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कार्ाकारी सारािंि  
१. परिचय   

साखरकारखान्र्ाच्र्ा व्र्वस्थापनाने १९९१ - १९९२ मध्र् ेबार्ो-स्टील तिंिज्ञानावर आधाररत  जकण्वन 

आजण वातावरणीर् ऊधापातन पद्धतीवर एक ३० जकलो जलटर प्रजत जदन आसवनीची स्थापना केली  निंतर 

२००८ मध्र् ेइथेनॉल जनजमातीसाठी इिंधन ग्रेड इथेनॉल उत्पादनासाठी अल्कोहोल जडहार्डे्रिन  २० जकलो 

जलटेर क्षमतेचा नवीन प्रकलप् सरुु केला.कारखान्र्ाच्र्ा व्र्वस्थापनाने आधजुनक तिंिज्ञानाचा वापर करून 

आसवनीची क्षमता ६० जकलो जलटर  प्रजत जदन वाढजवण्र्ाचा जनणार् घेतला आह.े वाढीव क्षमतेची 

आसवनी साखर कारखान्र्ाच्र्ा आवारात, सध्र्ा अजस्तत्वात असलेल्र्ा आसवनी र्जुनटच्र्ा िेिारी 

स्थापन केली िाईल.  

 
२. प्रकल्प स्थान 

जवद्यमान साखर कारखाना गट क्र. २३७ , २३८ , २३९ , २४० , २४१ , २४२  बाभळुगाव, ता. 

बासमथनगर, जिल्हा जहिंगोली, महाराष्ट्र र्ेथे जस्थत आह.े प्रस्ताजवत जडजस्टलरी र्जुनट समदु्र सपाटी पासनू 

३९५ मी उिंचीवर आह ेतसेच भौगोजलकदृष््टर्ा १९0१६' ५३ .१०" उत्तर   आजण ७७0८'१४.६०" पवूा वर 

जस्थत आह.े  सिंपणूा आसवनीची / इथनॉल पलािंट प्रकल्प जवस्तार जवद्यमान कारखाना पररसरातील असेल. 

प्रस्ताजवत जवस्तार अथाात जवद्यमान आसवानी र्जुनटच्र्ा िेिारी, ३०  जकलो जलटर   वाढीव आसवनी 

अजतररक्त स्थापना केली िाईल. साइट ग्रामीण भागात जस्थत आह.े प्रोिेक्ट साइटच्र्ा १०  जक.मी.च्र्ा 

प्रभावाच्र्ा क्षेिामध्र्े उष्ट्णकजटबिंधीर् ििंगले, बार्ोस्फीअर ररझव्हा, राष्ट्रीर् उद्याने, वन्र्िीव अभर्ारण्र् 

आजण कोरल फॉरमेिन ररझव्हा सारखे  पर्ाावणीर् सिंवेदनिील झोन नाहीत.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आकृती १: एमआरएसएसी नकाशावर प्रस्ताववत प्रकल्पाचे सामान्य स्थान दशशववणारा नकाशा 

 
Project location, 

village Babhulgaon 
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आिृती २: सीमा वनिेशाांिाांसह प्रिलप साइटची गूगल  प्रवतमा 
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आकृती ३: प्रकल्प लेआउट 
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३. प्रकल्पाची मुख्य वैशिष््टये 

तक्ता १: प्रकल्पाची आशण पयााविणशवषयक सशंिप्त माशिती  

वणशन   घटि 

उत्पादने आसवानी: ३०  ते ६०जकलो जलटर प्रजत जदन  (आर.एस/एए/ ई.एन.ए/ इथॅनॉल)  

मळीची  गरि जवद्यमान  

सी मळी: ३२, ४००  मजेरक टन प्रजत वषा   

ह ेिनु्र्ा जडजस्टलरीसाठी जवद्यमान आह े

प्रस्ताजवत 

बी-हवेी मळी: प्रजत वषा ३३, ४७५  म.ेटन 

सी मळी: प्रजत वषा ११३१०  मजेरक टन 

हिंगामात  उसाचा रस उसाचा रस: वषााकाठी १ ,०० ,०००  म.ेटन  

कामकािाचे जदवस ३३०  जदवस     

पाण्याची आवश्यकता  जवद्यमान साखर :  ३७११३   मी३/ जदन  (एकूण औद्योजगक गरि  ३६५७  मी३/ जदन  

+ घरगतुी मी३/ जदन   

जवद्यमान आसवनी  ३५५  मी३/ जदन  

प्रस्ताजवत आसवनी २४५  मी३/ जदन  (२४०  मी३/ जदन  + ५ मी३/ जदन  अजतररक्त 

घरगतुी आवश्र्कता) 

पाणी स्रोत कालवा पाणी 

बॉर्लर 

टर्ाशइन जनरेटर 

जवद्यमान जडजस्टलरी: जवद्यमान जडजस्टलरीसाठी स्वतिंि बॉर्लर नाही, साखर 

कारखान्र्ाकडून वाफ घतेली िाते  

जवद्यमान साखर आजण सहवीि जनजमातीबॉर्लर : १००  टन प्रजत तास  

टीिी १८  मगेावटॅ 

प्रस्ताजवत आसवानी  टी. िी १.०  मगेावटॅसह १२  टन प्रजत तास इजन्सनरेिन  बॉर्लर 

विझले जनरेटर जवद्यमान डीिी २५० केव्हीए 

इधंन  

 

जवद्यमान िगुर बॉर्लर 

बगसॅ: ३६  टन प्रजत तास  

प्रस्ताजवत  आसवनी  बॉर्लरसाठी 

बॅगसे २.२ टन प्रजत तास   

स्पेंट वॉि १.५  टन प्रजत तास  

कोळसा: १  टन प्रजत तास 

वाफ जवद्यमान साखर कारखान्र्ाची  वाफेची आवश्र्कता: ६५  टीपीएच 

सध्र्ाची आसवनीच्र्ा वाफेची  आवश्र्कता: ७.५  टीपीएच 

प्रस्ताजवत आसवनीच्र्ा वाफेची  आवश्र्कता: ८  टीपीएच  

वीिचेी  आवश्र्कता जवद्यमान आसवनी : ०.५ मगेावटॅ 

प्रस्ताजवत आसवनी : ०.७  मगेावटॅ 

एकूण प्रदजूषत पाणी  जवद्यमान साखर २५२ .५   मी३/जदन  

सहवास बॉर्लर ३०   मी३/जदन  
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वणशन   घटि 

जवद्यमान आसवनी मधनू जनघणाऱ्र्ा प्रदजूषत २४४.०मी३/जदन पाण्र्ावर एम.ई.ई., बार्ो-

किं पोजस्टिंग माध्र्मातनू  प्रजक्रर्ा  केली  िाईल. 

प्रस्ताजवत आसवनी मधनू जनघणाऱ्र्ा स्पेंटवॉि वर २६६  मी३/जदन  वर मजल्ट इफेक्ट  

इव्हपॅोरेटर व  त्र्ानिंतर इजन्सनरेिन  बॉर्लर द्वारे  प्रजक्रर्ा केली िाईल. 

राख विद्यमान 

जवद्यमान  बॉर्लरकडून बगसॅ राखः १७ .५  टन प्रजत तास  

र्ीस्ट गाळ: २-३  टन प्रजत तास 

प्रस्तावित 

बगसॅ राख: १ टन प्रजत तास 

स्पेंट वॉि वॉि राखः ५  टन प्रजत तास 

कोळिाची राख ८.४  टन प्रजत तास 

र्ीस्ट गाळ: २ -३  टन प्रजत तास  

वार् ूप्रदषूण जनर्िंिक 

उपार् 

जवद्यमान स्टॅक उिंची ७६ मीटर तसेच इलेकरोस्टॅटीक प्रेजसजपटेटर ह ेवार्ू प्रदषूण 

जनर्िंिक  बसवलेले आह.े  

प्रस्ताजवत आसवनीसाठी वटेस्क्रबर जकिं वा इलेक्रोस्टॅजटक प्रीपेटीटरसह  ह ेवार् ूप्रदषूण 

जनर्िंिक  बसवले िाईल तसेच  स्टॅकची उिंची 42 मीटर एवढी प्रस्ताजवत केली आह े

मनषु्ट्र् बळ ८० 

एकूण प्रकल्प खचा ६३.५७  करोड 

पर्ाावरण व्र्वस्थापनाचा     

भािंडवली  खचा 

३.०८  करोड 

 
 
 
 

४. प्रविर्या 

 

आसिानी  

अल्कोहोल उत्पादनात मय्तयतख लालील वदलेल्या टपपर्ािंचा समावशे आह.े 

 मळी परुवठा व त्र्ाचे विन करण े

 मळी मध्र्े र्ोग्र् प्रमाणात पाणी जमसळण े 

 र्ीस्ट च्र्ा मदतीने आिंबवण े  

 ऊधशपातन प्रवियेतनू अल्कोहोल  
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आिृती ४: आसिानी  प्रविर्या िवशसविर्णारे वचत्र 

५. पयााविणशवषयक वणान 

प्रकल्प पररसरातील जवजवध पर्ाावरणीर् घटकािंचा नोव्हबेिंर २०२० ते िानेवारी २०२१ या कालावधीचा अभ्यास केला 

गलेा. पर्ाावरणाच्र्ा  मलूभतू अध्ययनासाठी पर्ाावरण वन,आजण िलवार् ूमिंिालर्ाने  जदलेली  मागशदशशक तत्त्व,े तांविक 

ई.आय.ए मागशदशशक तत्व ेर्ािंचे मागादिान घेतले.  

तक्ता २: पर्यासिरर्ण वनरीक्षर्णाचे वनरीक्षर्ण 

पयााविण 

गुणधमा 

िेखरेख िारांिारता घटक वनरीक्षर्ण 

िवामानिास्त्र 

 

मायिोप्रोसेसर 

आधाररत हवामान 

वनरीक्षण स्टेशन 

सतत ताशी रेकॉवििं 

वाऱ्याची वदशा पजिमसे, पवूसे  व  ईिान्र् 

कमाल तापमान सवााजधक नोंद ४६.७0 से.   

जकमान  तापमान. वकमान नोंद  ५0 से.   

सापेक्ष आद्राता २२ - ८२  % 
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पयााविण 

गुणधमा 

िेखरेख िारांिारता घटक वनरीक्षर्ण 

 पर्जर्ान्र् माजसक एकूण वाजषाक सरासरी ९२४ .८  मी. 

मी.    

हिेची गुर्णित्ता  ९ स्थाने 

२४ तासांचे नमन्े 

३ मवहने 

आठवि्यात दोनदा 

(मार्क्रोग्रॅम  

घन.मी.) 

पी. एम. १० कें द्रीर् प्रदषूण जनर्िंिण मिंडळाच्र्ा 

मानकानसुार मर्ाादते पी. एम. २.५ 

सल्फर  डार्ॉक्साईड 

नार्रोिन  

ऑक्साइड्स 

पाणी गुणवत्ता 

(भूजल आशण 

पृष्ठजल) 

 

हिंगामात एकदा (१० 

जठकाणी) (भौजतक, 

रासार्जनक आजण 

िजैवक घटक) 

पी. एच ई. कोलार्, पाण्र्ाची काजठण्र् पातळी व 

पाण्र्ातील घन पदाथा वगळता सवा घटक 

मार्ाादचे्र्ा आत आहते. 

टी डी.एस. 

जस. ओ. डी. बी. ओ. 

डी. 

ई. कोलार् 

माती गुणवत्ता 

 

हगंामात एकदा ८ 

वठकाणी  

 

माती प्रकार आवण 

पोत, भौवतकी-

रासायवनक गण्धमश 

काळी ते तपजकरी जचकणमाती चािंगली पाणी 

धारण क्षमता आह,े हवेी मटेल प्रदषूणाचे 

लक्षण  आढळले नाही.. 

ध्िनी तीव्रता हगंामात एकदा ९ 

वठकाणी [िीर्ी (अ) 

मध्ये ध्वनी पातळी] 

जदवसा जदवसः ५० .६ -६२ .८  डीबी (ए) 

रािी  रािी: ३७ .६  - ५१ .५  डीबी (ए)  

िवमनीचा िापर  िजमनीच्र्ा 

अभ्र्ासासाठी 

प्रोिके्ट क्षेिावर 

एकदा भटे      

माजहती आजण िमीन 

वापर वगीकरण 

र्हुतांश जमीन कृषी जमीन  

 

भूगभसशास्त्र  व  

िलविज्ञान 

 

अभ्यास काळात 

एकदा 

 

प्रोिके्ट क्षेिाचे 

भजूवज्ञान व िलजवज्ञान 

बेसाल्टीक लाव्हा प्रवाहािंमळेु, डेक्कन रॅप 

वरील भिूल मखुत्व े वअेथेरेड व फॅ्रक्चडा  

भागाखाली ५-१०  मी. खोलीवर आढळते. 

गाळाची माती फार थोड्र्ा प्रमाणात 

आढळते.    

जैशवक  

पर्यासिरर्ण 

 

१० वकमी जििचे्र्ा 

अभ्यास क्षेिात     

वनस्पती व प्रावण  

ची माजहती गोळा 

करण.े 

बाभळू, जलिंब, तरवड, कािीद, ताम्रजििंबी, 

वड, जपिंपळ, उिंबर .       

वडेा राघ,ू खाटीक, मनैा, ब्राह्मणी मनैा, पोपट 

ई.   

सामाविि-

आवथसि  

परिशस्थती  

१० वकमी जििचे्र्ा 

अभ्यास क्षेिात     

सामाजिक-आजथाक 

माजहती गोळा करण.े 

स्वच्छतेच्या सव्वधा असमाधानकारक 

आहते, वीज पर्वठा सव्वधा जवळजवळ 

सवा गावात  उपलब्ध आहते, पाणी पर्वठा 
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पयााविण 

गुणधमा 

िेखरेख िारांिारता घटक वनरीक्षर्ण 

 आह,े प्राथवमक आरोग्य कें द्र आवण उप कें द्र 

प्राथवमक आरोग्य उपलब्ध आह.े  

 

६. पर्यासिरर्णाांिर  होर्णारे अपेवक्षत पररर्णाम 

तक्ता ३: अपेवक्षत पररर्णाम 

पर्यासिरर्णविर्र्यि पैलू अपेशित परिणाम 

िारू्य   पयााविण वनस्पती सषृ्टी व प्राणी सषृ्टी र्ािंवर प्रभाव, मातीवर प्रभाव, सभोवतालच्र्ा 

िनिीवनावर प्रभाव 

पार्णी पर्यासिरर्ण िजमनीवरून होणाऱ्र्ा सािंडपाण्र्ाच्र्ा  जनस्तरणाचा प्रभाव  

प्रकल्पातील सािंडपाणी आजण जनक्षाजलत द्रावणाचा(जलचेट) पषृ्ठिलावर आजण 

भिूलावर होणारा प्रभाव 

घनिचरा पाण्र्ाच्र्ा गणुवत्तवेर प्रभाव 

िनिीवन स्वास््र्ावर सिंवदेनात्मक प्रभाव  

वनस्पती सषृ्टी व प्राणी सषृ्टी र्ािंवर प्रभाव 

िैविि पर्यासिरर्ण कारखान्र्ातनू कोणताही प्रकारचे  सािंडपाणी, व इतर प्रदजूषत पाणी बाहरे सोडले 

िाणार नाही. हररत पट्टा जवकजसत करण्र्ात र्ेईल   

सामाशजक पयााविण पायाभतू सव्वधा ववकास संदभाशत शकै्षवणक पातळी, आरोग्य सव्वधा इ. क्षेिाचा 

ववकास होईल 

आशथाक पयााविण महसलूी उत्पन्न म्हणनू प्रदशे आवण दशेातील अथशव्यवस्थेवर सकारात्मक पररणाम. 

ध्िनी   पयााविण िनिीवनावर सिंवदेनात्मक प्रभाव 

 

७. पर्यासिरर्ण वनरीक्षर्ण ि िेखरेख िार्यसिम  

तक्ता ४: पर्यासिरर्ण वनरीक्षर्ण ि िेखरेख िार्यसिम 

पयााविण पैलू घटक वािंवािता पद्धती 

वपण्याचे पाणी 

 

जपझोमजेरक वले पाणी परीक्षण  व 

कारखान्र्ातील जपण्र्ाच्र्ा       

पाण्र्ाच्र्ा गणुवत्तचेे परीक्षण. 

माजसक, जिजतर् पक्ष 

लॅबोरेटरी जनरीक्षण 

आर्. एस. 

१०५००:२०१२  

औद्योवगक वापराचे  

पाणी 

पाण्र्ाचे सवासामान्र् मानके माजसक, जिजतर् पक्ष 

लॅबोरेटरी जनरीक्षण 

मानक पद्धती नसुार 

औद्योवगक 

सांिपाणी 

महाराष्ट्र प्रदषूण जनर्िंिण मिंडळाच्र्ा 

जनदिेानसुार 

माजसक, जिजतर्  लॅबोरेटरी 

जनरीक्षण  

मानक पद्धती नसुार 

हवा 

 

अवतररक्त मापदिं, महाराष्ट्र प्रदषूण 

वनयंिण मिंळ नसुार 

कारखाना व पररसरातील  

दोन-तीन जठकाणी हवचेे 

परीक्षण करावे 

आ एस :  ५१८२ 
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पयााविण पैलू घटक वािंवािता पद्धती 

कामाची जागा 

दलेरेल 

ध्वनी, व्हीओसी, तापमान पातळी माजसक, जिजतर् लॅबोरेटरी 

जनरीक्षण  

- 

जचमणी  परीक्षण 

 

अजतररक्त मापदिंड, व  महाराष्ट्र 

प्रदषूण जनर्िंिण मिंडळ आजण 

जनवडणकू आर्ोगाने आदिेावरून 

मावसक ३ पक्षाची दलेरेल 

 

आ एस:  ५१८२. 

ध्वनी परीक्षण  ध्वनी पातळी (िेवसर्ल) 

 

माजसक, जिजतर् पक्ष 

लॅबोरेटरी जनरीक्षण 

माजसक 

आरोग्य 

तपासणी  

कारखाना कार्दा व इतर व 

वदै्यकीर् तरतदुी (रोिगारा पवूी व 

निंतर). 

प्रकल्प कार्ा काळात 

वावषशक. 

-- 

 

८. पयााविण व्यवस्थापन योजना  

प्रकल्पामळेु होणाऱ्र्ा पररणामािंचा प्रभाव कमी करण्र्ासाठी खालील उपार् र्ोिना करण्र्ात र्ेतील   

तक्ता ५: विविध पर्यासिरर्णविर्र्यि पररर्णामाांच्र्या उपार्य र्योिना 

पर्यासिरर्ण विशेर्ता उपार्यर्योिना 

हिा प्रिूर्र्णाच्र्या  

उपार्योिना 
 धजूलकणािंच्र्ा उत्सजशनासाठी ईएसपी व वटे स्क्रबर  दणे्यात येईल. 

 सवा र्िंिणा जह सवा बािनूी बिंद/ झाकलेली आह े त्र्ामळेु  व्हीओसी उत्सजशन कमी 

होण्याची शक्यता टाळता येईल. 

 सवश िी.जी. सेट जनकडीच्र्ा प्रसिंगी वापरले िातील. 

 र्ॉयलर आवण िीजी ला परे्शी जचमणीची उंची प्रदान केली जाईल 

प्रिूवर्त पाण्र्याचे 

व्र्यिस्थापन 
 प्रस्ताजवत आसवानी "जझरो जलजक्वड जडस्चािा" तिंिज्ञानावर आधाररत असेल. 

 जवद्यमान आसवनी मधनू जनघणाऱ्र्ा प्रदजूषत २४४.० मी३/जदन पाण्र्ावर एम.ई.ई., 

बार्ो-किं पोजस्टिंगसह माध्र्मातून  प्रजक्रर्ा  केली  िात.े 

 प्रस्ताजवत आसवनी मधनू जनघणाऱ्र्ा स्पेंटवॉि वर २६६ मी३/जदन वर मजल्ट इफेक्ट  

इव्हपॅोरेटर व  त्र्ानिंतर इजन्सनरेिन बॉर्लर द्वारे  प्रजक्रर्ा केली िाईल. 

 साखर कारखान्र्ातनू जनघणाऱ्र्ा प्रदजूषत पाण्र्ावर ई. टी. पी. मधनू प्रजक्रर्ा केली  

िाईल  व प्रजक्रर्ा केल्र्ानिंतर पाणी कारखाण्र्ातील हररतपट्टा जवकासासाठी व 

जसिंचनासाठी वापरले िाईल. सािंडपाण्र्ाचे िोषखडर्ा द्वारे जनर्िंिण केले िाईल. 

ध्वनी प्रदूषण 

व्र्यिस्थापन 

 

 ध्वनी प्रदषूणाला आळा बसण्र्ासाठी सवा प्रजक्रर्ा बिंजदस्त िागते केला िाईल 

 सिंचािंना ध्वजनजनर्िंिण आवरण प्रदान केले िाईल. 

 कारखान्र्ाभोवती हररत पट््टर्ाचा जवकास केला िाईल, र्जर्ामळेु ध्वनी प्रदषूणास 

आळा  बसण्र्ास मदत होईल. 

िुगंधीचे व्र्यिस्थापर्ण    उत्तम कार्ा पद्धती व्र्वस्थापान करून दगुधं जनर्िंिीत केला िाईल.   
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 जकण्वना दरम्र्ान तापमान जनर्िंिीत करून र्ीस्ट चे जनष्ट्कार्ा कींवा मतृ  होण ेटाळले 

िाईल.  

 कुिवणाऱ्र्ा सकु्षमिीवािंची गटारािंमध्र् ेहोणारी वाढ वळेोवेळी जनर्िंिण केली िाईल 

व त्र्ासाठी िजैवक रासार्नािंचा वापर केला िाईल.   

घन आवर्ण घाति 

िचरा व्र्यिस्थापन 
 अवजिष्ट तेल फार कमी प्रमाणात असेल.  अवजिष्ट तेल इिंधन म्हणनू बॉर्लर मध्र् े

वापरला िाईल. 

 सी. पी. र् ू मधनू जनघणारा गाळ तसेच घनकचरा घातक नसल्र्ाने खत म्हणनू 

उपर्ोगात र्ेईल. 

वाितूक व्यवस्थापन 

 
 धळुी कणािंचे उतसिान कमी करण्र्ासाठी वाहतकू उपकरणािंना आच्छादन केले 

िाईल. 

 चािंगली वाहतकू व्र्वस्थापन प्रणाली जवकजसत आजण जतची अिंमलबिावणी केली 

िाईल. 

ग्रीन बेलट वििास / 

िृक्षारोपर्ण 

कें द्रीर् प्रदषूण जनर्िंिण मिंडळाने (सीपीसीबी) जनधााररत केलेल्र्ा जनर्मानसुार वकृ्षारोपण 

केले िाईल. 

व्यवसाईक पर्यासिर्णीर्य 

जबाबदािी 

६४ लाख रुपर्ािंची तरतदू (एकूण प्रकल्प खचााच्र्ा १ %) र्ेत्र्ा ३ वषांत सामािीक 

पर्ाावरणीर् िबाबदारी अिंतगात (कॉपोरेट  एजन्वरॉन्मेंटल  रेस्पॉजन्सजबजलटी ) केली  

िाईल. 

व्यावसाशयक आिोग्य 

आशण सुिशितता 

 

 कामगारािंच्र्ा आरोग्र्ाची वळेोवळेी तपासणी करण्र्ास कारखाना कटीबद्ध आह.े  

 कारखाना चाल ूअसताना सवा सरुक्षा जनर्मािंचे पालन केले िाईल.  

 सवा सरुक्षा जनर्मािंची वळेोवळेी कार्ािाळा घतेली िाईल.   

 सवा कमाचाऱ्र्ािंना स्वर्िं रक्षक उपकरणे जदली िातील.   
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९. पर्यासिरर्ण व्र्यिस्थापन खचस 

 तक्ता ६: पर्यासिरर्ण व्र्यिस्थापन खचस 

ि. िर्णसन भांडवली शकंमत (लाख रुपये) आवती खचा (लाख रुपये) 

१. वाय ूप्रदषूण वनयंिण १५० २.५ 

२. किं डेन्सटें पॉजलजििंग र्जुनट १०० १.५ 

३. घन कचरा व्यवस्थापन - १.५   

४. पयाशवरण वनरीक्षण आवण व्यवस्थापन  ३ 

५. पावसाच्र्ा पाण्र्ाचे व्र्वस्थापन   ३० १.५ 

६. व्यावसावयक आरोग्य ३ ५ 

७. हररत पट््टर्ाच्र्ा ववकास २५ ८ 

 एकूण ३०८ २१.५ 

 

१०. वनष्िर्स ि प्रिलपाचे फार्यिे 

 जनर्ोजित आसवनीच्र्ा जवस्तारणामळेु कारखान्र्ास आजथाक जस्थरता जमळेल व त्र्ाचे प्रत्र्क्ष व अप्रत्र्क्ष फार्दे 

पररसरातील लोकािंना होतील. 

 ऊजचे्या संवधशन आवण पररचालन मलू्यात झालेली घट त्यामळे् ऑपरेिनचा नफा वाढतो. 

 कारखान्र्ामळेु पररसरातील लोकािंना रोिगाराच्र्ा सिंधी उपलब्ध होतील.  

 व्र्ापारी के्षिात वाढ होऊन त्र्ास सिंलग्न व्र्वसार्ािंमध्र्े वाढ होईल. 

 कारखान्र्ामळेु कोणत्र्ाही प्रकारचे पर्ाावरणाचे प्रदषूण होणार नाही, र्ाची काळिी कारखान्र्ाचे व्र्वथापन घईेल.  

 कारखान्र्ामळेु कोणत्र्ाही  प्रकारची वनस्पती व प्राणी र्ािंची  हानी अपेजक्षत नाही 

 जनर्ोजित कारखाना जवस्तारण्र्ासाठी अत्र्ाधजुनक प्रदषूण जनर्िंिण उपकरणािंचा वापर करण्र्ाचे र्ोजिले आह.े 

 जवद्यमान व जनर्ोजित कारखान्र्ाच्र्ा जवस्तार पर्ाावरण परूक होईल र्ासाठी सवोतोपरी प्रर्त्न केले िातील. 

 पर्ाावरणाचे धोके  टाळण्र्ासाठी वरै्जक्तक सिंरक्षक उपकरणे, सरुके्षची खबरदारी, आणीबाणी र्ोिना आजण आपत्ती 

व्र्वस्थापन र्ोिना केली िाईल. 


