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काययकारी साराांश 

१. प्रकल्पाचा संक्षिप्त वर्णन 
 

अनुक्रमाांक विशेष वििरि 

१ प्रकल्प प्रस्तावित सामान्य जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा  

२ शे्रणी ७ (डी. ए ) “जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा” 

१४ एवप्रल २०१५ रोजीच्या ईआयए अवधसूचना दुरुस्तीनुसार 

३ प्रकल्प प्रस्तािक दासीन असेविकस 

४ प्रकल्पाचे संविप्त िणणन प्रस्तावित सामान्य जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा ही 

एक अशा प्रकल्प आहे वजथे जैि-िैद्यकीय कचरा व्यिस्थापन 

वनयम, २०१६ मधे्य नमूद केलेल्या कायणपद्धती ि वनकषांनुसार 

अनेक आरोग्यसेिा घटकातून तयार केलेला बायोमेवडकल 

कचरा योग्य प्रकारे उपचाररत केला जातो.  

५ प्रस्तावित प्रकल्प िमता इन्सिनरेटर (रोटरी वकलन): २५० वकलो ग्राम  /तास 

आटोके्लि: ५०० ली. /बैच 

शे्रडर: १०० वकलो ग्राम  /तास 

इफु्लएंट टर ीटमेंट प्ांट (ईटीपी): १० वकलो लीटर / वदिस 

६ एकूण जमीन िेत्र १ एकर  

७ स्थान खसरा क्रमांक ३९५/३/ए स्थान: गांि वचतापुर (धारगांि), तालुका  

आवण वजल्हा भंडारा महाराष्ट्र  

८ पाण्याची आिश्यकता ५ वकलो लीटर / वदिस  

भंडारा नगरपररषद कडून  

९ मनुष्यबळ बांधकाम टप्प्यात जिळपासच्या खेड्यातून मजूर आवण 

कामगारांना कामािर घेतले जाईल. अवधकारी, कुशल आवण 

अकुशल कामगार यांच्या समािेशासह एकूण ४० जणांना 

रोपांच्या कामकाजासाठी वनयुक्त करण्याचा प्रस्ताि आहे. 

१० िीज / िीज आिश्यकता प्रमाण: ८० वकलोिॅट 

िीज आिश्यक महावितरण कंपनी वलवमटेड कडून वमळविली 

जाईल. बॅक अप साठी १०० केव्हीए चा डी जी सेट बसविला 

जाईल 
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अनुक्रमाांक विशेष वििरि 

११ एकूण प्रकल्पाचे वकंमत २.१५ कोटी (२१५ लाख) 

पयायिरिीय सद्यास्स्थवत 

१ टोपीशीट क्रमांक ५५ ओ /११, ओ /१२, ओ /१४ आवण ओ /१६ भारतीय सिेिण 

विभागानुसार 

२ भौगोवलक समन्वय अिांश: २१° ६'२५.०३" उत्तर 

रेखांश: ७९° ४४'३७.९९" पूिण 

समुद्रसपाटीपासून उंची): २६७ मी 

३ टोपोग्राफी काही लहान टेकड्यांसह साध्या जमीन 

४ जिळचे शहर गाि धारगाि - १ वकमी दविण 

गाि वचतापुर - १ वकमी उत्तर 

५ जिळचा राष्ट्र ीय महामागण एनएच – ६ १ वकमी  अंतरािर 

६ जिळचे रेले्व से्टशन भंडारा रोड रेले्व स्थानक १७.० वक.मी. अंतरािर 

७ जिळचे विमानतळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्र ीय विमानतळ, नागपूर 

७३.० वक.मी. अंतरािर 

८ जिळची नदी / नाला िैनगंगा  नदी ९.० वक.मी. अंतरािर 

९ पयाणिरणीय संिेदनशील िेत्र 

(नॅशनल पाकण , िन्यजीि 

अभयारण्य, बायोस्फीअर 

ररझव्हण, िन्यजीि कॉररडोर इ.) 

कोका िन्यजीि अभयारण्य: ५ वक.मी. अंतरािर 

िन्यजीि अभयारण्याचे कें द्र प्रकल्पस्थळापासून १० वकमी 

अंतरािर आहे 

१० ऐवतहावसक आवण पुरातत्व 

महत्त्वाची वठकाणे, संरिण 

स्थापना 

प्रोजेक्ट सीमेपासून  १० वकमीच्या पररघात नाही 

 

२. प्रकल्पाचा लाभ  

 व्यक्तिगत उपचार कें द्राची स्थापना कररे् तुलनेने उच्च भांडवल गंुतवरु्कीची आवश्यकता आहे 

जेरे्करून सामान्य जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा बायोमेक्षडकल कचरा व्यवस्थाक्षपत करण्यासाठी 

व्यवहायण आक्षर् कमी प्रभावी पयाणय ठरेल. 

 बीएमडबू्ल सुक्षवधा चालक्षवण्यासाठी आक्षर् देखभाल करण्यासाठी आवश्यक असर्ारा मनुष्यबळ आक्षर् 

आधारभूत संरचना जेरे्करून सीबीडबु्ल्यटीएफ बीएमडबू्ल्यच्या संपूर्ण जागेवर एकाच जागेवर काम 

करेल ज्याद्वारे जमीन, पायाभूत सुक्षवधा आक्षर् इतर सुक्षवधा. 
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 एम.पी.सी.बी. सारख्या क्षनयामक एजन्सीजवर क्षनयंत्रर् राखरे्. व्यक्तिगत युक्षनटचे मॉक्षनटरस कमी कररे् 

शक्य नाही आक्षर् हे वेळ वेळ घेण्याचे काम आहे. सीबीडबु्ल्यटीएफ क्षनयामक प्राक्षधकरर्ांना 

सोयीस्करपरे् देखरेख प्रर्ालीला अनुमती देईल 

 सामान्य जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा येथे पूर्ण िमतेने उपचार उपकरर्ा चालवून दर 

क्षकलोग्रामच्या उपचाराचा खचण लिर्ीय कमी केला जातो 

 योजनेच्या बांधकाम आक्षर् कायाणन्वयनाच्या दरम्यान नोकरीच्या संधी क्षनमाणर् केल्या जातील 

३. प्रकल्पाचे स्थान 

प्रस्ताक्षवत सामान्य जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा खसरा क्रमांक ३९५/३/ए स्थान: गांि वचतापुर 

(धारगांि), तालुका  आवण वजल्हा भंडारा महाराष्ट्र  येथे क्तस्थत आहे. प्रकल्प साइट आक्षर् १० क्षक.मी. क्षत्रज्या 

अभ्यास िेत्र टोपोशीट क्र. ५५ ओ /११, ओ /१२, ओ /१४ आवण ओ /१६ सह संरक्षित आहे. 
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आकृती क्रमांक १:प्रकल्प स्थान
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आकृती क्रमांक २: १० क्षक.मी. क्षत्रज्याच्या टोपोशीट नकाशा 
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आकृती क्रमांक ३: प्रस्तावित प्रकल्पाचे नकाशा 
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४. प्रकल्पाची प्रक्षक्रया 

सामान्य जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा ची उपचार प्रक्षक्रया खाली प्रदक्षशणत केली आहे:  

 

आकृती क्रमांक ४: संपूर्ण उपचार प्रक्षक्रया 
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५. पयाणवरर्ाचे सक्षवस्तर सवेिर् 

ऑक्टोबर ते वडसेंबर २०१९ दरम्यान पयाणिरणाचा अभ्यास करण्यात आला | 

टेबल क्र. १: अभ्यासाचे क्षवशे्लषर् पररर्ाम 

मापदांड स्थान पररिाम मानक 

िातािरणीय 

िाऱ्याची 

गुणित्ता 

८ स्थान पी.एम.२.५: १२. ३- ३१. ५ माइक्रो 

ग्राम/मी. कू्यब 

पी.एम.१०: ३४. ५- ६७. ३ माइक्रो 

ग्राम/मी. कू्यब 

सल्फर डाय ऑक्साईड: ६.३ - 

१७.६  

माइक्रो ग्राम/मी. कू्यब 

नायटर ोजनचे ऑक्साईड ६.४ - 

१९.३ माइक्रो ग्राम/मी. कू्यब 

पी.एम.२.५: ६० माइक्रो  ग्राम/मी. कू्यब 

पी.एम. १०: १०० माइक्रो  ग्राम/मी. कू्यब 

सल्फर डाय ऑक्साईड: ८० माइक्रो 

ग्राम/मी. कू्यब  

नायटर ोजनचे ऑक्साईड: ८० माइक्रो 

ग्राम/मी. कू्यब 

आिाजाची 

पातळी 

८ स्थान 

वदिसाची िेळ: ४४. १ डी.बी. (ए) ते  

५०.१ डी.बी. (ए) 

रात्रीची िेळ: ३५. ७ डी.बी. (ए) ते  

४५.५ डी.बी. (ए) 

औद्योवगक 

िेत्र 

वदिसाची 

िेळ: ७५ 

डी.बी. (ए) 

रात्रीची िेळ: 

७० डी.बी. (ए) 

वनिासी िेत्र 

वदिसाची 

िेळ: ५५ 

डी.बी. (ए) 

रात्रीची िेळ: 

४५ डी.बी. (ए) 

पाण्याची 

गुणित्ता 

भूजल: ८ स्थान पी.एच.  : ७.० ते ७. ५० 

टी .डी .ऐस. : वमली. ग्राम /ली: 

७३२ ते ९५६ 

एकूण कठोरता: वमली. ग्राम /ली: 

१०० ते १८८ 

६.५ ते ८.५ 

२००० वमली. ग्राम /ली 

भूतलािरील पाणी: 

१ स्थान 

पी.एच.  : ७. ८२ 

टी .डी .ऐस. : वमली. ग्राम /ली: 

९८९.८  

एकूण कठोरता: वमली. ग्राम /ली: 

३१२.२  

मातीची 

गुणित्ता 

८ स्थान 

विशे्लषणाच्या पररणामी माती अल्कधमी असल्याचे वदसून येते. पररसराची माती 

काळ्यासह वचकणमाती आहे. पररसराची माती शेतीसाठी चांगली आहे.  
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६. पयाणवरर् व्यवस्थापन योजना 

पयाणवरर्ीय व्यवस्थापन योजनेत खालील बाबीचंा समावेश आहे: 

पार्ी आक्षर् सांडपार्ी व्यवस्थापन 

 १० वकलो लीटर / वदिस िमताचे  सांडपाणी प्रवक्रया करणारे प्ांट प्रदान वदले जाईल 

 इनलेट ि आउटलेट पॉईंटिर सांडपाण्याचे विशे्लषण केले जाईल  

 कारखाना बाहेरून सांडपार्ी सोडण्यात येर्ार नाही. लागवड, फ्लक्ष ंग, वॉक्ष ंग यासाठी सांडपाण्याचा 

वापर केला जाईल 

 जर गरज असेल तर प्रवाह उपचार संयंत्राची ऑनलाइन देखरेख केली जाईल 

वायू प्रदूषर् व्यवस्थापन 

 ३० मीटरचा सॅ्टक प्रदान केला जाईल 

 वेंचुरी स्क्रबर आक्षर् डर ॉप लेट सेपरेटर प्रदान केली जाईल 

 कवे्हन्चर त्यानंतर व्हेंचुरी स्क्रबर आवण डर ॉपलेट सेपरेटर आवण नंतर पॅक बेड स्क्रबर प्रदूषण वनयंत्रण यंत्रणा 

म्हणून पुरविला जाईल 

 सवण संचयन, हाताळर्ी आक्षर् हस्तांतरर् सुक्षवधा प्रदान केल्या जाईल 

 योग्य टाकावू पदाथाांची साठवर् करण्याची सुक्षवधा उपलब्ध करून क्षदली जाईल 

 क्षनयक्षमत पार्ी क्षशंपडर् केले जाईल 

 वायू प्रदूषर् क्षनयंक्षत्रत करण्यासाठी क्षहरव्या पट्टा क्षवकक्षसत केले जाईल 

घन आक्षर् घातक कचऱ्याचा व्यवस्थापन 

 काढलेली माती स्वतंत्रपरे् संचक्षयत केली जाईल आक्षर् पुढे लागवडसाठी वापरली जाईल 

 बांधकाम कचरा स्वतंत्रपरे् संग्रक्षहत केला जाईल आक्षर् ते पुनचणक्रीकरर्ासाठी पाठवले जाईल 

 ईटीपी गाळ सी.एच.डबू्ल्य.टी.एस.डी.एफ. ला पाठविला जाईल 

 राख सी.एच.डबू्ल्य.टी.एस.डी.एफ. ला पाठविली जाईल 

 बांधकाम कचरा बांधकाम आक्षर् क्षडमोक्षलशन वेस्ट मॅनेजमेंट रूल २०१६ अनुसार व्यवस्थाक्षपत केले जाईल 

 बांधकाम आक्षर् ऑपरेशन टप्प्यात क्षनमाणर् होर्ारे इलेक्ट्र ॉक्षनक कचरा ई-वेस्ट मॅनेजमेंट रूल, २०१६ 

अनुसार व्यवस्थाक्षपत केले जाईल 

 बांधकाम आक्षर् ऑपरेशन टप्प्यात तयार झालेल्या मु्यक्षनक्षसपल घनकचराचे व्यवस्थापन ठोस कचरा 

व्यवस्थापन क्षनयम २०१६ नुसार करण्यात येईल 



प्रस्तावित सामान्य जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा  

स्थान: गाांि वचतापुर (धारगाांि), तालुका  आवि वजल्हा भांडारा महाराष्ट्र  

कार्यकारी साराांश 
 

 

 

ध्वनी आक्षर् कंपन व्यवस्थापन 

 ऑपरेटरचे केक्षबन योग्यररत्या उष्णतेने बसक्षवले जातील 

 सायलेिरचा िापर केली जाईल. 

 कच्च्च्या मालाची वाहतूक फि क्षदवसातच केली जाईल. 

 सवण क्षफरवल्या जार्ायाण आयटम क्षचकटल्या केली जाईल. 

 ग्रीन बेल्ट क्षवकक्षसत केले जाईल 

 आवश्यक असल्यास क्षतथे कानचे प्लग प्रदान केले जातील 

गंध व्यवस्थापन 

 नवीन जैव-वैद्यकीय क्षनयमानुसार, कचरा ४८ तासांच्या आत उपचाररत केला जाईल. 

 वाहने, कंटेनर, स्टोरेज एररया फ्लोअर आक्षर् प्लांट एररयाचे क्षनयक्षमत स्वच्छता केली जाईल 

 कचरा संकलन आक्षर् वाहतूक हे केवळ बंद वाहनांनी केले जाईल 

 वैयक्तिक सुरिा साधन प्रदान केले जाईल 

 क्षहरवा पट्ट्याचा क्षवकास केली जाईल 

 आवश्यक स्वच्छता सुक्षनक्षित केली जाईल 

 ई. टी. पी. प्लांटमधे्य योग्य एरोक्षबक क्तस्थती कायम राखली जाईल 

 गाळाचे क्षनरंतर क्षवले्हवाट क्षनक्षित केली जाईल 

 जेथे आवश्यक असेल क्षतथे क्षवरोधी गंध रसायनांचा फवारर्ी केली जाईल 

व्यावसाक्षयक सुरिा आक्षर् आरोग्य 

 ऑपरेटरला आिश्यक सुरिा उपकरणे पुरविली जातील 

 अविसुरिा व्यिस्था सुविधेत केली जाईल 

 कामगार नेमणूक करण्यापूिी आरोग्य तपासणी केली जाईल 

 प्रथमोपचार वकट वदली जाईल 

 आपत्कालीन सायरन वसस्टम प्रदान केला जाईल 

 फायर हायडर ंट वसस्टम देण्यात येईल 

 अविशमन शोध यंत्रणा पुरविली जाईल 

 सुरिा मॉक वडर ल आयोवजत केले जाते 

 िैयन्सक्तक संरिण उपकरणे पुरविली जातील 



प्रस्तावित सामान्य जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार सुविधा  

स्थान: गाांि वचतापुर (धारगाांि), तालुका  आवि वजल्हा भांडारा महाराष्ट्र  

कार्यकारी साराांश 
 

 

 

७. पयाणवरर् व्यवस्थापन योजनेचे अंदाक्षजत खचण   

पयाणिरण व्यिस्थापन योजनेची एकूण भांडिली वकंमत ६० लाख आहे आवण पयाणिरण व्यिस्थापन योजनेची 

एकूण आिती वकंमत प्रवत िषण  २७ लाख आहे| 

 

 


