
  

 

प्रकल्प क्र: एईएसपीएल/आयएनडीइ/१९-२०/ईआयए/०२ 

पययावरणीय पररणयम मूल्ययांकन अहवयलयच्यय मसुद्ययचय  

कययाकयरी सयरयांश 

ससांथेसिक ऑरे्गसनक रसययनयांचय प्रस्तयसवत सवस्तयर 

 

प्रसोल केसमकल्स प्रययवेि सलसमिेड  

(पूवी प्रसोल केसमकल्स सलसमिेड) 

सवे न. ८, १३, १५, १६, २५, ७५, र्गयव होनयड,  

तयलुकय खयलयपूर, सिल्हय रययर्गड, महयरयष्ट्र  

मू
ल

भू
त

 दे
ख

रेख
 

उ
न्ह

यळ
य 

२
०

१
९

 

फेबु्रवयरी २०२० 

  

 

पययावरणीय सल्लयर्गयर: 

आसदत्य एनव्हायरोमेंटल प्रयव्हेि. सल., मुांबई 

क्यूसीआय - एनएबीईिी मयन्यतयप्रयप्त ईआयए सल्लयर्गयर 

www.aespl.co.in 
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पययावरणीय सल्लयर्गयर: आसदत्य एनव्हायरोमेंटल ससव्हासेस प्रयव्हेि. सल., मुांबई पयन क्र.1 

कययाकयरी सयरयांश 

1.1 पररचय 

प्रसोल केमिकल्स प्रायवेट मलमिटेड (प्रसोल) अग्रगण्य आमि वेगाने वाढिारी केमिकल बनविारी कंपनी आह.े 

प्रसोल ही आयएसओ ९००१:२००८, आयएसओ १४००१: २००४ आमि ओएचएसएएस १८००१: २००७ 

प्रिामित कंपनी आहे. होनाड गावािधील प्रकल्पात अंतगगत संशोधन आमि मवकास (आर अँड डी), फॉस्फरस 

आमि ऍमसटोन आधाररत उत्पादन प्रकल्प, हायड्रोजन प्रोडक्ट तसेच साठविी आमि मवतरिासाठी कोठार या 

समुवधा उपलब्ध आहते. 

प्रसोलचा सवे न. ८, १३, १५, १६, २५, ७५, गाव होनाड, तालकुा खालापरू, मजल्हा रायगड, िहाराष्ट्र येथील 

प्रस्तामवत प्रकल्प हा मसंथेमटक ऑगेमनक रसायनांचा मवस्तार करिेबाबत आह.े 

प्रस्तामवत प्रकल्प ईआयए सचूना एस.ओ. १५३३, मदनांक १४ सप्टेंबर २००६ नसुार ५ (f) (कृमिि सेंद्रीय रसायने 

उत्पादन) वगग "अ" अंतगगत येत असनू या प्रकल्पास इएसी-II, पयागवरि िंिालय, वन आमि हवािान बदल याकडून 

पयागवरि संिती घेिे आवश्यक आह.े या प्रकल्पास पयागवरि िंिालयाने टर्मसग ऑफ रेफरन्सला प्रमत क्रिांक जे-

११०११/२६०/२०१२-आयए-II(I), मदनांक २७ जनू २०१९ रोजी िंजरुी मदली आह.े 

प्रकल्पाचे एकूि भखंूड के्षि ६८,६४४ चौ.िी. आह.े प्रस्तामवत प्रकल्प हा नवीन िशीन्स, यमुटमलटीज, 

ऑटोिेशनिध्ये वाढ आमि नवीन उत्पादनांच्या सिावेशाद्वारे मवस्तारीत करण्यात येईल. प्रस्तामवत प्रकल्पाची एकूि 

अंदामजत मकंित रु. ५० कोटी आह.े 

मवद्यिान उत्पादनासाठी यमुनटला Format 1.0/BO/CAC-cell/UAN No 0000016852/R/8th CAC – 

1903001491 मदनांक २६.०३. २०१९ ते ३०.०६.२०२१ पयंत वैध संिती आह.े 

प्रकल्प हा अक्षांश १८°४६'३२.०९"एन आमि रेखांश ७३°१८'९.१७" ई (कें द्रीय सिन्वय) व सिदु्र सपाटीच्या 

६० िीटर उंचीवर मस्थत आह.े 

प्रकल्प हा रेल्वे आमि रस्त्याद्वारे चांगल्या प्रकारे जोडलेला आह.े साइट मह ताकाई आडोशी रोडलगत आह.े 

खोपोली ह े७.१ मक.िी. अंतरावर असलेले सवागत जवळचे रेल्वे स्टेशन असनू पेन खोपोली रोड व एन.एच. ४७ 

द्वारे पोहोचता येते. 

1.2 उत्पयदन प्रसक्रयय आसण प्रस्तयसवत उत्पयदने  

मवस्तार प्रकल्पातील उत्पादन उपक्रिांिध्ये मवमवध प्रमक्रयेचा सिावेश आह.े उपक्रिांिध्ये मवमवध समुवधांचे 

संचालन दखेील सिामवष्ट केले जाईल. उत्पादन प्रमक्रयेचे अध्याय २ िध्य ेविगन केल ेआह.े 

सवग यमुनट प्रमक्रया आमि यमुनट ऑपरेशन्स स्थामनक मनदशेकांद्वारे आमि िॅन्यअुल िॉमनटरींगद्वारे कठोर मनयंििे 

आमि दखेरेखीखाली केल्या जातील. सरुक्षा प्रिाली- पीएलसी, ऑटो शटडाउन, इनटागयझेशन आमि इटंरलॉक 

मसस्टि आवश्यक असेल तेथे प्रदान केले जाईल. 
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तक्तय १- सवद्यमयन आसण प्रस्तयसवत उत्पयदने, उप-उत्पयदने आसण त्ययची क्षमतय 

क्र. उत्पयदने / उप-उत्पयदने 

सवद्यमयन (*) 

क्षमतय (िन / 

वर्ा) 

असतररक्त 

क्षमतय (िन / 

वर्ा) 

एकूण क्षमतय 

(िन / वर्ा) 

 

उत्पयदने 

१ डायऍसेटोन अल्कोहोल 9,000 23,000 32,000 
 

२ नोनील फेनोल 720 30 750 
 

३ फॉस्फरस पेंटा सल्फाइड 6,000 4,000 10,000 
 

४ फॉस्फरस ऍमसड फूड गे्रड 600 0 600 
 

५ फॉस्फरस पेंटॉक्साइड 500 0 500 
 

६ डायलटू फॉस्फरस अ ॅमसड 624 26 650 
 

७ आयसोफॉरोन 3,600 8,400 12,000 
 

८ फेनोल 20,000 0 20,000 
 

९ एसीटोन 12,000 3,000 15,000 
 

१० मझंक डायओरॅगो डायमथओफॉस्फेट 1,500 2,000 3,500 
 

११ िेमसमटल ऑक्साईड 750 2,250 3,000 
 

१२ 

हमेक्सलीन ग्लाइकोल, रायिेमथल 

सायक्लोहके्झॅनॉल, रायिेमथल 

सायक्लोहके्सॅनोन, 

1,800 13,200 15,000 
 

१३ मिथील इसोब्यमूटल केटोन 0 5,000 5,000 
 

१४ मिथाइल इसोब्यमूटल कामबगनॉल 0 3,000 3,000 
 

१५ डी-आयसोब्यमूटल केटोन 0 1,500 1,500 
 

१६ डी-आयसोब्यमूटल कामबगनॉल 0 1,000 1,000 
 

१७ क्यिूीन हायड्रोपेरॉक्साइड 0 5,000 5,000 
 

१८ 3,5 डायिेमथल फेनोल 0 3,000 3,000 
 

१९ मिथाईल पेंटाडीन 0 2,000 2,000 
 

२० मबस्फेनॉल-एस 0 3,000 3,000 
 

२१ 
ल्यबू्रीकन्ट ऍडीटीव्स (हायड्रॉमलक पॅकेजेस / 

मगयर ऑइल पॅकेजेस इ.) 
0 500 500 

 

२२ सोमडयि डायमथओफॉस्फेट 0 500 500 
 

२३ सोमडयि डायअ लमकल डायमथओफॉस्फेट 0 500 500 
 

२४ बेंमझमलमडन अ ॅसीटोन 0 800 800 
 

२५ बेंमझल अ ॅसीटोन 0 500 500 
 

२६ हायड्रोजन गॅस # 0 
5000 एनएि3/ 

मदवस 
5000 एनएि3/ 

मदवस 

 

२७ डायअ लमकल डायमथओफोस्फोररक अ ॅमसड 0 500 500 
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क्र. उत्पयदने / उप-उत्पयदने 

सवद्यमयन (*) 

क्षमतय (िन / 

वर्ा) 

असतररक्त 

क्षमतय (िन / 

वर्ा) 

एकूण क्षमतय 

(िन / वर्ा) 

 

२८ 
पॉली आयसोबुटानेल समुसमनक अ नहाइड्राइड 

(पीआयबीएसए) 
0 1,500 1,500 

 

२९ 
पॉली इसोबुटानेल समक्समनिाइड 

(पीआयबीएसआय) 
0 750 750 

 

३० फॉस्फेट एस्टर 0 500 500 
 

३१ अिाइन फॉस्फेट्स 0 300 300 
 

३२ काबागझोल एस्टर 0 1,500 1,500 
 

३३ अ शॅलेस ल्यबू्रीकन्ट ऍडीटीव्स 0 300 300 
 

३४ रेसरमसनॉल 0 3,000 3,000 
 

३५ डायक्यिुाइल पेरोक्साइड 0 500 500 
 

३६ क्यमूिल अल्कोहोल 0 250 250 
 

३७ 
पायलट प्लांट सह संशोधन आमि मवकास 

उपक्रि (आर अँड डी) 
- - - 

 

  उत्पयदने 57,094 91,306 148,400 
 

उप-उत्पयदने 

१ डाय-नोनील फेनोल 60 0 60 
 

२ अल्फा मिथाइल स्टायररन (एएिएस) 1,500 0 1,500 
 

३ अ सॅीटोफेनोन (एसीपी) 800 0 800 
 

४ 
सोमडयि हायड्रोजन सल्फाइड (एनएएचएस) 

(100% आधार) / फ्लेक्स 
0 2000 2000 

 

५ डायकामबगनॉल 0 240 240 
 

६ 
कॉमस्टक लाइ (100%आधार) / सॉमलड 

कॉमस्टक 
0 400 400 

 

  उप उत्पयदने 2,360 2,640 5,000 
 

  एकूण (उत्पयदने + उपउत्पयदने) 59,454 93,946 153,400 
 

* मवद्यिान संितीनुसार ऑडगर क्र. Format 1.0/BO/CAC-cell/UAN No 0000016852/R/8th CAC – 

1903001491 मदनांक २६.०३. २०१९ ते ३०.०६.२०२१. 
# हायड्रोजन वाय ूएकूि प्रिािात जोडला नाही. हायड्रोजन मनमिगती संपिूगपिे अंतगगत वापरासाठी आह ेआमि इतरि कुठेही मवकली 

जािार नाही. 
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1.3 इांधन आवश्यकतय  

प्रस्तामवत प्रकल्पाची हीमटंग आवश्यकता पूिग करण्यासाठी ५ टीपीएच बॉयलर आमि ३० लाख मकलो कॅलरी / 

ताशी थमिगक फ्लइुड हीटर बसमवण्याचा प्रस्ताव आह.े 

तक्तय २- इांधनयची आवश्यकतय 

  ५ िीपीएच बॉयलर ३० लयख सकलोकॅलरी / तयशी थसमाक फ्लुइड हीिर 

इांधन वयपरलेले 

आसण प्रमयण 
फनेस ऑइल: ७.३ टीपीडी फनेस ऑइल: ८.६ टीपीडी 

1.4  पयण्ययचय वयपर आसण सयांडपयणी सनसमाती 

एकूि पाण्याची आवश्यकता १५१२ घन.िी./ प्रतीमदवस (ताज-े ११४० आमि रीसायकल- ३७२) असनू याचा 

वापर घरगतुी, औद्योमगक प्रमक्रया, बॉयलर आमि कूमलंग, हररतपट्टा (ग्रीन बेल्ट) दखेभाल उद्दशेासाठी आह.े ताज्या 

पाण्याची पतूगता मसंचन मवभाग, रायगडिाफग त होईल. 

तक्तय ३- एकूण पयण्ययची आवश्यकतय (सवद्यमयन व प्रस्तयसवत) 

क्र. खयलील सयठी आवशक्यतय सवस्तयरयनांतर एकूण पयण्ययचे प्रमयण., से.मी. 

१ घरगतुी ३५ 

२ औद्योमगक  

२.१ औद्योमगक कूमलंग/ बॉयलर फीड १३९६ 

२.२ औद्योमगक प्रमक्रया ६३ 

३ हररतपट्टा (ग्रीन बेल्ट) १८ 

 एकूण १५१२ 

 

सयांडपयणी सनसमाती  

प्रस्तामवत प्रकल्पानंतर ३९१ घन.िी./ प्रतीमदवस सांडपािी मनिागि होईल. सांडपािी ह ेप्रकल्पात प्रमक्रया करून 

अंतगगत ररसायकल केले जाईल. प्रस्तामवत प्रकल्प हा मझरो लीमक्वड डीसचाजग आह.े 

1.5 घनकचरय सनसमाती व सवल्हेवयि 

घातक कचरा (व्यवस्थापन, हाताळिी व रान्स हद्दीच्या हालचाली) मनयि, २०१६  नसुार कचरा हा िखु्यत्वे घन 

कचरा आमि घातक कचरा असा वगीकृत केला गेला आह.े कचरा मनमिगती व त्याच ेमवल्हवेाट लावण्याचे तपशील 

धडे क्र.२ िध्ये मदले आहेत. 

1.6 पययावरणयचे वणान 

कारखान्याच्या आसपासच्या क्षेिातील स्थामनक आमि प्रादमेशक जागा लक्षात घेता, कारखान्याच्या १० मक.िी. 

आसपासच्या अंतरािधील के्षिाचा पयागवरि बेसलाइन के्षि र्महिनू अभ्यास केला असनू, एिओईएफसीसीच्या 

िागगदशगक तत्तवांनसुार प्रस्तामवत प्रकल्पािळेु आसपासच्या पयागवरिावर होिारया प्रभावांचे अंदाज लक्षात घेता 

येतील. हवािानशास्त्र, हवेची गिुवत्ता, पािी गुिवत्ता, आवाजाची पातळी, िातीची वैमशष््टये या बाबतीतील 
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िामहतीची दखेरेख उन्हाळा २०१९ च्या सिुारास मनधागररत केल्याप्रिािे दखेरेख कें द्र उभारून करण्यात आली. 

तसेच, तेथे उपमस्थत असलेल्या जैमवक पयागवरि आमि सािामजक- आमथगक वैमशष््यांचा सुध्दा अभ्यास करण्यात 

आला. 

1.6.1 िमीन पययावरण  

िातीचे निनुे वेगवेगळ्या भिूीपयोगी असिार् या ८ मठकािाहून गोळा करण्यात आले. क्षेिातील िातीचा पोत 

िखु्यत: मचकििाती प्रकारातला आह.े 

िातीचे पीएच "िध्यि अर्मलीय" ते "िध्यि क्षारीय" स्वरूपात आह.े बहुतेक कृषी मपकांसाठी उपयकु्त िातीतील 

पीएच ६.९ ते ७ दरर्मयान असावे. र्महिनू येथील िातीत पीएच ही मचंतेची बाब नाही. सरासरी च्या श्रेिीत िातीची 

वाहकता मदसनू येते. पोटॅमशयिचे प्रिाि जमिनीत किी आह.े सेंमद्रय काबगन सरासरीपेक्षा किी ते किी श्रेिीत आह.े 

िातीतील फॉस्फोरसचे प्रिाि किी ते परेुशीपेक्षा जास्त आह.े वरील मनरीक्षिावरून असे मदसनू आले आह ेकी 

जमिनीत िॅक्रो पोषकद्रव्ये किी प्रिािात आहते आमि खतांचा योग्य प्रिािात वापर करिे आवश्यक आह.े 

1.6.2 हवयमयनशयस्त्र आसण हवयमयन 

अभ्यास क्षेिािध्ये रेकॉडग केलेले तापिान १७० से. ते ३७० से. पयंत आह.े आलेखावरून असे मदसनू आले, की 

सरासरी वार्याचा वेग १ िी/सेकंद आह.े एकूि िामहतीच्या ६८.५% वारा हा शांत होता. उन्हाळ्याच्या दरर्मयान 

िखु्यतः वारा उत्तर पवूग आमि उत्तर पवूग-पवूग मदशेकडून वाहतो. 

1.6.1 वययु पययावरण  

२०१९ उन्हाळ्याच्या कालावधीत २४ तासांसाठी अभ्यास क्षेिातील ८ मठकािी (ऑनसाईट सिावेश) प्रिुख 

वायचू्या प्रदषूिाचे घटक पीएि१०, पीएि२.५, एसओ२, एनओएक्स, एनएच३, सीओ, एच२एस आमि एनएिएचसी 

यांच्यावर दखेरेख ठेवून आधारभतू वाय ुगिुवत्ता स्थामपत केली गेली. मनवासी आमि ग्रािीि भागासाठी लागिारी 

वाय ूगिुवत्ता एनएएक्यएूस िानकांिध्ये असल्याचे मदसनू आले. 

• पीएि१० चे प्रमाण ५३.७ िाइक्रोग्राि/ एि३ ते ७५.२ मिलीग्राि/ एि३ च्या दरर्मयान आह.े यावरुन असे निदू 

होते की पीएि१० चे पररिाि २४ तासांसाठी १०० िाइक्रोग्राि/ एि३ परवानगीच्या आत आहते.  

• पीएि२.५ चे प्रमाण २२.२ िाइक्रोग्राि/ एि३ ते ३१.४ िाइक्रोग्राि/ एि३ च्या दरर्मयान आह.े यावरुन असे 

निदू होते की पीएि२.५ चे पररिाि २४ तासांसाठी ६० िाइक्रोग्राि/ एि३ परवानगीच्या आत आहते. 

• एसओ२ चे प्रमाण १०.८ िाइक्रोग्राि/ एि३ ते १५.५ िाइक्रोग्राि/ एि३ च्या दरर्मयान आह.े यावरुन असे 

निदू होते की एसओ२ चे पररिाि २४ तासांसाठी ८० िाइक्रोग्राि/ एि३ परवानगीच्या आत आहते. 

• नायरोजन ऑक्साईड चे प्रमाण १७.१ िाइक्रोग्राि/ एि३ ते २५.० िाइक्रोग्राि/ एि३ च्या दरर्मयान आह.े 

यावरुन असे निदू होते की नायरोजन ऑक्साईड चे पररिाि २४ तासांसाठी ८० िाइक्रोग्राि/ एि३ 

परवानगीच्या आत आहते.  

• काबगन िोनॅाक्साईड चे प्रमाण ०.१७ मिलीग्राि/ एि३ ते ०.४५ मिलीग्राि/ एि३ च्या दरर्मयान आह.े यावरुन 

असे निदू होते की काबगन िोनॅाक्साईड चे पररिाि १ तासासाठी ४ मिलीग्राि/ एि३ परवानगीच्या आत 

आहते. 

• अिोमनयाचे प्रिाि ११.५ िाइक्रोग्राि/ एि३ ते २२.३ िाइक्रोग्राि/ एि३ च्या दरर्मयान आह.े यावरुन असे 

निदू होते की अिोमनयाचे पररिाि २४ तासांसाठी ४०० िाइक्रोग्राि/ एि३ परवानगीच्या आत आहते. 

• एनएिएचसीचे प्रमाण ०.१५ पीपीएि ते ०.३२ पीपीएि च्या दरर्मयान आह.े 
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• एच२एसचे प्रमाण बीडीएल असल्याचे आढळले आह.े 

अशा प्रकारे,  असा मनष्ट्कषग काढता येईल की पररसरातील वातावरिीय वाय ूगुिवत्ता प्रदमूषत नाही. 

1.6.2 ध्वनी पययावरण  

ऑनसाईट वरील मदवसा आमि रािीच्या वेळेतील ध्वनीची पातळी ही पररिािाच्या खाली आह.े 

सदवसयची वेळ: स्थामनक हालचाली/ जवळील रहदारीिळेु मदवसा िहड गावात आमि यशवंतनगर येथे ध्वनीची 

पातळी प्रिािापेक्षा मकरकोळ जास्त आढळली. 

रयत्रीची वेळ: रािीच्या वेळी आडोशी, मचंचवली, िहड आमि वडवळ गावात स्थामनक हालचाली/ जवळील 

रहदारीिळेु ध्वनीची पातळी प्रिािापेक्षा जास्त आढळली. 

1.6.3 पयणी पययावरण  

भजूल साठ्याच्या (बोरवेल वॉटर) निनु्यािध्ये ३ मठकािाहून बोरवेल, ३ मठकािाहून मवमहरीचे आमि १ मठकािाहून 

नळाचे पािी याचा सिावेश केला आह.े 

घरगतुी सांडपाण्यािळेु होनड, सांगडेवाडी आमि िहड येथील मवमहरीच्या पाण्यात कोमलफॉिग आढळले आहते. 

वरील मठकाि वगळता इतर मठकािावरील निुने ह ेिानकाच्या ियागदते आढळतात. 

भतूलावरील (सरफेस वॉटर) पाण्याच्या निनु्यािध्ये ६ मठकािाहून पाताळगंगा नदीचे, १ मठकािाहून अंबा नदीचे 

आमि ३ मठकािाहून धरिाचे पािी याचा सिावेश केला आह.े मवशे्लषिावरून असे मदसनू येते मक, भतूलावरील 

पािी ह ेवगीकरि ई अंतगगत येते. 

1.6.4 रहदयरी सवेक्षण (रॅसफक सवे) 

प्रकल्प साइटकडे जािारा िुख्य िागग असलेल्या ताकाई आडोशी रोडवर वाहतकुीचे सवेक्षि केले गेल.े 

आयआरसीः106-1990 नसुार कॅरेजवेचा प्रकार २-लेन (टू-वे) आह ेआमि या रस्त्यासाठी मडझाइन समव्हगस क्षिता 

मह आटेररअल कॅटेगरी िधील असनू पीसीय/ू प्रमततास ह े१५०० या श्रेिी अंतगगत आह.े 

गिना केलेले पीसीय/ू प्रमततास ह े४९५ आह,े जे आयआरसीद्वारे मशफारस केलेल्या मडझाइन समव्हगस व्हॉल्यूि 

(पीसीय/ू प्रमततास) पेक्षा किी आह.े मवद्यिान रस्ता परेुशा क्षितेचा आहते. 

1.6.5 िैसवक पययावरण  

'इमंडया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट ररपोटग, २०१७', भारतीय वन सवेक्षि मवभाग नसुार रायगड मजल्यातील भौगोमलक 

के्षिाच्या सिुारे ४१% भाग वनके्षि आह.े 

भारताच्या जैव-भौगोमलक झोन वगीकरिानसुार संपिूग अभ्यास के्षि पमिि घाटांत िोडते. 

साईट आमि आसपासच्या के्षिाच्या अभ्यासावरून असे मदसनू येते मक अभ्यासाचे के्षि कोकि भागात येत असनू 

उंच सखल भागाचे आह.े अभ्यास के्षिात डोंगर /राखीव जंगलातील घनदाट वनस्पती व्यमतररक्त पािलोट स्थळे, 

शेती के्षिे आमि िानवी वस्त्या आहते. या आवासात वेगवेगळ्या वैमशष््टयांचा सिावेश करून घेिारे वनस्पती आमि 

प्रािी आहते.  

साइटवरील मनरीक्षिािध्ये असे मदसनू आले मक काही मठकािी सीिेलगत एका रांगेत (मसंगल रो) ग्रीन बेल्ट 

(हररतपट्टा) केला आह.े साइटवर ग्रीन बेल्ट मवकमसत केलेला आह.े 
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1.6.6 सयमयसिक- आसथाक पययावरण  

१० मक.िी. अभ्यास के्षिात रायगड मजल्यातील एकूि ७२ गावे, १ शहर व पिेु मजल्यातील २ गावे आहते. रायगड 

मजल्यातनू िखु्यत्वे दोन तालुका- खालापरू व सधुागड आमि पिेु मजल्यातील िावळ तालकुा अभ्यास के्षिात येत 

आहते. 

अभ्यास के्षिािधनू एकूि १८ गावांची मनवड व सवेक्षि करण्यात आले जे अभ्यास के्षिातील एकूि गावांपैकी 

२४% आह.े 

२०११ च्या जनगिनेच्या रेकॉडगनसुारः 

- अभ्यासाच्या के्षिात एकूि लोकसंख्या १४१६२६ आह.े एकूि परुुष लोकसंख्या ७४७८६ (५३%) आहे 

आमि एकूि िमहला लोकसंख्या ६६८४० (४७%) आह.े          

- कुटंुबाचा सरासरी आकार 4 व्यक्ती आह.े          

- सरासरी मलंग गिुोत्तर प्रमत 1000 परुुषांिागे 893 िमहला एवढे आह.े ०-६ िुलाचे मलंग प्रिाि ९१७ आह.े          

- कािगारांची एकूि लोकसंख्या ५४८१० आह ेजी एकूि लोकसंख्येच्या (३९%) आह.े          

साइट सवेक्षिातील मनरीक्षिे: 

प्रस्तामवत प्रकल्पाला ग्रािस्थांनी आपला सकारात्िक प्रमतसाद दशगमवला आह े कारि यािुळे स्थामनकांना 

रोजगाराची संधी वाढेल. स्थामनक रोजगाराच्या दृष्टीने औद्योमगक उपक्रि फायद्याचे असले पामहजेत जेिेकरून 

जवळपास असलेल्या लोकसंख्येचे जीवनिान वाढेल व पररसराचा योग्य मवकास होईल. 

वाय ूप्रदषूिाबाबतीत ग्रािस्थांनी मचंता व्यक्त केली आह.े गावांतील िुख्य मचंता ही प्रामधकरिाने आमि उद्योजकांनी 

मनयोमजत सावधमगरीच्या उपायांनी प्रदषूिाच्या सिस्येचे मनराकरि केले पामहजे अशी आहे. 

स्थामनक भरतीबरोबरच पायाभतू समुवधांच्या मवकासाची अपेक्षा, ग्रािीि भागातील रस्ते, आरोग्य सुमवधा, उच्च 

शैक्षमिक सुमवधा, यवुा प्रमशक्षि कें द्र इ. यांची ग्रािस्थ अपेक्षा करत आहते. 

1.7 पययावरणयवर होणयरे अपेसक्षत पररणयम आसण ते सौम्य करणयरी उपयययोिनय 

पयागवरिावर होिारे पररिाि आमि ते किी करिार्या उपाययोजना ह ेप्रस्तामवत प्रकल्पाचा प्रकार, प्रिाि आमि 

स्थानावर आधाररत आह.े प्रस्तामवत प्रकल्पािळेु वातारिातील घटकांवर नकारात्िक आमि सकारात्िक पररिाि 

होऊ शकतील. 

प्रस्तामवत प्रकल्पाच्या मक्रयाकलापांिळेु मवमवध टप्प्यांत होिारे प्रभाव िूल्यांकनासाठी पयागवरि घटकांची मनवड 

केली आह.े बांधकाि व ऑपरेशन टप्प्यांत होिार्या जास्तीत जास्त पररिािांची यादी खाली निदू करण्यात आली 

आह.े   
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तक्तय ४- प्रकल्पयच्यय सवसवध िप्पप्पययमध्ये होणयरे अपेसक्षत प्रभयवआसण उपयययोिनय    

क्र. िप्पपे/ सक्रययकलयप 
पययावरण 

दृष्टीकोन 
अपेसक्षत प्रभयव सौम्य करणयरी उपयययोिनय 

१.० बांधकाि टप्पा जिीन पयागवरि 

 

घन कचरा मनमिगती / अयोग्य मवल्हवेाट 

पद्धत 

घन कचरा आमि घातक टाकाव ूकचर्याच्या पदाथाचंे पथृक्करि 

/घन कचर्यासाठी वेगळे स्टोरेज /िहाराष्ट्र प्रदषूि मनयंिि िंडळ 

मनयिानसुार घन कचरा मवल्हेवाट 

वाय ुपयागवरि बांधकाि उपक्रिांिधनू धळू मनमिगती / 

एसओ२, एनओएक्स, सीओचे उत्सजगन 

धळू मनिागि करिार्या जागेवर धळू सप्रेशन व जलरोधक यंििा 

तसेच उपकरिे व वाहनांच्या योग्य दखेरेखीसाठी  

ध्वनी पयागवरि सािगु्रीची चढ, उतारापासनू/ उपकरि 

हाताळिी िुळे /ध्वनी मनमिगती उपकरिे 

पासनू 

डंमपंग सािग्रीचा वापर / मनयमितपिे उपकरिांची दखेभाल 

/आवाज मनिागि उपकरिे वगळिे 

जल पयागवरि १५- २० घन.िी./ प्रतीमदवस ताजे 

पाण्याचा वापर/ सांडपाण्याची अयोग्य 

मवल्हवेाट 

ताज्या पाण्याची आवश्यकता अमस्तत्वात असलेल्या 

समुवधािधनू पिूग करण्यात येईल. ~ १० घन.िी./ प्रतीमदवस एवढे 

सांडपािी योग्यररत्या प्रक्रिया करुन बागकािासाठी  पनु्हा वापरले 

जाईल. 

जैमवक पयागवरि धळू मनमिगती /सांडपाण्याची अयोग्य 

मवल्हवेाट 

अमस्तत्वात असलले्या झाडाांची लागवड उपयकु्तपिे मवकमसत 

केली जाईल. सांडपाण्याची योग्यररत्या मवल्हवेाट जाईल/ 

बागकािासाठी  पनु्हा वापरले जाईल. 

सािामजक आमथगक 

पयागवरि 

रोजगार मनमिगती / कािगारांच ेआरोग्य अंदाजे बांधकाि टप्प्यासाठी जवळच्या भागातील १००- १५० 

लोक कायगरत असतील. कािगारांसाठी पीपीई / योग्य पायाभतू 

समुवधांची परेुशी तरतदू केली जाईल. 

२.० ऑपरेशन टप्पा जिीन पयागवरि मनमिगत होिार्या घन आमि घातक 

कचरयाची मवल्हवेाट आवश्यक 

घातक नसलेले आमि घातक टाकाव ू पदाथग वेगळे करण्यात 

येतील आमि योग्य स्टोरेज के्षिात संग्रमहत केले जातील. घातक 

कचरा कें द्रीय प्रदषूि /िहाराष्ट्र प्रदषूि मनयंिि िंडळ 

मनयिानसुार मवल्हवेाट लावण्यात येईल. 
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क्र. िप्पपे/ सक्रययकलयप 
पययावरण 

दृष्टीकोन 
अपेसक्षत प्रभयव सौम्य करणयरी उपयययोिनय 

वाय ुपयागवरि बॉयलर आमि थमिगक फ्लइुड हीटर 

िधनू टीपीएि आमि फ्ल्यु गॅसचे 

उत्सजगन 

अक्रिकतम वाढ पीएि१०: ०.१९ 

िायक्रोग्रॅि / एि३  

अक्रिकतम वाढ पीएि२.५: ०.०९ 

िायक्रोग्रॅि / एि३  

अक्रिकतम वाढ एसओ२: ८.५४ 

िायक्रोग्रॅि / एि३ 

अक्रिकतम वाढ एनओएक्सः ०.२२ 

िायक्रोग्रॅि / एि३  

प्रस्तामवत बॉयलर आमि थमिगक फ्लइुड हीटरला परेुशी स्टॅक उंची 

प्रदान केली जाईल. प्रोसेस व्हेंट्सला स्क्रबर (वाय ूप्रदषूि मनयंिि 

प्रिाली) प्रदान केली जाईल. िहाराष्ट्र प्रदषूि मनयंिि िंडळ / 

कें द्रीय प्रदषूि मनयिानसुार स्टॅकवर मनयमित दखेरेख ठेवण्यात 

येईल. हवेच्या मॉडेक्रलांग वरून असे मदसनू आले मक फ्ल ूगॅसच े

उत्सजगन परवानगी मिळालेल्या िानाकांतगगत आह.े 

व्हीओसी हाताळिी वाढल्यािुळे मव्हओसी च्या 

पातळीिध्ये वाढ/ जैमवक रसायने 

आमि साठविीची प्रमक्रया 

प्रमक्रयेतनू उत्समजगत होिारा वाय ूक्रनयांत्रणात आणण्यासाठी योग्य 

आकाराचा स्िबर बसवण्यात येईल. कंपनी पढुील वापराद्वारे 

कठोर व्हीओसी मनयंिि ठेवील- सवग सॉल्व्हटं हडँमलंग ररएक्टर 

ऍमजटरेटसग आमि पंपच्या िशीनी सील बंद केल्या जातील. 

सोल्व्हेंट्सचे उत्सजगन होऊ नये याकररता सवग स्टोरेज टँक व्हेंट 

मसस्टिशी जोडल्या जातील. 

ध्वनी पयागवरि सािगु्रीची चढ, उतारिी पासनू/ पंप 

आमि उपकरि हाताळिी कायगकािे 

कंपन करिारी यमुनट व उपकरिे वेगळी ठेव्यात येतील/ 

उपकरिांची मनयमित दखेभाल/ कंपन डॅर्मपमनंगचा वापर/ 

कािगारांसाठी परेुसे पीपीई 

जल पयागवरि अमधक ताज्या पाण्याचा वापर, प्रदमूषत 

पािी, उपचार आमि मव्हलेवाट प्रमक्रया 

 

मसंचन मवभागाकडून ताजे पािी परुवले जाईल ज्यासाठी 

एनओसी प्राप्त झाली आह.े  
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क्र. िप्पपे/ सक्रययकलयप 
पययावरण 

दृष्टीकोन 
अपेसक्षत प्रभयव सौम्य करणयरी उपयययोिनय 

जल संरक्षि उपाय: मझरो द्रव मनजगलीकरि होण्यासाठी साांडपाणी  

ह ेमवभक्त, प्रमक्रया आमि  पनुवागपर केले जाईल. 

साइटवरील प्रदमूषत पािी प्रमक्रया (इटीपी) यंििेिध्ये प्राथमिक, 

मद्वतीय आमि ततृीय उपचारांचा सिावेश आह.े 

जैमवक पयागवरि प्रदषूि उत्सजगन/ घन आमि 

धोकादायक कचर्याची मनमिगती/ 

उपचार आमि मव्हलेवाट प्रमक्रया 

२२,८६४ चौरस िीटर क्षेि ग्रीन बेल्ट (हररतपट्टा) र्महिनू मवकमसत 

केले आह.े स्क्रीमनंग प्रभाव प्रदान करण्यासाठी ग्रीन बेल्ट 

मवकमसत केला जाईल. 

सािामजक आमथगक 

पयागवरि 

रोजगार मनमिगती / कािगारांच ेआरोग्य ऑपरेशन टप्प्यात अंदाजे ११० व्यक्तींना रोजगार दणे्यात यईेल. 

स्थामनक रोजगारांना प्राधान्य मदले जाईल.  

५ वषांसाठी सीईआर बजेट रु. ५० लाख असेल. प्रस्तामवत 

प्रकल्पािळेु स्थामनक ग्राि पंचायतीला वाढीव कर जिा होईल. 
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1.8 पययावरण सनरीक्षण कययाक्रम 

सौर्मय करिारी उपाययोजनेचा पररिाि जािनू घेण्यासाठी आमि आवश्यक पयागवरिाच्या घटकांचे ईएिपीदव््यारे  

मवमशष्ट अंतरावर, मनयमित मनरीक्षि करिे आवश्यक आहे. 

• इसी च्या अटींचे पालन करण्यासाठी एिओइएफसीसी िान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेदव््यारे मनयमितपिे दखेरेख 

करिे, कारखाना कायदा आमि पयागवरि संरक्षि कायदा अंतगगत ऑपरेट आमि प्रावधानांची िंजरूी घेिे. 

• पयागवरि निनु्यांचा आढावा एिओईएफसीसी / सीपीसीबी आमि / मकंवा संबंमधत भारतीय िानकांद्वारे 

प्रदान केलेल्या पद्धती / िागगदशगक तत्तवांनसुार मकंवा िानक पद्धतीनसुार केला जाईल. 

• प्रकल्प ऑपरेशन / मक्रयाकलापांच्या दरर्मयान पयागवरिाच्या पररमस्थतीतील बदलांचे िलू्यांकन केले 

जाईल. 

• पयागवरिीय पररमस्थतीतील कोित्याही िहत्तवपिूग अमतररक्त प्रमतकूल बदलाची िामहती मिळवनू जर 

आवश्यक असेल तर, ते सौर्मय करिारी उपाययोजना करण्यात येईल 

1.9 असतररक्त अभ्ययस 

1.9.1 सुरसक्षततय आसण धोकय मूल्ययांकनयच अभ्ययस 

ऑनसाइट (ओएसबीएल टाक्या) हाताळल्या जािार्या प्रस्तामवत िखु्य स्टोरेज टाक्या व रसायनांसाठी सरुक्षा 

आमि त्यापासनू असिारा धोक्याच्या िूल्यांकन अभ्यास केला आह.े  

अलोहावर आधाररत िीथेनॉल, इथेनॉल, ऑक्टानॉल, आयसोबटुानॉल, आयसोप्रोपेनॉल, एसीटोन, एिआयबीके, 

आयसोफोरॉन, क्यिुीन, बेंझालहाइड, िेमसटील ऑक्साईड, डायएसीटोन अल्कोहोल आमि हायड्रोजन गॅससाठी 

पद्धतशीर अभ्यास केला गेला आह.े 

पररिाि मवशे्लषि अभ्यास तपशील ईआयए च्या ७ व्या धड्यात सादर केलेले आहते. साइटवर सरुमक्षत कायगवाही 

करण्याचे आमि सावधमगरी बाळगण्याचे समूचत केले आह.े सचुमवलेल्या मशफारसीचे पालन करण्याचे कंपनीने 

वचनबद्ध केले आह.े 

1.10 प्रकल्पामुळे होणयरे फययदे 

• प्रकल्पािळेु परकीय चलन िहसलू, कर इत्यादींच्या रूपात दशेाला फायदा होईल. 

• वाढलेल्या उत्पादनािुळे स्थामनक ग्राि पंचायतीच्या आमि राज्य एमक्झक्यअुरच्या कर प्रिािात वाढ 

होईल.  

• बांधकाि टप्प्यािध्ये िनषु्ट्यबळाची आवश्यकता जवळच्या स्थामनक भागातील सिुारे १००- १५० 

लोकांना रोजगार उपलब्ध करून पिूग करण्यात येईल.  

• ऑपरेशन टप्प्यािध्ये िनषु्ट्यबळाची आवश्यकता जवळील स्थामनक के्षिातील सिुारे ११० व्यक्तींना 

रोजगार उपलब्ध करून पिूग करण्यात येईल.  
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• वाढीव वाहतकू, परूक यमुनट्स आमि स्थामनक आमथगक मक्रयाकलाप वाढल्यािुळे अप्रत्यक्ष रोजगारािध्ये 

भर पडून रोजगाराच्या अमधक संधी उपलब्ध होतील.  

• प्रसोलने केलेल्या सीईआरच्या िाध्यिातनू सावगजमनक पायाभतू समुवधांिध्ये अप्रत्यक्ष सधुारिा झाल्याचे 

मदसनू येईल ज्याकारिाने अभ्यास के्षिातील एकूि आयषु्ट्याची गिुवत्ता सधुारण्यास िदत होईल. 

1.11 पययावरण व्यवस्थयपन योिनय 

या योजनेत बांधकाि आमि ऑपरेशन टप्प्यांदरर्मयान पयागवरिीय व्यवस्थापन उपायांचा सिावेश केला आह.े 

पयागवरिीय मनयंिि आमि व्यवस्थापन उपायांचे भांडवल रु. ८५५ लाख असल्याचा अंदाज आह.े 

तक्तय ५- पययावरण व्यवस्थयपन योिनेची अथासांकल्पीय तरतूद 

तपशील 
भयांडवल खचा  

(रु. लयख) 

प्रती वर्ा आवती खचा  

(रु. लयख)  

वाय ूप्रदषूि मनयंिि ५० २५ 

पयागवरिीय दखेरेख आमि व्यवस्थापन ५० २५ 

जल प्रदषूि मनयंिि ६०० २०० 

घन कचरा व्यवस्थापन ५० ५० 

ग्रीनबेल्ट सधुारिा आमि दखेरेख २० १० 

व्यावसामयक आरोग्य आमि सुरक्षा  ७० २० 

पावसाच्या पाण्याची साठवि १० ५ 

उजाग बचत उपाय (एलइडी मफमटंग) ५ 0 

Total ८५५ ३३५ 

 

५ वषागसाठी रु. ५० लाख (अपेमक्षत भांडवली गुंतविकुीपैकी १%) कॉपोरेट पयागवरि जबाबदारी बजेट ठेवले गेले 

आह.े कॉपोरेट पयागवरि जबाबदारी बजेटची मवस्ताररत िामहती खालील प्रिािे आह:े  

तक्तय ६- कॉपोरेि पययावरण िबयबदयरी बिेि वयिप 

प्रस्तयसवत उपक्रम 
वर्यानुसयर सनधीचय वयिप* (रु. लयख) एसप्रल ते मयचा 

वर्ा १ वर्ा २ वर्ा ३ वर्ा ४ वर्ा ५ एकूण 

पािीपरुवठा, स्वच्छता, आरोग्य - - - ५ ६ ११ 

शैक्षमिक आमि कौशल्य मवकास - ५ २ ५ ५ १७ 

घन कचरा व्यवस्थापन आमि 

मवल्हवेाट 
५ - ५ - - १० 

एव्हने्य ूवकृ्षारोपि - ४ ४ १ १ १० 
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1.12 सनष्ट्कर्ा 

प्रसोल केमिकल्स प्रायवेट मलमिटेडच्या अमस्तत्वात असलेल्या सवे न. ८, १३, १५, १६, २५, ७५, गाव होनाड, 

तालकुा खालापरू, मजल्हा रायगड, िहाराष्ट्र येथील प्रस्तामवत कृमिि जैमवक रसायनांच्या उद्योगाच्या अभ्यासात 

असे आढळले मक ऑपरेशन टप्प्यात आगािी मक्रयाकलापांवर थोड्या प्रिािात पररिाि होतील. प्रकल्पातील इतर 

सवग पररिाि अहवालात विगन केल्याप्रिािे आमि आवश्यक त्या सचूनेनंतर निदू करून मदलेल्या ियागदपेेक्षा खपूच 

किी असतील. अहवालात सुचवल्याप्रिािे प्रमतबंध आमि मनयंिि उपाय लाग ूकरून धोके आमि प्रिुख प्रभाव 

दखेील निदू करून मदलेल्या ियागदपेेक्षा किी करण्यात येतील. अश्या प्रकारे प्रस्तामवत प्रकल्पािळेु पयागवरिावर 

कोिताही िोठा प्रभाव पडिार नाही असे मनष्ट्कषग काढण्यात येते.  


