सोलापूर - औरं गाबाद - धुळे रस्ता
(राष्ट्रीय महामागग क्र.211) या रस््याची
चाळीसगांव नगरपाललका हद्दीतील लांबी
अवगीकृत करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
सावगजलनक बांधकाम लवभाग
शासन लनर्गय क्रमांक :- रलवयो-2019/प्र.क्र.17/लनयोजन-2
मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
लदनांक :- 11 फेब्रुवारी, 2019.
पहावे:- 1) मुख्य अलभयंता, सावगजलनक बांधकाम प्रादे लशक लवभाग, नालशक यांचे पत्र
क्र.-का-5/साबांप्रालवना/प्रआ/रस्तेदजोन्नत/चाळीसगांवशहर/6674/2018
लद. 24/10/2018.
2) मुख्य अलभयंता, राष्ट्रीय महामागग (सा.बां), नवी मुंबई यांचे पत्र
क्र. मुअराम/पी-2/रा.म.211 एच/200/2019 लद. 22/01/2019
3) शासन लनर्गय क्र.-आरबीडी-1081/ 871/ रस्ते-7, लद.09/03/2001
4) शासन लनर्गय क्र.आरएसएच-9756डी, लद. 15/01/1957
प्रस्तावना :मुख्य अलभयंता, सावगजलनक बांधकाम प्रादे लशक लवभाग, नालशक यांनी संदभालधन पत्रान्वये नगर
पलरषद, चाळीसगांव यांच्या मागर्ीच्या अनुषंगाने सोलापूर - औरं गाबाद - धुळे रस्ता (राष्ट्रीय महामागग
क्र.211) या रस््याची चाळीसगांव नगर पलरषद हद्दीतील लक.मी. 400/280 ते 401/00 (लसग्नल पॉईंट ते
मालेगांव नाका) ही लांबी अवगीकृत करर्ेबाबत लवनंती केलेली आहे.
सदर मागर्ीकृत लांबीवर येर्ा-या लसग्नल पॉईंट पलरसरातील सर्व्हे 51 मधील लत्रकोर्ातील 680.00
चौ.मी. जागेत लशवसृष्ट्टी व छत्रपती लशवाजी महाराजांचा पूर्ाकृती पुतळा उभारण्याचे लनयोलजत आहे .
्याकरीता सदर लांबी अवगीकृत करर्े आवश्यक आहे . मुख्य अलभयंता, राष्ट्रीय महामागग (सा.बां), नवी मुंबई
यांनी सदर लांबी अवगीकृत करण्यास मान्यता लदलेली आहे .

तसेच लक.मी. 397/800 ते 400/280 ही

लांबी यापूवीच नगरपलरषद, चाळीसगांव यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात आली असून ती अवगीकृत केल्याचे
लदसून येत नाही. सदर बाब व मागर्ीकृत लांबीकरीता उपलब्ध बाह्यवळर् रस्ता लक्षात घेता सोलापूर औरं गाबाद - धुळे रस्ता (राष्ट्रीय महामागग क्र.211) या रस््याची चाळीसगांव नगर पलरषद हद्दीतील लक.मी.
397/800 ते 401/00 ही लांबी अवगीकृत करण्याचे शासनाच्या लवचाराधीन होते.
शासन लनर्गय :मुख्य अलभयंता, सावगजलनक बांधकाम प्रादे लशक लवभाग, नालशक यांचा प्रस्ताव तसेच संदभाधीन
शासन लनर्गय क्रमांक-आरबीडी-1081/871/रस्ते-7, लद.09/03/2001 मधील तळलटपेमधील मुद्दा क्र. 5
लवचारात घेऊन, जळगांव लजल्ह्यातील चाळीसगांव नगरपलरषद हद्दीतील सोलापूर - औरं गाबाद - धुळे रस्ता
(राष्ट्रीय महामागग क्र.211) या रस््याची चाळीसगांव नगर पलरषद हद्दीतील साखळी क्र. लक.मी. 397/800 ते
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401/00 (3.200 लक.मी.) ही लांबी अवगीकृत करण्यात येत आहेत. तसेच नगर पलरषद हद्दीतील साखळी क्र.
लक.मी. 396/300 ते 397/800 (4.700 लक.मी.) ही लांबी राज्यमागग क्र. 391-अ व लक.मी. 401/00 ते
404/200 (3.200लक.मी.) ही लांबी राज्यमागग क्र. 391-ब म्हर्ून दजावनत करण्यात येत आहे .
“अवगीकृत केलेल्या रस््यावर होर्ाऱ्या दे खभाल-दु रूस्ती कलरता शासनामाफगत कोर्तेही
अलतलरक्त अनुदान दे ण्यात येर्ार नाही.” या अटींच्या अधीन राहू न उपरोक्त लांबी अवगीकृत करण्यास
शासन मान्यता दे त आहे.
सदर शासन लनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून ्याचा संकेताक 201902111221337818 असा आहे. हा आदे श लडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

Prashant
Vinayakrao Patil
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(प्रशांत पाटील)
अवर सलचव (लनयोजन), महाराष्ट्र शासन
प्रलत,
1) मुख्य अलभयंता, सावगजलनक बांधकाम प्रादे लशक लवभाग,नालशक (यांनी सदर शासन
लनर्गयानुसार रस्ते लवकास योजना 2001-2021 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व
नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या कायगवाहीचा अहवाल शासनास सादर
करावा)
2) लवभागीय आयुक्त, नालशक.
3) मुख्य अलभयंता, राष्ट्रीय महामागग (सा.बां), नवी मुंबई
4) अलधक्षक अलभयंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव (यांनी सदर शासन लनर्गयानुसार रस्ते
लवकास योजना 2001-2021 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कायगवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा)
5) लजल्हालधकारी, जळगांव.
6) मुख्यालधकारी, नगरपलरषद चाळीसगांव.
7) कायगकारी अलभयंता, सावगजलनक बांधकाम लवभाग, जळगांव.
8) संचालक, मालहती व जनसंपकग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
9) रस्ते लवकास योजना 2001-2021 ची नस्ती.
10) लनवडनस्ती.
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