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वाचा : 
शासन ननर्झय, ग्राम नवकास नवभाग क्रमांकः मगु्रायो-2021/प्र.क्र.165/बांधकाम-4, निनांक 
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प्रस्ततावना :  

                     राज्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धतीवर ग्रामीर् भागातील िुरावस्तथा र्ालेल्या 
रस्त्यांच्या िजोन्नतीसाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना टप्पा-2 सुरू करण्याचा धोरर्ा्मक ननर्झय वाचा 
मधील निनांक 06 जानेवारी, 2022 रोजीच्या शासन ननर्झयान्वये घेण्यात आला आहे. सिर योजनेच्या 
ननकर्षानुसार, सन 2022-23 या वर्षातील रस्त्याचं्या िजोन्नतीसाठी ठरनवलेल्या उनिष्टानुसार 
रस्त्याच्या लांबीचे नजल्हाननहाय वाटप करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. ्यानुसार 
रस्त्याच्या लांबीचे नजल्हाननहाय वाटप पढुीलप्रमारे् नननित करण्यात आले आहे.   

शासन पनरपत्रक:   

सावझजननक बांधकाम नवभागाने राज्यातील नजल््ांमधील अस्स्तत्वात असलेल्या इतर 
नजल्हा मागझ व ग्रामीर् मागझ या रस्त्यांची नजल्हाननहाय लांबी माहे माचझ, 2022 मध्ये उपलब्ध करून 
निलेली आहे. रस्तते नवकास आराखड्यानुसार राज्यातील अस्स्तत्वात असलेल्या इतर नजल्हा मागझ व 
ग्रामीर् मागझ रस्त्यांची एकुर् लांबी व ्या नजल््ातील इतर नजल्हा मागझ व ग्रामीर् मागझ यांच्या लांबीच्या 
प्रमार्ात ्या नजल््ास अनुज्ञये होर्ारी लांबी नवचारात घेण्यात आली आहे. ्यानुसार राज्यातील 34 
नजल््ांना पढुीलप्रमारे् िजोन्नतीसाठी रस्त्याच्या लांबीचे नजल्हाननहाय वाटप करण्यात येत आहे.     

                                                                                                                   (लांबी नक.मी.) 

अ.क्र. नजल््ाच ेनाव इनजमा व ग्रामा लांबी (सावझजननक बांधकाम नवभागाकडून 
माहे माचझ, 2022 मध्ये उपलब्ध सांस्ख्य की मानहतीनुसार  

सन 2022-23 साठी 
नननित केलले्या 
उनिष्टानुसार वाटप इनजमा ग्रामा एकुर् 

1 ठारे् 336.67 2446.02 2782.69 91 
2 पालघर 1120.89 4298.60 5419.49 176 
3 रायगड 754.33 4497.17 5251.50 170 
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अ.क्र. नजल््ाच ेनाव इनजमा व ग्रामा लांबी (सावझजननक बांधकाम नवभागाकडून 
माहे माचझ, 2022 मध्ये उपलब्ध सांस्ख्य की मानहतीनुसार  

सन 2022-23 साठी 
नननित केलले्या 
उनिष्टानुसार वाटप इनजमा ग्रामा एकुर् 

4 र्नानगरी 1196.80 6549.56 7746.36 251 
5 ससधुिूगझ 702.20 5200.07 5902.27 191 
  कोकर् नवभाग 4110.89 22991.42 27102.31 879 
6 पुरे् 1963.63 9913.07 11876.70 385 
7 सातारा 975.85 6741.18 7717.03 250 
8 सांगली 1835.02 5947.07 7782.09 252 
9 सोलापूर 1347.35 9404.91 10752.26 349 

10 कोल्हापूर 1677.46 3879.50 5556.96 180 
  पुरे् नवभाग 7799.31 35885.73 43685.04 1416 

11 नानशक 1804.38 9721.50 11525.88 374 
12 अहमिनगर 3956.40 10000.35 13956.75 452 
13 जळगाव 1315.90 6680.00 7995.90 259 
14 धुळे 1048.82 3338.50 4387.32 142 
15 नंिूरबार 875.74 4090.92 4966.66 161 
  नानशक नवभाग 9001.24 33831.27 42832.51 1388 

16 औरंगाबाि 1544.00 4857.00 6401.00 207 
17 जालना 1722.00 3169.00 4891.00 158 
18 परभर्ी 740.00 2800.00 3540.00 115 
19 सहगोली 631.00 1747.00 2378.00 80 
20 बीड 1833.00 6754.00 8587.00 278 
21 नांिेड 1194.00 4510.00 5704.00 185 
22 उस्तमानाबाि 1630.00 3247.00 4877.00 158 
23 लातूर 1626.00 3102.00 4728.00 153 
  औरंगाबाि नवभाग 10920.00 30186.00 41106.00 1334 

24 अमरावती 872.00 6274.94 7146.94 231 
25 अकोला 808.70 2148.44 2957.14 97 
26 वानशम 525.31 2627.51 3152.82 102 
27 यवतमाळ 2614.80 6507.42 9122.22 296 
28 बुलढार्ा 1388.29 2849.16 4237.45 137 
  अमरावती नवभाग 6209.10 20407.47 26616.57 863 

29 नागपूर 1776.71 8038.79 9815.50 318 
30 वधा 1139.75 2310.48 3450.23 112 
31 भंडारा 1465.07 3313.51 4778.58 155 
32 गोंनिया 1346.23 4426.90 5773.13 187 
33 चदं्रपूर 1983.35 4802.47 6785.82 220 
34 गडनचरोली 1357.08 2602.66 3959.74 128 
  नागपूर नवभाग 9068.19 25494.81 34563.00 1120 

एकुर् महाराष्र 47108.73 168796.70 215905.43 7000 
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02.  प्र्येक नजल््ातंगझत तालकु्यातील इतर नजल्हा मागझ व ग्रामीर् मागझ यांच्या लांबीच्या व 
संबनंधत तालुक्याच्या भौगोनलक क्षेत्राच्या प्रमार्ात तालुकाननहाय उनिष्ट नननित करावयाचे असून 
्याबाबत संबनंधत कायझकारी अनभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो. , महाराष्र ग्रामीर् रस्तते नवकास संस्तथा यांनी, 
्यांचे स्ततरावर तालुकाननहाय उनिष्ट नननित कराव.े सबंनंधत नजल््ांमधील तालकु्यांच्या क्षेत्रफळाबाबत 
अनधकृत मानहती संबनंधत नजल्हानधकारी कायालयाकडून प्राप्त करून घ्यावी.   
 

सिर शासन पनरपत्रक महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्तथळावर उपलब्ध करण्यात आला असून ्याचा साकेंताक 202204211111310620 असा आहे. 
हा आिेश नडजीटल स्तवाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  
   महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने. 

 

 

 
            (प्रनवर् जैन  

 नवत्तीय ननयंत्रक तथा उप  सनचव, महाराष्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मुख्यमंत्री महाराष्र राज्य, याचंे प्रधान सनचव,मंत्रालय, मंुबई.  
2. मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्र राज्य, यांचे उप सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
3. मा.पालकमंत्री, सवझ नजल्हे. 
4. मा.मुख्य सनचव, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा.नवधानसभा सिस्तय, मा.नवधानपनरर्षि, सिस्तय.   
6. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता  महाराष्र-1, मंुबई. 
7. महालेखापाल (लेखा पनरक्षा , महाराष्र-1, मंुबई. 
8. नवभागीय आयुक्त, महसूल नवभाग, सवझ. 
9. नजल्हानधकारी, सवझ. 
10. मुख्य अनभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो. , महाराष्र ग्रामीर् रस्तते नवकास संस्तथा, पुरे्. 
11. मुख्य कायझकारी अनधकारी, नजल्हा पनरर्षि, सवझ.  
12. मा.मंत्री (ग्रा.नव.  याचंे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
13. मा.राज्यमंत्री (ग्रा.नव.  यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई. 
14. अधीक्षक अनभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो. , महाराष्र ग्रामीर् रस्तते नवकास संस्तथा, सवझ नवभाग. 
15. कायझकारी अनभयंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो. , महाराष्र ग्रामीर् रस्तते नवकास संस्तथा, सवझ नजल्हे. 
16. मा.अ.मु.स. (ग्रा.नव. व पं.रा. , ग्राम नवकास नवभाग, याचंे स्तवीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
17. मा.सनचव, (मु.मं.ग्रा.स.यो. , ग्राम नवकास नवभाग, यांचे स्तवीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई. 
18. सह सनचव/उप सनचव सवझ, ग्राम नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
19. ननवड नस्तती (कायासन बाधंकाम-४  ग्राम नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
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