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१. पररचर्   

श्री लक्ष्मी नरवसांह िगुसि एल.एल.पी.  ने ४५ विलो वलटर प्रवत विन क्षमतेची निीन आसिानी प्रस्तावित िेली आह.े 

श्री लक्ष्मी नरवसांह िगुसि एल.एल.पी. ने आसिानी मधनू बाहरे पडणाऱ्या स्पेंट िॉि िर बायोमथॅेनेिन द्वारे प्रवक्रया िेली 

जाईल, त्यानांतर बायो िां पोवस्टांगला अांवतम उपचार म्हणनू बायो िां पोवस्टांग विले जाईल. बॉयलर मध्ये तयार होणारी 

उच्च-िाबाची स्टीम २०.५ मगेािटॅ  िीज वनवमितीसाठी िापरली जाईल त्यामळेु विजचे्या खरेिी विां मतीत बचत होते.  

आसिानी मध्य ेविण्िन, बहुिा िाब वडवस्टलेिन वसस्टम, बायो डायजसे्टर, बाष्ट्पीभिन आवण बायो-िां पोवस्टांग िायिरत 

होतील. साखर िारखान्याद्वारे, आसिानी विभागास मळी परुिली जाईल, तर िो-जनरेिन, बॉयलर आवण टबािईन 

प्रस्तावित साखर आवण वडवस्टलरी पलाांटला स्टीम ि िीज परुितील. 

२. प्रकल्प स्थान 

प्रस्तावित आसिनी अमिापरू आवण मकु्िाम पोस्ट वसांगनापरू. ता. & वजल्हा येथे िारखाना पररसरात िायिरथ होईल. 

प्रस्तावित आसिनी भौगोवलिदृष््टया १९° १०' ३२.०७" उ.  आवण ७६° ४५'४६.२१ " प.ू   येथे वस्थत आहते. 

परभणी ह ेजिळचे िहर 10 विमी.आह.े  प्रिल्पाच्या १०.० विलो मीटर अांतरात िोणतेही उष्ट्णिवटबांधीय िन, 

बायोस्फीअर ररझव्हि, नॅिनल पािि , िाइल्ड लाइफ अभयारण्य आवण िोरल फॉरमिेन ररझव्हि आढळत नाही. 

गोिािरी निी  १३.०  विमी िवक्षणसे आवण पणूाि निी पिूसे १७.५  विमी अांतरािर िाहते.   
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३. प्रकल्पाची मुख्र् वैशशष््टरे् 

तक्ता १: प्रकल्पाची आशण पर्ायवरणशवषर्क सांशिप्त माशिती  

घटक वर्णन   

उत्पािने  अस्तित्वाि असलेली गाळप क्षमिा: २५०० टन/विन   

प्रतिास्वि िीज वनवमिती २०.५ मगेावटॅ 

आसिानी:  ४५  विलो ली /विन (ईएनए /आरएस/एए/इथॅनॉल)  

बगसॅ  (टन प्रवत विन) ७५० 

प्रेस  मड (टन प्रवत विन) (४.० 

%) 

१०० 

मळी   (टन प्रवत विन)  ५.५ % ११२.२ 

B  मळी (६.५ % टन प्रवत विन ) १६२.५ 

िामिाजाचे वििस साखर िारखाना गळीत हांगाम :  १६०  स्िवस    

सहृवीज वनवमिती : १६०- १९० स्िवस ,  आसिानी : २७० स्िवस   

मळीची  गरज मळी १६६.६  टन/विन   

हांगामात  उसाचा रस  ८००    टन/विन   

पाण्याची आवश्यकिा ३९० मी३/विन   

पार्ी स्रोि १८०००० घन. मी. क्षमतेची स्ितःची पािसाच्या पाण्यािर आधाररत तलाि तयार 

िेला आह.े प्रस्तावित आसिानी साठी त्यातनूच पाणी घतेले जाईल   

बॉयलर सध्या अवस्तत्िात असलेला साखर िारखान्याचा  बॉयलर: २  X ३२ टन/ तास  

आवण निीन प्रस्तावित ९० टन/ तास   ि आसिनी साठी १५ टन/ तास   

टर्ाणइन जनरेटर विद्यमान २.५  मगेािटॅ 

बॉयलर १५  टीपीएच १.५ मगेािटॅ 

सहिीज वनवमिती साठी  १८.० मगेािटॅ 

स्िझले जनरेटर सध्या अवस्तत्िात असलेला  २५० kVA   

इधंन  

 

बगसॅ :  ९५०  टन/विन 

बायोगसॅ :  १५००  मी३/ तास 

िाफ प्रिल्पासाठी एिूण स्टीम आिश्यि १३.१९ टन /तास 

िारखान्यातील  एकूर्  प्रिवूषत साखर:  २४२  मी३/विन    

इतर साांडपाणी : १३ मी३/विन   

आसिानी  ८८०  मी३/विन   (िॉि िॉि, खचि लीज, िां डेन्सेट). 

राख सध्या वनमािण होणारी  बगसॅ  राख:  ४.२  टन/विन   

प्रस्तावित  वनमािण होणारी  बगसॅ  राख :   २० टन/विन   
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ए.टी.पी   मधील गाळ   प्रिवूषत पाणी व्यिस्थापनामधनू वनघणारा गाळ हा खत वनवमिती प्रवक्रयेमध्ये िापरला 

जाईल 

िाय ूप्रिषूण वनयांिि उपाय प्रस्तावित ९० टन/ तास बॉयलर (वचमणी ची  उांची ६५ मी) साठी   इलेक्रोस्टॅवटि  

प्रेवसवपटेटर बसिले जाईल.  

सध्या अवस्तत्िात असलेल्या बॉयलर साठी ४० टन/तास  (वचमणी उांची  ४० मी)  

िटे स्क्रबर वह  हिा प्रिषूण वनयांिण  प्रणाली िायिरत आह े 

आसिानी साठी असलेल्या बॉयलर साठी ४५ मी उांचीची वचमणी बसिली जाईल 

ि त्यासाठी िटे स्क्रबर बसिले जाईल. 

मनषु्ट्य बळ विद्यमान मनषु्ट्यबळ: 

स्थायी िमिचारी (िुिल) १५०  आवण िरारािरती असलेली (अिुिल) १७०  

प्रस्तावित प्रिल्प ४०  ि अिुिल ७७   

एिूण प्रिल्प खचि रु. ११५ .८४  िरोड 

पयाििरण व्यिस्थापनाचा     

भाांडिली  खचि  

रु. ८.३ िरोड 

पर्ायवरर्णामवर्र्ी 

जवळचे गांव आमडापरू   १.४  विमी  िवक्षणसे, वसांगनापरू:  ३.०  विमी पविमसे 

जवळचे शहर / शहर परभणी: १० .०  वि मी  उत्तरेस 

जवळचा  राष्ट्रीय महामागण परभणी-गांगाखेड  राज्य  महामागि ४.३६  विलो मी  पविमसे  ि  वसांगनापरू - 

अमडापरू  मागि १.२१  नैऋत्यस   

जवळचे रेल्व ेतटेशन रेल्व ेवसांगनापरू: ३.०  वि मी. पविमसे   

परभणी: १०.०  वि मी  उत्तरेस 

जवळचे स्वमानिळ श्री . गरुु  गोवबांि  वसांघजी  एअरपोटि  ६०.०  वि.मी.  पिूसे 

१० स्कमी स्िज्यामध्ये राष्ट्रीय 

उद्याने, संरस्क्षि वन / संरस्क्षि वन, 

वन्यजीव अभ्यारण्य, र्ायोतफीअर 

आरस्क्षि, वाघ / एस्लफंट 

आरस्क्षि, वन्यजीव कॉररिॉर इ. 

प्रिल्प क्षेिाच्या १० विमीच्या आत  िोणतेही  नाही 

१० ज्यामध्ये  निी/ पाण्याचे स्तोि गोिा गोिािरी निी  १३.०  विमी िवक्षणसे आवण पणूाि निी पिूसे १७.५  विमी 

अांतरािर िाहत.े   पाण्याचा िालिा ०.५३  वि मी 
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४. प्रमिर्ा 

 

आसवानी  

अल्कोहोल उत्पािनाि मखु्यिः खालील स्िलेल्या टपपयाांचा समावशे आह.े 

 मळी परुिठा ि त्याचे िजन िरण े

 मळी मध्ये योग्य प्रमाणात पाणी वमसळण े 

 यीस्ट च्या मितीने आांबिण े  

 ऊधणपािन प्रस्ियेिनू अल्िोहोल  

वीि मनममयती 

बगसॅ बॉयलर मध्ये जाळले जाते. त्यातनू तयार होणारी उष्ट्णता  वह पाणी उिळण्यासाठी  ि िाफ तयार िरण्यासाठी 

िापरली जाते. टबािईन ह ेिाफेिर चालते ि टबािईन जनरेटर चालितो आवण जनरेटर िीज तयार िरतो. 

 

५. पर्ायवरणशवषर्क वणयन 

प्रिल्प पररसरातील विविध पयाििरणीय घटिाांचा ऑक्टोबर ते वडसेंबर २०१९ या कालावधीचा अभ्यास केला गेला. 

पयाििरणाच्या  मलूभिू अध्ययनासाठी पयाििरण िन,आवण जलिाय ूमांिालयाने  विलेली  मागणिशणक ित्त्व,े िांस्िक 

ई.आय.ए मागणिशणक ित्व ेयाांचे मागििििन घेतले.  

तक्ता ३: पर्ायवरर्ण मनरीक्षर्णाचे मनरीक्षर्ण 

पर्ायवरण गुणधमय देखरेख वारांवारता घटक मनरीक्षर्ण 

िवामानशास्त्र 

 

मायिोप्रोसेसर 

आधाररि हवामान 

स्नरीक्षर् तटेशन 

सिि िाशी रेकॉस्ििं 

 

वाऱ्याची स्िशा पविमसे, पिूसे  ि  ईिान्य 

िमाल तापमान ४४.३ 

विमान  तापमान. ९.६ 

सापेक्ष आद्रिता २४ - ८३  % 

पज्यिन्य मावसि एिूण िावषिि सरासरी ९६२.८ मी मी 

हवेची गुर्णवत्ता  ९ तथाने 

२४ िासांचे नमनुे 

३ मस्हने आठवि्याि 

िोनिा (मायक्रोग्रॅम  

घन.मी.) 

पी. एम. १० िें द्रीय प्रिषूण वनयांिण मांडळाच्या मानिानसुार 

मयाििते पी. एम. २.५ 

सल्फर  डायॉक्साईड 

नायरोजन  

ऑक्साइड्स 
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पर्ायवरण गुणधमय देखरेख वारांवारता घटक मनरीक्षर्ण 

पाणी गुणवत्ता 

(भूजल आशण 

पृष्ठजल) 

 

हांगामात एििा (११ 

वठिाणी) (भौवति, 

रासायवनि आवण 

जवैिि घटि) 

पी. एच ई. िोलाय, पाण्याची िावठण्य पातळी ि 

पाण्यातील घन पिाथि िगळता सिि घटि 

मायाििचे्या आत आहते. 

टी डी.एस. 

वस. ओ. डी. बी. 

ओ. डी. 

ई. िोलाय 

माती गुणवत्ता 

 

हगंामाि एकिा ८ 

स्ठकार्ी  

 

मािी प्रकार आस्र् 

पोि, भौस्िकी-

रासायस्नक गरु्धमण 

िाळी ते तपविरी वचिणमाती चाांगली पाणी 

धारण क्षमता आह,े हिेी मटेल प्रिषूणाचे लक्षण  

आढळले नाही.. 

ध्वनी तीव्रता हगंामाि एकिा ९ 

स्ठकार्ी (िीर्ी मध्ये 

ध्वनी पािळी (अ) 

वििसा ४६.१ - ६५ .७ 

रािी  40.1-61.8 

िममनीचा वापर  जवमनीच्या 

अभ्यासासाठी 

प्रोजके्ट क्षेिािर 

एििा भटे      

मावहती आवण जमीन 

िापर िगीिरण 

र्हुिांश जमीन कृषी जमीन  

 

भूशवज्ञान व 

हैड्रोिओलॉमि 

 

अभ्यास काळाि 

एकिा 

 

प्रोजके्ट क्षेिाचे 

भवूिज्ञान ि 

हायड्रोलॉवज 

बेसाल्टीि लाव्हा प्रिाहाांमळेु, डेक्िन रॅप िरील 

भजूल मखुत्ि ेिअेथेरेड ि फॅ्रक्चडि  भागाखाली ५-

१०  मी. खोलीिर आढळते. गाळाची माती फार 

थोड्या प्रमाणात आढळते.    

जैशवक  पर्ायवरर्ण 

 

१० स्कमी विजचे्या 

अभ्यास क्षेिात     

वनतपिी ि प्रास्र्  

ची मावहती गोळा 

िरण.े 

बाभळू, ल िंब, तरवड, काशीद, ताम्रविांबी, िड, 

वपांपळ,  उांबर .       

िडेा राघ,ू खाटीि, मनैा, ब्राह्मणी मनैा, पोपट ई.   

सामामिक-

आमथयक  

पररशस्थती  

 

१० स्कमी विजचे्या 

अभ्यास क्षेिात     

सामावजि-आवथिि 

मावहती गोळा िरण.े 

तवच्छिेच्या ससु्वधा असमाधानकारक आहिे, 

वीज परुवठा ससु्वधा जवळजवळ सिि गािात  

उपलब्ध आहते, पार्ी परुवठा आह,े प्राथस्मक 

आरोग्य कें द्र आस्र् उप कें द्र प्राथस्मक आरोग्य 

उपलब्ध आह.े  
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६. पर्ायवरर्णाांवर  होर्णारे अपेमक्षत पररर्णाम 

तक्ता ४: अपेमक्षत पररर्णाम 

पर्ायवरर्णमवर्र्क पैलू अपेशित पररणाम 

वारू्   पर्ायवरण िनस्पती सषृ्टी ि प्राणी सषृ्टी याांिर प्रभाि, मातीिर प्रभाि, सभोितालच्या 

जनजीिनािर प्रभाि 

पार्णी पर्ायवरर्ण जवमनीिरून होणाऱ्या साांडपाण्याच्या  वनस्तरणाचा प्रभाि  

प्रिल्पातील साांडपाणी आवण वनक्षावलत द्रािणाचा(वलचेड) पषृ्ठजलािर आवण 

भजूलािर होणारा प्रभाि 

घनकचरा पाण्याच्या गणुित्तिेर प्रभाि 

जनजीिन स्िास््यािर सांििेनात्मि प्रभाि  

िनस्पती सषृ्टी ि प्राणी सषृ्टी याांिर प्रभाि 

िैमवक पर्ायवरर्ण िारखान्यातनू िोणताही प्रिारचे  साांडपाणी, ि इतर प्रिवूषत पाणी बाहरे सोडले 

जाणार नाही. हररत पट्टा वििवसत िरण्यात येईल   

सामाशजक पर्ायवरण पायाभिू ससु्वधा स्वकास संिभाणि शकै्षस्र्क पातळी, आरोग्य ससु्वधा इ. क्षेिाचा 

स्वकास होईल 

आशथयक पर्ायवरण महसलूी उत्पन्न म्हर्नू प्रिशे आस्र् िशेािील अथणव्यवतथेवर सकारात्मक पररर्ाम. 

ध्वनी   पर्ायवरण िनिीवनावर सांवेदनात्मक प्रभाव 

 

७. पर्ायवरर्ण मनरीक्षर्ण व देखरेख कार्यिम  

तक्ता ५: पर्ायवरर्ण मनरीक्षर्ण व देखरेख कार्यिम 

पर्ायवरण पैलू घटक वारांवारता पद्धती 

स्पण्याचे पार्ी 

 

वपझोमवेरि िले पाणी परीक्षण  ि 

िारखान्यातील वपण्याच्या       

पाण्याच्या गणुित्तचेे परीक्षण. 

मावसि, विवतय पक्ष 

लॅबोरेटरी वनरीक्षण 

आय. एस. 

१०५००:२०१२  

औद्योस्गक वापराचे  

पार्ी 

पाण्याचे सििसामान्य मानिे मावसि, विवतय पक्ष 

लॅबोरेटरी वनरीक्षण 

मानि पद्धती नसुार 

औद्योस्गक 

सांिपार्ी 

महाराष्ट्र प्रिषूण वनयांिण 

मांडळाच्या वनििेानसुार 

मावसि, विवतय  लॅबोरेटरी 

वनरीक्षण  

मानक पद्धिी नसुार 
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हवा 

 

अस्िररक्त मापििं, महाराष्ट्र प्रिषूर् 

स्नयंिर् मिंळ नसुार 

िारखाना ि पररसरातील  

िोन-तीन वठिाणी हिचेे 

परीक्षण िरािे 

आ एस :  ५१८२ 

कामाची जागा 

िखेरेख 

ध्वनी, व्हीओसी, िापमान पािळी मावसि, विवतय लॅबोरेटरी 

वनरीक्षण  

- 

वचमणी  परीक्षण 

 

अवतररक्त मापिांड, ि  महाराष्ट्र 

प्रिषूण वनयांिण मांडळ आवण 

वनिडणिू आयोगाने आििेािरून 

मास्सक ३ पक्षाची िखेरेख 

 

आ एस:  ५१८२. 

ध्िनी परीक्षण  िेस्सर्ल ध्िनी पािळी 

 

मावसि, विवतय पक्ष 

लॅबोरेटरी वनरीक्षण 

मावसि 

आरोग्य 

िपासर्ी  

िारखाना िायिा ि इतर ि 

िदै्यिीय तरतिुी (रोजगारा पिूी ि 

नांतर). 

प्रकल्प िायि काळाि 

वास्षणक. 

-- 

  

८. पर्ायवरण व्र्वस्थापन र्ोजना  

प्रिल्पामळेु होणाऱ्या पररणामाांचा प्रभाि िमी िरण्यासाठी खालील उपाय योजना िरण्यात येतील   

तक्ता ६: मवमवध पर्ायवरर्णमवर्र्क पररर्णामाांच्र्ा उपार् र्ोिना 

पर्ायवरर्ण मवशेर्ता उपार्र्ोिना 

हवा प्रदूर्र्णाच्र्ा  

उपार्ोिना 
 धवूलिणाांच्या उत्सजणनासाठी ईएसपी ि िटे स्क्रबर  िणे्याि येईल. 

 संपरू्ण प्रस्िया रं्ि स्तथिीि चालस्वली जाईल जरे्केरुन व्हीओसी उत्सजणन कमी होण्याची 

शक्यिा टाळिा येईल. 

 सवण िी.जी. सेट वनिडीच्या प्रसांगी िापरले जातील. 

 र्ॉयलर आस्र् िीजी ला परेुशी तटॅकची उंची प्रिान केली जाईल 

प्रदूमर्त पाण्र्ाचे 

व्र्वस्थापन 
 प्रस्तावित आसिानी "वझरो वलवक्िड वडस्चाजि" तांिज्ञानािर आधाररत असेल. 

 एकूर् स्पेंटिॉि  ~ ४५० घन मी.  असेल ि त्यासाठी र्ायोगसॅ आस्र् त्यानंिर मल्टी-

इफेक्ट र्ाष्ट्पीभवन (एमईई) ि र्ायो कम्पोटींगचे पालन केले जािे.  
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 साखर िारखान्यातनू वनघणाऱ्या प्रिवूषत पाण्यािर  ई. टी. पी. मधनू प्रवक्रया  िेली  

जाईल  ि प्रवक्रया िेल्यानांतर पाणी िारखाण्यातील हररतपट्टा वििासासाठी ि 

वसांचनासाठी िापरले जाईल. साांडपाण्याचे िोषखडया द्वारे वनयांिण िेले जाईल. 

ध्वनी प्रदूषण 

व्र्वस्थापन 

 

 ध्िनी प्रिषूणाला आळा बसण्यासाठी सिि प्रवक्रया बांविस्त जागते िेला जाईल 

 सांचाांना ध्िवनवनयांिण आिरण प्रिान िेले जाईल. 

 िारखान्याभोिती हररत पट््टयाचा वििास िेला जाईल, ज्यामळेु ध्िनी प्रिषूणास आळा  

बसण्यास मित होईल. 

दुगंधीचे व्र्वस्थापर्ण    उत्तम िायि पद्धती व्यिस्थापान िरून िगुधं वनयांिीत िेला जाईल.   

 विण्िना िरम्यान तापमान वनयांिीत िरून यीस्ट चे वनष्ट्िायि िींिा मतृ  होण ेटाळले जाईल.  

 िुजिणाऱ्या सकु्षमजीिाांची गटाराांमध्ये होणारी िाढ िळेोिळेी वनयांिण िेली जाईल ि 

त्यासाठी जवैिि रासायनाांचा िापर िेला जाईल.   

घन आमर्ण घातक 

कचरा व्र्वस्थापन 
 अिविष्ट तेल / घाति िचरा फार िमी प्रमाणात असेल ि तो इांधन म्हणनू बॉयलर मध्य े

िापरला जाईल. 

 सी. पी. य ूमधनू वनघणारा गाळ तसेच घनिचरा घाति नसल्याने खत म्हणनू उपयोगात येईल. 

वाितूक व्र्वस्थापन 

 

 धळुी िणाांचे उतसजिन िमी िरण्यासाठी िाहतिू उपिरणाांना आच्छािन िेले जाईल. 

 चाांगली िाहतिू व्यिस्थापन प्रणाली वििवसत आवण वतची अांमलबजािणी िेली जाईल. 

ग्रीन बेलट मवकास / 

वृक्षारोपर्ण 

िें द्रीय प्रिषूण वनयांिण मांडळाने (सीपीसीबी) वनधािररत िेलेल्या वनयमानसुार िकृ्षारोपण िेले 

जाईल. 

व्र्वसाईक पर्ायवर्णीर् 

जबाबदारी 

रु ३.४१ िोटी रुपयाांची तरतिू  (एिूण प्रिल्प खचािच्या १.५ %) येत्या ३ िषांत सामाजीि 

पयाििरणीय जबाबिारी अांतगित (िॉपोरेट  एवन्िरॉन्मेंटल  रेस्पॉवन्सवबवलटी ) िेली  जाईल. 

व्र्ावसाशर्क आरोग्र् 

आशण सुरशितता 

 

 िामगाराांच्या आरोग्याची िळेोिळेी तपासणी िरण्यास िारखाना िटीबद्ध आह.े  

 िारखाना चाल ूअसताना सिि सरुक्षा वनयमाांचे पालन िेले जाईल.  

 सिि सरुक्षा वनयमाांची िळेोिळेी िायििाळा घतेली जाईल.   

 सिि िमिचाऱ्याांना स्ियां रक्षि उपिरणे विली जातील.   
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पयाििणीय प्रभाि मलू्याांिन - कार्यकारी साराांश 

श्री लक्ष्मी नरमसांह शुगसय एल.एल.पी. 

 

प्रस्तावित ४५ विलो वलटर प्रवत विन मळी/ऊसाच्या रसािर  आधाररत आसिानी / इथनॉल प्रिल्प ि 

२० मेगािॅट सहिीज वनवमिती  प्रिल्प  आमडापरू, ता. & वजल्हा. परभणी, महाराष्ट्र 
 

 

९. पर्ायवरर्ण व्र्वस्थापन खचय 

 तक्ता ७: पयाििरण व्यिस्थापन खचि 

ि. वर्णयन भाांडवली शकां मत (लाख रुपरे्) आवती खचय (लाख रुपरे्) 

१. वाय ूप्रिषूर् स्नयंिर् ६.३ ०.०१ 

२. साखर ईटीपी १.५ ०.०५ 

३. घन कचरा व्यवतथापन ०.०५ ०.०५ 

४. पयाणवरर् स्नरीक्षर् आस्र् व्यवतथापन ०.०५  ०.०३   

५. पािसाच्या पाण्याचे व्यिस्थापन   ०.१५ ०.०५ 

६. व्यावसास्यक आरोग्य ०.०५ ०.०५ 

७. हररत पट््टयाच्या स्वकास ०.२ ०.०५ 

 एकूर् ८.३ ०.२९ 

 

१०. मनष्कर्य व प्रकलपाचे फार्दे 

 वनयोवजत िारखान्याच्या विस्तारणामळेु िारखान्यास आवथिि वस्थरता वमळेल ि त्याचे प्रत्यक्ष ि अप्रत्यक्ष फायि े

पररसरातील लोिाांना होतील. 

 ऊजचे्या संवधणन आस्र् पररचालन मलू्याि झालेली घट त्यामळेु ऑपरेिनचा नफा िाढतो. 

 सहिीज वनवमितीमळेु र्गसॅच्या सरुस्क्षि साठवर् आस्र् िेल्हिेाटीिरचा खचण वाचस्विो. 

 िारखान्यामळेु पररसरातील लोिाांना रोजगाराच्या सांधी उपलब्ध होतील.  

 व्यापारी के्षिात िाढ होऊन त्यास सांलग्न व्यिसायाांमध्ये िाढ होईल. 

 िारखान्यामळेु िोणत्याही प्रिारचे पयाििरणाचे प्रिषूण होणार नाही, याची िाळजी िारखान्याचे व्यिथापन घईेल.  

 िारखान्यामळेु िोणत्याही  प्रिारची िनस्पती ि प्राणी याांची  हानी अपेवक्षत नाही 

 वनयोवजत िारखाना विस्तारण्यासाठी अत्याधवुनि प्रिषूण वनयांिण उपिरणाांचा िापर िरण्याचे योवजले आह.े 

 विद्यमान ि वनयोवजत िारखान्याच्या विस्तार पयाििरण परूि होईल यासाठी सिोतोपरी प्रयत्न िेले जातील. 

 पयाििरणाचे धोिे  टाळण्यासाठी ियैवक्ति सांरक्षि उपिरण,े सरुके्षची खबरिारी, आणीबाणी योजना आवण 

आपत्ती व्यिस्थापन योजना िेली जाईल. 


