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कार्यकारी साराांश 

१.० प्रस्तावना  

आज णमतीमध्र् े२५०० टन प्रती णदन क्षमतेचय ियखर कयरखयनय अणस्तत्वयत अिनु व्र्वस्थयपनयने आधणुनक तांिज्ञयनयचय 

वयपर करून ६० णकलो णलटर  प्रणत णदन क्षमतय आिवनीची प्रकल्प उियरण्र्यचय णनणार् घतेलय आह.े  

२.० प्रकल्प स्थान  

िदर प्रकल्प गयव अिोलय बयरयणशव हनमुयननगर, पोस्ट जवळय बयजयर  तय. औ ांढय णज. णहांगोली, महयरयष्ट्र प्रस्तयणवत 

आह.े  प्रस्तयणवत णडणस्टलरी र्णुनट िमदु्र िपयटी पयिनू ४२० मी उांचीवर आह ेतिेच िौगोणलकदृष््टर्य १९0२८' १४.७३ 

" उत्तर   आणण ७५0०'४९.७८" पवूा वर णस्थत आह.े प्रकल्पयि लयगणयरी जणमन कयरखयन्र्यच्र्य तयब्र्यत आह.े प्रकल्प 

स्थयळय पयिनू १० णक.मी.च्र्य प्रियवयच्र्य क्षेियमध्र्े उष्ट्णकणटबांधीर् जांगले, बयर्ोस्फीअर ररझव्हा, रयष्ट्रीर् उद्ययने, 

वन्र्जीव अिर्यरण्र् आणण कोरल फॉरमशेन ररझव्हा ियरखे  पर्यावणीर् िांवदेनशील झोन नयहीत.  

स्थयन   नयव   अांतर व णदशय  

जवळील गयवे अिोलय २ णकमी.  NW 

पजुाल १.८२ णकमी SE 

जवळय बयजयर  २.६५ णकमी SW 

जवळील शहर औांढय नयगनयथ ६.८५ णकमी NE 

णजल्हय णहांगोली २८.५ णकमी NE 

जवळील रस्ते  परिणी णहांगोली रस्तय   

नयांदडे णजांतरू रस्तय  

२.९७ णकमी NE 

जवळील हयर्व े एन एच : २२२ १५ णकमी south 

जवळील रेल्व ेस्थयनक बिमत   ३५.४  णकमी SE 

जवळील णवमयनतळ नयांदडे गरुु गोणवांद णिांग णवमयनतळ ४५ णकमी SE 

जवळील पयण्र्यचय स्त्रोत पणूया नदी  

पजुयाल तलयव  

६.० णकमी NW 

१.४८  णकमी SE 
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 आकृती १: एमआरएिएिी नकयशयवर प्रस्तयणवत प्रकल्पयचे ियमयन्र् स्थयन दशाणवणयरय नकयशय  

KS&CL Project Site 
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आकृती २: सीिय मनिेशयंकयंसह प्रकल्प सयइटची गूगल  प्रमतिय  
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आकृती ३: प्रकल्प लेआउट 
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३.० प्रकल्पाची मखु्र् वशैशष्ट्र् े

अ.ि.  वणान   घटक 

1.  प्रकल्पधरकयचे नयव व 

पत्तय 

कपीश्वर शगुर एांड केणमकल (केएिके) णलणमटेड िव ेन. १८०, १८१, १८२, १८३, 

१८४, १८५, १८६, १८७, १८८, १८९, १९०, २२३, २५१ गयव अिोलय बयरयणशव 

हनमुयननगर;  िव ेन. २३७, २३८, २३९, २४० गयव पजुयाल; िव ेन. २६ गयव 

वगरवयडी, पोस्ट जवळय बयजयर  तय. औ ांढय णज. णहांगोली, महयरयष्ट्र 

2.  प्रकल्प  प्रस्तयणवत  ६० णकलो णलटिा प्रणत णकलो आिवयनी  प्रकल्प 

3.  क्षेि   एकूण तयब्र्यत अिललेे क्षेि ११२ एकर 

प्रस्तयणवत प्रकल्पयियठी लयगणयरे क्षेि : १० एकर 

4.  उत्पयदने आिवयनी: ६०  णकलो णलटर प्रणत णदन  (णस्परीट/आर.एि/एए/ ई.एन.ए/ इथॅनॉल)  

 

5.  कयमकयजयचे णदवि ३००  णदवि     

6.  कच्र्य मयलयची 

आवशकतय 

 

कच्चय मलय  Qty 

बी -हवेी  मोलॅसेस (टन प्रणत णदन  ) 

सी-  मोलॅसेस (टन प्रणत णदन  ) 

उसाचा रस (टन प्रणत णदन  ) 

१९५७९.८२  

६०४२.०  

४६५२४. ४ 

पौणिक घटक  (णकलो / णकलो) ६५ 

TRO (kg/D) १२३० 

7.  पयणी   प्रस्तयणवत आिवनी:  ४००  मी३/ णदन  (एकूण औद्योणगक गरज  ३९५   + घरगतुी ५) 

स्त्रोत : पणूया कयलवय   

8.  णवजय   १.५ मगेयवटॅ   

9.  वयफ १६.७ टीपीएच 

10.  इांधन  

 

बगिॅ: १४९  टन प्रणत णदन   

बयर्ोग्र्यि: ७५० m3/hr 

11.  बॉर्लर १८ टन प्रणत तयि , १ .५  मगेा  वटॅ 

12.  एकूण प्रदणूषत पयणी ३०० मी३/ णदन   

13.  मनषु्ट्र् बळ बयांधकयम टप्र्यत : ३० ते ४०  

पररचयलन  टप्र्यत : ७० ते ८० ( कुशल व अकुशल ) 

14.  वयर् ूप्रदषूण णनर्ांिक 

उपयर् 

िद्ययणस्थत स्टॅकची उांची: ६० मी. अिनू वटेस्क्रबर बिणवले आह.े  

प्रस्तयणवत आिवनीियठी वटेस्क्रबर ह ेवयर्ू प्रदषूण णनर्ांिक  बिवले जयईल तिेच  

स्टॅकची उांची ४२ मीटर एवढी प्रस्तयणवत केली आह े

15.  एकूण प्रकल्प खचा रुपर्े ७६  करोड 
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16.  पर्यावरण 

व्र्वस्थयपनयचय     

ियांडवली  खचा 

रुपर्े  २  करोड 

४.० प्रक्रिर्ा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आकृती ४: आसवयनी  प्रमिर्य िमशामवणयरे मचत्र 
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५.० पर्ायवरण ववषर्क वणयन 

प्रकल्प पररिरयतील णवणवध पर्यावरणीर् घटकयांचय नोवेंबर २०२० ते जयनेवयरी २०२१ र्य कयलयवधीचय अभ्र्यि केलय गलेय. 

पर्यावरणयच्र्य  मलूितू अध्र्र्नयियठी पर्यावरण वन,आणण जलवयर् ूमांियलर्यने  णदलेली  मयगादशाक तत्त्व,े तयांणिक ई.आर्.ए 

मयगादशाक तत्व ेर्यांचे मयगादशान घतेले.  

पर्यावरण गुणधिा िेखरेख वयरंवयरतय घटक मनरीिण 

हवयियनशयस्त्र 

 

मयर्क्रोप्रोिेिर आधयररत 

हवयमयन णनरीक्षण स्टेशन 

ितत तयशी रेकॉणडिं 

 

वयऱ्र्यची णदशय North west, west and south west  

कमयल तयपमयन िवयाणधक नोंद ४४.१ 0 िे.   

णकमयन  तयपमयन. णकमयन नोंद  ८.८0 िे.   

ियपेक्ष आद्रातय २२- ८१ %  

पर्जर्ान्र् मयणिक एकूण वयणषाक िरयिरी ९२४ .८  

मी. मी.    

हवेची गुणवत्तय  ८ स्थयने 

२४ तयियांचे नमनुे 

३ मणहने आठवड्र्यत दोनदय 

(मयर्क्रोग्रॅम  घन.मी.) 

पी. एम. १०  µg/m3 पी. एम. १०: ५२ .५  -६६ .४ 

पी. एम. २.५: १७ .४ २७ .७ 

िल्फर  डयर्ॉक्ियईड: ७ .२  - १६ 

नयर्रोजन  ऑक्ियइड्ि: १३ .१ - २२ 

.९ 

पी. एम. २.५µg/m3 

िल्फर  डयर्ॉक्ियईड 

µg/m3 

नयर्रोजन  ऑक्ियइड्ि:  

µg/m3 

पयणी गुणवत्तय 

(भूिल आमण 

पृष्ठिल) 

 

हांगयमयत एकदय ( १० 

णस्थकयणी)  

Parameter  िजूल पषृ्ठजल 

pH ७.१ ते ७.५६  ७.३९ ते ७.६६  

DO - ३ .६  - ५ .५ 

TDS ५९० -१४८० ४९० - ६०८ 

Hardness  २५५ .२ - ७१४ 

.५ 

२२४ .५ - २६५ .४ 

COD - <५ 

ियती गुणवत्तय 

 

हांगयमयत एकदय १० णठकयणी  मयतीचय प्रकयर  

मयतीचय पोत  

कयळी, मध्र्म किदयर जणमन. पयणी 

धयरण क्षमतय उत्तम  

ध्वनी तीव्रतय हांगयमयत एकदय ९ णठकयणी 

[डीबी (ए) मध्र्े ध्वनी पयतळी] 

णदविय ४८.४ ते ६८.१ डीबी (ए) 

रयिी  ३८.१ ते ६०.३ डीबी (ए) 

िमिनीचय वयपर  जणमनीच्र्य अभ्र्यियियठी 

प्रोजके्ट क्षेियवर एकदय िटे      

मयणहती आणण जमीन 

वयपर वगीकरण 

बहुतयांश जमीन कृषी जमीन आह े  

 

िैमवक  पर्यावरण 

 

१० णकमी णिजचे्र्य अभ्र्यि 

क्षेियत     

वनस्पती व प्रयणी 

ची मयणहती गोळय करणे. 

णलांब, कयशीद, बयिळू  
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प्रयणी  मनैय, पोपट, कोतवयल, बलुबलु,   

कयवळय, णचमणी ई.   

सयियमिक-

आमथाक  

पररमस्थती  

 

१० णकमी णिजचे्र्य अभ्र्यि 

क्षेियत     

ियमयणजक-आणथाक 

मयणहती गोळय करणे. 

स्वच्छतेच्र्य िणुवधय अिमयधयनकयरक 

आहते, वीज परुवठय िणुवधय 

जवळजवळ िवा गयवयत  उपलब्ध 

आहते, पयणी परुवठय आह,े प्रयथणमक 

आरोग्र् कें द्र आणण उप कें द्र प्रयथणमक 

आरोग्र् उपलब्ध आह.े  

 

 

६.० पर्यावरणयंवर  होणयरे अपेमित पररणयि 

 

पर्यावरणमवषर्क पैलू अपेमित पररणयि 

वयरू्   पर्यावरण वनस्पती िषृ्टी व प्रयणी िषृ्टी र्यांवर प्रियव, मयतीवर प्रियव, ििोवतयलच्र्य जनजीवनयवर 

प्रियव 

पयणी पर्यावरण जणमनीवरून होणयऱ्र्य ियांडपयण्र्यच्र्य  णनस्तरणयचय प्रियव  

प्रकल्पयतील ियांडपयणी आणण णनक्षयणलत द्रयवणयचय (णलचेट) पषृ्ठजलयवर आणण िजूलयवर 

होणयरय प्रियव 

घनकचरय पयण्र्यच्र्य गणुवत्तवेर प्रियव 

जनजीवन स्वयस््र्यवर िांवदेनयत्मक प्रियव  

वनस्पती िषृ्टी व प्रयणी िषृ्टी र्यांवर प्रियव 

िैमवक पर्यावरण कयरखयन्र्यतनू कोणतयही प्रकयरचे  ियांडपयणी, व इतर प्रदणूषत पयणी बयहरे िोडले जयणयर 

नयही. हररत पट्टय णवकणित करण्र्यत र्ेईल   

सयियमिक पर्यावरण पयर्यितू िणुवधय णवकयि िांदियात शकै्षणणक पयतळी, आरोग्र् िणुवधय इ .क्षेियचय णवकयि 

होईल 

आमथाक पर्यावरण महिलूी उत्पन्न म्हणनू प्रदशे आणण दशेयतील अथाव्र्वस्थेवर िकयरयत्मक पररणयम. 

ध्वनी   पर्यावरण जनजीवनयवर िांवदेनयत्मक प्रियव 

 

७.० पर्यावरण मनरीिण व िेखरेख कयर्ािि 

पर्यावरण पैलू घटक वयरंवयरतय पद्धती 

मपण्र्यचे पयणी 

 

णपझोमणेिक वले पािी परीक्षि  

व कारखान्यातील णपण्याच्या       

पाण्याच्या गिुवत्तचेे परीक्षि. 

माणसक, णिणतय पक्ष लॅबोरेटरी 

णनरीक्षि 

आय. एस. 

१०५००:२०१२  
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पर्यावरण पैलू घटक वयरंवयरतय पद्धती 

औद्योमगक वयपरयचे  

पयणी 

पाण्याचे सववसामान्य मानके माणसक, णिणतय पक्ष लॅबोरेटरी 

णनरीक्षि 

मानक पद्धती 

नसुार 

औद्योमगक 

सयंडपयणी 

महाराष्ट्ि प्रदषूि णनयंिि 

मडंळाच्या णनदशेानसुार 

माणसक, णिणतय  लॅबोरेटरी 

णनरीक्षि  

मयनक पद्धती 

नसुार 

हवय 

 

अणतररक्त मयपदांड, महयरयष्ट्र 

प्रदषूण णनर्ांिण मांडळ नसुार 

कारखाना व पररसरातील  दोन-

तीन णिकािी हवचेे परीक्षि कराव े

आ एस :  

५१८२ 

कयियची ियगय 

िेखरेख 

ध्वनी, व्हीओिी, तयपमयन 

पयतळी 

माणसक, णिणतय लॅबोरेटरी 

णनरीक्षि  

- 

चचमणी  परीक्षण 

 

अणतररक्त मापदडं, व  महाराष्ट्ि 

प्रदषूि णनयंिि मडंळ आणि 

णनवडिकू आयोगाने 

आदशेावरून 

मयणिक ३ पक्षयची दखेरेख 

 

आ एस:  

५१८२. 

ध्वनी परीक्षण  ध्वनी पयतळी (डेणिबल) 

 

माणसक, णिणतय पक्ष लॅबोरेटरी 

णनरीक्षि 

माणसक 

आरोग्र् 

तपयसणी  

कारखाना कायदा व इतर व 

वदै्यकीय तरतदुी (रोजगारा पवूी 

व नंतर). 

प्रकल्प कायव कयळयत वयणषाक. -- 

 

 

८.० पर्यावरण व्र्वस्थयपन र्ोिनय 

प्रकल्पयमळेु होणयऱ्र्य पररणयमयांचय प्रियव कमी करण्र्यियठी खयलील उपयर् र्ोजनय करण्र्यत र्ेतील   

पर्यावरण मवशेषतय उपयर्र्ोिनय 

हवय प्रदषूणयच्र्य  उपयर्ोजनय  धणूलकणयांच्र्य उत्िजानयियठी ईएिपी दणे्र्यत र्ेईल. 

 िवा र्ांिणय णह िवा बयजनूी बांद/ झयकलेली आह े त्र्यमळेु  व्हीओिी उत्िजान कमी 

होण्र्यची शक्र्तय टयळतय र्ेईल. 

 बॉर्लर लय परेुशी ४२ मी उांचीची णचमणीची प्रदयन केली जयईल. 

प्रिूमषत पयण्र्यचे 

व्र्वस्थयपन 

 प्रस्तयणवत आिवयनी "णझरो णलणक्वड णडस्चयजा" तांिज्ञयनयवर आधयररत अिेल. 

ध्वनी प्रिूषण व्र्वस्थयपन 

 

 ध्वनी प्रदषूणयलय आळय बिण्र्यियठी िवा प्रणक्रर्य बांणदस्त जयगते केलय जयईल 

 िांचयांनय ध्वणनणनर्ांिण आवरण प्रदयन केले जयईल. 
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 कयरखयन्र्यिोवती हररत पट््टर्यचय णवकयि केलय जयईल, र्जर्यमळेु ध्वनी प्रदषूणयि आळय  

बिण्र्यि मदत होईल. 

िुगंधीचे व्र्वस्थयपण    उत्तम कयर्ा पद्धती व्र्वस्थयपयन करून दगुिंध णनर्ांिीत केलय जयईल.   

 णकण्वनय दरम्र्यन तयपमयन णनर्ांिीत करून र्ीस्ट च ेणनष्ट्कयर्ा कींवय मतृ  होण ेटयळले जयईल.  

 कुजवणयऱ्र्य िकु्षमजीवयांची गटयरयांमध्र्े होणयरी वयढ वळेोवेळी णनर्ांिण केली जयईल व 

त्र्यियठी जणैवक रयियर्नयांचय वयपर केलय जयईल.   

घन आमण घयतक कचरय 

व्र्वस्थयपन 

 अवणशष्ट तेल फयर कमी प्रमयणयत अिेल.  अवणशष्ट तेल इांधन म्हणनू बॉर्लर मध्र् े

वयपरलय जयईल. 

 िी. पी. र् ूमधनू णनघणयरय गयळ तिेच घनकचरय घयतक निल्र्यने खत म्हणनू उपर्ोगयत 

र्ेईल. 

वयहतूक व्र्वस्थयपन 

 

 धळुी कणयांचे उतिजान कमी करण्र्यियठी वयहतकू उपकरणयांनय आच्छयदन केले जयईल. 

 चयांगली वयहतकू व्र्वस्थयपन प्रणयली णवकणित आणण णतची अांमलबजयवणी केली जयईल. 

हररत पट्टय मवकयस / 

वृियरोपण 

कें द्रीर् प्रदषूण णनर्ांिण मांडळयने (िीपीिीबी) णनधयाररत केलेल्र्य णनर्मयनिुयर वकृ्षयरोपण केले 

जयईल. 

व्र्यवसयमर्क आरोग्र् 

आमण सुरमिततय 

 

 कयमगयरयांच्र्य आरोग्र्यची वळेोवळेी तपयिणी करण्र्यि कयरखयनय कटीबद्ध आह.े  

 कयरखयनय चयल ूअितयनय िवा िरुक्षय णनर्मयांचे पयलन केले जयईल.  

 िवा िरुक्षय णनर्मयांची वळेोवळेी कयर्ाशयळय घतेली जयईल.   

 िवा कमाचयऱ्र्यांनय स्वर्ां रक्षक उपकरणे णदली जयतील.   

 

९.० पर्यावरण व्र्वस्थयपन खचा 

अ . ि समवस्तर  भयंडवली मकंित  

(लयख रुपरे्) 

आवती खचा  

(लयख रुपरे्) 

 बयंधकयि टप्र्यत 

१ पर्यावरण णनरीक्षण आणण व्र्वस्थयपन _ १.५  

२ वयर् ूप्रदषूण  _ ०.५  

३ आरोग्र् तपयिणी  _ १.५  

४ व्र्यवियणर्क आरोग्र् _ २.५  

 एकूण    ६  

 पररचयलन टप्र्यत 

१ वयर् ूप्रदषूण - Electrostatic precipitator  ९०.०० २.५  
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अ . ि समवस्तर  भयंडवली मकंित  

(लयख रुपरे्) 

आवती खचा  

(लयख रुपरे्) 

२ िीपीर् ू ७०.००   १. ५ 

३ पर्यावरण णनरीक्षण आणण व्र्वस्थयपन  3.० 

४ व्र्यवियणर्क आरोग्र् ३.०  १० .० 

५ हररत पट््टर्यच्र्य णवकयि २०.० १०.० 

६ कचरय व्र्वस्थयपन ३.०  १.०  

७ पयवियच्र्य पयण्र्यचे व्र्वस्थयपन   २०.० १.०  

 एकूण  २०६  २९   

 

१० प्रकल्पयचे फयर्िे 

 णनर्ोणजत आिवनीच्र्य मळेु कयरखयन्र्यि आणथाक णस्थरतय णमळेल व त्र्यचे प्रत्र्क्ष व अप्रत्र्क्ष फयर्द ेपररिरयतील लोकयांनय 

होतील. 

 ऊजचे्र्य िांवधान आणण पररचयलन मलू्र्यत झयलेली घट त्र्यमळेु ऑपरेशनचय नफय वयढतो. 

 कयरखयन्र्यमळेु पररिरयतील लोकयांनय रोजगयरयच्र्य िांधी उपलब्ध होतील.  

 व्र्यपयरी के्षियत वयढ होऊन त्र्यि िांलग्न व्र्वियर्यांमध्र्े वयढ होईल. 

 कयरखयन्र्यमळेु कोणत्र्यही प्रकयरचे पर्यावरणयचे प्रदषूण होणयर नयही, र्यची कयळजी कयरखयन्र्यचे व्र्वथयपन घईेल.  

 कयरखयन्र्यमळेु कोणत्र्यही  प्रकयरची वनस्पती व प्रयणी र्यांची  हयनी अपेणक्षत नयही 

 णनर्ोणजत कयरखयनय णवस्तयरण्र्यियठी अत्र्यधणुनक प्रदषूण णनर्ांिण उपकरणयांचय वयपर करण्र्यचे र्ोणजले आह.े 

 णवद्यमयन व णनर्ोणजत कयरखयन्र्यच्र्य णवस्तयर पर्यावरण परूक होईल र्यियठी िवोतोपरी प्रर्त्न केले जयतील. 

 पर्यावरणयचे धोके  टयळण्र्यियठी वरै्णक्तक िांरक्षक उपकरण,े िरुके्षची खबरदयरी, आणीबयणी र्ोजनय आणण आपत्ती 

व्र्वस्थयपन र्ोजनय केली जयईल. 

 

 


