आटा गावापासून ते गोलेगाव गावापयतया २५७.८८१ कमी लांबीया जलद मागा!साठ#
अहवालाचा सारांश

सादरकत)
महारा* रा+य माग! ,वकास मंडळ /ल/मटे ड
(महारा* शासन सं0था)
मुंबई
फे5व
ू ार6 २०१७
पया!वरण स9लागार
0टुप क:सलटं ट ;ाय<हे ट /ल/मटे ड
=लॉट नंबर २२ अ, से@टर १९-सी,

सादर

ईए/स, पया!वरण, वन आEण वातावरणीय
बदल मंFालय
इंHदरा पया!वरण भवन

पाम बीच माग!, वाशी,

जोरबाग रोड

नवी मुंबई ४००७०५

न,व Hद9ल6 – ११० ००३

कायकार सारांश
भारतातील ववध शहरांतील, रते सु वधा वाढवून दळणवळण जलद करयासाठ भारत
सरकारने जागतक दजाचे १० $श%संचार &त
ु गती माग बांधयाचे योिजले आहे . ,याच-माणे
महारा./ सरकारने व0यमान मागा1वर2ल वाढणार2 रहदार2 दस
ु र2कडे वळवयासाठ आ4ण
रहदार25या पुनवतरणसाठ नागपूर-मुंबई $श%संचार &त
ु गती माग बांधयाचे योिजले आहे .
महारा./ रा8य रते वकास महामंडळा0वारे बांधयात येणारा -तावत नागपूर-मुंबई
$श%संचार &त
ु गती माग (NMEW) वदभापासून मराठवाडा ते कोकण वभाग अशा

१०

िज:;यातून जाईल. नागपरू िज:हा, वधा िज:हा, अमरावती िज:हा, वाशीम िज:हा, बल
ु ढाणा
िज:हा, जालना िज:हा, औरं गाबाद िज:हा, अहमदनगर िज:हा, ना$शक िज:हा आ4ण ठाणे
िज:हा हे या योजनेतील भाग असले:या -मुख वसाहती आहे त. नागपूर-मुंबई $श%संचार
&त
ु गती मागाला रा8य महामागचा दजा दे यात येईल आ4ण याचे बांधकाम रा./2य
मानकां-माणे करयात येईल. सरकार5या अज>?या म@ये नागपूर मुंबई जलद गतीचा/&त
ु गती
माग (NMEW) सवA5य -ाधाBय असलेला -क:प आहे . या मागाची सC
ु वात Dहंगणा
तालE
ु यातील $शवमडका, नागपरू िज:हा येथून होईल आ4ण ठाणे िज:;यातील $भवंडी नजीक
आमणे, येथे या मागाचा शेवट होईल.
-क:पांतगत महारा./ रा8यात मुंबई पासुन नागपूर पय1त पेHहर शो:डर असलेला ६ पदर2
जलद माग बांधयाची योजना आहे . या ६ पदर2 नागपूर-मुंबई समK
ृ ी मागाची माLगका
(ROW) १२० मी Cं द आहे आ4ण यामळ
ु े मागामळ
ु े नागपरू आ4ण मंब
ु ई या दोन शहरांमधील
अंतर १६ तासांवNन ६ तास इतके कमी होईल. हा समK
ृ ी माग सगPया पाच वभागातून
Qहणजेच वदभ, उ,तर महारा./, मराठवाडा, पिSचम महारा./ आ4ण कोकण मधून जाईल
आ4ण अSया -कारे वक$सत आ4ण वकसनशील शहरे जोडल2 जातील. तसेच या मागामुळे
वदभ

आ4ण

मराठवाडा भागातील द.ु काळTत

िज:;यांना

आLथक

आ4ण

सामािजक

वकासा5या नवीन संधी नमाण होतील.
हा समK
ृ ी माग (NMEW) महारा./ातील Tामीण आ4ण अवकसनशील भागातील कृषी
उ0योगांवर भर दे ऊन शावत वकासाठ योजला आहे . हा -क:प इतका मोठा आहे कW
,यामुळे अनेक XेY खुल2 होतील, $श%संचार &त
ु गती मागा5या बाजूने आ,मनभरतेचे उदाहरण
असले:या नगरांचा Dह समावेश आहे . थानक लोकां5या रोजगारा5या गरजा आ4ण ,यां5या
वकासासाठ -,येक नोड / भाग व$भBन वै$श.[यांनी वक$सत असतील.

भागा5या

खाYीदायक संपBनतेसाठ वाढ25या आ4ण वकासा5या समान संधी हा एकमेव माग आहे .
मागणी आ4ण पुरवठा च] अखंड ठे वयासाठ या शहरांम@ये रोजगाराचा संधी, कुशल
कामगार, आLथक वातंY आ4ण पायाभूत सुवधा आहे त. बहुतांश शहर2 भागांतील सुवधा जसे
कW अBन आ4ण वीज पुरवठा या Tामीण भागातून परु व:या जातात. शहर2 भाग हे Tामीण
भागातील अथHयवथे5या चालकाचे काम करतात आ4ण तर Tामीण भाग आवSयक संसाधने
पुरवतात. ,यामुळे कुठ:याह2 रा8यातील शहर2 भाग आ4ण Tामीण भाग यांचे एकमेकांशी
परपरावलंबी संबंध आहे त.
मंब
ु ई-नागपरू $श%संचार &त
ु गती माग हा रा8यातील फEत मो_या शहरांना जसे `क नागपरू ,
औरं गाबाद आ4ण मंब
ु ई यांनाच जोडत नाह2 तर या मागातील Tामीण भागांनाह2 मो_या
बाजारपेठांनाह2 जोडतो. हा $श%संचार &त
ु गती माग नागपूर ते मुंबई -वास करत असताना या
मागातील ववध भागातील कापड उ0योग, पयटन, $शXण आ4ण उ,पादन उ0योगांना
पुनचाल2त करयाचे आSवा$सत करतो. तसेच हा $श%संचार &त
ु गती माग ववध रा8यां5या
-ादे $शक मa
ु यालयांना एकमेकांशी जोडतो.
महारा./ रा8य सरकारने मंब
ु ई सDहत रा8यातील मa
ु य शहरांना जोडणारे दव
ु े आ4ण संपक
वकसीत आ4ण मजबूत करयाचा घेतला आहे अSया -कारच एक दव
ु ा Qहणजे बुट2बोर2-वधाकारं जा-औरं गाबाद-$सBनर-घोट2 ,याचसोबत कारं जा कारं जा-लोणी-नागझर2 Dह माLगका. याच
संबंधात टुप कBसलटं ट -ायHहे ट $ल$मटे ड यांना महारा./ रा8य रते वकास महामंडळ
मयाDदत यांनी पकेज २ चा Hयवहायता आ4ण सवतर -क:प अहवाल तयार करयासाठ
नेमले आहे .
टुप कBसलटं ट -ायHहे ट $ल$मटे ड यांनी फाईन एBHहायरोटे क इंिजनअस यांना पयावरण
-भाव मु:यांकन आ4ण पयावरण मंजुर2 $मळवयासाठ सहाdय करयासाठ नेमले आहे .

२. क पाचा पावभूमी
नागपरू -मंब
ु ई $श%संचार &त
ु गती मागाचा (NMEW) वकास करयात येईल 8यामळ
ु े मंब
ु ई
आ4ण नागपूर यांमधील संपक कमी वेळात होईल. या Dदशेने पDहले पाउल Qहणून महारा./
शासनाने रा8याची राजधानी मुंबई सDहत रा8यातील मुaय शहरांना जोडणारे दव
ु े आ4ण संपक
वकसीत आ4ण मजबूत करयाचा नणय घेतला आहे . अSयाच एका दHु याची Hयवहायते5या

अBवेषण Qहणजे मुंबई ते नागपूर 8याम@ये $शवमडका-वधा-करं जा-औरं गाबाद-$सBनर-$भवंडी
याच सोबत $शवमडका-लोणी-नागझर2-कॉfरडोर पासूनचा दव
ु ा अंतभूत आहे .
२.१

क पाचे ठकाण

पयावरण पfरणाम अgयास अहवाल अमरावती िज:;यातील, आ.ट2 गाव येथून सC
ु होऊन
(चेनेज ८९+३००) बुलढाणा िज:;यातील गोळे गाव (चेनेज ३४७+१९०) येथे संपणाmया पॅकेज २
साठ तयार करयात आला आहे . या -क:पाची एकूण लांबी अंदाजे २५७.८८१ `क.मी. इतकW
आहे . -तावत नागपूर-मुंबई $श%संचार &त
ु गती मागाचा पॅकेज २ चे संरेखन अमरावती, वाशीम
आ4ण बल
ु ढाणा िज:;यातून जाते. -क:प माग हा अमरावतीपासून सC
ु होतो आ4ण ११
तालE
ु यांमधील Qहणजे अमरावतीमधील धामणगाव रे :वे, चांदरू रे :वे, नांदगाव (खांदेSवर);
वाशीम िज:;यातील करं जा, मंगळूरपीर, मालेगाव, fरसोड आ4ण बुलढाणा िज:;यातील मेखर,
लोणार, $संधखेड राजा, दे ऊळगाव राजा मध:या १५९ गावांमधून जातो. या -क:प अंतगत
महारा./ रा8यात पEके रते/शो:डर असलेला ६ पदर2 माग बांधयाचा हे तू आहे . -क:पाचा
मळ
ू हे तू हा महारा./ रा8यातील नागपरू पासून ते मंब
ु ई पय1त ६ पदर2 जलद आ4ण पEके
रते असलेला महामाग थापन करणे हा आहे .
३. आराखयाची माहती
-तावत नागपूर-मुंबई $श%संचार &त
ु गती मागाचा पॅकेज २ ची लांबी २५७.८८१ `क.मी. इतकW
असून मागाचा बाजूने नो?स वक$सत करयात येतील. -क:पाअंतगत आठ सेवा वनमय
थळे -तावत करयात आले आहे त.

३.१

क प मागाची ठळक वै$श%&ये

'मांक

ठळक वै$श%टे

१.

-क:प वतार

तपशील
-तावत $श%संचार &त
ु गती माग हा Hयावसायक
p.[या अवक$सत/अबाLधत XेY

(Tीन `फ:ड) आहे .

पॅकेज २ ची सुCवात पुलगावातील वधा नद2पासन
ु होते
आ4ण

शेवट

$संधखेडराजा

िज:;या5या

सीमेनजीक

होतो. एकूण लांबी अंदाजे २५७.८८१ `कमी
२.

मागाची Cं द2

सुCवाती5या टqयात या मागाची रचना (३+३) पदर2
असून

पEEया

रते/शो:डरसह

(५+५)

पदर2

'मांक

ठळक वै$श%टे

तपशील
Cं द2करणा5या तरतुद2 सह आहे .

३.

माLगका

-तावत

$श%संचार &त
ु गती मागा5या संरेखनसाठ

माLगकेची Cं द2 (ROW) ह2 अंदाजे १२० मी आहे .
४.

ज$मनीचा वापर

-तावत

-क:पा5या

-ामa
ु याने शेती XेY

संपूण

XेY

वतारम@ये

येत.े सुमारे १६९.३९३ हे Eटर वन

XेY -तावत मागासाठ वळवयात येणार आहे .
५.

बंधारा उं ची

बां@याची सरासर2 उं ची सुमारे ३ मीटर इतकW अपेrXत
आहे .

६.

पूल (Bridge)

७.

रे :वे

१२ मोठे

ओलांडणी

पूल

०३

सेवा वनमय थळे

०८

आ4ण ११० लहान

(ROB)
८.

(Interchanges)
९.

ओHहरपास

६५

(Overpass)
१०.

अंडर पास

२२१

(Underpass)
११.

रता सरु Xा

वाहनमागा5या बा;य क?याला धातच
ू े टEकर -तबंधक
लावयात येतील. मागाची रचना करतेवेळी

अतfरEत

सुरrXतता लXात घेऊन पुरेसे p.ट2 अंतर ठे वयात
येईल. राYी चांग:या pSयमानतेसाठ रे /ो fरtलेकट2व
माग फलक -दान करयात येतील.
१२.

सवस रोड

थानक वाहतक
ु Wसाठ गरजे-माणे सवस रोड

दे यात

येईल.
१३.

जलद

माग

सुवधा

-वासी

आरामगह
ृ , आप,काल2न दरू @वनी, वाहतूक

चौकW,

-थमोपचार चौकW, /क थानक आ4ण बस थानक या
जलद मागावर -दान केले जातील.

१४.

वन XेY

१६९.३९३ हे Eटर वन XेYाचा वापर महामागासाठ केला
जाईल

१५.

पायाचे साठे

-तावत माLगकेम@ये (ROW) म@ये एकूण ०४ तलाव

'मांक

ठळक वै$श%टे

तपशील
(पायाचे साठे ) आहे त 8यावर पूल बांधून ]ॉस vेनेज
दे यात येतील.

१६.

-क:पाचा खच

१३०१७.०३ कोट2

४. भूसंपादन
&त
ु गती माग व जोडरते या5या आखणीम@ये समाव.ट हंगामी बागायत ज$मनीचा संवग
समाव.ट करयात येत आहे . अशा ज$मनीकfरता वक$सत xबनशेती भूखंडा5या वCपात
परतावा िजरायत ज$मनी-माणे (Qहणजेच २५%) अनु|ेय राह2ल.
काह2 भागात जेथे ज$मन एकYीकरण योजने अंतगत मंजुर2 -ाqत झालेल2 नाह2 अSया भागात
आवSयक असलेलेया ज$मनी संपाDदत करयासाठ रा8य शासना5या -च$लत मागदशकांचा
वापर करयाची शEयता चाचपयात येईल.
हा परतावा Cपये ७५,००० -ती हे Eटर -ती वष िजरायती ज$मनींसाठ Cपये १,१२,५०० -ती
हे Eटर -ती वष हंगामी बागायती ज$मनीसाठ आ4ण Cपये १,५०,००० -ती हे Eटर -ती वष
बागायती ज$मनीसाठ असे असेल.

५. आवयक सु/वधा
५.१ क1चा माल
ववध -कारचा क5चा माल जसे `क $सम>ट, ट2ल, डांबर, दगड आ4ण खडी इ,याद2 -तावत
$श%संचार &त
ु गती मागा5या बांधकामासाठ लागेल

५.२ 2लाय अॅश
-क:पा5या म@यापासून १०० `कमी वर िथत असले:या बट
ु 2बोर2, वधा आ4ण अको:या
जवळील पारस येथून tलाय अॅश घेतल2 जाऊ शकते. tलाय अॅश चा वापर हे त5या
गुणधमा1ची तपासणी आ4ण tलाय अॅशमधील पदाथा1ची चाचणी कNन ,याचा वापर बंधारा
आ4ण कॉB]Wट कामांम@ये केला जाऊ शकतो.

५.३ पा5याचा पुरवठा
बांधकाम टqqयात पायाची एकूण २२५० घन$लटर इतकW असेल. एकूण पाया5या गरजे पैकW
२०००

घन$लटर पाणी हे बांधकामासाठ तर २५० घन$लटर पाणी हे कामगारां5या घरगुती

वापरासाठ केला जाईल. घरगुती वापरासाठ लागणारे पाणी हे पयालायक पाया5या
Yोतातून घेतले जाईल आ4ण बांधकामासाठ लागणारे पाणी हे भूतर2य पाया5या सा_यातून
घेतले जाईल उदाहणाथ तलाव, नद2 आ4ण पाया5या टाEया इ,याद2.

५.४ वीज पुरवठा
बांधकाम टqqयात एकूण १६३७६ `कलोवॅट इतकW वीज लागेल. बांधकाम टqqयात पुरेSया सौर
पनेल बसवयात येतील. बांधकाम टqqयात १२५ `क Hहो:ट अॅिQपअर Xमतेचे एकूण ६१
डीजेल जनरे टर संच वीज बॅक अप Qहणन
ू दे यात येईल.

५.५ मनु%यबळ पुरवठा
दोBह2 बांधकाम आ4ण कायािBवत टqqयात एकूण ५५०० इतके मन.ु यबळ लागेल 8याम@ये
कुशल, अकुशल कामगार, तंY|, अ$भयंता, Hयवथापक आ4ण इतर त|ांचा समावेश असेल.

५.६

क पाचा खच

-तावत -क:पचा एकूण खच Cपये १३०७.०३ कोट2 इतका असेल.
६. पयावरण स9य:थीती
-तावत -क:प हा रता महामाग अस:यामुळे अgयासासाठ संरेखाना5या दोBह2 बाजूंना
५००-६०० मीटरचा प:ला नवडयात आला. मुलभूत अgयासाची सुCवात करयापूव} संपूण
संरेखानेचे सव~Xण करयात आले. संरेखना5या पfरसरातील पयावरणीय वै$श.टे जसे `क
पायाचे Yोत, वनपती आ5छादन, नापीक ज$मन, भौगो$लक वै$श.टे जसे `क पठार,
पfरसरातील गावे इ,याDद जाणून घेयासाठ आ4ण हवेची गण
ु व,ता, @वनी पातळी, मद
ृ े ची
गुणव,ता, पायाची गुणव,ता यांचे पर2Xण थळे ठरवयासाठ

हे सव~Xण करयात आले.

संरेखनाचे ४.३ `क.मी. असे ३६ भाग करयात आले. संरेखाना5या या ३६ भागांमधे ३९ गावे
समाव.ट होतात.
६.१ मद
ृ े ची गुणव=ता
माग संरेखना5या पॅकेज २ 5या बहुतांश शेत ज$मनींम@ये काळी माती आढळून आल2. मातीची
गुणव,ता तपासयासाठ अgयास XेYातून मातीचे २० नमुने गोळा केले गेले. सवतर
वSलेषनानंतर पुढ2ल माDहती $मळाल2-

सव अgयास Dठकाणांवर2ल पीएच (pH) उदासीन आढळून आला. स>D&य काबनचे -माण १.३ ते
२.३ $मल2 Tॅम -त$लटर 5या म@ये आढळून आला. नाय/ोजनचे -माण २२ ते २८० $मल2
Tॅम -त$लटर 5या म@ये आढळून आला. फॉफारसचे -माण १६ ते २० $मल2 Tॅम -त$लटर
5या म@ये आढळून आले. पोटॅ $शयमचे -माण ५०० ते ५५० $मल2 Tॅम -त$लटर 5या म@ये
आढळून आले. कॉपर ५ ते ६ $मल2 Tॅम -त$लटर 5या म@ये आढळून आले व मने$शयम
इलE/A कंडकटं स चे -माण ०.१० ते १ $मल2 Tॅम -त$लटर इतके आढळले. कॅि:शआम
काबAनटचे -माण ४.५ ते ६ $मल2 Tॅम -त$लटर इतके आढळले. आQलतेचे -माण हे ५०० ते
६०० $मल2 Tॅम -त$लटर इतके आढळले.
६.२ हवेची गुणव=ता
महामागाचे संरेखन हे मुaय,वे शेत ज$मनीतून जाते. र,याच हा भाग जो शेत जमीन आ4ण
Tामीण भागातून जातो ,यामुळे येथे वायु-दष
ु णाची समया नाह2. Qहणून हवेची मुलभूत
गुणव,ता

पर2Xणासाठ

-तावत

मागा5या

संरेखना5या

बाजून

३०

पर2Xण

Dठकाणे

नवडयात आल2. हवेची गण
ु व,तेचे पर2Xण हे १६ नोHह> बर २००९ 5या क>&शासना5या
सच
ु ने-माणे करयात आले. सवतर वSलेषनानंतर पढ
ु 2ल माDहती $मळाल2
धुलकण १०
अgयासा5या Dठकाणी धुल2कणांचे १० -माण ३९.९ ते ५१.३ माय]ो Tाम -त इतके आढळून
आले. धुल2कणांचे १० चेसवात जात -माण $संदखेड राजा (५१.३ माय]ो Tाम -त घन$मटर)
येथे आढळुन आले, माY हे -माण रा./2य वातावरणीय वायू गण
ु व,ता पर2Xण मानका5या
औ0योLगक (१०० माय]ो Tाम -त घन$मटर), नवासी (१०० माय]ो Tाम -त घन$मटर)
मयादे 5या आत आहे त.
धुलकण २.५
अgयासा5या Dठकाणी धुल2कणांचे २.५ -माण १०.४ ते १४.३ माय]ो Tाम -त घन$मटर इतके
आढळून आले. धल
ु 2कणांचे २.५ चे सवात जात -माण श>दरू जना येथे आढळुन आले, माY हे
-माण रा./2य वातावरणीय वायू गुणव,ता पर2Xण मानका5या औ0योLगक (६० माय]ो Tाम
-त घन$मटर), नवासी व Tामीण (६० माय]ो Tाम -त घन$मटर) मयादे 5या आत आहे .

स फर डायऑBसईड
सभोवता5या वातावरणातील स:फर डायऑEसईडची पातळी Dह सतत बदलती असून ,याचे
-माण ६.५ ते ९.२ माय]ो Tाम -त घन$मटर इतके आढळून आले. स:फर डायऑEसईडचे
सवात जात -माण जवाळे येथे आढळून आले. तर2 हे -माण रा./2य वातावरणीय वायू
गुणव,ता पर2Xण मानका5या वDहत औ0योLगक व नवासी मयादे 5या आत आहे .
ऑBसईड ऑफ नायDोजन (NOx)
सभोवता5या वातावरणातील ऑEसईड ऑफ नाय/ोजन चे -माण हे १०.० ते १४.४ माय]ो
Tाम -त घन$लटर 5या दरQयान आढळून आले. ऑEसईड ऑफ नाय/ोजन चे -माण सवात
जात -माण पQपलखट
ु ा येथे आढळून आले. तर2 हे -माण रा./2य वातावरणीय वायू
गुणव,ता पर2Xण मानका5या वDहत औ0योLगक व नवासी मयादे 5या आत आहे .
काबन मोनॉBसईड (CO)
सभोवताल5या वातावरणातील काबन मोनॉEसईडचे -माण हे ०.३५ ते ०.४९ $मल2 Tाम -त
घन$लटर या -माणात आढळून आले. तर2 हे -माण रा./2य वातावरणीय वायू गण
ु व,ता
पर2Xण मानका5या वDहत औ0योLगक (६० माय]ो Tाम -त घन$मटर), नवासी व Tामीण
(६० माय]ो Tाम -त घन$मटर) 5या आत आहे .
६.३ GवHन पातळी
मुलभूत @वन पातळी समजून घेयासाठ अgयास XेYात एहून ५० Dठकाणांवर @वनी पातळीचे
पर2Xण करयात आले. Dदवसा @वनची पातळी ४४.४ ते ५२.२ डे$सबल इतकW आढळून आल2.
पQपलखुटा सवात जात @वनची

पातळी ५८.५ डे$सबल नद करयात आल2. सव ५०

Dठकाणांवर राYी5या वेळेस @वनची पातळी ४२.५ ते ५१.० डे$सबल या -माणात नद करयात
आल2 जुअम@ये सवात जात @वनची पातळी ५१.० डे$सबल पQपलखुटानद करयात आल2.
सवात कमी @वनची पातळी ४२.५ डे$सबल Dह मोगरा इथे नद करयात आल2. ठरावक
Dठकाणी करयात आले:या या सव~Xणातून असे नदशनास आले `क स@याचे @वनीची
गुणव,ता ह2 वह2त मयादे त आहे .
६.४ पा5याची गुणव=ता
६.४.१ भूप%ृ ठावरल पा5याची गुणव=ता

८ ववध DठकाणावNन भूप.ृ ठय पायाचे नमुने गोळा करयात आले व ,याचे वSलेषण
भौतक-रासायनक व जैवक घटकांसाठ करयात आले. सव Dठकाण5या पायाचा नमुBयांचा
पीएच उदासीन अस:याचे आढळुन आले. पायातील -ाणवायुचे (DO) चे -माण ५.० ते ७.५
$मल2 Tॅम -त $लटर इतके आढळुन आले फEत ऋषी तलावा5या Dठकाणी -ाणवायच
ु े चे
-माण ३.८ $मल2 Tॅम -त $लटर इतके आढळुन आले. बायोके$मकॅल ऑिEसजन डमांड
(BOD) चे -माण ६ ते १० $मल2 Tॅम -त $लटर इतके होते.
६.४.२ भूजलय पा5याची गुणव=ता
भज
ू ल2य पाया5या पर2Xणासाठ -तावत मागा5या संरेखानत िथत असले:या शेतातील
वDहर2तून पायाचे नमुने गोळा करयात आले. भज
ू ाल2य पाया5या एकूण २० नमुने गोळा
करयात आले. सव Dठकाण5या पायाचा नमुBयांचा पीएच उदासीन अस:याचे आढळुन आले.
पायातील -ाणवायुचे (DO) चे -माण ६.५ ते ७.५ $मल2 Tॅम -त $लटर इतके आढळुन आले.
बायोके$मकॅल ऑिEसजन डमांड (BOD) चे -माण ६ ते १० $मल2 Tॅम -त $लटर इतके होते.
७. पयावरण व जैव/व/वधता
८ KेLातील वन:पती अMयास
-जाती समK
ृ ता ठरावक भागात `कं वा ठरवक वगात असले:या -जातींची संaया दशवते.
बहुतांश वेळेला एकूण संपूण -जाती समK
ृ तेच वापर जैवववधतेचा मू:य सूचक Qहणून केला
जातो.
अgयास वेळी एकूण १९४ वनपती -जाती आढळुन आ:या. अgयास XेYातील -जातींची
समK
ृ तेचे मोजमाप अgयासा5या वेळी p.ट2स आले:या एकूण -जातीं5या संaयेची गणना
कNन करयात आले.
अgयासा5या वेळी वनपतीं5या एकूण १९४ -जाती सापड:या. -क:प XेY आ4ण ,या5या
आजूबाजू5या पfरसरात मो_या वX
ृ -जातींचे वचव आढळुन आले, ,यानंतर झुडुपे आ4ण
नंतर रोपे असा अन]
ु म आढळून आला.

अMयासा KेLातील

ाणी

स:तन

ाणी

i.

अgयास XेYात सामाBयत: आढळणारा सतन -ाणी Qहणजे वानर (common langur). कालवट
आ4ण नीलगाय यांसारखे काह2 सतन -ाणी पांगर2 गावा5या आसपास5या ह2 भागात
आढळले. अgयास काळात ८ कुळातील एकूण ९ सतन -ाणी -जाती आढळून आ:या.
ii.

पNयांची /व/वधता

अgयास XेYात प यां5या एकूण ८३ -जाती अgयास काळात आढळून आ:या. प यांची नद
थेट नर2Xण आ4ण प याचा आवाजा5या आधारावर करयात आले.

या संपण
ू अgयासा5या

दरQयान $सपोनया एपकॉपस (पांढmया मानेचा करकोचा) या असरु rXत असले:या प या
Hयतर2Eत इतर कुठ:याह2 धोEयात असले:या `कं वा द$ु मळ -जातीत वग}करण केले:या पXी
-जाती आढळुन आ:या नाह2त.
iii.

सरपटणारे

ाणी

सरपटणाmया -ायां5या अgयासा वेळी मोठे दगड उचलून, खडकां5या खाचा आ4ण अgयास
XेYात असणाmया रचनां5या $भतींचे

नर2Xण करयात आले. पायाची डबकW आ4ण लहान

झरे व नद25या Dठकाणी उभयचर -ायांचा शोध घेयात आला. अgयास XेYात ११ कुळातील
एकूण २८

सरपटणाmया -ायां5या -जाती आढळून आ:या. तर ४ कुळातील एकूण ७

उभयचर -ायां5या -जाती आढळून आ:या.
iv.

मासे

माशांचा अgयास नद2, तलाव, तळे इ,याDद तसेच थानक मासळी बाजारातून करयात आला.
अgयास काळात आढळून आलेले काह2 सामाBय मासे जसे `क काटला, रोहू, श>गट2 इ. अgयास
XेYात ११ कुळातील एकूण २४ माSयां5या -जातींची नद करयात आल2.
v.

कOटक

फुलपाखरे हे वथ पयावरणाचे -तक अस:यामळ
ु े फुलपाखरांचा अgयास पयावरणीय
p.ट2कोनातून अतशय मह,वाचे आहे . Qहणूनच संपूण माग संरेखान5या अgयास XेYात
फुलपाखरांचा अgयास करयात आला. अgयास XेYात ४ कुळातील एकूण ४७ फुलपाखरां5या
-जातींची नद केल2.

९. अपेQKत द%ु पRरणाम आSण =यांचे उपशमन
पयावरणीय पRरणाम आSण उपशमन योजना
बांधकाम टUपा
अनु.

पयावरणीय घटक

पRरणाम करणारे घटक

'मांक
१

पRरणामाची

उपशमन योजना

अंमलबजावणी

Kमता
भौतक अgयास

भौतक वै$श.[यांमधे बदल

सौQय

करणार सं:था
-क:प संबंLधत कामांचे पKतशीर नयोजन -वतक

आ4ण

आ4ण आराखडा कNन हे स@या केले जाईल कंYाटदारा0वारे
२

भूसंसाधन

जमीन वापरातील बदल

सौQय

कामांचे

पKतशीर

नयोजन

आ4ण -वतक आ4ण

अंमलबजावणी कNन हे स@या केले जाईल
३

मनु.य संसाधन

कुठलाह2 -तकूल पfरणाम नाह2

उपेXणीय

कंYाटदारा0वारे

कामांचे आ4ण संसाधानाचे पKतशीर कNन -वतक आ4ण
हे स@या केले जाईल

कंYाटदारा0वारे

४

पयावरण

पयावरणीय

संसाधन

वनपती व -ाणी

आ4ण -तावत

 -तावत

महामागा5या

माग

टqqयात

संरेखानासाठ

भरपाई करयासाट2 वनीकरण करयात

अंदाजे

येईल.

१६९.३९३
हे Eटर

 महामाग
वन

करयात

येणार

बांधकाम -वतक

वX
ृ तोडीची कंYाटदारा0वारे

संरेखाना5या बाजल
ू ा हfरत

पा वक$सत केला जाईल.

XेY

संपादन  मह,,वा5या असणाmया द$ु मळ वनपती

केले

जाईल

-जाती जाती, औषधी वनपती आ4ण
वBयजीवांचे संरXण आ4ण संवधन केले
जंगल2 -जाती यांचे संवधन केले जाईल
 अHहे Bयू

वX
ृ

लागवड,

औषधी

वनपतीची लागवड, उतारावर ट`फ1ग,
वX
ृ रXक, बेटांमधील लँ डकेप
 -तावत मागा5या संरेखनात योय
Dठकाणी आवSयक ततEया
आ4ण

-कार5या

आ4ण

संखे5या

झाडांची

झुडुपांची लागवड करयात येईल.

आ4ण

५

पयावरणीय सदय वX
ृ तोड
मू:ये

व

र,या5या

बाजूने म@यम

-तावत -क:पाचे XेY साफ करतेवेळी -वतक

आ4ण

असले:या हfरत पे काढ:यामुळे

वनपतींची तोड/नाश शEय ततEया कमी कंYाटदारा0वारे

XेYातील पयावरण सदय आ4ण

-माणात करयात येईल.

लँ डकेपवर पfरणाम होतो
६

आवSयक
आ4ण

सोयी आवSयक सोयी जसे `क वजेचे उपेXणीय
पायाभूत खांब, दरू @वनी खांब, /ाBसफोमर,

सुवधा

उ5च वीज दाबा5या

यट
ु 2$लट2 लाईन थलांतरण आ4ण उं ची -वतक, महारा./
वाढवयाचे

आ4ण कमी

काम

सरकार2

संथां5या रा8य

स::याने करयात येईल.

व0युत

महामंडळ,

वीज दाबा5या लाईBस काढणे

दरू संचार

वभाग

यां5या0वारे
७

उप-प.ृ ठ भागातील -तावत
पायाचा अgयास

मागा5या

संरेखनात उपेXणीय

वह2र आहे त

जेथे

शEय

टाळयासाठ

असेल
र,या5या

तेथे

थलांतरण -वतक

रचने त

आ4ण

योय कंYाटदारा0वारे

अ$भयांxYकWकतेच वापर कNन योय ट2
काळजी घेयात येईल
८

धा$मक थळे

९

भूरचना

-जात द.ु पfरणाम होणार नाह2

-उपेXणीय

-तंYशK
ु नयोजन आ4ण अंमलबजावणी

--वतक आ4ण
कंYाटदारा0वारे

१०

हवेची गुणव,ता

उ,सजनामुळे

हवेची

अ:पकाळासाठ खालावेल

गुणव,ता म@यम

 माती,

वाळू

व

दगडांचे

सांडणे -वतक आ4ण

रोखयासाठ ते वाहून नेणाmया /Eस कंYाटदारा0वारे
ना आ5छाDदत केले जाईल
 धूळ उ,सजन करणाmया तोYांवर धूळ
दडपयासाठ

पायाचे $शडकाव केला

जाईल.
 रा./2य आ4ण रा8य उ,सजन मानकांची
पु.ट2

करयासाठ

उपकरणे

यांमधून

परवाना नय$मतपणे

वाहने
होणारे

आ4ण

उ,सजनचा

तपासला जाईल

आ4ण ,यांची Hयविथत दे खरे ख केल2
जाईल.

११

@वनी पातळी

-क:प

उप]मांमुळे

@वनीची सौQय

पातळी वाढे ल

 @वन

पातळी

कमी

करयासाठ -वतक

आ4ण

सगPया उपकरणांना वंगण केले जाईल कंYाटदारा0वारे
आ4ण

उपकरणे

चांग:या

िथतीत

ठे वल2 जातील.
 िथर / अचल

बांधकामाची उपकरणे

/ साधने Dह दाट घनते5या वती पासून
शEय ततEया दरू अंतरावर ठे वयात
येतील
 जात आवाज नमाण करणाmया यंYा
जवळ

काम

करणाmया

संरXण उपकरणे

कामगारांना

(ear plugs) दे यात

येतील.
१२

पयावरणीय
संसाधना

अgयास काळात एक नाश होत म@यम
- -ाणी चाललेला (near threatened) -ाणी

आ4ण वनपती

(काळवीट)

व

एक

असfु रrXत

(vulnerable) पXी (पांढmया मानेचा
करकोचा) आढळले

पयावणीय समतोल राखयासाठ योय ती -वतक
काळजी घेतल2 जाईल

आ4ण

कंYाटदारा0वारे

१३

१४

ज$मनीचा वापर

दघ
ु टनेचे
आ4ण सुरXा

ज$मनी5या वापराम@ये बदल होऊ खूप जात

योय

शकतो

करयात येईल

कंYाटदारा0वारे

उपकरणांची Hयविथत दे खरे ख

-वतक

धोके रता

दघ
ु ातानांमुळे

पfरणाम

अ:पकाल2न सौQय

Hयवथापन

नयोजन

सा@य -वतक

आ4ण

आ4ण

कंYाटदारा0वारे

पयावरणीय पRरणाम आSण उपशमन योजना
कायािXवत टUपा
अनु.

क प Hनगडीत बाबी

घे5यात येणार कायवाह

जबाबदार सं:था

'मांक
१

र,या5या

बाजल
ू ा

अनLधकृत  कायािBवत टqqया5या सव तरांवर जमीन वापर नयोजन संथा जसे -वतक

आ4ण

व,या `कं वा अ-,यX नागर2

`क महसल
वभाग यांसारaया संथा यांना सहभागी कNन घेयात कंYाटदार थानक
ू

-साराला (sprawls) -तबंध

येईल.

संथां5या

 वकास हमांचे नयोजन आ4ण नयंYण
 बांधकाम

पूण

झा:यावर

बेकायादे शेर

स::याने
व,या

आ4ण

बांधकाम

कामगारां5या ता,परु ,या झोप?या काढणे आ4ण व5छता
२

रता

सरु Xा

Hयवथापन

आ4ण

वाहतक
ु  योय आ4ण प.ट Dदसणार2 परु े शी LचBहे र,या5या बाजूने लावल2 वाहतक
ू
जातील

पो$लसां5या

 रता अपघातसाठ एक नfरXन -णाल2 तयार कNन तचा वापर केला स::याने
जाईल
३

हवेची गुणव,ता

 नवडक Dठकाणांवर हवेचचे गुणव,तेचे नय$मतपणे पर2Xण केले जाईल

-वतक

आ4ण

 र,या5या बाजूने वX
लागवड कNन -दष
ू ण Yोताकडेच -दष
ू कांना कंYाटदारा0वारे
ृ
बंDदत कNन ,यांचे शोषण करणे

४

@वनी पातळी

 नवडक Dठकाणांवर @वन पातळीचे नय$मतपणे पर2Xण केले जाईल

-वतक

आ4ण

 आवाजाची तीता कमी करयासाठ र,या5या दोBह2 बाजूला दाट कंYाटदारा0वारे
वनपतींची लागवड
 जेथे आवSयक आहे तेथे आवाजाची -तरोधकांचीतरतूद
५

पायाची गण
ु व,ता

 पाणी गण
ु व,तेत बदल काह2 बदल झाला आहे ते तपासयासाठ आ4ण -वतक

आ4ण

जल2य वनपती व -ायांची Dटकून ठे वयाची Xमता जाणून घेणे आ4ण कंYाटदारा0वारे
$संचनासाठची

योयटा जाणून घेयासाठ

पाया5या गुणव,तेचे

नय$मतपणे पर2Xण केले जाईल.
६

मातीचे गुणधम

 वाहनां5या

उ,सजनामुळे

माती

दु षत

झाल2

करयासाठ ठरावक अंतरावर माती5या गण
ु व,तचे

आहे

याचे

मु:यांकन -वतक

आ4ण

नय$मतपणे पर2Xण कंYाटदार
अLधकाmयां5या

केले जाईल.

 वाहन मागापासून सांडून होणारा ओवर tलो र,या5या बाजूला वनपती स::याने
आवरणात

वाढ कNन आ4ण हfरत पा वक$सत कNन ओवर tलो

-तबंLधत करणे
७

पथ वX
ृ ारोपण आ4ण दे खभाल

 र,या5या दोBह2 बाजूने संपूण संक:पनेने वX
ृ ारोपणाचे
हाती घेईल

काम कंपनी -वतक
कंYाटदार

 लावले:या झाडांची दे खरे ख करयासाठ थानक लोकांना रोजगार दे यात अLधकार2
येईल

आ4ण

आ4ण

रा8य वन वभाग
यां5या स::याने

८

मानवी वाय आ4ण सुरXा

 अपघात -वण असुरrXत XेYे ओळखणे

-वतक

आ4ण

 अSया XेYाणम@ये वाहतुकWचे नयमन करयासाठ सुरXा उपाययोजना कंYाटदार
आ4ण इतर नयंYण उपाययोजना अवलंxब:या जातील -

अLधकाmयां5या

− योय रोड LचBहे आ4ण खुणा हे खबरदार2 / सावधLगर2, माDहती आ4ण स::याने
अनवाय

LचBहे

दशवणार2

मोठे

फलक

यां5या

वCपात

टोल

असले:या महामागा5या संपूण भागात बसवले जातील
− शहर2

भागात

आ4ण

वळण

असले:या

भागात

ठे वयासाठ सावधLगर2 माग LचBहे बसवल2 जातील

वेग

नयंxYत

१० आप=ती Hनयमन पYती
१०.१ नैसZगक आप=ती
बांधकामा5या काळात नैसLगक आप,ती ओढव:यास काम पूणपणे थांबवयात येईल आ4ण
बांधकाम साDह,य सरु rXत Dठकाणी हलवयात येईल. जोरदार पावसामळ
ु े फरसबंद2
(pavement) आ4ण अपूण रचनांचे नुकसान होया5या p.ट2ने पावसाPया5या काळात
Qहणजेच मे ते सqट> बर म@ये बांधकाम साDह,य सा_याची याद2 कमीत-कमी -माणात केल2
जाईल. कायािBवत टqqयात नैसLगक आप,ती आ:यास authority 0वारे महामागावर2ल
वाहतूक लगेच थांबवयात येईल आ4ण वाहतूक योय अSया सुरrXत Dदशेस वळवयासाठ
मागदशन करयात येईल. आप,तीची माDहती $मळताच वाहतक
ु Wवर नयंYण सC
ु केले
जाईल. आणीबाणी नयंYण क>& हे िज:हा Hयवथापनाशी ,यां5या वाहतूक नयंYण
स::यासाठ आ4ण इतर मदतींसाठ थेट संपकात राह2ल.

११ धोBया1या ि:थतीत
आणीबाणीची संभाHय सC
ु वात Dह मोठ आग `कं वा फोटने होते आ4ण बांधकाम 5या जागी
`कं वा महामागावर कायरत असले:या कामगार सदय कडून केल2 याची नद. असे धोके
आढळताच तेथे असलेला कमचार2 (,याला पुरेSया -माणात समजावयात आले:या
आणीबाणी -`]येनुसार) अनी गजर असले:या Dठकाणी जावून ,याची काच तोडून अनी
गजर वाजवेल. तो मुaय नयंYकला मण @वनी 0वारे अनीचे

/ घटनेचे थळ आ4ण

वNप सांगयाचा -य,न करे लआणीबाणी5या नयमावल2 नुसार खाल2ल मुaय `]या ,वfरत अमलात आण:या जातील
जेणेकNन आग / धोEयाची िथतील अटकाव कNन नयंYणात आणता येईल:
 अिनशामक दल अिनशामक साDह,यांसोबत घटना थळी येतील
 मुaय नयंYक मुaय नयंYण कXातून ,याची जबाबदार2 पार पाडेल
 -थमोपचारकांचा समूह जखमींची काळजी घेईल.
 मुaय नयंYक मह,वा5या मुे ठरवून यांना योय Dदशा दाखवून योयते नणय घेईल.
मुaय,वेकNन खाल2ल मुयां5या बाबतीत डीएमसी नणय घेईल:
o अिनशमन दलाला तसेच -थामोपचारक समूहासाठ अLधक मनु.यबळाची आ4ण
सुवधांची गरज आहे का `क नाह2
o वाहतक
ू सु वधा / महामाग हा चालू ठे वावा `क ,यावर2ल वाहतक
ू बंद करावी

बाहे र2ल HयEतीं5या आXेपांना दाद दे णे आ4ण ,या XेY बाहे र2ल पfरणामांचे



मु:यांकन करणे.
जेHहा अिनशामक दला कडून झालेला अपघात आटोEयात आ:याची माDहती



$मळे ल तेHहा मa
ु य नयंYक ,या XेYाची वतः भेट दे ऊन खाल2ल गो.ट2ंसाठ
पाहणी करे ल:
o आप,तीमुळे झालेले नुकसान व ,यावेळ5या पfरिथतीचे मु:यांकन मa
ु य,वे ,या
वेळी आटोEयात आले:या आप,तीची पुनः उवयाची Xमता याचे मु:यांकन करणे.
o या अपघातामुळे पfरणाम झाले:या इतर सुवधांची टे हळणी करणे.


घटना थळी5या भेट2ला अनस
ु Nन ,या XेYाचा मa
ु य नयंYक जाह2र आप,ती
आटोEयात आ:याचे जाह2र करे ल आ4ण सुवधा पूववत करयासाठ ]मा]माने
-ाLधकृत केले जाईल. अनी संदभातले गजर आप,ती नयंYणात आण:याचे
संकेत दे तील.



आप,ती5या वेळी ते थळ खाल2 नमूद केले:या HयEतीं$शवाय इतर बाहे र2ल
HयEतींसाठ बंद राह2ल:

o अिनशामक दलाची कमचार2;
o Cणालया5या Cनावाह2केतील कमचार2;
o थानक सरकार2 कमचार2;
o वमा अLधकार2;

११.१ आप=ती1या वेळी वापर5यात येणार गजर

णाल

बांधकाम कामगारांची कॅQप थापन के:यावर / महामाग वाहतुकWसाठ खुला झा:यावर योय
असे

गजर

बसवयात

येतील

आ4ण

ते

महामागावर

काम

करणाmया

-,येकाला

समजावयात येतील. भेट दे णाmयां5या माDहतीसाठ कायालयातDह गजर बसवयात येतील.

११.२ चेतावनी इशारा ऐकू येताच कर5याची कृती
आप,तीचा संदेश $मळताच पुढ2ल कृती अमलात आण:या जातील:
 अिनशामक दल आ4ण -ाथ$मक उपचारक घटनाथळी पोहोचतील.
 समूहातील सदय आप-आप:या वभागात पुढ2ल सूचना $मळे पय1त तयार2त राहतील.

११.३ पेDो$लयम उ=पादां1या गळती साठ]
एच.एस.डी / गॅसोल2न / केरोसीन / फन~स तेल या पदाथा1ची गळती झा:यास असे सांडलेले
पदाथ पायाचा नचरा करणारे चॅनेल / पावसाचे पाणी संचायानासाठ तयार केले:या
ख??यातून गोळा केले गेले जातील. उरलेले पदाथ हे रे ती आ4ण कापसाने शोषून घेतले
जातील. गा?यांचे सरकणे अथवा घसरणे टाळयासाठ मुaय वाहन माग / सवस मागावर2ल
गळती Hयविथत fर,या पाणी `कं वा नैसLगक &Hयांचा वापर कNन साफ केले जातील.
गळती झालेले पदाथ पाया5या सा_यात $मसळले जाणार नाह2त यासाठ पूण -य,न केले
जातील.

११.४ वाहनांची समोरा-समोर टBकर ^कं वा अपघात
अSया -कार5या आप,तीम@ये असलेले मुaय धोके Qहणजे म,ृ यू `कं वा मो_या -कारची
इजा. ,वfरत -तसाद Qहणून वै0यकWय कमचार2 संघ असणार2 सुसज अशी CणवाDहक
अपघात Dठकाणी पोहोचेल. हे कमचार2 अपघात DठकाणावNन -वाSयांचा बचाव करयास
मदत करतील आ4ण ,यांना जवळील Cणालयात नेयात येईल. गरज लाग:यास Cणाला
तेथील मो_या आ4ण अ0ययावत अSया Cणालयात नेयात येईल.

११.५ र:=यावर तेल सांडणे अथवा गळणे
अशा -कारची आप,ती Dह तेल `कं वा इंधन वाहून नेणाmया वाहनांचा मागावर झाले:या
अपघातमुळे सांडले:या `कं वा गळती होणाmया तेलामुळे होऊ शकते. या आप,तीशी संबंLधत
ववध धोके Qहणजे सांडले:या तेलावNन इतर वाहने घसरणे. सांडले:या पदाथाची पेट
घेया5या Xमतेनुसार ,याचा पेट घेयाचा धोका अवलंबून असतो. ,वfरत -तसाद Qहणजे
संपकाची साधने वापNन वाहतूक थांबवणे आ4ण अपघात झालेले वाहन बाजूला काढणे
जेणेकNन वाहतूक सुरळीत होईल. मागावर सांडलेले तेल पस
ु ून काढयासाठची `]या सुC
करणे अतशय मह,वाचे आहे . सांडलेले तेल साफ करणे हे पुढ2ल धोके आ4ण वाईट पfरणाम
टाळयासाठ अ,यंत गरजेचे आहे .

१२

क पाचे फायदे

हा -क:प -,यXfर,या या मागावर2ल वाहतुक कायXमता सुधारे ल आ4ण अ-,यXfर,या रा8य
आ4ण रा./2य महामाग जाPयांवर2लह2 वाहतुक कायXमता सुधारे ल 8याचे योगदान -क:प
-भावत भाग, रा8य तसेच संपूण दे शातील आLथक संधींचा वकास आ4ण दाfर& नमुलन
याम@ये असयाचे अपेrXत आहे .

रा8यातील आ4ण शेजार2ल रा8यांशी संपक वाढे ल 8याची मदत सोपी / सल
ु भ वाहतूकWसाठ
होईल 8यामुळे पुढे रोजगार वाढतील आ4ण मुलभूत सेवांशी संपक सुकर होईल मुख,वे
गfरबांसाठ अशा -कारे हा -क:प छो[या आLथक वकासा5या संधी उqब:भा कNन दे ईल.
पढ
ु 2ल कारणांमळ
ु े -क:पाचे फायदे दशवता येतात:
 भौतक पायाभूत सु वधा आ4ण मागाचा वापर यात सुधारणा होईल,
 जलद आ4ण सुरrXत वाहतुकWमुळे सामािजक सेवांम@ये सुधारणा होईल,
 रोजगाराची संभाHयता –थानक लोकां5या रोजगार व$श.ट लX / -ाधाBय दे ऊन ,यांना
रोजगारासाठ पाY होयासाठ गरजेचे असले:या कोण,याह2 वशेष कौश:याचे -$शXण
दे ऊन -क:पा5या बांधकाम आ4ण कायिBवत टqqयात कुशल, अध कुशल आ4ण अकुशल
कामगारांसाठ रोजगाराची संभाHयता
 शहरे आ4ण अBय Dठकाण5या वाहतुकु5या कडीचे -माण कमी होईल,
 महामागालगत पयटन, औ0योLगक वसाहती, तंY|ान क>&, माट शहरे आ4ण शैX4णक क>&
यांचा वकास,
 उ5च गुणव,ते5या मागामुळे -दष
ू णात घट, वाहनांची यावी लागणार2 कमी दे खभाल,
इंधनाची बचत,
आLथक आ4ण सुधाfरत जीवनशैल2 यांचा एकूण वकास.
नागपूर-मुंबई शी%गती महामागा5या वकासाचा सकारा,मक पfरणाम दत
ु गातीमागाचा संपूण
७०२ `कलोमीटर XेYावर होईल. आता असले:या सामािजक व आLथक पायाभत
ू सु वधां5या
िथतीत सुधारणा होईल आ4ण आसपास5या पयावरण िथतीDह उं चावेल आ4ण मो_या
-माणात सुधारे ल. ववध बाबी 8या सुधारणेला उ,तेजन दे ऊ शकतात ,या पुढ2ल -माणे
आहे त,
 पाणी पुरवठा

 र,यांची िथती

 वीज परु वठा

 गावांपय1त पोहोचयाची सु वधा

 सावजनक वाय

 दरू संचार

 आरोय आ4ण व5छता

 वाह,या पायाचा नचरा

 शैX4णक संथा

 पावसा5या पायाची संचयन

 वाहतूक

 हfरत पय
् ाम@ये सुधारणा

 घन कचरा

१३

:ता/वत सुधारणा

-तावत -वेश नयंYण असलेल नागपूर-मुंबई $श%गती महामाग हा अशा -क:पांमधील
भारतातील पDहला -क:प आहे आ4ण ताशी १५० `क.मी. रचना वेग असले:या या मागामुळे
मालवाहतक
ू

जलद

होऊन

वाहतक
ु Wला

स@या

लागत

असले:या

वेळेपेXा

कमी

होऊन

जवळजवळ अधा होईल. कमी खLचक वाहतूक आ4ण दे खभाल2साDहत जलद वाहतूकमुळे
मालाची `कं मत कमी होईल.
अखेर2स टqqयात -तावत नागपूर-मुंबई $श%गती महामाग ठोस म@याच दोहो बाजूनी ३ +३
+ १ पदर2 असेल. गरज पड:यास राखीव ठे वयात आलेले म@य वधाजक आ4ण म@य सवस
डEट Dह सेवा मागासाठ -दान करयात यावी.
:ता/वत

क पासाठ] केले या तरतुद:

 मह,वाचे रोड ]ॉ$संग 5या Dठकाणी उ?डाण पूल / इंटरच> ज
 -,येक गाव5या आ4ण शहरा5या Dठकाणी वाहनंसाठचे आ4ण पादचाया1 साठ भुयार2 माग.
 मो_या शहरा5या Dठकाणी बायपास.
 संपूण मागा5या संरेखाणार दोBह2 बाजूस ३+३+१ पदfर माग.
 दत
ु ागती

मागावर

-,येक

१००

`कलोमीटर

5या

भागात

५

`कलोमीटरचा

वमान

उतयासाठचा पा.
खालल सु/वधा

:ता/वत दत
ु ागती मागा1या KेLात पुरव5याचा

 -,येक ५ `कमी अंतरावर आप,काल2न

 जलद -तसाद वाहन (QRV)
 -,येक ५० `कमी वर वांती XेY

दरू @वनी
 पा`क1ग

:ताव आहे :

आ4ण

अवजड

वाहनांसाठचे

थांबे
 CणवाDहका आ4ण वाहने उचलयाची
सु वधा

 इंधन भरयाचे थान,
 शौचालय,
 लहान मुलांसाठ खेळयाचे Dठकाण
 उपहारगह
ु ाने
ृ , दक

र:=या1या कडेला असले या सु/वधा:
 Cणालय

 शैX4णक संथा

 अवजड वाहनांचे टम}नस

 र,या5या मधील झाडे आ4ण बाग-दे श

 माDहती तंY|ान XेY आ4ण माDहती

 बस थांबे

तंY|ान कंपBया

 भय
ु ार2 मागातील Dदवे

 उ?डाण पुलांचे सुशोभीकरण

 लाईट कटर

 मागावर2ल Dदवे

 नाEयाचे सुशोभीकरण

 संगणीकृत संकेत
माहती तंL_ानाचा समावेश:
 वाय-फाय सुवधा
 वाहतूक नयंYण आ4ण अंमलबजावणी
 सी.सी. ट2Hह2
 र,या5या म@यात म:ट2पल नेटवक साठ ऑqट2कल फायबर डEट (OFC)
 /ा`फक सरु Xा उपाय

१४ पयावरण परKण उप'म
टUपा

घटक

परKण
मानक

हवा

कायािBवत धुल2कण१०, धुल2कण२.५, हवा
स:फर
ऑEसईड
नाय/ोजन,

(-दष
ू ण

डायऑEसईड, नयंYण)

-तबंध

कायदा,

क>&2य

ऑफ नयंYण मंडळ, १९८१

सं:थेची जबाबदार

ठकाण (चेनेज)
आ4ण 8या

Dठकाणी

-दष
ू ण पयावरणाचे

वारं वारता

मुलभूत -,येक

पर2Xण

कालावधी

मोसमात २४

केले (पावसाPया

गेले ती सव Dठकाणाचा

सतत

Hयतर2Eत)

काबन

२

अंमलबजावणी

तास एम.एस.आर.डी.सी.
0वारे

अमलात

आणले जाईल.

आठव?यांसाठ

मोनॉEसईड

-,येक

Dठकाणी

आठव?यातून

२

वेळा
@वनी कायािBवत @वनीची पातळी डीबी (ए) क>&2य -दष
ू ण नयंYण मंडळ @वनी दोन Dठकाणी
5या मापात

-,येक

मानक २०००

मोसमात २४

एका
पर2Xण

Dठकाणी सतत
करयात

तास एम.एस.आर.डी.सी.
0वारे

आणले जाईल.

यावे.
माती बांधकाम

Lead, Oil & grease यांचे रा.ट2य
सव~Xण

मानक

यु.एस.ई.पी.ए.5या
आय.आर.आई.एस.

थापन

होईपय1त अपघात

`कं वा

म@यापासून

र,या5या ३ मोसमात
५०

मी असे

एकदा -,येक

माDहतीचा अंतरावर. ब:क घटक वतू मोसमात (पावसाळा

अंतगत असले:या मयादांचा वापर वाहतूक

करणारे

-,येक -दष
ु कासाठ करयात येईल. रसायन

सांडले आहे अSया

Dठकाणी

वाहनतून सोडून)

अमलात

-

