
	
	

कायर्कारी सारांश	
 

 
प्र तािवत िसथेंिटक ए टर (३६ उ पादने), जनरल ला टीसायझसर् 
(१५ उ पादने) चे प्र तािवत उ पादन, पेशॅिलटी लॅ टीसायझसर् 
(7 उ पादने), फायर िरटाडर्ंट ला टीसायझसर् (6 उ पादने) आिण 
वंगण आिण वगंण तेल (1 उ पादन) चे उ पादन 

 

Schedule 5 (f) Category A 

	
मे. िवटम स इंड ट्रीज प्रा. िल. 

 

गेट नंबर 20/2, िबलोशी, ठाणे, महारा ट्र िपन-421312 येथे. 
 
 
 
   



1.1 पिरचय 
प्र तािवत प्रक प हा िवटम स इंड ट्रीज प्रा. िल. हा 34,400 चौरस मीटर क्षेत्रफळावर, गेट क्रमाकं 20/2, िबलोशी, ठाणे, 
महारा ट्र िपन-421312 येथे थापन होणारा हिरत क्षेत्र प्रक प आहे. 
 

प्र तािवत प्रक प हा 14 स टबर 2006  या EIA अिधसचूना SO 1553  या ेणी 5(f) अंतगर्त हिरत क्षेत्र प्रक प आहे 
आिण यातील सुधारणा. प्रक पाम ये िसथंेिटक ए टर (३६ उ पादने),  जनरल ला टीसायझसर् (१५ उ पादने), 
पेशॅिलटी ला टीसायझसर् (७ उ पादने), फायर िरटाडर्ंट ला टीसायझसर् (६ उ पादने) आिण नेहक आिण वंगण तेल 

(१ उ पादन) एकूण ६१,३२० एमटीपीए उ पादनासह १,३९२ एमटीपीए उपउ पादनाचंा प्र ताव आहे. (िरक हडर् Xylene, 
30% HCl) 
 

स या कंपनी दमण आिण वाडा येथील िविवध उ पादन सुिवधामं ये औ योिगक प स आिण संरक्षक कोिटगं्जच े
उ पादन आिण माकिटगं करते. ही एक अग्रग य वंगण उ पादन कंपनी आहे आिण स या ती दरवषीर् ~50,000 MT 

िविवध वंगण उ पादन करत आहे. िवटम स ही ISO 9001:2015 प्रमािणत कंपनी आहे. 
 

िवचाराधीन प्रक प हा 14 स टबर 2006  या EIA अिधसूचना SO 1533  या 5(f) ‐ िसथंेिटक ऑरगॅिनक इंड ट्री आिण 
यातील सधुारणां या अनुसचूी अंतगर्त ेणी A अंतगर्त ग्रीन फी ड प्रक प आहे. हा प्रक प िसथंेिटक ए टसर्, जनरल 
ला टीसायझसर् पेशॅिलटी ला टीसायझसर्, फायर िरटाडर्ं स ला टीसायझसर् आिण नेहक आिण नेहन तेलां या 
उ पादनासाठी आहे याच ेएकूण उ पादन 61,320 एमटीपीए आहे. 
 

1.2 प्रक पाच े थान 
प्र तािवत प्रक प हा 34,400 m2 क्षेत्रफळावर थापन कर यात येणारा ग्रीनिफ ड प्रक प आहे. 20/2, िबलोशी, ठाणे, 
महारा ट्र, िपन 421312. ग्रीनबे ट क्षते्राचा 10,993 m2 हा प्र तािवत आहे, जो उपल ध खु या क्षेत्रा या अदंाजे 33% 
आहे. अक्षांश: 19°34'8.65"N, रेखांश: 73° 4'19.74"E 
सवार्त जवळच ेरे वे टेशन वैतरणा रे वे टेशन आहे आिण रा ट्रीय महामागर् 32 प्रक पा या िठकाणापासून 4 िकमी 
अंतरावर आहे. लांटच े थान आकृती 1 म ये दशर्िवले आहे आिण लेआउट आकृती 2 म ये सादर केले आहे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

आकृती 1:  थान योजना 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आकृती 2: प्र तािवत प्रक प साइटची Google प्रितमा 
तक्ता 1: प्रक प साइटव न कनेिक्टि हटी 

1  गाव/िज हा/रा य  िबलोशी/वाडा/ठाणे/महारा ट्र 
2  सम वय  अक्षांश: 19°34'8.65"N,  

रेखांश: 73° 4'19.74"E 
3  जवळचा महामागर्  NH32 ~ 4 िकमी 
4  जवळचे रे वे टेशन  1.ठाणे रे वे टेशन- 35 िकमी  

2. वैतरणा रे वे टेशन-24 िकमी 
5   सवार्त जवळचे िवमानतळ छत्रपती िशवाजी 

महाराज आंतररा ट्रीय िवमानतळ 

57.00 िकमी 

6  सवार्त जवळची वैतरणा नदी  6.4 िकमी 
7  जवळचे व ती िबलोशी गाव  1 िकमी 
8  गाव/िज हा/रा य  िबलोशी/वाडा/ठाणे/महारा ट्र 
9  जंगल  नाही 
 

  



तक्ता 2: क्षेत्र िववरण 

क्र.  वणर्न  क्षेत्र m2 

1  7/12  नुसार एकूण भूखंड क्षेत्र  34400 

2  र ता ं दीकरण साठी सोडलेले क्षेत्र  -1122 
3  िवकासासाठी उपल ध क्षेत्र  33278 

4  वन पती सुिवधा  1525.8 

5  क चा माल साठवण  632.8 

6  चांगले टोरेज पूणर् झाले  223 

7  अंतगर्त र ता    4900 

8  ग्रीन बे ट 10993 

9  पािकर्ं ग क्षेत्र 3996 

10  र ते 4900 

11  सेवा क्षेत्र (STP, ETP) 447 

12  परवानगीयोग्य िब ट-अप क्षेत्र 6694.50 

13  इतर  11682.4 

14  प्र तािवत िब ट अप एिरया  5459.67 

 
   



 

आकृती 3: प्र तािवत प्रक प लेआउट 
  



तक्ता 3: प्रक प तपशील 
प्रक पाच ेिठकाण भूखंड क्रमाकं:  गॅट क्र. 20/2, िबलोशी, ठाणे, महारा ट्र िपन - 421312 
उ पादन क्षमता   1,392 MTPA 

उपउ पादनासंह   एकूण 61,320 
प्रक प क्षते्र  34,400 m2 

पा याची गरज प्रक पाची एकूण पा याची आव यकता:  • 218  m3/d  (123  m3/d  बोअरवेलपासून 95 

m3/d पुनवार्पर) 
o DM वॉटर लाटं: 40 m3/d 

o कूिलगं टॉवर: 80 m3/d 

o बॉयलर: 20 m3/d 

o घरगुती: 15 m3/d 

o मजला / भांडी धुणे: 07 m3/d 
o हिरत प टा: 56 m3/d 

• (रीसायकल-49 m3 पासून ताज-े07) 
सांडपा याची िनिमर्ती  ETP मधील साडंपाणी: 39 m3/d 

• STP ते सांडपाणी :13 m3/d 

ए लुएंट ट्रीटमट लांट  ETP क्षमता -45 m3/d 

• STP क्षमता – 15 m3/d 

वीज आव यकता प्र तािवत मागणी लोड:  500 kVA;  ोत: महािवतरण 
इंधनाची आव यकता FO: 350 Lit./day, िडझेल-55Lit./day 
हिरत प टा क्षते्र 10,993 m2 

मनु यबळाची आव यकता ~100 

प्रक पाची िकंमत  . ४८ कोटी 
 

 

1.3 प्र तािवत उ पादन तपशील 
 

प्र तािवत प्रक प हा िसथंिेटक ए टर (३६ उ पादने),  जनरल ला टीसायझसर् (१५ उ पादने),  पेशािलटी 
ला टीसायझसर् (७ उ पादने),  फायर िरटाडर्ंट ला टीसायझसर् (६ उ पादने) आिण वंगण आिण वंगण तेल (१ 
उ पादन) िनिमर्तीसाठी ग्रीन फी ड प्रक प आहे. 
 

एकूण उ पादन क्षमता 1392 MTPA उपउ पादनांसह 61320 MTPA असेल. प्र तािवत उ पादने तक्ता 4 म ये आहेत. 
   



तक्ता 4: प्र तािवत उ पादन सूची 
 

क्र.  उ पादनाच ेनाव  कमाल उ पादन, TPA 
A  िसथंेिटक ए टर   

1.   2 इथाइल हेिक्सल कोकोट  ६६०० 
पयार्वरणीय मजंुरी आव यक 2.   PEG 400 मोनो कोकोट 

3.   PEG 600 मोनो कोकोट 
4.   िनओ पटाइल ग्लायकोल िडकोकोएट 
5.   ट्रायिमथाइललप्रोपेन ट्रायकोकोट 
6.   PEG‐400 मोनो लॉरेट 
7.   LA 15 मोल लॉरेट 
8.   िग्लसरीन 20 मोल लॉरेट 
9.   2 इथाइल हेिक्सल लॉरेट 
10.   2 इथाइल हेिक्सल ओिलट 
11.   बुटाइल ओलेट 
12.   मेथॉक्सी ग्लायकोल ओिलट 
13.   PEG‐200 Mono Oleate 
14.   PEG ‐400 Mono Oleate 

15.   PEG 600 Mono Oleate 

16.   पटा एिरिथ्रएटॉल मोनो ओलेट 
17.   PEG ‐400 Dioleate 

18.   PEG 600 Dioleate 

19.   NPG Dioleate 

20.   प्रोपीलीन ग्लायकोल डायओलेट 
21.   ट्रायमेिथलॉल प्रोपेन ट्रायओलेट 
22.   पटेएिरिथ्रटॉल टेट्रा ओलेट 
23.   2 इथाइल हेक्साइल पाि मटे स 
24.   बुटाइल टीअरेट 
25.   Peg 600 Mono Sterate 
26.   Iso Tri Decyl Sterate 

27.   2 इथाइलहेक्साइल टीअरेट 
28.   पेग 400 Adipate 
29.   Di Iso Tridecyl Adipate 

30.   पटेएिरिथ्रटॉल टेट्रा 2‐इिथलहेक्सानोएट 
31.   मोनो इथेनॉल ओिलओ एमाइड 
32.   एन-एन डायथनेॉल ओलेओ एमाइड 

  पॉलीिरिसन ओिलट रेिझन (1200) 



33.   पॉली डायिथलीन ग्लायकोल राळ 
34.   स फो इथॉक्सी फॉ फेट ए टर 
35.   फॅटी ऍिसड पॉिलओल ए टर 
B  जनरल ला टीसायझसर् 

1.   Di Octyl Terpthalate 
2.   Di Octyl Pthalate 

3.   Di Isononyl Pthalate 

4.   सुगंधी पॉलीिग्लसराइड िमसळा 
5.   फॅटी ऍिसड िग्लसराइ स िमसळा 
6.   Di Octyl Adipate 
7.   सायक्लोहेक्सेन 1,  2 डी आयसोनोिनल 

काब िक्झलेट 
8.   डाय इिथलीन ग्लायकोल डायबझोएट 
9.   पॉिलिथलीन ग्लायकोल डायबझोएट 
10.   डी प्रोपीलीन ग्लायकोल डी बझोएट (डीपीजीडीबी) 
11.   ट्राय आयसोक्टाइल ट्रायमेिलएटेट 
12.   पॉिलमेिरक एिडिपक ए टर 
13.   Di Iso Nonyl Terephthalate 
14.   िवट ला ट 115 
15.   िवट ला ट 160 

     

C  िवशेष लॅि टकायझसर्   

1.   Di Butoxy Ethoxy Ethyl Adipate  ७२० 
पयार्वरणीय मजंुरी आव यक 2.   िड युटॉक्सी ट्रायग्लायकोल अिॅडपेट 

3.   यूटाइल कािबर्टोल औपचािरक 
4.   Di Octyl Sebacate 
5.   Xylene Formaldehyde Resin (Xf) / Vulkanol Fh 

6.   PEG 300 2 इथाइल हेक्सानोएट 
7.   अ काइल स फोिनक िफनाइल ए टर 

   
D  अिग्नरोधक लॅि टकायझसर्   

1.   ट्राय यूटाइल फॉ फेट  १२०० 
पयार्वरणीय मजंुरी आव यक 2.   ट्राय के्रिसल फॉ फेट 

3.   ट्राय िफनाइल फॉ फेट 
4.   Iso Propyl Diphenyl फॉ फेट 
5. `  2 इथाइल हेिक्सल डायफेिनल फॉ फेट 
6.   आयएसओ डिेसल डायफेिनल फॉ फेट 



  उपउ पादनाचं ेनाव 
1  Xylene पुनप्रार् त  ९८ 

पयार्वरणीय मजंुरी आव यक 
2  30% एचसीएल  १२९४ 

पयार्वरणीय मजंुरी आव यक 
  एकूण (उपउ पादने)   १,३९२ 
E  वंगण आिण वंगण तेल 30000 

पयार्वरणीय मजंुरी आव यक नाही 
1  अँिट टॅिटक तेल आिण औ योिगक वंगण 18000 
2  पॅरािफन तेल 6000 
3  पॉिलश तेल 6000 
 

3. बेसलाइन मॉिनटिरगं 
आ ही हवा, पाणी, मातीसाठी आधारभूत िनरीक्षण केले आहे. 
 

3.1.1 हवा, पाणी, माती 
• हवा - 8 थाने, िविहत मयार्देत िनकाल. 
• पृ ठभागाच ेपाणी: 8 िठकाणे, पिरणाम समाधानकारक अस याच ेआढळले. 
• भूजल: 8 िठकाणी, पिरणाम समाधानकारक आढळले आहेत. 
• माती: 8 थाने आिण 
• आवाज: 8 थाने, 
सवर् बेसलाइन मॉिनटिरगं पिरणाम िविहत मयार्देत आहेत. 
 

3.1.2 जैिवक पयार्वरण: 
10 िकमी ित्र येम ये वन पती आिण प्राणी अ यास केला गेला. साइटवर काही झाड ेआिण झुडुपे आहेत. काही झाड े
आिण झुडपे प्र तािवत लॉट पिरसरात Azadirachta  indica, Tectona Grandis, Ziziphus  jujuba इ यादी आढळून 
आली. साइटवर आिण आजबूाजलूा प्रमुख प्राणी प्रजातीचंे कोणतेही प्राथिमक आिण दु यम पुरावे आढळून आले 
नाहीत. 
अ यास क्षेत्रात आढळणारे पाळीव प्राणी हणज ेडुक्कर, बकरी, गाय, माजंर आिण कुत्रा इ यादी. 
 

३.१.३ सामािजक-आिथर्क: 
दु यम त्रोत वाप न डटेा सकंिलत आिण िव लेषण केला जातो उदा. जनगणना अहवाल, िज हा सांिख्यकी गोषवारा 
इ. हे दशर्िवते की प्रक पासाठी प्र तािवत जागा नािशक महानगरपािलके या कायर्क्षेत्रात आहे. 5 िकमी ित्र या 
क्षेत्राम ये 7 महानगरपािलका प्रभाग आिण 6 गावे समािव ट आहेत. झोनिनहाय पथृक्करण दशर्िवते की पिह या 
झोनम ये (0‐2 िकमी) 3 वॉडर् आहेत. दसुरा झोन (2‐5 िकमी) हा 11 प्रभागाचंा समावेश आहे. 
अ यास क्षते्राची एकूण लोकसंख्या,  210533 न. सहा वषार्ंखालील मलुांचा डटेा अ यास क्षते्रातील 24213 मलेु 
दशर्िवतो. एकूण लोकसंख्येपैकी पु ष 109668 (52.09%) आिण मिहला 100865 (47.90%) हो या. हे पु ष आिण 
मिहला या दो ही ेणींम ये समान लोकसखं्या वाढ दशर्वते. 



 

३.१.४ पायाभूत सुिवधा: 
शैक्षिणक सुिवधा, वै यकीय सुिवधा, िप याचे पाणी, र ते आिण रे वे संपकर्  उ म आहेत. 
 

3.2 प्रभाव आिण शमन उपाय: 
हवेचे वातावरण: 
या उ योगामळेु होणारे वायू प्रदषूण हे प्रामुख्याने SPM सारख्या धळुीमुळे आिण धुरामुळे होते. धूळ क या मालाची 
रचना आिण हाताळणीमुळे होते आिण धूर बॉयलर या तराव न तसेच लाडू आिण छता या तराव न असतात. 
 

3.2.1 प्रदषूण िनयंत्रण उपाय – हवा 
वायू प्रदषूण हे मुख्यत: पािटर्क्युलेट मटॅर आिण ऑपरेशन दर यान धुरामुळे होते. प्रदषूण िनयंत्रणासाठी हट क्रबर, 
अ कली क्रबर, 2 प्रिक्रया टॅक आिण 1 डीजी सेट टॅक प्र तािवत केले आहेत. 
फरारी: 
फरारी उ सजर्न या वारे िनयंित्रत केले जाईल: 
• िनयिमत पाणी िशपंडणे 
सामग्री हाताळ यासाठी रबर थकले या ट्रॉली 
• मॅ युअल सामग्रीची हालचाल कमी कर यासाठी लेआउटचा अवलंब करणे 
• वकृ्षारोपण 
AERMOD  क्लाउड सॉ टवेअर वाप न ग्राउंड ले हल कॉ स टे्रश स (GLCs)  चा अंदाज लावला गेला आहे. 
ऍि लकेशनम ये लोकिप्रय यू.एस. EPA एअर िड पशर्न मॉडे स AERMOD आिण ISCST3 एका एकीकृत ग्रािफकल 
इंटरफेसम ये समािव ट आहेत. मॉडले ग्रामीण फैलाव आिण िनयामक िडफॉ ट पयार्याचंे अनुसरण करते.हवे या 
गुणव े या मॉडले (PROBES/70/1997‐1998) वरील मागर्दशर्क त वांनुसार मॉडले ग्रामीण फैलाव आिण िनयामक 
िडफॉ ट पयार्याचंे अनुसरण करते. 
 

अ यास क्षेत्रातील वातावरणीय हवेची गुणव ा w.r.t.  पािह याप्रमाणे PM,  SO2 आिण NOx  NAAQS  2009 म ये 
आहेत. यामुळे, अ यासा या क्षेत्रात कोण याही मह वपूणर् प्रभावाची क पना केलेली नाही. 
 

३.२.२ पाणी पयार्वरण: 
कूिलगं वॉटर मेकअप आिण घरगुती कारणांसाठी पाणी आव यक आहे. घरगुती सांडपा यावर एसटीपी (15 
m3/िदवस) प्रिक्रया केली जाते आिण ओ हर लो ग्रीन बे टसाठी वापरला जातो. प्रिक्रयेतील पा यावर ईटीपीम ये 
प्रिक्रया केली जाईल (39 m3/िदवस) एकूण पा याची आव यकता 218 m3/िदवस असेल. 
 

प्रदषूण िनयंत्रण --पाणी आिण सांडपाणी पा याची गुणव ा: एकूण पा याची गरज २१८ m3/िदवस आहे,  जी 
भूजलातून पूणर् केली जाईल. थंड कर या या उ देशाने आिण बॉयलरसाठी पाणी आव यक आहे. प्रक पात केवळ 
घरगुती सांडपाणी तयार केले जाईल आिण ते सांडपाणी प्रिक्रया कद्रात प्रिक्रया केली जाईल. िनजर्ंतुकीकरणानंतर 
प्रिक्रया केलेले पाणी लँड केिपगंसाठी पु हा वापरले जाईल. 
 

शमन: अितिरक्त शमन उपाय खालीलप्रमाणे आहेत: 
• जलसंधारणा या मह वाबाबत कामगारांम ये जनजागतृी करणे. 



• शॉप- लोर पयर्वेक्षकांना मोिपगं, ड्राय कलेक्शन आिण चागं या घराची देखभाल कर यासाठी प्रो साहन िदले जाते. 
पा याचा जा तीत जा त पुनवार्पर. 
 

3.2.3 पावसाच ेपाणी यव थापन: 
एक योग्य वादळ पाणी यव थापन प्रणाली प्र तािवत आहे. रेन वॉटर हावि टंगसाठी एकूण 6  िरचािजर्ंग ख ड े
िशफारसीय आहेत. 
 

३.२.४ घनकचरा 
प्र तािवत िक्रयाकलापातून घातक कचरा िनिमर्तीचा मुख्य त्रोत हणज ेETP मधील सकुा गाळ, उ पादन प्रिक्रयेतील 
ऊधर्पातन अवशेष. क या मालाची साठवणूक आिण हाताळणीतून टाकून िदलेले कंटेनर/िपश या/बॅरल आिण लाटं 
मिशनरीतून खचर् केलेले/वापरलेले तेल िनिमर्ती हे प्र तािवत कृतीतून घातक कचरा िनिमर्तीचे इतर ोत आहेत. 
 

तक्ता 5: धोकादायक नसलेला घनकचरा 
क्र.   कचरा  प्रमाण  िव हेवाट लावणे 

1.   सुका कचरा  १६ िकलो/िद  अिधकृत िरसायकलसर्कड ेसोपवा 
2.   ओला कचरा  ११ िकलो/िद  वमीर् कंपोि टंग 
3.   राख  १४० kg/d  वीट उ पादकांना िवकले 
4.   कागदाचा कचरा  ४० िकलो/िद  अिधकृत पुनवार्पर करणार्यांना सुपूदर् करणे 
5.   अिभयांित्रकी कचरा (उदा. भंगार,  पंप 

सील, खराब झालेले वा ह इ.) 
६० िकलो/िद  अिधकृत पुनवार्पर करणार्यांना सुपूदर् करणे

6.   टाकाऊ कापसा या िचं या  १०० िकलो/मिहना  भंगार िवके्र यानंा पु हा वापरा िकंवा िवक्री 
करा 

7.   सुका कचरा  १६ िकलो/िद  अिधकृत िरसायकलसर्कड ेसोपवा 

तक्ता 6: घातक घनकचरा 
क्र.  कचर्याच ेप्रकार.   प्रमाण  िव हेवाट लाव याची प धत 
35.3 Sch – I  ETP गाळ  90 िकलो/िद  CHWTSDF कडे पाठवले 
5.1 Sch – I  वापरलेले वंगण  100 िकलो / मिहना  अिधकृत पुनवार्पर करणारे 
33.1 Sch – I  वापरलेले कंटेनर (धातू  1000 क्रमाकं/मिहना  िनजर्ंतुकीकरण 
37.3 Sch – I  MEE अवशेष  2T/d  CHWTSDF कडे पाठवले 
28.1 Sch – I  जा त उकळणारे सिद्रय अवशषे  2T/d  CHWTSDF कडे पाठवले 
36.2 Sch-I  अजैिवक अवशषे  50 kg/d प्रिक्रया कचरा  CHWTSDF कडे पाठवले 
35.3 Sch – I    30 िकलो/िद  CHWTSDF कडे पाठवले 
5.1 Sch – I  प्रिक्रया (िडि टलेशन) अवशेष  ५७० िकलो/िद  CHWTSDF ला सुपूदर् करा 
33.1 Sch – I  काबर्न खचर् केला  ५० िकलो/िद  CHWTSDF कडे पाठवले 
  िचकणमाती खचर्  90 िकलो/िद  CHWTSDF कडे पाठवले 
  ग्लास/पीपीई कचरा  100 िकलो / मिहना  CHWTSDF कडे पाठवले 



4 वाहतूक अ यास 
िव यमान नमनुा आिण रहदारीचे प्रमाण बेसलाइन डटेा हणून कॅ चर कर यासाठी वाहतकू सवक्षणे आव यक 
आहेत. या डटेाचा उपयोग आजूबाजू या र यांची अविश ट क्षमता िनि चत कर यासाठी केला जाऊ शकतो. कमी 
कर याच ेउपाय खाली िदले आहेत; 
1. आजूबाजचू ेर ते डीपी या ं दीनुसार पूणर् प्रमाणात ं द/बाधं यात यावेत. 
2.  थािनक लोकां या सोयीसाठी प्र तािवत प्रक पाशी संबंिधत जड ट्रकची हालचाल नॉन-पीक अवसर्म ये केली 
जाईल याची काळजी घेतली जाईल. 
3.  कारखा यातील रोजगारासाठी थािनक लोकांना प्राधा य िदले जाईल,  यामुळे दरू या िठकाणांहून येणार्या 
वाहतुकीच ेआकषर्ण बर्यापैकी कमी होईल. 
4. र यावरील पािकर्ं गला मनाई असेल. 
5. सावर्जिनक वाहतूक असेल 
 

5 जोखीम मू यांकन 
प्र तािवत प्रक पासाठी िविवध प्रकारच ेअ यास कर यात आले. पुढील चरणवार जोखीम मू यांकन केले जाते 
‐ धोका ओळख (HIRA) 
‐ Hazop अ यास 
‐ वारंवारता आिण पिरणाम िव लेषण 
‐ कायर्क्रम वकृ्ष िवकास 
‐ प्रभाव मू याकंन मॉडिेलगं 
‐ आप ी यव थापन आिण शमन उपाय. 
 

5.1 जोखीम कमी कर यासाठी प्रदान केलेली धोकादायक सामग्री आिण सुरक्षा प्रणाली हाताळणी,  प्रिक्रया आिण 
साठवणीतील धोक्यांची ओळख 

सवार्त संभा य घटनांमळेु जोखमीच ेमू याकंन आव यक असले या िक्रयाकलाप 
धोका आिण अपघात ऑनसाइट आिण ऑफ-साइट दो ही आहेत. 
 

ऑन-साइट 
• फरारी धळू, आवाज आिण इतर उ सजर्नाचा संपकर्  
• घन आिण द्रव कचर् याशी सपंकर्  आव यक असले या घरकाम प धती 
• साठवण आिण हाताळणीतून उ सजर्न/गळती इ. 
 

ऑफ-साइट 
• ऑफसाइट/ टोरेज/संबंिधत िक्रयाकलापांमधनू सोडले या प्रदषूकां या संपकार्त आ यामळेु धोका 
• आकि मक प्रकाशन िकंवा नैसिगर्क सह सयंोजनात सामा य प्रकाशन झा यामुळे धोका 
• िवषारी प्रदषूक वन पती / इतर बुडांम ये जमा करणे आिण सभंा य अचानक बाहेर पडणे 
• अपघाती घटनांसाठी 
• खालील धोक्यांमुळे वन पतीवर आप ी येऊ शकते: 
• इलेिक्ट्रक पॅनेलम ये आग 



5.2 नैसिगर्क िकंवा वन पती आप कालीन पिरि थतीत आप कालीन तयारी योजना 
 

5.2.1 ऑनसाइट आप कालीन योजना 
• ऑनसाइट आणीबाणी ही एक अिप्रय पिरि थती आहे यामुळे झाडाच ेमो या प्रमाणात नुकसान होते 
• कमर्चारी आिण आजूबाजचूा पिरसर आिण याचे वातावरण ऑपरेशन, देखभालीमुळे, 
• िडझाइन आिण मानवी त्रुटी. प्र तािवत िव तारा या बाबतीत ऑनसाइट योजना लागू केली जाईल. 
• खालील मु दे िवचारात घेतले पािहजेत: 
• िविवध प्रकारचे संभा य धोके,  यांची िठकाणे ओळखणे, मू याकंन करणे, अंदाज घेणे आिण कायर् करणे, 
• वरील घटनां या बाबतीत सभंा य आिण हानीकारक क्षमता आिण क्षेत्र 
 

•5.2.2 ऑफ-साइट आप कालीन िनयोजन 
ऑफ-साइट आप कालीन योजना कोण याही धोका िनयंत्रण प्रणालीचा अिवभा य भाग आहे. हे कायर् 
यव थापना वारे ओळख या गेले या अपघातांवर आधािरत आहे,  याचा लोकांवर आिण कामा या बाहेरील 
वातावरणावर पिरणाम होऊ शकतो. अशाप्रकारे, ऑफ-साइट लॅन ऑन-साइट लॅनसाठी आधार प्रदान कर यासाठी 
केले या िव लेषणातून तािकर् क या अनुसरण करतो आिण यामुळे दोन योजना एकमेकांना पूरक आहेत. ऑफ-
साइट योजने या अंमलबजावणीम ये गंुतले या िविवध पक्षां या भूिमका खाली वणर्न के या आहेत.  
कोण याही प्रकारे, योजनेने आप कालीन सम वय अिधकारी ओळखला पािहजे जो घेईल 
ऑफ-साइट िक्रयाकलापांची एकूण आज्ञा. िनवार्सन िवचारात समािव ट असू शकत े
 

खालील घटक: 
•  मो या आगी या बाबतीत परंतु फोटाचा धोका नसताना (उदा. तेल साठवण टाकी),  फक्त आगी या जवळ 
असले या घरानंा िरकामे कर याची आव यकता असते. 
• आग खूप वेगाने वाढत अस यास, शक्य िततक्या लवकर जवळ या लोकांना बाहेर काढणे आव यक आहे. 
• ती  आप कालीन पिरि थतीत लोकांना घराम ये राह याचा आिण ढाल घे याचा स ला िदला जातो. 
 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐xx0xx‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 


