“स्ट्रीट्स विथ सायकल रॅक" हा प्रकल्प प्रायोविक

तत्िािर राबविण्यासाठी राज्यस्ट्तरीय सविती िठीत
करणेबाबत.
िहाराष्ट्र शासन
सािवजवनक बाांधकाि विभाि
शासन वनणवय क्रिाांक सांवकणव 2017/ प्र.क्र.5/ रा.ि.2
िांत्रालय, िांबई-400 032.
विनाांक :- 29 जलै, 2017.
प्रस्ट्तािना :िहाराष्ट्रातील बहताांशी शहराांिधील रस्ट्त्याांिर सायकलस्ट्िाराांसाठी स्ट्ितांत्र िार्गिका उपलब्ध
नसल्याने इच्छा असूनही नािरीक सरविततेचा विचार करता सायकलींचा िापर करण्यास धजाित
नाहीत. तसेच बऱ्याच शहराांिधील औद्योविक िसाहतींिध्ये शहराबाहेरुन साधारणत: 7-8 वकलोिीटर
अांतरािरुन काििार ििव शहरात येतो. सिरील जोडरस्ट्त्याांलित सायकलस्ट्िाराांसाठी सविधा वनिाण
झाल्यास सिर काििार ििवसध्िा सायकलींचा िापर करुन शहरात येण्याचा प्रयत्न करतील. त्यािळे
रस्ट्त्यािरील काही प्रिाणात िाहतूकीची ििी किी होईल, यथाथाने प्रिू ण किी होण्यास िित होईल.
िरील बाबींचा विचार करता िाहतकीसाठी सायकलींचा िापर िाढण्यासाठी ि त्याबाबतची सरवितता
िाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
2.

त्याअन ांिाने शासनाने “स्ट्रीट्स विथ सायकल रॅक” हा प्रकल्प प्रायोविक तत्िािर

राबविण्यासाठी अिरािती, नािपूर, चांद्रपूर, कोल्हापूर, पणे, सेालापूर, नावशक, लातूर, औरांिाबाि ि
जळिाांि या शहराची पथिशी शहरे म्हणून वनिड केलेली आहे. सिरील शहराांिध्ये सा.बाां.विभािाच्या
अखत्यावरतील रस्ट्त्याांिर विभािािार्वत हा प्रकल्प राबिून प्रकल्पाांना विळणारा प्रवतसाि विचारात घेऊन
सांपूणव राज्यािध्ये असा प्रकल्प राबविण्याचा शासनाचा िानस आहे.
3.

पथिशी प्रकल्पाांचे वनयोजन ि कायान्ियन प्रभािीपणे होण्यासाठी ि त्याांची अांिलबजािणी

करण्यासाठी राज्यस्ट्तरीय सविती िठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन वनणवय :- “स्ट्रीट्स विथ सायकल रॅक” या पथिशी प्रकल्पाचे वनयोजन ि कायान्ियन होण्यासाठी
शासनाने राज्यस्ट्तरीय सविती िवठत करण्याचा वनणवय घेतला आहे . सिर सवितीची रचना खालील
प्रिाणे राहील.
अ.क्र.

2.

नाांि/पिनाि, पत्ता

पिनाि

1)

अवतवरक्त पोलीस िहासांचालक (िाहतूक),िहाराष्ट्र राज्य, िांबई

अध्यि

2)

श्री. विपक अत्राि,सवचि, विशन ऑवलम्म्पक्स,अिरािती.

सिस्ट्य

3)

श्री. रविद्र पाठक, सिस्ट्य, विशन ऑवलम्म्पक्स, ठाणे (पविि).

सिस्ट्य

4)

सवचि (रस्ट्ते),सािवजवनक बाांधकाि विभाि, िांत्रालय, िांबई

सिस्ट्य सवचि

िरील सवितीची कायवकिा खालीलप्रिाणे राहील.
1. उपरोक्त शहराांिधील सा.बाां.विभािाच्या अखत्यावरतील रस्ट्त्याांपैकी जािेची उपलब्धता ि
भविष्ट्यातील सायकलींच्या िापराची ििता विचारात घेऊन सयोग्य रस्ट्त्याांची या प्रकल्पासाठी
वनिड करणे.
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2. वनिड केलेल्या रस्ट्त्याांच्या उपलब्ध जािेनसार सायकल रॅकसाठी िार्गिका
वनवित करुन सायकल रॅकिध्ये घ्याियाच्या सिव बाबी, त्याांचे विवनिे श तसेच
रस्ट्त्याच्या बाबींिधील आिश्यक बिल वनवित करणे.

त्यासाठी आिश्यकता

असल्यास या वि यातील तज्ञ/ सांस्ट्था याांची िित घेणे.
3. सायकल रॅकसहीत रस्ट्त्याचा प्रकल्प कायाम्न्ित करण्याची पद्धती ि तसेच
प्रत्यि बाांधकािाांचा आढािा घेऊन प्रकल्प उत्कृष्ट्टपणे कायाम्न्ित करण्यासाठी
सांवनयांत्रण करणे.
सिर

शासन

वनणवय

िहाराष्ट्र

शासनाच्या
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या

सांकेतस्ट्थळािर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201707291136362718
असा आहे. हा आिे श वडवजटल स्ट्िािरीने सािाांवकत करून काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानसार ि नािाने,

Pradeep E
Dalvi
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( प्रिीप िळिी )
अिर सवचि,िहाराष्ट्र शासन
प्रत,
1)

िा.िख्यिांत्री िहोियाांचे खाजिी सवचि.

2)

िा.िांत्री (सािवजवनक बाांधकाि) याांचे खाजिी सवचि.

3)

िा.राज्यिांत्री(सािवजवनक बाांधकाि) याांचे खाजिी सवचि.

4)

प्रधान सवचि, सािवजवनक बाांधकाि विभाि याांचे स्ट्िीय सहायक.

5)

प्रधान सवचि (पवरिहन), िृह विभाि याांचे स्ट्िीय सहायक.

6)

सवचि(रस्ट्ते), सािवजवनक बाांधकाि विभाि याांचे स्ट्िीय सहायक.

7)

सवचि(बाांधकािे), सािवजवनक बाांधकाि विभाि याांचे स्ट्िीय सहायक.

8) पवरिहन आयक्त, पवरिहन आयक्त कायालय, प्रशासकीय इिारत, िाांद्रे(पूि)व , िांबई-51.
9)

िख्य अवभयांता ि सह सवचि, सािवजवनक बाांधकाि विभाि, िांत्रालय, िांबई.

10) सिव िख्य अवभयांता, सािवजवनक बाांधकाि विभाि.
11) आांतर वित्तीय सल्लािार ि उप सवचि, सािवजवनक बाांधकाि विभाि, िांत्रालय, िांबई.
12) सिव उप सवचि, सािवजवनक बाांधकाि विभाि, िांत्रालय, िांबई.
13) सिव अधीिक अवभयांता, सािवजवनक बाांधकाि िांडळ.
14) सिव अिर सवचि, सािवजवनक बाांधकाि विभाि, िांत्रालय, िांबई.
15) सिव कायवकारी अवभयांता, सािवजवनक बाांधकाि विभाि.
16) सिव कि अवधकारी, सािवजवनक बाांधकाि विभाि, िांत्रालय, िांबई.
17) श्री. विपक अत्राि,सवचि, विशन ऑवलम्म्पक्स,पन्नालाल निर, अिरािती-444605
18) श्री. रविद्र पाठक,सिस्ट्य, विशन ऑवलम्म्पक्स,जीिन सहकार सहकारी िृहवनिाण सांस्ट्था
ियावित,लईसिाडी, ए विि, रुि नां. 201, ठाणे (पविि)
19) वनिडनस्ट्ती(रा.ि.2).
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