
 

 

 

काय�कारी साराशं 



ईआयएcaa काय�कारी साराशं - मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपी  

 

जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा 

1. �क�प ब�ल  

��तािवत �क�प jaOva vaOdyakIya kcara ]pcaar AaiNa ivalhovaaT koMd`` (कॉमन बायोमेिडकल वे�ट $ीटम%ट 

फॅिसिलटी)ची �थापना ईआयए अिधसूचना, 2006 1या अनसुार अनसूुची 7(da) आिण 2009 आिण 2015 म:ये 

केले�या नंतर1या द<ु�=या नंतर >ेणी "बी" अंतग	त येते. पया	वरण आिण वन व हवामान मBंालयacyaa पया	वरण 

मजूंरी 28 नो�ह%बर 2013 रोजी नशॅनल Fीन ि$Gयुनलने िदलेले िदशािनदHशानसुार jaOva vaOdyakIya kcara ]pcaar 

AaiNa ivalhovaaT koMd` (कॉमन बायोमेिडकल वे�ट $ीटम%ट फॅिसिलटी)ची �थापना करणे अिनवाय	  झाले आहे. 

बायोमेिडकल कचJया1या अयोKय िव�हेवाट झा�यामळेु उNवणाया	  िविवध सम�यांचे िनराकरण करOयासाठी, 

बायोमेिडकल वे�ट $ीटम%ट सुिवधा �थापना करणे अिनवाय	  झाले आहे. 

मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपीने जैव-वैSकTय kcara �यव�थापन सिुवधा �थापन करOयाची योजना 

��तािवत केली आहे, Uयाम:ये भंडारा िज�हा आिण gaaoMidyaa िज�हा yaaMmaQaIla आरोKय koMd`aMcao 10000 बेड समािवV 

आहेत. 

 
2. ��तािवत �क�पातील भागीदारांची यादी 

मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपी ही भागीदारी सं�था आहे. 1 ऑग�ट 2017 रोजी झाले�या 

भागीदारी1या काय	पXतीनुसार िवदभ	 एनि�हरो सो�यूशन एलएलपी. भागीदारांचे तपशील खाली िदले आहेत: 

>ी. गलुामदा�तगीर पठाण 

>ी. वािशम िस[ीकT 

>ी. राजेश झा 

>ी. अ�ताफ महाबबे 

 
3. ��तािवत �क�प �थान 

��तािवत �क�प अ\ांश 21°13'32.6" उ_र आिण रखेांश 80°09'16.2" पूव	   

येथे ि�थत आहे. ��तािवत �क�पanao 5463.2 वग	 मी (1.35 एकर) \ेB �यापला आहे. ��तािवत �थळ 

महाराc$ातील gaaoMidyaa िज�हा, saDk अजु	नी मधील एनएच -6 1या बाजूला paMZrI गांव1या बाहेर आहे. आकृती 2.1 

�क�प �थळacaI gaugala �ितमा दश	िवत आहे. 



ईआयएcaa काय�कारी 

 

जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा

आकृती 

4. �क�प (े* तपशील 

��तािवत �क�पanao 5463.2 चौ. 

हॉि�पटलम:ये उ=प�न haoNaaryaa सव	 बायोमेिडकल कचया	चे िव�हेवाट लावOया1या गरजा पूण	 करले

\ेB 1400 चौ. मी. असेल. \ेBाचे वाटप सारणी 

आहे. �क�पाची ठळक वैिशV्ये तgा 

सारणी 3.3 म:ये िदले आहेत. 

अनु. �मांक सु
वधा
1 [MisanaoroTr
2 आटोhले�ह 

3 ईटीपी 

4 �शासन Gलॉक
5 इलेिh$क पनॅल jम
6 �टोअर jम 

7 अनलोिडंग बे
8 अंडरFाउंड सkप
9 पािकl ग �लॉट

10 कामगारांसाठी कपडे बदलOयाची खोली

 साराशं - मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपी

सुिवधा 

आकृती 2.1 �क�प �थळacaI gaugala �ितमा 

. मी (1.35 एकर) \ेB �यापला आहे. ��तािवत सिुवधा आसपास1या 

सव	 बायोमेिडकल कचया	चे िव�हेवाट लावOया1या गरजा पूण	 करले

\ेBाचे वाटप सारणी 3.1 म:ये िदले आहे. आकृती 3.1 �क�पाची मांडणी दश	िवत 

�क�पाची ठळक वैिशV्ये तgा 3.2 म:ये दश	िवली गेली आहेत. \ेBातील पया	वरणीय आिण इतर गणुधम	 

तgा  3.1 \ेBाचे वाटप 

सु
वधा े� 

[MisanaoroTr शेड  144 

आटोhले�ह / Sa`oDr 20 

ईटीपी  20 
�शासन Gलॉक 60 
इलेिh$क पनॅल jम 24 
�टोअर jम  32 
अनलोिडंग बे 132 
अंडरFाउंड सkप 9 
पािकl ग �लॉट 60 
कामगारांसाठी कपडे बदलOयाची खोली 48 

मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपी  

 

��तािवत सिुवधा आसपास1या 

सव	 बायोमेिडकल कचया	चे िव�हेवाट लावOया1या गरजा पूण	 करले. िहरवा पnा 

�क�पाची मांडणी दश	िवत 

\ेBातील पया	वरणीय आिण इतर गणुधम	 
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जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा 

11 गाड	  क\ 12 
12 िचमनी / �टकॅ  9 
13 hirt पnा 1, hirt पnा 2 1400 

14 अंतग	त रोड 2020 
 एकूण \ेB  3990 

 

आकृती 3.1 �क�पाची मांडणी 

N 
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जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा 

त1ा 3.2 �क�पाची ठळक वैिश4्ये 

अनoुमांक तपशील ि�थती 
1.  नाव मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपी 

2.  प_ा gaaoMidyaa िज�हा, महाराc$ 

3.  �क�पाचा �कार  jaOva vaOdyakIya kcara ]pcaar AaiNa ivalhovaaT koMd` 
4.  कंपनी समावेश गुंतवणूकTची तारीख: 12/08/2017 

उSोग आधार नpदणी �माणपB 

�माणपB oमांक:MH11E0022008 

5.  समtु पातळी 299 मीटर वरील समtु पातळी 

6.  भौगोिलक अ\ांश आिण रखेांश 

 

अ\ांश 21°13'32.6" उ_र 

रखेांश 80°09'16.2" पूव	  

7.  \मता 250 िकलो/तास 

8.  एकूण \ेB 5463.2 चौ. मी (1.35 एकर) 

9.  hirt पnा \ेB  1400 चौ. मी 

10.  बांधकाम \ेB 570 चौ. मी 

11.  �क�प खच	 $. 2.55 कोटी 

12.  ��तािवत पया	वरणीय �यव�थापन 

योजना खच	 

बांधकाम टuuयात j. 5.00 लाख 

ऑपरशेनल टuuयात: भांडवल <. 26.00 लाख आिण 

ऑपरशेन व देखभालः <. 9 .00 लाख / वष	 

13.  इंधन आवxयकता डीझल - 66 िलटर / तास 

14.  पाणी आवxयकता या ��तािवत �क�पासाठी एकूण पाणी आवxयकता नॉन 

मॉनसून सीजन दरkयान 20 केएलडी आिण मा�सून दरkयान 

समुारे 11 केएलडी असेल. 

िoया आवxयकता (लबॅ, आय वॉश इ.) - 7 घन मीटर / िदवस 

वाहन धणेु - 2 घन मीटर / िदवस 

िपOयाचे पाणी - 2 घन मीटर / िदवस 

Fीन बे�ट िवकास - घन मीटर / िदवस 

पiंढरी Fामपचंायत 

15.  सांडपाOयाचा तपशील सीवेज उ=पादन 1.8 केएलडी असेल 
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जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा 

सांडपाणी उ=पादन 9 केएलडी असेल 

जल �दूषण िनयंBण �णाली 13 केएलडी असेल 

पनुन	वीनीकरण झाले�या पाOयाची माBा 9 .0 केएलडी असेल 

16.  िचमनीचा तपशील उcमायन िचमनी oमांक 1: 30 मी उंचीची 

डीजी सेट ची िचमनी छतावरील 5 मीटर उंचीची असेल 

17.  वायू �दूषण िनयंBण �णाली 

तपशील 

�ह%टुरी �oबर, hव%चर, म�टी सायhलोिनक निलका 

hव%िचंगसह िवभाजक, पू}रत �oबर �यव�था  

�oबरचे मा:यम पाणी असेल 

18.  उजा	 आवxयकता बांधकाम टuuयात: (िडमांड लोड) - 20 के�हीए 

ऑपरशेन फेज दरkयान (िडमांड लोड) - 30 के�हीए 

ऑपरशेन फेज दरkयान (कनेhटेड लोड) - 50 के�हीए 

19.  वैकि�पक ऊजा	 �ोत बांधकाम टuuयात - 1 डीजी सेट \मता 50 के�हीए ऑपरशेन 

फेज दरkयान - डीजी सेट 50 के�हीए  

$ा�सफॉम	र - 30 के�हीए 

20.  घातक कचरा तपशील ईटीपी �लज बेड - वा�तिवकानसुार 

Uवलनशील राख - 113 िकलो / िदवस 

21.  घातक टाकावू पदाथ	  �यव�थापन बटुीबोरी नागपूरची सद�यता 

 
तgा 3.3 \ेBातील पया	वरणीय आिण इतर गणुधम	 सारणी 

अनoुमांक तपशील ि�थती 

1 जवळचे शहर gaaoMidyaa उ_रेकडे (26 िकमी) 

2 जवळचे गाव गाव: सादक अजु	न (15 िकमी) दि\ण िदशेने 

3 जवळचे र�ेवे �थानक गpगल paMZrI (0.76 िकमी) नैऋ=य िदशेने 

4 राc$ीय महामाग	 एनएच -6, अंतर - 17 िकमी दि\णेकडे 

5 जवळचा िवमानतळ (160 िकमी) पि�मेकडे 

 

5. �क�पाचा आकारmaana  
�क�पाची एकूण िकंमत अंदाजे <. 2.55 कोटीआहे. �क�पाम:ये �थािपत आिण वापर�या जाणाया	  ��तािवत 

उपकरणे खालील�माणे आहेत. तgा 5.1 पहा.  

तgा 5.1 ��तािवत उपकरणे 
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अनoुमांक उपकरण \मता �माण 

1 [MisanaoroTr  250 िकलो / तास 1 

2 आटोhले�ह 24 िलटर �ित बचॅ 1 

3 Sa`oDr 100 िकलो / तास 1 

4 ए�लुएटं $ीटम%ट uलांट 6 केएलडी 1 

 
5.1 �यव�थापन प7त 

बायोमेिडकल कचया	चे उपचार करOयासाठी एक एकTकृत कचरा �यव�थापन �णाली ऑपरशेन पूण	 करOयासाठी 

�िoये1या िविवध टuuयांकडे पािहली पािहजे. उपचार �िoयेतील हे म�ुय घटक खालील�माणे �पVपणे वग�कृत 

केले जाऊ शकतात: 

• िनिम	ती �ोतावर कचया	चे पथृhकरण 

• कचरा संकलन आिण वाहतूक 

• कचरा साठवण आिण िव�हेवाट 

• ��तािवत उपचार तंB�ान 

• कचरा पथृhकरण 

कचया	चे पथृhकरण बायो-मेिडकल कचरा भार 0.5 ते 1 िकलो / बेड / िदवसापासून कमी करले आिण यामळेु 

पढुील �िoयेशी संबिंधत पया	वरणीय �भाव कमी होईल. कचJयाला घरगतुी कचरा, घातक टाकावू पदाथ	 आिण 

संoामक कचरा वेग�या �माणात िवभािजत करणे आवxयक आहे. पढेु संoामक टाकावू पदाथ	  uलाि�टक, धातू 

आिण इतर संoामक टाकावू पदाथाlम:ये उ=प�न केले जातील. सीपीसीबी ने कलर कोडेड अलगावसाठी �पV 

माग	दश	क त�वे जारी केली आहेत. 

कचरा संकलन आिण वाहतूक 

जैव-वैSकTय कचरा गोळा करताना आिण वाहतुकT1या वेळी पया	वरणास िकंवा मानवी आरोKयावर कोणतेही 

प}रणाम नस�याचे सिुवधे�ारे / यिुनटने िनि�त केले पािहजे.  

उपचार / �टोरजे / िड�पोजल 

कचरा / �टोरजे आिण कचJया1या िव�हेवाट लावOयासाठी अनेक पया	य उपलGध आहेत. कचया	 चे उपचार 

�भावीपणे एकमेकां1या समांतर चालणाया	  दोन ऑपरशे�स�ार ेकेले जाऊ शकतात 

1. िनजlतकुTकरण यिुनट 

2. िवनाशक यिुनट 
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1. िनजlतकुTकरण यिुनट 

िनजlतकुTकरण युिनट सव	  सू�मजीवांना �भावीपणे नV करले. ऑटोhलिवंग, मायoोवेि�हगं, हाय�ोhलि�हगं आिण 

केिमकल िडि�टनेhशन �ोसेस ही जैव-वैSकTय टाकावू पदाथाlपासून रोगजनकां1या िनजlतकुTकरणासाठी वापरली 

जाणारी सवा	त �चिलत तंB�ान आहेत 

2. िवनाशक यिुनट 

िवनाशक यिुनट आहे जो कचरा पूण	पणे सरुि\त उ=पादनांम:ये नV करले. हे �ा� करOयासाठी उ1च तापमान 

[MisanaoroTr वापरले जातात 

• कचरा संFह  

कचरा साठवण काही धोकादायक टाकावू पदाथाlचे �भावी �टोरजेसाठी पया	य आहे. कचJया1या टाकाऊ दफनाने 

सरुि\त लडँिफ�सम:ये �ाथिमक टाकावू पदाथाlचा वापर केला जातो 

 

• कचरा िव�हेवाट 

कचरा िव�हेवाट हा एक पया	य आहे जो उपचार पया	यांचा िवचार न करता अि�त=वात राहतो, जंतुनाशक टाकावू 

पदाथ	 सामFी नंतर िनजlतकुTकरण आवxयक अस�यास जमीन भरली पािहजे आिण नॉन-दहनशील अवशेष आिण 

राखला लडँिफलम:ये सोडिवणे आवxयक आहे. अशा �कार ेलडँिफल एक एकTकृत जैव-वैSकTय टाकावू पदाथ	 

�यव�थापन सिुवधाचा अिवभाUय भाग रािहलेला आहे Uयात पनुन	वीकरणीय uलाि�टक आिण Kलास कचJयाचा 

समावेश आहे Uयांमळेु िनजlतुकTकरण अंितम प}र�थेसाठी पनुन	वीनीकरण केले जाईल 

 

5.2 ��तािवत उपचार तं*9ान 

[MisanaoroTr 
yaa �िoयेतून kcara jaaLNao ha म�ुय हेतू आहे. िवदभ	 एि��हरो सो�यूश�स 250 िक.Fा. / तास [MisanaoroTr  सेट 

करणar Aahot. 

��तािवत [MisanaoroTr:या वैिश4्यांचा सारांश 

� दहेुरी दहन चेkबर [MisanaoroTr, एमएस बाऊल शेल आिण उ1च ए�यिुमना आिण कमी िसिलका र�ेहhॅ$ीरी 

फायर ईट्स वापjन आंत}रक अ�तर आिण 14000 िडFी सेि�सयस सहन करOयासाठी इ�सलेुशन 

इट्सने बकॅ अप केले. 

� ते पूण	पणे �वयंचिलत �पाक	  �UUविलत दाब जेट बन	र अस%बलीसह कनेhट केले जातील Uयामळेु 

एचएसडी / एलडीओ वापjन कट-ऑफ िस�टkससार�या आवxयक इंटरलॉकचा वापर केला जाईल. 

� िवSतु}र=या संचािलत �लाइड गेट 
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� कचJयाला �ाथिमक च%बरम:ये ठेवOयाचा माग	 यांिBक आिण िवSुतीय}र=या संचािलत केला जाईल 

� द�ुयम च%बरमधून बाहेर पडणाया	  गसॅचे पीएम पातळी कमी करOयासाठी एक मि�ट-सायकल क��हेयर 

बे�ट िस�टम आहे 

� दो�ही च%बरमधील तापमान सतत Fािफकपणे रेकॉड	  केले जाईल 

� इमनेरेटरची रचना बायोमेिडकल वे�ट कचरा �यव�थापन िनयम 2016 म:ये केले�या नवीनतम 

वैिशV्यांनुसार केली गेली आहे 

 

• आटोhले�ह 

� ��तािवत आटोhले�हम:ये उ1च दाब उ1च �हhॅयूम �टीम �टे}रलायझर आहे. ही तंB�ान �हhॅयूम पपं1या 

सहा�याने यांिBक वायू काढून टाकते आिण मानक िनजlतकुTकरण चoावर अनेक फायदे देते 

� िनजlतकुTकरण क\ पासून जवळजवळ 100% हवा काढले जाईल. 

� च%बरम:ये चांगले तापमान समानता ठेवली जाईल 

� िनजlतकुTकरण कालावधी1या शेवटी �हhॅयूम कोरडे केले जाईल, िनजlतकुTकरण केले�या सामFीचे कोरडेपणा 

सिुनि�त करते 

थोडhयात, हाय �ेशर हाय �हhॅयूम �टीम �टे}रलायझेशन सायकलम:ये पढुील चरण आहेत, जे पढुील�माणे 

आहेत: 

1. �हhॅयूम �टीम पि�संग 

2. उcणता 

3. �टे}रलायझेशन 

 

• Sa`oDr 
ऑटोhल�ह1या बाजूने Sa`oDr �थािपत केले जाईल जेणेक<न िनजlतकुTकृत पदाथाlचे ता=काळ वग�करण केले जाते 

आिण जंतनुाशक ऑपरशेनचे चo प�ुहा वापर / रीसायकलसाठी वेगळे केले जाते. 

6. पया�वरण वण�न 

6.1 अ�यास (े* 

�क�पा1या िठकाणाह�न 10 िकमी िBUयाम:ये बेसलाइन पया	वरणाचा अ�यास करOयासाठी अ�यास \ेB िनवडले 

गेले आहे. मा�सून पूव	  हगंामात (फे�वुारी, माच	  आिण एि�ल) 2019 म:ये पया	वरण मापदडंासाठी आधारभूत 

देखरखे केली गेली. 10 िकमी िBUया अ�यास \ेB आकृती 6.1 म:ये दश	िवला आहे आिण बेसलाइन देखरखेीची 

�थाने तgा 5.1 म:ये िदली आहेत. 



ईआयएcaa काय�कारी 

 

जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा

आकृती 6.1  

तgा 

अनoुमांक �थान 

1 �क�प �थळ 

2 paMZrI गाव 
3 गpगले गाव 
4 पलेवाडा गाव 
5 जाkभलुपाणी गांव 
6 धानोरी गाव 
7 घाटेगाव गांव 

8 pLsagaava गांव 
 

पया	वरणाचे खालील घटक ईआयए अ�यासासाठी आधारभूत पया	वरणीय ि�थतीची �थापना करOयासाठी आिण 

�क�पा1या �व<पा1या आिण वातावरणावरील =या1या संभा�य प}रणामा1या अनुसार योKय

केला गेला आहे. 

 साराशं - मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपी

सुिवधा 

 �क�प साइट1या 10 िकमी िBUयाचे gaugala �ितमा 
 

तgा 6.1 बेसलाइन देखरखेसाठी �थाने 

भौगोिलक अ\ांश रखेांश �क�प साइटपासून 
अंतर अ\ांश  रखेांश 

21013’32.6” N 80009’16.2” E 0 
21012’41.52”N 80008’48.61” E 1.79

21013’14.08”N 80010’04.41”E 1.5 
21016’43.14”N 80012’15.26”E 7.76

गांव 21016’21.79”N 80009’04.46”E 5.2 
21013’27.04”N 80005’30.86”E 6.52
21010’36.05”N 80007’23.94’E 6.53
21011’54.08”N 80011’25.16”E 4.88

पया	वरणाचे खालील घटक ईआयए अ�यासासाठी आधारभूत पया	वरणीय ि�थतीची �थापना करOयासाठी आिण 

�क�पा1या �व<पा1या आिण वातावरणावरील =या1या संभा�य प}रणामा1या अनुसार योKय तपशीलांम:ये अ�यास 

मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपी  

 

�क�प साइटपासून 
अंतर (िकमी) 

1.79 

 
7.76 

 
6.52 
6.53 

4.88 

पया	वरणाचे खालील घटक ईआयए अ�यासासाठी आधारभूत पया	वरणीय ि�थतीची �थापना करOयासाठी आिण 

तपशीलांम:ये अ�यास 
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साइट �थळ - एसओआय टॉपो शीट, एिल�हेशन आिण �ेनेजवर आधा}रत 

�ादेिशक भूगोल - �कािशत मािहतीवर आधा}रत 

भू-वापर - 4 िडस%बर 2016 रोजी अिधFिहत उपFह �ितमेवर आधा}रत. जीआयएस ऍिuलकेश�स वाप<न लडँयुज 

िनधा	 }रत केले आहे 

हवामान - भारतीय हवामान खा=या1या मािहतीवर आधा}रत 

वायू पया	वरण - �क�पा1या जागे1या 10 िकलोमीटर िBUयाम:ये आठ िठकाणी संबिंधत परॅामीटस	साठी 

वातावरणीय वायू गुणव_ा िनयंBणांवर आधा}रत अ�यास केला गेला आहे 

:वनी पातळी - �क�प �थाना1या 10 िकमी िBUयाम:ये सव	 आठ �टेशनांवर देखरखे केली गेली आहे 

जल पया	वरण (प�ृभागाचे पाणी आिण भूजल) - �क�पा1या 10 िकमी िBUयाम:ये 3 जल �ोतांमधून प�ृभागाचे 

नमूनाकरण केले गेले आहे आिण भूजल (बोअरवेल) साठी आठ िठकाणी◌ून पाणी सkॅपिलंग केले गेले आहे 

मातीची गणुव_ा - आठ नमनेु साइटवjन आिण 10 िकमी िBUया1या प}रसरातून घेOयात आले आहेत 

पा}रि�थितकशा� आिण जैविविवधता – साइटवर आिण  =याचे प}रसर येथे जैिवक घटकांसाठी 

 गणुा=मक सवH\ण केले गेले आहे. 

सामािजक आिथ	क ि�थती - भारता1या जनगणना, 2011 आिण इतर द�ुयम मािहतीवर आधा}रत 

 

• वाय ुपया	वरण 

अ�यास कालावधी दरkयान वाय ु �दूषक kहणजे uयू}रhयुलेट मटॅर (पीएम <2.5µg/m3, पीएम <10µg/m3), 

स�फर डाईऑhसाइड, नाय$ोजन ऑhसाइड  आिण काब	न मोनोऑhसाइड (सीओ) चे िनरी\ण केले गेले.  

पया	वरण आिण वन आिण हवामान बदलाची आवxयकता पूण	 करOयासाठी आिण क% tीय �दूषण िनयंBण मडंळाने 

ठरवले�या मानकांशी तलुना केली गेली आहे. नमनेु राc$ीय वातावरणीय वायु गणुव_ा मानदडंां1या आत सापडले 

आहेत. 

वातावरणीय वायू गुणव_ा िनयंBण परी\णाचे सरासरी मू�य खालील सारणी 6.2 म:ये िदले आहेत. 

तgा 6.2 वातावरणीय वायू गुणव_ा िनयंBण परी\णाचे सरासरी मू�य 

अनoुमांक �थान 

पीएम 
<2.5 

µg/m3 

पीएम 
<10 

µg/m3 

स�फर 
डाईऑhसाइड 

µg/m3 

नाय$ोजन 
ऑhसाइड 

µg/m3 

काब	न 
मोनोऑhसाइड 
mg/Nm3 

सरासरी सरासरी सरासरी सरासरी सरासरी 
1 �क�प �थळ 46.9 83.29 7.58 18.33 1.32 

2 paMZrI गाव 43.5 79.2 5.03 15.10 0.63 

3 गpगले गाव 42.6 80.34 4.64 13.67 0.20 
4 पलेवाडा गाव 38.8 71.76 4.43 15.58 0.14 



ईआयएcaa काय�कारी साराशं - मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपी  

 

जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा 

5 
जाkभलुपाणी 
गांव 

37.1 70.13 4.88 14.83 0.34 

6 धानोरी गाव 36.6 65.43 4.767 13.61 0.06 
7 घाटेगाव गांव 38.4 67.36 5.09 13.67 0.49 
8 पालगाव गांव 35.4 64.86 5.13 14.73 0.13 

 
वातावरणीय वायु 
गणुव_ा मानदडं 

≤ 60 ≤ 100 ≤ 80 ≤ 80 ≤ 04 

 

• आवाजाची पातळी 

सीपीसीबी मानकांनुसार डीसीबेलम:ये :वनी मीटर वाप<न 10 िकलोमीटर1या आत ��तािवत �क�प 

�थानाजवळ आठ �टेशनांवर बेसलाइन :वनी मॉिनट}रगं अ�यास केले गेले. 

िदवस आिण राBीसाठी :वनी वाचन सरळ वातावरणीय :वनी �तर मानदडंांम:ये आढळून आले. 

• पाणी गणुव_ा 

आठ िठकाणी हडँ पपं आिण िवहीरसह भूजल नमनेु गोळा केले गेले. �क�पा1या 10 िक.मी.1या �भावी \ेBाम:ये 

चलुबदं धरणावरील ि�पलवे आिण जलाशय, मगेंझारी तलाव, रगंपार अभयारOय यां1यापासून प�ृभागाचे पाणी 

काढOयात आले. आयएस 105000: 2012 �माणे िनधा	 }रत मानकांम:ये पाOया1या गणुव_ेचे प}रणाम आढळले. 

• मातीची गणुव_ा 

जिमनी1या नमनुां1या �थानाजवळ मदृाचे नमनेु गोळा केले गेले आिण संबिंधत भौितक-रासायिनक मापदडंांचे 

िव�ेषण केले गेले. माती पीएच थोडा \ारीय अस�याचे आढळले. सू�म पोषक घटक परुेसे अस�याचे आढळले. 

माती1या कोण=याही धातूचा दूिषत पदाथ	 (लीड, परॅा, िनकेल, बोरॉन) आढळला नाही. 

• पा}रि�थितकT आिण जैव िविवधता 

सवH\णाचा म�ुय उ[ेश �क�प साइटची प}रसर आिण जैविविवधता आिण 10 िकमी1या िBUयांदरkयान �क�प 

साइट1या आसपासची मािहती गोळा करणे आहे. 

िविवध �थलीय आिण जलीय पा}रि�थितकT �णा�यांकडून फT�ड अवलोकन पासून तयार केलेली बेसलाइन डेटा; 

अ�यासा1या \ेBाम:ये ivaivaQa p`karcao वन�पती आिण �ाOयांची �जाती आढळले.  

• सामािजक-आिथ	क वातावरण 

�ोजेhट ए}रया1या 10 िकमी प}रिमतीम:ये राहणाया	  िविवध समदुायां1या प<ुष िकंवा मादीचा मलुाखत देऊन एका 

चांग�या िडझाइन केले�या � ावली�ारे �ाथिमक डेटा गोळा केला गेला आहे. नमनुा आकार 0-2 िकमी म:ये 

राहणा-या एकूण कुटंुबांपैकT 20% आिण 2-5 िकलोमीटरम:ये 15% आिण िवSमान तसेच 5 ��तािवत �क�प 

\ेBा1या 5-10 िकमी प}रिमतीम:ये 10% आहे. 
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मा:यिमक डेटा जनगणना 2011 }रकॉड्	स, िज�हा गझेॅटर, िज�हा सांि�यकT सारणी, अिधकृत कागदपBे, इंटरनेट 

आिण िज�हा वेबसाइटव<न गोळा केले गेले आहे. तgा 6.3 gaaoMidyaa िज�¡ाचे सामािजक आिथ	क डेटा सारांश 

म:ये िदले आहेत. 

तgा 6.3 gaaoMidyaa िज�¡ाचे सामािजक आिथ	क डेटा सारांश 

वण	न 2011 1या जनगणनेनसुार डेटा 

वा�तिवक लोकसं�या 1,322,507 

प<ुष  661,554 

मिहला 660,953 

\ेB चौ. िकमी 5,234 

घनता / चौरस िकमी 253 

िलंग �माण (�ित 1000) 999 

सरासरी सा\रता 84.95 

प<ुष सा\रता 92.04 

मिहला सा\रता 77.89 

7. ��तािवत �क�पामळेु पया�वरणिवषयक �भाव 

या ईआयए अहवालात �क�पाचे संि\� वण	न, अि�त=वातील वातावरणाचे संि\� वण	न, �क�पा1या संभा�यतेचा 

�भाव, शमन आिण संर\ण उपाय, पया	यांचा िवचार करणे आिण िनcकषा	नुसार सारांश समािवV आहे. 

��तािवत उSोगाचे पया	वरणीय प}रणाम दोन >ेण¢म:ये िवभागले जाऊ शकतात. 

1. बांधकाम फेज  

2. ऑपरशेनल फेज 

1. बांधकाम फेज  

अनoुमांक पया	वरण घटक �भाव �ितबधं उपाya 

1 वातावरणीय वाय ु

गणुव_ा 

िविवध बांधकाम / �थापना 

ऑपरशेनमधून धूळ आिण बांधकाम 

उपकरणाचे ऑपरशेन िकंवा वाहनां1या 

हालचालीतून उ=सज	न �क�प 

�क�पा1या त=काळ प}रसरात काय	रत 

लोकसं�येवर काही �भाव पाडOयाची 

शhयता आहे. 

��तािवत मह=वा1या धूळ दडपशाही 

उपाययोजना �क�प \ेBातील म�ुय 

धावपnीवर िनयिमतपणे पाणी 

िशंपडतील, ही िoया िदवसातून 

कमीतकमी दोनदा केली जाईल, गरज 

पड�यास िदवसांत वारवंारता 

वाढिवली जाईल, अशा �कार े 50% 
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जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा 

कमी उघड झाले�या प�ृभागावरील 

धूळ अंशदान �ा� होईल. 

2 सभोवतालची 

:वनी पातळी 

बांधकाम टuuयादरkयान आविधक 

आवाज िनमा	ण करणाJया म�ुय 

िoयाकलाप फाऊंडेशन कायH, 

संरचनांचे बांधकाम, बांधकाम यंBणेचे 

ऑपरशेन, वाहनां1या हालचाली इ. 

 

वाहनांची िनयिमत तपासणी, 

बांधकाम काम िदवसात �ितबिंधत 

केले जाईल. 

मशी�स�ारे िनमा	ण झाले�या आवाज 

सधुारOयासाठी िसल%सरची तरतूद. 

 सीपीसीबी िदशािनदHशानसुार आवाज 

पातळी कमी करOयासाठी डीझल 

जनरटेर सेट्स :वनीबXपणे संलKन 

केले जातील 

कण मफेलर / uलगसारखे संर\क 

साधने कामगारांना परुिवOयात 

येतील.  

यंB / उपकरणाचे �ितबधंक देखभाल 

केले जाईल. रबर पिॅडंग / शोर 

आइसोलेटस	ची तरतूद केले जातील 

3 पाणी गणुव_ा बांधकाम टuuयाम:ये तयार झालेले 

अपिशV पाणी 

कामगारांसाठी सेिuटक टकँ आिण 

सोक िपटसह परुशेा �माणात 

शौचालये परुवले जातील 

4 जमीन पया	वरण 

(घन कचरा) 

��तािवत �क�पातील कचया	चे 

उ=पादन या �कार1या िविवध 

�कार1या क11या मालामळेु होईल - 

िसम%ट कॉoंTट ि�hस, टाईल, िसम%ट 

uला�टर �टील (आरसीसी, दरवाजा / 

िखडकT ¤ेम, छतावरील आधार, 

पाययाlचा आधार इ.) कुरकुरीत, वाळू, 

दगड ( संगमरवरी, Fनॅाइट, वाळू दगड) 

इमारती लाकूड / लाकूड, प%ट / वािन	श 

सव	  बांधकाम कचरा साइट1या 

आतच संFिहत केला जाईल. योKय 

संर\ण �दान केले जाईल जेणेक<न 

कचरा िवखरुला जाणार नाही. 

5 जैिवक पया	वरण बांधकाम िoयाकलापांमळेु वन�पत¢चे म�ुय \ेBाम:ये कोणतेही झाड नाही, 
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जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा 

नकुसान  

�ाOयांचे िव�थापन 

 

फg घासांचे पचॅच रेकॉड	  केले आहे. 

वन�पत¢चे नकुसान होणार नाही. 

=यामळेु बांधकाम टuuयात िकमान 

प}रणाम होईल 

�क�प \ेBाम:ये रोपण के�यामळेु 

\ेBातील ए�हीफाउना वाढेल. �ाणी 

पनुसlचियत केले जाईल. 

2. ऑपरशेनल फेज 

अनoुमांक पया	वरण घटक �भाव �ितबधं उपाय 

1 वातावरणीय वाय ु

गणुव_ा 

उcमायन आिण डी.जी. 1या �टकॅमधून 

उ=सज	नामळेु जवळपास1या 

वसितगहृात होणारा �भाव. सेट डीजी 

सेट आिण इंिजिननेशन �टकॅमधून 

सोडOयात आले�या �मखु वायू �दूषक 

एनओएhस, एसओ 2 आिण पीएम 

असतील.  

[MisanaoroTr जोडले�या �टकॅमधून 
एसपीएम, एसओ 2, एनओएhस, 
डाइऑhसाइ�स, फुर�स आिण 
एचसीएल उ=सज	न 

�भाव कमी करOयासाठी - ��तािवत 

डीजीसाठी छuपर पातळीपे\ा 5 

मीटर वायू �दूषण �टकॅची उंची 

िदली जाईल. \मता 1 x 50 के�हीए 

सेट. 

[MisanaoroTr �टकॅ: �ह%टुरी �oबर, 

hव%चर, म�टी सायhलोिनक नलuपट 

सेपरटेस	, िhविनंग �यव�थासह पू}रत 

�oबर �दान केले जाईल. 

2 सभोवतालची 

:वनी पातळी 

डीजी सेट्स, रिनंग उपकरणे आिण यंBे, 

वाहनां1या हालचाली, ऑपरशेनमळेु 

:वनी उ=प�न होईल 

डीजी सीपीसीबी माग	दश	क त�वां1या 

अनसुार 1 x 50 के�हीए \मतेचा 

:वनी :वनीबXपणे बदं केला जाईल 

आिण खोलीत ठेवला जाईल. 

वाहतूक हालचाली मgु �वाह 

राखली जाईल 

:वनी उ=पादक उपकरणे आिण 

मिशनरी \ेBासार�या यिुनट्स, 

संलKन दरवाजेांनी इ�सलेुट केले 

जातील 

3 पाणी गणुव_ा वॉिशंग आिण �िoयामळेु सांडपाणी 13 केएलडी \मतेची ईटीपी �थािपत 
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उ=पादन 9 केएलडी असेल केली जाईल. 

4 जमीन पया	वरण 

(घन कचरा) 

बायोमेिडकल कचरा उपचार 

�िoयेदरkयान तयार झालेला कचरा 

म�ुयतः राख आिण  

गाळ असेल. 

अशॅ आिण इतर घातक टाकावू 

पदाथ	 सीएचडGलूटीएसडीएफला 

पाठवले जातील. 

सरुि\त लडँिफलम:ये गाळ काढून 

टाकOयात येईल. 

5 जैिवक पया	वरण डीजी सेट, [MisanaoroTr आिण कोर आिण 

बफर झोनवरील वाहनां1या हालचाली 

चालवOयामळेु उ=सज	नाचे प}रणाम. 

1400 चौरस मीटर \ेBातील िहर�या 

बे�टचा िवकास आिण  

289 झाडांची लागवड केली जाईल. 

6  

गंध 

कचJया वेळेवर िन�तारण नस�यास, 

प}रसर म:ये गंध िनमा	ण होईल 

टाकावू पदाथाl1या 

जैव�यव�थापकTय 

�यव�थापनानसुार कचरा 48 

तासां1या आत काढून टाकावा 

कचरा गोळा करणाया	  कंटेनस	, 

वाहनाची खोली आिण �टोअर 

jम1या मज�यावरील दररोज 

धऊुन. बदं केिबन वाहने जैव-

वैSकTय टाकावू पदाथाlचे संकलन 

आिण वाहतूक यासाठी वापरली 

जातील. 

7 सामािजक-

आिथ	क वातावरण 

या सिुवधेशी संबिंधत थेट रोजगाराचा 

फायदा आहे.  

अकुशल, अध	कुशल आिण कुशल 

>िमकांना >ेणी िदली जाईल, Uयासाठी 

�थािनकांना �ाधा�य िदले जाईल 

---- 

8. साइटसाठी पया�यी िवBेषण 

बायोमेिडकल कचया	चे उपचार, साठवण, िव�हेवाट आिण पनुच	oण सिुवधा यासाठी सामा�य सिुवधा �थापन 

करOयासाठी सीपीसीबी ने साइट िसलेhशन मापदडं (HAZWAMS / 25 / 2002-2003) साठी माग	दश	कत�वे 

जारी केले आहेत. 
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9. पया�वरण िनय*ंण योजना 

��तािवत �क�पासाठी पया	वरण िनयंBण बीएमडGलू �यव�थापन िनयम, 2016 नसुार केले जाईल. ��तािवत 

मॉिनट}रगंचा सारांश खालील �माणे आहे. 

प}रमाणे �थान 

 

वारवंारता 

वातावरणीय वायु गणुव_ा- 

PM10, PM2.5, नाय$ोजन 

ऑhसाइड आिण स�फर 

डाय ऑhसाईड 

गेट जवळ  आठवड्यातून दोनदा, 24 तास 

सभोवतालची :वनी पातळी 

 

 

उपरोgानुसार 

एक, 24 तासांचे  

 

ऑपरशेन फेज दरkयान पया	वरण िनरी\ण 

\ेB �थान प}रमाणे वारवंारता 

�टकॅ उ=सज	न �=येक �टकॅ ि�प}रट्यूलेट मटॅर, स�फर डाय ऑhसाईड, 

नाय$ोजन ऑhसाइड, एचसीएल, पारा 

आिण =याचे िम>ण यांचे  

तीन मिह�यांत एकदा 

�टकॅ उ=सज	न �=येक �टकॅ एकूण डायऑिhस�स आिण फुर�स वषा	तून एकदा 

tव �दूिषत ईटीपी आउटलेट पीएच, हवा िनलंिबत कण, तेल आिण Fीस, 

बीओडी, सीओडी आिण / िकंवा 

एमपीसीबी1या संमतीने 

दररोज 

 

पया	वरण (संर\ण) कायदा, 1 9 86, िकंवा एनएबीएल मा�यता�ा� �योगशाळे1या अंतग	त मा�यता�ा� �योगशाळा 

पासून पया	वरणीय देखरखे सेवांची खरदेी वािष	क आधारावर केली जाईल. 

 

10. जोखीमीचे म�ुयमापन 

खालील कारणा�तव उcमायन आिण �वयंपूण	 करणे संभा�य धोकादायक ऑपरशे�स आहेत 

� संoमण कचरा  साठिवOयाची आिण हाताळणी 

� उcमायनाचा उ1च तापमान ऑपरशेन, इंधन वाढ िकंवा �लाई गसॅ पाथ1या �\ेपणामळेु �ेशरम:ये दबाव 

वाढिवOयाची शhयता असते 

� ऑटोhले�हचा उ1च दाब ऑपरशेन 

� इंधनांचे आिण रसायनांचा संFह (एचएसडी / एलडीओ, कॉि�टक लय, सोिडयम हायपोhलोराईट आिण अलॅम) 
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11. �क�प लाभ 

��तािवत �क�पातून खालील म�ुय फायदे �ा� केले जातील; 

� ��तािवत �क�प हॉि�पटल कचया	चे चांगले �यव�थापन सलुभ करते 

� जैव वैSकTय कचया	चे �यव�थापन, िहर�या आिण �व1छ वातावरणाचा अित}रg फायदा यासाठी इतर 

राUयांसाठी हा शोकेस असेल 

� हे हॉि�पटल बायोमेिडकल कचरापासून वातावरणावरील �दूषण भार कमी करते 

� िनयमांचे उ�लंघन के�यामळेु बदं होOयाची जोखीम टाळOयासाठी िनधा	 }रत िनयामक िनयमांचे पालन केले 

जातील 

� यामळेु \ेBातील घातक कचरा डंप साइट्सची सं�या कमी होते आिण �दूषण \मता देखील कमी होते 

� कचरा �यव�थापन सामा�य सिुवधा येथे सलुभ आिण आिथ	क«V्या �यवहाय	 आहे 

� पया	वरणीय देखभालीची िकंमत कमी आहे 

� हॉि�पटल �तरावर चांगले �यावसाियक आरोKय आिण सरुि\तता राखली जाईल 

� नैसिग	क वायू �दूषण �ितबंध Uयामळेु राUय आिण �देशा1या एकूण पया	वरणीय ि�थतीत सधुारणा होईल 

� �यवसाईक सामािजक जबाबदारी 

12. सूिचत सीएसआर िGयाकलाप आिण समदुाय िवकास योजना 

खालील \ेBांत सामािजक क�याणकारी काय	oमांचे िनयोजन केले जाऊ शकते 

� मलु¢साठी एकूण गुणव_ा िश\ण 

� आरोKय आिण �व1छता तपासणी आिण जागjकता िशिबर े

� सरुि\त िपOयाचे पाणी आिण �व�थ �व1छता पXती सिुनि�त करणे 

� व\ृारोपण सह पया	वरण िश\ण आिण जागjकता 

 

13. पया�वरण �यव�थापन योजना 

बांधकाम टuuयाम:ये पया	वरण �यव�थापन िoयांचा सारांश खालील गोV¢चा समावेश असेल 

� पया	वरण मजूंरी आिण इतर वैधािनक परवानKयांचे पालन, बांधकाम टuuयादरkयान वैधािनक एज�सीजची 

सं�ेषणे कॉ�$hॅट डॉhयमु%ट्स कॉ�$hॅटस	सह �ा�ट करणे, साइट पया	वरण आिण सरुि\तता जबाबदारी 

सिुनि�त करणे वारवंारता आिण अहवाल देणे आिण दंड आिण �ो=साहना=मक कलमांसह �पVपणे िलह�न 

ठेवले आहे 
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� कोण=याही दखुापत झा�यास वैSकTय ल\ देणे. 

� उतार, �टोरजे, साइट फॅि�केशन, सव	 हाड	 वेअरची िनिम	ती आिण किमशन दरkयान शू�य पया	वरण आिण 

सरुि\तता घटना याची खाBी करणे. 

� बांधकाम उपoमादरkयान चांगली बांधकाम पXती आिण पया	वरणाचे र\ण करOयाचे सुिनि�त करणे. 

� उंची योजना, लॉक आिण टगॅ आउट योजना, मया	 िदत जागा �िवVी योजना, मशीन गािडlग, पॉवर टू�स से�टी, 

इलेिh$कल से�टी, एग¬नॉिमhस, पीपीईची उपलGधता, वैSकTय िनवा	सन सUजता, पोटHबल अिKनशमन 

यंBणेची उपलGधता �थमोपचार पेटी साठवणे, >म सिुवधांची देखभाल करणे 

 
ऑपरशेन फेज दरkयान सारांश पया	वरण �यव�थापन िoया पढुील समािवVीत असेल 

 वायू �दूषण �यव�थापन 

� [MisanaoroTr �टकॅ (30 मी) आिण डी.जी. �टकॅ छतावरील 5 मीटर उंचीची असेल. 

� �ह%टुरी �oबर आिण िटपली िवभाजक �दान केले जातील 

� hव%चर नंतर �ह%टुरी �oबर दोन सायhलोिनक टोपली िवभाजकांसह �दूषण िनयंBण �णाली kहणून काय	 

करणार आहेत. 

� सव	 �टोरजे, हाताळणी आिण ह�तांतरण योKय}र=या िडझाइन केले�या सिुवधांसह केले जाईल 

� कचJया1या �कारावर आधा}रत योKय �टोरजे सिुवधा �दान के�या जातील 

� �क�पा1या प}रसरात िनयिमत पाणी िशंपडले जाईल 

� वायू �दूषण िनयंBणासाठी Fीन बे�ट िवकिसत केले जाईल 

 

 पाणी आिण सांड पाणी �यव�थापन 

� ए�लुएटं पाOयासाठी 13 सीएमडीचे ईटीपी �थािपत केले जाईल 

� इनलेट आिण आउटलेट1या पाOयावर िनयिमत रासायिनक िव�ेषण केले जाईल 

� �दूिषत �ोजेhट प}रसर1या बाहेर पाणी सोडले जाणार नाही 

� सव	 उपचार केले�या t�यांचा वापर औSोिगक �िoयेत आिण इतर पोटHबल घरगतुी उ[ीVात केला जाईल 

� जर आवxयक असेल तर, इनलेट आिण आऊटला मह�वपूण	 घटकांसाठी िकंवा एमपीसीबीने सचुिव�या�माणे 

ऑन लाइन मॉिनटर¢ग सिुवधा �दान केली जाईल 

 

 घातक टाकावू पदाथ	  �यव�थापन 



ईआयएcaa काय�कारी साराशं - मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपी  

 

जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा 

ईटीपी गाळ आिण [MisanaoroTr राख बटुीबोरी, नागपूर (सीएचडGलूटीएसडीएफ) कडे पाठिवला जाईल. 

 

 :वनी आिण कंपन �यव�थापन 

� ऑपरटेर 1या केिबन योKय}र=या इ�सलेुट केले जाईल 

� saayalaoMsarचा वापर 

� उ1च आवाज िनिम	ती �ोत इ�सलेुट केले जाईल 

� जेथे आवxयक असेल तेथे कामगारांना इअर-मफ / uलग देOयात येतील 

  

 गंध �यव�थापन 

� गंध सामा�यतः बया	च काळापासून बायोमेिडकल साठव�यास कचया	तून िनमा	ण होतो 

� नवीन जैव-वैSकTय िनयमानुसार, कचया	चे 48 तासां1या आत उपचार केले  

� वाहनांची िनयिमत साफसफाई आिण वाहने, कंटेनर, �टोरेज ए}रया �लोर आिण प}रसर �व1छ केले जातील 

� कचरा गोळा करताना, बदं कंटेनर आिण झाकलेले वाहने वापरली जातील 

� उपचार �िoये1या कोण=याही टuuयावर कचरा हाताळताना कामगारांना वैयिgक सरु\ा उपकरण देOयात 

येईल 

� घन िहर�या बे�टचा िवकास केला जाईल 

� ए�लुएटं $ीटम%ट uलांटम:ये योKय एरोिबक ि�थती राखून ठेवली जाईल याची आkही खाBी कj 

� ईटीपी गाळचे िनरतंर िनरसन केले जाईल 

� जेथे आवxयक असेल तेथे एटंी-गंध रसायनांचा फवारणी होईल 

 

 �यावसाियक सुर\ा आिण आरोKय 

� कामगारांना कचरा हाताळOयासाठी िनयिमत सरु\ा �िश\ण देOयात येईल 

� पूव	रोजगार आिण िनयिमत आरोKय तपासणी 

� �ाथिमक मदत पेट¢ची तरतूद 

� आणीबाणी अलाम	 िस�टम फायर हाइ�ंट, िडटेhटर आिण एhसि�टंKयूशस	ची तरतूद 

� आप=कालीन सUजता योजना आिण िनयतकािलक मॉक ि�ल 

� आवxयकतेनसुार वैयिgक सुर\ा उपकरणांची तरतूद असेल 

 



ईआयएcaa काय�कारी साराशं - मेसस	 िवदभ	 एनि�हरो सो�यूश�स एलएलपी  

 

जैव-वै�क�य kcara �यव�थापन सुिवधा 

पया	वरण �यव�थापन योजना बजेटरी वाटप - बांधकाम टuuयादरkयान तgा 12.1  आिण पया	वरण �यव�थापन 

योजना बजेटरी वाटप - ऑपरेशन फेज दरkयान तgा 12.2 म:ये िदले आहेत. 

तgा 12.1  पया	वरण �यव�थापन योजना बजेटरी वाटप - बांधकाम टuuयादरkयान 

अनoुमांक वण	न लाख <पये (<.) 

1 वायू �दूषण �यव�थापन 1.0 

2 जल �दूषण �यव�थापन 1.0 

3 घातक टाकावू पदाथ	 �यव�थापन 1.0 

4 �यावसाियक आरोKय आिण सुरि\तता 1.0 

5 ह}रत पnा िवकास 1.0 

 एकूण 5.0 

 

तgा 12.2  पया	वरण �यव�थापन योजना बजेटरी वाटप - ऑपरशेन फेज दरkयान 

अनoुमांक वण	न भांडवली िकंमत 

(j.)लाख 

ऑपरशेन व देखभाल खच	 

(<.)लाख 

1 वायू �दूषण �यव�थापन 5.0 3.0 

2 जल �दूषण �यव�थापन 10.0 2.0 

3 घातक टाकावू पदाथ	 �यव�थापन 5.0 5.0 

4 पया	वरण देखरखे आिण �यव�थापन 5.0 8.0 

5 ह}रत पnा िवकास 1.0 1.0 

 एकूण 26.0 19.0 

 


