांच्या, १७ प्रजाती 

सरपटिारे प्रािी व उभर्चर वगायतील, ३८ प्रजाती पक्षी वगायतील तर १४ प्रजाती मास्याांच्या वगायतील आहेत. 

अभ्यास के्षत्रामधील दुलमसळ आलण धोक्यात आलेले प्राणी: 

आर्रू्सीएन रेड (२०१३) र्ादीनुसार 

आर्रू्सीएन रेड ललस्ट ही वनस्पती आलि प्राण्याांच्या प्रजाती ांच्या जागलतक सांवधयन स्कस्थतीची जगातील सवायत व्यापक र्ादी आहे. हजारो 

प्रजाती आलि उपप्रजाती ांच्या नामशेष होण्याच्या जोखमीचे मूल्ाांकन करण्यासाठी हे लनकषाांच्या सांचाचा वापर करते. हे लनकष जगातील 

सवय प्रजाती आलि सवय प्रदेशाांशी सांबांलधत आहेत. मजबूत वैज्ञालनक आधारासह, आर्रू्सीएन रेड ललस्टला जैलवक लवलवधतेच्या 

स्कस्थतीसाठी सवायत अलधकृत मागयदशयक म्हिून मान्यता देण्यात आली आहे. नोांदवलेल्ा प्राण्याांमधे्य, सवांना आर्रू्सीएन र्ादीनुसार 

कमीतकमी काळजी (LC) शे्रिीत वगीकृत केले जाते. 

भारतीर् वन्यजीव (सांरक्षण) अलधलनर्म, १९७२ नुसार 

वन्यजीव (सांरक्षि) अलधलनर्म, १९७२, १७ जानेवारी २००३ रोजी सुधाररत केल्ाप्रमािे, वन्य प्रािी, पक्षी आलि वनस्पती र्ाांचे सांरक्षि 

आलि त्याच्याशी सांबांलधत लकां वा आनुषांलगक लकां वा आनुषांलगक लकां वा आनुषांलगक बाबी ांसाठी देशाची पर्ायवरिीर् आलि पर्ायवरिीर् सुरक्षा 

सुलनस्कचचत करण्याच्या दृष्टीने तरतूद करिारा कार्दा आहे. 

सवय दृष्टीके्षलपत पक्ष्ाांना वन्य जीव सांरक्षि अलधलनर्म, (१९७२) च्या अनुसूची-४ नुसार सांरक्षि प्रदान केले आहे.  

चॅमेललओ सरडा (Chamaeleo zeylanicus), घोिस (Daboia russelii), भारतीर् नाग (Naja naja) आलि धामि (Ptyas mucosa) 

र्ाांना  वन्य जीव सांरक्षि अलधलनर्म, (१९७२)  च्या अनुसूची-२ (भाग - २) नुसार सांरक्षि देण्यात आले आहे. 

सस्तन प्राण्याांमधे्य वानर - (Presbytis entellus), माकड - (Macaca mulatta) आलि रानमाांजर - (Felis chaus) हे अनुसूची – २ चे 

प्रािी आहेत. जांगली डुक्कर (Sus sucrofa), तरस (Hyaena hyaena), लचतळ (Axis axis) आलि भेकर (Muntiacus muntjak) हे 
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अनुसूची – ३ चे प्रािी म्हिून सांरलक्षत आहेत आलि ससा (Lepus nigricollis) र्ाांचा र्ाांना  वन्य जीव सांरक्षि अलधलनर्म, (१९७२) च्या 

अनुसूची - ४ मधे्य समावेश आहे. 

३.८ सामालजक-आलथसक वातावरण  

जनगिना २०११ आलि लजल्हा जनगिना हँड बुक २०११ मधून प्राथलमक सामालजक सवेक्षि आलि दुय्यम मालहती सांकलनाद्वारे १० 

लक.मी. पररघातील सामालजक-लोकसांख्याशास्त्रीर् स्कस्थती आलि समुदार्ाांच्या टर ेंडची मालहती गोळा केली गेली. अभ्यासके्षत्राच्या 

सामालजक-आलथयक स्कस्थतीचा साराांश  तक्ता ७ मधे्य लदला आहे. लशक्षि आलि पार्ाभूत सुलवधा २०११ सांदभायतील तपशील तक्ता ८ मधे्य 

सादर केला आहे. 

तक्ता ७ 

१० लकमी पररघातील गावाांच्या सामालजक-आलथसक पर्ासवरणाचा साराांश 

गावाांची सांख्या 68 

एकूि घरे 51082 

एकूि लोकसांख्या 216794 

पुरुष लोकसांख्या 114572 

मलहला लोकसांख्या 102222 

अनुसूलचत जाती जनसांख्या 7184 

अनुसूलचत जमाती लोकसांख्या 54846 

एकूि साक्षर 156055 

एकूि लनरक्षर 60739 

एकूि कामगार 92492 

एकूि मुख्य कामगार 74386 

एकूि सीमाांत कामगार 18106 

एकूण लबगर कामगार 124302 

स्रोत : प्राथलमक जनगिना गोषवारा २०११, राज्य महाराष्टर .  

तक्ता ८ 

अभ्यास के्षत्रात उपलब्ध पार्ाभूत सुलवधा 

वषस २०११ 

टके्कवारीत (%) 

लशक्षण 
लपण्याचे 

पाणी 
रसे्त वीज सांदेशवहन  दळणवळण 

सरकारी प्राथलमक 

आरोग्य कें द्र आलण 

उप. कें द्र  

बँक  डर ेनेज  मनोरांजन 

उपलब्धता 96.88 100 100 96.88 95.31 87.50 40.63 67.19 71.88 64.06 

स्रोत : प्राथलमक जनगिना गोषवारा २०११, राज्य महाराष्टर .  

सामालजक-आलथसक सवेक्षणाचे ठळक लनरीक्षण  

➢ रोजगार : ग्रामीि भागात लनमे्म लोक शेतीच्या कामात तर अधी जनता खासगी कां पन्याांमधे्य कुशल व अकुशल कामगार म्हिून 

काम करीत असल्ाचे लदसून रे्ते. शहरी भागात लोकाांचा व्यवसार् शेती नसून लोक वेगवेगळ्या कामात गुांतलेले असतात. म्हिजे 

खाजगी नोकरी, सरकारी नोकरी, व्यवसार् इ.   

➢ अभ्यास के्षत्रातील प्रमुख लपके, उत्पादन आलण उत्पन्न: भात हे अभ्यास के्षत्रातील मुख्य पीक आहे. लसांचनासाठी मुबलक 

प्रमािात पािी उपलब्ध असल्ामुळे भात उत्पादनासाठी जमीन र्ोग्य आहे. बािगांगा नदी, जनुना नदी आलि दुध नदी र्ा अरबी 

समुद्राला लमळिाऱ्र्ा अभ्यास के्षत्रातील प्रमुख नद्या आहेत. अरबी समुद्राला जािाऱ्र्ा नदीच्या आजूबाजूला नारळाच्या झाडाांची 

भरपूर सांख्या होती जी बऱ्र्ाच लोकाांना उत्पन्नाचे साधन देते . 

➢ इतर राज्याांतून होणारे स्थलाांतर : अभ्यास के्षत्रात वीज प्रकल्प, पोलाद उद्योग इत्यादी प्रमुख उद्योग आहेत. अभ्यास के्षत्रात 

रोजगाराच्या उदे्दशाने इतर राज्याांमधून उदा. उत्तर प्रदेश, लबहार आलि ओलडशा रे्थून स्थलाांतर झालेले आढळून आले आहे. 

➢ शैक्षलणक सुलवधा : प्राथलमक व दुय्यम आकडेवारीवरून असे लदसून आले आहे की, सवय गावाांमधे्य साक्षरतेचे प्रमाि ७०% ते 

८५% परं्त बदलत आहे. बहुताांश गावाांमधे्य शाळा व महालवद्यालरे् आहेत, परां तु शाळाांसाठी पार्ाभूत सुलवधाांचा अभाव असल्ाचे 

लदसून आले आहे.  
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➢ वाहतूक सुलवधा : वाहतुकीच्या उदे्दशाने रेले्वगाडी, ऑटो, जीप व खाजगी बससेवा अभ्यास के्षत्रात उपलब्ध होत्या व वाहतुकीच्या 

सुलवधा लनर्लमत उपलब्ध आहेत. सार्कली आलि मोटार सार्कलसारख्या खासगी वाहनाांचाही वापर गावकऱ्र्ाांनी वाहतुकीसाठी 

केला आहे. मुख्य समस्या अशी लदसून आली की अभ्यास के्षत्रात खडीचे रसे्त हे आहेत जे की बऱ्र्ाचदा वेगाने खराब होतात, 

लवशेषत: पावसाळी हांगामात, वाहतूक सेवा लविळीत होते. 

➢ वैद्यकीर् सुलवधा: प्राथलमक आलि दुय्यम डेटावरून असे लदसून रे्ते की अभ्यास के्षत्रात फक्त १७ आरोग्य उपकें दे्र आलि ०३ 

प्राथलमक आरोग्य कें द्र आहेत. एफजीडी दरम्यान गावकऱ्र्ाांनी आरोग्य सेवा सुलवधाांमधे्य लवलवध समस्या माांडल्ा, जसे की, 

प्राथलमक आरोग्य कें द्रा मधे्य उपलब्ध असलेल्ा आरोग्य सुलवधा, शासकीर् आरोग्य कें द्राांमधे्य प्रर्ोगशाळा चाचिी आलि लवतरि 

सुलवधा, पीएचसी मधे्य स्वच्छ शौचालर् आलि लपण्याच्या पाण्याची उपलब्धता आलि गावाजवळील आरोग्य कें द्राचे गावापासूनचे 

अांतर ई. रोगाांचा प्रसार (मलेररर्ा व डेंगू्यची प्रकरिे) लनर्ांलत्रत करण्यासाठी आलि पुरेशा आरोग्य सुलवधाांअभावी मृतू्यचे वाढते 

प्रमाि कमी करण्यासाठी ग्रामीि भागातील आरोग्य सेवेकडे लवशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. लनकृष्ट दजायची काळजी, खराब 

उत्तरदालर्त्व, जागरुकतेचा अभाव आलि सुलवधाांची मर्ायलदत उपलब्धता ही आरोग्य सेवा के्षत्रातील महत्त्वाची आव्हाने आहेत.  

दुसरी समस्या म्हिजे रुग्णवालहका आलि रुग्णाांना करावा लागिारा लाांबचा प्रवास.  

➢ लपण्याचे पाणी, स्वच्छता आलण पार्ाभूत सुलवधा:  

बहुताांश गावाांमधे्य लोकाांना सुरलक्षत लपण्याच्या पाण्यासाठी अडचिी रे्त असल्ाचे लदसून आले. सालवड, पाम, साळगाव इ. 

गावात लोकाांना शुद्ध पािी लमळत नाही आलि भूजलही प्रदूलषत होत असल्ाची नोांद केली. एमआर्डीसीतून पुरवले जािारे पािी 

पुरेसे नसल्ाची मालहती र्ा भागातील काही जिाांनी लदली; त्यामुळे सुरलक्षत लपण्याच्या पाण्याची कमतरता भासत आहे.   

बहुताांश गावाांमधे्य डर ेनेजची सुलवधा (उघडी व बांद) आहे, परां तु लनकृष्ट देखभालीमुळे स्वच्छतेच्या बाबतीत अडचिी लनमायि 

झाल्ाचे लनदशयनास आले. 

➢ बँलकां ग सुलवधा : अभ्यास के्षत्रामधे्य शहरी भाग आलि लजल्हा मुख्यालर् रे्थे एटीएम सुलवधा असलेल्ा जवळजवळ सवय शेडू्यल 

कमलशयर्ल बँका आहेत. ग्रामीि भागात बँका, एटीएम ची सांख्या कमी असल्ाचे आढळून आले.  

➢ क्रीडा आलण सामालजक समस्या: 

• एफजीडी दरम्यान असे लदसून आले आहे की स्वर्ांरोजगार र्ोजनेचा लाभ केवळ काही लोकाांना लमळाला आहे आलि त्याांना भरीव 

सुधारिेची आवचर्कता आहे.  

• अभ्यास के्षत्रात असे लदसून आले की, ग्रामीि भागात खेळाांना प्रोत्साहन लमळत नाही, तर शहरी भागात क्रीडा के्षत्राला प्रोत्साहन 

देण्यासाठी लवलवध क्रीडा मांडळ आहेत.  

३.८.१  प्रलतसादकत्ांची प्रकल्पाबद्दलची जागरूकता आलण मते 

लोकमत हा वैर्स्कक्तक लवचाराांचा लकां वा समजुती ांचा एक सांच आहे. प्रकल्पाबाबत ग्रामस्थाांचे मत जािून घेिे अत्यांत गरजेचे आहे. र्ा 

जनजागृतीमुळे केवळ सामुदालर्क सहभागाला चालना लमळिार नाही तर त्याांना प्रकल्पाचे महत्त्व समजून घेऊन तेथे आपले मत व्यक्त 

करण्यास प्रोत्साहन लमळेल. र्ा प्रकल्पाबाबत ग्रामस्थाांची जनजागृती व मत जािून घेण्यासाठी अभ्यास के्षत्रातील लशक्षक/गावातील 

पुढाऱ्र्ाांशी गटचचाय, बैठका घेण्यात आल्ा. 

हा प्रकल्प गेल्ा २८ वषांपासून कार्यरत आहे आलि र्ा प्रदेशात प्रलसद्ध आहे. 

1 कोअर झोनच्या गावाांमधे्य, बहुतेक प्रलतसादकत्यांना प्रकल्पाच्या लठकािाबद्दल मालहती होती परां तु त्याांना प्रकल्पाच्या 

लक्रर्ाकलापाांबद्दल मालहती नव्हती. 

2 प्रलतसादकत्यांनी र्ा प्रकल्पाबद्दल जािून आनांद व्यक्त केला आलि त्याांनी सकारात्मक मत लदले कारि र्ा प्रकल्पामुळे 

अभ्यासके्षत्राच्या लवकासास नक्कीच हातभार लागेल. 

3 ग्रामीि नेत्याांनी स्थालनक लोकाांना रोजगाराच्या सांधी देण्यास साांलगतले. 

4 अभ्यास के्षत्रातील ग्रामस्थाांची प्रमुख मागिी वैद्यकीर् सुलवधा आलि रोजगाराच्या सांधीची होती. 
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३.८.२ लवश्लेषण 

औद्योलगकरि वाढल्ाने एकूि लोकसांखे्यत ग्रामीि जनतेचा वाटा लदवसेंलदवस कमी होत आहे. लोक (लवशेषत: तरुि लपढी) 

रोजगारासाठी शहरी प्रदेशात जात आहे. पर्ायवरि आलि औद्योलगक लवकास एकमेकाांच्या सोबत करू शकत नाही, प्रदूषि कमी 

करण्यासाठी र्ोग्य शमन उपार्ाांचा अवलां ब केला पालहजे. जनतेकडून ऐकू रे्िारी मुख्य समस्या अशी आहे की, त्या भागातील 

वातावरि प्रदूलषत आहे आलि लोकाांमधे्य आरोग्याच्या समस्या लनमायि होत आहेत. र्ा प्रकल्पा व्यलतररक्त र्ा प्रदेशात भरपूर उद्योग 

आहेत जे हवा, पािी आलि जमीन र्ाांमधे्य प्रदूषके सोडतात. अलधकालधक हररत पट्ट्याचा लवकास पर्ायवरिाच्या सुधारिेसाठी फार्देशीर 

ठरेल. लोकाांना चाांगले जीवन लमळण्यासाठी आरोग्य लशलबरे आलि वैद्यकीर् लशलबराांची व्यवस्था केली पालहजे.  

४.० प्रत्ालशत पर्ासवरणीर् प्रभाव और शमन उपार् 

४.१ वारु् पर्ासवरण  

हवेच्या वातावरिावरील पररिाम प्रामुख्याने प्रचालनाचे पररमाि आलि प्रकल्पाच्या आकाराच्या मर्ायदेवर अवलां बून असतो. उत्सजयनाचे 

स्रोत प्रामुख्याने फु्यजीटीव उत्सजयन आलि लबांदू स्रोताच्या स्वरूपात असतात. 

फु्यजीटीव उत्सजसन 

फु्यजीटीव उत्सजयनाचे प्रमुख स्रोत खालीलप्रमािे तपशीलवार आहेत: 

• प्रकल्पाच्या लठकािी हॉट रोल्ड कॉइल्स इ. सारख्या मोठ्या प्रमािात प्राथलमक कच्च्च्या मालाचे लोलडांग /अनलोलडांग. 

• स्टोरेज र्ाडयपासून प्रोसेलसांग रु्लनटपरं्त वाहतूक आलि वहन. 

• अधय-तर्ार कच्च्च्या मालाचे सॅ्टलकां ग. 

धूळ सपे्रशन लसस्टीम देऊन मटेररर्ल अनलोलडांग के्षत्रातील फु्यजीटीव उत्सजयन टाळले जाते. धुळीचे उत्सजयन रोखण्यासाठी सवय अांतगयत 

कन्व्वे्हर्र गॅल्वनाइज्ड लोह (GI) शीटने झाकलेले आहेत. 

प्लाांट के्षत्रात लनर्लमतपिे फु्यजीटीव उत्सजयनाचे परीक्षि केले जाते आलि फु्यजीटीव उत्सजयन लनर्ांत्रि आलि देखरेखीसांदभायत 

सीपीसीबीच्या अटी ांचे काटेकोरपिे पालन केले जाते. 

वारु् फैलाव मॉडेलचे तपशील 

हवेच्या गुिवते्तवर स्त्रोत लकां वा स्त्रोताांच्या गटाच्या प्रभावाचे गलितीर् मॉडेल वापरून मूल्ाांकन केले जाते. व्यापकपिे स्वीकारले जािारे 

लववेचीत मॉडेल हवेतील प्रदूषक उत्सजयन आलि हवेच्या गुिवते्तवर त्याचा पररिाम र्ाांच्यातील सांबांधाांचे अनुकरि करतात. सध्याच्या 

अभ्यासासाठी, AERMOD मॉडेलचा वापर GLC ची भलवष्यवािी करण्यासाठी केला गेला. 

प्रस्तालवत प्रकल्प लवस्तार उपक्रमाांमुळे कलिक पदाथय आलि SO2 चे वारू् उत्सजयनासाठी कमाल भू-स्तरीर् साांद्रता (GLCs) पार पडली. 

प्रस्तालवत लवस्तार उपक्रमाांमुळे पालटयकु्यलेट मॅटर आलि SO2 चे २४-तास कमाल र्ोगदान अनुक्रमे ३.३३ µg/m3 आलि ०.९८ µg/m3 

दलक्षि लदशेत २२० मीटर SE लदशेने सुमारे ११० मीटरवर आढळून रे्ईल. 

वारू् प्रदूषण लनर्ांत्रण प्रणालीचा तपशील 

• सॅ्टकची उांची १२ मीटर जी ओल्ा स्क्रबरला जोडलेली आहे  लपकललां ग प्लाांटमधून रे्िारे आललरु्क्त धुके, साधे पािी वापरून 

नु्यटर ीलार्ीज केले जाते. स्क्रलबांगनांतर तर्ार होिारे आललरु्क्त पािी (पीएच ३-४ असलेले) आललरु्क्त शक्ती लटकवून ठेवण्यासाठी 

अ ॅलसड टाक्याांमधे्य पुन्हा वापरतात. 

• कोल्ड रोललां ग प्रलक्ररे्त एचआर कॉइलची जाडी इस्कच्छत जाडीपरं्त कमी केली जाते आलि सीआर कॉइलमधे्य रूपाांतररत होते. 

कूलां टच्या उपस्कस्थतीमुळे गुांडाळलेल्ा कॉइलचे तापमान सुमारे ४० – ४५0C असल्ाने कूलां टचे लकरकोळ धुके बाहेर काढावे लागतात. 

म्हिून ३१ मी च्या सॅ्टकची उांची असलेल्ा र्ा लवभागात व्हेंट सॅ्टक जोडलेला आहे. ब्लोअरची क्षमता ५५ KW आहे. 

• सीआर शीट्स उचलल्ानांतर ते इस्कच्छत जाडीसाठी पुढे लफरवले जाते आलि प्रलक्ररे्त वांगि तेल / शीतक शीटवर लेलपत होते जे ७०0C 

वर २% अल्कधमी (NaOH) द्रावि वापरून साफ करिे आवचर्क आहे. सॅ्टकची उांची २० मी ओल्ा स्क्रबरला जोडलेली, स्वच्छतेतून 

रे्िारे अल्कधमी धुके, सामान्य पाण्याचा वापर करून नु्यटर ल केले जाते. स्क्रलबांगनांतर तर्ार होिारे क्षारीर् पािी (पीएच १०-११ असलेले) 

अल्कली टाक्याांमधे्य क्षाराांची ताकद राखण्यासाठी साफसफाईसाठी पुन्हा वापरले जाते. 



 
 

मेससस. टाटा स्टील लललमटेड, सी.आर.सी. वेस्ट 
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• आलल टाक्याांचे तापमान राखण्यासाठी, उष्मा एक्सचेंजसयद्वारे गरम पािी प्रसाररत केले जाते. दोन स्वतांत्र सॅ्टक प्रदान केले आहेत. गरम 

करण्यासाठी वापरलेले इांधन म्हिजे पीएनजी वापरले जाते. फ्ल्लू् वारू्ांच्या उत्सजयनासाठी स्वतांत्र सॅ्टक (S -१ उांची ३३ मी. आलि S-२ 

सॅ्टकची उांची ३३ मी. आहे) उष्णता एक्सचेंजरवर प्रदान केली जाते. S-१ ची ब्लोअर क्षमता ३९८० CFM आहे आलि S-२ ची क्षमता 

२९०० CFM आहे. 

• DG २५० KVA क्षमता जे फक्त प्रकाशासाठी बॅकअप पॉवर म्हिून वापरली जाते. हे CPCB उत्सजयन अनुरूप DG सांच आहे, 

लकलोिर आलि कलमन्स र्ाांनी बनलवलेले, ३ मी. सॅ्टकची उांची आहे. 

• हीट एक्स्चेंजर कॉइलद्वारे वाफेचे पररसांचरि करून अल्कली टाकीचे तापमान राखले जाते, वाफ बॉर्लरमधे्य तर्ार केली जाते जेथे 

पीएनजी इांधन म्हिून वापरला जातो. फ्ल्लू् वारू्ांच्या उत्सजयनासाठी स्वतांत्र सॅ्टक प्रदान केला जातो. 

प्रदूषण कमी/लनर्ांलत्रत करण्यासाठी अलतररक्त उपार् 

• बहुतेक सालहत्य झाकलेल्ा शेडखाली साठवले जात आहे. 

• उत्सजयन लनर्ांलत्रत करण्यासाठी वाहने आलि र्ांत्रसामग्रीची लनर्लमत देखभाल केली जात आहे आलि केली जाईल. 

• सवय रसे्त, प्रकल्प पररसर, अप्रोच रोडच्या बाजूने हररत पट्टा आधीच लवकलसत केला आहे आलि तो आिखी वाढवला जार्ील. 

• धुळीच्या वातावरिात काम करिाऱ्र्ा सवय कामगाराांना वैर्स्कक्तक सांरक्षक उपकरिे पुरवली जात आहेत. 

• टर कचे ओव्हरलोलडांग टाळिे. 

वारू् प्रदूषण लनर्ांत्रण प्रणाली/शमन उपार्ाांचा तपशील 

अनु. क्र. प्रलक्ररे्चे नाव लनर्ांत्रण उपकरणाचा प्रकार 

1 लपकललांग ओले स्क्रबर 

2 क्लीलनांग लाइन ओले स्क्रबर 

3 बॉर्लर सॅ्टक फू्ल गॅसेससाठी १ सॅ्टक 

4 गरम पाण्याचे जनरेटर १ फू्ल गॅसेससाठी १ सॅ्टक 

5 गरम पाण्याचे जनरेटर २ फू्ल गॅसेससाठी १ सॅ्टक 

6 एआरपी लचमिीसह एआरपी वेट स्क्रबर प्रिाली 

7 ARP डस्ट (Fe2O3) १ बॅग लफल्टर 

8 PGL HCL स्क्रबर लचमिीसह एआरपी वेट स्क्रबर प्रिाली 

9 PGL फनेस फू्ल गॅसेससाठी १ सॅ्टक 

10 PGL िेल बे्रकर १ बॅग लफल्टर 

11 डीजी सेट 1000 केव्हीए ध्वलनक सांलग्नक 

४.२ ध्वनी पर्ासवरण:  

ध्वनी स्रोताांद्वारे लनमायि होिारी ध्वनी दाबाची पातळी तरांग लवचलनामुळे स्रोतापासूनचे अांतर वाढत असताना कमी होते. 

लदवस आलि रात्र ध्वनी दाब पातळीचा वापर बऱ्र्ाचदा समुदार्ाच्या प्रदशयनाचे वियन करण्यासाठी केला जातो. सवायत जवळील मानवी 

वस्ती फालेपाडा व कोळवडे प्रकल्पस्थळापासून २०० मीटर अांतरावर असून र्ा  गावाांमधे्य लदवसा व रात्री अनुक्रमे ६०.१ डीबी (ए) व 

५५.९ डीबी (ए) व ५७.५ डीबी (ए) व ५५.७ डीबी (ए) अशी आवाजाची पातळी होती. 

प्रलतबांधात्मक उपार् खाली लदले आहेत: 

उपकरिे प्रमालित आलि सार्लेन्सरने सुसज्ज असावीत. उपकरिे चाांगल्ा कामाच्या स्कस्थतीत असिे आवचर्क आहे, र्ोग्य प्रकारे 

वांगि घातलेले आलि परवानगीच्या मर्ायदेत आवाज ठेवण्यासाठी देखभाल केली पालहजे.  

• उच्च ध्वनी के्षत्र लचन्हाांलकत केले पालहजे आलि उच्च आवाज लनमायि करिार् र्ा उपकरिाांजवळ कामगाराांना इर्रप्लग प्रदान केले 

जातील. कामगाराांना त्याांच्या आरोग्यावर आवाज आलि कां पनाांच्या पररिामाांबद्दल जागरूक केले पालहजे आलि इर्रप्लगचा वापर 

अलनवार्य केला पालहजे. 

• आवाज आलि कां पनाच्या जास्त प्रदशयनास प्रलतबांध करण्यासाठी र्ोग्य लशस्कटांग व्यवस्था केली जाईल. 



 
 

मेससस. टाटा स्टील लललमटेड, सी.आर.सी. वेस्ट 
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• सीमा / प्रकल्पस्थळ / वृक्षारोपि के्षत्रालगत जड पानगळ असलेली उांच झाडे लावली जातील, जी आवाजाच्या प्रसारासाठी 

नैसलगयक अडथळा म्हिून काम करतील. 

• प्रकल्पाच्या लठकािी सार्लें ट डीजी सांच वापरले जातील. 

• वाहनावर वेगमर्ायदा लागू केली जाईल. 

• लशांगे / सार्रन वापरण्यास मनाई असेल. 

• लाऊड स्पीकसयचा वापर सीपीसीबीने घालून लदलेल्ा लनर्माांचे पालन करेल. 

४.३ जल पर्ासवरण:  

सध्या अस्कस्तत्वात असलेल्ा प्रकल्पाच्या अांमलबजाविीचा जलपर्ायवरिावर काही प्रमािात पररिाम होऊ शकतो. त्याचा पररिाम त्या 

भागातील जलस्त्रोत कमी होण्याच्या स्वरूपात आलि प्लाांटच्या साांडपाण्याच्या स्त्रावामुळे नैसलगयक जलस्त्रोताांची गुिवत्ता ढासळण्याच्या 

स्वरूपात पाण्याच्या स्त्रोतावर होऊ शकतो. 

खालील लवलवध लनर्ांत्रि उपार्ाांचा अवलां ब केला जाईल: 

• झेडएलडीची पररस्कस्थती राखली जाते. 

• क्लोज सलकय ट अलभसरि प्रिाली अस्कस्तत्वात आहे आलि लवस्तारानांतर ती चालू ठेवली जाईल. 

• पावसाचे पािी सांकललत करून पावसाळ्यात औद्योलगक शीतकरिासाठी वापर केल्ा जार्ील. 

• भूगभायतील पाण्याचे कोितेही प्रदूषि टाळण्यासाठी सवय स्टॉक पाइल्स पक्या फ्लोअररांगवर असतील. 

4.4 घन आलण घातक कचरा लनलमसती 

सध्याच्या प्लाांटमधून लनमायि होिारा प्रमुख घन आलि घातक कचरा म्हिजे वापरलेले तेल/खचय केलेले तेल/तेल गाळ, ईटीपी लाइम 

िज, वेस्ट कूलां ट ऑइल, टँक बॉटम िज आलि स्पेंट ऍलसड. लनमायि होिारा कचरा मुांबई वेस्ट मॅनेजमेंट लललमटेडला देण्यात रे्त 

आहे. 

कचऱ्र्ाच्या चुकीच्या हाताळणीमुळे सांभाव्य पररणाम 

• प्रकल्पादरम्यान डीजी सेट आलि मलशनरीज हे वापरलेले तेल/वेस्ट ऑइल लनलमयतीचे स्त्रोत आहेत. 

• टाकाऊ तेल/वापरलेले तेल जर साांडले तर ते वातावरिात साचते, ज्यामुळे माती आलि जल प्रदूषि होते. 

• वापरलेल्ा तेलाच्या सामान्य ज्वलनामुळे लवषारी वारू् आलि हालनकारक धातूचे धुळीचे कि तर्ार होतात. वापरलेल्ा तेलामधे्य 

धातूचे आर्न, लशसे, जस्त, क्रोलमर्म आलि ताांबे र्ाांचे उच्च प्रमाि आढळते. जर ते अलनर्ांलत्रत बनयरच्या एक्झॉस्ट सॅ्टकमधून 

उत्सलजयत झाले तर ते पर्ायवरिीर् प्रिाली आलि मानवी आरोग्यासाठी लवषारी असू शकतात. 

• इांजीनच्या उच्च तापमानामुळे आलि तािामुळे वांगि तेलाचे रूपाांतर होते. र्ामुळे ऑस्कक्सडेशन, नार्टर ेशन, पॉललमरचे कॅ्रलकां ग आलि 

ऑगेनो-मेटललक कां पाऊां ड्सचे लवघटन होते. 

घन आलण घातक कचरा लनलमसती 

लनमासण झालेल्या 

कचऱ्र्ाचे नाव 
शे्रणी क्र. 

लवद्यमान सांमती 

मात्रा (टीपीए) 

प्रस्तालवत मात्रा 

(टीपीए)  

एकूण मात्रा 

(टीपीए) 
लवले्हवाट र्ोजना  

वापरलेले तेल / खचय 

केलेले तेल / तेल गाळ 
5.1 50 20 70 

लवले्हवाट लावण्याची सुलवधा- मुांबई 

कचरा व्यवस्थापन लललमटेड, लकां वा 

एमपीसीबी अलधकृत ररसार्क्लर 

ETP चुना गाळ 34.3 600 100 700 

टाकाऊ कुलां ट तेल 5.2 1560 312 1872 

टाकीच्या तळातील गाळ 3.3 7.2 3 10.2 

खचय केलेले आलल 12.1 11512 30851 42363 

प्लॉट एस -76 वर स्वतः ची एआरपी 

सुलवधा लकां वा प्लॉट एफ -7/1 वर स्वत: 

ची सुलवधा 

धोकादार्क कचरा 

हाताळण्यासाठी वापरले 
33.1 3900 1560 5460 लवले्हवाट लावण्याची सुलवधा- मुांबई 
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लनमासण झालेल्या 

कचऱ्र्ाचे नाव 
शे्रणी क्र. 

लवद्यमान सांमती 

मात्रा (टीपीए) 

प्रस्तालवत मात्रा 

(टीपीए)  

एकूण मात्रा 

(टीपीए) 
लवले्हवाट र्ोजना  

जािारे बॅरल्स कां टेनर  कचरा व्यवस्थापन लललमटेड लकां वा 

अलधकृत ररसार्कलसय क्रोमेट कचरा (घन)  -- 3.35 3.35 

लझांक डर ॉस डस्ट  -- 5700 5700 

ARP साठी स्वच्छ पािी  -- 100 100 सेल्फ ईटीपी आलि आरओ ररसार्क्लर 

वाहनाांची हालचाल 

कोलावडे गाव, MIDC तारापूर औद्योलगक के्षत्र, बोईसर, तहसील - पालघर लजल्हा - पालघर, महाराष्टर  रे्थे लवद्यमान प्रकल्पामुळे लनमायि 

होिा-र्ा अलतररक्त वाहतुकीच्या पररिामाचे मूल्ाांकन करण्यासाठी लवद्यमान प्रकल्पामुळे सलवस्तर वाहतूक आलि वाहतूक अभ्यास 

करण्यात आला. हा प्रकल्प बोईसर-एमआर्डीसी अांतगयत रस्त्ाला जोडल्ाचे लनदशयनास आले आहे. कच्चा माल आलि तर्ार उत्पादने 

वाहून नेिाऱ्र्ा अलतररक्त वाहनाांचा सध्याच्या वाहतुकीत समावेश केल्ाने वाहतुकीत फारसा बदल होिार नाही. 

 

४.५  जीवशास्त्रीर् वातावरण  

पाररस्कस्थलतकी आलण जैवलवलवधता : पैलू - प्रस्तालवत लवस्तार प्रकल्पासाठी इमॅ्पक्ट आर्डेंलटलफकेशन आलि शमन उपार् सुचविे. 

प्रकल्पस्थळापासून १० लकमी लत्रजे्यच्या अांतरावर राष्टर ीर् उद्यान, अभर्ारण्य, बार्ोस्कस्फअर ररझव्हय, पािथळ जागा, जांगल इत्यादी 

कोितेही पर्ायवरिीर् सांवेदनशील के्षत्र नाही. 

सभोवतालच्या प्रदूषणाचे पैलू 

प्रस्तालवत लवस्तार प्रकल्प प्रलक्ररे्मुळे अांदालजत साांद्रता उदा. पालटयकु्यलेट मॅटर, SO2 आलि NOX र्ाांनी अनुजे्ञर् मर्ायदेसह पालहले गेले. 

साइट लवलशष्ट लनर्ांत्रि उपार् सभोवतालच्या वातावरिाचा समतोल राखण्यासाठी उपरु्क्त ठरतील. 

हररत पट्ट्याचा लवकास 

एकूि प्रकल्प के्षत्र १०.०९ हेक्टर आहे. लवस्तारानांतरचा हररत पट्टा १.०१ हेक्टर असेल. लशवार्, सी.आर.सी. वेस्टने ३.१७ हेक्टर (एकूि 

कॉलनी के्षत्र ९.६१ हेक्टर) च्या हाऊलसांग कॉलनी के्षत्रात देखील ग्रीनबेल्ट लवकलसत केला आहे. अशा प्रकारे, एकूि हररत पट्टा ४.१८ 

हेक्टर आहे. [हररत पट्टा १.०१ हे. (लवस्तारानांतर प्लाांट के्षत्र) + ३.१७ हेक्टर (कॉलनी के्षत्र) = ४.१८ हे. (प्लाांट + कॉलनी के्षत्र) (४१.४ %). 

प्लाांट + कॉलनी के्षत्राचा लवचार करून लवस्तारानांतर एकूि लागवड १०४५० क्र.(२५०० प्रती./हे.चा लवचार करून) असेल. आजपरं्त 

१.०१ हेक्टर के्षत्रामधे्य सुमारे २००० झाडे प्लाांट च्या आवारात आहेत, पुढील लागवड लमर्ावाकी पद्धतीने केली जाईल.  

४.६ सामालजक-आलथसक प्रभाव:  

र्ा प्रकल्पामुळे काही पररिाम लनमायि झाले आहेत जे फार्देशीर तसेच प्रलतकूल देखील असू शकतात. प्रलतकूल पररिाम कमी 

करण्यासाठी लनर्ांत्रि उपार्ाांच्या पुढील लनर्ोजनासाठी र्ा पररिामाांची व्याप्ती ओळखिे आवचर्क आहे. हा प्रकल्प १९९३ पासून 

कार्यरत आहे आलि तारापूरच्या औद्योलगक के्षत्रात आहे जे की अनेक उद्योगाांचे स्थान आहे. लोकसांखे्यवर होिारा पररिाम केवळ र्ा 

प्रकल्पामुळेच नवे्ह तर र्ा के्षत्रात अस्कस्तत्वात असलेल्ा उद्योगाांच्या सांखे्यच्या माध्यमातून लनमायि झाला आहे. मानवी लहताच्या 

मापदांडाांवर लवद्यमान प्रकल्पामुळे होिाऱ्र्ा पररिामाांचे मूल्ाांकन केले गेले आलि ते खाली लदले आहेत.  

सकारात्मक पररणाम 

• हे शहर पूियपिे औद्योलगक असल्ाने रे्थून अनेक व्यवसार् सुरू आहेत, म्हिून स्थालनक समुदार्ाच्या माध्यमातून चहाचे स्टॉल, 

मध्यांतरीच्या कच्च्च्या मालाचा पुरवठा, दुरुस्तीची दुकाने, हाडयवेअर स्टोअसय गॅरेजेस इ. सारख्या लहान दुकानाांची स्थापना करून 

अप्रत्यक्ष रोजगार लनलमयतीवर गुिक पररिाम जािवतो. 

• के्षत्राच्या लवकासामुळे आलि जीवनाचा दजाय वाढल्ामुळे आलथयक वाढ. 

• अभ्यास के्षत्रात वृक्षलागवडीमुळे हररत आच्छादनातील सुधारिा, पर्ायवरि प्रदूषिातही घट होत आहे. 

• सीईआर आलि ईएमपीचा एक भाग म्हिून उद्योगाांद्वारे सामालजक आलि पार्ाभूत सुलवधाांच्या लवकासात सुधारिा. 

नकारात्मक पररणाम 
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• प्रदूषकाांच्या उत्सजयनामुळे पर्ायवरि प्रदूषिाचा पररिाम लोकाांच्या आरोग्यावर होऊ शकतो. 

• प्रचालनाच्या टप्प्यात अवजड वाहनाांच्या हालचाली ांमुळे लवखुरलेले धुळीचे कि तर्ार होतात जे कामगार आलि स्थालनक 

लोकाांच्या आरोग्यावर पररिाम करतात. टर क, टँकर आलि इतर वाहनाांमुळे आसपासच्या भागात अलतररक्त वारू् प्रदूषि होऊ 

शकते. त्याचे पररिाम आसपासच्या गावाांमधे्य अलधक ठळकपिे लदसू शकतात.  

• धोके आलि अपघाताची शक्यता ज्यामुळे काम करिार् र्ा कामगाराांना हानी पोहोचू शकते लकां वा कामगाराांची जीलवतहानी होऊ 

शकते. 

• जर बाहेरील भागातून कामगाराांची रे्-जा होत असेल तर शेजारच्या रलहवासी लनवासावर दबाव वाढतो. 

• जर वाहनाांच्या वाहतुकीत मोठ्या प्रमािात वाढ झाली तर रसे्त अपघाताांचे प्रमाि जास्त होऊ शकते. 

शमन उपार् 

लवद्यमान प्रकल्पामुळे आजूबाजूच्या प्रदेशात सामालजक, साांिृलतक आलि आलथयक पैलूां वर लनमायि होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी 

आलि शमन उपार्ाांनांतर जीवनाच्या गुिवते्तत सुधारिा होण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी खालील उपार् लदले गेले आहेत: 

• वारू् प्रदूषि लनर्ांत्रिाचे उपार् र्ोजावेत आलि कमीत कमी प्रदूषि सुलनस्कचचत करण्यासाठी औद्योलगक व प्रदूषि लनर्ांत्रि 

उपकरिाांची र्ोग्य देखभाल करावी. 

• रस्त्ाांवर र्ोग्य प्रकारे सूचना केली गेली आहे, वाहनाांची चाांगली देखभाल केली जाईल आलि चालक चाांगले प्रलशलक्षत आलि 

सुरलक्षततेबद्दल जागरूक आहेत र्ाची खात्री करावी. 

• कां पनीने सवय आरोग्य आलि सुरक्षा उपार्ाांचा अवलां ब केला पालहजे आलि कामगार आलि आजूबाजूच्या समाजाची सुरक्षा सुलनस्कचचत 

करण्यासाठी कामगाराांमधे्य सुरलक्षततेची जागरूकता सुधारली पालहजे. 

• प्रकल्पाच्या पुरित्यायने अांतगयत रस्त्ासह पर्ायवरि आलि हररत पट्ट्याांचा लवकास / वृक्षारोपि करण्यासाठी र्ोग्य ती पावले 

उचलली पालहजेत.  

• घातक कचऱ्र्ाची वाहतूक सीपीसीबीच्या मागयदशयक सूचनाांनुसार करावी. गळती लकां वा धूळ टाळण्यासाठी अवजड टर क झाकलेले 

असावेत. चालकाांना प्रलशक्षि लदले पालहजे.  

• रोजगारात स्थालनक लोकाांना प्राधान्य लदले जाते. 

• कां पनीने सामालजक पार्ाभूत सुलवधा लवकास उपक्रम प्रस्तालवत केले पालहजेत. 

 

५.० पर्ासवरण लनरीक्षण कार्सक्रम  

एमपीसीबी/सीपीसीबीने लदलेल्ा मागयदशयक सूचनाांनुसार पर्ायवरिीर् देखरेख केली जात आहे आलि केली जाईल. केलेल्ा लकां वा लागू 

केलेल्ा पद्धती कोित्याही मान्यताप्राप्त सांस्था लकां वा प्रालधकरिाद्वारे मांजूर लकां वा स्वीकारल्ा जातील जसे लक एमओईएफ आलि सीसी 

/ सीपीसीबी / एमपीसीबी. राज्य प्रदूषि लनर्ांत्रि मांडळाने लवलहत केलेल्ा लनकषाांची आवचर्कता पूिय करण्यासाठी पर्ायवरि 

व्यवस्थापन पद्धती / तांत्रज्ञान पुरेसे आहे की नाही र्ाची खात्री करण्यासाठी देखरेख केली जाईल. 

६.० अलतररक्त अभ्यास  

६.१ जोखीम मूल्याांकन आलण आपत्ती व्यवस्थापन र्ोजना  

सध्या अस्कस्तत्वात असलेल्ा प्रकल्पाच्या लवस्तारातील जोखमीचे  मूल्ाांकन आग, स्फोट आलि लवषारीपिासाठी अांदालजत केले गेले आहे 

आलि सांबांलधत शमन उपार् ईआर्ए-ईपीएमपी अहवालात सुचलवण्यात आले आहेत. 

नैसलगयक पररिामाांमुळे आलि मानवी कारिाांमुळे उद्भविाऱ्र्ा आपत्ती ांना तोांड देण्यासाठी तपशीलवार आपत्ती व्यवस्थापन र्ोजना तर्ार 

केली गेली आहे आलि त्याच क्रमाने जीवनाची सुरक्षा, पर्ायवरिाचे सांरक्षि, स्थापनेचे सांरक्षि, उत्पादन पुनसंचलर्त करिे आलि बचाव 

कारे् सुलनस्कचचत करण्यासाठी प्राधान्यक्रम EIA-EMP अहवालात समालवष्ट केला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन र्ोजनेच्या प्रभावी 
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अांमलबजाविीसाठी, त्याचा व्यापक प्रसार केला जाईल आलि तालीमद्वारे कमयचाऱ्र्ाांना प्रलशक्षि लदले जाईल. आपत्ती व्यवस्थापन 

आराखड्यामधे्य साइट सुलवधा, कार्यपद्धती, कतयवे्य आलि जबाबदाऱ्र्ा, सांपे्रषि इत्यादी ांचा तपशीलवार लवचार केला जातो. 

७.० प्रकल्पाचे फार्दे  

प्रस्तालवत समाज कल्याण व्यवस्था  

प्रस्तालवत लवस्तार प्रकल्पामुळे के्षत्राचा लवकास होईल आलि पररिामी अप्रत्यक्ष आलि थेट रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध होतील ज्यामुळे 

शेवटी र्ा प्रदेशातील लोकाांच्या जीवनमानात सुधारिा होईल.  मेससय टाटा स्टील्स लललमटेड खालील के्षत्राांमधे्य समुदार् कल्ाि उपक्रम 

राबलवते: 

• सामुदालर्क लवकास • लशक्षि   

 

• आरोग्य आलि वैद्यकीर् सेवा • डर ेनेज आलि स्वच्छता 

 

• रसे्त 

 

कां पनीच्या कार्द्यानुसारही प्रकल्प प्रस्तावक सीएसआर साठी त्याच्या जबाबदारीचे पालन करेल. 

एमओईएफ आलि सीसी अलधसूचनेनुसार, लदनाांक ३० सप्टेंबर २०२० रोजीच्या ओओएमद्वारे अशी तरतूद करण्यात आली आहे की 

सीईआर र्ोजना सावयजलनक सल्लामसलत आलि त्या दरम्यान शारीररक काम हाती घेण्याच्या प्रवतयकाांच्या वचनबद्धतेवर आधाररत 

असेल. र्ा प्रस्तावात सीईआर हे टीओआरनुसार केले गेले आहेत ज्यात कॉपोरेट पर्ायवरि जबाबदारी (सी.ई.आर.) सांदभायतील 

एमओईएफ अँड सीसी, नवी लदल्ली र्ाांनी जारी केलेल्ा ३०.०९.२०२० च्या ओ.एम. चा लवचार करिे आवचर्क आहे. अशा प्रकारे, 

अभ्यास के्षत्रातील सामालजक आलि पार्ाभूत सुलवधाांच्या लवकासासाठी १.८० कोटी रुपरे् खचय केले जातील. 

८.० पर्ासवरणीर् व्यवस्थापन र्ोजना 

पर्ायवरिीर् व्यवस्थापन र्ोजना, ज्यात प्रकल्पाच्या अांमलबजाविी आलि प्रचालनादरम्यान केल्ा जािाऱ्र्ा शमन, व्यवस्थापन, देखरेख 

आलि सांस्थात्मक उपार्ाांचा खालील सांच समालवष्ट आहे, ज्यामुळे पर्ायवरिीर् प्रलतकूल पररिाम दूर होतील लकां वा ते स्वीकार्य पातळीवर 

कमी केले जातील.  

• पर्ायवरिाचे सवांगीि सांवधयन . 

• नैसलगयक सांसाधने आलि पाण्याचा वापर कमीत कमी करिे. 

• सवय लनर्ांत्रि उपार्ाांचे प्रभावी ऑपरेशन सुलनस्कचचत करिे. 

• सांचर्ी आलि दीघयकालीन पररिामाांचे लनरीक्षि करिे. 

• सवय लनर्ांत्रि उपार्ाांचे प्रभावी ऑपरेशन सुलनस्कचचत करिे. 

• कचरा लनलमयती व प्रदूषिावर लनर्ांत्रि . 

पर्ायवरि व्यवस्थापनाचा लववेकपूिय वापर पर्ायवरिाचे घटक लक्षात घेऊन राबलवण्यात रे्त आहे. प्रस्तालवत लवस्तारासाठी खचय रु. १११९ 

कोटी. EMP साठी अथयसांकल्पीर् तरतूद (ज्यात लवद्यमान + प्रस्तालवत = एकूि खचय समालवष्ट आहे) भाांडवली खचय रु. ९३.७ कोटी 

(लवद्यमान - रु. ३६.७ कोटी. + प्रस्तालवत - रु. ५७ कोटी) आलि आवती खचय रु. ७.८ कोटी (लवद्यमान - रु. ४ कोटी. + प्रस्तालवत - रु. 

३.८ कोटी). 

९.० लनष्कषस  

मेससय टाटा स्टील लललमटेडचा प्रस्तालवत लवस्तार प्रकल्प आसपासच्या गावाांच्या सवांगीि लवकासासाठी फार्देशीर ठरिार आहे. धुळीचे 

उत्सजयन, आवाज, साांडपािी, वाहतुकीची घनता इत्यादी पर्ायवरिीर् बाबी सभोवतालच्या वातावरिावर होिारे पररिाम टाळण्यासाठी 

अनुजे्ञर् लनकषाांपेक्षा अलधक चाांगल्ा प्रकारे लनर्ांलत्रत केले जात आहेत.  ओल्ा स्क्रबर लसस्टम, बॅग हाऊस, धूळ काढण्याची प्रिाली, 

एन्व्क्लोजर इत्यादी प्रदूषि लनर्ांत्रि उपकरिे प्रकल्पाच्या पार्ाभूत सुलवधाांचा अलवभाज्य भाग बनतात. र्ा भागातील पर्ायवरि आलि 

सामालजक-आलथयक वातावरिावर होिारे पररिाम लनर्ांलत्रत करण्यासाठी / कमी करण्यासाठी अलतररक्त प्रदूषि लनर्ांत्रि उपार् आलि 

पर्ायवरि सांवधयन उपार्ाांचा अवलां ब केला जाईल. हररत पट्ट्याचा लवकास आलि आजूबाजूच्या गावात आलि वाहतूक रस्त्ा लगत 

वृक्षारोपि करिे, पावसाचे पािी जमा करून त्याचा प्लाांट के्षत्रात वापर करिे र्ासारख्या उपार् र्ोजना केल्ा जातील. उद्योगा द्वारे सुरू 



 
 

मेससस. टाटा स्टील लललमटेड, सी.आर.सी. वेस्ट 

 
 

  

 

 
कार्यकारी साराांश 

    
                                                   का.सा.-23 

 

करण्यात रे्िारे प्रस्तालवत सीएसआर/सीईआर उपक्रम आजूबाजूच्या गावाांची सामालजक, आलथयक आलि पार्ाभूत सुलवधाांच्या 

उपलब्धतेची स्कस्थती सुधारण्यासाठी उपरु्क्त ठरतील. नैसलगयक वारू् हे सवायत स्वच्छ जळिारे इांधन आहे जे कोळसा आलि FO ऐवजी 

इांधनाचा स्त्रोत म्हिून वापरले जात आहे. प्रस्तालवत लवस्तार पर्ायवरिाच्या दू्रष्टीने अत्यांत लटकाऊ आहे कारि तो PM उत्सजयन लनर्ांत्रि 

५० mg/nm3 पेक्षा कमी करण्यासाठी आलि उपरु्क्त हेतूसाठी शून्य लवसजयन आलि १००% घनकचरा लवले्हवाट सुलनस्कचचत करण्यासाठी 

आहे. हा प्रकल्प मानवी वस्तीपासून काही अांतरावर आहे. 

अशा प्रकारे प्रदूषि लनर्ांत्रि व शमन उपार्ाांची लववेकी व र्ोग्य अांमलबजाविी होऊन सध्या प्रस्तालवत क्षमता लवस्तार असलेल्ा र्ा 

प्रकल्पामुळे पर्ायवरिात प्रदूषिाच्या प्रलतकूल पातळीची भर पडिार नाही, लशवार् ते समाजासाठी लहतकारक ठरेल व पोलादाच्या 

मागिी-पुरवठ्यातील तफावत काही प्रमािात कमी होण्यास मदत होईल व त्या प्रदेशाच्या व त्याद्वारे देशाच्या आलथयक लवकासाला 

हातभार लागेल, असा लनष्कषय काढता रे्ईल. 

१०.० सल्लागाराांचे प्रकटीकरण 

मेससय. टाटा स्टील लललमटेड सीआरसी वेस्ट च्या लवद्यमान प्रकल्पासाठी पर्ायवरि अभ्यास मेससय. अॅनाकॉन लॅबोरेटरीज प्रा. लल., नागपूर 

(मेससय एएलपीएल) द्वारे केला गेला.  अॅनाकॉन १९९३ मधे्य लवचलेषिात्मक चाचिी प्रर्ोगशाळा म्हिून स्थालपत केली गेली आलि आता 

मध्य भारतात पर्ायवरि आलि अन्नासाठी चाचिी प्रर्ोगशाळेच्या पालठां ब्याने एक अग्रगण्य पर्ायवरि सल्लागार कां पनी म्हिून स्थापना 

केली. मेससय  ए.एल.पी.एल. हा सरकारी सांस्थाांमधील अनुभवी माजी शास्त्रज्ञ आलि लवषर् कौशल्ासह चमकदार कारकीदीतील उतृ्कष्ट 

तरुि शास्त्रज्ञाांचा एक गट आहे. पर्ायवरि अभ्यास करण्यासाठी पर्ायवरि आलि वन मांत्रालर्, नवी लदल्ली र्ाांनी मान्यता लदली आहे 

आलि मान्यता प्रमािपत्र क्रमाांक: NABET/EIA/2023/SA 0160 जे १३ एलप्रल २०२२ पासून २९ माचय २०२३ परं्त वैध असलेल्ा 

पर्ायवरिीर् अभ्यासाचे आर्ोजन करण्यासाठी क्वाललटी कौस्कन्सल ऑफ इांलडर्ा (कू्यसीआर्) द्वारे मान्यताप्राप्त आहे. 

 


