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षभर :  

ऩमयटन शे उदमोन्भुख वेला षेत्र आशे. ऩमयटनाच्मा ठिकाणी अवरेरा ऩमयटकाॊचा ओघ शा ऩमयटनाच्मा ठिकाणाफाफत ऩमयटकाॊना 
अवरेल्मा वभाधानालय अलरॊफून अवतो. ऩमयटन व्मलवामाच्मा वलकावावािी ऩमयटकाॊचे ऩमयटन स्थऱाच्मा वॊदबायत  अवरेरे 
वभाधान खऩू भशत्लाच े आशे. ऩमयटक अळाच ऩमयटन स्थऱाॊना लायॊलाय बेट देतात जिथे त्माॊना अधधक वभाधान प्राप्तॊ शोत.े मा 
वॊळोधनाभध्मे ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थॊऱाच्मा वॊदबायत अवरेरे ऩमयटकाॊच्मा वभाधानाळी वॊफॊधधत आशे. मा 
वॊळोधनाभध्मे ऩमयटकाॊकडून प्रचनालरीद्लाये प्राप्तॊ केरेल्मा तथमाॊचा लाऩय कयण्मात आरा आशे. ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन 
स्थऱाच्मा वॊदबायत ऩमयटकाॊच ेअवरेरे वभाधान मावािी 200 ऩमयटकाॊची ननलड लेगलेगऱमा ऩमयटन स्थऱालरून कयण्मात 
आरी. आणण त्माॊच्माकडून आलचमॊक तथमाॊच ेवॊकरन कयण्मात आरे. ऩरयकल्ऩना ऩरयषणावािी काई-स््लेअय मा वाॊजयमकीम 
तॊत्राचा लाऩय कयण्मात आरा. मा वॊळोधनाभध्मे स्ऩष्टॊ कयण्मात आरे की, ऩमयटकाॊचे ऩमयटन स्थऱाच्मा वॊदबायत अवरेरे 
वभाधान शे वॊफॊधधत ऩमयटन स्थऱाच्मा वलकावारा प्रोत्वाशीत कयणाये अवते.  
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प्रस्तभऴनभ :  

ऩमयटन शा भानली िीलनाचा एक प्रभुख बाग फनरा आशे. ळतकानुळतके, ऩमयटन व्मलवाम शा आयोग्म, वाभाजिक आणण 
वाॊस्कृनतक कायणाॊच्मा अनुळॊगाने वलकसवत झारा आशे. आिच्मा काऱाभध्मे रोक कोणत्माशी ऩमयटन स्थऱी प्राभुयमाने 
वलश्ाॊती आणण आनॊद प्राप्तॊ कयण्मावािी िात अवल्माचे ठदवून मेत.े भशायाष्रारा बेट देणाऱ्मा एकूण देळी ऩमयटकाॊची वॊयमा 
फयीच भोिी आशे ऩमयटन शे वदमजस्थतीभध्मे उदमोन्भुख वेला षेत्र आशे. शॉटेर व्मलवाम, रॅव्शर एिॊट, टूय ऑऩयेटय, 
येस्टॉयॊट्व, शलाई/फव नतकीट फुककॊ ग एिॊट इत्मादी व्मलवाम शे ऩमयटन व्मलवामाळी वॊफॊधधत आशेत. त्माॊचा व्मलवाम शा 
ऩमयटकाॊलय अलरॊफून आशे. ऩमयटनाच्मा ठिकाणी ऩमयटकाॊचा ओघ ऩमयटनाच्मा ठिकाणाफाफत ऩमयटकाॊच्मा वभाधानालय अलरॊफून 
अवतो. भोठ्मा वॊयमेन े ऩमयटकाॊना आकवऴयत कयण्मावािी ऩमयटनाच्मा ठिकाणी ऩामाबूत वुवलधा, आकऴयकता तवेच इतय 
ऩामाबूत वुवलधा आलचमक आशेत. मा वॊळोधनाभध्मे वॊळोधकाने ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थॊऱाॊचा अभ्माव केरा आशे. मा 
ठिकाणी अवरेरी नैवधगयक, ऐनतशासवक, वाॊस्कृनतक ऩमयटन स्थऱे ठदलवेंठदलव नालारूऩाव मेताॊना ठदवून मेत आशेत. सळलाम 
मा बागाभध्मे ऩमयटनाच्मा वलकावारा फयाच लाल अवल्माचे ठदवून मेत.े  

ऩमयटन षेत्र वदमजस्थतीभध्मे प्रभुख वलकावात्भॊक वेला षेत्र म्शणून चाॊगल्मा प्रकाये वलकसवत शोत अवल्माचे ठदवून मेत.े 
सळलाम वलकावाचा प्रभुख आधाय वुध्दा ऩमयटनारा भान्मॊता प्राप्तॊ शोत आशे. अनेक देळाॊनी त्माॊची ऩमयटन षभता वलकसवत 
करून आऩल्मा अथवं्मलस्थेचा वलकाव केल्माची उदाशयणे लैजचलक स्तयालय ठदवून मेतात. सळलाम माभध्मे वलायत वलळऴे 
म्शणॊिे ऩमतं भोठ्मा प्रभाणालय योिगाय ननभायण कयण्माची षभता मा ऩमयटन उदमोगाभध्मे आशे. 

ऩमयटनाभध्मे एखाद्मा प्रदेळाचा आणण बागाचा आधथयक चशेया फदरण्माची षभता आशे. ननमोजित स्लरूऩाच्मा ऩमयटन 
वलकावाचे अनेक ऩटीने पामदे आशेत. ऩमयटनारा प्रोत्वाशन ठदल्माभुऱे रोकाॊना अनेक प्रकाये प्रत्मष आणण अप्रत्मष राब 
प्राप्तॊ शोण्माव भदत शोत.े  

रोक अळा ऩमयटन स्थऱे अवरेल्मा बागात प्रलाव कयणे ऩवॊत कयतात सळलाम ज्माठिकाणी वशि ऩोशोचता मेत,े वुयक्षषत, 
आयाभदामक आणण वभाधानकायक आदयानतथम वेला उऩरब्धॊ आशेत, आधथयकदृष्ट्मा शे्मस्कय स्थऱॊ आशे आणण त्मा 
ठिकाणाची एकॊ दय प्रसवद्धी मालय त्मा ऩमयटन स्थऱाच्मा वॊदबायत ऩमयटक आकवऴयत शोतात. मासळलाम ऩमयटकाॊचे सभत्र, 
नातलेाईक ऩमयटन वॊस्थाॊकडून कयण्मात मेणाऱ्मा तोंडी प्रसवद्धीद्लाये वुध्दा प्रेरयत शोऊ ळकतात. तय, वलसळष्ट ऩमयटन स्थऱाचा 
वॊऩूणय आधथयक आणण वाभाजिक वलकाव शा वॊतसुरत प्रादेसळक वलकावालय अलरॊफून अवतो, ननमोिन वॊतरुन, नैवधगयक आणण 
भानलननसभयत वॊवाधनाॊचा वभतोर माचा लाऩय करूण तवेच रोकवशबागातनु ऩमयटन स्थऱाॊचा वलकाव शोतो आणण त्माचा 
प्रचाय प्रसवध्दी आणण ऩमयटन स्थऱाच्मा ठिकाणी ऩमयटकाॊना प्राप्तॊ शोणाये वभाधान मालय त्मा ऩमयटन स्थऱाचा आणण 
ऩमायमायन ेस्थाननक वलकाव प्रेरयत शोताॊना ठदवून मेतो.  
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ऩर्ाटनभिी षांकल्ऩनभ : 

टूरयझभ शा ळब्द फ्रें च ळब्द "टूय" लरून आरा आशे ज्माचा अथय एका ठिकाणाशून दवुऱ्मा ठिकाणी प्रलाव कयणे आशे. 
व्म्तीच्मा कामभच्मा ननलाव स्थानाऩावून तात्ऩुयत्मा नलीन गॊतव्म स्थानाकड ेिाणायी शी औऩचायीक शारचार आशे. काशी 
तस खारीर व्मायमाॊच्मा भदतीने ऩमयटन वॊकल्ऩना स्ऩष्ट कयतात. 

भॅककन्टोळ आणण गोएल्डनय माॊच्मा भत,े "मा ऩमयटकाॊना आणण इतय अभ्मागताॊना आकवऴयत कयण्माच्मा प्रकिमेत ऩमयटक, 
व्मालवानमक ऩुयलिादाय, मिभान वयकाय आणण वभुदाम माॊच्मा ऩयस्ऩयवॊलादाभुऱे उद्भलरेल्मा घटना आणण त्माभुऱे स्थावऩत 
झारेल्मा वॊफॊधाॊची फेयीि म्शणिे ऩमयटन शोम" 

िागनतक ऩमयटन वॊघटना शी प्रभाणणत ऩमयटनाच्मा ऩरयबाऴेच्मा वलकावावािी िफाफदाय अवरेरी प्रभुख वॊस्था आशे. "एखाद्मा 
व्म्ती आऩल्मा नेशभीच्मा लातालयणाच्मा फाशेय अन्मॊ ठिकाणी कभीतकभी एका यात्रीवािी स्थाराॊतयीत शोत े तवेच शा 
कारालधी एक लऴायऩेषा कभी अवतो आणण ज्माचा प्रलावाचा भुयम शेत ूभानसवक वभाधान, आणण आनॊद घेणे शा अवतो.  

षांवोधनभिी आऴचर्कतभ : 

ऩमयटन शे वदमजस्थतीभध्मे उदमोन्भुख वेला षेत्र आशे. शॉटेर व्मलवाम, रॅव्शर एिॊट, टूय ऑऩयेटय, येस्टॉयॊट्व, एअय/फव 
नतकीट फुककॊ ग एिॊट इत्मादी ऩमयटनाच्मा वलकावावािी कामय कयतात. त्माॊचा व्मलवाम शा ऩमयटकाॊलय आणण त्माॊच्माकडून 
प्राप्तॊ शोणाऱ्मा प्रनतवादालय अलरॊफून आशे. ऩमयटनाच्मा ठिकाणी ऩमयटकाॊचा ओघ ऩमयटनाच्मा ठिकाणी ऩमयटकाॊना प्राप्तॊ 
शोणाऱ्मा वभाधानालय अलरॊफून अवतो. ऩमयटन व्मलवामाच्मा वलकावावािी ऩमयटकाॊचे ऩमयटन स्थऱाच्मा वॊदबायत अवरेरे 
वभाधान खऩू भशत्लाच ेआशे. भोठ्मा वॊयमेन ेऩमयटकाॊना आकवऴयत कयण्मावािी ऩमयटन ऩामाबूत वुवलधा, आकऴयक दृष्टीषेऩ, 
इतय ऩामाबूत वुवलधा आलचमक आशेत. ऩमयटक अळा ऩमयटन स्थऱाॊना लायॊलाय बेट देणे ऩवॊत कयतात जिथे त्माॊना अधधक 
वभाधान सभऱत.े भूरबूत ऩामाबूत वुवलधाॊची ऩमयटकाॊना अऩेषा आशे.  

षांबांधधत षांवोधनभांिभ आढभऴभ : 

शॅरयव आणण रीऩय. (1995) माॊनी ऩमयटकाॊनी ननलाव, बोिन, कयभणूक आणण याष्रीम उद्माने, वभुद्रककनाये आणण 
ननवगययम्म स्थऱाॊवाययमा ऩमयटन स्थऱाॊना बेट देऊन केरेल्मा वलवलध खचायतनू प्रत्मष सभऱणाया भशवूर माचा अभ्माव केरा 
आशे.  

वऩमवय (1996) माॊनी "ऩमयटन वाभुदानमक वॊफॊध" मा ऩुस्तकातीर ळीऴयकाभध्मे ऩमयटन स्थऱाॊफद्दर भत व्म्त केरे आशे. मा 
वॊळोधनाभध्मे आकऴयण, लाशतकू, ननलाव, वशाय्मक वुवलधा आणण ऩामाबूत वुवलधा मा ऩाच वलस्ततृ षेत्राॊचे स्ऩष्टीकयण 
कयण्मात आरे आशे. वलवलध आकऴयणे ऩमयटकाॊना वलसळष्ट ठिकाणी बेट देण्मावािी प्रोत्वाठशत कयतात. ननलाव आणण 
वशाय्मक वुवलधा िवे की दकुाने, फॉका, येस्टॉयॊट्व आणण शॉटेल्व मावाययमा वुवलधा ऩमयटन स्थऱी अत्मॊत आलचमक आशेत 
मासळलाम ऩामाबूत वुवलधाॊचा वलकाव खऩू भशत्लाचा अवल्माच ेस्ऩष्टॊ केरे आशे. 
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वेि ऩी. एन. (1997)) माॊनी "मळस्ली ऩमयटन व्मलस्थाऩन-ऩमयटन ऩद्धती" मा ऩुस्तकात ऩमयटन व्मलस्थाऩनाभध्मे 
व्मालवानमकतचेे भशत्त्ल स्ऩष्टॊ केरे आशे. लाशतकुीच्मा वलवलध ऩद्धती, यस्ते, येल्ल ेआणण िर लाशतकुीच्मा वभस्माॊ माॊचा 
अभ्माव केरा. ननलाव स्थानाच्मा वॊकल्ऩनेचाशी त्माॊनी अभ्माव केरा. शॉटेर उद्मोगाच्मा वलकावात भनुष्मफऱाचे प्रसळषण 
कवे आलचमक आशे माचा अभ्माव माभध्मे कयण्मात आरा आशे.  

सवन्शा ऩी.वी. (2002) माॊनी "ऩमयटन लाशतकू आणण प्रलाव व्मलस्थाऩन" नालाच ेऩुस्तक प्रकासळत केरे आशे आणण आधनुनक 
आॊतययाष्रीम ऩमयटनाळी वॊफॊधधत वलवलध वभस्माॊलय चचाय केरी आशे. अभ्मावाभध्मे ऩमयटकाॊच्मा लाशतकू वभस्मा, भागणीच्मा 
वॊदबायतीर वलवलध वभस्मा, ऩमयटन प्रलाव व्मलस्थाऩनावािी प्रेयणा माॊच ेवलचरेऴण केरे आशे. रेखकाने लाशतकुीच्मा वलवलध 
ऩद्धती अथायत येल्ले, यस्ता, ऩाणी आणण शला मावॊदबायतीर वलवलध वभस्माॊचा तऩळीरलाय अभ्माव केरा. ऩमयटकाॊच्मा लतयनालय 
ऩरयणाभ कयणाये वाभाजिक-वाॊस्कृनतक घटक देखीर त्माॊनी अभ्मावरे आशेत.  

ळभाय वल. माॊनी ऩमयटनाच्मा मात्र े दयम्मान उऩरब्ध अवरेल्मा लाशतकुीच्मा वुवलधेवािी मात्रकेरूॊ च्मा वभाधानाची ऩातऱी 
भोिणे शा मा वॊळोधनाचे उदे्दळ शोता. तीथयमात्रदेयम्मान लाशतकुीच्मा उऩरब्धतफेाफत मात्रकेरूॊ च्मा वभाधानाच्मा ऩातऱीलय 
अभ्माव केरा आशे. रेखकाॊनी वलवलध वभस्माॊलय रष कें ठद्रत केरे आणण ळाचलत तीथयषेत्र ऩमयटन वलकसवत कयण्मावािी 
उऩाम वुचलरे आशेत. 

बट्ट एच. आणण फदन फी. एव. (2000) त्माॊच्मा "ळाचलत ऩमयटन" नालाच्मा ऩुस्तकात ऩमयटन वलकावाचे काऱिीऩूलयक 
व्मलस्थाऩन करून मळस्ली ऩमयटन ऩद्धतीॊचे वलचरेऴण आणण भूल्मभाऩन केरे आशे िेणेकरून त्माचा वभािारा पामदा शोईर 
आणण नकायात्भक प्रबाल कभी कयता मेतीर. शा वॊळोधनाभध्मे ऩमयटन उद्मोगारा बेडवालणाऱ्मा वलवलध वभस्माॊच ेवुध्दा 
केरे आशे. वॊस्थेने आणण व्म्तीॊनी ऩमयटनस्थऱाच्मा लाऩयाच्मा वॊदबायत आचायवॊठशता वलकसवत कयण्माची सळपायव मा 
वॊळोधनाभध्मे केरी आशे. त्माचा ऩमयटनाच्मा ऩमायलयणालय आणण वभािालय शोणाऱ्मा आधथयक ऩरयणाभाळी वॊफॊध प्रस्थावऩत 
केरा आशे.  

फीिू एभ आय (2006) माॊनी टुरयझभ भॅनेिभेंटचे नालाचे ऩुस्तक सरठशरे. मा ऩुस्तकात त्माॊनी ऩमयटन उद्मोगाच्मा वलवलध 
ऩैरूॊच ेवभीषात्भक वलचरेऴण केरे. मा ऩुस्तॊकाभध्मे ऩमयटन षेत्राच्मा िागनतक, याष्रीम आणण प्रादेसळक उत्िाॊतीचे ऩयीषण 
कयण्मात आरे आशे. धोयणात्भक व्मलस्थाऩन, वेला गुणलत्तचेे लैमज्तकयण, नैवधगयक लातालयण आणण ऩमयटन उद्मोगातीर 
दशळतलादाचा प्रबाल माॊचाशी अभ्माव मा ऩुस्तकात कयण्मात आरा आशे. मोग्म ननमोिन आणण आकऴयक ऩमयटनाचा वलकाव 
व्मालवानमक दृजष्टकोनातनू ऩमयटनाचा वलकाव घडलून आणत.े  

सवॊश केऩी आणण अरुण कुभाय. (2008) त्माॊच े"बायतातीर ऩमयटन" नालाच ेऩुस्तक ऩमयटन आणण भनोयॊिनाळी वॊफॊधधत वलय 
ऩैरूॊलय प्रकाळ टाकते शी फाफ बायतातीर कोणत्माशी ऩमयटन स्थऱाच्मा वलकावावािी उऩमु्त आशेत. 

षांवोधनभिी उद्दिष्टे: 

1. ऩमयटनाच्मा वॊकल्ऩनेचा अभ्माव कयणे. 
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2. ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाफाफत ऩमयटकाॊच्मा वभाधानाचा अभ्माव कयणे. 

षांवोधनभिी ऩररकल्ऩनभ - 

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाॊच्मा वॊदबायत ऩमयटकाॊच्मा वभाधानाभध्मे अॊतय नाशी.  

गदृ्दसतके :  

ऩमयटन स्थऱॊ आणण ऩमयटकाच ेवभाधान माॊच्मात रषणीम वॊफॊध आशे. 

षांवोधन कभर्ाप्रणभली: 

मा वॊळोधनाभध्मे वलेषण ऩध्दतीचा लाऩय कयण्मात आरा आशे. त्मावािी वॊयधचत प्रचनालरीचा लाऩय करून प्राथसभक 
तथमाॊच ेवॊकरन कयण्मात आरे आशे. ऩजचचभ वलदबायतीर 5 जिल्शमातनु ऩमयटन स्थऱाॊची ननलड वोमीस्कय नभुना ऩध्दतीचा 
लाऩय करून कयण्मात आरी. मा वलबागातीर ऩमयटन स्थऱाॊलरून वाध्मा मादृजच्िक नभुने लाऩरून 200 ऩमयटकाॊची ननलड 
केरी गेरी. वलवलध वाॊजयमकी तॊत्राचा लाऩय करून तथमाॊच ेवलचरेऴण कयण्मात आरे आशे.  

अभ्र्भषभि ेहेत्र : 

अभ्मावात ऩजचचभ वलदबायतीर अभयालती, मलतभाऱ, अकोरा, लासळभ आणण फुरढाण मा ऩाच जिल्मातीर ऩमयटन स्थऱाॊचा 
वभालेळ कयण्मात आरा आशे. मा ऩमयटन स्थऱारा बेट देणाऱ्मा ऩमयटकाॊकडून गोऱा केरेल्मा भाठशतीचा वभालेळ आशे. मा 
वॊळोधनाभध्मे ऩमयटनाच्मा स्थऱाफाफत ऩमयटकाॊच्मा वभाधानालय रष कें ठद्रत केरे आशे. वॊळोधकान ेमा वॊळोधनावािी ऩजचचभ 
वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाॊची ननलड केरी आशे.  
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तथ्र्ां वऴचलेशण : 

मा वॊळोधनाभध्मे ऩजचचभ वलदबायतीर अभयालती, अकोरा, मलतभाऱ, लासळभ आणण फुरढाणा मा ऩाच जिल्शमातीर ऩमयटन 
स्थऱाॊलयीर 200 ऩमयटकाॊकडून प्रात्ऩॊ केरेल्मा प्राथसभक तथमाॊच ेवलचरेऴण कयण्मात आरे आशे 

षभरणी क्र. 4.1 ऩर्ाटकभांच्र्भ षमभधभनभि ेवऴऴरण दवावऴणभरी षभरणी  

ऩर्ाटकभांच्र्भ षमभधभनभि े
घटक 

 उच्िां 
षमभधभन 

षभमभन्र्ां 
षमभधभन 

तनम्नां 
षमभधभन 

एकूण 

ऩरयलशन वुवलधा 
वॊयमा  120 42 38 200 

% प्रभाण 60.00% 21.00% 19.00% 100% 

ऩमयटन स्थॊऱाचा ऩरयवय 
वॊयमा  96 80 24 200 

% प्रभाण 48.00% 40.00% 12.00% 100% 

ऩमयटन स्थॊऱ वॊस्कृती ल इनतशाव 
वॊयमा  112 66 22 200 

% प्रभाण 56.00% 33.00% 11.00% 100% 

स्थाननक रोकाॊचा दृष्टीकोण 
वॊयमा  118 62 20 200 

% प्रभाण 59.00% 31.00% 10.00% 100% 

ऩाककंग व्मलस्था 
वॊयमा  142 26 32 200 

% प्रभाण 71.00% 13.00% 16.00% 100% 

वऩण्माच ेऩाणी 
वॊयमा  138 20 42 200 

% प्रभाण 69.00% 10.00% 21.00% 100% 

प्रवाधन गशेृ 
वॊयमा  134 20 46 200 

% प्रभाण 67.00% 10.00% 23.00% 100% 

वुयषा व्मलस्था 
वॊयमा  108 48 44 200 

% प्रभाण 54.00% 24.00% 22.00% 100% 

स्लॊच्िॊता 
वॊयमा  124 16 60 200 

% प्रभाण 62.00% 08.00% 30.00% 100% 

भागयदळयक वुवलधा 
वॊयमा  34 82 84 200 

% प्रभाण 17.00% 41.00% 42.00% 100% 

एकूण 
वॊयमा  112.60 46.20 41.20 200 

% प्रभाण 56.30% 23.10% 20.60% 100% 
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तनष्कशं :  

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाच्मा ठिकाणी अवरेल्मा ऩरयलशन वुवलधेच्मा वॊदबायत 60.00% ऩमयटकाॊचे वभाधान उच्चॊ 
स्लरूऩाच ेआशे तय वलायत कभी 19.00% ऩमयटकाॊच ेऩरयलशन वुवलधेच्मा वॊदबायत ननम्नॊ वभाधान आशे.  

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाच्मा ऩरयवयाच्मा वॊदबायत 48.00% ऩमयटकाॊचे वभाधान उच्चॊ स्लरूऩाचे आशे तय वलायत 
कभी 12.00% ऩमयटकाॊचे ऩमयटन स्थऱाच्मा ऩरयवयाच्मा वॊदबायत ननम्नॊ वभाधान आशे.  

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाचा इनतशाव आणण वॊस्कृनतच्मा वॊदबायत 56.00% ऩमयटकाॊचे वभाधान उच्चॊ स्लरूऩाच ेआशे 
तय वलायत कभी 11.00% ऩमयटकाॊच ेऩमयटन स्थऱॊ वॊस्कृनत ल इनतशाव मावॊदबायत ननम्नॊ वभाधान आशे.  

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाच्मा ठिकाण्माच्मा स्थाननक रोकाॊचा दृष्टीकोणाच्मा वॊदबायत 59.00% ऩमयटकाॊचे वभाधान 
उच्चॊ स्लरूऩाच ेआशे तय वलायत कभी 10.00% ऩमयटकाॊच ेस्थाननक रोकाॊच्मा दृष्टीकोणाच्मा वॊदबायत ननम्नॊ वभाधान आशे.  

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाच्मा ठिकाणी अवरेल्मा ऩाककंग व्मलस्थेच्मा वॊदबायत 71.00% ऩमयटकाॊचे वभाधान उच्चॊ 
स्लरूऩाच ेआशे तय वलायत कभी 13.00% ऩमयटकाॊच ेऩाककय ग व्मलस्थेच्मा वॊदबायत वाभान्मॊ वभाधान आशे.  

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाच्मा ठिकाणी अवरेल्मा वऩण्माच्मा ऩाण्माच्मा वुवलधेच्मा वॊदबायत 69.00% ऩमयटकाॊचे 
वभाधान उच्चॊ स्लरूऩाचे आशे तय वलायत कभी 10.00% ऩमयटकाॊचे वऩण्माच्मा ऩाण्माच्मा वॊदबायत ननम्नॊ वभाधान आशे.  

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाच्मा ठिकाणी अवरेल्मा प्रवाधन गशृाच्मा वॊदबायत 67.00% ऩमयटकाॊचे वभाधान उच्चॊ 
स्लरूऩाच ेआशे तय वलायत कभी 10.00% ऩमयटकाॊच ेप्रवाधन गशृाच्मा वॊदबायत वाभान्मॊ वभाधान आशे.  

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाच्मा ठिकाणी अवरेल्मा वुयषा व्मलस्थेच्मा वॊदबायत 54.00% ऩमयटकाॊचे वभाधान उच्चॊ 
स्लरूऩाच ेआशे तय वलायत कभी 22.00% ऩमयटकाॊच ेवुयषा व्मलस्थेच्मा वॊदबायत ननम्नॊ वभाधान आशे.  

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाच्मा ठिकाणी अवरेल्मा स्लच्िॊतचे्मा वॊदबायत 62.00% ऩमयटकाॊचे वभाधान उच्चॊ स्लरूऩाच े
आशे तय वलायत कभी 08.00% ऩमयटकाॊचे स्लॊच्िॊतचे्मा वॊदबायत ननम्नॊ वभाधान आशे.  

ऩजचचभ वलदबायतीर ऩमयटन स्थऱाच्मा ठिकाणी अवरेल्मा भागयदळयक वुवलधाॊच्मा वॊदबायत 41.00% ऩमयटकाॊचे वभाधान 
वाभान्म स्लरूऩाचे आशे तय वलायत कभी 17.00% ऩमयटकाॊचे भागयदळयक वुवलधाॊच्मा वॊदबायतीर वभाधान उच्चॊ आशे. 
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