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संि त गोषवारा 

1.0 पिरचय   

महारा  रा यासाठी जलद माग ने पवू कडून प चमेकडे जाणा या हदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे 

महारा  समृ ी महामाग या यश वी अंमलबजावणी ारे ए ेस वे कने टर या िवकासाची जबाबदारी 

(महारा  टेट रोड डे हलपमट कॉप रेशन िलिमटेड) MSRDC - सोपिव यात आली आहे. हदु दयस ाट 

बाळासाहेब ठाकरे महारा  समृ ी महामाग याला जोडणारा जालना ते नांदेड हा सव त मह वाचा आ थक 

कॉिरडॉर दवुा आहे, जो समृ ी कॉिरडॉरला जालना येथील हदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे महारा  समृ ी 

महामाग या जवळजवळ िव ततृ म यभागी  जोडतो. 

हा क प कॉिरडॉर तेलंगणा रा यातील हैदराबाद आिण महारा  रा यातील जालना यांना जोडणारा 

इकॉनॉिमक कॉिरडॉर (EC-23) चा एक भाग आहे. हदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे महारा  समृ ी महामाग 

@ Ch 352+500 येथे जाल याजवळ समृ ी महामाग येथे क प र ता सु  होतो. ०+००० नांदेड ते नांदेड 

देगलरू NH-161 @ Ch. 179+772 येथे येऊन िमळतो. 

सदर आखणीसाठी तयार कर यात येणारा पय वरण भाव मू यांकन अहवाल हा पय वरण आिण वन 

मं ालय, भारत सरकार यां या िदनांक 14 स टबर 2006 रोजी कािशत झाले या पय वरण भाव मू यांकन 

अिधसचूनेनसुार पिरिश ट  7 (फ) आिण ेणी ब-1 अंतगत येतो.  

यानुसार, हदु दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे महारा  समृ ी महामागला तािवत ए स ेसवे 

कने टरसाठी पय वरण भाव मू यांकन अ यास कर यासाठी संदभ अटी (टीओआर) िमळिव यासाठी अज 

पिरवेश (एमओईएफ आिण सीसी) पोटलवर सादर केला गेला आहे.. 11 जानेवारी 2022 रोजी झाले या रा य 

त  मू यमापन सिमती - 1 (एसईएसी--1) या 214 या बैठकीत आिण यानंतर एसईईआयएने 22 फे वुारी 

2022 या 238 या बैठकीत या क पाची िशफारस केली होती. िशफारशीनसुार, फाईल . एसआयए / 

एमएच /IND/70426/2021 नसुार क पाला टीओआर दे यात आला आहे 
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2.0  क पाचे थान 

तािवत क प र ता हा जालना ते नांदेड या तािवत समृ ी कने टरचे संरेखन – “ ीनिफ ड 

ए ेस वे” जालना येथे हद ू दयस ाट बाळासाहेब ठाकरे महारा  समृ ी महामाग CH 352+500 वर 

जालना येथून सु  होतो, जालना िज हा, परभणी िज हा आिण नांदेड िज हा या माग नैऋ य माग जातो आिण 

नांदेड – देगलरू हा रा ीय महामाग 161 वर समा त होतो.  तेलंगणा रा ीय महामाग मांक 161 CH 

32+000 येथे. क प कॉिरडॉरची एकूण लांबी 179.772 िकमी आहे. क पाची Google Earth इमेजरी 

आकृती 1 म ये दशिव या माणे आहे आिण आकृती 2 म ये दशिव या माणे क प साइट आिण अ यास 

े ाचा टोपोशीट नकाशा आहे. 

 

आकृती ं . 1: क प थान नकाशा 
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आकृती 2: क प थान आिण अ यास े ाचा टोपीशीट नकाशा 

87 गावातनू जाणा या तािवत र या या े ाचा व लांबीचा तपशील त ता ं . 1 म ये दे यात आला आहे.   

त ता ं .1: क प बािधत गावांतील लांबी व े ाचा तपशील 

अनु मांक िज़ हा तालुका गावं जमीन े  
(हे.आर.) 

िडझाईन चेनेज लांबी 
(िक.मी.) पासनू ते 

1 

जालना 
 

जालना 
 

पानश ा 24.82 0.000 2.500 2.500 
2 देवमतू  35.64 2.500 6.150 3.650 
3 गवळी पोखरी 3.92 6.150 6.550 0.400 
4 राममूत  26.43 6.550 9.220 2.670 
5 सधी काळेगाव 39.1 9.220 13.220 4.000 
6 सावरगाव हडप 15.77 13.220 14.800 1.580 
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अनु मांक िज़ हा तालुका गावं जमीन े  
(हे.आर.) 

िडझाईन चेनेज लांबी 
(िक.मी.) पासनू ते 

7 रामनगर 32.88 14.800 18.100 3.300 

8 
मौजपरुी 25.83 18.300 20.900 2.600 
धांडेगाव 26.69 20.900 23.580 2.680 

9 ख डेपरुी 17.62 23.580 25.310 1.730 
10 नसडगाव 23.56 25.310 27.680 2.370 
11 िहवड  19.65 27.680 29.750 2.070 
12 घोडेगाव 1.07 27.910 28.020 0.110 
13 ह ते पपळगाव 23.2 29.750 32.100 2.350 
14 शेवगा 25.82 32.100 34.700 2.600 
15 सारवडी (नेर) 13.27 34.700 36.000 1.300 
16 

परतरू 
 

वाघाडी 8.86 38.880 40.010 1.130 
17 एदलापरू 32.13 40.010 43.250 3.240 
18 वाटूर 26.59 43.250 45.930 2.680 
19 पपरखेड तफ गरड 22.08 45.930 48.200 2.270 
20 

मंठा 
 
 

वाई 28.67 36.000 38.880 2.880 
21 कधळी 52.16 48.200 53.400 5.200 
22 आवलगाव 14.2 53.400 54.800 1.400 
23 देवठाणा 11.29 54.800 55.940 1.140 
24 गेवराई 24.64 55.940 58.380 2.440 
25 आड  खारी 17.46 58.380 60.180 1.800 
26 हेलसवाडी 21.77 60.180 62.450 2.270 
27 लबेवडगाव 12.98 62.450 62.580 0.130 
28 पाटोदा ख.ु 25.93 62.580 63.050 0.470 
29 

परभणी 
 

सेल ू
 

जवळा िजवाजी 25.52 66.380 69.380 3.000 
30 िचकलठाणा ब.ु 30.86 69.380 71.650 2.270 
31 िचकलठाणा खु. 18.55 71.650 73.510 1.860 
32 रायपरू 36.18 73.510 77.100 3.590 
33 हातनूर 5.3 77.100 77.620 0.520 
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अनु मांक िज़ हा तालुका गावं जमीन े  
(हे.आर.) 

िडझाईन चेनेज लांबी 
(िक.मी.) पासनू ते 

34 वालरू 72.19 77.620 84.850 7.230 
35 गलुखंड 28.59 84.850 87.710 2.860 
36 तांदळुवाडी 21.18 87.710 89.900 2.190 
37 ह ा 20.85 89.900 91.980 2.080 
38 

जतरू 
 

मारवाडी 29.47 91.980 94.930 2.950 
39 कौसाडी 5.44 94.930 95.650 0.720 
40 

 

पपळगाव गायके 7.08 95.650 96.200 0.550 
41 कंुभारी 26.92 96.200 98.900 2.700 
42 

परभणी 
 

कंुभारी 13.6 98.900 100.270 98.900 
43 िड स 16 100.270 101.900 100.270 
44 आव  12.58 101.900 103.150 101.900 
45 टाकळी कंुभकण 63.13 103.150 109.490 103.150 
46 सनपुरी 16.27 109.490 111.150 109.490 
47 करडगाव 23.99 111.150 113.500 111.150 
48 धरणगाव 4.15 113.500 113.950 113.500 
49 साटला 14.06 113.950 115.350 113.950 
50 समसापरू 13.99 115.350 116.750 115.350 
51 धार 12.98 116.750 118.050 116.750 
52 दरुडी 3.75 118.050 118.420 118.050 
53 मरुांबा 17.21 118.420 120.150 118.420 
54 साबा 18.72 120.150 122.010 120.150 
55 नांदगाव ब.ु 16.24 122.010 123.650 122.010 
56 पंढरी आलापरू 8.83 123.650 124.520 123.650 
57 रहाटी 17.37 124.520 126.640 124.520 
58 नांदगाव ख.ु 11.31 126.640 127.750 126.640 
59 

पणू  
 

का ने वर 30.23 127.750 130.800 3.050 
60 संदलापरू 3.62 130.800 131.150 0.350 
61 पपळगाव बाळापरू 23.85 131.150 133.550 2.400 
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अनु मांक िज़ हा तालुका गावं जमीन े  
(हे.आर.) 

िडझाईन चेनेज लांबी 
(िक.मी.) पासनू ते 

62 ल मणनगर 17.12 133.550 135.250 1.700 
63 कौडगाव 13.55 135.250 136.550 1.300 
64 माटेगाव 22.23 136.550 138.850 2.300 
65 पणू  32.68 138.850 142.100 3.250 
66 आडगाव(लासीना) 25.37 142.100 144.650 2.550 
67 गौर 47.25 144.650 149.420 4.770 
68 न-हापरू 9.27 149.420 150.350 0.930 
69 पपळगाव िलखा 17.83 150.350 152.080 1.730 

70 
सो ना (तफ 
कवलगाव) 

0.57 152.080 152.150 0.070 

71 चांगेफळ 28.33 152.150 155.050 2.900 
72 आलेगाव 7.08 155.050 155.700 0.650 
73 कौलगाव 2.74 155.700 156.010 0.310 
74 आलेगाव 11.61 156.010 157.200 1.190 
75 पपरण 27.01 157.200 159.900 2.700 
76 

नांदेड 
 

नांदेड 
 

जैतापरू 2.89 159.900 160.210 0.310 
77 राहटी ब.ु 8.32 160.210 160.800 0.590 
78 नाळे वर 20.92 160.800 163.100 2.300 
79 पपळगाव कोरका 27.76 163.100 165.990 2.890 
80 बोरगाव तेलंग 5.74 165.990 166.550 0.560 
81 क हाळ 3.75 166.550 167.350 0.800 
82 िव णपुरुी 33.63 167.350 170.650 3.300 
83 पांगरी 26.66 170.650 173.410 2.760 
84 गुंडेगाव 9.19 173.410 174.480 1.070 
85 बाभुळगाव 27.62 174.480 177.300 2.820 
86 तु पा 15.25 177.300 178.810 1.510 
87 काकंदी तफ तु पा 8.99 178.810 179.722 0.912 

एकुण 1777.4183 
  

179.772 
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3.0 पिरयोजना िववरण 

तािवत क पाची ठळक वैिश े त ता ं . 2 म ये खालील माणे नमदू केलेली आहेत. 

त ता ं . 2: क पाची ठळक वैिश  े

1 तािवत एकूण लांबी 179. 772 िक. मी. 

2 रा य महारा  

3 
िज हा 

जालना, नांदेड आिण परभणी 
 

4 गावे तािवतआखणी र ता हा  87 गावांमधनू जाणार आहे 
5 भभूाग मु यतः साधा आिण काही िठकाणी वलनाचा आहे 
6 

भकंूपाचा िवभाग 
भारतीय माणक 1893 (भाग-1) : 2002 नसुार भकंूप वण े  -3 (म यम 
ती ता े ), 

7 
जिमन वापर 

क प आखणी सपाट देशातनू जात आहे. सदर आखणी या भागातनू 
जातो तो यापैकी काही भाग हा भाग शेत जमीिनचा आहे . 

8 
तािवत र याची ं दी 

तािवत र याची ं दी ही १००.०० मी असनू काही िठकाणी 
आव यतेनुसार जा तीची ं दी तािवत कर यात आली आहे. 

9 

भसंूपादनाचे एकूण े  

एकूण भसंूपादनः 1777.4 हे टर 
शासकीयजमीन:60.1हे टर 
खाजगी जमीन: 1717.3 हे टर 
वन जमीन: 0.0 हे टर 

10 मु य वाहनमाग 
( तािवत) 

तािवत च ाकार माग चा मु य वाहनमाग हा 3 + 3 मा गका असलेला 
िवभािजत वाहनमाग आहे. 

11 अनेक तरांचे रहदारी 
उ ाण पीयएूल 
(Interchange) 

एकूण 8 िठकाणी: 
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12 मोठे पलू
(Major Bridge) 

एकूण 22 िठकाणी 

13 लहान पलू  
(Minor Bridge) 

एकूण 38 िठकाणी 

14 उ ाण पलू
(Flyover) 

एकूण ३४ िठकाणी 

15 
छोटे व मोठे भुयारी माग  
(VUP/LVUP/SVUP) व 
र यावरील छेदमाग 

छोटे व मोठे भुयारी माग  
 VUP - 35 नग. 
LVUPs -136 सं या. 
VOPs - 14 सं या 

16 लोहमाग वरील उ ाण 
पलू 

2 िठकाणी 

17 बोगदे कोणताही नाही 
18 

छो ा व मोठया मो या 
35 नग बलॅ सग क हट आिण 78 नग बॉ स क हट35 बलॅ सग 
क हट आिण 78 बॉ स क हट 

19 
पावसाचे पाणी 
िजरव यासाठी केलेली 
यव था 

पावसाचे पाणी िजरव यासाठी करावयाची यव था आयआरसी या 
मागदशक सचूना (IRC: SP: 50-2013) आिण मं ालय पिरप क . 
NHAI/TIC/VIP Ref/ 2012 िदनांक 26 ऑ टोबर 2015 नसुार केली 
जाईल 

20 

पथकर क . 

या कॉिरडॉरसाठी लो ड लपू िस टीमचा अवलंब कर यात आला आहे 
या क पासाठी पथकर क े ही वेश व बाहेर पड या या िठकाणी ठेव यात 
आली आहेत. वेशा या िठकाणी वाहनाला वेश ितकीट िदले जाऊन 
वाहनाची न द केली जाईल व बाहेर पड या या िठकाणी  

वासा या अंतरा या आधारावर पथकर वसलू केला जाईल. यासाठी 
वेशा या िठकाणी व बाहेर नुय या िठकाणी 3.50 मी ं दीचे एकुण 2 व 

4.50 मी ं दीचे एकुण 2 मा गका तािवत केले या आहेत. 
21 बांधकाम कालावधी े 36 िमहन े
22 

रोजगार 
साधारणपणे 1800 रोजगार हे  बांधकामा दर यान आिण अंदाजे 80 र ता 
सु  झाले नंतर (पथकर क ासाठी). 
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23 क प बांधकामाची 
एकूण कमत 

13,456.46 कोटी 

24 एकूण भांडवली कमत 
(भसंूपादन व सेवा 
वाही या पनुवसन इ.सह) 

17565.40 कोटी 

25 भसंूपादन भरपाई योजना पिरिश ट 8 चा SIA-RAP अहवाल पहा 

आकृ ती ं 3. म ये तािवत आखणीचे ििवश ट काटछेदाची रचना दशिवलेली आह.े 

आकृती ं  3 :  तािवत आखणीचे िविश ट काटछेदाची रचना दशक नकाशे 

क प वेळाप क 
आिण कमत 

: पय वरण मजंरुी (ईसी) आिण इतर वैधािनक मा यता मजंरू झा यानंतर तािवत 
क प 36 िमह यां या आत पूण कर याचे ठरले आहे. क पाची अंदािजत 

कमत . 17565.40 कोटी असून तािवत क पातील पय वरण 
संर णासाठीची तरतदू ही 10.6 कोटी आहे. 
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ोत आव यकता : 
जमीन : तािवत क प एकूण े  1777.4 हे टर े ावर राबिवला जाईल, सदर 

जमीन आिण महारा  सरकार व महारा  रा य र ते िवकास महामडंळाकडून ही 
जमीन ता यात घेतली जात आहे. 

पाणी : कामगारांसाठी लागणा या पा याची आव यकता अंदाजे 81 ती घन मी/ ती 
िदन असेल ( हणजे 1800 कामगारांसाठी 45 ली. ती िदन). बांधकामादर यान 
िनम ण होणा या धिूल दषूणाचे माण कमी कर यासाठी आिण बांधकामासाठी 
1200 घन मी/ ती िदन  अितिर त पाणी आव यक असेल. गोदावरी 
नदीसार या पृ ठभागीय पा या या ोतांकडून, संबंिधत ािधकरणा या पवू 
संमतीने पाणी घेतले जाईल. 

वीज : जेथे वीज परुवठा उपल ध नाही तेथे एलएसडी डीजी संचाचा वापर हा बांधकाम 
करते वेळीस होईल, तसेच कामगारां या ता पुर या मु कामासाठी या िठकाणी 
केला जाईल. 

मनु यबळ : तािवत क पासाठी िनयोिजत मनु यबळ अंदाजे 1800 असेल. 

4.0 पय वरणाचे वणन 

 तािवत क पा पासनू 10 िक.मी. अ यासा या े ातील ाथिमक बेसलाइन पय वरणीय देखरेखीचा 
अ यास िडसबर 2021 ते फे ुवारी 2022 या कालावधीत एनएबीएल मा यता ा त आिण पय वरण, वन आिण 
हवामान बदल मं ालय (एमओईएफसीसी) मा यता ा त Noida Testing Laboratories या योगशाळे ारे 
घे यात आला. 

भू ादेिशक रचना, भमूीचा वापर व याचे वग करण - क प े I या आसपासची भू ादेिशक रचना काही 
िठकाणी ब याच अंशी सपाट तर काही िठकाणी उंच सखल अशी आहे. 

बहुवण िमय (multispectral) उप ह ितमां या आधारे िव लेिषत केले या अ यासानसुार  जिमन े ाचा 
वापर आिण जिमनीचे अ छादन असे दशिवते की, एकूण े फळा या 91.17% जमीन ही शेती वापरात आहे. 
यानंतर िब टअप 4.69 % आिण यानंतर 2.96% जल ोत आहे.
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माती - अ यास े ात अकरा िठकाणी माती या गणुव ेचे परी ण केले गेले. काही मह वा या माती या 
मापदंडाचा सारांश खालील त यात िदला आहे; 

मापदंड मू य 
pH 7.22 – 8.29 

नाय ोजन mg/kg 487.8 – 837.3 
फॉ फरस mg/kg 181.5 – 481.5 

पोटिॅशयम िम ॅ /िक.ा  253 – 450 
सि य काबन % 1.3 – 1.9 

 

 आयसीएआर (ICAR) ारे माती गणुव े या रासायिनक वग करणानुसार, अ यास े ातील माती ही म यम 
ते अ यिधक उ पादन मतेत येते, तर ट डन एच.एल.एस. (Tondon H.L.S) या मातीची उ पादन मता 
पातळीनसुार, अ यास भागातील माती ही उ च सपुीक वग त िवभागली जाऊ शकते. 

हवेची गणुव ा - अ यास े ातील 21 िठकाणी पीएम 10, पीएम 2.5, नॉ स, एसओ 2, सीओ साठी 
वातावरणीय गणुव ेचे परी ण केले गेले. 

मापदंड A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

पीएम2.5 
(μg/m3) 

िकमान 24.4 28.1 29.7 27.4 25.9 30.1 25.4 26.1 31.7 26.1 26.7 

कमाल 34.2 39.9 41.5 38.8 36.5 42.1 35.6 36.8 44.5 36.8 38.7 

सरासरी 27.8
2 32.3 33.87 31.5 29.66 34.3 29.0 30.1 36.2 30.0 30.9 

98 पस टाइल 33.9 39.5 41.1 38.4 36.1 41.7 35.3 36.4 44.1 36.4 38.3 

पीएम10 
(μg/m3)  

िकमान 56.7 66.9 69.4 64.2 60.4 69.9 59 61 73.8 61 63.2 

कमाल 68.4 82.7 85.2 77.4 72.8 84.3 71.2 73.5 89.2 73.5 77.6 
सरासरी 61.93 73.8 76.32 70.1 65.94 76.4 64.5 66.3 80.7 66.2 69.7 

98 पस टाइल 68.3 81.9 84.4 77.3 72.7 84.2 71.1 73.4 89.1 73.4 77.5 

एसओ2 
(μg/m3) 

िकमान 6.2 6.4 7.5 4.9 4.6 7.8 6.6 4.7 8.3 4.7 5.7 

कमाल 12.4 13.9 15 12.9 12.1 15.4 13 12.2 16.3 12.2 13.3 
सरासरी 10.28 11.3 12.36 10.2 9.58 12.7 10.7 9.4 13.4 9.5 10.6 

98 पस टाइल 12.4 13.9 15.0 12.8 12.0 15.4 13.0 12.1 16.2 12.1 13.3 

एनओx 

(μg/m3) 

िकमान 18.3 20.9 22.9 20.7 19.5 22.6 19.1 19.7 23.9 19.7 19.2 

कमाल 24.3 28 30 27.3 25.8 29.8 25.1 26 31.5 26 26.4 
सरासरी 20.23 23.1 25.14 22.9 21.52 24.9 21.1 21.7 26.4 21.7 21.5 

98 पस टाइल 23.6 27.2 29.2 26.7 25.1 29.1 24.5 25.4 30.8 25.4 25.7 
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मापदंड A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

सीओ 
(mg/m3) 

िकमान 0.5 0.48 0.55 0.51 0.51 0.55 0.55 0.48 0.51 0.48 0.52 

कमाल 0.92 0.9 0.95 0.93 0.93 0.95 0.95 0.9 0.88 0.9 0.92 

सरासरी 0.74 0.7 0.81 0.8 0.76 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 

98 पस टाइल 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

 

मापदंड A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 

पीएम2.5 
(μg/m3) 

िकमान 27.7 23.7 21.3 23.7 28.6 31.8 30.1 33.8 32.5 30.8 
कमाल 39.7 34.4 32 34.4 33 36.2 33.7 37.8 37.1 34.6 

सरासरी 31.9 27.5 25.2 27.5 30.5 33.7 31.6 35.5 35.0 33.1 
98 

पस टाइल 39.3 34.0 31.6 34.0 33.0 36.2 33.7 37.6 37.0 34.6 

पीएम10 
(μg/m3)  

िकमान 66.2 57.3 53.6 57.3 65.8 73.9 70.6 73.2 72.5 71.5 
कमाल 80.6 69.8 66.1 69.8 76.2 84.3 79.3 77 75.3 74.2 

सरासरी 72.7 62.9 59.0 62.9 69.7 77.8 73.8 75.1 73.8 73.1 
98 

पस टाइल 80.5 69.7 66.0 69.7 75.9 84.0 79.0 77.0 75.2 74.2 

एसओ2 
(μg/m3) 

िकमान 6.7 3.6 2.5 3.6 6.7 7.8 7.7 14.2 15.5 15.3 
कमाल 14.3 11.1 10 11.1 14.3 15.4 14.1 20.4 20.5 19.6 

सरासरी 11.6 8.6 7.4 8.6 11.5 12.6 11.8 17.4 17.9 17.2 
98 

पस टाइल 14.3 11.0 9.9 11.0 14.2 15.3 14.0 20.2 20.3 19.4 

एनओx 

(μg/m3) 

िकमान 20.2 17.3 14.9 17.3 21.5 23.7 22.2 18.3 19.3 19.4 
कमाल 27.4 23.6 21.2 23.6 26 28.2 26.1 24.6 23.6 23.1 

सरासरी 22.5 19.3 16.9 19.3 23.3 25.5 23.7 21.4 21.8 21.1 
98 

पस टाइल 26.7 23.0 20.6 23.0 25.8 28.0 25.9 24.4 23.6 23.1 

सीओ 
(mg/m3) 

िकमान 0.5 0.43 0.38 0.43 0.72 0.77 0.82 0.69 0.65 0.67 
कमाल 0.9 0.85 0.8 0.85 0.86 0.91 0.96 0.82 0.78 0.8 

सरासरी 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.8 
98 

पस टाइल 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.8 0.8 0.8 
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  सवसाधारणपणे, सभोवतालची हवेची गणुव ा सव मो ा दषूकां या बाबतीत समाधानकारक आहे. 
सव दषूकांची 98 ट केवारीतील मू य हे रा ीय वातावरणीय हवा गणुव ा मानकां या (NAAQS) खाली 
अस याचे आढळले आहे. 
आवाजाची गुणव ा - अ यासा या कालावधीत वनी गणुव ेचे अ यास े ातील 21 िठकाणी िनरी ण केले 
गेले. 

ेणी Leq daytime Leq night time िदवसाचे मानक रा ीचे मानक 
िनवासी 52.4 40.8 55 45 

यावसाियक 68.2 57.4 65 55 
औ ोिगक 51.8 41.3 75 70 

 रिहवासी व औ ोिगक े ाम य ेअ यासा या े ािशवाय वनीची गणुव ा समाधानकारक अस याचे िदसनू 
आले. 

पा याची गणुव ा – अ यास े ातील बेसलाइन पा या या गणुव ेचे मू यांकन कर यासाठी अ यासा या 
कालावधीत एकदा पा या या पृ ठभागाचे नमनेु 11 िठकाणी गोळा केले गेले. या नमु यांची तुलना सीपीसीबी या 
पृ ठभागा या पा या या वग करणाशी केली गेली आिण ते वग ई जल गणुव ा िनकषानसुार आहेत. काही 
मह वपणू मापदंडांचा सारांश खालील त यात िदला आहे; 

मापदंड मू य 
pH 6.84 – 7.58 

िवरघळलेला ऑ सजन mg/l 4.08 – 6.46 
बायोकेिमकल ऑ सजन मागणी mg/l 5.30– 8.90 

एकूण कोिलफॉम /.100 िमली आढळले नाही 
ई  - कोली /. 100 िमली आढळले नाही 

   

 

 अ यासा या कालावधीत अ यासा या भगूभ तील पा या या गणुव ेचे मू यांकन कर यासाठी सात िठकाणी 
भजूल नमनेु घे यात आले. भगूभ तील पा याचे भौितक-रासायिनक वैिश े भारतीय मानक: 10500 
(िप या या पा यासाठीची कसोटी वैिश े) म ये नमदू केलेली आिण िप यासाठी यो य असले या िप या या 
पा या या मानकांची पु टी करीत आहेत. काही मह वपणू मापदंडांचा सारांश खालील त यात िदला आहे; 
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मापदंड मू य 
pH 7.22 – 8.05 

ट बिडटी NTU <0.1 
एकूण िवरघळलेले घन पदाथ mg/1 446 – 596 

CaCO 3 mg/1 हणनू एकूण कडकपणा 221– 390 
ारता 253 – 316 

F mg/1 हणनू लोराइड 0.43 – 0.77 
नाय ेट NO 3 mg/1 1.01 – 1.54 

 

जैिवक पय वरण 

  या े ाचा जैिवक संवधन अ यास क पातील 10 िक.मी. बफर े ाम ये घे यात आला आहे. 

वन पती (Flora) :   

 तािवत र या या आरओड यमू ये 36 िप ांमधील 37 वन पती जाती आिण 24 कुटंुबांची 

न द कर यात आली होती, चिलत वन पती जाती िवचारात घेतले या ेणीसाठी आिण भू देशासाठी समान 

से टग असले या जालना, नांदेड आिण परभणी िज ांतील उप थती या िव ततृ ेणीसह सामा य हो या 

आिण तीनही िज ांम ये िवपलुता, RoW म ये उप थत असलेली कोणतीही जाती थािनक नाही. एक 

जाती वगळता उदा. सांतालम अ बम (चंदन) या जातीसाठी आययसूीएन थती व नरबेल आहे आिण 
क प े  देखील या जाती या नैस गक घटनेची सामा य ेणी नाही. 

प ी व कीटक (Avifauna):  एकूण 36 जाती अ यासा या े ात न दव या गे या. 
  

अ यास े ात कोणतीही गंभीर, धोका नसलेली, असरुि त कवा दमु ळ अनसुचूी ‘I’ म ये समािव ट असलेली 
कोणतीही जाती आढळली गेली नाही. तािवत क प कोण याही रा ीय उ ाने कवा व यजीव 
अभयार यातनू जात नाही, तसेच,  क पासनू 5 िकमी अंतरा या आत रा ीय उ ाने कवा व यजीव 
अभयार य नाहीत. 
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सामािजक-आ थक वातावरण 

ाथिमक आिण ि तीय सव णातनू अ यास े ा या सामािजक-आ थक अ यास केला जातो. खाली िदले या 
त यात अ यास े ा या सामािजक-आ थक बाब चा सारांश िदला आहे; 

मापदंड अ यास े  (10 km) 

एकूण गावे 604 

एकूण कुटंुबे 4,09,867 

एकूण जनसं या 21,45,908 

लिगक माण 497 

अनसुिूचत जाती अंयसचूीत जमाती जनसं या 15.80% (SC) आिण 1.74% (ST) 

सा रता दर 67.51 

या देशात लग गणुो र ( ती हजार पु षांमागे यांची सं या) 938 असे न दवले गेले आहे, जे दशिवते की 
या देशातील पु षांची लोकसं या यांपे ा िकरकोळ जा त आहे 

अ यास े ात, नांदेड वाघाळा शहरात लोकसं येची घनता जा त अस याची श यता आहे. याचे कारण 
िश ण, आरो य, व छता, ब ँ कग आिण वाहतकू यासार या ससु ज सिुवधा अस ूशकतात 

अ यास े ात, गणेशपरू गावात लोकसं येची घनता खपूच कमी अस याची श यता आहे. याचे कारण 
िश ण, आरो य, व छता, ब ँ कग आिण वाहतकू यासार या सिुवधांचा अभाव अस ूशकतो. 

5.0 अपेि त पय वरणीय भाव आिण ते कमी कर याचे उपाय 
बांधकाम ट पा: तािवत क प ीन फी ड क प आहे. तािवत आखणी ही मो ा  माणात नैस गक व 
भौगोिलक िपर िथतशी मेळात असलेने बांधकाम करताना कमीतकमी जागेची साफ-सफाई करावी लागणार 
आहे. तािवत क पाचे संपूण बांधकामाचा ट पा हा फ त 36 िमहने इत या कमी कालावधीचा असणार 
आहे. 

संभा य दु पिरणाम हे थािनक व अ यंत मय िदत कवा अगदी नग य असतील, जसे की बांधकाम 
करतेवेळी धळू उडणे, उ खननादर यान आवाज होणे, बांधकाम उपकरणे वा बांधकाम सािह याची हाताळणी 
करताना होणारे आवाज, पृ ठभागावर पाणी वाहने इ. 
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  हे सव संभा य दु पिरणाम बांधकामासाठी उपयु त सािह याची यो य िठकाणी व यो य प तीने साठवण 
क न, कमी वनी िनम ण करणारी उपकरणे वाप न वा वनी िनम ण करणार् या उपकरणांचा यो य वापर  
क न, याभोवती आवाज पितबंधक भती उभा न आवाजाची ती ता कमी करता येईल. वाहनां या सहा याने 
र यावर पाणी शपडून धुळीचे िनयं ण करता येईल. रा ी या वेळी बांधकाम करणे टाळता येईल. तेल व ीस 
यासार या दिूषत पदाथ ची वेळोवेळी तपासणी क न याची सांड-लवंड कमी करता येईल, तसेच बांधकाम 

े ां या आसपास असले या पृ ठभागावर छोटे–छोटे बांध घालनू तेल, ीस वा पाणी वाह यावर िनयं ण 
िमळवता येइल. सव घातक वा गैर-घातक साम ी आव यकतेनुसार तसेच वैधािनक प तीने हाताळून यामळेु 
होणारे संभा य दु पिरणाम रोखता येतील. 

र या या 100 मीटर या ह ीम ये िन चत केलेली झाडे वगळता तािवत क प आसपास या जैिवक 
वातावरणास कोण याही कारे बाधा पोहोचवत नाही. पलुांचे पाया बांधकाम (Pilling) करत असताना नदीम ये 
मातीचा रदा जाऊन नदीपा ातील गाळा या माणात वाढ होऊ शकते. परंतु अशी थित खपू कमी 
कालावधीसाठी असेल. बांधकाम संपलेनंतर साफ-सफाई क न नदीपा ाला मळू व पात आणता येईल. 

हणनूच, बांधकाम काळातील हे पिरणाम अ प मदुतीचे, सधुार याजोगे व थािनक व पाचे असनू, यामळेु 
कोणताही दरूगामी पिरणाम हो याची श यता अपेि त नाही.  

काय मक ट पा: तािवत क पामळेु होणार् या संभा य पय वरणीय भावांचे तपशीलवार मू यांकन केले गेले 
आहे. याम ये हवेची गणुव ा, वनी, पा याची गणुव ा, घनकचरा, पयवरणशा  आिण समाज व अथशा  
इ यादीवरील पिरणामांचा समावेश आहे. आकडेवारीचे नमनेु, रचना आिण िव लेषण असे दशिवते की, 
अपेि त पिरणाम कमीतकमी आहेत आिण ते िनध िरत िनयम आिण मानकांनसुार आहेत. सदर पिरणाम कमी 
कर यासाठी कर यात येणार् या पय य व उपाय योजनांचे पय वरण यव थापन योजनेत समावेश क न 
पय वरणाची गणुव ा संर ण व व धत हावी यासाठी यो य ते य न केले आहेत.  

वाय ुपय वरण:  

कायकालीन ट यातील दषूणाचे काही संभा य ोत: 

 बांधले या र यावर वास करणार् या वाहनांमधून होणारे उ सजन. 

बांधकाम कालावधीत पोलुकेट मटॅर (PM), स फर डायऑ साइड (SO2), नाय ोजन डायऑ साइड (NOx)  
आिण काबन मोनो साइड  (सीओ) सार या दषूकांचे उ सजन ाउंड ले हल क स ेश स (जीएलसी) यांचे 
अंदाज कॅलाइन ो ारे िस नल असले या छेदर यावरील वाहानां या रांगा, यामळेु वाहनांना होणार उशीर, 
तसेच ती  उ सजन होणारी िठकाणे यांचा अ यास क न बांध यात आले आहेत.  
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सव दषूक (पोलकेुट मटॅर (PM), स फर डायऑ साइड (SO2), नाय ोजन डायऑ साइड (NOx)  आिण 
काबन मोनो साइड  (सीओ)) चे नमनेु (वाढीव) हे रा ीय वातावरणीय आिण हवा गणुव ा मानकास  
(NAAQS) अनसु न अस याचे िदसनू आले आहे. पय वरण व याचा वापर करणा याने 
आरो यावर/इंि यावर होणारे हवे या उ सजनाचे संभा य ितकूल पिरणाम कमी कर यासाठी सव तोपरी य न 
व उपाय केले गेले आहेत. या दृ टकोनातनू पाहता कायकालीन ट यातील वातावरणीय उ सजन हे थािनक 
व पाचे असनू याचे पिरणाम अगदी नग य आहे. 

शमन उपाय 

 बीएस IV- कवा उ च आवृ ीत बसणारी इंिजन भिव यात वीकारली जातील, तथािप स थतीत  बीएस 
-2 आवृ ी या वाहनां या उ सजन घटकांचा िवचार क न ितकृित/ नमनुा तयार करणे. 

 धळू उ सजन टाळ यासाठी र यांचे वेळेवर देखभाल करणे 
 धिूल कणांचा वा इतर दषूणाचा फैलाव टाळ यासाठी वृ ारोपण करणे. 
  उ च वाय ू दषूण सिह णतुा िनदशांक (higher APTI) मू य असले या थािनक झाडांची लागवड करणे. 

 

वनी  पय वरण: 

कायकालीन थतीत वनी उ प न करणारे ोत खालील माणे: 

 कामकाजादार यान वा र ता बांधकाम पणू झा यानंतर आवाजाचा मखु ोत हा र ता वापरणार्या 
वाहनांची वाहतुक असेल. 

  तािवत क पातील सभोवताल या आवाज या ती तेचा अंदाज हा यु टक णालीचा (Custic 
3.2 software) वापर  क न न दिव यात आला आहे. र यावर येणा या वाहनांची अपेि त वनी िन मती 45 
डेिशबल (अ) इतकी असेल. कामकाजादार यान र यावरील अपेि त संचयी वनीमधील अंतरिनहाय माण 
पढुील सारणीम ये िदलेले आहे. 

एकसंध कलम 1 (HS 1) 
अनु मांक क प िसमपेासनूचे  अतंर (m) वनी  dB(A) 

1 490 34.58 
2 1029 25.93 
3 1616 17.29 
4 2106 8.64 
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एकसंध कलम 2 (HS 2) 
अनु मांक क प िसमपेासनूचे  अतंर (m) वनी  dB(A) 

1 617 37.36 
2 822 28.02 
3 1542 18.68 
4 2036 9.34 

 

एकसंध कलम 3 (HS 3) 
अनु मांक क प िसमपेासनूचे  अतंर (m) वनी  dB(A) 

1 768 22.99 
2 1085 17.89 
3 1211 14.01 
4 1718 7.0 

 

एकसंध कलम 4 (HS 4) 
अनु मांक क प िसमपेासनूचे  अतंर (m) वनी  dB(A) 

1 509 33.42 
2 814 25.06 
3 1303 16.71 
4 1839 8.96 

 

 

एकसंध कलम 5 (HS 5) 

अनु मांक क प िसमपेासनूचे  अतंर (m) वनी  dB(A) 
1 462 39.38 
2 771 29.53 
3 1498 19.69 
4 1851 9.84 
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एकसंध कलम 6 (HS 6) 

अनु मांक क प िसमपेासनूचे  अतंर (m) वनी  dB(A) 
1 560 39.03 
2 1199 29.27 
3 2132 19.51 
4 2665 9.78 

एकसंध कलम 7 (HS 7) 

अनु मांक क प िसमपेासनूचे  अतंर (m) वनी  dB(A) 
1 403 46.17 
2 1129 34.63 
3 1862 23.09 
4 2587 11.54 

अशा कारे सदर वनी पात या सरुि त व िनध िरत मय देनसुार असनू याचा तािवत क पा या सीमबेाहेर 
कोणताही पिरणाम होणार नाही.  

शमन उपाय 

 आवाजाची ती ता कमी कर यासाठी आखणी या बाजनेू वृ ारोपण तािवत केले आहे.

पाणी पय वरण: 

वेळोवेळी आव यक असणा या र ता दु तीसार या कामां यितिर त र यांची काम े कर यासाठी 
कोण याही पा याचे ल णीय माणात आव यकता नसते. तथािप, या हेतनेू न ा / काल यांचे पाणी अिजबातच 
घेतले जाणार नाही वा सांडपाणी िनम ण होणार नाही. तसा कोणताही पिरणाम तािवत क पा या 
कामकाजदर यान अपेि त नाही. 
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जमीन पय वरण: 

  तािवत र यावर कामकाजा दर यान अपघाताने कवा घातक साम ीमळेु वाहतकूी दर यान होणा-या 
गळतीमळेु भिूम दषूण होऊ शकते. 

 

शमन उपाय 

 अशी पिर थतीत िज हा तरीय आपि  यव थापन क ा ारे हताळली जाईल  
 तािवत र यावर घनकचरा कचरा टाक यास मनाई केली जाईल. 

 

जैिवक पय वरण 

उ सजन व ग गाट - बांधकाम केले या र यावर येणा या वाहनांकडून होणारे उ सजन व वनी िनम ण होत 
असले तरी अशा कारचे उ सजन ठरािवक िठकाणी व ठरावीकच असेल. तसेच तािवत र ता ह ीतील 
वाढणार् या अशा उ सजनाचे माण अ यंत कमी असेल आिण आवाजाची िन मती देखील िविश ट मय देतच 
असेल. उदा. अशी पिर थित केवळ काही वेळेस काही िठकाणी वाहनां या वाहतुकी दर यान असेल. हणनू 
र ता वतुकीचा आसपास या जैिवक संवधनावर ितकूल / नकारा मक पिरणामांची क पना केली जात नाही. 

 

6.0 िवक पांचे िव लेषण 

  तािवत आखणी ही साइट सव ण मळू रेखािच े, टोपो शी स आिण Google पृ वी नकाशे वाप न 
िविवध कार या पय यांचा अ यास केला. खालील अंितम पाच कारचे संरेखन िवचारात घेतले आहे. 

पय यी -01 जालना िज ाजवळ समृ ी महामाग (टी-जं शन) पासनू सु  होते आिण नांदेड िज ातील NH-
161 वर समा त होते. लगत या HSR कॉिरडॉरचा िवचार क न हाय पीड रे वे मानकांसाठी िडझाइन केलेले 
संरेखन. 

पय यी -02 जालना िज ाजवळ समृ ी महामाग (टी-जं शन) पासनू सु  होते आिण नांदेड िज ातील NH-
161 वर समा त होते. लगत या HSR कॉिरडॉरचा िवचार क न हाय पीड रे वे मानकांसाठी िडझाइन केलेले 
संरेखन  

पय यी -03 जालना िज ाजवळ समृ ी महामाग (टी-जं शन) पासनू सु  होते आिण नांदेड िज ातील NH-
161 वर समा त होते. लगत या HSR कॉिरडॉरचा िवचार क न हाय पीड रे वे मानकांसाठी िडझाइन केलेले 
संरेखन. 
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पय यी -04 जालना िज ाजवळ समृ ी महामाग (टी-जं शन) पासनू सु  होते आिण नांदेड िज ातील NH-
161 वर समा त होते. लगत या HSR कॉिरडॉरचा िवचार क न हाय पीड रे वे मानकांसाठी िडझाइन केलेले 
संरेखन. 

पय यी -05 जालना िज ाजवळ समृ ी महामाग (टी-जं शन) पासनू सु  होते आिण नांदेड िज ातील NH-
161 वर समा त होते. लगत या HSR कॉिरडॉरचा िवचार क न हाय पीड रे वे मानकांसाठी िडझाइन केलेले 
संरेखन. 

वरीलपैकी येक िठकाणी वैक पक आखणी या तपशीलावर पय वरणीय भाव मू यांकन (EIA) 
अहवालात तपशीलवार चच  केली गेली आहे, तसेच िनवडले या अंितम आखणीवर चच  केली गेली आहे. 

 

7.0 पय वरण देखरेख काय म 

  पय वरणीय देखरेख काय मां ारे बांधकाम आिण कायवाही या ट यात कोण या यव थापन िनणय 
घे यात येतील याब ल मािहती दान कर यास सचुिवले आहे. या उप माचे उ ी ट शमन आिण अपेि त 
उपायां या काय मतेचे मू यांकन करणे, बेसलाइन डेटाची कृती व पिरणाम अ यावत करणे आिण अितिर त 
शमन उपायांचा  वीकार करणे हे आहे. 

पय वरणीय देखरेखीची कमत ही तािवत क पाची लांबी आिण िव मान पय वरणीय पिर थती या आधारे 
ठरिवली जाते. बांधकाम कामकाजादर यान वष काठी 1,79,08,000/- तर बांधकामानंतर रा ता वापरात 
असताना  दरवष  90,40,000/- इत या खच ची  तरतदू कर यात आली आहे.  

 

8.0 पय वरण यव थापन योजना 

तािवत क प हा ISO-14001, गणुव ा यव थापन आिण यावसाियक आरो य आिण सरु ा यव थापन 
णाल वर आधािरत आंतररा ीय तरावर वीकार या गेले या पय वरण यव थापन णालीने मािणत केला 

जाईल. या अ वये सदर क पावर पय वरणीय देखरेख ठेवली जाईल, तसेच भावी पय वरणीय 
यव थापनासाठी िनयतकािलक आढावा आिण िहशेब तपासणी केली जाईल. यासाठी एक पय वरण 
यव थापन क  असेल जो यव थापन योजनेची संपणू भावी अंमलबजावणी सिुन चत करेल व यासाठी 

पय वरणीय वैधािनक आव यकतांची पतूता आिण पय वरण धोरण पाळले जाईल याची खा ी कर यासाठीची 
स म यं णा या िठकाणी असेल. 
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9.0 क पाचे लाभ 

  तािवत ए ेस वे जालना, परभणी आिण नांदेड िज ांतील वाशांसाठी उ म, जलद, सरुि त 
आिण सरुळीत कने ट हटी दान करेल. गळुगळुीत आिण वेगवान वाहतकूीमळेु केवळ कमी उ सजन होईल 
यामळेु दषूण पातळी कमी होईल. अपघाताचे माणही ल णीयरी या खाली ये याची अपे ा आहे. तािवत 
क प र या या िवकासामळेु थािनक शेती सधुारेल आिण शेतकर् यांना यां या उ पादनांची चांगली कमत 

िमळू शकेल तसेच या देशात अिधक गुंतवणकू आक षत करता येईल, अशा कारे संपणू े , रा य आिण 
रा ा या अथ यव थेला चालना िमळेल. वाहन चालव याचा आिण देखभालीचा खच मो ा माणात कमी 
हो याची अपे ा आहे. तािवत र या या संरेखनाम ये िव ांती े , लगत या र यां या जा यांशी 
जोड यासाठी श य िततका सेवा र ता, पादचारी आिण गरुांचे अंडरपास, लडँ के पग आिण वृ ारोपण, 
वाहतकू मदत पो ट, आप कालीन दरूसंचार यं णा, आप कालीन वै कीय मदत पो ट, ीट लाईट यासार या 
सामा य सिुवधांचा समावेश असेल. िब ट अप इ. वर आिण यामळेु र ते वापरक य या एकूण सिुवधांम ये 
सधुारणा होईल. लोकांना चांग या सामािजक आिण आरो य पायाभतू सिुवधा आिण क प े ाबाहेर 
असले या इतर सेवांम ये वेश वाढेल. यामळेु क प े ात राहणार् या लोकां या आ थक, सामािजक आिण 
आरो य थती या द ृ टीने यां या जीवनमानात एकूणच सधुारणा होईल. तािवत क पामळेु थािनक 
पयटनाची वाढ आिण पिरणामी थािनक अथ यव थेला चालना िमळणे अपेि त आहे 

 

10.0 कॉप रेट पय वरण जबाबदारी (सीईआर) कृती योजना 

तािवत क पाची अंदािजत कमत . 17565.40 कोटी इतकी आहे. पय वरण, वन, आिण हवामान बदल  
मं ालय (MoEFCC) काय लयाचे ापन F. No. 22-65/2017-IA.III िदनांक 30 स टबर, 2020 नसुार 

तािवत क पासाठीची पय वरणीय जबाबदारी सावजिनक स लामसलितने िन चत कर यात येणार आहेत, 
हणनूच पय वरणीय जबाबदारी योजना सावजिनक स लामसलत ि ये नंतर बनवली जाईल. 

 11.0 क प वेळाप क व कमत 

  पय वरण मजंरूी (EC) आिण इतर वैधािनक मा यता मंजरू झा यानंतर तािवत क प 18 ते 36 
मिह यां या आत संपिवणे अपेि त आहे. तािवत क पाची अंदािजत कमत . 17565.40 कोटी इतकी 
आहे. पय वरणा या र णासाठी पय वरण देखरेख योजना (EMP) बजेटची भांडवली कमत हणनू 10.6 कोटी 

पये खच कर याचे तािवत आहे. 
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12.0 िन कष 

  हा पय वरण भाव मू यांकन अ यास असे सिूचत करतो की तािवत क पामळेु होणारा भाव 
अ प मदुतीचा असेल, व याचा थािनक आिण आसपास या वातावरणाम ये कोणताही मह वपणू पिरणाम 
होणे अपेि त नाही. तसेच, दषूण िनयं ण आिण पय वरण यव थापन उपाययोजनां या अंमलबजावणीमळेु 

तािवत क पाचे बांधकाम व कामकाजामळेु होणारे हे अपेि त पिरणाम कमी करता येतील. 

  तािवत क प अंमलबजावनी यं णा हे देखील सिुन चत करेल की बांधकाम आिण वापर या दो ही 
ट यात क पातील बाब चा पय वरणीय बदल व पिरणाम यावर ल  ठेवले जाईल. तािवत क प 
अंमलबजावनी यं णा िनयिमतपणे पय वरणीय बदल व पिरणाम देखरेखीचे अहवाल स म अिधका याला 
कळवतील. 

  तािवत क प अंमलबजावनी यं णा भावी पय वरण यव थापनासाठी णाली आिण कायप ती 
िवकिसत करेल. पय वरणीय घटकां या देखरेखी, सधुारणांसाठीचे य न, व  भावी यव थापन यं णा 
पय वरणीय काय मता वाढीस कारणीभतू ठरतील. 

  पय वरण भाव मू यांकन अ यासानसुार आिण क पासाठी केले या सव णां या आधारे, 
सरुि तपणे असा िन कष काढला जाऊ शकतो की संबंिधत संभा य ितकूल पय वरणीय भावांनाचे पिरणाम 
पय वरणीय भाव मू यांकन अहवालात नमदू के या माणे उपाययोजनांची परेुसी अंमलबजावणी क न 
िनध िरत तरावर कमी करता येईल. पय वरणीय शमन आिण देखरेखी साठी आव यक असणार् या आिण 
यासंबंिधत अथसंक पात नमदू केले या सव खच ची तरतदू क पात केली जाईल. तािवत क प 

र याची काय मतेत व आ थक मतेत वाढ घडवून आणेल. हवा आिण वनी गणुव े या बाबतीत, हा 
क प लोकसं ये या संभा य पातळीवर ल णीय सधुारणा घडवून आणेल. 




