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औरंगाबाद शहरासाठी सक्षम रस्ते धोरण बनवण्ासाठी खालील 
संसांनी एकत्र काम कते लते: 

ASCDCL: कें द्री् गृहननमामाण आणण शहरनवकास मंत्राल् आणण ITDP ् ांच्ा मागमादशमानाखाली 
औरंगाबाद समारमा  ससररी नवकास महामंडळानते सक्षम रस्ते धोरण ् ्ार करण्ासाठी पुढाकार 
घते्ला आह.े सदर धोरण कें द् सरकारच्ा महतवाकांक्षी सट्रीर्स फॉर नपपल ्ोजनतेचा एक 
महत्वाचा भाग आहते.

औरंगाबाद महानगरपालिका: सक्षम रस्े धोरणाची अंमिबजावणी करण्ासाठी औरंगाबाद  
महानगरपालिका काम बघ् आहे. ्ासाठी महानगरपालिकेच्ा सव्व अधधकाऱ्ांनी आणण 
अणि्ंत्ानी वेळोवेळी सूचना आणण अणिप्ा् दे् सदर धोरण खऱ्ा अरा्वने सक्षम करण्ास 
मद् केिी आहे.

अब्वन ररसच्व फाऊंडेशन ही औरंगाबादस्थि् नागरी आणण प्ादेलशक शहरीकरणावर काम 
करणारी संथिा आहे. अब्वन ररसच्व फाऊंडेशन सव्व थिाननक सवराज् संथिांमध्े, खासकरून 
नगरपालिका आणण नगर पररषद क्षेतांमध्े, नवनवीन नागररककें द्ी नगर नन्ोजन पद्ध्ी 
राबवण्ासाठी प््तनशीि आहे आणण त्ाची सुरुवा् औरंगाबाद शहरा्ून केिी आहे.

ITDP: ITDP ही वाह्ूक नन्ोजनावर काम करणारी एक आं्रराष्टी् संथिा आहे. िार्ी् 
शहरे NMT धारकांसाठी अनुकूि, सुरणक्ष्, आरामदा्क वहावे् ्ासाठी ही संथिा  कें द्ी् 
गृहननमा्वण आणण शहरनवकास मंताि्ासोब् आणण नवनवध राज् सरकारांसोब् मागीि 
बऱ्ाच वषाांपासून का््वर् आहे.DRAFT
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 शहराची वाढ हो् अस्ांना शहरा् नवनवध आर्थिक-सामाजजक संधीसुद्ा ््ार हो् अस्ा्. 
्सतेच, शहरा्ील नवनवध नवरंगुळ्ाच्ा सानांनासुद्ा नागररक वतेळोवतेळरी भतेर दते् अस्ा्. ्ा सवमा 
गोष्टींना जोडणारा महत्वाचा घरक महणजते शहरा्ील रस्ते. अशा रसत्ांवर नागररक कधी पा्ी, कधी 
सावमाजननक वाह्ूक व्यवसतेनते, कधी सा्कलवर महणजतेच नवनवध माध्मा्ून त्ांच्ा इच्छि् ठठकाणी 
जा् अस्ा्. दतेशा्ील नवनवध शहरांचा अभ्ास कते ल्ास एक गोष् प्रकरामानते ननदशमानास ्तेईल की 
बहु्ांश शहरा्ील रस्ते हते फक्त वाहनांच्ा सो्ीनतेच बांधलरी गतेलरी आहते्. खाजगी वाहनांची संख्ा वाढ् 
गतेलरी आणण सवमा शहरांनी रसत्ांची रंदरी वाढ् नतेलरी. ्ामुळते  शहराचा पसारा वाढ् गतेला, वाह्ूक कोंडी 
वाढ् गतेलरी, वा्ु–धवनन प्रदूरण वाढ् गतेलते, प्ामावरणाचा दजामा खालाव् गतेला आणण सवामा् महत्वाचते 
महणजते अपघा् आणण जीवनशैलरीशी ननगडी् आजारसुद्ा वाढ् गतेलते.  

 हते दुष्चक्र ्ोडून शहरा्ील प्रवास आरामदा्क, नकफा््शीर आणण सुरणक्ष् बनवण्ासाठी 
राष्टी् नागरी वाह्ूक धोरणानते (एन्ूररीपी) महत्वाचते पाऊल उचललते. ्ा धोरणानते शहरांनी नॉन 
मोरोराइज्ड ट्ानसपोरमा महणजतेच पा्ी चालणते, सा्कल चालवणते इत्ादरी वाह्ूक माध्मांना प्रोतसाहन 
द्ावते असते सांनग्लते. ्ाच धोरणाला अनुसरून औरंगाबाद महानगरपासलकते नते सक्षम रस्ते धोरण 
अंगीकारण्ाचते महत्वाचते पाऊल उचललते आहते.   सक्षम रस्ते महणजते असते रस्ते जते शहरा्ील नवनवध 
वाह्ूक प्रकारांना, सवमा व्ोगरांना, सवमा ललथिगगरा्ील व्यक्ततींना शहरा् सुरणक्ष्रीत्ा, आरामदा्कपणते 
आणण माफक दरा् नवनवध कामांसाठी वावरण्ास प्रोतसानह् कर्ा्. असते सक्षम रस्ते शहरा् ननमामाण 
होणाऱ्ा संधटींचा उपभोग घतेण्ासाठी सवाांना मद् कर्ा्.आजप्ां् औरंगाबादचते रस्ते फक्त वाहनांना 
कें द्सानी ठतेऊन बांधलते गतेलते. भनवष्ा्ील रस्ते नागररकांच्ा आर्थिक व सामाजजक गरजा पूणमा करणारते 
असावते् महणून हते धोरण आखलते जा् आहते. 

सक्षम रस्ते धोरणाची गरज 
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महानगरपालिका आयुक्त यांचा संदतेश 

कोणत्ाही शहरा्ील वाह्ूक व्यवसतेचा 
नागररकांच्ा दैनंठदन जीवनावर मोठा प्रभाव 
पड् अस्ो. ्सतेच, वाह्ूक व्यवसा 
शहराच्ा सामाजजक-आर्थिक नवकासाचते एक 
महत्वाचते अंग अस्ते. महणूनच, औरंगाबाद 
शहरा्ील नागररकांच्ा कल्ाणासाठी, 
साननक व्यवसा्ांना सक्षम करण्ासाठी आणण 
शहराची सुरणक्ष््ा आणण राहणीमान वृदद्थिग् 
करण्ासाठी आपल्ा शहराच्ा वाह्ूक 
व्यवसते् आमूलाग्र बदल घडवणते क्रमप्राप् 
आहते. त्ाचदृष्ीनते राकलतेलते एक महत्वाचते पाऊल 
महणजते सदरील सक्षम रस्ते धोरण हते आहते. 
सक्षम रस्ते धोरण ही एक मागमादशमाक दृष्ी आहते, 
जी औरंगाबाद शहराच्ा शाश्व् नवकासासाठी 
धोरणातमक बदल करण्ास हा्भार लावतेल.

सक्षम रस्ते धोरण वाह्ूक नन्ोजनाच्ा 
सवामा् मूलभू् ् त्वाला अनुसरून ् ्ार करण्ा् 
आलते आहते. हते ्त्व सांग्ते की ‘शहरा्ील रस्ते 
नागररकांच्ा वाह्ुकीसाठी अस्ा्, वाहनांच्ा 
नाही.’ ्ा धोरणामध्ते असलतेल्ा ्र्ुदरी सवमा 
प्रकारच्ा वाह्ूक प्रकारांना, खासकरून 
प्ामावरणास अनुकूल असणाऱ्ा वाह्ूक 
प्रकारांना  (पा्ी चालणते, सा्कल चालवणते, 
समारमाससररी बस), सुगम्, आनंददा्ी आणण 
सवमासमावतेशक करण्ासाठी काम करणार आहते. 
्सतेच, अड्ळा मुक्त वाह्ूक आणण ‘व्हजन 
जिरो’ ्त्वज्ानाला अणभप्रते् मृत्ू आणण गंभीर 
दुखाप्ी दूर करण्ासाठीसुद्ा हते धोरण काम 
करतेल. 

सुरणक्ष्, का्माक्षम आणण सवमासमावतेशक 
वाह्ूक व्यवसा प्रदान करण्ासाठी साननक 
प्रशासनानते ्ापूववीही अनतेक उपक्रम राबवलते 
आहते् आणण काही महत्वकांक्षी ्ोजना 
राबवण्ाचते काम हा्ी घते्लतेलतेच आहते. वतेगानते 
हो् असलतेलते शहरीकरण आणण वा्ावरण 
बदलाकडते बघ्ांना सक्षम रस्ते धोरण शहराच्ा 
भनवष्ासाठी एक धाडसी व एकीकृ् ्ोजना 
आहते. हते ध्ते् कते वळ नागररकांच्ा आणण नवनवध 
भागधारकांच्ा सहभागानतेच शक् होईल. 
त्ासाठी औरंगाबाद महानगरपासलका आणण 
औरंगाबाद समारमा ससररी नागररकांना आणण सवमा 
भागधारकांना सदर धोरण अंगीकारण्ासाठी 
वतेळोवतेळरी प्रोतसानह् करतेल आणण त्ांच्ाकडून 
आलतेल्ा सूचनांची दखल घतेईल . मला नवश्वास 
आहते की, ् ा संधीचा आपण एकनत्र्पणते उप्ोग 
करून औरंगाबाद शहरा् सक्षम रस्ते प्रत्क्षा् 
आणू.

S/d-
 (Dr. Abhijeet Chowdhari)
 Chief Executive Officer

 Aurangabad Smart City Development
 Corporation Limited (ASCDCL)

 &
 Administrator

 Aurangabad Municipal Corporation
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 २०११ च्ा जनगनणतेनुसार औरंगाबाद शहरानते १० लाख लोकसंख्तेचा रपपा पार कते ला आणण 
औरंगाबाद महाराष्टा्ील अजून एक महत्वाचते महानगर जनमाला आलते. शहराच्ा पूवमा आणण पणचिमतेला 
असणाऱ्ा औद्ोनगक वसाह्ी, जागन्क वारसा सळते आणण शहराचा नवनवध कालखंडा् ््ार 
सव्ःचा ऐन्हाससक वारस्ामुळते  औरंगाबादचते महत्व अनन् साधारण आहते. ् ासोब्च, औरंगाबाद हते एक 
प्रशासकी् मुख्ाल् असून दतेशा् आणण राज्ा् नावाजलतेल्ा नवनवध शैक्षणणक संसासुद्ा आहते्. ् ा 
सवमा कारणांमुळते  औरंगाबादमध्ते नागररकांची आणण दतेशनवदतेशा्ील प्मारकांची वदमाळ मोठ्ाप्रमाणा् हो् 
अस्ते. ्ा वदमाळरीचते नवनवध पररणामसुद्ा शहरावर मोठ्ा प्रमाणा् हो् आहते. शाश्व् नगर नवकासाची 
अविभाज्य पा्री वाह्ूक व्यवसते् सुधारणा ही आहते.  औरंगाबाद महानगरपासलका ्ाचदृष्ीनते पाऊल 
राक् आहते.  

शहराबद्दि 

50%
OFF

महानगरपालिका आयुक्त यांचा संदतेश 
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औरंगाबाद महानगरपासलका - प्रत्तेक नागररकासाठी- सुरणक्ष्, आरामदा्ी आणण  सुलभ 
रसत्ांची ननरमथि्ी  करण्ाची प्रन्ज्ा करी् आहते. सदर धोरण हते शहराच्ा रसत्ांचा 
का्ापालर करण्ासाठी आवश्क मूलभू् उपा््ोजना करण्ाचते वचन दते् आहते. 
औरंगाबाद महानगरपासलकते च्ा व्ीनते  आमही सवमा संबंधध् नवभाग , नागररकांमध्ते सुरणक्ष् 
रसत्ांची ् तवते प्रन्बबथिनब् हो्ील ् ासाठी ् ोग् ् ी पावलते उचलून अपतेणक्ष् ध्ते् गाठण्ासाठी 
वचनबद् आहो्.
  

<वतेगवतेगळ्ा नवभागांचते वररष्ठ अधधकाऱ्ांच्ा सह्ा>

प्रत्ज्ा  

 वाह्ूक कोंडी वाहनांमुळे हो्े, माणसांमुळे नाही !

- जेन जेकबस, प्ख्ा् अमेररकन- कॅनेनड्न िेखक, पतकार आणण शहरी 
समस्ांची अभ्ासक.

"

"
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1. धयतेय

2. उद्द्दष्ते

 औरंगाबादचते रस्ते आनंददा्क, न् ाय्, आरामदा्ी आणण सुगम् बनवून 
नागररकांच्ा आर्थिक वृद्रीला हा्भार लावणते  हते औरंगाबाद शहराचते मुख् ध्ते् 
आहते. 

 शहरा्ील सवमा आर्थिक-सामाजजक घरकां्ील नागररकांचा नवचार कर्ा 
फुरपा्, सा्कल मागमा आणण सावमाजननक वाह्ूक व्यवसा अशा प्ावमावरणपूरक  
पा्ाभू् सुनवधांचते सुरणक्ष् जाळते बननववणते आणण NMT धारकांचते प्रमाण वाढनवणते हते 
औरंगाबाद महानगरपासलकते चते अंन्म लक्् आहते. ् ादृष्ीनते, औरंगाबादमधील रस्ते 
बांधणीचा आणण पुनबाांधणीचा आराखडते नतेहमी पादचारीणभमुख, सा्कलसनतेही 
आणण बहुमोडल (Multi-Modal) पद््टींना सुसंग् अस्ील. ्सतेच, सुखकर 
जीवन, आर्थिक नवकास आणण प्ामावरणाचते ज्न करण्ासाठी रस्ते ननगडी् 
सतेवांचते व्यवसापन शाश्व् आणण प्ामावरणसनतेही पद््ीनते करण्ा् ्तेईल.

सक्षम रस्ते धोरण
हते्ू

१५ वर्षांचे ध्े् ग्षठण््षस्षठी

ध्े् नि्ोजि

पादचाऱ्ांसाठी 
पा्ािू् सुनवधा 
सुधारणे

शहरा्ील ५०% 
वाह्ूक, पा्ी ककंवा 
सा्कलने वहावी आणण 
हा स्र का्म ठेवण्ा् 
्ेईल
साव्वजननक वाह्ुकीचा 
नहससा ५०% इ्का 
असेल. 

१२ मीटर ककंवा त्ापेक्षा रंुद  (ROW) असलेल्ा सव्व 
रसत्ांवर IRC १०३ (2012 अरवा त्ानं्रचे) आणण 
IRC:SP: ११७-२०१८च्ा अनुषंगाने  फुटपारची 
बांधणी आणण पुनबाांधणी होईल. 
१००% रस्े पादचाऱ्ांसाठी  सुरणक्ष्, सुगम् आणण 
आरामदा्क केले जा्ील.
वषाां्ील नकमान ३५० ददवस कें द्ी् प्दूषण नन्ंतण 
मंडळाच्ा व्ापक हवा गुणवत्ा ननकषांची पू््व्ा 
करेल ककंवा त्ापेक्षा अधधक दजा्व राखले जाईल. 

सा्कलींसाठी 
पा्ािू् सुनवधा 
सुधारणे

खाजगी मोटार 
वाहनांचे वहीकेटी 
(VkT) सद्यस्थि्ी्ील 
पा्ळीपेक्षा  20% इ्के 
कमी करणे 

१००% रस्े सा्कलसवारांसाठी सुरणक्ष् केले 
जा्ील. ्ासाठी सा्कल माग्व व रहदारीचा वेग कमी 
करण्ासाठी उपा््ोजना केल्ा जा्ील जेणेकरून 
रसत्ावरील सव्व वापरक्ते सुरणक्ष्पणे रस्ा वापरू 
शक्ील
रसत्ावर प्त्ेक १०० मीटर वर नवनामूल् ‘सा्कल 
वाहन्ळ’ नवकलस् केले जा्ील. 
नवकास नन्ंतण नन्मावलीद्ारे सव्व इमार्ींमध्े 
सा्कल पारकंग असणे बंधनकारक केले जाईल. 
्सेच ्े इमार्ींच्ा प्वेशद्ारापासून जास्ी्जास् 
१०० मीटर वर असेल.
प्त्ेक एक लाख लोकसंख्ेमागे नकमान २०० 
सा्कल ्ाप्माणे साव्वजननक सा्कल सुनवधा 
नवकलस् करण्ा् ्ेईल.

साव्वजननक 
वाह्ुकीचा आवाका 
वाढनवणे

दर लाख लोकसंख्ेमध्े 
१० ककंवा त्ाहून कमी 
रस्े अपघा्

शहरा्ील कमी्कमी ८०% लोकसंख्ा समाट्व लसटी 
बस रांब् ांच्ा  ४०० मीटर ककंवा कमी अं्रावर 
असेल 
्ाशी १२ बसेस ककंवा त्ाहून अधधक वारंवारर्ा 
असेल.
१००%  समाट्वलसटी बस रांबे आणण थिानके सुगम् 
अस्ील 

रस्े साव्वजननक 
आणण सांसकृन्क 
कें दे् बनवणे 
(Placemaking)

पादचाऱ्ांची वद्वळ 
असणाऱ्ा सव्व रसत्ांवर 
पादचारी पलाझा बांधणे.
महत्वाच्ा बाजार 
बाजारपेठांचे सव्व रस्े 
संपूण्व पादचारी करणे

१२ मीटर ककंवा त्ापेक्षा रंुद  (NMT) असलेल्ा 
सव्व रसत्ांवर पादचारी आणण सा्कलसवारांसाठी 
आकष्वक, आनंददा्ी आणण आरामदा्क 
सोईसुनवधा ननमा्वण करणे.
सव्व रसत्ालग्च्ा मोकळ्ा आणण साव्वजननक जागा 
सव्व व्ोगटांसाठी सव्वसमावेशक, आकष्वक आणण 
प्ा्ववरणपुरकरीत्ा नवकलस् करणे. 
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हते्ू
१५ वर्षांचे ध्े् ग्षठण््षस्षठी

ध्े् नि्ोजि

पादचाऱ्ांसाठी 
पा्ािू् सुनवधा 
सुधारणे

शहरा्ील ५०% 
वाह्ूक, पा्ी ककंवा 
सा्कलने वहावी आणण 
हा स्र का्म ठेवण्ा् 
्ेईल
साव्वजननक वाह्ुकीचा 
नहससा ५०% इ्का 
असेल. 

१२ मीटर ककंवा त्ापेक्षा रंुद  (ROW) असलेल्ा सव्व 
रसत्ांवर IRC १०३ (2012 अरवा त्ानं्रचे) आणण 
IRC:SP: ११७-२०१८च्ा अनुषंगाने  फुटपारची 
बांधणी आणण पुनबाांधणी होईल. 
१००% रस्े पादचाऱ्ांसाठी  सुरणक्ष्, सुगम् आणण 
आरामदा्क केले जा्ील.
वषाां्ील नकमान ३५० ददवस कें द्ी् प्दूषण नन्ंतण 
मंडळाच्ा व्ापक हवा गुणवत्ा ननकषांची पू््व्ा 
करेल ककंवा त्ापेक्षा अधधक दजा्व राखले जाईल. 

सा्कलींसाठी 
पा्ािू् सुनवधा 
सुधारणे

खाजगी मोटार 
वाहनांचे वहीकेटी 
(VkT) सद्यस्थि्ी्ील 
पा्ळीपेक्षा  20% इ्के 
कमी करणे 

१००% रस्े सा्कलसवारांसाठी सुरणक्ष् केले 
जा्ील. ्ासाठी सा्कल माग्व व रहदारीचा वेग कमी 
करण्ासाठी उपा््ोजना केल्ा जा्ील जेणेकरून 
रसत्ावरील सव्व वापरक्ते सुरणक्ष्पणे रस्ा वापरू 
शक्ील
रसत्ावर प्त्ेक १०० मीटर वर नवनामूल् ‘सा्कल 
वाहन्ळ’ नवकलस् केले जा्ील. 
नवकास नन्ंतण नन्मावलीद्ारे सव्व इमार्ींमध्े 
सा्कल पारकंग असणे बंधनकारक केले जाईल. 
्सेच ्े इमार्ींच्ा प्वेशद्ारापासून जास्ी्जास् 
१०० मीटर वर असेल.
प्त्ेक एक लाख लोकसंख्ेमागे नकमान २०० 
सा्कल ्ाप्माणे साव्वजननक सा्कल सुनवधा 
नवकलस् करण्ा् ्ेईल.

साव्वजननक 
वाह्ुकीचा आवाका 
वाढनवणे

दर लाख लोकसंख्ेमध्े 
१० ककंवा त्ाहून कमी 
रस्े अपघा्

शहरा्ील कमी्कमी ८०% लोकसंख्ा समाट्व लसटी 
बस रांब् ांच्ा  ४०० मीटर ककंवा कमी अं्रावर 
असेल 
्ाशी १२ बसेस ककंवा त्ाहून अधधक वारंवारर्ा 
असेल.
१००%  समाट्वलसटी बस रांबे आणण थिानके सुगम् 
अस्ील 

रस्े साव्वजननक 
आणण सांसकृन्क 
कें दे् बनवणे 
(Placemaking)

पादचाऱ्ांची वद्वळ 
असणाऱ्ा सव्व रसत्ांवर 
पादचारी पलाझा बांधणे.
महत्वाच्ा बाजार 
बाजारपेठांचे सव्व रस्े 
संपूण्व पादचारी करणे

१२ मीटर ककंवा त्ापेक्षा रंुद  (NMT) असलेल्ा 
सव्व रसत्ांवर पादचारी आणण सा्कलसवारांसाठी 
आकष्वक, आनंददा्ी आणण आरामदा्क 
सोईसुनवधा ननमा्वण करणे.
सव्व रसत्ालग्च्ा मोकळ्ा आणण साव्वजननक जागा 
सव्व व्ोगटांसाठी सव्वसमावेशक, आकष्वक आणण 
प्ा्ववरणपुरकरीत्ा नवकलस् करणे. 

्क्ा क्र. 1
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3. माग्गदर्गक ्त्त्ते

सक्षम रसत्ांची ननरमथि्ी कर्ांना खालील 
बाबटींवर नवशतेर लक्ष पुरवण्ा् ्तेईल:

 ● नागररकांच्या शहरांतग्गत प्रिासाच्या 
माध्यमानुसार रस्त्याचे न्याय्य िाटप (equitable 
distribution) होईल: प्र्त्येक नागररकाला 
रस्त्याच्या जागेचा न्याय्य  वहससा उपलब्ध 
करून देण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपाललका 
प्रवतबद्ध आहे. 

 ● प्र्त्येक नागररकास आणि प्य्गटकास सिच्छ  
हिा ममळेल

 ● रसते अपघातातील मृ्त्यूचे प्रमाि ० होईल

 ● NMT साधनांच्या िापराचे प्रमाि आकर्गक, 
आनंददाई आणि िृदद्धिंगत होईल 

 ● साि्गजवनक िाहतूक सेिेची उपलब्धता 
िृदद्धिंगत होत राहील

 ● शहरातील रसते सुगम्य असतील 

 ● रस्त्यािर सि्ग नागररकांच्या खासकरून 
मवहला, लहान मुले-मुली आणि िृद्ध नागररकांच्या 
सुरणषिततेिर भर ददला जाईल

 ● स्ावनक अर्गव्यिस्ेला चालना ममळेल 

 ● वन्योजन पररपूि्ग प्या्गिरिपूरक आणि 
हिामान बदलाशी अनुकूल असेल 

सवमासमावतेशक:

नागररकांचते शहरा्ील 
भ्रमण सवमासमावतेशक, सुगम्, 
सुरणक्ष्, आनंददा्ी आणण 
वाजवी दरा् होईल ्ासाठी 
सदर धोरण काम करतेल.

शाश्व्: 

सदर धोरण शहराच्ा 
आणण नागररकांच्ा गरजा 
भनवष्ा् अबाधध् 
ठते वण्ासाठी नतेहमीच ्तपर 
असतेल. 

जीवनमान:

सदर धोरण नागररकांच्ा 
जीवनमान आणण जीवनशैलरी् 
वृद्री आणण्ाचते काम करतेल.  

50%
OFF

50%
OFF
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4. अंमलबजात्णीची तरिसूरिी

4.1. माहितीपूर्ण हिर्णयप्रहरिया: 

्ा धोरणाशी संलगन असणारते सवमा ननणमा् ्ांनत्रक मानह्ीच्ा आधारतेच 
घतेण्ा् ्ते्ील. ्सतेच, वतेळोवतेळरी ्ा धोरणाच्ा अंमलबजावणीपूववी आणण 
नं्र ््ार कते लतेलरी मानह्ीसंच (data) नागररक आणण साननक संसांसाठी 
प्रकासश् कते ला जाईल.

4.2. प्रयोग-आढावा-हवसतार:

प्रस्ाव ््ार िाल्ानं्र आणण नन्ोजनाला अंन्म रूप दतेण्ापूववी 
आणण त्ासाठी आर्थिक गुं्वणूक करण्ापूववी   प्रा्ोनगक मागामानते प्रस्ावाची 
चाचपणी करण्ा् ्तेईल.  त्ाचा आढावा घतेऊनच अंन्म सवरूप दतेण्ा् 
्तेईल. ्ा प्रनक्र्ते्ून आलतेल्ा ननषकराांचा वापर करून संपूणमा शहरासाठी 
नन्ोजन करण्ा् ्तेईल. 

4.3. िागररक कें द्री आणर लोकसिभागातूि हवकास:

रस्ते नागररकांच्ा वाह्ुकीसाठी अस्ा् वाहनांच्ा नाही हते लक्षा् 
घतेऊन नागररकांच्ा उजजवल भनव्व्यासाठी त्ांच्ा सहभागा्ून रसत्ांचा 
आणण शहराचा नवकास जाईल. 

 जर ्ुमही जास् गाड्ा मागवल्ा ्र ्ुमहािा जास् गाड्ा धमळ्ीि. जर 
्ुमही खाजगी वाहनांसाठीच रस्े मोठे, चांगिे आणण सुसज्ज केिे ् र ् ुमहािा अधधक 
रहदारी धमळेि. जर ्ुमही सा्किसाठी जास् पा्ािू् सुनवधा ननमा्वण केल्ा ्र 
्ुमहािा जास् सा्किी धमळ्ीि. जर ्ुमही िोकांना जास् चािण्ासाठी आणण 
साव्वजननक जागा जास् वापरण्ासाठी आमंनत् आणण प्ोतसानह् केिे ् र ् ुमहािा 
शहरा् सुखकर, आनंदी आणण आरामदा्क जीवन धमळेि. ्ुमही जे आमंनत् 
कर्ा ्े ्ुमहािा धमळ्े.

- ्ान गेहि, प्ख्ा् डनॅनश नगर रचनाकार आणण वास्ुनवशारद

"

"
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5. भूममका आणण जबाबदाऱया:  

5.1. औरंगाबाद मिािगरपाललका 

5.1.1. औरंगाबाद महानगरपाललका निीन रसते बांधिीसाठी आणि पुनबाांधिीसाठी िाररिंक आराखडे 
त्यार करेल आणि ्त्यासाठी अर्गसंकलपात ्योग्य ती तरतूद करेल.

5.1.2. औरंगाबाद महानगरपाललका GIS तंत्रज्ानाचा िापर करून शहरातील रसते, फुटपार आणि 
सा्यकल ट्रॅकबद्दल विविधांगी मावहती देिारी ्यादी त्यार करेल आणि ही ्यादी अद्य्याित ठेिण्यास 
िेळोिेळी उपा्य्योजना करेल. तसेच, अनुचे्छद १२.१ च्या अनुरंगाने NMT धारकांचे वन्यममत विविधांगी 
सिवेषिि करेल. 

5.1.3. शहराची भविष्यातील िाढ लषिात घेता औरंगाबाद महानगरपाललका NMT आणि साि्गजवनक 
िाहतुकीला प्रो्तसाहन देईल. 

5.1.4. औरंगाबाद महानगरपाललका शहरासाठी भविष्यात ्येिाऱ्या सि्ग िाहतुक प्रकलपांमध्ये सषिम रसते 
धोरिाची ध्ये्य आणि उदद्दषांचे सुसूत्रीकरि होईल हे सुवनणचित करेल.    

5.1.5. औरंगाबाद महानगरपाललका ्त्यांच्या अमधकारी ि अणभ्यंतांसाठी , िाहतूक पोललस आणि 
लोकप्रवतवनधींसाठी सषिम रसते धोरिाच्या अंमलबजाििीच्यादृषीने  िेळोिेळी षिमता बांधिी का्य्गशाळा 
आ्योजजत करेल. ्त्यासाठी औरंगाबाद महानगरपाललका नगर वन्योजन आणि रचना षिेत्रात काम करत 
असिाऱ्या संस्ांना वन्युक्त करेल.

5.1.6. शहरातील सि्ग अमधकाऱ्यांना आणि नागररकांना NMT आणि साि्गजवनक िाहतूक व्यिस्ा 
सिीकारण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपाललका प्रो्तसावहत करेल. 

5.1.7. औरंगाबाद महानगरपाललका सषिम रसते धोरिाच्या अंमलबजाििीसाठी सषिम रसते सममतीची 
स्ापना करेल आणि ्त्याचे वन्यममत इवतिृत्त त्यार ठेिेल.  ्या सममतीची रचना अनुचे्छद ७.२ मध्ये आहे. 

5.1.8. औरंगाबाद महानगरपाललका सषिम रसते धोरिाच्या अंमलबजाििीची प्रगती दश्गििारा अहिाल 
दरिरषी प्रकालशत करेल आणि ्त्यािर नागररकांच्या हरकती ि सूचना घेईल. 

5.1.9. शहराच्या ज्या भागात NMT धारकांची संख्या जासत आहे आणि जजरे NMT अपघातांचे 
प्रमाि जासत आहे, वतरे औरंगाबाद महानगरपाललका NMT िृद्धीसाठी लषि कें दरित करेल. औरंगाबाद 
महानगरपाललका सषिम रसते धोरिाची सांगड प्रसतावित विकास आराखडा, सि्गसमािेशक गवतशीलता 
आराखडा,औरंगाबाद िातािरि कृती आराखडा, फेरीिाले वन्यंत्रि वन्यमािली आणि पारकिंग धोरिासोबत 
घालेल.  

5.1.10. पािसाळ्यामध्ये कोि्त्याही निीन रस्त्याचे बांधकाम केले जािार नाही ्याची सि्गतोपरी काळजी 
औरंगाबाद महानगरपाललका घेईल. तसेच, रस्त्यांच्या डागडुगीचे सि्ग कामे पािसाळ्याआधी करण्यात ्येतील 
्याचीही काळजी औरंगाबाद महानगरपाललका घेईल. 
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5.2. सक्षम रसतते सममती

5.2.1. सषिम रसते सममतीचे अध्यषि औरंगाबाद महानगरपाललकेचे आ्युक्त असतील अरवा आ्युक्त 
अध्यषिाची नेमिूक करतील.     

5.2.2. ही सममवत औरंगाबाद महानगरपाललकेला धोरिाची उदद्दषे साध्य करण्यासाठी निीन रस्त्यांच्या 
आणि जुन्या रस्त्यांच्या रचनेला मान्यता देण्याचे काम करतील. 

5.2.3. ही सममवत औरंगाबाद महानगरपाललकेला रस्त्यांच्या व्यिस्ापन, वन्यमन आणि ्त्यासाठी 
लागिाऱ्या आररिंक तरतुदींसाठी िेळोिेळी सूचना देईल.

5.2.4. सषिम रसते धोरिाबद्दल जनजागृती आणि अंमलबजाििीसाठी ही सममवत औरंगाबाद 
महानगरपाललकेला वन्यममत सूचना आणि मदत करेल.

5.2.5. सषिम रसते सममवत NMT साठी लागिाऱ्या पा्याभूत सुविधा आणि रचना औरंगाबाद शहरी रसते 
संरचना वन्यमािलीला अनुसरून आहेत ्याची चाचपिी करेल. 

5.2.6. सषिम रसते सममवत आणि तांवत्रक सललागार औरंगाबाद महानगरपाललकेला धोरिाच्या प्रगतीचे 
मूल्यमापन अनुचे्छद १५ नुसार  करण्यासाठी मदत करतील. 

5.1.11. औरंगाबाद महानगरपाललका सषिम रसते सममतीच्या साहाय्याने शहरातील सि्ग चौकांचे तांवत्रक 
सिवेषिि करून चौकांच्या बांधिीसाठी आणि पुनर्गचनेसाठी िाररिंक आराखडे बनिेल. ्त्यासाठी दरिरषी 
आररिंक तरतूद करण्यात ्येईल.

5.1.12. सदर धोरि शाश्वत बनिण्यासाठी वन्यममत अंतरानी सिवेषिि आणि ्त्याअंती नागररकांच्या 
शहरांतग्गत प्रिासाची मावहती वनमा्गि केली जाईल आणि ्त्याचे शहराच्या दृषीने विशे्रि केले जाईल. ्या 
सिवेषििाचा अहिाल दरिरषी औरंगाबाद महानगरपाललकेच्या संकेतस्ळािर प्रलसद्ध केला जाईल. ्याआधारे 
धोरिात आणि ्त्या्योगे त्यार होिाऱ्या आराखड्यात ्योग्य बदल केले जातील. तसेच, भविष्यकालीन 
िाहतुकीसंबंधी ्योजना आणि ्त्यांचे सिरूप लषिात घेऊन धोरिात आणि आराखड्यात ्योग्य ते बदल 
करण्यात ्येईल. 

5.1.13. औरंगाबाद महानगरपाललका सषिम रसते सममतीने पाररत केलेली रसते संरचना प्र्त्यषि बांधिीपूिषी 
महापाललकेच्या संकेतस्ळािर आणि संबंमधत िॉड्ग का्या्गल्यात प्रलसद्ध करेल. 
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5.3. ट्रॅहिक पोलरीस हवभाग

5.3.1. ट्रॅवफक पोलीस विभाग शहरात होिाऱ्या रसते अपघातांचा, विशेरकरून NMT धारकांच्या 
अपघातांचा, िाररिंक सांखख्यकी अहिाल सषिम रसते सममतीसमोर ठेिेल. तसेच, अपघात कमी 
करण्यासाठीच्या सूचना अहिाल ट्रॅवफक पोलीस विभाग सषिम रसते सममतीसमोर ठेिेल.

5.3.2. ट्रॅवफक पोलीस विभाग शहरातील सि्ग अपघातप्रिि रस्त्यांची आणि चौकांची (बलरॅक स्ॉट्स) 
मावहती सषिम रसते सममतीला अहिालरुपी देईल. ्या अहिालामध्ये विभागाच्या सूचना आणि अणभप्रा्य 
नमूद असतील.  

5.3.3.  राष्टी्य रसता सुरषिा सपताह ट्रॅवफक पोलीस विभाग सषिम रसते सममती ्यांच्या सं्युक्त विद्यमाने 
साजरा केला जाईल.

5.3.4. औरंगाबाद महानगरपाललकेने आ्योजजत केलेल्या षिमता बांधिी का्य्गशाळेसाठी  ट्रॅवफक पोलीस 
विभाग सि्गतोपरी सहाय्य करेल.
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6. औरंगाबाद रस्ते संरचना तनयमात्ली त् 
घटक 

6.1. रसतते संरचिा प्राधानयरिम

रस्ते नागररकांच्ा आणण वस्ूंच्ा वाह्ुकीसाठी अस्ा् वाहनांच्ा नाही. महणूनच,  
नवीन रसत्ांची रचना कर्ांना सुरणक्ष््ा, आरामदा्कपणा, बहूप्ोगीपणा आणण सुगम््तेला 
प्राधान्  दतेण्ा् ्तेईल. ्सतेच, जून् ा रसत्ांची पुनबाांधणी खालरील प्राधान् क्रमानते होईल:

P

BOOKS

BOOKS

50%
OFF

50%
OFF

P

50%
OFF

P

BOOKS

BOOKS

50%
OFF

P

50%
OFF

50%
OFF

50%
OFF

पा्यी चालिे

टरॅकसी, ऍपप आधारीत 
खासगी िाहतूक 

मालिाहतूक 
(लहान िाहने)

मालिाहतुक (मोठे िाहने), 
खासगी िाहतूक,पारकिंग

सा्यकल, सा्यकलररषिा  
फेरीिाले

साि्गजवनक िाहतूक , 
शेअर ररषिा 

1

2

3
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6.2. रसतते संरचिा हियमावलरी 

औरंगाबाद महानगरपासलका औरंगाबादमधील नवीन रस्ते बांधणी आणण पुनबाांधणीसाठी रस्ते 
संरचना नन्मावलरी ््ार करतेल. ही नन्मावलरी भार्ी् रोड कॉंग्रतेसच्ा ११,६५,८६,९२,९९,१०३,११९ 
नन्मावलींना अनुसरून अस्ील. ्ामध्ते खालरील बाबटींचा समावतेश असतेल:

 ● रस्त्यांच्या रंुदीनुसार रस्त्याच्या रचनेचे विविध नमूने (templates) ज्यामध्ये सषिम रसते 
बनििाऱ्या विविध घटकांची (फुटपार, सा्यकल ट्रॅक, सूचनाफलके, गवतरोधक, इ्त्यादी) 
वकमान मानके (minimum standards) असतील

 ● शहराचा ऐवतहालसक िारसा, प्य्गटन लषिात, िातािरि, प्या्गिरिानुकूलतेच्या अनुरंगाने 
रसते बांधिीच्या सावह्त्यासंबंधी वन्यमािली आणि माग्गदश्गक तत्िे असतील

 ● पारकिंग धोरिाला अनुसरून पारकिंगसंबंधीचे वन्यम असतील

 ● फेरीिाले वन्यंत्रि वन्यमािलीला अनुसरून फेरीिाल्यासंबंधीचे वन्यम असतील

 ● सेिा रसता (service lane)

 ● बहूमोडल िाहतूक वन्योजनासाठीचे वन्यम

 ● रस्त्यांच्या सुगम्यतेसाठी सुगम्य भारत अणभ्यानाचे माग्गदश्गक तत्िे असतील

 ● शहराची िाहतूक सा्यकल िापरासाठी अनुकूल बनिण्यासाठी सा्यकल आराखड्याची 
माग्गदश्गक तत्िे आणि वन्यम

 ● चौक बांधिी, पुनबाांधिी आणि व्यिस्ापनाचे वन्यम आणि माग्गदश्गक तत्िे

 ● रस्त्यांलगत असिारी वहरिळ आणि िृषिारोपिासंबंधीचे वन्यम आणि माग्गदश्गक तत्िे

 ● सषिम रस्त्यांचे जाळे उभे करण्यासाठीचे उपा्य असतील
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INTERSECTION 
DESIGN4
Intersection design involves weighing 
the potentially conflicting goals of safety 
and vehicle throughput. The quality of 
an intersection can vary significantly 
depending on its various design features. It 
is desirable to design an intersection that 
prioritises throughput of public transport, 
cycles, and pedestrians. This section 
briefly introduces the basic elements of 
intersections and then provides a step-by-
step guide for designing  intersections.

Medians

Left turn pockets

Refuge Islands

Levels

Turning radius

Crossings

Medians reduce conflicts and enable pedestrians 
to analyse a single direction of traffic at a time. 
Tall, bushy plants should be avoided in medians 
as they obstruct pedestrian visibility.

Crossings denote areas for pedestrian movement 
when perpendicular traffic is stopped. They 
should be accompanied by physical traffic 
calming measures such as speed tables at 
unsignalised intersections.

Turning radius at intersections should be 4m on 
local and collector streets and maximum 9m on 
arterial and sub-arterial streets. Small turning 
radius ensures slowing down of vehicles at 
the turn and increases pedestrian safety while 
crossing.

Refuge islands reduce the number of traffic lanes 
pedestrians must cross at a time. The island 
must remain free of landscaping and fencing in 
order to serve as a refuge for pedestrians.

Level of the carriageway at pedestrian crossings 
across left turn pockets can be raised to that 
of the footpath in order to improve safety and 
convenience for pedestrians. As pedestrians 
cross to the footpath on the opposite side, they 
remain at the same level.

Left turn pockets can increase junction capacity 
by allowing vehicles to make free left turns. The 
preferred design incorporates a 30° angle of 
approach. Since vehicles enter the outgoing arm 
at a more abrupt angle, they are compelled to 
reduce their speeds.

6.3. रसतते संरचिा उदािररते
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INTERSECTION 
DESIGN4
Intersection design involves weighing 
the potentially conflicting goals of safety 
and vehicle throughput. The quality of 
an intersection can vary significantly 
depending on its various design features. It 
is desirable to design an intersection that 
prioritises throughput of public transport, 
cycles, and pedestrians. This section 
briefly introduces the basic elements of 
intersections and then provides a step-by-
step guide for designing  intersections.

Medians

Left turn pockets

Refuge Islands

Levels

Turning radius

Crossings

Medians reduce conflicts and enable pedestrians 
to analyse a single direction of traffic at a time. 
Tall, bushy plants should be avoided in medians 
as they obstruct pedestrian visibility.

Crossings denote areas for pedestrian movement 
when perpendicular traffic is stopped. They 
should be accompanied by physical traffic 
calming measures such as speed tables at 
unsignalised intersections.

Turning radius at intersections should be 4m on 
local and collector streets and maximum 9m on 
arterial and sub-arterial streets. Small turning 
radius ensures slowing down of vehicles at 
the turn and increases pedestrian safety while 
crossing.

Refuge islands reduce the number of traffic lanes 
pedestrians must cross at a time. The island 
must remain free of landscaping and fencing in 
order to serve as a refuge for pedestrians.

Level of the carriageway at pedestrian crossings 
across left turn pockets can be raised to that 
of the footpath in order to improve safety and 
convenience for pedestrians. As pedestrians 
cross to the footpath on the opposite side, they 
remain at the same level.

Left turn pockets can increase junction capacity 
by allowing vehicles to make free left turns. The 
preferred design incorporates a 30° angle of 
approach. Since vehicles enter the outgoing arm 
at a more abrupt angle, they are compelled to 
reduce their speeds.

स्ोत : MoHUA -ITDP Complete Streets 
Design Workbook
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7.1. िुटपाथ

7.1.1. फुटपार अवतक्रमिमुक्त केले जातील. फुटपारची रंुदी पादचाऱ्यांना सु्योग्य अंतर ठेऊन चालता 
्येईल आणि ते अपुरे पडिार नाही ्या दृषीने राहील. तसेच कमीत कमी रंुदी (minimum clear footpath 
width) IRC: १०३ नुसार २ मीटर असेल. 

7.1.2. शहरातील रसते आणि फुटपार सुगम्य करण्यासाठी IRC:SP:117-2018 ने वनदवेलशत केलेल्या 
तत्िांचा आधार घेतला जाईल. तसेच, ्याचा िापर निीन रसते/फुटपार बांधतांना, पुनरनिंमा्गि करतांना आणि 
रसते/फुटपारच्या मूल्यमापनासाठीसुद्धा करण्यात ्येईल.१२ मीटर ककिंिा कमी रंुदीच्या समाट्ग लसटी बससेिा 
असलेल्या रस्त्याच्या दुतफा्ग वकमान ३ मीटर रंुदीचे सितंत्र, सुगम्य, अवतक्रमिमुक्त, आणि अडरळाविरवहत 
फुटपार बांधले जातील. 

7.1.3. सेिा रस्त्यािर (service lane) संर गतीची आणि िाहनांची एकेरी िाहतूक असेल. िाहनांचा िेग 
ताशी १५ वकमीहून कमी राखला जाईल.  

7.1.4. औरंगाबाद महानगरपाललका शहरातील सि्ग भागधारकांसोबत चचा्ग-विवनम्य करून शहरातील 
काही रसते हररत आणि केिळ पादचारी रसते महिून विकलसत करेल.  

7.1.5. पादचाऱ्यांना अरिा सा्यकलसिारांची गैरसो्य होईल असे उड्ािपूल, भु्यारी माग्ग उन्नत 
(elevated) रसते आणि इतर पा्याभूत सुविधांचे प्रकलप महानगरपाललका ्यापुढे करिार नाही. 

7.1.6.  सि्ग रेलिे उड्ािपूल आणि रेलिे अंडरवरिजमध्ये पादचारी प्रिेशाची सुविधा असेल ्याची खात्री 
केली जाईल.

7.1.7. शहरामध्ये पादचारी पूल आणि भु्यारी पादचारी मागा्गचे बांधकाम हे धोरि अंगीकारल्यानंतार 
टाळले जातील. ्त्यांची वनरमिंतीची गरज असल्यास ठोस तांवत्रक कारिांलशिा्य ते बांधले जािार नाही. 

7. सक्षम रस्ते व्यत्स्ापन
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7.2. सायकल माग्ण

7.2.1. शहरांतग्गत प्रिास सा्यकल चालिण्यासाठी अनुकूल वहािा आणि प्य्गटनाला चालना देण्यासाठी 
औरंगाबाद शहर सा्यकलसनेही आराखडा त्यार करण्यात ्येईल.    

7.2.2. ३० मीटरहून अमधक रंुदीच्या रस्त्यांिर अरिा ८०% खाजगी िाहनांचा िेग ताशी ३० वकमीपेषिा 
जासत असल्यास अशा रस्त्यांिर सि्यंत्र सा्यकल माग्ग वनमा्गि करण्यात ्येतील. जिळील रस्त्यािर प्या्ग्यी 
उत्तम समांतर सा्यकल माग्ग उपलब्ध असल्यास एखादा अपिाद मंजूर करता ्येईल. 

7.2.3. सा्यकल माग्ग कमीत कमी २ मीटर रंुदीचे असतील आणि खासगी िाहनांच्या रहदारीपासून 
सुरणषित केले जातील. तसेच, सा्यकल मागा्गची संरचना औरंगाबाद रसते संरचना वन्यमािलीनुसार असेल. 

7.2.4. काही दठकािी रस्त्याच्या मधोमध कमीतकमी ४ मीटर रंुदीचे, सितंत्र आणि वविमागषी असतील 
असे सा्यकल माग्ग- IRC ११-२०१५ च्या वनकरांप्रमािे वनमा्गि केले जातील. 

7.2.5. रस्त्यालगत होिाऱ्या बांधकाम प्रकलपांच्या कामांमुळे िाहतुकीला खासकरून पादचारी आणि 
सा्यकलसिारांसाठी प्या्ग्यी व्यिस्ा करण्यात ्येईल. 

7.2.6. सि्ग फुटपार आणि सा्यकल माग्ग सुखस्तीत आणि सिच्छ ठेिण्यासाठी दुरुसती ि देखभाल 
का्य्गक्रम िेळोिेळी राबिण्यात ्येईल. 

7.2.7. सदर धोरिानुसार रसते संरचना, वन्योजन आणि िापराबाबत घेतलेल्या वनि्ग्यांची चचा्ग संबंमधत 
संस्ांसोबत करण्यात ्येईल. तसेच, ्या धोरिामुळे प्रभावित होिाऱ्या रस्त्यालगतच्या साि्गजवनक अरिा 
खाजगी मालमत्ताधारकांसोबत चचा्ग करण्यात ्येईल. 

7.2.8. रस्त्याचे न्याय्य िाटप (equitable distribution) करण्यासाठी औरंगाबाद महानगरपाललका 
िेळोिेळी पुढाकार घेईल. 
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7.3. ट्रॅहिक व्यवस्ापि
 

7.3.1. औरंगाबाद महानगरपाललका िाहतूक पोललसांसोबत शहरातील बलरॅक स्ॉट काढून ्त्यािर ्योग्य 
ती कारिाई करतील. 

7.3.2. औरंगाबाद महानगरपाललका सि्ग चौकात पादचारी लसगनल उभे करेल आणि पादचाऱ्यांच्या 
िाहतुकीसाठी लसगनलच्या टपप्यांमध्ये पुरेसा िेळ ठेिण्यात ्येईल. 

7.3.3. साि्गजवनक िाहतूक जलदगतीने होईल ्यासाठी लसगनल ग्ीन फेज ठरिण्यात ्येतील.

7.3.4. विविध प्रकारे होिारी शहरांतग्गत िाहतूक खासकरून पादचारी आणि सा्यकलसिारांच्या दृषीने 
सुरणषित होईल ्यासाठी िाहतूक विभाग काटेकोरपिे  वन्यमािलीची अंमलबजाििी करेल. 

7.4.  िते रीवालयांचते व्यवस्ापि

7.4.1. फेरीिाल्यांचे व्यिस्ापन करण्यासाठी औरंगाबाद शहर फेरीिाले वन्यंत्रि वन्यमािलीचा आधार 
घेण्यात ्येईल.
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7.5. पारकिंगचते व्यवस्ापि

7.5.1. पारकिंगचे व्यिस्ापन करण्यासाठी िाहतूक विभाग औरंगाबाद शहराच्या पारकिंग धोरिाचा 
आधार घेईल. 

7.6. जाहिरात आणर िोर्डिंगचते व्यवस्ापि

7.6.1. 

7.6.2. जावहरातफलकांची रचना आणि बांधिी पादचारी आणि सा्यकलसिारांना अडरळा वनमा्गि 
होिार नाही ्याची दषिता घेऊन करण्यात ्येईल. २ मीटर रंुद आणि २ मीटर उंच इतकी जागा मोकळी 
राहील अशी सो्य करण्यात ्येईल. 

7.7. भूममगत पायाभूत सुहवधा (service utility) पुरवठा सामग्ीचते 
व्यवस्ापि
7.7.1. पादचारी आणि सा्यकलसिारांना अडरळा वनमा्गि होिार नाही अशाच प्रकारे भूममगत पा्याभूत 
सुविधांच्या प्रिेशासाठी जागा (access points) वनणचित करण्यात ्येतील. ‘मरॅनहोल कवहर’ हे फुटपार 
आणि सा्यकल माग्ग इ. सुविधांच्या समपातळीिर असतील आणि ्त्यांची झाकिे आिागमनास देखभाल 
करतांना आणि सुरणषिततेसाठी बाधा ठरिार नाहीत अशी बसिली आणि डीजाईन केली जातील.   
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7.8. साव्णजहिक वाितूक

7.8.1. रस्त्याची संरचना साि्गजवनक िाहतुकीशी संलगनता राखून आणि बहूमोडल स्ानक (multi-
modal interchanges) महिून केली जाईल.

7.8.2.  बस रांबे ठराविक अंतराने, बस स्ानकांिर प्रिाशांना सुरणषितरी्त्या रांबता ्येईल आणि रस्त्यािर 
न उतरता बसमध्ये चढ-उतार करता ्येतील  बनविण्यात ्येतील अशा पद्धतीनेच फरनिंचर षिेत्रात/ पटट््यात 
उभारल्या जातील. तसेच, स्ानकाच्या मागील बाजूस पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी सु्योग्य जागा राखली 
जाईल. काही अपिादा्तमक जागा िगळता (उदाहरिार्ग-रेलिे स्ानक) बस बे बनविले जािार नाही. 

7.8.3.  बस स्ानके, रेलिे स्ानक, ररषिा रांबे अशा विविध िाहतुकीच्या प्रकारांमधून प्रिाशांना एका 
प्रकारातून दुसऱ्या प्रकारे सहज प्रिास करता ्यािा  आणि कमीत कमी अंतर चालािे लागेल ्या दृषीने 
संबंमधत जागांची रचना केली जाईल. बस स्ानकांप्यांत पोहोचतांना रसता ओलांडण्यासाठी समतल 
पादचारी क्रॉससिंगला प्राधान्य ददले जाईल. 

7.8.4.  ्योग्य दठकािी आणि ठराविक अंतरािर ररषिा स्ानके आणि नीमन साि्गजवनक िाहतूक स्ानके 
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7.7.2. बंददसत गटारे इ्त्यादींच्या माध्यमातून रस्त्यािरील पािसाळी पाण्याची व्यिस्ा केली जाईल आणि 
असे पािी फुटपार आणि सा्यकलमागा्गबाहेर काढले जाईल. तसेच, पािसाचे पािी रस्त्यािर, फुटपारिर 
आणि  सा्यकलमागा्गिर साचून न राहण्यासाठी ्त्याच्या वनचऱ्याची ्योग्य व्यिस्ा करण्यात ्येईल. 

7.7.3. भूममगत पा्याभूत सुविधांची बांधिी IRC-९८-२०११ नुसार होईल ्याची खात्री केली जाईल.  

7.7.4. निीन रस्त्यांचे बांधकाम आणि रस्त्यांचे पुनबाांधकाम करतांना इतर भूममगत पा्याभूत सुविधा 
जसे की िीज, गरॅस पाईपलाईन, इ्त्यादी गोषींसाठी तजिीज असेल ्याची खात्री केली जाईल. ्यासाठी 
कंत्राटदार आणि औरंगाबाद महानगरपाललकेमध्ये ्योग्य समनि्य प्रस्ावपत होईल ्याची खात्री केली जाईल.
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उभारण्यात ्येतील. 

7.8.5.  बस स्ानके, रेलिे स्ानक पररसरात आणि शहरातील प्रमुख दठकािांिर प्रिाशांना माग्ग शोधता 
्यािा ्यासाठी साि्गजवनक िाहतूक व्यिस्ेचे नकाशे आणि स्ानांतरच्या संधी अशाप्रकारची विविध मावहती 
दश्गििारी मावहतीफलके उभारण्यात ्येतील. 

7.8.6.  साि्गजवनक िाहतूक रांबे आणि स्ानकांच्याभोितालील प्रभाि षिेत्रात, पादचारी आणि 
सा्यकलसिारांच्या सुरणषित आणि का्य्गषिम भ्रमिशीलतेस प्राधान्य ददले जाईल.

7.8.7.  बस आणि रेलिे स्ानकांच्या ५०० मीटरच्या पररघामधील सि्ग मागाांिर विशेरतः मुख्य दठकािी 
्येिाऱ्या मागाांिर पादचाऱ्यांसाठी आकर्गक िातािरि वनमा्गि करण्यात ्येईल. 

7.8.8.  बस आणि रेलिे स्ानकांच्या पररसरात पादचारी आणि सा्यकलसिारांच्या जागा, प्रिासी 
सोडण्याच्या आणि घेण्याच्या, बस सुविधा आणि पारकिंग, इ्त्यादी जागा प्रिेशदाराजिळ मावहतीफलकाविारे 
दश्गिल्या जातील. 

7.8.9.  बस आणि रेलिे स्ानकांच्या पररसरात आणि NMT रहदारी जासत असलेल्या भागांमध्ये मुबलक 
NMT सुविधा वनमा्गि केल्या जातील.

7.8.10.  फुटपार आणि सा्यकलमाग्ग समाट्ग लसटी बसचा िापर करिाऱ्यांसाठी सुगम्य करण्यात ्येतील. 
तसेच, सषिम रसते धोरि बहूमोडल िाहतूक व्यिस्ेसाठी पूरक बनिल्या जातील ्याची सुवनणचितता 
करण्यात ्येईल.

7.8.11. शहरातील रसते प्रिासाचा पवहल्या आणि शेिटचा टपप्यांसाठी (First and last mile 
connectivity) सु्योग्य बनिण्यासाठी पा्यी चालिे आणि सा्यकल ्या दोन िाहतूक प्रकारांना प्राधान्य 
ददले जाईल. 

7.9. चौक

7.9.1. चौकांची बांधिी आणि पुनबाांधिी IRC-६५-२०१७ नुसार होईल ्याची खबरदारी औरंगाबाद 
महानगरपाललका आणि कंत्राटदार घेईल.  

7.9.2. चौकांची बांधिी आणि पुनबाांधिी करतांना NMT धारक आणि साि्गजवनक िाहतुकीला प्ररम 
प्राधान्य देण्यात ्येईल. 

7.9.3. औरंगाबाद महानगरपाललका सषिम रसते सममतीच्या लशफारसीनुसार चौकांच्या बांधिी आणि 
पुनर्गचनेचा प्राधान्यक्रम ठरिेल. हा प्राधान्यक्रम ठरितांना शहराच्या विविध भागांमधील चौकांचा अंतभा्गि 
असेल ्याची खात्री औरंगाबाद महानगरपाललका करेल.
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7.10. सट्रीट िरििंचर 
          

P

50%
OFF

7.10.1. सट्ीट फरनिंचर सषिम रस्त्यांचा एक महत्िाचा घटक आहे आणि महिूनच औरंगाबाद महानगरपाललका 
सट्ीट फरनिंचरमध्ये समाविष होिाऱ्या सि्ग गोषी शहरानुरूप, सभोितालच्या भूउप्योगानुरूप, प्या्गिरिारूप 
आणि दीघा्ग्युरी असतील ्याची काळजी घेईल. 

7.10.2. औरंगाबाद महानगरपाललका सट्ीट फरनिंचरमध्ये समाविष होिाऱ्या सि्ग गोषी वन्यममत अंतरािर 
आणि कोि्त्याच िाहतूक प्रकाराला बाधा आििार नाही ्या प्रकारे बसिेल. 

7.10.3. औरंगाबाद महानगरपाललका सट्ीट फरनिंचरमध्ये समाविष होिाऱ्या सि्ग गोषी वन्यममतपिे वनगा 
राखून ्त्या नेहमी िापरण्यासाठी आरामदा्यक आणि सुरणषित असतील ्याची काळजी घेईल. 

7.10.4. औरंगाबाद महानगरपाललका सट्ीट फरनिंचरमध्ये समाविष होिाऱ्या सि्ग गोषी जर शहरात 
वनमा्गि होिाऱ्या कचऱ्याच्या पुनिा्गपरातून (recycle) ककिंिा upcycling मधून त्यार होत असतील तर 
्त्यांना प्ररम प्राधान्य देईल. तसेच, सट्ीट फरनिंचर रस्त्यांिर बसिण्यासाठी शहरात बांधकाम षिेत्रातून वनमा्गि 
होिाऱ्या (construction & demolition waste) कचऱ्याचा िापर करण्यास प्राधान्य देईल. औरंगाबाद 
महानगरपाललकेचा घन कचरा व्यिस्ापन विभाग ्यासाठी काम बघेल. 

7.11. रसतते सुरक्षा

7.11.1. चौक आणि रसते ओलंडण्याच्या सि्ग दठकािी (लसगनल ि दुभाजक असलेले ककिंिा नसलेले ) 
वकमान ३ मीटर रंुदी इतकी जागा पादचाऱ्यांसाठी राखून ठेिली जाईल आणि अशी रंुदी िाढिण्यासाठी 
पादचाऱ्यांची िाढती संख्या लषिात घेतली जाईल. 

7.11.2. पादचाऱ्यांसाठी रसता ओलांडण्याच्या जागा फुटपारच्या पातळीिर उचलून फुटपारला समतल 
केल्या जातील आणि िाहनांसाठी ररॅम्प बनिले जातील. िाहतुकीची गती कमी करण्यासाठी ररॅम्पचा उतार 
कमीतकमी १:४ ठेिला जाईल. 
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7.11.3. रसते दुभाजकाची रंुदी कमीत कमी १ मीटर ठेिली जाईल आणि पादचाऱ्यांस एक टपप्यात ५.५. 
मीटरपेषिा जासत िाहनांची मारगिंका ओलांडािी लागिार नाही ्याची काळजी घेतली जाईल. 

7.11.4. पादचाऱ्यांना अडरळा आििारी सि्ग प्रकारची railing काढली जाईल आणि ्त्यांचा िापर 
जागेनुरूपच केला जाईल. 

7.11.5.  पादचारी क्रॉससिंगमध्ये पा्यऱ्या नसतील ्याची दषिता पाळली जाईल आणि गरज िाटल्यास 
ररॅम्पचा िापर करण्यात ्येईल. पादचारी क्रॉससिंगच्या दठकािी प्रतीषिा षिेत्राची(pedestrian refuge) सो्य 
केली जाईल. रसते ओलांडण्याचे अंतर कमी करण्यासाठी पारकिंग पट्ट्यात बलब आउट बनिले जातील. 

7.11.6.  रसता ओलंडण्याचे अंतर कमी करून, मोटार िाहनांची गती कमी करून, लसगनल चक्र सुलभ 
करून ककिंिा इतर मागाांनी सुरणषितपिे रसता ओलंडता आला पावहजे ्यासाठी रस्त्यांचे पुनरनिंमा्गि केले 
जाईल. 

7.11.7.  रेलिे ककिंिा साि्गजवनक िाहतूक टरमिंनल पादचारी पूलांना मुख्य स्ानांसाह जोडण्यासाठी 
‘सका्यिॉक’ त्यार केले जाऊ शकतील परंतु असे करतांना पादचाऱ्यांच्या मूलभूत सुविधांमध्ये तडजोड 
केली जािार नाही. असे ‘सका्यिॉक’ बांधतांना रस्त्याच्या पातळीिरील पादचारी क्रॉससिंगमध्येसुद्धा सुधारिा 
केली जाईल. 

7.11.8.  रस्त्याच्या खाजगी िाहनांच्या मागाांची रचना साि्गजवनक िाहतुकीची का्य्गषिम गवतशीलता 
राखली जाईल आणि खासगी िाहनांचा िेग मध्यम राखला जाईल अशा पद्धतीने केला जाईल. 

7.11.9.  रस्त्याची संरचना करतांना जागा ्या प्राधान्यक्रमात ददली जाईल: पा्यी चालिारे, सा्यकल 
चालििारे, झाडे, साि्गजवनक िाहतूक, फेरीिाले आणि शेिटी खाजगी िाहने

7.11.10.  मोटार िाहनांचा िेग कमी करण्यासाठी िाहनांच्या मारगिंकेची रंुदी म्या्गददत ठेििे आणि 
ठराविक अंतराने गवतरोधक बसिण्यासारख्या उपा्यांनी केला जाईल. 

7.11.11.  नागररकांना आपल्या भागातील रस्त्यांचा अवतररक्त िापर मोटार गाडांऐिजी पादचारी ककिंिा 
सा्यकल मागाांसाठी िाढवििे सुकर वहािे ्यासाठी विविध सोप्या उपा्यांची आणि पद्धतींची मावहती/्यादी 
पुरिण्यात ्येईल. 

7.11.12.  एकेरी िाहन माग्ग ठरितांना समाट्गलसटी बस आणि फुटपारला प्राधान्य ददले जाईल आणि 
्त्यानंतर एकेरी िाहन िाहन माग्ग ठरिले जातील. तसेच, सि्ग एकेरी िाहन मागाांिर पादचारी आणि 
सा्यकलच्या दुहेरी िाहतुकीस परिानगी असेल. 

7.11.13.  शहरातील रसते खासगी िाहनांच्या िाहतुकीस प्रवतबंमधत करून फक्त NMT धारकांच्या 
िापरासाठी  वनणचित करण्यासाठी सि्ग भागधारकांसोबत चचा्ग केली जाईल.  हा वनि्ग्य तांवत्रक आधाराने 
आणि सि्ग भागधारकांसोबत समनि्याने घेतला जाईल. ्यासाठी खालील रस्त्यांना प्राधान्य ददले जाईल: 
शाळा असलेले रसते, ऐवतहालसक आणि सांसकृवतक दठकािे, प्रमुख बाजारपेठा, इ्त्यादी.
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7.12. पथददवते

7.12.1. परददव्यांची संरचना शहराच्या ओळखीला साधम्य्ग साधिारी असतील आणि रस्त्याच्या इतर 
घटकांसह ्त्यांचे समनि्य साधले जाईल. परददिे आणि ्त्यांचे व्यिस्ापन ब्यूरो ऑफ एनजषी एवफशीएनसीने 
त्यार केलेल्या माग्गदश्गक तत्िांना अनुसरून असतील.   

7.12.2. परददव्यांमध्ये ्योग्य अंतर,  ऊंची आणि ्योग्य मानांकिाचा उजळपिा असेल ्याची दषिता 
घेतली जाईल.  

7.12.3. रस्त्यालगत कोि्त्याही प्रकारचे गुनहे होऊ न्ये ्यासाठी उत्तम प्रकाशव्यिस्ा असिारे परददिे 
बसिण्यात ्येतील.  विशेरतः उद्याने ककिंिा ररक्त जागांच्या कंुपिानजीक, फूत ओवहर वरिज, इ्त्यादी दठकािी 
्योग्य प्रकाशव्यिस्ा असेल ्याची खात्री केली जाईल. तसेच, झाडांच्या फांद्या अरिा इतर कोि्त्याही 
कारिांमुळे प्रकाशास अडरळा ्येिार नाही ्याची दषिता घेतली जाईल. 

7.12.4. पादचारी आणि सा्यकलसिारांच्या भ्रमिलशलतेत अडरळा ्येऊ न्ये ्याकररता कमीत कमी २ 
मीटर रंुदीचा ‘पादचारी पट्ा’ सोडून उि्गररत जागेतच परददिे, जावहरातींचे परॅनल, ्यूदटलीटी बॉकस, इ्त्यादी 
बसिले जातील. 

7.12.5. परददिे ्योग्यप्रकारे का्य्गरत राहण्यासाठी वन्यममत देखभाल, बदली ि साफसफाई ठेिण्यात 
्येईल. 

P

BOOKS

BOOKS

50%
OFF

पादचारी भाग/ 
पट्ा

फरनिंचर 
भाग/ पट्ा

पारकिंग 
भाग/ पट्ा

िाहतूक 
माग्ग

इमार्ीचा 
दशमानी भाग/ 
पट्ा
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P

BOOKS

BOOKS

50%
OFF

 नवकसनशीि देशांमध्े शहरा्ीि संरणक्ष् सा्कि माग्व हे एक शलक्शािी 
प््ीक आहे, जे दश्वनव्े की $30 सा्किवरीि नागररक $30,000 नकम्ीच्ा 
वाहनामधीि नागररकाएवढाच महत्वाचा आहे.

 - एनररके पेन् ािोसा िोनद्यानो, बोगोटा शहराचे माजी महापौर

"

"
"

िाहतूक 
माग्ग

बस रांबा सा्यकल 
माग्ग  

परददिे  रस्त्यािरील 
िृषि

मालमत्ता 
सीमारेखा   

7.13. िररत आणर पया्णवररपूरक रसतते

7.13.1. टाऊन अँड कंट्ी पलरॅकनिंग ऑग्गनाझेशनने २०१४ साली प्रकालशत केलेल्या अब्गन ग्ीकनिंग माग्गदश्गक 
तत्िांचा िापर रस्त्यालगतच्या आणि चौकातल्या वहरिळीसाठी (Landscaping) आणि फुटपार ि सा्यकल 
मागाांिर सािलीसाठी िृषिारोपिासाठी केला जाईल. 

7.13.2. झाडांच्या फांद्यामुळे दृमषषिेपात आणि सुरषिेस कोिताही अडरळा ्येिार नाही अशाप्रकारे 
झाडांची वनगा राखण्यात ्येईल. 

7.13.3. रस्त्यालगत असिाऱ्या झाडांच्या मुळांना इजा पोहोचू न्ये ्यासाठी बुंध्यालगत शक्य वततके 
प्रशसत खडे् अरिा पार बनिले जातील. तसेच, आधुवनक परिृषि व्यिस्ापन तंत्र िापरले जाईल.

7.13.4. रस्त्यांची आणि फुटपारची वनरमिंती शहराच्या भूजल पातळीत िाढ होईल अशापद्धतीने करण्यात 
्येईल. ्यासाठी विशेर बांधकाम पद्धती आणि सावह्त्याचा िापर करण्यात ्येईल.  
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50%
OFF

पादचारी भाग/ 
पट्ा

फरनिंचर 
भाग/ पट्ा

िाहतूक 
माग्ग

इमार्ीचा 
दशमानी भाग/ 
पट्ा

इमार्ीचा दशमानी् पट्ा / Frontage Zone  
हा भाग कंपाउंड वॉलला लागून नकमान ०. ५मी आणण व्यावसाध्क क्षतेत्रा् 
नकमान १मी इ्का असावा. (IRC :१०३-२०२२)   

 
पादचारी मागमा  
हा भाग चालण्ासाठी आणण अड्ळानवरनह् असणते अननरवा्मा आहते.  
ह्ाची नकमान रंदरी २मी असावी जतेणतेकरून २ नफरत्ा-खुच्ामा (्हील चतेअर) 
आजूबाजूनते जाणते शक् असतेल आणण पूणमापणते अड्ळानवरनह् असतेल.
 (IRC :१०३-२०२२)   
 
फरनथिचर िोन / मललर ्ुठरसलररी िोन  
मॅनहोल , चेंबर, वृक्ष, बेंच, नवजतेचते खांब, लाईर पोल, कचरापतेररी, डीपी बॉकस 
इत्ादरी गोष्ी ज्ा चालण्ा् अड्ळते आणू शक्ा् त्ा फरनथिचर िोन मध्ते 
असाव्या्, चालण्ाच्ा मागामा् नाही. (IRC :१०३-२०२२)
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50%
OFF

िाहतूक 
माग्ग

जावहरात
फलक

सा्यकल 
माग्ग  

रस्त्यािरील 
िृषि

रस्त्या च्या कडेला 
लागून बाग/ मोकळी 
जागा

50%
OFF

50%
OFF

इमार्ीचा दशमानी भाग/ 
पट्ा नकमान १मी

+

+

+

+

=

=इमार्ीचा दशमानी भाग/ 
पट्ा नकमान १मी

व्य
ात्

स
ामय

क
 क्ष

तेरि
गद

दी अ
स

ल
तेलय

ा ब
ाज

ार
पतेठ

ा

पादचारी मागमा 
नकमान २.५ मी 

पादचारी मागमा 
नकमान ४मी 

फरनथिचर िोन 
नकमान १.५ मी 

नकमान ५ मी 

नकमान ६.५ मी फरनथिचर िोन 
नकमान १.५ मी DRAFT
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8. सक्षम रस्यांचते जाळते

औरंगाबाद महानगरपासलका शहरा् असणाऱ्ा नवनवध नवकास प्राधधकारणांना त्ांच्ा अखत्ारी् 
्तेणाऱ्ा रसत्ांना सक्षम रस्ते बनवण्ासाठी आणण सक्षम रसत्ांचते एकीकृ् जाळते उभते करण्ासाठी आणण 
एकत्र ्तेऊन सक्षम रस्ते धोरणाची उठदिष्ते साध् करण्ासाठी आवाहन कर्ते. 

8.1. सक्षम रस्यांचते जाळते बिवणयाचा प्राधानयरिम 

8.1.1. शहरातील प्रमुख ऐवतहालसक िारसे, महत्िाची सरकारी का्या्गल्ये, शाळा, प्रमुख साि्गजवनक 
उद्याने आणि मैदाने  जोडिारे प्रमुख रसते (mobility corridor)

8.1.2. िरील प्रमुख रस्त्यांना जोडिारे आणि साि्गजवनक आणि नीमन-साि्गजवनक िाहतूक व्यिस्ा 
मोठ्ा प्रमािात असिारे रसते (arterial and sub-arterial roads)

8.1.3. नागरी िसाहती जोडिारे रसते (collector streets)

8.2. हवसततृत जाळते

8.2.1. पा्यी चालण्यासाठी आणि सा्यकल चालिण्यासाठी सषिम रस्त्यांचे विसतृत जाळे औरंगाबाद 
महानगरपाललका इतर विकास प्रामधकारिांसोबत बनिेल. पादचारी मागाांचे जाळे कमीतकमी ८० पादचारी 
प्रवत चौक प्रवत चौरस वकलोमीटर तर सा्यकल मागाांचे जाळे कमीतकमी ३५० मीटर प्रवत सा्यकल प्रवत 
चौरस वकलोमीटर असेल ्याची खात्री केली जाईल. 

8.2.2. दोन प्रमुख गंतव्य स्ानांमध्ये जर शहरातील उद्याने, सरकारी का्या्गल्ये, ऐवतहालसक िारसे 
्येत असतील आणि ्त्यामधले अंतर कमी असल्यास पादचारी आणि सा्यकलसिारांच्या सुविधेसाठी मुक्त 
प्रिेशाची सुविधा देण्यात ्येईल. 

8.2.3. कल-डी-सरॅक रसते बांधिीिर प्रवतबंध घालण्यात ्येईल. सि्ग नागररकांचा खासकरून पादचाऱ्यांना 
कमीत कमी अंतर कापािे लागेल ्या दृषीने सषिम रस्त्यांचे जाळे वनमा्गि केले जाईल. 

8.2.4. सि्ग निीन बांधकाम आणि पुनरििंकास कामे करतांना बलॉक आकार म्या्गददत ठेिण्यात ्येईल 
जेिेकरून बलॉकची लांबी १५० मीटरपेषिा जासत नसेल.
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9. पररसंस्ा तनयमात्ली 

महानगरपासलकते च्ा सवमा इमार्ी आणण मालमत्ा पादचारीसनतेही अस्ील ् ाची काळजी औरंगाबाद 
महानगरपासलका घतेईल. ् सतेच, इ्र संबंधध् संसांनाही त्ासंबंधी आवाहन कते लते जाईल. औरंगाबादच्ा 
प्रस्ानव् नवकास आराखडा आणण नवकास नन्ंत्रण नन्मावलरीच्ा कागदपत्रांमध्तेही खालरील पररसंसा 
नन्मावलरीचा समावतेश करण्ा् ्तेईल:

9.1. हियमावलरी

9.1.1. कमीतकमी ७५% इमारतींमध्ये फं्ट सेट बरॅक हा सवक्र्य आणि सुरणषित पादचारी षिेत्र वनमा्गि 
करिारा असािा. खुली प्रिेशविारे, पारदश्गक तािदाने (खखडक्या, इ्त्यादी.) ्यामाफ्ग त हे साध्य करता ्येईल. 

9.1.2. उपहारगृहे, सटोअरफं्टस आणि रवहिासी असलेल्या घरांचा प्रिेशविारांचा ्या वन्यमािलीत समािेश 
असू शकतो. दुकानांची आणि इमारतींची रस्त्याच्या दश्गनी भागांची संख्या सरासरी प्रवत १०० मीटर आणि 
कमीतकमी ५ इतकी असािी. 

9.1.3. खाजगी इमारती रस्त्यांना सामोऱ्या असतील तर वकमान ‘वबल्ड-टू-लाइन’ प्रमािे ्त्या बांधल्या 
जाव्यात. 

9.1.4. व्यािसाम्यक इमारतींसाठी ‘वबल्ड-टू-लाइन’ पाळले जािे. वनिासी इमारतींसाठी जासतीत जासत 
सेटबरॅक ३ मीटर असािा. इमारतींचा कमीतकमी ४०% भाग हा ‘वबल्ड-टू-लाइन’ असािा. 

9.1.5. वनिासी इमारतींच्या सीमाभभिंती ३०० मममीच्या उंचीिर पारदश्गक असतील ्याची खात्री केली 
जाईल.      DRAFT
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10. जनजागृ्ी

औरंगाबाद महानगरपासलका शहरा् असणाऱ्ा नवनवध नवकास प्राधधकारणांना त्ांच्ा औरंगाबाद 
महानगरपासलका आणण औरंगाबाद वाह्ूक पोसलस ्ांच्ा सं्ुक्त नवद्मानते सक्षम रस्ते धोरणाचते फा्दते, 
गरज आणण उप्ुक्त्तेसाठी जनजागृ्ी आणण मानह्ी अणभ्ान राबवलते जाईल. कें द् आणण राज् 
सरकारच्ा उपक्रमांसोब्सुद्ा जनजागृ्ी कते लरी जाईल आणण त्ासाठी सवमा्ोपरी पाठबळ धमळवलते 
जाईल.
 

10.1. जिजागतृती आणर माहिती अणभयाि

10.1.1. औरंगाबाद महानगरपाललका दरिरषी एक ददिस सषिम रसते धोरि ददिस महिून साजरा करेल. 

10.1.2. औरंगाबाद महानगरपाललका ्या धोरिाची उदद्दषे साध्य करण्यासाठी स्ावनक व्यापारी 
महासंघासोबत, स्ावनक नागरी संघटनांसोबत अणभनि उपक्रम राबिेल, जे खालीलप्रकारे असू शकतात:

 ● विविध िृत्तपत्रांचे पतक्रर, स््रविक आणि लोकवरिय सम्रज म्रधयम्रांचे रिविविधी, रेविओ जॉकी 
आणि वििेदक य्रांस्रठी क्रय्यश्रळ्र     

 ● NMT अरिा साि्गजवनक िाहतूक प्रकाराने ्येिाऱ्या कम्गचाऱ्यांना आणि ग्ाहकांना  
प्रो्तसाहानपर बषिीस/सिलत/ सूट देिे

 ● कम्गचा्याांना छोट्ा कामांसाठी ककिंिा प्रिासासाठी सा्यकल पुरििे

 ● सा्यकल दुरुसतीसाठी िेगिेगळ्या गोषींचा पुरिठा करिे आणि सा्यकल दुरुसती स्ानके 
उभी करिे.  

 ● कम्गचा्याांना सा्यकलसंबंधी असलेली सि्ग  कौशल्ये लशकिण्यासाठी  प्रलशषिि देिे. ्यासाठी 
स्ावनक सा्यकल संघांसोबत का्य्गक्रम आ्योजजत करिे

 ● स्ावनक मालिाहतूक करिाऱ्या सेिांसाठी सा्यकलचा िापर करिे 

 ● स्ावनक सा्यकल संघांसोबत सा्यकल ररॅली, का्य्गशाळा इ्त्यादी आ्योजजत करिे

 ● सा्यकलिर ्येिाऱ्या कम्गचाऱ्यांसाठी कपडे बदलण्यासाठी आणि शॉिरची सुविधा उपलब्ध 
करून देिे. 
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10. जनजागृ्ी 11.  धोरणाचया अंमलबजात्णीसाठी 
आर्थिक ्र्ुदी

औरंगाबाद महानगरपासलका अ्मासंकलपामध्ते नागरी वाह्ूक ्ा शीरमाकाखालरी सावमाजननक 
वाह्ूक, सक्षम रस्ते बांधणी व दतेखभाल आणण हरर् ननधी ्ा ्ीन गोष्ी एकनत्र् करतेल. ्सतेच, सदर 
धोरण अंगीकारल्ानं्र औरंगाबाद महानगरपासलका सक्षम रस्ते बांधणी आणण दतेखभालरीसाठी आर्थिक 
्र्ुदरीमध्ते दरवरवी उत्रोत्र वाढ कर् जाईल.  

 ● कें रि आणि राज्य सरकारच्या विविध ्योजनांमधून ममळालेला वनधी 

 ● आंतरराष्टी्य संस्ांकडून वनधी ऋिरूपात ममळालेला वनधी . 

 ● जजलहा वन्योजन सममवतमधूनआलेला वनधी

 ● खासदार आणि आमदार स्ावनक विकास वनधींमधून दरिरषी काही ठराविक रककम 

 ● पारकिंग शुलकातून ममळालेला महसूल

 ● जावहरातींमधून आलेला महसूल महसूल

 ● काब्गन के्रवडटच्या विक्रीतून आलेला ठराविक महसूल

 ● निीन ्येिाऱ्या िाहनांच्या खरेदीनुसार ्त्यािर लािलेला कररूपी वनधी 

 ● CSR ्योजनेतून उभा केलेला वनधी  
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12.  प्रग्ीचते मूलयमापन

औरंगाबाद महानगरपासलका धोरणाच्ा प्रग्ीचते मूल्मापन खालरील ननददेशकांना अनुसरून करतेल: 

 ● पादचारी आणि सा्यकलसिारांच्या संख्येत िाढ

 ● पादचारी आणि सा्यकलसिारांच्या अपघातात घट 

 ● फुटपार आणि सा्यकल मागा्गचा विसतार

 ● साि्गजवनक िाहतूक व्यिस्ेच्या उप्योगात िाढ

हते्ू
१५ वर्षांचे ध्े् ग्षठण््षस्षठी

ध्े् नि्ोजि

पादचाऱ्ांसाठी 
पा्ािू् सुनवधा 
सुधारणे

शहरा्ील ५०% 
वाह्ूक, पा्ी ककंवा 
सा्कलने वहावी आणण 
हा स्र का्म ठेवण्ा् 
्ेईल
साव्वजननक वाह्ुकीचा 
नहससा ५०% इ्का 
असेल. 

१२ मीटर ककंवा त्ापेक्षा रंुद  (ROW) असलेल्ा सव्व 
रसत्ांवर IRC १०३ (2012 अरवा त्ानं्रचे) आणण 
IRC:SP: ११७-२०१८च्ा अनुषंगाने  फुटपारची 
बांधणी आणण पुनबाांधणी होईल. 
१००% रस्े पादचाऱ्ांसाठी  सुरणक्ष्, सुगम् आणण 
आरामदा्क केले जा्ील.
वषाां्ील नकमान ३५० ददवस कें द्ी् प्दूषण नन्ंतण 
मंडळाच्ा व्ापक हवा गुणवत्ा ननकषांची पू््व्ा 
करेल ककंवा त्ापेक्षा अधधक दजा्व राखले जाईल. 

सा्कलींसाठी 
पा्ािू् सुनवधा 
सुधारणे

खाजगी मोटार 
वाहनांचे वहीकेटी 
(VkT) सद्यस्थि्ी्ील 
पा्ळीपेक्षा  20% इ्के 
कमी करणे 

१००% रस्े सा्कलसवारांसाठी सुरणक्ष् केले 
जा्ील. ्ासाठी सा्कल माग्व व रहदारीचा वेग कमी 
करण्ासाठी उपा््ोजना केल्ा जा्ील जेणेकरून 
रसत्ावरील सव्व वापरक्ते सुरणक्ष्पणे रस्ा वापरू 
शक्ील
रसत्ावर प्त्ेक १०० मीटर वर नवनामूल् ‘सा्कल 
वाहन्ळ’ नवकलस् केले जा्ील. 
नवकास नन्ंतण नन्मावलीद्ारे सव्व इमार्ींमध्े 
सा्कल पारकंग असणे बंधनकारक केले जाईल. 
्सेच ्े इमार्ींच्ा प्वेशद्ारापासून जास्ी्जास् 
१०० मीटर वर असेल.
प्त्ेक एक लाख लोकसंख्ेमागे नकमान २०० 
सा्कल ्ाप्माणे साव्वजननक सा्कल सुनवधा 
नवकलस् करण्ा् ्ेईल.

साव्वजननक 
वाह्ुकीचा आवाका 
वाढनवणे

दर लाख लोकसंख्ेमध्े 
१० ककंवा त्ाहून कमी 
रस्े अपघा्

शहरा्ील कमी्कमी ८०% लोकसंख्ा समाट्व लसटी 
बस रांब् ांच्ा  ४०० मीटर ककंवा कमी अं्रावर 
असेल 
्ाशी १२ बसेस ककंवा त्ाहून अधधक वारंवारर्ा 
असेल.
१००%  समाट्वलसटी बस रांबे आणण थिानके सुगम् 
अस्ील 

रस्े साव्वजननक 
आणण सांसकृन्क 
कें दे् बनवणे 
(Placemaking)

पादचाऱ्ांची वद्वळ 
असणाऱ्ा सव्व रसत्ांवर 
पादचारी पलाझा बांधणे.
महत्वाच्ा बाजार 
बाजारपेठांचे सव्व रस्े 
संपूण्व पादचारी करणे

१२ मीटर ककंवा त्ापेक्षा रंुद  (NMT) असलेल्ा 
सव्व रसत्ांवर पादचारी आणण सा्कलसवारांसाठी 
आकष्वक, आनंददा्ी आणण आरामदा्क 
सोईसुनवधा ननमा्वण करणे.
सव्व रसत्ालग्च्ा मोकळ्ा आणण साव्वजननक जागा 
सव्व व्ोगटांसाठी सव्वसमावेशक, आकष्वक आणण 
प्ा्ववरणपुरकरीत्ा नवकलस् करणे. 
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हते्ू
१५ वर्षांचे ध्े् ग्षठण््षस्षठी

ध्े् नि्ोजि

पादचाऱ्ांसाठी 
पा्ािू् सुनवधा 
सुधारणे

शहरा्ील ५०% 
वाह्ूक, पा्ी ककंवा 
सा्कलने वहावी आणण 
हा स्र का्म ठेवण्ा् 
्ेईल
साव्वजननक वाह्ुकीचा 
नहससा ५०% इ्का 
असेल. 

१२ मीटर ककंवा त्ापेक्षा रंुद  (ROW) असलेल्ा सव्व 
रसत्ांवर IRC १०३ (2012 अरवा त्ानं्रचे) आणण 
IRC:SP: ११७-२०१८च्ा अनुषंगाने  फुटपारची 
बांधणी आणण पुनबाांधणी होईल. 
१००% रस्े पादचाऱ्ांसाठी  सुरणक्ष्, सुगम् आणण 
आरामदा्क केले जा्ील.
वषाां्ील नकमान ३५० ददवस कें द्ी् प्दूषण नन्ंतण 
मंडळाच्ा व्ापक हवा गुणवत्ा ननकषांची पू््व्ा 
करेल ककंवा त्ापेक्षा अधधक दजा्व राखले जाईल. 

सा्कलींसाठी 
पा्ािू् सुनवधा 
सुधारणे

खाजगी मोटार 
वाहनांचे वहीकेटी 
(VkT) सद्यस्थि्ी्ील 
पा्ळीपेक्षा  20% इ्के 
कमी करणे 

१००% रस्े सा्कलसवारांसाठी सुरणक्ष् केले 
जा्ील. ्ासाठी सा्कल माग्व व रहदारीचा वेग कमी 
करण्ासाठी उपा््ोजना केल्ा जा्ील जेणेकरून 
रसत्ावरील सव्व वापरक्ते सुरणक्ष्पणे रस्ा वापरू 
शक्ील
रसत्ावर प्त्ेक १०० मीटर वर नवनामूल् ‘सा्कल 
वाहन्ळ’ नवकलस् केले जा्ील. 
नवकास नन्ंतण नन्मावलीद्ारे सव्व इमार्ींमध्े 
सा्कल पारकंग असणे बंधनकारक केले जाईल. 
्सेच ्े इमार्ींच्ा प्वेशद्ारापासून जास्ी्जास् 
१०० मीटर वर असेल.
प्त्ेक एक लाख लोकसंख्ेमागे नकमान २०० 
सा्कल ्ाप्माणे साव्वजननक सा्कल सुनवधा 
नवकलस् करण्ा् ्ेईल.

साव्वजननक 
वाह्ुकीचा आवाका 
वाढनवणे

दर लाख लोकसंख्ेमध्े 
१० ककंवा त्ाहून कमी 
रस्े अपघा्

शहरा्ील कमी्कमी ८०% लोकसंख्ा समाट्व लसटी 
बस रांब् ांच्ा  ४०० मीटर ककंवा कमी अं्रावर 
असेल 
्ाशी १२ बसेस ककंवा त्ाहून अधधक वारंवारर्ा 
असेल.
१००%  समाट्वलसटी बस रांबे आणण थिानके सुगम् 
अस्ील 

रस्े साव्वजननक 
आणण सांसकृन्क 
कें दे् बनवणे 
(Placemaking)

पादचाऱ्ांची वद्वळ 
असणाऱ्ा सव्व रसत्ांवर 
पादचारी पलाझा बांधणे.
महत्वाच्ा बाजार 
बाजारपेठांचे सव्व रस्े 
संपूण्व पादचारी करणे

१२ मीटर ककंवा त्ापेक्षा रंुद  (NMT) असलेल्ा 
सव्व रसत्ांवर पादचारी आणण सा्कलसवारांसाठी 
आकष्वक, आनंददा्ी आणण आरामदा्क 
सोईसुनवधा ननमा्वण करणे.
सव्व रसत्ालग्च्ा मोकळ्ा आणण साव्वजननक जागा 
सव्व व्ोगटांसाठी सव्वसमावेशक, आकष्वक आणण 
प्ा्ववरणपुरकरीत्ा नवकलस् करणे. 

्क्ा क्र. 2
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५ वर्षांचे ध्े् ग्षठण््षस्षठी

ध्े् नि्ोजि

 ● अंन्म ध्े्ाच्ा नकमान 25% उददिष्ट गाठले 
जाईल. 

 ● सव्व वाह्ूक फेऱ्ांमध्े प्ा्ववरणसनेही 
वाह्ुकीचा वाटा 3०% असेल. 

 ● सव्व मोटारगाड्ांद्ारे होणाऱ्ा फेऱ्ांमध्े 
साव्वजननक वाह्ूकीचा वाटा 3०% असेल.  

१२ मीटर ककंवा त्ाहून अधधक रंुदी असलेल्ा 
कमी्कमी २५% रसत्ांवर पदपर अस्ील. 
फुटपारचे जाळे वाढनवणे
शाश्व् वाहनांचा वाढ्ा वापर (चालणे, सा्कली 
आणण साव्वजननक वाह्ूक)

 ● खाजगी मोटार वाहनांद्ारे वहीकेटी हे आधार रेखा 
वषाांच्ा पा्ळीपेक्षा १५ - २०%ककंवा त्ापेक्षा 
कमी असेल.

अंन्म ध्े्ाचे नकमान २५% गाठले जाईल.  

 ● अंन्म ध्े्ाचे नकमान २५% गाठले जाईल अंन्म ध्े्ाचे नकमान २५% गाठले जाईल.  

 ● अंन्म ध्े्ाचे नकमान २५% गाठले जाईल अंन्म ध्े्ाचे नकमान २५% गाठले जाईल.  

१० वर्षांचे ध्े् ग्षठण््षस्षठी

ध्े् नि्ोजि

 ● अंन्म ध्े्ाच्ा नकमान ८०%  उददिष्ट गाठले 
जाईल. 

 ● सव्व वाह्ूक फेऱ्ांमध्े प्ा्ववरणसनेही 
वाह्ुकीचा वाटा ४०% असेल. 

 ● सव्व मोटारगाड्ांद्ारे होणाऱ्ा फेऱ्ांमध्े 
साव्वजननक वाह्ूकीचा वाटा ४०% असेल.  

१२ मीटर ककंवा त्ाहून अधधक रंुदी असलेल्ा 
कमी्कमी ७५% रसत्ांवर पदपर अस्ील.

 ● खाजगी मोटार वाहनांद्ारे होणारे Vehicle 
Kilometers Travelled (वहीकेटी) 5 आणण 15 
वषाांच्ा पा्ळीपैकी मोठ्ा आकड्ाइ्के ककंवा 
त्ापेक्षा कमी ठेवली जाईल.

अंन्म ध्े्ाचे नकमान ७५% गाठले जाईल.

 ● अंन्म ध्े्ाचे नकमान ७५%गाठले जाईल. अंन्म ध्े्ाचे नकमान ७५% गाठले जाईल. 

 ● अंन्म ध्े्ाचे नकमान ७५%गाठले जाईल. अंन्म ध्े्ाचे नकमान ७५% गाठले जाईल. 

्क्ा क्र. 3
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१० वर्षांचे ध्े् ग्षठण््षस्षठी

ध्े् नि्ोजि

 ● अंन्म ध्े्ाच्ा नकमान ८०%  उददिष्ट गाठले 
जाईल. 

 ● सव्व वाह्ूक फेऱ्ांमध्े प्ा्ववरणसनेही 
वाह्ुकीचा वाटा ४०% असेल. 

 ● सव्व मोटारगाड्ांद्ारे होणाऱ्ा फेऱ्ांमध्े 
साव्वजननक वाह्ूकीचा वाटा ४०% असेल.  

१२ मीटर ककंवा त्ाहून अधधक रंुदी असलेल्ा 
कमी्कमी ७५% रसत्ांवर पदपर अस्ील.

 ● खाजगी मोटार वाहनांद्ारे होणारे Vehicle 
Kilometers Travelled (वहीकेटी) 5 आणण 15 
वषाांच्ा पा्ळीपैकी मोठ्ा आकड्ाइ्के ककंवा 
त्ापेक्षा कमी ठेवली जाईल.

अंन्म ध्े्ाचे नकमान ७५% गाठले जाईल.

 ● अंन्म ध्े्ाचे नकमान ७५%गाठले जाईल. अंन्म ध्े्ाचे नकमान ७५% गाठले जाईल. 

 ● अंन्म ध्े्ाचे नकमान ७५%गाठले जाईल. अंन्म ध्े्ाचे नकमान ७५% गाठले जाईल. 

्क्ा क्र. 4
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13.  संरचना काय्गपधद्ी

खालरील बाबटींचते सवदेक्षण:

 ● NMT धारकांची संख्या 
 ● रस्त्याचा प्रकार 
 ● सभोितालचा भ-ूउप्योग 
 ● पा्याभूत सुविधा 

औरंगाबाद रस्ते संरचना नन्मावलरीला 
धरून कते लतेलरी संरचना 

्पशीलवार संरचना  
अंमलबाजवणीचते रपपते
(Tender documents)

संरचना प्रस्ु्ी

संरचनतेची प्रा्ोनगक चाचणी 

1

4

2

3

1

4

2

3

तपशीििार संरचना 

Detailed Design

तपासिी ि मंजूरी 

Review and Approval

प्रा्योवगक त्तिािर संरचना कमी 
अंतरािर तपासून पाहिे 

Testing of Pilot stretch with 
tactical measures

प्रा्योवगक संरचना 

Concept Design

सद्यखस्तीचा आढािा 
 

Review of Existing Conditions

5
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1

4

2

3

टेंडर 

(Tendering)

आ्युक्त, महापौर आणि स्ा्यी 
सममवत 

(Commissioner, Mayor & 
Standing committee)

सषिम रसते सममवत आणि मुख्य 
अणभ्यंता 

(Healthy Streets Committee & 
Chief engineer)

झोन अणभ्यंता 
 

(Zone head (Executive 
engineer))

14.  संरचना मंजूरी काय्गपधद्ी
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महत्त्ाचया व्याखया

 ● NMT: मानिी्य शलक्तने होिारे िाहतुकीचे प्या्ग्य जसे की पा्यी चालिे, सा्यकल चालििे, 
सा्यकल ररषिा, हातगाडी, इ्त्यादी. 

 ● सषिम रसते: सषिम रसते महिजे असे रसते जे सि्ग प्रकारच्या िाहतुक प्रकारांना सुरणषितता, 
आरामदा्यकपिा आणि सुगम्यता प्रदान करतात. 

 ● साि्गजवनक िाहतूक: समाट्ग लसटी बस 

 ● Intermediate public transport (IPT) : काळी-वपिळी ररषिा

 ● मालिाहतूक: शहरातील अर्गव्यिस्ेसाठी लागिाऱ्या कचच्या, पकक्या ककिंिा विक्री्योग्य मालाची 
िाहतूक

 ● TCPO: Town and Country Planning Organization

 ● इमारतीचा दश्गनी भाग/पट्ा/षिेत्र: पादचारी आणि रस्त्याच्या कडेिरच्यामध्ये असलेला भाग 

 ● पादचारी भाग/पट्ा/षिेत्र : पा्यी चालिाऱ्यांसाठी अखंड आणि अडरळाविरवहत असलेला भाग

 ● गंभीर दुघ्गटना स्ळे: सतत अपघात होण्यासाठी कुप्रलसद्ध असिारे रसते ककिंिा जागा

 ● रस्त्यािरची सुरषिा दृषी (Eyes on the street): रस्त्यािर चालिाऱ्या वनरनीराळ्या उपक्रमांमुळे 
रस्त्यािर वनमा्गि होिारी सुरणषितता ककिंिा सुरषिेची भािना

 ● बहूमोडल िाहतूक व्यिस्ा (Multi-modal transport system): अशी व्यिस्ा जी विविध 
िाहतूक प्रकारांना एकत्र आिते. 

 ● सट्ीट फरनिंचर: उदाहरिार्ग लसमेंटचे बेंच, कचरापेट्ा, इ्त्यादी. 
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 ● Traffic calming: ट्रॅवफक काममिंग महिजे रस्त्यांिर िाहनांची गती वन्यंवत्रत ठेिण्याच्यादृषीने केलेले 
उपा्य.

  
 ● Chicane parking: एक विशेर प्रकारचा पारकिंग प्रकार 

  
 ● Visual Clutter: रस्त्यािरच्या विविध घटकांमुळे ददसिारा अव्यिखस्तपिा 
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 ● VKT: a unit of measure of traffic flow, determined by multiplying the number 
of vehicles on a given road or traffic network by the average length of their trips 
measured in kilometers.

 ● फरनिंचर झोन / मललट ्युदटललटी झोन:  
मरॅनहोल , चेंबर, िृषि, बेंच, विजेचे खांब, लाईट पोल, कचरापेटी, डीपी बॉकस इ्त्यादी गोषी ज्या 
चालण्यात अडरळे आिू शकतात अशा गोषी असलेला पट्ा.
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