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प्रस्तावना :-  
 

भारत, हे जगातील र्सवात वगेाने ववकवर्सत होर्ाऱ्या अर्गव्यवस्र्ाांपैकी एक िेश अर्सून, 
अनेक पाश्चात्य िेशाांपेक्षा खूपच जास्त ववकार्स र्साधत आहे. वाढती लोकर्सांख्या अर्सूनही, येत्या काही 
िशकाांत िेश स्वतःचे रूपाांतर करण्यार्साठी कठोर पवरश्रम करीत आहे. जमीन ववभागरे्, वाहतूक 
आवर् वाहत कीशी र्सबांवधत अडचर्ी याम ळे म ांबई शहर अपवाि ठरत आहे. र्सतत वाढत्या वाहनाांच्या 
वाहत कीम ळे, म ांबई शहरातील अडर्ळे कमी करण्यार्साठी  र्स टर्स टीत वाहत कीचे मागग तयार कररे् 
अत्यावश्यक आहे. 

म ांबई र्सवात जास्त लोकर्सांख्या अर्सलेल्या शहराांपैकी एक आहे आवर् महाराष्ट्राची राजधानी 
शहर आहे, ज्याला भारताची आर्थर्क राजधानी िेखील म्हटले जाते. 21.3 िशलक्ष लोकर्सांख्या 
आवर् र्स मारे 21,000 लोक/चौ. वक.ची उच्च लोकर्सांख्या अर्सल्याने, योग्य वाहतूक व्यवस्रे्ची 
मागर्ी आवर् र्सरार्सरी वमळकत अर्सलले्या लोकाांच्या जीवनात वाहतूक व्यवस्रे्ची अर्सरे् महत्वाचे 
आहे. र्सध्या म ांबईची बह र्सांख्य लोकर्सांख्या बर्स आवर् र्सावगजवनक रेल्व ेर्सेवाांवर अवलांबून आहे. प ढे 
मेरो लाइन, मोनो रेल आवर् कोस्टल रोड र्स रू झाल्याने र्सध्या अस्स्तत्त्वात अर्सलेले रस्ते आवर् 
स्र्ावनक वाहत कीची र्सोय केली गेली आहे. 

ववववध वकनाऱ्याांचा र्समावशे अर्सलेला म ांबई हा वकनारपट्टी शहर अर्सल्याम ळे म ांबई शहराचे 
ववकार्स होत आहे. शहर व उपनगराच्या र्सवांगीर् ववकार्सार्साठी जमीन हे एक महत्त्वाचे स्त्रोत अर्सून, 
शहराच्या ववकार्सार्साठी महत्त्वपूर्गपरे् वापररे् अत्यांत आवश्यक आहे. उत्तर उपनगरामध्ये मोठ्या 
र्सांख्येने लोक राहतात आवर् ववववध  कामाांर्साठी  िवक्षरे्कडील बेटाच्या शहरीभागाबाज ला िररोज 
प्रवार्स करतात. उपनगरे आवर् म ख्य म ांबई िरम्यान वाहत कीच्या र्स ववधाांना अवधकावधक महत्त्व प्राप्त 
होत आहे. र्सध्या उत्तर म ांबईहून िवक्षर् म ांबई भागाकडे जार्ारे पवश्चम उपनगराचे प्रवार्सी र्सध्या 
एर्स.व्ही. रोडचा आवर् पवश्चम द्र तगती मागाचा वापर करतात. हे िोन्ही अप रे पडत अर्सल्याम ळे 
वाहनाांची गिी होते आवर् त्याम ळे प्रवार्साचा वळे वाढतो. वाांदे्र आवर् अांधेरीर्सारख्या म ख्य 
उपनगरापार्सून ववरारर्सारख्या उत्तर बाजूच्या उपनगरापयंत पयायी मागग वाढववण्याची गरज आहे. 

म ांबईतील वाहत क कोंडी र्सोडववण्याच्या दृष्ट्टीने महाराष्ट्र राज्य रस्ते ववकार्स महामांडळार्स 
वर्सोवा ते ववरार र्सागरी र्सेतू या प्रकल्पाची र्स र्साध्यता तपार्सण्याचे आिेश विल ेहोते. याअन षांगाने 
आता मांवत्रमांडळ पायाभतू र्स ववधा र्सवमतीच्या विनाांक 25.08.2021 रोजी झालेल्या बैठकीत 
शार्सनाने खालीलप्रमारे् वनर्गय घेतला आहे.  
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शार्सन वनर्गय :- 
1) र्सल्लागारामार्ग त र्सािर करण्यात आलेल्या पयायी आखर्ी क्र. 1 (वर्सोवा ते ववरार पयंत 

र्सागरी र्सेतू र्सम द्र वकनाऱ्यापार्सून र्स मारे 1 वक.मी. आत र्सम द्रामध्ये प्रस्ताववत आखर्ी) 
याांर्स मान्यता िेण्यात येत आहे.  

2) प्रकल्पाच्या पूवग र्स र्साध्यता अहवालार्स मान्यता िेण्यात येत आहे.  

3) महाराष्ट्र राज्य रस्ते ववकार्स महामांडळार्स र्सिर प्रकल्प उभारर्ीर्साठी ‘अांमलबजावर्ी 
र्सांस्र्ा’ म्हर्नू घोवषत करण्यार्स मांजूरी िेण्यात येत आहे  व  महाराष्ट्र राज्य रस्ते ववकार्स 
महामांडळाच्या उपाध्यक्ष व व्यवस्र्ापकीय र्सांचालक याांना र्सिर प्रकल्पाची 
अांमलबजावर्ी करण्यार्साठी, प्रावधकृत करण्यात येत आहे.  

4) महाराष्ट्र राज्य रस्ते ववकार्स महामांडळाने र्सववस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन घ्यावा 
व  र्सववस्तर प्रकल्प अहवाला नांतर हा प्रकल्प एका टप्प्यात हाती घेऊन कायान्वीत 
कररे् शक्य आहे अर्से आढळल्यार्स प्रकल्प एका टप्प्यात कायान्वीत  करण्यार्स मांजूरी 
िेण्यात येत आहे. 

5) प्रकल्प कायान्वीत करण्याकरीता ववत्तीय र्सांस्र्ाांकडून तर्सेच “जायका” (JICA) र्सारख्या 
र्सांस्रे्कडून कजग घेण्याबाबत आवर् कें द्र शार्सनाबरोबर ह्या प्रकल्पाच्या 
अांमलबजावर्ीबाबत प ढील आवश्यक ती कायगवाही करण्यार्स उपाध्यक्ष व व्यवस्र्ापकीय 
र्सांचालक म. रा. र. वव. महामांडळ याांना प्राधीकृत करण्यार्स मांजूरी िेण्यात येत आहे. 

6) महाराष्ट्र राज्य रस्ते ववकार्स महामांडळाने वरील 4 व 5 प्रमारे् कायगवाही करुन वनवविा 
बोलाववण्यापूवी शार्सनाची अांवतम मान्यता घेण्यार्साठी मांत्रीमांडळाच्या पायाभतू र्स ववधा 
र्सवमतीर्समेार प्रस्ताव र्सािर करावा. 

 

र्सिर शार्सन वनर्गय महाराष्ट्र शार्सनाच्या www.maharashtra.gov.in या र्सांकेतस्र्ळावर 
उपलब्ध करण्यात आला अर्सून त्याचा र्सांकेताक 202109061736285418 अर्सा आहे. हा आिेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने र्साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिेशान र्सार व नावाने.  

     (राजेंद्र जवांजाळ) 
 उप र्सवचव, महाराष्ट्र शार्सन 
 

प्रत - 
1. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य याांचे र्सवचव 
2. मा.म ख्यमांत्री याांचे प्रधान र्सवचव, मांत्रालय, म ांबई 
3. मा.उप म ख्यमांत्री (ववत्त व वनयोजन) याांचे खाजगी र्सवचव, मांत्रालय, म ांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. मा.मांत्री, र्सावगजवनक बाांधकाम (र्सावगजवनक उपक्रम वगळ न), मांत्रालय, म ांबई 
5. मा.मांत्री, र्सावगजवनक बाांधकाम (र्सावगजवनक उपक्रम) व नगर ववकार्स, मांत्रालय, म ांबई 
6. मा.राज्यमांत्री, र्सावगजवनक बाांधकाम (र्सावगजवनक उपक्रम वगळ न), मांत्रालय, म ांबई 
7. मा.राज्यमांत्री, र्सावगजवनक बाांधकाम (र्सावगजवनक उपक्रम), मांत्रालय, म ांबई. 
8. मा. ववरोधी पक्षनेता, ववधानर्सभा / ववधानपवरषि, ववधानभवन, म ांबई.  
9. र्सवग ववधानर्सभा र्सिस्य / ववधानपवरषि र्सिस्य.  
10. मा. म ख्य र्सवचव, महाराष्ट्र शार्सन, मांत्रालय, म ांबई 
11. अपर म ख्य र्सवचव (ववत्त ववभाग), मांत्रालय, म ांबई 
12. अपर म ख्य र्सवचव (वनयोजन ववभाग), मांत्रालय, म ांबई 
13. प्रधान र्सवचव (महर्सूल व वन ववभाग), मांत्रालय, म ांबई 
14. प्रधान र्सवचव (वववध व न्याय ववभाग), मांत्रालय, म ांबई 
15. प्रधान र्सवचव (नगर ववकार्स ववभाग), मांत्रालय, म ांबई 
16. र्सवचव (वने), महर्सूल व वन ववभाग, मांत्रालय, म ांबई  
17. उपाध्यक्ष व व्यवस्र्ापकीय र्सांचालक, म.रा.र.वव. महामांडळ, वाांदे्र, म ांबई-50 
18. र्सवग मांत्रालयीन ववभाग 
19. वनवड नस्ती (रस्ते-8), र्सावगजवनक बाांधकाम ववभाग, मांत्रालय, म ांबई 
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