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मिटकॉन  कन्सल्टन्सी अँड इमंिनीर्ररंग समवासेस मल., पुणे 

पर्यावरण व्र्वस्थयपन आणण अणिर्यांणिकी णवियग 

क्र् ू. णि. आई. - एन. ए. बी. इ. टी.   मयन्र्तयप्रयप्त िल्लयगयर मयन्र्तय क्रमयांक 
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दरूध्वनी: + ९१-२० ६६६८९४००, ४०४,४०६,४०७ 
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कयर्ाकयरी सयरयंश 

      

 प्रस्तयमवत मवद्यियन आसवयनी मवस्तयर ४५ ते ९५ मकलो मलटसा प्रमत मिन परं्त 
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भीियशंकर सहकयरी सयखर कयरखयनय मलमिटेड 
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कार्यकारी 

साराांश 

१. परिचर्   

म.े िीमयिांकर िहकयरी ियखर कयरखयनय णलणमटेड, दत्तयिर्नगर, पयरगयव तर्ा  अवियरी (ब.ु) तयलकुय आांबेगयव 

णजल्हय पणु,े महयरयष्ट्र,  िहकयरी िांस्थय अणिणनर्म, १९६० अन्वर्े नोंदणी क्रमयांक पॅन / एजीएन / पीआरजी / (ए) 

एि-47 / / १९९४ णदनयांक ३१/०३/१९९४ अांतगात नोंदणीकृत आह.े हय महयरयष्ट्र रयज्र्यतील िवयात प्रगतीिील 

ियखर कयरखयनय आह.े ियखर कयरखयन्र्यची िध्र्य ६००० टीिीडी ऊि गयळप क्षमतय आह ेआणण १९ मगेयवटॅचय 

िहकयरी उत्पयदन प्रकल्प कयर्ारत आह.े रॅ्क्टरीने नकुतीच ४५ केएलपीडी आिवयनीकरीतय पर्यावरणीर् मांजरुी 

णमळणवली आह.े तथयणप, कयरखयन्र्यने अद्ययप उियरणी व इथेनॉल उत्पयदन करण्र्यचे कयम िरुू केलेले नयही. िन 

२०२० -२१ मध्र् ेऊि गयळप क्षमतय ६००० टीिीडी पर्ंत वयढल्र्यमळेु, मळीची उपलब्ितयही वयढणवली जयईल. 

म्हणनूच, मळीची उपलब्ितय लक्षयत घतेय, उपलब्ितेनिुयर बी-हवेी मळी णकां वय िी-हवेी मळीपयिनू इांिन आरएि 

/ ईएनए / इथेनॉल तर्यर करण्र्यियठी व्र्वस्थयपनयने कयरखयनयच्र्य आवयरयत ४५ केएलपीडी ते ९५ केएलपीडी 

पर्ंत आिवयनीची क्षमतय वयढणवण्र्यचय णनणार् घतेलय आह.े 

 

२. प्रकल्प स्थयन 

प्रस्तयणवत आिवयनी गट क्र. १३५, १४८, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५ व १५७ दत्तयिर्नगर, पयरगयव 

मयगे अविरी बीके., तयलकुय आांबेगयव, णजल्हय पणु,े महयरयष्ट्र र्ेथे णस्तथ आह.े प्रस्तयणवत णडणस्टलरी र्णुनट िमदु्र 

िपयटी पयिनू ६१७ मी उांचीवर आह ेतिेच िौगोणलकदृष््टर्य १८0 ५८' ४५ .११" उत्तर   आणण ७४0 ५' २७.१८" 

पवूा वर णस्थत आह.े  िांपणूा आिवनीची / इथनॉल पलयांट प्रकल्प णवस्तयर णवद्यमयन कयरखयनय पररिरयतील अिेल. 

प्रस्तयणवत णवस्तयर अथयात णवद्यमयन आिवयनी र्णुनटच्र्य िजेयरी, ९५ केएलपीडी वयढीव आिवनी अणतररक्त 

स्थयपनय केली जयईल. ियइट ग्रयमीण ियगयत णस्थत आह.े प्रोजके्ट ियइटच्र्य १० णक.मी.च्र्य प्रियवयच्र्य क्षेियमध्र्े 

उष्ट्णकणटबांिीर् जांगले, बयर्ोस्र्ीअर ररझव्हा, रयष्ट्रीर् उद्ययने, वन्र्जीव अिर्यरण्र् आणण कोरल र्ॉरमिेन ररझव्हा 

ियरखे  पर्यावणीर् िांवदेनिील झोन नयहीत. 
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प्रस्तयमवत मवद्यियन आसवयनी मवस्तयर ४५ ते ९५ मकलो मलटसा प्रमत मिन परं्त ित्तयत्रर्नगर, पयरगयव तफा  

अवसयरी (ब.ु) तयलुकय आबेंगयव मिल्हय पुणे, िहयरयष्र 
कार्यकारी 

साराांश 

 

आकृती १ - प्रस्तयमवत प्रकल्पयचे स्थयन िशामवणयरय नकयशय 
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अवसयरी (ब.ु) तयलुकय आबेंगयव मिल्हय पुणे, िहयरयष्र 
कार्यकारी 

साराांश 

 

आकृती २ - भौगोमलक मनिेशयंकयसह गूगल प्रमतिेवर प्रकल्पयचे स्थयन िशामवणयरय नकयशय
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अवसयरी (ब.ु) तयलुकय आबेंगयव मिल्हय पुणे, िहयरयष्र 
कार्यकारी 

साराांश 

 

आकृती ३ - मवद्यियन सयखर उद्योग आरयखड्र्यत प्रस्तयमवत आसवयनीचे स्थयन िमशावणयरय नकयशय
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प्रस्तयमवत मवद्यियन आसवयनी मवस्तयर ४५ ते ९५ मकलो मलटसा प्रमत मिन परं्त ित्तयत्रर्नगर, पयरगयव तफा  

अवसयरी (ब.ु) तयलुकय आबेंगयव मिल्हय पुणे, िहयरयष्र 
कार्यकारी 

साराांश 

 

आकृती ४ - प्रस्तयमवत आसवयनीचय आरयखडय
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भीियशंकर सहकयरी सयखर कयरखयनय मलमिटेड 

 

कार्यकारी 

साराांश 

३. प्रकल्पयची िुख्र् वैमशष््टरे् 

तक्तय १: प्रकल्पयची आमण पर्यावरणमवर्र्क संमिप्त ियमहती 

वर्णान घटक 

उत्पयदने आिवयनी: ४५ ते ९५ णकलो णलटर प्रणत णदन (आर.एस/एए/ ई.एन.ए/ इथॅनॉल)  

मळीची  गरज मवद्यियन  

िी मळी: १७३.३३ मणेरक टन प्रणत णदन 

प्रस्तयमवत 

बी-हवेी मळी: प्रणत णदन ३६५ मणेरक टन 

िी मळी: प्रणत णदन २९७ मणेरक टन 

हांगयमयत  उियचय रि उियचय रि: १५०० म.ेटन प्रणत णदन 

कयमकयजयचे णदवि ३३०  णदवि     

पाण्याची आवश्यकता  णवद्यमयन आिवनी ३९० मी३/ णदन  

प्रस्तयणवत आिवनी ५९० मी३/ णदन 

पाणी स्रोत घोड नदी 

बॉर्लर 

टर्ााइन जनरेटर 

णवद्यमयन णडणस्टलरी: णवद्यमयन णडणस्टलरीियठी स्वतांि बॉर्लर नयही, ियखर 

कयरखयन्र्यकडून वयर् घतेली जयते  

णवद्यमयन ियखर आणण िहवीज णनणमातीबॉर्लर : ३७ x २  व  ८० टन प्रणत तयि  

टीजी १९ मगेयवटॅ 

प्रस्तयणवत आिवयनी  टी. जी २.०  मगेयवटॅिह २२ टन प्रणत तयि इणन्िनरेिन  बॉर्लर 

डिझले जनरेटर णवद्यमयन डीजी १०१० केव्हीए 

प्रस्तयणवत डीजी १२५० केव्हीए 

इधंन  

 

णवद्यमयन िगुर बॉर्लर 

बगिॅ: १३७९ टन प्रणत णदन  

प्रस्तयणवत  आिवनी  बॉर्लरियठी 

बॅगिे ५ टन प्रणत तयि   

स्पेंट वॉि ४.५ टन प्रणत तयि  

वयर् वयरे्ची आवश्र्कतय: २०.५४ टीपीएच  

एकूण प्रदणूषत पयणी  णवद्यमयन ियखर ८१७.३ मी३/णदन  

णवद्यमयन आिवनी मिनू णनघणयऱ्र्य प्रदणूषत ७९३ मी३/णदन पयण्र्यवर मणल्ट इरे्क्ट  

इव्हपॅोरेटर व  त्र्यनांतर इणन्िनरेिन  बॉर्लर द्वयरे  प्रणक्रर्य केली जयईल. 
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भीियशंकर सहकयरी सयखर कयरखयनय मलमिटेड 

 

कार्यकारी 

साराांश 

वर्णान घटक 

प्रस्तयणवत आिवनी मिनू णनघणयऱ्र्य प्रदणूषत ८६४ मी३/णदन पयण्र्यवर िी. पी. र्.ू द्वयरे 

प्रणक्रर्य केली जयईल व उपचयररत पयण्र्यचय कूणलांग टॉवर, बॉर्लर व हररत पट््टर्यचय 

णवकयि करण्र्यियठी उपर्ोग केलय जयईल    

प्रस्तयणवत आिवनी मिनू णनघणयऱ्र्य स्पेंट वॉि ७६० मी३/णदन वर मणल्ट इरे्क्ट  

इव्हपॅोरेटर व  त्र्यनांतर इणन्िनरेिन  बॉर्लर द्वयरे  प्रणक्रर्य केली जयईल. 

रयख मवद्यियन 

णवद्यमयन बॉर्लरकडून बगिॅ रयखः २७.५८ टन प्रणत णदन 

र्ीस्ट गयळ: २-५ टन प्रणत णदन 

प्रस्तयमवत 

बगिॅ रयख: ७५ टन प्रणत मणहनय 

स्पेंट वॉि वॉि रयखः ४८१   टन प्रणत मणहनय 

र्ीस्ट गयळ: २-५ टन प्रणत तयि  

वयर् ू प्रदषूण णनर्ांिक 

उपयर् 

णवद्यमयन  ३७ x २ बॉर्लर लय ६० मी. उांचीच्र्य स्टॅक िह वटे स्क्रबर बिणवण्र्यत 

आलय आह.े ८० x १ बॉर्लर लय ७२ मी. उांचीच्र्य स्टॅक िह इलेकरोस्टॅटीक 

प्रेणिणपटेटर ह ेवयर् ूप्रदषूण णनर्ांिक  बिवलेले आह.े  

प्रस्तयणवत आिवनीियठी इलेक्रोस्टॅणटक प्रीपेटीटरिह  ह ेवयर् ूप्रदषूण णनर्ांिक  बिवले 

जयईल तिेच  स्टॅकची उांची ६० मीटर एवढी प्रस्तयणवत केली आह े

मनषु्ट्र् बळ ९९ 

एकूण प्रकल्प खचा ९९.२९ करोड 

पर्यावरण व्र्वस्थयपनयचय     

ियांडवली  खचा 

३.४३ करोड 

 

४. प्रमिर्य 

 

आसवयनी  

अल्कोहोल उत्पादनात मखु्यतः खालील डदलेल्या टपपर्यांचय समावशे आह.े 

 मळी परुवठय व त्र्यचे वजन करण े

 मळी मध्र्े र्ोग्र् प्रमयणयत पयणी णमिळण े 

 र्ीस्ट च्र्य मदतीने आांबवण े  

 ऊधापातन प्रडियेतनू अल्कोहोल  
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कार्यकारी 

साराांश 

 

आकृती ५ - आसवयनी  प्रमिर्य िमशामवणयरे मचत्र 

 

 

५. पर्याविर्णववषर्क वर्णान 

प्रकल्प पररिरयतील णवणवि पर्यावरणीर् घटकयांचय णडिेंबर २०२० ते रे्ब्रवूयरी २०२१ या कालावधीचा अभ्यास केला 

गलेा. पर्यावरणयच्र्य मलूभतू अध्ययनासाठी पर्यावरण वन,आणण जलवयर् ूमांियलर्यने  णदलेली  मागादशाक तत्त्व,े तांडिक 

ई.आय.ए मागादशाक तत्व ेर्यांचे मयगादिान घेतले.  
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कार्यकारी 

साराांश 

तक्तय २: पर्यावरण मनरीिणयचे मनरीिण 

पर्याविर्ण 

गुर्णधमा 

िेखरेख वयरंवयरतय घटक मनरीिण 

हवयमयनशयस्त्र 

 

मायिोप्रोसेसर 

आधाररत हवामान 

डनरीक्षण स्टेशन 

सतत ताशी रेकॉडििं 

 

वाऱ्याची डदशा पणिमिे व वयर्व्र् 

कमयल तयपमयन िवयाणिक नोंद ३७.६0 िे.   

णकमयन  तयपमयन. डकमान नोंद  ११.२0 िे.   

ियपेक्ष आद्रातय ७४ – ४७ % 

पज्र्ान्र् मयणिक एकूण वयणषाक िरयिरी ८०३.० मी. मी.    

हवेची गुणवत्तय  ९ स्थाने 

२४ तासांचे नमनुे 

३ मडहने 

आठवि्यात दोनदा 

(मयर्क्रोग्रॅम  

घन.मी.) 

पी. एम. १० पी. एम. १० – ४३.६ ते ७२.५ µg/m3  

पी. एम. २.५ – १५.२ ते २९ µg/m3 

िल्र्र  डयर्ॉक्ियईड – ६.२ ते २४.७ µg/m3  

नयर्रोजन ऑक्ियइड्ि - ९.६ ते २८.६ µg/m3 

कें द्रीर् प्रदषूण णनर्ांिण मांडळयच्र्य मयनकयनिुयर 

मर्यादते 

पी. एम. २.५ 

िल्र्र  

डयर्ॉक्ियईड 

नयर्रोजन  

ऑक्ियइड्ि 

पयर्णी गुर्णवत्तय 

(भूजल आवर्ण 

पृष्ठजल) 

 

हांगयमयत एकदय (१० 

णठकयणी) (िौणतक, 

रयियर्णनक आणण 

जणैवक घटक) 

पी. एच 

टी डी.एि. 

णवद्यतु चयलकतय 

ई. कोलयर् 

पषृ्ठजल भजूल 

पी. एच – ७.२५ ते 

७.५५ 

टी डी.एि. – २०५ ते 

२६४ µg/m3 

णवद्यतु चयलकतय - 

४०३.१ ते ४८९.३ 

µS/cm 

ई. कोलयर् - आढळले 

नयही 

पी. एच – ७.०८ ते 

७.६३ 

टी डी.एि. – ३२० 

ते ४८५ µg/m3 

णवद्यतु चयलकतय - 

५७६ ते ८३४ 

µS/cm 

ई. कोलयर् - 

आढळले नयही 

ई. कोलयर्, पयण्र्यची कयणठण्र् पयतळी व 

पयण्र्यतील घन पदयथा वगळतय िवा घटक 

मयर्यादचे्र्य आत आहते. 

मयती गुर्णवत्तय 

 

हगंामात एकदा ८ 

डठकाणी  

 

माती प्रकार आडण 

पोत, भौडतकी-

रासायडनक 

गणुधमा 

पी. एच – ७.६८ ते ८.१३ 

िेंद्रीर् कयबान – ०.५८ ते १.१२ % 

पयणी ियरण क्षमतय – ४१.८ ते ५५.४ % 

नयर्रोजन – १६७.३ ते २२०.४ kg/ha 

र्ॉस्र्रि – १८.२ ते ३७.६ kg/ha 

पोटॅणिर्म - १८९.७ ते २४५.३ kg/ha 
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पर्याविर्ण 

गुर्णधमा 

िेखरेख वयरंवयरतय घटक मनरीिण 

कयळी ते तपणकरी णचकणमयती चयांगली पयणी 

ियरण क्षमतय आह,े हवेी मटेल प्रदषूणयचे लक्षण  

आढळले नयही.. 

ध्वनी तीव्रतय हगंामात एकदा ९ 

डठकाणी [िीर्ी (अ) 

मध्ये ध्वनी पातळी] 

णदविय णदविः ४८ - ६३.३ डीबी (ए) 

रयिी  रयिी: ३९.४ - ४७.६ डीबी (ए)  

िमिनीचय वयपर  जणमनीच्र्य 

अभ्र्यियियठी 

प्रोजके्ट क्षेियवर 

एकदय िटे      

मयणहती आणण 

जमीन वयपर 

वगीकरण 

र्हुतांश जमीन कृषी जमीन  

 

भूगभाशयस्त्र व  

िलमवज्ञयन 

 

अभ्यास काळात 

एकदा 

 

प्रोजके्ट क्षेियचे 

िणूवज्ञयन व 

जलणवज्ञयन 

बेियल्टीक लयव्हय प्रवयहयांमळेु, डेक्कन रॅप वरील 

िजूल मखुत्व ेवअेथेरेड व फॅ्रक्चडा  ियगयखयली 

५-१०  मी. खोलीवर आढळते. गयळयची मयती 

र्यर थोड्र्य प्रमयणयत आढळते.    

जैववक  

पर्यावरण 

 

१० डकमी णिजचे्र्य 

अभ्यास क्षेियत     

वनस्पती व प्राडण  

ची मयणहती गोळय 

करण.े 

बयिळू, णलांब, तरवड, कयिीद, तयम्रणिांबी, वड, 

णपांपळ, उांबर .       

वडेय रयघ,ू खयटीक, मनैय, ब्रयह्मणी मनैय, पोपट ई.   

सयियमिक-

आमथाक 

परिवस्थती  

 

१० डकमी णिजचे्र्य 

अभ्यास क्षेियत     

ियमयणजक-

आणथाक मयणहती 

गोळय करण.े 

स्वच्छतेच्या सडुवधा असमाधानकारक आहते, 

वीज परुवठा सडुवधा जवळजवळ िवा गयवयत  

उपलब्ध आहते, पाणी परुवठा आह,े प्राथडमक 

आरोग्य कें द्र आडण उप कें द्र प्राथडमक आरोग्य 

उपलब्ध आह.े  

 

६. पर्यावरणयंवर होणयरे अपेमित पररणयि 

तक्तय ३: अपेमित पररणयि 

पर्यावरणमवर्र्क पैलू अपेवित परिर्णयम 

वयरू्   पर्याविर्ण 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 
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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   

सयमयवजक पर्याविर्ण पायाभतू सडुवधा डवकास संदभाात शकै्षडणक पयतळी, आरोग्य सडुवधा इ. क्षेियचय डवकास 

होईल 

आवथाक पर्याविर्ण महसलूी उत्पन्न म्हणनू प्रदशे आडण दशेातील अथाव्यवस्थेवर सकारात्मक पररणाम. 

ध्वनी   पर्याविर्ण जनजीवनयवर िांवदेनयत्मक प्रियव 

 

७. पर्यावरण मनरीिण व िेखरेख कयर्ािि  

तक्तय ४: पर्यावरण मनरीिण व िेखरेख कयर्ािि 

पर्याविर्ण पैलू घटक वयिांवयितय पद्धती 

डपण्याचे पाणी 

 

णपझोमणेरक वले पयणी परीक्षण  व 

कयरखयन्र्यतील णपण्र्यच्र्य       

पयण्र्यच्र्य गणुवत्तचेे परीक्षण. 

मयणिक, णिणतर् पक्ष 

लॅबोरेटरी णनरीक्षण 

आर्. एि. 

१०५००:२०१२  

औद्योडगक वापराचे  

पाणी 

पयण्र्यचे िवाियमयन्र् मयनके मयणिक, णिणतर् पक्ष 

लॅबोरेटरी णनरीक्षण 

मयनक पद्धती निुयर 

औद्योडगक 

सांिपाणी 

महयरयष्ट्र प्रदषूण णनर्ांिण मांडळयच्र्य 

णनदिेयनिुयर 

मयणिक, णिणतर्  लॅबोरेटरी 

णनरीक्षण  

मानक पद्धती निुयर 

हवा 

 

अडतररक्त मापदिं, महाराष्ट्र प्रदषूण 

डनयंिण मिंळ निुयर 

कयरखयनय व पररिरयतील  

दोन-तीन णठकयणी हवचे े

परीक्षण करयवे 

आ एि :  ५१८२ 

कामाची जागा 

दखेरेख 

ध्वनी, व्हीओसी, तापमान पातळी मयणिक, णिणतर् लॅबोरेटरी 

णनरीक्षण  

- 

णचमणी  परीक्षण 

 

अणतररक्त मयपदांड, व  महयरयष्ट्र 

प्रदषूण णनर्ांिण मांडळ आणण 

णनवडणकू आर्ोगयने आदिेयवरून 

माडसक ३ पक्षाची दखेरेख 

 

आ एि:  ५१८२. 

ध्वनी परीक्षण  ध्वनी पातळी (िेडसर्ल) 

 

मयणिक, णिणतर् पक्ष 

लॅबोरेटरी णनरीक्षण 

मयणिक 

आरोग्य 

तपासणी  

कयरखयनय कयर्दय व इतर व 

वदै्यकीर् तरतदुी (रोजगयरय पवूी व 

नांतर). 

प्रकल्प कयर्ा काळात 

वाडषाक. 

-- 
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८. पर्याविर्ण व्र्वस्थयपन र्ोजनय  

प्रकल्पयमळेु होणयऱ्र्य पररणयमयांचय प्रियव कमी करण्र्यियठी खयलील उपयर् र्ोजनय करण्र्यत र्ेतील   

तक्तय ५: मवमवध पर्यावरणमवर्र्क पररणयियंच्र्य उपयर् र्ोिनय 

पर्यावरण मवशेर्तय उपयर्र्ोिनय 

हवय प्रिूर्णयच्र्य  

उपयर्ोिनय 
 िणूलकणयांच्र्य उत्सजानासाठी ईएसपी दणे्यात येईल. 

 िवा र्ांिणय णह िवा बयजनूी बांद/ झयकलेली आह.े त्र्यमळेु व्हीओिी उत्सजान कमी 

होण्याची शक्यता टाळता येईल. 

 सवा िी.जी. सेट णनकडीच्र्य प्रिांगी वयपरले जयतील. 

 र्ॉयलर आडण िीजी ला परेुशी णचमणीची उंची प्रदान केली जाईल 

प्रिूमर्त पयण्र्यचे 

व्र्वस्थयपन 
 प्रस्तयणवत आिवयनी "णझरो णलणक्वड णडस्चयजा" तांिज्ञयनयवर आियररत अिेल. 

 प्रस्तयणवत आिवनी मिनू णनघणयऱ्र्य प्रदणूषत ८६४ मी३/णदन पयण्र्यवर िी. पी. र्.ू 

द्वयरे प्रणक्रर्य केली जयईल व उपचयररत पयण्र्यचय कूणलांग टॉवर, बॉर्लर व हररत पत्तय 

णवकयि करण्र्यियठी उपर्ोग केलय जयईल    

 प्रस्तयणवत आिवनी मिनू णनघणयऱ्र्य स्पेंट वॉि ७६० मी३/णदन वर मणल्ट इरे्क्ट  

इव्हपॅोरेटर व  त्र्यनांतर इणन्िनरेिन  बॉर्लर द्वयरे  प्रणक्रर्य केली जयईल.. 

 ियखर कयरखयन्र्यतनू णनघणयऱ्र्य प्रदणूषत पयण्र्यवर ई. टी. पी. मिनू प्रणक्रर्य केली  

जयईल व प्रणक्रर्य केल्र्यनांतर पयणी कयरखयण्र्यतील हररतपट्टय णवकयियियठी व 

णिांचनयियठी वयपरले जयईल. ियांडपयण्र्यचे िोषखडर्य द्वयरे णनर्ांिण केले जयईल. 

ध्वनी प्रदूषर्ण 

व्र्वस्थयपन 

 

 ध्वनी प्रदषूणयलय आळय बिण्र्यियठी िवा प्रणक्रर्य बांणदस्त जयगते केलय जयईल 

 िांचयांनय ध्वणनणनर्ांिण आवरण प्रदयन केले जयईल. 

 कयरखयन्र्यिोवती हररत पट््टर्यचय णवकयि केलय जयईल, ज्र्यमळेु ध्वनी प्रदषूणयि 

आळय  बिण्र्यि मदत होईल. 

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

 णकण्वनय दरम्र्यन तयपमयन णनर्ांिीत करून र्ीस्ट चे णनष्ट्कयर्ा कींवय मतृ  होणे टयळले 

जयईल.  

 कुजवणयऱ्र्य िकु्षमजीवयांची गटयरयांमध्र्े होणयरी वयढ वळेोवळेी णनर्ांिण केली 

जयईल व त्र्यियठी जणैवक रयियर्नयांचय वयपर केलय जयईल.   

घन आमण घयतक कचरय 

व्र्वस्थयपन 
 अवणिष्ट तेल र्यर कमी प्रमयणयत अिेल.  अवणिष्ट तेल इांिन म्हणनू बॉर्लर मध्र् े

वयपरलय जयईल. 
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 िी. पी. र् ू मिनू णनघणयरय गयळ तिेच घनकचरय घयतक निल्र्यने खत म्हणनू 

उपर्ोगयत र्ेईल. 

वयहतूक व्र्वस्थयपन 

 

 िळुी कणयांचे उतिजान कमी करण्र्यियठी वयहतकू उपकरणयांनय आच्छयदन केले 

जयईल. 

 चयांगली वयहतकू व्र्वस्थयपन प्रणयली णवकणित आणण णतची अांमलबजयवणी केली 

जयईल. 

ग्रीन बेल्ट मवकयस / 

वृियरोपण 

कें द्रीर् प्रदषूण णनर्ांिण मांडळयने (िीपीिीबी) णनियाररत केलेल्र्य णनर्मयनिुयर वकृ्षयरोपण 

केले जयईल. 

व्र्वसयईक पर्यावणीर् 

जबयबदयिी 

९९ लयख रुपर्यांची तरतदू (एकूण प्रकल्प खचयाच्र्य १ %) र्ेत्र्य ३ वषयंत ियमयजीक 

पर्यावरणीर् जबयबदयरी अांतगात (कॉपोरेट  एणन्वरॉन्मेंटल  रेस्पॉणन्िणबणलटी ) केली  

जयईल. 

व्र्यवसयवर्क आिोग्र् 

आवर्ण सुिविततय 

 

 कयमगयरयांच्र्य आरोग्र्यची वळेोवळेी तपयिणी करण्र्यि कयरखयनय कटीबद्ध आह.े  

 कयरखयनय चयल ूअितयनय िवा िरुक्षय णनर्मयांचे पयलन केले जयईल.  

 िवा िरुक्षय णनर्मयांची वळेोवळेी कयर्ाियळय घतेली जयईल.   

 िवा कमाचयऱ्र्यांनय स्वर्ां रक्षक उपकरणे णदली जयतील.   

 

९. पर्यावरण व्र्वस्थयपन खचा 

तक्तय ६: पर्यावरण व्र्वस्थयपन खचा 

ि. वणान भयांडवली वकां मत (लयख रुपरे्) आवती खचा (लयख रुपरे्) 

१. वाय ूप्रदषूण डनयंिण १५० २.५ 

२. कां डेन्िटें पॉणलणिांग र्णुनट १२० १.५ 

३. घन कचरा व्यवस्थापन - १.५ 

४. पयाावरण डनरीक्षण आडण व्यवस्थापन - ३ 

५. पयवियच्र्य पयण्र्यचे व्र्वस्थयपन   ३५ १.५ 

६. व्यावसाडयक आरोग्य ३ ५ 

७. हररत पट््टर्यच्र्य डवकास ३५ ८ 

 एकूण ३४३ २३ 
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प्रस्तयणवत णवद्यमयन आिवयनी णवस्तयर ४५ ते ९५ णकलो णलटिा प्रणत णदन पर्ंत  

भीियशंकर सहकयरी सयखर कयरखयनय मलमिटेड 

 

कार्यकारी 

साराांश 

१०. मनष्कर्ा व प्रकल्पयचे फयर्िे 

 णनर्ोणजत आिवनीच्र्य णवस्तयरणयमळेु कयरखयन्र्यि आणथाक णस्थरतय णमळेल व त्र्यचे प्रत्र्क्ष व अप्रत्र्क्ष 

र्यर्द ेपररिरयतील लोकयांनय होतील. 

 ऊजचे्या संवधान आडण पररचालन मलू्यात झालेली घट त्यामळेु ऑपरेिनचय नफा वयढतो. 

 कयरखयन्र्यमळेु पररिरयतील लोकयांनय रोजगयरयच्र्य िांिी उपलब्ि 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 अत्र्यिणुनक प्रदषूण णनर्ांिण उपकरणयांचय वयपर करण्र्यचे र्ोणजले आह.े 

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

 पर्यावरणयचे िोके  टयळण्र्यियठी वरै्णक्तक िांरक्षक उपकरणे, िरुके्षची खबरदयरी, आणीबयणी र्ोजनय आणण 

आपत्ती व्र्वस्थयपन र्ोजनय केली जयईल. 

 


