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िायािारी सारांश 

0.1 रिल्पाची पार्शिाभूमी ि माहहती  

विविध शहरांदरम्यानचा रिास अधधि जलद व्हािा म्हणून र्त े पायाभूत सुविधांमध्ये िाढ िरण्यासाठी 
िें द्र सरिारने जागतति दजााचे १० एक््रेस हायिे बांधण्याच ेठरिले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्ट्र सरिारने 
सध्याच्या मागाांिरील रचंड रमाणातील िाहतूि वििें हद्रत िरण्यासाठी ि ती अन्यत्र िळिण्यासाठी नागपूर 
मुंबई एक््रेसिेचे (एनएमईडब्ल)ू तनयोजन िेले आहे. र्तावित एनएमईडब्लूची अंमलजािणी महाराष्ट्ट्र 
राज्य र्त े वििास महामंडळािडून (एमएसआरडीसी) िेली जात असून, र्तावित मागा विदभाापासून 
मराठिाडा, िोिणापयांतच्या १० जजल्हयांतून जाणार आहे. 

या योजनेत मुख्यत्िे नागपूर जजल्हा, िधाा जजल्हा, अमरािती जजल्हा, िाशशम जजल्हा, बुलडाणा जजल्हा, 
जालना जजल्हा, औरंगाबाद जजल्हा, अहमदनगर जजल्हा, नाशशि जजल्हा ि ठाणे जजल्हा हे जजल्हे समाविष्ट्ट 
असणार आहेत. महाराष्ट्ट्र राज्य महामागा (एमएसएच) असलेला एनएमईडब्लू राष्ट्ट्रीय महामागाासाठीच्या 
मानिांनुसार बांधण्यात येणार आहे. हा समदृ्धी महामागा विदभा, उत्तर महाराष्ट्ट्र, मराठिाडा, पजर्शचम 
महाराष्ट्ट्र ि िोिण या महाराष्ट्ट्रातल्या पाचही रमुख महसुली विभागातुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
जाईल आणण त्यामुळे वििशसत ि वििसनशील शहरे एिमेिांशी जोडली जातील. हा रिल्प विदभा, 
मराठिाडा, पजर्शचम महाराष्ट्ट्र ि िोिण या रदेशांतून जाणार असल्याने हे रदेश एिमेिाशंी जोडण्यासाठी ि 
राज्यात समतोल वििास साधण्यासाठी मदत होईल. विदभा ि मराठिाड्यातील दषु्ट्िाळग्र्त जजल्हयांच्या 
वििासाला चालना देण्यासाठीही यामुळे निे पयााय तनमााण होणार आहेत. 

पॅिेज ३साठी व्यिहायाता अभ्यास आणण तपशीलिार रिल्प अहिाल तयार िरण्याची जबाबदारी महाराष्ट्ट्र 
राज्य र्त े वििास महामंडळ शलशमटेडने (एमएसआरडीसी) मे. ल्युइस बगारिर सोपिली. पयाािरणीय 
अनुमती शमळण्यासाठी अ शे्रणीतील रिल्पांसाठी एनएबीईटी मान्यताराप्त िन्सल्टंट मे. ल्युइस बगार 
पयाािरणविषयि पररणामाचे मूल्यमापन अभ्यास िरण्यासाठी आणण पयाािरणविषयि मंजुरी ि िनविषयि 
मंजुरी शमळिण्यास मदत िरणार आहे. 

एनएमईडब्लू हाय-डजेन्सटी िॉररडॉर म्हणून वििशसत िेला जाणार आहे आणण त्यामुळे नागपूर ि मुंबई ही 
शहरे जलद गतीने जोडली जाणार आहेत. या हदशेने पहहले पाऊल म्हणून महाराष्ट्ट्र सरिारने राज्यातील 
रमुख शहरे राजधानी मुंबईशी जोडण्याच े ठरिले आहे. त्यासाठीच नागपूर मुंबई या दरम्यानच्या एिा 
मागााची व्यिहायाता पडताळली जात असून या मागाामध्ये शशिमडिा - िधाा - िारंजा - औरंगाबाद - 
शसन्नर - घोटी हा मागा ि त्याला जोडणारे मागा, तसेच िारंजा - लोणी - नागझरी मागााचा समािेश होतो. 
र्तावित एक््रेसिेची संपूणा लांबी अंदाजे ७०१ किमी आहे आणण तनयोजन, आखणी ि अंमलबजािणी 
सुलभ होण्याच्या दृष्ट्टीने महसुली विभाग ि जजल्हयांच्या सीमा विचारात घेऊन रिल्पाची संपूणा लांबी 
पुढीलरमाणे पाच पॅिेजेसमध्ये विभागली आहे. 
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तक्ता 0.1: एनएमईडब्लू रिल्पाचा तपशील 

अ. 
क्र. 

रिल्पाच्या िामाच ेनाि 
अंदाज ेलांबी 
(किमी) 

अंदाजजत शसजव्हल खचा 
(िोटी रु.) 

एिूण खचा 
(िोटी रु.) 

रतत किमी एिूण 
रिल्प खचा 
(िोटी रु.) 

 1 पॅिेज-१: शशिमडिा गाि, हहगंणा 
तालुिा, नागपूर जजल्हा ते 
वपपंळगाि गाि, आिी तालुिा, 
िधाा जजल्हा (सीमा) (नागपूर 
विभागात) 

८९.३५५ ३,३४८.७० ५,००५.६६  ५६.०२ 

 २ पॅिेज-२: आष्ट्टा गाि, धािणगाि 
रेल्िे तालुिा, अमरािती जजल्हा 
(सीमा) त ेगोळेगाि गाि, 
देऊळगाि राजा तालिुा, बुलडाणा 
जजल्हा (सीमा) 
(अमरािती विभागात). 

२५७.८८१ ८,२३५.०० १३,०१७.०३  ५०.४८ 

 ३ पॅिेज-३: न्हािा गाि, जालना 
तालुिा, जालना जजल्हा (सीमा) ते 
सुराळा गाि, िैजापूर तालुिा, 
औरंगाबाद जजल्हा (सीमा)  
(औरंगाबाद विभागात). 

१५५.०२० ४,७०४.९० ७,५७९.५२  ४८.८९ 

 ४ पॅिेज-४: धोत्र ेगाि, िोपरगाि 
तालुिा, अहमदनगर जजल्हा 
(सीमा) ते to तरंगपाडा गािा, 
इगतपुरी तालिुा, नाशशि जजल्हा 
 (नाशशि विभागात) 

१२०.६९६ ४,१२७.०० ६,३६५.१३  ५२.७४ 

 ५ पॅिेज-५: वपपंरी सद्रहुिन गाि, 
इगतपुरी तालिुा, नाशशिा जजल्हा 
ते आमणे गाि, शभिंडी तालुिा, 
ठाणे जजल्हा (िोिण विभागात) 

७८.१७६ २,५२०.०० ३,९६८.२५  ५०.७६ 

एिूण ७०१.१२८ २२,९३५.६० ३५,९३५.६० ५१.२५ 

 

७०१.०५२ किमी एक््रेसिे वििशसत िरण्यासाठी आिर्शयि असलेली अंदाजे १०,००० हेक्टर जमीन पारंपररि 
भूसंपादन पद्धतीऐिजी लँड पशुलगं पद्धतीने संपाहदत िेली जाणार आहे. लँड पुशलगं या पद्धतीमध्ये शेतिरी ि 
जमीनमालि जशमनीच्या मालिीच े हक्ि सरिारच्या किंिा र्त े किंिा अन्य पायाभतू सुविधा उभारून जमीन 
वििशसत िरणाऱ्या वििासि यंत्रणेच्या नाि ह्तांतररत िरतात. जमीनमालिांना भरपाई शमळेलच, शशिाय त्यांच्या 
जशमनीचा विशशष्ट्ट भाग वििशसत अिृषीि जमीन या रूपात ि उच्च बाजारमूल्याने शमळेल. यामुळे शेतिरी या 
रिल्पातील एि भागीदार बनतील. 
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0.2 रिल्पाच ेपयाािरणविषयि मूल्यमापन 
रिल्पाच्या तपशीलिार आखणीचा समन्िय पयाािरणविषयि मूल्यमापन अहिाल ि पयाािरणविषयि 
व्यि्थापन तनयोजन यांसोबत साधण्यात आला आहे. ईआयएच्या तनशमातीमुळे पयाािरणािरील संभाव्य 
निारात्मि पररणाम ि त्यािरील व्यिहाया उपाय (टाळणे, रततबंध ि सुधारणा यासहहत) ओळखण्यासाठी 
मदत झाली. पॅिेज ३ च्या बांधिामासंदभाात अंमलबजािणी िरण्यासाठी या तनष्ट्िषाांिर आधाररत 
पयाािरणविषयि व्यि्थापन तनयोजन (ईएमपी) तयार िरण्यात आले. ईएमपीमध्ये संभाव्य निारात्मि 
पररणामांचा तपशील आहे ि समाविष्ट्ट िरणे आिर्शयि असलेल्या ि िंत्राटदार ि क्लाएंट यांच्यातील िरार 
द्तािेजाचा भाग होणार असलेल्या िाही रततबंधात्मि उपायांची सूची आहे.   

आधारभूत पयाािरणाची सद्यज्थती  
रिल्पाच्या तयारीच्या टप्प्यात रिल्पाच्या रभाि िेत्रासंबधंी हिामानविषयि माहहती, पाण्याची गुणित्ता, 
हिेची गुणित्ता, मातीची गणुित्ता, आिाजाची पातळी, िन्पती ि राणी जीिन, जशमनीचा िापर ि 
सामाजजि-आधथाि ज्थती याविषयी आधारभूत माहहती संिशलत िरण्यात आली. ततचा सारांश तक्ता ०.२ 
मध्ये हदला आहे.  

तक्ता 0.2: रिल्प िेत्रातील आधारभूत पयाािरणविषयि ज्थती 

पयाािरणविषयि तनिष रिल्पातील मागा (पॅिेज-३) 

भूरदेश  
जा्तीत जा्त भाग सपाट ि रक्लप मागाातील 
लहानसा भाग चढ-उताराच्या भूभागातून ि 
डोंगराळ भागातून जातो 

भूरचना 
या पररसरात अप्पर Cretaceous पासून लोअर 
Eocene िाळापयांतच्या डेक्िन टॅ्रप लाव्हा 
रिाहाचा समािेश आहे  

मातीचा रिार 
या पररसरामध्ये िापसाची िाळी माती हा मदृा 
रिार आढळतो 

रिल्पातील र्याला ओलांडणारे/लगतच े
पषृ्ट्ठभागािरील जलस्रोत: नदी/ओढा/ तळे किंिा 
सोडून हदलेल्या भागात साचलेले पाणी  

३ नद्या ि ५९ ओढे, ३ िालि ेि २६ तळी  

रिल्पातील मागाालगत भूजल स्रोत: 
एचपी/टीडब्लू/विहीर 

 ३५६ विहहरी / बोअरिेल, ि हँडपम्प ८ 

पषृ्ट्ठभागािरील ि भूजलाची गणुित्ता  अनुजे्ञय मयाादेमध्ये  

हिेची गुणित्ता पीएम-१० िगळता अनुजे्ञय मयाादेमध्ये ? 
आिाजाची पातळी अनुजे्ञय मयाादेमध्ये 

रिल्पातील मागाालगत जंगल 
डायव्हजानसाठी २६.८७७ हेक्टर िन जमीन संपाहदत 
िरण्याची आिर्शयिता 

शेतजमीन/खासगी जमीन अशा बबगर-िन िेत्रांतील 
झाडे 

 िन जमीन = ३९९ 
बबगर-िन जमीन = ४९१० 

गािातील िन िेत्र ८ गािे 
१० किमीच्या आत पयाािरणाच्या बाबतीत नाही 
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पयाािरणविषयि तनिष रिल्पातील मागा (पॅिेज-३) 
संिेदनशील िेत्र 

गंभीरररत्या रदवूषत भाग 
औरंगाबाद – रोजेक्ट अलाइन्मेंटपासून अंदाजे ५ 
किमी दरू 

भूसंपादन र्तावित असलेल्या हठिाणी महसुली 
गाि/िसती 

८६ 

रिल्प मागाालगत धाशमाि मालमत्ता (संख्या) ७ (६ मंहदरे, १ मशीद)   

रिल्प मागाालगत पुरातत्त्िीय मालमत्ता 

बबबी िा मिबरा, दौलताबाद किल्ला ि औरंगाबाद 
लेणी रिल्प मागााच्या पररसरात आहेत. परंतु, ही 
हठिाणे तनवषद्ध िेत्रापासून अनुक्रमे ७.०० किमी, 
१.५० किमी ि ४.३० किमी अंतरािर आहेत 

रिल्प मागाालगत बाधधत होणाऱ्या शैिणणि 
सं्था (संख्या) 

नाही 

मागाालगत जशमनीचा िापर 
िृषी, बबल्ट अप एररया, तनिासी ि नदी, र्ता, 
रेल्िे, िन िेत्र 

र्तावित रिल्पासाठी जशमनीच ेडायव्हजान 
िन जमीन = २६.८७७ हेक्टर 
बबगर-िन जमीन = १८५८ हेक्टर 

0.3 पयाािरणविषयि अपेक्षित पररणाम ि त्यािरील उपाययोजना  

रिल्प मागाालगत पयाािरणविषयि रमुख रर्शन: 

 पषृ्ट्ठभागािरील पाण्याच ेरदषूण 

 धाशमाि मालमत्तांिर पररणाम  

 रिल्प मागाालगत ि शेती िेत्रातील झाड ेतोडणे  

 शेतजशमनीच ेनुिसान 

 र्त ेसुरिा 

 हिेिरील पररणाम 

 आिाजािरील पररणाम 

रिल्प मागाामुळे पयाािरणविषयि विविध घटिांिर होणाऱ्या पररणामांच्या मूल्यमापनाचा सारांश तक्ता ०.३ 
मध्ये हदला आहे: 

तक्ता 0.3: पयाािरणविषयि पररणामाचा सारांश 

अ. क्र. तनिष तपशील 
  निारात्मि पररणाम  
१ विहहरी (संख्या) ३५६ विहहरी  
२ शतेजशमनीच ेडायव्हजान (हेक्टर) १८५८ हेक्टर 
३ िन जशमनीच ेडायव्हजान २६.८७७ 
४ बॉरो अथा (Cum) २.८ िोटी Cub mtr 
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अ. क्र. तनिष तपशील 

५ क्िॅरी मटेररअल (Cum) 
एिूण दगड २७ लाख cum 
िाळू ४ लाख cum 

६ पाणी (Kl)  ३६० KLD 

७ 
बबगर-िन + िन िेत्रातील तोडल्या 
जाणाऱ्या झाडांची संख्या 

िन = ३९९ 
बबगर-िन = ४९१० 

८ पषृ्ट्ठभागािरील जलस्रोत 

नदी = ३ 
तळी = २६ 
िालिे = ३ 
ओढे = ५९ 

९ सां्िृतति/धाशमाि ्थळे ७ 
  सिारात्मि पररणाम   

१ एन्हान्समेंट साइट 
डडगे्रडेड िन िेत्र/महसुली िेत्रात भरपाईत्मि 
िनीिरण ि मागाालगत ििृारोपणामाफा त      
 

२ मध्यभागी लागिड झाडांची लागिड िेली जाईल. 
३ िनेजक्टविटी ि र्त ेसुरिा सुधारणा होईल 
४ शैिणणि सं्थांपयांत सुरक्षित मागा   सुधारणा होईल 
५ सजव्हास रोडची िाढ  सुधारणा होईल 

६ जंक्शन्स/इंटरचेंज 
भुयारी मागााची व्यि्था िरून सिा 
जकं्शन/इंटरचेंजमध्ये सुधारणा    

७ रिासाचा िालािधी सुधारणा होईल 

८ इंधनाचा िापर 
सुरळीत िाहतूि मागा उपलब्ध िरून िमी िेला 
जाईल ि रिासाचा िेळ िाचण्यासाठी मदत होईल  

 र्त ेसुरिा उपाय  
१ इंटरचेंज उपलब्ध िेले जाईल  

२ पथहदिे (हठिाणे) 
संपूणा मागाालगत रमुख पूल ि उड्डाणपूल/एलेव्हेटेड 
विभाग येथे पुरिले\सुधारले जातील  

३ धचन्हे संपूणा मागाालगत सुधारली जातील 
४ इंटरसेक्शन धचन्हे उपलब्ध िेली जातील  
५ र्त्याच्या िडलेा धचन्हे उपलब्ध िेली जातील  
६ शाळेविषयि धचन्हे उपलब्ध िेली जातील  
७ हठिाण ओळखण्याच ेधचन्ह उपलब्ध िेली जातील  
८ िाहतूि मंदािण्याच ेउपाय (हठिाणे) उपलब्ध िेली जातील  
९ जलतन्सारण  उपलब्ध िेले जाईल  
१० कॅ्रश बॅररअसा / गाडारेल्स  जजथे गरज आहे ततथे उपलब्ध िेली जातील  
११ सायलेन्स झोन्सविषयि धचन्हे उपलब्ध िेली जातील 
१२ औद्योधगि िेत्राविषयि धचन्हे उपलब्ध िेली जातील 

तक्ता ०.५ मध्ये रततबंधात्मि उपाय नमूद िेले आहेत. 
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0.4 पयाायांच ेविर्शलेषण  

पुढे हदल्यारमाणे विविध तनिषांच्या आधारे पयाायांसंदभाात विर्शलेषण िरण्यात आले:  

तक्ता 0.4: रिल्पाच्या “सोबत” ि “विना” ज्थती 

ज्थतीचा रिार रिल्पाच्या “सोबत” दीघािालीन ज्थती 
रिल्पाच्या “विना” दीघािालीन 

ज्थती 
पयाािरण 

भौतति पयाािरण 

िातािरण ि 
हिामान 

नव्या एक््रेसिेमुळे रिासाचा िालािधी ि िोंडी 
िमी होईल. िायू रदषूणाच ेएिंदर िमी रमाण. 
हिामानाच्या ज्थतीमध्ये बदल नाही.  

िोंडी असलेल्या र्त्यांमुळे 
रिासासाठी अधधि िेळ लागले 
ि िायू रदषूण िाढेल. 
हिामानाच्या ज्थतीमध्ये बदल 
नाही. 

भूशम्िरूप ि 
माती  

भूशम्िरूपामध्ये लिणीय बदल ि मातीच्या 
सद्यज्थतीिर पररणाम नाही. परंतु, उत्तम 
र्त्यामुळे मातीची धूप ि धूळ िमी होईल. 
एक््रेसिेच्या लगत िेलेल्या बागिामामुळे या 
पररसराच ेसौंदया िाढेल. 

आहे तसेच राहील 

भूरचनाशा्त्र ि 
भूिंपशा्त्र 

पररणाम नाही 

बदल नाही ि तनसगातः 
िमिुित भूरचनाविषयि 
ज्थतींमुळे सम्या अधधि 
बबिट होण्याची शक्यता. 

जलस्रोत ि 
तन्सारण 

जलतन्सारण संरचना ि सुविधांमधील 
सुधारणेमुळे जलतन्सारणात सुधारणा 

अपुऱ्या जलतन्सारणाशी 
संबंधधत सध्याच्या सम्यांमध्ये 
बदल नाही.    

इिॉलॉजजिल पयाािरण 

िन्पतीजीिन 

रिल्प मागाातील र्तावित आरओडब्लूमध्ये 
अंदाजे ३९९ झाडे/रोपे असून र्तावित 
रिल्पाचा त्यांच्यािर पररणाम होणार आहे. 
यामुळे पररसरातील सूक्ष्म पयाािरणामध्ये बदल 
होईल. परंतु, १:२ िा िन विभागाच्या 
सूचनांनुसार भरपाईत्मि िनीिरण िेल्यामुळे 
या पररसरातील हहरिाई पुन्हा िाढेल. मात्र, 
त्यासाठी िाही िेळ लागेल. 
र्तावित रिल्पासाठी २६.८७७ हेक्टर िन 
जमीन डायव्हटा िेली जाईल.  

िन्पती ि झाडांच्या संख्येत 
बदल नाही 

 
 

सध्याच्या जमीनिापरात बदल 
नाही  
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ज्थतीचा रिार रिल्पाच्या “सोबत” दीघािालीन ज्थती 
रिल्पाच्या “विना” दीघािालीन 

ज्थती 

राणीजीिन 

बांधिामादरम्यान िाढलेला व्यत्यय ि बेिायदा 
शशिार िेली जाण्याची शक्यता, िन विभागाच्या 
र्तावित एनएमएससीई बांधिामच्या 
पेट्रोशलगंमाफा त हे रमाण िमी िेले जाईल. 
रिल्पाच्या बांधिामानंतर बाजूला िंुपण/जाळे/ 
भुयारी मागााची सुविधा िेली जाईल ि यामुळे 
राणीजीिनािरील पररणाम िमी होईल. 

यापुढेही िायम, ि िदाधचत 
राणीजीिनामध्ये आणखी 
व्यत्यय. सध्याच्या मागाांिरील 
एिंदर िाढलेल्या िाहतुिीमुळे 
बेिायदा शशिारीची शक्यता ि 
व्यत्ययांमध्ये िाढ. 

शेतजमीन 
र्तावित रिल्पासाठी अंदाजे १८२३.१ बबगर-
िन जमीन संपाहदत िेली जाईल.  

सध्याच्या जमीनिापरात बदल 
नाही 

सामाजजि ि सां् िृतति पयाािरण 

सामाजजि ि 
सां्िृतति 
पयाािरण 

रिास िरताना अधधि आराम ि सुरक्षितता.  
रिल्पातील र्त्यालगत राहणाऱ्यांसाठी 
व्यिसायविषयि िातािरणात सुधारणा – 
पररसरातील आयात ि तनयाातीसाठी िाहतूि 
खचाातील बचतीमुळे ि तनमााण झालेल्या 
िाहतुिीमुळे पाशसगं टे्रडमध्ये िाढ. 
पररसरातील रोजगाराच्या संधी िाढतील ि 
उदरतनिााहाच ेपयााय उपलब्ध होतील. 
 

रिासासाठी िेळ िाढेल, त्यामुळे 
िाहतूि खचाही िाढेल. 
महामागाािरील िाहतूििोंडी  ि 
बबिट ज्थती यामुळे िमी 
आरामदायी. 
व्यिसायाच्या संधी 
आधीइतक्याच िायम राहतील. 

िनेजक्टविटी 
विविध र्तावित िदृ्धी िें द्रांदरम्यान 
िनेजक्टविटीत सुधारणा  

बदल नाही 

सं्थात्मि गरजा 

पीआययूच े
रशशिण 

रिल्पाच्या बांधिामादरम्यान ि नंतर 
पयाािरणविषयि पाहणी िमता िाढण्यासाठी 
संबंधधत पीआययू अधधिाऱ्यांना रशशिण देणे 
आिर्शयि ठरेल. 
पयाािरणविषयि धोरणे ि तनयमांची 
अंमलबजािणी िरण्यासंदभाातील िागदपत्र े
सुरळीत पूणा िरण्यासाठी पीआययू िायाालयात 
अधधि व्यक्तींची तनयुक्ती िरािी लागेल.  
 
 

सं्थात्मि सिमीिरण गरजेचे 
नाही. 

आधथाि ज्थती 
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ज्थतीचा रिार रिल्पाच्या “सोबत” दीघािालीन ज्थती 
रिल्पाच्या “विना” दीघािालीन 

ज्थती 

आधथाि पररणाम 

र्तावित एक््रेसिेसाठी पयाािरणपूरि तंत्रांचा 
िापर िरण्यासाठी अधधि भांडिली खचा. 
पीआययू अधधिाऱ्यांच्या रशशिणासाठी खचा 
येईल.  
र्त्याचा सुरळीत पषृ्ट्ठभाग ि रिासाचा िमी 
िालािधी याच्यािर िाहन िापरण्याचा िमी खचा 
अिलंबून. 

भांडिली खचा नाही. परंतु, खराब 
र्त्यांमुळे र्त े ि िाहन 
देखभालीचा िाढता खचा ि 
रिासासाठी अधधि िेळ. 

रेररत वििास 
रिल्पाच्या सभोिती रेररत वििास साधला 
जाईल  

बदल नाही 

िें द्रांचा वििास 
िें हद्रभूत वििासामुळे पररसरातील आधथाि 
िाढीला चालना शमळेल 

बदल नाही 

एिंदर 

 

दीघा-िाळ सुधाररत सामाजजि-आधथाि ि 
पयाािरणविषयि ज्थती, परंतु रिल्पाच्या 
बांधिामादरम्यान रिल्पाच्या विविध िृतींसाठी 
खचाात िाढ. 
परंतु, रिल्पाच्या धचत्रामध्ये अनेि सिारात्मि 
पररणाम आहेत – रिासाच्या खचाात बचत, 
रिासाच्या िेळेत बचत, एक्झॉ्ट एशमशनमध्ये 
घट, पररसरातील रोजगारांत ि आधथाि िाढीत 
िदृ्धी. 

पयाािरणविषयि ज्थतीमध्ये 
थोडी घसरण, आधथाि संधींमध्ये 
िाढ नाही ि देखभालाशी संबंधधत 
खचाामध्ये िाढ. 

 

या रिल्पामुळे सुशोभीिरणामाफा त पयाािरणविषयि ि सामाजजि ज्थतीमध्ये एिंदर सुधारणा व्हािी. 
त्यासाठी पयाािरणपूरि र्त ेबांधिाम तंत्रांचा िापर िरणे आिर्शयि आहे.  

0.5 पयाािरणविषयि पाहणी िायाक्रम  
ईएमपीची रभािी अंमलबजािणी िरण्यासाठी रभािी पाहणी व्यि्था िरणे ि राबिणे आिर्शयि आहे. 
पयाािरणविषयि पाहणी िायाक्रमामुळे अशा रिारची माहहती पुरिली जात ेि त्यानुसार व्यि्थापनविषयि 
तनणाय बांधिामाच्या ि िायााच्या टप्प्यात घेता येतील. यामुळे रततबंधात्मि ि सुधारणाविषयि उपायांच्या 
िायािमतचे ेमूल्यमापन िरण्यासाठी मदत होईल ि इजच्ित पररणाम साधण्यासाठी आिर्शयि असलेल्या 
िृती सुचिल्या जातील. 

पाहणीत समाविष्ट्ट आहे: 

 जव्हज्युअल तनरीिणे; 

 विशशष्ट्ट हठिाणी पयाािरणविषयि तनिषांची तनिड; 

ईएमपीची रभािी अंमलबजािणी होत असल्याच ेजाणून घेण्यासाठी बांधिामाच्या ि िायााच्या टप्प्यात िायू, 
जल ि ध्िनी पातळीची पाहणी िेली जाईल. तपशील ईआयएच्या रिरण ६ मध्ये हदला आहे.  
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0.6 अततररक्त पाहणी 

लोिांशी सल्लामसलत  
औपचाररि, अनौपचाररि ि गटचचाा या माध्यमातून संबंधधत घटिांसोबत चचाा िरण्यात आली. 
लोिांसोबतच्या चचदेरम्यान पुढील मिुे विचारात घेण्यात आले ि त्यांचा योग्य रिारे समािेश ईएमपीमध्ये 
िेला जाईल.  

 पाकिां ग सुविधा 
 धूळ खाली बसिण्यासाठी उपाय िरािेत  

 र्त ेसुरिेसाठी साइन बोडा  

 सजव्हास रोडची तरतूद 
 रिल्प मागााच्या चौपदरीिरणादरम्यान ्थातनि लोिांना रोजगाराची संधी 

 जंक्शन सुधारणा 

 जलतन्सारण व्यि्थापन  

 योग्य भरपाई  

 रिल्प मागाालगत झाड ेलािणे  

 मध्यभागी रोपांची लागिड  

 बांधिामादरम्यान िायू ि आिाज व्यि्थापन 

सातत्यपूणा सहभागाची व्यि्था  
रोजेक्ट िॉररडॉरमध्ये दोन-्तरीय सल्लामसलत िरण्यात आली. पहहल्या टप्प्यातील सल्लामसलतीत 
्थातनिांना रिल्पाविषयी माहहती देण्यात आली ि त्यांचे मते/हरिती/ सूचना मागिण्यात आल्या. या 
सूचनांचा समािेश शक्या तततक्या रमाणात आखणीमध्ये िरण्यात आला. लोिांना आखणीविषयी माहहती 
देण्यासाठी, ज्या सूचना समाविष्ट्ट िरता येतील त्या सांगण्यासाठी ि ज्या समाविष्ट्ट िरता येणार नाहीत 
त्याची िारणे देण्यासाठी दसुऱ्या टप्प्यातील सल्लामसलत िरण्यात आली. लोिांना एन्हान्समेंट ड्रॉइंग 
दाखिण्यात आले ि ही रकक्रया बांधिामाच्या संपूणा टप्प्यात सुरू राहणार आहे. दसुऱ्या टप्प्यात रत्येि 
बाधधत गािातील रत्येि बाधधत व्यक्ती/िुटंुबाला रिल्पाविषयी माहहती देण्यासाठी सल्लागारांनी संपिा  
साधला ि त्यांच्या शंिा दरू िरण्यात आल्या ि रिल्पासाठी त्यांची मंजुरी घेण्यातआली. लोिांशी िेलेल्या 
सल्लामसलतीचा तपशील रिरण ७ मध्ये हदला आहे.        

0.7 रिल्पाच ेफायदे 

सिारात्मि  

रिल्पाच ेरमुख दीघा-िालीन पयाािरणविषयि ि सामाजजि फायदे रामुख्याने पारंपररि स्रोतांतून शमळतील, 
जसे: 

 रिासाच्या िेळेमध्ये बचत – िाहनांचा जलद िेग ि सध्याच्या लांबच्या मागाािरील िोंडीमध्ये घट ि 
रिासासाठीच्या एिंदर िेळेमध्ये ि इंधनाच्या िापरामध्ये बचत ि धूळ उडण्याच ेरमाणही िमी होईल; 

 िगो विलंबामध्ये घट – िाहनांचा जलद िेग ि रिासाच्या िेळेमध्ये घट यामुळे; 
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 िाहन िापरण्याच्या खचाात घट – गाडी चालिण्याच्या पषृ्ट्ठभागाच्या सुधारणेमुळे; 

 र्त ेदेखभाल खचाात िपात – अततशय दजेदार पायाभूत सुविधेमुळे; 

 उत्तम ि िेगिान िनेजक्टविटीमुळे या पररसरात वििास साधला जाईल 

 एक्झॉ्ट एशमशनमध्ये घट  
 अपघातांमध्ये घट – रामुख्याने रिासाचा िेळ ि िोंडीमध्ये घट यामुळे, तसेच सुरिेविषयि पायाभूत 

सुविधा ि धोक्याच्या सूचनांमुळेही. या दसुऱ्या िारणाच े तनजर्शचत रमाण ठरिणे अशक्य असले तरी 
त्यामुळे अपघात िमी होण्यासाठी ५०% मदत होत ेअसा अंदाज आहे; आणण 

 मोठ्या रमाणातील िाहतुिीचाही अंदाज आहे. ही िाहतूि रामुख्याने रिासाच्या खचाामधील घट ि निा 
आधथाि वििास यांच्याशी संबंधधत आहे. हे फायदे पुढील घटिांमुळे अंदाजजत आहेत: 

 नजजिच्या िदृ्धी िें द्रांची सुलभ उपलब्धता  

 िाढलेल्या पाशसगं टे्रडसह निे व्यिसाय  

निारात्मि 

र्तावित अलाइन्मेंटलगत रमुख निारात्मि, िायम्िरूपी पररणाम होतील ि त ेआहेत: 

 अंदाजे २६.८७७ हेक्टर िन जशमनीच ेनुिसान 

 १८५८ हेक्टर जशमनीच ेनुिसान  

 अंदाजे ५३०९ झाडांच ेनुिसान (िन िेत्रातील ३९९ ि बबगर-िन िेत्रातील ४९१०) 

 शतेजशमनीच ेनुिसान 

 सौंदयाामध्ये किरिोळ घट  

 खासगी जशमनीच ेसंपादन  

 र्तावित मागाात येणाऱ्या संरचना पाडणे  

या रिल्पामुळे तोडण्यात आलेल्या सिा झाडांची भरपाई िेली जाईल ि त्या पररसरातील निारात्मि 
पररणाम िमी िेला जाईल. 

0.8 रततबंधात्मि ि एन्हान्समेंट उपाय 
आखणीच्या टप्प्यामध्ये दषु्ट्पररणाम शक्य तततिे टाळणे ि िमी िरणे असा दृजष्ट्टिोन अिलंबण्यात आळा 
असून, आखणी िरणाऱ्या टीममध्ये अशभयंत,े पयाािरणविषयि ि सामाजजि तज्ज्ञांचा समािेश आहे. क्रॉस 
सेक्शन, बांधिाम पद्धती, बांधिाम साहहत्य ि अलाइन्समेंट यातून हे हदसून येत.े   

भविष्ट्यात पररसरांच ेसौंदया िाढािे म्हणून बागिामासहहत भरपाईत्मि ि अततररक्त ििृारोपण िेले जाईल. 
सिा संभाव्य पररणामांसाठी एि तर रततबंधात्मि उपाय िेले जातील किंिा त्यांची भरपाई िेली जाईल, 
जेणे िरून वििास पयाािरणपूरि असेल. दषु्ट्पररणाम िमी िरण्यासाठी रततबंधात्मि उपायांचा साराशं 
तक्ता ०.५ मध्ये हदला आहे ०.५: 
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तक्ता 0.5: पयाािरणािरील रमुख पररणाम ि व्यि्थापन/रततबंधात्मि उपाय  

िेत्र पररणाम व्यि्थापन/रततबंधात्मि उपाय 
बांधिामाचा टप्पा   

भौगोशलि रचना ि 
भूरचना 

• बॉरो वपट्स ि नव्या बायपासच े बांधिाम यामुळे 
जशमनीच्या सध्याच्या िैशशष्ट्ट्यांमध्ये बदल. 

• खाणींमुळे भूरचनेमध्ये व्यत्यय. 
• बॉरो वपट्सच्या अतनयंबत्रत खननामुळे पाणी साठणे ि 
त्यामुळे रोगिाहि किड्यांची पैदास. 

• बॉरो वपट्सची मयाादा १ मीटरपयांत ठेिली जाईल ि खड्ड ेपुन्हा भरणे. 
• र्त ेबांधण्यासाठीच ेसाहहत्य मान्यतापात्र ि परिानाधारि क्िॅरीिडूनच घेतले जाईल. 

 बॉरो वपट्सची मयाादा १ मीटरपयांत ठेिली जाईल ि रोगिाहि किड्यांिर तनयंत्रण 
ठेिण्यासाठी आम्ही डीडीटीसारखे लाजव्हासायडडगं घटि िापरणार आहोत.  

माती 

• बॉरो वपट्समुळे शेतजशमनीिरील िरच्या उत्पादि 
थरामध्ये अडथळे ि नुिसान ि यामुळे पीि उत्पादनात 
घट होण्याची शक्यता. 

• खनन ि बॅि कफशलगंमुळे र्त्यालगत जशमनीचा िरचा 
्तर ि िन्पतींच े नुिसान ि यामुळे मातीची अधधि 
धूप. 

• धूप टाळण्यासाठी र्त्यालगत पुरेसे जलतन्सारण, िाठांचे सिमीिरण ि उतार ज्थर 
िरणे असे पुरेसे उपाय िेले जातील. 

• बॉरो वपट हठिाणचा मातीचा िरचा थर (१५ सेमी) सरुक्षित ठेिला जाईल ि खनन 
झाल्यािर तो पुन्हा िापरला जाईल. 

• योग्य पद्धती अिलंबून अपघाताने लुबििंट/तले सांडणे ि डांबर सांडणे टाळले जाईल.  

जमीन िापर 

• र्त्यासाठी भूसंपादनामुळे शेतजमीन स्रोत गमािणे. 
• बांधिामाच्या हठिाणी बांधिाम डबेिसच्या रूपात 
घनिचऱ्याची तनशमाती. 

• र्त्याच्या बांधिामासाठी आरओडब्लूच्या सध्याच्या 
जमीनिापर पद्धतीमध्ये बदल. 

• झाड ेगमािणे ि िन जशमनीच ेडायव्हजान  
• खराब पदपथांमध्ये तोडफोड िेल्याने खतनजयुक्त 
टािाऊ ि्तंूची तनशमाती.  

 

• र्त े ि जलतन्सारण यांच्या खननातून तनमााण झालेल्या मातीच्या साहहत्या उपयोग 
साइट वििासादरम्यन पुन्हा िेला जाईल.  

• बांधिामातील डबेिसची विल्हेिाट अगोदर तनजर्शचत िेलेल्या डजम्पंग हठिाणी लािली 
जाईल. 

• डजम्पंग पररसर बायोलॉजजिली योग्य असतील. 
• बांधिाम िामगारांच े असमान िा्तव्य टाळण्यासाठी बांधिाम िािणींची सोय िेली 
जाईल.  

• र्त्यालगत भरपाईत्मि ि अततररक्त ििृारोपण िेले जाईल.  
• र्त्यािर िा र्त्यालगत डबेिस टािण्यास परिानगी हदली जाणार नाही. याची खात्री 
िरण्यासाठी बांधिाम हठिाणाची तनमतयत पाहणी िेली जाईल.  

• पदपथांतगात सब-गे्रडखाली किंिा शोल्डरअंतगात जीएसबीखाली िापरण्यासाठी फोडलेल्या 
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िेत्र पररणाम व्यि्थापन/रततबंधात्मि उपाय 
खतनजयुक्त पदाथाांचा पुनिाापर िेला जाईल. 

जलतन्सारण 

• जशमनीच्या जलतन्सारण पद्धतीमध्ये बदल. 
• र्त्याच्या िाठांलगत नैसधगाि जलतन्सारणातील 
अडथळयांमुळे पुराच ेरिार ि िालािधीत िाढ. 

• माती टािताना सध्याच्या जलतन्सरणामध्ये अडथळे 
येण्याची शक्यता. 

• अधधि जीिनमानासाठी आणण जशमनीची धूप होऊ नये ि जशमनीचा दजाा घसरू नये 
म्हणून रिल्पाला पुरेसे लाइन्ड ि िव्हडा ड्रेन पुरिले जातील. 

• पाणी साचू नये म्हणून तनचरा होण्यासाठी पुरेसे क्रॉस ड्रेनेज िाम ि संरचना पुरिल्या 
जातील. 

• या हठिाणांची पाहणी, तनयशमत ्िच्िता ि तपासणी िरण्यासाठी पुलांच्या हठिाणी 
पायऱ्या असतील. 

• सध्याची जलतन्सारण हठिाणे बुजिण्यािर िठोर बंदी घातली जाईल. 
• पाणी साचणे, जशमनीची धूप ि डासांची पैदास रोखण्यासाठी बांधिामाच्या हठिाणी ि 
िािण्यांमध्ये जलतन्सारणाची योग्य सुविधा पुरिली जाईल.  

जलस्रोत • मागाालगत निी तळी/जलस्रोत अंशतः िा पूणातः 
भरल्यामुळे जल संसाधनांच ेनुिसान. 

• ररटेतनगं िॉल पुरिून र्त्याच्या अलाइन्मेंटलगत जलस्रोत भरणे िमी िेले जाईल. 

पाणीिापर 
• बांधिामासाठी पाण्याच्या िापरामुळे ्थातनि 
जलस्रोतांिर पररणाम. 

• अन्य िापरित्याांिरील संभाव्य पररणाम िमी िरण्यासाठी बांधिामासाठी सध्याच्या 
जलस्रोतांचा िमीत िमी िापर िेला जाईल.  

पाण्याची गुणित्ता 
• बांधिामाच्या हठिाणािरून िाहत आलेल्या पाण्यामुळे 
झरे/जलस्रोतांच्या गाळामध्ये ि गढूळपणामध्ये िाढ.    

• बांधिाम िािण्यांतील सांडपाण्यामुळे जल रदषूण. 

• बांधिामाच्या हठिाणी िाया गेलेल्या पाण्यातील गाळाच ेरमाण िमी िरण्यासाठी सेडडमेंट 
टॅ्रप पुरिले जातील. 

• आरोग्याशी संबंधधत सम्या रोखण्यासाठी बांधिामाच्या िािण्यांमध्ये योग्य ्िच्िता 
सुविधा पुरिल्या जातील. 

हिेची गुणित्ता 

• खनन, बॅिकफशलगं ि िाँकक्रटीिरण, बांधिामातील 
टािाऊ साहहत्य ि मातीची िाहतूि ि इतरत्र ती टािणे, 
ि िच्च्या र्त्यांिर िाहनांची िाहतूि यामुळे हिेच्या 
गुणित्तेत घट. 

• बांधिाम उपिरणे ि िाहनांतून झालेल्या उत्सजानामुळे 

• तात्पुरत ेउत्सजान होऊ नये म्हणून बांधिाम साहहत्य बंद हठिाणी साठिले जाईल. 
• सांडू नये म्हणून माती, िाळू ि दगड िाहणारे ट्रि योग्य रिारे झािले जातील. 
• उडणारी धूळ रोखण्यासाठी िाहतुिीच्या ि िच्च्या, रामुख्याने अधधिासाजिळच्या 
र्त्यांिर तनयशमत पाणी मारण्यासारखे पुरेसे उपाय योजले जातील.  

• बांधिाम साहहत्याची हाताळणी/िाहतुिीसाठी िठोर रकक्रया अिलंबली जाईल. 
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िेत्र पररणाम व्यि्थापन/रततबंधात्मि उपाय 
हिेच्या गुणित्तते घट. 

• डांबर ि हॉट शमक्स प्लांट्समधून उत्सजानामुळे हिेच्या 
गुणित्तेत घट. 

• िमी उत्सजान िरणारी बांधिाम उपिरणे ि िाहने िापरली जातील.  
• सिा बांधिाम उपिरणे ि िाहने चांगली ज्थतीत असतील, उत्सजान अनुजे्ञय मयाादेमध्ये 
ठेिण्यासाठी त्यांची योग्य देखभाल िेली जाईल. 

• डांबर ि हॉट शमक्स प्लांट अधधिासापासून किमान ५०० मी ि र्त्यापासून ३०० मीटर 
लांब असतील. एमपीसीबी मान्यताराप्त ्टोन कॅ्रशसा ि हॉट शमक्स प्लांटिडून साहहत्य 
घेतले जाईल. 

आिाजाची पातळी 
• बांधिाम उपिरणे िापरणे ि िाहनांची िाहतूि अशा 
बांधिामविषयि उपक्रमांमुळे आिाजाच्या पातळीत िाढ. 

• बांधिाम िािणी ि िामगारांसाठी तात्पुरत े आसरे बांधिाम हठिाणाच्या ि रमुख 
िाहतुिीच्या लगतच्या पररसरापासून दरू असतील. 

• मोठ्या आिाजाच्या सातनध्यात येणाऱ्या बांधिाम िामगारांना इअर प्लगसारखे 
संरिणात्मि साहहत्य देऊन रततबंधात्मि उपाय िेले जातील.  

• िमी आिाज िरणारी बांधिाम उपिरणे िापरली जातील. 
• आिाजाची पातळी अनुजे्ञय मयाादेमध्ये राखण्यासाठी सिा बांधिाम उपिरणे ि िाहने 
चांगल्या ज्थतीत असल्याची, योग्य रिारे ल्युबििेटेड असल्याची ि  देखभाल िेल्याची 
िाळजी घेतली जाईल. 

• ज्थर बांधिाम उपिरणे अधधिासाचा पररसर ि शांतता िेत्रापासून पुरेशा अंतरािर ठेिली 
जातील. 

• तनिासी िेत्रानजजि िेले जाणारे बांधिाम उपक्रम िेिळ हदिसा िेले जातील, जेणे 
िरून लोिांना िमीत िमी त्रास होईल.  

िन्पती ि राणीजीिन 
• आरओडब्लूलगतची झाड ेतोडल्याने िन्पती ि पक्ष्यांचा 
अधधिास गमािणे. 

• पक्ष्यांसाठी अल्प-िालीन व्यत्यय. 

• र्तावित क्रॉस सेक्शनव्यततररक्त एिही झाड तोडले जाणार नाही. 
• सुशोभीिरणासाठी ि चारपदरी मागाािर गाड्यांच्या हदव्यांच े झोत िमी िरण्यासाठी 
र्त्याचा मध्यभाग वििशसत िेला जाईल.    

• इंधनासाठी झाड े िापली जाऊ नयेत म्हणून बांधिाम िामगारांना ्ियंपािासाठी गॅस  
पुरिला जाईल. हदव्यांचा झोत िमी िरण्यासाठी र्त्याच्या मध्यभागी झाड े
लािण्याबरोबर र्तावित (मागाालगत ४०० झाडे (दोन्ही बाजूंना रत्येिी २००) लािली)? 
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िेत्र पररणाम व्यि्थापन/रततबंधात्मि उपाय 
जातील ि रिल्प िेत्रातील पयाािरणात सुधारणा िरण्याच्या हेतूने यासाठी िन विभागाचा 
सल्ला घेतला जाईल. 

सुविधा ि सां्िृतति 
मालमत्ता  

• अततररक्त भूसंपादनामुळे र्याच्या िडलेा असलेल्या 
शैिणणि, िैद्यिीय ि अन्य सुविधा आणण मंहदरे ि 
मशीद अशा धाशमाि ि सां्िृतति मालमत्तांिर अंशतः 
ि पूणातः पररणाम. 

•  बाधधत मंहदरे ि मशीद योग्य हठिाणी हलिली जातील.  
•  शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बँिा, पो्ट-िायाालये ि बाजारपेठा अशा अन्य बाधधत 

सुविधांना भरपाई हदली जाईल. 

पुनिासन ि पुनिा् ती 

• त्या िुटंुबांसाठी जगण्याच े साधन असलेल्या 
शेतजशमनीच ेसंपादन. 

• आरओडब्लूमधील घरे ि अन्य संरचना पाडल्याने लोि 
बेघर होणे. 

• रिल्पासाठी पुरेशी ि न्याय्य भरपाई, पुनिासन ि पुनिा् ती उपाय यांची तरतूद 
आरएपीमध्ये िेली आहे.  

बांधिाम िािणी 

• पररसरामध्ये तात्पुरत्या ्िरूपात िािणी उभारण्याची 
शक्यता असलेले बांधिाम मनुष्ट्यबळ ि पुरिठादार. 

• बांधिाम िामगारांच्या ओघामुळे ्िच्िता ि 
आरोग्यविषयि धोिे ि आजूबाजूच्या पयाािरणािर अन्य 
पररणाम. 

• बांधिाम िामगारांच्या राहण्यासाठी वपण्याच ेपुरेसे पाणी, ्िच्िता ि राथशमि आरोग्य 
सुविधा, ्ियंपािासाठी इंधन असलेल्या तात्पुरत्या बांधिाम िािण्या यांची व्यि्था िेली 
जाईल. 

• आजूबाजूच्या पररसरांतील झाड े िापली जाऊ नयेत म्हणून बांधिाम िामगारांना 
्ियंपािासाठी इंधन पुरिण्याची व्यि्था िेली जाईल. 

• बांधिाम िािण्यांमधील घरांतील ि ्िच्ितेविषयि टािाऊ पदाथा यांची तनयशमत 
्िच्िता िेली जाईल ि ्थातनि रशासनाने अिलंबलेल्या पद्धतीनुसार त्याची विल्हेिाट 
लािली जाईल. 

व्यािसातयि आरोग्य ि 
सुरिा  

• आरोग्य ि सुरिेविषयि अपुऱ्या उपायांमुळे बांधिाम 
मजुरांच्या आरोग्य ि सुरिेशी संबंधधत रर्शन. 

• बांधिाम िामगारांच े अपघात/धोिे टाळण्यासाठी व्यािसातयि सुरिा पुज्तिेनुसार 
सुरिेविषयि उपाय िेले जातील. 

• विशशष्ट्ट िाळाने बांधिाम िामगारांच्या आरोग्याची तपासणी िेली जाईल.  

र्त ेसुरिा 
• सध्याच्या िाहतुिीमुळे आलेल्या व्यत्ययामुळे र्ते 
अपघातांमध्ये िाढ. 

• बांधिामादरम्यान इंटरसेक्शन ि बांधिाम पररसरात िाहतुिीच ेडायव्हजान ि व्यव्सथापन 
योग्य रिारे िेले जाईल. 

• टॅ्रकफि िाजल्मंग उपाय िेले जातील. 
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िेत्र पररणाम व्यि्थापन/रततबंधात्मि उपाय 
िायाात्मि टप्पा   

जमीन िापर ि 
अततक्रमण  

• आरओडब्लूदरम्यान अनधधिृत रहहिासी/ अततक्रमणामुळे 
ि आरओडब्लूच्या बाहेर वििास यामुळे जमीन िापरात 
बदल. 

• तनयंबत्रत वििास ि आरओडब्लूदरम्यान बेिायदा ि्ती/अततक्रमण रोखण्यासाठी तनयोजन 
यंत्रणा ि जजल्हाधधिारी/महसूल अधधिारी यांना सहभागी िरून घेतले जाईल. 

जलतन्सारण 
• जलतन्सारणाच्या चुिीच्या व्यि्थेमुळे घाणीचे 
साम्राज्य. 

• जलतन्सारण व्यि्था योग्य रिारे राखली जाईल.  

पाण्याची गुणित्ता 
• िाहतूि ि अपघातांमुळे र्त्याच्या पषृ्ट्ठभागािरून िाहत 
आलेल्या तलेामुळे जलस्रोत दवूषत होण्याची शक्यता. 

• बांधिामाच्या हठिाणी ऑइल इंटरसेप्टर पुरिले जाईल. 
• अपघातामुळे सांडलेले तले, इंधन ि विषारी रसायनांच ेिेगाने ्िच्ि िेली जातील.  

हिेची गुणित्ता • र्त ेिाहतुिीतील िाहनांच्या उत्सजानामुळे िायू रदषूण. 

• िायद्यांची अंमलबजािणी ि जनजागतृी यामाफा त िाहनांतील उत्सजान तनयंबत्रत िेले 
जाईल. 

• सुरळीत िाहतुिीसाठी आिर्शयि हठिाणी ट्रि पाकिां ग ले-बे ि बस बे यांची तरतूद िेली 
जाईल.  

• विशशष्ट्ट हठिाणी हिेची गुणित्ता तनयशमत तपासली जाईल.  

आिाजाची पातळी • िाहतुिीच्या आिाजामुळे ध्िनी रदषूण. 

• िायद्यांची अंमलबजािणी ि जनजागतृी यामाफा त िाहनांचा आिाज ि हॉनाचा िापर यांचे 
तनयंत्रण िेले जाईल.  

• हॉनाचा िापर िरण्यािर रततबंध िरणारी धचन्हे तनिासी पररसर, संिेदनशील हठिाणे ि 
शांतता िेत्रात लािली जातील.  

• विशशष्ट्ट हठिाणी पीआयूतफे आिाजाच्या पातळीची तनयशमत पाहणी िेली जाईल. 

िन्पती ि राणीजीिन 
• र्त्यािडेच्या झाडांची बेिायदा तोड. 
• अपघातामुळे सांडलेले तले, इंधन ि विषारी रसायने 
जलस्रोतांमध्ये शमसळल्यास जलचरांिरील पररणाम. 

• आरओडब्लूलगत योग्य रिारे िनीिरण िेले जाईल ि बेिायदा झाड े तोडण्यापासून 
संरिण िेले जाईल. 

• अपघाताने तले, इंधन ि विषारी रसायने सांडल्यास तातडीने िृती िेली जाईल.  

अकॅ्सेस 
•  रंुदीिरणामुळे पादचारी ि गुरांसाठी क्रॉशसगंिर 
मोठा रर्शन, अंशतः अॅक्सेस िंट्रोल ि िाहनांच्या िेगात 
िाढ. 

• इंटरसेक्शन ि सध्याच्या रमुख क्रॉस रोड्समध्ये सुधारणा िेली जाईल.  
• अपघात टाळण्यासाठी गुरे/राणी क्रॉशसगं्समुळे सुरळीत िाहतूि ि पादचाऱ्यांची ये-जा. 
• राथशमि शाळेतील मुले बाहेर पडतील तवे्हा त्यांचा िेग िमी िरण्यासाठी त्यांना S 



औरंगाबाद विभागातील १५५ किमी लांबीच्या (पॅिेज-३) अॅक्सेस िंट्रोल्ड नागपरू-मुंबई एक््रेसिेसाठी न्हािा गाि, जालना तालुिा, जालना जजल्हा (सीमा) ते सुराळा गाि, िजैापरू तालुिा, औरंगाबाद जजल्हा (सीमा) यासाठी 
पयाािरणविषयि पररणाम मूल्यमापन अहिाल (ईआयए) 
 

 

महाराष्ट्ट्र राज्य र्त ेवििास महामंडळ  16     

िेत्र पररणाम व्यि्थापन/रततबंधात्मि उपाय 
आिारात अॅक्सेस हदला जाईल. यामुळे शालेय विद्यार्थयाांच ेअपघात टाळले जातील.  

• सुचिलेल्या योग्य हठिाणी बस ्थानिे उपलब्ध िेली जातील. 

र्त ेसुरिा 
•  अपघातांमुळे मानिी आरोग्यािर पररणाम. 
•  िापरामुळे र्त ेखराब होणे. 

• जजथे गरज असेल ततथे िाहतूि सुरिेच ेपुरेसे उपाय िेले जातील उदा. कॅ्रश बॅररअसा ि 
पादचाऱ्यांसाठी रेशलगं. 

• योग्य ि पुरेशी र्ताविषयि धचन्हे, र्त्यािर खुणा, िबा पेंहटगं आणण ओव्हरहेड गँट्री 
साइन्स, रोडिे डीलाइनेटसा असे रोड फतनाचर पुरिले जाईल. 

• रामुख्याने रात्री ि रततिूल हिामानात सुरक्षित ि िायािम िाहतुिीसाठी इंटरटेंजच्या 
हठिाणी पुरेसे इल्युशमनेशन िेले जाईल.  

• पदपथातील त्रुटी शोधण्यासाठी र्त्याची तनयशमत िाळाने तपासणी िेली जाईल.  
• आणीबाणीची दरूध्िनी सेिा, महामागाािर ग्त, के्रन ि रुग्णिाहहिा सुविधा उपलब्ध 
िेल्या जातील. 
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पयाािरणविषयि सुधारणेसाठी उपाय  
मागााच ेसौंदया िाढिण्यासाठी रिल्पासंदभाात एन्हान्समेंट उपायांची तरतूद िरण्यात आली आहे. यामध्ये 
समाविष्ट्ट आहेत, रिल्प र्त्यालगत झाड ेलािणे, मध्यभागी झुडुपे ि फुलांची लागिड, ड्ट ज्रंिशलगंची 
सोय, इ.  

पयाािरणविषयि अंदाजपत्रि 
पररणामांची तीव्रता िमी िरणे, एन्हान्समेंट (लँड्िेवपगं किंिा सां्िृतति मालमत्ता ि तळयांसारख्या हटवपिल 
एन्हान्समेंटसाठी विशशष्ट्ट एन्हान्समेंट उपाय यामाफा त) आणण बांधिाम-पूिा, बांधिाम ि िायााचा िालािधी यांतील 
विविध घटिांच ेमूल्यमापन ि पाहणी यासाठीच्या खचााचा अंदाज ितािण्यात आला आहे. पयाािरणविषयि उपशमन 
खचा सारांश तक्ता ०.६ मध्ये हदला आहे. 

तक्ता 0.6: पर्यावरण ववषर्क उपशमन खचा साराशं 

तपशील खचा (रु.) 

रततबंध १६३०२५००० 
पाहणी २४९१२००० 

रशशिण ि अन्य ५००००० 

पयाािरणविषयि तज्ज्ञांच ेिेतन ९०००००० 

एिूण १९७४३७००० 

आिज्मि िारणे ९८७१८५०० 

एिूण २९६१५५५००.०० 
 खचााचा तपशील ईआयए अहिालातील (रिरण-९) तक्ता ९.१ मध्ये हदला आहे  

0.9 सं्थात्मि व्यि्था  
महाराष्ट्ट्र राज्य र्त े वििास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ही राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या रिल्प 
वििासासाठी नोडल एजन्सी आहे. नागपूर-मुंबई सुपर एक््रेसिे वििशसत िरण्याची जबाबदारी महाराष्ट्ट्र 
सरिारच्या ितीने एमएसआरडीसीिर सोपविण्यात आली आहे.   

रिल्पाच्या यश्िी अंमलबजािणीची जबाबदारी एमएसआरडीसीच्या मुख्य अशभयंत्यािर असेल. त्यांच्या 
नेततृ्िाखाली िायािारी अशभयंत े ि रिल्पासाठी तनिडलेले अन्य सहाय्यि िमाचारी रिल्पाची 
अंमलबजािणी िरतील.   

0.10 तनष्ट्िषा 

रमुख सिारात्मि पररणाम आहेत: 

 रिासाच्या िेळेत बचत – िाहनाचा अधधि िेग ि रिासासाठीच्या िेळेत घट यामुळे; 

 िागो विलंबामध्ये घट - िाहनाचा अधधि िेग ि रिासासाठीच्या िेळेत घट यामुळे; 

 िाहने िापरण्यासाठीच्या खचाात घट ि रिाशांसाठी आरामदायी - सुधारलेल्या र्त्यामुळे; 



औरंगाबाद विभागातील १५५ किमी लांबीच्या (पॅिेज-३) अॅक्सेस िंट्रोल्ड नागपरू-मुंबई एक््रेसिेसाठी न्हािा गाि, जालना तालुिा, जालना जजल्हा 
(सीमा) ते सुराळा गाि, िजैापरू तालुिा, औरंगाबाद जजल्हा (सीमा) यासाठी पयाािरणविषयि पररणाम मूल्यमापन अहिाल (ईआयए) 
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 देखभाल खचाात बचत – अततशय दजेदार पायाभूत सुविधांमळेु; 

 अपघातांच ेिमी रमाण – रामखु्याने रिासासाठीच्या िेळेतील घट ि धचन्हांचा िापर यामुळे 

 िाहतुिीत मोठ्या रमाणात िाढ होण्याचा अंदाज आहे. ही िाढ रिासासाठीच्या खचाात होणाऱ्या 
िपातीमुळे होणार आहे ि निा आधथाि वििास ि संधींशी सबंंधधत आहे: 

 िाढत्या पाशसगं टे्रडसहहत निे व्यिसाय. 

िरील फायद्यांसोबतच: 

 एक्झॉ्ट एशमशन ि जलतन्सारण अशा सम्यांमध्ये एिंदर घट; आणण 
बांधिामाच्या दरम्यान विविध रिारच ेअल्प-िालीन निारात्मि पररणाम होणार असून त्यामध्ये समाविष्ट्ट 
आहे: िन्यजीि ि िसाहतींमध्ये व्यत्यय; संबंधधत हठिाणी धुळीच े रदषूण; जलस्रोतांमध्ये गाळाची िाढ; 
िमी रमाणातील धूप; ि बांधिाम मजूर ि आसपसाच्या ि्त्या यांच्या आरोग्याला धोिा. परंतु, यापैिी 
बहुतिेशा पररणामांना पुढीलरमाणे पुरेसा रततबंध िरता येईल: पयाािरणपूरि र्त ेबांधिाम तंत्रे िापरणे; 
बांधिाम िािण्यांच ेयोग्य हठिाण; ि बांधिामाच्या हठिाणी पुरेशा िदै्यिीय सुविधा उपलब्ध िरणे.  

अंदाजे २६.८७७ हेक्टर िन जमीन, १८५८ हेक्टर बबगर-िन जमीन यांच े िायम्िरूपी नुिसान ि या 
जशमनीिर असलेली ५३०९ झाड ेतोडणे हे दीघा-िालीन मोठे निारात्मि पररणाम होतील. परंतु, भरपाईत्मि 
िनीिरणांतगात ििृारोपण िरून हे पररणाम िमी िरता येतील. िन्यजीिांच्या अधधिासािर िाही लहान 
रमाणातील पररणामही होऊ शितील. परंतु, महत्त्िाच्या संरक्षित जातींसाठी हा रर्शन गंभीर नसल्याच े
तपासणीतून आढळले. बांधिामादरम्यान िेिळ आिर्शयि तततक्या िन्पती िाढल्यास ि नंतर रिल्प 
मागााच्या दोन्ही बाजूंना िन िायम राखल्यास दीघा-िालीन निारात्मि पररणाम िमी िरण्यास मदत 
होईल. 
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