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पि् पपांपिी-पचांचवडकि, 

खयसगी वयहनयांच््य वयढत्य सांख््ेमळेु आपल््य शहियलय हवय व

ध्वनी िदषूर् आपर् वयहतकू कोंडीचय सयमनय कियवय लयगतो आह.े

्यमळेु, आपल््य शहियतील पयदचयिी, सय्कलस्नेही आपर्

पवशेषतः लहयन मलेु, वदृ्ध, अपांग आपर् मपहलयांनय िस्त्यांवि

चयलतयनय सुिपित वयटर्े कमी झयले आह.े आपल््य शहियत

चयलण््यकरितय पदपथ आपर् सय्कल चयलवण््यकरितय सय्कल

मयगण व ह्ययसयठी पिूक सो्ी पनमयणर् किर्े गिजचेे आह.े ्यमळेु

जयस्तीत जयस्त नयगरिक चयलतील व सय्कलींचय उप्ोग कितील

आपर् ्य पनपमत्तयने सयवणजपनक वयहतकू व््वस्थय सो्ीस्कि रित्य

वयपितय ्ेईल - हयच ्य समस््ेविचय इलयज आह.े

पपांपिी पचांचवड शहि पयदचयिी व सय्कलस्नेहींसयठी मलूभतू सेवय उपलब्ध करून दणे््यस सपि्पर्े कयम कित

आह,े ज््यमळेु शहियत सुिपित व सगुम्् िस्ते त्यि किण््यत ्ेत आहते. पपांपिी पचांचवड शहि हे सवणसमयवशेक,

शयश्वत व उच्च जीवनमयन असर्यिे शहि बनेल, हे ध््े् समोि ठेवनू पपांपिी पचांचवड महयनगिपयपलकेने हे ‘पयदचयिी

आपर् सय्कलस्नेही शहि’ धोिर् अांपगकयिले आह.े पढुील वषयांमध््े अपेपित पय्यभतू सपुवधय आपर्

वतणर्कुीतील बदल किण््यसयठी हे धोिर् उप्ोगी ठिेल.

मा. आयुक्त याांचा सांदेश

शेखर णसांह (भा.प्र.से)

आ्कु्त - पपांपिी पचांचवड महयनगिपयपलकय



पि् नयगरिक,

पपांपिी पचांचवड शहि हे अपधक ियहण््य्ोग्् किण््यसयठी- पदपथ,

सय्कल मयगण आपर् सिुपित िस्ते पनपमणतीचय अवलांब किण््यत

्ेईल. आपले शहि आपर् िस्ते, सवणसमयवेशक होण््यसयठी

आमलूयग्र बदलयांकडे वयटचयल कितयनय, सदि धोिर्यमध््े िस्ते

सिुपित किण््यवि भि असेल. अपधक स्वच्छ वयतयविर्, हरित

िकल्प, सिुपित वयहतकू व््वस्थय हे हतेू सयध्् किण््यसयठी पवपवध

सिकयिी पवभयग आपर् नयगरिकयांनी एकत्र ्ेऊन कय्ण कियवे ्यसयठी

आपली महयनगिपपलकय आगयमी वषयांमध््े पढुयकयि घईेल.

कयम, पशिर् आपर् जवळपयसच््य सपुवधयांप्ांत- नयगरिकयांनय सिुपितपर्े आपर् पिवडर्यऱ््य पकां मतीत पोहोचतय

्यवे ्यसयठी- पदपथ, सय्कल पय्यभतू सपुवधय आपर् सयवणजपनक वयहतकू व््वस्थय अपधक सिम किण््यची ्य

धोिर्यची दिूदृष्टी आह.े मी महयनगिपयपलकेद्वयिे आश्वस्त किते की- ही िपि्य सवणसमयवेशक असेल आपर् ्यत

समयजयतील एकही घटक उपेपित ियहर्यि नयही. सवणच सयवणजपनक उपिमयांमध््े- शयश्वत वयहतकू आपर् ‘पव्हजन

पझिो’ ततवयच््य मयध््मयतनू िस्त्यविील अपघयती मतृ्ू आपर् नयगरिकयांनय होर्यऱ््य गांभीि इजय कमी किण््यस

अपधक ियधयन्् पदले जयईल.

नयगरिकयांमध््े त्यांनी बजयव्यच््य भपूमकेपवष्ी जनजयगतृी आपर् अांमलबजयवर्ीच््य मयध््मयतनू नयगरिकयांमधे

जयगरुकतय वयढपवण््यसयठी आम्ही ि्तन करू. सध््य चयलू असलेल््य उपिमयांमधे ‘सिुपित िस्त्यांचे ध््े्’

अवलांपबले जयईल आपर् भपवष््यसयठी पन्ोजनबद्ध महतवयकयांिी िकल्प सयकयिले जयतील. ्य िवयसयत तमु्ही

आम्हयांस पयपठांबय द्ययल अशी मी आशय व््क्त किते. मलय खयत्री आह,े की पयदचयिी आपर् सय्कलस्नेही शहियचे

स्वप्न परू्ण किण््यसयठी आपर् सिुपित िस्त्यांची व््वस्थय ित्ियत ्ेण््यसयठी आपर्यांस सदि धोिर् ही एक मोठी

सांधी आह.े

मा. माजी महापौर याांचा सांदेश

उषा (माई) ढोरे

मयजी महयपौि - पपांपिी पचांचवड



पि् नयगरिक,

आपर्यां सवयांच््य दनैांपदन जीवनयत वयहतकू व््वस्थेचे महतव

अनन््सयधयिर् आह.े पपांपिी-पचांचवडमध््े िस्त्यांच््य मयध््मयतनू

नयगरिक- पय्ी, सय्कल खयजगी वयहने पकां वय सयवणजपनक वयहतकू

व््वस्थेने िवयस कितयत. शहियतील िस्ते नयगरिकयांच््य सिुिेच््य

दृष्टीने सिुपित किर्े, सवणसमयवशेक बनपवर्े, स्थयपनक उद्योगयांनय

बळ दरे्े ्यांद्वयिे शहियची सिुपिततय, ियहण््यबयबतची ्ोग््तय

वयढपवर्े हे आमचे कतणव्् आह.े

मा. तत्कालीन आयुक्त याांचा सांदेश

राजेश पाटील (भा.प्र.से)

ततकयलीन आ्कु्त - पपांपिी पचांचवड महयनगिपयपलकय

पपांपिी-पचांचवडची वयटचयल सिुपित, कय्णिम आपर् सवणसमयवशेक वयहतकू व््वस्थेकडे होत असतयनय त्यसयठी

्ोग्् ते पन्ोजन आपर् कय्णवयही िशयसनयद्वयिे केली जयत आह.े ्य वयतचयलीत, कोपवड-१९ सयथीच््य कयळयत,

शहियतील िस्त-े पयदचयिी आपर् सय्कलस्नेही किण््यची गिज अधोिेपखत झयल््यचे आपर् अनभुवले.

्यपशवय्, सद्यपस्थतीत- ‘िस्ते सिुिय’ हय पवष् ऐिर्ीवि असतयनय सदि धोिर्यचय सवयांनय पनपितच उप्ोग

होईल. सद्यपस्थतीत, वगेयने होर्यिे शहिीकिर् आपर् हवयमयन बदलयस सवण जग सयमोिे जयत आह.े ्य पयश्वणभमूीवि

सदि धोिर् ही भपवष््यसयठी िगतीशील आपर् एकयपतमक ्ोजनय आह.े
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पपांपिी पचांचवड महयनगिपयपलकय- ित्ेक नयगरिकयसयठी- सिुपित, आियमदय्ी आपर् सलुभ िस्त्यांची पनपमणती

किण््यची िपतज्ञय किीत आह.े सदि धोिर् हे शहियच््य िस्त्यांचय कय्यपयलट किण््यसयठी आवश््क मलूभतू

उपय््ोजनय किण््यचे वचन दते आह.े

पपांपिी पचांचवड महयनगिपपलकेच््य वतीने- आम्ही सवण सांबांपधत पवभयग, नयगरिकयांमध््े सिुपित िस्त्यांची ततवे

िपतपबांपबत होतील ्यसयठी ्ोग्् ती पयवले उचलनू अपेपित ध््े् गयठण््यसयठी वचनबद्ध आहोत.

प्रणतज्ञा
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पररचय
िस्ते म्हर्जे शहियच््य जीवनवयपहन््य! नयगरिक पवपवध कयिर्यांकितय वयहतकुीची पवपवध सयधने वयपरून, ्य

िस्त्यांवरून दळर्वळर् कितयत. शहियतील पवपवध सयमयपजक आपर् आपथणक स्तियतील नयगरिकयांनय िस्त्यांच््य

मयध््मयतनू ‘पविांगळु््यच््य सयवणजपनक जयगय’ दखेील उपलब्ध होतयत. ्यमध््े मलेु, पदव््यांग तसेच ज््ेष्ठ

नयगरिकयांचयही समयवशे असतो. पपांपिी पचांचवडमध््े अनेक नयगरिक पय्ी, सय्कल आपर् सयवणजपनक

वयहतकुीच््य सयधनयांचय वयपि घियपयसनू नोकिी, पशिर् आपर् अन्् सपुवधयांप्ांत पोहोचण््यसयठी कितयत.

२०१०-२०२० ्य दशकयत, खयजगी वयहनयांची मयलकी िपतवषी एक लयखयने वयढली आह.े त्यमळेु शहियच््य

प्यणविर्यचय दजयण कमयलीचय घसिलय आह.े त्यचिमयर्े वयहतकू कोंडी, िस्त्यविील अपघयत आपर्

जीवनशैलीशी पनगपडत आजयिदखेील वयढत आहते. त्यमळेु िस्त्यांकडे - ‘िस्ते हे वयहनयांपिुते म्यणपदत आहते’ हय

दृष्टीकोन बदलनू आतय- ‘िस्ते हे चयलण््यसयठी, सय्कल वयपिण््यसयठी सखुकि असयवते, आपर् त्यस

सयवणजपनक जयगचेय दजयण पमळयवय’ हय बदल घडवर्े आवश््क आह.े ियष्री् नयगिी वयहतकू धोिर्यचेदखेील

(एन.्ु.टी.पी.) हचे ध््े् आह.े सदर धोरिात- चालिे, सायकल वापर आणि णदवयाांगााां्या चाका्या

खु्याा या वाहतूक साधनाां्या प्रोत्साहनासाठी आवश्यक कलमाांचा समावेश करण्यात आला आहे. ्य

वयहतकुीच््य सयधनयांमळेु नयगरिकयांनय स्वस्त वयहतकुीचय प्यण् उपलब्ध होतो आपर् भ्रमर्शीलतय, पवपवध

सयवणजपनक वयहतकू सेवयांप्ांत पोहोचर्े दखेील सलुभ होते.

खयजगी वयहनयांची बेसमुयि वयढ शहियांच््य पवकें द्रीकिर्यस आपर् शहिे अवयस्तव पसित जयण््यस उद्यकु्त किते.

्यमळेु ज््यांनय खयजगी वयहने पिवडत नयहीत अशय घटकयांसयठी आपथणक आपर् सयमयपजक सांधींची उपलब्धतय

कमी होते. त्यमळेु खयजगी वयहनयांच््य मयगर्ीत अजनूच वयढ होते. ्यपशवय्, वय्ू िदषूर्, वयहतकुीशी सांबांपधत

हरितवय्ू उतसजणनयच््य वयढीस हे दषु्टचि कयिर्ीभतू ठिते. त्यमळेु शहिीकिर्यचय- जपमनीचय अपतरिक्त वयपि,

पेरोपल्म पदयथयांविील अवलांपबतव आपर् परिर्यमी पय्यभतू सेवयांच््य पवस्तयिीकिर्यसयठी िशयसनयविील दबयव

वयढतो. ्यपवरुद्ध, चयलर्े आपर् सय्कलींचय वयपि केल््यमळेु वयहतकुीची कोंडी कमी होते आपर् ध्वनी िदषूर्

कमी होण््यस दखेील मदत होते. प्यणविर्स्नेही वयहतकुीचे आपथणक फय्ददेखेील आहते. तसेच मोटयिींमधनू

पनघर्यऱ््य धिुयमळेु होर्यऱ््य कयबणन उतसजणनयचे िमयर्ही घटत.े प्यण्यने प्यणविर्यचे ििर् होत.े

्यमळेु महयनगिपयपलकेलय- चयलर्े आपर् सय्कल वयपिर्े ्यांस ियधयन्् दणे््यचय ठियव किीत आह.े ्यसयठी

पय्यभतू सपुवधयांसयठीची गिज आपर् ित्ियतील तितदू ्यतील तफयवत दिू किण््यचय सदि धोिर्यत ठळकपर्े

उल्लेख किण््यत आलेलय आह.े पदपथ आपर् सय्कल मयगण ्यांचे सु् ोग्् पन्ोजन, आियखडय, अांमलबजयवर्ी

आपर् व््वस्थयपन किर्े अशी सदि धोिर्यमयगील भपूमकय आह.े सदि धोिर् केवळ पय्यभतू सपुवधयांच््य

गिजयांपुिते म्यणपदत नसनू, ्यमध-े पय्ी चयलर्े तसेच सय्कलचय वयपि किर्े, सयवणजपनक वयहतकू

व््वस्थयांसांबांपधत सेवय आपर् ्ांत्रर्य, िस्ते सिुिय, ्यचय दखेील समयवेश आह.े पदपथ, सय्कल मयगयांच््य

वयपियत वयढ व्हयवी ्यकरितय एखयदे पयऊल उचलर्े पिेुसे ठिर्यि नयही. ्यमळेुच हे सवांकष धोिर् गिजचेे आह.े
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पपांपिी पचांचवड हे महयियष्र ियज््यतील सवयणपधक वगेयने वयढर्यऱ््य शहियांपैकी एक आह.े भयितयच््य २०११ च््य

जनगर्नेनसुयि, पपांपिी पचांचवडची लोकसांख््य १७ लयख २९ हजयि ३२० होती. ्यमध््े ९ लयख ४५ हजयि लयख

परुुष आपर् ६ लयख ८३ हजयि मपहलय होत्य. पपांपिी पचांचवड शहि सिुवयतीस औद्योपगक शहि म्हर्नू पवकपसत

झयले. पपांपिी औद्योपगक पट्ट्यात, मोठ्या उद्योगयांमळेु त्यांनय पिूक अशय लघ-ुउद्योगयांची पय्यभिर्ी झयली.

शहियजवळील पहांजवडीसयिख््य मयपहती तांत्रज्ञयन कें द्रयमळेु गले््य दशकयत, शहियने मोठ्या िमयर्यत, व््यवसयप्क

आपर् पनवयसी सांख््य वयढ अनभुवली. पपांपिी पचांचवडच््य अलीकडील पवकयसयमळेु आपर् औद्योपगक

जपमनीच््य वयपियमळेु दनैांपदन वयहतकुीत दचुयकी आपर् चयिचयकी वयहनयांचय मोठय वयटय आह.े पिांत,ु शहियतील

मोठ््य औद्योपगक वसयहतीतील नयगरिकयांनय- पदपथ, सय्कल मयगण वयपिर्े अवघड बयब आह.े शहियतील अनेक

गयवठयर् िेत्रयांमध््े दििोजच््य बयजयिपेठयांत पय्ी ्े-जय केली जयते. अनेक पवद्ययथी सय्कलद्वयिे अथवय पय्ी

शयळेत जयतयत. नगि पवकयस सयध्् कितयनय, वयहतकुीच््य आजच््य सव्ी बदलयव््य लयगतील. ्यसयठी, उच्च

दजयणची सयवणजपनक वयहतकुीची आपर् सिम पयदचयिीस्नेही ्ांत्रर्य महयनगिपपलकय उभयियवी लयगले.

शहराबद्दल...



धोरिाचा मसुदा

Image Credit: Designshala Collaborative
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दूरदृष्टी

शहियतील वयहतकुीचे िस्त-े पयदचयिी आपर् सय्कलस्वयि ्यांनय सलुभ, 

आियमदय्ी बनपवण््यसयठी आपर् त्यांची सिुपिततय वयढपवण््यसयठी ्ोग्् ते

बदल किर्े ही ्य धोिर्यमयगील दिूदृष्टी आह.े  ्य धोिर्यमळेु, भपवष््यत खयसगी

वयहनयांपेिय- बहुतयांश नयगरिक पय्ी चयलर्े आपर् सय्कलच््य वयपियस ियधयन््

दतेील आपर् हे शहि- सखुद िस्ते आपर् िस्त्यलगतच््य पविांगळु््यच््य

सयवणजपनक जयगय असलेले उत्तम शहि बनेल अशी अपेिय आह.े

उणद्दष्टे

2.1 शहियतील सवण घटकयांतील नयगरिकयांचय पवचयि कितय - पदपथ, सय्कल मयगण

आपर् हरित सेतू अशय प्यणविर्यस अनकूुल पय्यभतू सपुवधयांचे सिुपित जयळे

बनपवर्े आपर् सय्कलींचय वयपि वयढपवर्े हे महयनगिपयपलकेचे अांपतम लक्ष््

आह.े ्यदृष्टीने, पपांपिी पचांचवड मधील िस्त्यांचय आियखडय हय पयदचयिीपभमखु, 

सय्कलस्नेही आपर् बहुआ्यमी (multimodal) उतकृष्ट पद्धतींसह ससुांगत

असेल. तसेच, सखुकि जीवन, आपथणक पवकयस आपर् प्यणविर्यचे जतन

किण््यसयठी िस्ते पनगडीत सेवयांचे व््वस्थयपन शयश्वत आपर् प्यणविर्स्नेही

पद्धतीने किण््यत ्ेईल.

2.2 धोिर्यच््य ्शस्वी अांमलबजयवर्ीद्वयिे पढुील उपिष्टे सयध्् कितय ्ेतील:F

1. पवपवध पठकयर्े शयश्वत वयहतकू मयध््मयांनी जोडर्.े

2. सयमयपजक आपर् आपथणक पवकयसयस हयतभयि लयवर्.े

3. ‘हले्दी स्रीट’ कडे वयटचयल किर्.े

2.

1.
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3.1 प्रत्येक नागाररकास रस्त्या्या जागेाचा योग्य णहस्सा प्राप्त होईल.

ित्ेक नयगरिकयलय िस्त्यच््य जयगचेय ्ोग्् पहस्सय उपलब्ध करून दणे््यसयठी

पपांपिी पचांचवड महयनगिपयपलकय शयश्वत आपर् कय्णिम आधयरित घटकयांनय -

जसे की - चयलर्,े सय्कल चयलपवर्,े सयवणजपनक वयहतकू ्यांस ियधयन्् दईेल. 

तसेच दिडोई जयस्त जयगय घरे्यिे वयहतकू िकयि जसे की - मोटयिीचय वयपि कमी

किण््यस उत्तजेन दईेल.

मागाादशाक

तत्त्वे

सदि धोिर् तीन मयगणदशणक ततवयांवि आधयरित आहे -

● सवासमावेशक : समयजयतील पवपवध घटक पवशेषतः िस्त्यविील असुिपित

आपर् उपेपित घटक ्यांस ियधयन्् दरे्.े

● शाश्वत : सध््यचे पन्ोजन कितयनय भपवष््यतील पपढ््यांच््य गिजयांशी तडजोड न

किर्.े

● जीवनमान : नयगरिकयांचे जीवनमयन आपर् जीवनशलैीचय दजयण सधुयिर्.े

3.

सुरणित रस्त्याांची णनणमाती करताना खालील बाबींस प्राधान्य णदले जाईल.

3.2  प्रत्येक नागाररकास स्व्छ हवा णमळेल. 

शयश्वत वयहतकू पद्धती- जसे की - चयलर्े आपर् सय्कल चयलपवर्,े 

सयवणजपनक वयहतकू अशय प्यणविर्स्नेही सयधनयांनय ियधयन्् पदले जयईल.

3.3 रस्ते अपघाती मृत्यूचे प्रमाि शून्य होईल.

मोटारगाड्ाांमुळे होर्यऱ््य पयदचयिी आपर् सय्कलस्वयियांच््य अपघयतयांचे

िमयर् कमी किण््यसयठी आपर् सिुपित वयहन चयलपवण््यस आपर् त्यिमयर् े

सिुपित िस्ते पनपमणती किण््यस पपांपिी पचांचवड िोतसयहन दईेल.

3.4  चालिे आणि सायकल चालविे आकषाक होईल. 

शहियच््य पवपवध भयगयांनय एकत्र जोडर्यिे सिुपित तसेच सयवली असेल अशय

पयदचयिी आपर् सय्कलस्नेही िस्त्यांचे जयळे पनमयणर् केले जयईल. 
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3.5  सार्वजनिक र्ाहतूक सहज उपलब्ध होईल.

सयवणजपनक वयहतकू व््वस्थेप्ांत सवयांनय सहज पोहोचतय ्ेईल आपर् ्य

व््वस्थय - चयलर्े आपर् सय्कलस्नेही सपुवधयांद्वयिे जोडल््य गलेेल््य असतील.

3.6 शहरातील रस्ते सुगाम्य असतील.  

पदव््यांग नयगरिकयांच््य भ्रमर्शीलतेमधील अडथळे दिू केले जयतील आपर्

शहियतील िस्ते सगुम्् केले जयतील. 

3.7  रस्त्याांचे वापरकते- णवशेषत: मणहला, लहान मुले आणि वृद्ाां्या

सुरणिततेवर भर णदला जाईल.

िस्त्यांचे ्ोग्् पन्ोजन आपर् व््वस्थयपनयद्वयिे िस्त्यांवि होर्यऱ््य गनु्ह्ययांचे

(पवशषेतः मपहलय, लहयन मलेु, आपर् वदृ्धयांवि होर्यऱ््य) िमयर् शनू््यवि

आर्ले जयईल. 

3.8 नागाररक रस्त्याांचा योग्य उपभोगा घेतील.

िस्त्यांचे पवकसन कितयनय त्यांनय सयवणजपनक जयगयांचय दजयण दणे््यचय ि्तन केलय

जयईल, त्यमळेु सवणच नयगरिकयांचे मयनपसक आपर् शयिीरिक स्वयस््् सधुयिेल. 

मपहलय, लहयन मलेु आपर् व्ोवदृ्धयांनय ्य जयगयांचय वयपि किर्े सकुि होईल. 
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3.9   नागाररक रस्त्याांचा योग्य उपभोगा घेतील.

पथयिीवयले आपर् स्थयपनक व््यवसयप्कयांनय िस्त्यांच््य पन्ोजनयत सहभयगी

करून त्यांचय व््वसय् वपृद्धांगत होण््यस मदत केली जयईल.

3.10 पररपूिा णनयोजन हे हवामान बदलाशी अनुकूल असेल.

िस्त्यच््य पन्ोजनयची िचनय आपर् सयमग्री ्यद्वयिे पय्यभतू सपुवधयांचे आ्षु््

वयढपवर्े, दखेभयल व दरुुस्ती सलुभ किर्े आपर् िस्त्यांचय पवकयस प्यणविर्यस

अनकूुल किर्े ्यचय ि्तन केलय जयईल.



'पादचारी आणि सायकल स्नेही पप िंपरी चचिंचवड’ धोरि

णिसिूी

हे धोिर् अांगीकयितयनय खयलील णिसूिी अवलांणबली जाईल.

1.  लोकयांसयठी व लोकसहभागाातनू पवकयस

्य धोिर्यच््य ्शस्वी अमांलबजयवर्ीसयठी नयगरिकयांचय पयपठांबय, अपभिय्

आपर् सहभयग महतवयचय आह.े िस्ते पन्ोजन आपर् अांमलबजयवर्ीच््य

िपि्ेत - पवपवध उतपन्न घटक, व्ोगट आपर् पलांग अशय सवण स्तियतील

नयगरिकयांनय समयपवष्ट किण््यत ्ेईल. 

2.  ि्ोग- आढावा - पवस्तयि. 

पन्ोजनयलय अांपतम रूप दणे््यपवूी आपर् आपथणक गुांतवर्कू किण््यपवूी, 

स्वस्त आपर् िय्ोपगक मयगयणने िस्तयवयची चयचर्ी किण््यत ्ेईल. त्यचय

आढयवय घऊेन त्यस अांपतम स्वरूप दणे््यत ्ेईल. अांपतमत: त्यचय शहिभि

पवस्तयि किण््यत ्ेईल. 

3.  माणहतीपूरक पनर्ण्

ि्ोजन, गुांतवर्कू, सांशोधन, जनजयगतृी आपर् मयपहती आधयरित पनर्ण्

घणे््यसयठी सिकयिी सांस्थय, धोिर्कते आपर् नयगरिकयांनय पय्यभतू सपुवधय

आपर् सेवयांच््य कयमपगिी सांबांपधत मयपहती एकत्र किण््यत ्ेईल.

4.

धोरिाचा

अांगाीकार

1.  धोिर्यसयठी आवश््क अशी ्ांत्रर्य महयनगिपयपलकय पनमयणर् किेल.  

2.  धोिर्यच््य अनषुांगयने धोिर्यतमक मयगणदशणक ततवे आपर् सचूनय

महयनगिपपलकेतफे जयिी केल््य जयतील.  

3.  महयनगिपपलकेतील सवण अपभ ा्ंत्यांनय, िशयसकी् अपधकयऱ््यांनय आपर्

पनवडून आलेल््य पदयपधकयऱ््यांनय धोिर्यसांदभयणत वळेोवळेी पवस्ततृ िपशिर्

दणे््यत ्ेईल.  

4.  महयनगिपयपलकेच््य कमणचयऱ््यांनयही दनैांपदन गिजयांसयठी- चयलर्,े सय्कल

चयलपवर्े आपर् सयवणजपनक वयहतकुीचय वयपि किण््यस िोतसयहन दणे््यत

्ेईल. 

5.  अन्् शयसकी् सांस्थयांनयही पदपथ, सय्कल मयगण - िचनय, पन्मयवली, 

व््वस्थयपन आपर् गुांतवर्कू पन्ोजन आियखडय ्यसयठी िोतसयहन दणे््यत

्ईल.

6.  सदि धोिर्यची अमांलबजयवर्ी कितयनय ‘हरित सेतू सपमती’ची मदत घणे््यत

्ेईल.

5.

16



'पादचारी आणि सायकल स्नेही पप िंपरी चचिंचवड’ धोरि

Image Credit: ITDP India



हेतू
१५ र्र्ाांचे ध्येय गाठण्यासाठी

ध्येय नियोजि
पयदचयऱ््यांसयठी

पय्यभतू सपुवधय

सधुयिर्े

• शहियतील वयहतूक वयपियपैकी ५०% वयहतूक, पय्ी

पकां वय सय्कलने व्हयवी आपर् तो तसयच कय्म

ठेवयवय.

• पवपवध िकयिच््य मोटारगाड्ाांद्वारे होर्यऱ््य

वयहतुकीमध््े सयवणजपनक वयहतुकीचय पहस्सय ५०% 

इतकय असेल.

१२ मीटि पकां वय त्यपेिय रुां दी (ROW) असलेल््य सवण िस्त्यांवि

IRC १०३ (2012 अथवय त्यनांतिचे) च््य अनषुांगयने पदपथ

असतील.

सय्कलींसयठी

पय्यभतू सपुवधय

सधुयिर्े

खयजगी मोटयि वयहनयांचे व्हीकेटी सद्यपस्थतीतील

पयतळीपेिय 20% इतके कमी होईल.

• १००% िस्ते सय्कलस्वयियांसयठी सिुपित केले जयतील. 

्यसयठी सय्कल मयगण व िहदयिीचय वेग कमी किण््यसयठी

उपय््ोजनय केल््य जयतील. जेर्केरून िस्त्यविील सवण

वयपिकते सिुपितपर्े िस्तय वयपरू शकतील आपर् िस्त्यवि

ित्ेक १०० मीटि वि पवनयमलू्् ‘सय्कल वयहनतळ’ 

पवकपसत केले जयतील. 

• पवकयस पन ा्ंत्रर् पन्मयवलीद्वयिे सवण इमयितींमध््े सय्कल

पयपकां ग असर्े बांधनकयिक केले जयईल. तसेच ते इमयितींच््य

िवेशद्वयियपयसनू जयस्तीतजयस्त १०० मीटि वि असेल.

• ित्ेक एक लयख लोकसांख््ेमयगे पकमयन २०० सय्कल

्यिमयर्े सयवणजपनक सय्कल सपुवधय पवकपसत किण््यत

्ेईल.

सयवणजपनक

वयहतुकीचय

आवयकय वयढपवर्े

दि लयख लोकसांख््ेमध््े १० पकां वय त्यहून कमी िस्ते

अपघयत

शहियतील कमीतकमी ८०% लोकसांख््य पीएमपीएमएल

स्थयनकयच््य ४०० मीटि पकां वय कमी अांतियवि असेल व तेथे

तयशी १२ बसेस पकां वय त्यहून अपधक वयिांवयरितय असेल.

जलद सयवणजपनक

वयहतूक

(एमआिटी) सधुयिर्े

वषयांत पकमयन ३५० पदवस कें द्री् िदषूर् पन ा्ंत्रर्

मांडळयच््य व््यपक हवय गरु्वत्तय पनकषयांची पतूणतय किेल

पकां वय त्यपेिय अपधक दजयण ियखेल.

शहियतील कमीतकमी ५०% लोकसांख््य िेनबो बीआिटी पकां वय

मेरो स्थयनकयच््य ४०० मीटि पकां वय कमी अांतियवि असेल व तेथे

तयशी १२ बसेस पकां वय त्यहून अपधक वयिांवयरितय असेल. 

दूरगाामी पररिाम साधण्यासाठी णनयोजन

आगयमी वषयणतील वयहतकू ध््े्े गयठण््यसयठी खयलीलिमयर्े पन्ोजन केले जयईल. (तक्तय ि.१)

6.



१० र्र्ाांचे ध्येय गाठण्यासाठी ५ र्र्ाांचे ध्येय गाठण्यासाठी
ध्येय नियोजि ध्येय नियोजि

• अांपतम ध््े्यच््य पकमयन ८०% 

इतके उपिष्ट गयठले जयईल. 

• सवण वयहतूक फेऱ््यांमध््े

प्यणविर्स्नेही वयहतुकीचय वयटय

४०% असेल. 

• सवण मोटयिगयड््यांद्वयिे होर्यऱ््य

फेऱ््यांमध््े सयवणजपनक

वयहतूकीचय वयटय ४०% असेल.  

१२ मीटि पकां वय त्यहून

अपधक रुां दी असलेल््य

कमीतकमी ७५% िस्त्यांवि

पदपथ असतील.

• अांपतम ध््े्यच््य पकमयन 25% 

इतके उपिष्ट गयठले जयईल. 

• सवण वयहतूक फेऱ््यांमध््े

प्यणविर्स्नेही वयहतकुीचय वयटय

3०% असेल. 

• सवण मोटारगाड्ाांद्वारे होर्यऱ््य

फेऱ््यांमध््े सयवणजपनक वयहतूकीचय

वयटय 3०% असेल.  

१२ मीटि पकां वय त्यहून अपधक

रुां दी असलेल््य कमीतकमी २५% 

िस्त्यांवि पदपथ असतील.

पदपथयांचे जयळे वयढपवर्े

शयश्वत वयहनयांचय वयढतय वयपि

(चयलर्,े सय्कली

आपर् सयवणजपनक वयहतूक)

खयजगी मोटयि वयहनयांद्वयिे होर्यिे

Vehicle Kilometers 

Travelled (व्ही के टी) 5 आपर्

15 वषयांच््य पयतळीपैकी मोठ्या

आकड्ाइतके पकां वय त्यपेिय कमी

ठेवली जयईल.

अांपतम ध््े्यचे पकमयन

७५% गयठले जयईल.

खयजगी मोटयि वयहनयांद्वयिे व्ही के टी हे

आधयि िेखय वषयांच््य पयतळीपेिय १५

- २०% पकां वय त्यपेिय कमी असेल.

अांपतम ध््े्यचे पकमयन २५% 

गयठले जयईल.  

अांपतम ध््े्यचे पकमयन ७५% गयठले

जयईल.

अांपतम ध््े्यचे पकमयन

७५% गयठले जयईल. 

अांपतम ध््े्यचे पकमयन २५%

गयठले जयईल

अांपतम ध््े्यचे पकमयन २५% 

गयठले जयईल.  

१००% लक्ष्् गयठले जयईल. अांपतम ध््े्यचे पकमयन

७५% गयठले जयईल.

अांपतम ध््े्यचे पकां वय ५०% गयठले

जयईल.

अांपतम ध््े्यचे पकमयन २५% 

गयठले जयईल.  
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7.1  िस्तय आिेखन (सांिचनय) कितयनय- पयदचयिी आपर् सय्कलस्वयि ्यांच््य

वयपियसयठी िस्ते सिुपित असल््यची खयत्री केली जयईल. 

7.2  िस्तय आिेखन (सांिचनय) मयगणदशणक ततवे पनमयणर् केली जयतील. त्यलयच

‘पपांपिी-पचांचवड िस्ते आिेखन (सांिचनय) पपुस्तकय’ (Pimpri-Chinchwad 

Street Design Manual) असे सांबोधले जयईल.

7.2.1   ्य पपुस्तकेत- िस्त्यांच््य रुां दी, बहुआ्यमी वगीकिर्यच््य पद्धती

्यबयबतचे प्यण् असतील. (्यमध््े िस्त्यचय िकयि, 

सभोवतयलच््य जयगयांचय वयपि, सयवणजपनक वयहतकुीशी सांलग्नतय

इ. घटकयांचय समयवशे असेल.)  

7.2.2   ्य पपुस्तकेत- पदपथ, सय्कल मयगण, बीआिटी आपर् िस्त्यच््य

अन्् घटकयांबयबतची मयनके आपर् आिेखनयबयबतची मयगणदशणक

ततवे असतील. 

7.2.3   ्य पपुस्तकेत- िस्त्यांच््य चौक आिेखनयसयठी पकमयन मयनके आपर्

त्यच््य आिेखनयपवष्ीची मयगणदशणक ततवे असतील. 

7.2.4   ्य पपुस्तकेत- िस्तेबयांधर्ीचे प्यणविर्पिूक सयपहत् आपर् त्यच््य

वयपियबयबतचीही मयगणदशणक ततवे समयपवष्ट असतील. 

7.2.5   ्य पपुस्तकेत- िस्त्यविील मयपहतीफलक कसे असयवते ्यबयबत

मयगणदशणक ततवे असतील. 

7.2.6   ्य पपुस्तकेत- सवण िस्त्यांची पवभयगर्ी मध््मगती आपर् सांथगती

भयग अशी केली जयईल आपर् सांथगती भयगयत पयदचयऱ््यांनय

ियधयन्् पदले जयईल. 

7.3  भयिती् िोड क ांग्रेस (Indian Roads Congress- IRC) सयिख््य सांस्थयांनी

पदलेल््य मयगणदशणन पसु्तकयांमधे पविोधयभयसी मयनके आढळल््यस, िस्त्यच््य

जयगचेे वयटप कितयनय पदपथ आपर् सय्कल मयगयांस ियधयन्् दणे््यत ्ेईल.

रस्ता

आरेखन

(सांरचना)

7.
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with cycle track on both sides 24M

21

रस्ते सांरचना उदाहरिे

Source: ITDP India

two way

footpath

cycle track
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with cycle track on both sides 30M

two way

footpath

median

cycle track
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Source: ITDP India
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two way

footpath

BRT lane

cycle track

with median BRT & cycle track on both sides42-45M

23

Source: ITDP India
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7.4       पदपथ

7.4.1 पदपथ अपतिमर्मकु्त केले जयतील. तसेच पदपथ अपिेु पडू न्ेत आपर्

पयदचयऱ््यांमध््े सु् ोग्् अांति ियखले जयईल ्यसयठी पदपथयची रूां दी

वयढपवली जयईल.

7.4.2 १२ मीटि पकां वय कमी रुां दीच््य पर् पीएमपीएमएल बससेवय नसलेल््य

िस्त्यांवि पयदचयिी आपर् इति वयहनयांचय वगे तयशी १५ पकमीहून कमी ियखलय

जयईल अशय पद्धतीने पन्ोजन किण््यत ्ेईल. अशय िस्त्यांवि पवपवध रॅपफक

कयपमांग (Traffic calming) ्ोजनय उदय. पयपकां गची िचनय ‘पशकेन’ 

(Chicane) पद्धतीने वयपि करून इति वयहनयांचय वगे म्यणपदत कितय ्ेईल. 

अवजड वयहनयांसयठी अशय िस्त्यांच््य वयपियवि पनबांध असतील

(अत्यवश््क सेवचे््य वयहनयांनय वगळून). 

7.4.3 १२ मीटि पकां वय त्यहून रूां द आपर् पीएमपीएमएल बससेवय असलेल््य

िस्त्यांवि िस्त्यच््य दोन्ही बयजलूय पकमयन तीन मीटिचे स्वतांत्र आपर्

अडथळयपविपहत पदपथ पनमयणर् केले जयतील.

7.4.4 ‘सेवय िस्तय’ हय िस्त्यच््य सांथ गतीचय पवभयग असेल आपर् त्यवि एकेिी

वयहतकूीचय अवलांब केलय जयईल. ्य िस्त्यविील वयहनयांचय वगे िपत तयस

१५ पकमी पेियही कमी असेल अशी िचनय किण््यत ्ईल. 

7.4.5 पयदचयऱ् ् यांस ियधयन्् दणे््यसयठी ‘केवळ पयदचयिी िस्ते,  हरित िस्ते आपर्

इति कल्पक ्ोजनयांद्वयिे कयही पनवडक िस्त्यांचे रूपयांतिर् केले जयईल. 

7.4.6 पयदचयिी अथवय सय्कलस्वयियांची गिैसो् होऊ शकेल असे उड्डाणपूल, 

उन्नत (एपलव्हटेेड) िस्ते आपर् इति पय्यभतू सपुवधय असे िकल्प

महयपयपलकय ्यपढुे किर्यि नयही.

7.4.7 सवण िेल्वे उड्डाणपूल (ओव्हिपिज) आपर् िेल्वे अांडिपिजमध््े पयदचयिी

िवशेयची सपुवधय असेल ्यची खयत्री केली जयईल. तसेच अपस्ततवयतील

उड्डापूलाांवर पयदचयिी मयगण त्यि कितय ्ेतील कय ्यची दखेील चयचपर्ी

केली जयईल. त्यमळेु पयदचयऱ््यांची सिुपिततय वयढेल आपर् त्यांची सांख््य

वयढेल.
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7.4.8 पदपथयांचय आियखडय कितयनय त्यची उप्कु्ततय, सो् आपर् सिुिय ्यची

खयत्री केली जयईल. 

7.4.9 पदपथयांचे आिेखन (सांिचनय) कितयनय, त्यची पवभयगर्ी- ‘बफर/सामाणयक

जागाा’ (कमीत कमी ०.५ मीटि रुां दीचय फ्रण्टेज झोन), ‘वॉणकां गा झोन’

(पयदचयऱ््यांनय ्े-जय किण््यसयठी कमीतकमी २ मीटि रुां दीची जयगय) आपर्

‘फणनाचर झोन’ (पथपदव,े लँडस्केपपांग आपर् फपनणचि सयठी कमीत कमी

०.५ मीटि रुां दी) अशी असेल. 

7.4.10 पयदचयिी मयगण, िस्तय ओलयांडण््यच््य सपुवधय सगुम्् असतील. हे सवण

National Building Code/BIS Indian Accessibility Standards 

(२००९) च््य पनकषयांची पतूणतय किर्यिे असेल ्यची महयनगिपयपलकय खयत्री

किेल.

7.4.11 12 मी विील िस्त्यांवि ‘मल्टी यूणटलीटी झोन’ असेल. ्यत पथपदव,े 

इलेक्ट्रीक पडपी ब क्ट्स, बल्ब आऊट, पथयिीवयले इ. सवण घटक ्य झोन मधे

समयपवष्ट केले जयतील.

7.4.12 िस्त्यांविील खयजगी वयहनयांचे पयपकण ग कमी करून ती जयगय स्वतांत्र

पदपथयांसयठी/ बल्ब आऊट सयठी वयपिली जयवी ्यसयठी ि्तन किण््यत

्ेईल. तसेच तेथे िस्ते फपनणचि, लँडस्केपपांग, झयडे लयवर्े ्यांस ियधयन््

दणे््यत ्ेईल. 
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7.5       सायकल सुणवधा

7.5.1   सय्कल चयलकयांच््य सिुिेसयठी आपर् सलुभतेसयठी ‘केवळ

सय्कलस्वयियां’सयठीच््य सपुवधय पवकपसत केल््य जयतील. 

7.5.2   अरुां द िस्ते - खयजगी वयहने, पयदचयिी आपर् सय्कलचयलक ्यांनय

एकपत्रतपर्े सिुपितरित्य (shared) वयपितय ्ेतील अशय पद्धतीने पवकपसत

किण््यत ्ेतील.

7.5.3   ३० मी हून अपधक रूां दीच््य िस्त्यांवि अथवय, ८०% खयजगी वयहनयांचय वगे

तयशी ३० पकमी पेिय जयस्त असल््यस अशय िस्त्यांवि स्वतांत्र सय्कल मयगण

पनमयणर् किण््यत ्ेतील. जवळील िस्त्यवि प्यण्ी समयांति उत्तम सय्कल

मयगण उपलब्ध असल््यस एखयदय अपवयद मांजिू कितय ्ेईल. 

7.5.4   सय्कलमयगण कमीत कमी २ मी रुां दीचे असतील आपर् खयसगी वयहनयांच््य

िहदयिीपयसनू सिुपित केले जयतील आपर् िस्ते आिेखन (सांिचनय) 

पपुस्तकेिमयर्े आिेपखत केलेले असतील.

7.5.5   कयही पठकयर्ी, िस्त्यच््य मधोमध, कमीतकमी ४ मीटि रूां दीचे, स्वतांत्र आपर्

पद्वमयगी असतील असे सय्कल मयगण - IRC ७०-२०१७ च््य पनकषयांिमयर्े

पनमयणर् केले जयतील. 

Protect the cycle 
lane physically from 
motor vehicles

Provide adequate 
space for walking 
(sufficient for people 
to walk alongside or 
cross each other)

Place motor 
vehicle parking 
between the 
carriageway and 
the cycle lane, not 
the cycle lane and 
footpath
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7.6       सावाजणनक वाहतूक

7.6.1    िस्ते आिेखन (सांिचनय) बनपवतयनय- सयवणजपनक जयगय इ. ची सयवणजपनक

वयहतकुीशी सांलांग्नतय ियखली जयईल. अखत्यरित असलेल््य जयगयांवि गिज

भयसल््यस बहुआ्यमी स्थयनक (multimodal interchanges) बनपवण््यत

्ेतील. 

7.6.2    बस थयांबे आपर् बीआिटी स्थयनके ्ोग्् अांतियवि बनपवण््यत ्ेतील, तसेच, 

बस थयांब््यांवि िवयशयांनय थयांबतय ्ईल आपर् िस्त्यत न उतितय बस मधे चढ

उतयि कितय ्ेईल अशय पद्धतीने ‘फपनणचि झोन’मधे उभयिले जयतील आपर्

मयगील बयजसू पयदचयऱ् ् यांनय चयलयव्यस सु् ोग्् जयगय ियखली जयईल. कयही

अपवयद- उदय: िेल्वे स्थयनकयच््य स्वतांत्र परिसियत इ.- वगळतय ‘बस बे’ बनपवले

जयर्यि नयहीत.

7.6.3    िेल्वे स्थयनके, बस थयांबे, रििय थयांबे अशय पवपवध वयहतकुीच््य मयध््मयांत

िवयशयांनय एकय मयध््मयतनू दसुऱ् ् य मयध््मयत सहज अदलय- बदल कितय ्ेईल, 

कमीत कमी अांति चयलयव्यस लयगले अशय िकयिे सांबांपधत जयगयांची िचनय केली

जयईल. बीआिटी स्थयनकयांप्ांत पोहोचतयनय िस्तय ओलयांडण््यसयठी समतल

पयदचयिी ि पसांगलय ियधयन्् पदले जयईल. 

7.6.4    ्ोग्् पठकयर्ी आपर् ्ोग्् अांतियवि रििय स्थयनके उभयिली जयतील. 

7.6.5    िेल्वे स्थयनक परिसियतील सयवणजपनक वयहतकू स्थयनकयांवि िवयशयांस मयगण शोधतय

्यवय ्यसयठी मयगण नकयश,े मयगण गांतव््े व स्थयनयांतिर्यच््य सांधी असे पवपवध

मयपहती फलक लयवण््यत ्ेतील. 

7.6.6    सयवणजपनक वयहतकू थयांबे व स्थयनकयांभोवतयलील िभयव िेत्रयत, पयदचयिी आपर्

सय्कलस्वयियांच््य सिुपित व कय्णिम भ्रमर्शीलतेस ियधयन्् पदले जयईल.

7.6.7    स्थयनकयांच््य ५०० मीच््य परिघयमधील सवण मयगयांवि, पवशषेत: मखु्् पठकयर्ी

्ेर्यऱ् ् य मयगयांवि पयदचय्यांसयठी आकषणक वयतयविर् त्यि किण््यत ्ेईल.

7.6.8    स्थयनक परिसियत, पयदचयिी आपर् सय्कलस्वयि ्यांच््य जयगय, िवयसी पपक-

अप आपर् ड्र प-ऑफ, बस सपुवधय आपर् पयपकां ग इ. िवशेद्वयियपयशी

मयपहतीफलकयद्वयिे दशणपवण््यत ्ेतील.

7.6.9    स्थयनक परिसियत, आपर् जयस्त सय्कल िहदयिी असलेल््य पठकयर्ी अपतरिक्त

सय्कल पयपकां गची मबुलक सपुवधय बनपवण््यत ्ेईल. 

7.6.10   ियज्् महयमयगण पवभयग, पपांपिी-पचांचवड महयनगि पवकयस ियपधकिर् आपर् इति

सांबांपधत ियपधकिर्यांनय सदि धोिर्यच््य तितदुींनसुयि िस्त्यांची िचनय मयनके

अवलांबण््यची पवनांती किण््यत ्ईल.
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7.7     प्रवासाचा पणहला- शेवटचा टप्पा

7.7.1   सयवणजपनक वयहतकुीच््य िवयसयच््य पपहल््य- शवेटच््य टप्प््य प्ांत पोहोचतय

्ेण््यची सो् (First and Last Mile Connectivity) कितयनय चयलर्े व

सय्लकींस ियधयन्् पदले जयईल. 

7.7.2   सयवणजपनक सय्कल व््वस्थेसयिख््य नयपवन््परू्ण कय्णिमयांद्वयिे सयवणजपनक

जलदगती वयहतकू सेवचे््य स्थयनकयांस िवयश््यांच््य ‘िवयसयच््य पपहल््य व

अखिेच््य टप्प््य’प्ांत जोडण््यत ्ेईल. ्यमधे खयलील बयबींस ियधयन्् पदले

जयईल.

7.7.3   िेल्वे स्थयनके, बस थयांबे, रििय थयांबे अशय पवपवध वयहतकुीच््य मयध््मयांत

िवयशयांनय एकय मयध््मयतनू दसुऱ् ् य मयध््मयत सहज अदलय- बदल कितय ्ेईल, 

कमीत कमी अांति चयलयव्यस लयगले अशय िकयिे सांबांपधत जयगयांची िचनय

केली जयईल. बीआिटी स्थयनकयांप्ांत पोहोचतयनय िस्तय ओलयांडण््यसयठी

समतल पयदचयिी ि पसांगलय ियधयन्् पदले जयईल. 

7.7.4   सय्कल स्थयनके एकमकेयांच््य सियसिी ३००मी िभयविेत्रयत असतील.

7.7.5   स्थयनकयांवि सांपरू्ण स्व्ांचपलत ल पकां ग पसस्टम असले. 

7.7.6   नयगरिकयांनी कमी अांतियसयठी ही सेवय वयपियवी म्हर्नू त्यांनय िोतसयहन दणे््यच््य

उिशेयने ्यची पकां मत ठिवली जयईल.

7.8 रस्ते सुरिा

चौक व िस्ते ओलयांडण््यच््य इति जयगयांची िचनय खयलील िमयर्े असेल-

7.8.1   चौक व िस्ते ओलयांडण््यच््य सवण पठकयर्ी (पसग्नल असलेले अथवय नसलेल,े 

दभुयजक असलेले अथवय नसलेले) पकमयन ३मी रूां दी इतकी जयगय

पयदचयऱ् ् यांसयठी ियखनू ठेवली जयईल. पयदचयऱ् ् यांच््य सांख््ेनसुयि ही रुां दी

वयढपवण््यत ्यवी. 

7.8.2   पयदचयऱ् ् यांसयठी िस्तय ओलयांडण््यच््य जयगय पदपथयांच््य पयतळीइतक्ट््य वि

उचलनू पदपथयस समतल केल््य जयतील व वयहनयांसयठी िँप बनपवले जयतील. 

वयहतकुीची गती कमी किण््यसयठी िॅम्पसयठी उतयि कमीतकमी १:४ ठेवलय

जयईल. 

7.8.3   िस्ते दभुयजकयची रुां दी कमीत कमी १मी ठेवली जयईल व पयदचयऱ् ् यांस एकय

टप्प््यत ५.५मी हून जयस्त वयहनयांच््य मयपगणकय ओलयांडयवी लयगर्यि नयही ्यची

कयळजी घतेली जयईल. 

7.8.4   बीआिटी बस मयपगणकय असलेल््य िस्त्यांपशवय् इति सवण िस्त्यांवि पयदचयऱ््यांनय
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अडथळय आर्र्यिी सवण िकयिची कुां पर् े(railings) हटपवले जयतील.

7.8.5 पयदचयिी ि पसांगमध््े पय्ऱ् ् य नसतील अशी कयळजी घतेली जयईल व अशय 

पठकयर्ी गिज भयसल््यस, िँपचय वयपि केलय जयईल. पयदचयिी ि पसांगच््य 

पठकयर्ी ‘ितीिय िेत्रयां’ची (pedestrian refuge) सो् केली जयईल. िस्ते 

ओलयांडण््यचे अांति कमी किण््यसयठी, पयपकां ग मयगयांच््य जयगी ‘बल्ब आउट’ 

बनपवले जयतील.

7.8.6 िस्तय ओलयांडण््यचे अांति कमी करून, मोटयि वयहनयांची गती कमी करून, पसग्नल

चि सलुभ करून पकां वय इति मयगयांनी सिुपितपर् ेिस्तय ओलयांडतय ्यवय ्यसयठी

िस्त्यांचे पनुपनणमयणर् केले जयईल. 

7.8.7   शहियतील िस्त्यांवि पयदचयिी फूट ओव्हि पिज आपर् सब-व ेइ.स. टयळले 

जयतील. 

7.8.8 िेल्व ेपकां वय सयवणजपनक वयहतकू टपमणनल पयदचयिी पलुयांनय मखु्् स्थयनयांसह 

जोडण््यसयठी ‘स्कय्व क’ त्यि केले जयऊ शकतील पिांत ुअसे कितयनय 

पयदचयऱ् ् यांच््य मलूभतू सपुवधयांमधे तडजोड केली जयर्यि नयही. असे ‘स्कय्व क’ 

बनवतयनय,  िस्त्यच््य पयतळीविील पयदचयिी ि पसांग मधे दखेील सधुयिर्य केली

जयईल. 

7.8.9   िस्त्यच््य खयजगी वयहनयांच््य मयगयांची िचनय, सयवणजपनक वयहतकुीची कय्णिम 

गपतशीलतय ियखली जयईल व खयसगी वयहनयांचय वगे मध््म ियखलय जयईल अशी 

पद्धतीने केली जयईल.

7.8.10  िस्त्यचे आिेखन (सांिचनय) कितयनय- चयलर्,े सय्कल सिुिय वयढपवर्,े झयडे, 

पथयिीवयले ्यांजसयठी जयगय ियखनू ठेवर्,े इ. शक्ट्् झयल््यनांति वयहनयांसयठीच््य

जयगचेय पनर्ण्  घतेलय जयईल. 

7.8.11  मोटयि वयहनयांचय वगे कमी किण््यसयठी वयहनयांच््य मयपगणकेची रुां दी म्यणपदत किर्,े 

ठियपवक अांतियने गती िोधक बसपवर् े्यसयिख््य उपय्यांचय वयपि केलय जयईल. 

7.8.12   बीआिटी मयगण असलेल््य िस्त्यांव््पतरिक्त, ज््य िस्त्यांची रुां दी १२ मी पकां वय कमी 

आह ेतेथे िस्ते दभुयजक टयकण््यत ्ेर्यि नयहीत. 

7.8.13   नयगरिकयांनय आपल््य भयगयतील िस्त्यांचय अपतरिक्त वयपि मोटयि गाड्ाांसाठी कमी

करून पयदचयिी अथवय सय्कल मयगयांसयठी वयढपवर् ेसकुि व्हयव े्यसयठी पवपवध

सोपे उपय् आपर् पद्धती ्यांची मयपहती/्यदी  पिुपवण््यत ्ेईल. 

7.8.14 एकेिी वयहन मयगण ठिवतयनय, बस जलदगती मयगण व पदपथ ्यांनय  ियधयन्् पदले 

जयईल व त्यनांति एकेिी वयहन मयगण  ठिपवले जयतील. सवण एकेिी वयहन मयगयांवि 

पयदचयिी व सय्कली ्यांच््य  दहुिेी वयहतकुीस पिवयनगी असेल. 
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7.8.15   पथपदव््यांची अांमलबजयवर्ी व दखेभयल खयलीलिमयर्े केली जयईल. 

7.8.15.1   िस्त्यलगत- लैंपगक अत्यचयि, पहांसयचयियचे ‘ब्लॅक स्प ट्स’, 

गनु्हगेयिीचे िेत्र पनमयणर् होऊ न्े ्यकरितय, उत्तम िकयशव््वस्थय

असेल असे पथपदवे बसपवले जयतील. पवशषेत:- उद्ययने पकां वय

रिक्त जयगयांच््य कुां पर्यनजीक, फूट ओव्हि पिज, सबवे आपर्

व कवे अशय पठकयर्ी ्ोग्् िकयशव््वस्थय असल््यची खयत्री

केली जयईल. 

7.8.15.2   पयदचयिी व सय्कलस्वयियांच््य भ्रमर्शीलतते अडथळय ्ेऊ न्े

्यकरितय- कमीत कमी २मी. रूां दीचय ‘व पकां ग झोन’ सोडून उवणरित

जयगते पथपदव,े जयपहियतींचे पॅनेल, ्पुटपलटी ब क्ट्स ई. बसवयव.े

7.8.15.3   िस्त्यांच््य अन्् घटकयांसह पथपदव््यांचे समन्व् सयधले जयईल. 

झयडयांच््य फयांद्यय इ. मळेु िकयशयस अदथळय पनमयणर् होर्यि नयही

्यची खयत्री केली जयईल.

7.8.15.4   पथपदव््यांमधे ्ोग्् अांति, उांची व उजळपर्य (ियइटनेस) 

असल््यची खयत्री केली जयईल.

7.8.15.5   पथ पदवे ्ोग्् िकयिे कय्णित ियहण््यसयठी- दखेभयल, बदली व

सयफसफयईची सेवय ियबपवली जयईल. त्यसयठी सवण पथपदव््यांचय

अखांड पवद्यतु पिुवठय, बल्ब बदलर्े व धळू सयफसफयईची कयमे

पन्पमतपर्े किण््यत ्ेतील. 

7.8.16    खयसगी वयहन पयपकां गमळेु पयदचयिी व सय्कलस्वयि ्यांच््य भ्रमर्शीलतेस व

सिुपिततेस बयधय ्ेर्यि नयही ्यची दितय घतेली जयईल.

7.8.17    खयसगी वयहनयांच््य वयहतकुीस िपतबांपधत असलेले िस्ते पनपित किण््यसयठी

सवण सांबांपधतयांशी चचयण करून, सहभयग नोंदवनू तसचे पयदचयिी सांख््ेनसुयि

पकां वय िस्त्यलगतच््य जपमनीच््य वयपियच््य आधयिे ‘केवळ पयदचयिी व

सय्कलस्वयि ्यांच््य वयपियसयठी’ असतील असे िस्ते रूपयांतिर् किण््यत

्ेईल. 

7.8.18    पवपवध सांबांपधत पवभयगयांशी चचयण करून व तयांपत्रक मयपहतीच््य आधयिे- जसे

की, पयदचयिी सांख््य, बयजयिपेठय इ. ्यांचय अभ््यस करून, ‘वयहनमकु्त िस्ते / 

केवळ पयदचयिी िस्ते’ ठिपवण््यत ्ेतील. 

7.8.18.1   बोलयडणद्वयिे अथवय इति ्ोजनय आखनू,अशय ‘वयहनमकु्त’ 

िस्त्यांवि चयिचयकी, दचुयकी िवशे करू शकर्यि नयही असे

पन्ोजन किण््यत
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रस्ते 

णवकसन  

्ेईल. अशय िस्त्यांवि, सय्कल पयपकां ग पिुपवर्,े व््यवसयप्क

वयहनयांच््य िवशेयच््य वळेय ठिपवर्,े िस्ते सगुम्् किर्,े अत्यवश््क

सेवयांच््य वयहनयांसयठी िवशेयचे पन्ोजन किर्े इ.ची ्ोग्् कयळजी

घतेली जयईल.  

7.8.18.2   िमखु बयजयिपेठय, ऐपतहयपसक व सयांस्कृपतक पठकयर्,े शयळय, 

असलेल््य िस्त्यांस ियधयन्् पदले जयईल. 

7.8.19    िस्त्यलगतच््य लँडस्केपींगची अांमलबजयवर्ी व दखेभयल खयलीलिमयर्े केली

जयईल: 

7.8.19.1   पदपथ व सय्कल मयगयांलगत सयवलीसयठी विृयिोपर् केले जयईल. 

पदपथ, सवण िकयिचे चौक व सय्कल मयगयांत झयडयांच््य फयांद्ययमळेु

दृष्टीिेपयत अडथळे ्ेत असल््यस, अशय फयांद्यय वळेोवळेी छयटव.े 

7.8.19.2   िस्त्यलगतच््य झयडयांच््य मळुयांची हयनी होऊ न्े ्यसयठी, बुांध््यलगत

शक्ट्् पततके िशस्त खडे्ड अथवय पयि बनपवले जयतील, ्यपशवय्, 

आधपुनक पथ विृ व््वस्थयपन तांत्र वयपिले जयईल. 

पवकयस आियखड््यमधे िस्त्यचे जयळे पवकपसत किण््सांबांधी इति पवभयगयांसयठी

मयगणदशणक ततवे खयलीलिमयर्े असतील. 

8.1    चयलर्े व सय्कल चयलपवण््यसयठी सिुपित असलेल््य िस्त्यांचे सकू्ष्म पवस्ततृ

नेटवकण त्यि कियव.े पयदचयिी मयगयांचे जयळे कमीतकमी ८० पयदचयिी चौक िपत

चौिस पकलोमीटि, ति, सय्कल मयगयांचे जयळे कमीतकमी ३५०मी सय्कल

चौक िपत चौिस पकलोमीटि असर्े आवश््क आह.े

8.2    पयदचयिी व सय्कल चयलकयांसयठी शहिव््यपी हरित जयळे (ग्रीनवे नेटवकण ) त्यि

कियव.े शहियतील उद्ययनयांमधे- पयदचयिी व सय्कलस्वयियांनय मकु्त िवशेयची

सपुवधय दणे््यत ्यवी. 

8.3    सवण नवीन बयांधकयम व पनुपवणकयसने कितयनय ‘ब्ल क आकयि’ म्यणपदत कियवय, 

जरे्केरून, सवयणत लयांब ब्ल क फेस १५०मी. पेिय कमी असेल.

8.4   ‘कल-डी-सॅक’ बनपवण््यस िपतबांध केलय जयईल.  पयदचयऱ््यांनय कमीत कमी

अांति कयपयवे लयगले अशय पद्धतीन,े पयदचयिी जयळे पनमयणर् केले जयईल. 

8.

9.1    महयपयपलकेच््य सवण इमयिती व मयलमत्तयांमध््े पयदचयिी स्नेही वयतयविर् पनमयणर्

केले जयईल. तसेच इति सांबांपधत सांस्थयांनयही त्यसांबांधी आवयहन केले जयईल. 

तसेच पपांपिी-पचांचवड पवकयस आियखडय व पवकयस पन्ांत्रर् पन्मयवलीच््य

कयगदपत्रयांमध््ेही खयलील परिसांस्थय पन्मयवली चय समयवशे किण््यत ्ईल. 

पररसांस्था

णनयमावली

9.
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9.2    कमीतकमी ७५% इमयितींमध््े ‘फ्रां ट सेट बॅक’ हय सिी् आपर् सिुपित

पयदचयिी िेत्र पनमयणर् किर्यिय असयवय. खलुी िवशेद्वयिे, पयिदशणक तयवदयने

(पखडक्ट््य इ.) ्यमयफण त हे सयध्् कितय ्ेईल. 

9.3    रेस्टॉरांट्स आपर् कॅफे, स्टोअरफ्रां ट्स आपर् िपहवयसी असलेल््य घियांच््य

िवशेद्वयियांचय ्यत समयवशे असू शकतो. दकुयनयांची आपर् इमयितींची िस्त्यच््य

दशणनी भयगयांची सांख््य सियसिी िपत १०० मीटि कमीतकमी ५ असयवी.

9.4    खयजगी इमयिती िस्त्यांनय सयमोऱ््य असतील अशय बयांधल््य जयव््यत. ्यसयठी

पकमयन ‘पबल्ड-टू-लयइन’चय अवलांब कियवय.

9.5    व््यवसयप्क इमयितींसयठी ‘पबल्ड-टू-लयइन’ पयळले जयव.े पनवयसी

इमयितींसयठी जयस्तीत जयस्त सेटबॅक ३ मीटि आह.े  इमयितीचय कमीतकमी

४०%भयग हय पबल्ड टू लयईन असयवय.

9.6    पनवयसी इमयितींसयठी सीमयपभांती ३०० पममीच््य उांचीपेिय पयिदशणक आहते

्यची खयत्री किय.

10.1     िस्त्यलगतच््य बयांधकयम िकल्पयांच््य कयमयांच््य दिम््यन-पयदचयिी आपर्

सय्कल चयलकयांनय ्े-जय किर्यऱ््यांसयठी प्यण्ी व््वस्थय किण््यत ्ेईल.

10.2     सवण पदपथ आपर् सय्कल मयगण सपुस्थतीत आपर् स्वच्छ ठेवण््यसयठी दरुुस्ती

व दखेभयल कय्णिम सरुू किण््यत ्ेईल. 

10.3     सदि सदिधोिर्यनसुयि-िस्ते सांिचनय, पन्ोजन आपर् वयपियबयबत घतेलेल््य

पनर्ण् यांची चचयण सांबांपधत सांस्थयांसोबत किण््यत ्ेईल. तसेच ्य धोिर्यच््य

िभयवयखयली ्ेर्य्यण िस्त्यलतच््य सयवणजपनक अथवय खयजगी

मयलमत्तयधयिकयांशी चचयण पवपनम् किण््यत ्ेईल.

10.4     रॅपफक व््वस्थयपन

10.4.1    पयदचयऱ््यांसयठी पसग्नल टप्प््यांमध््े पिेुसय वळे ठेवर्.े

10.4.2    सयवणजपनक वयहतकू जलदगतीने होईल अशय पद्धतीने पसग्नल ग्रीन

फेज ठिपवल््य जयतील.

10.4.3    खयजगी वयहनचयलकयांनी िस्तय ओलयांडर्यऱ् ् य पयदचयिी आपर्

सय्कलस्वयियांनय ियधयन्् द्ययव.े

10.5    पथयिीवयल््यांचे व््वस्थयपन

10.5.1    िस्त्यविील पथयिीवयल््यांच््य पवद्यमयन जयगय आपर् सांभयव्् मयगर्ी

असलेली पठकयर्े पथयिीवयल््यांसयठी पनपित केली जयतील.

रस्ते वयवस्थापन, 

देखभाल आणि

अांमलबजाविी

..10.
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10.5.2    जलद सयवणजपनक वयहतकू सेवय मयगयांच््य सभोवतयली- िेल्वे

स्थयनके,बयजयिपेठय, व््यवसयप्क कें द्रे आपर् इति महत्त्वयच््य

पठकयर्यांवि पथयिीवयल््यांस ियधयन्् पदले जयईल. सद्यपस्थतीतील, 

साांसृ्कततकदृष्ट्या महत्त्वपरू्ण िस्त्यवि अशय जयगय वयढवनू त्यांचे

सांवधणन किण््यत ्ेईल. 

10.5.3    पथयिीवयल््यांकरितय जयगय पनपित कितयनय, पदपथ व सय्कल

रॅकचे सयतत् ियखनू केले जयतील. व तेथे पथयिीवयल््यांचे पन्मन

केले जयईल. 

10.5.4    पथयिीवयल््यांच््य जयगयांजवळील कच्यणचय पयदचयिी आपर्

सय्कलस्वयि ्यांनय अडथळय होऊ न्े ्यसयठी कचिय सांकलनयस

जयगय पनपित केली जयईल.  

10.5.5    पदपथयांविील अपतिमर्े तवरित हटपवली जयतील. पयदचयऱ््यांनय

पदपथ सोडून कॅिेज-वे वि चयलण््यस भयग पडर्यिे सवण तयतपिुते

आपर् कय्मचे अडथळे हटपवण््यत ्ेतील. पथयिीवयल््यांनय कलम

९.३च््य तितदुीनसुयि प्यण्ी जयगय दणे््यत ्ेईल.

10.6    जयपहियत आपर् होपडांग्जचे व््वस्थयपन

10.6.1   पयदचयिी व सय्कलस्वयियांनय अडथळय पनमयणर् होऊ न्े अशय

पद्धतीने जयपहियतफलक िचनय व पन्ोजन केले जयईल. २मी रुां द, 

२मी उांच इतकी जयगय मोकळी ियहील अशी सो् केली जयईल.  

10.7    सपव्हणस ्पुटपलटी पिुवठय सयमग्रीचे व््वस्थयपन

10.7.1   पयदचयिी व सय्कलस्वयियांनय अडथळय ठिर्यि नयहीत अशय िकयिे

भपूमगत पय्यभतू सपुवधयांचे ‘अ ॅक्ट्सेस पॉईंट्स’ ठेवले जयतील. 

‘मनॅहोल कव्हि’ हे पदपथ, सय्कल मयगण इ. सपुवधयांच््य

समपयतळीवि असतील आपर् त्यांची झयकर्े सिुपिततेस बयधय

आर्र्यि नयहीत अशी बसवली जयतील. भपूमगत पय्यभतू

सपुवधयांच््य ऍक्ट्सेस पॉईंट्सची दखेभयल कितयनय पयदचयिी व

सय्कलस्वयियांनय होर्यिय व््त्् कमी होईल अशय पद्धतीने

पडझयइन केले जयतील.

10.7.2   बांपदस्त गटयिे इ. च््यमयध््मयतनू िस्त्यविील पयवसयळी पयण््यची

व््वस्थय केली जयईल आपर् असे पयर्ी पदपथ आपर्

सय्कलमयगयांबयहिे कयढले जयईल. पदपथ, सय्कलमयगण

िस्त्यच््य नीचतम पयतळीवि नसतील अशी खबिदयिी घतेली

जयईल. वयदळयच््य पयण््यची सो् पन्पमतपर्े केली जयईल.
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10.8    पयपकां ग व््वस्थयपन

10.8.1   ्य धोिर्यची उपिष्टे परू्ण किण््यसयठी, पयपकां ग व््वस्थयपनयतनू

जमय झयलेल््य सवण िकमचेय उप्ोग सयवणजपनक वयहतकुीसयठी

आपर् पदपथ, सय्कल मयगण पवकपसत आपर् पन्ोजन

किण््यसयठी वयपिण््यत ्ेईल.

10.8.2   एक सिम पयपकां ग व््वस्थयपन िर्यली पवकपसत केली जयईल

ज््यद्वयिे पदपथ आपर् सय्कल मयगयांत खयसगी वयहने अडथळय

पनमयणर् करू शकर्यि नयहीत. 

10.8.3   पयदचयिी व सय्कलस्वयियांनय अडथळय पनमयणर् होऊ न्े अशय

पद्धतीने जयपहियतफलक िचनय आपर् पन्ोजन केले जयईल

आपर् २ मीटि रुां द, २ मीटि उांच इतकी जयगय मोकळी ियहील

अशी सो् केली जयईल.  

10.8.4   पयपकां ग आपर् नो पयपकां ग झोनचे स्पष्टपर्े आिेखन (सांिचनय) 

केले जयईल. पदपथ आपर् सय्कल मयगण ्य 'नो पयपकां ग झोन' 

म्हर्नू गर्ल््य जयतील.  

10.8.5   महयनगिपयपलकय पपांपिी-पचांचवड वयहतकू पोपलसयांनय असे

आवयहन किेल की पयदचयिी मयगण, सय्कल मयगण आपर् इति

एनएमटी सपुवधय खयसगी वयहनयांपयसनू अपतिमर्मकु्त ियहयवते.
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11.1  पपांपिी-पचांचवड वयहतकू पोपलसयांच््य सहकय्यणने सदि धोिर्यचे फय्द,े उप्कु्तत

अशय पवपवध कयिर्यांसयठी जनजयगतृी व मयपहती अपभ्यन ियबपवले जयईल. कें द्र

शयसनयच््य उपिमयांच््य आधयिेदखेील हे सयध्् केले जयईल. हे उपिम कें द्री्

पयतळीवरून सपूचत किण््यत आले असले तिीही स्थयपनक पयतळीवि त्यचय

अवलांब करून आपथणक पयठबळ पमळवण््यसयठी ि्तन केले जयतील. 

11.2  सदि धोिर्यच््य अांमलबजयवर्ीसयठी दीघणकयलीन ‘पदपथ व सय्कलस्नेही’ 

आियखडय पवकपसत केलय जयईल. आराखड्ात सद्यपस्थती, गतकयलीन ्ोजनय, 

भपवष््यतील ्ोजनय, अांमलबजयवर्ीसयठी आपथणक पनकड आपर् उपलब्ध

आपथणक स्रोत ्यांचय समयवशे असेल.

11.3  पपांपिी पचांचवड दिवषी एक पदवस ‘पयदचयिी पदवस’ म्हर्नु सयजिय किेल ज््य

पदवशी पयदचयऱ््यांच््य सिुपितेसयठी शहिभि अनेक उपय् ्ोजनय सयकयिल््य

जयतील.

11.4 स्थयपनक व््यवसयप्क इ. सोबत सां्कु्त पवद्यमयने धोिर्यच््य िचयियसयठी, 

वयपिवयढी करितय उपिम ियबपवले जयतील. उदय: पय्ी अथवय सय्कलने

कयमयवि ्ेर्यऱ् ् य नोकिदयि वगयणस िोतसयहन म्हर्नू सवलती दरे्,े सय्कल 

पयपकां ग सपुवधय बनपवर्.े ्यपैकी कयही क्ट्रपु्त्य खयलीलिमयर्.े

11.4.1 सिुपित सय्कल पयपकां ग पिुपवर् े

11.4.2 सय्कलद्वयिे कयमयवि ्ेर्यऱ् ् य कमणचयऱ् ् यांनय कपडे बदलण््यची आपर् 

श विची सपुवधय उपलब्ध किर्.े  

11.4.3 पय्ी, सय्कल, बसने िवयस किर्यऱ् ् य कयमगयियांनय कय्यणल्यची 

पयपकां ग जयगय वयचवल््य बिल सवलती दरे्.े 

11.4.4 कमणचयऱ् ् यांनय छोट्या कयमयांसयठी पकां वय िवयसयसयठी सय्कली पिुवर्.े

11.4.5 सय्कल दरुूस्ती स्थयनक, पांप व ट्यूब पकां वय समपपणत सय्कल 

दखेभयल कमणचयिी ्यसयिखी दखेभयल किर्यऱ््य सयधनयांचय पिुवठय 

कियवय पकां वय सय्कल दरुूस्ती करू शकर्यिे कुशल कयमगयियांची 

सपुवधय पनमयणर् किर्.े 

11.4.6 कमणचयऱ् ् यांनय सय्कलशी सांबांपधत िपशिर्, सिुपितपर् ेसय्कल 

चयलवण््यची कौशल््े पिुपवर्,े सय्कल दखेभयल इ.

11.4.7 स्थयपनक ल पजपस्टक व कुरिअि सेवयांसयठी सय्कलचय वयपि किर्.े 

11.4.8 कमणचयऱ् ् यांसयठी सय्कल िॅली पकां वय इति सय्कलशी सांबांपधत कय्णिम 

आ्ोपजत किर्.े

जनजागाृती

11.
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11.4.9 स्थयपनक सय्कल क्ट्लब स्थयपन किर्,े सय्कल स्पधयण आ्ोपजत

किर्.े

11.4.10 स्रीट फपनणचि सयिख््य सपुवधय िय्ोपजत किर्े

12.1    सदि धोिर्यच््य अांमलबजयवर्ीसयठी आवश््क पय्यभतू सपुवधय त्यि

किण््यसयठी आपर् दखेिेखीसयठी वयपषणक अथणसांकल्पयच््य मयध््मयतनू

पयठबळ दणे््यत ्ेईल आपर् िपतवषी त्यची टक्ट्केवयिी वयढवण््यत ्ेईल. 

12.2    शहियतील ज््य पठकयर्ी पय्ी चयलर्,े सय्कल इ. चय वयपि अपधक आहे

अशय पठकयर्ी पय्यभतू सपुवधयांकरितय (इन्फ्रयस्रक्ट्चि) ियधयन््यने अथणसहयय््

पिुपवले जयईल. 

12.3    आवश््क भयसल््यस पिदशेी कजण आपर् गुांतवर्कूीमयफण त ्ोजनय

अांमलबजयवर्ी किण््यत ्ेईल. 

आणथाक

पाठबळ

12.

माणहती

वयवस्थापन

पढुील सवण पवकयसकयम,े आपर् वयहतकुीसांबांधीचे अभ््यस ्यांत ्य धोिर्यचय पवचयि

केलय जयर्े आवश््क आह.े ्य दु्रष्टीने, महयनगिपयपलकय

13.1     तक्तय ि.१ मधे दशणपवलेली मयपहती दिवषी गोळय किेल आपर् त्यिमयर्े

्ोग्् ती कय्णवयही किेल. उदय-

13.1.1   पयदचयिी आपर् सय्कलस्वयियांच््य अपघयतयसांबांधी मयपहती, 

धोकयदय्क अपघयती पठकयर्े जयर्नू घणे््यसयठी ि्तन केलय

जयईल. धोकयदय्क अपघयती पठकयर्े ियधयन््यने दरुुस्त केली

जयतील. 

13.1.2   िस्त्यलगतच््य जयगयांवि पवकसन अथवय पनुणनपनणपमणती कितयनय

िस्त्यची जयगचेी पनुणबयांधर्ी कियव्यची गिज भयसल््यस सदि

धोिर्यिमयर्े किण््यत ्ेईल. अशय सांधींचय पिेुपिू वयपि करून

पढुील पवकयस कयमयांसयठी उत्तम उदयहिर् पनमयणर् किण््यचय ि्तन

केलय जयईल.

13.2    वयहतकुीशी सांबांपधत ‘पवदय’ (शअेि डेटय) पन्पमतपर्े अद्य्यवत केलय

जयईल. शहिी वयहतकू िर्यलीच््य सवण अभ््यसयांमध््े पयदचयिी व सय्कल

सयधयनयांचय (modes) समयवशे केलय जयईल. पवपवध िकल्पयांच््य परिर्यमयचे

मलू््यांकन किण््यसयठी वयहतकू गुांतवर्कूीचे िस्तयव इ. मयपहती सयवणजपनक

असेल. सदि मयपहती ‘सयिथी’ िर्यलीद्वयिे नयगरिकयांनय उपलब्ध होईल. 

.13.
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1. बहुआ्यमी- Multimodal

2. बहुआ्यमी स्थयनक- Multimodal Integration Hub

3. िस्तय आिेखन (सांिचनय) – Street design

4. िवयसयच््य पपहल््य व शवेटच््य टप्प््यप्ांचय िवयस – First and last mile 

connectivity

5. िभयविेत्र- Influence area

6. पय्यभतू सपुवधय- Infrastructure

39

महत्वा्या

वयाख्या
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