जळगाव

जजल्ह्यातील

जामनेर

तालुक्यातील योजनाबाय रस्तयाांचा रस्ते
जवकास योजना 2001- 2021 मध्ये
समावेश करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
साववजजनक बाांधकाम जवभाग
शासन जनणवय क्रमाांकः रजवयो-2019/प्र.क्र.09/जनयोजन-2
मांत्रालय, मुांबई-400 032
जिनाांक- 11 फेब्रुवारी, 2019.
पहावे :-1) मुख्य अजभयांता, साववजजनक बाांधकाम प्रािे जशक जवभाग, नाजशक याांचे
जा.क्र.का-5/साबाांप्राजवना /प्रआ/रस्ते िजोन्नत /ता.जामनेर/6161/2018
प्रस्तावना :मुख्य अजभयांता, साववजजनक बाांधकाम प्रािे जशक जवभाग, नाजशक याांचेकडू न
सांिभाधीन पत्रान्वये जळगाव जजल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील 22 योजनाबाय रस्तयाांचा
ग्रामीण मागव म्हणून रस्ते जवकास योजना 2001-21 मध्ये समाजवष्ट्ट करण्याबाबत तसेच 6
योजनाबाय रस्ते लगतच्या ग्रामीण मागामध्ये सामाजवष्ट्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त
झाला आहे.
सिर रस्ते िळणवळण व वाहतुकीच्या दृष्ट्टीने महत्त्वाचे आहे त. सिर रस्ते
कच्चे रस्ते असून यासाठी भूसांपािनाची आवश्यकता नाही. तसेच रस्ते रस्ते जवकास योजना
2001-21 मध्ये समाजवष्ट्ट करण्याबाबत जजल्ह्हा पजरषि, जळगाव याांची मागणी आहे. तयामुळे
उपरोक्त रस्ते जवकास योजना 2001-21 मध्ये ग्रामीण मागव म्हणून समाजवष्ट्ट करण्याचे
शासनाच्या जवचाराधीन होते.
शासन जनणवय :मुख्य अजभयांता, साववजजनक बाांधकाम प्रािे जशक जवभाग, नाजशक याांचा
प्रस्ताव व जजल्ह्हा पजरषि, जळगाव याांची मागणी जवचारात घेऊन, जळगाव जजल्ह्यातील,
जामनेर तालुक्यातील खालील रस्ते रस्ते जवकास योजना 2001-21 मध्ये ग्रामीण मागव म्हणून
समाजवष्ट्ट करण्यात येत आहेत.
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अ.क्र.

योजनाबाय रस्तयाचे नाव

लाांबी

प्रस्ताजवत नजवन

(जक.मी.)

ग्रामीण मागव
क्रमाांक

1.

जुनोने ते शेंवगेपपप्री रस्ता

3.600

142

2.

िे ऊळगाांव गुजरी ते जहवरी (तालुका हद्द)

2.400

143

3.

ग्रामा-65 ते ग्रामा-139 (जळाांद्री- पचचोली रस्तयापासून

5.200

144

सावरला-नाांद्रा हवेली रस्ता)
4.

मेहगाांव ते लोणी रस्ता

2.600

145

5.

गोद्री ते पळासखेडा रस्ता (जजल्ह्हा हद्द)

2.00

146

6.

माांडवे खु.ते भारुडखेडा रस्ता

2.00

147

7.

तोंडापुर ते इजजमा-41 ला जोडणार रस्ता

2.900

148

8.

तोंडापुर ते होडोळी रस्ता (जजल्ह्हा हद्द)

3.00

149

9.

पपपळगाव खु.ते वाकोि रस्ता

2.750

150

10.

पहु रपेठ ते पळासखेडा (मोगलाईचे) (जजल्ह्हा हद्द)

4.00

151

11.

ग्रामा -11 ते ग्रामा-12 ला जोडणारा रस्ता

1.100

152

12.

एकुलती कळमसरा (तालुका हद्द) रस्ता

2.500

153

13.

खचाने ते एकुलती (प्रजजमा -34) रस्ता

3.500

154

14.

प्ररामा-5 ते मोयगाव रस्ता

5.500

155

15.

पपपळगाांव गोलाईत ते पपपरखेड रस्ता

3.500

156

16.

मोहाडी ते कांु भारी जसम सवतखेडा (ग्रामा-3) ला

2.700

157

जोडणारा रस्ता
17.

मोहाडी ते िे वपपप्री रस्ता

3.900

158

18.

पळासखेडा जमराचे ते िे वपपप्री रस्ता

3.00

159

19.

नजवन िाभाडी ते वाकी (तालुका हद्द) रस्ता

0.800

160

20.

वडगाांव जटघ्रे ते ग्रामा -118 रस्ता

1.500

161

21.

प्रजजमा -29 ते शांकरपुरा रस्ता

3.00

162

22.

पचचखेडा गावठाण क्रां.2 ते पहगणे बु.रस्ता

1.500

163

एकूण

62.950
जक.मी.

खालील रस्ते नव्याने ग्रामीण मागव म्हणून सामाजवष्ट्ट करण्यात येत आहेत.
खालील रस्ते अस्स्ततवातील ग्रामीण मागामध्ये समाजवष्ट्ट करण्यात येत आहेत.
अ.क्र.
1.

सामाजवष्ट्ट करावयाचा

लाांबी

अस्स्ततवातील

रस्ता सामाजवष्ट्ट केल्ह्यानांतर
होणारे नामाजभधाम

रस्ता

(जक.मी.)

रस्ता

वाकडी राजहरे कासली

2.900

ग्रामीण मागव-29

रस्ता.

वाकडी राजहरे कासली ते
ग्रामीण मागव-29 ला जोडणारा
रस्ता.
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2.

कांु भारी ते हजरनगर

2.550

ग्रामीण मागव-132 कांु भारी ते हजरनगर ते जजल्ह्हा

रस्ता.
3.

हद्द रस्ता

पहू र साांगवी जचलगाांव

9.300

ग्रामीण मागव-117 पहू र साांगवी जचलगाांव ते ग्रामीण

रस्ता
4.

मागव-106 पयंत रस्ता.

िोिवाडे ते पहु र

3.500

ग्रामीण मागव-107 िोिवाडे ते पहु र एकुलती ते

एकुलती रस्ता.
5.

6.

जजल्ह्हा हद्द रस्ता.

रामा-5 ते मालिाभाडी

2.800

ग्रामीण मागव-66

रामा-5 ते मालिाभाडी

नजविाभाडी ते

नजविाभाडी ते पाटखेड्या पयंत

पाटखेड्या रस्ता

वाढ करणे ग्रा.मा.66

शेंिुणी ते जबलवाडी

2.500

ग्रामीण मागव-12

रस्ता.

शेंिुणी ते जबलवाडी ते
जजल्ह्हाहद्द रस्ता

एकूण

23.550
जक.मी.

पजरणामी, जळगाव जजल्ह्यातील ग्रामीण मागव रस्तयाांच्या एकूण लाांबीत 86.500 जक.मी. ने
वाढ होवून एकूण लाांबी (6144.450 + 86.500) म्हणजेच 6230.950 जक.मी. इतकी होईल.
सिर शासन जनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा सांकेताक 201902111227187318 असा आहे . हा आिे श
जडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नावाने,

Prashant
Vinayakrao Patil

Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=2b1bad66664b1e11e3bf66db1d526143e814db5f
8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil
Date: 2019.02.11 12:29:42 +05'30'

( प्रशाांत पाटील )
अवर सजचव (जनयोजन), महाराष्ट्र शासन
प्रजत,
1) मुख्य अजभयांता, साववजजनक बाांधकाम प्रािे जशक जवभाग, नाजशक (याांनी सिर शासन
जनणवयानुसार रस्ते जवकास योजना 2001-2021 च्या सूचीमध्ये नोंि घ्यावी व
नकाशामध्ये बिल करावा. तसेच केलेल्ह्या कायववाहीचा अहवाल शासनास सािर
करावा)
2) उप सजचव,ग्रामजवकास जवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
3) जवभागीय आयुक्त, नाजशक.
4) अजधक्षक अजभयांता,साववजजनक बाांधकाम मांडळ, जळगाव (याांनी सिर शासन
जनणवयानुसार रस्ते जवकास योजना 2001-2021 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंि घ्यावी व
नकाशामध्ये बिल करण्यात यावा. तसेच केलेल्ह्या कायववाहीचा अहवाल शासनास
सािर करावा)
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5) जजल्ह्हाजधकारी, जळगाव.
6) मुख्य कायवकारी अजधकारी, जजल्ह्हा पजरषि, जळगाव.
7) कायवकारी अजभयांता, साववजजनक बाांधकाम जवभाग, जळगाव
8) सांचालक, माजहती व जनसांपकव सांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
9) रस्ते जवकास योजना 2001-2021 ची नस्ती.
10) जनवडनस्ती.
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